ثقافة و فنون

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6284

الأربعاء  22ربيع االول 2019/11/20 - 1441

ينم عن الفهم واالنتماء الصادق

االلتزام الفني ..انتفاضة الضمير الحي

لقد ش��غلت قضية االلتزام حيزاً كبيراً من
فلس��فة الفن الجميل ،وااللتزام الفني ال يتعدى
كون��ه ح��زم األمر على الوقوف بجانب قضية ما
سياسية كانت أو دينية عقائدية او اجتماعية أو
فنية ،واالنتقال من التأييد الداخلي إلى التعبير
خارجي �اً ع��ن هذا الموقف بكل م��ا ينتجه الفنان
من ابداع..
وم��ن الض��رورة ان يك��ون ه��ذا االلت��زام نابعاً
م��ن وع��ي عمي��ق بمش��اكل الحي��اة واالحس��اس
االنس��اني للمش��اركة ف��ي جبهة الح��ق والعدالة
فيص��در ع��ن الفنان م��ا ينم عن الفه��م واالنتماء
الص��ادق ال��ذي يدفع��ه لرف��ع ش��عار اإلنس��انية
بعي��داً ع��ن التعص��ب أو الفهم المقلوب لألش��ياء
والحقائ��ق ،فالفن��ان بطبيع��ة الح��ال مطال��ب
م��ن أعماق��ه أن يتفاع��ل م��ع اآلخري��ن ويك��ون
ال��ى جانبه��م ..فالوق��وف عل��ى الضف��ة األخ��رى
واالس��تغراق ف��ي التأم��ل الش��خصي لي��س م��ن
صفات الفنان الحقيقي وال يمت له بصلة في أي
عصر من العصور.
ويمتل��ك الفن��ان ع��ادة المؤه�لات الالزم��ة
للمش��اركة بجدي��ة وفعالي��ة ف��ي تط��ور العال��م
اإلنس��اني ودفع��ه لألفض��ل ودح��ر بش��اعة الظل��م
والجه��ل ،فه��و قادر على خلق انس��ان جدي��د وزرع

بكني تستضيف معرضا
آلثار ومجوهرات ايرانية
افتت��ح ف��ي العاصم��ة الصيني��ة بكي��ن
معرض��ا الثار الفنانة ومصمم��ة المجوهرات
االيرانية «كاميليا خوشنود».
واقي��م المع��رض ف��ي صال��ة االس��تاذ
الصيني المشهور في مجال صناعة التماثيل
«هان دونغ» ويس��تمر لغاية  21تشرين الثاني
 /نوفمبر الحالي.
ويش��مل المع��رض منتج��ات فني��ة
يدوي��ة تمث��ل الف��ن االيراني االصيل وتش��كل
الصناع��ات اليدوي��ة االيرانية من ابرز الفنون
الت��ي تتج��ذر ف��ي عم��ق ثقاف��ة ه��ذا البل��د
وتاريخ��ه فض�لا ع��ن تنوعه��ا الواس��ع بحي��ث
تحت��ل الصناعات اليدوي��ة االيرانية الصدارة
بين جميع دول العالم.
وتمتل��ك اي��ران صناع��ات يدوي��ة عريقة
ج��دا ومتنوع��ة ،االم��ر ال��ذي يش��ير ال��ى انواع
الفنون التقلیدیة التي تتجذر في تاریخ ایران
الغني وازدهارها.

الوع��ي ف��ي جنبات��ه ،كون��ه يرتك��ز ف��ي فن��ه على
تقدي��م تجرب��ة حي��ة نابض��ة ..مكتمل��ة معرفي �اً
ومنطقي �اً ومقدم��ة بص��ورة حس��ية تجس��د
المفاهيم الصادقة والحقيقية ،ليعايش��ها الفرد
كمتلق ويتش��رب بمفاهيمها كم��ا لو انه يحيا
حيات��ه وف��ق الش��روط الصحيحة ،فيبنى أساس��ه
ويصلب عوده باالتجاه السليم والصحيح..
وال يوج��د ظل��م كبي��ر عل��ى الفن��ان أو
عل��ى الف��ن أن التحقا ف��ي جبهة االلت��زام الفني،
فالواج��ب ان نف��رق بي��ن االلت��زام واالل��زام ،وان
لي��س ثم��ة تع��ارض بي��ن حري��ة الفن��ان والتزام��ه
الح��ر ،فااللت��زام الحقيق��ي للفنان هو ان يس��عى
إل��ى الكش��ف ع��ن الحقيق��ة الجمالي��ة ويعرضها
للمجتم��ع ،فعل��ى الفن��ان ان يق��ف ف��ي حيات��ه
بجانب الحق والجمال ،فما يلتزم به من مبادىء
ه��و واجب��ه ال��ذي علي��ه االلت��زام ب��ه وإنج��ازه ف��ي
مضمار الفن ويصدره للمجتمع ،فالفنان المبدع
قد يلتزم بقضية ما..
وه��ذا حق مش��روع له كإنس��ان ل��ه خياراته،
ولك��ن م��ا ه��و مل��زم ب��ه ه��و أن يع��رض قضيت��ه
الش��خصية والمجتمعي��ة وف��ق ش��روط الش��كل
الجمال��ي المؤث��ر ،وعل��ى ضوء هذا وعل��ى مقدار
الحقيق��ة الجمالي��ة الت��ي يكش��فها الف��ن ف��ي
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اعمال��ه تتح��دد عظم��ة فك��رة العم��ل االبداع��ي
وم��دى مقبوليته��ا ومق��دار معالجته��ا للحال��ة
المبتغاة .
ويع��د الت��زام الفن��ان ف��ي ع��رض الحقيق��ة
ه��و عي��ن م��ا يتوج��ب عل��ى الف��ن تأديت��ه ،فكم��ا
ه��و مع��روف ان ه��دف الف��ن ال يقوم على تقديـ��م
المظهر الخارجي لألشياء فحسب ولكن يتجاوز
ذل��ك ال��ى أهميته��ا الداخلي��ة  -فك��رة العمل ، -
الن الحقيق��ة تكم��ن ف��ي األهمي��ة الداخلي��ة ال
ف��ي التصنـ��ع والتكلف والتفصي��ل الخارجي ،وان
االلتزام بإظهار الحقيقة في الفن هو في ذاته من
طبيعة الفن ..فهو بالتزامه يمثل منهجا للتأمل
والتحلي��ل ث��م إع��ادة تركي��ب التجربة بوس��اطة
الحدس أو المحاكاة وبالتالي السعي إلى حفظ
تج��ارب اإلنس��ان واكتش��افاته المعرفية لينتفع
به��ا المعاص��رون واألجي��ال الالحق��ة ،فهنا يؤدي
الف��ن وظيف��ة الذاك��رة الفعال��ة بالنس��بة لبن��ي
البش��ر ال كخب��رة متراكم��ة م��ن االس��تجابات
واالنعكاس��ات ،ب��ل ذاك��رة العق��ل والقل��ب أي
الذاك��رة بوصفه��ا ظاه��رة اجتماعي��ة تاريخي��ة
خالدة..
واإلنس��ان ال يه��دأ ف��ي س��عيه المتواصل إلى
تج��اوز ذات��ه وواقع��ه إل��ى م��ا ه��و افض��ل واكمل،

وليس مثل الفن وسطاً مثالياً لتلبية هذا النزوع
عند اإلنسان نحو التسامي والتكامل ،الن جوهر
الف��ن هو التركيز عل��ى ما ينبغي أن يكون وعدم
االقتن��اع واالكتف��اء بم��ا هو كائ��ن ،وهكذا فان
اإلنس��ان بوس��عه بوس��اطة الفن ان يحقق وجوده
ال��ذي يح��س بان��ه ل��م يكتم��ل تحقق��ه بع��د ،وان
يس��توفي حيات��ه الت��ي لم يت��م اس��تيفاؤها خالل
أش��كال وتعبي��رات أخ��رى ،فالفن��ان م��ن خ�لال
تش��كيله لعمل��ه الفن��ي يس��عى الس��تنطاق مادته
الخام وجعلها تخبر عن آماله وطموحاته كفرد
م��ن المجتم��ع ،ب��ل انهـ��ا س��تكون بش��كل وبصورة
يبدعه��ا خي��ال المب��دع لتجس��يد عال��م خ��اص
يع��رض على نحو تجربة حيـ��ة على االخرين من
المجتم��ع ،بش��روطه الفني��ة الت��ي تعينه��م عل��ى
الت��ذوق واكتس��اب الخب��رة من��ه ،فبالف��ن يت��م
تحويل تكوين��ات الخط واللون والكتلة ،والصوت
واإليم��اءة والكلم��ة إل��ى أبع��اد إنس��انية تغي��ر من
مالمح العالم فيبدو متعاطفاً مع غايات اإلنسان
كفرد او مجتمع ،فالفن تعبير وبوح وتفريج عن
الهموم واألحزان ،بل قد يكون تحقيق لعالم غير
متحق��ق عل��ى ارض الواق��ع او ق��د يك��ون متنفس
يقلل من شدة الضغوط االجتماعية والسياسية
عندم��ا ال يج��د الفن��ان أمام��ه س��وى ورق��ة وقل��م
ول��ون ..ليصب��ح ه��و العق��ار الش��افي لج��رح دائ��م
النزف.
وتأسيس �اً عل��ى ذل��ك نس��تطيع الق��ول ان
ممارس��ة الفن تعد بش��كل ما اس��تجابة لمطالب
داخلي��ة وخارجي��ة عند اإلنس��ان ..فهو يس��تهدف
بالفـ��ن إش��باع حاجات��ه الضروري��ة وذل��ك عل��ى
المس��توى األدن��ى م��ن فاعليت��ه الش��خصية
والمجتمعية ،فض ً
ال عن غايته في إرضاء مطالب
المس��توى األعل��ى من س��عيه إلى الس��يطرة على
العال��م واالندم��اج مع��ه بس�لام بتوظي��ف بع��ض
جوانب��ه لصالح��ه س��واء كان��ت اجتماعي��ة او
سياس��ية او غيره��ا ،وإخضاعه��ا لمعالجت��ه التي
تعدل من صورتها ومعناها..
وال يك��ون ذل��ك اال بالتعبي��ر الفن��ي االمثل
لتوظيفه��ا ايجابي �اً لمصلحت��ه – الفن��ان -
ومصلح��ة اآلخري��ن م��ن خ�لال تنظي��م تجربت��ه
واكتن��اه بعده��ا المعرف��ي ،فالف��ن ه��و ض��رورة
س��يكولوجية م��ن حي��ث ان��ه يخ��رج الرغب��ات
المكبوتة من الالشعور المتناقض المفكك إلى
الشعور المنظم الموحد للتخلص من ضغوطها،
ومن ثم زرع القيم األخالقية الحميدة في نفوس
الناس وحثهم على االلتزام بها واالنتفاض وازالة
عل��ى م��ا ينافيها ويناقضه��ا ..فإن ل��ه دوراً يتمثل
في إزالة الصفات المخالفة من عند اآلخرين ..

اخبار السينما
ثالثة افالم ايرانية تتنافس في مهرجان الهند الدولي
يس��تضیف مهرج��ان غ��وا الهن��دي
ثالثة افالم س��ينمائية ايرانية للمنافسة
عل��ى اخ��ذ اكث��ر ع��دد م��ن جوائ��ز
المهرجان .
وتق��ام ال��دورة ال �ـ  50لمهرج��ان غ��وا
الهن��دي خالل الفت��رة  20الى  28نوفمبر
الجاري ليشارك «كبار السن ال يموتون»
للمخ��رج والكات��ب رض��ا جمال��ي ف��ي هذا
الح��دث الس��ينمائي ضمن قس��م «الرؤية
العالمية» الخاص بالمهرجان وكذلك
الفيلم «المتر بس��تة ونصف» للمخرج س��عيد روستائي والفيلم «الهنود الحمر» للمخرج
نيما جاوداني في قسم المنافسة على افضل اخراج وانتاج وافضل دور رجالي ونسائي .هذا
ويعتب��ر مهرج��ان غ��وا أحد مهرجان��ات الصف األول عالمي �اً ويتضمن هذا العام  23قس��ماً
تنافسياً مثل :القسم الدولي ،الرؤية العالمية ،الرؤية الهندية وغيرها من األقسام.
ويروي الفيلم «كبار السن ال يموتون» قصة مجموعة من االشخاص ينوون االقامة
في قرية يتحدث سكانها بلهجتهم المحلية اذ يتعرضون لمواقف جراء ذلك.
وس��بق للفيلم الحضور في مهرجان طوكيو الس��ينمائي ومهرجان األفالم اإليرانية
في استراليا لينال جائزة (روح آسيا) من مهرجان طوكيو.

أحدث صورة عن التطبيع بني السعودية والعدو الصهيوني

فيلم سعودي يشارك بمهرجان سينمائي إسرائيلي في القدس احملتلة
ف��ي أح��دث ص��ورة ع��ن التطبي��ع الجاري
بي��ن الس��عودية وكي��ان الع��دو الصهيون��ي،
كش��ف موق��ع « »i24الصهيون��ي أن فيلم��ا
س��عوديا للمخرج��ة «هيف��اء المنص��ور»
سيش��ارك ف��ي مهرج��ان س��ينمائي إس��رائيلي
سيقام في القدس المحتلة.
وأوضح « »i24أن مهرجان س��ينما المرأة
س��يفتتح في الفترة من  16إلى  19ديس��مبر/
كان��ون األول ،الفت��ا إل��ى أن فيل��م المخرجة
السعودية المتزوجة من أمريكي يحمل اسم «المرشحة المثالية».

العالمة محمدتقي جعفري  ..عالم فاضل وكاتب قدير

سفير ايطاليا في طهران :

التعاون االيراني االيطالي في مجال التراث الثقافي يسجّ ل نموا مضطردا
ق��ال س��فير ايطالي��ا ل��دى اي��ران «جوزب��ي
برون��ي» :ان التع��اون العري��ق بي��ن طه��ران وروما
سجل نموا خالل المرحلة ما بعد انتصار الثورة
ّ
االس�لامية وواص��ل مس��اره المتنام��ي بانتظ��ام
حت��ى يومن��ا الحاض��ر .وف��ي مراس��م افتت��اح
«مع��رض اي��ران وايطاليا  60..عام��ا من التعاون
ف��ي مج��ال التراث الثقان��ي» ،اش��ار «بروني» الى
نم��اذج ع��ن التع��اون ف��ي مج��ال الت��راث الثقافي
بين ايران وايطاليا بعد الثورة االسالمية ،والتي
تنوعت في عدد من الفرق والمش��اريع ،بما فيها
تنقيب ،حماية وترميم االثار التاريخية.
ولف��ت الس��فير االيطال��ي ،الى ان المراس��م
التقتص��ر عل��ى االحتف��اء بم��رور  60عام��ا م��ن
التعاون بين طهران وروما فحسب ،وانما تاكيدا
عل��ى ض��رورة حماي��ة الت��راث الثقاف��ي والترويج
ل��ه بي��ن الش��رائح الش��بابية واالجي��ال القادم��ة؛
واصف��ا ذلك «مس��ؤولية مش��تركة تثقل عاتق
البلدين».

واردف بروني ان «معرض التراث المشترك»
ه��و تجس��يد لس��نوات م��ن الجه��ود المش��تركة
ف��ي مج��ال التنقيب والت��ي تك ّلل��ت بالعثور على
مجموعة من المعلومات والقطع االثرية.
وتاب��ع :ان ه��ذا المع��رض ،اذ يه��دف ال��ى
التنوي��ه بم��رور  60عام��ا عل��ى التع��اون االيران��ي
االيطال��ي في مج��ال التراث الثقافي؛ س��يعرض
نتائ��ج الجه��ود المش��تركة ف��ي ه��ذا المج��ال
والت��ي ش��كلت الن��واة االساس��ية لعل��م االث��ار في
ايطاليا.
كم��ا ن �وّه الس��فير االيطال��ي ف��ي طه��ران
بمج��االت اخ��رى م��ن التع��اون الثقاف��ي بي��ن
البلدي��ن ومنه��ا الفن��ون والس��ينما؛ مؤك��دا في
الوق��ت نفس��ه عل��ى ان علم��اء االث��ار يش � ّكلون
جوه��رة ه��ذا التع��اون من��ذ الق��دم وحت��ى اليوم.
ويض��م هذا المعرض  52ملص��ق معلومات حول
التع��اون بين طه��ران وروما في مجاالت الترميم
والتنقي��ب وحماي��ة االث��ار التاريخي��ة ،فض�لا

ع��ن  60قطع��ة اثري��ة تم العثور عليه��ا من خالل
عمليات تنقيب مشتركة طوال هذه الفترة.
وبه��ذه المناس��بة ق��ال مس��اعد وزارة التراث
الثقافي والصناعات اليدوية والس��ياحة لش��وون
الت��راث الثفاف��ي «محم��د حس��ن طالبي��ان» :ان
التع��اون بي��ن اي��ران وايطالي��ا يتواص��ل بش��ان
التراث الثفافي.
واش��ار طالبي��ان ال��ى وج��وه التش��ابه بي��ن
اس��اليب ترمي��م االماك��ن االثري��ة ف��ي اي��ران
وايطالي��ا؛ مصرح��ا ان اح��د اس��باب ه��ذه
المشتركات يعود الى تخرج طلبة ايرانيين من
الجامعات االيطالية.
وف��ي مع��رض التنوي��ه بالتع��اون الثنائ��ي
والعالق��ات الودي��ة القائم��ة بين اي��ران وايطاليا،
وص��ف المس��ؤول الثقاف��ي االيران��ي مش��اركة
الخبراء االيطاليين في عملية ترميم «ارك بم»
(قلع��ة بم) االثرية بانها ش��كلت اح��د نماذج هذا
التعاون المشترك.

السياحة في ايران

فيها أهم مرفق جليدي لرياضة التزلج

قرية غجسر ..طبيعة خضراء بكر وجاذبيات طبيعية خالبة

قرية غجس��ر التابعة لقصبة آس��ارا تقع على بعد  65كيلومترا ش��مال ش��رقي محافظة
كرج ويكون ارتفاع القرية من مس��توى س��طح البحر 2230مترا وتتمتع بطقس بارد وثلجي
في الشتاء ،وطقسا لطيفا وممتعا في الصيف.
ويع��ود تاري��خ قري��ة غجس��ر إل��ى الفت��رة الصفوي��ة حس��ب المعال��م واآلث��ار المتبقية من
الماضي ويرجع صيت هذه القرية الى وقوعه في طريق طهران  -جالوس وقربه الى منتجع
ديزين الطبيعي الدولي والذي يعتبر أهم مرفق جليدي لرياضة التزلج في إيران الى جانب
وجود كهف «يخ مراد» الشهير في هذه القرية.
وللوص��ول إل��ى قري��ة غجس��ر يج��ب الم��رور من الجب��ال الواقعة ش��مال طه��ران بعد نحو
خمس��ة وس��بعين كيلومترا عن محافظة كرج في طريق جالوس فهو طريق جميل مكتظ
باألشجار والشجيرات واالنهار.
ويق��ام كل س��نة ف��ي الش��هر الثان��ي م��ن موس��م الربيع مع��رض للزهور حي��ث أصبح هذا
المع��رض تقلي��دا س��نوياً يج��ذب اله��واة والمختصين من مختل��ف أنحاء العالم إل��ى القرية
اضافة الى جانب الحرف اليدوية التقليدية لقاطني القرية الذين يمتهنون الزراعة والبستنة
وتربي��ة الحيوان��ات ،ويعتبر القمح والش��عير وفواكه واألش��جار المثمرة مث��ل الجوز والتفاح

والكرز من محاصيل هذه القرية.
وتحظ��ى قرية غجس��ر بطبيع��ة خضراء بك��ر وجاذبيات طبيعية خالبة فري��دة من نوعها
تسحر عقول كل من ينظر اليها؛ مما جعل هذه المنطقة منطقة سياحية ترفيهية بامتياز
يقصدهما السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

ول��د العالم��ة الش��يخ محم��د تق��ي
جعف��ري في مح��رم  1344هجري في مدينة
تبري��ز اإليراني��ة وأكمل دراس��ته االبتدائية
ف��ي تبريز ،ثم ش��رع بدراس��ة العل��وم الدينية
في مدرستي اعتماد وطالبية بمدينة تبريز،
وبعد إكماله مرحلة المقدمات وقسماً من
الس��طوح س��افر إل��ى العاصم��ة طه��ران ع��ام
1359ﻫ إلكمال دراس��ته في مدرس��ة مروي،
وف��ي ع��ام 1363ﻫ س��افر إل��ى ق��م المقدس��ة،
وبق��ي فيه��ا حوال��ى س��نة ،وف��ي نهاي��ة ع��ام
1364ﻫ س��افر إلى النجف األشرف إلكمال
دراسته ،وبقي فيها اثنا عشرة سنة.
ثم س��افر إلى قم المقدسة عام 1378ﻫ،
ث��م إل��ى مش��هد المقدس��ة ،وبعدها ع��اد إلى
العاصمة طهران ،وبقي فيها يواصل البحث
والتحقيق والتأليف في الفلس��فة والعرفان
والفقه حتى آخر حياته.
م��ن أس��اتذته الس��يد عب��د اله��ادي
الشيرازي ،الشيخ محمد كاظم الشيرازي،
الس��يد محم��د ه��ادي الحس��يني الميالني،
السيد محمود الحسيني الشاهرودي ،السيد
محسن الطباطبائي الحكيم ،السيد جمال
الدين الكلبايكاني ،الس��يد حسن الموسوي
البجنوردي ،الش��يخ محم��د رضا التنكابني،
الش��يخ مرتض��ى الطالقان��ي ،الس��يد أب��و
القاس��م الخوئي ،الش��يخ مهدي اآلشتياني،
الشهيد الشيخ محمد الصدوقي.
وتجلت ش��خصية العالم��ة جعفري في
مصنفاته الت��ي بلغت قرابة ثمانين مصنفاً
نذكر منها:
حرم��ة اإلجه��اض ،عقوب��ة الس��رقة
ف��ي االس�لام ،الحق��وق العالمي��ة لإلنس��ان
ف��ي االس�لام ،الرب��ا برؤي��ة فقهية اس�لامية،
الجب��ر والتفوي��ض ،الحرك��ة والتط��ور،
العرفان االس�لامي في الص�لات االربع ،هل
تتف��اوت الش��ريعة والطريق��ة والحقيق��ة؟،
هل الحرب عند االنس��ان غريزية؟ الضمير،
االم��ل واالنتظ��ار ،اإلنس��ان م��ن منظ��ور
قرآن��ي ،أف��كار حاف��ظ الش��يرازي ،الحكم��ة
واالخ�لاق والعرف��ان ف��ي ش��عر النظام��ي،
التجري��د الذهن��ي ،بحث في قان��ون التوازن
باسلوب تحليلي ،حوافز اإلرادة في االسالم
والم��دارس المعاص��رة ،الثقاف��ة التابع��ة

والثقافة االصيلة ،مشروع للثورة الثقافية،
ش��رح نه��ج البالغ��ة :وه��و م��ن المصنف��ات
الب��ارزة للعالم��ة جعفري ،ويعتبر من أوس��ع
الش��روح الفارسية لكتاب نهج البالغة ،طبع
الجزء االول منه سنة  1397هـ ،ثم أنجز منه
المؤل��ف بع��د ذلك س��تة وعش��رين مجلداً،
أما الجزء السابع والعشرين من هذا الشرح،
فق��د ق��ام بطبع��ه مجموع��ة م��ن تالمذت��ه
المخلصي��ن بع��د وفات��ه وذل��ك باالعتم��اد
على ما دونه العالمة (رحمه اهلل ).
من أقوال العلماء فيه
ق��ال قائ��د الث��ورة االس�لامية اي��ة اهلل
الخامنئ��ي في ن��دوة تكريم العالمة جعفري
ان م��ن أه��م خصائ��ص العالم��ة جعف��ري
أن��ه كان ش��ام ً
ال ،أي أن��ه ل��م ينحص��ر ف��ي
اختص��اص مح��دد ،ب��ل كان متألق��ا ف��ي
الفقه والفلس��فة والتبليغ والفن ،ولم يغفل
أي قس��م م��ن المجموعة العلمي��ة والفكرية
العظيمة لديه عن أي قسم آخر.
واضاف ان كان المرحوم عالما يتمتع
بح��س المس��ؤولية م��ن أج��ل نش��ر المعارف
اإلس�لامية ،ول��م تمنع��ه مكانت��ه العلمي��ة
والفكري��ة م��ن ممارس��ة أنش��طته الدعوي��ة
وتواصل��ه م��ع الش��ريحة الش��بابية وط�لاب
الجامع��ات والعلم��اء واألس��اتذة وعم��وم
الشعب.
واوض��ح ان العالم��ة جعف��ري كان
حساس �اً للغاي��ة ف��ي مواجه��ة االنحراف��ات
الفكرية ،حيث كان ملتزماً بشدة بالقضايا
الديني��ة لمواجه��ة االنحراف��ات الفكري��ة
وكان يقف في وجه الممارسات العدائية.
كم��ا وص��ف الش��يخ محم��د ه��ادي
األميني(ق��دس س��ره) العالم��ة جعفري بانه
«عال��م فاض��ل ،كات��ب قدي��ر ،مؤل��ف مكثر،
أُستاذ الفلسفة واألدب الفارسي».
وفات��ه :بعد عم��ر زاخر بالعمل والعطاء
انتقل العالمة جعفري الى رحمة اهلل ملبياً
نداء ربه ،وذلك في يوم  16تش��رين الثاني/
نوفمبر  ،1998وهو في الرابعة والسبعين من
عمره الشريف .وصلى على جثمانه المرجع
الدين��ي الش��يخ عب��د اهلل الج��وادي اآلمل��ي،
و ُدف��ن بج��وار مرق��د اإلم��ام الرضا(علي��ه
السالم) في مشهد المقدسة.

