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اساس کار وجو د مقدس حضرت علی بن موسی الرضا(
کار فرهنگی و تبلیغی بوده است.

علیه السالم)

اگرچه لطف همه ائمه اطهار(علیه السالم) و به ویژه امام عصر(عج)
همواره شامل حال ملت ایران بوده است اما معتقدم آنکه همیشه
لطفش ما را نجات داده امام هشتم بوده و واقعا هر کاری برای
زائرین امام انجام دهیم باز هم کم است.

تردیدی نیست که جشنواره موفقی
(جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) ) با این همه دستاوردهای
دلنشین و رویدادی با چنین وسعت و عظمت و این همه مخاطب،
نیاز به حمایت بیشتر دارد .حمایتی که با جان و دل شکل میگیرد.
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عتبه بوسی امام رضا علیه السالم) آرزوی من است.

(علیه السالم)

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  به آیین دوازدهمین دوره
جــشنواره بین المـللی امام رضا(ع) و آغاز دهه کرامت
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امسال دوازدهمین سال آغاز جشنواره
امام رضا(ع) را در حالی جشن میگیریم
که فتنههای مذهبی و قومی با هدایت
و حمایت دشمنان قسمخورده اسالم
باال گرفته و موجب نگرانی مسلمانان در
سراسر جهان شده است .خدا را سپاس
میگوییم که کشور ما در پناه َع َلم رضوی
با یکپارچگی و اتحا د از گزند این فتن ه ها
مصون مانده و مردم فهیم
و فرهنگپرور ما با درایت و دقت جز به
تعالی میهن و فرهنگ و آیین خویش
نمیاندیشند

بسم ا ...الرحمن الرحیم
ایران دیرینه ما گوهری آس��مانی در س��ینه دارد ،قلبیتپنده که شریانهایش
ِ
آب حیات را به جایجای ایران از کوچکترین روس��تاها تا بزرگترین ش��هرها
میفرس��تد .قلب ایران در خراسان میتپد و رش��تههای الفت و ارادت به ساحت
رضوی را در همهجا میگستراند و عطر عاشقی را در همه بوستانها میپراکند تا
درک معرفت معارف آستان علی بن موسی الرضا(ع) در همه مرزها میسر شود و
ظرفیتهای نهفته را شکوفا سازد.
هزاران هزار استعداد نهفته و سینه سرش��ار از اشتیاق رو به آستان ملکپاسپان
رضوی به این رش��تهها پیوس��تهان د و به منصه ظهور رس��یدهاند .امروز گنجینه
ارزشمندی از آثار ادبی و هنری که در ساحت مقدس فرهنگ رضوی فراهم آمده،
حاصل شکوفایی همین استعدادها و ظرفیتهاست.
چه شگفتآور است مش��اهده انبوه نوجوانان و جوانان دلبسته به معارف رضوی
که در بس��تر جش��نواره امام رضا(ع) شناس��ایی و معرفی ش��ده و به خالقیت و
ش��کوفایی رس��یده اند و برای تعالی این مرز و بوم آثار ادب��ی و هنری کمنظیری
خلق کرده اند.
بیتردی د جشنواره امام رضا(ع) نهال طیبه ای است که در دوازدهمین دوره خود
تبدیل به درخت تناوری شده که در سایهسار آن هزاران ادیب و هنرمند سربرآورده
ان��د که هر کدام مای��ه تفاخر این مرز و بوم هس��تند .و این هم��ه از عنایات ویژه
حض��رت ثامنالحج��ج و کوش��ش خالصان��ه و بیش��ائبه دس��تاندرکاران و
برگزارکنندگان جشنواره میباشد که توفیق خدمت در راستای احیای امر امام
را یافته اند و از این بابت خشنو د و راضیند.
امس��ال دوازدهمی��ن س��ال آغاز جش��نواره امام رض��ا(ع) را در حالی جش��ن
میگیری��م ک��ه فتنهه��ای مذهب��ی و قومی ب��ا هدای��ت و حمایت دش��منان
قس��مخورده اس�لام باال گرفته و موجب نگرانی مس��لمانان در سراس��ر جهان
ش��ده اس��ت .خ��دا را س��پاس میگوییم که کش��ور م��ا در پن��اه َعلَ��م رضوی
ب��ا یکپارچگ��ی و اتح��اد از گزن��د ای��ن فتنه ه��ا مصون مان��ده و م��ردم فهیم
و فرهنگپ��رور ما با درای��ت و دقت جز به تعالی میه��ن و فرهنگ و آیین خویش
نمیاندیشند.
آغاز دوازدهمین دوره جش��نواره را به فال نیک میگیریم و به نام دوازده س��تاره
درخش��ان آسمان امامت و والیت ،برنامه های این جش��نواره را در دهه کرامت و
زادروز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(سالم ا ...علیها) آغاز میکنیم و
ان شاءا ...تا س��الروز میالد باسعادت ثامن الحجج حضرت امام رضا(ع) ادامه پیدا
خواه د کرد و با عنایت خداوند متعال به توفیق و تعالی این دوره نیز مطمئنیم.
تالش ارزش��مند و فروتنانه همه دس��تاندرکاران را ارج مینهم و به تمامی آنان
که در گوش��ه و کنار کشور و خارج از کشور با شور و اشتیاق در حال فراهم آوردن
مقدمات برگزاری دوازدهمین دوره جش��نواره امام رضا(ع) هس��تن د صمیمانه
درود میفرستم.
علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

(علیه السالم)

آغاز جشنهای باشکوه دهه کرامت

از جـوار بارگــاه کــریمه اهـل بیت(س)
ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

قم -جواد محمدی :آیین افتتاحیه دوازدهمین جش��نواره بین المللی
فرهنگ��ی هنری ام��ام رضا(ع) ،ب��ا حضورعلی الریجان��ی رئیس مجلس
شورای اسالمی ،آیتا ...سعیدی تولیت حرم فاطمه معصومه(س)،علیرضا
رشیدیان استاندار خراس��ان رضوی ،حجت االس�لام و المسلمین ارباب
س��لیمانی مش��اور ورزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و س��یدجواد جعفری
مدیرعامل بنیا د بین المللی امام رضا(ع) ودیگر ش��خصیت های کشوری و
استانی با حضور باشکوه اقشار مختلف مردم در شبستان امام خمینی(ره)
حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد.
در این مراس��م آیت ا ...سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت
معصومه(س) اظهار داش��ت :قم همواره دارای سابقه والیی در طول تاریخ
بوده و اوالد و فرزندان اهل بیت(ع) همیشه به این شهر میآمدن د و در اینجا
زندگی میکردند.
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وی با بیان اینکه به برکت حضور حض��رت معصومه(س) ،قم دارای حوزه
علمیه و مرجعیت شیعه شد افزود :همین مسئله قم را به خاستگاه انقالب
تبدیل کرد و امام راحل از قم برخاست و ندای انقالب را به جهانیان رساند.
در این مراس��م آیتا ...رضا استادی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
گفت :سبک زندگی اسالمی در قم و مش��هد باید متمایزتر از دیگر شهرها
باش��د و مردمی که در این دو ش��هر زندگی میکنند باید س��بک زندگی
اسالمی را به دقت مورد توجه و عمل قرار دهند.
وی با بیان اینکه امام موس��ی کاظم(ع) دارای فرزندان بسیار بودند،ادامه
داد :با این حال و درمیان همه آنها ،معروفترین ومعظمترین فرزند ایشان،
پس از امام رضا(ع) ،حضرت فاطمه معصومه(س) است.
عضو جامعه مدرس��ین ح��وزه علمیه قم گف��ت :به گفته مح��دث قمی،
نخستین ویژگی آن است که نام آن امامزاده در تاریخ ثبت شده باشد ،دیگر
اینکه جاللت قدر داش��ته باشد ،سوم اینکه مسافرتش به محل دفن قطعی
و آخرین ویژگی هم اینکه بارگاه او س��ند قطعی داشته باش د که این چهار
خصوصیت در مورد حضرت معصومه(س) وجود دارد.
وی ادامه داد :اس��ناد و کتابهای مختلفی در تاریخ تشیع نوشته شدهاند
و جالل��ت قدر فاطمه معصومه(س) را اثبات ک��رده اند؛ همچنین احتمال
فراوان زیارتنامه ایشان هم مأثور از ائمه اطهار(ع) است و مضامین خوبی
برای اثبات جاللت قدر ایشان دارد.
آیتا ...استادی با بیان اینکه مراجع تقلید و بزرگان شیعه ،نسبت به زیارت
تقید فراوانی داشتند خاطرنشان کرد :همین امر نیز
فاطمه معصومه(س) ّ
گویای جاللت قدر آن بانوی بزرگوار است و سند مهمی محسوب میشود.
امیدواریم جش��نهای دهه کرامت و این عرض ارا دتها برای بیمه شدن
زندگی دنیا و آخرتمان کارساز باشد.
عضو ش��ورای عالی ح��وزه علمیه در بخ��ش دیگری از س��خنان خود به
گوش��ههایی از ارادت مراجع تقلید گذشته نسبت به فاطمه معصومه(س)
اشاره کرد و افزود :امیدواریم جشنهای دهه کرامت و این عرض ارادتها
برای بیمه شدن زندگی دنیا و آخرتمان کارساز باشد.
آیتا ...اس��تادی با تاکید بر اینکه حضرت معصومه(س) و اهل بیت(ع) هم
از زائران خویش انتظاراتی دارند گفت :با اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی
در ایران ،توقعات هم از ملت و دولت ایران در سطح بینالمللی تغییر کرده
و در حقیقت همگان از ملت ایران انتظار معنویت و درس��تکاری بیشتری

آیتا ...رضا استادی :سبک
زندگی اسالمی در قم و
مشهد باید متمایزتر از دیگر
شهره ا باشد و مردمی که در
این دو شهر زندگی میکنند
د سبک زندگی اسالمی
بای 
را به دقت مورد توجه و عمل
قرار دهند

(علیه السالم)

آیتا ...استادی :وظیفه ما این است که هر روز به سمت تحقق
اهداف نظام جمهوری اسالمی پیش برویم و البته در چنین
د باید متمایز از دیگر شهرها و جلوتر از آنها
شرایطی ،قم و مشه 
د و مردمی که در این دو شهر زندگی میکنند باید سبک
باشن 
د و فضای
زندگی اسالمی را به دقت مورد توجه و عمل قرار دهن 
د که در همین راستا حرکت کند
شهری هم به گونهای باش 
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دارند.
اس��تاد حوزه علمیه قم تصریح ک��رد :وظیفه ما
این اس��ت که هر روز به سمت تحقق اهداف نظام
جمهوری اس�لامی پیش برویم و البته در چنین
شرایطی ،قم و مشهد باید متمایز از دیگر شهرها
و جلوتر از آنها باشند و مردمی که در این دو شهر
زندگی میکنند باید س��بک زندگی اس�لامی را
به دقت م��ورد توجه و عمل ق��رار دهند و فضای
شهری هم به گونهای باش��د که در همین راستا
حرکت کند.
بر اس��اس این گ��زارش در بخ��ش ابتدایی این
مراس��م ،آیین خطب��ه خوانی خادمان آس��تانه
مقدس��ه حض��رت فاطم��ه معصوم��ه(س) ب��ا
حضورعلما و اساتید حوزه های علمیه ،مدیران و
مسئوالن اجرایی و اقشار مختلف مردم و عاشقان
این آستان با شکوه خاصی برگزار شد .
قرائت قرآن توسط اس��تاد بین المللی کشورمان
مه��دی فروغی و مداحی توس��ط س��ید مهدی
میردام��اد از دیگ��ر برنامههای مراس��م افتتاح
جش��نواره بین الملل��ی امام رض��ا(ع) دربارگاه
کریمه اهل بیت(س) بود .

(علیه السالم)

استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت:

برنـــامه های دهه کرامت

با حضـــور پـررنـــگ مـردم
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استاندار خراس��ان رضوی در جلسه شورای
هماهنگی جش��ن های دهه کرام��ت که با
حضور اعضای این شورا در محل استانداری
خراس��ان رضوی برگزار ش��د ،بر مشارکت
گس��ترده مردم در برنامه های دهه کرامت
تاکی د ک��رد و گفت:باید نقش و حضور مردم
در برنامه های دهه کرامت پررنگ تر شود.
ب��ه گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) ،علیرضا رشیدیان،
اظهار داش��ت :ده��ه کرام��ت فرصتی برای
پراکن��دن عط��ر و ب��وی فرهن��گ رضوی و
محبت ام��ام رضا(ع) در اقصی نقاط کش��ور
است.
وی برگ��زاری جش��ن های ده��ه کرامت را
اقدامی مناسب برای گسترش فرهنگ اهل
بیت به ویژه فرهنگ رضوی دانست و افزود:
گسترش فرهنگ رضوی در ارتقای فرهنگ
کشور موثر است.

وی ادامه داد :در شرایطی که دنیا مش��کالت خاص خود را دارد ،صهیونیست در غزه کودکان ،زنان و
جوانان را با بی اعتنایی س��ازمان های بین المللی به خاک و خون می کش��ان د و گروهی که با نام دین
به قتل و جنایات گس��ترده در کش��ورهای نظیر سوریه و عراق مش��غولن د و چهره تاریکی از اسالم را
در جهان نش��ان می دهند؛ گسترش فرهنگ رضوی در کش��ور و در تعامالت باخارج از کشور و با غیر
مس��لمانان ،می تواند جلوه اس�لام رحمانی و اصیل را در برابر اقدامات دش��منان اسالم نشان دهد و
اقدامات آن ها را خنثی کند.
رشیدیان خاطر نش��ان ساخت :بارگاه منورامام رضا(ع) و آس��تان قدس رضوی در فعالیت های دهه
کرامت نقطه اتکا و محوریت فعالیت ها باشد.
استاندار خراس��ان رضوی با دعوت از استانداران قم و فارس برای س��فر در روز میالد امام رضا(ع ) به
مشهدالرضا ،ابراز کرد :این همراهی می تواند اشاعه فرهنگ رضوی را بیش از پیش افزایش دهد.
رش��یدیان با تاکید بر مردمی برگزار کردن جش��ن های ده��ه کرامت ،گفت :نامگ��ذاری این دهه و
همزمانی این دهه با هفته دولت امر مبارکی اس��ت و این همزمانی را در اولین سالگرد روی کار آمدن
دولت تدبیر و امید به فال نیک می گیریم و امیدواریم که این دولت در راس��تای اشاعه فرهنگ رضوی
بتواند فعالیت هایی داشته باشد.
وی اذعان داشت :دستگاه های سه استان خراس��ان رضوی ،قم و فارس و همچنین سایر استان های
کشور از موار د محتوایی این دهه در راستای اشاعه فرهنگ رضوی بهره کافی را ببرند.
استاندار خراس��ان رضوی در پایان گفت :امیدوارم همه افرادی که در گسترش فرهنگ منور رضوی
در ام القرای جهان اسالم فعالیت دارند ،موفق باشند.
جریان سازی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در داخل و خارج از کشور
س��یدجواد جعفری مدیرعام��ل بنیاد بین المللی امام رض��ا(ع) نیز در این دیدار با بی��ان این که امام
رضا(ع) تنها امام میهمان س��رزمین ما و ولی نعمت ما ایرانی هاهستند گفت:شکر نعمت آن است که
آن حضرت را بشناسیم و سیره و معارف رضوی را به درستی ترویج کنیم.
وی با اش��اره به این که جش��ن های دهه کرامت گسترش چشم گیری در کش��ور داشته است افزود:
امسال نیز با مراس��م ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) به شلمچه به استقبال جشن های دهه کرامت
و جش��نواره بین المللی خواهیم رفت و افتتاحیه دهه کرامت نیز با حضور مراجع عظام و علمای اعالم
در جواربارگاه کریمه اهل بیت(س) در قم و اختتامیه جش��ن ه��ای دهه کرامت نیز همزمان با میالد
باس��عادت امام رضا(ع) در مشه د مقدس برگزار می ش��ود و بدین ترتیب دوازدهمین دوره جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) نیز خاتمه می یابد.

ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
(علیه السالم)

ترجم�ه کت�اب ه�ای رضوی ب�ه زبانه�ای مختل�ف در جه�ت تبیین س�یره حضرت
رضا(علیه السالم)
همچنین در ادامه این دیدار حجت االس�لام س��االر ،معاون بین الملل مجم��ع جهانی اهل بیت(ع)
با اش��اره به این که توس��ط این مجمع کتاب های رضوی به زبانهای مختلف ترجمه شده است گفت:
کتاب صحیفه رضویه با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به چند زبان زنده دنیااز جمله روسی،
انگلیسی و اردو ترجمه و منتشرشده است.
وی اف��زود :با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) کتاب فراز هایی ازس��خنان امام رضا(ع) به زبان
های ترکی-استانبولی ،فرانسه ،انگلیسی ،هوسه و  ...ترجمه شده است.

وی ادامه داد :کتابی با عنوان « انس��ان 250
س��اله» (مجموع��ه ای از فرمایش��ات مقام
معظ��م رهب��ری درب��اره اهل بی��ت(ع)) به
زبانشهای انگلیسی و هوسه ترجمه و چاپ
شده است.
معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)
با اش��اره به اینکه این مجمع پشتیبانی های
محتوای��ی از س��ایت ها و خبرگ��زاری های
خارج از کشور در حوزه معارف رضوی دارد،
گف��ت :همچنین بس��ته ه��ای فرهنگی در
ارتباط با فرهنگ و معارف رضوی به خارج از
کشور ارسال شده است.
س��االر از برگزاری جش��ن های دهه کرامت
توس��ط نمایندگی های مجمع جهانی اهل
بیت در خ��ارج از کش��ور خب��ر داد و گفت:
مبلغان این مجمع در کشورهای مختلف در
این دهه جش��ن های میالد ام��ام رضا(ع) را
برگزار می کنند.
حجت االس�لام س��االر،با اش��اره به تشکیل
کمیته ای به عن��وان کمیته بی��ن الملل در
س��تاد جش��ن های دهه کرامت ب��ه منظور
ترویج سیره و فرهنگ رضوی برای مخاطبان
خ��ارج از کش��ور ،اذعان داش��ت :مخاطبان
بس��یاری از مذاهب ش��یعه و س��نی و حتی
مس��یحیانی در خ��ارج از کش��ور داریم که
در ارتب��اط با فرهنگ رض��وی فعالیت هایی
داشته اند.
وی از برگ��زاری جش��ن های ده��ه کرامت
توس��ط نمایندگی های مجمع جهانی اهل
بیت در خارج از کش��ور خب��ر داد و گفت3 :
هزار و  400مبلغ این مجمع در کش��ورهای
مختلف در این دهه جش��ن های میالد امام
رضا(علیه السالم) را برگزار می کنند.
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جعفری با بیان این که جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) عالوه بر داخل کش��ور در  75کشور و200
نقطه دنی��ا برگزار می ش��ود،افزود:محصوالت تولید ش��ده در حوزه فرهنگ رضوی به کش��ورهای
مختلف ارسال می شود.
دبیر جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) گفت :رویداده��ای فرهنگی که بتوانند به دس��تاوردهای
نهادسازی،جریان سازی و گفتمان سازی دست پیدا کنند ،قابلیت فرهنگ سازی داشته و در جامعه
ماندگار خواهند شد و پشتوانه مردمی آنها سبب ماندگاری آن رویداد خواهد شد.
وی ادامه داد:جشنواره بین المللی امام رضا(ع) توانسته است با پرداختن به نها د دهه کرامت و جریان
گس��ترده معنوی در داخل و خارج از کش��ور و هم چنی��ن ترویج فرهنگ رضوی ب��ه عنوان فرهنگ
عمومی جامعه که همان فرهنگ اسالمی است این قابلیت ها را احیا نماید.
وی تصری��ح کرد :به لطف خدا امروزه جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در داخل و خارج از کش��ور
جریانی را به وجو د آورده است که اقشار مختلف مردم ازآفریقا گرفته تا آمریکا و آسیا و از مرز بازرگان
تا جنوبی ترین نقطه کش��ور را زیر پوش��ش برنامه های فراگیر خود قرار داده اس��ت و امروز گفتمان
فرهنگ رضوی گفتمان ش��ناخته ش��ده محافل علمی ،فرهنگی ،هن��ری ،ومردمی و حتی مصوبات
قانونی مجاری قانون گذار کشور می باشد.
در این دیدارحجت االس�لام حمیدرضا ارباب سلیمانی ،مش��اور وزیر فرهنگ و ارشا د اسالمی و دبیر
س��تاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کش��ور ،به حمایت و مش��ارکت جدی متولیان سه
آس��تان مقدس حضرت رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) و حضرت ش��اهچراغ(ع) در خصوص جشن
های دهه کرامت ،اشاره و اظهار کرد :براساس برنامه ریزی های انجام شده در دهه کرامت سال جاری
 350هزار مراسم به صورت مردمی و با ظرفیت تشکل های مردمی در سراسر کشور به اجرا درخواهد
آمد.
وی از برگزاری  30هزار برنامه با محوریت مس��اجد در راستای مردمی برگزار کردن جشن های دهه
کرامت خبر دا د و افزود :اجرای ویژه برنامه ای برای بانوان در روز نخس��ت ماه ذی االلقعده با محوریت
اس��تان قم ،اجرای برنامه ه��ای دهه کرامت در  8هزار امام��زاده در روز  5ذی القعده ،اجرای  22هزار
برنامه در روزهای  5و  6ذی القعده با محوریت آس��تان حرم حضرت ش��اهچراغ(ع) در س��طح ملی،
تالش در جهت تقویت جشن های زیر سایه خورش��ید با محوریت آستان قدس رضوی ،اجرای ویژه
برنامه های دهه کرامت در  63هزار روس��تای سراسر کشور و برگزاری مسابقات ورزشی با عنوان جام
کرامت از جمله برنامه هایی است که در این دهه به صورت مردمی برگزار می شود.
حجت االسالم حمیدرضا ارباب س��لیمانی خواستار انعقاد تفاهم نامه ای میان استانداران سه استان
خراسان رضوی ،قم و فارس شد و گفت :این تفاهم نامه در جهت تبادل نظر و استفاده از تجربیات سه
استان در خصوص جشن های دهه کرامت،می تواند باعث هم افزایی بیشتری بین دستگاهها شود.

(علیه السالم)

آیت ا...علم الهدی:

دهه کـــرامت

در بســـتر شعائروالیی شیـعه باقی می ماند
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آیت ا ...س��ید احم د علم الهدی،گفت :دهه کرامت صدقه جاریه و س��نت حس��نه نهادینه ای
است که در بستر شعائر والیی شیعه باقی خواه د ماند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیا د بین المللی امام رضا(ع) ،آیت ا ...س��ید احمد علم
الهدی امام جمعه مش��هد ،در دیدار اعضای ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت ،با
اشاره به اینکه ما دهه های س��وگواری وعزاداری همچون دهه عاشورا و فاطمیه داریم ،گفت:
مالک ش��یعه اهل بیت(ع) بودن اظهار حزن در یادآوری خاطرات مصیبت بار و اظهار شادی
در خاطرات س��رور انگیز آن هاست که وجود دهه های سرور و شادی در کنار دهه های حزن و
اندوه در شعائر الهی الزم و ضروری است.
آیت ا ...علم الهدی به دو دهه پرفضیلت والیت( عید غدیر) و مهدویت( نیمه ش��عبان و والدت
امام زمان(عج)) اش��اره و تصریح کرد :تاس��یس دهه کرامت به عنوان س��ومین شعائر عظیم
والیی ما شیعیان در طول سال به مناسبت صدور فرهنگ اهل بیت(ع) اقدام مبارکی است.
وی ابراز کرد:خوشبختانه س��ال به سال شاهد گس��ترش روز افزون جشن های دهه کرامت
هس��تیم به گونه ای که در یک زمان کوتاه جنبه جهانی این دهه در جهان اس�لام و در عرصه
بین الملل از گسترش فوق العاده برخوردار شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به اینکه امروز جش��ن های دهه کرامت در استان ها،

(علیه السالم)

شهرس��تان ها و روستاهای سراسر کشور س��اری و جاری شده اس��ت ،افزود :سنت حسنه و
مبارکه ای در ش��عائر والیی ما به وجو د آمده اس��ت که در این خصوص باید از کس��انی که در
تشکیل وترویج این امر مهم زحمت کشیده اند قدردانی کرد.
وی با ذکر نکاتی در خصوص جشن های دهه کرامت ،گفت :مجموعه نهادهایی که در جریان
دهه کرامت مشارکت دارند بای د توجه داشته باشند که تنها عنوان مشارکت کفایت نمی کند
و باید احساس تکلیف بیش��تری در این زمینه داشته باشند،متاس��فانه فعالیت ها به صورت
جدی در نهادها و دستگاه ها تقسیم شده نیست.
آیت ا ...علم الهدی با بیان اینکه مس��ئولیت نهادهای مشارکت کننده در برگزاری جشن های
دهه کرامت دقیقا مشخص شود ،تاکید کرد :با توجه به اینکه جشن های این دهه پربرکت در
جهان در حال گسترش است مسئولیت نهادهای مختلف در این توسعه باید دقیق و مشخص
باشد.
آیت ا ...علم الهدی محور قرار دادن ،حرم مطهر رضوی را در اجرای مناس��ب و باصالبت شعائر
دینی موثر دانس��ت و تصریح کرد :باتوجه به اینکه نظر امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری بر
این بوده اس��ت که فعالیت های اجتماعی ،سیاسی وشعائر والیی در خراسان رضوی و مشهد
با محوریت حرم مطهر رضوی صورت بگیرد الزم است محوریت حرم مطهر رضوی برای همه
مسایل والیی حفظ شود.

حضور مردم مهم ترین ویژگی جشن های دهه کرامت است
هم چنین س��ی د جوا د جعفری ،مدیرعامل بنیا د بین المللی امام رضا(ع) ،در سخنانی با اشاره
به اینکه جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) بر دو بال تفکر و عواطف واحساسات استوار است
که بال تفکر آن با زبان علم و بال عواطف واحساس��ات آن با زبان هنر همراه می باش��د ،گفت:
خوش��بختانه امروز جامعه فرهنگی و هنری از یک سو و از س��وی دیگر جامعه دانشگاهیان و
حوزویان ورود خوبی به جشنواره بین المللی امام رضا(ع) داشته اند.
وی حضور مردم در برگزاری جشن های دهه کرامت را مهم ترین نکته در برگزاری جشنهای
ای��ن دهه دانس��ت و ابراز کرد :امروز همه اس��تان های کش��ور جش��ن های ده��ه کرامت را
میشناسند و هیچ نهادی نیست که نسبت به این دهه بی تفاوت باشد.

در این دیدار همچنین س��ید س��عی د
س��رابی ،مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی خراس��ان رضوی ،ب��ه ارائه
گزارش��ی از جش��ن های دهه کرامت
در استان خراس��ان رضوی پرداخت و
گفت :امس��ال  20هزار فعالیت توسط
دستگاه های مختلف در سطح استان
اتفاق خواه د افتاد.
الزم ب��ه توضی��ح اس��ت؛ ش��ورای
هماهنگی بزرگداش��ت ده��ه کرامت
یک��ی از ش��وراهای اصل��ی و موث��ر
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) می
باش��د که بیش از  30دستگاه و تشکل
مختلف مردمی عضو آن هستند.

حجت االسالم ارباب سلیمانی:
برگزاری دومین کنگره ملی
امامزادگان توسط سازمان اوقاف
و امور خیریه کشور ،برگزاری طرح
“ خادمان کوچک رضوی” توسط
سازمان بهزیستی و برگزاری
جشنواره محراب توسط ستادعالی
کانون های فرهنگی هنری مساجد
از دیگر برنامه های ویژه ایام دهه
کرامت خواهد بود
سید جواد جعفری :امروز همه
استان های کشور جشن های دهه
کرامت را می شناسند و هیچ نهادی
نیست که نسبت به این دهه بی
تفاوت باشد
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 350هزار جشن در دهه کرامت
در این دیدارحجت االس�لام حمیدرضا ارباب سلیمانی ،مشاور وزیر فرهنگ و ارشا د اسالمی
و دبیر س��تاد عالی کانون های فرهنگی هنری مس��اج د کش��ور ،به حمایت و مشارکت جدی
متولیان سه آس��تان مقدس حضرت رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) و حضرت شاهچراغ(ع)
در خصوص جش��ن های دهه کرامت ،اش��اره و اظهار کرد :براس��اس برنامه ریزی های انجام
شده در دهه کرامت س��ال جاری  350هزار مراسم به صورت مردمی و با ظرفیت تشکل های
مردمی در سراسر کشور به اجرا درخواهد آمد.
وی از برگ��زاری  30ه��زار برنام��ه با محوریت مس��اجد در راس��تای مردمی برگ��زار کردن
جش��نشهای دهه کرامت خبر داد و افزود :اجرای ویژه برنامه ای برای بانوان در روز نخس��ت
ماه ذی قعده با محوریت استان قم ،ارجرای برنامه های دهه کرامت در  8هزار امامزاده در روز
 5ذی قعده ،اجرای  22هزار برنامه در روزهای  5و  6ذی قعده با محوریت آستان حرم حضرت
شاهچراغ(ع) در سطح ملی ،تالش در جهت تقویت جشن های زیر سایه خورشید با محوریت
آس��تان قدس رضوی ،اجرای ویژه برنامه های دهه کرامت در  63هزار روستا سراسر کشور و
برگزاری مسابقات ورزش��ی با عنوان جام کرامت از جمله برنامه هایی است که در این دهه به
صورت مردمی برگزار می شود.
حجت االسالم ارباب سلیمانی به برگزاری جش��ن های مردمی در خارج از کشور با محوریت
مجم��ع جهانی اهل بیت(ع) و افتتاح پ��روژه های فرهنگی دینی در ایام دهه کرامت ،اش��اره
و تصریح کرد :برگزاری دومین کنگره ملی امامزادگان توس��ط س��ازمان اوقاف و امور خیریه
کش��ور ،برگزاری ط��رح “ خادمان کوچک رضوی” توس��ط س��ازمان بهزیس��تی و برگزاری
جش��نواره محراب توسط س��تادعالی کانون های فرهنگی هنری مساج د از دیگر برنامه های
ویژه ایام دهه کرامت خواهد بود.

آیت ا ...علم الهدی  :مجموعه
نهادهایی که در جریان دهه کرامت
د باید توجه داشته
مشارکت دارن 
د که تنها عنوان مشارکت
باشن 
د و باید احساس
کفایت نمی کن 
تکلیف بیشتری در این زمینه
داشته باشند،متاسفانه فعالیتها به
صورت جدی در نهادها و دستگاهها
تقسیم شده نیست

(علیه السالم)

مشاور وزیر فرهنگ و ارشا د اسالمی:

ابتکار الزمه نشاط و طراوت

در جـــشن های دهه کـــرامت است
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حجت االسلام ارباب سلیمانی مش�اور وزیر فرهنگ و ارشا د اسلامی گفت :خالقیت و ابتکار در برگزاری
د مورد توجه ویژه باشد.
جشنشهای دهه کرامت بای 
ب�ه گزارش واحد خب�ر و اطالع رس�انی بنیاد بین الملل�ی امام رضا(ع)،نشس�ت هماهنگی بزرگداش�ت دهه
کرام�ت با حض�ور اعضا در محل دفت�ر بنیاد بی�ن المللی امام رضا(ع) برگزار ش�د.حجت االسلام حمیدرضا
ارباب سلیمانی ،مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر س�تا د عالی کانونشهای فرهنگی هنری مساجد
کش�ور،در این نشست ،ابتکار را الزمه نش�اط و طراوت در برگزاری جشنشهای دهه کرامت و تکراری نبودن
این جشنشهاعنوان کرد.
د گزارش ابتکارات هر س�اله
وی افزود :هر یک از دس�تگاهشهای برگزار کننده جش�نشهای دهه کرامت بای 
خو د را ارائه دهد ،گزارش�ی که به مس�ئوالن بنیا د بی�ن المللی امام رضا(ع) نیز در ادام�ه این راه معنوی کمک
د کرد.
شایانی خواه 
د فعالیتشه�ا را متوقف کرد ،افزود :برگزاری جلس�ات و
د بر اینک�ه در خصوص دهه کرام�ت نبای 
وی ب�ا تاکی 
د و اگر دشمن از پا نشسته
نشستشهای مس�تمر به برگزاری مطلوب جش�نشهای دهه کرامت کمک می کن 
د راه خو د را با جدیت ادامه دهیم.
است ما بای 
وی با اش�اره به اینکه گام اولیه جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) چندین س�ال پیش در مشهد برداشته شد
د گامشهای بلنددیگری در این مسیربرداش�ته ش�ده اس�ت ،اظهارک�رد :باید برای
اما اکنون به لطف خداون 
فعالیتشهای بین المللی درباره امام رضا(ع) تالش گسترده ای صورت گیرد.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه همه ما باید خدمت به امام رضا(ع) را قدر بدانیم و از این بابت
شاکر خداوند متعال باشیم ،خاطر نش�ان کرد :خداوند متعال در قرآن به مومنان هدایت در مسیر حیات طیبه
را به عنوان اولین پاداش در زندگی آنان وعده داده اس�ت و مهم ترین ویژگی زندگی پاک و حیات طیبه آرامش
د ما به حیات طیبه نزدیک می شویم و کار برای امام رضا(ع) ما
است که اگر آرامش در زندگی حضور داشته باش 
را در مسیر حیات طیبه قرار می دهد.

جعفری:دهه کرامت؛ نقطه عطفی است که گوش های شنوا و دل های مشتاق فراوانی
وجو د دارد
هم چنین س��یدجوا د جعفری دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در این نشس��ت با اش��اره به
حدیثی از امام رضا(ع) مبنی بر این که «حرص ورزیدن در هر امری مذموم اس��ت جز شاد کردن دل
مردم»گفت:یکی از شادی هایی که به شکل شایس��ته ای می تواند در کشور به بهانه میالد حضرت
معصومه(س) و حضرت ثامن الحجج(ع) برگزار شو د دهه کرامت است.
وی با بیان این که در ایام دهه کرامت دل های همه مردم و رسانه ها و دستگاههای فرهنگی معطوف
به سوی امام رضا(ع) است افزود:عشق و عالقه به ساحت امام هشتم(ع) در دل میلیونها انسان نهفته
است و بارگاه آن حضرت درزمان هایی مانن د ایام میالد و شهادت آن بزرگوار مملو از زائرانی است که
دل در گرو امام خوبی ها و مهربانی ها دارند.
وی تصریح کرد :دهه کرامت نقطه عطفی است که گوش های شنوا و دل های مشتاق فراوانی وجود
دارد که می توان حرف های تازه و تاثیرگذار ارائه کرد.
دبیرجش��نواره بی��ن المللی ام��ام رضا(ع) با اش��اره به دغدغه ه��ای مقام معظم رهب��ری در حوزه
فرهنگ،یادآور شد :آموزه های قرآن و اهل بیت جامعه را به لحاظ فرهنگی و معنوی ارتقا می دهد و
این متولیان فرهنگی هستن د که بای د بسترهای الزم برای این رشد را فراهم کنند.
وی با تاکید براین که اش��اره مقام معظم رهبری به دهه کرامت باع��ث جا افتادن این دهه در عرصه
رس��انه ها و در بین افکار عمومی جامعه شد ،اظهار داش��ت :دهه کرامت برکات فراوانی برای جامعه
ما به دنبال داشته است و موجب شده بسیاری از موضوعات هم چون بزرگداشت حضرت شاهچراغ
وامامزادگان در کشور در کانون توجه افکار عمومی قرار گیرد.
مدیرعام��ل بنی��ا د بین المللی امام رضا(ع) با اش��اره به این ک��ه این بنیا د تروی��ج فرهنگ و معارف
رضوی را رس��الت اصلی خود می داند گفت :در راس��تای انجام این رس��الت تاکن��ون فعالیت های
گس��تردهای صورت گرفته است که برگزاری دوازده دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)از جمله
این فعالیتهاست.چاپ سه عنوان کتاب در هر ماه،چاپ و انتشار فصلنامه فرهنگ رضوی،دریافت
مجوز خبرگزاری رضوی و آماده س��ازی مراحل مقدماتی رونمای��ی از آن و رایزنی برای تولید فیلم
س��ینمایی با محوریت امام رضا(ع) و ساخت مس��تن د جاده والیت تنها چن د نمونه از کارهای انجام
شده در راستای ترویج آموزه های رضوی در این مدت بوده است.

حجت االس�لام صادقی آرمان ادامه
داد :درس��ال 92آس��تان مق��دس
حض��رت معصوم��ه(س) میزب��ان
زائرانی از  74کش��ور جه��ان بود که
برای آن ه��ا نیز ای��ن تورهای حرم
گردی صورت گرفت.
وی اش��اره ای ب��ه آیی��ن خطب��ه
خوانی در آس��تان مق��دس حضرت
معصوم��ه(س) در ایام دهه پربرکت
کرام��ت داش��ت و تصری��ح ک��رد:
برگزاری محفل شعر ملکوت هشتم
با همکاری آس��تان ق��دس رضوی
با حضور جمع��ی از ش��اعران نامی
کشور در ش��هرهای مختلف از دیگر
برنامه های آس��تان مقدس حضرت
معصومه(س) در ای��ام دهه کرامت
خواه د بود.
حجت االس�لام صادق��ی آرمان به
جذب خ��دام افتخ��اری تخصصی
در قالب س��خنران ،مداح ،مجری و
کارشناسان غیر ایرانی ویژه این ایام
اش��اره کر د و افزود :نمایشگاهی نیز
ب��ا  20غرفه تخصص��ی در ایام دهه
کرامت در آس��تان مقدس حضرت
معصومه(س) تشکیل می شود.
وی از غبارروب��ی بقاع امامزادگان به
صورت روزانه توس��ط خدام آستان
مقدس حضرت معصوم��ه(س) در
ایام ده��ه کرامت خب��ر دا د و گفت:
غبارروبی گلزار ش��هدا نی��ز از دیگر
فعالیت های خادمان آستان مقدس
حضرت معصوم��ه(س) در ایام دهه
کرامت خواه د بود.
مدی��ر تبلیغ��ات آس��تان مق��دس
حضرت معصومه(س)ابراز داش��ت:
اعزام کاروان بارگاه کریمه اهل بیت
به شهرهای مختلف از جمله استان
هایی که آس��تان مق��دس حضرت
معصوم��ه(س) در آن اس��تان ه��ا
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زائرانی از 74کشور جهان دربارگاه کریمه اهل بیت(س)
مدیر تبلیغات آس��تان مقدس حضرت معصومه(س) نیز در این نشس��ت گزارش��ی از فعالیت های
آس��تان مقدس کریمه اهل بی��ت در دهه کرامت ارائه کرد و از حضور زائرانی از 74کش��ور جهان در
بارگاه شفیعه روزجزا حضرت معصومه(س) خبر داد.
حجت االسالم سید محمد صادقی آرمان ،اشاره ای به برگزاری بیش از  50عنوان برنامه در ایام دهه
کرامت در آس��تان مقدس حرم حضرت فاطمه معصومه(س) داشت و اظهار کرد :مراسم ویژه جشن
دختران خورشید در اولین روز ماه ذی القعده و همزمان با سالروز والدت حضرت معصومه(س) آغاز
کننده برنامه های دهه کرامت سال جاری در این آستان مقدس است.
وی از برگزاری مراسم هایی به صورت روزانه ویژه چهار گروه زائران عرب زبان ،اردو زبان ،آذری زبان
و انگلیس��ی زبان در آستان مقدس حضرت معصومه(س) خبر داد وگفت :در ایام دهه کرامت روزانه
تورهای حرم گردی برای زائران غیرفارسی زبان برگزار می شود.

دبیرجشنواره بین المللی امام
رضا(ع) :آموزه های قرآن و اهل
بیت جامعه را به لحاظ فرهنگی
و معنوی ارتقا می دهد و این
متولیان فرهنگی هستند که باید
بسترهای الزم برای این رشد را
فراهم کنند

(علیه السالم)

دهه کرامت اشاره و اظهار کرد :امسال برای نخستین بار
جشنواره استانی هنری ادبی شاهچراغ در قالب عکس،
پوستر ،داستان ،شعر و خوشنویسی در ایام دهه کرامت
برگزار خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه آثار قابل توجه��ی به دبیرخانه این
جشنواره ارس��ال شده است ،تصریح کرد :تالش داریم تا
این جشنواره سال آینده به صورت ملی برگزار شود.
خواجه نژادیان از برگزاری اختتامیه جش��نواره استانی
هن��ری ادبی ش��اهچراغ در  8ش��هریور ماه خب��ر داد و
گفت :این جشنواره  100برگزیده در  5بخش جشنواره
خواهد داشت.
وی از برگزاری فروش��گاهی از پوس��ترهای جش��نواره
استانی هنری ادبی شاهچراغ با همکاری حوزه هنری در
حاشیه مراسم اختتامیه این جشنواره خبر داد و گفت :به
دنبال آن هستیم که این جشنواره را در چن د سال آینده
به صورت فراملی برگزار کنیم.

موقوفاتی دارند از جمله استان های بوشهر و زنجان و شهرهای جعفریه
و سلفچگان از دیگر برنامههای ویژه ایام دهه کرامت است.
وی اشاره ای به تجلیل فعاالن حوزه کریمه اهل بیت(ع) داشت و افزود:
از تمامی افرادی که خدمات ویژه ای برای حضرت معصومه(س) داشته
اند از جمله مراجع ،دس��تگاه های دولتی ،خصوصی و اشخاص حقیقی
و حقوقی در این ایام تجلیل خواه د شد.
حجت االسالم صادقی آرمان از برگزاری نخستین همایش بین المللی
حضرت معصومه شناس��ی در ایام دهه کرامت خب��ر داد و تاکید کرد:
برگزاری همایش ب��زرگ منتظران در نهمین روز م��اه ذی القعده نیز
از برنامههای آستان حضرت معصومه(س) در ایام دهه کرامت است.
همایش آالله ها در حمایت از کودکان غزه
مدی��ر تبلیغات آس��تان مقدس حض��رت معصومه(س) با اش��اره به
برگ��زاری برنامه ای ویژه کودکان با عنوان « قصه گویی زیر گنب د طال»
در ایام دهه کرامت در قم ،اذعان داش��ت :همچنین در ایام دهه کرامت
همایش��ی در دفاع از کودکان غزه با عنوان همای��ش کودکان ایرانی و
غیرایرانی « آالله ها» برگزار خواه د ش�� د که ب��ه لحاظ محتوایی دارای
ساختار مناسبی است.
وی گف��ت :کتابی با عنوان « آس��تان کرام��ت» در ای��ام دهه کرامت
رونمایی خواه د ش��د که این کتاب ش��امل فرمایش��ات ،روایات و ادله
بزرگان دی��ن در خصوص عناوین روزهاس��ت و این کت��اب می تواند
پای��ه ای برای برگزاری برنام��ه های محتوایی دس��تگاه های دولتی و
غیردولتی باشد.

12
ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

ترجمه کتاب های رضوی به زبان های مختلف دنیا
همچنی��ن در ادامه این نشس��ت حجت االس�لام س��االر ،معاون بین
الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اش��اره به این که توسط این مجمع
کتابهای رضوی به زبانهای مختلف ترجمه ش��ده است گفت :کتاب
صحیفه رضویه با همکاری بنی��اد بین المللی امام رضا(ع) به چن د زبان
زنده دنیااز جمله روسی ،انگلیسی و اردو ترجمه و منتشرشده است.
وی افزود :ب��ا همکاری بنیا د بین المللی امام رض��ا(ع) کتاب فرازهایی
ازس��خنان ام��ام رضا(ع) به زب��ان های ترکی-اس��تانبولی ،فرانس��ه،
انگلیسی ،هوسه و  ...ترجمه شده است.
وی ادام��ه داد :کتابی با عنوان « انس��ان  250س��اله» (مجموعه ای از
فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری درب��اره اهل بیت(ع)) ب��ه زبان های
انگلیسی و هوسه ترجمه و چاپ شده است.
معاون بی��ن الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اش��اره ب��ه اینکه این
مجمع پشتیبانی های محتوایی از س��ایت ها و خبرگزاری های خارج
از کش��ور در حوزه معارف رض��وی دارد ،گفت :همچنین بس��ته های
فرهنگی در ارتباط با فرهنگ و معارف رضوی به خارج از کش��ور ارسال
شده است.
س��االر از برگزاری جش��ن های ده��ه کرامت توس��ط نمایندگی های
مجم��ع جهانی اهل بیت در خارج از کش��ور خب��ر داد و گفت :مبلغان
این مجمع در کش��ورهای مختلف در این دهه جش��ن های میال د امام
رضا(ع) را برگزار می کنند.
عل��ی خواجه نژادی��ان ،معاون تبلیغات و ارتباطات اس�لامی آس��تان
مقدس احم��دی و محمدی(ع)(ش��اهچراغ) ،هم در این نشس��ت ،به
برنامه های ویژه آس��تان مقدس احم د بن موسی( ش��اهچراغ) در ایام

مدیر تبلیغات
آستان مقدس
حضرت
معصومه(س):
همچنین
در ایام دهه
کرامت
همایشی
در دفاع از
کودکان غزه با
عنوان همایش
کودکان ایرانی
و غیرایرانی
« آالله ها»
برگزار خواهد
شد که به لحاظ
محتوایی
دارای ساختار
مناسبی است

کاروان پیاده کوچ عاشقانه
خواجه نژادیان با اش��اره به کاروان ه��ای پیاده با عنوان
« ک��وچ عاش��قانه» در ایام ده��ه کرام��ت ،تصریح کرد:
این کاروان ها سال های گذش��ته به صورت خودجوش
و پیاده از شهرس��تان ه��ای فیروزآب��اد و برخی مبادی
ورودی ش��یراز به س��مت حرم ش��اهچراغ به حرکت در
م��ی آمدند که امس��ال به صورت س��ازماندهی ش��ده و
 100کاروان این مراس��م در  5ذی القعده صورت خواهد
گرفت.
وی از افتتاح و آغاز به کار شبکه جوانان سحاب( سومین
حرم اه��ل بیت) در ای��ام دهه کرامت خب��ر داد و تاکید
کرد :شبکه تربیتی و آموزش��ی جوانان سحاب با حضور
 100نفر از جوانان کانون های فرهنگی هنری مس��اجد
استان فارس شکل گرفت که ارائه نظرهایی در خصوص
فعالیتها و پروژه هایی برای حرم مقدس ش��اهچراغ از
جمله وظایف اعضای این شبکه است.
مع��اون تبلیغات و ارتباطات اس�لامی آس��تان مقدس
احمدی و محمدی(ع) با اش��اره به گلباران حرم حضرت
ش��اهچراغ(ع) ،اف��زود :در اولین روز از م��اه ذی القعده
دختران شیرازی با دسته هایی از گل از حرم ام احمد به
سمت حرم شاهچراغ حرکت خواهند کرد.
وی به برگزاری همایش س��بک زندگ��ی رضوی در روز
می�لا د امام رض��ا(ع) اش��اره ای داش��ت و تصریح کرد:
همایش تجلیل از خادمان اهل بیت(ع) در حوزه کسبه،
صنعتگ��ران ،کارگران ،پزش��کان ،پرس��تاران ،معلمان
و س��ایر اقش��ار جامعه به مناس��بت دهه کرامت برگزار
خواهد شد.
خواجه نژادیان خاطر نش��ان کرد :برگ��زاری حلقه های
معرفت ،شب شعر ،جش��ن ویژه کودکان و محفل انس با
قرآن از دیگر برنامه های ویژه ایام دهه کرامت در استان
فارس خواه د بود.

(علیه السالم)

مدیرکل ارشاد خوزستان پیام وزیر ارشاد را در مراسم ورود
کاروان نمادین امام رضا(ع) به ایران در شلمچه قرائت کرد
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خوزس�تان -معصوم�ه صالح�ی :کاروان
نمادی��ن ام��ام رض��ا(ع) هم��راه ب��ا پرچم
مقدس حرم مطه��ر ثامنالحجج ،از یادمان
شهدای شلمچه حرکت خود را آغاز کرد تا با
طیکردن مس��یر  ۲۰۰۰کیلومتری «جاده
والیت» ،خود را به مشهدالرضا(ع) برساند.
به گ��زارش واح��د خب��ر و اطالع رس��انی
بنی��اد بینالملل��ی ام��ام رضا(ع) مراس��م
ورود کاروان نمادی��ن ام��ام رض��ا(ع) ب��ه
کش��ورمان ،ب��ا حض��ور پرش��ور م��ردم
و مس��ئوالن در م��رز ش��لمچه برگزار ش��د.
در ای��ن مراس��م ک��ه در مح��ل یادم��ان
ش��هدای ش��لمچه برگ��زار ش��د ،مدیرکل
ورزش وجوانان اس��تان خوزستان در جمع
ورزش��کاران دو و میدان��ی و موتورس��واری
گف��ت :امس��ال پنجمی��ن دوره اس��ت که
کاروان نمادین دوی اس��تقامت از ش��لمچه
تا مش��هد مق��دس را میدون��د و البته برای
نخس��تین دوره ،اداره کل ورزش و جوان��ان
خوزس��تان و خراس��ان رضوی ب��ه صورت
مش��ترک این برنام��ه را برگ��زار میکنند.
مدی��رکل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی
نیز اظهار داشت :بنده و همکاران به دو دلیل
اینجا حض��ور داریم؛ یکی اینکه از ش��هدای
نظام مقدس جمهوری اس�لامی یاد کنیم و
این خ��اک را گرامی بداریم که نمادی از ایثار
و مقاومت است .دوم اینکه خداقوت بگوییم
به کس��انی که برای اعتالی سیره و فرهنگ
رضوی تالش میکنند.
در ادامه مراس��م ،فرهان اس��دی از شاعران
اس��تان خوزس��تان ب��ه ش��عرخوانی عربی
پرداخ��ت ک��ه حاض��ران را به وج��د آورد.
س��پس پیام وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی
ب��ه آیی��ن آغ��از دوزادهمی��ن جش��نواره

بینالملل��ی ام��ام رض��ا(ع) توس��ط
همایون قنوات��ی مدی��رکل فرهنگ و
ارش��اد اسالمی خوزس��تان قرائت شد.
د ر بخ��ش پا یا ن��ی مر ا س��م ،
س��یدجوادجعفری دبی��ر دوازدهمین
جش��نو ا ر ه بینا لملل��ی فر هنگ��ی
هن��ری ام��ام رض��ا(ع) در س��خنانی
کوت��اه گف��ت :را هان��دازی کاروان
نمادین ام��ام رضا(ع)،در آس��تانه دهه
کرامت در مش��هد ش��هدای ش��لمچه
در حقیقت اس��تقبال از س��الروز میالد
آق��ا علیب��ن موس��یالرضا(ع) اس��ت.
وی با اش��اره ب��ه برکات ده��ه کرامت
اف��زود :ای��ن دهه یک فرصت مناس��ب
اس��ت که به بازشناس��ی هج��رت امام
رضا(ع) بپردازیم .درس��ت است که این
هجرت با اجب��ار همراه بود ام��ا آنگونه
که مق��ام معطم رهب��ری فرمودند یک
نبرد پنه��ان نیز بود ،هرچن��د این نبرد
به ش��هادت امام انجامید ام��ا در نهایت
به پی��روزی ختم ش��د ،مانن��د نهضت
عاشورا که باعث ش��د اسالم عزیز امروز
مانند آفتاب درخشندگی داشته باشد.
جعفری ادامه داد :هجرت امام رضا(ع)
باعث ش��د تم��دن عظیم اس�لامی در
دل ای��ران پایهگذاری ش��ود .همچنین
هج��رت آن حض��رت و ده��ه کرام��ت
فرصت��ی پیش روی ما ق��رار داده که به
آموزههای رض��وی بپردازی��م و ضمن
تجلیل از ش��هدا ،مجددا ً ب��ا آرمانهای
انقالب اسالمی عهد و پیمان ببندیم.
همزمان با این مراس��م ،صلوات خاصه
امام رضا(ع) در مشهد شهدای شلمچه
طنینانداز شد و ورزش��کاران ،حرکت
خ��ود را در مس��یر ج��اده والی��ت آغاز
کردند تا پس از  16روز دوی اس��تقامت
و طی کردن مس��یر  1994کیلومتری،
خود را به پابوس حضرت علیبن موسی
الرض��ا(ع) برس��انند 380 .کیلومتر از
این مس��یر در اس��تان خوزستان500 ،
کیلومتر در استان یزد ،و  320کیلومتر
در خراسان جنوبی قرار دارد .مابقی نیز
در اس��تانهای کهگیلویه و بویراحمد و
خراسان رضوی و  ...قرار دارد.

(علیه السالم)

گزارشی از حال وهوای حرم حضرت شاهچراغ ،در روز بزرگداشت احمدبن موسی الکاظم(ع)؛

خــاک پـــای زائــرانت ،تـــوتیای چـــشم ماست
«حضرت احمد بن موس�ی به همراه برادر کوچکترش میرمحمد،
از مدینه برای دیدن برادر تنی خود یعنی امام رضا(ع) به س�مت
ایران حرکت کردند... ،
ام�ا حاکم فارس به دس�تور مأم�ون جلوی حرکت قافل�ه آنان را
گرف�ت .میگویند در این می�ان درگیری به وج�ود میآید و بین
احمدبن موس�ی(ع) و یارانش با نماینده حکومت عباس�ی نبرد
میش�ود که به شهادت ایش�ان میانجامد .مزار آقا تقریب ًا تا 150
س�ال یعنی تا زم�ان عضدالدول�ه دیلمی(قرن چه�ارم هجری)
نامش�خص بود .آن دوران یکی از مؤمنین ش�یراز شبهای جمعه
که ب�رای نماز ش�ب بی�دار میش�ده ،ن�وری را میدی�ده و فکر
میک�رده آنجا چراغی روش�ن اس�ت .چند مرتبه ک�ه این اتفاق
تکرار میش�ود ،او مس�ؤوالن حکوم�ت را در جری�ان میگذارد
و پ�س از بررس�ی آن مح�ل ،یک پیکر س�الم پی�دا میکنند که
مشخص میش�ود متعلق به حضرت احمد بن موسی است ».حاج
حسین از خادمان قدیمی س�ومین حرم اهلبیت(ع) پس از نقل
این داس�تان میگوید :به دلیل نوری که از پیکر حضرت س�اطع
میشد ،از آن به بعد ایشان به «شاهچراغ» مشهور میشود.
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مختصات صحن و سرای آستان مقدس احمدی و محمدی
حرم حض��رت ش��اهچراغ(ع)  6ورودی اصلی دارد؛ دو ورودی در ش��رق
به نامه��ای بابالرض��ا(ع) و باب موس��یبن جعف��ر(ع) ک��ه در طرفین
حرم ش��اهچراغ هس��تند .دو ورودی هم در ش��مال و جنوب صحن قرار
دارد ،ی��ک ورودی در قس��مت غربی حرم اس��ت و ی��ک ورودی هم با نام
بابالس��جاد(ع) جنب حرم س��ید میرمحمد(ع) و مزار ش��هید محراب
آیتا ...سیدعبدالحس��ین دس��تغیب قرار دارد و به نظر میرس��د پس از
ورودیهای ش��رقی ،ش��لوغترین ورودی حرم باش��د .اطراف صحن هم
س��اختمانهای اداری و بناهایی نظیر دارالش��فا ،دارالضیافه ،دارالقرآن و
موزه قرار دارد .وس��ط حیاط هم درختهای تناور چنار در کنار س��قاخانه
خودنمایی میکنن��د .در حال حاضر حوزه علمیه حکی��م به حرم مطهر
متصل شده و قرار است شبستان بزرگ امام خمینی(ره) با گنجایش 12
هزار نمازگزار تا پایان تابس��تان آماده بهرهبرداری ش��ود ،به همین دلیل
فع ً
ال نماز جمعه در مس��جد نو برگزار میش��ود .اما مح��ل اقامه نمازهای
جماعت در حرم ش��اهچراغ(ع)« ،دارالعباده» در کنار مس��جد باالس��ر
است .اقامه نماز جماعت توسط آیتا ...س��یدعلیاصغر دستغیب تولیت
این آس��تان صورت میگیرد و معموال به ص��ورت زنده از تلویزیون پخش
میشود.
توجه ویژه رهبر انقالب به آستان شاهچراغ
آیتا ...علیاصغر دس��تغیب در اس��فند پارس��ال و با حک��م رهبر معظم
انقالب به عنوان جایگزین مرحوم آیتا ...س��یدمحمدمهدی دس��تغیب
انتخاب شد که در سفر زیارتی عتبات به لقاءا ...پیوست .آیتا ...علیاصغر
دس��تغیب مدیر حوزه علمیه رضوی��ه و عضو خبرگان رهبری اس��ت .او
خدمات ارایه ش��ده در جش��ن های ده��ه کرامت را ارزش��مند و مطلوب
ارزیاب��ی کرد و آن را در راس��تای مطالبات فرهنگی مق��ام معظم رهبری
میداند.
تولیت آستان شاهچراغ با اش��اره با آیات  36و  37سوره مبارکه نور تأکید
میکند :در این آیات ش��ریفه از خانههایی یاد میشود که در آنها هر صبح

و ش��ام تس��بیح پروردگار میش��ود ،همچنین مردان برجستهای مطرح
میش��وند که دادوس��تد و تجارت آنان را از یاد خدا باز نمیدارد .مضجع
ش��ریف احمدبن موسی و اخوان مکرم و معظم ایش��ان در شیراز از جمله
این بیوت محس��وب میش��وند و جایگاه رفیعی برای برخورداری از نور و
رحمت است.
مدیر ح��وزه علمیه رضویه درب��اره جایگاه حضرت ش��اهچراغ اینچنین
میگوید :از لحاظ مقام عبودیت و تقوای الهی و س��یره بس��یار منطبق با
اجداد طاهرینش��ان و پدرش��ان بود .افزون بر اینها شخصیتی هستند که
معرف و حامی مقام والیت و ش��هید بزرگ خاندان رس��الت بودند و طبعاً
از بزرگترین ش��فعا محس��وب میش��وند .در روایات داریم که یک شهید
معمولی تا  70نفر را میتواند ش��فاعت کند ،اما ش��هیدی مانند احمدبن
موسی(ع) در گستره بسیار وسیعی اذن شفاعت از خداوند متعال دارند.
آیتا ...دس��تغیب با اش��اره به تعابی��ر بلند رهبر انق�لاب در حکم تولیت
آستان ش��اهچراغ ،این موضوع را نش��اندهنده عظمت و رفعت این حرم
مطهر عنوان میکند و اظهار میدارد :ایش��ان در حکم حکیمانهشان در 6
ماه قبل مرقوم فرموند« :آن بارگاه بلندآس��تان که سومین حرم اهل بیت
علیهمالس�لام در کشور عزیزمان به ش��مار میرود» و نیز تأکید نمودند:
«پایگاه معنوی و روحانی آن مرقد تابناک در ش��یراز همواره مایه لطف و
صف��ای معنوی در آن خط ه فرزانهپرور و قبله امید و آرامش برای آن مردم
عزیز و دیگر ارادتمندان اهل بیت علیهمالس�لام از سراس��ر کشور بوده و
شایسته اهتمام بیش از پیش است».
عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به آیه  70س��وره إسراء میگوید:
خدا با بی��ان « َولَق َْد َک َّر ْم َنا بَنِی آ َد َم» به انس��ان کرام��ت ذاتی عطا کرده و
امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) و حضرت ش��اهچراغ(ع) ،نمونههای
کرامت انس��انی و به فعلیت رساندن آن در حد اعلی هستند .اینها کسانی
هستند که آنچه مایه کرامت بخشیدن اس��ت در وجودشان به حد کامل
موج��ود بوده که همان «تقوا»س��ت .ه��ر کس بخواهد به نقط��ه عالی از
کرامت انسانی برس��د ،باید سیره و سبک زندگی این بزرگواران را مطالعه
کند و پاکزیستن و رسیدن به تقوای الهی را از آنان بیاموزد.
نظ�ر روحانیون و فضالی حوزه علمیه درباره آس�تان حضرت
شاهچراغ
حجتاالس�لام عبدا ...مقیمی امام جماعت مس��جد آقا قاسم در نزدیکی

(علیه السالم)

حرم مطهر ش��اهچراغ(ع) است .او درباره میزان اس��تقبال شیرازیها از
حرم احمدی و محمدی میگوید :مردم ش��یراز در اعیاد و وفیات جز حرم
شاهچراغ و سیدعالءالدین حس��ین جای دیگری نمیروند و از وقتی که
اینجا به تعبیر مقام معظم رهبری «سومین حرم اهلبیت» در ایران لقب
گرفت ،استقبال مردم بیش از هر زمان دیگری شده است.
حجتاالس�لام مه��دی احم��دی ،مع��اون فرهنگ��ی ح��رم حض��رت
معصومه(س) نیز اظهار میدارد :همان طور که در قم ،قطب و محور شهر
حرم حضرت معصومه(س) است ،در شیراز هم این محور مردم متعلق به
حرم احمدبن موسی(ع) اس��ت و مردم ابراز ارادت ویژهای به آن حضرت
دارند .باید بتوانیم امامزادگان را به عنوان قطب فرهنگی معرفی کنیم و از
این بستر نیکو برای تغییر خط زندگی مردم و ترویج زندگی اهلبیت(ع)
بهرهمند شویم.
حجتاالس�لام س��یدجمالالدین میررفیعتبار ،مدیرکل روابط عمومی
دفتر تبلیغات اسالمی که برای شرکت در جلسه هماهنگی دهه کرامت در
حرم حضرت ش��اهچراغ(ع) حاضر بود ،درباره این موضوع اظهار میدارد:
در نس��ل جوان ما شناخت کمتری نس��بت به اهلبیت وجود داشت که به
لطف خ��دا با پیگیریهای ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت،
جایگاه ائم��ه معصومین(ع) بویژه امام رض��ا(ع) ،حضرت معصومه(س) و
جناب ش��اهچراغ بیش از پیش به مردم و جوانان شناس��انده ش��ده است.
یکی از افتخارات نه تنها اس��تان فارس ،بلکه ایران اسالمی حضور حضرت
احمدبن موس��ی(ع) در کش��ور اس��ت و امیدواریم همچنان عزم شورا در
معرفی امامزادگان بویژه حضرت شاهچراغ پررنگ باشد.
حجتاالس�لام محمد ساالر ،معاون بینالملل جامعه المصطفی العالمیه
نیز درباره میزان آشنایی شیعیان خارج از کشور درباره حضرت شاهچراغ
میگوید :محبان اهلبیت در خارج از کش��ور به واس��طه موقوفات بسیار
امام رضا(ع) با ایش��ان آشنایی بس��یار دارند ،اما اطالع کمتری از برادران
آن حضرت دارند .ضمن اینکه به دلیل بعد مس��افت میان مشهد مقدس
و شیراز ،امکان زیارت به حداقل میرس��د .باید نسبت به معرفی حضرت

معصومه(س) و حضرت ش��اهچراغ(ع) در فضای مج��ازی و در مکتوبات
خودمان بیش از گذشته اهتمام بورزیم.
حضور  7000خادم افتخاری در حرم شاهچراغ
 22س��ال سن دارد ،با قدی متوسط و صورتی گرد .لبخند از روی لبهایش
کمرنگ نمیش��ود .اهل سروستان است و دانش��جوی حسابداری .حاال
دو س��الی میش��ود که خادم افتخاری حرم شده و کفش��های زائران را با
عشق و عالقه میگیرد و در کفشداری قرار میدهد .چهار ساعت در هفته
میتواند این افتخار را داشته باشد« .رضا» میگوید ،بعضی وقتها استادان
دانش��گاهم مرا که میبینند ،کلی تعجب میکنند ،جالبتر اینکه یکی ـ
دو نفری هم از من پرسیدند ،چطور میتوان خادم افتخاری شد و با اندکی
پیگیری ،حاال به جمع  7000خادم افتخاری حرم پیوستهاند.
او شلوغترین اوقات حرم در روز را هنگام نماز ظهر و همچنین نماز مغرب
میداند و اضافه میکند :البته در طول س��ال هم ایام محرم ،شبهای عید و
ماه مبارک رمضان در این حرم باصفا جای سوزنانداختن پیدا نمیشود.
کفش��دار افتخاری حرم همین طور که کفشها را از مردم میگیرد ،بریده
بریده به پرسش��هایم پاسخ میدهد .میپرسم بیشترین زائران حرم آقا به
جز شیراز از کدام شهرها هستند و پاسخ میشنوم :از یزد و اصفهان خیلی
زائر داریم ،اما از ش��هرهای دورت��ر مثل تهران زائران کم��ی داریم ،البته
گردشگران خارجی هم زیاد به اینجا سر میزنند.
موقع خداحافظی دس��ت دراز میکنم تا با رضا دست بدهم ،مچ دستش
را جلو م��یآورد و عذرخواه��ی میکند بابت اینکه دس��تش در تماس با
کفشها تمیز نیس��ت .میگویم خاک پای زائران آقا تبرک است! این را که
میگویمراضی میش��ود،لبخندی میزند و دستم را به گرمی میفشارد.
کفش��هایم را میگیرم و از بابالرضا(ع) خارج میش��وم ،پیش از خروج از
پنجرههای چوبی سمت راس��تم که رو به ضریح باز شدهاند ،یک بار دیگر
بن
الس ّی ُد الشَّ ُ
حم ُد ُ
میر ا َ َ
به آقا سالم میدهم :السالم علیک اَی ُّ َها َّ
هید اَی ُّ َها االَ ُ
وسی الکاظ ِِم...
ُم َ
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جشنواره بین المللی شعر رضوی
به زبان آذری

دبیر جشنواره حجتاالسالم محمدباقر کریمی

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی:

حــرم امـــام رضـا(ع)
یکـــی از بــزرگ ترین نعـمت هاست
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آذربایجان غربی -رویا شاه حسین زاده :نماینده
ولی فقیه در آذربایجان غربی در اختتامیه جش��نواره
بین المللی ش��عر رضوی به زبان آذری گفت :عده ای
اد شعری خود در مس��یر ترویج و تبلیغ دین
از استعد 
اسالم استفاده می کنند.
حجت االسالم سیدمهدی قریشی ،نماینده ولی فقیه
در آذربایج��ان غربی ،در اختتامیه نهمین جش��نواره
بین المللی ش��عر رضوی به زب��ان آذری ،اظهار کرد:
وجود مرق��د مقدس امام رض��ا(ع) در ای��ران یکی از
بزرگترین نعمات خداوند برای ما شیعیان است.
وی افزود :در روایات اس�لامی از ام��ام رضا(ع) منقول
اس��ت که فرمودند ،هر کس مرا زیارت کند روز قیامت
در سه موقف یعنی در زمان گرفتن نامه اعمال ،دوم در
پل صراط و س��وم در هنگام سنجش اعمال و میزان به
کمک او می آیم بنابرای��ن ما ایرانیان افتخار می کنیم
که هر زم��ان که بخواهیم می توانیم به زیارت این امام
همام مشرف شویم.
حجت االسالم قریشی گفت :اساساً وجود قریحه شعر
و ش��اعری در میان مردم چندان رضایت بخش نیست
چون عده معدودی دارای این ذوق و قریحه هس��تند
بنابراین می توان گفت که توان س��رودن شعر یکی از
نعمات خداوند است.
خود در مسیر مذموم
اد ش��عری 
هس��تند که از اس��تعد 

وی افزود :عده ای از ش��عرا
افراد را تقبیح کرده است اما عده ای هم هستند
اوند هم این 
استفاده می کنند و خد 
کنند که
که از این نعمت خدادادی در مس��یر ترویج و تبلیغ دین اسالم استفاده می 
افراد ش��امل رحمت و مغفرت پروردگار قرار گرفته و به بهش��ت رهنمون
یقینا این 
می ش��وند .قریشی تصریح کرد :ائمه معصومین(ع) هم شعرا را تشویق کرده و حتی
گاهی خود آنها نیز از ش��عر اس��تفاده کرده اند و در این رابطه ش��عر در دین مقدس
اسالم چنان مقامی دارد که به وسیله آن پیامبر اسالم ضمانت بهشت را می کند.
در ادامه این مراس��م حجت االس�لام محمدباقر کریمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اس�لامی آذربایج��ان غربی اظهار کرد :امس��ال دوازدهمین س��ال برگ��زاری این
ارش��اد اسالمی

جش��نواره اس��ت که در دهه کرامت و توس��ط اداره کل فرهنگ و
آذربایجان غربی برگزار می شود.
وی افزود :امسال پذیرای  270اثر در موضوع امام رضا(ع) بودیم که  250اثر از ایران
و  20اثر از کشورهای همسایه مانند آذربایجان و عراق بودند.
حمیدواحدی
ارشاداسالمیآذربایجانغربیگفت:بیتا...جعفری ،
مدیرکلفرهنگو 
موردارزیابی قراردادند.
ندکه آثار رسیده را 
استاد شاهیزادهداوران جشنوارهبود 
و 
این مقام مس��ئول افزای��ش کیفیت جش��نواره را یکی از
کرد و گفت :خوشبختانه هر سال
اهداف برگزاری آن ذکر 
شوند که
که از عمر جشنواره میگذرد شعرها پختهتر می 
جای خوشحالی است.
وی اس��تعدادیابی را یکی از اهداف جش��نواره برش��مرد
و گف��ت :تعدادی از ش��رکتکنندگان س��الهای قبل با
ند اما
شد در جشنواره شرکت کرد 
اطالعرسانی که انجام 
بیشتر افراد جدیدند.
پس از ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش توسط
دبیرجش��نواره بین المللی ش��عر رضوی به زبان آذری،
مراسم تجلیل از برگزیدگان انجام شد.
در این مراس��م از وحی��د طلعت ،به مناس��بت پنج دوره
محمد محبوبی،

برگزیده شدن در جشنواره شعر رضوی،
به عنوان نخس��تین اثر ارس��الی ب��ه دبیرخان��ه نهمین
جش��نواره شعر رضوی به زبان آذری و س��لیمان زاده ،به
پاس ارس��ال بیش��ترین تعداد اثر از شهرستان ها تجلیل
شد.

ع��وض احمدی از میان��دوآب ،محمد قل��ی میاب از
ته��ران ،ابراهیم فتوت از س��لماس ،حاج اس��ماعیل
ابراهیم زاده از چایپاره و صی��اد گلی پور از ارومیه به
عنوان منتخبین پیشکسوت تقدیر شد.
در بخش بی��ن الملل نصرت عاصی آغا اوغل��و از عراق،
محمد کرکوکلی و

احم��د

مهرعلی ه��ادی اف از باکو،
عبدالق��ادر عبدالجب��ار از عراق به عن��وان برگزیدگان
نفراتاولتاچهارماینجشنوارهتقدیرشدند.
از وحی��د س��لطانزاده از تبری��ز ،ارش��د محمدی از
ارومیه و عارف ساس��انی از اردبیل به ترتیب به عنوان
برگزیدگان اول تا س��وم بخش داخلی جشنواره بین
المللی شعر رضوی به زبان آذری تقدیر به عمل آمد.
مدیرکل امور اس�تانهای وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی:خروجی اصلی جشنواره امام
رضا(ع)معرفتافزایی عمومی نس�بت به امام
هشتم(ع) باشد
مدیرکل امور اس��تانهای وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی با اش��اره به اهمیت برگزاری جشنواره امام
رضا(ع) گفت :باید خروجی اصلی جش��نواره رضوی
معرفتافزایی عمومی نسبت به امام رضا(ع) باشد.
محمدمهدی احمدی ،در مراس��م اختتامیه نهمین
دوره جش��نواره بینالمللی شعر رضوی اظهار داشت :فلس��فه وجودی جشنواره
امام رضا(ع) که در س��طح ملی و بینالمللی برگزار میش��وند ،باید ارتقای سطح
آگاهی و معرفتافزایی عموم افراد جامعه نس��بت به موضوعات و اهداف برگزاری
جشنواره باشد.
وی با اش��اره به اینکه محوریت برگزاری جش��نواره ش��عر رض��وی ارائه مطالبی
پیرامون امام رضا(ع) اس��ت ،گفت :این قبیل جش��نوارهها بای��د زمینه الزم برای
افزایش سطح معرفت و شناخت عمیق افکار عمومی جامعه نسبت به آن حضرت
را فراهم کنند.
وی بر لزوم ارائه الگوهایی کامل برای برخورداری از س��بک زندگی مطلوب تأکید
و تصری��ح کرد :رفع معض�لات فرهنگی ،مس��تلزم ارائه الگوهای��ی متعالی برای
بشریت اس��ت و باالترین خروجی برگزاری جش��نواره رضوی در جامعه میتواند
معرفتافزایی عموم افراد جامعه نس��بت به ائمه اطهار علیهمالسالم و به ویژه امام
رضا(ع) باشد تا به عنوان الگویی عملی در زندگی افراد به کار گرفته شوند.
وی با اش��اره به س��ابقه دیرین حب اهل بیت علیهمالس�لام در میان ایرانیان ،به
مسئله معرفت و اهمیت آن اشاره کرد و افزود :اگر محبت پشتوانه معرفت نباشد،
به محض رویارویی با اولین چالش انس��ان از مس��یر اصلی خود منحرف شده و به
بیراهه کشیده میشود.
احمدی با اشاره به اینکه هر کس به زبانی با امامان خود
ارتباط معنوی برقرار میکند ،به اهمیت بیان این رابطه
از مجرای شعر اش��اره کرد و گفت :اثرگذراری زبان شعر
نسبت به خطابه بیشتر است و هر جا که خطابه از انتقال
پیام و اثرگذاری آن در افراد عاجز باش��د ،ش��عر بهترین
وسیله برای انتقال این مفهوم خواهد بود.
جل��د دوم کت��اب «گونش

در پای��ان ای��ن مراس��م از
ضیافت��ی» نیز رو نمایی و از آثار برگزی��ده با اهدای لوح
تقدیر و هدیه نقدی تجلیل شد.
گفتنی اس��ت  :مراس��م اختتامیه نهمین جشنواره بین
المللی ش��عر رضوی ب��ه زبان آذری با حض��ور احمدی،
مدی��رکل امور اس��تان ه��ای وزارت فرهنگ و ارش��اد
ارش��اد اسالمی آذربایجان

اسالمی ،مدیرکل فرهنگ و
غربی ،امام جمعه ارومیه و جمعی از مسئوالن و مدیران
ارش��د اس��تان آذربایجان غربی و  300ش��اعر داخلی و

خارجی در ارومیه برگزار شد.

دبیر جشنواره سیدناصر اسحاقی

جشنواره مدیحهسرایی
چاووشیخوانی ،تواشیح و ابتهال رضوی

معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل :

امام رضا(ع) به عنوان نشان معنوی ایران
مایــه عظمــت و افتخــار ایــن سـرزمین است
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اردبیل -پروین قبادی :معاون سیاسی و امنیتی
اس��تاندار اردبیل در مراس��م پایانی جش��نواره
مدیحهسرایی ،چاووشیخوانی ،ابتهال و تواشیح
رضوی که در تاالر شمس عطار اردبیلی مجتمع
فرهنگی ،هنری ف��دک اردبیل با حضور حضرت
آیت ا ...س��یدحاتمی نماینده مردم اس��تان در
مجلس خب��رگان رهب��ری ،معاون سیاس��ی و
امنیت��ی اس��تاندار اردبی��ل ،مدی��ران اجرایی
استانی و جمع کثیری ازمردم والیتمدار اردبیل
برگزار ش��د گفت  :حضرت امام رضا(ع) به عنوان
نش��ان معنوی ایران ،مایه عظم��ت و افتخار این
سرزمین است .
طاهر شریفی افزود  :امام رضا(ع) نه فقط در ایران
بلکه در کش��ورهای دور و نزدیک جهان در میان
مس��لمانان عالقه مندان فراوان��ی دارد به گونه
ای که در ش��به قاره هند بیش از یکصد میلیون
نف��ر دارای ن��ام خانوادگی رضوی هس��تند و به
داشتن این نام و نیز امام بزرگواری مانند حضرت
رضا(ع) افتخار می کنند.
او گفت  :سراس��ر ای��ران زمین ،خانه و کاش��انه
حضرت عل��ی بن موس��ی الرضا(ع) اس��ت و ما
مردم ایران نی��ز به این موهبت ب��زرگ مباهات
می کنیم.
وی بیان کرد  :عش��ق و عالقه به امام رضا(ع) در
میان مردم ایران به اندازه ای است که بسیاری از
ثروتمندان هنگام فرا رسیدن وقت لبیک گویی
به دعوت حق ،اموال خودشان را در راه گسترش
فرهنگ آن امام بزرگوار وقف می کنند.
این مقام مسئول خاطرنش��ان کرد :ما به عنوان
خدمتگ��زاران این م��ردم افتخار م��ی کنیم که
خادم خادمان هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و والیت هستیم.
در ادامه مراس��م سید ناصر اسحاقی دبیر جش��نواره اظهار داشت  :در این
 9دوره بیش از چهار هزار نفر در این جش��نواره ش��رکت کرده و آثار خود را
ارس��ال کردند که در مجموع  15عنوان کتاب و 14
آلبوم صوتی ب��ا محوریت فرهنگ رض��وی تولید و
تقدیم عالقمندان شده است.
وی با بیان اینکه امسال نیز  228اثر از سراسر کشور
به نهمین جشنواره مدیحهسرایی ،چاووشیخوانی،
تواش��یح و ابتهال رضوی ارسال شده بود ،گفت41:
اثر مربوط به رش��ته چاووشیخوانی 75 ،اثر مربوط
به رشته مداحی 46 ،اثر مربوط به رشته ابتهال34 ،
اث��ر مربوط به مقاالت پژوهش��ی و  22اثر مربوط به
تواشیح بود.
در ا دام��ه مراس��م هیئ��ت داوران در بخ��ش
چاووش��یخوانی ل��وح س��پاس و هدیه وی��ژه این
جشنواره مش��ترکاً از احمد حس��ن راهی مالکی از
خوزستان و علی محرابیان تجلیل کرد .
در ای��ن بخش که هیئ��ت داوران انتخاب برتر و اول

نداشت ،در جایگاه دوم از گروه چاووشیخوانی
س��ادات بنی فاطمی استان مرکزی تجلیل شد.
محم د حس��ن باغبان��ی از مازندران رتبه س��وم
را کس��ب ک��ر د و همت قاس��می از مازندران به
همراه محم د خسرو پرویزی از گیالن به صورت
مشترک در جایگا ه چهارم قرار گرفتند.
در بخ��ش ابته��ال هیئ��ت داوران انتخاب اول
نداش��ت اما به ترتیب حس��ن مخت��اری از یزد
دیپل��م افتخ��ار و تندیس این بخ��ش را به خود
اختص��اص داد و احمد حس��ن راه��ی مالکی و
صادق بیت س��عی د هردو از خوزستان مشترکا»
به عنوان برگزیده سوم معرفی شدند.
در این بخش هیئت داوران از محمدتقی دهقان
از یز د و س��ید طاها موس��وی از اردبیل تقدیر و
تجلیل کرد.
در بخش تواش��یح جایگاه دوم به گروه«مسک»
از اصفهان رس��ی د و گروه حبلالمتین زنجان در
جایگاه سوم قرار گرفت و گروه نورالثقلین از یزد
نیز رتبه چهارم را به دست آورد.
در بخ��ش مداحی نهمی��ن جش��نواره رضوی
در اردبی��ل به ط��ور مش��ترک از محمد صادق
درآبادی از اردبیل و یاس��ر اس��معیلی از استان
مرک��زی تجلی��ل ش��د و هیئ��ت داوران برای
مق��ام برتر انتخابی نداش��ت اما محمدحس��ین
چاووش��یزاده از قم مق��ام دوم ،مصطفی راغب
از یز د و علی داداشزاده از اردبیل مش��ترکاً سوم
ش��دن د و مهران ن��وروزی از اردبی��ل در جایگاه
چهارم قرار گرفت.
در بخش مقاالت پژوهش��ی لوح سپاس و هدیه
ویژه جش��نواره به ترتیب به اعظم خوش صورت
موفق از قم به خاطر نگارش مقاله پژوهش��ی با محوریت مدیحه سرایی از
دیدگاه اسالم و ائمه اطهار علیهم السالم » رسید.
در این بخش رضا اسماعیلیزاده از تهران با مقاله نقش و پتانسیل رسانهها
در توس��عه و تعمیق فرهنگ رضوی با اس��تفاده از
ظرفیت ،مداحان ،مبتهالن و چاووشی خوانان» در
جایگاه دوم قرار گرفت و عس��گر آرمون از اردبیل با
مقاله نقش و پتانسیل رسانه ها در توسعه و تعمیق
فرهنگ رضوی با اس��تفاده از ظرفی��ت ،مداحان،
مبتهالن و چاووشی خوانان » به عنوان نفر سوم در
بخش مقاالت پژوهشی برگزیده شد.
در ادام��ه مراس��م از کت��اب مجموع��ه مق��االت
«مهربانتر از نس��یم» رونمایی و از یک عمر تالش
موثر و تاثیرگذار استاد س��لیم موذن زاده اردبیلی
تجلیل شد.
همچنین طی مراسمی باش��کوه نمایندگی بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) در اس��تان اردبیل به طور
رسمی فعالیت های خو د را آغاز کرد.

جشنواره نهضت
کتابخوانی رضوی

دبیر جشنواره  سید موسی حسینی کاشانی

مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد:

نقش خــاندان رضـــوی
در تـــاریخ ایــران غیر قابل انکار است
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البرز -محمد عس�کرینژاد :مدیر کل دفتر
توس��عه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی در مراس��م اختتامی��ه
جش��نواره نهضت کتابخوانی رضوی گفت:
وجود بارگاه ملکوتی ام��ام رضا(ع) و برخی
از اعضای خاندان ایش��ان در ایران از نعمت
های وی��ژه ای اس��ت ک��ه خ��دا در اختیار
ایرانیان قرار داده است .
علی ش��جاعی صائین در مراس��م اختتامیه
چهارمی��ن جش��نواره نهض��ت کتابخوانی
رضوی اظهار داش��ت :در گوش��ه و کناراین
کشور(مش��هد ،ش��یراز ،قم و  )...پرچمی از
خاندان رضوی و موس��وی برافراشته شده و
ایرانی��ان در طول تاریخ به مدد اس��تمداد از
این بزرگوران توانسته اند در مسیر هدایت و
سعادت گام بردارن د .
وی افزود :بدون ش��ک وجود خاندان رضوی
و موسوی در ایران نقش به سزایی در ترویج
فرهنگ شیعی در میان مردم داشته است .
وی در ادام��ه با اش��اره به برخ��ی از ویژگی
های امام رض��ا(ع) ابراز کرد :ام��ام رضا(ع)
ویژگی ها و خصایص ارزنده بسیاری داشتند
اما ایرانیان با علم و رحمت ایش��ان بیش��تر
مانوس هستن د .
شجاعی صائین تصریح کرد :ایرانیان نیز در
طول تاریخ با ملل و کش��ورهای دیگر با انس
و الفت رفت��ار می کردن��د و در دانش و علم
نیز س��رآمد روزگار خود بودند به طوری که
پیامبر اس�لام(ص) فرمودن د اگ��ر دانش در
ثریا هم باش��د مردانی از پارس به آن دس��ت
می یابن د .
این مس��وول تاکید کرد:مردم باید قدردان خانواده رضوی باشند
و آموزه و بیانات ایش��ان را س��رلوحه فعالیت های خود در زندگی
فردی و اجتماعی قرار دهن د .
مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت
فرهنگ و ارش��ا د اسالمی با اش��اره به برگزاری
چهارمین جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی
در البرز  ابراز کرد :تمامی ش��رکت کنندگان
در این جشنواره  در لحظه لحظه های زندگی
خ��ود از آثار و نتایج  ش��رکت در ای��ن رویداد
فرهنگی استفاده می کنن د .
ش��جاعی صائین گفت :آنچه از خواندن کتاب
به انسان منتقل می ش��ود همواره و در شرایط
مختل��ف زندگی ب��ا او همراه اس��ت و کمتر به
فراموشی سپرده می شو د .
وی اظه��ار کرد:ش��رکت کنن��دگان در ای��ن
جش��نواره مش��مول توفی��ق الهی ش��ده ان د و

امید اس��ت همواره مورد عنایت خاص امام
رضا(ع) قرار بگیرند .
ارسال  5000پاسخ نامه به جشنواره
کتابخوانی رضوی
سید موسی حس��ینی کاش��انی مدیرکل
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی الب��رز گفت:
برگ��زاری جش��نواره نهض��ت کتابخوانی
رض��وی کالن تری��ن برنامه اس��تان برای
تروی��ج فرهنگ اهل بیت اس��ت  .وی ادامه
داد :اس��تان البرز ب��رای چهارمین س��ال
متوالی میزبانی برگزاری جشنواره نهضت
کتابخوانی رضوی را به عهده داشت .
وی خاطر نشان کرد :امسال کتاب حکمت
های رضوی که حاوی هزار س��خن و کالم
گهر بار از امام رضا(ع) ب��ود به عنوان منبع
این جشنواره انتخاب شد و به صورت نسخه
چاپ��ی و اینترنتی در اختی��ار عالقه مندان
قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی البرز
افزود :با پایان مهلت شرکت در این رویداد
بزرگ فرهنگی در نهایت پنج هزار پاس��خ
نامه به دبیرخانه این جش��نواره رسید که با
بررسی این پاسخ نامه ها در نهایت سه هزار
و  700پاس��خ نامه به مراسم قرعه کشی راه
یافتند .
حس��ینی کاش��انی ادام��ه داد :مراس��م
قرعهکشی  سه روز قبل از برگزاری مراسم
اختتامی��ه با حض��ور نمایندگان��ی از بنیاد
بینالملل��ی امام رض��ا(ع) ،دادگس��تری و
وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی برگزار شد .
این مقام مسوول اضافه کرد :با پایان مراسم قرعه کشی در نهایت
 24نفر به عنوان برگزیدگان نهایی این جش��نواره انتخاب شدند
که حوال��ه کمک هزین��ه حج ،س��فر کربال و
مشهد مقدس به آنان اهدا می شو د .
مدیر کل فرهنگ و ارش��ا د اسالمی البرز ابراز
ک��رد :جش��نواره نهض��ت کتابخوانی رضوی
مهمترین برنامه اس��تان برای ترویج فرهنگ
عترت در میان مردم است .
وی ادامه داد :همه کس��انی که توفیق مطالعه
کتاب حکمت های رضوی را داشتند به نوعی
برنده محسوب می ش��وند چراکه توانسته اند
با گوش��ه ای از س��یره فکری هش��تمین امام
شیعیان آشنا شوند .
حس��ینی کاش��انی گفت :امید است شرکت
کنندگان صرفا به خواندن این کتاب بس��نده
نکرده باش��ند و آموزه ه��ای آن را در زندگی
خود به کار ببندند .

دبیر جشنواره  علی گهرسودی

جشنواره سراسری سفرنامه
نویسی و خاطره نویسی رضوی

دبیر جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی:

آثار جشنواره خاطره نویسی رضوی
در قالب کتاب منتشر می شود
ایلام -الهام عبداللهی:
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مدی��ر کل فرهن��گ و
ارش��ا د اس�لامی ایالم
در آیی��ن اختتامی��ه
جش��نواره س��فرنامه
نو یس��ی و خا ط��ر ه
نویس��ی رضوی گفت:
آث��ار ارس��ال ش��ده به
جش��نواره سراس��ری
س��فرنامه نویس��ی و
خاطره نویسی رضوی
امس��ال که ب��ا موضوع
خاط��ره و س��فرنامه
نویس��ی برگ��زار ش��د
در قالب کتابی منتش��ر
خواهد شد.
عل��ی گهرس��ودی در آیی��ن اختتامیه
هشتمین جش��نواره سراسری خاطره
نویس��ی و سفرنامه نویس��ی رضوی در
بوس��تان «چغاس��بز» ایالم افزود :این
اقدام ب��ا هدف تروی��ج فرهنگ رضوی
انجام گرفته و کتاب منتش��ر ش��ده در
سراسر کشور توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به استقبال مردم استانهای
مختلف کش��ور از جش��نواره امس��ال
گفت570 :نفر از اقصی نقاط کش��ور با
ارسال آثار در جشنواره امسال شرکت
کردند.
وی افزود :از بیشتر استانها برای ما اثر
فرستاده شده که تاکنون تعداد آقایان
ش��رکتکننده بی��ش از خانمها فعال
بودهاند.
دبی��ر جش��نواره س��فرنامه نویس��ی و
خاطرهنویسی رضوی ابراز کرد :گسترش
فعالیت ه��ای فرهنگی هن��ری و مذهبی
مرتبط با س��یره ائمه معصومی��ن به ویژه
امام رضا(ع) ،تجلی��ل از تولیدکنندگان و
پدیدآورندگان آثار برت��ر فرهنگی هنری
در زمینه سیره ،ش��خصیت و معارف امام
رض��ا(ع) و کمک به انتش��ار گس��ترده تر
این آث��ار از جمل��ه اهداف برگ��زاری این

جشنواره است.
در ای��ن آیی��ن ک��ه با
حضور اقش��ار مختلف
م��ردم برگزار ش��د16
برگزی��ده جش��نواره
خا ط��ر ه نو یس��ی و
س��فر نا مه نو یس��ی
رض��وی معرفی و مورد
تقدیر قرار گرفتند.
پس از داوری از س��وی
داوران هش��ت نفر در
گروه س��نی زی��ر 18
س��ال و هش��ت اثر نیز
در گروه سنی باالی 18
سال به عنوان برگزیده معرفی شدند.
در گروه س��نی زی��ر  18س��ال فاطمه
خیامی نژاد از مش��هد ،فائزه دستیاری
از ایالم ،مریم افس��ری از ی��زد ،مهتاب
مرادی راد از مشهد ،س��ارا بیگ زاده از
تهران ،امیرحس��ین ابراهیمی خبیراز
تهران ،مریم ستایش فراز تهران و طیبه
دستیاری از ایالم به ترتیب عنوان های
اول تا هشتم را کسب کردند.
در گروه سنی باالی  18سال نیز فرزانه
رال��وردی از کهکیلوی��ه و بوی��ر احمد،
س��ید عبدالحمی د عظیمی از مش��هد،
محمدرض��ا خورش��یدیان از ته��ران،
علیرض��ا احرامی��ان پور از ی��زد ،علی و
صدیقه رضایی از تبریز ،حس��ین گیتی
از ته��ران ،امی د مرادی راد از مش��هد و
فهیمه مقیس��ه گرگانی از گ��رگان به
ترتیب حایز عنوان های اول تا هش��تم
شدند.
قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،
قرائت ش��عر ،خاطره ،پخش صلوات ویژه
امام رضا(ع) و مسابقه از جمله برنامه های
این آیین بود.
همچنین ب��ه برگزیدگان این جش��نواره
عالوه بر لوح تقدی��ر و جوایز نقدی کتاب
«مطل��ع عش��ق» از بیانات مق��ام معظم
رهبری اهدا شد.

(علیه السالم)

جشنواره سراسری
مشاعره رضوی

دبیر جشنواره    حمیده ماحوزی

نماینده ولی فقیه وامام جمعه بوشهر:

شعر در زمان امام رضــا(ع)
خــود  رسید

بـــه اوج
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بوش�هر -عبدالصمد دش�تی :نماینده ولی
فقیه و امام جمعه بوش��هر گفت:ام��ام رضا(ع)
با ورود خ��ود به ایران ش��خصیت هایی همانند
دعبل خزایی و دیگران را جذب کرد و توس��عه
داد.در زم��ان امام رضا(ع) ش��عر با اس��تفاده از
ظرفیت باالی زبان فارس��ی و تجربه کهن شعرا
متجلی شد و به اوج رسید.
آی��ت صفای��ی بوش��هری ،در مراس��م نهمین
جش��نواره سراس��ری مش��اعره رضوی بوشهر
افزود:شعر تجلی خالقیت انس��ان در معماری
بیان اس��ت و این یکی از مواهب آسمانی و الهی
اس��ت که خداوند تنها به انس��ان داده است؛ که
خ��ود تعلیم و بیان کرده و آموزش س��خن داده
است.
وی ادامه داد:ش��عر یک موهبت الهی است که
بای��د در خدمت انس��ان برای صعود از مس��یر
عبودیت الهی باش�� د و این ممکن نیست مگر در
شعر آئینی،ش��عری که دارای بصیرت،هدایت و
مقاومت هست.
وی اضافه کرد:مش��اعره یک مسابقه منظوم به
ش��کل ویژه در عرصه حفظ شعر و بیان آن است
که دارای پیشینه کهن در ایران می باشدو شعر
نیز اینگونه هست ،بطوریکه شعر در تاریخ ایران
همانند ح��وزه بین النهرین بس��یار مورد توجه
بوده و جایگاه خاصی در س��اختار اجتماعی این
منطقه ایفا نموده اس��ت و طبقات شعرا همواره
مورد توجه جامعه و دولتمردان بوده است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان بوش��هر با اش��اره
به نقش اس�لام در تح��والت ادبی و ش��عری،
اظهار داش��ت :وقتی اسالم آمد شعر ،محتوایی
آسمانی پیدا کرد و در این هنر تحول عظیمی بوجو د آمد.
امام جمعه بوشهر در ادامه سخنان خو د افزود:شعر در استان بوشهر ،در
همه فضاهای زیستی و دامنه های اجتماعی و در همه سنین حضوری
جدی و فعال دارد و حتی بعد از مرگ هم ش��عر با انسان
همراه است.

(علیه السالم)

مع�اون سیاس�ی ،امنیت�ی و اجتماع�ی
استاندار بوش�هر :جشنواره مشاعره رضوی
به دلی�ل منتس�ب بودن ب�ه ام�ام رضا(ع)
جشنواره ویژه ای است
محمدحس��ن پرآورمع��اون سیاس��ی،امنیتی
واجتماع��ی استانداربوش��هر در ا دام��ه ای��ن
مراس��م افزود :برگ��زاری این جش��نواره هم برای
برگزارکنندگان و هم ش��رکت کنن��دگان افتخار
بزرگی است و ش��اید شاعران در جش��نواره های
متعددی ش��رکت کنند اما این جشنواره به دلیل
منتس��ب بودن به حضرت رضا(ع) جش��نواره ای
خاص است .

وی افزود :به یمن حضور پربرکت امام رضا(ع)
و حض��رت معصوم��ه(س) درایران اس�لامی،
کشور درامنیت و آرامش بسر می برد .
وی اضاف��ه کرد :ش��عر گفتن هنر اس��ت ولی
هنری شایس��ته اس��ت که برای کسب رضای
خدا و توشه معنوی باشد.
پرآور ادامه داد :هنرمندان و شاعرانی که در راه
نش��ر فرهنگ رضوی تالش می کنند به عنوان
س��ربازان عرصه هنر در ادای دین محس��وب
می شوند و این هنرمندان و ش��اعران با ایجاد
پویایی جامعه و تقویت ایمان اقش��ار مختلف
مردم اش��عاری ماندگار و بس��یار اثربخش می
سرایند .
معاون سیاس��ی امنیتی استاندار بوشهر گفت:
اس��تان بوش��هر مفتخر اس��ت که م��ردم آن
همیش��ه در نوبت رفتن به زیارت امام رضا(ع)
هس��تند به همین منظور مس��ووالن اس��تان
بدنبال ایجاد زائرس��رایی برای مردم اس��تان
بوشهر در مشهد مقدس هستند .
حمی��ده ماح��وزی دبی��ر نهمین جش��نواره
سراسری مشاعره رضوی به ثبت نام  400نفر
در جشنواره سراسری مشاعره رضوی در سال
جاری اشاره کرد و اظهار داشت :پس از داوری
اولی��ه ،از میان ش��رکت کنن��دگان 60 ،نفر به
مرحله نهایی راه یافتند که امروز شاهد رقابت
این عزیزان خواهیم بود.
حمیده ماحوزی با اشاره به برنامه های جنبی
ای��ن جش��نواره ،اف��زود :برگ��زاری پنجمین
جشنواره استانی مش��اعره رضوی و همچنین
هش��تمین نمایشگاه فرهنگی هنری رضوی از
برنامه های جنبی این اداره کل در دهه کرامت است.
وی جوانان و نوجوانان ش��رکت کننده در جش��نواره مشاعره استانی
دانش آموزی را ذخیره ای برای جش��نواره سراسری مشاعره رضوی
ذکر کرد.
در پایان این جشنواره ،هیئت داوران 8نفر برتر را
به شرح زیر اعالم نمودند:
نفر اول:زهرا معصومی
نفر دوم:مرتضی اسدالهی
نفر سوم:زینب کاظمی
نفر چهارم:زهره نیکنام
نفر پنجم:عبدالمهدی آسیایی فرد
نفر ششم:احسان گرگین زیارتی
نفر هفتم:فاطمه بحرینی مطلق
نفر هشتم:جوا د حسینی
این افراد در آیین اختتامیه جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) که در ش��ب میالد ثامن الحجج علی
بن موس��ی الرضا(ع) در مشهد برگزار شد اجرای
زنده داشتند.

دبیر جشنواره    علی اکبر صفی پور

جشنواره سراسری
عکس رضوی

فرماندار تبریز در آیین اختتامیه جشنواره عکس رضوی:

حضور امام رضا(ع) در ايران
سـر آغاز تحوالت عظیم در ميان ايرانيان بود  
آذربایج�ان ش�رقی -س�هیال باقری�ان:
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فرماندار تبریز در آیین اختتامیه جشنواره
عکس رضوی حضور امام رضا(ع) در ايران
را سر آغاز تحوالت عظیم علمی و فرهنگی
در ميان مسلمانان به ويژه ايرانيان دانست
و گفت :عصر امام رضا عليه الس�لام را می
بايس��ت عصر ش��کوفايي مج��دد علوم و
فرهنگ اس�لامی و ش��کلگيری مکاتب
فکری گوناگون برشمرد.
رحیم ش��هرتیفر فرماندار تبریز در آیین
اختتامی��ه جش��نواره سراس��ری عکس
رض��وی افزود:در ه��ر برههای اگر بس��تر
آزاداندیش��ی ت��وام با آگاهی فراهم ش��ود
بدون ش��ک زمین��ه تعالی و ش��کوه علم و
فرهنگ و هنر نیز فراهم خواهد آمد.
وی گفت :در هر دورهای که اصحاب فضل
و دانش و اهالی قلم گرامی داش��ته شدهاند
چ��راغ علم و دانش و فرهن��گ و به تبع آن
تمدن درخشانتر و فروزانتر شده است.
ش��هر تیفر همچنی��ن خو ا س��تا ر ،
آسیبشناس��ی و تعیی��ن و تبیی��ن نقاط
ضعف و ق��وت برنامهها و جش��نوارههای
مختل��ف فرهنگ��ی و هن��ری و باتب��ع آن
برنامهری��زی مناس��ب براس��اس ذائق��ه
مخاطبان شد.
در ادامه مراس��م عل��ی اکب��ر صفی پور
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی آذربایجانشرقی ،گفت
 :اصح��اب فرهن��گ و هنر می توانن��د با توجه ب��ه ارزشهای
اس�لامی و انقالبی طرحی نو در مقابله با جنگ نرم دش��منان
دراندازن��د.
مدیرکل فرهنگ و ارش��ا د اس�لامی آذربایجان ش��رقی تصریح
کرد :هنر عکس شیوه ای ارتباطی و پدیدهای
فراگیر و جهانشمول اس��ت که همواره چون
ابزاری موثر جهت برقراری تعامالت فرهنگی
و اجتماعی محس��وب ش��ده و بهترین قالب
برای طرح مضامین مختلف دینی ،اجتماعی
و انسانی است و جش��نوارهها در واقع محلی
برای تجمیع و نمایش تنوع و تعد د دیدگاهها،
اندیشهها و نیز فرهنگهای مختلف هستند
و این جشنواره نیز با محوریتی دینی ،فضایی
مناس��ب را فراهم م��ی کند ت��ا اصحاب هنر
به نح��وی در کنار ه��م قرار گیرن�� د و امکان
تب��ادل آراء و اف��کار داش��ته باش��ن د و ای��ن
اجماع اندیش��هها و افکار بهترین شیوه برای
شناس��ایی نقاط ضعف و قوت هنر عکاس��ی

است.
وی ابراز داش��ت :با توجه به تاکیدات مقام
معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ بر
ضرورت توجه و مقابل��ه با تهاجم فرهنگی
دش��من که ام��روزه از ف��از نظام��ی به فاز
فرهنگی کشیده ش��ده ،رسالت هنرمندان
در حفظ کیان ایران اسالمی بیش از پیش
نمایان میش��ود و اصح��اب فرهنگ و هنر
میتوانند با توجه به ارزشهای اس�لامی و
انقالب��ی طرحی نو در مقابل��ه با جنگ نرم
دش��منان دراندازن��د و با عمق بخش��ی به
باورها و ارزشهای دینی و مبانی اس�لامی
زمین��ه را برای رش�� د هنر متعه��د و فاخر
فراهم کنند.
وی ابراز امیدواری کرد :حضور مش��تاقانه
هنرمن��دان و ت�لاش خالصان��ه دس��ت
اندرکاران جشنواره ،مورد قبول حق تعالی
و سلطان سریر ارتضا قرار گیرد.
وی تاکی��د ک��رد  :پس از ارس��ال فراخوان
عکاس��ان رضوی از  27استان و  59شهر با
سه هزار و  250قطعه عکس شامل دو هزار
 817قطع��ه تک عک��س و  433مجموعه
عکس در این جش��نواره ش��رکت نمودند
و داوری نهای��ی این آثار را «س��ید عباس
میرهاشمی «« ،سعی د فالحفر»« ،علیرضا
کریمی صارمی «« ،نادر فاروغی» و «بهزاد
پروین قدس» بر عهده داشتند.
در ادام��ه برپایی اختتامیه این جش��نواره نف��رات برتر معرفی
شدند.
«س��لیمان گلی» از تربت حیدریه به عن��وان نفر اول« ،صادق
ن قالیباف» از
ذباح» از مشهد به عنوان نفر دوم« ،سمیراغفاریا 
مش��هد به عنوان نفر سوم« ،سیدمحمدهادی
ش��فیعی» از مش��هد به عنوان نف��ر چهارم،
«س��یدعلی حس��ینیان نس��ب» از مشهد به
عن��وان نفر پنج��م« ،مه��ران میرزای��ی» از
مش��هد به عنوان نفر ششم« ،امیر عنایتی» از
تربت حیدریه به عنوان نفر هفتم و «نس��یبه
خلیل��ی» از آمل به عنوان نفر هش��تم معرفی
شدند.
ی��ا دآوری م��ی ش��و د همزم��ان ب��ا آیین
اختتامی��ه جش��نواره سراس��ری عک��س
رضوی آئین بزرگداش��ت دو هنرمند عکاس
محمدرض��ا امتنان��ی و ج��واد بهمن��ش در
تبریز برگزار شد.

جشنواره
پیامک ادبی رضوی

دبیر جشنواره     بابک دربیکی

دبیر جشنواره پیامک ادبی رضوی:

جشنواره امام رضا(ع)
به ارتقای فرهنگی و اخالقی جامعه کمک میکند  
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ته�ران -مرصی�ه ش�ارقی :جش��نواره امام
رضا(ع)،تالش دارد ،با اس��تفاده از ساده ترین
ابزارهای ارتباطات نوی��ن ،محتوایی اخالقی،
انس��انی و متناسب با ش��ان و جایگاه فرهنگ
و تمدن ایرانی – اس�لامی تولی د کن د تا از این
رهگذر ،با گس��ترش فرهنگ مرتبط با سیره
ائمه اطهار ،به ویژه در نس��ل جوان ،به ارتقای
فرهنگی و اخالقی جامعه کمک کند.
بابک دربیکی ،دبیر پنجمین دوره جشنواره
پیام��ک ادبی رضوی و مش��اور وزیر فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی در آیین پایانی جشنواره
پیامک ادبی رضوی و رس��انههای دیجیتال
رضوی با بیان این مطلب گفت :این جشنواره،
عرصه ای مناس��ب برای بهره من��دی از ابزار
ارتباطی نوین در جهت دس��تیابی به اهداف
تعریف شده از برپایی جشنواره امام رضا(ع)،
جش��نواره پاسداش��ت زیبایی ها ،خوبی ها و
مکارم و فضائ��ل واالی اخالقی ب��وده که در
وجو د گهرب��ار راهنما و الگ��وی بزرگ و نماد
انسان کامل ،تجلی یافته است.
وی اف��زود :شناس��ایی و ارج نهادن ب��ه تولید
کنندگان و پدی�� د آورندگان آثار برتر فرهنگی،
در زمینه سیره ،شخصیت و معارف امام رضا(ع)
و کمک به انتشار گس��ترده این آثار ،استفاده از
ظرفیت های متنوع آفرینش ها و کوتاه نویسی
های ادبی در تکریم امام رضا و حضرت معصومه
در جهت بس��ط س��یره این بزرگواران ،از دیگر
اهدافاینجشنوارهتعریفشدهاست.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس
مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی
ادامه داد :برگزاری باشکوه  4دوره گذشته این جشنواره که به همت،
تالش و خردمندی عزیزان و مدیران گذش��ته مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی برگزار شد ،جایگاه این
جشنواره را آنچنان استوار ساخته است تا بر آن
ش��ویم که در پنجمین دوره ،بی��ش از پیش ،به
توس��عه این جش��نواره در ابعا د کیفی آن توجه
کرده ،از کمی��ت گرایی که در دوره تاس��یس و
تثبیت جشنواره ها تا حد زیادی ضروری است،
فاصله بگیریم.
دبیر پنجمین جش��نواره پیام��ک ادبی رضوی
اف��زود :اهداف مد نظر جش��نواره بیش از آن که
قرار باش�� د کارنامه ای کمی ب��ه جای بگذارد ،بر
توس��عه و رش�� د فرهنگی توجه دار د که متاثر از
فرهنگ ائمه اطهار و س��یره امام رضا(ع) است.
فرهنگی که به ظل��م ،دروغ ،ریا ،تنبلی ذهنی و
مردم فریبی دس��ت رد زده ،در عوض ،سرشار از
مهربانی ،انسانیت ،شرافت ،راستی ،تالش برای
کار حالل ،خالقیت ،عشق و خردورزی است.

وی اظهار ک��رد :بر خود وظیفه دانس��تیم،
ح��ال که قرع��ه بخت ی��ار ما ش��ده وچند
صباح��ی بر جایگاهی هس��تیم ک��ه امکان
بهره گی��ری از فرصت های بهت��ری را برای
توس��عه فرهنگ رضوی داریم ،به تاس��ی از
قداس��ت و بزرگی س��یره نبوی ،در بررسی
آثار این دوره ،با تمام ت��وان ،حتی به هزینه
کاهش آثار برگزی��ده ،آنانی را برگزینیم که
از حداقلهای الزم منطبق با استانداردهای
جشنواره برخوردار باشند.
دربیکی گفت :براس��اس بررسی های انجام
ش��ده – البته با نگاهی آسیب شناسانه –در
پیامک ه��ای ادبی ارس��الی به دبی��ر خانه
«پنجمین جش��نواره پیامک ادبی رضوی»
وب��ا توجه ب��ه تاکی��د اصلی ومح��وری در
فراخ��وان جش��نواره مبنی بر بدی��ع بودن
وابت��کاری بودن وپرهیز از تکرار متاس��فانه
بای��د اذعان داش��ت که قال��ب پیامکهای
ارس��الی از «آفت تک��رار» ویا ب��ه اصطالح
ام��روزی از عنصر«کپ��ی پیس��ت» مصون
نمانده اند.
وی ادام��ه داد :البت��ه آس��یب پیامک های
موصوف صرف��ا به عنصر تکرار ختم نش��ده
بلکه اش��کال عمده دیگر ،اقتباس ناصواب
آنه��ا از البه الی اش��عار ش��اعران ویا متون
ادب��ی که گاه با اندک تغیی��ری در نمادهای
رض��وی در زم��ره مصادیق «انتح��ال»( یا
همان سرقت ادبی) قرار می گیرند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت ارش��اد گفت :دبیرخانه پنجمین جش��نواره ادبی پیامک
رضوی با عرض ارادت به س��احت قدس��ی حضرت ثامن الحجج
علی بن موس��ی الرض��ا(ع) وباعرض پ��وزش از کلی��ه عزیزانی
ک��ه صادقانه وخالصان��ه صرفا با ات��کاء به اندوخت��ه های علمی
وفکری وتراوش��ات ذهنی خویش به ساحت
آن ام��ام همام عرض ارادت ک��رده اند عمیقا
ب��ر این باور اس��ت ک��ه «علیرغم تالش��های
ص��ورت گرفت��ه نمی ت��وان به ای��ن موضوع
دل خوش داش��ت که با پیامک های ارسالی
به بس��ط وگس��ترش فرهنگ رضوی کمک
کرده ایم» بلکه بای��د برای برون رفت جامعه
دهها میلیونی پیامکی کش��ورازتنبلی ذهنی
وفک��ری وپرهیزازاتخاذ روش��های نا صواب
درع��رض ارادت به س��احت موالیم��ان امام
رضا(ع)ب��ا همفک��ری صاحب نظ��ران واهل
فن ودلس��وزان این حوزه چاره ای اندیشیده
شود .
در پایان مراس��م از برگزیدگان تجلیل به عمل
آمد .

دبیر جشنواره علی کوثری    

جشنواره بینالمللی
وبالگنویسی رضوی

د رسول ا(...ص) :
معاون فرهنگی سپاه محم 

ما برای جبهه حق در دنیا  پیام داریم

و باید از بستر فضای مجازی این پیام را منتقل کنیم
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دبی�ر نهمی�ن جش�نو ا ر ه بینا لملل�ی
وبالگنویس�ی رضوی :حض�ور  53وبالگ از 10
کش�ور دنیا نقطه عطف جشنواره وبالگرضوی
بود
س��روان عل��ی کوث��ری دبی��ر نهمی��ن جش��نواره
وبالگنویسی رضوی در آیین اختتامیه این جشنواره
از مش��ارکت  53وبالگنوی��س خارج��ی در بخ��ش
بینالملل خبر داد و اعالم کرد :حضور وبالگنویسانی
از  10کشور نقطه عطف جشنواره امسال بود.
وی با بیان اینکه میزبانی جش��نواره برای دومین سال
پیاپی توس��ط این ناحیه مقاومت برگزار ش��د ،افزود:
تالشهای زیادی ص��ورت گرفت ت��ا معرفی و جذب
وبالگنویسان خارجی در جشنواره امسال پر رنگتر
از سالهای گذشته باشد.
وی ادامه داد :این جشنواره در راستای راهبرد اصلی
در ناحی��ه مقاومت ول��ی عصر(عج) مبنی ب��ر ترویج
سبک زندگی اسالمی و تربیت نیروی هم طراز انقالب

هش�ت وبالگنویس برتر نهمین جشنواره
وبالگنویسی رضوی معرفی شدند
مراس��م اختتامیه نهمی��ن جش��نواره بینالمللی
وبالگنویس��ی رضوی با معرفی هشت وبالگ برتر
بخش ملی ،س��ه برگزیده بخ��ش بینالمللی و 80
ش��رکتکننده برگزیده با حضور مع��اون فرهنگی
س��پاه حضرت محمدرس��ول ا(...ص) تهران بزرگ
و فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولی عصر(عج) در تهران برگزار شد.
به گزارش واح د خبر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی امام رضا(ع) ،با انجام
داوریهای فنی و محتوایی  53وبالگ رس��یده به بخش بینالملل جشنواره
وبالگنویس��ی رضوی در این بخ��ش «رمضان علی» از پاکس��تان« ،مهدی
حیدری» از سوئد« ،رودریگو جلول» از برزیل« ،زینب
الش��فیر» از عربس��تان و «نس��رین روحی» از آمریکا
باالترین امتیازات را به خود اختصاص دادند که به سه
نفر اول جوایز نقدی دالری اختصاص یافت.
در بخ��ش مل��ی نیز از مجم��وع  389وبالگ رس��یده
به دبیرخانه جش��نواره در مجم��وع  306وبالگ حایز
شرایط ش��رکت در جشنواره تش��خیص داده شد و در
نهایت حسین جمش��یدی فالورجانی ،مونا دباغیان و
نیلوفر ضرونی باالتری��ن امتیازات را به خو د اختصاص
دادند که به این نفرات تندیس جش��نواره ،لوح تقدیر و
جوایز نقدی اهدا شد.
در ادامه بخش بینالملل نیز «شهریار موالیی»« ،رضا
آق��ازاده کلیبر»« ،محم��د امین میرزای��ی»« ،زینب
اسدی» و «حامد سلیمانی» رتبههای پنجم تا هشتم
برتر را به خود اختصاص دادند که با اهدای لوح تقدیر و
جوایز نقدی از این نفرات تقدیر شد.
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ته�ران -روح ا ...گل محم�دی :مع��اون فرهنگ��ی س��پاه حض��رت
محمدرس��ول ا(...ص) در مراس��م اختتامی��ه نهمی��ن جش��نواره بینالمللی
وبالگنویس��ی رضوی گفت :انقالب اسالمی برای جبهه حق در سرار دنیا پیام
دارد و اگر بتوانیم با اس��تفاده از فرصت فضای مجازی برای اتحاد بیش��تر بین
مستضعفان جهان تالش کنیم ،کار شایستهای انجام داده ایم.
احمد رضا زرگر در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره بینالمللی وبالگنویسی
رضوی که در سالن ش��هید رشادی سپاه تهران برگزار ش��د ،با بیان این که در
فضای مجازی تنها نباید به وبالگ بسنده کرد ،افزود :همه وبالگنویسها جزو
فعاالن سایبری محس��وب میش��وند اما آیا همه فعاالن الزاما باالگر هستند؟
بنابراین باید توجه داشت تا همه فعالیتها تنها به وبالگنویسی محدود نشود
و همه بخشها در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه باید به سراغ شبکههای اجتماعی
برویم ،تاکی د کرد :اگر امروز به س��راغ ش��بکههای
اجتماع��ی برویم ،کار خوبی اس��ت و حواس��مان
باشد که به این سمتوسوها هم میتوانیم حرکت
کنیم.
زرگر بیان کرد :همان طور که در عالم واقع ،نسبت
به محصوالت فرهنگی تولید ش��ده ،مصرفکننده
هم داریم در دنیای مجازی هم اینگونه اس��ت و هر
تولیدکنندهای میتواند مصرفکننده باش��د و اثر
خود را در پیرامون بگذارد.
معاون فرهنگی سپاه تهران تاکید کرد :دایره نفوذ
هر تولیدکننده ب��ه دو عنصر قدرت راضی کردن
دیگ��ران و تع��داد مخاطبانی که به خ��ود جذب
میکند ،بستگی دارد.
وی با بی��ان اینکه ما موظف هس��تیم که به هجمه
دشمنان پاسخ دهیم ،تاکید کرد :حضور در عرصه
اینترن��ت و مقابله ب��ا جنگ نرم دش��من ،تکلیف
بزرگی است که بر دوش ماست.
زرگ��ر ب��ا تقدی��ر از برگ��زاری نهمین جش��نواره
وبالگنویسی رضوی توسط ناحیه مقاومت بسیج
حضرت ولیعصر(ع��ج) گفت :رویدادی که امروز به
صورت مش��ترک با همکاری بنی��اد فرهنگی هنری
امام رضا(ع) محقق ش��ده است قابلیت تسری به همه ارگانها را دار د که امروز
جایش خالی است.

اسالمی برگزار ش د و توانست به خوبی مراحل اجرایی خود را پشت سر گذارد
و امروز به ایستگاه پایانی و معرفی برگزیدگان خود برسد.
وی با اشاره به آثار رس��یده به دبیرخانه جشنواره توضیح داد :امسال  389اثر
در بخش ملی و  53اثر در بخش بینالملل به دبیرخانه جش��نواره ارسال شد
که آثار رس��یده در بخش بینالملل به پنج زبان فارس��ی ،عربی ،انگلیس��ی،
پرتغالی و اسپانیایی بود.
فرمان��ده ناحی��ه مقاومت بس��یج حض��رت ولی عصر(ع��ج) اضافه ک��رد :از
سرفصلهای جش��نواره میتوان به موضوعاتی همچون مدگرایی از دیدگاه
امام رضا(ع) ،س��بک زندگی رضوی ،اخالق شهروندی در سبک زندگی ائمه،
الگوی اقتصادی خانواده در س��یره رضوی ،س��بک افزای��ش جمعیت و مدل
مناسب خانواده در سیره امام رضا(ع) و ائمه ،شادی
و نشاط در سیره ائمه و نوع تغذیه و سبک تغذیه در
سیره زندگی ائمه اطهار(ع) اشاره کرد.
کوثری در خصوص داوری آثار در این جشنواره نیز
گفت :داوریها در دو بخ��ش محتوایی و فنی مورد
ارزیابی قرار گرفت که بخ��ش محتوای آن را حوزه
علمیه موس��ی ابن جعف��ر(ع) و بخش فن��ی آن را
دبیرخانه ،مورد داوری قرار داد.
وی اف��زود :مجموعاً  88وبالگ برگزیده ش��ده که
از این تع��داد  80جایزه همچون کم��ک هزینه به
مش��هد الرضا و  8جایزه ویژه کم��ک هزینه نقدی
مدنظر قرار داده شد .همچنین سه هدیه ویژه برای
وبالگنویس��ان خارج��ی و بینالملل��ی اختصاص
داده شد.

جشنواره
رسانه های دیجیتال رضوی

دبیر جشنواره و رئیس کار گروه
    رسانه های دیجیتال سید مرتضی موسویان

دبیرجشنواره رسانه های دیجیتال رضوی :

 1500اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد
کـه نسـبت به دوره پیش بسیار چشمگیر بود
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ته�ران  -مرضی�ه ش�ارقی :س��ید مرتض��ی
موس��ویان دبیرجش��نواره رس��انه ه��ای
دیجیت��ال رضوی درآیی��ن اختتامیه دومین
جشنواره رس��انه های دیجیتال رضوی که با
حضور محمد حس��ن انتظاری ،دبیر ش��ورای
عال��ی و رئی��س مرکز مل��ی فض��ای مجازی
کشور ،حس��ن نجفی س��والری ،مشاور وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و الل��ه افتخاری،
عضوکمیس��یون فرهنگ��ی مجلس ش��ورای
اس�لامی برگزار ش��د گفت  :این جشنواره در
راس��تای ادای تکلیف مرک��ز و انجام تعهدات
قانونی برگزار ش��د چراکه ام��روز بحث اصلی
توجه به محتوا و نظارت بر تولید آن اس��ت.
سی د مرتضی موس��ویان با اشاره به حجم باالی
محت��وا در فضای مجازی اف��زود :آمارها بیانگر
آن اس��ت که در  1دقیقه ؛ 72س��اعت ویدئو در
یوتیوب قرار می گیرد ،دو میلیون س��رچ حرفه
ای در گ��وگل انجام م��ی ش��ود 2.4 ،میلیون
ایمی��ل ارس��ال می ش��ود ،در س��امانه وبالگ
وردپرس  3.4پست جدید گذاشته می شو د و 17
هزار نقل و انتقال مالی انجام می شود.
وی با توجه به اهمیت فضای مجازی یادآور شد:
حساس��یت و توجه به محتوای فضای مجازی
آنقدر حائز اهمیت است که مقام معظم رهبری
فرمودند اگر شخصا فرصت می داشتم خود این
مسئولیت را برعهده می گرفتم.
موس��ویان با بیان اینکه اگر همه ت��وان را برای
تولی د محتوا به خرج دهیم باز هم شکاف عمده
ای وج��و د دارد ،اف��زود :در تحقیق��ی که برای
مقایس��ه فاصله کشور ما با کش��ورهای دیگر انجام
ش�� د به دو نتیجه رسیدیم؛ یک توسل و توکل و دوم روی آوردن به مکانیزه
کردن زیرساختها .تحقیق دیگر در آمریکا نشان میده د که  71درصد از
کسانی که وارد فضای مجازی میشوند با زبان بومی مطالب را جستوجو
میکنند.
رئیس مرکز توس��عه فن��اوری اطالعات و رس��انه
های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��ا د اسالمی در
ادامه با اشاره به موفقیت جشنواره دوم رسانههای
دیجیتال رضوی نس��بت به دوره نخست گفت :در
این بخش  1500اثر به دبیرخانه جش��نواره ارسال
شد که نسبت به دوره پیش بسیار چشمگیر بود.
وی در پایان خاطر نش��ان کرد :بای��د تمامی آحاد
مردم در حوزه تولید محتوا به ما بپیوندند تا مفهوم
فرهنگ ی��ار و مردمی معن��ا پیدا کن��د چراکه ما
معتقدیم این فرهنگ تاثیرگذاری بیشتری دارد.
در ادامه مراس��م محمد حس��ن انتظ��اری ،ضمن
ابراز امیدواری از برگزاری جش��نواره رس��انه های
دیجیت��ال رضوی ،گف��ت :اینگونه جش��نواره ها،

مس��ابقات و  ...می تواند در نهضت تولید محتوا
نقش بسزایی را ایفا کنند.
دبیرش��ورای عالی فضای مجازی افزود :البته
حضور م��ا در فض��ای مجازی از باب��ت محتوا
بسیار کم بوده و عمده س��رمایهگذاری کشور
در حوزه زیرساخت است.
وی ادام��ه اد :در این میان ب��ا چالش فرهنگی
روبرو هس��تیم و تحقیقات متعددی که انجام
ش��ده نش��ان میده د این چالشه��ا در حال
تأثیر است و باید هرچه زودتر ساماندهی محتوا
انجام دهیم .ب��ه عنوان مثال زبان فارس��ی در
اینترنت  0/8درصد محتوا را شامل میشود در
صورتی که این رقم برای زبان انگلیسی حدود
 57درصد است.
دبیرش��ورای عالی فضای مجازی عنوان کرد:
امیدواریم شبکه ملی اطالعات که زیرساخت
های آن توس��ط وزارت ارتباط��ات و فناوری
اطالعات در حال اقدام اس��ت ،هر چه س��ریع
تر راه اندازی ش��ود .در این شبکه تولید محتوا
بسیار مهم است .در آخرین جلسه شورای عالی
فضای مجازی در خرداد س��ال جاری اقدامات
مهمی ک��ه مدنظر مقام معظ��م رهبری بود به
تصویب رس��ید و یک��ی از مهمترین آنها تولید
محتوای داخلی است.
انتظاری خاطرنش��ان ک��رد :بای�� د بتوانیم در
فضای مجازی و تولید محت��وا از هویت ملی و
فرهنگ غن��ی خودمان محافظ��ت کرده و در
ترویج و تبیین آن به دنیا تالش کنیم.
وی در پای��ان گفت :در این گونه فضاها نیازمند
تالش مجموعه نظ��ام ،دول��ت و بخش خصوصی
هستیم تا بتوانیم اقدامات مثمرثمر و خوبی را در فضای مجازی در آینده
داشته باشیم.
در پایان مراس��م ،برگزی��دگان بخش های مختلف جش��نواره ش��امل
پایگاه ه��ای اینترنتی ،نرم افزارهای رس��انه ای،
نرم افزارهای تلفن همراه ،ب��ازی های رایانه ای و
هنرهای دیجیتال ،معرفی ش��دند و از آنها تقدیر
بعمل آمد.
بخش پایگاه اینترنت��ی؛ پایگاه اینترنتی در حریم
طوس؛ سید محمد جوا د حسینی
بخش ن��رم افزاره��ای رس��انه ای؛ وب�لاگ امام
رضا(ع)؛ امیر حسین مهدی پور
بخ��ش نرم افزارهای تلفن هم��راه؛ نرم افزار تلفن
همراه مشهد رویداد؛ صادق جبلی
بخ��ش پویانمای��ی؛ عالم��ه طبرس��ی؛ روح ا...
سعادتمند
بخش وبالگ؛ وبالگ امام رضا(ع)؛ امیرحس��ین
مهدی پور

رئیس کارگروه کودک و نوجوان
    علیرضاحاجیانزاده
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کشور

جشنواره امام رضا(ع) فرصتی برای
نمایش توانمندیهای کودکان و نوجوانان کشور است
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کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان کش�ور
 نس�رین امینی:مدیرعامل کانون پرورش فکریکودکان و نوجوان کشور در آئین اختتامیه جشنواره
ه��ای رض��وی کان��ون تاکید ک��رد :جش��نواره امام
رضا(ع) عرصه مناس��بی برای ظهور و بروز و نمایش
توانمندیهای هنری و ادبی ک��ودکان و نوجوانان به
افکار عمومی است.
علیرضاحاجیانزاده خاطرنش��ان کرد :اس��تفاده از
قال��ب های متن��وع ادب��ی و هن��ری و ورود به عرصه
های نوین ارایه پی��ام در فعالیتها و برنامهها ،مبنای
ورو د ب��ه اینگونه جشنوارههاس��ت و مراکز فرهنگی
و هنری کان��ون باید به عن��وان محلی ب��رای فرایند
اصلی برگزاری جش��نوارهها در نظر گرفته ش��ود و با
فعالیتهای کتابخانهای ما هماهنگ باشند.
مدیرعام��ل کانون افزود :جش��نواره امام رضا(ع)،که
امروز مرکزیت بحث ماس��ت ،یکی از نمادسازیهای
ما در جهت ارایه اهداف ،سیاست ها و برنامههای مان
در خصوص دستیابی به روش های تربیتی ماست.
به گفته این مقام مس��وول ،توجه به این روش تربیتی
که خداوند ما را به س��وی آن هدایت کرده که محبت
بهترین روش برای ورود به حوزه های تربیتی کودک
و نوجوان اس��ت ضروری است و ما باید در برنامه های
مذهبی کانون و در خلق آثار ادبی و هنری مذهبی به
این موض��وع توجه کنیم .البته م��ا معتقدیم بصیرت
زاییده تفکر است و احساساتی مورد نظرمان است که
بن مایه آن آگاهی باشد.
رئیس کارگ��روه ک��ودک و نوجوان جش��نواره امام
رضا(ع) افزود :جهان امروز ،برهه ای سرنوشتساز از
تاریخ بشری است .در حقیقت جوامع انسانی در حال
باز تعریف هوی��ت خو د برای ورود ب��ه فصل نوینی از
حیات انسانی هستند .این باز تعریف حاصل تحوالت
شگرفی است که چهره جهان و زندگی انس��ان را در  50سال اخیر بارها دگرگون
کرده است.
حاجیانزاده معتقد است :نسل آینده بش��ری یعنی کودکان و نوجوانان امروز در
ش��رایطی در حال بالندگی هستند که جهان عرصه ارایه نگرشها و عقاید متعدد
و همچنین لبریز از فرصتها ،تهدیدها و چالشهاست.
مدیرعامل کان��ون در عین ح��ال گفت :ام��روز فرصتی
گرانبها برای رهبری فکری جهان فردا در اختیار ماست.
وی در ادام��ه تصریح ک��رد :امروز ما به عنوان کش��ور و
ملتی که تفکر شیعه را در جهان نمایندگی می کند باید
وظیفه تربیت نسل آینده را به عهده بگیریم.
رئیس کارگروه کودک و نوجوان جش��نواره امام رضا(ع)
همچنین اضافه کرد :اما این که ما در برنامه های تربیتی
و ارای��ه این تعالیم مذهبی به ک��ودکان و نوجوانان کدام
روش را برگزینی��م جای بح��ث دارد .اص��وال دو نگرش
در ای��ن خصوص وجود دارد نخس��ت نگرش فلس��فی و
اس��تداللی اس��ت .به این معنا که ما برای تعلیم و تبلیغ
مفاهی��م مذهبی کودکانمان ش��یوه های اس��تداللی و
چیس��تی را به کار بریم و به اقامه دلیل و برهان بپردازیم.
و نگرش دیگ��ر ،که به دیدگاه عرفانی ما نزدیک اس��ت و
مبتنی بر روانشناس��ی تبلیغ است ،این که باید به تجربه
های دینی توجه کنیم و در جهت گس��ترش و بسط این
دیدگاه حرکت کنی��م .که تجربه های دین��ی با زندگی

انسان س��ازگار اس��ت یعنی گس��ترش این باور که
احساس مذهبی ریشه در نهاد انسان دارد و احساس
دینداری ما با احس��اس های شخصی و دنیوی ما در
یک جهت حرکت می کند و تعارضی در آن نیست.
وی یادآور شد :این نگرش که پرورش فطرت انسانی
اس��ت و ریش��ه آن ،وجود باور در فهم مذهب اس��ت
بس��یار مهم اس��ت و می توان��د ما را در جه��ت ارتقا
شخصیت مذهبی کودکان کمک کند.
حاجیانزاده اظه��ار امیدواری کرد که وجود مبارک
ام��ام رضا(ع) و عنای��ت آن حضرت ب��ه ارادتمندان
و پیروان اه��ل بیت عصمت و طه��ارت ،گام های ما
را در این مس��یر مس��تحکم تر کن د و هرسال شاهد
گس��ترش بیش��تر و تاثیر افزون تر این فعالیت ها در
جامعه کودک و نوجوان کشور باشیم.
برگزیدگان جشنواره معرفی شدند
ب��ر همین اس��اس برگزی��دگان ک��ودک و نوجوان
جش��نواره رضوی کانون پرورش فک��ری کودکان و
نوجوانان در مراسمی مور د تجلیل قرار گرفتند.
در این مراس��م از صاحبان  12اثر که از سوی داوران
موفق به کس��ب رتب��ه اول ش��ده بودند ب��ا اهدای
جوایزی ش��امل :تندیس جش��نواره ،ل��وح تقدیر،
نشان ویژه رضوی و کمک هزینه سفر زیارتی مشهد
مقدس قدردانی شد.
محسن فضلی 51 :هزار شرکت کننده و 43
هزار اثر تولیدی
بر اس��اس این گزارش محس��ن فضلی دبیر کارگروه
ک��ودک و نوج��وان جش��نواره ملی رض��وی در این
مراسم گفت :از سال  1389کانون جشنواره کودک
و نوجوان رضوی را با هدف پیون د معارف اس�لامی و
فرهنگ رضوی و گسترش این فرهنگ بین جوانان و
کودکان برگزار کرده است.
فضلی یادآور ش��د :جش��نواره رضوی در س��ال  1389با  2موضوع قصهگویی و
نش��ریهنگاری رضوی در کانون آغاز به کار کرد و ابتدا با ش��ور و اش��تیاق فراوان
برگزار ش�� د و مور د اس��تقبال آحاد کانونی قرار گرفت و در سال دوم یعنی سال
 1390نیز به  8جشنواره و در سال  91به  16جشنواره رضوی ارتقا یافت.
وی تصریح کرد :با افزوده ش��دن جش��نوارهها کیفیت این جشنواره افت کرد در
نتیجه تصمیم بر آن ش��د که جش��نواره ب��ه پایه اصلی
یعنی یک جش��نواره با  8موضوع برس��د و این اجبار از
کتابخانههای کانون برداش��ته شد تا روند کار آرام و با
کیفیت انجام شود.
فضل��ی گفت :بازنگری در این جش��نواره ب��ا تغییر تیم
مدیریتی در کانون مصادف ش��د و این ش��ائبه را ایجاد
کر د که این ویرایش ،ناش��ی از نگاه جدید مدیریتی در
کانون اس��ت در صورتی که این تغییر براساس یک کار
پژوهش��ی و جامعه آماری مناسب در بین مربیان مراکز
و مسووالن کانون انجام گرفت.
وی ادامه داد :ش��یوه برگزاری جش��نواره را تا جایی که
مقدور بو د اصالح کردیم و روند کار را بررسی کرده تا به
کیفیت و منش کار لطمهای نزند.
فضل��ی تصریح ک��رد :در فعالیتهای کان��ون آمار مهم
نیس��ت بلکه عملکردها و کیفیت کار برای ما مهم است.
در سال  93این جشنواره  51هزار شرکتکننده داشت
و  43هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

همایش سراسری والیت در
فرهنگ رضوی

دبیر همایش   حجتاالسالم سیداحمد حسینی

تقدیر نماینده مجلس شورای اسالمی از برگزاری
همایش سراسری والیت در فرهنگ رضوی جنوب کرمان
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جنوب کرم�ان -زینب قائمی :نماینده مردم شهرس��تانهای
جیرفت و عنبرآباد در مجلس ش��ورای اسالمی گفت :از فعالیت
های اداره کل فرهنگ و ارش��ا د اس�لامی جنوب کرمان بویژه به
خاط��ر برگزاری همایش سراس��ری والی��ت در فرهنگ رضوی
تقدیر می نمائیم.
ف��رج ا ...عارفی ،در آیین اختتامیه همایش سراس��ری والیت در
فرهن��گ رضوی جنوب کرم��ان که به
میزبانی جیرف��ت برگزار ش��د ،افزود:
در گذش��ته ش��اهد برگ��زاری برنامه
هایی چون همایش والیت در فرهنگ
رض��وی و هفت��ه فرهنگ رض��وی در
جنوب کرم��ان نبوده ایم ک��ه امروز با
فعالیت های ای��ن اداره کل برنامه های
فرهنگی در گوش��ه و کنار شهرس��تان
های جنوبی در حال گسترش است.
وی اظه��ار داش��ت :از روزی که نظریه
پردازان سیاسی موضوع تفکیک قوا را
مطرح کردند همواره یک قوه بر س��ایر
قوا مسلط می شد که به نوعی استبداد
یک قوه را همیشه شاهد بودیم.
وی بیان ک��رد :بعد از این نظریه ،نظریه
پردازان مکاتب به دنبال راه حلی بودند
و ب��ه این جمع بندی رس��یدند که تنها
راه حل بحران تس��لط یک قوه بر قوای
دیگ��ر ،حاکمی��ت یک ق��وه معنوی بر
سایر قواست.
نای��ب رئی��س کمیس��یون اجتماعی
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :از صدر اس�لام تاکنون ،نظریه
والیت بوده که در شیعه نمو د بسیاری پیدا کرده است.
عارف��ی با بی��ان اینکه امروز جوامع اس�لامی
انقالب کرده و در برابر ظلم ایستاده ان د تصریح
کرد :کش��وری مانن د مصر که دارای س��ه قوه
است دچار مشکل ش��ده و کشور عراق که سه
قوه دارد ام��ا وضعیت در آن ب��ه خاطر والیت
متفاوت اس��ت و این مس��ئله نق��ش والیت را
نمایان می کند.
وی ادامه داد :در روزهای��ی که عراق با بحران
مواج��ه بو د همی��ن فرمان مرجعی��ت بود که
موجب به صحنه آمدن مردم شد.
نماینده مردم جیرف��ت و عنبرآباد در مجلس
شورای اس�لامی با اش��اره به نقش والیت در
مقابل اس��تکبار گفت :به گفته خانم کلینتون
آنه��ا در حوزه ه��ای مختلف می نش��ینن د تا

همه را تحت س��یطره خود درآورند اما با یک کلمه رهبر معظم
انقالب اسالمی ایران ،همه نقشه های آنها نقش بر آب می شود.
وی همچنین ضمن تقدیر از مسئوالنی که زمینه استقرار اداره
کل فرهنگ و ارشاد اس�لامی جنوب را فراهم کردند افزود :راه
اندازی این اداره کل موجب گسترش فعالیت های فرهنگی در
منطقه شده است
در ادامه مراس��م ،حجت االسالم سید
احمد حسینی دبیر همایش سراسری
والی��ت در فرهنگ رضوی اف��زود : :به
علت استقبال ش��رکت کنندگان ،این
همایش دوبار مهلت ارسال آثار تمدید
شد
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
جنوب اس��تان کرمان درب��اره دالیل
اس��تقبال از این دوره از جشنواره امام
رضا(ع) در جنوب استان کرمان گفت:
والیت موضوع روز اس��ت که هم برای
دانش��گاهیان و هم حوزویان جذابیت
دارد .ابت��دا به این دلیل که فکر ش��اید
از این موضوع اس��تقبال نشود آن را با
استادان حوزه دانش��گاه مطرح کرده،
نظرات آن��ان را نیز بررس��ی کردیم تا
اینکه تصمیم نهایی گرفته شد.
وی با اشاره به چاپ و رونمایی از کتاب
مجموعه مقاالت همای��ش والیت در
فرهنگ رضوی گف��ت :در مجموع 66
مقاله از  27اس��تان کشور به دبیرخانه
همایش ارسال شده بود.
در ادامه مراس��م س��ه اثر همایش به عنوان آثار برگزیده مورد
تجلیل قرار گرفتند.
جعف��ر کریمی ب��ا مقاله «چگونگ��ی تدوین
اس��تراتژی راهبردی توسعه و بسط فرهنگ
والیت در جامع��ه» از اس��تان اصفهان رتبه
نخس��ت و مریم حق وردی طالقانکی با مقاله
«جایگاه امام و امت بصیر در جامعه اس�لامی
از منظ��ر ق��رآن و معارف رضوی» از اس��تان
کهگیلوی��ه و بویر احمد رتبه دوم را کس��ب
کردند.
مرتض��ی خرمی با هم��کاری عالی��ه روح ا...
زاده با مقاله «اصول و اندیش��ه های اخالقی
در مدیریت ش��هری امام رضا(ع)» از استان
مازندران نیز رتبه س��وم همای��ش را به خود
اختصاص دادند.

دبیر جشنواره جواد کارگران دهکردی    

جشنواره ادبیات کودک
و نوجوان رضوی

مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشا د اسالمی :

تفکر امروزی مدیریت فرهنگی
بر مبنای زایش آثار جدید در حوزه   فرهنگ منور رضوی است  

(علیه السالم)

ام�ام جمعه موق�ت شهرکرد:گس�ترش مهارت
تربیت فرزندان در لوای سیره رضوی
حج��ت االس�لام فاطم��ی امام جمع��ه موقت ش��هرکرد
دراین مراس��م بیان داش��ت:تربیت فرزند بی��ش از آنچه
که با آموزههای کالم��ی و ارتباط زبانی ص��ورت گیرد ،بر
رفتارهای عملی مبتنی اس��ت که ای��ن موضوع در تربیت
اسالمی و سیره معصومان(ع) جایگاه ویژهای دارد.
وی با اش��اره ب��ه روش تربی��ت عادالنه در س��یره رضوی
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چهارمحال و بختی�اری -زهرا جوانبخت:
مش��اور معاون فرهنگ��ی وزیر فرهنگ و ارش��ا د
اس�لامی در اختتامیه جش��نواره ادبیات کودک
و نوج��وان رضوی گفت  :تفکر ام��روزی مدیریت
فرهنگی در ح��وزه رضوی بر مبن��ای زایش آثار
جدید در حوزه فرهنگ منور رضوی است.
همایون امیرزاده مش��اور مع��اون فرهنگی وزیر
فرهنگ و ارشاد اس�لامی تصریح کرد:مشارکت،
همراهی و حمایت از جش��نواره ام��ام رضا(ع) به
عن��وان محوریتری��ن فعالی��ت در دوران جدید
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی،
تبیین و ابالغ شده است.
وی در ادامه متذکر ش��د :تفک��ر امروزی مدیریت
فرهنگی در ح��وزه رضوی بر مبن��ای زایش آثار
جدید در حوزه فرهنگ منور رضوی است.
وی گفت  :برای تش��کیل کالس های آموزش��ی
مستمر در استان ها و ارتقاء کیفیت آثار ارسالی به
جش��نواره رضوی تفاهم نامه ای با استان ها امضا
شده است
امیر زاده با اش��اره ب��ه اینکه میتوانی��م با افتخار
بگویی��م جش��نواره بین الملل��ی ام��ام رضا(ع)
رویکردی مردمی و اثرگ��ذار در فرهنگ عمومی
جامع��ه دارد ،تصریح کرد :ای��ن حرکت آبرومند
موجب پیدایش رخدادهای تازه فرهنگی ش��ده
است.
مش��اور معاون فرهنگ��ی وزیر فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی اظهار داشت:س��یره ائمه و معصومین
در ادبیات کودک و نوج��وان دارای تاثیرات قابل
توجه ای است.
امیر زاده اذعان داشت:برگزاری جشنواره ادبیات
کودک و نوج��وان رضوی با توجه ب��ه ارادت ویژه
مسئولین به این مهم ،از امور مهم و تحسین برانگیز است.
امیر زاده با تحسین هشت دوره کتاب منتخب آثار رسیده
به جشنواره رضوی افزود:چاپ کتاب آثار شرکت کننده در
جش��نواره کاری مور د تحسین است که می توان د به عنوان
ی��ک مرجع در ح��وزه ادبیات کودک و نوج��وان در مورد
تحلیل محتوایی آثار کمک شایانی بنماید.
امیرزاده در پایان خاطرنش��ان کرد :امید اس��ت جشنواره
موضوع��ی ادبیات ک��ودک و نوجوان رضوی ب��ا محوریت
ترویج فرهنگ رضوی روز به روز گسترش یابد.

خاطر نش��ان ک��رد:از روشهای تربیتی اس�لام
رعای��ت عدالت می��ان فرزندان اس��ت .این روش
ک��ه در خانوادههای متعادل و موفق بیش��تر دیده
میشود ،در سیرهی نبوی و ائمه اطهار(ع) جایگاه
واالیی دارد.
وی ب��ا تاکی د بر ارتباط مؤثر و صحی��ح با فرزند در
گروی شناخت روحیات ،نیازها و حقوق فرزندان
گفت:والدین��ی در مهارته��ای فرزندپروری در
حیطه ارتباطی موفقند که در حیطه ش��ناختی،
قادر به درک ویژگیهای مهم فرزندانشان باشند
و از سنت و س��یرهی معصومان(ع) استخراج شده
باشد.
مدیرحوزه علمیه ش��هرکرد یادآورشد :این نکته
الزم اس��ت که در سیره رضوی بر نقش سرپرست
و مدیر برای گروههای مختلف جامعه تأکید شده
اس��ت که ش��امل کانون خانواده و محیط زندگی
نیز میشود.
وی در ادامه ب��ا نگاهی به تعالیم اس�لام و روایات
ائمه اطهار(ع) و نیز آیات قرآن ،راه و رس��م زندگی
مش��ترک را بی��ان نم��و د و در پای��ان راهکارها و
توصیه هایی دربارة ارتب��اط فرزندان با گروه های
اجتماعی و جامعه را متذکر شد.
در ادام��ه مراس��م ج��واد کارگ��ران دهک��ردی
دبیرجش��نواره گفت  :جش��نواره ادبیات کودک
و نوج��وان رضوی ب��ه عنوان یک��ی از برنامه های
پر مخاطب و تاثیر گذار در بین س��ه گروه س��نی
کودک ،نوجوان و بزرگس��ال با پرداختن به سیره
رضوی،در طول ایام مبارک دهه کرامت در حالی
برگزار می شود که بانوان بیشترین آثار ارسالی به
این جشنواره را به خود اختصاص دادند.
وی متذکر ش��د :دبیرخانه این جش��نواره پس از
تفکیک آثار شاهد حضور 490ش��عر 407،داستان و299
قطعه ادبی بوده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اس�لامی چهارمحال و بختیاری
اظهار کرد :جشنواره امسال در بخش شعر رضوی در گروه
سنی کودکان با  106اثر در گروه سنی نوجوانان با  180اثر
در گروه سنی بزرگس��االن با  204اثر پذیرای آثار شاعران
سراسر کشور بود
وی با بیان اینکه آثار دریافتی نس��بت به سالهای گذشته
از کیفیت و کمیت بیش��تری برخوردار هس��تند ،گفت:در
بخش داس��تان در گروه س��نی کودک 117اث��ر ،در گروه
سنی نوجوان و بزرگسال هر کدام  145اثر به دبیرخانه این
جشنواره ارسال شده است.
وی همچنین با اش��اره به قطعات ادبی ارس��ال شده اظهار
کرد :از میان قطعات ادبی دریافتی به جش��نواره  88قطعه
در بخ��ش کودک 104،قطع��ه در بخش نوج��وان و 107
قطعه از بزگس��االن به دبیرخانه ارس��ال و  1213اثر مورد
تایی د قرار گرفته اند.
در اختتامی��ه ی این جش��نواره از  12برگزی��ده در بخش
داستان خوانی رضوی و  19شعر و قطعه ادبی تقدیر شد.

همایش پژوهشی امامزاده
حسین بن موسی الکاظم(ع)   

دبیر همایش احمد    محبی

دبیر همایش سراسری پژوهشی بزرگداشت
حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع):

تالشمیکنیمبابرگزاریاینهمایش

زمینهتحقیقدربارهامامزادگانوفرهنگرضویرافراهمکنیم
خراس�ان جنوب�ی -پروانه میالن�ی :مدیر
کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خراسان جنوبی،
درمراس��م اختتامیه نخستین همایش پژوهشی
امامزاده حسین بن موس��ی الکاظم(ع) ،با اشاره
ب��ه ثمرات برگ��زاری این همایش گف��ت :فراهم
آوردن بس��تر آش��نایی با فرهن��گ رضوی هدف
همایش پژوهش��ی حضرت حس��ین بن موسی
الکاظم(ع) است.
محبی عن��وان کرد :تالش می کنی��م با برگزاری
همایش هایی چون همایش پژوهش��ی حضرت
حس��ین بن موس��ی الکاظم(ع) زمین��ه تحقیق
و پژوه��ش درباره س��یره امام��زادگان و فرهنگ
رضوی را بوجود آوریم
وی از ارس��ال  102مقاله از  93ش��رکت کننده
به دبیرخانه اولین همایش سراس��ری پژوهشی
بزرگداشت حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)
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خبر داد و گفت:اش��اعه و ترویج فرهنگ منور رضوی و گسترش فعالیتهای
فرهنگ��ی مرتبط با س��یره اهل بیت علیهم الس�لام،افزایش س��طح دانش
و آگاه��ی ،تقویت حس پژوهش��گری و روحیه تحقی��ق و پژوهش در باره
س��یره ائمه معصومی��ن(ع) ،فراه��م آوردن زمینه هایی جهت آش��نایی با
معارف مقدس رضوی ،ایجاد فضایی معنوی در حوزه فعالیتهای پژوهش��ی
وگس��ترش فعالیته��ای فرهنگ��ی – مذهب��ی در
سطح اس��تان ازجمله اهداف برگزاری این همایش
سراسری است.
محبی تصریح کرد :حجت االس�لام والمس��لمین
دکتر زنجانی ،حجت االس�لام والمس��لمین دکتر
ش��هاب ،دکتر دیّانی ،دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
و دکت��ر حمید رض��ا وردی داوری آثار رس��یده به
همایش مذکور را برعهده داشتند.
مدیر کل فرهنگ وارش��ا د اسالمی خراسان جنوبی
ش��ناخت زندگی و فضای��ل و کرامات حس��ین بن
موس��ی الکاظم(ع) برادر بزرگوار امام رضا(ع) محور
موضوعی همایش برشمرد و افزود :از تعداد  102اثر
رسيده به دبيرخانه جشنواره ،تعداد  8اثر به انتخاب
و رأي هيأت داوران تقدی��ر و همچنين چكيده آثار

منتخب در كتابي به چاپ خواهد رسيد .
رای هیات داوران به شرح ذیل است :
هاشم مرادی از شهرس��تان طبس با ارائه مقاله ای با موضوع کارکردهای
آس��تان مبارک امامزاده حسین بن موس��ی الکاظم(ع) با تأکید بر کارکرد
گردش��گری مذهبی و کارکر د اقتص��ادی و کارآفرین��ی برگزیده اول این
همایش شد.
مهدی عرفانیان از ش��یراز و حجت االس�لام دکتر
س��ی د علی حس��ینی با مقاله ای با عنوان بازکاوی
شخصیت حضرت حس��ین بن موسی الکاظم(ع)
در تاریخ تشیع به عنوان مقاله دوم برگزیده شد.
همچنی��ن هیئ��ت داوران مقاله جعف��ر کریمی،
مهدی جمالی نژاد ،سعید قاضی و حمزه کاوسی را
با عنوان برنامه ریزی اس��تراتژیک و دانشی توسعه
گردش��گری زیارتی امامزاده حس��ین بن موسی
الکاظ��م(ع) در راس��تای توس��عه س��بک زندگی
رضوی مشترکا به عنوان مقاله سوم برگزیدند.
همچنین وجیهه صالحی ،فاطمه سیفی،مصطفی
ش��یر مهنجی و ملیحه بهروزی و عل��ی ابراهیمی
نفرات چهارم تا هشتم همایش پژوهشی امامزاده
حسین بن موسی الکاظم(ع) شدند.

جشنواره
خوشنویسی رضوی

دبیر جشنواره  سعید سرابی    

مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی:

قرآن و کالم بزرگان دینی؛
پشتوانه هنر خوشنویسی
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خراس�ان رضوی  -مریم جعفرزاده :مدی��رکل مرکز هنرهای
تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی گفت :خوشنویسی یکی
از هنرهای اصیل ایرانی اس��ت که پش��توانه اش قرآن مجید و کالم
بزرگان دینی ما س��ت که بر همین مبنا ،بحث هویتبخشی به این
هنر مور د توجه زیادی قرار گرفته است.
مجی دمالنوروزی،درآییناختتامیهدوازدهمینجشنوارهخوشنویسی
رضویاظهارداشت:کشورایرانب هدلیلپهناوریجغرافیاییدرتمامی
هنرهای تجس��می ،از جمله خطاط��ی دارای تنوع هن��ری و زیبایی
بهخصوصیاستکهاینگونهجشنوارههابای دفرصتهاییرافراهمکند
تا هر استان یا شهری در کشور ،بتوان د با توجه به
فراخ��ور و حال و هوای خو د به این هنر و س��ایر
هنرهایبومیاشتوجهویژهداشتهباشد.
در ادام��ه مراس��م اس��تاد امیرخان��ی گفت:
خوش��بختانه ما در جش��نواره خوشنویسی
رضوی ،هر سال شاهد رشد و ارتقای این هنر
هس��تیم؛ زیرا هنر خوشنویسی ارتباط نابی با
معارف دارد.
استا د برجس��ته هنر خطاطی ،هدف هنرمند
از رس��یدن به ش��هرت را طی ک��ردن نوعی
س��یر و سلوک دانس��ت و افزود :هنرمن د پس
از فراگیری تجربه و تکنیک و کس��ب شهرت
باید به خود برگردد و ببین��د که خودش را تا
چه حدی توانس��ته اس��ت تربیت کند؟ زیرا
باالتری��ن نقطه خودشناس��ی یافتن چش��م
بصیرت اس��ت و اگر ای��ن گونه نباش��د قطعاً
به مش��کالت و اختالفات بس��یاری خواهیم
رسید؛ در نتیجه بهترین مکتب از این لحاظ،
سلوک در مقامات هنری است.
وی ادام��ه داد :هدف تمام��ی مکاتب تربیتی و
معنوی رس��یدن از ظاهر امور به باطن آنها ست و
بر همین اساس ما نیز بای د به لحاظ کمال و اخالق به معنویت برسیم و
زندگیمابهسمتهمانبهشتیبرو دکهوصفشراشنی دهایم.
داور دوازدهمین جش��نواره خوشنویس��ی رض��وی در ادامه افزود:
خوش��بختانه م��ا در این جش��نواره ،هر س��ال
شاهد رش��د و ارتقای این هنر هستیم؛ زیرا هنر
خوشنویسی ارتباط نابی با معارف دارد ،اگر این
حرکتها از جانب مس��ئوالن مورد حمایت واقع
شود قطعاً موثر واقع میشود.
امیرخان��ی طی پیش��نهادی اعالم ک��رد :خوب
است که این جشنواره در مراکز استانهای ایران
گس��ترش یابد تا برکتش فراگیر ش��و د و امی د را
در دل افراد مس��تع د فراهم کند؛ زیرا کارهایی از
این قبیل نوعی س��رمایهگذاری محسوب شده،
در رشد شخصیت انس��انها مؤثر واقع میشود
و قطعاً کشور را دچار تحوالت بزرگی میکند.
آثار جشنواره خوشنويسي رضوي رشد
كيفي خوبي داشته است
سید سعید س��رابی دبیر دوازدهمین جشنواره

خوشنویس��ی رضوی گفت :در بين هنرهاي اسالمي و ايراني هنر
اصيل خوشنويس��ي در ميان م��ردم از جايگاه خاص��ي برخوردار
است.
سی د سعی د س��رابی افزود :طیف گسترده ای از هنرمندان هر ساله
به این جش��نواره اقبال نش��ان می دهند که این امر نشان دهنده
پیوند بین هنرمندان و فرهنگ رضوی است.
وی با تاکید بر کیفی س��ازی این جش��نواره اظهار داش��ت :سال
گذش��ته یازدهمین دوره جش��نواره خوشنویس��ی رضوی برای
اولین بار در مش��هد برگزار ش��د که پس از جشنواره جلسه آسیب
شناس��ی و بررس��ی نق��اط ق��وت و ضعف
جش��نواره نیز برگزار ش��د امسال می طلبد
که با نگاه به آس��یب های سال گذشته نقاط
ضعف جش��نواره به حداقل برسد و کیفیت
جشنواره مد نظر قرار گیرد.
وی ب��ا بیان این ک��ه  480اثر به جش��نواره
رس��یده اس��ت ،گفت  :همزمان با برگزاری
جشنواره خوشنویسی آثار برگزیده در قالب
دو نمایش��گاه و نیز پل گالری های شهر در
معرض دید عموم عالقه مندان قرار خواهد
گرفت .
دبير دوازدهمین جش��نواره خوشنویس��ی
رض��وی گف��ت :آث��ار برت��ر جش��نواره
خوشنويس��ي رض��وی ب��ا ن��ام جش��نواره
دوازدهم رضوی در کتاب��ی به چاپ خواهد
رسید.
وي ب��ا بی��ان اینک��ه داوری آث��ار اي��ن
جشنواره توس��ط  12نفر از اساتيد برجسته
خوشنويس��ي کش��ور صورت گرفته افزود :
در رشته نس��تعليق غالمحسين اميرخاني،
علي ش��يرازي و احمد قائم مقامي در رش��ته
شكسته نس��تعليق محمد حيدري ،مجتبي ملك زاده و علي اكبر
رضواني در رشته نس��خ و ثلث سيد رضا بني رضي ،محمد كاشاني
آزا د و حسين نجفي در رشته خط تحريري حسين خيامي ،محمد
كاظميان ،محمد علي محمد باقرزاده طوسي
اين آثار را داوري كردند.
وي كيفي��ت آثار ارس��الي را مناس��ب خواند و
افزود :بر اس��اس نظر هي��ات داوران كه آثار را
داوري ك��رده بودن د آثار اين جش��نواره رش��د
كيفي خوبي داشته اس��ت به طوري كه استاد
اميرخاني ب��ه تمجي��د از آثار اين جش��نواره
پرداخت.
رونمای�ی از ق�رآن طالکوب ش�ده در
جشنواره خوشنویسی رضوی
در پایان این مراس��م از قرآن طالکوب ش��ده
علیرض��ا بهدان��ی ،جوانترین کات��ب وحی با
حضور مسئوالن و اس��تاد امیرخانی رونمایی
و بیانیه هیئت داوران جش��نواره قرائت شد و از
برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

جشنواره بینالمللی
شعر عربی رضوی

دبیر جشنواره    همایون قنواتی

امام جمعه موقت اهواز:

برخورداری ایران اسالمی
از علم و عقالنیت مرهون تالشهای علمی ائمه(ع) است
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خوزستان -معصومه صالحی :امام جمعه موقت اهواز گفت :برخورداری
ش��یعه از عقالنیت علم و دانش و محور بودن کشور ما ایران در منطقه و جهان
مرهون تالش های علمی ائمه اطهار(ع) است.
حجتاالسالم والمسلمین سید ابوالحسن حسنزاده امام جمعه موقت اهواز
در مراس��م پنجمین جشنواره بینالمللی ش��عر عربی رضوی «یادمان دعبل
خزایی» که در تاالر مهتاب کتابخانه مرکزی خوزس��تان برگزار ش��د، گفت:
درباره هجرت تاریخی و تاریخس��از امام رضا(ع) به ایران گفته ش��ده است که
امام در س��ال  200هجری از مدینه به طرف مرو آمدند و حدود س��ه س��ال در
طوس س��اکن بودند .مسیرش��ان از مدینه به بصره و از بصره به اهواز در تاریخ
قطعی است اما مسیر ادامه حرکتشان تا نیشابور مور د اختالف است.
وی اظه��ار ک��رد :تحلیله��ای مختلف��ی درباره
پیش��نهاد مام��ون ب��ه ام��ام رض��ا(ع) و پذیرش
جانش��ینی وی از طرف امام رضا(ع) صورت گرفته
اس��ت؛ یکی از این تحلیلها آن اس��ت که امام این
جانش��ینی را پذیرفتند تا فرصتی برای گسترش
بخش��ی از علوم��ی که رس��ول اکرم ب��ه حضرت
علی(ع) و ایش��ان به امامان دیگ��ر آموخته بودند
برای ایشان فراهم شود.
امام جمعه موقت اهواز افزود :این برای ما شیعیان
افتخار اس��ت ک��ه امامان م��ا ه��رگاه فرصت پیدا
میکردن��د از آن برای گس��ترش علوم اس��تفاده
میکردن د چنانچه امام ص��ادق(ع) در هیچ قیامی
شرکت نکردن د و بیشتر وقت خو د را برای نشر علم
و فرهنگ اسالمی کوشیدند.
ب��ه گفته وی ام��روز آنچه ش��یعه از عقالنیت علم
و دانش برخوردار اس��ت و کش��ور ما را در منطقه
و بلکه جه��ان محور ق��رار میدهد ب��ه دلیل این
تالشهای علمی است.
حس��نزاده در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با
اش��اره به جایگاه اس��تفاده از هنر در نش��ر معارف
اس�لامی گفت :آنچ��ه از زمان رس��ول اکرم(ص)
وجو د دارد آن است که ایشان برای گسترش دین از هنر به طور عام و بخصوص
از وجود ش��اعران اس��تفاده میکردند .به ش��عر درآوردن واقعه غدیر به اجازه
ایش��ان و همچنین اشعاری که به حضرت علی(ع) نس��بت داده شده و وجود
ش��اعران بزرگ در دوران ائمه(ع)نشان دهنده این امر
است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه تعبی��ر مق��ام معظم رهب��ری در
مورد ش��اعران گفت :به فرموده ایش��ان ش��عرا نقش
خبرنگاران را در این دوره دارند .به ویژ ه ش��اعرانی که
ن ذوق خود را برای بیان معارف
براس��اس تعهد و ایما 
ارزشمند دین به کار میگیرند.
امام جمعه موقت اهواز با اشاره به جمله تاریخی امام
راحل که فرمودند :خوزس��تان دین خود را به اس�لام
ادا ک��رد و همچنین بیان مقام معظ��م رهبری درباره
خوزستان که آن را دروازه تش��یع به ایران دانستهاند
خاطرنش��ان کرد :این تعه د در شعر ما نیز وجو د دارد؛
چنانکه تاثیر آن را در دوران دفاع مقدس دیدیم.
وی در پایان سخنان خود گفت :امیدواریم همچنان

که خوزستان دروازه ورو د تشیع به ایران است در تمام ابعاد سرآمد باشد.
در ادام��ه این مراس��م همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
خوزس��تان اظهار کرد:بخ��ش زیادی از تولی��دات فرهنگی م��ا ایرانیان در
حوزههای مختلف ادبی و هنری به برکت وجود امام رضا(ع) در ایران است.
وی ب��ا بیان اینکه با یک ن��گاه اجمالی به تاریخ ادبیات ی��ا تاریخ هنر در همه
زمینهها ،حضور امام رضا(ع) و فرهنگ ش��یعی را در آث��ار هنری میبینیم،
افزود :همه عالقهمندان و مشتاقان اهلبیت(ع) سعی کردند ارادت خو د را با
آثاری که خلق میکنند نشان دهند و این یکی از معجزاتی است که میتوان
به امام منسوب کرد.
قنواتی تصریح ک��رد :معجزه امام رضا(ع) قوه تخی��ل و جوهری در دل همه
ادیب��ان و هنرمندان ایجاد ک��رده و باعث رونق و
شکوفایی استعدادهای فراوانی شده است.
قنواتی ب��ا تأکی د بر اینکه هر ق��در این فرهنگ را
تقویت و گس��ترش دهیم میتوانیم خود را برابر
هجمههایی که از هر سو به سمت ما میآید حفظ
کنیم، بیان کرد :فرهنگ رضوی و فرهنگ شیعی
بخش��ی از هویت ملی ما را می سازد .آنچه همه ما
را در س��رزمینی تحت عنوان ایران به هم متصل
میکن د چیزی جز عشق و عالقه تک تک مردم ما
به تشیع و ائمه اطهار(ع) نیست.
قنواتی با اش��اره به وحدت و همدل��ی همه ملت
ای��ران ،اظه��ار کرد :جش��نواره امام رض��ا(ع) به
زبانهای مختلفی برگزار میش��ود اما زبان عامل
جدایی میان ما ایرانیان نیس��ت چراکه آنچه ما را
به هم پیوند میدهد جوهر و روح ماست.
وی ب��ا بیان اینکه هنری که در فرهنگ اس�لامی
اس��ت به انس��ان آرام��ش و پویایی میبخش��د
خاطرنشان کرد :امیدواریم در سال آینده بتوانیم
این فضا را به ویژه در اس��تان خوزستان که عالقه
و توانای��ی الزم در آن فراهم اس��ت بیش از پیش
بسط دهیم.
وی تصریح کرد  :نکته قابل تامل در جش��نواره امسال دریافت مقاالت علمی
پرباری اس��ت که در مقایسه با سالهای گذش��ته از نظر کمیت و کیفیت برتر
بوده است .
وی اس��تقبال ش��اعران کش��ورهای عرب��ی را از این
جش��نواره بس��یار مطلوب عنوان ک��رد و گفت :در
هیچ دوره از جشنواره ش��اهد این استقبال مطلوب
نبوده ایم.
وی در پای��ان اف��زو د  :هیئ��ت داوران ای��ن دوره از
جش��نواره را عباس حزباوی ،س��ید ش��بر حبیبی،
دکتر عدنان غزی و س��ید مهدی موس��وی تشکیل
می دهند.
این جش��نواره که به م��دت دوروز برگزار ش��د ،در
مراسم افتتاحیه آن از کتاب پنجمین جشنواره بین
المللی شعر رضوی عربی رونمایی شد.
همچنین ش��عرخوانی  10ش��اعر برتر به زبان عربی
ونیز ابتهال خوانی در مدح حض��رت امام رضا(ع) از
دیگر برنامه های این جشنواره بو د .

همایش پژوهش�ی آم�وزه های
سیاسی امام رضا(ع)

دبیر همایش   حسین ثابت قدم

امام جمعه بجنورد:

مسائل سیاسی  به شدت مورد توجه
امام رضا(ع) بوده است
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خراسان شمالی -مینا اسعدی :حجت االسالم
ابوالقاسم یعقوبی ،امام جمعه بجنورد در آیین
اختتامیه همایش پژوهشی آموزه های سیاسی
امام رضا(ع) گفت :آموزههای سیاس��ی جدای
از دیانت نیس��ت بلکه جزو جوهره آموزه های
دینی و سیاسی است.
وی با بی��ان اینک��ه مس��ائل سیاس��ی از نگاه
امام رضا(ع) به ش��دت مور د توجه بوده اس��ت
افزود:امام رضا(ع) شخصیتی بزرگ و ارزشمند
است که برای سیاس��ت مداران جهان الگویی
کامل و نمونه اس��ت و سیره سیاس��ی این امام
همام ثابت کرد که دین از سیاست جدا نیست.
وی افزود :س��یره علمی و عمل��ی امام رضا(ع)
گویای این واقعیت اس��ت ک��ه امامت و والیت
متمم در شروط آن است.
وی مقبولیت و مشروعیت را دو ضربه مهم امام
رضا(ع) به پیکر خاندان عباس��ی عنوان کرد و
افزود :توحید بدون امامت ناقص است و کارایی
اجتماعی ندارد.
در ادامه این مراس��م س��ید علی اکبر پرویزی
استاندار خراسان شمالی با تاکید برآنکه اثرات
همایش های موجو د در اس��تان در متن جامعه
نم��ود یابدگفت  ::باید تالش کنیم برنامه هایی
از این دس��ت به بهترین ش��کل ممکن برگزار
شود.
وی تصریح کرد :نحوه تبیین و انتش��ار آثار باید
به گونهای باش��د تا مردم اس��تان از تاثیر آن بر
فرهنگ عمومی مطلع شون د .
استاندار خراسان شمالی خاطرنش��ان کرد :برپایی این همایش ها نباید
تنها به صرف برگزاری آن ختم شود.
س��ید جواد جعفری ،دبیر جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) به عنوان
س��ومین س��خنران با بیان اینکه این جش��نواره در س��ه حوزه مراسم و
مناس��ک ،عواطف و احساس��ات مردم و تفکر و اندیش��ه برگزار می شود،
افزود :در حوزه مراس��م و مناس��ک هم اکنون در
س��طح کش��ور در حوزه قدمگاه های امام رضا(ع)
به مناس��بت ورود این امام همام به ایران در تقویم
هر استان نامگذاری شده اس��ت و در هر استان به
یا د روز ورو د امام هش��تم موضوع هجرت ایش��ان
بازشناسی و واکاوی میشود.
جعف��ری اظهار کرد :همچنی��ن در حوزه عواطف
و احساس��ات مردم ،بیان هنری اس��ت که در این
زمین��ه امروز بی��ش از  200هزار آث��ار فرهنگی و
هنری در دهه کرامت تولید ش��ده اس��ت و در 75
کش��ور دنیا نیز همزمان با دهه کرامت جش��نواره
امام رضا(ع) برگزار می شود.
وی با اش��اره به برگزاری همایش ملی آموزه های
سیاس��ی امام رضا(ع) در خراس��ان شمالی اظهار
کرد :سه مش��خصه امتیاز آور خراسان شمالی در

برگزاری همایش های ملی آموزه های سیاسی
امام رضا(ع) دار د که هماهنگی و همدلی بسیار
خوب که از سالروز والدت امام موسی کاظم(ع)
درمجموعه سیاس��ی و اداری و اجرایی اس��تان
برای برگ��زاری ای��ن همایش به وج��ود آمد از
جمله آنهاست.
مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام
رضا(ع) خاطرنش��ان کرد :کیفیت آثار ارسالی
به این همایش نس��بت به همای��ش های دیگر
به جهت بدیه��ی و نو ب��ودن و موضوع همایش
که موضوع بکری اس��ت و مقاالت بسیار خوبی
که به دبیرخانه این همایش ارس��ال شده است
و اطالعرس��انی ق��وی و گس��ترده ،از امتیازات
برجس��ته این همایش در خراسان شمالی می
باشد.
همچنی��ن در ادامه این آیین حس��ین ثابت قدم
وحید ،مدیرکل فرهنگ و ارشا د اسالمی خراسان
شمالی گفت 130:مقاله از 20استان کشور به این
همایش ارس��ال ش�� د که از بین این تعدا د 7مقاله
علم��ی و تخصصی به عنوان مقاالت برتر توس��ط
هیئتداورانانتخابشدند.
وی برگ��زاری کارگاه ه��ای نق��د و بررس��ی
مقاالت ،کتابت احادیث ام��ام رضا(ع) ،برپایی
نمایش��گاههای کتاب و آثار هنری ،چاپ کتاب
مق��االت برگزی��ده و رونمایی از  2کت��اب را از
مهمتری��ن برنامه ه��ای جنبی ای��ن همایش
عنوان کرد.
با رای هیئت داوران همایش آقایان بهرام جبارلوی شبستری در مقاله ای
با عنوان «رهنمودهای امام رضا(ع) به حکمرانان پیرامون نحوه برقراری
رابطه خ��وب با مردم» مق��ام دوم ،محم�� د آقائی در مقال��ه ای با عنوان
«مختصات دو انگاره ای«آرمانش��هر» و «سیاست در جغرافیای اندیشه
رضوی» مقام سوم و ابوالفضل کاظمی ومحسن دیمه کارگراب در مقاله
ای با عنوان «اصول حاکم بر رفتار سیاس��ی امام رضا(ع)» مقام چهارم را
کسب کردند.
همچنین س��هیال جاللی کندری و فرشته معتمد
لنگرودی در مقاله ای با عن��وان« اصول راهبردی
امام رض��ا(ع) در تحقق عدال��ت اجتماعی» مقام
پنجم ،زهرا قاس��م نژاد و اعظم الس��ادات حسینی
در مقاله ای با عنوان «جای��گاه قدرت در حکومت
اسالمی از منظر امام رضا(ع)» مقام ششم ،فاطمه
س��ادات آقا سید محمدقاری و ش��هرزا د کتابی در
مقال��ه ای با عن��وان «جایگاه والی��ت و رهبری در
عصر حاضر ب��ا بهره گیری از آم��وزه های فرهنگ
رض��وی» مقام هفتم و علی کارخان��ه با مقاله ای با
عنوان «جستاری بر سیره سیاسی امام رضا(ع) در
برخورد با جریان های دینی و فرق اسالمی» مقام
هشتم این همایش را کسب کردند.
هیات داوران مقاله ای را حائز رتبه اول ندانستند.

همایش   منزلت خانواده
و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

دبیر همایش   ناصر مقدم

عما د افروغ در اختتامیه همایش سبک زندگی رضوی:

انــقالب اســالمی مدیون
وجـود امــام رضا(ع) اسـت
زنجان -نرگس س�عادتی :عما د افروغ اس��تاد دانش��گاه تهران ،در مراسم
اختتامیه س��ومین همایش علمی پژوهش��ی منزلت خانواده و س��بک زندگی در
فرهنگ رضوی اظهار کرد :انقالب اس�لامی با پش��توانه ق��وی فرهنگی که دارد
مدیون وجو د امام رضا(ع) است.
وی ادامه داد  :با توجه به زیرس��اخت ایرانیان که زیرساختی برمبنای یکتاپرستی
است ،قابلیت قبول دین اس�لام در بین ایرانیان بیشتر
بود.
وی با اشاره به اینکه ایرانیان تفکر شیعی را که منادی
وحدت بودند را به راحتی پذیرفتند ،یادآور ش��د :اگر
ایرانیان یک پش��توانه فرهنگی نداش��تن د به راحتی
اس�لام ناب محم��دی را نمی پذیرفتند .این اس��تاد
دانش��گاه با بیان اینکه زیرس��اخت های یکتاپرستی
موجب پذیرش والیت و امامت در بین ایرانیان ش��د،
خاطرنش��ان کرد :رابطه دین و سیاست ،فرد و جامعه
و اخالق و سیاس��ت در قالب این طرز تفکر قابل حل
است.
افروغ به مرق د مطهر امام رضا(ع) در ایران اش��اره کر د و
گفت :وجو د بابرکت آن حضرت باز تولی د این هویت اس��ت و اگر وجو د آن حضرت در
ایراننبود،انقالباسالمیباپشتوانهفرهنگی،قابلیتشکلگیریرانداشت.
این اس��تاد دانش��گاه از قرآن کریم به عنوان جامع ترین کتاب با بافت دیالوگی و
گفتگویی یاد کرد و افزود :در این کتاب خداوند با مخلوق خود سخن می گوید.
افروغبهویژگیهایدیناسالموپیامائمهاطهار(ع)اشارهکر دوگفت:دیناسالمتفکر
توحیدیراترویجمیده دوقبولائمهاطهار(ع)بهمعناینفیوجو دخداون دنیست.
همایش سراسری
فضایل رضوی
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وی به اصطالح فرهنگ در عنوان فرهنگ رضوی اشاره و تصریح کرد :بهتر است
به جای فرهنگ رضوی از معرفت رضوی اس��تفاده کنیم ،چرا که آنچه باید به آن
اهتمام بورزیم هستی شناسی رضوی است.
این استاد دانش��گاه اش��اره ای به پیاده کردن تفکر توحیدی در بین خانوادهها
کر د و گفت :مودت و محبت در خانوادهها یکی از نش��انه های توحید اس��ت که
رحم��ت در خانوادهها بین والدی��ن و فرزندان تا پایان
عمر ادامه دارد.
ناصر مقدم دبیر همایش علمی پژوهش��ی «منزلت
خانواده و س��بک زندگی در فرهن��گ رضوی» در
ادامه مراس��م افزود  :تا پایان مهلت ارسال آثار 98
مقاله از نقاط مختلف کش��ور به س��ومین همایش
علمی پژوهشی «منزلت خانواده و سبک زندگی در
فرهنگ رضوی» استان زنجان ارسال شد که مورد
ارزیابی هیات داوران قرار گرفت .
وی ادام��ه داد :گس��ترش فعالیت های پژوهش��ی
و مذهب��ی مرتبط با س��یره ائم��ه معصومین بویژه
امام رضا(ع) ،گرامیداش��ت تولید کنندگان و پدید
آورندگان آثار برتر پژوهش��ی در زمینه سیره و شخصیت و معارف امام رضا(ع) از
اهداف برپایی این همایش است .مقدم با اشاره به اینکه موضوع همایش منزلت
خانواده و س��بک زندگی در فرهنگ رضوی برای سومین سال متوالی در استان
زنجان برگزار ش��د ،گفت  :این همایش در بخش های خانواده در فرهنگ رضوی
و س��بک زندگی از منظر فرهنگ رضوی برگزار ش��د .در پایان این مراسم از 11
مقاله برتر با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل شد.

دبیر همایش    حجت االسالم عباس دانشی

در آیین اختتامیه همایش فضایل رضوی مطرح شد

ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

جــشنواره امــام رضا(ع)
باشکـوه ترین جشنواره در دنیای اسالم است

(علیه السالم)

سیستان و بلوچستان -نرگس ساالر زهی :مدیر کل فرهنگ و ارشا د اسالمی
سیس��تان و بلوچستان گفت :جش��نواره امام رضا(ع) باش��کوه ترین جشنواره در
دنیای اسالم است که در رشته های معارف رضوی ،علوم پژوهشی ،شعر ،دلنوشته،
نقاشی ،فیلم کوتاه ،تئاتر ،کتاب سازی ،تصویر گری برگزار می شود.
حجت االس�لام عباس دانش��ی ،مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی سیستان و
بلوچس��تان در آیین اختتامیه هش��تمین همایش سراس��ری علمی و پژوهشی
فضای��ل رضوی در ت��االر امام رضا(ع) دانش��گاه سیس��تان و بلوچس��تان ،اظهار
دانس��ت:همایش فضایل رضوی رویداد علمی و پژوهشی در راستای وحدت امت
اس�لامی حول محورامام رضا(ع) اس��ت .وی افزود :بیش از صدها مقاله در قالب
کتاب ،آلبوم برجس��ته و دیگر آثار هنری در عرصه علم��ی و فرهنگی به همایش
فضایل رضوی استان از سال  86تا سال گذشته تولید شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان سیس��تان و بلوچستان گفت 96 :مقاله
از اس��تانهای تهران ،قم ،اصفهان ،سیس��تان و بلوچس��تان و خراسان رضوی در
موضوعات مختلف امسال به دبیرخانه هشتمین همایش رضوی ارسال شده که از

این تعداد  5مقاله به عنوان مقاله برتر مور د تقدیر قرار می گیرن د و همچنین  8نفر
از پژوهشگران استانی صاحب مقاله لوح سپاس دریافت خواهند کرد.
دانش��ي گفت :امس��ال همایش علمی و پژوهش��ی فضایل رضوی استان با یک
امتیاز برتر و آن مش��ارکت پژوهش��گران از اقصی نقاط کش��ور اجرایی شد .وی
افزود :مشارکت  110پژوهش��گر و محقق در همایش علمی و پژوهشی فضایل
رضوی استان افزایش سطح علمی مقاالت را به دنبال داشت.
دانشي گفت :نگاه محدثان مذاهب به روایات امام رضا(ع) ،نگاه رجالیون مذاهب
به ش��خصیت امام رضا(ع) ،بررس��ی روایات امام رضا(ع) در صحاح سته و کتب
اربعه ،زیارت امام رضا(ع) و توس��ل به آن حضرت در سیره عملی علمای فریقین
و راهکارهای تقریب مذاهب در س��یره و گفتار ام��ام رضا(ع) از جمله محورهای
موضوعی هش��تمین همایش ملی(علمی ،پژوهش��ی) فضایل رضوی در استان
سیستان و بلوچستان بود.
در پایان این مراس��م از برگزیدگان جش��نواره با اهداء لوح وهدایا تقدیر به عمل
آمد

دبیر جشنواره  محمد رضا   سوقندی

جشنواره سراسری داستان نویسی
رضوی«کبوتر حرم»

نماینده مجلس شورای اسالمی:

جایگاهحضرتثامنالحجج(ع)
جــایگاه تـاریخساز و هویتآفرین است
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(علیه السالم)

سمنان -نیره کاشی:نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای
اس�لامی در آیین اختتامیه دهمین جش��نواره سراسری داستان نویسی
رضوی «کبوت��ر حرم» برگزاری جش��نواره کبوتر ح��رم رامایه مباهات
مسلمانان دانست و گفت :بای د با برنامه ریزی صحیح با برگزاری جلسات و
ش��نیدن صحبت های جوانان دغدغه های این قشر را فهمیده و برای رفع
آن ها اقدام کنیم و نباید در حق جوانان کوتاهی صورت گیرد.
عضو ش��ورای فرهن��گ عموم��ی دامغان ام��ام رض��ا(ع) را محبوب دل
ایرانیان دانس��ت و تصریح
کرد :جایگاه حضرت ثامن
الحجج(ع) فق��ط جایگاه
معنوی و اخالقی نیست،
بلک��ه جایگاه تاریخس��از
و هویتآفری��ن اس��ت و
آموزههای فراوانی را ارائه
میدهند.
وی یک��ى از روش��هاى
معق��ول و منطقى جهت
ش��ناخت مردم نسبت به
ام��ام رئ��وف را برگزاری
جشنواره داستان نویسی
دانست .
در ادام��ه ای��ن مراس��م
محمدرض��ا س��وقندی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اس�لامی اس��تان سمنان
گفت :جشنواره داستان نویسی رضوی بس��ترها و زمینه های بسیاری را
فراروی ادب دوستان و صاحب نظران گشوده است.
وی افزود:جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) به عنوان جشنوارهای
عظیم با به��ره گیری از ابرار هن��ر ،احیاگر فرهنگ والیت و پیام رس��ان
معارف اهل بیت(ع) و آموزه های جهانی آن است .
در این میان جش��نواره سراس��ری داس��تان ه��ای رضوی ب��ا عناصر و
مولفههای خاص خود در بستر فرهنگ ایرانی و اسالمی ،ساحت خویش
را به وادی فرهنگ رضوی کش��انده اس��ت و در هوای کوی رضا ،کبوتران
حرم گنب د نما شده اند.
وی تصری��ح کرد:این��ک ک��ه دهمین جش��نواره
داس��تان های رضوی در س��ال اقتص��ا د و فرهنگ
ب��ه فضل اله��ی و عنایات حضرت علی بن موس��ی
الرضا(ع) آغاز ش��ده اس��ت بس��ترها و زمینه های
بسیاری را فراروی ادب دوس��تان و صاحب نظران
گشوده است .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان سمنان
گفت :ثمرات و برکات جش��نواره کبوترحرم و گام
نهادن در ای��ن عرصه به عن��وان خادمان فرهنگی
امام رضا(ع) به قدری ش��یرین و گوارا و برای مردم
همیش��ه در صحنه ،با ش��عور و فرهنگ مدار مثال
زدنی است که چش��م ها را بر افقی بلن د و آیندهای
روش��ن خیره می س��ازد .جش��نواره فرصتی برای
معرفی ادبیات دینی و معنوی در کش��ور ،اس��تان

وشناخت و انتقال پیام های جهانی آن است و انجام این مهم و وصول به
اهداف آن عزمی ملی ومدیریتی جهادی را طلب می نماید.
در پایان این مراس��م نتایج دهمین جش��نواره سراس��ری داستان های
رضوی «کبوتر حرم» با رای هیئت داوران به شرح ذیل اعالم ش د .
در بخش داستان کوتاه ،خسرو عباسی خودالن از استان البرز با داستان
«س��نگ یحیا» ،ایمان مطهری منش از اس��تان تهران با داستان «قطار
تهران مش��هد» ،رتبه های اول و دوم و ام البنین ماهر از خراسان رضوی
با داستان « مردها جنس
دوم» و س��پیده شراهی
از ته��ران ب��ا داس��تان
«حارزنج» مشترکا رتبه
سوم را به خود اختصاص
دادند.
در بخ��ش دا س��تا ن
کوت��اه کوت��اه ابوالفضل
حس��نیان از س��منان با
داستان «روز نوا» ،سیده
فاطمه موس��وی از قم با
داس��تان«کجا بریم» و
س��یده س��ارا کاظمی از
چهارمح��ال و بختیاری
ب��ا داس��تان «صاح��ب
خان��ه» به ترتی��ب رتبه
های اول تا س��وم را از آن
خو د کر دن��د .همچنین
در همی��ن بخش داس��تان « کفش��دار» نوش��ته احمد جه��ان بین از
کهگیلویه و بویراحمد ،داستان «رها» نوشته ابوالفضل اعوانی از سمنان
و داس��تان «گریه و خنده» نوش��ته باران خوارزمیان از تهران شایسته
تقدیر شناخته شدند.
داوران این جش��نواره در بخش داستان بلند س��ید میثم رمضانی از قم
با داستان «سیاوش��ان» ،مرضیه نفری از قم با داس��تان «شب های بی
ستاره» ،طیبه رئیسی از فارس با داستان« می صوفی افکن» ،رضا وحید
از خراسان رضوی با داستان «بیمار  »10205و امید کوره چی از تهران
با داستان «روحا» شایسته تقدیر دانستند.
داوران ای��ن جش��نواره نعیم��ه بخش��ی ب��ا
داستان«سبزتر از آس��مان» از خراسان شمالی،
هما س��ادات رض��وی زاده ب��ا داس��تان« حریم
ح��رم» از خراس��ان رض��وی ،س��جاد خالقی با
داس��تان«طالیی مث��ل گنب��د» از چهارمحال و
بختی��اری ،آریا معصومی با داس��تان« نیمرو» از
کهگیلویه و بویراحمد ،محبوبه حاجی مرتضایی
با داستان«زیر تابلو گمش��دگان» از قم ،حدیث
رس��ولی با داس��تان«قرص ها ه��م آلزایمر می
گیرن��د» از مرک��زی ،آرزو فالح��ی با داس��تان
«گنب��دی زرد با دو مناره و خان��ه هایی انبوه» از
فارس و تیمور غالمی با داس��تان «بگذار تو حال
خودم باشم» از خراسان شمالی را شایسته تقدیر
معرفی کردند.

جشنوارهنمایش های آئینی
در فرهنگ رضوی

دبیر جشنواره     امین کمالوندی

معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی:

جشنوار هامامرضا(ع)نما دومظهردیپلماسی
فرهنگیوهنریایراناسالمیدرداخلوخارجازکشوراست
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د  -مجی�د بایگان�ی :مع��اون پارلمانی وزیر
کهگیلوی�ه و بویراحم� 
فرهنگ و ارش��ا د اسالمی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)را از مهم ترین
و برجس��ته ترین رخدادهای فرهنگی هنری کش��ور دانست و گفت :این
جشنواره نما د و مظهر دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران اسالمی در داخل
و خارج از کشور است
حس��ین نوشآب��ادی مع��اون پارلمان��ی وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی جش��نواره بین المللی
ام��ام رضا(ع) در مراس��م اختتامیه جش��نواره
نمایش های آئینی در فرهنگ رضوی ،دریاسوج
با بیان اینکه جشنواره امام رضا(ع) از مهمترین
و برجس��تهترین رخداده��ای فرهنگی و هنری
به حس��اب میآیند ،گفت :جش��نوارههای امام
رض��ا(ع) نما د و مظه��ر دیپلماس��ی فرهنگی و
هنری ایران اس�لامی در داخل و خارج از کشور
است.
معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با
تاکی د بر اینکه فرهنگ رضوی و علوی جای خود
را در جامعه پیدا کرده و از عمق فرهنگی خاصی
برخوردار اس��ت ،گفت :انتظار میرود با اجرای
هنرهای نمایش��ی این فرهنگ را بیش از پیش
در سطح جامعه نهادینه کنیم.
ای��ن مس��ئول کش��وری ،کمی��ت برنامههای
هنری را مناس��ب ارزیابی کرد و گفت :باید این
کمینگری به کیفینگری تبدیل شود.
نوشآب��ادی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه در برگزاری
جش��نواره امام رضا(ع) از ظرفی��ت های خوب
حوزههای مختلف هنری اس��تفاده ش��ده اس��ت ،گف��ت :فرهنگ رضوی
فرهن��گ تحکیم دینی و مذهبی اس��ت که باید در س��طح جامعه نهادینه
ش��ود .وی با بی��ان اینکه فرهنگ رضوی به دنبال همبس��تگی اس��ت و از
فرهنگهای ناب اسالمی محس��وب میشود ،گفت :این فرهنگ میتواند
در تحقق همبس��تگی ملی موثر باش�� د چرا ک��ه امروزه بیش از گذش��ته
نیازمن د همبستگی هستیم.
نوشآبادی ادامه داد :در برگزاری این جش��نواره س��عی ش��ده که از تمام
مذاهب و ادیان ایران اس�لامی بهره گرفته ش��و د به
نوعی که ب��رای هر مذهبی احت��رام خاصی قائل
هستیم.
وی خاطرنش��ان کرد :در وزارت فرهنگ و ارش��اد
مصمم هس��تیم که ب��ا تولی��د فیلمه��ای فاخر،
برگ��زاری جش��نوارههای بهتر و ب��ه کارگیری از
هنرمندان ،جش��نواره امام رضا(ع) را برای سنوات
آینده در سطح خوبی به اجرا بگذاریم.
این مس��ئول با بیان اینکه امام رضا(ع) الگوی تمام
نمایی برای همبس��تگی مذاهب است ،ادامه داد:
جش��نوارههای رضوی تاکنون توانسته بخشی از
ترویج فرهنگ رضوی را در جامعه نهادینه کند.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ادامه داد:
ترویج اندیش��ههای ام��ام رض��ا(ع) و تأثیر آن در
زندگ��ی ف��ردی و اجتماعی مهم اس��ت؛ از اینرو

اگر میخواهیم فرهنگ ناب اس�لامی را ایجاد کنی��م الزمه آن این بوده
که خود را هماهنگ به این اندیش��هها کنیم .نوشآبادی در پایان تصریح
کرد :جش��نوارهنمایش های آئینی در فرهنگ رضوی همبستگی خوبی
بین مذاهب به وجود آورده است که انتظار میرود ادامه و استمرار داشته
باشد.
اس�تاندار کهگیلوی�ه و بویراحمد :اوج
هنر خدمت به اهلبیت(ع) است
س��ید موس��ی خادمی اس��تاندار کهگیلویه و
بویراحم�� د با تأکی�� د بر اینک��ه در دهه کرامت
ک��ه از آغ��از تول��د کریم��ه اهلبیت حضرت
معصومه(س) تا میالد امام رضا(ع) ادامه دارد؛
نس��یم رضوی در ج��ای جای ایران اس�لامی
پراکنده است ،خاطرنش��ان کرد :استان از این
قاعده مستثنی نبوده و برگزاری جشنواره امام
رضا(ع) مصداق استش��مام این نسیم معنوی
دارد.
وی ضمن قدردانی از دست اندرکاران جشنواره
رضوی در ای��ن اس��تان بیان ک��رد :برگزاری
جشنوارههای مختلف در سطح شهرستانهای
کهگیلویه و بویراحم��د کاری بزرگ و معنوی
اس��ت که جا دارد از دس��تاندرکاران و عوامل
اجرایی این جش��نواره ملی تش��کر و قدردانی
کنیم.
نماین��ده ارش��د دول��ت تدبی��ر و امی��د در
کهگیلویه و بویراحم��د که در جمع هنرمندان
جشنوارهنمایش های آئینی در فرهنگ رضوی
س��خن میگفت ،بیان کرد :هن��ر را در خدمت مذه��ب خصوصا ترویج
اش��اعه فرهنگ اهلبیت(ع) ق��رار دادن کاری خوب و ارزنده اس��ت که
امیدواریم با حمایت هرچه بیش��تر مسئوالن فرهنگی کشور شاهد رشد
روزاف��زون در این عرصه باش��یم .خادمی با ابراز خرس��ندی از برگزاری
جشنوارهنمایش های آئینی در فرهنگ رضوی در سطح شهرستانهای
هش��تگانه کهگیلویه و بویراحمد اذعان کرد :اوج هنر در این است که در
خدمت اهلبیت(ع) باشد و سعی کنیم آن را در جامعه نشر دهیم.
امین کمالوندی دبیر جشنواره نمایش های آئینی
در فرهنگ رضوی به عنوان س��ومین س��خنران،
مردمی بودن را مهم ترین ویژگی این جش��نواره
اعالم کر د و گف��ت :بیش از  30اثر ب��ه دبیرخانه
جش��نواره سراس��ری آئین های نمایشی و پرده
خوانی در فرهنگ رضوی ارسال شده است .
وی مردم��ی ب��ودن را مه��م ترین ویژگ��ی این
جش��نواره دانس��ت و گف��ت :حض��ور م��ردم در
جش��نواره نمایش های آئینی در فرهنگ رضوی
به دلیل آنک��ه به صورت خیابان��ی و در فضای باز
اجرا می شد ،بسیار مناس��ب بود به طوری که به
طور متوس��ط در اجرای هر نمایش حدود  4هزار
تماشاچی حضور می یافت .
ش��ایان ذکر است درپایان مراس��م از برگزیدگان
این جشنواره تقدیر به عمل آمد.

دبیر جشنواره  احمد همتی    

جشنواره سراسری  هنرهای
تجسمی رضوی

مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی:

هنرمنــدان احساسـاتشان
را بــه امــام رضا(ع) تقــدیم کردند
ف�ارس  -س�ید عل�ی اصغ�ر مح�دث:
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محمدمهدی احمدی ،مدیرکل امور اس��تانهای
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،در یازدهمین
جشنواره سراس��ری هنرهای تجس��می رضوی
اظهار کرد :هنرمندان احساس��ات خ��ود را با زبان
هنر به پاکترین انس��ان دنیا یعن��ی امام رضا(ع)
تقدیم کردند.
وی با بیان اینکه انس��ان باالترین موجود در نظام
هستی است و اشرف مخلوقات است ،خاطرنشان
کرد :ارزش انسان به دلیل کمالی است که به دست
میآورد و خدا مس��یر کمال را برای انسان تعیین
کرده است.
مدیرکل امور اس��تانهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی با تأکید بر اینکه انسان باید در راه کسب
کمال و کرامت تالش کند ،تصریح کرد :هر پدیده
از جمل��ه هم��ه پدیدهه��ای فرهنگ��ی ،هنری و
اجتماعی باید در مسیر رشد و تعالی انسان باشد.
احمدی جش��نوارهها را بس��تر ،زمین��ه و فرصتی
مناس��ب برای ش��کوفایی اس��تعدادهای انسان
دانس��ت و گفت :جشنواره امام رضا(ع) از دو منظر
تکنیک علمی و معرفتی قابل تحلیل است.
وی با بیان اینک��ه از نظر تکنیکی ی��ک اثر هنری
باید قوانین هنری را رعای��ت کند ،اظهارکرد :باید
برای داوری نیز اصول هن��ری را لحاظ کرد و نگاه
تکنیکی به جش��نواره هنرهای رضوی قابل توجه
است.
مدیرکل امور اس��تانهای وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی با اش��اره به موضوع این جشنواره افزود :باید
این جش��نواره زمین��های برای معرفت و ش��ناخت
انسانها نسبت به محور جش��نواره که امام رضا(ع)
استفراهمکردهواینمعرفتراارتقایابد.
احمدی با بیان اینکه موضوع این جش��نواره ،امام رضا(ع) است ،گفت :اگر این
موضوع از جش��نواره گرفته ش��و د خو د به خو د جش��نواره منتفی شده و چون
موضوع جشنواره امام رضا(ع) است جشنواره بای د مخاطبان خود را با باالترین
کیفیت نسبت به موضوع آش��نا کرده و معرفت مخاطبان را نسبت به امام ارتقا
دهد.
وی با اش��اره به اینک��ه ابزاری ک��ه میتواند معرفت
مخاطبان را نس��بت ب��ه موضوع جش��نواره باال برد
هنرهایی است که به کار گرفته میشود ،خاطرنشان
کرد :زبان هنر امروز در جامعه بیشترین تاثیر را دارد
و مخاطبان بیشتری را تحت تاثیر قرار میدهد.
مدیرکل امور اس��تانهای وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی با تاکید ب��ر اینکه بای د خروجی جش��نواره
هنرمن��دان را ب��ا معرف��ت نس��بت ب��ه بهتری��ن،
زیباترین و پاکترین انس��ان به ن��ام حضرت علیبن
موسیالرضا(ع) بیشتر آش��نا کند ،تصریح کرد :باید
سبک زندگی انس��ان مبتنی بر اندیشه رضوی شکل
گیرد.
احمدی با بیان اینکه زندگی در کنار شخصیتهایی
مانن��د ائمه س��بب آرام��ش میش��ود ،اظهارکرد:
جامعهای که بر اس��اس اندیش��ه امام رضا(ع) شکل

گی��رد از رذائ��ل اخالق��ی دور ش��ده و در چنین
جامعهای عدال��ت حتی در ح��وزه فرهنگ حاکم
میشود.
وی با اشاره به اینکه جامعه ای که مبتنی بر اندیشه
علوی و رضوی شکل گیرد جامعهای آرام و متعالی
اس��ت ،افزود :هنر میتواند نمونهای از این جامعه
متعالی را ب��ه زیبایی برای مخاطبان و برای جامعه
منعکس کند.
مدیرکل امور اس��تانهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با بیان اینکه جش��نواره امام رضا(ع) باید
از نظر معرفتی س��بک زندگی رضوی را بر جامعه
حاکم کند ،گفت :انس��ان از نظر فطری اجتماعی
و الگوپذیر اس��ت و اگر این الگو متعالی باشد سبب
رشد شخصیت فرد میشود.
احمدی با اش��اره ب��ه اینکه اگر ب��زرگان ،امامان و
خوبان به عنوان الگو انتخاب ش��وند با تمس��ک به
ایشان انس��ان رش��د یافته و جامعه پویا میشود،
خاطرنش��ان کرد :ای��ن جش��نوارهها باید معرفت
بشری را نسبت به بزرگان افزایش دهد.
 ۳۷۰اثر به دبیرخانه یازدهمین جشنواره
سراس�ری هنرهای تجس�می رضوی ارسال
شد
مدیر کل س��ابق فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
ف��ارس در آیی��ن اختتامی��ه جش��نواره هنرهای
تجس��می رض��وی گف��ت ۳۷۰ :اثر ب��ه دبیرخانه
یازدهمین جش��نواره سراسری هنرهای تجسمی
رضوی ارسال شد.
احم د همتی بوش��هری ،در آیین پایانی یازدهمین
جش��نواره سراس��ری هنرهای تجس��می رضوی
اظهار کرد :اقتصاد و سیاس��ت ذیل فرهنگ است و
در فرهنگ دینی انجام وظیفه مهم است.
وی افزود :برگزاری چنین جش��نوارههایی برای آشنایی با سبک زندگی امام
رضا(ع) و اهل بیت(ع) است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه بهتر اس��ت معرفی امام��ان به زبان هنر انجام ش��ود،
خاطرنشان کرد :ش��ما هنرمندان با شرکت در این جشنواره امر الهی و سنت
رضوی را احیا کردید.
وی از ارس��ال  370اثر ب��ه دبیرخانه این جش��نواره
توس��ط هنرمندان خب��ر داد و تصریح ک��رد :آثار از
 28اس��تان کشور ارس��ال ش��د و پس از کدگذاری و
رمزگذاری مور د گزینش قرار گرفت.
وی با بیان اینک��ه آثار در تاریخ  19مردادماه با حضور
 12اس��تاد داور مورد ارزیابی قرار گرفت ،اظهار کرد:
 96اث��ر به جش��نواره هنرهای تجس��می رضوی راه
یافتند و همچنین تعداد  40اثر نیز توس��ط معلوالن
به این جشنواره ارسال شد.
همتی بوش��هری افزود :در رشته نقاشی  125اثر ،در
رشته پوستر  120اثر ،در رش��ته حجم تعداد  90اثر
و همچنین  35نشانه به دبیرخانه جشنواره هنرهای
تجسمی در سال جاری ارسال شده است.
در پایان این مراس��م از اثرات برتر جشنواره تقدیر و از
کتاب «کتیبههای فیروزه ای» رونمایی شد.

جشنواره سراسری
نمایشنامه نویسی رضوی

دبیر جشنواره مهدی    احمدی

معاون فرهنگی وزیرارشاد:

امروز هــمه مــردم ایران
بچـــه های  محــله امام رضا(ع) هستند
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قزوین  -عاطفه حس�ینی :س��ید عباس
صالح��ی ،مع��اون فرهنگی وزی��ر فرهنگ و
ارش��ا د اس�لامی در آیین اختتامی��ه نهمین
جش��نواره سراس��ری نمایش��نامه نویس��ی
رضوی در قزوین افزایش معرفت و ش��ناخت
نسبت به س��یره رضوی را از ثمرات برگزاری
جش��نواره فرهنگ��ی هن��ری ام��ام رضا(ع)
دانس��ت و گف��ت :کام��ل ش��دن س��نخیت
وج��ودی و برقراری ارتباط معن��وی مردم با
ش��خصیت امام رضا(ع) را می ت��وان از مهم
تری��ن دس��تاوردهای برگ��زاری دوره های
متعدد جشنواره امام رضا(ع) دانست.
وی ادام��ه داد :از آنجایی که امام رضا(ع) امام
تمام م��ردم دنیاس��ت و بس��یاری از بزرگان
تسنن نیز بر این امر اذعان دارند؛ بهره ایشان
به همگان می رس�� د ولی ب��رای دیدن لبخند
امام هشتم بای د حجاب ها و پردهها کنار برود.
زمانی این حجاب کنار می رود که فلز آدمی از
جنس فلز حضرت باش��د .جشنواره فرهنگی
هنری ام��ام رضا(ع) می توان�� د در تبدیل فلز
آدم��ی به فل��زی از جنس امام هش��تم تاثیر
بسیاری داشته باشد.
صالحی افزود :جش��ن هایی از این دس��ت و
برگزاری مناس��کی به ش��کل مداوم ،موجب
ایجا د ش��رایطی ش��ده که دیگر بس��یاری از
مردم ای��ن مرز و بوم خ��و د را بچه های محل
امام رضا(ع) و کانون وجودش��ان را متعلق به
حضرت می دانند.
در ادامه مراس��م مهدی احم��دی ،مدیرکل
فرهنگ و ارشا د اسالمی اس��تان قزوین گفت :مهربانی حضرت علی
ابن موسی الرضا(ع) از شهرتی جهانی برخوردار است که بهرهمندی
از آن تنها در انحصار شیعیان نیست.
وی اش��اعه و تروی��ج فرهنگ منور رض��وی را از مه��م ترین اهداف
برگزاری جش��نواره نمایش نامه نویسی رضوی
دانس��ت و ادام��ه داد :گس��ترش فعالیت های
فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره رضوی ،تقدیر
از پدیدآورن��دگان آثار برتر هن��ری با محوریت
س��یره رضوی و کمک به نش��ر و شناخته شدن
آثار این حوزه می توان�� د از دیگر نتایج برگزاری
جشنواره باش��د که در خالل زمان به دست می
آید.
وی تصری��ح کرد :ای��ن همای��ش در دو بخش
نمای��ش صحنهای که تئاتر بزرگس��ال اس��ت و
بخش کودک و نوجوان که بیش��تر نمایشهای
عروس��کی را ش��امل میش��ود اثر پذیرفت که
بیشتر آثار دریافت شده در حوزه کودک بودند
احمدی با اشاره به دریافت بیش از  60اثر گفت:
ش��اید این تعدا د نس��بت به س��الهای گذشته

کمتر شده باشد اما این موضوع قابل توجیه
است.چرا که ادبیات نمایشی حوزه دشواری
اس��ت و تعداد نمایشنامهنویس��ان ما که به
صورت موضوعی کار کنند هم اندک اس��ت.
این در حالی اس��ت که همان تعداد محدود
نیز نمیتوانند هر س��ال نمایشنامههای نو و
بدون تکرار ارایه کنند.
این مقام مس��ئول افزود :تک��رار در ادبیات
نمایش��ی ایراد حساب میش��ود در حالیکه
ای��ن امر در هنری مانن د خوشنویس��ی ایراد
نیست .با وجود کاهش نس��بی آثار دریافت
شده نس��بت به س��الهای قبل این نوید را
میتوان داد که جش��نواره حرفهایتر شده و
در اینجا کاهش کمیت به سو د کیفیت تمام
شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان
قزوی��ن از ت�لاش در راس��تای گ��ردآوری
اطالعاتی جام��ع درباره ش��فایافتگان امام
رضا(ع) در س��طح اس��تان قزوین خبر داد و
افزود :از آنجایی که امام هش��تم(ع) در جای
جای این مملکت ش��یفتگان و شفایافتگان
بس��یاری دارد ،تالش خواهد ش�� د از طریق
تحقیق��ات میدانی ،اطالعات مس��تندی از
این افراد گردآوری شود.
وی در خص��وص داوران ای��ن دوره گف��ت :
هیات داوران متش��کل از استا د نادر برهانی
مرند ،یوس��ف فخرایی و ناصر ایزدفر داوری
آثار این دوره را برعهده داشتن د .
در ادامه مراس��م آرا ی هیات داوران به شرح
ذیل قرائت شد و از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد .
هی��ات داوران در بخش نمایش��نامه های صحنه ای نمایش��نامه
«کیفر» به نویسندگی مرجان موسی نژاد از استان گیالن« ،کباب
سلطانی» به نویسندگی علیرضا ناس��وتی از استان تهران و «واقعه
خوانی سی ام صفر سال  » 203به نویسندگی
فرهاد ارشا د از اس��تان فارس را به ترتیب حایز
رتبه های اول تا سوم دانستند.
همچنی��ن در بخش نمایش��نامه های کودک
هیچ اثری حایز رتبه اول نش��د اما نمایش��نامه
«بزبزی و جنگل صنوبر» به نویسندگی موسی
هدایتی از استان کردستان و نمایشنامه «طال
خات��ون و راز هف��ت کبوت��ر» به نویس��ندگی
مهدی ملکی از اس��تان تهران رتبه های دوم و
سوم را ار آن خو د کردند.
در پای��ان ای��ن مراس��م از نماهن��گ «آفتاب
معرفت» از تولیدات انجمن هنرهای نمایش��ی
استان قزوین نیز توس��ط معاون فرهنگی وزیر
فرهنگ و ارشا د اسالمی رونمایی شد.

دبیر همایش    حجت االسالم والمسلمین
عبدالرضا ایزدپناه

همایش
سراسری حدیث رضوی

آیتا ...ری شهری برضرورت الگوگیری
از اهــل بیت(ع) بــویژه حضرت رضا(ع) تـاکید کرد
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ق�م -ج�واد محمدی:آی��تا ...محم��دی
ری ش��هری ،تولیت آس��تان مق��دس حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) و رئیس موسسه علمی و
فرهنگی دارالحدی��ث در آیین اختتامیه دومین
همایش سراسری حدیث رضوی ،با تاکی د بر این
که بسیار مهم اس��ت که به ویژگیهای ارزشی،
اخالقی ،رفتاری و س��بک زندگ��ی اهلبیت(ع)
بوی��ژه حضرت رض��ا(ع) به منظ��ور ارائه الگوی
زندگی ناب اس�لامی توجه داش��ته باشیم ،ابراز
داشت :خصوصیتهای علمی ،معرفتی ،اخالقی
و رفتاری اهلبی��ت(ع) کمتر م��ورد توجه قرار
گرفته اس��ت و دهه کرامت بهانه خوبی اس��ت تا
بیشتر به این مباحث پرداخته شود.
وی با اش��اره به حدیث معروف ام��ام رضا(ع) در
خصوص احیای ام��ر اهلبیت(ع) ،گفت :احیای
امر اهلبیت(ع) از زبان دیگر امامان به خصوص
امام صادق(ع) مطرح ش��ده اس��ت ک��ه باید به
ویژگیه��ای مس��ئله احیای امر توج��ه کرد آن
حضرت فرمودند «خداوند رحمت کند کسی را
که با س��خنانش با گفتن کالم ما محبت ما را در
دل مردم ازدیاد میبخش�� د و از کس��انی نباشید
که با کار و رفتارتان مردم را نس��بت به ما بدبین
کنید»همین مس��ئله اس��ت که باید به جوانان
منتقل ش��ود؛ زیرا معارف ن��اب اهلبیت(ع) از
زیبای��ی کالم اهلبیت(ع) میتواند هر انس��ان
آزادهای را به سوی کمال رهنمون سازد.
آیتا ...ری ش��هری در ادامه با اشاره به اقدامات
موسس��ه دارالحدیث در معرفی اه��ل بیت(ع)،
گفت :آخرین فعالیت مهم موسس��ه دارالحدیث
تدوین مجموع��ه کت��اب «حکمتنامه رضوی»
اس��ت که آن هم��ان بی��ان زیباییه��ای کالم اهلبیت(ع) می باش��د و
سرمایهای برای همه مومنان ،مبلغان ،پژوهشگران و هنرمندانی است که
میخواهن��د در این عرصه کارهای فاخر کنن��د و مکتب اهلبیت(ع) را به
دیگران منتقل کنند.
رئیس دانش��گاه قرآن و حدیث عنوان کرد :حکمت
نام��ه رضوی در هش��ت بخش تالیف ش��ده اس��ت
ک��ه بخ��ش اول آن حکمتهای عقلی اس��ت ،دوم
حکمتهای اعتقادی ،س��وم حکمتهای سیاسی،
چهارم حکمته��ای عبادی ،پنج��م حکمتهای
اخالقی و علمی ،ششم حکمت بهداشتی و پزشکی،
هفت��م حکمته��ای جامع و هش��تم حکمتهای
گوناگون اس��ت که این کتاب قرار است به زبانهای
مختلف ترجمه و در اختیار همه قرار بگیرد.
در ادامه نیز حجت االس�لام و المس��لمین ایزدپناه
مش��اور وزیر و مدیر کل فرهنگ و ارش��ا د اسالمی
قم که دبیری این همایش را عهده دار بود ،با اش��اره
به همایش حدی��ث رضوی بیان ک��رد :این دوره از

همای��ش حدیث رضوی با موض��وع نقش زمانه
در صدور روای��ات امام رضا(ع) برگزار ش��د که
موض��وع این دوره از همای��ش ،جزو موضوعات
س��خت ،دش��وار و در عین حال کلی��دی بود،
همچنین حضور چش��مگیر بانوان پژوهش��گر
حوزوی در ای��ن دوره از همایش حدیث رضوی
جالب توجه بود.
وی ضم��ن قدردان��ی از بنی��ا د بینالمللی امام
رضا(ع) ب��رای برگ��زاری سلس��له برنامه های
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اظهار داشت:
این بنی��اد ،این چراغ ف��روزان را ب��رای ترویج
فرهنگ و معارف اجدادش��ان به ویژه هشتمین
ولی و حج��ت الهی برای همه هس��تی ،مرکز و
مصدر برکات معنوی و آسمانی در ایران روشن
کردند و دوازده سال است که میوههای شیرین
این ش��جره رض��وی وعطر الهوت��ی فرهنگ و
معارف و کالم و مرام و س��یره و نام ثامن الحجج
فضای نه تنها کش��ور ایران بلکه بی��رون از مرز
ایران را هم معطر کرده و میکند.
دبیر دومین همایش سراس��ری حدیث رضوی
ادامه داد :این همایش نقش اساس��ی در فهم و
تفس��یر احادیث در شناخت سیره اهل بیت(ع)
دارد و کلیدهای رمزگش��ای اصول��ی ،هادی و
روش��نگر به پژوهش��گران و محققان در مکتب
اهل بیت(ع) میدهد.
وی اظه��ار امی��دواری کرد :این حرک��ت ،آغاز
و فت��ح باب��ی در این موضوع و زمین��ه ای برای
انجام کارهای پژوهش��ی گرانس��نگ و علمی و
تولی د آثاری مؤثر در فهم و سیرت و کالم و مرام
معصومین علیهم السالم باشد.
وی در پای��ان اف��زود :تاکن��ون  45مقاله تخصصی علمی و پژوهش��ی به
دبیرخانه این همایش ارس��ال ش��ده اس��ت که تعداد  6مقاله تخصصی
ب��ه صورت سفارش��ی تدوین ش��ده بو د  .حجتاالس�لام والمس��لمین
سبحانینیا ،معاون فرهنگی دارالحدیث و مسئول
برگ��زاری این همای��ش ،در س��خنانی ،ب��ه ارائه
گزارش��ی از نحوه فعالیت این همایش و چگونگی
دریافت و برگزیده شدن آثار پرداخت.
وی با ذکر این مس��ئله که احادی��ث اهلبیت(ع)
همگی نور واحد هس��تند و باید م��ورد توجه قرار
بگیرند ،بر ل��زوم برگزاری همایشه��ای علمی با
رویکرد احادیث اهلبیت(ع) تاکید کرد.
در ادامه این مراس��م ضم��ن رونمایی از مجموعه
ش��ش جلدی داس��تان ن��گاری حدی��ث رضوی،
مجموعه مقاالت اولی��ن همایش حدیث رضوی و
معرفی س��ایت حدیث نور ،از پدیدآورندگان هفت
مقاله برتر در ش��ش رتبه تجلیل شد و  9مقاله نیز
شایسته تقدیر شناخته شد.

جشنواره سراسری
شعر رضوی

دبیر جشنواره فرشید فالح    

دبیرجشنواره سراسری شعر رضوی :

جشنواره  امام رضا(ع)  بزرگترین رویداد
فرهنگیوهنری   جمهوریاسالمیاست
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کرم�ان  -مجتب�ی احمدی:فرش��ی د
فالح،مدیر کل فرهنگ و ارش��ا د اس�لامی
اس��تان کرمان در آیین اختتامیه جشنواره
ش��عر رضوی در کرم��ان گف��ت :برگزاری
جش��نواره امام رضا(ع) بزرگترین رویداد
فرهنگی و هنری در نظام مقدس جمهوری
اسالمی است .
وی افزود :هم اکنون این جشنواره در بیش
از  200نقطه جهان و در  75کش��ور برگزار
می ش��ود ،جش��نواره ای که نه��ال آن در
کرمان کاشته شد،هم اکنون سراسر جهان
را در برگرفته است.
فالح تصریح کرد :این ،یک فرصت بی نظیر
و امکان قابل توجهی اس��ت که می توانیم با
اس��تفاده از آن فرهنگ و ارزشهای والیی و
رضوی و فرهنگ ایرانی را یه جهان معرفی
نماییم.
فالح گفت :کنگره ش��عر رضوی امس��ال
متف��اوت ب��ا س��الهای گذش��ته برگزار
شدکه س��ه ویژگی برجسته این تفاوتها
را باعث شده اس��ت اولین ویژگی آن این
اس��ت که این کنگ��ره براس��اس ترتیب
برگزاری آن در طی س��ال های گذش��ته
عناوی��ن و اس��امی مختلفی ب��ه آن داده
ش��ده بود اما امس��ال عنوان کنگره برای
آن درنظر گرفته شد و همچنین براساس
س��ال های برگزاری آن می توان دریافت
که این دوره از کنگره در واقع بیس��تمین
دوره کنگره سراس��ری شعر رضوی است،
در حال��ی ک��ه جش��نواره بینالمللی امام
رضا(ع) ،امس��ال دوازدهمین دوره خود را پیش رو دارد و این
مسئله نشان می دهد که کنگره شعر رضوی پیش از برگزاری
جش��نواره امام رضا(ع) نیز برگزار می ش��ده است.کرمان در
بیست سال گذش��ته با برگزاری کنگره شعر
رضوی ارادت خ��ود را به خان��دان علی بن
موس��یالرضا(ع)نش��اندادهاس��ت.
ف�لاح در توضی��ح دو ویژگ��ی دیگ��ر کنگره
امسال ش��عر رضوی،افزود :امسال بخش آزاد
نیز به بخش های این کنگره ش��عر اضافه شده
اس��ت .به این معنا که شرکت کنندگان عالوه
بر شرکت در بخش ش��عر رضوی می توانن د با
ش��رکت در بخش ش��عر آزا د نیز از جوائز این
کنگره بهره مند شوند.
وی ادام��ه دا د  :مح��ور کار کنگ��ره در بخش
رضوی ،ش��عر والیی و رضوی است و به دلیل
آنکه جوانان و عالقه مندان به مقوله ش��عر به
طور عموم بتوانند در این کنگره حضور داشته
باش��ند بخش ش��عر آزاد نیز به آن اضافه شد

و عالقه من��دان به این بخش م��ی توانن د
آثار خود را در دو س��بک شعر کالسیک و
شعر آزاد( نو و س��پید) به دبیرخانه کنگره
سراسری شعر رضوی ارس��ال کنند و آثار
آن ها نیز م��ورد داوری قرار خواهد گرفت
و این مسئله باعث ش��ده است تا از کنگره
سراس��ری ش��عر رضوی در س��ال جاری
استقبال بیشتری صورت گیرد.
وی ادام��ه داد :س��ومین ویژگ��ی کنگره
ش��عر رضوی دعوت به هم��کاری یکی از
ش��عرای برجسته در هر استان است تا این
افراد ،سایر شعرای استان خود را با اهداف
برگزاری این کنگره آش��نا کرده و ش��اهد
حضور گس��ترده و هر چه بیش��تر شعرای
کشور در این کنگره باشیم.
در ادام��ه مراس��م ب��ا حض��ور ش��اعران
برجس��ته کش��ور آیین تجلیل از اس��تاد
«محمدحس��ين مهدوي»(م.موی��د) از
پیشکس��وتان نامدار ش��عر معاصر ایران،
برگزار شد .
در پای��ان مراس��م ضم��ن قرائ��ت بیانیه
هیات داوران ،مراس��م اختتامیه با معرفی
شاعران برگزیده پایان یافت .
براس��اس این گ��زارش ،در بخش ش��عر
رض��وی ای��ن جش��نواره ،محمدج��واد
اله��ی ،س��یدمهدی نژادهاش��می ،آری��ا
معصومینژاد ،الهه ابراهی��مزاده ،مهتاب
بنايي��ان بروجني ،مس��لم فدای��ی ،عالیه
مهراب��ی و عب��اس ش��ا هزيدي ب��دون
رتبهبن��دی بهعن��وان ش��اعران برگزی��ده
معرفی شدن د و از شبنم فرضیزاده تقدیر شد.
همچنین در بخش ش��عر با موض��وع آزاد ،حمیدرضا کامرانی،
خدابخ��ش صفادل و محس��ن ناصح��ي ،به ترتی��ب رتبههای
دوم تا چهارم ،و نس��ترن موح دینیا و سودابه
مهيجي ،مش��ترکا رتبه پنجم را در رش��ته
شعر کالسیک کسب کردند.
در رش��تهی ش��عر ن��و در این بخ��ش ،علی
قراچهداغ��ي و نیلوفر زارع ،ب��ه ترتیب دوم و
س��وم ش��دند و از حدیث محمدی و علیرضا
دانشپژوه تقدیر شد .هیات داوران در بخش
ش��عر با موضوع آزاد ،هیچ اثری را حائز رتبه
اول ندانست.
گفتنی اس��ت :داوری این جش��نواره را در
بخش ش��عر رضوی ،بهروز یاس��می ،قادر
طراوتپور و اس��ماعیل امینی ،و در بخش
ش��عر با موض��وع آزاد ،مه��دی صمداني،
محمدعل��ی جو ش��ايي و محمدس��عید
میرزایی بر عهده داشتند.

دبیر همایش     ابراهیم رحیمی زنگنه

همایش امام رضا(ع)
در آیینه ادبیات معاصر

پروفسور اختر مهدی:

فراگیری موج اسالمدوستی
در دنیا ثمره مجاهدت امام خمینی(ره) است
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کرمانشاه  -محس�ن کرمیان:پروفس��ور اختر مهدی ،رئیس انجمن ادبیات
فارسی هن د و ایران ،رضوی پژوه و استاد ادبیات فارسی دانشگاه جواهر لعل نهرو
کشور هندوس��تان در آیین اختتامیه همایش علمی و پژوهشی امام رضا(ع) در
آیینه ادبیات معاصر در ش��هر کرمانش��اه اظهار کرد :ائمه اطهار(ع) در نزد مردم
سرزمین هندوستان اعم از شیعه و سنی جایگاه ویژهای دارند.
وی گفت :ارش��ادات اهل بیت(ع) بهدلیل محفوظ ماندن در دورههای گذش��ته
پس از انقالب اسالمی به تمام دنیا ب ه ویژه هند صادر شده است.
اس��تاد زبان و ادبیات فارسی دانش��گاه جواهر لعل نهرو هندوستان تصریح کرد:
ایجاد اختالف و تفرقهافکنی به واس��طه اتحادی که امام راحل در بین مسلمانان
جهان ایجاد کرده ،امروز دیگر تأثیری ندارد.
وی تأکید کرد :امام راحل ش��ریعت ت��ازهای به دنیا
عرضه نکرده ،بلکه گر د و غبار غفلت  1400س��اله را
با خون پاک ش��هدا از چهره اس�لام پاک کرد و امروز
جهانیان چهره درخشان اسالم را نظارهگر هستند.
پروفس��ور اخت��ر مهدی با بی��ان اینکه ام��روز دیگر
تفسیرهای گوناگون از اس�لام ممکن نیست ،خاطر
نشان کرد :اگر درخش��ش چهره نورانی اسالم دنیا را
خیره کرده و موج اسالمدوستی همهجا را فراگرفته،
به خاطر تثبیت و ظهور نورانیت اس�لام توسط امام
خمینی(ره) است.
اس��تاد زبان و ادبیات فارس��ی دانش��گاه جواهر لعل
نهرو هندوس��تان افزود :طبق فرمایشات امام راحل
که بر شناس��اندن اسالم راس��تین به جهانیان تأکید
داش��تند ،ادبیات انقالب اس�لامی را ب��ه اردو زبانان
عرضه کردیم.
وی گفت :در ابتدا شنیدن واژه اسالم راستین از زبان
پرچمدار و احیاگر اس�لام برای همه نامأنوس بو د که
پس از مرگ ایشان و در وصیتنامه امام راحل اسالم
راستین را اسالم والیت یا ش��ناختن اسالم از طریق
اهل بیت(ع) دریافتیم.
در ادام��ه این همایش ماموس��تا مالمحمد محمدی
امام جمعه اهل س��نت کرمانش��اه گفت :اهل سنت
همواره به ائمه اطهار(ع) ارادت خاصی داشتهاند.
وی به بیان اوصاف امام رضا(ع) در اش��عار ش��اعران ایرانی بهویژه ش��اعران اهل
سنت اشاره کر د و گفت :اظهار ارادت و محبت به اهل بیت(ع) همواره در اشعار و
مناجات اهل سنت بهچشم میخورد.
محم��دی با بیان اینکه هیچ اهل س��نتی نیس��ت که به
پیامب��ر اکرم(ص) و ائمه اطهار ارادت نداش��ته باش��د،
خاطر نشان کرد :اهل سنت تاکنون جسارتی به ساحت
مقدس رس��ول خدا(ص) نکرده و همواره ایش��ان مورد
تکریم ما بوده اند.
وی ب��ر حف��ظ وح��دت و تقوی��ت اتحا د موج��ود بین
مسلمانان تأکید کر د و گفت :مسلمانان در شرایط امروز
که دش��منان به دنبال ایجا د تفرقه و اختالفافکنی بین
آنان هستند بای د روحیه همدلی خود را حفظ کنند.
آیتا ...سیدمحمد قائممقامی ،از اساتید و پژوهشگران
حوزه و دانش��گاه،به عنوان س��ومین س��خنران اظهار
داشت :جهان در گذش��ته ،حال و آینده هرگز از امامان
مستغنی نبوده ،نیست و نخواهد بود.
وی با بی��ان اینکه دی��ن و هنر یک ارتب��اط تنگاتنگ،
وثیق و محکم دارند ،خاطر نش��ان ک��رد :حکیمان عالم
علت آفرین��ش را جلوهگری و نمایش زیباییها و جمال

خداوند به انسانها بیان کردهاند.
به گفته وی ب هدلیل ارادت عاش��قانه به اس�لام ناب ،قرآن کریم و اهلبیت(ع)
همراه با عقالنیت و منط��ق ،خداوند میزبانی ثامنالحجج(ع) را بهعنوان هبه و
عطیه الهی به مردمان این دیار عطا فرموده است.
این استاد حوزه و دانش��گاه عدم توانایی در عرضه الهیاتی منهای اهلبیت(ع)
در دنیا را یک بحث جدی و نیازمن د اس��تدالل علمی دانس��ت و گفت :الهیات
منشأ ایدئولوژی و سیاست است.
این پژوهش��گر رضوی با بیان اینک��ه تاکنون ب هدلیل اع��راض از اهلبیت(ع)
الهیات کاملی نداشتهایم ،ابراز داشت :الهیات همواره به طرف تشبیه یا تعطیل
لغزیده است.
درادام��ه دکتر ابراهی��م رحیمی زنگن��ه مدیرکل
فرهنگ و ارشا د اسالمی استان کرمانشاه گفت :تنها
راه برون رفت از مشکالت فرهنگی در سطح جامعه
تمس��ک به فرهنگ اهل بیت(ع) و تزریق اندیش��ه
آنان به جامعه است.
وی ب��ا بیان اینک��ه  120مقال��ه ب��ه دبیرخانه این
جش��نواره رس��ید گفت  :با داوریهای انجام ش��ده
از مجم��وع  120مقال��ه ارس��الی ،ی��ازده مقاله در
بخش اساتید و پژوهش��گران ،چهار مقاله در بخش
دانش��جویان و ط�لاب و دو مقال��ه نی��ز در بخش
نوقلمان حائز رتبه های برتر این جشنواره شدند.
وی خاطر نشان کرد 40 :مقاله برتر این همایش نیز
بزودی در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید.
در آیین اختتامیه همایش علمی و پژوهش��ی امام
رضا(ع) در آیین��ه ادبیات معاصر نفرات برگزیده در
شهر کرمانشاه معرفی و  17مقاله برتر برای ارائه در
همایش و نیز  40مقاله برای چاپ انتخاب شدند.
بر اس��اس این گ��زارش برگزیدگان نهایی در س��ه
سطح اس��اتید و طالب ،دانش��جویان ،نوقلمان در
مراس��م اختتامیه همایش به ش��رح ذیل اعالم و از
برگزیدگان طی مراسم باشکوهی تقدیر بعمل آمد :
در بخ��ش اس��اتید غالمرضا پی��روز و مری��م فقیه
عبداللهی از بابلسر ،اسماعیل صادقی ،پروانه پیوند و مژده خسروی از شهرکرد،
گردآفرین محمدی و س��عید حس��امپور از یاس��وج ،محمدرضا یوسفی و زهرا
منتظرپن��اه از قم و فی��روز فاضلی و صغ��ری رحمتینژاد از رش��ت به ترتیب
مقامهای اول تا پنجم را کسب کردند.
همچنی��ن رتبههای  6ت��ا  11نیز به ترتی��ب به پروین
ن��ادر از کرمانش��اه ،س��عید کریمیقرهباب��ا از تبریز،
پیمان ریحاننیا از کرمانش��اه ،عطا الماسی و فرامین
صیدی از کرمانشاه ،سیدعلی کرامتیمقدم و مرضیه
رضاییاول از مشه د و غالمرضا کافی و زهره عامری از
شیراز تعلق گرفت.
در س��طح طالب و دانش��جویان نی��ز ابراهیم ظاهری
عبدوندی و اسماعیل صادقی از ش��هرکرد اول ،زهره
حامدی شیروان از مش��هد دوم و فرنگیس شاهرخی
از ش��هرکرد و فاطمه هوش��نگی و زینب شهس��وار از
کرمانشاه مشترکا سوم شدند.
زه��ره علیپور تربت��ی از اس��فراین و محمدحس��ین
سعیدی از سنقروکلیایی نیز در سطح نوقلمان به دلیل
به حد نصاب نرسیدن برای کسب مقامهای اول و دوم
مشترکا جایگاه سوم قرار گرفتند.

جشنواره ملی
پویانمایی رضوی

دبیر جشنواره    حجت االسالم علی اصغر فضیلت

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی

 ششمین جشنواره سراسری پویانمایی رضوی
  در گـلستان پـایـان یـافت
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گلس�تان -زهرا جاللی:وزير فرهنگ و ارش��اد اس�لامي در آئي��ن اختتامیه
ششمین جشنواره سراس��ری پویانمایی رضوی در گلستان ،واگذاري مسئوليت
ها در حوزه فرهنگ به اهل آن را يكي از مهمترين گام های مهم در بخش فرهنگ
دانس��ت و گفت :در مجموعه وزارت خانه از كساني استفاده شده كه در اين حوزه
سالها فعاليت كرده و از تخصص الزم برخوردار هستند.
به گ��زارش واح��د خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین
المللی ام��ام رضا(ع)،علي جنتي افزود :در اس��تانها
نيز اين سياست دنبال ش��ده به گونه اي كه هريك از
مسئولين از بدنه ارشاد و با توجه به سابقه فعاليتشان
در حوزه مورد نظر انتصاب شدند.
وي در توضيح فضاي فرهنگي در كش��ور گفت :فضاي
فرهنگي براي فعاليت نويس��ندگان ،روزنامه نگاران و
همههنرمنداندررشتههايمختلفايجادشدهاست.
وی ضمن تاكيد بر گسترش فرهنگ قرآني در كشور،
گفت :براي گسترش فرهنگ قرآني قدم هاي خوبي
برداش��ته ش��ده اس��ت؛ مجامع قرآني مورد حمايت
جدي قرار گرفتند از اين رو آثار خوب قرآني منتش��ر
مي شود.
وي با اعالم اين نكته كه سياس��ت دولت تدبيرو اميد
ب��ر پايه اعتدال قرار گرفته و همه جناح ها را در بخش
فرهنگ حمايت مي كند ،اف��زود :با تمام جناح هاي
سياس��ي اعم از اصولگرا ،ميان��ه رو و اصالح طلب كار
مي كنيم و معتقديم تفاوت قائل شدن در اين بخش
براي كشور سم است.
پویانمایی ،تالش�ی مق�دس جهت انعکاس
سیره و کالم رضوی است
حجت االسالم علی اصغر فضیلت ،مدیرکل فرهنگ
و ارش��اد اسالمی اس��تان گلس��تان افزود :حضرت امام
رضا(ع) و وجود بارگاه مقدس ایش��ان در مشهد مقدس
فرصت منحص��ر به فردی ب��رای ایرانی هاس��ت و ائمه
اطهار(ع) برای ما فقط به لحاظ یک ش��خصیت تاریخی
صرف نیست بلکه اهمیت ائمه در فرهنگ تشیع یک امر
ریشه ای است.
وی ادام��ه داد :هنر انیمیش��ن (پویانمایی) هنری فاخر
است و هنرمندانش نیز خاص می باشند اما مخاطبینش
عام .لذا پویانمایی در این اس��تان ه��م از قوت برخوردار
اس��ت و هم ظرفیت های قابل توجه��ی دارد ،به همین
خاطر این ظرفیت ها و اس��تعدادها بیش ار پیش باید در
این استان ش��کوفا شده تا بتوانیم هنرمندان بیشتری را
به این سمت هدایت نماییم.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان گلستان
ب��ه تأثیر اینگونه جش��نواره ها در اعتق��ادات مذهبی و

باورهای دینی اش��اره و تصریح کرد :ما به هر نسبت که بتوانیم آموزه ها و معارف
دینی را در قالب هنر برای جامعه ارائه دهیم ماندگاریش بیش��تر خواهد بود زیرا
که فطرت انسان طالب ش��یوه های جذاب و زیبا است .لذا وجود این صنعت پویا
در کشور ما ،از استقبال بسیار خوبی برخوردار است.
وی تاکید کرد :اگر آموزش��هایی که در حوزه مسائل آس��یب های اجتماعی در
جامعه مطرح است را در قالب انیمیشن(پویانمایی)
ارائه دهیم ش��اهد تاثیرگذاری بیش��تری نسبت به
س��ایر برنامه هایی که صدا و سیما به صورت جدی
پخش می کند خواهیم بود.
فضیل��ت در پایان جش��نواره پویانمایی را تالش��ی
مقدس جهت انعکاس س��یره و کالم رضوی با بهره
مندی از هنری مؤثر و تأثیرگذار بیان کرد.
معرفي نفرات برتر ششمین جشنواره ملی
پویانمایی در گرگان
مدیراجرایی شش��مین جش��نواره ملی پویا نمایی
رضوي گلس��تان با اش��اره به اینکه  33اث��ر به دبیر
خانه این جش��نواره ارسال ش��ده ،گفت :در مراسم
اختتاميه جش��نواره مل��ي پويا نمايي نف��رات برتر
اعالم شدند.
احم د گلچي��ن افزود :اين جش��واره توس��ط دو داور
كشوري به نامهاي محم د علي صفورا و سعي د توكليان
و يك داور استاني به نام مسعو د امامي ،داوري شد.
وي ادام��ه داد :در بخش انیمیش��ن حامد کاس��بی
کارگ��ردان فیلم یادگار ش��خصیت عن��وان برتر را
کسب کرد و محمد افشارنژاد هم کارگردان نامهای
برای آفت��اب عن��وان دوم و امیر طوس��ی و محمد
ملکان با کارگردانی فیلم بازگش��ت ،جایگاه سوم را
کسب کردند.
وی ب��ا بيان اينك��ه در بخش ص��دا داوران هیچ فیلمی
را حائز رتبه های برتر ندانس��تند ،اف��زود :لوح تقدیر به
هم��راه  6میلیون ریال جایزه نقدی این جش��نواره هم
به علی رخش��انی برای فیلم چشمه رحمت و مهرنوش
رضوانی برای فیلم برتر از پرواز اهدا شد.
گلچين تصریح ک��رد :از آقای مهدی قره خانی نیز با فیلم
س��اعت هش��ت به عنوان بهترین انیمیت و سیدمحمد
مطهری با فیل��م ممنون مانی برای طراحی ش��خصیت
قدردانیشد.
وي تصريح كرد :براساس مقررات جشنواره فیلم هایی
که اس��تاندارد های فنی وکیفیت نمایش��ی مناس��بی
نداشتند از بخش مسابقه حذف شدند و پس از بازبینی
و داوری اولی��ه 18 ،اث��ر به بخش اصلی جش��نواره راه
یافت.

دبیر جشنواره    فیروز فاضلی

جشنواره جلوههای فرهنگ
رضوی در مطبوعات کشور

دبیر جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور:

افزایش60درصدیاستقبال
ازجشنوارهجلوههایفرهنگرضویدرمطبوعاتکشور
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فیروز فاضل��ی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��ا د
اسالمی گیالن در آئین اختتامیه چهارمین
جش��نواره جلوهه��ای فرهن��گ رضوی در
مطبوعات کش��ور در آس��تانه اش��رفیه ،با
تبری��ک هفته دول��ت ،اظهار داش��ت :این
استان با دارا بودن  164نشریه بع د از تهران
و قم بیش��ترین تعدد نش��ریات در کشور را
داراست.
وی با بیان اینکه گیالن از ظرفیت رسانه ای
بس��یار باالیی برخوردار است ،علت این امر
را قدمت فرهنگی ،تاریخی و رس��انه ای این
استان دانست.
فاضلی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه به مناس��بت
روز بزرگداش��ت امام��زادگان ،همای��ش
بزرگداش��ت مق��ام س��ید جال لالدی��ن
اش��رف(ع) بعنوان برنامه جنبی اختتامیه
چهارمین جش��نواره جلوه ه��ای فرهنگ
رضوی در مطبوعات کش��ور در نظر گرفته
شده اس��ت ،افزود :این جش��نواره امسال با
همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
گیالن ،اوقاف و امور خیریه استان و جمعی
دیگر از دستگاه ها برگزار شده است.
وی ادامه دا د  524 :اثر به دستمان رسیده
که نسبت به سال گذشته  60درص د افزایش
داش��ته است .ش��رکتکنندگان سالهای
قبل را نی��ز از طریق پیامک برای ش��رکت
در جش��نواره امسال مطلع کردیم .تقریبا از
همه استانها اثر به دستمان رسیده است
اما اس��تانهای اصفهان ،خراسان و اردبیل
بیشترین شرکت را در جشنواره داشتهاند.
این مسئول افزود :از مجموع آثار ارسالی  64اثر در بخش مقاله51 ،
اث��ر در بخش مصاحبه 42 ،اثر در بخش گ��زارش 39 ،اثر در بخش
شعر 77 ،اثر در بخش خبر 175 ،اثر در بخش تیتر 46 ،اثر در بخش
یادداشت و  30اثر در س��ایر موار د داوری شده
است.
مدی��رکل فرهنگ و ارش��ا د اس�لامی گیالن
عنوان کرد :هویت بخش��ی اس�لامی ایرانی به
پش��توانه هنرهای اصیل ،بازآفرینی فرهنگ
و هن��ر بوم��ی و مرزبان��ی از فرهن��گ خودی
جه��ت مقابله با جن��گ نرم از سیاس��ت های
دولت تدبیر و امید در حیطه فرهنگ و ارش��اد
اسالمی است.
وی ،ایجاد انس و الفت بیش��تر ب��ا قرآن و اهل
بیت(ع) ،گسترش اخالق با بهره گیری از هنر
اسالمی ،بس��یج نیرو جهت گشترش فرهنگ
اس�لامی ،گس��ترش فرهنگ ایثار ب��ا تکیه بر
دفاع مق��دس و حمایت از هنرمن��دان جوان
انقالب��ی ر از دیگ��ر وظای��ف وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی معرفی کرد.
دبیر چهارمین جشنواره جلوه های فرهنگ
رض��وی در مطبوعات کش��ور با اش��اره به
نامگذاری هفته دولت امسال به نام «آرامش
و امید» از س��وی دولت ،تاکید کرد :تفکر و
کار فرهنگی بدون آرامش معنا ندارد.
فاضل��ی در ادامه به قرائ��ت پیام علی جنتی
وزی��ر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ب��ه این
جشنواره پرداخت.
در ادامه مراسم بیانیه هیات داوران قرائت و
برگزیدگان به شرح ذیل اعالم شدن د .
در بخش س��رمقاله و یادداش��ت ،غالمرضا
بنی اس��دی از نش��ریه خراس��ان و احسان
رحیم زاده و کامران شرفش��اهی از نش��ریه
قدس رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
در بخ��ش تیت��ر ،پروین حس��ینی ،مرجان
جاودان��ی حاج��ی و کبری س��عادتی بنه از
نش��ریه های اردبیل امروز ،ش��هرآرا و امید
اردبیل به ترتیب اول تا سوم شدند.
در بخش مقاله ،مرضیه ش��ریفی و س��عیده
بینا(مقاله مشترک) از فصلنامه توسعه علوم
رفتاری و فاطمه جهان پور از نشریه آستان
هن��ر رتب��ه اول و دوم را به خ��و د اختصاص
دادن��د .در ای��ن بخ��ش زری میرزاجان��ی
دارس��تانی از گیالن بهت��ر و غالمرضا ولی
پور از یاپراق نیز مشترکاً رتبه سوم را کسب
کردند.
در بخش گزارش ،جمال رستم زاده و مهدی
عس��گری فرسنگی از نشریه ش��هر آرا اول و
دوم شدند و زهره کهندل نیز از نشریه قدس
رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
در بخش مصاحبه ،مرجان جاودانی حاجی از نشریه شهر آرا اول
شد و ش��ادی غفوریان و ملیحه پژمان از نشریه های آستان هنر و
قدس رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش شعر ،علی سلیمانی از نشریه همدان
امروز و رض��ا نیکوکار از نقش قل��م ،اول و دوم
ش��دن د و احس��ان محم��دی از آوای اردبیل و
مرضیه فرمانی از نشریه فضیلت مشترکاً سوم
شدند.
در بخش خبر ،نیز طیبه مروت از نشریه قدس
اول ش��د و پروین حس��ینی از اردبیل امروز به
رتبه دوم دس��ت یافت .این بخش رتبه س��وم
نداشت.
همچنی��ن ا ز عل��ی کر یم��ی پا ش��ا کی ،
مدیرمسئول نش��ریه گیالن بهتر بعلت انتشار
بیش��ترین خبر در حوزه فرهن��گ رضوی در
استان تقدیر شد.

جشنواره
نماهنگ رضوی

دبیر جشنواره    حجت االسالم علی اسماعیلیان

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی :

ترویــج سیــره رضـوی

در رفتــار عمومی اثر مثبت خواهد داشت
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لرس�تان -فرش�ته بیرانوند:رئیس کمیسیون قضایی مجلس ش��ورای اسالمی گفت:
برگزاری جش��نوارههایی با محتوای تبیین س��یره اهل بیت(ع) یک اقدام فرهنگی بسیار
ارزشمند بخصوص در سالی که به نام فرهنگ مزین است شمرده میشود.
الهیار ملکشاهی ،نماینده مردم شهرستان کوهدشت -لرستان در مجلس شورای اسالمی
درمراسم برگزاری جشنواره نماهنگ رضوی با تأکید بر پیادهسازی برنامههای فرهنگی در
س��الجاری ،اظهار کرد :دستگاههای متولی فرهنگسازی باید در راستای پیاده و نهادینه
کردن سیره ائمه(ع) برنامههایی چون جشنواره سراسری نماهنگ رضوی را برگزار کنند.
ملکش��اهی تصریح کرد :با توجه به اینکه امام رضا(ع) تنها امامی اس��ت که مرق د ایشان در
ایران است ،باید در راستای کاربردی کردن سیره ایشان همت و اهتمام بیشتری به کار برد.
نماینده مردم کوهدش��ت در مجلس شورای اس�لامی افزود :پیادهسازی سیره ائمه اطهار
و فرهنگ رضوی در جامعه ،تأثیر مثبتی بر روی رفتارهای عمومی خواهد داش��ت چرا که
مردم از این بزرگواران الگوبرداری خواهند کرد.
وی یادآور ش��د :برگزاری جش��نواره سراس��ری نماهنگ
رضوی فرصت خوبی اس��ت که مردم رفتار خو د را بر مبنای
الگوهای اس�لامی تربیت کرده و به ائمه اطهار(ع) محبت
ورزند.
رئی��س کمیس��یون قضای��ی مجلس ش��ورای اس�لامی
خاطرنشان کرد :دس��تگاههایی که تجربه برگزاری چنین
مراسماتی را دارند باید به این عرصه ورود پیدا کرده و بحث
پیاده کردن فرهنگ اس�لامی را مدنظر قرار داده و ازطرفی
خروجی چنین برنامههایی را نیز در نظر بگیرند.
هوش��نگ بازون��د اس��تاندار لرس��تان گفت  :جش��نواره
بینالمللی امام رضا(ع) شرایطی را فراهم کرده که مردم ما
میهمان سفره کریمانه امام رضا(ع) شوند.
وی گفت :جش��نواره نماهنگ رضوی استعدادهای حوزه
نماهنگ و هنر را شناس��ایی می کن��د و بدین ترتیب بانک
اطالعاتی کاملی از هنرمندان دینی خواهیم داشت.
اس��تاندار لرس��تان درباره میزبانی لرس��تان در برگزاری
جش��نواره نماهنگ رضوی ،اف��زود :با توجه ب��ه فراگیری
رسانههای جمعی مؤثرترین راه برای تبلیغ دین و شناخت
و معرفی ائمه به اقش��ار مختلف به ویژه جوانان باید از ابزار و
نرمافزارهای روز استفاده کرد.
وی بی��ان کرد :با برگزاری جش��نواره نماهن��گ رضوی از
کارهای هنری برای تعلیم دینی و معرفی امام هش��تم(ع)
استفاده خواهیم کرد.
این مدیر ارشد استان لرستان ادامه داد :نماهنگ به خاطر
جذابیتی که دارد ابزاری ق��وی برای معرفی ائمه اطهار(ع)
و اهل بیت(ع) اس��ت و از طرفی نماهنگ فراگیر بوده و نسل
جوان از برنامههایی که در چنین قالبی باشد ،استقبال خواهند کرد.
وی اظهار کرد :برگزاری جشنواره نماهنگ رضوی در لرستان کاری ارزنده و مؤثر است چرا
که با برپایی این مهم قدمی هرچند کوچکی در راس��تای معرفی امام هش��تم(ع) خواهیم
داشت.
بازوند اضافه کرد :با فراخوان این جش��نواره اس��تعدادهای باال
در حوزه نماهنگ و هنر شناس��ایی خواهند ش د و بدین ترتیب
بانک اطالعاتی از هنرمندان دینی خواهیم داشت.
او اظهار داشت :دستگاههای متولی این اجرای مهم بای د بعد از
پایان جشنواره نماهنگ رضوی برای استعدادهای شناسایی
ش��ده برنامهای تدوین کرده و آنها را تغذیه و تقویت کنند تا در
آینده بتوانند آثار برتری را تولید و ارائه کنند.
وی یادآور ش��د :مردم استان لرس��تان و کل مردم ایران عرق
دین گرایی قوی دارند و تقدس خاصی که جش��نواره نماهنگ
رضوی دار د س��بب مقبولیت خروجی آن توسط مردم خواهد
ش د و کیفیت آن باال خواهد رفت.
اس��تاندار با اش��اره به میزبانی لرستان از جش��نواره سراسری
نماهنگ رضوی گفت :فرهنگ و س��یره ائم��ه(ع) بهویژه امام
رضا(ع) را بای د با زبانی ساده و قابل فهم برای همه اقشار جامعه
بازگو کرد.
وی با بیان اینک��ه دهه کرامت تداعی کنن��ده عزم و قاطعیت
و اراده آهنین زنان بزرگ و بان��وان واالمقام و گرانقدر جهان
میباشد و تمام مفاهیم س��ازندهای که ما در فرهنگ اسالمی
داری��م در این ده��ه تداعی میش��وند ،گفت :ح��رم حضرت

معصومه(س) و امام رضا(ع) کانون جوشش احساسات ناب دینی و یادآور تمام خوبیها
و جمال انسانی است.
وی در خص��وص برگزاری جش��نواره سراس��ری نماهنگ رضوی که در ده��ه کرامت به
میزبانی لرس��تان برگزار میشود ،اضافه کرد :فرهنگ و سیره ائمه(ع) بهویژه امام رضا(ع)
را باید با زبانی ساده و قابل فهم برای همه اقشار جامعه نهادینه کرد.
وی ادامه داد :برگزاری جش��نواره فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) که چن د س��الی است در
سطحی بسیار گس��ترده و مطلوب برگزار میشود؛ در ش��مار طرحهای بسیار ارزندهای
اس��ت که نه تنها مایه مباهات همه ایرانیان ،بلکه مایه فخر مس��لمانان جهان است و این
افتخار برای همه ما بهوجود آمده اس��ت که از طریق برگزاری جش��نواره بینالمللی امام
رضا(ع) از سفره کریمانه این امام همام بهرهمند شویم و قطعا ثمرات و برکات ارزشمندی
در اشاعه فرهنگ و سیره زندگی اهلبیت(ع) به همراه خواه د داشت.
استاندار لرس��تان گفت :ائمهاطهار(ع) میراثهای ارزش��مندی از روش عملی زندگانی
ب��رای ما به یادگار گذاش��تهاند و با توجه ب��ه وجود بارگاه
ملکوت��ی ثامنالحجج(ع) در ای��ران و جایگاه معنوی آن،
میتوان با برگزاری جش��نها و مراس��مات مذهبی روح و
روان انسان را پرورش داد.
او با بیان اینکه خداوند در حدیث قدس��ی فرموده است:
«تمام مراتب فضل و فضیلت که برای انبیاء در نظر داشته،
را در وجود امام رضا(ع)پیاده کر دهام»،خاطرنش��ان کرد:
ایشان امامی اس��ت که اگر به امامت ایشان اعتقاد کامل و
راسخ داشته باشیم از ش��یعیانی خواهیم بود که در دنیا و
آخرت خوشبخت و سعادتمن د خواهیم بود.
در ادام��ه این مراس��م حجتاالس�لام حمیدرضا حنان،
مدیر کل فرهنگ و ارش��ا د اسالمی استان لرستان ،گفت:
جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) ،عن��وان عظیمترین
جش��نواره فرهنگی ،هنری و والیی کش��ور اس��ت که به
مناس��بت میالد فرخنده حضرت معصوم��ه(س) و برادر
بزرگوارش��ان ام��ام علیبن موس��ی الرض��ا(ع) ،از یکم تا
یازده��م ذیالقعده مصادف با دهه کرامت تحت اش��راف
بنیا د بینالمللی امام رضا(ع) برگزار میشود.
وی ب��ا بیان اینکه برگزاری جش��نواره بی��ن المللی امام
رض��ا(ع) یکی از ابزاره��ا برای کمک ب��ه کاربردی کردن
سیره معصومین(ع) اس��ت ،تصریح کرد :جامعه امروز ما
بیش از پیش نیازمند آش��نایی و به کار بستن آموزه های
ائمه اطهار(ع) وبه ویژه امام رضا(ع) است لذا این همایش
میتواند در راه تبیین سیاست اسالمی تأثیرگذار باشد.
حجتاالسالم حنان با اشاره به اینکه والیت مداری مردم
ای��ران و تبعیت از والیت فقیه مره��ون حضور امام رضا(ع)
درای��ران و از برکات وجود بارگاه آن امام همام در این منطقه اس��ت ،افزود :البته هنوز هم
زندگی ائمه(ع) به درستی شناخته نشده و ارج و منزلت آنان حتی بر شیعیانشان پوشیده
مانده است بنابراین بای د تالش کر د تا مردم و مسئوالن بیش ازپیش با سیره عملی ایشان
آشنا شوند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اس�لامی لرستان ،با اشاره به اینکه
ششمین س��ال متوالی است که جشنواره سراسری نماهنگ
رضوی در استان لرس��تان برگزار میشود ،ادامه داد :هدف از
برگزاری این جش��نواره در اس��تان ابتدا ترویج سیره علمی
و عمل��ی امام رض��ا(ع) و بع��د از آن معرف��ی فرهنگ مردم
والیتمدار لرس��تان در رابطه با ائمه اطهار(ع) مخصوصاً امام
رضا(ع) است.
وی با بیان اینکه  50اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است،
افزود ، :از مجموع  50نماهنگ و فیلمنامه که از اس��تانهای
ته��ران ،قم ،خراس��ان رضوی ،مرک��زی ،همدان ،بوش��هر،
مازندران ،خوزس��تان ،قزوین ،اصفهان ،ف��ارس ،آذربایجان
غربی ،زنجان ،گیالن ،یزد و لرس��تان به دبیرخانه جش��نواره
نماهنگ رضوی ارسال ش��ده بود  15اثر به بخش مسابقه راه
یافتند .شایان به ذکر است  :جشنواره کودکان حرم از سلسله
برنامههای جنبی شش��مین جشنواره سراس��ری نماهنگ
رضوی در رش��ته نقاش��ی و تصویرس��ازی ب��ه میزبانی اداره
فرهنگ و ارشاد اس�لامی شهرس��تان ازنا با حضور گسترده
عالقمندان در سه رده سنی کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن
برگزار شد.

دبیر جشنواره     عباسعلی ابراهیمی

جشنواره سراسری
نامهای به امام رضا(ع)

مشاور اجرایی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی:

وزارت ارشاد برایبینالمللی شدن
جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) رایزنی میکند
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مازن�دران -عباس مهدوی:مش��اور اجرایی وزی��ر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)
گفت :برای برگزاری جش��نواره نامه ای به امام رضا(ع) به صورت
بینالمللی رایزنیها انجام میشود.
همایون امیرزاده در آیین اختتامیه نهمین جش��نواره سراسری
نامهای به امام رضا(ع) اظهار داش��ت :این جشنواره به اهداف خود
در کشور دست یافته و تاثیرات آن نیز مشهو د است.
وی با اش��اره به اینکه جش��نواره نامهای به امام رضا(ع) دروازهای
شده که افراد برای موفقیتهای بعدی ،از مازندران و ساری شروع
کنند ،گفت :مردم مازندران در راه والیت،
بیسهم نیس��تند و نش��ان آن هم سادات
پرش��مار و بلندمرتبه ای اس��ت که در این
استان حضور دارند.
امیرزاده با اشاره به اینکه درباره بینالمللی
برگزار ش��دن این جش��نواره رایزنیها را
انجام میدهیم ،اظهارداشت :در  80نقطه
از جهان در مدارس ایرانی ،این جش��نواره
برگزار میش��و د و ب��ا پیون��د دادن این دو
جش��نواره ،میتوان جش��نواره نامهای به
امام رضا(ع) را در ابع��اد بینالمللی برگزار
کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران:
همه کس�انی ک�ه در جش�نواره امام
رضا(ع) ش�رکت کرده ان�د برگزیده
هستند
ایت ا ...نورا ...طبرس��ی نماینده ولی فقیه
در مازن��دران برگزاری جش��نواره نامه ای
به امام رض��ا(ع) همزمان با دهه کرامت در
اس��تان را رویدا د مه��م فرهنگی و مذهبی
دانس��ت و خواس��تار برگزاری باشکوه این
جشنواره شد.
وی با بی��ان اینکه وجو د بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) در ایران
موجب افتخار و سربلندی ملت است گفت  :برپایی جشنواره های
فرهنگی و هنری امام رضا(ع)همزمان با دهه
کرامت در کش��ور باید انعکاس دهنده سیره
عملی ،اخالقی و عرفان��ی ائمه معصوم(ع) به
ویژه حضرت ثامن الحجج(ع) باشد.
وی افزود :در برگزاری جشنواره امام رضا(ع)
بایدعمق بخش��ی و تبیین علوم و معارف امام
رضا(ع) را مدنظر قرار داد.
نماینده مردم مازن��دران در مجلس خبرگان
رهبری با بیان این که امام رضا علیه الس�لام
م��ی فرماید«:اگر م��ردم بدانن د ک��ه کالم ما
چقدر زیباس��ت ،حتما از کالم ما پیروی می
کنن��د» افزود:بدون ش��ک همه کس��انی که
در این جش��نواره ش��رکت کرده ان د به نوعی
برگزیده این رویداد فرهنگی هستند چرا که
در مسیر رضای خداوند قدم برداشته ان د .

وی تاکی د کرد:این جش��نواره میتواند یکی از بهترین فرصتها
باش��د که به واسطه آن پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری امام
رضا(ع) شناسایی میشوند.
در ادامه این مراس��م علیرضا یونسی معاوناس��تاندار مازندران
اظهار داش��ت :بس��یاری از عارفان ب��ر این عقیده ان��د که عالم
جلوهای از پروردگار است که ناز و نیاز را در خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه اندیش��مندان بر این عقیده هستن د که گم شده
دنیای امروز ،معنویت و خداس��ت ،گفت :خداوند همه امکانات
ممکن را برای به کمال رس��یدن بش��ر در اختیار گذاشته است
و انسان به دنبال دس��تیابی به کمال مطلق
است.
یونس��ی با اش��اره به اینکه یک جلوه از ناز و
نیاز در هنر متجلی میش��ود ،افزود :انسان
سرشار از نیاز و به دنبال گم شده خود است.
حجتاالسالم عباسعلی ابراهیمی مدیرکل
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی مازن��دران در
سخنانی اظهار داشت :منتخبین 108هزار
نامه نهمين جش��نواره سراسري نامه ای به
امام رضا(علیه الس�لام) ام��روزدر با حضور
مس��ئولین کش��وری و اس��تانی در آیی��ن
اختتامیه این جش��نواره م��ورد تجلیل قرار
گرفتند.
دبير نهمين جش��نواره سراسري نامهای به
ام��ام رضا(علیه الس�لام) با اش��اره به اینکه
 108هزار نامه از سراسر کشور و كشورهاي
پاکس��تان ،ع��راق و ژاپن ب��ه دبیرخانه این
جشنواره رسیده است ،اظهار داشت :كتاب
نج��واي دل بر اس��اس نامه ه��اي منتخب
رسيده به این جش��نواره نیز به چاپ رسید
و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.
حجت االس�لام ابراهیمی ب��ا بي��ان اينكه در هش��تمين دوره
جشنواره نامه اي به امام رضا(عليه السالم)  93هزار نامه رسيده
است ،گفت :اس��تقبال بي نظير ملت عزيز ايران اسالمي و سایر
کشورها از این جش��نواره ما را بر آن داشت که
از س��ال آینده فراخوان جش��نواره را در ابعاد
بینالمللی منتشر کنیم.
در ادام��ه این مراس��م نفرات برترجش��نواره
نامهای ب��ه امام رض��ا(ع) در آیی��ن برگزاری
اختتامیه این جشنواره معرفی و تقدیر شدند.
در حاشیه این جش��نواره ،معلم کوچکترین
مدرس��ه جهان ب��ه محقق ش��دن خواس��ته
دانشآموزان خود در نام��های به امام رضا(ع)
اش��اره کر د و همچنین مادر سال ترکیه که به
خاطر امام رضا(ع) قاتل فرزندش را بخش��یده
بود به قرائت نامه خود پرداخت .
در ای��ن مراس��م ،تابلوی نقاش��ی ضامن آهو و
تندیس جشنواره به سامره علینژاد مادر سال
ترکیه اهدا شد.

همایش سراسری
شناخت اخالق و آداب رضوی

دبیر همایش    حسین شاکری

معاون استاندار مرکزی:

فرهنگ رضوی ارتباط مودتآمیز و منصفانه
را برای مردم به ارمغان می آورد
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مرکزی -س�ید مه�دی امینی:معاون سیاسی
امنیتی اس��تاندار مرک��زی در مراس��م اختتامیه
همایش سراسری ش��ناخت اخالق و آداب رضوی
در فرهنگس��رای آئینه اراک ،اف��زود :در فرهنگ
رضوی رابط��ه بین م��ردم مودتآمی��ز ،برادرانه
و منصفان��ه اس��ت و در روایات فراوان��ی هم از آن
حضرت حق مؤمنی��ن بر یکدیگر مطرح و وظایفی
که آحا د جامعه اس�لامی نس��بت به هم در روابط
اجتماعی برعهده دارند ،ذکر شده است.
حس��نبیگی ادام��ه داد :در س��یره رض��وی هیچ
شهروندی شهروند دیگر را فریب نمیدهد و روابط
و تعام�لات اجتماعی انس��انی و دوجانبه اس��ت و
امنیت حفظ و وعدهها عمل میشود.
وی اف��زود :در فرهن��گ رض��وی که ب��ر گرفته از
فرهن��گ اصیل اس�لامی اس��ت و اس��وه آن عالم
آلمحمد(ص) اس��ت بای�� د تعقل ،عل��م ،دانش و
تکری��م از اندیش��مندان بینظیر باش��د و هرچه
گستره اندیش��ه و علم در جامعه افزایش یاب د و در
نهای��ت به یک هنجار اجتماعی تبدیل ش��ود ارتقا
و رش�� د جامعه افزون ش��ده و ب��ه آرمانهای الهی
نزدیکتر میشویم.
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار مرکزی گفت:
یکی از ارزشهای اجتماع��ی امنیت و آزادیهای
اجتماعی اس��ت و وج��ود فضایی مناس��ب برای
اندیش��ه ،تفکر ،اظهارنظر و نقد برنامهها و عملکرد
مدیران از نشانههای جامعه مترقی و آرمانی است.
وی اظهار ک��رد :امام رضا(ع) هم��واره با مخالفان
خ��ود برخوردی بزرگوارانه داش��تند و با منکران
اس�لام به بحث و منظره مینشس��تند بدون آنکه
از قدرت سیاس��ی یا اجتماعی خ��و د بهره جویند
و آزادی بی��ان با آزادیهای اجتماعی و سیاس��ی
را کام� ً
لا برای مردم لحاظ میکردند و این برگرفته از ش��ریعت ناب اس�لام و
دیدگاههای اهل بیت(ع) است.
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار مرکزی افزود :آنچه باعث رش د و ترقی و در
نهایت رس��یدن به یک آرمان ش��هر یا همان مدینه فاضله میشو د مشارکت
جدی مردم در تمامی ش��ئون اجتماعی و سیاس��ی
اس��ت؛ بدین جهت در شهر رضوی مشارکت سیاسی
و اجتماع��ی مردم عالوه بر حق ش��خص یک وظیفه
الهی ش��مرده میش��ود بهطوری که نمیتوان از آن
دست شست.
حسنبیگی اظهار کرد :در سیره رضوی احکام شرعی
و واجبات دی��ن ناظر به اجتماعی بودن و مش��ارکت
تمام مردم است وهمه در پی ایجاد احساس مشترک
و همگانی مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم است و
در آیات فراوانی نیز به مش��ارکت سیاسی و همگرایی
اجتماعی تأکید شده است.
وی گفت :ایجا د روحی��ه اعتما د به نفس و خودباوری
گامی بزرگ در ارزشهای اجتماعی است و احساس
هوی��ت نیز از اصولی اس��ت که ش��هروندان رامقابل

آس��یبها و چالشهای خارجی مصون میدار د
و این دو احس��اس هنگامی ک��ه مبتنی و متکی
بر ایم��ان دینی باش��د هم از پش��توانه حقیقی و
پای��ان ناپذیر برخوردار خواهد ب��ود و هم اینکه با
خصلتهای منف��ی از قبیل غ��رور و خودبزرگ
بینی و حقارت دیگر همراه نیست.
در ادامه این مراس��م مدیر کل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی اس��تان مرکزی ضمن تقدیر از شرکت
کنندگان در این جش��نواره گفت :جشنواره بین
الملل��ی امام رضا(ع) نش��ان از عش��ق و ارادت به
خاندان معصومین است و عالوه بر ایران اسالمی
در نقاط دیگر جهان نیز برگزار می شود.
وی گفت :امس��ال هش��تمین س��الی اس��ت که
جش��نواره امام رض��ا(ع) در بخ��ش پژوهش در
استان مرکزی برگزار شد و از زمان اعالم فراخوان
تا پایان مهلت ارس��ال آثار  173مقاله پژوهش��ی
در محورهای مش��خص شده ذیل عنوان اخالق و
آداب رضوی به دبیرخانه جشنواره واصل گردید.
در پای��ان این مراس��م از کتاب آرمانهای ش��هر
رضوی ش��امل مجموع��ه مقاالت برت��ر همایش
ش��ناخت اخالق و آداب رضوی که س��ال گذشته
برگزار ش�� د رونمایی و از هش��ت اثر برگزیده این
جشنواره با اهدای لوح تقدیر و جوایز نفیس تجلیل
ش د که اسامی نفرات برگزیده به این شرح است.
رتبه اول جشنواره ش��هرزاد کتابی با عنوان مقاله
اصول و مبانی توس��عه اخالق رض��وی در جامعه
حاضر از استان کرمانشاه
رتبه دوم عس��گر آرمون با عنوان مقاله ش��رایط
علمی و اخالقی مدیران(مدیریت علمی و اخالق
محور) در سیره و س��خنان امام رضا(ع) از استان
اردبیل
رتبه س��وم محس��ن موحدی با عنوان مقاله حکومت اخالق مدار بر اس��اس
دیدگاه امام رضا(ع) از نجفآبا د اصفهان
رتبه چهارم بهرام جبارلوی شبس��تری با عنوان مقال��ه حکمرانی بر مبنای
رهنمودهای امام رضا(ع) مورد مطالعه بایس��تههای
برقراری رابطه خوب با مردم از تهران
رتبه پنج��م عالیه روحا...زاده با عن��وان مقاله اصول
و اندیش��ههای اخالق��ی در مدیریت ش��هری امام
رضا(ع) از بابلسر استان مازندران
رتبه شش��م آرزو پیروزی با عن��وان مقاله رابطه بین
دروغ ،اخالق و سیاس��ت از منظر امام رضا(ع) و ائمه
اطهار(ع) از طاق بستان استان کرمانشاه
رتبه هفتم اس��ماعیل ش��جریان با عن��وان مقاله
اص��ول و مؤلفهه��ای اخ�لاق مدی��ران درنظ��ام
اس�لامی و سیره و س��خنان امام رضا(ع) از مهریز
استان یزد
رتبه هش��تم فاطم��ه رفیعی با عن��وان مقاله اخالق
حرفهای(مدیران و کارکنان) بر اس��اس آموزههای
امام رضا(ع) از اراک

همایش مدیریت اسالمی
در فرهنگ رضوي

    دبیر همایش علياصغر حاجينقي
حداد عادل در همایش مدیریت اسالمی در فرهنگ رضوی مطرح کرد:

مدیــریت  ،ضروری ترین
نــیاز امــروز کشور است
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خراس�ان رضوی -س�ید غالمرضا موسویان:مش��اور عالی مقام معظم رهبری
مدیریت را ضروریترین نیاز امروز کش��ور دانس��ت و  14ش��اخصه را برای یک مدیر
اسالمی مطرح کرد.
دکت��ر غالمعلی حدادع��ادل در همایش مدیریت اس�لامی در فرهنگ رضوي که از
س��ری برنامههای دوازدهمین جش��نواره امام رضا(ع) و به هم��ت کمیته امداد امام
خمینی(ره) در دانش��کده علوم دانشگاه فردوسی مش��هد برگزار شد ،ضمن تبریک
دهه کرامت اظهار کرد :م��ن از منظری عمومیتر به موض��وع مدیریت نگاه میکنم
که آن مدیریت اس�لامی اس��ت ،تصور میکنم تباینی بین عنوان مدیریت رضوی و
مدیریت اسالمی وجود ندارد.
وی مدیریت را ضروریترین نیاز امروز کش��ور دانس��ت و افزود :کش��وری که منابع
طبیعی ،جوانان باهوش ،جمعیت خوب و  ...داشته باشد،
اما مدیریت نداش��ته باش�� د گویی هیچ ندارد؛ س��عی
کنیم مدیریت را از مدرسه به نسل آینده بیاموزیم زیرا
تربیت مدیران یک امر تدریجی است.
مش��اور عالی مقام معظم رهبری مهمترین شرط یک
مدیر را در جمهوری اس�لامی ایمان و تقوا دانس��ت و
اظهار کرد :اگر این ش��رط در کس��ی نباش��د ،نباید به
عنوان مدیر یک جامعه اسالمی انتخاب شود.
حدادعادل ادامه داد :ایمان و تقوا در یک مدیر اسالمی
باید به اندازهای باشد که نس��بت به زرق و برق دنیایی
بیاعتنا باش��د زیرا مدیریت با قدرت همراه است و اگر
کسی به چرب و ش��یرین دنیا دلبسته باشد و عناوین
ظاهری از قبیل ش��هرت ،مقام و ثروت و  ....در چشم او
جلوه کن د خواهد لغزی د و کس��ی که مدیر یک دستگاه
است و اختیارات بیش��تری دارد بیشتر هم در معرض
خطر است و همواره باید مراقب خود باشد.
مش��اور عالی مق��ام معظم رهب��ری انقالب��ی بودن را
دومین شاخصه مدیراسالمی برش��مرد و خاطرنشان
کرد :مدی��ر باید سیاس��ی و انقالبی باش��د و بداند در
یک کش��ور انقالبی مدیری��ت میکند و باید پاس��دار
ارزشهای انقالب و آرمانهای امام و شهدا باشد؛ باید
راه امام را بشناسد و به آنها اعتقاد داشته باشد.
وی با بی��ان اینکه مدیر اس�لامی باید عاق��ل ،فهیم و
باهوش باشد ،تصریح کرد :عاقل بودن یک مدیر امری
اس��ت که باید همیشه لحاظ ش��ود؛ ضرری که یک فرد با بیعقلی میزند به اندازهای
است که عبادتهای او نمیتواند آن را جبران کند.
رئیس فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی با تاکید بر اینکه مدیر اسالمی بای د با اخالق
باشد ،افزود :مدیر باید باشخصیت ،معتدل و متعادل باشد؛ این متعادل بودن اهمیت
بس��یاری دارد و به معنای توازن روحی درونی فرد است.
مدیر باید از سوءظن به دور بوده و غیر مستقل باشد.
حدادعادل سادهزیس��تی را امری دانس��ت که مردم ما از
یک مدیر توق��ع دارند و گفت :مدیر باید باانصاف باش��د؛
گاهی اوقات مدی��ران جدید اقدامات مدیران قبلی را نفی
میکنند که این امر مذموم اس��ت؛ رهبر انقالب در دیدار
با هیات دولت تذکر دادند همواره دنبال این نباش��ید که
پش��ت س��ر قبلیها بد بگویید؛ اگر کس��ی تنها به دنبال
معایب باش د معلوم میشود که اصال انصاف ندارد.
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه مدیر
باید در حوزه مدیریتی خود تخصص داش��ته باشد ،اظهار
ک��رد :نمیت��وان پذیرفت که ی��ک فرد موم��ن ،متعهد و
انقالبی که میداند تخصص انجام کاری را ندارد ،به دنبال
گرفتن مسوولیتی باشد.
وی بافرهن��گ ب��ودن را دیگر ویژگی یک مدیر اس�لامی
دانس��ت و تصریح کرد :منظور از بافرهنگ بودن این است
که یک مدیر خ��ارج از قلمرو تخصصی خود نیز اطالعاتی

داش��ته باش��د؛ برای یک مدیر آگاهی از تاریخ کش��ور ضروری اس��ت؛ مدیر کشور
نمیتواند نس��بت به ادبیات و زبان فارسی بیاعتنا باشد؛ آشنایی با هنر یکی دیگر از
جنبههایی اس��ت که مدیر اسالمی بای د داشته باشد؛ مدیر باید درک هنری داشته و
هنرفهم و هنرشناس باشد.
مش��اور عالی مقام معظم رهب��ری نظم و انضباط را از دیگر ش��اخصههای مدیریت
اس�لامی دانست و بیان کرد :پرکاری دیگر ش��اخصهای است که مدیر اسالمی باید
داشته باش��د؛ کش��ور ما عقبماندگیهای زیادی دارد و ودشمنان همواره در حال
مانعتراش��ی هس��تند بنابراین مدیر ما باید چند برابر یک مدیر معمولی کار کند تا
بتوانیم این عقبماندگیها را جبران کنیم.
وی با اش��اره نامگذاری امسال به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
تصریح کرد :یکی از ش��روط مدیری��ت جهادی پرکاری
است.
حدادع��ادل ب��ا تأکید بر اینکه ش��جاعت یک��ی دیگر
از ش��اخصههای مدی��ر اس�لامی اس��ت ،بی��ان کرد:
مدیر باید مبتک��ر و در پی تحول باش��د؛ مدیر نباید به
چهارچوبهای قدیمی ع��ادت کند و بای د هنر نوآوری
داشته باشد.
نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ادامه داد :نوآوری
و ش��جاعت خوب اس��ت امام باید با خردمندی و عقل
همراه باشد.
وی ب��ا بیان اینکه مدیر اس�لامی بای��د صاحب قدرت
برق��راری رواب��ط عمومی باش��د ،افزود :مدی��ر باید با
دیگران به ویژه اربابرجوع حسن برخورد داشته باشد
و با تمام اربابرجوعها با گشادهرویی صحبت کند.
حدادع��ادل برخ��ورداری از ش��م روانشناس��انه را
دیگر ویژگ��ی مدیر اس�لامی دانس��ت و تصریح کرد:
مدیر بای��د از این ویژگ��ی برای ش��ناخت تواناییها و
استعدادهای فردی همکاران اس��تفاده کند؛ این یک
هنر مردمشناس��ی که انس��ان بتوان د کارکنان خود را
ارزیابی واقعی کند.
مش��اور عالی مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه مدیر
نباید کارهای خطی��ر و بزرگ را به افرا د کوچک واگذار
کند ،عن��وان کرد :س��پردن کارهای بزرگ به دس��ت
آ دمهای کوچک ظلم به کش��ور و مردم است؛ هر کسی
ظرفیتی دارد و تشخیص این ظرفیت بر عهده مدیر است.
حدادعادل حضور تمام وقت در کار را از دیگر ش��اخصههای مدیر اسالمی برشمرد و
تصریح کرد :هر چقدر مدیر وقت بیشتری بگذارد ،موفقتر خواهد بود.
در ادامه مراس��م علياصغر حاجينقي ،مدي��ركل كميته امداد ام��ام خميني(ره)
خراس��ان رضوي اظهار كرد :كميته امداد به س��هم خود
ارتباط گس��تردهاي با اقش��ار ضعيف و خيران دارد و اين
يدارد كه با توجه به فرهنگ
ارتباط گس��ترده ما را بر آن م 
غني اهل بي��ت(ع) بتوانيم راهكاره��ا و مدلهاي علمي
منطبق ب��ر فرهنگ اهل بي��ت(ع) براي رفع مش��كالت
موجود پيدا كنيم.
وي با اش��اره به ارس��ال بيش از  520مقاله ب��ه دبيرخانه
همايش مديريت اسالمي در فرهنگ رضوي تصريح كرد:
اين امر ميتواند به رفع مشكالت موجود كمك كند.
حاجينقي با بي��ان اينكه كميته امداد از س��ال  90اقدام
به برگزاري اين همايش كرده اس��ت ،خاطرنش��ان كرد:
همايش امس��ال با پنج موضوع مديريت اسالمي و ارتقاي
فرهنگي ،مديريت اس�لامي و همبستگيهاي اجتماعي،
مديريت اسالمي و نهادهاي حمايتي ،مديريت اسالمي و
ابزارها و مديريت اس�لامي سياستهاي مالي و اقتصادي
برگزار ميشود كه با استقبال خوبي نيز مواجه شده است.

همايش علمي – پژوهشي
جاده واليت

دبیر همایش     رجبعلی لباف خانیگی

معاون رئيس جمهور:

برگزاري همايش جاده واليت
اداي دين به ساحت مقدس امام هشتم(ع) است
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خراس�ان رضوی -مهدی ارجمند:معاون رئي��س جمهور و رئيس
س��ازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري كشور ،در پيامي
به نهمين همايش علمي – پژوهش��ي جاده واليت در مشه د با اشاره به
اهميت ،ارزش و قداس��ت برگزاري این همایش آورده اس��ت :برگزاري
همايش علمي پژوهش��ي جاده واليت در حقيقت به مثابه اداي دين به
ساحت مقدس امام هشتم علي ابن موسي الرضا(ع) است.
مس��عود س��لطاني فر در پيام خود به آئین اختتامی��ه نهمين همايش
علمي – پژوهشي جاده واليت که با حضور جمع كثيري از پژوهشگران
و محققان اين حوزه برگزار ش د نوشته است :به گواهی تذکره نویسان و
معدالن اگر در طول تاریخ با شکوه سرزمین ایران ،خراسانیان را فخری
بایسته اس��ت و مشهدیان را افتخاری شایس��ته ،همه از برکات هجرت
سیاس��ی ،الهی سالله امامت و والیت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع)
است.
وی ادامه داده است :ثمرات تابناک هجرت آن امام همام از مدینه به مرو
چنان بی بدیل و بی واس��طه اس��ت که هنوز مجاوران حرمش و جمیع
خراس��انیان از خوان نعماتش بهره ها می برن د و پر واضح است که بخش
اعظمی از ش��کوفایی فرهنگ ،هنر ،آداب ،س��نن و اقتصا د مردمان این
خطه به این حضور آسمانی وابسته است.
معاون رئيس جمهور در ادامه با اش��اره به اهميت برگزاري اين همايش
يادآور شده است :برگزاری سلسه همایش های علمی -پژوهشی جاده
والیت ب��ه مثابه ادای دین مج��اوران رضوی و حق گزاری عاش��قان به
ساحت مقدس امام هشتم(ع) است.
س��لطاني ف��ر در ادام��ه اي��ن پي��ام آورده اس��ت :نهمی��ن همای��ش
علمی -پژوهش��ی جاده والیت در حالی برگزار می شود که در سالیان
پیش��ین ابعاد مختلف هجرت سیاس��ی ،الهی حضرت علی ابن موسی
الرض��ا(ع) از مدینه به مرو به لح��اظ جغرافیایی ،فرهنگ��ی ،تاریخی و
اجتماعی مور د بررس��ی و مطالعه قرار گرفته است .راهکارهای بسط و
گس��ترش فرهنگ پویای رضوی با تکیه بر حضاي��ق مذهبی این جاده
و نقش آن در ارتقاء صنعت گردش��گری مذهبی در منطقه جغرافیایی
حرکت امام از مدینه به مرو ،تدوین و تبیین گردیده است.
معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از پيام خو د گفته است :بیتردید
به اهتمام همین نشس��ت ها و با مس��اعی این عزیزان دانش��من د جاده
والیت به عن��وان یکی از مهمترین جادهه��ای مذهبی خاورمیانه و بی
تردی د با اهمیت ترین جاده مذهبی ایران معرفی و تثبیت ش��ده است.
جاده ای بین المللی که از کش��ورهای عربستان صعودی ،عراق ،ایران و
ترکمنستان بر جا گذاش��ته و چندین کشور همجوار را تحت تأثیر قرار
داده است.
در ح��وزه جغرافیایی ایران نیز از اس��تان های خوزس��تان ،کهکیلویه
وبویراحم��د ،ف��ارس ،یزد و خراس��ان عبور ک��رده و به مرو در کش��ور
ترکمنس��تان ختم گردیده اس��ت كه این مس��افت حکایت گر ارزش و
اهمیت این جاده در میان جادههای مذهبی جهان است.
در بخش ديگري از پيام س��لطاني فر گفته ش��ده اس��ت :امروزه حضور
س��االنه بیش از  25میلیون زائ��ر ایرانی و غیر ایرانی در ش��هر مقدس
مش��هد ،لزوم بهره ب��رداری از ظرفیت های گردش��گری و توس��عه ی
ارزش ه��ای مذهبی ،فرهنگ��ی جاده والیت را به خوبی آش��کار نموده
اس��ت .توسعه زیر س��اخت های عمرانی و تأس��یس واحدهای اقامتی
و بهره برداری از ابنیه تاریخی و مذهبی مس��تقر در طول مس��یر جاده
والی��ت ،ایجا د فضاهای فرهنگ��ی و هنری ،نص��ب نمادهای مفهومی،

س��اخت بازارچه ها ،پارک ها و تفریح گاهها و تدارک برگزاری مراسم
مذهبی با محوریت اعتقادات و باورهای بومی از جمله اقداماتی اس��ت
که میت��وان بدین طریق چهره ی جهانی و پ��ر جاذبه ای به این جاده
بخشید.
مع��اون رئيس جمه��ور در پايان پيام خود به اين هماي��ش با تأكيد بر
كاربردي ش��دن همايش جاده والي��ت و تبديل اين ج��اده واليت به
مسير گردشگري معنوي يادآور شد :امید است که مسئوالن استان و
دس��تاندرکاران این طرح در راستای توسعه فرهنگ رضوی ،صیانت
از س��رمایه های تاریخ��ی و مذهبی و ارتقای صنعت گردش��گری در
منطقه هر چه سریعتر دس��تاوردهای نظری این همایش ها را به اجرا
درآورده تا بتوانیم در آینده ای نزدیک از «جاده والیت» به عنوان یکی
از مهم ترین جاذبه های گردشگری مذهبی کشور ایران یا د نماییم.
گردشگري در خراسان مديون امام هشتم(ع) است
در ادامه این مراسم رجبعلي لباف خانيكي مدير كل ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري خراس��ان رضوي نیز گفت :وجود مضجع
ش��ريف حضرت امام رضا(ع) و آثار پيرام��ون وجو د اين امام همام يك
موهبت و نعمت بزرگ براي خراساني ها ست.
وي گفت :وجود اين بارگاه ملكوتي باعث شده كه هر سه حوزه ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردش��گري ،در خراسان ارتباط مستقيم و
پيوندي ناگسستني با اين حرم مطهر داشته باشد.
وي ادامه داد :در حوزه ميراث فرهنگي وجود مضجع ش��ريف حضرت
علي ابن موسي الرضا(ع) به عنوان يك ميراث فرهنگي ملموس مطرح
اس��ت ،ضمن اينكه در حوزه صنايع دس��تي نيز حرم مطهر امام علي
ابن موسي الرضا(ع) مجموعه كاملي ا ز صنايع دستي و رشته هاي بي
شمار است.
لب��اف خانيك��ي در ادامه ب��ه موضوع س��فر ميليون ها نفر به مش��هد
مقدس در طول س��ال اشاره كرد و يادآور ش��د :ساالنه به طور متوسط
 25ميليون نفر به مشهد مقدس س��فر مي كنند ،كه در اين ميان 1/5
ميليون نفر آن گردشگران خارجي است كه گردش مالي از حضور اين
افراد رقم چشم گير و تأثير گذاري است.
وي همچني��ن به وج��و د آثار مرتبط ب��ا حضرت امام رض��ا(ع) مانند
قدمگاهها اشاره كر د و يادآور شد :اين آثار نيز آثار ارزشمندي است كه
امس��ال در نهمين همايش علمي پژوهش��ي جاده واليت به طور ويژه
مورد توجه قرار گرفته است.
مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي
در پايان س��خنان خو د با بيان اينكه مهمترين ويژگي نهمين همايش
علمي پژوهش��ي جاده واليت تأكيد بر كاربردي ش��دن اين همايش
اس��ت افزود :مس��يرهاي مختلف از جمله مس��ير حركت كاروان امام
رضا(ع) توس��ط محققان و پژوهش��گران مورد بازديد ق��رار گرفته و
درصدد اين هس��تيم كه مس��ير حركت كاروان حضرت امام رضا(ع)
را كاربردي كرده و به يك مس��ير گردش��گري پايدار و معنوي تبديل
كنيم.
گفتني اس��ت در اين همايش ش��ش مقاله تخصصي با موضوع جاده
واليت و هجرت تاريخي سياس��ي حضرت امام رضا(ع) قرائت شد و در
پايان همايش از برگزيدگان تجليل بعمل آمد.
در ادامه از دكتر محمود بختياري ،اس��تاد س��يد مهدي سيدي ،دكتر
محس��ن طبس��ي ،مهندس محمد باقر طباطبايي و امير طاها سالمي
بعنوان ارائه دهندگان مقاالت برتر تجليل به عمل آمد.

دبیر جشنواره    حجتاالسالم حسین مرشدی

جش�نواره سراس�ری  تئاتر کودک و
نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو

معاون امور هنری وزیر ارشاد:

جشنواره ضامن آهوفرصتی برای
همدردی کودکان ایران با کودکان مظلوم فلسطین است
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هرم�زگان -عقی�ل کاظم�ی :عل��ی مرادخانی
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در
آیین افتتاحیه هش��تمین جشنواره سراسری تئاتر
کودک و نوج��وان و نمایش عروس��کی ضامن آهو
در بندرعباس،این جش��نواره را ب��ه عنوان فرصتی
برای هم��دردی کودکان ایرانی ب��ا کودکان مظلوم
فلس��طینی نام برد و گفت :در روزگاری که کودکان
ما در کنار خانوادههای خ��ود با آرامش زندگی می
کنند ،کودکان غزه به بدترین ش��کل ممکن توسط
جنایت کاران صهیونیست کشته می شوند.
وی افزود :کودکان ایرانی از این طریق حمایت خود
را از کودکان مظلوم غزه اعالم می کنند.
وی تحقق اهداف تعیین شده در برگزاری جشنواره
سراسری تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی
ضام��ن آه��و را از معیارهای اصلی ب��رای برگزاری
این جش��نواره دانست و یادآور ش��د :طبق آنچه در
اساس��نامه این جش��نواره درج شده اس��ت ،گروه
های نمایش��ی باید آثار خود را با اهداف تعیین شده
تطبیق دهند و براساس آن حرکت کنند.
معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی
خاطرنش��ان کرد :دولت یازدهم تم��ام تالش خود
را ب��ه کار گرفته تا درعرصه فرهن��گ و هنر فعالیت
های کارآمد و ش��کوفاتری را با کم��ک هنرمندان
انجام دهد.
معاون وزیر ارش��اد با بیان اینکه اس��تان هرمزگان
قابلیت تبدیل ش��دن به یک��ی از قطب های هنری
کش��ور را داراس��ت ،تصریح کرد :این اس��تان یکی
از اس��تان های موفق در زمینه برگزاری جش��نواره
امام رضا(ع) به ش��مار می رود و ب��ا تجربه هایی که
در این جش��نواره و جش��نواره خلیج فارس کسب
ش��ده هرمزگان می توان�� د میزبان مناس��بی برای
جشنوارههای منطقه ای باشد.
در ادامه این مراسم مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان هرمزگان گفت:
استقبال چشمگیر هنرمندان و عالقمندان به تئاتر از جشنواره ضامن آهو نشان
می دهد این جشنواره جایگاه خاصی در کشور دارد.
حجت االس�لام و المسلمین حسین مرش��دی افزود:
پس از بازبینی آثار اولیه ،استان های خراسان رضوی،
تهران ،همدان ،خوزستان و هرمزگان به مرحله نهایی
این جشنواره راه یافتند.
مرش��دی در ادامه به تفاوت های هشتمین جشنواره
ضامن آهو نسبت به سال های گذشته اشاره و افزایش
گروه های نمایشی و افزایش زمان جشنواره از سه روز
به یک م��اه را از مهمترین تغییرات این جش��نواره در
سال جاری اعالم کرد.
وی در ادامه افزود  :هشتمین جشنواره سراسری تئاتر
کودک و نوج��وان رضوی و نمایش عروس��کی ضامن
آهو ب��ا نمایش خانه خورش��ی د از خراس��ان رضوی به
نویس��ندگی فاطمه ش��یرزاده و کارگردان��ی محبوبه
پاداش در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز شد.
س��ایر تئاترهای رض��وی برگزیده نیز ب��ه تدریج تا18

شهریوردر بندرعباس به روی صحنه رفت.
ایران اسالمی دارای بهترین اسطورههای
ملی و مذهبی است
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی اس��تان
هرمزگان با اش��اره به اینکه ایران اس�لامی دارای
بهترین اس��طورههای ملی و مذهبی است ،گفت:
امامرض��ا(ع) بهتری��ن الگ��و و اس��طوره مذهبی
ایرانیان است.
علیرضا درویشنژاد در آیین اختتامیه هش��تمین
جشنواره سراس��ری تئاتر کودک و نوجوان رضوی
و جش��نواره عروس��کی ضام��ن آهو ک��ه در محل
فرهنگس��رای طوبی بندرعباس برگزار شد ،اظهار
کرد :هم��ه ملتها بدنب��ال این هس��تند که یک
اسطوره برای خود داشته باشند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه برخ��ی از ملته��ا اقدام به
اسطورهس��ازی و ایجاد تندیس میکنند ،افزود :ما
مفتخر هس��تیم که در ایران اسالمی بهترین الگو و
اسطوره مذهبی را داریم.
درویشنژاد با اظهار اینکه ایرانیان بهترین الگوها و
اس��طورههای ملی و مذهبی را دارند و دارای غنای
فرهنگی هستند ،خاطرنش��ان کرد :خاندان نبوی
برای ما اسطورههایی دارای غنای روحی و معنوی
هس��تند و این یکی از نعماتی است که خداوند به ما
عطا فرموده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان
ادام��ه داد :در بح��ث اس��طورههای مل��ی ،ایران
اس�لامی اش��خاصی مانند موالنا ،حافظ ،سعدی و
غی��ره را دارد و همچنین مفتخریم که در کش��ور،
میزبان امامرضا(ع) و خواهر بزرگوارش��ان ،کریمه
اهلبیت(س) بعنوان اسطوره مذهبی هستیم.
وی با اشاره به اینکه ما شخصیت امام هشتم را نماد
همه خوبیها میدانیم ،بیان کرد :جش��نواره تئاتر رضوی و نمایش عروسکی
ضامن آهو برگرفته از یک فرهنگ ناب رضوی اس��ت ک��ه باید ترویج داده و به
دنیا معرفی شود.
درویشن��ژاد با بیان اینکه مق��ام معظ��م رهبری(مدظلهالعالی)«،فرهنگ را
هویتبخ��ش ملت میدانند» ،اضافه ک��رد :میتوانیم
با پرداخت��ن اندیش��مندانه به فرهنگ رض��وی ،این
فرهنگ را به تمام دنیا معرفی کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان هرمزگان
با اش��اره به اینکه فرهنگ رضوی با فرهنگ حس��ینی
برابری میکند ،گفت :فرهن��گ مترقی رضوی دارای
همه ابعاد سیاسی ،اجتماعی و غیره است.
وی خاطر نشان کرد :امیدواریم این جشنواره فرهنگ
رضوی را به دنیا معرفی کند.
گفتنی است ،هشتمین جش��نواره ملی تئاتر کودک
و نوج��وان رض��وی و نمایش عروس��کی ضامنآهو از
۱۵مرداد تا ۱۳ش��هریورماه به مدت یک ماه در محل
فرهنگس��رای طوبی بندرعباس میزب��ان ۱۱گروه از
هنرمندان سراسر کشور بود.

جشنواره فیلم مستند
و کوتاه رضوی

دبیر جشنواره    محمدرضا دهبیدی پور

با تقدیر از داوود میرباقری؛
نهمین جشنواره فیلم رضوی به کار خود پایان داد
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ی�زد -زه�ره صباغیان:نهمین جش��نواره
سراسری فیلم مس��تند و کوتاه رضوی با تقدیر
از برگزیدگان این جش��نواره و مهمان ویژه خود
«داوود میر باقری» در یزد به کار خود پایان داد.
نهمین جش��نواره فیلم مس��تن د و کوتاه رضوی
یزد برگزی��دگان خ��ود را ش��ناخت و در آیین
اختتامی��ه ای��ن جش��نواره از داوو د میرباقری،
کارگردان س��ریالهای امام علی علیه الس�لام
و مختارنام��ه به عن��وان مهمان وی��ژه تقدیر به
عمل آمد.
استقبال بینظیر از جشنواره سراسری
د و کوتاه رضوی
فیلم مستن 
در این مراس��م ب��ا حضور نماینده م��ردم یزد و
اشکذر در مجلس ش��ورای اسالمی ،هنرمندان
ومس��ؤولین ش��هر برگ��زار ش��د ،محمدرض��ا
دهبیدی پ��ور ،سرپرس��ت اداره کل فرهنگ و
ارشا د اس�لامی یزد و دبیر جش��نواره سراسری
فیلم مستن د و کوتاه رضوی یزد ،گفت:آفرینش
هنر ب��ا اتکا به مفاهیم ژرف فک��ری و فرهنگی و
بهره مندی از میراث معنوی ،از ارزشی بی بدیل
برخوردار است.
وی خاطر نش��ان کرد :اثر چ��ون در جوهره اش
هن��ر قرار گیرد ،رن��گ جاودانگی م��ی پذیر د و
کدامی��ن هنر در این گفتار اعتب��ار هنر دینی را
داراست؟
دهبی��دی پور تصریح کرد :ت�لاش برای دعوت
مخاطبان از طریق به تصویر کشیدن هنرمندانه
قابلیت ها و ارزش های موجود در تعالیم انسان
ساز اسالم و س��یره معصومین(ع) با بهره گیری
از جذابی��ت ه��ا و توانمندی های س��ینما که در
راس��تای انتقال مفاهی��م و ماندگاری آن تاثیر بس��زایی دار د و ش��اید
مهمترین ابزار نیز تلقی گردد ،فرصتی اس��ت که م��ی توان د دغدغه ها
و چالشهای امروز و نیازهای آینده را در آثار سینمایی برآورده سازد.
وی ادامه داد :در این میان ،چون س��ینما خو د را به
زینت نام زیبای امام رضا(ع) آراسته می نماید و به
نور مطبق تبدیل و به حلقه عشق ،ملحق می شود،
دیگر جز شمیم نس��یم معرفت نمی بوید و قدم جز
طریق خدا نمی پوید.
وی ادامه دا د  :س��ال گذش��ته این جشنواره در سه
بخش داستانی ،مستند بلن د و مستند کوتاه برگزار
ش��د که در نهمین دوره بخش های سبک زندگی
رضوی و احادیث نیز به آن اضافه شد.
وی با اش��اره به ح��ذف بخش مس��تند بلند در این
دوره گفت :س��ال گذش��ته  205اثر ب��ه دبیرخانه
جشنواره ارسال شد.
دبیر جش��نواره فیلم رضوی به صدرنش��ینان این
جش��نواره از نظر تعدا د آثار ارس��الی اشاره و اظهار
کرد :در این دوره استان تهران با  59اثر ،استان یزد

با  56اثر و استان خراس��ان رضوی با  48فیلم
به ترتیب رتبه اول تا سوم را از لحاظ تعداد آثار
به خود اختصاص دادهاند.
در ادامه این مراسم پس از قرائت بیانیه هیات
داوران بخش مس��تند از س��وی نماینده این
بخش آزاده بی زار گیتی از مستندهای « همه
آنچه که من دارم» ساخته محمد علی یزدان
پرس��ت و « طلب» به تهی��ه کنندگی منیژه
شیخ تقدیر شد.
پ��س از اه��دای جوایز به برگزی��دگان بخش
مستند ،معاون سیاس��ی ،امنیتی و اجتماعی
اس��تانداری یز د نیز به نمایندگ��ی از مدیران
اس��تان ی��ز د ب��ا س��پاس از زحمات دس��ت
اندرکاران این جش��نواره ،اظه��ار امیدواری
کرد :جشنواره فیلم رضوی برای ارتقا ری شد
معنوی خو د در س��ال های آین��ده باید تالش
داشته باشد.
در ادامه این مراسم نماینده انجمن منتقدان
و نویسندگان سینمای ایران نیز بیانیه داوران
این بخ��ش را قرائت و پ��س از تقدیر از بهمن
و بهرام ح��اج ابول لو به خاطر فیلم داس��تانی
«نج��س» و عل��ی مردمی ب��ه خاط��ر فیلم
داس��تانی «باد چیزی خواه�� د گفت»  ،مدیر
شبکه یک نیز به سخنرانی پرداخت.
جای��زه بخ��ش وی��ژه نی��ز ب��ه فیل��م ه��ای
مستند«س��ه چنگ حاک» س��اخته یاس��ر
خی��ر و فیلم داس��تانی « ح��ذف اضطراری»
س��اخته پیمان نعیمی و فهیمه آقا حس��نی
تعلق گرفت.
در بخش سبک زندگی رضوی از فیلم داستانی
«نجس» س��اخته بهمن و بهرام ح��اج ابول لو« ،ح��ذف اضطراری»
س��اخته پیمان نعیمی و فهیمه آقا حسنی«،باد چیزی خواهد گفت»
س��اخته علی مردمی ،مس��تند «تفتان» ساخته هوش��نگ میرزایی
و مس��تند «ب��رادران زمی��ن» س��اخته محمد
صنگوری تقدیر به عمل آمد.
«مهم��ان ماهی ه��ا» س��اخته ق��درت باقری
در بخ��ش احس��ان و نیک��وکاری و فیل��م
داستانی«س��ربازها لک لک ها را دوست دارند»
س��اخته س��عی د نجاتی نیز در بخش نگاه ویژه به
محیط زیست تقدیر شدند.
پ��س از آن نی��ز بیانی��ه هی��أت داوران در بخش
داستانی قرائت ش�� د و از مهدی چوپانی به خاطر
فیلم داس��تانی « آرزوهایت را به خاک نس��پار»،
نجم��ه زارع به خاط��ر فیلم داس��تانی « خانه ای
برای ما» ،علیرضا غفاریان به خاطر فیلم داستانی
«پایش» و جمیل عامل صادقی به خاطر فیلم «از
میان این مسیر سبز» تقدیر به عمل آمد.

جش�نواره خبرگزاریه�ا ،نش�ریات
الکترونیک و رسانههای برخط رضوی

دبیر جشنواره    برزین ضرغامی

برزین ضرغامی عنوان کرد

خبرنـــگاران،

میهــمان جشــنواره امام رضا(ع) در تهران

خبرگزاریها ،نش��ریات الکترونیک و رسانههای برخط رضوی برای دومین سال
پیاپی موضوع جش��نواره امام رضا(ع) در تهران واقع ش��د .تاکنون حدود  800اثر
از این رسانهها به دبیرخانه جش��نواره رسیده است و احتمال میرود این تعداد به
دو برابر برسد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی امام رض��ا(ع) ،مدیر کل
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان تهران گفت :اس��تان تهران همزمان با مشهد
برای دوازدهمین س��ال پیاپی است که جش��نواره امام رضا(ع) را برگزار میکند.
امس��ال هم برای دومین سال است که موضوع خبرگزاریها ،نشریات الکترونیک
و رسانههای برخط با محوریت پرداختن به ابعاد شخصیتی امام رضا(ع) برای این
جشنواره انتخاب میشود.
برزی��ن ضرغامی افزود :تیتر و لید ،س��رمقاله ،گزارش ،مقال��ه ،عکس و گفتوگو
بخشه��ای مختلف این جش��نوارهاند .عالقهمندان باید آثار خ��ود در بازه زمانی
هفدهم شهریور پارس��ال تاکنون را به دبیرخانه ارسال کنند .مهلت ارسال آثار تا
پانزدهم مرداد بود اما این تاریخ تا سوم شهریور تمدید شد.
به گفته وی ش��رایط ارسال آثار در فراخوان جشنواره در سایت اداره کل فرهنگ و
ارشاد تهران به نشانی  ir.gov.farhang.tehranقابل دسترسی است.
ضرغامی به دریافت  800اثر تاکنون در دبیرخانه جش��نواره اش��اره کرد و گفت:
بیش��تر آثار در بخشهای تیتر و لید ،عکس و گزارش هستند .الزم به ذکر است با
وجود تمرکز رس��انههای الکترونیک در تهران ،از شهرس��تانها نیز آثار زیادی به
دستمان رسیده .پس��ت الکترونیک  ir.shamstoos@ershadویژه ارسال
آثار است.
این مقام مس��ئول یادآور ش��د :تا پیش از این پژوه��ش و پایاننامههای مرتبط با
ابعاد ش��خصیتی امام رضا(ع) موضوع جش��نواره بود اما بر اساس ظرفیتی که در
کنگره سراسری حضرت بی بی
حکیمه خاتون(س)

حوزههای رس��انههای الکترونیک وجود داش��ت تاکنون ای��ن موضوع برای دو
جشنواره اخیر انتخاب شد.
وی با اش��اره به پایان مرحله نخس��ت داوری گفت :هیات انتخاب��ی آثار اولیه را
که تمامی آثار رس��یده به دبیرخانه تاکنون اس��ت انتخاب و بررسی کرده و آثار
برگزیده از میان آنها را برای داوران ارس��ال کردند تا انتخاب نهایی انجام ش��ود.
تا پنجم شهریور اس��امی برگزیدگان مشخص میشود که البته در روز اختتامیه
اعالم خواهد شد.
ضرغامی به یکس��ان بودند استقبال از جشنواره پارس��ال و امسال گفت :امسال
هم روند و تعداد ارس��ال آثار به جش��نواره مانند سال گذش��ته است و از آنجایی
که بیش��تر آثار در روزهای آخر به دستمان میرس��د احتمال دارد مانند سال
گذش��ته تعداد آنها به نزدیک هزار و  400اثر برس��د .در جش��نواره گذشته نیز
بیشتر آثار در بخش تیتر و لید ،عکس و گفتوگو بودند.
وی با اش��اره به اطالعرسانی به ش��رکتکنندگان سالهای گذش��ته از طریق
س��امانه پیامکی گفت :هنوز برآورد نش��ده اس��ت که چه تعداد از ای��ن افراد در
جشنواره امسال نیز شرکت کردهاند.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد تهران درب��اره برگزاری اختتامیه جش��نواره گفت:
اختتامیه جشنواره در دهه کرامت و طبق برنامهریزی در یازدهم شهریور برگزار
میشود اما امکان تغییر این تاریخ در آینده وجود دارد.
ضرغام��ی در پای��ان گفت :در ه��ر بخش س��ه برگزیده خواهیم داش��ت که در
بخشهای تیر و لی��د ،گفتوگو ،گزارش و عکس نفرات اول تا س��وم به ترتیب،
 400 ،500و  300ه��زار تومان هدیه دریافت میکنن��د .در بخشهای مقاله و
س��رمقاله نیز این مبالغ  600 ،800و  400هزار تومان است .تندیس جشنواره و
لوح تقدیر نیز به تمام برگزیدگان اهدا میشود.

دبیر همایش امین کمالوندی

دبیر همایش خبر داد

در کهگیلویه و بویراحمد را رونق میدهد

(علیه السالم)

کهگیلویه و بویراحمد -مجید بایگانی :مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
کهگیلویه و بویراحمد گفت :کنگره سراسری حضرت بی بی حکیمه خاتون(س)
به توسعه گردش��گری دینی و توس��عه اقتصادی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد
میتواند کمک کند.
به گ��زارش واحد خب��ر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی امام رض��ا(ع) ،امین
کمالوندی ،گفت :یکی از مهمترین کنگرههای ملی فرهنگی در کش��ور در س��ال
 ،93کنگره سراسری حضرت بی بی حکیمه خاتون(س) است.
وی ب��ا بیان این ک��ه این کنگره بزرگتری��ن برنامه فرهنگی در اس��تان کهگیلویه
و بویراحمد در س��ال  93اس��ت ،افزود :این کنگره به پیش��نهاد مجمع فرهنگی
اس��تان و با پیگیریها و رایزنیهایی که انجام ش��د ،در آبان ماه س��ال گذشته به
تصویب رس��ید .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد گفت :به
لط��ف خداوند متعال و حضرت امام رضا(ع) و حضرت بی بی حکیمه خاتون(س)،
تاکنون روند برنامهریزی برای برگزاری هر چه مطلوبتر این کنگره که قرار است
در گچساران برگزار شود ،یک روند مناسبی بوده است.
کمالوندی با اش��اره به این که این کنگره سراس��ری در روزهای  16و  17مهرماه
همزمان با دهه والیت برگزار میشود.
وی تصریح کرد :با توجه به اهمیت این کنگره سراس��ری در س��طح استان و حتی

کش��ور ،در زمان برگزاری کنگره ضروری است که شهرس��تان گچساران به
خوبی آذینبندی شود.
کمالون��دی گفت :کنگره سراس��ری حضرت بی بی حکیم��ه خاتون(س) به
توسعه گردش��گری دینی و توسعه اقتصادی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد
میتواند کمک کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرارسیدن
مرحل��ه اجرایی و عملیاتی کنگره ،بیان کرد :تقریبا قریب به  50میهمان ویژه
داخلی و خارجی داریم که باید ش��رایط اس��کان و ایاب و ذهاب در خور شان
آنان نیز تهیه شود.
وی از حضور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی کش��ور در این کنگره خبر داد و
گفت :س��عی بر این اس��ت که با همکاری نماینده مردم گچساران و باشت در
مجلس زمینه حضور علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی را نیز در
این کنگره فراهم کنیم.
کمالون��دی با بیان این که هماهنگی های الزم به منظور برگزاری کنگره ملی
بیبی حکیمه(س) صورت گرفته است ،اظهار امیدواری کرد :با برگزاری این
کنگره سراس��ری بتوان امامزاده بیبی حکیمه(س) را به عنوان حرم چهارم
اهل بیت(ع) در کشور معرفی کرد.

ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

کنگره بی بی حکیمه(س) گردشگری دینی
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جشنواره سراسری
دو بیتی سرایان رضوی

دبیر جشنواره   فاضل عبادی

جــشنواره «دوبیتــیســـرایان رضوی»

در هـــمدان به کار خود   پــایان داد
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هم�دان -س�عیده آقاخانی:در آس��تانه
می�لاد با س��عادت ام��ام رض��ا(ع) و در دهه
کرامت جش��نواره دوبیتیسرایان رضوی در
همدان به کار خود پایان داد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) ،مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی اس��تان همدان در این مراسم
با بیان اینک��ههزار و  600اثر ب��ه دبیرخانه
جش��نواره ارس��ال ش��ده بود ،افزود :پس از
داوری از س��وی هیئت داوران هش��ت اثر به
عنوان آثار برتر معرفی و هش��ت اثر نیز به عنوان
آثار قابل تقدیر تجلیل شدند.
فاضل عبادی بیان کرد :در این جش��نواره آثار بس��یاری از ش��اعران
جوان ارسال ش��ده بود که در نهایت به برگزیدگان آن جوایزی اهدا
شد.
در ادامه حجت االس�لام حس��ن طاهری امام جمع��ه رزن نیز به
کرامت امام رضا(ع) اش��اره کرد و با بیان اینکه ش��عر و شاعری در
وصف ائمه معصومین(ع) بس��یار مسرتبخش اس��ت،گفت :باید
از جوانانی که با ش��ور و ش��وق برای اهل بیت ش��عر میس��رایند،
قدردانی کرد.
یکی از ش��اعران دوبیتیس��رای کشور نیز
گفت :در دو سال گذش��ته بحث جایزه ادبی
باباطاه��ر را مطرح کردم که تنها یک س��ال
برگزار شد و دیگر برگزار نشد.
بی��ژن ارژن ب��ا تأکید ب��ر اینکه ب��ا تغییرات
مدی��ران نبای��د فرهنگ و ادب ب��ه فراموش
س��پرده ش��ود ،افزود :اگر بتوانیم جشنواره
دوبیتی س��رایی رضوی را ب��ه جایزه بزرگ
باباطاه��ر گ��ره بزنیم ،جش��نواره تخصصی
دوبیتی صورت میگیرد.
وی تصریح ک��رد :در طول تاریخ ت��ا امروز بس��امد دوبیتیهایی که
سروده شده بسیار کمتر از سالهای بعد از انقالب
اس��ت به طوری که دوبیتی پس از انقالب رشد
کرده است.
این ش��اعر دوبیتیس��را ،دوبیتی را زبان مردم
عامه دانس��ت و گفت :دوبیتی قالبی اس��ت که
س��ینه به سینه س��پرده میش��ود و ریزشها و
رویشها متعلق به مردم است.
عضو هیئت داوران جش��نواره دوبیتیس��رایان
رضوی نیز گفت :دوبیتی قالب ش��عری غریبی
است که مغفول مانده و در دیوان شاعران جایی
ندارد.
میرهاشم میری ابراز کرد :اگر قرار است شاعران
نخبهای داش��ته باش��یم ابت��دا بای��د تعمیم به
دوبیتی داشته باشیم.
وی بیان کرد 140 :شاعر جوان یکهزار و 600
اثر به این جشنواره ارس��ال کردهاند که با توجه

به محدودیت جش��نواره تنها به دو قالب شعر
فارسی توجه کردهایم.
عضو هیئت داوران جشنواره دوبیتیسرایان
رض��وی اظهار کرد 807 :اثر از آثار ارس��الی
رباع��ی و  395اث��ر دوبیت��ی و مابق��ی در
قالبه��ای قصیده ،غ��زل ،س��پید و قطعه
ارسال شده بود.
وی خاطرنش��ان کرد :پیشینه ادبی همدان
در دوبیتیسرایی برگرفته از باباطاهر است
و دوبیتیس��رایان معاص��ر هم��دان دلیل
اختصاص این جشنواره به همدان است.
در پایان به هش��ت برگزیده دوبیتیس��رایی از نقاط مختلف کشور
لوح تقدیر و جایزه نقدی اهدا ش��د و به هش��ت برگزی��ده آثار قابل
تقدیر لوح سپاس و یک تابلو فرش به عنوان یادبود اهدا شد.
برگزیدگان جشنواره سراسری شعر دوبیتی سرایان
رضوی در همدان
هیات داوران نخس��تین جشنواره سراسری ش��عر دوبیتی سرایان
رضوی اس��تان همدان اعالم کرد :در این جش��نواره هزار و  600اثر
در دو قالب ش��عری رباعی و دوبیتی به رقابت
پرداختند.
 807اثر رباعی و 395اثر دوبیتی و مابقی آثار
در قالب های دیگر شعری نظیر غزل ،قصیده
وقطعهبودکهازگردونهرقابتخارجشدند.
بر اس��اس آرا هیات داوران جش��نواره در
بخش نخس��ت حجت یحی��وی از رزن به
عنوان نفر دوم ،محمد کامرانی از قم و علی
فردوسی از اصفهان به صورت مشترک به
عنوان نفر سوم معرفی شدند.
هیات داوران جشنواره روح اله فریدونی
از خراس��ان جنوبی را نفر چهارم ،حس��ین طاهری از زنجان نفر
پنجم ،علی س��لیمانی از همدان نفر شش��م ،ش��هین کریمی از
همدان و قاس��م ب��ای از گلس��تان به صورت
مش��ترک نفر هفتم و رضا یزدانی از استان قم
را نفر هش��تم انتخاب کرد.
همچنی��ن در بخش برگزیدگان قابل تقدیر نیز
هیات داوران جش��نواره وحی��د برزگر از چهار
محال بختیاری را نفر اول ،حس��ین گلچین از
مازندران نف��ر دوم و رضا نیکوکار از گیالن را به
عنوان نفر سوم انتخاب کرد.
بر اس��اس آرا ی هیات داوران جشنواره جایزه
نفر چهارم به حس��ین الوندی از اس��دآباد ،نفر
پنجم به مس��عود طاهری از همدان و نفر ششم
به جواد غیاثوند از مالیر اهدا شد.
هیات داوران همچنین محمد صارمی ش��هاب
از هم��دان را نفر هفتم و حس��ن کرم��ی نور از
همدان را به عنوان نفر هشتم معرفی کرد.

دبیر جشنواره     حجت االسالم جعفری

جشنواره بينالمللي فرهنگ و
ادبيات كردي رضوي

دبیرجشنواره بین المللی امام رضا(ع) :

عشق و ارادت مردم كردستان به
اهلبيت(ع)هموارهمنشأتحوالتفرهنگيدر كشوربودهاست
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کردس�تان -خبات ساعدی:س��يدجواد جعف��ري ،مديرعامل بنيا د
بينالمللي امام رضا(ع) در مراسم اختتاميه سومين جشنواره بينالمللي
فرهن��گ و ادبيات كردي رضوي در تاالر فروردين مجتمع فرهنگي هنري
فجر س��نندج اظهار داشت  :عشق و ارادت مردم كردستان به اهل بيت(ع)
در طول تاريخ همواره منش��أ تحوالت فرهنگي در كشور بوده و آثار بسيار
زيادي از عرفا ،ادبا و شعراي اين خطه از ميهن اسالمي در مدح و ثناي ائمه
اطهار و خاندان رسولا(..ص) به يادگار مانده است.
وي خاطر نشان كرد :تقارن دهه كرامت امسال با هفته دولت يك پيام ويژه
را براي همه ما به ارمغان آورده است و آن هم تأسي به سيره ائمه اطهار(ع)
و تداوم راه شهداست.
جعف��ري ب��ا بی��ان اینکه تاريخ اس�لام از س��ه
هجرت به عن��وان هجرتهاي سرنوشتس��از
ي��ا د ميكندگفت  :هجرت رس��ول اكرم(ص) از
مكه به مدينه منجر به پايهگذاري اسالم و ايجاد
حكومت اس�لامي ش��د 61 ،س��ال بع د هجرتي
تاريخي و سرنوشت س��از در تقويم تاريخ اسالم
ثبت ش��د كه از طرف فرزن د رسول خدا حضرت
اباعبدا ...الحس��ين(ع) از مدينه ب��ه كوفه انجام
ش��د و خوني تازه را در رگهاي آزاديخواهان
جهان به راه انداخت.
جعفري اظهار داش��ت :س��ومين هجرتي كه از
ذهن اس�لام پاك نخواه د شد و هر روز پررنگتر
ميش��ود و ب��ه ب��ركات و حس��نات آن افزوده
ميشود هجرت سلطان س��رير ارتضاء حضرت
عليبنموسيالرضا(ع) از مدينه به مرو در سال
 201هجري است و اين مهم تنها يك سفر ساده
نبود بلكه طوفان��ي از حقايق ب��ود كه حكومت
پوشالي مأمون را در هم كوبيد.
مديرعام��ل بني��اد بينالمللي ام��ام رضا(ع) در
ادامه س��خنان خود افزود :روزي كه امام مهرباني
به اي��ران هجرت كردند و قدم پر از رحمت و بركتش��ان را در اين مرز و بوم
گذاش��تند ورود فرهنگ غني رضوي به ايران شكل گرفت و هجرت ايشان
دميدن روح تازهاي در قالب اسالم ناب محمدي(ص) بود.
جعفري افزود :امام رضا(ع) از راه رس��ي د تا نقش��ه
جاده والي��ت و ش��اهراه حقيقت و مس��ير عزت را
پايهگذاري كنند و دنيا را يك بار ديگر به اسالم ناب
محمدي(ص) و عط��ر دلانگيز جد بزرگوارش��ان
وصل كنند.
وي خاطر نش��ان ك��رد :اگرچ��ه امام به ش��هادت
رس��يدند اما به بركت آن هج��رت تاريخي بنياني
عظي��م از تمدن اس�لامي در ايران ش��كل گرفت و
از دل اين تمدن باش��كوه انقالب ش��گرف اسالمي
جوش��يد و نظام مقدس جمهوري اس�لامي ایران
برپا ش��د و بارگاه ملكوتياش ب��ه پناهگاهي براي
مشتاقان و دردمندان تبديل شد.
در ای��ن مراس��م حجتاالس�لام رحی��م جعفری
دبیرجش��نواره بین المللی فرهنگ و ادبیات کردی

رضوی ،از ارس��ال  145اثر ادبی به دبیرخانه از س��وی شعرا و ادبای کر د
زبان مناطق مختلف کش��ور اش��اره کرد و افزود  :از  145اثر رس��یده در
نهایت  102اثر ادبی از  75ش��اعر و ادیب کردزبان داوری ش��د که از این
میان  84اثر در بخش ش��عر و  18اثر در بخش داس��تان کوت��اه بود و در
مجموع  45ش��اعر و ادیب آقا و  30ش��اعر و ادیب خانم ب��رای دبیرخانه
جشنواره آثار خویش را ارسال کرده بودند.
در ادام��ه اين مراس��م نيز بياني��ه هيئت داوران توس��ط دكتر نس��رين
علياكبري از داوران اين جش��نواره قرائت شد و بر اساس آراي داوران در
بخش شعر كس��ي شايسته رتبه نخس��ت نبود و به ترتيب رتبههاي دوم
تا هش��تم اين بخش به هادي مؤمني از الش��تر،
ش��هين مجيدي از س��نندج ،طاه��ره تختي از
بيجار ،عل��ي فالحي از ق��روه ،ي��زدان بابايي از
صحنه كرمانشاه ،زينب اكبري از صحنه ،بهمن
ميرزايي از كرمانشاه تعلق گرفت.
در بخش داس��تان كوتاه نيز هيئت داوران هيچ
آثاري را شايسته عناوين اول تا چهارم ندانست
و رتبه پنجم تا هش��تم اين بخش نيز به شكوفه
فتاحي از كرمانش��اه ،ناهي د قادري از كرمانشاه،
مرتضي اس��دي از هرس��ين و حبيب عنبري از
كنگاور رسيد.
همچنين در اين جش��نواره از ابوالقاسم معمار،
منص��ور دولت��ي و اك��رم بهرامچي ب��ه عنوان
شاعران پيشكس��وت ،باباعلي مردوخي ،زهره
معاذي ،س��هيال ش��يخي ،امجد ويس��ي ،سيد
عباس سيدش��كري ،ماجد رموذي ،محمدعلي
مؤمني و اميد محمدي به عنوان كاركنان مروج
فرهنگ رضوي تجليل به عمل آمد.
در بخ��ش مروج��ان و مبلغ��ان س��يره نبوي و
فرهنگ رضوي سومين جش��نواره بينالمللي
فرهن��گ و ادبيات كردي رضوي كردس��تان نيز
در حوزه توليدكنندگان و ارائه دهندگان مطرح س��يره علمي از ماموستا
خليل آدابي تجليل به عمل آمد.
در حوزه تأليف و ترجمه آثار مفاخر محور علمي و پژوهش��ي از ماموس��تا
مالحي��در مصطفوي تجليل ش��د و در حوزه مدير
و رؤس��ا محور اجرا و مديري��ت نيز از محمدمهدي
طالبي تجليل به عمل آمد.
كانون فرهنگي هنري تخصصي مهديه سريشآباد
در حوزه اش��خاص حقيقي و حقوقي محور اجرا و
مديريت ،مؤسسه فرهنگي قرآني ياسين در حوزه
تولي��دات نرمافزارهاي چندرس��انهاي ،س��ايت و
وبالگهاي مؤثر محور فناوري اطالعات و مؤسسه
فرهنگي قرآني معراج نيز در حوزه تهيهكنندگان و
توزيع كنندگان آثار و محصوالت فرهنگي ،هنري
و آرش حسينپناهي در حوزه توليدكنندگان آثار
و محص��والت فرهنگي و هنري م��ورد تجليل قرار
گرفتند.

جشنواره محیط زیست
در  آموزه های رضوی

دبیر جشنواره   محمد درویش

سومینجشنواره  منطقهایمحیطزیست
درآموزههایرضوی   درمشهدپایان  یافت
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س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت کش�ور -محس�ن خلیفه
اصل :مراسم اختتامیه س��ومین جشنواره سراسری محیط زیست
درآموزههای رضوی همزمان با دهه کرامت در پنج استان اصفهان،
ایالم،خراسان رضوی ،زنجان و قم برگزار شد.
همزم��ان ب��ا مراس��م تجلی��ل از محی��ط بان برتر ش��ش اس��تان
کشور،سومین جش��نواره منطقهای محیط زیس��ت در آموزه های
رضوی در مشهد به کار خود پایان داد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،
حمید صالحی در آئین اختتامیه این جشنواره که با حضور نماینده
م��ردم مش��هد و کالت ،فرمان��ده ی��گان حفاظت محیط زیس��ت
کش��ور ،مدیر کل دفت��ر آموزش و مش��ارکتهای مردمی س��ازمان
متبوع ،فرمانده ی��گان حفاظت منابع طبیعی
و آبخی��ز داری اس��تان و جمعی از اس��اتید
دانشگاه  ،سازمانهای مردم نهاد  ،هنرمندان
 ،دانش��جویان  ،پیشکس��وتان ،شکارچیان
نادم ،عالقمندان و فعاالن محیط زیست ،از
چالش و بحران های محیط زیس��ت استان
س��خن گفت و افزود :ب��ه عن��وان متولیان
حفاظت محیط زیست،درمیان این همه کم
لطفی و بی توجهی به حفظ محیط زیس��ت
هنوز ه��م ب��ه ذره ای حس مس��ئولیت در
امان��ت داری خداوند دل گرمیم و ایمان داریم
که عشقی خدایی از دریچه حمایت و مشارکت مردمی با ماست که
اینگونه به ساختن محیط زیستی سالم امیدواریم.
وی ضمن اشاره به اینکه امروز مردم به این باور رسیده اند که سمن
ها مورد حمایت دولت تدبیر وامید هستند و روز به روز با تقویت این
باور گروهی تازه درپی ثبت یک س��ازمان مردم نهاد دیگرند و اینکه
امروز بسیاری از گزارش��ات دریافتی از سوی مردم است؛ از همگان
تقاضا کرد خود را از محیط زیس��ت جدا ندانند و کماکان با متولیان
محیط زیست همراه و همدل باشند.
درادامه ای��ن همایش نماین��ده انجمن دیده بان حق��وق حیوانات
ضمن رونمایی از طرح استانی س��یرکهای بدون حیوانات ،گفت:
با حمایت محیط زیست اس��تان  ،از امروز هیچ سیرکی در خراسان
رض��وی اجازه نگهداری و اس��تفاده از حیوانات
را ندارد.
توفیقی ضمن تقدیر از این اقدام محیط زیست
استان  ،لوح تقدیری به مدیر کل محیط زیست
خراس��ان رضوی اهدا کرد که مدیر کل نیز این
لوح را پیشکش محیط بانان کرد.
همچنین دراین مراسم یکی از شکارچیان نادم
به بی��ان خاطره خود از لحظه انصراف از ش��کار
س��خن گفت و اف��زود :امروز دوربی��ن به جای
اسلحه دستان مارا پر کرده است.
سخنرانی محیط بان موجنی از استان گلستان
ب��ه نمایندگی از جامع��ه محیط بان��ان و بیان
خاطرات مضروب ش��دن توسط ش��کارچیان
بخش دیگری از این برنامه بود.

درادامه نیز یکی از حافظان طبیع��ت از آغاز طرح خود درخصوص
حمایت از پلنگ هزار مسجد سخن گفت.
خلیل دلربایی اظهار داش��ت :درمهرماه ج��اری رکابزنی خود را در
مس��افت  750کیلومتری بدور زیستگاه این گونه ارزشمند با هدف
جلب توجه به ارزش پلنگ هزار مسجد آغاز خواهد کرد.
در ادامه این همایش دکتر درویش مدیر کل آموزش و مشارکتهای
مردمی س��ازمان حفاظت محیط زیست طی سخنانی ضمن اشاره
به لزوم حفاظت از تنوع زیس��تی و تقدیر از فعاالن محیط زیست و
حامیان حیات وحش،به وضعیت تنوع گونه های گیاهی و جانوری
اش��اراتی کرد و افزود :داشتن  1724گونه اندمیک گیاهی در ایران
گواهی بر وجود پتانسیل های ارزشمند بومی است .
تجلیل از برگزیدگان عکس و پوستر و معرفی
برگزیدگان س��ومین جش��نواره منطقه ای
محیط زیس��ت در آموزه ه��ای رضوی ذیل
برنام��ه ه��ای دوازدهمین جش��نواره بین
المللی امام رض��ا(ع) بخش دیگری از برنامه
های ای��ن همایش بود که بر این اس��اس در
بخش عکاس��ی حرف��ه ای ،آقایان حس��ین
اصالحی از اس��تان خراس��ان رضوی ،بهروز
جعفری از خراس��ان ش��مالی و آرش مودی
از خراسان جنوبی برگزیده و تقدیر شدند.
در بخش عکاسی آماتور آقایان علی نوروزی از
استان سمنان ،محس��ن نصیری از استان یزد و جلیل حسن زاده از
گلستان تقدیر شدند.
در بخش داس��تان کوتاه و طراحی پوس��تر آمات��ور طاهره مقدم از
خراسان جنوبی و سکینه حسن پور از استان گلستان و محمدرضا
حجتی از خراسان رضوی برگزیده و تقدیر شدند.
در بخش پوس��تر و داستان کوتاه حرفه ای حس��ین حسین زاده از
خراسان رضوی ،مجید نیکزاد از سمنان و زهره فعالی از استان یزد
تقدیر شدند.
برگزی��دگان بخش عکس اس��تانی نیز در موضوع عکاس��ی حرفه
ای آقایان حس��ین اصالح��ی ،نیرومند قوچان��ی و بابک قوی دل و
درموضوع عکاس��ی آماتور نیز آقایان اباذر حس��ین نژاد ،غالمرضا
کاهانی و ابوالفضل ش��عبانی انتخ��اب و از آنان
تجلیل به عمل آمد.
تقدیر ش��دگان منطقه ای در بخش عکس نیز
آقایان فرامرز اس��فندیاری از س��منان ،محمود
شکیبا از گلستان و مدثر تیموری در این مراسم
مورد تقدیر قرار گرفتند.
درادامه مراس��م نیز محیط بانان برتر حفاظت
محیط زیست ش��ش اس��تان مورد تقدیر قرار
گرفتند.
درحاش��یه این مراس��م آثار برگزیده عکاسان
حیات وحش و گروه ش��کارچیان نادم و برخی
توانمندی های اس��تان با مشارکت سازمانهای
مردم نهاد و انجمن علمی دانش��گاه فردوس��ی
مشهد به نمایش گذاشته شد.

در سومین جشنواره ملی محیط زیست در آموزه های رضوی قم صورت گرفت

رونــمایــی از
«رساله احکام محیط زیست»

(علیه السالم)

عض�و هیئت علمی جامعه المصطف�ی مطرح کرد :قرآن و
روایات؛ منشور جامع حفظ محیط زیست
عضو هیئت علم��ی جامعه المصطف��ی با بیان این ک��ه قرآن کریم
و روایات منش��ور جامع حفظ محیط زیس��ت هس��تند ،گفت :ائمه
معصومی��ن(ع) نس��بت به حفظ حق��وق حیوانات و ع��دم تعدی به
آنشها تاکید داشتند.
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برای نخس��تین بار در کشور «رس��اله احکام محیط زیست» و کتاب
«حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات» ،در قم رونمایی شدند.
حجت االس�لام والمس��لمین علی بنای��ی معاون سیاس��ی امنیتی
اس��تاندار قم در جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزهشهای
رضوی درقم با بیان اینکه انس��ان جانش��ین خدا بر روی زمین است
افزود :محیط زیس��ت در همه ابعا د ملی و ف��ردی آن حقی همگانی
اس��ت که همه آحاد جامعه در برداشت و بهره مندی از آن مشارکت
دارند.
وی افزود :همه بای�� د مراقب حق یکدیگر در بهره ب��رداری از الطاف
محیط زیس��ت باش��ند و حفظ امنیت محیط
زیس��ت به مانن د حفظ امنیت جامعه بش��ری
مهم و موثر است.
بنای��ی با اش��اره به نق��ش موثر محی��ط بانان
درحفظ محیط زیس��ت گفت :برنامه ریزی و
تالش موث��ر محیط بانان زمینه س��از حفظ و
بقای محیط زیست از آس��یبشها و تجاوزات
احتمالی است.
در ادامه مراس��م محمودعلی رکنی ،مدیرکل
محیط زیس��ت اس��تان ق��م و دبیر س��ومین
جشنواره ملی محیط زیست در آموزهشهای
رضوی منطقه  5کشوری در سخنانی با اشاره
به این که این جش��نواره تاکید براس��تفاده از
آموزهشه��ای دینی و بهره گی��ری از آیات و
احادیث در زمینه حفظ محیط زیس��ت دارد،
اظهار داش��ت :ائمه معصومین(ع) س��خنان
بس��یار جامع و کاملی در زمینه حفظ محیط
زیست داشته اند و این سخنان منشوری برای
ارتباط بشر و طبیعت است.
وی با بیان ای��ن که ارتباط صحی��ح با محیط
زیس��ت و طبیعت در آی��ات و روای��ات تاکید
شده است ،گفت :اس��تفاده از زبان و مبانی هنر نیز از دیگر مبانی این
جشنواره بود.
مدیرکل محیط زیس��ت قم همچنی��ن از ارتباط ب��ا حوزهشهای
علمیه و جامعه المصطفی(ص) برای تعامل بیش��تر و اقداماتی برای
تش��کیل گروهشهای��ی در خصوص فقه محیط زیس��ت خبر دا د و
گفت :بای د از ظرفیت دینی ش��هر کریمه اهل بیت(ع) برای فرهنگ
سازی اسالمی در محیط زیست بهره گیری شود.
رکنی در پایان س��خنان خود ،مشارکت تش��کلشهای مردم نها د را
از دیگر اهداف برگزاری این جش��نواره عن��وان کر د و گفت :عملیات
متوازن هوشمن د کاربردی و توجه بیش��تر به محیط زیست از منظر
سیره رضوی از اهداف دیگر این جشنواره بوده است.

حجت االس�لام والمس��لمین برجی ،در س��ومین جش��نواره ملی
محی��ط زیس��ت در آموزهشهای رض��وی ،در مجتم��ع فرهنگی
یاوران حض��رت مهدی(عج) جمکران با اش��اره به اهمیت موضوع
آب در آیات و روایات ،اظهار داشت :امروز در دوران فاجعه کمبود و
آلودگی آب به سر می بریم و به همین دلیل حفظ و حراست از آب
باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.
وی تصریح کرد :ب��ی تردید دین در این زمینه نقش اول را می تواند
ب��ازی کن د چرا که یک میلیار د مس��لمان در دنیا وج��ود دارد و اگر
آموزهشهای دینی برای مس��لمانان مش��خص ش��ود ،آنشها در
مسیر نجات بشر همکاری خواهند کرد.
عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با بیان
این که مس��ئله آب در آی��ات و فقه همواره
م��ورد توجه بوده اس��ت ،تصری��ح کرد :در
تمدن اسالمی با توجه به اینکه کشورهای
اسالمی در مناطق خش��ک بوده اند ،برای
نح��وه اس��تخراج آبشه��ای زیرزمینی و
اس��تفاده بهینه از آن همواره مس��ئله آب
مورد توجه قرار داشته است.
حجت االسالم والمس��لمین برجی با اشاره
ب��ه اینکه  62مرتب��ه واژه «م��اء» در قرآن
آمده است ،گفت :قرآن در آیات خود اشاره
داشته است که آب موجب رحمت و برکت
است و زندگی تمام جانوران به آن بستگی
دارد.
ای��ن پژوهش��گر ح��وزوی تصری��ح کرد:
همچنین در آیات قرآن تاکید ش��ده است
سرسبزی طبیعت ،پیدایش مراتع و مزارع
حاصل وجود آب است.
حجت االسالم والمسلمین برجی در پایان
از دغدغ��ه و اهتمام ائم��ه معصومین(ع) به
حقوق حیوانات اش��اره کرد و ابراز داش��ت :در یکی از جنگشهای
زمان نبی مکرم اس�لام(ص) ،س��پاهیان از منطق��ه جنگلی عبور
میکردند که آهوهای زیادی زندگی می کردند؛ ایش��ان برای عدم
آس��یب به این حیوانات دس��تور داد تا فردی در آن منطقه حضور
یاب��د و به عنوان محیط بان از آنشها مراقب��ت کند تا از اذیت و آزار
احتمالی برخی لشکریان ممانعت به عمل آورد
ش��ایان به ذکر اس��ت :در کتاب «حفاظت از محیط زیست در آیات
و روای��ات» به آی��ات و احادی��ث مربوط به محیط زیس��ت ،حقوق
حیوانات ،صید پردندگان و ذبح حیوانات ،درخت کاری ،آب و منع
از آلوده کردن محیط زیست پرداخته شده است.
همچنی��ن در «رس��اله احکام محیط زیس��ت» نیز ب��ه موضوعات
آموزش زیس��ت محیطی ،قوانی��ن محیط زیس��ت ،اراضی ،حریم
رودخانهشها ،تکثیر حیات وحش ،حقوق حیوانات ،آلودگی آب و
فاضالب ،تخریب اراضی ،رسانهشها و محیط زیست و حقابههای
زیس��ت محیطی پرداخته شده اس��ت و به صورت مش��روح مورد
اس��تفتاء مقام معظم رهبری ،آیت ا ...العظم��ی صافی گلپایگانی و
آیتا ...العظمی مکارم شیرازی قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست کشور:

امام رضا(ع) الگـــوی ما   
در زمـــینه حفاظت از محیط زیست هستند
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محمد دروي��ش ،مدیرکل دفتر آموزش و مش��ارکت های مردمی
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور در اختتامیه س��ومين
جشنواره محيط زيس��ت در آموزه هاي رضوي در ایالم گفت  :در
كشور ايران اس�لامي همواره بين آموزه هاي ديني و ملي با محيط
زيس��ت ارتباط نزديك و ديرينه اي برقرار بوده و اين ارتباط از دير
باز بسيار كهن و عميق بوده است.
وي اف��زود  :امام رضا(ع) ب��ه عنوان يك رهبر ديني و سياس��ي در
حفظ محيط زيس��ت و حمايت از جانوران يك الگو و يك پيشگام
براي همه افراد محسوب مي شود.
وي بيان كرد  :امروزه علم ثابت كرده اس��ت كه نشاط ،سرزندگي و
سالمت همه علفخواران وحشي مانند آهو،كل ،بز كوهي و ...بيانگر
سالمت ،سرسبزي و باروري زمين و در نتيجه ديگر موجوات زنده
اعم از گوش��تخواران و انسان ها اس��ت و نبود نشاط در اين راستا از
حيوانات نيز نشانه خشكي و ناخوشي زمين و ديگر جانوران است،
در حالي كه امام هشتم شيعيان(ع) به اين
واقعيت علمي در چندين قرن قبل اشراف
داشت.
وی با بیان اینکه دين مبين اس�لام سرشار
از پند ها و احاديث ارزش��مند در خصوص
حفاظت از محيط زيس��ت و منابع طبيعي
اس��ت ابراز كرد :ما نيز با بهره گيري و الهام
از اي��ن فرهنگ غني ديني و ملي بايس��تي
از حي��ات وحش و طبيع��ت حفاظت همه
جانبه داشته باشيم.
دروي��ش خاطرنش��ان كرد  :مس��ووالن و
محيط بانان محيط زيس��ت كش��ور نيز به
عنوان متولي��ان اصلي حفاظ��ت از عرصه
هاي طبيع��ي بايد دو چن��دان در اين باره
تالش داشته باشند.
وي ا دامه دا د  :س��ازمان حفاظت محيط
زيس��ت كش��ور از لحاظ س��خت افزار،
ن��رم اف��زار ،تامي��ن اعتب��ار و ني��روي
انس��اني دس��تگاه ثروتمندي نيست اما
با اين وجو د خوش��بختانه داراي افرا دي
متعه��د ،مخل��ص و محيط باناني قهرمان اس��ت ك��ه از همه
هس��تي خو د براي حف��ظ و نگهداري محيط زيس��ت طبيعي
تالش مي كنند.
وي اب��راز اميدواري كرد  :روزی فرا رس��د كه هم��ه آحاد جامعه و
مسووالن قدردان زحمتهاي بي دريغ و شبانه روزي محيطبانان
باش��ند چرا كه وجود اين محيط بانان فداركار به فالت سرس��بز و
بالنده ايران زندگي و نشاط بخشيده است.

حفاظ�ت از محيط زيس�ت توصيه موك�د رهبر معظم
انقالب است
در ادامه مراس��م حس��ين كالنتري معاون سياس��ي – امنيتي
اس��تانداري ايالم گفت  :رهب��ر فهیم انقالب و دول��ت تدبير و
امي��د به خوبي به موضوع و جايگاه حس��اس محيط زيس��ت و
منابع طبيعي اهتمام وتوجه هم��ه جانبه دارند و توصيه موكد
ايش��ان نيز حفاظت از اين انفال ونعمت هاي خداوندياس��ت.
وی اظه��ار ك��رد  :محيط بان��ان و محيط زيس��ت داراي جايگاه
هستند و به راستي كه سالمت و حتي جان خود را در راه حفاظت
از محيط زيست و جانوران فدا مي كنند.
وي اف��زو د  :عرص��ه هاي طبيع��ي منابع عظيم از دس��ت رفتني
هستند كه اگر درس��ت استفاده و حراست نش��وند زندگي همه
موجودات زنده اعم از جانوري ،گياهي و بش��ر تهديد مي ش��ود،
چرا كه زندگي و حيات همه جانداران به محيط زيست و طبیعت
بستگي دارد.
وي تاكي��د كرد  :همه ما وظيف��ه داريم كه
همپ��اي محي��ط بانان از محيط زيس��ت و
طبيعت در برابر آسيب ها حفاظت كنيم.
معاون سياس��ي – امنيتي استانداري ايالم
گفت  :مس��ووالن نظام بايد طبق رهنمون
هاي مق��ام معظم رهبري از اف��راد خالق،
هنرمن��د و توان��ا در عرصه ه��اي مختلف
اس��تفاده و بهره برداري موثر و ارزش��مند
داشته باشند.
 500اث�ر ب�ه دبیرخان�ه جش�نواره
منطق�ه ای محی�ط زیس�ت در آموزه
های رضوی استان ایالم ارسال شد
غالمحس��ين كاظم��ي دبی��ر س��ومين
جش��نواره محيط زيس��ت در آم��وزه هاي
رضوي ایالم در ادامه مراس��م گفت 500 :
اثر در بخش هاي عكس ،پوس��تر ،نقاشي
و خاطره نويس��ي به دبيرخانه جشنواره راه
يافت كه در پايان از هر بخش س��ه اثر ب��ه عنوان برگزيده انتخاب
شدند.
وي بي��ان كرد  :اس��تان ايالم س��رزميني زيب��ا داراي آب و هوا و
اقليمي متنوع اس��ت و از جاذبه هاي طبيعي و خدادادي چش��م
نوازي برخوردار است.
درپایاناینمراسم بالوحتقدیروتندیسجشنوارهازمعاونسیاسی
امنیتیاستانداریایالمبعنوانحامیمحیطزیستتجلیلشد
گفتنی است در این مراس��م ،با اهدای لوح از برگزیدگان ومحیط
بانان نمونه استان تجلیل شد.

(علیه السالم)

818اثربهجشنوارهسراسری  محیطزیست  
آموزههایرضویمنطقه4کشوردرزنجانارسالشد
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مراسم تجلیل از برگزیدگان
جش��نواره محی��ط زیس��ت
در آم��وزه ه��ای رض��وی و
تجلیل از محیط بانان نمونه
منطق��ه  4کش��ور باحضور
اس��ماعیلی نماینده م��ردم
زنج��ان در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،جناب س��رهنگ
خیل��دار فرمان��ده ی��گان
حفاظ��ت س��ازمان حفاظت
محی��ط زیس��ت کش��ور،
مهندس دروی��ش ،مدیرکل
دفترآم��وزش و مش��ارکت
مردم��ی س��ازمان و رئی��س
دبیرخان��ه سراس��ری جش��نواره ،مهن��دس علیپ��ور معاون
پش��تیبانی و توس��عه منابع اس��تانداری زنجان ،مدیران کل
حفاظت محیط زیست اس��تانهای شمال غرب کشور ،مدیران
کل دستگاههای اجرایی استان کارشناسان اداره کل حفاظت
محیط زیست استانهای ش��مالغرب کشور( استانهای زنجان،
اردبی��ل ،کردس��تان ،آذربایجان ش��رقی و
آذربایجان غربی) و جمعی از هنرمندان و
مردم زنجان در محل س��الن همایشهای
ش��هید ش��هریاری صدا و س��یمای مرکز
زنجانبرگزارش��د.
دکتر محم د پ��ور ،مدیرکل حفاظت محیط
زیس��ت اس��تان زنجان و رئیس دبیرخانه
منطقهای جش��نواره ضمن خی��ر مقدم به
حاض��را ن در همایش و تبریک دهه کرامت
و والدت امام رضا(ع) روز محیط بان و یاد
خاطرات مرحوم ن��ادر محمد ولیلو محیط
بان نمونه سال گذشته منطقه  4کشور ،یاد
آور ش��د :در مجموع  818اثر به دبیرخانه
جشنواره ارسال گردیده بود که شامل آثار
 210هنرمند می باشد.
در ادام��ه مهن��دس دروی��ش ،مدی��رکل
دفتر آموزش و مش��ارکت مردمی سازمان
حفاظت محیط زیس��ت و رئیس دبیرخانه
سراس��ری این جش��نواره ضمن تش��ریح
اهداف جش��نواره توجه به محیط زیس��ت
را امری ضروری دانس��ته و وی با اش��اره به
اهمیت حضور س��ازمانهای م��ردم نهاد در اج��رای برنامه های
حفاظت از محیط زیس��ت ادامه داد :محیط زیست امروز شاهد
اتفاقات ناگواری اس��ت که س��بب آس��یب جدی آن شده است
لذا الزم است مس��ئوالن و تمامی آحاد جامعه در کنار هم برای

حفاظ��ت از محیط زیس��ت
تالش کنند.
همچنین محمد اسماعیلی،
نماین��ده م��ردم زنج��ان در
مجلس ش��ورای اس�لامی به
عن��وان س��ومین س��خنران
خواس��تار توج��ه بیش��تر
به محیط زیست و جلوگیری
از تخریب محیط زیست و از
بین رفتن حیات وحش شد.
در ادام��ه مراس��م علیپ��ور،
معاون پش��تیبانی و توس��عه
منابع انس��انی اس��تانداری
یادآور شد :تمامی اقدامات ما
باید امروزه در راستای حفاظت از محیط زیست باشد.
در پایان این مراس��م امیر حسین اس��رافیلی ،نماینده هیئت
داوران ،بیانی��ه هیئت داوران را قرائت کر د که برگزیدگان به
شرح ذیل می باشند
در بخ��ش عکس نفر اول اس��دا ...قربان��زاده اززنجان ،نفر دوم
مهدی کس��ایی کیوی از اردبیل،نفر سوم
س��لمانی ازاردبی��ل ،نفر چه��ارم عابس
نادعلی��زاده از زنج��ان نف��ر پنج��م رویا
غفارزاده از زنجان تجلیل شدند.
همچنین در بخش پوس��تر نفر دوم الهام
خدابنده از آذربایجان ش��رقی،نفر س��وم
ابوالفضل خاتمیان ازآذربایجان ش��رقی،
نفر چهارم نش��اط فرخ��ی از زنجان و نفر
پنجم پویا پیش��کاری زنج��ان حائز رتبه
شدند .
در بخ��ش خاط��ره نویس��ی نجاتعل��ی
عیوضی ،اس��ماعیل قلیزاده از زنجان نفر
س��وم و چهارم ش��دند و ابراهیم رحیمی،
محرمعلی عزیزی،سلیمان یاوری به طور
مشترک نفر سوم شدند.
گفتنی اس��ت  :قبل از ش��روع مراس��م
رژه خود روی��ی یگان حفاظ��ت محیط
زیس��ت اس��تان زنجان از مح��ل ا داره
کل(پ��ارک ارم) ت��ا مح��ل برگ��زاری
همایش(صداوس��یمای مرک��ز زنجان)
برگ��زار ش��د و همچنی��ن از خان��واده
مرح��وم ن��ا در محمد ولیلو ب��ا اهدای لوح تقدی��ر و هدیه
قدر دانی گر دید س��پس از محیط بان��ان نمونه منطقه 4
کش��ور با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل ش��د.

(علیه السالم)

دبیرسومین جشنواره محیط زیست درآموزه های رضوی:

همزمانی سالروز والدت امام رضا(ع) و روز ملی
محیط بان نشان دهنده نزدیکی آموزه های دینی و زیست محیطی است
محم د درویش ،دبیرس��ومین جشنواره محیط زیس��ت درآموزه های رضوی ،در
آئین اختتامیه جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی ،در استان
اصفهان اظهار داشت :همزمان شدن سالروز والدت حضرت امام رضا(ع) به عنوان
ضامن آهو و روز ملی محیط بان نشان دهنده نزدیکی آموزه های دینی و رضوی و
آموزه های زیست محیطی است.
وی بخش اصلی این جشنواره را عکس و پوس��تر برای کلیه استان های کشور در
مناطق پنجگانه به صورت مش��ترک خواند و بخش جنبی را با نقاش��ی ،داستان
کوتاه و خاطره نویس��ی به انتخاب دبیرخانه مناطق در محورهای محیط زیس��ت
طبیع��ی و دریایی با تکیه برتنوع زیس��تی و محیط زیس��ت انس��انی ب��ا تکیه بر
عناصرآب ،خاک ،هوا و نقش انسان در حفاظت از محیط زیست عنوان کرد.
درویش اضافه کرد :فراخوان س��ومین جش��نواره محیط زیست در آموزه های
رضوی از س��ری برنامه های دوازدهمین جش��نواره بی��ن المللی امام رضا(ع)
با هدف تش��ویق و ترغی��ب صاحب نظران ،هنرمندان و قل��م زنان به خلق آثار
ماندگار واث��ر بخش ب��رای تغییر نگرش و رویک��رد صحیح نس��بت به محیط
زیس��ت ،مس��ایل و چالش های آن در میان آحاد مختلف جامعه درپرتو آموزه
هایرضویومعارفاصیلاس�لامیمنتش��رش��د.
دبیر جش��نواره محیط زیس��ت در فرهنگ رضوی تصریح کرد :اس��تفاده از تاثیر
ش��گرف زبان فرهنگ وهنر در برانگیختن احساس مسئولیت مردم برای حفظ و
نگهداشت منابع طبیعی و سرمایه های حیاتی محیط زیست درعین بهره برداری
الزم نیاز جامعه امروز است .
وی ادامه داد :توجه به جایگاه معارف اسالمی و سیره بزرگان در جامعه ،همچنین

جشنواره سراسری جلوه های رضوی
  در هنرهای سنتی

اذعان به نق��ش دین در تغییر نگرش و رفتار مردم ،موجب این گردیده اس��ت تا
امروزه فرامین الهی و دینی برای حفظ جلوه های گوناگون سرمایه های طبیعی
بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد  :در آیه های بسیاری از قرآن به مواهب طبیعی اشاره شده و محیط
زیس��ت در دین آسمانی ما اهمیت بس��یار دارد و این نشان می دهد وظیفه ما به
عنوان سازمان متولی حفظ محیط زیست تا چه اندازه در حفظ مواهب طبیعت
خطیر است.
درویش ضمن گرامیداش��ت یا د شهیدان محیط زیست گفت :شهادت  114نفر
محیط بان و  16جنگل بان در کشور در طول چند دهه گذشته در راستای حفظ
محیط زیس��ت و طبیعت کش��ورمان بوده تا ما بتوانیم ضمن بهره گیری از این
مواهب طبیعی ،از زندگی راحت برخوردار باشیم.
مدیر کل دفتر آموزش و مش��ارکتهای مردمی س��ازمان محیط زیس��ت افزود:
حمایت از منزلت ،وقار و ارزش��های محیط بانان زحمت کش ،حمایت از کیفیت
زندگی همه ایرانیان است.
در ادام��ه ای��ن مراس��م از محیط بان��ان ایثارگ��ر ،نمونه کش��وری ،محیط بان
پیشکسوت و برگزیدگان جشنواره در بخش های عکس ،پوستر و خاطره نویسی
تقدیر به عمل آمد.
رونمایی از نخس��تین س��رود کش��وری محیط بان و رونمایی از نخستین تمبر
یادبود محیط بان در کش��ور از برنامه های مهم اجرا ش��ده در این مراسم بو د و از
نمایش��گاه جنبی عکس با موضوع جاذبه های طبیعی  7اس��تان توسط شرکت
کنندگان در مراسم بازدید صورت گرفت.

دبیر جشنواره محمد قطبی

دبیر جشنواره جلوه های رضوی در هنرهای سنتی :
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جلـــوههایرضـــویدرهــنرهایسنتی

(علیه السالم)

اصفه�ان -مهدی آقا بابای�ی :آیین اختتامیه و تجلی��ل از برگزیدگان نهمین
جشنواره سراس��ری جلوههای رضوی در هنرهای سنتی اصفهان با حضور دکتر
محمد مهدی مظاهری مش��اور عالی وزیر فرهنگ وارش��اد اس�لامی و جمعی از
مس��ئولین اس��تان ،هنرمندان و فرهیختگان در مجتمع فرهنگی هنری اس��تاد
فرشچیان برگزار شد.
محم د قطبی دبیر نهمین جش��نواره سراس��ری جلوههای رض��وی در هنرهای
س��نتی در این آیین ،گفت :آثار رسیده به جشنواره سراسری جلوههای رضوی در
هنرهای سنتی رشد  70درصدی داشته است.
وی افزود :بیش از  200اثر درپنج رش��ته نگارگری ،گل و مرغ ،تذهیب ،تش��عیر و
طراحی نقوش س��نتی به این جشنواره ارسال ش�� د و 147اثر به بخش داوری راه
یافت که هنرمندان اس��تانه��ای اصفهان ،تهران ،قزوین ،ف��ارس و چهارمحال
و بختی��اری به ترتیب بیش��ترین تعدا د آثار ارس��الی رادر این جش��نواره به خود
اختصاص داده اند.
وی یادآوری کرد :معموال هنرمندان اصفهانی هر س��ال بیش��ترین ش��رکت را در
جشنواره دارند ش��اید به این دلیل که این اس��تان به نوعی پایگاه نگارگری و هنر
سنتی اسالمی در ایران محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارش��ا د اس�لامی اصفه��ان در خصوص داوران ای��ن دوره از
جشنواره گفت  :اس��تاد محمدعلی رجبی ،هوش��نگ جزی زاده ،مجید صادق
زاده ،مهدی دلیل��ی ،اکبر مصری پور ،مهردا د صدری ،جلیل جوکار ،س��یدرضا
س��ید فتاحی اعضای هیات داوران نهمین جش��نواره ملی جلوههای رضوی در
هنرهای سنتی بودند.
در ادامه این مراس��م ،اس��تاد صادق زاده به عنوان نماین��ده داوران ،بیانیه
هی��ات داوران را قرائ��ت کرد و از  35ش��رکت کننده در رش��تههای هنری،
نگارگری ،گل و مرغ ،تذهیب ،تش��عیر و طراحی نقوش سنتی به عنوان افراد
برگزیدهتقدیرش��د.
محم��د قطب��ی خاطر نش��ان کرد:آث��ار راه یافته ب��ه بخ��ش داوری نهمین
جش��نواره سراس��ری جلوهه��ای رض��وی درهنرهای س��نتی اصفه��ان با
موضوع��ات احادیث رضوی ،حدیث سلس��له الذهب ،ش��هادت حضرت امام
رضا(علیه الس�لام ) ،کاروانه��ا و زائران غری��ب توس تا پنج��م مهرماه در
نمایش��گاهی درگالری ش��ماره یک موزه هنرهای معاصر جهت بازدید عالقه
مندان به نمایش گذاشته شده است .
شایان ذکر است در این مراسم از سه هیات مذهبی رضوی نیز تجلیل شد.

جشنواره سراسری
محراب

دبیر جشنواره  محمد حسین عبد اللهی    

حمیدرضا اربابسلیمانی مشاور وزیر ارشاد:

پیوند مسجد و والیت پیوندی عمیق
تاریخی ،اثرگذار و پرمعناست

(علیه السالم)

تروی�ج فرهن�گ رض�وی از طری�ق کانونهای
فرهنگی هنری مساجد
در ادامه این مراس��م س��ید سعید س��رابی اظهار داشت:
فرهنگ جامعه اس�لامی از دستاوردهای مهم دین اسالم
است و مسجد به عنوان سردمدار این دین بزرگ آسمانی،
جامعترین و کاملترین پای��گاه دینی و مذهبی از ابتدای
اس�لام بوده اس��ت و در جامعه امروز نه تنها این اهداف و
فعالیتها ادامه پیدا کرده است بلکه در کنار فعالیتهای
فرهنگی ،هنری و اجتماعی تکمیل شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه کانونهای فرهنگی هنری مس��اجد،
ظرفیتهای باالیی دارند و میتوانند سبب گرایش بیشتر
مردم به ویژه جوانان به سوی مساجد شوند ،تصریح کرد:
این کانونها به واسطه تلفیق اندیشههای دینی و انقالبی
با ارزشهای اجتماعی جامعه امروز توانس��ته است نقش
مهمی را در گسترش اسالم در میان نسل جوان ایفا کند.

تجلیل از امام جمعه موقت مشهد
از حجت االس�لام فرزانه امام جمعه موقت مش��هد ،در جش��نواره محراب از سری
برنامه های دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)تقدیر شد.
در مراسم اختتامیه جشنواره محراب از سری برنامه های دوازدهمین دوره جشنواره
بین المللی امام رضا(ع)از حجت االسالم محمدباقر فرزانه،
امام جمعه موقت مشهد و امام جماعت مسجد کرامت ،به
عنوان ش��خصیت برجسته اس��تانی که نقش عمده ای در
ترویج فرهنگ رضوی در مساجد داشته است ،تقدیر شد.
امام جمعه موقت مشهد در حاشیه مراسم تجلیل از ایشان
با تبین ویژگ��ی ها و جایگاه مقام معظ��م رهبری در دنیا،
افزود :امروز همه دنی��ا اعتراف دارند رهبری حضرت آیت
اهلل خامنه ای به پشتوانه یک نظام و یک ملت است.
حجت االس�لام والمس��لمین فرزانه با بیان عظمت نظام
جمهوری اسالمی در دنیا تصریح کرد :امروز دنیا چشم باز
کرده و و در مقابل قطب قدرت یک رقیب همیش��ه پیروز
را می بیند ،جمهوری اس�لامی ایران یک رقیب همیش��ه
پیروز در مقابل آمریکا و متحدانش است.
وی افزود :در هر جایی که ای��ران در مقابل آمریکا قد علم
کرد از سوریه  ،لبنان ،پاکستان تا عراق  ،در همه حضورها
پیروزی از آن ایران و اسالم بود و این به خاطر وجود نعمت
والیت و نظام جمهوری اسالمی است.
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خراسان رضوی -طاهره خمینه:مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :پیوند
مسجد و والیت پیوندی عمیق ،تاریخی ،اثرگذار و پرمعناست.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،حجتاالس�لام
حمیدرضا اربابسلیمانی ،در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره سراسری محراب
در تاالر نور اظهار داش��ت :پیوند مس��جد و والیت پیوندی عمیق ،تاریخی ،اثرگذار و
پرمعناست.
دبیر عالی س��تاد کانونهای فرهنگی هنری مس��اجد کش��ور افزود :نخستین پایگاه
اس�لام ،مس��اجد هس��تند و در حال حاضر در جامعه ما کانونهای فرهنگی هنری
مساجد میتوانند به عنوان هدایتگر مهمی در عرصه اسالم برای مردم جامعه باشند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای مس��اجد از ابتدای اس�لام با توجه ب��ه تأکیدات مؤکد
پیامبر اکرم(ص) مورد توجه فعاالن دوران اولیه اس�لام
بوده اس��ت ،تصریح ک��رد :جایگاه مس��اجد آنقدر در
اسالم باال اس��ت که پیامبر اکرم (ص) آخرین مسجد
را در جای��گاه غدیر و از امام علی (ع) برای س��اخت آن
درخواست کردند.
اربابس��لیمانی با بی��ان فرموده پیامب��ر (ص) مبنی
براینکه هر کس خدا را ،من را و عترت را دوس��ت دارد
باید قرآن و مس��جد را نیز دوست بدارد و تالش کند از
فعاالن این عرصه باش��د ،افزود :امام رضا (ع) نیز برای
عبادت  70روش را اعالم کردند ک��ه  69عدد از آن در
طلب خش��نودی و خدا و تس��لیم در اوام��ر پروردگار
است.
مش��اوروزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ادام��ه داد:
همانطور که نماز بدون والیت معنا ندارد ،مس��جد هم
بدون ارتباط با خدا معنا پیدا نمیکند.
وی ب��ا بیان اینکه جش��نواره ملی مح��راب ،قالبی در
جهت توس��عه فرهنگ رضوی اس��ت ،عنوان کرد :در
طول تاریخ س��ه هجرت جهان اس�لام را ش��کل داده
اس��ت؛ نخس��ت هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه،
دوم ،هجرت امام حس��ین(ع) از مکه به س��مت کربال
و س��وم ،هجرت امام رضا(ع) از مدینه به س��مت مرو،
امروز اگر در آغاز این جش��نواره از کل کشور  2300اثر
به دبیرخانه ارس��ال میشود ،همه نشانه دلداگی آحاد
مختلف مردم به امام رضا(ع) است.
س��یدجواد جعفری ،مدیر عامل بنیاد بی��ن المللی امام رضا(ع) نیز درادامه بااش��اره
به این که توس��عه فرهنگ رضوی از طریق کانون های مس��اجد اتفاق مبارکی است،
تصری��ح کرد :در واقع جش��نواره ملی مح��راب هم با هدف شناس��ایی ظرفیت های
مختلف کانون های مساجد که در س��ال های اخیر رشد کمی و کیفی باالیی داشته
اند ،طراحی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خراسان رضوی ،حضور امام هش��تم (ع) را در
مش��هد و کش��ور یکی از بزرگترین افتخارات جامعه دانس��ت و افزود :کانونهایی
که در خراس��ان رضوی به ویژه پایتخت معنوی کشور فعالیت میکنند ،مسئولیت
بیش��تری در افزایش فعالیتها و ب��اال رفتن کیفیت آنها برعه��ده دارند و برگزاری
جش��نوارههایی همچون محراب میتواند س��بب افزایش ترویج فرهنگ رضوی از
طریق کانونهای فرهنگی هنری مساجد باشد.
س��رابی با بیان اینکه جشنواره سراس��ری محراب همزمان با دوازدهمین جشنواره
بینالمللی ام��ام رضا (ع) برگزار ش��ده اس��ت ،تاکید کرد :خوش��بختانه ضرورت
مردمی ب��ودن کانونه��ای فرهنگی هن��ری مس��اجد از ابتدا م��ورد توجه خاص
جش��نواره بینالمللی امام رضا (ع) بوده اس��ت و امیدواریم در س��الهای آینده ،با
برنامهریزیه��ای بهتر همچون تجلی��ل از خادمان برتر
این کانونها در سراسر کشور ،این جشنواره را به شکل
بهتری برگزار کنیم.
ارسال بیش از  2هزار اثر به نخستین جشنواره
ملی محراب
محمدحس��ین عبداللهی ،اظهار داشت :برگزاری این
جشنواره از آذر ماه سال گذشته تصویب و فراخوان آن
در سطح ملی و دانشگاهی به ویژه کانونهای فرهنگی
هنری مساجد اعالم شد و تا پایان مهلت آن که تیر ماه
امس��ال بود ،بیش از  2هزار و  300اث��ر در بخشهای
مختلف پژوه��ش ،مقاله ،ش��عر ،فیلم کوتاه ،نش��ریه
تجربی به دبیرخانه رس��ید که از مجموعه رش��تههای
اعالم شده  21نفر برگزیده شدند.
مس��ئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد
خراس��ان رضوی گفت :خراس��ان رض��وی و اصفهان
بیش��ترین آثار را به نخستین جش��نواره ملی محراب
ارسال کردند.
وی تاکید کرد :یکی از ابتکارات انجام شده در جشنواره
امسال ،تجلیل از شخصیتهای برجسته مساجد است
که ما در مراس��م اختتامیه نخس��تین جش��نواره ملی
مح��راب ،از حجتاالس�لام فرزانه ام��ام جمعه موقت
مشهد تجلیل کردیم.

جشنواره بین المللی
انتخاب کتاب سال رضوی

دبیر جشنواره    محمد هادی زاهدی

رئیس مجلس شورای اسالمی در اختتامیه جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی:

توجــه به سیـــره ائمه اطــهار(ع)

سبــب بسط عــقالنیت در جامعه میشود
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خراس�ان رضوی -رضا نظامی :رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در
اختتامیه جش��نواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی گفت :توجه
به سیره ائمه اطهار(ع) سبب بسط عقالنیت در جامعه میشود.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،علی
الریجانی ،در اختتامیه جشنواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی،
برگزاری این جش��نواره را ابتکاری ارزشمند دانست و اظهار کرد :امروز
بی��ش از هر زمانی به تعمق و تامل پیرامون آثار مربوط به ائمه اطهار(ع)
نیازداریم.
وی با بیان اینکه در این مس��ئله تردیدی نیس��ت که توجه به سیره ائمه
اطهار(ع) س��بب بس��ط عقالنیت در جامعه میش��ود ،افزود :شیعه در
راه خود که اولیا نیز به آن اش��اره داشتهاند ،مس��یر و مسلکی را انتخاب
میکند که تکیه بر عقالنیت دارد.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکی��د بر اینکه عقالنیت ش��یعه با
عقالنیت��ی که در غ��رب از آن یاد میش��ود تفاوت دارد ،گف��ت :مبنا و
ش��اخصه اصلی تفکر ش��یعه تکیه بر عقالنیت بوده و ام��ام رضا(ع) در
حدیثی میفرماین��د «دینداری که عقل ندارد ،اعتنایی به او نیس��ت»
که این حدیث نشاندهنده جایگاه رفیع عقل در اسالم و تشیع است.
الریجانی با اش��اره به اینکه این تفاوت میان افق دید و اهداف اس�لام با
دنیای غرب ،تصریح کرد :امروز در دنیایی هس��تیم که از یک سو افراط
در صحن مسائل عقل خودمحور مصیبتهایی را ایجاد کرده و از سویی
همین عقل خودمحور س��بب گرایشهای دیگری نیز شده که در قالب
دین و خارج از عقالنیت اس��ت که نمون��ه آن را در جریانهای تندرو و
افراطی شاهد هس��تیم که از سویی خود را مسلمان دانسته ،اما به دلیل
اینکه مسلمانی آنها منهای عقالنیت بوده ،مصیبتبار هستند.
وی عنوان کرد :یکی از مس��ائلی که غرب و اس�لام
ب��ا هم در آن تقاب��ل دارند آزادی بیان اس��ت ،البته
غربیها تحمل تفکری غیر از خود را ندارند و در این
راه میگویند که هر تفکر که غیر از تفکر آنهاس��ت،
بای��د تعطیل ش��ود و گاهی این تندرویه��ا تا آنجا
پیش میرود که این تفاوت خونآلود شده است.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه عقل جوهر درون��ی در نهاد
انسانهاس��ت ،گف��ت :خداوند در ق��رآن مبین نیز
مکررا ً ب��ر این مس��ئله تأکید داش��ته ک��ه چیزی
پراهمیتت��ر از انس��ان نبوده ک��ه آن را خلق کرده
اس��ت و در زندگی بش��ر نیز عقل آنگونه س��لطنت
داش��ته که در زندگی اولیای خدا نیز آن را مشاهده
کردهایم و این چراغ راه ماست.
رئیس ق��وه مقننه ب��ا بی��ان اینک��ه از طریق عقل
میتوانیم تمسک به اولیای خدا داشته و راه روشن
را پیدا کنیم ،گفت :در این  100ساله اخیر برخی در

مورد عقل آنگونه صحبت میکردند که نگاه یکس��ان در غرب و شرق نسبت به این مسئله
وجود دارد.
الریجان��ی با بیان اینک��ه دین در زندگ��ی ،آرمان و ارزشها و رس��یدن به اف��ق و اهداف
تأثیرگذار اس��ت ،گفت :علم در این مسیر گاهی دستاندازی کرده و شاید کمک میکند،
ام��ا آنچه مس��لم بوده در پناه دین ،حق به کمال میرس��د ،یکی از کس��انی ک��ه به مقوله
عقالنی��ت در تفکر دینی پرداخته ش��هید مطهری بوده که این مس��ئله را عنوان کرد و در
حقیقت در کتاب خود و در نقل قولهایی که از وی وجود داشته ،از اسالم حقیقی با عنوان
اسالم وسط نام برده است.
وی افزود :شهیدمطهری س��ه رویکرد افراطی ،تفریطی و معتدل را تعریف کرده که گونه
افراطی را جهالت و گونه تفریطی راجمود نامیده اس��ت و اعتدال در اس�لام را حد وس��ط
و معت��دل تعریف کرده و بیش��تر به این نکته توجه داش��ته که خط��ر تفریطیها کمتر از
افراطیون نیست.
رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه امروز نیز ش��اهد تفکرات تندرو هستیم که
با اس�لام وسط و عقالنیت منافات دارد ،خاطرنش��ان کرد :در چند دهه اخیر بیشتر از این
گرایشهای التقاطی رنج بردهایم چرا که مبنای ما عقالنیت است.
وی تصریح کرد :ما در حوزه اس�لام همین عقیده را قبول داریم ک��ه مبنا عقالنیت بوده و
ش��هید مطهری نیز از آن با عنوان دموکراسی یاد کرده که این دموکراسی در اسالم یعنی
انسانیت رها شده و در غرب به معنی حیوانیت رها شده است.
رئیس قوه مقننه افزود :آزادی در اس�لام مبنای انس��انی داش��ته و فطری است و در تفکر
اسالمی هدف س��عادت انسانی محسوب میشود ،اما در تفکر غربی لذت و پیشرفت مادی
مبنای آزادی بوده و پایه این نظام تأمین نیازهای غریزی است.
الریجان��ی افزود :ام��روز ایران و غ��رب در حوزه حقوق بش��ر نیز کش��مکش دارند و این
کش��مکش مبنای حقوقی دارد و باید به مبنای حقوقی ایران در حوزه حقوق بش��ر توجه
شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به مسئله مهم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
گفت :در این  35س��اله به این مسئله توجه صحیح نشده اس��ت و باید نظریهپردازیهای
جامعتری شکل گیرد اما مسئله مهمتری که شهید مطهری در کتاب خود نیز به آن اشاره
داش��ته نحوه صحیح اجرایی کردن آن اس��ت ،چرا که اگر شیوههای اجرایی امر به معروف
و نهی از منکر صحیح نباش��د آثار زیانبار آن بیشتر اس��ت اما آنچه مسلم بوده نباید امر به
معروف از طریق خش��ونت باش��د چرا که امروز تندروها در منطقه در قالب امر به معروف
اقداماتی نظیر سر بریدن انسانها انجام میدهند.
وی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با تأکی��د بر اینک��ه امریکاییها بای��د بدانند که
حضورش��ان در منطقه بازی با انبار باروت است تأکید کرد :در این یکی دو روزه ژستهایی
از امریکاییها میبینیم که مدام یا در ترکیه جلس��ه میگذارند یا به سعودی میروند؛ اما
س��ؤال اینجاست که چرا اینها اینقدر نگران هستند ،آیا نگران چند نفر اروپایی هستند که
به داعش رفتهاند؟ یعنی اینها نمیدانستند؟ اما آنچه مسلم بوده این است که امروز همین
جریانهای افراطی نیز گریبانگیر خودشان شده و هیمنه
آمریکا را شکستهاند.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه در قرن اخیر با وجود توس��عه علم
و فناوری ش��اهد بیش��ترین جنگها ،جنایات ،ترورها و
کش��تارهای جمعی بودهایم تأکید کرد :اس��تفاده از عقل
از همین حیث مهم بوده چرا که تکیه بر عقالنیت س��بب
میش��ود جنایاتی از این دست رخ ندهد ،امروز در منطقه
شاهد رویش جریانهای تندرو هستیم که ریشه در رفتار
امریکاییها در عراق و افغانستان دارد.
الریجانی با بیان اینکه س��ه س��ال و اندی قضیه س��وریه
مطرح اس��ت ،گفت :آی��ا غربیها نمیدانس��تند چه رخ
میدهد؟ اگر نمیدانس��تند قابل تأس��ف بوده که با وجود
ادعای مدیری��ت جهانی اینگونه عم��ل کردهاند .هر چند
آنچه مس��لم است آمریکاییها فهمش��ان از مسائل شرق
بسیار پائین است.
الریجان��ی با بی��ان اینک��ه امریکاییه��ا در برخ��ورد با
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مربوط به بخش کودک و نوجوان 21 ،پایان نامه 56 ،دس��ت نوش��ته در بخش آثار
شایس��ته چاپ و  38نرم افزار و کتاب دیجیتال بوده است ،اظهار کرد :رشد کتابهای
ک��ودک ،پایاننامهها و کتابهای دیجیتال و نرمافزارها نیز در این دوره از جش��نواره
نس��بت به دوران قبل بس��یار بیش��تر بوده اس��ت که ما در همین راس��تا از تمامی
شرکتکنندگان در این جشنواره سپاسگذاریم.
رئیس مرکز کتابخانههای آس��تان قدس رضوی گفت :در محورهای چهارگانه این
جش��نواره یعنی کتاب برتر ،پایاننامه برتر ،کتاب دیجیتال و ناش��ر فعال در زمینه
فرهنگ رضوی از برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.
در ادامه این نشست هادی منوری به بیان بیانیهای هیات داوران پرداخت.
در ادامه این مراس��م از برترین هفتمین جش��نواره بین المللی انتخاب کتاب سال
رضوی تقدیر به عمل آمد.
در بخ��ش کتاب برتر در محور تاریخ و س��یره رضوی با رویک��رد علمی -ترویجی از
مهدی غالمعلی از قم به دلیل نگارش کتاب «زندگی به سبک خورشیدی در سیره
و سبک زندگي امام رضا(ع) تقدیر شد.
در همین بخش در محور س��یره و تاریخ رضوی (بخش خان��دان) با رویکرد علمی-
ترویجی از علی اخوام مهدوی از مش��هد به خاطر تالیف کتاب «مهاجران موسوی:
بررس��ی علمی زندگانی فرزندان و ن��وادگان حضرت امام موس��ی کاظم(ع) و علل
مهاجرت آن ها به ایران تجلیل شد.
همچنین از محس��ن عباس��ی نژاد از مش��هد با اثر « امام رضا(ع) و مناسبات عقل و
دین» در محور علوم و معارف رضوی با رویکرد علمی – پژوهش��ی و امیر س��لمانی
رحیمی از مش��هد به خاطر کتاب « دعاهای امام رض��ا(ع)» در محور علوم و معارف
رضوی با رویکرد علمی – ترویجی در بخش کتاب برتر تقدیر به عمل آمد.
همچنین در بخش کتاب برتر از رضا نقدی از مش��هد نویس��نده کتاب « قدمگاه های
امام رضا(ع) در نیش��ابور ،ده سرخ و مشهد:نگاهی به مس��یر مهاجرت امام رضا(ع) از
نیش��ابور به توس» در محور علوم و مع��ارف رضوی( بخش ح��رم و حریم رضوی) با
رویکرد علمی -پژوهشی و در محور کوک و نوجوان از مژگان شیخی از تهران و افسانه
موس��وی گرمارودی از تهران به ترتیب به خاطر نگارش کتاب های « 10قصه از امام
رضا(ع)» و « مهربان تر از باران :حکایت هایی از زندگانی امام رضا(ع)» تجلیل شد.
در بخش بین المل��ل کتاب برتر از علی محمد علی دخیل از کش��ور لبنان به خاطر
خلق کت��اب « والیه العهد لالمام الرض��ا(ع)» ( به زبان عرب��ی) در محور زبان های
خارجی و س��ید افتخار حس��ین نقوی النجفی از کشور پاکس��تان به خاطر نگارش
کتاب « صحیفه رضویه» در محور ترجمه تقدیر به عمل آمد.
همچنین در دو محور طب الرضا(ع) و ش��عر و داس��تان بخش کتاب برتر طبق نظر
هیات داوران هیچ اثری حائز رتبه شناخته نشد.
در بخش کتاب دیجیتال از مجموعه چهار کتاب دیجیتال « با تو عهدی می بندم»،
« بزم محبت» « ،به یادم باش» و « مهارت های زندگی در سیره رضوی» از انتشارات
موسسه خدمات مش��اوره ای جوانان و پژوهش های آستان قدس رضوی از مشهد
و « کتابخانه تخصصی امام رضا(ع)» از انتش��ارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم
اسالمی (نور) از قم و «مجموعه کتاب های ره توشه» از معاونت تبلیغات و ارتباطات
اسالمی آستان قدس رضوی از مشهد تجلیل شد.
در بخش پایان نامه از حسن کش��اورز از تربت حیدریه به خاطر پایان نامه « تحلیل
ساختاری کتیبه های نستعلیق حرم رضوی» و سهراب پور محمد تقی جعفر آبادی
از مشهد به خاطر پایان نامه « تاریخ مهمانسرای آستان قدس رضوی» تقدیر شد.
در بخش ناشر فعال ،انتش��ارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) از تهران به عنوان ناشر
برتر و فعال در حوزه ترجمه آثار رضوی به زبان های خارجی شناخته شد.
از علی فردوسی از اصفهان به خاطر مجموعه شعرهای رضوی با عنوان «آهوانه» در
بخش آثار شایسته چاپ تقدیر شد.
در بخش دیگری از این مراس��م از خانواده مرحوم آیتاهلل عطاردی قوچانی به پاس
خدمات ایش��ان به س��احت فرهنگ رضوی با حضور دکتر الریجانی رئیس مجلس
شورای اسالمی تجلیل شد.

(علیه السالم)

تروریستها و جریانهای افراطی برخورد تاکتیکی داشته و دورهای خود را به خواب
زدن��د و حاال نیز ش��اهد یک رفتار ش��تابزده و فرصتطلبانه از آنان هس��تیم افزود:
شاید این رفتار شتابزده آنان و این ژس��ت به دلیل فشارهای جمهوریخواهان باشد
اما بعید اس��ت که آمریکاییها اینقدر عقل نداش��ته باشند که به خاطر مسائل داخلی
چنین جنگاف��روزی در منطقه به راه بیندازند و این نش��ان میدهد که علت و دلیل
چیز دیگری است.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد :این منطق اص� ً
لا معنا ندارد که ائتالفی برای برخورد با
داعش ایجاد کردند آن هم در شرایطی که تحت نظارت شورای امنیت و سازمان ملل
نبوده و این یعنی آنان عقالنیتی برای اداره دنیا ندارند.
وی ادامه داد :اکنون این سؤال مطرح میشود که دنیا مگر نظامات بینالمللی نداشته
ک��ه آنان چنین ائتالفی برای برخورد با داعش ایجاد کردهاند؛ اینگونه رفتارها نش��ان
میدهد که آنان به دنبال منافع خود و ایجاد مش��روعیت ساختگی برای خود هستند
ام��ا باید بدانند که حضور آنان در منطقه و چنین رفتارهایی بازی با انبار باروت اس��ت
چرا که امروز مردم منطقه بیدار هستند و ممکن است این بازی در انبار باروت تبدیل
به آتشی فراگیر شود.
 1700عنوان کتاب حاصل هفت دوره برگزاری جش�نواره انتخاب کتاب
سال رضوی
رئیس مرکز کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اظهار کرد :بخش
مهمی از معارف رضوی پاس��خهای امام رضا(ع) به سواالت مردم است که آن حضرت
بالغ بر 18هزار س��وال مردم را در طول حیات مبارکشان پاسخ دادهاند که به گفته ابن
شهرآش��وب این سواالت در کتب بزرگان اهل س��نت و کتب اربعه شیعه نیز به کرات
ذکر شده است.
وی ادامه داد :س��واالتی که از امام رضا(ع) میش��ده است شامل س��واالت موردی و
مجموعهای هستند که خوش��بختانه اکثر این سوال و جوابها امروز و در قالب کتب
خطی به دست ما رسیده است.
محمدهادی زاهدی خاطر نش��ان کرد :مسائل نویسی از زمان صادقین(ع) آغاز شد و تا به
امروز ادامه پیدا کرده اس��ت و در زمان علیابن موسیالرضا(ع) نیز مسائل زیادی به رشته
تحریردرآمدکهازآنجملهمیتوانبه«طبالرضا»و«نهجالسالم»اشارهکرد.
رئیس مرکز کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اس��ناد آس��تان ق��دس رضوی ،تصریح کرد:
پرس��شهایی که از امام (ع) شده اس��ت زمینه پژوهشهای زیادی را برای ما فراهم
کرده است که به عنوان مثال به گفته یکی از پژوهشگران بیشترین احادیث اقتصادی
را امام رضا(ع) فرمودهاند.
وی خاطر نشان کرد :برکات وجود مبارک امام رضا(ع) بیش از آن است که به کالم در
بیاید و ما خوش��حالم و خرسندیم که آستان قدس رضوی به تدوین و نشر این معارف
میپردازد و کتابخانه این آس��تان نی��ز که یکی از بزرگتری��ن کتابخانههای جهان به
شمار میروددر همین راستا قدم بر میدارد.
زاه��دی گف��ت :در ردهبندی که یک��ی از موسس��ات معتبر آمریکای��ی در خصوص
کتابخانه ه��ای برتر دنیا انج��ام داده و  20کتابخان��ه تاثیرگذار دنی��ا را با عنوان 20
کتابخانهای که دنیا را تغییر دادهاند ،معرفی کرده است کتابخانه آستان قدس رضوی
در رده هفتم قرار دارد.
رئیس مرکز کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اس��ناد آس��تان قدس رضوی،خاطر نش��ان
کرد :کتابخانه آستان قدس رضوی با سابقه ده قرن امروز به برکت نظام اسالمی رشد
فراوانی کرده اس��ت و ما در اینجا اع�لام میکنیم که این آمادگ��ی را داریم تا از تمام
پایاننامههایی که در مورد امام رضا(ع) به رشته تحریر در میآیند حمایت کنیم.
وی افزود :امروز مرکز کتابخانهها و اسناد آستان قدس رضوی مجموعه  52کتابخانه
در سراس��ر کش��ور و  3میلیون و  556هزار کتاب چاپی 13 ،میلیون برگ س��ند ،یک
میلیون و  570هزار نش��ریه 4 ،میلی��ون و  929هزار کتابخا دیجیت��ال و  ...را در خود
جای داده است.
زاهدی در ادامه عنوان کرد :حضرت آیتاهلل طبس��ی مبل��غ  9میلیارد تومان به این
کتابخانه کمک کردند و ما توانس��تیم بسیاری از نیازهایمان را با استفاده از این کتاب
ها تامین کنیم و خوش��حالیم که ام��روز  23میلیون منبع مطالعاتی از قبیل س��ند،
کتاب ،نش��ریه و مقاله در این کتابخانه وجود دارد و در اختیار پژوهشگران و محققان
قرار دارد.
رئیس مرکز کتابخانهها ،موزه ها و مرکز اس��ناد آستان قدس رضوی با اشاره به جشنواره
انتخاب کتاب س��ال رضوی گفت :برگزاری این جشنواره در هفت دوره گذشته منجر به
گردآوری  1700عنوان کتاب در زمینه زندگی امام رضا(ع) بوده است که این کتاب ها در
کتابخانهتخصصیحضرترضا(ع)دراختیارپژوهشگرانقراردارد.
وی ادام��ه داد :یکی از ب��رکات برگزاری این جش��نواره ورود ب��ه حوزههای جدید به
خصوص کتابهای غیر فارسیزبان است و از آن جمله میتوان به  320اثر روسی ،اردو،
ترکی ،انگلیسی ،عربی و فرانسوی و  ...اشاره کرد که به دبیرخانه این جشنواره در این
دوره رسیده است.
زاهدی با اش��اره ب��ه اینکه از میان آثار رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره  33کتاب

فخراهدمان
ر ض نگ
وی

نـخـادمان
فرهمونه
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وی

پای درس مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت ا ...العظمی ناصرمکارم شیرازی:

جشنواره امام رضا(ع) و جشن های دهه کرامت
معرفت نسبت به اهل بیت(ع) را  افزایش می دهد
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حض�رت آیت ا ...العظمی مکارم ش�یرازی متولد س�ال
طى دوره دبستان و
 1305در ش�هر ش�يراز هس�تند .پس از ّ
دبيرستان و پس از آن که با س�قوط رضاخان و فراهم شدن
آزادى نس�بى ،از طرف يکى از علماى بزرگ شيراز(مرحوم
آيه ا ...حاج س ّيدنورالدين ش�يرازى) از همه عالقمندان به
تحصيل علوم دينى دعوت به عمل آمد ایشان در سال س ّوم
دبيرستان با اشتياق زائدالوصفى در کنار دروس دبيرستان،
به مطالعه دروس دينى مشغول شدند .ایشان در مدرسه آقا
باباخان شیراز به کسب علوم صرف ،نحو ،منطق ،بیان و بدیع
پرداختند و با گرایش به رش�ته فقه و اصول سطوح متوسط
د و همزمان به تعدادی از
و عالی را در  4سال به پایان رساندن 
طالب نیز درس می دادند.
آیت ا ...مکارم ش�یرازی در س�ن  18سالگی حاش�یه ای بر
کفایه االصول آخوند خراسانی نوشتند و در همان سال وارد
حوزه علمیه قم ش�دند و در مدت  5س�ال دروس حوزوی را
نزد اس�اتیدی همچون حضرت آی�ت ا ...العظمی بروجردی
گذراندند.
ایش�انبهدلیلنبوغواس�تعدا دفوق العادهایکهداش�تنددر
سنبيس�توچهارس�الگىمو ّفقبهاخذاجازهاجتها دازسوی
علمایبزرگنجفاشرفگردیدند.
فعالیت ه�ای علمی آی�ت ا ...مکارم ش�یرازی در دوران
جوانی
ایش��ان در س��ال  ۱۳۶۹هـ.ق وار د حوزه علمیه در نجف ش��دن د و در
س��ال  ۱۳۷۰هـ.ق به ایران بازگشتند و در قم به تدریس سطوح عالی
و سپس خارج اصول و فقه پرداختند و در سال سال  ۱۳۳۶شمسی به
اتفاق جمعی از دانشمندان ،ماهنامه مکتب االسالم را زیر نظر آیتا...
سی د کاظم شریعتمداری و دارالتبلیغ اسالمی راه اندازی کردند.

تالیفات
ای��ن عالم بزرگ��وار از دوران جوانی قلم به دس��ت گرفتند و کتاب ه��ای فراوانی را در
رشتههای عقاید و معارف اسالمی و مساله والیت ،تفسیر ،فقه و اصول نوشتند.
از تألیفات و آثار ایش��ان تا کنون حدود  ۲۰۰عنوان کتاب به چاپ رسیده که برخی از
آنها بیش از  ۳۰بار تجدید چاپ ش��ده و برخی به بی��ش از  ۱۰زبان زنده دنیا ترجمه
شده و در کشورهای گوناگون انتشار یافته است.
مهمترین اثر قرآنی ایش��ان کتاب تفس��یر نمونه در  27جلد می باشد همچنین از
جمله کتب فقهی ایش��ان « :انوار الفقاهه»« ،القواع��د الفقیه» و «انوار االصول» و
«تعلیقات مستدل» و ش��رحی بر تمام عروه الوثقی است که مکرر به چاپ رسیده
است.
رس��اله عملیه ایش��ان(توضیح المس��ائل) تاکنون بارها چاپ ش��ده و این رس��اله به
زبانهای اردو ،عربی ،ترکی آذربایجانی و انگلیس��ی ترجمه و منتش��ر ش��ده اس��ت.
همچنین این مرجع عالی قدر آثاری همچون اس��تفتائات در  3جلد ،اخالق در قرآن،
احکام عزاداری ،ارتب��اط با ارواح ،احکام خانواده و دهها اثر گرانقدر دیگر را در کارنامه
زندگی خو د به ثبت رس��انده اند .کت��اب مناظرات تاریخی امام رضا(ع) که در س��ال
 1388توسط انتشارات بنیا د پژوهش��های آستان قدس رضوی منتشر گردیده است
ازجمله آثار با ارزش ایشان است.
در حال حاضر درس خارج ایشان یکی از پرجمعیتترین و پر رونق ترین دروس حوزه
علمیه قم است و بیش از  ۲۰۰۰نفر از طالب در درس ایشان شرکت میکنند.
آیت ا ...مکارم شیرازی :جشنواره امام رضا(ع) و جشن های دهه کرامت
معرفت نسبت به اهل بیت(ع) را افزایش می دهد
حضرت آیت ا ...العظمی مکارم ش��یرازی جش��ن های دهه کرامت و جش��نواره بین
المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) را باعث افزایش معرفت نس��بت به اهل بیت(ع)
دانستند.
ایشان افزودند :برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در دهه کرامت ،شناخت
و معرفت نسبت به اسالم و قرآن و اهل بیت(ع) را گسترش می دهد.
آیت ا ...مکارم شیرازی تصریح کردند :حضرت فاطمه معصومه(س) در نهایت شرافت
نسبی و مقام علمی و معنوی قرار دارند.
ایش��ان با اشاره به جایگاه واالی دختر موسی بن جعفر(س) در احادیث و روایات ائمه
اطهار(ع) خاطرنشان کردند :امروز دشمنان و مخالفان تشیع و ملت ایران باید ببینند
و بدانند که عشق به اهل بیت عصمت وطهارت(ع) در نزد این مردم در چه حدی است
و پیروان این مکتب هیچ گاه از عش��ق و ارادتشان به س��احت انوار الهی اهل بیت(ع)
کاسته نخواه د شد.
ایش��ان به حدیثی از پیامبر اک��رم(ص) درباره فاطمه معصومه(س) اش��اره کردند و
گفتند :ایش��ان میفرماین د که پاره تن من در قم مدفون میش��و د و هر کس به زیارت
او بیاید بهش��ت بر او واجب خواهد ش��د ،عبارت پاره تن من تنها یک بار دیگر در مورد
فاطمه زهرا(س) بیان شده است.
این مرجع تقلی��د در ادامه ضمن قدردانی از دس��ت اندرکاران برگ��زاری برنامه ها و
جشن های دهه کرامت و جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ،تصریح نمودند :برگزاری
اینگون��ه برنامه های متنوع فرهنگ��ی و هنری برای گروه های س��نی مختلف ،باعث
جذابیت هرچه بیش��تر و گسترش ش��ناخت و معرفت مردم به ویژه جوانان نسبت به
اسالم و قرآن و اهل بیت(ع) می شود.
ایشان گرامیداشت دهه کرامت را مایه کوری چشم دشمنان شیعه و وهابیون خرافی،
بیرحم و آدمکش عنوان و تصریح کردند :آنها گمان میکنند میخواهند آثار شیعه
را براندازن��د ،در حالی ک��ه روز به روز برنامههای تازه و مجال��س جدید و نورانیت تازه
برای اهل بیت(ع) در جهان شیعه و تمام دنیا برقرار میشود.

(علیه السالم)
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استا د محمدعلی کریم خانی:

صلوات خـاصه امام رضا(ع)

را در دستـــگاه ســهگــاه میخوانم

اس�تاد محمدعل�ی کری�م خان�ی صاح�ب نوای مش�هور
«آم�دمای ش�اه پناهم ب�ده» گف�ت :انش�اءا ...امس�ال در
اختتامیه جش�نواره ام�ام رضا(ع) صلوات خاص�ه حضرت را در
دستگاه سهگاه اجرا میکنم.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس�انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،
محمدعلی کریمخانی در س�ال  1329در اس�تان قزوین متولد شد.
وی از کودک�ی به مداح�ی و مؤذنی عالقهمند ب�ود و در ایام محرم و
ماه مبارک رمضان به تمری�ن مناجاتخوانی و مداحی میپرداخت.
محمدعل�ی اولین مداحی خود را در س�ن  16س�الگی در حرم امام
رض�ا(ع) تجربه کرد و پ�س از آن زیر نظر مرحوم حس�ین صبحدل
ای�ن راه را در رادی�و ب�ه ص�ورت حرفهای ط�ی کرد .وی در س�ال
د اصفهانی ب�ا آریا عظیمینژاد آهنگس�از
 1383به واس�طه محم� 
د که حاصل این آش�نایی چندین اثر در
جوان کش�ورمان آشنا ش� 
پاسداشت مقام امام علیبن موسیالرضا(ع) و حضرت اباعبدا(...ع)
اس�ت .کریمخانی از این همکاری به نیکوی�ی یاد میکند و میگوید
همچنان عالقه دارد چند قطعه دیگر با عظیمی نژا د کار کند.
با این اس�تاد نغمه ه�ای آیینی گف�ت وگوی کوتاه�ی انجام
دادیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.
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استاد در چه حالی هستید؟ شنیدهایم کمی کسالت داشتید...
ـ الحمدهلل بهترم ،به هر حال پیری اس��ت و گاهی کس��الت س��راغ آدم میآید و
مجبورم قرص قلب بخورم .همیش��ه از ائمه میخواه��م عنایت کنن د و دردهایم
را دوا کنند ،البته کارهای خدا حکمت دارد .گاهی از خودم میپرس��م چرا احمد
عزیزی که این همه ش��عر برای ائمه دارد ش��ش ـ هفت س��ال اس��ت روی تخت
بیمارستان افتاده؟ اگر آدم بدی اس��ت که نمیتواند این همه شعر مذهبی گفته
باش��د ،اگر هم آدم خوبی اس��ت چرا بای د مستحق این باش��د؟ کار خداست ،البد
حکمت دارد.
انشاءا ...که همیشه سالمت و تندرست باشید .پارسال در اختتامیه
جشنواره امام رضا(ع) که خیلی با نشاط اجرا کردید...
ـ بله واقعا هیچ سالی مثل پارسال حس و حال نداشتم .به جمعیت نگاه میکردم
و میدیدم اکث��را دارند گریه میکنند .البته این یک حس دوطرفه اس��ت ،یعنی
مستمع ،خواننده را سر ذوق میآورد .ش��نونده باید اهل دل و اهل معرفت باشد،
مثال ش��ب نوزدهم ماه رمضان امسال در مراس��می بودم ،مخاطبان توجه زیادی
نداشتند ،ذوق من هم گرفته ش��د ،پرده صدا را پایین آوردم و برای خودم زمزمه
کردم.
از نق�ش مخاط�ب گفتید ،ب�ه نظرتان ش�عر چقدر در ایجاد ش�ور و
سرذوق آوردن خواننده نقش دارد؟
ـ ش��عر خیلی در من اثرگذار اس��ت ،ش��عر که خوب باش��د با اینکه در این س��ن
حافظهام یاری نمیکند اما باز س��عی میکنم آن را حف��ظ کنم اما خیلی وقتها
شعر نیست و به قول معروف «معر» است! شعر که خوب باشد ،سر ذوق میآیم ،با
ش��نونده پاسکاری میکنم و بخشی از شعر را میخوانم و بخشی را از مردم جواب
میگیرم .ش��عر که خوب باشد ،مردم را خس��ته نمیکند .آقای انسانی یک بار در
هیئتش گفت سخنران باید حرف تازه بزند ،چیزی که مردم بدانند گفتنش فایده
ندارد .باید متناسب با مجلس باش��د ،مثال در میالد امام حسین(ع) روضه قتلگاه
میخوانند که اشتباه است.
االن که دس�تگاههای صوتی پیشرفت کردهاند ،بسیاری با صداهای
معمولی و حتی ضعیفتر از آن خواننده میشوند...

ـ برای داش��تن صدای خوب دستگاه فایده ندارد ،باید زحمت کشید .باید تمرین
کرد .البته که دس��تگاه هم خیلی مهم اس��ت ،اما منظورم در دس��تکاری صدای
خواننده نیس��ت .اتفاقا صدابردار نباید موقع خواندن صدا را باال و پایین کند ،من
اگر همان ابت��دای خواندنم صدابردار این کار را بکند کل تمرکز و ش��وقم گرفته
میشود .این هنر خود خواننده است که فاصله دهانش را با میکروفن تنظیم کند.
مرحوم صبح��دل به من میگفت وقتی میخواهی اوج بگیری باید س��ی ـ چهل
سانتیمتر از میکروفن فاصله بگیری تا صدایت جیغ نشود .خب ما خودمان اینها
را میدانیم ،دیگر نیازی نیست صدا را کم کنند.
از توصیههای مرحوم اس�تاد صبحدل گفتید ،چیز دیگری هم به یاد
دارید؟
ـ خدا رحمتش کند ،خیل��ی چیزها به من یا د داد .به یادم هس��ت مرا از خواندن
اشعار و نوحههای عربی نهی میکرد ،میگفت بای د سوادش را داشته باشی ،بدون
مطالعه نخوان ،باید بیست سال دوره ببینی تا بتوانی صحیح بخوانی.
االن که دیگر برای خواندن اشعار عربی مشکلی ندارید؟
ـ م��ن از نوجوانی زیر نظر اس��تادم تعزیه میخواندم و دو س��ه قصیده عربی هم
حفظ بودم ،اما نمیدانم اعراب کلمات را درس��ت ادا میک��ردم یا نه .بعدها برای
اینکه بهترین و صحیحترین ادای کلمات را داش��ته باش��م از علما و اساتید کمک
«حب الحسین(ع)» را
میگرفتم .مثال اخیرا ً شبکه اول سیما از من خواسته است ّ
بخوانم .این ش��عر عربی را روی کاغذ نوشتهام و اعراب کلمات را با دکتر اسماعیل
آذر چک کردم تا مطمئن باشم درست میخوانم و به زودی آن را در آواز افشاری
اجرا میکنم .همین جا بگویم برنامه مش��اعره را ن��گاه میکنم و وقتی این برنامه
شروع میشود همه اعضای خانوا دهام پای تلویزیون میآیند.
غیر از حب الحسین(ع) دیگر چه کار جدیدی دارید؟
ـ جش��نواره امام رضا(ع) از من دعوت کرده اس��ت صلوات خاصه امام رضا(ع) را
در مراس��م اختتامیه بخوانم و اکنون در حال کار کردن روی آن هستم .من برای
خواندن صلوات خاصه س��بک خاص خودم را دارم و قصد دارم آن را در دس��تگاه
س��هگاه بخوانم ،ضمن اینکه روی هر کلمه باید آهنگ مخصوصی را ادا کرد .البته
س��الهای قبل هم در جش��نواره امام رضا(ع) خواندهام اما امسال برای اولین بار
است که میخواهم صلوات خاصه را اجرا کنم.
گفتید در خواندن س�بک خاص خودتان را دارید .موقع خواندن چه
عادتها یا تکنیکهایی دارید؟
ـمنبرایخواندنبای د زمانکافیداشتهباشم،چونصدایمنطوریهستکهیک
ربع طول میکش�� د تا گرم شو د و فضا را گرم کند .گاهی حتی قبل از ضبط میروم در
اتاقودوسهدقیقهممت ددا دمیزنمتاصدایمبازشو دوهنگامخواندننگیرد.
من از شما یک س��وال میکنم ،آیا می توان در پنج دقیقه شاهنامه را تعریف کرد
و زیبایی و عظمت آن را هم نش��ان داد؟ خواندن هم به همین صورت اس��ت ،باید
کم��ی زمان داش��ت .البته نه اینکه بگویم زیا د بخوانم و مردم خس��ته ش��وند ،نه
منظور این نیس��ت .یک نکته هم بگویم ،هر وقت خواستم برای آقا علیبن موسی
الرض��ا(ع) بخوانم ،خو د ایش��ان عنای��ت کردهاند و حتی قب��ل از گرمکردن صدا
توانس��تهام با حنجره باز و با پرده باال بخوانم .به نظرم هیچ س��الی مانند پارس��ال
حس و حال نداشتم و دیدم اکثر حاضران در سالن هم گریه میکنند ،شاید شعر
هم خیلی تأثیر داشت ،آنجا ش��عر «من دست خالی آمدم ،دست من و دامان تو»
را میخواندم و از مردم جواب میگرفتم.
استاد به عنوان آخرین س�وال بفرمایید سبک یا صدای چه کسی را
میپسندید؟
ـ خیلیها هس��تند ،چه ایران��ی ،چه آذری و چه عرب .در آذریها صدای س��لیم
م��وذنزاده اردبیلی حرف ندارد ،واقعا نقص ندارد .س��لیم با آن صدا اگر س��مت
موسیقی میرفت ،دنیا را تسخیر میکرد!

فخراهدمان
ر ض نگ
وی

نـخـادمان
فرهمونه
ر ض نگ
وی

عضو شورای شهر تهران:

عشق و عالقه مردم ما و اصحاب فرهنگ و هنر

به امام رضا(ع) بر کسی پوشیده نیست
جن�اب آقای مس�جد جامعی مهمتری�ن کاری که
حضرتعال�ی برای تروی�ج فرهنگ رض�وی در دوران
خدمت فرهنگی خود به انجام رساندهاید ،چیست؟
راس��تش خیلی کاری نک��رده ام اما دوس��تانم لطف دارند و
میگوین��د کارهایی کرده ام که یک��ی از مهمترین کارهای
آن دوره حمایت از راه اندازی و برگزاری جش��نواره فرهنگی
هنری امام رضا(ع) بود.
جنابعالی نقش جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)
در شناس�ایی و معرفی پدیدآورندگان آثار فرهنگی
و هن�ری مرتبط ب�ا امام رض�ا(ع) را چگون�ه ارزیابی
میکنید؟
این جشنواره نقش های مختلفی دارد که یکی از آنها تشویق
و ترغیب نویسندگان و هنرمندان و اهل فرهنگ ،برای خلق
و تألیف آثار و توجه دادن به این حوزه است.
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احمد مس�جد جامع�ی وزی�ر فرهنگ و
ارش�اد اسلامی در دولت ه�ای هفتم و
هش�تم و رئیس شورای ش�هر تهران در
سال 92بود.
مس�جد جامع�ی ب�ه دلی�ل حمای�ت از
برگزاری نخس�تین دورههای جش�نواره
ام�ام رض�ا(ع) ب�ه عن�وان خ�ادم نمونه
فرهنگ رضوی ،انتخاب ش�ده اس�ت.او
گف�ت و گوی م�ا را صمیمان�ه پذیرفت.و
پاسخگوی سواالتمان بود.

چنانچه در آینده توفیق داش�ته باشید در ساحت
مق�دس حضرت رضا(ع) خدمت�ی فرهنگی را عرضه
نمایی�د چ�ه برنام�ه ای را در دس�تور کار خ�ود قرار
میدهید؟
درست اس��ت که مس��ئولیتها و محل کار و فعالیت ما تغییر
میکند ،اما به هر حال ،هرکس عالئقی دارد و حوزه فرهنگ
و هنر جزء عالیق شخصی من است .شاید مهمترین خدمت
فرهنگی این باشد که خودمان را به فرهنگ و اخالق رضوی
آراس��ته کنیم و فعالیتها عمیقتر و ب��ا فرزندانمان و فرزندان
س��رزمینمان بیش��تر گفتگو کنیم و آنها را در برنامههایمان
بیشتر مشارکت بدهیم.
به نظر حضرتعالی دستگاههای فرهنگی ،اصحاب
هنر ،ارباب اندیش�ه و صاحبان قلم توانس�تهاند دین
خود را به ساحت فرهنگ رضوی ادا کنند و آموزههای
رضوی را در جامعه به سهم خود منتشر نمایند؟
عش��ق و عالقه مردم م��ا و اصح��اب فرهنگ و هن��ر به امام
رضا(ع) بر کس��ی پوشیده نیست .فکر میکنم کمتر خانهای
باش��د که در آن کس��ی را به نام رضا یا نام های مشتق از آن
ننامند .همین نش��انگر عمق عش��ق و ارادت هم��ه ایرانیان
به ای��ن خاندان اس��ت .ای��ن ارادت در رش��تههای هنری،
جلوههای مختلفی داش��ته و دارد .از جمله همین آس��تان،
موزه و کتابخانه حضرت است که همچون گوهری درخشان،
همهی هنرهای قدیم و جدی��د ایرانی را در خود جای داده و
نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی است.

(علیه السالم)

فخراهدمان
ر ض نگ
وی

نـخـادمان
فرهمونه
ر ض نگ
وی

حجت االسالم لبخندان:

ترویج فرهنگ رضوی فقط

با عشـق و عــالقه به ائمه مــحقق می شود
فرهنگ رضوی را با پیاده روی ترویج می کنیم
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حجتاالس�لام والمس��لمین محمدعلی
لبخن��دا ن  ،ا م��ا م جما ع��ت مس��ج د
صاحبالزمان(عج) در بندرعباس اس��ت و
در حال حاضر نیز به عنوان مشاور استاندار
هرمزگان در امور روحانیت ،رئیس جامعه
روحانی��ون هرمزگان ،دبی��ر کمیته علمی
کنگره بینالمللی امام س��جاد(ع) فعالیت
اجرایی دارد.
فعالی��ت ه��ای فرهنگ��ی ش��اخصی را در
کارنامه خود به ثبت رس��انده اس��ت که از
جمله آن می ت��وان به راه ان��دازی کاروان
پیاده الش��هداء اش��اره کر د که این کاروان
را در هش��تمین س��ال متوالی در سال 92
با ش��عار حمای��ت از والیت و تروی��ج ایثار
و ش��هادت ب��ا ط��ی مس��یر ه��زار و ۱۳۹
کیلومتری بندرعباس تا قم در طی  ۲۰روز
به راه انداخت.
دانستن فعالیت های فرهنگی که در طول

مسیر این س��فر معنوی تدارک دیده بود نیز خالی از لطف نیست؛ برنامه های متنوع فرهنگی از جمله دیدار با
خانوادههای شهداء و مسئوالن شهرهایی که در مس��یر حرکت کاروان قرار دارند ،برپایی نمازجماعت ،دعای
کمیل ،ندبه ،توسل و زیارت عاشورا و طرح تالوت نور برگزار می شد.
همچنین شرکت در برنامه های طرح فرهنگی  -آموزش��ی سفیران والیت ،دیدار با مراجع عظام تقلید ،علماء
و طالب هرمزگانی مش��غول به تحصیل در قم از دیگر برنامه هایی است که پس از ورود کاروان به شهر مقدس
در قم تدارک دیده شده بود.
جمع آوری و انتش��ارعملکر د هفت س��اله کاروان پیاده الشهداء به همراه اس��تفتاء مراجع پیرامون ثواب پیاده
رفتن به زیارت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در قالب کتاب از دیگر اقدامات فرهنگی وی است.
حجت االس�لام لبخندان در دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به عنوان خ��ادم نمونه فرهنگ
رضوی پیشنهادی از حوزه جشنهای مردمی انتخاب شده است.
حجت االس�لام محمد علی لبخندان،امام جماعت مس��جد صاحب الزمان(عج) بندرعباس که کاروان پیاده
هرمزگان به مشهد را از  9سال پیش راه اندازی کرده است هرساله مسیر  1000کیلومتری این استان ساحلی
تا جوار بارگاه امام رضا(ع) را با پای پیاده طی می کنند.
لبخندان در خصوص حرکتی که در اس��تان هرم��زگان ،تدارک دیده می افزاید :کاروان پیاده الش��هداء برای
نهمین س��ال متوالی با شعار حمایت از والیت و ترویج ایثار و شهادت مسیر بیش از هزار کیلومتری بندرعباس
تا مش��ه د را طی می کن د و این راه در واقع سرآغاز یک حرکت نو شده که عشق و ارادت به امام رضا(ع) را نشان
می دهد.
امام جماعت مسجد صاحب الزمان(عج) بندرعباس و مسئول کاروان پیاده هرمزگان تا مشه د تصریح میکند:
یک��ی از بزرگترین کارهایی که توفیق پیدا کردم در خدمت ترویج فرهنگ رضوی انجام دهم این اس��ت که از
 9سال قبل و در زمانی که دش��من و به خصوص وهابیت اقدام به کمرنگ تر کردن جایگاه معصومین می کرد
با س��ه محور ش��ناخت و معرفت به ائمه به خصوص امام رضا(ع) ،ایجا د محبت بیشتر نسبت به ایشان و ترغیب
جوان��ان به گوش به فرمان بودن به بیانات ائم��ه اطهار اقدام به راه اندازی کاروان پیاده از اس��تان هرمزگان به
مش��هد کردیم .در اوایل این طرح احس��اس کردیم که تنها سخنرانی و کالس های آموزشی جواب نمی دهد و
فاصله 1000کیلومتری با مشهد را یک جریان موج ساز در زمینه ترویج فرهنگ رضوی دانستیم.
حجت االس�لام محمد علی لبخندان می افزاید :برپایی کاروان پیاده هرمزگان تا مشهد فقط برای اثبات عشق
و عالقه شیعیان دلسوخته نسبت به ائمه اطهار بود ولی در ابتدا مسئولین کمک نمی کردند و سال اول را با یک
دس��تگاه نیسان شروع کردیم و پول شخصی چاشنی آن ش د و عش��ق و عالقه آن به نوعی بو د که فاصله ۱۱۳۹
کیلومتری اصال به چشم نیامد.
امسال سال نهم اس��ت که کاروان پیاده هرمزگان به مش��هد را همزمان با میالد امام رضا(ع) خواهیم داشت و
با این کار می خواهیم محبت مان به اهل بیت و مخصوصا امام هش��تم را به صورت عملی نش��ان دهیم .چرا که
ائمه ما مظلومیت خاصی دارند و با هجمه ای که علیه شیعیان صورت گرفت وجود چنین حرکاتی بسیار مفید
واقع می شود.
حجت االس�لام لبخندان یادآور می ش��ود :فعالیت های بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در سطح کشور بی نظیر
اس��ت و در حقیقت حرکتی کامال فرهنگی است ولی باید برای تمام امامان در کشور بنیادی وجود داشته باشد
تا برنامه های جامع و کاملی برای ائمه در سطح ملی و بین المللی انجام شود.
خورشید تابان خراسان و این فعالیت های ناچیز
او تصریح می کند :ش��خصیت امام رضا(ع) بسیار بزرگ است و حرکت ما یک کار مقدماتی در کشور به حساب
می آی د و هدف ما گس��ترده تر کردن آن و جذب جوانان و توجه مسئولین در زمینه فرهنگ رضوی است و این
را می خواهیم به تمام ایران منتقل کنیم .ش��خصیت ائمه و معصومین دارای جایگاه علمی وسیعی است و باید
گسترده تر در این زمینه فعالیت ها صورت بگیرد.
خورشید تابانی که در خراسان بزرگ جای گرفته اینقدر بزرگ است که تمامی فعالیت های ما در مقابل ایشان
ناچیز است و شخصیت حضرت رضا(ع) بیشتر از اینها باید مورد توجه قرار گیرد.
اب��زار هنر را نباید در موض��وع ترویج فرهنگ رضوی نادیده بگیریم و در صحبت ه��ای بزرگان هم این موضوع
تاکید ش��ده ولی به اعتقاد ش��خصی بنده هنر هنوز نتوانس��ته به س��احت امام رضا(ع) ادای دین کند و ما باید
بتوانیم این مقوله مهم را از دریچه هنر ارائه کنیم.

(علیه السالم)

فخراهدمان
ر ض نگ
وی

نـخـادمان
فرهمونه
ر ض نگ
وی

سیروس مقدم:

ارادت به امـــام رضا(ع)

همــواره در فیـــلم هایم جاری است
آرزو دارم درباره امام هشتم سریال بسازم

بینن�دگان قاب جادویی با س�یروس مقدم
فیلمنامهنوی�س وکارگ�ردان س�ریال های
مشهور تلویزیونی آش�نایند .او فارغ التحصیل
دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی
امام رضا(ع)،مقدم ،فعالیت�ش در عرصه هنر هفتم را
از سال  ۱۳۵۵با دستیاری کارگردان و طراحی صحنه
و لباس در مجموع�ه تلویزیونی «دایی جان ناپلئون»
آغاز کرد .در ادامه خودش در تلویزیون س�ریال های
پرمخاطبی هم چون«چاردیواری»«،اغما»«،پیامک
ا ز دیا ر با قی »  « ،ر و ز حسر ت »  « ،ر س�تگا ر ا ن » ،
«زیرهش�ت» و«پایتخ�ت» راس�اخت .س�ریال
«مدینه»آخرین اثر مقدم بود که ماه رمضان امس�ال
د و مخاطبان بسیاری را با خود
از ش�بکه یک پخش ش 
همراه کرد.نکت�ه قابل توجه در کارنامه فیلم س�ازی
س�یروس مقدم،توجه ویژه او ب�ه مقوله زیارت و حرم
ام�ام رضا(ع) اس�ت ک�ه س�ریال ه�ای او را متمایز و
دیدنی می کند.
با س�یروس مقدم درباره حضور ام�ام رضا(ع) در
فیلم هایش به گفت و گو نشستیم.
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آق�ای مقدم عش�ق و عالق�ه به ام�ام رضا(ع) و
توج�ه به موض�وع زیارت و ح�رم امام هش�تم در
فیلمهایتان از کجا و چگونه در شما شکل گرفت؟
راس��تش از یک س��فر آغاز شد،س��فر به خانه خدا .بع د از
سریال نرگس از طرف سازمان صدا و سیما به مکه مکرمه
مش��رف ش��دیم در آنجا حال و هوایی به من دست داد و
دریچه های جدیدی روبروی من باز ش�� د گویی که انگار
خداوند متعال راه های خوب را جلوی پای من گذاشت و
از من خواست در این راه ها گام بردارم .به دنبال این حس
و حال سریال چاردیواری را س��اختم که موضوع مشهد،
زیارت و امام رضا(ع) و ارادت و اشتیاق نسبت به تشرف به
حرم این امام عزیز را حکایت می کرد .بع د از این س��ریال
ب��ود که دیگر با خود قصد کردم هر کاری را که می خواهم
بسازم به گونه ای باش��د که موضوع زیارت و امام رضا(ع)
در آن حتما نهفته باش د که این روند را در سریال پایتخت
کلی د زدم و خانواده نقی در پایان س��ریال به مشهد آمدند
و به خواس��ته قلبی خود رس��یدند .در پایتخت  2و  3نیز
مش��اهده کردید که نمایی از بحث زائر و زیارت در آن بود
و حتی در سریال چک برگشتی نام فرزن د تازه به دنیا آمده
را رضا گذاش��تند تا ارادت بنده و تمام تیم س��ریال به این
امام عزیز کامل شود.
به نظرت�ان س�ینما و تلویزیون ما توانس�ته اند به
ساحت امام هشتم(ع) ادای دین کنند؟

   

نه!اصال! به نظرم سینما و تلویزیون ما تا کنون به صورت ویژه نتوانسته است دنیای
وسیع و دانش عرفانی و ارادتی که نسبت به حضرت رضا(ع) در جهان موجود است
را به تصویر بکش��د و این مرا یاد «خس��ی در میقات» جالل آل احمد می اندازد .ما
می توانس��تیم با انسجام بیش��تری فیلم هایی که روایتگر ارادت و عظمت این امام
عزیز باشد،بسازیم.
زمانی در سینما و تلویزیون می توانیم درست و تاثیرگذار حرف بزنیم که جذابیت
را ب��ا معناگرای��ی ،ترکیب کرده و از این تریبون بزرگ و وس��یع پی��ام های خود را
منتق��ل کنیم ،یک س��خنرانی ب��زرگ آنقدر مخاطبان گس��ترده ای ن��دارد ولی
مخاطبان تلویزیون ما  70میلیون ایرانی مس��لمان اس��ت پس وظیفه داریم که از
این تریبون به نحو احسن اس��تفاده کنیم و روایت ها و قصه های جذاب را به مردم
منتقل کنیم .خو د من سعی دارم این گونه عمل کنم .می بینید از سینمای گیشه و
کلیشه دور شدم و ساختار فیلم هایم را به اعتقادات قلبی ام گره زده ام.
برسیم به جشنواره امام رضا(ع).چقدر این جشنواره را می شناسید و
د آورندگان آثار هنری مرتبط با این
نقش آن را در شناسایی و معرفی پدی 
امام چطور ارزیابی می کنید؟
برگزاری جشنواره امام رضا(ع) یک اتفاق بزرگ و خوشایند در سطح کشور است و
حتی می توان گفت که کمی دیر این اتفاق افتا د و باید پیش از این ها این جشنواره
به صورت بین المللی برگزار می ش��د ،یادم می آی د جش��نواره ای حول محور نماز
برگزار ش��د و من یکی از فیلم هایی که با این موضوع ساخته بودم را برای آن ارسال
کردم و جایزه خود را از دستان حجت االسالم قرائتی دریافت کردم و به آن افتخار
می کنم.به نظرمن هر چقدر موضوعات مذهبی و دینی بیش��تر محور جشنواره ها
شود اشتیاق و اس��تقبال از آنها بیشتر می شود چرا که ما کشوری مسلمان و شیعه
هستیم و درخانوادههای مذهبی رشد کردیم و باید به این گونه جشنواره ها توجه
کنیم .بای د ای��ن گونه موضوعات در قالب جش��نواره ها قرار گیرد تا فیلمس��ازان،
هنرمندان و دیگر اقشار نسبت به آنها حساس شده و سبب تحقیق و پژوهش در آن
خصوص شوند و عالقه خو د را نیز نشان دهند.
چه برنامه ای برای آینده دارید؟
آرزو دارم و خیلی دلم می خواه د یک س��ریال نمایش��ی طوالنی با موضوع زیارت
بس��ازم البته به صورت دقیق تر و مش��خص تر که بتواند فرهنگ زیارت را معرفی
کند .در این خصوص پیشنهادی هم ش��ده ولی می خواهم در این سریال اقدام به
رازگشایی هایی در خصوص زیارت و ارتباط مردم با امام رضای عزیزکنم و مقداری
فراتر از تولیدات قبلی عمل کنم یا به گونه ای خلوت زائران را به تصویر بکش��م که
این نیازمند هماهنگی بین دس��تگاهی و تس��هیل در فرآیند آماده س��ازی دارد تا
محدو د نشوم و یک فعالیت بزرگ فرهنگی با یک تعامل ویژه رقم بخورد .می توانم
بگویم شاید سریالی با مضمون مش��خص تر راجع به فرهنگ زیارت ،عشق ،عالقه
و ارادت مس��لمین و ایرانیان به حضرت رضا(ع) بس��ازم و یکی از آرزوهای من این
است که چنین سریالی درباره امام هشتم(ع) بسازم.
وکالم آخر...
پس از بازگش��ت از خانه خدا عهد کردم یا س��ریال نسازم و یا اگر سریال ساختم در
واقع خدمت مردم و متکی به باورها و اعتقادات خودم باش��د چرا که در خانواده ای
مس��لمان و معتقد بزرگ شدم و دوس��ت دارم از این طریق امید را به جامعه تزریق
کنم.
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د جالل فیاضی:
سی 

نعــمت فرهنــگ رضـوی

مثــل اقیــانوسی بـی کران است
د تمام توان و استعداد جامعه معطوف فرهنگ رضوی شود
بای 

س�ید جالل فیاضی از روزنامهنگاران و چهرههای فرهنگی مش�هد به شمار می رو د که
دارای لیس�انس فیزیک از دانشگاه فردوسی مش�هد و فوق لیسانس مهندسی صنایع
از دانش�گاه علم و صنعت ایران است .وی پس از انقالب در عناوین مختلفی مثل معاون
مرکز فعالیتهای فرهنگی صدا وس�یمای جمهوری اسلامی خراسان رضوی و تولید
برنامههای فرهنگی رادیو تلویزیونی به عنوان نویس�نده و مجری ،قائم مقام ش�ورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی و مسئول س�تادهای دهه فجر درسالهای نخست انقالب
وس�ازماندهی اداره و مجری راهپیمائیهای مردمی و مراس�م فرهنگ�ی و انقالبی در
مش�هد ،رئیس مدرسه عالی شهید هاشمی نژاد وابس�ته به سازمان تبلیغات اسالمی،
قائم مقام دفتر نماینده محترم امام در اس�تان خراس�ان رضوی ،معاون اجرائی کنگره
جهانی حضرت رضا علیه السلام و عضو ستاد تبلیغات جنگ اس�تان در دوران دفاع
مقدس ،مشغول بوده است.
وی همچنی�ن س�وابق مدیریتی در کارنامه کاری خو د دارد ،موس�س ،مدیر مس�ئول
و س�ردبیر روزنامه ق�دس ،معاون فرهنگی اجتماعی ش�هرداری مش�هد ،مدیر عامل
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) دولت نهم ،رئیس اتحادیه خبرگزاریهای
کشورهای آسیا و اقیانوس�یه( )oanaبه نمایندگی از سوی جمهوری اسالمی ،مشاور
وزیر فرهنگ و ارش�اد اسلامی ،رئیس دانش�کده خبر مش�هد ،مش�اور کمیس�یون
فرهنگی مجلس ش�ورای اسالمی  -دوره هشتم ،مشاور فرهنگی و رسانههای شهردار
مشهد ،موسس ،مدیر مسئول و سردبیر روزنامه شهرآرا ،موسس و رئیس هیات مدیره
خانه مطبوعات اس�تان خراسان رضوی و تاس�یس مجله زائر گوشه ای از فعالیت های
وی است که در آنها توانسته است به گسترش و ترویج فرهنگ رضوی کمک کند.
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آقای فیاضی ،عش�ق و عالقه به امام رض�ا(ع) و توجه به موضوع فرهنگ رضوی،
زیارت و حرم امام هشتم در فعالیت هایتان از کجا و چگونه شکل گرفت؟
نس��بت به تالش هایی که در این حوزه صورت گرفته بنده جزء کمترین ها هستم .ولی خدمت
بنده دراین حوزه به اوایل س��ال  60برم��ی گردد،آنجایی که بنده معاون��ت دو کنگره جهانی
حضرت رضا(ع) را بر عهده داش��تم و تقریبا تمام ش��خصیت های علمی ای��ران و جهان در آن
ش��رکت داش��تند و ش��روع آن با پیام رئیس جمهور وقت ،آیت ا ...خامن��ه ای صورت گرفت.
خروجی ای��ن کنگره در واقع خدمت به فرهنگ رضوی بود چرا ک��ه دهها جلد کتاب در حوزه
فرهنگ رضوی از مجموعه مقاالت و سخنرانی های ارائه شده در این کنگره به چاپ رسید و به
نوعی ش��خصیت امام رضا(ع) و سیره اخالقی ایشان مورد توجه قرار گرفت .در خالل برگزاری
این دو دوره کنگره که معاون اجرایی آن بودم موفق ش��دیم بسیاری از این کتاب ها را به چاپ
برس��انیم و تحویل جامعه علمی فرهنگی کش��ور کنیم و جای دارد یاد دو دبیر این کنگره که
اکنون در قی د حیات نیس��تند را زنده نگه دارم ،حجت االسالم مصطفوی اولین رئیس دانشگاه
علوم اسالمی رضوی که از علمای برجسته بودند و دبیری اولین دوره کنگره را بر عهده داشتند
و حجت االسالم فردوس��ی پور که دبیر کنگره دوم و سوم بودند .ش��روع کار در حوزه فرهنگ
رض��وی و در واقع زندگانی حضرت رضا(ع) و مجموعه فعالی��ت های من در این کنگره یکی از
آثار بنده در این حوزه بوده است.
تاس��یس روزنامه قدس که به عنوان یک نشریه محلی و اس��تانی شکل گرفت سر آغاز فعالیت
دیگر من در این حوزه بو د به صورتی که هدف آن را گس��ترش فرهنگ رضوی و اطالع رس��انی
صادقانه نهادیم .صاحب امتیازی آن با آس��تان قدس رضوی بود و بنده تنها مسئولیت تاسیس
و راه اندازی آن را بر عهده داش��تم و پس از آن نیز مدیرمس��ئول و س��ردبیر آن شدم و با تیمی
جوان و مجرب توانس��تیم آن را در مدت  5سال به یک روزنامه سراسری تبدیل کنیم و یکی از
روزنامه های تاثیرگذار در عرصه فرهنگی اجتماعی و سیاس��ی کشور برای سال ها مطرح بود
و بع د با ایجاد ش��بکه اینترنت آن را نیز بین المللی کردیم تا آحاد عالقه مندان به امام رضا(ع)
از آن بهره ببرند.
در همین دوران که در روزنامه قدس مسئولیت داشتم توفیق داشتم که با پایه گذاری ماهنامه
زائر آن را تنها به موضوع حوزه زیارت و زائر محدود کنیم که هنوز هم به همین روال منتشر می
شود و از توفیقاتی به حساب می آید که در دوران خدمتم به آن دست پیدا کردم.
قبول مسئولیت به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی شهردار مشهد نیز فرصتی جدید بود که در
آن سمت توانستم با همکاری آستان قدس رضوی و مساج د اقدام به ترویج و گسترش فرهنگ
رضوی در سطح شهر کنم و برنامه ریزی هایی در این خصوص صورت گرفت که از جمله آن می

توان به تاسیس سازمان فرهنگی شهرداری مش��هد اشاره کرد که توسعه و ترویج
فرهنگ رضوی در فعالیت ه��ای آن حرف اول را می زد .در همین ایام در جهت راه
اندازی جش��نواره های فرهنگی هنری امام رضا(ع) همکاری گسترده ای داشتم،
جش��نواره فیلم رضوی را برای اولین بار در سلس��له جش��نواره های امام رضا(ع)
برگ��زار کردیم که دبیر آن بنده بودم که تعداد زیادی آثار مطلوب ودر خور کیفیت
جشنواره به دبیرخانه آن ارسال شد که هنوز برگزاری آن ادامه دارد.
در دوران مس��ئولیتم به عن��وان مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اس�لامی نیز به
عنوان عضو شورای سیاست گذاری جشنواره امام رضا(ع) همکاری های گسترده
ای داش��تم و بعد از آن که مجددا توفیق حضور در مش��هد را داش��تم و به این شهر
برگش��تم و اقدام به تاسیس و روزنامه دوم ش��هر مشهد با نام شهرآرا را کردیم ،این
روزنامه در مش��ه د به چاپ می رس��ید و به همین منظور خدمات بسیار زیادی در
حوزه فرهنگ رض��وی و ارتقای فرهنگ زائران و مج��اوران حضرت رضا(ع) انجام
دا د که اکنون نیز به عنوان روزنامه پایتخت معنوی ایران مردم مش��هد منتشر می
شود .در یک جمع بندی به این نتیجه می رسیم که از  3روزنامه ای که در مشهد به
چاپ می رسد بنده توفیق تاسیس دو روزنامه را دارم یعنی دو روزنامه ای که بعد از
انقالب اسالمی در مشهد به چاپ می رسد را پایه گذاری کرده ام.
نقش جش�نواره امام رضا(ع) را در شناسایی و معرفی پدیدآورندگان
آثار هنری مرتبط با امام هشتم چطور ارزیابی میکنید؟
مهمترین اقدام جشنواره امام رضا(ع) جلب توجه صاحبان اندیشه ،هنر و فرهنگ
به سوی ایشان بوده اس��ت و به هر حال امام رضا(ع) تنها امامی است که در ایران و
مش��هد مردم از حضورشان مستفیض می شون د که در واقع نعمت بزرگی محسوب
می ش��ود و این خود می تواند یک راه برای هنرمندان جهت حضور در جش��نواره
باشد.
فرهنگ رضوی و س��یره آن تالش بس��یار مضاعفی را می طلبد و بین المللی شدن
این جشنواره و گسترش آن زمینه های بسیار خوبی را برای ترویج فرهنگ رضوی
در جامعه اس�لامی و در جوامع بشری در س��طح دنیا در بر داشته است که آن را به
فال نیک می گیریم.
د به س�احت امام
به نظر ش�ما اهالی فرهنگ و هنر کش�ور توانس�تهان 
هشتم(ع) ادای دین کنند؟
نعمت امام رضا(ع) و نعمت فرهنگ رضوی بس��یار عظیم اس��ت و می توان از آن با
عنوان «اقیانوس بی کران» نام برد چرا که معارف فکری علمی و آموزه های اخالقی
این اقیانوس بی کران برای جامعه ما بس��یار مفید و در خور توجه واقع خواهد شد.
طبیعی است که گام هایی در حوزه ترویج فرهنگ رضوی برداشته شده است ولی
شخصیت امام رضا(ع) به عنوان یک امام معصوم و عمق معارف رضوی کاری فراتر
و بشتری را می طلبد و تالش های ارزشمندی می طلبد و هر چقدر در این خصوص
تالش کنیم اندک اس��ت و هنوز نسبت به این نعمت احساس دین می کنیم و همه
کسانی که عشق به اسالم ،ایران و مردم دارند با توجه به عشق مردم به امام رضا(ع)
بای��د همه توان و اس��تعداد خود را در جهت ترویج فرهنگ رض��وی به کار گیرند و
تالش کنن د که ای��ن فرهنگ در عمق جان ما نهادینه ش��ود و در رفتار و اعتقادات
مردم ما کامال متبلور شود.
چ�ه برنامهای را ب�رای ترویج و گس�ترش فرهنگ رضوی پیش�نهاد
میکنید؟
اخیرا زمینه سازی برای راه اندازی خبرگزاری فرهنگ رضوی صورت گرفته است
که خوشبختانه زیرساخت های این خبرگزاری آماده شده و ساختار نیروی انسانی
آن نیز فراهم شده و به امید خدا احتماال همزمان با اختتامیه جشنواره امام رضا(ع)
و یا در  2ماه آینده به بهره برداری کامل می رس��د و ش��اهد فعالیت های گسترده
آن خواهیم بود تا در محور گس��ترش فرهنگ رضوی در فضای مجازی نیز بتوانیم
خدمت کرده باش��یم و این می تواند بهترین گام در خصوص ترویج فرهنگ رضوی
باشد.
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محمود برازش:

فکر می کنم هنوز اول راهم

محمود برازش رئیس سابق انتشارات
به نشر یکی از خادمان نمونه فرهنگ
رضوی اس�ت که خدمات بسیاری در
حوزه فرهنگ ناب رضوی انجام داده
اس�ت از همین رو در خصوص س�ال
های خدم�ت وی در س�ایه فرهنگ
مقدس رض�وی و ترویج آن به گفت و
گو نشستیم .
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آقای برازش ،عشق و عالقه به امام
رضا(ع) و توجه ب�ه موضوع فرهنگ
رضوی ،زیارت و حرم امام هش�تم در
فعالیت هایتان از کجا و چگونه شکل
گرفت؟
در زمان��ی که م��ی خواس��تم در خدمت
تروی��ج فرهنگ رضوی گام ب��ردارم و این
مقوله را به صورت جدی شروع کنم هنوز
سنی نداش��تیم ،یادم می آید حدود سال
 66بود که ب��ه جم��ع آوری احادیث ائمه
اطهار و ام��ام رضا(ع) کم��ک می کردم و
حدود س��ال  68بود که عمق کارم را درک
کردم و با توج��ه به اینکه رش��ته من این
نبود ول��ی با نهاد ه��ای مربوطه همکاری

جدی داشتم و بسیار زیاد کمک می کردم به صورتی که با آن آشنایی ویژه ای پیدا کردم .با آمدنم به مشه د
و قبول مس��ئولیت در آس��تان قدس رضوی چند محور را به عنوان پایلوت انتخاب کردیم و شروع به برنامه
ریزی و تصحیح رویه کردیم به نحوی که اکنون می بینی د انتش��ارات آس��تان قدس رضوی سال ها ست که
به عنوان نمونه برتر کش��وری منتخب می ش��ود و این از جمله آن قس��مت هایی بود ک��ه در آن عزم جدی
برای تغییر و گس��ترش انجام شده بود .تقریبا س��عی کردیم کتب چاپی با شکل ،جنس و سایز واح د و البته
با بهترین کیفیت به چاپ برس��د و این مولفه ها را به صورت جدی در انتش��ارات دنبال کردیم و هم اکنون
این رویه هنوز ادامه دارد به طوری که الگویی برای دیگر ش��هرها و اماکن متبرکه شده است و دیگر شهرها
این الگو را برای خود برگزیده اند .این می توان د گوش��ه ای از فعالیت  10ساله من در زمینه انتشارات آستان
قدس باشد که عمده آن در سایه فرهنگ رضوی بوده است.
در اقدامی دیگر س��عی کردیم قش��ر نویس��ندگان و اهل قلم را نس��بت به موضوعات مرتبط با امام رضا(ع)
ترغی��ب کنیم تا با تدوین و تالیف آثار این چنینی گامی اس��توار در زمینه ترویج فرهنگ رضوی برداش��ته
باش��یم و از این رو اقدام به برگزاری جشنواره و مسابقات فراوانی با موضوع رضوی کردیم تا آثاری با موضوع
فرهنگ رضوی روز به روز بیشتر شو د ضمن اینکه توجه صاحبان هنر به آن جلب شود.
در تاریخ  88/8/8که س��الروز والدت علی ابن موس��ی الرضا(ع) بود طی مراس��می بزرگ کودکان اقدام به
تصویرگری کتاب در زمینه های مختلف کردند و انتشارات آستان قدس آن را پشتیبانی کرد.
با جشنواره بین المللی امام رضا(ع) چطور آشنا شدید؟
همکاری بنده با جش��نواره امام رضا(ع) را می توان این چنین توصیف کرد که حدود  12س��ال پیش بود و
هنوز جش��نواره ای وجو د نداش��ت ،روز والدت امام رضا(ع) بو د که آقای مس��جد جامعی که در آن زمان در
وزارت ارش��اد مشغول بودند به مشهد سفر کردند و گفتن د که چرا مشه د با این عظمت و وجود امام رضا(ع)
جشنواره بزرگ و مس��تقل در این خصوص ندار د و قول مساعد در خصوص کمک به تشکیل و برگزاری آن
دادند .س��ال بعد اقدام به برگزاری جشنواره شعر رضوی کردیم  .که البته نمونه آن قب ً
ال نیز در کرمان برگزار
می ش��د و وارد هشتمین سال خود شده بود .سال بعد آن آقای جعفری وار د مشه د شدند و سمت مدیریت
کل فرهنگ و ارش��اد خراس��ان را برعهده گرفتن د که به لطف امام هشتم در س��ال بعد این گونه شدو امروز
می بینید که برای آن بنیادی تش��کیل شده و تش��کیالتی در آماده باش کامل به سر می برند و در سال های
برگزاری جش��نواره همواره همراه آن بودم و سعی کردم تا دین خو د را به ساحت مقدس رضوی ادا کنم ولی
هنوز احساس می کنم اول راهم.
نقش جش�نواره امام رضا(ع) را در شناس�ایی و معرفی پدیدآورن�دگان آثار هنری مرتبط با
امام هشتم چطور ارزیابی میکنید؟
در حقیق��ت می توانیم با برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) توجه مولفین ،ش��عرا و هنرمندان را نس��بت به
موض��وع فرهنگ رضوی بیش از پیش جلب کنیم و آنها را ترغیب به تولی�� د آثار مفید کنیم تا در این زمینه
دارای هر چه بیشتر آثار باشیم.
و سخن پایانی ...
یادم می آید س��ال های قبل نمایشگاه کتابی را در ش��هر فرانکفورت آلمان برگزار می کردیم که مسئولیت
آن را بر عهده داشتم که سعی شده بود در آن آثار مرتبط با امام رضا(ع) و فرهنگ رضوی به نمایش گذاشته
شود ولی موضوع جذاب آن نمایشگاه وجو د نمادهایی از مشهد در آن بو د که ذهن و فکر شهروندان آن شهر
را به خو د جلب کرده بود .یکی از ورودی های این نمایش��گاه به صورت حجمی و عکس به حرم امام رضا(ع)
اختصاص داش��ت که مردم غیر مسلمان آلمان و کش��ورهای اروپایی به نمایش��گاه می آمدند و از ما اجازه
می گرفتند که با ای��ن طرح عکس بگیرند و ما با خوش رویی از این کار آنها اس��تقبال می کردیم .این طرح
ح��رم مطهر رضوی به نوعی زیبا و آرامش بخش بو د که ش��هروندان آلمانی بعد از چند روز بازهم می آمدند
و این منظره را تماش��ا می کردند و سبب این می ش د که اشک ش��وق از دیدن این صحنه ها در چشمانمان
حلقه بزند .در آنجا بود که با خودم گفتم ش��هروندان آلمانی غرق تصویر حرم رضوی می شون د و ما خود امام
رض��ا(ع) و دیگر معصومین را داریم و چرا ما غرق آنها نش��ویم! آنجا بودکه تصمی��م گرفتم همواره به دنبال
عمل کردن به سخنان بزرگان دین و معصومین باشم و فکر می کنم اگر بتوانم با عمل صالح و ترویج فرهنگ
رضوی طبق دس��تورات امام هش��تم گام بردارم توانس��ته ام به وظیفه خود عمل کنم و در حقیقت رسالت
اصلی خود را انجام دهم.
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نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

مدل مدیریتی جشنواره امام رضا(ع)

در کــشور تــسری یــابد

مأموریت راهبردی جشنواره ترویج فرهنگ ناب رضوی است
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حجت االسالم حسین زاده
بحرینی  :حضور نهادها،
سازمان ها و مردم در جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) عالوه
بر اینکه یک حرکت بزرگ و
ماندگار را ایجا د می کند ،برکات
این فعالیت ها و نور رضوی در
تمام این دستگاه ها و نهادهای
فعال که خو د را مروج فرهنگ
رضوی می دانند ،منتشر می
شود

نماینده مردم مش��هد در مجلس شورای اس�لامی ،جش��نواره امام رضا(ع) را به مثابه موتور توسعه
فرهنگی در عرصه ملی و بین المللی دانس��ت و گفت :اگر مسئوالن مختلف کشوری به جشنواره امام
رضا(ع) اینگونه نگاهی داش��ته باش��ند و آن را یک موتور توسعه فرهنگی تلقی کنند اهتمام آن ها به
این پدیده معنوی و فرهنگی بیشتر خواهد شد.
به گزارش واح د خبر و اطالع رس��انی بنیا د بین المللی امام رضا(ع) ،حجت االس�لام محمد حسین
حسین زاده بحرینی ،با اش��اره به اینکه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) زمینه استفاده بهتر و موثر
از فرصت وجود مضجع شریف و نورانی حضرت رضا(ع) را در کشور ما به وجود آورده است ،افزود :اگر
از این فرصت استفاده کنیم نتیجه آن ایجاد تکانه های فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است.
وی با بیان اینکه دس��ت اندرکاران و برنامه ریزان جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) توانس��ته اند از
حضورحضرت رضا(ع) در ایران اس�لامی بهره کافی را ببرند ،گف��ت :وجود حضرت رضا(ع) در ایران
فرصتی برای انتقال و صدور فرهنگ رضوی به همه مردم دنیاس��ت ک��ه مدیران فرهنگی و مدیران
عرصه سیاست خارجی باید به این مهم توجه داشته باشند.
حجت االس�لام حسین زاده بحرینی با اش��اره به حدیثی از حضرت رضا(ع) مبنی بر اینکه اگر مردم
زیبایی های کالم ما را بدانند از ما تبعیت می کنند و با طرح این پرس��ش که چه کس��ی وظیفه دارد،
زیبایی های کالم ائمه را به اقشار مختلف دنیا ابالغ کند ،افزود :اگر جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
ب��رای خود یک ماموریت راهبردی قائل باش��د ماموریت آن همین اب�لاغ و انتقال زیبایی های کالم
ائمه(ع) به ویژه امام رضا(ع) و فرهنگ ناب رضوی است.
وی ابراز داشت :حضور نهادها ،سازمان ها و مردم در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) عالوه بر اینکه
یک حرکت بزرگ و ماندگار را ایجاد می کند ،برکات این فعالیت ها و نور رضوی در تمام این دستگاه
ها و نهادهای فعال که خود را مروج فرهنگ رضوی می دانند ،منتشر می شود.
حجت االس�لام حس��ین زاده بحرینی ادامه داد :دستگاه هایی که در این مس��یر حرکت می کنند و
بخش��ی از امکانات و نیروهای خ��ود را به ترویج فرهنگ رضوی اختصاص م��ی دهند عالوه بر اینکه
در یک حرکت فرهنگی تاثیرگذار مش��ارکت می کنند ،بهره وری منابع داخلی خود را نیز به ش��دت
افزایش می دهند.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه وقتی در درون یک دستگاه شور
رضوی رواج می یاب د همه برنامه ریزی های آن ها نیز متناس��ب با این هدف گذاری نورانیت پیدا می
کند ،گفت :این نحوه مش��ارکت و مدیریت در جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) قابل تقدیر است و
توصیه می کنم که این شیوه مدیریت به عنوان یک مدل مدیریتی مطلوب ،مورد مطالعه بیشتر قرار
گیرد تا در کشور تسری پیدا کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود :در مورد اثربخشی فعالیت ها در حوزه فرهنگی مسئوالن
برگ��زار کننده جش��نواره امام رضا(ع) تنه��ا به ارائه گ��زارش فعالیت های خود به عنوان ش��اخص
اثرگ��ذاری و اثربخش��ی اکتفا نکنند و آن بخ��ش از فعالیت ها ک��ه جنبه احساس��ی و ایجاد حب و
محبوبیت برای ائمه اطهار در قلوب مخاطبان دارد را رصد کنند.
وی تاکید کرد :جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) باید به مثابه یک موتور توسعه فرهنگی در کشور
و در س��طح جه��ان مورد توجه قرار گیرد و اگر به جش��نواره با این دید نگاه ش��ود همه مس��ئوالن و
سیاستگذاران اجرایی و تاثیرگذار فرهنگی حول این محور اجتماع خواهند کرد.
حجت االس�لام حس��ین زاده بحرینی خاطر نشان کرد :آهن ربای بس��یار پرقدرتی به نام جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) قابلیت جذب امکانات ،افکار و احساس��ات به مراتب بیش از این را دارد و اگر
مسئوالن مختلف کش��وری ،در حوزه برنامه یزی ،اجرا،سیاستگذاری و تخصیص منابع مالی به این
جش��نواره اینگونه نگاهی داشته باشند و آن را یک موتور توسعه فرهنگی تلقی کنند اهتمام آن ها به
این پدیده فرهنگی بیشتر خواه د شد و قطعا در آینده آثار و برکات بیشتری را شاه د خواهیم بود.
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حجت االسالم نصرا...
پژمانفر  :همانطور که
دستگاه حاکمیت
نسبت به تامین نیاز
آسایشی مردم تکلیف
دارد در ارتباط با
تامین نیاز آرامشی
مردم نیز تکلیف دارد
و در همین راستا باید
زیر ساخت های امر
زیارت فراهم شود

با امام هشتم(ع) را فراهم کرده است
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی گفت :جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) زمینه برقراری ارتباط عاطفی اقشار مختلف مردم با امام هشتم(ع) را در
داخل و خارج از کشورفراهم کرده است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،حجت االس�لام
نصرا ...پژمانفر ادامه داد :از آنجایی که امکان زیارت از نزدیک برای بسیاری از عاشقان
علی بن موسی الرضا(ع) وجود ندارد ،جشنواره امام رضا(ع) بستر مناسبی است که از
زوایای مختل��ف ارتباط عاطفی بین امام مهربانی ها با مردم را برقرار کرده و روز به روز
این بستر برای همگان به وجود آورده است.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به اینکه در روایات،
امام رضا(ع)،ایشان به عنوان امام رئوف شناخته شده اند ،افزود :امروز باید برای ایجاد
ارتباط بین این امام مهربانی ها با مردم بسترسازی مناسبی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در ارتباط با فعالیت هایی که در راستای معرفی امام رضا(ع) می توان
انجام داد مهم ترین نکته آنس��ت که به اشکال مختلف زمینه ارتباط عاطفی مردم را با
حضرت فراهم کنیم ،تصریح کرد :همانطور که دستگاه حاکمیت نسبت به تامین نیاز
آسایش��ی مردم تکلیف دارد در ارتباط با تامین نیاز آرامشی مردم نیز تکلیف دارد و در
همین راستا باید زیر ساخت های امر زیارت فراهم شود .
وی ابراز داش��ت :وجود نورانی حضرت رضا(ع) ابعاد مختلفی برای بررسی دار د که در
جش��نواره امام رضا(ع) از زاویه هنری و فرهنگی به زندگی این حضرت پرداخته است
اما دست اندرکاران این جشنواره با داشتن یک نظام و برنامه مدون می توانند به سایر
ابعاد وجودی حضرت نیز دست یابند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اس�لامی با بیان اینکه جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) توانسته است زبان ها ،قلم ها و گویش های متفاوتی را در موضوع حضرت
رضا(ع) به یکدیگر نزدیک کند ،گفت :محوریت امام رضا(ع) باالترین ارزشی است که
این جشنواره توانسته است،همه نگاهها و دغدغه های فرهنگی را در جهت تامین یک
خواسته مشترک کنار هم قرار دهد.
وی با اش��اره به اینکه جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) را از دو زاویه می توان تحلیل
ک��رد ،یکی آنچه بای د باش��د و دیگری موجودی��ت فعلی این جش��نواره ،تصریح کرد:
خوش��بختانه جش��نواره امام رضا(ع) توانسته است بس��یاری از ظرفیت های هنری،
فرهنگی،علمی و  ...و شخصیت های مختلف را با محوریت امام رضا(ع) کنار هم جمع
کن د اما تا هدف نهایی این جشنواره که رساندن پیام سیره حضرت رضا(ع) به بشریت
است هنوز فاصله وجود دارد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس ش��ورای اسالمی خاطرنشان کرد :امروز مهم
ترین نقش جشنواره امام رضا(ع) اینس��ت که بتواند محاسن کالم ائمه و امام رضا(ع)
را به همه مردم تش��نه دنیا برساند و این مس��ئله محوری ترین و اصلی ترین موضوعی
است که جشنواره امام رضا(ع) باید دغدغه آن را داشته باشد.
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نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

پیام جشنواره امام رضا(ع) توسعه معنویت

در سطح ملی و بین المللی است

مسئوالن ،جشنواره را بیشتر حمایت و پشتیبانی کنند
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی هدف از برگزاری جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) را معرفی و ترویج فرهنگ رضوی دانست و گفت :پیام جشنواره امام رضا(ع) توسعه معنویت
در سطح ملی وبین المللی است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،امیرحسین قاضی زاده ،با اشاره
به فرمایشی از مقام معظم رهبری که اصل حضور امام رضا(ع) در ایران را اقدامی فرهنگی می دانند،
گف��ت :همه اولیا و اوصیای الهی زندگی خود را وقف تربیت م��ردم کردن د تا آن ها را به مقامات باالتر
برس��انند و این مسئله با تحمل س��ختی ها ،دلس��وزی ها و مهربانی این اولیای الهی همراه بود و به
همین دلیل به حضرت رضا(ع) امام رئوف می گویند.
قاضی زاده با بیان اینکه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با نیتی خالصانه بنیان گذاری شد ،تصریح
کرد :هدف از این جشنواره معرفی فرهنگ رضوی است و خوشبختانه توانسته است در عرصه ملی و
بین المللی تبدیل به جش��نواره ای هنری ،فرهنگی و معنوی شود و به جشنواره ای در جهت معرفی
فرهنگ اهل بیت(ع) تبدیل شود.
وی افزود :برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) همگرایی بس��یار مناسبی بین اصحاب هنر و
مدیران هنری به وجو د آورده و تمامی اس��تان ها و رایزنان فرهنگی خارج از کش��ور و شخصیت های
هنری را پای کار آورده و همه این اتفاقات به برکت حضرت رضا(ع) رخ داده است.
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قاضی زاده :جشنواره
بین المللی امام رضا(ع)
به حدی رسیده است
که توانسته هنرمندان
سرشناس ومتدین را
سازماندهی کرده واین
ظرفیت به وجود آمده
د علمی و
می تواند بع 
فرهنگی شخصیت امام
هشتم(ع) را معرفی و
تبیین نماید

بزرگترین پدیده هنری و معنوی کشور
وی تاکید کرد 12 :س��ال برگزاری جش��نواره بی��ن المللی امام رضا(ع) توانس��ته اس��ت تجربیات
گرانسنگی را برجای گذارد که بنیا د بین المللی امام رضا(ع)می تواند در جهت برنامه ریزی قوی تر و
مشارکت طلبی بیشتر تمام دستگاه های فرهنگی جامعه از این تجربیات بهره گیرد.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به اینکه وظیفه اصلی حکومت
جمهوری اس�لامی ای��ران و پیامی که قصد عرضه آن را به دنیا دارد ،توس��عه معنویت اس��ت ،گفت:
جش��نواره امام رضا(ع) به عنوان بزرگترین پدیده هنری و معنوی کشور برای رسیدن به هدف اصلی
نظام اسالمی که همان توسعه معنویت در سطح دنیاست ،باید فعالیت های بین المللی خو د را بیش
از پیش گس��ترش دهد و همه مس��ئولین نظام باید در جهت توسعه همه جانبه این موضوع که باعث
معرفی انقالب اسالمی در جنبه های مختلف است ،نقش آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه انقالب اس�لامی در جنبه سیاس��ی تا حدی به دنیا معرفی شده است اما این انقالب
که برخاسته از فرهنگ اهل بیت و فرهنگ امام رضا(ع) است ،هنوز در جنبه های فرهنگی وعلمی به
خوبی به دنیا معرفی نش��ده است ،گفت :ظرفیت فرهنگی و علمی شخصیت امام رضا(ع) این فرصت
را به وجود آورده است تا با استفاده از جشنواره بین المللی امام رضا(ع) این ابعاد مغفول مانده انقالب
را به جهان معرفی کنیم.
قاضی زاده گفت :جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به حدی رسیده اس��ت که توانسته هنرمندان
سرش��ناس ومتدین را س��ازماندهی کرده واین ظرفیت به وجود آمده می تواند بعد علمی و فرهنگی
شخصیت امام هشتم(ع) را معرفی و تبیین نماید.
قاضی زاده هدف جمهوری اس�لامی ایران به عنوان مهد تمدن اس�لامی و ام القرای جهان اس�لام
را معرفی الگوی اهل بیت در اداره جامعه دانس��ت و گفت:در این راس��تا اس��تفاده از ابزار هنربسیار
ضروری اس��ت و حمایت و پشتیبانی دولت ،مجلس ،مراجع و نخبگان جامعه را می طلبد و جشنواره
امام رضا(ع) در این جهت در حال نقش آفرینی است.
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس ش��ورای اسالمی گفت :جش��نواره امام
رضا(ع) باید در حرکت س��الیانه آینده خود در
تمام حوزه ها برنامه ریزی کند و تحلیل کننده
مس��ایل منطقه و جهان بر پایه معارف فرهنگ
رضوی باشد.
به گ��زارش واحد خب��ر و اطالع رس��انی بنیاد
بینالمللی امام رضا(ع) ،جواد کریمی قدوسی،
با اشاره به اینکه بینش به همراه روش ،فرهنگ،
ایدئولوژی ،مکتب و س��بک زندگی را میسازد،
اظه��ار ک��رد :در حکومت اس�لامی و کش��ور
اس�لامی ایران این دو اصل ب��ر پایه یک بینش
اسالمی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه روش ملت ایران در این مقطع
از تاری��خ هم یک روش انقالبی اس��ت ،افزود :بر
پایه این دواصل بینش اس�لامی و روش انقالبی
امروز ملت ایران شناسایی می شود.
کریمی قدوس��ی با اش��اره به اینکه ملت ایران
دارای ی��ک بین��ش اس�لامی اس��ت و روش
ش��ناخته ش��ده این ملت و مردم هم یک روش
انقالبی اس��ت ،تصریح کرد :بر پایه این فرهنگ،
جمهوری اس�لامی ایران ن��زد دیگر ملل جهان
شناسایی می شود.
وی با اش��اره به اینکه ریشه فرهنگ امروز ایران
اس�لامی و روش این ملت در مع��ارف اهل بیت
جستجو می شود ،گفت :امام راحل در تاسیس
جمهوری اس�لامی دو اصل بینش اس�لامی و
روش انقالبی را مور د توجه برجس��ته قرار دادند
و مقام معظ��م رهبری نیز باره��ا فرمودند «هر
کجا من س��خن از فرهنگ می گویم منظورم از
فرهنگ همین بینش اس�لامی و روش انقالبی

و جهان بر پایه معارف فرهنگ رضوی باشد

اس��ت همین اصول و مبانی اخالقی اسالمی است ».و برهمین اس��اس در حوزه مسایل فرهنگی اگر بخواهیم
ارزیابی درس��تی از محصوالت و دستاوردهای فرهنگی داشته باشیم باید این محصوالت را بر پایه این دو اصل
ارزیابی کنیم.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی حرکت فرهنگی جش��نواره امام رضا(ع) را براساس
تعاریف اس�لام از فعالیت فرهنگی اقدامی قابل ارزیابی دانست و ابراز داشت :راز موفقیت و ماندگاری جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) عمل به س��یره اولیای خدا و فرهنگ رضوی و نگاه به جهان و حکومت و سیاست از نگاه
امام رضا(ع) است.
وی با اش��اره به اینکه معارف اهل بیت(ع) همچون بحر بیکرانی است که هر کس وارد آن شود به عجز خود پی
می برد و نمی تواند به آنچه که اس�لام و س��یره اولیا و ائمه اطهار آن را تبیین کرده اند دسترسی کاملی داشته
باش��د ،گفت :امروز نمی شود ادعا کرد که جشنواره امام رضا(ع) توانسته است به قله رفیع معارف اهل بیت(ع)
رسیده باشد اما تحقق و رسیدن به این معارف غیرممکن نیست.
کریمی قدوس��ی تاکید کرد :جش��نواره امام رضا(ع) باید در حرکت س��الیانه آینده خ��ود در تمام حوزه های
سیاس��ت ،فرهنگ فردی ،فرهنگ اجتماعی ،مراودات بین المل��ل ،در حوزه تولی د و کارآفرینی ،الگوی تولید و
مصرف ،حوزه دفاع و  ...برنامه ریزی کند و تحلیل کننده مس��ایل منطقه و جهان بر پایه معارف فرهنگ رضوی
باشد.
وی با بیان اینکه در زمان امام رضا(ع) فتنه های بس��یاری وجود داشت که یکی از فعالیت های اصلی جشنواره
امام رضا(ع) پرداختن به اینگونه موضوعات و چگونگی مواجه آن حضرت با فتنه ها باید باشد ،خاطرنشان کرد:
حضرت رضا(ع) در زمان فردی به نام مامون عباسی زندگی می کردند که ادعا داشت یکی از علما و دانشمندان
آن عصر اس��ت و با حربه علم ،فتنه را مدیریت کرد و بر پایه تفس��یر قرآن و با استفاده از علما و دانشمندان عصر
خود به مواجه با حق می پرداخت.
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در زمان حضرت رضا(ع)
فتنه ش��کل فرهنگی ،علمی و ادبی به خو د گرفته بود ،تصریح کرد :در زمان ما نیز فتنه با روش های این عصر و
زمان که عصر رسانه ،عصر سلطه رسانه ای ،عصر ارتباطات ،اطالع رسانی و انفجار اطالعات ،اثرگذاری بر افکار
و دیدگاه ها با ابزار پیش��رفته علم و فناوری اس��ت ،مطابقت دارد و مقام معظم رهبری نیز بر پایه همین مسائل
فتنه را تبیین می کنند.
وی با اش��اره به این که حفظ حکومت اس�لامی در عص��ر غیبت بر پایه اصل والیت مطلق��ه فقیه حق حضرت
رضا(ع) در این کش��ور است که جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) بای د به شایس��تگی به این مسئله بپردازد،
گفت :امکانات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی امکانات حکومت اسالمی است و باید این امکانات در پشتوانه
فرهنگ اصیل اسالمی قرار گیرد و تقویت کننده این منش و روش و بینش باشد.
کریمی قدوس��ی با اش��اره به فرمایش��ی از مقام معظم رهبری در جمع دولت یازدهم مبنی بر اینکه دو بینش
انقالبی و اس�لامی و بینش مقابل آن در کش��ور وجود دار د و آنجا که س��خن از فرهنگ م��ی کنیم منظورمان
اینس��ت که دولت مدیر امکانات و توانمندی های دولت است و ابزار و امکانات را باید برای تقویت بینش اول به
کار گیرد ،گفت :حمایت از بینش و روش این جشنواره باید در صدر عملکرد دستگاه اجرایی کشور قرار گیرد.
وی تاکی د کرد :چه خوب اس��ت در قم نیز حرکتی همچون جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بر مبنای فرهنگ
فاطمی ش��کل بگیرد که حضرت زهرا(س) و فاطمه معصومه(س) چگونه از حریم والیت دفاع کردند و سبک و
روش این دو بزرگوار در تربیت و امور حکومتی و در حمایت از اصل حکومت و امامت به عنوان اصل این حرکت
فرهنگی قرار داشته باشد.
نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اینکه چه خوب است در حرم سوم یعنی
حرم ش��اهچراغ نیز فرهنگ امام موس��ی بن جعفر(ع) تبیین ش��ود و در نجف اش��رف نیز با هدایت جمهوری
اس�لامی ایران و تجربیات جش��نواره امام رضا(ع) ،فرهنگ علوی ش��کل بگیرد ،تصریح کرد :این مسایل باید
توس��ط وزارت فرهنگ و ارشا د اسالمی مدیریت ش��ود و دست اندرکاران جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
تجربیاتی که در طی چند سال برگزاری این جش��نواره به دست آورده اند را در اختیار این مراکز فرهنگی قرار
دهند.
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نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی:

بسترهای  نشر معارف رضوی توسط

نماینده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای اسالمی گفت :خوش��بختانه بسترهای نشر
معارف رضوی توسط جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فراهم شده است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،س��ید هاشم بنی هاشمی،
نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای اس�لامی ،گفت :خوش��بختانه جش��نواره
بینالمللی امام رضا(ع) به عنوان برنامه ای فرهنگی توانسته است هر ساله براساس محور تعالیم
ائمه اطهار(ع) که مبتنی بر قرآن و سنت رسول ا(...ص) است توفیقات بسیاری داشته باشد.
وی با بیان اینکه مش��هد به عنوان پایتخت معنوی کشور و جایگاهی که می تواند فرهنگ اسالم
ناب محمدی را در سراسر جهان به طور صحیح نشر دهد ،ادامه داد :خوشبختانه بسترهای نشر
معارف رضوی هر ساله توسط جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فراهم شده است.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس�لامی ،با اش��اره به اینکه برای بهره وری بیشتر از
فعالیته��ای فرهنگی همچون جش��نواره امام رضا(ع) بای��د به محتوای آن دق��ت کرد و باید
محتوای اینگونه فعالیت ها را باال برد ،تصریح کرد :هدف از برگزاری فعالیت های فرهنگی نباید
صرفا به دور هم جمع شدن و انجام برخی کارهای صوری باشد بلکه ایجاب می کند در این قبیل
برنامه ها با تبیین دس��تورات اسالم ،این تعالیم را متناسب با شرایط روز برای مردم تبیین کرد تا
مورد استفاده در سبک زندگی مردم قرار گیرد.
بنی هاشمی افزود :جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فرصتی است که نظام اسالمی برای جامعه
فراهم کرده است تا با برگزاری این جشنواره در شهرهای مختلف کشور نیازهای جامعه براساس
نیازمندی های روز تبیین شود.
وی ابراز داشت :مطالبی که بتواند برای این دهه مناسب باشد در متون دینی ما آمده است و علما
ما نس��بت به آن ها کتابت داشته اند و وظیفه ماست که این مطالب را با شرایط روز تبیین کنیم و
این فرصت را مغتنم شماریم.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس�لامی تاکید کرد :در شرایطی که حمله دشمن دیگر
به کش��تار مستقیم با سالح های نظامی ختم نمی شود و دشمن حربه نرم فرهنگی را سالح خود
قرار داده و کش��ورهای اس�لامی و به خصوص انقالب اس�لامی ایران را با این سالح مورد هجوم
قرار داده اس��ت باید فعالیت های ما نیز به گونه ای باشد که توان خنثی کردن تهاجم دشمنان را
داشته باشد.
وی ادامه داد :انقالب اس�لامی ایران توانست شرایط بیداری اس�لامی را در منطقه فراهم کند و
حتی دامنه این انقالب به صورتی گسترش یافت که باعث شد قدرت رژیم صهیونیستی در برابر
مقاومت غزه شکسته شود و همه این ها به برکت تعالیم ناب اسالمی شکل گرفته است و اگر این
تعالیم اسالمی به درس��تی در فضای آلوده تهاجم فرهنگی مطرح ش��ود بهترین دستاوردها را
خواهد داشت.
وی با اش��اره به شعار امس��ال با عنوان « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» تاکید
کرد :به مس��ئله مدیریت جهادی در مسایل فرهنگی باید به صورت ویژه ای توجه شود و این نوع
مدیریت در فعالیت های فرهنگی می تواند ظرفیت های درونی افراد را براساس اعتقادات و هنر
آن ها شکوفا کند.
وی در پای��ان گفت :فرصت ده روزه دهه کرامت را باید به نحو مناس��بی برای دو هدف فرهنگ و
اقتصاد مقاومتی براس��اس تعالیم اسالم و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و فرهنگ خودباوری
قدر بدانیم.
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بنی هاشمی:
خوشبختانه جشنواره
بینالمللی امام رضا(ع) به
عنوان برنامه ای فرهنگی
توانسته است هر ساله
براساس محور تعالیم ائمه
اطهار(ع) که مبتنی بر قرآن
و سنت رسول ا(...ص) است
توفیقات بسیاری داشته باشد

جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فراهم شده است

(علیه السالم)

خان

ه مل

ت

فخراهدمان
ر ض نگ
وی

نایب رئیس کمیسیون اصل نو د مجلس:

جشنـــواره امـــام رضـــا(ع)

مایه مباهات مسلمانان جهان است
بزرگ ترین رویداد فرهنگی هنری جمهوری اسالمی
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گرچه جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) پدیده ای فرهنگی
و هنری اس��ت اما نگاه چهره ها و ش��خصیت های سیاس��ی
نیز به جش��نواره ،اهمیت ویژه ای دار د و م��ی توان د در تبیین
سیاس��تهای اجرایی نقش داش��ته باش�� د ب��ه همین دلیل
گفتگوی��ی ترتیب داده ایم ب��ا داوو د محم��دی ،نایب رئیس
کمیس��یون اصل نو د مجلس شورای اس�لامی که خواندنش
خالی از لطف نیست.
در س�ال ج�اری دوازدهمی�ن دوره جش�نواره
بینالمللی امام رضا(ع) در قزوین برگزار ش�د .استان
قزوین همچون گذش�ته در این دوره نیز میزبان بخش
نمایشنامه نویس�ی رضوی اس�ت .همچنین سومین
هفته فرهنگ رضوی استان در حال برگزاری است .در
د در اشاعه
مجموع جش�نواره امام رضا(ع) را تا چه ح 
فرهنگ و سیره زندگی اهل بیت موثر می دانید؟
جمهوری اس�لامی ایران این افتخار بزرگ و ارزشمن د را دارد
که میزبان یکی از ائمه معصومین(ع)حضرت علی ابن موسی
الرضا(ع) ،از س�لاله های پاک خاندان عصمت و طهارت است
که بای د به بهتری��ن نحو ممکن از این نعم��ت بی بدیل کمال
استفاده را ببرد .چرا که به برکت این میزبانی ،لطف ائمه اطهار
و حضرت ولی عصر(عج) همواره ش��امل ح��ال ملت ایران در
ادوار مختل��ف گردیده اس��ت .برگزاری جش��نواره فرهنگی
هنری امام رضا(ع) که چن د س��الی اس��ت در س��طحی بسیار
گس��ترده و مطلوب برگزار میشود؛ در شمار طرحهای بسیار
ارزن دهای اس��ت که نه تنها مایه مباهات هم��ه ایرانیان و بلکه
مایه فخر مسلمانان جهان اس��ت و این افتخار برای همه ما به
وجو د آمده اس��ت که از طریق برگزاری جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) از س��فره کریمانه این امام همام بهره من د شویم
که اگر اهداف آن به طور دقیق و جدی به اجرا برس�� د میتواند
ثمرات و برکات ارزشمندی در اشاعه فرهنگ و سیره زندگی
اهل بیت(ع) به همراه داش��ته باش��د .چرا که قطعاً در س��ایه
برگزاری چنین جش��نواره هایی می توان بخش��ی از سیره و
فرهن��گ اهل بیت عصم��ت و طهارت(ع) را به جهان تش��نه
معنویت ارائه ک��ر د و چنانچه وجو د پربرکت حضرت علی ابن
موسی الرضا(ع) به ش��یوه مطلوب و مناسبی و با زبان ماندگار
هنر که ب��ی تردی د زبانی مانا و اثرگذار اس��ت معرفی ش��و د و
چنانچه هنرمندان ما بتوانن د در معرفی گوش��ه ای از سیره آن
حضرت توفیق نس��بی داشته باش��ن د اثرات و برکات آن برای
ادوار و نسلهای مختلف بر جای خواه د ماند.
امروز هنر زبان گویا و مشترک ملیتها و مذاهب مختلف است و

هنر اسالمی که به دلیل برخورداری از جنبه معنوی و الهی و در برگیری مکارم اخالقی از ظرفیت باالیی در
ارائه دیدگاه ها و آموزه های فرهنگ اس�لامی و ایرانی برخوردار اس��ت ،بی گمان می توان د در جلب ،جذب،
اش��اعه و گسترش دین مبین اسالم و سیره و س��نت ائمه اطهار علیهم السالم به نسل جوان مثمرثمر باشد
چرا که امروز جوانان کش��ور ما تشنه دریافت حقیقت و معرفت هستن د و فرهنگ رضوی می توان د به عنوان
عنصری مهم در تبیین تقرب الهی و بی بدیل تشیع نقشی تاثیرگذار داشته باش د و توجه به برگزاری چنین
ت می توان د ادامه دهنده راهی باش د که نظام
جشنواره هایی و با هدف شناخت و ترویج فرهنگ امامت و والی 
جمهوری اس�لامی پایه گذار آن بوده است و در ترویج و اشاعه اسالم ناب محمدی در اقصی نقاط دنیا ایفای
نقشیموثرداشتهباشد.
یکی از آس�یب های نگران کننده در جشنواره ها امکان فرو افتادن آن ها در ورطه تکرار
است .به نظر حضرتعالی چگونه می توان از این مساله اجتناب کرد؟
نورانیت و درخشندگی ابعا د وجودی امام هشتم(ع) بقدری است که اگر همه هنرمندان عالم نیز گر د هم
آین د نمی توانن د گوش��ه ای از فضایل و خصائل این امام همام را ترسیم کنن د و قطعاً تکرار در بررسی ابعاد
شخصیتی حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) جایی ندار د اما موضوعی که بای د م د نظر برگزار کنندگان این
جشنواره قرار گیر د این است که جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) به عنوان بزرگترین رویدا د فرهنگی
هنری جمهوری اس�لامی ایران اس��ت که بهره ب��رداری صحیح از آن میتوان د منجر به بروز دیپلماس��ی
فرهنگی میان کش��ورهای مس��لمان علی الخصوص ش��یعیان گر د د و امروز که دنیای اسالم در شرایط
حساس��ی قرار دار د و مس��لمانان در نقاط مختلف جهان تحت ظلم ها و دش��منی های پیچیده ای قرار
گرفته و از اس�لام تصویر خشنی ارائه می شود ،شرایط ایجاب می کن د از طریق ترویج آموزه های دینی به
ویژه آموزه های رضوی،فرهنگ اهل بیت به درستی معرفی شو د و جشنواره بین المللی امام رضا(ع) این
ظرفیت را دار د تا چهره رافت و عطوفت اس�لام را از طریق امام خوبی ها و مهربانی ها ،حضرت امام رضا(ع)
به جهانیان نش��ان ده د و در نهایت بایستی به محصول این جشنواره و خروجی های آن توجه وافر داشته
باشیم و بصیرت افزایی و انسجام و وحدت جهان اسالم بای د به عنوان یکی از اهداف راهبردی این جشنواره
توسط برگزار کنندگان هدفگذاری و تعقیب گر دد.
د کرد؟اصال چه
د جش�نواره امام رضا(ع) پس از ای�ن چه روندی را طی خواه 
فکر می کنی 
مسیری را شایسته است طی کند؟
جش��نواره امام رضا(ع) ،طلیعه جنبش نوینی در هنر دینی اس��ت و با توجه به همراهی و شرکت فعاالنه
تمامی هنرمندان در بخش های مختلف هنری همواره ش��اه د حضور آثاری فاخر ،ارزشمن د و تاثیرگذار
از هنرمندان مس��لمان بوده ایم و طی برگزاری چندین س��اله آن کارنام ه قابل قبولی از آن بر جای مانده
اس��ت اما این مقبولیت نبای د مانع از ایجا د تحول در آن گر دد .چرا که تحول موجب بروز اس��تعدادهای
جدی د است و بای د تحول ساختاری با شمول گسترده تری برای این جشنواره طراحی و سازماندهی شود
تا در س��الی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصا د و فرهنگ نامگذاری شده بتوانیم از این
جشنواره به عنوان عاملی مهم در توسعه دیپلماسی فرهنگی استفاده نماییم.از اینرو صاحبنظران بخش
های مختلف با بررسی و ارزیابی دیدگاهها و نقطه نظرات کارشناسان مختلف و بهرهگیری از تجربههای
دورههای گذش��ته بای د چشمانداز جدیدی با هدف پاسداشت و گس��ترش فرهنگ رضوی و بازشناسی
بینش و تفکرات حضرت علی ابن موس��ی الرضا(ع) با بهرهگی��ری از ظرفیتهای فراوان بخش هنر ارائه
نماین د که قطعاً تاثیرات آن در زندگی فردی و اجتماعی بروز و ظهور خواه د داشت.
ش�ما به عن�وان نماینده مردم در مجلس ت�ا کنون در هیچ یک از برنامه های جش�نواره
ش�رکت کرده اید؟به نظر خو د حضرتعالی برای بهره وری بیش�تر از این جشنواره در استان
قزوین و حتی در سطح کشور چه کاری از مجلس شورای اسالمی ساخته است؟
بنده تا قبل از حضور در مجلس شورای اسالمی توفیق بیشتری برای بهره گیری از برنامه های جشنواره
امام رضا(ع) را داش��تم وطی دوس��ال گذش��ته بدلیل قبول مس��ئولیت نمایندگی مردم شریف حوزه
انتخابیه تنها س��عادت حضور در بخش ش��عر جشنواره را یافته ام و تالش��م این است که هرچه بیشتراز
نورانیت و معنویت این جشنواره بهره من د شوم .
بهرحال بای د تالش کنیم تا از ظرفیت به وجودآمده برای غنای این جش��نواره در استان قزوین حداکثر
اس��تفاده و بهره برداری را داشته باش��یم چرا که قزوین به عنوان چهارمین حرم اهل بیت این افتخار را
داردکه میزبان فرزن د گرانقدر حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) باش د و همین توفیق و افتخار سبب شده
است که مردم اس��تان ما نیز احساس نزدیکی و قرابت خاصی بین اس��تانهای قزوین و خراسان رضوی
داشته باش��ن د و همواره و در طول تاریخ به این میزبانی افتخار کرده اند.در برگزاری چنین جشنواره ای
نیز انتظار می رو د تا اس��تان قزوین به عنوان ش��هری مذهبی،تاریخی و کهن نق��ش موثر و ارزنده ای بر
عهده گیرد تا بخش بیش��تری از هم استانی ها به خصوص جوانان از مواهب و برکات آن بهره من د گردند.
در همین راستا به اداره کل فرهنگ و ارشا د اسالمی استان نیز تاکی د شده است شرایطی راایجا د نمای د تا
هنرمندان استان بتوانن د با تمام ظرفیت در این جشنواره حضوری پررنگ داشته باشند.

(علیه السالم)

معاون وزیر ارشاد:

جشنواره امام رضا(ع) به صورت
یک برند بین المللی برای ترویج فرهنگ
ناب رضوی در جهان شناخته شده است

  تدابیر کارگروه مطبوعاتی
جشنواره  بین المللی امام رضا(ع)
تشریح شد

حس��ین انتظامی مع��اون مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارش��اد اس�لامی و رئیس
کارگروه مطبوعاتی جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) در گفت و گو با واحد
خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به تشریح تدابیر و برنامههای
این کارگروه پرداخت و گفت :با توجه به گس��تردگی جش��نواره امام رضا(ع) در
همه رشته های فرهنگی و هنری ،درگیر کردن مخاطبان فارغ از سن ،جنسیت
و ،...وجود تیم های کارشناسی و پژوهش��ی در خود جشنواره ،استفاده درست
از ظرفیت رس��انه های کشور و اطالع رس��انی به موقع و کافی ،ارتباط درست،
منطقی و تعریف ش��ده جش��نواره با بدنه و رده های مدیریت��ی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی و بهره گیری از ظرفیت ه��ای آن ،اس��تفاده از ظرفیت های
وزارتخانه ه��ای دیگر همچون آم��وزش و پرورش و نهادهایی چون س��ازمان
فرهنگ و ارتباطات ،کانون پرورش فکری و  ،...اطالع رس��انی مستمر و اثرگذار
جشنواره با تولید کنندگان ،کارشناس��ان و پژوهشگران عرصه فرهنگ و هنر،
بهره مندی از نام مبارک امام رضا(ع) و ارادت عموم مسلمانان به آن امام همام و
تولید آثار براساس عشق و عالقه و وظیفه توسط پدیدآورندگان نقش جشنواره
بین المللی ام��ام رضا(ع) در شناس��ایی و معرفی پدیدآورندگان بس��یار مهم،
حیاتی و موثر است.
وی ادامه داد :اطالع رس��انی درس��ت ،منطقی و به موقع به رس��انه ها به منظور
تش��ویق رس��انه ها برای همکاری با جشنواره ،ارتباط تعریف ش��ده و موثر این
معاونت با اس��تان گیالن که جش��نواره مطبوعات رضوی آنجا برگزار می ش��د،
انتخاب و معرفی ناظ��ر و نماینده معاونت جهت هرگونه همکاری در راس��تای
تس��هیل امور از س��وی این معاونت به جش��نواره ،برگزاری جلس��ات مستمر و
تعریف ش��ده با مسئوالن جش��نواره بین المللی و اس��تانی ،کمک کارشناسی
به جش��نواره در مرحله فراخ��وان ،گردآوری و داوری آثار ،پرداخت بخش��ی از
هزینههای جشنواره براساس تفاهم نامه های موجود و توافقات صورت گرفته،
و تفکی��ک آثار رضوی به صورت فرآیندی از طریق جش��نواره فصلی مطبوعات
و خبرگزاری ها از جمله اقداماتی اس��ت که در حوزه ای��ن معاونت در خصوص
تعمیق و ترویج فرهنگ رضوی انجام شده است.
انتظامی خاطر نش��ان کرد :ارتباط دبیرخانه این جش��نواره بین المللی با بدنه
رسانه ای کشور باید تعریف ش��ده تر ،حساب شده تر ،فرآیند محور و در سطوح
باالتر مثل سردبیران و مدیر مس��ئوالن روزنامه و خبرگزاری ها صورت گیرد تا
اطالع رسانی و همکاری بیشتر صورت گیرد.
وی تصریح کرد :گسترده بودن مشوق های جشنواره برای همه دستاندرکاران،
حذف و اضافه شدن بخش��ی از حوزه های داوری مثل شعر در بخش مطبوعات
ح��ذف و شناس��ایی و معرفی رس��انه ه��ای برتر و فع��ال حوزه رض��وی نمونه
فعالیتهایی اس��ت که کارگروه مطبوعاتی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
برای ارتقا بخشیدن به برنامه های این جشنواره پیش بینی کرده است.
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
گفت :جش��نواره امام رضا(ع) به صورت ی��ک برند بین المللی
ترویج فرهنگ ناب رضوی در جهان شناخته شده است.
ب��ه گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی امام
رض��ا(ع) ،علی اصغ��ر کاراندیش مروس��تی ،معاون توس��عه
مدیری��ت و منابع وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و رئیس
هیئ��ت مدیره بنی��اد بین المللی ام��ام رض��ا(ع) ،اظهار کرد:
جش��نواره امام رضا(ع) در حال��ی دوازدهمی��ن دوره خود را
برگزار کرد که ام��روزه به صورت یک برند بی��ن المللی برای
معرفی فرهنگ ناب رضوی در جهان شناخته شده است.
وی ادامه داد :امروز این جش��نواره عالوه ب��ر جای جای ایران
اس�لامی در همه جهان بویژه در نظر مسلمانان از آن به عنوان
جش��نواره ای یاد میشود که توانسته اس��ت در معرفی پدید
آورن��دگان آثار فرهنگی و هنری مرتبط ب��ا امام رضا(ع) نقش
مهم و برجسته ای را ایفا نماید.
وی خاطر نش��ان کرد :جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) را
تمام اس��تانهای ایران میزبانی می کنند و این رویداد معنوی
در  75کش��ور جهان در دل های دوستداران سیره نبوی جای
خود را باز کرده اس��ت و در مجموع م��ی توان گفت که با توجه
به کمیتهها و کارگروه های تخصصی در طول س��ال جشنواره
توانسته است در شناسایی آثار فاخر فرهنگی و هنری فرهنگ
رضوی فعالیت ه��ای زیای را انجام دهد و گ��واه بر این مدعی
ش��رکت تعداد زیادی از نقاط مختلف ایران اس�لامی و دیگر
کشورهای جهان در این جشنواره است .امید است با گسترش
اقدامات مناسب از سوی دست اندرکاران اجرایی جشنواره در
سال های آینده شاهد گسترش بیشتر فرهنگ رضوی باشیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ادامه داد :این جشنواره از حمایت های همه جانبه دولت تدبیر
و امید و کمک های وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی برخوردار
بوده اس��ت و تالش خواهد شد با تشکیل اتاق های فکر و پیش
بینی سازوکارهای الزم هر سال نسبت به دوره های قبل خود
از رشد کیفی بیشتری برخوردار باشد.

از سوی معاون مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی

(علیه السالم)

معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد مطرح کرد

جشنواره امام رضا(ع)
رو به تکامل حرکت کرده است
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معاون امور فرهنگی وزیر ارش��اد گفت :در حال حاضر برنامههای جشنواره
امام رضا(ع) در  ۱۴حوزه گسترش یافته است اما باید حوزهها و فعالیتهای
جدیدی صورت بگیرد .برای نمونه میتوان به کتابهای گویا ،داستانهای
کوتاه کوتاه ،تک جملهها و شعارها پرداخت.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین الملل��ی امام رضا(ع) ،دکتر
س��یدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد ،با اشاره به رویدادهای
اجتماع��ی در دو دهه اخیر گفت :در این س��الها از س��ویی ش��اهد تکثر و
تعدد زایران در حرم امام رضا(ع) بودهایم که به دنبال خود س��رمایه علمی،
اجتماعی و معنوی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد :نباید نس��بت به این اتفاق بیتوجه باش��یم زیرا این س��رمایه
انسانی روز به روز در حال تزاید است و خیلی از تحوالت فرهنگی را میتوان
بر اساس این سرمایه اجتماعی برنامهریزی کرد.
معاون امورفرهنگی وزیر ارشاد گس��تردگی این جشنواره در تمام ایام سال
را دومی��ن اتفاق مهم در دو دهه اخیر توصیف کرد و گفت :امروز جش��نواره
بین المللی امام رضا(ع) به یک حرکت گس��ترده تبدیل شده و عالوه بر دهه
کرامت به فضای کل سال نیز تسری یافته است .این مسیر گام به گام و رو به
جلو حرکت کرده و راه رو به کمال خود را پیموده است .ما باید تالش کنیم و
با پشتیبانیهای الزم به تکامل آن کمک بیشتری کنیم.
صالحی افزود :این حرکت میتواند به س��مت کمال برود و باید به آن اهتمام
بیشتری شود .برای این منظور توجه به این سه رویکرد میتواند ما را در این
مس��یر کمک کند :نکته اول اینکه در حیطه برنامهها باید تنوع ایجاد ش��ود
تا دایره شمول گس��تردهتر ش��ود .در حال حاضر برنامههای جشنواره امام
رضا(ع) در  14حوزه گس��ترش یافته اما باید تالش ش��ود ت��ا در حوزههای
جدید فعالیت صورت بگیرد .برای نمونه کتابهای گویا ،داستانهای کوتاه
کوتاه ،تک جملهها و ش��عارها از جمله مواردی هستند که میتوان به آنها
پرداخت .قالب فرهنگی متعددی داریم و این موارد یک نقش��ه راه است که
باید در جهت تکامل آن فعالیت کنیم.
صالح��ی کیفیگرایی در جش��نواره را دومین نکته دانس��ت و گفت :باید از
ت بیشتر حرکت کنیم وبه طور طبیعی باید در
کمیتگرایی به س��وی کیفی 
برخی حوزهها تولید انبوه داشته باش��یم و در ادامه به سوی کیفیت حرکت
کنیم .با توجه به گذش��ت  12دوره از جش��نواره ،برنامهریزان میتوانند به
سوی کیفیت بیشتر و خلق آثار ماندگار حرکت کنند.
رئیس کارگروه فرهنگی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) افزود :نکته سوم هم
اینکه ،همافزایی در جش��نواره امام رضا(ع) باید بیش��تر از پیش شود و این
همافزاییها به سمت به کمال رساندن حرکت کند.

دبیرکارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع):

مهم ترین اشتراک مخاطبان جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) تعلق خاطر به وجود امام رضا(ع) است

دبیرکارگروه فرهنگی جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) گفت :مهم
ترین اش��تراک مخاطبان جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تعلق خاطر
به وجود امام رضا(ع) است.
همای��ون امیرزاده ،دبیرکارگروه فرهنگی جش��نواره بی��ن المللی امام
رض��ا(ع) در گفتگو با واحد خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی امام
رضا(ع) با بیان اینکه زبان فرهنگ و هنر زبانی رس��ا در نهادینه ساختن
حوادث و وقایع فرهنگی است ،گفت :جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
فرصتی اس��ت که در آن استعدادهای مختلف فرهنگی و هنری ظهور و
ب��روز می یابد به خصوص که زبان فرهنگ و هنر بیانی تاثیرگذار و رس��ا
ست و مخاطبان بی شماری را به خود جذب می کند.
وی اف��زود :زبان فراگی��ر و تاثیرگذار فرهنگ و هنر م��ی تواند مرزهای
جغرافیای��ی را در نوردد و عالوه بر برقراری ارتب��اط با ذائقه ها و عواطف
مختلف مخاطبان در داخل کشور با مخاطبان خارج از کشور نیز ارتباط
برقرار کند.
امیرزاده با بیان اینکه هر گاه
زبان فرهنگ و هنر مشحون
از تفکرات معن��وی و مبانی
اعتقادی باشد اثراتش از هنر
عادی بیشتر اس��ت ،گفت:
جش��نواره بینالمللی امام
رض��ا(ع) به جه��ت متبرک
بودن به ن��ام امام رضا(ع) به
عن��وان یک انس��ان کامل و
یکی از مهم ترین علقه های ارزش��ی و عاطفی مردم ایران و مس��لمانان
جهان می تواند در جذب پدیدآورندگان و خالقان آثار فرهنگی و هنری
موثر باشد.
وی با بیان اینکه مهم ترین اشتراک مخاطبان این جشنواره تعلق خاطر
به وج��ود امام رضا(ع) اس��ت ،تصریح کرد :از این منظر ه��ر چه از زبان
فرهنگ و هنر به ش��کل ظریف و هنرمندانه اس��تفاده کنیم می توانیم
به ماندگاری و تثبیت اهداف جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) کمک
کنیم.
دبیرکارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با بیان اینکه دو
دغدغه اصلی در این کارگروه دنبال می ش��ود ،افزود :در راستای ارتقای
س��طح برنامه های موضوعی اس��تان ها و همچنین اطمینان از میزان
تاثیرگذاری جشنواره های فوق اتاق فکری در این کارگروه تشکیل شد.
ما در این راس��تا به دو موضوع توجه جدی کرده ایم .اول تعامل مستقیم
با  12اس��تانی که  14فعالیت فرهنگی را زی��ر چتر حمایتی خود دارد و
دوم نشست های مستمر با مدیران کل استان های متکفل جشنواره ها.
وی همچنین به هجرت تاریخ س��از امام رضا(ع) به ایران اش��اره کرد و
گفت :این هجرت که در س��ال  200هجری اتفاق افتاد سومین هجرت
بزرگ تاریخ س��از تاریخ اسالم است که موجب ش��د پایه های تفکرات
اسالمی و شیعی در ایران شکل بگیرد.
امیرزاده در پایان تصریح کرد :خوش��بختانه در طی  12س��ال برگزاری
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در مسیر ترویج فرهنگ منور رضوی
گام های مناسبی برداشته شده است.

(علیه السالم)

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فرهنگ رضوی ،ذخیره الیزال و ظرفیت بی
بدیلی در ایران اسالمی است

عرض ارادت
به ساحت قدسی امام رضا(ع)
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آزادی و قناعت و درس و کتاب را
ای م ّدعی به ُملک سلیمان نمی دهم
من آبروی خود به کفی نان نمی دهم
من اختیار خویش به دونان نمی دهم
من یوسفم ،اسیر زلیخا نمی شوم
هرگز زدست ،لذت زندان نمی دهم
پیراهنم درید زلیخای روزگار
در دست نفس شوم ،گریبان نمی دهم
ساالر راد مردی و آزادگی ،حسین
می گفت دست خود به لئیمان نمی دهم
ای آفرین به همت واالی آنکه گفت
من جان زدست می دهم ،ایمان نمی دهم
با آب مهر آل علی شد عجین گلم
این آب را به چشمه حیوان نمی دهم
جنّت کجا و روضه رضوان دین ،رضا
این روضه را به روضه رضوان نمی دهم
وقت سحر ،شهودی بیدل به دوست گفت
من دل به غیر شمس خراسان نمی دهم
مرحوم آیت ا ...حاج شیخ عبدا ...یزدی
متخلص به شهودی

(علیه السالم)

مع��اون امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گف��ت :فرهنگ رضوی،
ذخیره الیزال و ظرفیت بی بدیلی در ایران اسالمی است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی ام��ام رضا(ع) ،دکتر علی
مرداخانی ،فرهنگ رضوی را ذخیره الیزال و ظرفیت بی بدیلی در ایران اس�لامی
دانس��ت و با بیان این که همه ارادتمندان به ساحت قدس رضوی به تناسب سعه
وج��ودی و امکان خود می توانن��د با بهره ب��رداری از آن ،در جهت تعالی و تکامل
فکری و اعتقادی و همچنین فعلیت بخشی به استعداد و توانمندی های خویش،
همگام و هماهنگ با فرهنگ و معارف رضوی حرکت کنند،گفت :برگزاری دوازده
دوره جش��نواره بین المللی به نام علی بن موس��ی الرضا(ع) و گس��ترش کمی و
کیفی حضور و مش��ارکت فرهیختگان در زمینه های مختلف فکری و فرهنگی و
هنرمندان در رش��ته های گوناگون هنری اعم از شنیداری ،نمایشی و تجسمی،
نشانگر جریان بی وقفه تعمیم و تس��ری فرهنگ رضوی در سراسر ایران و اقصی
نقاط جهان اسالم بلکه جامعه بشری اس��ت و این ویژگی ناشی از کلمه طیبه ای
اس��ت که به لطف الهی اصلش در ایران اس�لامی و آثار و برکاتش متوجه همه دل
های پاک و اندیش��ه های تابناک توحیدی است«:اصلها ثابت و فرعها فی السماء
توتی اکلها کل حین باذن ربها».
وی با اش��اره به اینکه دبیرخان��ه کارگروه امور هنری جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) زاویه دید و نوع نگاه و نگرش خود را متناسب با موضوع فعالیت های هنری
به نحوی برنامه ریزی کرده است که ابداع و خالقیت محور فعالیت های هنری در
همه زمینه ها باشد ،تصریح کرد :حرکت از سطح به عمق و بیان و برداشت هنری
نو و در عین حال اصیل و مبتنی بر حقایق معارف رضوی ،همواره مورد تاکید بوده
است و امیدوارم آثار این رویکرد را در جشنواره سال جاری شاهد باشیم و بتوانیم
با شناسایی و نقد واقعی برنامه ها ،زمینه تعالی و عمق بخشی بیش از پیش را برای
سال های آتی فراهم نماییم.
مرادخانی با ارائه پیش��نهادی به دس��ت اندرکاران جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) ،گفت :دس��ت اندرکاران جش��نواره امام رضا(ع) نباید این جشنواره را
با معیار و میزان سایر جشنواره ها بس��نجند تا دچار اشتباه در محاسبه نشوند،
ضمن اینکه خطر جشنواره زدگی و آفت عادت و تکرار و به تعبیر عامیانه « طبق
معمول سنواتی» نیز نکته ای است که باید بدان توجه کرد.
وی نقش جش��نواره بی��ن المللی امام رض��ا(ع) در شناس��ایی ،معرفی و جلب
مش��ارکت فعال پدید آورندگان آثار هنری در این گس��تره را گس��ترده ،ممتاز
و متمایز دانس��ت و ابراز داش��ت :جشنواره رضوی متناس��ب با گستردگی آن،
به عمق بخش��ی ،نوآوری و بهره برداری شایسته مادی و معنوی از این فرصت و
ظرفیت بی نظیر ،همت گماشته و با هم اندیشی و تکیه بر خرد جمعی که مشی
مألوف مدیریت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تاکنون بوده است ،این ذخیره
ارزش��مند را از گزند تکرار و آفت عادت ،محافظت کرده است .شناخت و تعریف
درست این وضعیت ،اوال به فهم مقام و منزلت امام در تفکر شیعی و ثانیا بررسی
آثار و برکات هجرت امام و وجود حرم مطهر آن حضرت در ایران مرتبط است.
معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی افزود :قول ،فعل و تقریر امام
معصوم برای ش��یعیان حجت اس��ت و بنابراین همه حرکات ،سکنات ،افعال و
اقوال حضرت از جمله مهاجرت ایشان به ایران ،توجه میلیون ها دلداده عارف و
عاشق را به این نقطه از جهان جلب می کند.
وی ادام��ه داد :اگ��ر با صرف نظر از س��ایر جنبه های علم��ی ،معرفتی ،فکری و
فرهنگی صرف��ا در دو زمینه آثار هن��ری و آثار س��یاحتی و زیارتی ،مطالعات و
بررس��ی های جامع صورت پذیرد ،خواهیم دید که اگر هجرت پیامبر از مکه به
مدینه ،زمینه ش��کل گیری تمدن اسالمی را مهیا ساخت ،مهاجرت امام هشتم
به ایران در تش��کیل و تداوم تنها کشور شیعی در جهان و پیوند مدنیت و تمدن
ایرانی با تدین و تمدن اسالمی  ،نقش ویژه و یگانه ای داشته است.

رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

فرهنگ و تمدن ،هنر ،شعر و ادبیات

در سرزمین ما معطر به عطر رضوی است

او محرم راز ما ایرانیان است و سنگ صبورمان در همه روزگاران
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د بو د
جشنواره در صورتی موفق خواه 
که بیشترین حمایت جامعه هنری در
رشته های مختلف را به همراه داشته
د تولید
باشد .جشنواره امام رضا(ع) بای 
در این عرصه را اولویت نخست خو د قرار
داده و بکوشد در طول سال با بهره گیری
از امکانات همه دستگاه ها هنرمندان
د را تشویق به تولیدات بیشتر
عالقه من 
و پرتنوع نماید .جشنواره باید گزارشی
د و بردن جشنواره
از این تولیدات باش 
به شهرستان ها و استان های مختلف از
امتیازات این جشنواره باید باشد.

دکتر حجت ا...ایوبی رئیس س�ازمان سینمایی وزارت
فرهنگ و ارش�ا د اسلامی و رئیس کارگروه سینمایی
دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در
گفت گویی با واح�د خبر بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
درب�اره جش�نواره امام رضا(ع) س�خن گفته اس�ت و
سخنانی ش�ورانگیز و پر از احساس در مدح ضامن آهو
بر زبان رانده است که در ادامه می آید.

جناب آقای دکتر ایوبی با س�پاس بی پایان از وقتی که حضرتعالی
د نقش جش�نواره بین المللی
در اختیار ما قرار داده اید،لطفا بفرمایی 
امام رضا(ع) در شناس�ایی و معرفی پدیدآورن�دگان آثار فرهنگی و
هنری مرتبط با امام رضا(ع) را چگونه ارزیابی می کنید؟
جش��نواره امام رضا(ع) فرصت بسیار خوبی است برای اینکه هنرمندان رشته
های مختلف ک��ه دل در گرو فرهنگ ناب رضوی دارن د دیده ش��وند .فرصتی
برای مردم که با معارف دینی با زبان گویای فرهنگ و هنر آشنا شوند .فرصتی
برای مس��ئولین و همه کس��انی که دغدغ��ه ترویج ارزش ه��ای دینی دارند
تا با معجزه هنر برای انتقال این مفاهیم بیش��تر آش��نا ش��وند و در حمایت از
هنرمندان دریغ نکنند.
در ح�وزه معاون�ت جنابعال�ی چ�ه تمهیداتی ب�رای فعالیت های
س�ینمایی در خصوص تعمی�ق و ترویج فرهنگ رضوی اندیش�یده
شده است؟
در سیاس��ت ها و راهبردهای منتشر شده سازمان سینمایی ،تولیدات دینی و
فیلمنامه های دفاع مقدس از حمایت ویژه برخوردارند.
پیش بینی جنابعالی به عنوان ریاست کارگروه سینمایی جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) برای ارتقاء بخشیدن به برنامههای جشنواره
چه بوده است؟
جش��نواره در صورتی موفق خواهد بود که بیش��ترین حمایت جامعه هنری
در رش��ته های مختلف را به همراه داش��ته باشد .جش��نواره امام رضا(ع) باید
تولید در این عرصه را اولویت نخس��ت خو د قرار داده و بکوش��د در طول سال
با بهرهگیری از امکانات همه دس��تگاه ها هنرمندان عالقه مند را تش��ویق به
تولیدات بیش��تر و پرتنوع نماید .جشنواره باید گزارشی از این تولیدات باشد و
بردن جشنواره به شهرستان ها و استان های مختلف از امتیازات این جشنواره
بای د باشد.
آقای دکتر بازشناس�ی هجرت امام رضا(ع) و دس�تاوردهای این
هجرت در استقرار تمدن عظیم اسالمی در سرزمین ایران را چگونه
تعریف می کنید؟
شمس الش��موس ،بخش جداناپذیر هویت ما ایرانیان است .فرهنگ و تمدن،
هنر ،ش��عر و ادبیات در س��رزمین ما معطر به عطر رضوی است .امام رضا(ع)
در ایران بخش��ی از وجو د همه ایرانیان اس��ت .مونس خلوت ،همراه با هنگام
تنهایی و گرفتاری .یاورمان در روزگارهای س��خت .ش��ریک در غم و ش��ادی
های ما ایرانیان .بهترین ها را قرن هاس��ت که به پیشگاهش تقدیم نموده ایم،
بهترین ها را از او خواس��ته ایم .او محرم راز ما ایرانیان است و سنگ صبورمان
در همه روزگاران .برایش شعر سرودیم ،با او نجوا کردیم ،عقدههای دل برایش
گش��ادیم .دیدار او را بر خود فرض دانستیم و جوانانمان را با اذن او و با امید به
حمایتش به خانه بخت فرستادیم...
س��که فرهنگ و تمدن ما ایرانیان را به نام نامی رض��وی ضرب نموده اند و چه
گرانبهاست این سکه.
بی تردید واکاوی دس��تاوردهای ای��ن هجرت و به ویژه بی��ان آن به زبان هنر
بسیار ستودنی و ارزشمند است.

(علیه السالم)

رئیس کارگروه پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا(ع):

پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات اسالمی  130اثر

پژوهشی درباره امام رضا(ع) چاپ و منتشر کرد
طالبیان درباره چرخش��ی بودن عناوی��ن و موضوعات
همایش در اس��تانهای مختلف تصریح کرد :کلیت این
قضیه با اندک تاملی ،قابل اس��تفاده خواهد بود و در عین
ح��ال باید مزیت و اس��تعداد اس��تانها در این خصوص
لحاظ ش��ده و عناوین انتخابی در هر اس��تان به صورت
کاربردی باشد.
ً
وی تصریح کرد :طبیعتا این همایش علمی-پژوهش��ی
بوده که محصول آن در اختیار س��ایر نشریات در سطوح
مختلف به چاپ رس��یده و همگان از آن بهره ببرند و هر
چند عنوان این همایش «علمی-پژوهشی» است اما به
هر حال یک موجی را ایجاد میکند که به فرهنگسازی
در شناخت اهل بیت(ع) کمک خواهد کرد.

تبری�ک به رئیس جدید پژوهش�گاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات
عل��ی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در حکمی
دکتر محمدرضا ج��وادی یگانه را به عنوان رئیس جدید
پژوهش��گاه فرهنگ ،هن��ر و ارتباطات منص��وب کرد.
در حکم انتصاب رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات بر برقراری ارتباط علمی با نیروهای متخصص،
خالق و انجام طرحهای پژوهشی در زمینه فرهنگ ،هنر
و ارتباط��ات ب��ا همکاری مؤسس��ات و جوام��ع علمی و
پژوهش��ی داخلی و خارج از کش��ور تأکید ش��ده است.
بنیاد بین المللی امام رضا(ع) انتصاب جناب آقای دکتر
جوادی یگانه به سمت رئیس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات وزارت ارشاد ،را به وی تبریک می گوید و برای
ایشان در این س��مت و در راه خدمت به ساحت فرهنگ
مقدس رضوی توفیق آرزو دارد.هم چنین بدین وس��یله
از زحم��ات جناب آق��ای یحیی طالبیان رییس س��ابق
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات قدردانی می کند.
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یحی��ی طالبیان رئی��س پژوهش��گاه فرهنگ ،هن��ر و ارتباطات
وزارت ارش��اد و رئیس کارگروه پژوهشی جش��نواره بین المللی
امام رضا(ع) اظهار داش��ت :پژوهش��گاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات
اسالمی توانست طی امس��ال  130اثر پژوهشی را در قالب کتاب
به چاپ رس��اند که صرفا با بودجه این مرکز بوده اس��ت و ما مأمور
هس��تیم که در کنار ش��ما عزیزان در چارچوب بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) این کار را انجام دهیم.
وی ادام��ه داد :ما ب��ه نوعی خود را جزو اصح��اب دانش و فرهنگ
میدانیم که موظفیم آثاری را تولید کنیم که همه اقش��ار جامعه
تا آنجا که چارچوب ساخت س��ازمانی پژوهشگاه اقتضا میکند،
از آن بهره ببرند.
رئیس پژوهش��گاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات اظهار داشت :ما باید
به مخاطبان خودمان بگوییم «التق��ف ما لیس لک به علم»؛ باید
یاد بگیریم که چه بگویی��م ،برای که بگوییم ،چگونه بگوییم ،نگاه
ناقدان به ما چگونه باید باش��د و این گفتار ما چه تغییری در رفتار
مخاطب ایجاد میکند تا بهتر از گذش��ته عمل کنیم و مشمول
این فرمایش علی (ع) نباشیم که دو روز ما مثل هم باشد.
وی در پاس��خ به درخواست کسانی که معتقدند باید سطح داوری
مقاالت ارس��الی به جش��نواره امام رض��ا(ع) تقلی��ل یابد ،گفت:
همایشهای علمی-پژوهش��ی اگ��ر طبقهبندی خوبی داش��ته
باش��د محصول آن در ترویج فرهنگ و معارف ائمه اطهار (ع)مؤثر
خواهد بود .همچنین بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) جشنوارههای
مختلفی از جمله جشنواره شعر ،جشنواره پیامک رضوی دارد که
همگی به فرهنگسازی میپردازند.

(علیه السالم)

رئیس کارگروه کودک و نوجوان جشنواره بین المللی امام رضا(ع):

تعمیق و ترویج فرهنگ رضوی

یکی از مؤلفههای تربیت دینی کودکان و نوجوانان

علیرض�ا حاجی�ان زاده ،مدیرعام�ل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان کش�ور و
رئیس کارگروه کودک و نوجوان جش�نواره
بین المللی امام رضا(ع) در گفتگو با خبرنگار
بنی�اد بی�ن الملل�ی ام�ام رض�ا(ع) ،گفت:
یک�ی از مولف�ه ه�ای تربیت دین�ی اعضای
کانون پ�رورش فکری ک�ودکان و نوجوانان
کش�ور تعمی�ق و تروی�ج فرهن�گ رضوی
است.حاجیان زاده به چند س�وال ما در این
زمینه پاسخ داده است که در ادامه می آید.
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جناب حاجی�ان زاده نقش جش�نوار ه بینالمللی امام
رض�ا(ع) در شناس�ایی و معرف�ی پدید آورن�دگان آثار
فرهنگ�ی و هنری مرتبط با امام رضا(ع) را چگونه ارزیابی
میکنید؟
هم��کاری با بنی��اد بینالمللی ام��ام رضا(ع) و بر عه��ده گرفتن
مسئولیت کارگروه و دبیری جشنوارههای کودک و نوجوان دوره
دوازدهم( در کنار س��ایر برنامه های پیشبینی ش��ده) ،فرصت
مغتنمی است تا مربیان آگاه و دلسوز با هدایت کارشناسان خُ بره
و مجرب و تحت نظارت مدیران کانون تالش هدفمند نموده و به
واس��طه فعالیتهای فرهنگی ،هنری ،ادبی ،علمی و  ...قابل اجرا
در مراکز در جهت کش��ف و شکوفایی اس��تعدادهای اعضا نقش
مؤثر داش��ته و در جهت پرورش ذوقی و فکری آنان تالش نمایند.
براین اس��اس  ،نقش جش��نواره مثبت و غیر قابل ان��کار ارزیابی
میشود.

در ح�وزه مدیری�ت جنابعالی چ�ه تمهیداتی ب�رای فعالیتهای
ح�وزه کودک و نوجوان در خصوص تعمی�ق و ترویج فرهنگ رضوی

اندیشیده شده است؟
همانگونه که آگاهی داری��د ،مخاطبین اصلی کانون(چ��ه در حوزه تولید و
چه در سطح مراکز فرهنگی هنری) کودکان و نوجوانان عزیز هستند و عمده
دغدغههای سازمانی معطوف به این گروه سنی میباشد.
از آنجای��ی که تعمی��ق و ترویج فرهن��گ رضوی یک��ی از مؤلفههای تربیت
دینی اعضا محس��وب میشود ،رویکرد سازمان در این رابطه ،رویکرد ترغیبی
میباش��د .که امیدواریم همکاران ما در بخشهای مختلف به ویژه « در مراکز
فرهنگی و هنری» با ایجاد فضایی آرام و صمیمی و با بهرهگیری از مشوقهای
مناس��ب در جهت تقویت انگیزههای اعضا و ترغیب آنان به فراگیری معارف و
عمل به سیر ه رضوی موفق باشند.
تدابیرجنابعال�ی ب�ه عن�وان رئیس کارگ�روه ک�ودک و نوجوان
جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) برای ارتقاء بخشیدن به برنامههای
جشنواره چه بوده است؟
در راستای ارتقای برنامه های جش��نواره ،عمدهترین سیاستهای اجرایی و
ا ِعمال شده در مراکز فرهنگی هنری به تفکیک ذیل قابل تبیین میباشد:
ال��ف) توجه به فرآینده��ا و بهرهگیری از مکانیزمهای انگیزش��ی مناس��ب و
سازنده
ب) اختیاری بودن و ترویج مشارکت آگاهانه اعضا و مربیان در مراحل مختلف
طراحی و اجرای برنامههای جشنواره های رضوی
ج) مناسب س��ازی برنامهها و توجه به ویژگیها  ،عالیق و نیازهای گروه سنی
مخاطب
بازشناس�ی هجرت امام رضا(ع) و دستاوردهای هجرت در استقرار
تمدن عظیم اسالمی در سرزمین ایران را چگونه تبیین میکنید؟
از آنجای��ی ک��ه در قاموس اهل بیت(ع) م��راد از به ثمر رس��یدن قیام ،لزوماً
پیروزی ظاهری و شکس��ت مخالفان نیس��ت ،ائمه معصومی��ن از زمان امام
س��جاد(ع) به بعد خط مش��ی سیاس��ی خود را تغییر دادهاند ،و به جای قیام
مس��لحانه نس��بت به اقدامات فرهنگی مبادرت فرمودند و یک نهضت علمی
فرهنگی را در پیش گرفتند و به واس��طه این نهضت به امر تعلیم ش��اگردان و
نشر احکام و معارف دینی مبادرت میفرمودند.
به طور کلی مواضع سیاس��ی امام رضا(ع) همچون س��ایر معصومین همواره
با مالحظاتی همراه بوده اس��ت که بررس��ی رفتارهای سیاس��ی آن بزرگوار و
توجه ب��ه این مالحظات میتواند راهنمای عمل و س��رلوحه برنامههای همه
دولتمردان و سیاستمداران قرار گیرد.
در جه��ت گیری رفتار امام رضا(ع) س��ه مؤلفه « :توجه ب��ه مصالح عمومی»،
«مقتضیات زم��ان و حرکت هدفمند» و «نوع تعامل ب��ا حکومت وقت» قابل
شناسایی و استخراج است.
بر این اس��اس ،ظلم س��تیزی و نفی حاکمیت طاغوت همچنین ،تالش در به
اهتزاز درآوردن پرچم پ��ر افتخار رادمردی و آزادگی را میتوانیم از مهمترین
دستاوردهای هجرت امام رضا(ع) به ایران بدانیم.

(علیه السالم)

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی عنوان کرد:

 75نقـــطه جهان ؛

میـــزبان جـــشنواره امـام رضا(ع)
برگزاری هفته های فرهنگ رضوی در خارج از کشور
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رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی با اش��اره ب��ه برگزاری
جش��نواره بی��ن المللی ام��ام رضا (علیه الس�لام) با محوری��ت برنامه
های بومی در  ۷۵کش��ور جهان گفت :امس��ال و در قال��ب برنامه های
دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) بیش از 40
رایزنی فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران در خارج از کش��ور به همراه
صدها مبلغ و نماینده بومی جامعه المصطفی العالمیه و مجمع جهانی
اهل بیت (علیهم الس�لام) برنامههای متنوع��ی را در قالب هفتههای
فرهنگ رضوی و در ایام دهه مبارک کرامت برگزار می کنند.
دکتر اب��وذر ابراهیمی ترکمان در نشس��ت خبری بخ��ش بین الملل
دوازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) که در محل
دفتر ایشان در س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار گردید ،در
تشریح برنامههای بخش بینالملل این جشنواره اظهار کرد :جشنواره
بین المللی امام رضا (علیه الس�لام) بیش از  12س��ال است که برگزار
میشود و شش سال است که بخش بینالملل این جشنواره فعال شده
است .س��ازمان فرهنگ و ارتباطات با مش��ارکت بیش از  15نهاد فعال
بینالملل��ی از جمله جامع��ه المصطفی العالمیه ،مجم��ع جهانی اهل
بیت(علیهم الس�لام) ،وزارت امور خارج��ه و وزارت آموزش و پرورش
عهدهدار بخش بینالملل این جشنواره است.
برنامهریزی بر اساس مقتضیات هر کشور
وی افزود :یک��ی از اهدافی که جش��نواره بین المللی ام��ام رضا (علیه
الس�لام) در بخ��ش بینالملل دنب��ال میکند ،برگ��زاری برنامه های
جش��نواره به صورت بومی در اقصی نقاط جهان است .به همین منظور
دبیرخانه کمیت��ه اجرایی بخش بینالملل جش��نواره بین المللی امام
رضا (علیه السالم) در ادارهکل همکاریهای فرهنگی و هنری سازمان
فرهنگ و ارتباطات اس�لامی تش��کیل ش��د و س��پس طی نامه ای از
رایزنیها و نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور درخواست
اعالم برنام ه شد.
رئیس شورای بینالملل جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم)
تصریح ک��رد :بع��د از دریاف��ت برنامهها و بررس��ی درخواس��تهای
رایزنیهای فرهنگ��ی ،جمعبندی و تفکیک موضوعی درخواس��تها
انجام ش��د و در نهایت متناس��ب به مقتضیات هر کشور برنامههای هر
کشور برنامهریزی شد.
استقبال خوب از سوی شیعیان جهان
وی با اش��اره به اینکه امروزه بیش از  200نقطه از جهان میزبان برنامه

های خارج از کش��ور جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) است ،اظهار داشت :با
اس��تقبال خوبی که از س��وی ش��یعیان جهان در نقاط مختلف صورت گرفته است ،این
 200نقطه رو به افزایش اس��ت .البته الزم به ذکر اس��ت که منظ��ور از  200نقطه تعداد
کشورها نیست؛ بلکه بدین معناست که از میان  75کشور میزبان ،در برخی کشورها مثل
هندوستان در چند ایالت یا منطقه برنامه های این جشنواره برگزار میشود.
تجلیل از خادمان نمونه فرهنگ رضوی
رییس س��امان فرهن��گ و ارتباطات اس�لامی در ادامه به تبیین نح��وه انتخاب خادمان
نمونه فرهنگ رضوی پرداخت و اش��هار داش��ت :بخش دیگری از فعالیتهای جشنواره
بین المللی امام رضا (علیه الس�لام) انتخاب و معرفی محققان ،پژوهش��گران ،هنرمندان
و به طور کلی ش��خصیتهای برجسته بین المللی است که در جهت ترویج فرهنگ منور
رضوی و تبیین ابعاد ش��خصیتی امام رضا (علیه السالم) گام برداشتهاند و آثار و خدماتی
در ای��ن زمینه انجام دادهاند .در همین راس��تا امس��ال و پس از برگزاری ش��ش جلس��ه
تخصصی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی متش��کل از نمایندگان ارش��د سازمان
فرهنگ و ارتباطات اس�لامی ،بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه الس�لام)،
مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السالم) ،جامعه المصطفی العالمیه و وزارت امور خارجه و
بررسی رزومه ده ها کاندیدای معرفی شده ،هشت نفر از کشورهای سوئیس ،گرجستان،
پاکس��تان ،لبنان ،نیجریه ،ماداگاس��کار ،آرژانتین و اوگاندا به عن��وان خادمان فرهنگ
رضوی شناسایی و جهت حضور در ایران معرفی شدند.
ارسال بستههای فرهنگ رضوی و برپایی نمایشگاه
رئیس شورای بین الملل جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه الس�لام) در ادامه یادآور
شد :با مش��ارکت مجموعه نهادهای عضو شورای بین الملل جشنواره ،محصوالت و اقالم
فرهنگی ارزش��مندی برای حمایت و پش��تیبانی از برنامههای بینالمللی جش��نواره در
س��طح گسترده تهیه و به کش��ورها و نمایندگی های مجری برنامه های جشنواره ارسال
شد.
وی در تش��ریح محصوالت و اقالم فرهنگی عنوان کرد :این اقالم ش��امل تابلو عکش های
هنری و تابلو عکش های حرم مطهر امام رضا (علیه الس�لام) ،بیش از یکصد فیلم کوتاه
و نماهنگ رضوی ،کتابهای مکتوب و دیجیتال به پنج زبان زنده دنیا در س��یره رضوی،
بس��تههای هنری و مس��ابقات فرهنگی ویژه مرتبط با حضرت رضا(علیه السالم) ،اقالم
متبرک ،بسته های زیارت مجازی ،بروشورهای معرفی زندگانی امام رضا (علیه السالم) و
کتابخانه تخصصی دیجیتال امام رضا(علیه السالم)
ب��ود که با مش��ارکت بنیاد بین الملل��ی امام رضا (علیه الس�لام) و مجم��ع جهانی اهل
بیت(علیهم السالم) تدارک و به خارج از کشور ارسال شد.
ابراهیمی ترکمان افزود :این اقالم و بستههای فرهنگی به نمایندگیهای فرهنگی ایران
و نمایندگی های رس��می جامعه المصطفی العالمیه در کشورهای هدف جشنواره ارسال
شده است.
اعزام هنرمندان رضوی
رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی با اشاره به س��ایر برنامههای دوازدهمین
جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) در خارج از کشور گفت :از برنامههای ما در
بخش بینالملل جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) عزام هنرمندان رضوی به
کشورهای هدف جشنواره به منظور برگزاری نمایشگاههای هنری در آن کشورها است.
همچنین برگزاری نخستین جشنواره بین المللی ش��عر و خاطرهنویسی امام رضا(علیه
الس�لام) ویژه ایرانیان خارج کشور نیز از جمله برنامه های ویژه امسال بود که با مشارکت
قابل توجه ایرانیان خارج از کش��ور برگزار و برگزیدگان آن معرفی ش��د .وی خاطرنشان
کرد :امیدوارم با مشارکت همه دستگاه های عضو شورای بین الملل جشنواره بین المللی
امام رضا (علیه السالم) شاهد رشد روزافزون کمی و کیفی برنامه های جشنواره در خارج
از کشور باشیم و به واسطه این جشنواره عظیم والیی بتوانیم غبار خشونت از چهره اسالم
در عرصه بین الملل زدوده و معرف اسالم ناب محمدی به جهانیان باشیم.

(علیه السالم)

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنواره بین المللی امام رضا(ع) زمینه آشنایی با نخبگان
وشخصیتهایبرجستهفرهنگیودینیرافراهمکردهاست
جشنواره ،زمینه ساز جریان سازی فرهنگ رضوی
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مدی��رکل هماهنگی امور اس��تان ه��ای وزارت فرهنگ و
ارشاد اس�لامی گفت :جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
زمینه آش��نایی ب��ا نخبگان و ش��خصیت های برجس��ته
فرهنگی و دینی را فراهم کرده است.
به گزارش واح د خبر و اطالع رس��انی بنیا د بین المللی امام
رض��ا(ع) ،محمد مهدی احمدی اف��زود :هدف از برگزاری
جش��نواره ها جریان س��ازی و معرفی نخبگان و شخصیت
های دین��ی ،علمی ،فرهنگ��ی و هنری در جامعه اس��ت و
جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) هم مص��داق همین
موضوع اس��ت این جش��نواره در س��طح ملی و بین المللی
باعث جریان س��ازی فرهن��گ رضوی خواه د ش�� د و افکار
عمومی اعم از مس��لمان و غیرمس��لمان به دی��دگاه های
متعالی آن حضرت آشنا می شوند و با معرفت به شخصیت
واالی امام رضا(ع) س��بک زندگی خویش را بر این اس��اس
شکل می دهن د چرا که انسان فطرتا اجتماعی است و الزمه
اجتماعی بودن الگو پذیری است.
وی با اش��اره به اینکه توس��ط این جش��نواره با نخبگان و
ش��خصیت های برجس��ته فرهنگی و دینی ،آشنا خواهیم
ش��د و از آثار علمی آنان ک��ه مرتبط با امام رضا(ع) اس��ت
اس��تفاده خواهیم نمود ،تاکید کرد :جش��نواره بین المللی
امام رض��ا(ع) با جریان س��ازی که ایجاد م��ی کند میزان
آگاهی انس��ان ها را ارتق��ا می دهد و جامعه به ویژه نس��ل
جوان با ش��ناخت به نگاه و عملکر د آن امام همام ایش��ان را
به عنوان الگو و راهنمای عمل در س��بک زندگی خو د قرار
می دهند.

احمدی در پاسخ به این سوال که در حوزه مدیریتی ایشان چه نوع حمایت
ها و تدابیری در راس��تای تعمیق و ترویج فرهنگ رضوی اندیش��یده شده
اس��ت ،با بیان اینکه در اداره کل امور اس��تان های وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی در حمایت از جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) دو موضوع مورد
توجه است و تاکنون در خصوص آن ها اقداماتی صورت گرفته است ،گفت:
تاکی د به اس��تان ها جهت برپایی جش��نواره های امام رضا(ع) با موضوعات
مختلف و فضای معنوی و نشس��ت های تخصصی در حوزه ش��ناخت ابعاد
متعالی امام رضا(ع) که موجب ارتقای معرفت و ش��ناخت مردم آن استان
می ش��ود .ما معتقدیم محبت به آن حضرت اگر پش��توانه معرفتی نداشته
باش د با مواجه با چالش ها شبهاتی در افراد ایجا د می کند که به اساس دین
لطمه خواهد زد.
وی ادامه داد :یکی از ش��اخص های ارزیابی در فعالیت های موفق مدیران
کل اس��تان ها مش��ارکت با بنیا د بین المللی امام رضا(ع) و حضور فعال در
برنام��ه های فرهنگی و هنری امام رضا(ع) اس��ت ک��ه در این زمینه عموم
اس��تان ها مشارکت بسیار مطلوبی داشته اند و جش��نواره های مختلفی با
موضوعات متفاوت و مفی��د در جامعه برگزار نموده ان��د که تاثیرگذار هم
بوده است.
بزرگ ترین حادثه تاریخ سرزمین ایران
وی با بیان اینکه در میان انبوه تحوالتی که در تاریخ ایران و اس�لام صورت
گرفته اس��ت بدون ش��ک س��فر علی بن موس��ی الرضا(ع) به ایران یکی از
بزرگترین حوادثی بوده اس��ت که تاریخ این سرزمین تاکنون به خود دیده
اس��ت ،تصریح کرد :اصوال حوادث روزگار امامت علی بن موسی الرضا(ع)
یکی از حوادث حائز اهمیت فراوان در تاریخ اس�لام و تاریخ تش��یع بوده و
هست.
مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطر
نش��ان کرد :این که برخی محققان این دوره را با حماس��ه عاشورا و گروهی
آن را ب��ا نرمش قهرمانانه امام حس��ن(ع) و جمعی دیگ��ر آن را با موقعیت
امام س��جاد(ع) و گروهی نیز آن را با انقالب فکری و فرهنگی صادقین(ع)
مقایس��ه و شبیه می دانند ،نشان دهنده همین اهمیت خاص و چند بعدی
بودن وضعیت آن مقطع تاریخی و پیامدهای آن دولت سیاسی بوده است.
وی افزود :سیاس��ت امام رضا(ع) برای س��فر به خراس��ان تنها در افش��ای
سیاس��ت های مامون محدود نمی ش��ود بلکه در ای��ن هجرت هدف های
دیگری نیز دنبال ش��د که برق��راری و پیوند با ایرانیان متمایل به تش��یع،
تبدیل خراس��ان به کانون تش��یع و مرکز عمده تمرکز حضور امام در ایران
و هجرت آن حضرت اس��تمرار مبانی تمدن اسالمی است که توسط پیامبر
شکل گرفته بود و ائمه اطهار آن را استمرار می دهند.
احمدی ابراز داش��ت :یکی از ش��اخص های تمدن رشد یک جامعه ،فضای
باز سیاسی گفتگو با اندیش��ه های مخالف و پیشرفت علم و دانش و آگاهی
میباش د دقیقا تمام این ویژگی ها در هجرت امام در مقاطع مختلف لحاظ
شده است.

(علیه السالم)
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نخستين همايش ملي عرفان اسالمي در آموزه هاي رضوي
با پیام آیت ا...نوری همدانی در گناباد برگزار شد
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نخس��تين همايش ملي عرفان اس�لامي در آموزه هاي رضوي از سری برنامه
های بخش دانشگاهیان دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)،
با قرائت پيام آي��ت ا ...العظمي «نوري همداني» در دانش��گاه آزاد اس�لامي
گناباد بر گزار شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین الملل��ی امام رضا(ع) ،در آغاز
اين همايش يک روزه که با حضور چهره هاي علمي ،ديني و حوزوي سراس��ر
کش��ور در تاالر عالمه بهلول اين دانش��گاه ،برگزار ش��د ،بيانيه آيت ا ...نوري
همداني ،توس��ط امام جمعه ش��هر خضري و مدير حوزه علميه امام رضا (ع)
گناباد قرائت شد.
در بخشي از اين پيام آمده است :بايد توجه داشته باشيم که عرفاي اسالم چه
درعرفان نظري و چه در عرف��ان علمي ،راهکار و برنامه خود را از قرآن کريم و
سنت حضرت پيامبر(ص) و فرهنگ اهل بيت (ع) گرفته اند و در دعاهايي که
از ائمه معصومين(ع) رسيده است شواهد و مطالب فراواني براي آنچه عرفاي
اسالمي مي گويند ،وجود دارد که عرفاي اسالم بر آن اساس حرکت کرده اند.
دومين پيامي که در اين همايش توس��ط حجت االس�لام محتش��مي استاد
حوزه و دانشگاه قرائت ش��د ،پيام دکتر «سيد طاها هاشمي» معاون فرهنگي
اجتماعي دانشگاه آزاد اسالمي کش��ور بود .در بخشي از اين پيام عنوان شده
بود تامل در س��يره و ش��خصيت هر يک از امامان معص��وم (ع) ،بازگو کننده
ش��ناخت و معرفت آنان نس��بت به حقايق الهي و اس��رار اليتناهي است که
بشر عادي اغلب در دستيابي به چنين ش��ناختي ناتوان است .دبیرنخستين
همايش ملي عرفان اس�لامي در آموزه هاي رضوي نيز طي سخناني گفت :با
توجه به جايگاه رفيع اس�لام در بين همه اديان الهي ،بر آن هستيم که مکتب
نوراني اسالم را که روشن ترين راه زندگاني است ،به خوبي معرفي کنيم.
دکتر «سيد حس��ين مجتبوي» افزود :مکتب اهل بيت(ع) مسير رسيدن به
کمال انساني را براي ما روش��ن و هموار کرده است .رسالت فرهنگي اسالمي
ما ايجاب م��ي کند که براي ارائه فرهنگ ناب اس�لامي و معرفي آن به اقوام و
گروه هاي مختلف از هيچ تالشي دريغ نکنيم.
مجتب��وي اظهار اميدواري کرد  :برگزاري اين همايش در اس��تان خراس��ان
رضوي گام موثري در اين راس��تا باشد و در آينده نه چندان دور شاهد برپايي
همايش ديگري در اين حوزه فکري باش��يم تا نتايج اين همايش ها ملموس
و اثرگذار باشد.
ارسال بیش از 80مقاله به مرحله نهایی همایش
عضو هیئت علمی جش��نواره امام رضا(ع)گفت :بی��ش از  80مقاله به مرحله
دوم داوری همایش ملی عرفان اسالمی در آموزههای رضوی راهیافته است.
وی افزود 160 :مقاله به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که بیش از  80مقاله به
مرحله دوم داوری راهیافته است.
مجتب��وی ادامه داد :مقاالت ارائه ش��ده به همایش ب��ا محوریت پرداختن به
موضوع عرفان اس�لامی در اندیشه رضوی در  15موضوع ویژه تنظیم و تألیف
شده است.

تداعي عرفان در اسالم در فعاليت اجتماعي
نماينده شهرس��تان هاي گناباد و بجستان در مجلس ش��وراي اسالمي نيز گفت :معرفي
عرفان حقيقي از ديدگاه اس�لام مهم ترين اصلي اس��ت که در اين همايش بايد به دنبال
آن باشيم.
حجت االس�لام دکتر محمد رجايي افزود  :گاهي اوقات وقت��ي بحث از عرفان و عارف مي
شود در ذهن برخي افراد گوشه گيري و عزلت نش��يني و دوري از فعاليت هاي اجتماعي
تداعي مي ش��ود ،در حالي که عرفاني که اس�لام به دنبال آن اس��ت ،بر فعاليت اجتماعي
افراد تاکيد دارد.
امام علی(ع)فعال ترین فرد در عرصه های سیاسی و اجتماعی
وي حضرت امام علي(ع) را فعال ترين فرد در عرصه هاي اجتماعي و سياس��ي دانس��ت و
گفت  :اين امام بزرگوار که هيچ چيزي براي خود نمي خواست ،حکومت را از لنگه کفشي
بي ارزش تر دانست مگر اينکه در آن حکومت حق مردم به خوبي ادا شود.
رجايي خاطر نش��ان کرد  :امام راحل يکي از عرفاي بزرگ قرن بودند که با انقالبشان دنيا را
متحول کردند .ايش��ان لحظه اي درد مردم را فراموش نکردند و ارزش هاي واالي انقالبي
اسالمي را در جامعه احيا کردند.
بهلول گنابادی نمونه یک عارف حقیقی
فرماندار شهرس��تان گناباد نيزدر این مراسم ،با اش��اره به زندگي عالمه محمد تقي بهلول
گناب��ادي پرچمدار قيام گوهرش��اد گفت  :اين ع��ارف مجاهد نمونه کامل��ي از يک عارف
حقيقي است.
محمد صفايي با اشاره به عرفان هاي نوظهور و کاذب در برخي جوامع افزود :بايد راه هاي
درست و حقيقي را بشناسيم و سره را از ناسره تشخيص دهيم.
انسان دغدغه مند برای خدا می اندیشد
دبيرعلمي این همايش واستاد حوزه علميه قم و موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
نيز در پيامي تصويري در اين همايش گفت  :امور معنوي عبارت از حقايق روحاني ،ديني،
اخالقي و اخروي است .حجت االسالم «حس��ين خسروپناه» افزود :دغدغه انسان داراي
معنويت اين اس��ت که براي خدا بينديش��د و فعاليت کند و دنيا را براي آخرت و ماديات را
براي معنويات نگه دارد .عضو مجلس خبرگان رهبري و مس��ئول نهاد مقام معظم رهبري
در خراس��ان رضوي نيز گفت  :همه ما بايد عبد خدا باشيم و در کارهايمان مروت و انصاف
و جوانمردي پيشه کنيم.
آيت ا ...معصومي افزود:عرفان به ياد خدا بودن و در ياد خدا بودن است و ناب ترين مقامات
عرفاني نزد ائمه اطهار(ع) است.
حجت االس�لام شيخ االسالمي گفت :يکي از طرق کس��ب معرفت که ابزار کشف و شهود
اس��ت ،عرفان حقيقي اس��ت که از طريق آن انسان مراحل خداشناس��ي را طي مي کند.
ب��ه گفته وي امام رض��ا(ع) داراي دو لقب علم��ي و عرفاني بودند که مق��ام علمي قائم آل
محمد(ص) و قبله هفتم مقام عرفاني آن حضرت مي باشد.
دبير مجمع فعاالن فرق و اديان اس�لامي نيز گفت :در جامعه م��ا عرفان هاي کاذب بازار
عجيبي در دست گرفته اند تا جايي که پر فروش ترين کتاب ها ،به اين حوزه تعلق گرفته
است.
حجت االس�لام محرابي افزود :از س��ال  1375تا س��ال  1390بيش از  198ميليون جلد
کتاب در زمينه عرفان هاي کاذب با مجوز فرهنگ و ارشاد اسالمي به چاپ رسيده است و
در همين مدت  240ميليون جلد کتاب در زمينه عرفان هاي کاذب بدون مجوز ارشاد به
چاپ رسيده که سهم هر ايراني  3جلد کتاب بوده و مايه نگراني است.
اهمیت آموزه هاي رضوی در عرفان اسالمی
مس��ئول دبيرخانه همايش ملي عرفان اس�لامي با توجه به اهميت آموزه هاي ارزشمند
حضرت علي بن موسي الرضا عالم آل محمد(ص) درموضوع عرفان اسالمي و تأثير آن در
حيات فردي اجتماعي ،گفت :محورهاي اين همايش ش��امل عرفان نظري در آموزه هاي
رضوي ،عرفان عملي در آموزه هاي رضوي ،اس��رار عب��ادت در آموزه هاي امام رضا(ع)،
تأثيرپذي��ري دو مکتب بغداد و خراس��ان از آموزه ه��اي رضوي ،اص��ول و مباني عرفان
اسالمي در آموزه هاي رضوي و واليت و مهدويت در عرفان اسالمي با تأکيد بر آموزه هاي
رضوي بوده است.
علي اکبري ،حضور و مشارکت سازنده مراکز حوزوي و دانشگاهي کشور در اين همايش را
از ويژگي هاي همايش عرفان اسالمي در آموزه هاي رضوي اعالم کرد.

انشگ

یان
اه

د

معاون وزیر علوم در همایش سیره و معارف رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد:

سیره امام رضا(ع) الگوی جامعی

از  سبک زندگی در دنیای مدرن است
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معاون وزیرعلوم تحقیقات و فناوری س��یره و س��بک زندگی
امام رضا(ع) را الگوی مناسب ،کامل و جامعی از سبک زندگی
در دنیای مدرن امروز دانس��ت و گفت :الگوی دینی امامان ما
منحصر به یک زمان و دوره خاص نیست و تحوالت اجتماعی
در طول قرن ها باعث کهنگی آن نمی شود.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی امام
رضا(ع)،سید ضیاء هاش��می ،معاون فرهنگی اجتماعی وزیر
عل��وم ،تحقیق��ات و فن��اوری ،در افتتاحی��ه دومین همایش
ملی سیره و معارف رضوی،از س��ری برنامه های دوازدهمین
دوره جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع)،با اش��اره به اینکه
دنیای پس��ت مدرن امروز دچار بحران معنویت و دین زدگی
ش��ده اس��ت ،گفت:مهمترین راهکارمقابله ب��ا دین زدگی ها
بهرهگیری از س��یره بزرگان دین همچ��ون ثامن الحجج(ع)
است.
معاون فرهنگ��ی اجتماعی وزیرعلوم ،تحقیق��ات و فناوری با
اش��اره به اینکه بهره گیری مناسب از س��بک زندگی بزرگان
دین نیازمن��د اقدامات علمی گس��ترده اس��ت ،تصریح کرد:
خوش��بختانه در بی��ن مقاالت چاپ ش��ده در ای��ن همایش

نگاههای جدید و رویکردهای جدیدی مش��اهده می ش��ود که امیدوار کننده
هست.
وی خاطر نش��ان ک��رد :در دوره کنونی ج��ا دارد که س��بک زندگی معنویت
گرایانه با اتکاء به الگویی همچون امام رضا(ع) را ارائه کنیم و خوش��بختانه در
این حوزه دست مایه بسیار وجود دارد و جای کار بسیار پیش روی ماست.
محبوب دل ایرانیان
وی امام رضا(ع) را محبوب دل ایرانیان دانست و تصریح کرد :جایگاه حضرت
ثامن الحجج(ع)،فقط جایگاه معنوی و اخالقی نیست ،بلکه جایگاه تاریخ ساز
و هویت آفرین است وآموزه های فراوانی را ارائه می دهند.
هاش��می با اشاره به اینکه در س��یره امام رضا(ع) همراهی علم و دین به خوبی
قابل مش��اهده اس��ت ،تاکید کرد :آنچه در ب��اب مناظرات ام��ام رضا(ع) می
شناسیم نشانگر آنس��ت که رهبران دینی ما مروج گفتگو بوده اند و در نتیجه
جامعه ما نیز نظام فکری منسجم و منظمی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه علم و دین نه تنه��ا تناقضی با یکدیگر ندارند بلکه دین داری
متعال��ی تنها ب��ا فعالیت علمی محقق می ش��ود ،تصریح ک��رد :اگر بخواهیم
فرهنگ دینی را ترویج دهیم راهی جز ارائه پاس��خ های مناس��ب و قابل قبول
در برابر سایر دیدگاه ها و نظرات نداریم و این امر نباید باعث شود که در گفتگو

(علیه السالم)

جایگاه فردی ،اجتماعی و در برخوردهای و تعامالت ایش��ان با دشمنان و دوستان
و در تعامالت کالن سیاس��ی و اجتماعی برای ما راهگشاس��ت و می تواند راه حلی
برای معضالت اخالقی ،تربیتی و اجتماعی ما باشد.
معاون فرهنگی اجتماع��ی وزیرعلوم ،تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه ائمه در
زمان محدود نیس��تند و باید بتوانیم سیره و روش آن ها را از گذشته به حال پیوند
برقرار کنیم ،اظهار کرد :تالش در تصویرس��ازی درس��ت موجب ارائه طریق و راه
برای جستجوگران می ش��ود وهمچنین برای افرادی که به دنبال الگوی مناسب
اجتماعی در این دنیای مدرنیته هس��تند نیز هویت اس�لامی و ایرانی را بازسازی
می کند.
وی با اشاره به اینکه در بیان سیره غنی ائمه اطهار(ع) نباید دچار تردید شد ،خاطر
نش��ان کرد :اینکه در برابر بیان دیگر نظرات دچار شک و هراس شویم جایی ندارد
چرا که روش و منش و افکار ائمه اطهار ما کامال غنی اس��ت و نیاز به شجاعت و بیان
تعبیر و تفس��یر دارد البته باید از افراط ها و تفری��ط ها نیز در این زمینه جلوگیری
کرد.
ضرورت توجه به عنوان الگوی اسالمی و رضوی
هاش��می ادامه داد :باید دید روش ترویج فرهنگ دینی که هدف آن سعادت فرد و
جامعه است در ادبیات ائمه اطهار(ع) به چه شکل بوده است و نقد و نقادی در سیره
این بزرگان چه جایگاهی داشته است.
وی با بیان اینکه ما به عنوان پی��روان ائمه اطهار(ع) باید اهل گفتگو و نقد و نقادی
باشیم ،گفت :باید فضای فکری جامعه را به گونه ای شکل دهیم که از ارائه تفکرات
مختلف هراس نداش��ته باشیم و این امر موجب رشد جامعه و ترویج فرهنگ دینی
و رضوی می شود.
وی اظهار کرد :ایجاد فضای نقد و نقادی در جامعه باید به عنوان الگوی اس�لامی و
رضوی مورد توجه باش��د و این امر باعث می شود که جامعه به سوی رضوی شدن
حرکت کند.باید با جسارت و ش��هامت الگوهای جدید به جامعه ارائه داد که قطعا
مورد استقبال نیز قرار خواهد گرفت.
هاش��می با اش��اره به اینکه اگر امروز نمی توانیم با جوانان ارتباط مناسبی برقرار
کنیم مشکل تنها از سوی جوانان و تغییر کردن شرایط جامعه نیست بلکه مشکل
از طرف ما نیز هست ،گفت :فطرت پاک انسان ها فرصتی برای سعادت و پیشرفت
آن هاس��ت و این فطرت در شرایط مختلف و دوره های زمانی مختلف در انسان ها
یکسان وجود دارد و این امر وظیفه اهل علم و متولیان فرهنگی را گوشزد می کند.
یادآوری می شود؛ در این نشس��ت دکتر جوارشکیان دبیرهمایش سیره و معارف
رضوی به ارائه گزارشی از روند اجرایی این همایش پرداخت.
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علمی دیدگاه های مخالف را نادیده بگیریم.
مع��اون فرهنگی اجتماع��ی وزیرعلوم ،تحقیق��ات و فناوری،
آزادی تفکر و اندیش��ه را ی��ک ضرورت دانس��ت و افزود :امام
رضا(ع) تنها الگوی عبادت و ش��هادت نیس��ت بلکه ایشان در
زندگی خود تفکرات دیگر را نیز به رس��میت می ش��ناختند و
اگر ما شیعیان این معصومین هستیم باید پیرو راه آن ها باشیم
و نباید ذهن بسته خود را به سایر دیدگاه ها تحمیل کنیم.
وی ادامه داد :در جامعه ای که ما زندگی می کنیم که به جهان
مدرن و پست مدرن تبدیل شده است یکی از مشکالت انسان
ها تنهایی و غربت اس��ت و انس��ان ها تنهاتر از هر عصر و زمانه
دیگری به دلیل تحوالت اجتماعی پیوندهای خود را از دست
داده اند.
وی با اشاره به اینکه انس��ان پیوندهای اجتماعی گسترده ای
دارد که اگر گسسته شود در ظاهر برای او مشکالتی را به وجود
نمی آورد اما در تنهایی این خأل را به ش��دت احساس می کند،
افزود :این آسیب مدرنیته است که به غلط شعار افسون زدایی
در زندگی بش��ر را مطرح می کند و این ش��عار اگ��ر به معنای
معنویت زدایی باش��د زندگی بشری را با بحران معنویت دچار
می کند.
هاش��می خأل موجود در زندگی بش��ر را عامل گرایش اقش��ار
نس��ل جوان به مکاتب گوناگون و عرفان های نوظهور دانست
و تصریح کرد :این گرایش��ات معنویت گرایانه گاهی با ش��عائر
غیراخالقی و انزواطلبانه همراه می ش��ود که عوارض فردی و
اجتماعی را نیز بر جای می گذارد.
معاون فرهنگ��ی اجتماعی وزیرعلوم ،تحقیق��ات و فناوری با
اش��اره به اینکه همایش هایی از قبیل همایش سیره و معارف
رض��وی ،آمادگ��ی الزم را برای دفاع از هویت اصیل ش��یعی و
اس�لامی ما فراهم می کند ،تصریح کرد :در جامعه ما علی رغم
وضعیت فرهنگی که وجود دارد خوشبختانه وضعیت بحرانی
از لحاظ معنویت و وجود عرفان ه��ای نوظهور وجود ندارد اما
این نباید باعث ش��ود که نس��بت به این امر مه��م و حیاتی بی
تفاوت باشیم.
وی ادام��ه داد :از مهم تری��ن و اثرگذارتری��ن راهکارها برای
مقابله ب��ا این دین زدگی ه��ا در جامعه بهره گیری از س��یره
بزرگان دین و حجج الهی اس��ت که این بزرگان ضمن توجه به
ساحت های مادی ،هدایت بشریت در مسیر معنویت را نیز به
خوبی ترسیم کرده اند.
وی با ابراز تاس��ف از اینک��ه تصاویری که از س��یره ائمه ما در
طول س��ال ها ارائه شده تصاویری یک سویه بوده است ،گفت:
متاس��فانه رس��انه های ما پیام ها و حرف های تکراری از ائمه
اطهار(ع) مطرح می کنند که این تکرار مخل است.
هاشمی تاکید کرد :در جهانی که تکثرگرایی جزء زندگی بشر
امروزی شده است ارائه الگوی زندگی از شخصیت های دینی
از ضروریات است.
وی ب��ا بیان این که باید تعریفی جامع ب��ا پرهیزاز تعاریف یک
سویه که موقعیت بزرگان را برای مخاطبان مشخص می کند
از طری��ق روش های علمی بدس��ت آوری��م و در اختیار افراد
جامعه قرار دهیم ،گفت :توجه به منش و روش امام رضا(ع) در
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انتخاب 36مقاله به عنوان مقاالت برتر همایش سیره و معارف رضوی

جشنواره امام رضا(ع) شجره مبارکی

که وسعت بین المللی پیدا کرده است
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دبی��ر علمی همایش ملی س��یره و معارف رض��وی تعداد کل
مقاالت رس��یده به دبیرخان��ه همایش ملی س��یره و معارف
رض��وی را  150مقاله دانس��ت و گفت :پس از بررس��ی های
انجام ش��ده تع��داد  36مقاله به عنوان مق��االت برتر برگزیده
شده است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی امام
رضا(ع)،جوارشکیان ،دبیر علمی همایش ملی سیره و معارف
رض��وی ،در دومی��ن همایش ملی س��یره و مع��ارف رضوی،
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را شجره مبارکی دانست که
در بیش از یک دهه منج��ر به حرکتی فرهنگی در بخش های
علمی و فرهنگی کش��ور ش��ده و به صورت بالنده وسعت بین
المللی پیدا کرده است.
وی افزود :بخش دانشگاهی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
از سه سال گذش��ته فعالیت خود را آغاز کرده است و دانشگاه
فردوسی مشهد نیز وارد این جریان علمی شده است.
وی تصریح کرد :همایش ملی سیره و معارف رضوی به صورت
دوس��االنه برگزار می شود و اولین دوره آن در دو سال گذشته
برگزار ش��ده بود که این امر برای افزایش دو س��اله بعد غنای
علمی همایش امری ضروری است.
جوارش��کیان بیان کرد :در اولین دوره این همایش محورهای
عقالنی��ت ،معنویت و عدالت محورهای خ��اص همایش قرار
گرفت.
وی حوزه اخ�لاق و ارزش ه��ای علمی و تعالی��م فقهی را در
عرص��ه معنویت معرفی کرد و ابراز داش��ت :آنچه که در حوزه
تعامالت بشری عرضه شده است ،عرصه عدالت است و تمرکز
روی هر کدام از این عناوین نقش بس��زایی در زندگی بش��ری
دارد.
دبیر علمی همایش ملی س��یره و معارف رض��وی تاکید کرد:
گس��ترش نگران کننده عرف��ان های نوظه��ور در جامعه ما و

در جامع��ه جهانی ضرورتی اس��ت که ورود به مبانی اس�لامی و تعیین حدود
و ثغور آن به ویژه در مکتب تش��یع را دوچندان م��ی کند و هر اندازه در جهت
فه��م این حقیقت ناب تالش کنیم در واقع در فهم از دیانت و تعالیم اس�لامی
تالش کرده ایم.
وی تعداد کل مقاالت رسیده به دبیرخانه همایش ملی سیره و معارف رضوی
را  150مقاله دانس��ت و اظهار کرد :پس از بررس��ی های انجام شده تعداد 36
مقاله به عنوان مقاالت برتر برگزیده شده است.
جوارش��کیان با بیان این مطلب که بخشی از مقاالت در سطح علمی پژوهشی
پذیرفته شده و تالش می ش��ود که این مقاالت در مجالت علمی پژوهشی به
چاپ برس��د ،افزود :از میان مقاالت برگزیده ش��ده  8مقاله در مجالت علمی
پژوهشی به چاپ خواهد رسید و مابقی نیز در جلد اول و دوم مجموعه مقاالت
این همایش چاپ خواهد شد.
بنابراین گزارش در ادامه علی یوس��فی ،معاون فرهنگی اجتماعی دانش��گاه
فردوس��ی مشهد ،اظهار داش��ت :این همایش دومین همایش��ی است که در
مورد س��یره و معارف رضوی در دانش��گاه فردوسی مش��هد برگزار می شود و
خوشبختانه مورد اقبال صاحبنظران و اندیشمندان نیز قرار گرفته است.
وی با اش��اره به اینکه این همایش روند رو به رش��دی داش��ته اس��ت ،تاکید
کرد :س��یره و مع��ارف رضوی کنز مخفی اس��ت که با ت�لاش صاحبنظران و
اندیش��مندان که دغدغه اصلی آن ها اعتالی فرهنگ و معارف رضوی اس��ت
این سیره را به جامعه جهانی معرفی خواهد کرد.
همچنین حجت االس�لام قاس��م کاکایی ،اس��تاد دانشگاه ش��یراز ،در بیان
معنویت در عرفان اس�لامی ،گفت :به علت حاکم بودن فضای دینی در کشور
ما ،مس��ایل دینی با مس��ایل سیاس��ی و اجتماعی گره خورده است و به نوعی
می توان گفت که عرفان های نوظهور به عنوان رقیب دین مطرح می شوند.
وی با اش��اره به اینکه متاس��فانه روحانیت ما در زمین��ه روحانیت و معنویت
کم کاری هایی کرده ان��د ،تصریح کرد :روحانیون ما آنقدر که مس��ایل دیگر
پرداخته اند به مسایل معنوی کمتر پرداخته اند.
حجت االس�لام کاکایی بیان داش��ت :با نگاه به نقطه نظرات روحانیون کشور
به ویژه ائمه جمعه سراسر کشور مشاهده می شود که این افراد در خطبه های
نماز جمعه به ضرورت زمان به جای آنکه بیش��ترین زمان را به دعوت به تقوا و
معنویت صرف کنند ،به تسویه حساب های گروهی اختصاص می داده اند.
وی غرب و هجوم تفکرات غربی را نیز عامل��ی دیگر برای جدا کردن معنویت
از دین دانس��ت و تصریح کرد :غرب به این مس��ئله که اسالم عاری از معنویت
است و حاوی خشونت است ،بسیار دامن زده است و معنویت در دین اسالم را
برگرفته از مسیحیت و یا برگرفته از ادیان هند دانسته اند.
این استاد دانش��گاه شیراز با اش��اره به اینکه متاس��فانه در داخل کشور ما به
مناس��بت های مختلف به لحاظ فکری و اجتماعی دو بعد معنویت و عقالنیت
تحت فشار بوده اس��ت ،گفت :چهره ای که از دین ارائه داده ایم باعث شده که
بس��یاری از جوانان به این نتیجه برس��ند که دین یا شریعت یعنی هر آنچه که
انس��ان از آن خوشش بیاید و ایمان نیز یعنی به چیزی که نسبت به آن آگاهی
داری و میدانی ،غلط اس��ت و این باعث فاصله گرفتن جوانان از دین و شریعت
شده است
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هماندیشی «خانواده پژوهی در سیره رضوی(ع)»
در دانشگاه امام صادق(ع)برگزار شد

همزمان با هفته پژوهش ،همایش علمی پژوهش��ی هماندیش��ی خانواده پژوهی در
س��یره رضوی ،در واحد خواهران دانش��گاه امام صادق(ع) با همکاری و نظارت علمی
پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات برگزار شد.
چهاردهمین جش��نواره پژوهش پردیس خواهران دانش��گاه امام صادق(ع) امس��ال
همراه با هماندیشی خانواده پژوهی در سیره رضوی با حضور رئیس مجلس خبرگان
رهبری حضرت آیتاهلل مهدوی کنی برگزار شد .معاونت پژوهشی و فناوری پردیس
خواهران این دانش��گاه با همکاری بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) ،پژوهشگاه فرهنگ
هنر وارتباطات  ،انجمن علمی فقه و حقوق خانواده ایران و موسس��ه فقهی ائمه اطهار
قم اقدام به برگزاری این همایش کرده بودند.
در این مراس��م عالوه بر ارایه ش��ش مقاله در ح��وزه خانواده پژوهی ب��ه برگزیدگان
پژوهشی واحد خواهران دانشگاه امام صادق(ع) جوایزی اهدا شد.

شبستری:خانواده  عالوهبرتربیتوظیفهشناساندنکرامت  بهفرزندراهمدارد
نخستین سخنران این مراس��م خانم دکتر معصومه شبستری ،عضو هیات علمی دانشگاه
تهران بود .موضوع مقاله او نقش خانواده در ش��ناخت و افزایش کرامت انسانی افراد و عنوان
این مقاله «خانواده ،تثبیت ارجمندی و کرامت» بود .به عقیده این استاد دانشگاه ،خانواده
در کنار وظایفی چون تربیت جس��می ،روحی و اخالقی کودکان باید به او کرامت انس��ان را
هم بیاموزد و این موضوع است که بنا و اساسی برای همه تربیتهای انسانی است .به عقیده
شبس��تری ،بدون ش��ناخت کرامت انس��انی همه تالشهای تربیتی چون کشت در زمین
الیزرع است .شبس��تری در ادامه س��خنان خود خانواده را از منظر نهاد شناسی اجتماعی
هم بررس��ی کرد و پس از آن با گره زدن این موضوع به فرهنگ اس�لامی در نتیجه به تمدن
اسالمی رسید که به گفته او نتیجه فرهنگ ناب اسالمی است.

آسیبهایجدی  درحوزهخانواده
دکتر لبیبی ،استاد دانش��گاه عالمه طباطبایی ،که در این
بخش مس��وول پنل بود ب��ا تقدیر از دکتر شبس��تری آرزو
کرد که او بیش��تر ب��ه بحرانهای فعلی خان��واده در ایران
میپرداخت .به گفته لبیبی در ش��رایط فعل��ی ،باالرفتن
س��ن ازدواج دختران و افزایش طالق ،بحران جامعه است.
به گفته این استاد دانشگاه س��ن ازدواج دختران و پسران
به  27و  31س��ال رس��یده و در کش��ور از هر  6ازدواج یکی
به طالق میانجامد .این رق��م در تهران از هر  3ازدواج یک
ط�لاق و در برخی مناطق چون منطقه  3از هر  2.5ازدواج،
یک طالق است.

بررسی خانواده و تربیت کودک در سیره رضوی
حجتاالس�لام محمد زرقانی ،با دو مقاله تربیت کودک در س��یره رضوی و خانواده
در س��یره رضوی به همایش آمده بود .او نماینده موسسه فقهی ائمه اطهار قم در این
برنام��ه بود و تالش کرد با آوردن احادیثی از امام رضا(ع) ،نظر این امام در موضوعات
تحقیق خود یعنی تربیت کودک و خانواده مطلوب را بیان کند .از نکات جالب توجه
در س��خنرانی زرقانی اس��تفاده از عکس کودکان در پاورپوینتها و نیز بیان جزیی
برخی آداب آمیزش زن و شوهر در احادیث امام رضا(ع) بود.
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حاجیعلی :نفقه میتواند باعث تحکیم خانواده شود
فريبا حاجیعلی معاون معاونت زنان و امور خانواده ریاس��تجمهوری دیگر سخنران
این مراسم بود .او با برشمردن سه مالک نفقه در قانون مدنی فعلی ایران یعنی عرف،
عادات زن و احتی��اج او در موارد بیماری یا نقصان ،به بررس��ی مالک آیات و روایات
در این خصوص پرداخت و در نتیجه گفت بای��د نفقه بر مبنای توان مرد و به صورت
حداکثری پرداخت شود تا در نهایت بتواند به تحکیم بنیان خانواده بینجامد.
در انتهای این مراس��م دکتر عظیم زاده اردبیلی ،دبیر این همایش و معاون پژوهشی
واحد خواهران دانش��گاه امام صادق(ع) با بیان ارسال  350اثر به جشنواره پژوهش
این دانش��گاه گفت تالش ش��ده با دقت و اعتدال به بررسی این آثار پرداخته شود .به
گفته او قرار است که پانزدهمین جش��نواره پژوهش این دانشگاه همراه با جشنواره
بی��ن المللی امام رضا(ع) با موضوع «تعامالت اجتماعی در س��یره رضوی با تاکید بر
مناظرات و گفتگوهای علمی» در سال آینده برگزار شود.
در خاتمه این مراس��م عالوه ب��ر ارایهدهندگان مقاالت از خانمه��ا فائزه طوفانیپور
مدیر اجرایی جشنواره ،مهدیه مهدوی ،مسوول نظارت و پیگیری و زهرا اصل فالح،
طراح پوستر و تهیه کلیپ تقدیر شد.
در حاشیه این مراسم نمایشگاه کتب و محصوالت رایانهای برقرار شده بود.
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بحرانهای خانواده در جهان امروز از منظر  5جامعهشناس معاصر
دکت��ر لبیبی ،عضو هیات علمی دانش��گاه عالم��ه و مدیر کل پژوهشه��ای رادیو،
سخنران س��وم این برنامه بود .او تالش کرد نظریات پنج جامعهشناس معتبر و البته
در قید حیات غربی در مورد خانواده را بررس��ی کن��د .لبیبی در بیان نظریات آنتونی
گیدنز گفت مس��اله گیدنز سنت و مدرنتیه اس��ت و او بر این اساس در بستر خانواده
معتقد است که جامعه در حال گذر از عش��ق رمانتیک به عشق سیال است و در این
میان رابطه ناب میان زوجین ،ثبات خانوادگی و تعهد از بین رفته است.
به گفت��ه لبیبی در این ش��رایط ،این رس��انهها و نهادهای فرهنگس��از مثل دولت
هس��تند که باید رابطه ناب و بدون چشمداش��ت را تبلیغ کنند ولی به عقیده گیدنز،
هیچ شانسی برای خانواده در غرب وجود ندارد .در چنین شرایطی گیدنز دو راهکار،
خان��واده انتخابی( )Family of Choiceمتش��کل از کس��انی ک��ه رابطه فکری
و عقلی مناس��ب با آنها داریم(و نه لزوما پیوند س��ببی و نس��بی) و همخانگی بدون
ازدواج()Cohabitationرا پیش��نهاد میدهد .به گفته لبیبی ،در حال حاضر 80
درصد ازدواجها درکشورهای اسکاندیناوی همخانگی است و در تهران هم با حضور
دانشجویان شهرستانی این اتفاق در حال روی دادن است.
لبیبی در ادامه نظریات دانا سیکروا ،استاد دانشگاه چک را مورد بررسی قرار داد .این
دانش��مند با نظریه «النه خالی» به سالمندان و مراقبت از آنان میپردازد و میگوید
در دوران جدید که نس��ل جدید تعهدی به والدین خود ندارد؛ دولت باید شبکههای
اجتماعی حمایت از ای��ن افراد را تقویت کند .لبیبی در این بخش به س��رمایه مهم،
توصیه به احترام والدین در مذهب ش��یعه و س��یره رضوی پرداخ��ت و آن را نعمتی
خواند که ما از آن غافلیم.
اریک زارتلر ،اس��تاد دانش��گاه وین دانش��مند بعدی بود که مورد بررسی لبیبی قرار
گرفت .به عقیده این دانش��مند ،مش��کل خانواده در جهان امروز طالق است و همه

تالشها باید معطوف به کاهش آسیب پس از طالق باشد.
به عقیده جولیانا روس��ی ،اس��تاد دانش��گاه میالن ،دانش��مند دیگری که مورد
بررس��ی لبیبی قرار گرفته بود مهمترین مش��کل خانواده کنونی فقدان اعتماد و
در نتیجه س��رمایه اجتماعی اس��ت .نکته جالب از نظر لبیبی این بود که سرمایه
اجتماع��ی اولیه آدمی که در قدیم در خانواده ش��کل میگرفت امروز به س��مت
گروه دوس��تان رفته و او به عنوان ش��اهد مثال گفت که در پژوهشها مش��خص
ش��ده اکثر زنان تهرانی ترجیح میدهند س��خن خود را به دوستان خود بگویند
نه اعضای درجه یک خانواده.
اریک وایدمر سوییس��ی آخرین جامعهشناس��ی بود که آرای او مورد بررسی لبیبی
قرار گرفت .این اس��تاد دانشگاه ژنو معتقد اس��ت در جهان کنونی در فضای خانواده
تحولهای معنایی صورت گرفته و مثال فرزند که سابقا نعمت خوانده می شد حاال به
یک مزاحم تبدیل شده اس��ت .به عقیده او راه اصالح در این وضعیت بازبینی در این
معانی و مفاهیم است.

انشگ

یان
اه

د

در هماندیشی تعامالت اجتماعی در سیره رضوی در دانشگاه امام صادق (ع) مطرح شد

 ۷ویـــژگی منـــاظرات

علیبنموسیالرضا(ع)

هماندیش��ی تعام�لات اجتماعی در س��یره رضوی از س��ری برنام��ه های بخش
دانشگاهیان دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد.
هماندیش��ی تعامالت اجتماعی در سیره رضوی (الگوها و شاخصها در گفتوگو
و مناظره) با حضور فائزه عظیمزاده اردبیلی دبیر همایش ،حجتاالس�لام بنکدار
نماینده نه��اد مقام معظم رهبری در دانش��گاه خواجهنصیر ،علی س��روری مجد
معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،حجتاالسالم سیدمصطفی
میرلوح��ی مدیر کل روابط عمومی و بین المللی دانش��گاه امام صادق(ع) ومهدیه
مهدوی کنی رئیس پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد.
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«اخالقم�داری و خدامحوری» نقطه کانونی مناظ�رات امام رضا (ع)
بود
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،در این همایش
فائزه عظیمزاده اردبیلی با اش��اره به اینکه مناظره ،حوزه تبادل آراء نیس��ت بلکه
واژه مناظره دارای معانی متعددی است ،افزود :در مناظره نوعی مفاهیم طرفینی
هم��راه تدبر و تفکر ش��کل میگیرد و یک نگاه حداقلی ش��امل نوعی جدال و نگاه
حداکثری ،تبادل اصول و شیوه اخالق مدارانه در آن موجود است.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که چه روحی بر مناظره حاکم میشود که شنوندگان
و همینط��ور طرف مقاب��ل مناظره به س��خنان علیبن موس��یالرضا(ع) رضایت
میدهند ،توضیح داد :این طور اس��تنباط میش��ود که امام رض��ا (ع) با مخالفان
س��احت امامت و اهل کتاب به زبان و نوع گفتمان خودش��ان میپرداخته اس��ت،
مدل مناظره امام در چند س��احت برای اهل کتاب و کس��انی که جریان امامت را
قبول نداش��تند ،متفاوت بود اما روح حاکم بر مناظره امام رضا(ع) اخالق مداری،
خدامحوری و فرجام خواهی است.
نویس��نده کتاب «جایگاه و تاثیر عفاف در تعامالت و ارتباطات با س��یری در سیره
رضوی» در ادامه افزود :بنابراین والیتعهدی امام رضا (ع) منش��أ مناظرات ایشان
نبود بلکه امام به عنوان امام مس��لمین در مناظره ورود پیدا میکردند و روح تدبر
و در عی��ن حال الیهه��ای بنیادی فکر ام��ام در مناظره تقویت میش��د .امام (ع)
ب��ه آثار خروجی مناظره و دس��تاوردهای آن مینگرد ،اخ�لاق حاکم بر مناظره و
اعتمادسازی و احترام به مخاطب و عقاید او اینجا مشخص میشود.
معاون پژوهش��ی پردیس خواهران دانش��گاه ام��ام صادق(ع) با بی��ان اینکه امام
رضا(ع) در مناظرات منفعل نبود ،توضیح داد :ایش��ان به استثنای اقناع مخاطب،
دنبال نظم منطقی مطالب بودند بنابراین این درس بزرگی از ایش��ان است که اگر
تفهیم مطلوب انجام دهیم انسجام مطالب و تعبیر علمی از صفر تا صد کالم ایجاد
میشود.
عظی��مزاده در پای��ان گفت :اگر ب��ه دانش��جویان و دانش پژوهان دانش��گاه امام
ص��ادق(ع) اصرار داریم که زبانه��ای دیگر را هم فراگیرند به این علت اس��ت که
امام رضا (ع) از اصطالحات دیگر زبانها در مناظراتش��ان استفاده میکردند و این
مهارت کالمی بسیار مهم است.

(علیه السالم)

 ۷ویژگی مناظرات امام رضا(ع)
همچنین در این هماندیش��ی حجتاالس�لام مهدی بنکدار ،نماین��ده نهاد مقام
معظم رهبری در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و مدرس این دانشگاه درباره
برخی عقب ماندگیهای فرهنگی از دویس��ت سال پیش تاکنون گفت :من تصور
میکنم خیلی کاله س��رمان رفته است در جامعه بخش��ی از مردم تصور میکنند
که متدینی��ن و روحانیت کار نمیکنند ،تنها عب��ادت میکنند یادم میآید اوایل
طلبگی که خیلی فعال بودم منزل اجارهای در محدوده سرچش��مه تهران نزدیک
منزل مرحوم آیتا ...مجتهدی گرفتم که صاح��ب خانهام یک پیرزنی بود ،همان
ابتدا به من گفت :شما در طول روز چکار میکنید؟! این تصور عموم مردم است!
وی با اشاره به اینکه متأسفانه بخشی از بدنه حوزه هم کار تولید را جدی نگرفتهاند،
توضیح داد :امثال ش��هید مطهریها در جامعه کمتر بودند البته الحمداهلل پس از

انقالب اس�لامی ایران دانشمندان زیادی در قم و ش��هرهای دیگر تربیت شدند و به کار تولید،
تحقیق و مطالعه پرداختند روحانیت کارش همین است ،نباید در وادی دیگری قدم بگذارد.
حجتاالس�لام بنکدار درباره حرکت علی بن موس��ی الرضا(ع) از مس��یر بصره به سمت ایران
و فعالیته��ای گفتوگوی دینی و احتجاجاتی که با سرپرس��ت ادیان داش��تند ،توضیح داد:
خوشبختانه این احتجاجات توسط شیخ صدوق در کتاب «عیون اخبار الرضا» ثبت شده است
حدود  15احتجاج از آقا علی بن موس��ی الرضا(ع) باقی مانده که ما باید به متن آنها توجه کنیم
چرا که بحثهایشان کالمی و اعتقادی قوی است.
وی درباره دو گروه افرادی که با ایش��ان برخورد داش��تند ،گفت :یکی اف��رادی که کتاب الهی
دارند و گروههایی که دین ندارند ولی مکاتب فراگیری حتی فراملیتی داشتند ،روش ایشان در
هفت نوع است :نخس��ت اصل احتجاجات امام ،احاطه علمی به موضوع و خصوصاً منابع علمی
مخاطب ،در تاریخ اینطور نوش��تند که مأمون تصور نمیکرد امام رضا (ع) آن طور احاطه علمی
به منابع یهود ،مسیحیت و  ...داشته باشد وگرنه به نفع خود امام رضا (ع) کار نمیکرد.
بنک��دار در ادامه افزود :دومین نکته برخورد محبت آمیز و دلس��وزانه ایش��ان با دیگران و دیگر
نکات ش��امل اصل رعایت چارچوب ادب ،حلم ،گفتوگو با مخاطبین به زبان خودش��ان ،ارائه
استداللهای مورد نیاز مخصوص با ادیان ابراهیمی و  ...است.
شیوههای مناظره امام رضا(ع)
همچنین در ادامه این مراس��م عباس مصالییپور مدرس دانشگاه الزهرا(س) و امام صادق(ع)
با ارائه مقالهای با عنوان «اصول مناظره و آزاداندیش��ی با تکیه ب��ر مناظرات حضرت رضا(ع)»
توضیح داد :اساساً مناظره ش��یوه اثرگذار و تبیین معارف اسالمی در کتب اهل بیت است حال
این مناظرات توسط ائمه و گاهی شاگردان آنها صورت میگرفت .گستردگی مناظرات حضرت
رضا(ع) بس��یار زیاد اس��ت .وی درباره مهمترین اصول آزاداندیش��ی و مناظرات امام رضا (ع)
گفت :مناظره ،مرحله محک زدن رأی و نظر و به داوری گذاش��تن سخن در دیدگاه مورد دفاع
اس��ت .اهداف مناظره رسیدن به حقیقت یک امر و دیگری اهداف آموزشی است که باید دارای
شرایطی چون مشخص شدن حدود بحث ،حفظ چارچوب بحث ،خارج نشدن از بحث ،اعتراف
به حق ،مالحظه حال شنونده  ،نقل دقیق آدرسها و  ...است.
وی با بی��ان اینکه از مهمترین مناظرات امام با جاثلیق مس��یحی اس��ت ،توضی��ح داد :برخی
ش��یوههای مناظره امام رضا (ع) ش��امل بیان اصول و معیارهای علمی و عقالنی ،داشتند سعه
صدر و انصاف ،برخ��ورداری از آزادی و روح علمی ،تکریم طرف مناظره ،عنایت به احکام الهی،
تس��لط به علوم و زبانهای مختلف ،آزاداندیش��ی و رهایی اندیش��ه از پیش فرضها و باورهای
مختلف و  ...است.
اصول حاکم بر گفتوگوی اثربخش براساس مکتب اهل بیت(ع)
دیگر مقاله این همایش «واکاوی اصول حاکم بر مناظره و گفتوگوی اثربخش با تأکید بر سیره
رضوی» است که توسط نیکو دیالمه استاد علوم تربیتی نگاشته و قرائت شد.
وی با اشاره به اینکه براس��اس قرآن و روایات واژگان متفاوتی چون جدال ،مراء ،حوار ،مناظره،
احتجاج و  ...در باب مناظره آمده اس��ت ،توضیح داد :س��بک و مدل گفتوگوهای امام رضا (ع)
هدایت محور و حاوی  5اصل و  12روش در بحثهای برون دینی و درون دینیاست.
دیالمه ،اصول حاکم بر گفتوگوی اثر بخش را ش��امل این موارد به ش��مار آورد :اعتماد سازی
در گفتوگو با دو روش اس��تناد به منابع مورد وثوق مخاطب و دوم ش��فاف س��ازی و مرزبندی
اعتقادی ،اهتمام به آزاداندیش��ی با ش��یوههای اعطای آزادی بیان و حق پرسش و اعطای حق
تقدم به مخاطب ،موجه منطقی و استداللی و اصل مواجهه غیرمستقیم و اخالق مداری است.
وی با بیان اینکه احترام به مخاطب غیر از احترام به اندیش��ه است ،توضیح داد :پرهیز از اهانت و
دشنام بسیار در مناظره مهم اس��ت نباید آن را با احترام به اندیشه خلط کنیم ،در فرهنگ اهل
بیت(ع) احترام به مخاطب و رعایت اخالق بس��یار مهم است اما این به معنای احترام به عقاید
او نیست.
دیگر مقاله قرائت ش��ده این هماندیش��ی «تحلیل گفتمان مناظرههای امام رضا(ع)» توس��ط
حسن مجیدی ،عضو هیئت علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) است.
وی در این مقاله با بیان اینکه علی بن موس��ی الرض��ا (ع) فارغ از اینکه حجت خدا در زمین و در
قلمرو دین و معنویت بود به بحث مناظرات نیز بس��یار اهمیت میداد ،اظهار داشت :با توجه به
فضای کنونی کش��ورمان نیاز به اخالق مناظره بس��یار میرود .این مناظرهها از زوایای مختلف
قابل مطالعه است.
مجیدی برخی ویژگیها و نقاط بارز سیره امام رضا (ع) را با نمایندگان ادیان و مذاهب گوناگون
در قالب مناظرههایی دانس��ت که برخالف اهداف مأمون ،خلیفه عباسی به عرصهای برای دفاع
از مرزهای اعتقادی اسالم ،امامت و عقاید به حق شیعه و به ویژه اثبات صالحیت و حقانیت امام
برای امامت و خالفت تبدیل شد.
وی در پایان گفت :امروزه یکی از مش��کالت ما نبود وفاق و یکپارچگی در مناظرات اس��ت هر
کس با هر واژگانی در مناظره ش��رکت میکند در صورتی ک��ه امام رضا(ع) در مناظرات به زبان
مستعمل مخاطب صحبت میکرد و حتی با اهل کتاب با کتاب و لغات آنها سخن میگفت.
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همایش طب الرضا(ع)
با حضور معاون وزیر ارشاد در مشهد برگزار شد

دکتر هادی منوری :تبیین
طب سنتی و اسالمی ،آشنایی
آحاد جامعه با دستاوردهای
آن ،آشنایی مردم با اصول طب
اسالمی و بهداشت در سیره
نبوی و ائمه معصومین (ع) و از
منظر بزرگان و اندیشمندان را
از مهمترین اهداف برگزاری این
همایش دو روزه برشمرد

ترویج فرهنگ رضوی در جامعه امروز امری ضروری است
س��پس س��یدجواد جعف��ری ،دبی��ر جش��نواره بینالمللی امام رض��ا(ع) با اش��اره به
اینک��ه تروی��ج فرهنگ رض��وی در جامعه امروز امری ضروری اس��ت ،اظه��ار کرد :در
راس��تای تحقق این امر ،جش��نواره ام��ام رضا(ع) تأس��یس و در دورهه��ای متمادی
فعالیتهای مناس��بی را در جهت گس��ترش فرهنگ و س��یره رضوی انجام داده است.
وی ادامه داد :در مرحله دانشگاهی دوازدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) تعداد
 9دانش��گاه در سطح استان خراسان رضوی با تمرکز بر قش��ر جوان فعالیت و همکاری
دارند که با افتتاح بخش دانش��گاهیان این جشنواره برنامههای آن آغاز و تا دهه کرامت
در سطح کشور ادامه دارد.
رونمایی از اسناد تاریخی دارالشفاء امام رضا(ع)
در ادامه این همایش با حضور محمد هادی زاهدی ،رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها
و مرکز اس��ناد آستان قدس رضوی ،از نمایشگاه اس��ناد تاریخی دارالشفاء امام رضا(ع)
آستان قدس رضوی رونمایی شد.
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بیش از  200مقاله به همایش سراسری طب الرضا (ع) در مشهد ارسال شد
دبیر اجرایی همایش سراس��ری علمی و پژوهش��ی طب الرض��ا (ع) گفت 203 :مقاله
از متخصصان و صاحبنظران علوم پزش��کی و حوزوی سراس��ر کش��ور به دبیرخانه این
همایش ارسال شده است.
دکت��ر ه��ادی من��وری ط��ی نشس��ت خب��ری اف��زود :از ای��ن تع��داد 10
مقال��ه ب��ه ص��ورت س��خنرانی و  80مقال��ه در قال��ب پوس��تر ارائ��ه ش��د.
وی با بیان اینکه بقیه مقاالت ارس��ال ش��ده در کتاب خالصه مقاالت منتشر می شود،
اظهار داش��ت :رونمایی از اس��ناد قدیمی دارالش��فای امام رضا (ع) در مشهد مربوط به
بیش از  400س��ال قبل از دیگر بخش��های همایش
مزبور است.
وی تبیین طب سنتی و اس�لامی ،آشنایی آحاد
جامعه با دستاوردهای آن ،آشنایی مردم با اصول
طب اس�لامی و بهداشت در س��یره نبوی و ائمه
معصومین (ع) و از منظر بزرگان و اندیش��مندان
را از مهمتری��ن اهداف برگ��زاری این همایش دو
روزه برشمرد.
منوری گفت :این همایش در محورها و بخشهای
مبان��ی نظ��ری ش��امل تاریخچه طب س��نتی و
اسالمی ،طب اس�لامی از منظر قرآنی و حدیث و
کلیات آنها ،تغذیه در طب سنتی و اسالمی ،اعمال
یداوی (طب سنتی به وسیله دست شامل درک،
لمس و ماساژ) و کاربرد نجوم در طب برگزار شد.
دبیر اجرایی همایش سراس��ری ط��ب الرضا (ع)
افزود :در مدت برگزاری ای��ن همایش دو کارگاه
آموزش روش های تش��خیص احادیث مس��تند
پزش��کی در ارتباط با طب س��نتی و اس�لامی و
ماساژ کف پا تشکیل و راهکارهای الزم در زمینه
تبیین این مس��ائل توس��ط متخصص��ان ذیربط
ارایه شد.
وی اظه��ار داش��ت :در ای��ن همایش اس��اتید
و متخصص��ان و صاحبنظ��ران عل��وم پزش��کی و
حوزههای علمیه در باره محورها و اهداف برگزاری آن به س��خنرانی و بحث و تبادل
نظرپرداختند.
این همایش روزهای هفدهم و هجدهم اردیبهشت ماه جاری در مشهد برگزار شد.

(علیه السالم)

خراس�ان رض�وی -مری�م ذوالفقاری:افتتاحیه برنام��ه های بخش
دانشگاهیان دوازدهمین جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) ،هم زمان با
چهارمین همایش علمی  -پژوهش��ی طبالرضا(ع)  با س��خنان معاون
وزیر ارش��اد و معاون وزیربهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی در مشهد
برگزار شد.
به گ��زارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنی��اد بین المللی ام��ام رضا(ع)،
چهارمین همایش علمی  -پژوهش��ی طبالرضا(ع)  با حضور کاراندیش
مروستی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی ،دکتر خدادوست معاون
وزیر بهداش��ت،درمان و آموزش پزشکی،س��یدجواد جعفری مدیرعامل
بنیاد بی��ن المللی امام رض��ا(ع) و جمعی از فرهیختگان و دانش��گاهیان
کشور ،در تاالر ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.
عاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این
مراسم ،با تاکید بر مدیریت صحیح منابع انسانی گفت :اگر نیروی انسانی به
درستی مدیریت شود ،منابع مالی نیز به شکل درستی مدیریت خواهد شد.
علی اصغر کاراندیش مروستی با بیان این مطلب افزود:
گاه��ی منابع مالی به اندازه کافی صرف می ش��ود
اما به دلیل عدم وج��ود مدیریت صحیح در حوزه
منابع انسانی ،نتیجه الزم به دست نمی آید.
وی با اش��اره به نقش فرهن��گ در مدیریت منابع
انس��انی گف��ت :منابع انس��انی زمانی ب��ه خوبی
مدیریت می ش��وند ک��ه به بح��ث فرهنگ توجه
کنیم و به آن بها دهیم.
معاون وزیر ارش��اد تاکید کرد :زمانی که خواسته
ای از ط��رف م��ردم در بخ��ش فرهنگ نباش��د،
مس��ئوالن به سمت مس��ائل اقتصادی و عمرانی
می روند.
در ادامه مراس��م محمد خدا دوست ،معاون طب
سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
گف��ت :ج��ای خالی حکی��م پ��روری در آموزش
پزشکی ما به شدت احساس می شود.
وی خاطر نشان کرد :آموزش پزشکی ما برگرفته
از مکاتب غربی اس��ت به همین دلیل خالء هایی
در آن احس��اس می ش��ود که یک��ی از این خالها
جای خالی حکی��م پروری در آموزش پزش��کی
است.
وی با اشاره به تفاوت سبک زندگی در جهان بینی
غربی و اسالمی گفت :در جهان بینی اسالمی ،هدف
از خلقت انسان ،عبودیت و بندگی است .برای اینکه زمینه برای عبودیت
و بندگی فراهم شود باید سبک و شیوه زندگی هم به گونه ای تعریف شود
که راستای تحقق مسیر هدف جهان بینی اسالمی باشد.

خدادوست افزود :س��بک زندگی اسالمی یعنی برخورداری از حیات طیبه و رسیدن به
این حیات طیبه سلوک ایمانی و توحیدی را می طلبد.
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با حضور مسئوالن کشوری  همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی
در  دانشگاه علوم قرآنی سبزوار برگزار شد
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دانش�گاه علوم قرآنی سبزوار -س�ید مهدی قزی:همایش ملی
ی��کروزه قرآن کریم و میراث رضوی با حضور مس��ئوالن کش��وری در
سبزوار برگزار شد.
حجتاالس�لام والمس��لمین محمد محقق رئیس دانشگاه علوم قرآنی
س��بزوار در این مراسم اظهار داش��ت :این همایش با هدف نشان دادن
پیوند بین قرآن و عترت و رابطه ناگسستنی این دورکن مهم دین اسالم
برگزارشده است.
وی با بی��ان اینکه بیش از  150چکیده مقاله ب��ه دبیرخانه این همایش
ارس��ال ش��ده خاطرنش��ان کرد :بیش از  114مقاله نیز ب��ه دبیرخانه
همایش ارس��ال ش��ده که از این بین  8مقال��ه به عنوان مق��االت برتر
پذیرفته شد.
وی یادآورش��د :با هماهنگ��ی وزارت علوم مقاالت ای��ن همایش دارای
امتیاز و اعتبار علمی و پژوهشی دارد و ما این مجوز را از این وزارت خانه
اخذ کردهایم.
این مسئول اضافه کرد :این مقاالت در مجموعهای به نام(کتاب مقاالت
همایش ملی قرآن کریم و میراث رضوی) به چاپ خواهد رسید.
پيام آيت ا ...العظمي صافي گلپايگاني به همايش «قرآن كريم و ميراث
رضوي»
آي��ت ا ...العظمي صافي گلپايگاني از مراجع عظ��ام تقلید ،در پيام خود
به همايش «قرآن كريم و ميراث رضوي» آورده اس��ت :پيامهاي قرآني
همه نجات بخش ،انس��ان ساز ،س��عادت آفرين و اعالم آزادي حقيقي و
انسانيت است.
اعالن جايگاه رفيع
ّ
وی افزوده است :قرآن كريم معجزه باقيه و برهان حقانيت رساالت همه
انبياء و وحي است .علم هر چه پيش برود ،بر قرآن سبقت نميگيرد.
متن کامل پیام این مرجع تقلید بدین شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحيم
إن َ
َق َ
ِي أق َوم
ال اَ ...
كيمَّ :
هذا ال ُق َ
الح ُ
رآن يَهدِ ي ل ِ َّلتي ه َ
ِّ
َ
المرتَضي اإل َم��ا ِم ال َّتقِي ال َّنقِي َو
اللّ ُه َّم َص��ل َعلي َعل ِِّي ِ
بن ُم َ
وس��ي ال ِّرضَ ا ُ
ُح َّج َ
الصديق الشَّ ��هيد صلو ًه
تك َعلي َمن َفوقَ
األرض َو َمن ت َ
ِ
َحت الثَّري ِّ
كثير ًه نامِي ًه زاكي ًه ُم َتواصِ ل ًه ُمتَوات ِر ًه ُمتَرادِف ًه
با عرض س�لام و ادب به خادمان قرآن كريم و عزيزان شركت كننده در
اي��ن همايش نوراني كه به عنوان قرآن كريم و ميراث رضوي برپا ش��ده
است ،مطالبي را به عرض ميرسانم.
س��خن درباره قرآن كريم و مي��راث رضوي آن قدر با اهميت اس��ت كه
اش��خاصي كه در درجات بااليي از علم هستند نميتوانند حق مطلب را
ادا نمايند ،بايد درباره قرآن كريم ،آورنده بزرگ آن حضرت رسول اكرم

و حضرات معصومين عليهم السالم بگويند و ما از بيانات ُگهر بار آنها استفاده كنيم.
ُّور
پيامب��ر رحمت حضرت محم��د مصطفي صلي ا ...علي��ه و آله ميفرماي��دُ « :ه َو الن ُ
الح ُ
تقرب به خداوند و نيك
الم ُ
الم ُ
بين َو َ
بل َ
ُ
تين» قرآن نور اس��ت و مردمي را كه طالب ّ
بختي دنيا و آخرت باش��ند به راههاي سالم و آس��ايش هدايت ميكند و از تاريكيها،
خارج و به روشنايي ميرساند.
پيامهاي قرآني همه نجات بخش ،انسان س��از ،سعادت آفرين و اعالم آزادي حقيقي
انسانيت اس��ت .پيامهاي عدالت پرور ،ستم ستيز و نابود كننده
و اعالن جايگاه رفيع
ّ
استعمار ،استعباد و استحقار است.
قرآن كريم معجزه باقيه و برهان حقانيت رساالت همه انبياء و وحي است .علم هر چه
پيش برود ،بر قرآن سبقت نميگيرد.
قرآن ،دانش��مندان را به تف ّكر و انديش��يدن در عالم آفرينش و كش��ف اسرار و خواص
عناصر بي ش��مار نهفته در كاينات تش��ويق مينمايد .امروز قرآن براي دنياي معاصر
بيشتر از آن كه براي دنياي عصر جاهليت كتاب بود ،كتاب و هدايت است.
اين حركت قرآن پژوهشي و قرآن شناس��ي در دانشگاهها در زماني كه خأل معنويت،
بش��ر را در تنگهاي تاريك و بن بس��تها ق��رار داده و از اس��تراحت و اطمينان قلب
انس��انيت اس��ت و بس��يار مايه افتخار و
محروم نموده اس��ت ،خدمتي بزرگ به عالم
ّ
سرافرازي است كه دانشگاهيان كشور در صف مقدم دعوت جهانيان به قرآن هستند.
خوش��بختانه اين غناي قرآني با واليت اهل بيت عليهم السالم(ثقلين) ،مسلمانان را از
انحراف ضاللت و تفسيرهاي تحريف آميز ديگران مصون و محفوظ ميدارد .اگر جامعه
ما ،ادارات ،بازار و مراكز علمي و فرهنگي ما با قرآن آشنا باشند و از اهل بيت عليهم السالم
كسب نور و فضيلت نمايند ،تاريكيها به نور ،و جهل به علم و دانش ،و ضاللت و گمراهي
مبدل ميگردد.
به هدايت و حقيقت ،و دروغ و ستم به صداقت و عدالت ّ
تمس��ك به قرآن و اهل بيت عليهم
امروز دواي همه دردهاي كش��ورهاي اس�لاميّ ،
السالم اس��ت كه پيامبر اكرم حضرت ختمي مرتبت(صلي اهلل عليه و آله) فرمودندَ :ما
إن ت ََم َّسكتُم ب ِ ِهما لَن تَضِ لُّوا بَعدي أبَدا ً
در پايان از همه دانش��گاهيان عزيز و مردم ش��ريف س��بزوار كه در طول تاريخ اسالم
مقدس ثابت نمودهاند و بخصوص از
تعبد و صداقت و تع ّهد خود را به دس��تورات شرع ّ
ّ
مس��ئوالن محترم همايش تقدير و تشكر ميكنم .إن ش��اء ا ...تعالي مشمول عنايات
حضرت بقيه ا ...االعظم ارواحنا فداه باشيد.
والسالم عليكم و رحمه ا ...و بركاته
س�یدجواد جعف�ری :پژوهشه�ای علم�ی  31درصد از جش�نواره امام
رضا(ع) را تشکیل میدهد
مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی و هن��ری امام رضا(ع) هم در این همایش گفت:
بیش از  31درصد از جش��نواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) مربوط به پژوهشهای
علمی است .سیدجواد جعفری اظهار داش��ت :جشنواره بینالمللی فرهنگی و هنری
حضرت رضا(ع) دارای بیش از  85عنوان است که از این میزان  68درصد آن در داخل
کشور و مابقی در خارج از کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد :از  68درصد برنامههای اجرایی در کشور بیش از  31درصد آن مربوط به
بخش پژوهشهای علمی است که در آن دانشگاهیان و حوزویان نقش پررنگی دارند.
جعفری تصریح کرد :اگر قرار باشد امتیاز و مزیت خاصی را برای جشنواره بینالمللی
حضرت رضا(ع) قائل ش��ویم آن مزیت همین پژوهشهای علمی است که با تأسی از
عالم آل محمد حضرت رضا(ع) صورت میگیرد.
وی اضافه کرد :بیش از  18دانش��گاه و مرکز فرهنگی در کش��ور با موضوعات علمی و
پژوهش��ی در این زمینه فعالیت میکنند که خوشبختانه رتبه علمی و پژوهشی نیز از
طریق وزارت علوم برای این آثار اخذ شده است.

(علیه السالم)
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با معرفی آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی
دانشجویی ادبیات داستانی رضوی در سبزوار پایان یافت
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دانشگاه حکیم سبزواری -فاطمه شریف نیا :آئین
اختتامیه نخس��تین جشنواره ملی دانش��جویی ادبیات
داستانی رضوی از س��ری برنامه های بخش دانشگاهیان
دوازدهمی��ن دوره جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع)
در تاالر محمد تقی ش��ریعتی دانش��گاه حکیم سبزواری
برگزارشد وآثار برگزیده معرفی شدند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام
رضا(ع)،رئیس دانشگاه حکیم س��بزواری در این مراسم
گفت :یکی از دس��تاوردهای برگزاری جش��نوارههایی با
موضوعیت س��یره اهل البیت(ع) ترویج فرهنگ امامان
معصوم در بین نسل جوان به ویژه دانشجویان است.
دکترجواد حدادنیا نقش ادبیات داس��تانی در پرداختن
به س��یره ائمه اطهار را موثر ارزیابی کرد و گفت :گرایش
جوانان به سمت دینداری در جهان کنونی که تهاجمات
فرهنگی در آن بیداد می کنند بسیار ضروری است و همه
مس��ئوالن به ویژه دست اندر کاران حوزه فرهنگ وظیفه
سنگینی دارند.
دبی��ر این جش��نواره نیز طی س��خنانی گفت :دانش��گاه
حکی��م س��بزواری امس��ال دومین س��الی اس��ت که با
برگزاری جش��نوارههای فرهنگی هنری و ادبی در بخش
دانش��گاهیان جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) حضور
دارد.
نورا ...رض��وی با بیان اینکه نخس��تین جش��نواره ملی
دانش��جویی ادبیات داس��تانی رض��وی در بخشهای
رم��ان و داس��تان بلند ،داس��تان کوتاه و داس��تان کوتاه
کوتاه برگزار ش��د اف��زود :فعالیت ه��ای اجرایی مهرماه
سال گذشته با انتشار فراخوان در بین تمام دانشگاههای
دولتی ،نیمه دولتی ،آزاداس�لامی و غیر انتفاعی سراسر
کشور آغاز شد.
مدیر فرهنگی دانش��گاه حکیم س��بزواری بیان کرد :در
مرحله نخس��ت داوران  30اث��ر را انتخ��اب کردند و در
مرحله نهایی  9اثر انتخاب شد.
وی به کیفیت باالی اثرهای دریافتی اشاره و خاطر نشان
کرد:دکتر حسین پاینده و دکترمحمد جزینی نویسنده
و تحلیل گر و منتقد برجسته کشوری ،دکتر رضا کشاورز
مدیر گروه معارف و دکتر حس��ن دلب��ری و دکترابراهیم
اس��تاجی از اس��اتید گروه ادبیات فارسی دانشگاه حکیم

سبزواری داوری این جشنواره را بر عهده داشتند.
«دخیل هفتم»اث��ر محمد رودگر در بخش رمان از دانش��گاه ادیان
و مذاه��ب« ،فرمان��ده قلبه��ا» اث��ر معصومه عیوض��ی در بخش
داستان بلند از دانش��گاه گیالن« ،سفارش » اثر سید محمد ابراهیم
سلطانی در بخش داس��تان کوتاه از دانشگاه پیام نور شیراز از سوی
هی��ات داوران به عنوان آث��ار برگزیده اعالم ش��د .همچنین هیات
داوران «بهش��ت زمین» اثر حسین شمش��یری از دانشگاه ادبیات
انگلیس��ی گیالن در بخش داس��تان کوتاه کوتاه را شایس��ته تقدیر
اعالم کردند.
اج��رای برنامه نقالی و چ��اووش خوانی،اجرای صل��وات خاصه امام
رضا(ع) توس��ط یکی از خادمان حرم رضوی ،اجرای تئاتر مسافران
با بازیگری محمد اکبری و ش��یوا آس��یایی هنرمندان س��بزواری و
نمایشگاه عکس تئاتر تک رضوی از دیگر برنامه های آئین اختتامیه
این جشنواره بود.

(علیه السالم)
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آئین اختتامیه  دومین جشنواره ملی
دانشجویی پوستررضوی  
در دانشگاه نیشابور برگزار شد
مراسم اختتامیه دومین جشنواره
ملی دانش��جویی پوس��تر رضوی
از س��ری برنامه های دانشگاهیان
یا ز د همی��ن جش��نو ا ر ه بی��ن
الملل��ی امام رض��ا علیه الس�لام
در فرهنگس��رای س��یمرغ و ب��ا
حضوردکت��ر س��خایی ،رئی��س
دانش��گاه نیش��ابورو دکتر خوش
منش ،عضو هیات علمی دانشگاه
ته��ران و دیگر مس��ئوالن ش��هر
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نیشابور برگزار شد.
نمایشگاه آثار منتخب دومین جشنواره پوستر رضوی نیز در
محل فرهنگسرای سیمرغ نیشابور دایر شد.
گزارش��ی از برگزاری دومین جشنواره پوستر رضوی توسط
دانشگاه نیشابور/استاد دانش��گاه تهران:امام رضا(ع) تمدن
توحیدی را در خراسان وایران بنا نهادند
دومین جشنواره سراسری پوستر رضوی از سری برنامه های
دانشگاهیان دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
در مراسمی باشکوه با سخنرانی دکتر ابوالفضل خوش منش
استاد دانشگاه تهران در دانشگاه نیشابورپایان یافت.
به گزارش وبگاه ش��مس ت��وس ،بی��ش از  209اثر هنری به
دبیرخانه جش��نواره سراسری پوس��تر رضوی ارسال شدکه
از بین آنها ،به تش��خیص هی��ات داوران 34 ،اثر به عنوان اثر
منتخب برای نمایشگاه برگزیده شد.
همچنین از نفرات اول تا سوم به عالوه  5اثر «شایسته تقدیر»
دیگر(جمعا  8نفر به نام امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه
السالم) نیز در مراسم اختتامیه تقدیر به عمل آمد.
در ای��ن جش��نواره که آیی��ن اختتامیه آن در محل س��الن
همایش فرهنگس��رای س��یمرغ نیش��ابوربرگزار شد ،دکتر
محمود سخایی رئیس دانشگاه نیشابور به عنوان رئیس این
جش��نواره ،دکتر رضا محمدی معاون دانشجویی و فرهنگی
این دانشگاه به عنوان دبیر جشنواره ،ایمان سرگلزهی مدیر
فرهنگی دانشگاه نیشابوردر سمت قائم مقام دبیر و نماینده
دانش��گاه در بنیاد بین المللی امام رضا علیه السالم ومسعود
اصغر ن��ژاد بلوچی کارش��ناس فرهنگی دانش��گاه به عنوان
مسئول دبیرخانه جشنواره انجام وظیفه کردند.
در لیس��ت اعالم ش��ده به عنوان هیات داوران این جشنواره
اسامی اس��تادان برجسته ای هم چون؛ اس��تاد ایرج انواری،
دکتر مهرداد صدقی ،فرید یاحقی ،محمد درویشی و محمد
جعفر سلیم زاده به چشم می خورد.

امام رضا(ع) تمدن توحیدی را در
خراسان و ایران بنا نهادند
دکتر ابوالفضل خوش منش عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نویسنده کتاب«دو
پیش��وای ملل،حض��رت ابراهیم و حضرت ام��ام رضا(علیهم الس�لام)» هم دیگر
سخنران مراس��م اختتامیه بود او در سخنانی به نقش و رس��الت تاریخی امام رضا
علیه الس�لام و ارتباط آن با ش��هر نیش��ابور پرداخت و افزود :حضرت ابراهیم علیه
الس�لام به عنوان پرچمدار توحید و یگانه پرس��تی تاریخ ،مراک��ز مهم تمدنی آن
دوران از روم و بابل تا ش��ام و س��پس مصر ،در غربی ترین نقط��ه تمدنی آن زمان،
را در نوردید تا پیام توحید را در سرتاس��ر جهان آن روز منتش��ر نماید .او از خداوند
متعال خواست که این رسالت پرچمداری توحید در خاندان او برای اعصار آتی نیز
باقی بماند و خداوند متعال این دعای او را به نحو اکمل در رس��ول اکرم و اهل بیت
طاهرینش صلوات ا ...علیهم اجمعین مستجاب نمود.
استاد دانشگاه تهران به رس��الت امام رضا علیه السالم به عنوان یکی از برجستگان
سالله پاک حضرت ابراهیم علیه السالم اشاره کرد و ادامه داد :رسالت امام رضا(ع)
تمدنی و فرهنگی بود و آن رس��الت انتقال دهنده پیام توحید به شرقی ترین مرکز
تمدنی آن زمان یعنی نیشابور و خراسان بزرگ بود.
وی تصریح کرد:امام رضا(ع) تبعیت از سلسله طیبه امامت را به عنوان الزمه توحید
و پایه اصلی تمدن توحیدی بیان کردند و بدین ترتیب امام رضا علیه السالم تمدن
دینی و توحیدی را در سرزمین خراسان و ایران بنیان نهادند.

آماده برگزاری همایش
علمی – پژوهشی سلسله الذهب
دکت��ر رضا محم��دی معاون دانش��جویی و فرهنگی دانش��گاه نیش��ابور و دبیر
جشنواره پوس��تر رضوی هم در این مراسم ضمن ارائه گزارش مختصری از روند
برگزاری جش��نوار،گفت :در دوره نخست این جش��نواره ،که به همت دانشگاه
علوم پزشکی مشهد برگزار شد ،اکثر اعضای هیات داوران از اعضای هیات علمی
دانشگاه نیشابور بودند و این باعث ش��د که دانشگاه نیشابور خود برگزاری دوره
دوم این جشنواره را بر عهده گیرد.
وی آمادگی دانشگاه نیش��ابور برای برگزاری همایش علمی – پژوهشی سلسله
الذهب در سال آتی را اعالم کرد.
در ادامه این مراسم دکتر مهرداد صدقی عضو هیات علمی گروه ارتباط تصویری
دانش��گاه نیشابور و نماینده هیات داوران بیانیه هیات داوران را قرائت کرد که در
بخش��ی از این بیانیه آمده بود:آثار دریافتی در دو مرحله به داوری گذاشته شد.
در مرحله اول  34اثر از بین  209اثر ارس��الی برگزیده شد که معیارهای انتخاب
این  34اثر عبارتند از :بیان گیرا و س��ریع موضوع ،پیش��برد متناسب با موضوع و
ایده پوس��تر،زاویه نگاه جدید به ایده و اجرا،ترکیب جذاب تصویر و تایپوگرافی
وانسجام بصری.
در ادام��ه این بیانیه آمده بود :در مرحله دوم نی��ز  8اثر از بین این  34اثر برگزیده
شد .معیارهای انتخاب این  8اثر نیز عبارتند از:توجه به اجرای مناسب و تسلط بر
تکنیک،پ��ردازش گرافیکی
عناص��ر بوم��ی مرتب��ط با
موضوع جش��نواره،ترکیب
بن��دی و فن��ون بص��ری
متناس��ب ب��ا موضوع��ات
مذهبی،ش��اعرانگی بصری
و اس��تفاده از بالغته��ای
تصویری.

