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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[ 

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٣فروردین  ١٨ ]تاریخ:[

 

 دلجویی یک روحانی شیعه از بهاییان با تقدیم یک اثر هنری

آیت هللا عبدالحمید معصومی تهرانی با تقدیم یک اثر هنری به بهاییان جهان از ایشان دلجویی  –خبرگزاری هرانا 

 .کرد

االن حقوق بشر در ایران، آیت هللا عبدالحمید معصومی بنا به اطالع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فع

 .تهرانی با تقدیم یک اثر هنری در قالب تابلویی خوشنویسی و تذهیب به بهاییان جهان از ایشان دلجویی کرد

بهاییان  العدلبیت این اثر هنری که به مدت تقریبی شش ماه زمان برده توسط خود آیت هللا معصومی تهیه شده و به 

 .تقدیم شد

احساس نیاز به یک اقدام عملی و نمادین دیگر به منظور  بر پایه  نویسد: بنابراین ای میاین روحانی شیعه طی نامه

ورزی، آمیز، همیاری و همدلی و پرهیز از کینهیت انسان، همزیستی مسالمت تذکر و یادآوری بر ارج نهادن به انسان

ای از »کتاب اقدس« بهائیان را در قالب تابلویی خوشنویسی و تذهیب نمودم تا  عصبیت و تعصبات کور مذهبی؛ آیه

ون توجه به تعلقات آمیز بددوستی و همزیستی مسالمت سندی نمادین و ماندگار از احترام به کرامت ذاتی انسان، نوع

خورشیدی از طرف خود و  ١٣٩٣دینی، مذهبی و عقیدتی باشد. این اثر نمادین ارزشمند را در آستانه  آغاز سال 

به  -نه بخاطر دین یا نوع عبادتش-اندیشم که برای انسان به جهت انسانیتش ارج و احترام قایلند میهنان آزادتمامی هم

اند به منظور نان بهائیم که به شکلهای مختلف از تعصبات کور مذهبی آسیب دیدههمه  بهائیان جهان، بخصوص هموط

کنم. اگرچه قلبا خواستار آن بودم تا »کتاب اقدس« را همچون کتب »قرآن کریم«، دلجویی و همدردی تقدیم می

ام اجازه و مالیجسمی  »تورات«، »زبور«، »انجیل« و »عزرا« خوشنویسی و تذهیب نمایم، اما متاسفانه توانایی

تذکاری بر  -العدل اعظم نگهداری خواهد شدکه در بیت–داد. امیدوارم این اثر کوچک ولی ارزشمند معنوی نمی

 .اش به دیده  اغماض نگریسته شودهای فراوان هنریو همزیستی ایرانیان باشد و عیب مهرورزیفرهنگ غنی و کهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهسند است. اگر به نکتویسی از اصل ]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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