پیام وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی
به برنامه های موضوعی سیزدهمین دوره جشنواره
بین المللی امام رضا(علیه السالم) در استانها
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
تجلی تو در این حرم قدس
از فرط اّ
خورشید ز هر آینه در حال ظهور است
س��یزدهمین کاروان جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) پس از یک سال گذر از
مشارکت اهل فضل و فرهنگ و هنر ،همزمان با والدت آن حضرت در
ِ
سراسر ایران و
جوار آستان حضرت شمس الشموس بار اقامت خواهد افکند تا در جمع شیفتگانِ
آستان حضرتش و در محفلی که با رایحۀ دلانگیز رضوی معطر شده است سرآمدان
و برترین های خویش را معرفی کند.
این کاروان پس از سیزده سال چنان چابک و پرتوشه شده است که به همه استان
های کشور و بیشتر شهرهای بزرگ و بسیاری از روستاها سفر کرده و منشأ آفرینش
های فرهنگی هنریِ کم نظیری شده است.
نسیمی که از سمت خراس��ان می وزد و موجی که این جش��نواره به راه انداخته،
کشتی حامالن فرهنگ رضوی را در دریای کرامت و رأفت امام هشتم به جلو رانده
و به سوی خورش��ید درخشان و دُرافشانِ خراس��ان رهنمون کرده است تا جوانه
های نوپای فرهنگ و هنر در پرت ِو نور این خورش��ی ِد عالمت��اب ببالند و بر بلندای
معرفت و فضیلت بنشینند.
در آستانه دهه کرامت که برنامه های موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا(علیه
السالم) در استان ها به نقطه نهایی رسیده و به بار نشسته است وظیفه خود می دانم
بهترین درودهایم را به همه ش��یفتگان و عاش��قان گمنام امام هشتم که در جای
جای میهن عزیزمان بی هیچ ادعایی در تالش��ی یکساله ،برنامه ریزی و برگزاری
جشنواره های موضوعی را عهده دار شدند و امروز از گام نهادن در این ساحت قدسی
و ترویج فرهنگ رضوی احساس رضایت و خوشنودی می کنند تقدیم نمایم...
الزم می دانم از مدیران کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان های سراسر کشور،
دبیران جش��نواره ها و اعضاء ستادهای برگزاری و تمامی شرکت کنندگان در این
تالش ارزنده معنوی صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم و مفتخرم که به عنوان
خدمتگزاری کوچک در دایرۀ بزرگ این جشنواره با شما همراهی کنم.
ایران س��رزمین بالنده ثامن الحجج علی بن موس��ی الرضا است ،همو که عالم آل
محمد بود و کانون پرتو افکنی و برکات معنوی برای این سرزمین است .به همه شما
خادمان حقیقی فرهنگ رضوی ،میزبانان ش��ریف حضرت رضا(ع) و جویندگان
علم آل محمد صمیمانه تبریک می گویم و از خداوند متعال سالمتی و مزید توفیق
همگان را مسئلت دارم.
علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

(علیه السالم)

در نشستی خبری با حضور وزیر ارشاد؛ برنامههای سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تشریح شد

تشکیل کارگروه ویژه «زیارت» در نهاد ریاستجمهوری
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشستی خبری برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را تشریح کرد .با حضور
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش�اد اسالمی ،سید جواد جعفری دبیر جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) و مدیر عامل بنیاد بینالمللی و
فرهنگی هنری امام رضا(ع) و حجتاالسالم والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی رئیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
کشور در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در تهران برگزار شد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این نشست ،یکی از افتخارات جمهوری اسالمی ایران را وجود مرقد مطهر ثامن الحجج(ع)
در این کشور دانست که به گفته او مایه ثبات ،امنیت و برکت برای کشورمان در طول تاریخ بوده و هست.
جنتی تاکید کرد :آنچه ما از دستاوردهای مادی و معنوی داریم ،از برکات وجود آن حضرت است و به فرمایش امام(ره) ،مشهد پایتخت
واقعی ایران است.
وی افزود :امروز آنچه را که اکثریت قاطع شیعیان از آن برخوردارند و همچنین بسیاری از دستاوردهایی که شیعیان در خارج از کشور
تحصیل کردهاند ،قطع ًا بخشی از آن از برکات وجودی امام رضا(ع) است .ما امسال سیزدهمین جشنواره امام رضا(ع) را برگزار میکنیم
که شامل برنامههای متعددی در داخل و خارج از کشور است.
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کارنامه بنیاد امام رضا(ع) بسیار موفق بوده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تجربیات جشنواره امام رضا(ع) در  ۱۲دوره
گذش��ته ،یکی از آنها را تشکیل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) که متولی فعالیتهای
جشنواره یاد شده اس��ت ،عنوان و کارنامه این بنیاد را بس��یار موفق ارزیابی و اظهار
امیدواری کرد :این بنیاد هر سال در جهت گسترش فرهنگ رضوی گامهای بلندتری
بردارد.
جنتی افزود :جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) در  ۳۱اس��تان کشور در طول
سال برگزار میشود و هر استان به طور مستقل متولی بخشی از این جشنواره است.
همچنین در بیش از  ۷۷کشور جهان توسط دفاتر رایزنی فرهنگی ایران و همچنین
مجمع جهانی اهلبیت و جامعه المصطفی ،این جشنواره برگزار میشود.
به گفته وی ،جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) در دوره س��یزدهم ،در بیش از
 ۷۱۸نقطه جهان برگزار میشود و ویژگیهایی مانند نهادسازی ،تبلیغات مناسب و
مردمی شدن را به خود گرفته است.
جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) امروز متکی به افراد نیست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) امروز متکی
به افراد نیست ،بلکه نهادهایی ایجاد شده از جمله بنیاد بین المللی امام رضا(ع) که به
طور طبیعی متولی برگزاری جش��نواره است .همچنین از طریق رسانهها و ابزارهای
تبلیغی ،جریانس��ازیهای خوبی برای این جش��نواره صورت گرفته است .جنتی
افزود :مساله دیگر تالش برای بومیسازی جشنواره است .موضوع دیگر تالشهایی
است که برای مردمی شدن جشنواره صورت گرفته؛ همانطور که در گذشته مردم به
صورت خودجوش در نیمه شعبان ،برای میالد ولی عصر(عج) جشنهایی را به صورت
مردمی برگزار میکردند ،س��عی شده است در جشنواره امام رضا(ع) هم تا جایی که
امکانش است این روال پیاده شود.

(علیه السالم)

نیمی از فعالیتهای جشنواره مردمی است
به گفت��ه جنتی ،در حال حاضر بیش از نیمی از فعالیتهای جش��نواره امام رضا(ع)
به صورت مردمی برگزار میش��ود و تنها  ۴۳درصد آن توسط دستگاههای دولتی و

عمومی برگزار میش��ود .این فعالیتها در حوزههای مختلفی از جمله مطبوعاتی،
هنری ،پژوهشی ،س��ینمایی و ...است و دس��تگاههای دیگر غیر از وزارت ارشاد هم
همکاریهای خوبی برای برپایی این جش��نواره داش��تهاند؛ از جمله کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
وی با تأکید بر اینکه در دوره س��یزدهم این جش��نواره 60 ،هزار اثر در حوزه کودک
و نوجوان 7600،اثر هنری و بیش از  650اثر س��ینمایی تولید شده است ،گفت :در
همه استانها هم اتاق فکر با حضور صاحب نظران مربوطه تشکیل شده و از فضاهای
مجازی نیز استفاده خوبی شده است.
انتش��ار بیش از  400عنوان کتاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین از انتشار
بی��ش از  ۴۰۰عنوان کتاب با موضوع «امام رضا(ع)» و تولید بیش از  ۶۰عنوان کتاب
از سوی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در همین موضوع خبر داد و در پاسخ به سئوالی
درباره علت کمتوجه��ی به ابعاد دیگر وجودی امام رضا(ع) غیر از مس��ائل فرهنگی
و هنری مانند طب و یا مناظرههای ایش��ان در قالب این جشنواره ،گفت :یکی از ۴۰
عنوان کتاب مورد اش��اره ،به موضوع «طبالرضا» اختص��اص دارد؛ ضمن اینکه در
زمینه س��یره امام رضا(ع) هم بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی تاکنون دهها
عنوان کتاب منتشر کرده است.
جنتی در مورد احتمال افزوده شدن موضوع راهپیمایی به سمت بارگاه امام رضا(ع)
از نقاط مختلف ایران و همچنین دیگر کشورها ،به موضوعات جشنواره یاد شده گفت:
آنچه در روایات ائمه در مورد پیادهروی و راهپیمایی به سمت مرقد مطهر ائمه وجود
دارد ،راهپیمایی به سمت مرقد امام حسین(ع) است ،اما در مورد سایر ائمه ،روایتی
به این معنا که توصیه شده باشد که به سمت بارگاه ائمه حرکت شود ،حداقل تا جایی
که من میدانم وجود ندارد.
وی افزود :با این حال اگر کس��انی به سمت مرقد ایشان پیادهروی کنند ،قطعاً نشانه
عمق عاطفه و احس��اس آنها به امام رضا(ع) است و تالش میشود امکانات الزم برای
این زائران فراهم ش��ود .با این وجود تاکید میکنم اگر قرار باشد موضوع راهپیمایی
به سمت مرقد مطهر امام رضا(ع) همانند آنچه در خصوص بارگاه امام حسین(ع) در
ایام اربعین برقرار اس��ت ،به وجود بیاید ،این موضوع نیازمند سیاستگذاری مقامات
عالی کش��ور است و باید مشخص شود آیا به مصلحت است که ما هر ساله راهپیمایی

مردم را از اقصی نقاط جهان به س��مت بارگاه امام رضا(ع) داشته باشیم یا اینکه این
مساله در انحصار امام حسین(ع) در کربال باشد.
تشکیل کارگروه زیارت در هیات دولت
وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی همچنین در خصوص تاثیر برگزاری این جشنواره در
فضای کارآفرینی و کس��ب و کار هم گفت :به پیش��نهاد استانداری خراسان رضوی،
موضوعی در هیات دولت در خصوص رونق بخش��یدن به مس��اله زیارت به تصویب
رسید و در حال حاضر هم جلسات دورهای در ریاست جمهوری در این رابطه تشکیل
میشود که البته بیشتر به خود زائرین معطوف است.
جنتی همچنین تش��کیل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) را از اقدامات وزارت ارش��اد
برای حمایت از موضوعات مرتبط با جش��نواره امام رضا(ع) ذکر کرد و گفت :مطابق
اساسنامه این بنیاد ،رئیس هیات امنای آن را وزیر ارشاد برعهده دارد و اعتبارات آن
هم از طریق این وزارتخانه در اختیار بنیاد قرار میگیرد .ما البته نه بر اس��اس وظیفه
اداری و تعهد مس��ئولیتی که داریم ،بلکه بر اساس اعتقاد و باورمان ،وظیفه خودمان
میدانیم که نسبت به انجام هر گونه اقدامی در جهت توسعه و ترویج فرهنگ رضوی
قدم برداریم.
توجه به موضوعات جهان اسالم در جشنواره
وی در مورد امکان استفادههای کاربردیتر از جشنواره امام رضا(ع) و پرداختن آن به
موضوعات چالشبرانگیز جهان اسالم هم گفت :معموال در اجالسها و جشنوارههایی
مثل جشنواره امام رضا(ع) ،عدهای سخنران اصلی حضور دارند که در ارتباط با موضوع
اصلی جش��نواره صحبت میکنند اما معموال آنچه مهم است در حاشیه این اجالس
و جش��نوارهها اتفاق میافتد؛ چرا که افرادی از جاه��ای مختلف به ایران میآیند که
قطعاً در مدت حضورش��ان در ایران در رابطه با مسائل مختلف خاورمیانه و بخصوص
مساله افراطیگری و جریان تکفیری ،بحث و تبادل نظر میشود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه باید به موضوعات مرتبط با جهان اسالم در
جشنواره امام رضا(ع) توجه شود ،گفت :خوب است در بیانیه پایانی جشنواره امسال
به این مسائل پرداخته شود.

رونمایی از چند کتاب
در پایان این مراسم از چند عنوان کتاب منتشر شده به مناسبت سیزدهمین جشنواره
امام رضا(ع) توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد.
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 114هزار نامه از  44کشور جهان
جعفری با بیان اینکه پنج عنوان از برنامههای جش��نواره امام رضا(ع) توانس��تهاند از
سطح ملی به س��طح بینالمللی ارتقا یابند ،یکی از این برنامهها جشنواره نامهای به
امام رضا(ع) عنوان کرد که امسال  114هزار نامه از بیش از  ۴۰کشور به این جشنواره
ارسال شده است.
وی همچنین از حضور ش��اعرانی از  ۱۵کشور در جشنواره شعر عربی«یادمان دعبل
خزاعی» از سری برنامههای جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) در جوار بارگاه
دعبل خزاعی و همچنین برگزاری جش��نواره ش��عر رضوی به زبان آذری در استان
آذربایجان غربی به عنوان دو برنامه ش��اخص دیگری که عنوان بینالمللی دریافت
کردهاند ،نام برد.
جعفری افزود :جش��نواره بین المللی انتخاب کتاب سال رضوی و کنگره بین المللی
سیره و معارف رضوی نیز از جمله برنامه هایی می باشد که سطح آن ها به بین المللی
ارتقاء یافته است.
به گفته دبیر س��یزدهمین دوره جش��نواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)،
میهمان��ان خارجی این جش��نواره هم طی روزه��ای  ۳۱مرداد و اول ش��هریور ماه

جشنواره ای فرا مذهبی و فرا ملیتی
وی همچنین از تجلیل از پنج بانوی برگزیده در جشنواره امسال خبر داد و در خصوص
برنامه این جش��نواره برای جذب افراد از کشورهای مختلف و با مذاهب و حتی ادیان
گوناگون به موضوع اصلی جشنواره یعنی «امام رضا(ع)» ،گفت :جشنواره امام رضا(ع)
یک جشنواره فرامذهبی و فرا قومیتی است و همه آحاد بشر از سراسر جهان ،مدعوین
آن هس��تند .کما اینکه امسال در میان میهمانان خارجی ،غیرمسلمان هم داریم که
در اختتامیه از وی تقدیر میشود.
دبیر سیزدهمین دوره جش��نواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) همچنین
در خصوص نحوه نظارت بر آثار دریافتی این جشنواره برای انتخاب بهترینها ،گفت:
ما دو نوع نظارت خواهیم داشت؛ یکی نظارت تخصصی از سوی معاونتهای وزارت
ارشاد که در خصوص کیفیت آثار اعمال میشود .نظارت دیگر از طریق کارشناسان
ارزیابی ارش��اد در استانهاست که به وسیله نظرسنجی از نخبگان و همچنین مردم
در استانها در مورد آثار جشنواره صورت میگیرد.
مدیرعامل بنی��اد بینالمللی و فرهنگی هنری امام رض��ا(ع) همچنین در خصوص
آخرین وضعی��ت تدوین دانش��نامه امام رضا(ع) ،گف��ت :ما ق��راردادی را با یکی از
ش��خصیتهای حوزوی ق��م منعقد کرده بودی��م که بر همین اس��اس جلد اول این
دانش��نامه آماده چاپ شده است ،اما در ادامه کار ،مجری طرح و ناظر آن در خصوص
نحوه تدوین دانش��نامه به توافق نرس��یدند و به همین خاطر ما این موضوع را از وزیر
ارش��اد کسب تکلیف کردیم و ایشان هم دستور توقف تدوین دانشنامه را تا مشخص
شدن مجری دیگری برای آن صادر کرد که در همین اثنا حضرت آیت ا ...اراکی برای
ادامه پروژه آمادگی جامعه المصطفی را اعالم کردند در همین راس��تا دستور الزم از
سوی وزیر ارشاد صادر و مقرر ش��د مابقی کارها از طریق جامعه المصطفی العالمیه
انجام شود که ما در این زمینه در حال تنظیم قرارداد هستیم.
همچنین در این نشست حجتاالسالم اربابسلیمانی درباره نقش مساجد در ابتدای
انقالب تا به امروز گفت :مأموریت دهه کرامت پس از س��ال  87به س��تاد کانونهای
مردمی پیوست و در این راستا حدود  70هزار مسجد 8 ،هزار امامزاده 40 ،هزار پایگاه
بسیج مس��اجد و  20هزار کانون فرهنگی هنری مساجد درگیر کار شدند .مجموعه
اینها باعث شد تا ما هم در این جشنواره بتوانیم کار خود را به خوبی پیش ببریم.
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عملیات  365روز جشنواره
همچنین س��ید جواد جعفری ،مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا(ع) در ابتدای
این نشس��ت خبری گفت :برنامههای جشنواره امام رضا(ع) در طول  ۱۰روز در دهه
کرامت برپا میش��ود ،اما این جش��نواره یک عملیات  ۳۶۵روزه است و تعداد زیادی
از دستگاهها و نهادهای مختلف کشور در بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین
آحاد مردم در برپایی آن سهم دارند.
دبیر سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) در ادامه به
معرفی بخشهای مختلف این جشنواره ،شامل بخش مردمی ،بینالملل و استانها،
درباره نحوه مشارکت شرکتکنندگان در این جشنواره ،گفت :جشنواره امام رضا(ع)
با مش��ارکت جمعی برگزار میش��ود به این ترتیب که هر یک از ش��رکتکنندگان
آوردهای را به این جشنواره میافزایند و از طریق بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و طی
قراردادی که منعقد میکنند ،همکاری های الزم انجام می شود.

نشستهایی را در تهران برگزار خواهند کرد.
جعفری گفت :برای تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی بر اساس مالکهای مشخص
هم اساس��نامهای تدوین شده و قرار بر این اس��ت که از میهمانان جشنواره در ادوار
گذش��ته که از قارههای آسیا و اقیانوسیه میهمان جش��نواره بوده اند ،یک مجمع با
عنوان «مجمع خادمان فرهنگ رضوی» در روز اول شهریور ماه در سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی تشکیل شود.

آغازجشن های دهه کرامت همراه با آغاز سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)در سالروز میالد کریمه اهل بیت

رییس دفتر مقام معظم رهبری:حضرت معصومه(س)

چراغ فروزان و نقطه امید مردم است

4
ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

مراسم گرامیداشت سالروز میالد باسعادت حضرت معصومه(س)
همراه با شروع به کار سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
و جشنهای دهه کرامت با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین
محمدی گلپایگان��ی ،رئیس دفتر مقام معظ��م رهبری ،حضرت
آیت اهلل س��عیدی ،تولیت حرم حضرت معصومه(س) و سید جواد
جعفری ،مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در جوار بارگاه
ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،
رئیس دفتر رهبر مقام معظم رهبری در این مراسم ضمن تبریک
دهه کرامت ،اظهار کرد :دهه کرامت از ابتکارات جالب زمان ماست
این دهه اول ذیقعده و با میالد حضرت معصومه(س) آغاز میشود.
در میانه این دهه تعظیم حضرت احمد بن موس��ی(ع) معروف به
شاهچراغ را داریم که فرزند ارشد امام موسی بن جعفر(ع) است.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود :بعد از شهادت حضرت موسی
بن جعفر(ع) عدهای از مردم خدمت حضرت احمد بن موس��ی(ع)
رفتند که با وی به عنوان امام بعد از حضرت موس��ی بن جعفر(ع)
بیعت کنند ،اما ایش��ان فرمودند که امام بع��د از پدرم امام رضا(ع)
است و مردم را به سوی ایشان دعوت کردند.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری لقب زیبایی به آستان مقدس
حضرت احمد بن موسی(ع) دادند ،گفت :در سفر به یاد ماندنی رهبر
معظم انقالب به اس��تان فارس ،ایشان برای اولین بار این عبارت را
به کار بردند که حرم حضرت احمد بن موس��ی(ع) حرم سوم اهل
بیت(ع) است.
حجت االس�لام محم��دی گلپایگانی عنوان کرد :ح��رم اول اهل
بی��ت(ع) در ایران اس�لامی ،حرم ام��ام رضا(ع) ،ح��رم دوم حرم
حضرت فاطمه معصومه(س) و حرم س��وم نیز حرم حضرت احمد
بن موسی(ع) است.
وی تصریح کرد :عنوان حرم س��وم اهل بیت به حرم حضرت احمد
بن موس��ی(ع) رونق تازهای به اس��تان فارس بخشید که در سال
میلیونها زائر متوجه این بارگاه مقدس هستند.

(علیه السالم)

علمای اسالم همیشه توجه خاصی به حرم حضرت معصومه(س) داشتند
رئیس دفت��ر مقام معظم رهبری تصریح کرد :حرم حض��رت معصومه(س) هم از هر جهت
مورد توجه اس��ت .روایاتی از امام رضا(ع) و امام صادق(ع) رسیده که قبل از والدت حضرت
معصومه(س) بارگاه ایشان در را قم خبر داده بودند.
وی ادامه داد :علمای اسالم همیشه توجه خاصی به حرم حضرت معصومه(س) داشتند ،به
عنوان مثال آیت اهلل مرعشی نجفی بیشتر اوقات قبل از اذان صبح در حرم حاضر میشدند.
حجت االس�لام محمدی گلپایگانی با بیان اینکه مرقد مطهر حضرت معصومه(س) مطاف
میلیونها عالقمند به این خاندان اس��ت ،اضافه کرد :حرم کریمه اهل بیت(ع) نقطه امید و
چراغ فروزان س��رزمین ایران اسالمی است و به برکت وجود ایشان شهر قم ام القری جهان
اسالم شده است.
وی اظهار داشت :امروز به برکت نظام جمهوری اسالمی ایران خداوند در این سرزمین حاکم
واقعی خداوند و دستوراتش است و مقام معظم رهبری نیز به عنوان یک ولی فقیه مجتهد،
عبودیت پروردگار و اتحاد و برادری در سایه ایمان و اسالم را ایجاد کردهاند.
حجتاالس�لام والمس��لمین محمدی گلپایگانی با بیان اینکه همه باید شکرگزار خداوند
باش��یم که در راس این نظام ولی فقیه ،مجتهد و سیداوالد پیغمبر(ص) حاکم است که هم
و غمش عبودیت خدا و ایجاد اتحاد و برادری در س��ایه ایمان اس��ت تاکید کرد :آنچه امروز
اسالم را تهدید میکند انشقاق در جامعه اسالمی است.
وی ادامه داد :امروز سلفیها و تکفیریها از کجا پیدا شدهاند؟ من صریحا میگویم امروز هم
جنگهای صلیبی ادامه دارد و اگ��ر در آن زمان بیت المقدس را از خون پر کردند امروز نیز
این مس��ایل ادامه دارد و همین چند روز پیش بود که اسرائیلی نابکار خانه یک فلسطینی را
آتش زد و کودک  18ماهه در آن سوخت و پدرش نیز فوت کرد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری بیان کرد :اینها به خاطر این است که مسلمانان غیرت خود
را کنار گذاشتهاند و برخی سران این کشورهای اسالمی غیرت و همه چیز خود را فروختهاند
و وقتی بیت المقدس را فروختید این جنایات نتیجه آن است.
وی اظهار کرد :کمتر روزی اس��ت که چند مس��لمان در خون خود غلت نزند چرا باید مردم
یمن که جز اسالم چیزی نمیخواهند زیر بمباران سعودی کشته شوند و آن وقت این سران
ظالم برای دس��ت بوسی ظلمه جبار دنیا صف بکشند؛ ما تنها برای نجات یک راه داریم و آن
اتحاد جامعه اسالمی است.

«سالم مرا به همه مردم برسانید»
رئیس دفتر رهبر انقالب در ابتدای سخنانش خطاب به اقشار مختلف مردم
که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حضور داش��تند گفت :وقتی از مقام
معظم رهبری برای حضور در این جلسه اجازه خواستم ایشان فرمودند سالم
مرا به همه مردم برسانید.
امام جمعه قم:حضرت معصومه(س) گنجینه بینهایت الهی است
هم چنین تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در این مراسم گفت:
حضرت معصومه(س) بانوی عظیم الشأنی است که گنجینه بینهایت الهی
است و شهر قم با وجود ایشان حیات طیبه پیدا کرده است.
آیت اهلل س��ید محمد س��عیدی اظهار کرد :آغاز ماه ذی القعده برای خاندان
پیامبر گرامی اسالم(ص) ،پیام آور شادی و سرور است.
وی ادامه داد :حضرت نجمه خاتون همس��ر گرامی امام هفتم در یازدهم ماه
ذی القعده صاحب فرزندی ش��د که امام هشتم شیعیان شد و در اول ماه ذی
القعده از این بانو ،دختری متولد شد که نامش فاطمه و لقبش معصومه است.
امام جمعه قم با اش��اره ب��ه اینکه با تولد حضرت معصوم��ه(س) قلب آل اهلل
سرشار از سرور و ش��ادی شد ،افزود :امام رضا(ع) صاحب خواهری شدند که
سالها قبل ،والدت ،سکونت و وفات ایشان را امام صادق(ع) در روایات خبر
داده بودند.
حجت االسالم سعیدی با اشاره به اینکه حضرت معصومه(س) در پرتو تعلیم
و تربیت پدر ،مادر و برادر مراحل رشد و تعالی ایمان را با سرعت طی کردند،
تصریح کرد :گفته ش��ده بعد از حضرت رضا(ع) در می��ان فرزندان حضرت
موسی بن جعفر(ع) کسی همانند حضرت فاطمه معصومه(س) نبود.
وی ابراز کرد :بعد از پیروزی انقالب اس�لامی ایران ب��رای تجلیل از خاندان
حضرت موسی بن جعفر(ع) ،دهه اول ماه ذی القعده ،دهه کرامت نامگذاری

ش��د که در این ایام و در مراس��م مختلف ذکر فضائل و مع��ارف اهل بیت(ع)
انجام میشود.
امام جمعه قم تصریح کرد :افتتاحیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) نیز در
این ایام با برکت برگزار میشود.
سید جواد جعفری :گس�ترش دهه کرامت مدیون توجهات مقام
معظم رهبری به این ایام پر برکت است
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در آیین افتتاحیه سیزدهمین دوره
این جشنواره در حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه رواج و گسترش
دهه کرامت مدیون توجهات مقام معظم رهبری به این ایام پر برکت اس��ت،
گفت :امروزه دهه کرامت به عنوان نهادی پر برکت به رسمیت شناخته شده
است.
سیدجواد جعفری با اش��اره به دهه کرامت و س��الروز میالد حضرت فاطمه
معصومه(س) و امام رضا(ع) ،اظهار کرد :خادمان و خدمتگزاران بارگاه ملکوتی
حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) در ایام دهه کرامت ،اقدامات کم نظیری
انجام دادهاند تا فضای معنوی و با نشاطی را ایجاد کنند.
وی ادامه داد :جش��نواره امام رضا(ع) از آغاز ش��کل گی��ری با این هدف بلند
تأس��یس ش��د که در ایام والدت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) فضای
بانشاط و معنوی توأم با آموزههای رضوی در جامعه تقویت شود.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) افزود :برگزاری افتتاحیه جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) در قم و اختتامیه این جشنواره در مشهد سبب شده
تقویم نانوشتهای از رویدادهای فرهنگی در کشور رقم بخورد که رویش این
رویدادها در ایام دهه کرامت است.
جعفری عنوان کرد :شورای هماهنگی مراسمهای دهه کرامت از سال 1386
شروع به کار کرده و تا کنون برنامههای زیادی را برگزار کرده است.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ادامه داد :اگر چه در ابتدا شهرهای ق م
مشهد و فارس طالیه دار دهه کرامت بودند اما امروزه با تأسیس  31دبیرخانه
دائمی در همه اس��تانها ،فعالیت در این زمینه تبدیل به یک جریان مستمر
شده است.
جعفری با بیان اینکه دامنه فعالیت جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) بسیار
گسترده است ،اظهار داشت :این جش��نواره در عرصه بین الملل با همکاری
سازمان فرهنگ و ارتباطات ،مجمع جهانی اهل بیت(ع) و جامعه المصطفی
العالمیه فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار اساسنامه مجمع خادمان فرهنگ
رضوی تدوین شده است ،اضافه کرد :قرار است مجمع خادمان فرهنگ رضوی
در یک مجمع جهانی دور هم جمع شوند تا بتوانیم خادمان را در یک تشکل
بومی گردهم آوریم.
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مراجع عظام
علمای اعالم

حضرت آیت ا ...صافی گلپایگانی در دیدار با مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)تاکید کردند:

جشنواره متناسب با شان امام رضا علیهالسالم برگزار شود
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جشنواره باید پاک و متناسب با جایگاه و شان
امام رضا(ع) برگزار ش��ود .ای��ن جمله کلیدی
نقشه راهی اس��ت که حضرت آیت ا ...العظمی
صافی گلپایگانی تبیین می کنند.
ای��ن مرجع تقلید ک��ه در دیدار با س��ید جواد
جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی
هنری امام رضا(ع) و شنیدن گزارش عملکرد
جشنواره چهره ای بشاش تر از همیشه داشتند
تاکی��د کردن��د :برنامههایی که در جش��نواره
امام رضا(ع) اجرا میش��ود باید تبیین کننده
کرامتهای رضوی باشد آن هم در جلوههایی
زیب��ا و هنرمندان��ه ک��ه در ج��ای مخاط��ب
برانگیختگی ایجاد کند.
حضرت آیت ا ...تاکید داشتند که مراقبت باید
مدام فراگیر و اثر گذار باشد تا کاری چنین بزرگ
در معرض آسیب مسائل تاریخی و دیگر مسائل
ق��رار نگیرد هم��ه ظرفیتها بای��د در خدمت
جشنواره قرار گیرد تا حق مطلب ادا شود.
اس��تاد دروس خارج ح��وزه علمیه قم که خود
از زالل ش��عر بهره مند است پس از شعر خوانی
معاون فرهنگی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
به ظرافتهای ش��عری و ادای دین ش��اعران
مختلف به ساحت قدسی حضرت امام رضا(ع)
اش��اره کردند و گفتند :باید در کنار نشر اشعار
شاعران معاصر به شعر رضوی در کالم بزرگان
وقدمای ش��عر هم توجه ک��رد و آن را به گوش
مخاطب رساند .
آیت ا ...صافی گلپایگانی در این دیدار صمیمانه
از صف��ا و صمیمیتهایی فرمودن��د که باید در
رفتار برگزار کنندگان و میهمانان جش��نواره
متجلی ش��ود تا مردم عالقمند به این ساحت
نورانی در شعاع آثار آن قرار بگیرد.
آیت ا ...صافی گلپایگانی نسبت به احتمال بروز
مطال��ب وهن آلود بیدار ب��اش دادند و گفتند:
باید مراقب بود تا خدای نکرده مسائل کوچکی
چون وهن آلودگی برخی کارها ،موضوع بزرگ
و کار عظیم انجام ش��ده را آسیب نرساند .چون
جشنواره با این گستردگی جغرافیایی و فراوانی
رویکردها ،افتخاری برای ارادتمندان اهل بیت
است و این افتخار باید برای تاریخ بماند .رعایت
خط قرمزها توصیه موکد دیگر این مرجع تقلید
بود که می خواس��تند در این اق��دام نورانی که
دستاوردهای بزرگی نیز دارد به آن توجه شود.
حض��رت آی��ت ا ...العظمی صاف��ی گلپایگانی
که خ��ود امانت دار هنر ش��عر هس��تند و ذوق
سرشارش��ان در غزل جاری اس��ت هم ش��عر

آیت ا ...صافی گلپایگانی
نسبت به احتمال بروز
مطالب وهن آلود بیدار
باش دادند تا خدای نکرده
مسائل کوچکی چون
وهن آلودگی برخی کارها،
موضوع بزرگ و کار عظیم
انجام شده را آسیب
نرساند .چون جشنواره
با این گستردگی
جغرافیایی و فراوانی
رویکردها ،افتخاری برای
ارادتمندان اهل بیت است
و این افتخار باید برای
تاریخ بماند .رعایت خط
قرمزها توصیه موکد دیگر
این مرجع تقلید بود که
می خواستند در این اقدام
نورانی که دستاوردهای
بزرگی نیز دارد به آن
توجه شود.

خواندند و هم تاکید کردند از همه ابعاد هنر به شکل شایسته و جریان
ساز استفاده شود تا افراد سالم و صاحب هنر به این عرصه ورود و ادای
دین کنند.
«شاه جمله» سخنان آیت ا ...که در واپسین کلمات ایشان متجلی شد
این بود :هر قدمی که برمی دارید هر قلمی که می زنید هر حرفی را که
می نویسید حتی اگر ظاهر کوچکی داشته باشد در این ساحت بزرگ
و صاحب حرمت است پس باید مراقب اعمال بود تا آسیب نبیند باید
ریزه خواری سفره حضرت را فرصت و سعادتی بزرگ دانست که بستر
سازسعادت انسانی میشود.
حضرت آیت ا ...صاف��ی گلپایگانی که چند بار بر خش��نودی خود از
این دیدار تاکید کردندو درتوصیه اخالقی همه را به حرم و آس��تان
حضرت شمس الشموس حوالت دادند که هرچه زیبایی است طفیل
نگاه حضرت دوست است.
در این نشست صمیمی سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی
فرهنگی هنری امام رضا علیهالسالم گزارشی از جشنواره ارائه کرد که
با استقبال و اظهار خوشحالی این مرجع تقلید مواجه شد.
جعفری جشنواره را مبدا دهه کرامت دانست که امروزه هم در تقویم
رسمی و هم تقویم ذهن و فکر مردم دارای جایگاه قابل احترامی است .
وی به برنامههای طراحی شده برای  31استان ایران و  78کشور جهان
اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد جش��نواره سیزدهم بتواند بیش از
گذشته به ساحت قدس حضرت رضا علیهالسالم ادای دین کند.
دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ،در ال به الی محبتهای آیتا...
و در پاسخ به پرسشهای ایشان به آمار تولیدات برخی جشنوارهها در
مناطق مختلف اش��اره کرد که گویای تالش و تکاپوی گسترده برای
ترویج فرهنگ رضوی است .موضوعی که خوشحالی و دعای آیت ا...
را در پی داشت و این کالم شیرین و اثرگذار را که؛خیلیها این جا می
آیند اما از آمدن شما و دیدن شما بیشتر بر سر شوق آمدم.

مرجع تقلید شیعیان جهان:

برگزاری جشنواره امام رضا(ع) در  79کشور نشان دهنده
صدور انقالب اسالمی است
آیت اهلل علوی گرگانی با بیان این که در روایات اسالمی ،عنایت ویژه ای به قم شده است،
اظهار داش��ت :پیامبر(ص) در معراج ،زمانی که به قم رسیدند نورانیت عجیبی دیدند،
همچنین ابلیس را در این شهر می بینند و خطاب به ابلیس می فرماید« :قم» تا ابلیس
از این شهر دور شود ،به همین دلیل این شهر ،قم نام گرفت.
وی ادامه داد :همان طور که اشاره شد ،جشنهای رضوی در  79کشور برگزار میشود
و صدور انقالب اسالمی که امام راحل(ره) فرمودند ،همین فعالیتهاست.
مرجع تقلید شیعیان در پایان گفت :منظور از صدور انقالب ،جنگ و زد و خورد نیست،
بلکه صدور انقالب صدور منطق اسالم است و ایران با اجرای برنامههای دینی و اسالمی
می تواند انقالب را به کشورهای دیگر صادر کند.
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پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند :هر کسی ذریه مرا احترام کند ،مرا
احترام کرده است و هر که مرا احترام کند ،خدا را احترام کرده است و هر
کس که خدا را احترام کند ،بهشت بر او واجب است ،بنابراین هر چه ما به
اهل بیت(ع) احترام بگذاریم ،برای خودمان عزت قائل شدیم
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آیتاهلل عل��وی گرگانی گفت :برگزاری جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع)در  79کش��ور برگزار میشود نش��ان دهنده صدور انقالب
اسالمی است که امام راحل(ره) بر آن تاکید داشتند.
آیت اهلل علوی گرگانی مرجع تقلید شیعیان در دیدار اعضای شورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در کشور عنوان کرد :گزارشهای
شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت که توسط برخی دستگاهها
ارائه شد ،بسیار ارزشمند است.
آیت اهلل علوی گرگانی اظهار داشت :خداوند در میان همه موجودات،
کرامت خاصی برای بش��ر قائل شده است و انس��ان را مورد کرامت
قرار داده است.
وی افزود :دهه کرامت به خاطر نعم��ت والیت ،دهه کرامت نامیده
شده است ،این دهه از لقب حضرت فاطمه معصومه(س) گرفته شده
است ،زیرا حضرت معصومه(س) ،کریمه اهل بیت(ع) است و دارای
عنایت خاصی است.
مرجع تقلید ش��یعیان یادآور ش��د :امام صادق(ع) در حدیثی می
فرماید« :برای خدا حرمی اس��ت و آن مکه اس��ت؛ و ب��رای پیامبر
خدا(ص) حرمی است و آن مدینه است و برای امیرمؤمنان(ع) حرمی
است و آن کوفه است؛ و حرم من و فرزندانم بعد از من ،قم است».
آیت اهلل عل��وی گرگانی تصریح کرد :م��ا در حقیقت دهه کرامت را
از حرم اهل بیت(ع) گرفتیم ،این ک��ه ما قم را آغاز دهه کرامت قرار
دادیم ،علت این است که قم ،حرم اهل بیت(ع) است.
وی گفت :علت عظمت و جاللت حضرت معصومه(س) در قم ،عالوه
بر این که آن حضرت دارای کرام��ات ،کماالت و ویژگیهای خاص
است ،این بانوی بزرگوار مورد عنایت مادر خود حضرت فاطمه(س)
نیز قرار دارد.
مرجع تقلید شیعیان عنوان کرد :پیامبر گرامی اسالم(ص) فرمودند:
هر کس��ی ذریه مرا احترام کند ،مرا احترام کرده اس��ت و هر که مرا
احت��رام کند ،خدا را احترام کرده اس��ت و هر کس که خدا را احترام
کند ،بهش��ت بر او واجب اس��ت ،بنابراین هر چه ما به اهل بیت(ع)
احترام بگذاریم ،برای خودمان عزت قائل شدیم.

مراجع عظام
علمای اعالم

آیت اهلل سعیدی:

راه و رسم جشنهای دهه کرامت را از
زیارتنامه حضرت معصومه(س) استخراج کنیم

تقدیرآیت اهلل
العظمی موسوی اردبیلی
از برنامههای دهه کرامت
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یکی از مراجع تقلید در قم گفت :فعالیتی که در راستای
دهه کرامت در کشور آغاز شده ،بسیار خوب و مناسب
است که باید استمرار داشته باشد.
آیتاهلل موس��ویاردبیلی در دیدار با اعضای ش��ورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت ،با اشاره به آغاز دهه
کرامت ،اظهار داش��ت :فعالیت دس��تگاههای اجرایی
بس��یار امر مطلوبی است و فعالیتی که در راستای دهه
کرامت در کشور آغاز شده ،بسیار خوب و مناسب است
که باید استمرار داشته باشد.
وی افزود :امروز برنامههای آغاز جشنهای دهه کرامت
و جش��نواره امام رض��ا(ع) را از صحن ح��رم را گوش
میکردم بس��یار خوب بود ،اینک��ه فعالیتها مردمی
بوده ،بسیار خوب است.
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه فعالیت دستگاههای
اجرایی خوب اس��ت ،اما کافی نیس��ت ،گفت :نباید به
برگزاری مراس��م و فعالیتهای دولتی بسنده کرد ،از
همین رو باید مردمی باشد.
معظم له در این دیدار با بیان این مطلب که کار مردمی
تا آخر ماندگار است ،تأکید کرد :برنامههای دهه کرامت
باید مردمی تر باشد تا ماندگاری آن بیشتر شود؛ چراکه
هر چه مردم بیشتر دخیل باشند ،دستاورد آن بیشتر
خواهد بود.
آیتاهلل موس��ویاردبیلی تصریح کرد :مطالبی که در
خصوص اهل بیت(ع) بیان میشود باید مستند باشد،
مطالبی که غیر مستند باش��د ،عقیده مردم را سست
میکند.
وی با اش��اره به اینکه فعالیتها باید به دس��ت کاردان
سپرده شود ،گفت :برخی از افرادی که کار به آنها سپرده
میشود ،ضعیف هس��تند یا ضعیف عمل میکنند که
این عمل سبب نادرست شدن کارها و خراب شدن آن
میشود.
اس��تاد حوزه علمیه قم خاطر نشان کرد :همانگونه که
برنامهه��ای عزاداری و برنامهه��ای محرم مورد توجه
م��ردم قرار میگیرد ،باید تالش کنی��م که برنامههای
شادی و والدتها نیز مردمیشود.

(علیه السالم)

آیتاهلل سعیدی با بیان این که جشنهای دهه کرامت نماد و محتوایی دارد ،گفت :ما میتوانیم
راه و رسم جشنهای دهه کرامت را از زیارتنامه حضرت معصومه(س) استخراج کنیم.
آیت اهلل سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) در دیدار اعضای شورای هماهنگی
بزرگداش��ت دهه کرامت که در آس��تان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار شد ،عنوان کرد:
برگزاری جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) و برنامههای دهه کرامت ،ه��م نیاز به بحثهای
محتوایی و هم بحثهای اجرایی دارد.
آیت اهلل س��عیدی اظهار کرد :بحثهای اجرایی به دستگاهها واگذار شده است که در این مسیر
گامهای خوبی برداشته اند ،آستان مقدس حضرت معصومه(س) و آستان قدس رضوی و آستان
مقدس احمد بن موسی(ع) از نظر محتوایی باید با ظرافت و دقت در این امر مهم تالش کند.
تولیت آس��تان مقدس حض��رت معصومه(س) تصریح کرد :اگر س��یری در زیارتنامه حضرت
معصومه(س) داشته باشیم ،با انشا و بیان حضرت علی بن موسی(ع) در حق خواهرشان مواجه
خواهیم شد.
وی با بیان این که  30س�لام در زیارتنامه امام رضا(ع) آمده است ،گفت :این زیارت با سالم به
حضرت آدم شروع میشود که ادب و به جای آوردن حق احترام به پدران و اجداد را نشان میدهد
و جلوه حضور مانع نمیشود که از گذشتگان یاد نکنیم.
آیت اهلل سعیدی با بیان این که در زیارتنامه حضرت معصومه(س) به حضرت عیسی و حضرت
موس��ی(ع) سالم داده شده است ،تصریح کرد :ما مس��لمان هستیم ولی به دین حضرت عیسی
و حضرت موس��ی و دیگر ادیان الهی احترام میگذاریم و خداوند ،اسالمی را که نسبت به ادیان
الهی ادب نداشته باشد ،نمی پذیرد.
امام جمعه قم عنوان کرد :جش��نهای دهه کرامت نماد و محتوایی دارد و ما در این زیارتنامه
میتوانیم نحوه برگزاری جشنهای این دهه را از آن استخراج کنیم.
وی افزود :آنچه از این زیارتنامه استخراج میشود ،این است که اگر میخواهید جشن بگیرید،
ابتدا به بارگاه اهل بیت(ع) بیایید تا زائر شوید و چنانچه در زیارت ،معرفت داشته باشید ،بهشت بر
شما واجب است .آیت اهلل سعیدی یادآور شد :هدف از سالمها در زیارتنامه حضرت معصومه(س)
در ابتدا ادب است ،همچنین سلسله وسایط فیض الهی از اول تا به انتها مشخص میشود.
تولیت آس��تان مقدس حضرت معصومه(س) افزود :یکی دیگر از اهداف سالمها در زیارتنامه
حضرت معصومه(س) ،بحث اعتقادی زائر اس��ت که زائر باور خود را با این سلس��له مش��خص
میکند؛ وقتی ما سالم میدهیم ،رشته پیوند حلقه این بانو را در این سلسله وسایط فیض الهی
شناسایی میکنیم.
وی تصریح کرد :ما در زیارتنامه حضرت معصومه(س) از خداوند میخواهیم در بهشت در کنار
اهل بیت(ع) باش��یم ،در زیارت همه چیز برای خودمان نمی خواهیم و یکی از خواس��تههای ما
بحث فرج امام زمان(عج) ،فرج اهل بیت(ع) و فرج مشکالت همه مسلمانان است.
آیت اهلل س��عیدی گفت :ما سرور و شادی را دوست داریم و جزئی از زندگی ماست ،ولی ظالمان
و مستکبران از یک سو ،هوای نفس از درون و شیطان از بیرون ،سرور را از ما گرفته است و مردم
از ابتدای خلقت تا کنون ،س��رور ماندگار ،مستمر و جدی نداشتند ،بنابراین ما باید سرور و فرج
را از خداوند بخواهیم.
وی عنوان کرد :ما در زیارت اهل بیت(ع) که نماد و نمایش��ی از حضور در مرقد اس��ت ،باید راه و
رسم جشنهای دهه کرامت را کشف کنیم.

آیتاهللاستادی:

برنامههای دهه کرامت
باید دارای جاذبه باشد
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برگزاری
مراسم دهه
کرامت
یک کار 10
روزه نیست
بلکه یک
امر سالیانه
همراه با
برنامه
ریزی دقیق
و منسجم
است که
اگر این
فعالیتها
با هدف
مشخصی
برگزار
شود قطعا
تاثیرگزاری
خوبی
خواهد
داشت

و قابل ارزیابی داشته باشد.
وی ی��ادآور ش��د :در برگزاری مراس��م و برنامه ریزی در گرامیداش��ت
مناسبتها باید توجه داشته باشیم که کار ما مربوط به شخص ،جناح و
تفکر خاصی نیست و نباید همه امور را با یکدیگر مخلوط کرد ،به گونه ای
برنامه ریزی کنیم که همه مردم بتوانند در آن شرکت کنند.
وی افزود :برگزار کنندگان مراسم نیز باید خود دارای معیار درستی برای
همکاری باشند و به گونه ای عمل نکنند که کاری که خود انجام می دهد
را درست و کار دیگران را نادرس��ت عنوان کند بلکه خودمان باید برای
دیگران معیار دینی باشیم و حواسمان جمع باشد دچار اشتباه نشویم
چرا که در عصر حاضر عمل ما بسیار مهم و تاثیر گزار است.
آیت اهلل استادی عنوان کرد :یکی از مهمترین گزینههای درست عمل
کردن ،حرام نکردن بودجه و بیت المال اس��ت چرا که مردم می بینند و
نس��بت به این مسائل بسیار دقیق و حساس می باشد و با توجه به اینکه
کار فرهنگی باید دارای یک بازده مناسبی باشد نباید با انجام کار فرهنگی
به دنبال منافع و س��ود شخصی خود باشیم بلکه باید در همه امور مردم
را دخیل بدانیم.
وی با بیان اینکه صرف نظر از منافع فردی عمل را موثرتر می کند عنوان
کرد :اگر بخواهیم پیشرفت و تاثیر گذاری خوبی در جامعه داشته باشیم
باید ارائه گزارشات کاری که انجام می دهیم همراه با واقعیت باشد.
وی افزود :هر قدمی که برای تبلیغ دین برداشته میشود بی تاثیر نخواهد
بود اما باید در این راستا به محتوای مطلب به طور جدی توجه شود.
آیت اهلل استادی در پایان با بیان اینکه زنان در جامعه از جایگاه ویژه ای
برخوردار هستند گفت :زنان و دختران همواره بیشتر از مردان تحت تاثیر
بوده و مورد آسیب قرار گرفته اند که باید با توجه به دهه کرامت و سالروز
والدت کریمه اهل بیت حضرت معصوم��ه(س) نگاهی ویژه و خاص به
دختران و زنان جامعه داشت چرا که جامعه امروز نیازمند توجه ویژه به
جوانان در بخشهای مختلف فرهنگی و اجتماعی است.

(علیه السالم)

آیت اهلل استادی گفت :برنامههای دهه کرامت باید دارای جاذبه باشد
تا همه م��ردم از گروههای مختلف را جذب کند که این امر نیازمند
این است که برگزاری جلس��ات با هدف تعمیق و تحکیم اعتقادات
مردم صورت گیرد.
آیت اهلل استادی دبیر ش��ورای عالی حوزههای علمیه و امام جمعه
قم ،در دیدار با اعضای ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت
ضمن قدردانی از کسانی که در مسیر ترویج دین خدمت می کنند
گفت :خداوند در هر عبادتی یک هدف گذاشته است و با توجه به نوع
کارها مردم تکلیف خود را انجام می دهند اما باید دانس��ت هدف از
انجام این امور چیست و متاسفانه مهمترین مشکل ما که در کارهای
تبلیغی وجود دارد این اس��ت که به هدف کاری که انجام می گیرد
کمتر توجه میشود.
وی افزود :در کشور ما قرآن از جایگاه ویژه ای برخوردار است اما نباید
تنها به حفظ و خواندن قرآن توجه شود بلکه باید با هدف یادگیری،
درک و فهم قرآن به آن توجه شود.
آیت اهلل استادی ادامه داد :برگزاری مراسم بزرگداشت دهه کرامت
نیز نیازمند برنامه ریزی و تعیین هدف مشخص است و باید دانست
که این مراس��م به جهت تبلیغ و ترویج دین است یا تنها به منظور
برگزاری مراسم جشن است که متاسفانه در برخی موارد هدف مورد
نظر مورد غفلت واقع میشود.
وی تصریح کرد :برگزاری مراسم دهه کرامت یک کار  10روزه نیست
بلکه یک امر سالیانه همراه با برنامه ریزی دقیق و منسجم است که
اگر این فعالیتها با هدف مش��خصی برگزار شود قطعا تاثیرگزاری
خوبی خواهد داشت.
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم اظهار داشت :واقعه عاشورا
نمونه مهمی از تبلیغ اس��ت وقتی ایام مراسم عاشورا در کشور آغاز
میشود از همه گروهها ،جناحها ،مرد و زن ،کودک و نوجوان در آن
شرکت می کنند و تنها برای یک خط یا گروه خاص برگزار نمیشود
که در همین راستا برگزاری مراسم دهه کرامت نیز باید چنین باشد.
آیت اهلل استادی خاطر نشان س��اخت :برنامههای اجرایی در دهه
کرامت باید دارای جاذبه باش��د تا همه مردم از گروههای مختلف را
جذب کند که این امر نیازمند این است که برگزاری جلسات با هدف
تعمیق و تحکیم اعتقادات مردم صورت گیرد تا کار نتیجه مطلوب

مراجع عظام
علمای اعالم

آیت اهلل فاضل لنکرانی از انسجام
دستگاههای کشور در بزرگداشت دهه
کرامت تقدیر کرد
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(علیه السالم)

رئی��س مرکز فقهی ائم��ه اطهار(ع)
ب��ا تقدیر از انس��جام دس��تگاههای
کشور در بزرگداش��ت دهه کرامت،
گفت :خوشبختانه انسجام مناسبی
صورت پذیرفته؛ اما این انسجام نباید
منحصر به دهه کرامت شود.
آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی
در دیدار با اعضای شورای هماهنگی
بزرگداش��ت ده��ه کرام��ت ،ضمن
تبریک این ده��ه و والدت حضرت
فاطمه معصومه(س) ،اظهار داشت:
یکی از مس��ائل مهم امروز در کشور،
فرهنگ است که باید به آن پرداخته
شود.
وی ابراز داش��ت :حوزههای علمیه،
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی،
مس��ئوالن مس��اجد کش��ور ،ائمه
جماعات ،اتحادیههای دانش��گاهی
و دانش آموزی ،بخشهای فرهنگی
ش��هرداریها و  ...از جمله متولیان
فرهنگ کشور هستند که می توانند
با اتحاد باعث پیشرفت روزافزون در
فرهنگ کشور شوند.
رئی��س مرکز فقهی ائم��ه اطهار(ع)
خاطرنشان س��اخت :دغدغه امروز
کشور ،عدم رش��د مقوله فرهنگ و

حوزههای علمیه ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
مسئوالن مساجد کشور ،ائمه جماعات ،اتحادیههای
دانشگاهی و دانش آموزی ،بخشهای فرهنگی
شهرداریها و  ...از جمله متولیان فرهنگ کشور هستند
که می توانند با اتحاد باعث پیشرفت روزافزون
فرهنگ کشور شوند

دین در جامعه به اندازه انتظار است.
این اس��تاد حوزه تصریح کرد :مکتب تشیع سخنان بسیاری در مقوله اخالق و  ...دارد که باید به آن پرداخت و
از آن استفاده کرد.
وی با تقدیر از انسجام دستگاههای کشور بر بزرگداشت دهه کرامت ،اظهار داشت :خوشبختانه انسجام مناسبی
صورت پذیرفته؛ اما این انسجام نباید مختص به دهه کرامت شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تأکید کرد :باید از این شورا در برنامههای فرهنگی دیگر نیز استفاده مناسب
کرد.
این استاد حوزه با اشاره به برخی کم کاریها از سوی مسئولین ،ابراز داشت :فساد اقتصادی در دستگاهها ،در
کم رنگی فرهنگ و دین در میان مردم تأثیرگذار است.
آیت اهلل فاضل لنکرانی ادامه داد :اعمال و افعال مسئوالن در حرکت جامعه به سوی مسائل دینی اثرگذار است؛
انجام شبانه روزی فعالیت فرهنگی ،از جمله نیازهای امروز جامعه است؛ چراکه ضرورت آن بسیار پررنگ است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ایجاد گروههای تروریس��تی همانند داعش را نتیجه فکرهای طوالنی مدت
دانست و گفت :دشمن دائما با تیمهای قوی در حال برنامه ریزی علیه اسالم است تا به آن ضربه بزند.
آیت اهلل فاضل لنکرانی با تأکید بر نیاز به راههای فرهنگی جدید ،تصریح کرد :مس��ئله چاپ کتاب ،بروش��ور،
پالکارد و  ....از برنامههای مؤثر اس��ت که باید انجام شود؛ اما ارائه راهکارهای جدید فرهنگی می تواند تحولی
در این عرصه ایجاد کند.
وی با بیان این مطلب که نباید این شورا را محدود به دهه کرامت کرد ،اظهار داشت :ایجاد این شورا ،نقطه امید
است و باید از ظرفیتی که در آن وجود دارد برای برنامههای دیگر غیر از دهه کرامت استفاده کرد.
رئی��س مرکز فقهی ائمه اطه��ار(ع) در پایان گفت :ظرفیتی در بخش فرهنگی دفت��ر آیت اهلل العظمی فاضل
لنکرانی وجود دارد که آماده خدمت رسانی به این شورا است.
اعمال و افعال مسئوالن در حرکت جامعه به سوی مسائل دینی اثرگذار است؛ انجام شبانه روزی فعالیت
فرهنگی ،از جمله نیازهای امروز جامعه است؛ چراکه ضرورت آن بسیار پررنگ است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ایجاد گروههای تروریستی همانند داعش را نتیجه فکرهای طوالنی مدت
دانست و گفت :دشمن دائما با تیمهای قوی در حال برنامه ریزی علیه اسالم است تا به آن ضربه بزند

آیتاهلل حسینی بوشهری:

برنامههای دهه کرامت سال به سال
رونق بیشتری می گیرد
بیت(ع) را نهادینه کنیم.
وی با بیان اینکه خاس��تگاه انقالب ،مکتب اهل بیت(ع) اس��ت ،اظهار کرد :اگر ح��ال و هوای اهل بیت را از
انقالب اس�لامی بگیریم این انقالب مورد رضایت نیست .رمز پیروزی انقالب اسالمی داشتن عقبه معارف
اهل بیت(ع) و اسالم است.
آیت اهلل حسینی بوشهری بر لزوم ارتباط مستمر با جوانان و خانوادهها تأکید کرد و گفت :اگر این برنامه به
خوبی اجرایی شود در طول چند سال متوجه خواهید شد که تعداد افراد و خانوادههایی که از این برنامهها
بهرهمند میشوند بسیار چشمگیر خواهد بود.

امیرالمومنین(ع) تأکید کردند که خودتان را ملزم بدانید به جهت گیری اهل
بیت(ع) و پیرو راه آنها باشید زیرا تردیدی در کار اهل بیت نیست .اینها شما را از
شاهراه هدایت بیرون نمیکنند .شما را در ضاللت و گمراهی قرار نمیدهند
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روش محبت به اهل بیت(ع)
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تالشهای مومنانه و مجاهدانه دستگاههای مختلف در راستای تقویت
اعتقادات و باورهای مردم تقدیر کرد و افزود :خود اهل بیت(ع) اینکه چگونه ما نسبت به آن بزرگواران ارادت
بورزیم برنامه ریزی کردند و راه را نشان دادند.
این عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :در ماههای آغازین خالفت امیرالمومنین علیهالسالم بود که ایشان
در جمله بلندی شکل کار محبت به اهل بیت(ع) را بیان فرمودند.
وی با بیان بخش��ی از این جمالت تصریح کرد :امیرالمومنین(ع) تأکید کردند که خودتان را ملزم بدانید به
جهت گیری اهل بیت(ع) و پیرو راه آنها باش��ید زیرا تردیدی در کار اهل بیت نیست .اینها شما را از شاهراه
هدایت بیرون نمیکنند .شما را در ضاللت و گمراهی قرار نمیدهند.
آیت اهلل حسینی بوشهری اضافه کرد :آن طور که حضرت فرمودند ،هر موقع اهل بیت(ع) در مسائل مختلف
اجتماعی س��کوت کردند ما هم باید همان روش را ادامه دهیم ،اما اگر اینها حرکت و قیام کردند ما هم باید
حرکت کنیم ،یعنی با سکوت آنها سکوت و با حرکت آنها حرکت کنیم.
مدیر حوزههای علمیه کشور تأکید کرد :پیشی گرفتن بر اهل بیت(ع) مساوی است با ضاللت و گمراهی و
عقب افتادن از ایشان مساوی است با نابودی.

(علیه السالم)

مدیر حوزههای علمیه کشور گفت :برنامههای
دهه کرامت سال به سال رونق بیشتری به خود
می گیرد و ما شاهد نوآوریهای جدید در ترویج
مکتب اهل بیتیم که قابل تقدیر است.
آیتاهلل سیدهاشم حسینی بوشهری ،در دیدار
اعض��ای ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه
کرامت به ذکر نکاتی خطاب به دست اندرکاران
این ش��ورا پرداخ��ت و بر حفظ جنب��ه مردمی
مراسم دینی تأکید و اظهار کرد :ما تجربه خوبی
از کارهای��ی که جنبه دس��توری و تش��ریفاتی
پیدا میکند نداری��م و این کارها برای مردم هم
جذابیت ندارد.
وی ادامه داد :زمانی که یک کار چند سال ادامه
پیدا کرد ممکن است دست اندرکاران آن دچار
روزمرگی ش��وند ،بنابراین ش��ما ت�لاش کنید
دچار روزمرگی نش��وید ،چ��ون روزمرگی آفت
کارهاست.
وی گفت :سعی کنید افراد جدیدی را در حوزه
برنامه ریزی وارد مجموعه ش��ورای هماهنگی
بزرگداشت دهه کرامت کنید و از آنها بخواهید
که برنامهها و طرحهای جدیدی ارائه کنند.
معاون جامعه مدرسین تأکید کرد :اگر بناست در
کارها نوآوری داشته باشید سعی کنید نوآوری را
در قالب جدید ارائه کنید ،و استحکام کار را هیچ
وقت از دست ندهید.
آیتاهلل حس��ینی بوش��هری بر ل��زوم انتخاب
افرادی به عنوان ارزیاب در این مجموعه تأکید
کرد و افزود :اگر امسال مقام معظم رهبری سال
همدلی و همزبانی را مطرح کردند شما تعبیراتی
که از لسان اهل بیت(ع) در این زمینه داریم را در
جامعه مطرح کنید.
این عضو خبرگان رهبری ب��ر لزوم حفظ جنبه
مردمی مراسم دینی تأکید کرد و افزود :ما تجربه
خوبی از کارهایی که جنبه دستوری و تشریفاتی
پیدا میکند نداری��م و این کارها برای مردم هم
جذابیت ندارد.
آیتاهلل حس��ینی بوشهری گفت :در گذشته در
زمینه تبلیغات دینی از یک جهت موفقتر بودیم
چون مردم به قم میآمدند و با س�لام و صلوات،
روحانیون را به مکانه��ای تبلیغی می بردند و
پس از اتمام مناسبت تبلیغی ،روحانیون را بدرقه
میکردند اما امروز مردم احس��اس میکنند که
یک دستگاه وظیفه اعزام مبلغ دارد و جاذبهای
که در گذشته وجود داشته کمرنگ شده است.
وی اف��زود :در س��الهای اخی��ر کار ش��ما باید
دوچندان شود چون دشمنان سرمایه گذاری می
کنند که محبت اهل بیت(ع) را از مردم بگیرند.
مدی��ر حوزههای علمیه کش��ور با بی��ان اینکه
کش��تارهایی که داع��ش و تکفیریه��ا به راه
انداختهاند نش��ان دهن��ده عمق کین��ه آنها به
اهل بیت(ع) است ،اظهار کرد :ما باید در مقابل
برنامه ریزیهایی که دشمنان دارند محبت اهل

مراجع عظام
علمای اعالم

عالمه علی الکورانی العاملی:

احیای تمدن اسالمی با معرفی و تحلیل شخصیت حضرت رضا(ع)
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یکی از راههای احیای
تمدن اسالمی معرفی
دوباره شخصیتهای
تاثیر گذار در جهان
اسالم و نیز ایجاد فرصتی
برای تحلیل شخصیت
و دستاوردهای زندگی
آنان است و بی گمان
برپایی این جشنواره با
گستره علمی ،پژوهشی
و هنری گام مهمی در این
راه است ،زیرا شخصیت
حضرت رضا(ع) مورد
احترام همه مسلمانان
است و زائران ایشان از
همه مذاهب اسالمی
گواه این است که وجوه
شخصیتی این امام همام
ظرفیت جذب حداکثری
پیروان همه مذاهب
اسالمی را دارد

(علیه السالم)

عالمه عل��ی الکورانی العاملی گفت :برپایی جش��نهای
میالد حضرت رضا(ع) که به صورت منسجم و در قالب یک
جشنواره بین المللی درآمده است یک حسنه جاریه است.
پژوهشگر تاریخ اسالم ،با بیان اینکه همه علما ،نخبگان و
دانشمندان مسلمان باید در اتاق فکر این جشنواره حضور
داشته باش��ند ،افزود :برپایی جشنواره ای به نام حضرت
امام رضا(ع) باید با مشارکت حداکثری جهان اسالم و همه
دوستداران حقیقت و آزادگی برگزار شود.
عالمه کورانی با اش��اره به سابقه برپایی جشنهای میالد
پیامبر(ص) در کش��ورهای مس��لمان ،جش��نواره امام
رضا(ع) را س��رآمد جش��نهایی از این دست عنوان کرد
و اظهار داش��ت :آنچه باعث خشنودی جهان تشیع است
نگاه عالمانه با بهره گیری از هنر و فرهنگ به ش��خصیت
حضرت رضا(ع) است.
وی دس��تاورد جش��نواره امام رض��ا(ع) را ارتقاء فرهنگ
عمومی مسلمانان دانست و گفت :بزرگداشت میالد امام
رضا(ع) عبادت است.
کوران��ی افزود :یک��ی از راههای احیای تمدن اس�لامی
معرفی دوباره شخصیتهای تاثیر گذار در جهان اسالم و
نیز ایجاد فرصتی برای تحلیل شخصیت و دستاوردهای
زندگی آنان است و بی گمان برپایی این جشنواره با گستره
علمی ،پژوهشی و هنری گام مهمی در این راه است ،زیرا
ش��خصیت حضرت رضا(ع) مورد احترام همه مسلمانان
است و زائران ایش��ان از همه مذاهب اس�لامی گواه این
است که وجوه ش��خصیتی این امام همام ظرفیت جذب
حداکثری پیروان همه مذاهب اسالمی را دارد.
پژوهش��گر اندیشههای مذاهب اس�لامی ،برپایی جشن
میالد امام رضا(ع) در گستره جهانی را راهی برای مقابله با

جریانهای منحرف و خشونت طلب عنوان کرد که به نام
اسالم در خدمت غرب هستند .او اظهار داشت :پاسداشت
ش��خصیت امام رض��ا(ع) که به رحمت و رافت اس�لامی
شهرت دارند و نیز تحلیل س��یره آن حضرت در مقابله با
جریانهای منحرف دینی می تواند بیش از پیش پرده از
چهره واقعی جریانهای سلفی و تکفیری که به نام اسالم
نسل کشی را درپیش گرفته اند ،بردارد.
نویس��نده کتاب عصرالظهور در ادامه به موضوع ضرورت
احیای فرهنگ ش��ادی حالل با محوری��ت اهل بیت(ع)
اش��اره کرد و گفت :جوانان مس��لمان ذاتا نیازمند شادی
هستند و چه نیکو است که نیاز آنان را در بستر دین تامین
کنیم .وی افزود :یکی از بهترین زمینههای برطرف کردن
این نیاز اعیاد میالد ائمه(ع) است.
عالمه کورانی در ادامه به بیان کرامتی از حضرت رضا(ع)
پرداخ��ت و اظهار داش��ت :من جوانی را می شناس��م که
پدرش از وهابیون است .او  12سال در امریکا تحصیل کرد.
آن جوان به بیماری سرطان خون مبتال شد .معالجه او در
بهترین بیمارس��تانهای امریکا بی نتیجه ماند .مادر این
جوان به توصیه دوستش او را برای زیارت و گرفتن شفا به
مشهد اورد و برای کسب رضایت شوهرش مدتها گریه می
کرد .این مادر دلس��وخته ناامید از حرم رضوی بازنگشت
و ش��فای فرزندش را گرفت .وی افزود :امامی که حتی به
جوان وهابی عنایت دارد ،مظهر مهربانی و لطافت است.
بنیانگذار ش��رکت نرمافزاری المعج��م الفقهی ،با بیان
اینکه امام رضا(ع) امام رحمت همه انسانهاست ،تصریح
کرد :ب��ا توجه به ای��ن ویژگی ثامن الحج��ج(ع) ،برپایی
جشنواره امام رضا(ع) از ایران زمینه ساز گسترش تمدن
اسالمی خواهد بود.

نماینده آیت اهلل العظمی سیستانی:

برنامهها و فعالیتها ریشهای
انجام شود

			

آیت اهلل خرازی:

برگزاری برنامههای متنوع دهه کرامت
در اقصی نقاط جهان ستودنی است
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ضربه را به مسلمانان و جهان اسالم وارد کردند.
حجت االس�لام و المس��لمین شهرس��تانی ابراز کرد :نمی توان جلوی
اختالفات را گرفت ،ولی می توان با استفاده از مشترکات قلبها را به هم
نزدیک کرد و این کار شدنی است.
نماینده تام االختیار آیت اهلل سیس��تانی خاطرنشان کرد :اگر مسلمانان
با یکدیگر اتحاد داش��ته باش��ند و به یکدیگر احترام بگذارند ،بسیاری از
مشکالت حل میشود؛ اختالف نظرها همیشه بوده است و ممکن است
هر فردی با خانواده و یا دوست خود در برخی مسائل اختالف نظر داشته
باشد ،اما این اختالف ،باعث ایجاد درگیری بین آنان نمیشود.
حجت االس�لام و المس��لمین شهرس��تانی تصری��ح کرد :اگ��ر کارها و
فعالیتهای مختلف به صورت تشکیالتی پایهریزی شود و افراد تشکیالت
در موضوعات مختلف هماهنگ و همفکر باشند ،نتایج مثبت آن بیش از
زمانی خواهد بود که هر نهاد به تنهایی حرکت کند.
نماینده آیت اهلل العظمی سیستانی اظهار کرد :برای موفقیت الزم است که
اتاق فکر تشکیل داد و از هر گونه فعالیت موقتی پرهیز کرد ،بلکه برنامهها
و فعالیتها را اصولی و ریشه ای انجام داد.
وی عنوان کرد :اگر انسان در کاری خلوص داشته باشد ،غیر از اجر اخروی،
اثر وضعی نیز دارد؛ بنابراین کارهای ما به هر مقدار که رنگ خدایی داشته
باشد ،به همان مقدار نتیجه بخش خواهد بود و موفقیت نصیب ما میشود.
حجت االسالم و المسلمین شهرستانی تصریح کرد :ما میتوانیم کارهای
بزرگ را با خلوص انجام دهیم و یقین داشته باشیم که اگر در مسیر ترویج
اهل بیت(ع) قدم برداریم ،آثار مثبت آن را خواهیم دید.

(علیه السالم)

			
آیت اهلل خرازی با بیان این که مس��اجد را از غربت نج��ات دهیم ،گفت :برنامههای
متنوعی که در دهه کرامت در اقصی نقاط جهان برگزار میشود ،ستودنی است ،اما
باید تالش کرد تا مساجد را از غربت نجات دهیم.
آیت اهلل خرازی در دیدار مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی قم و اعضای شورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در کشور ،عنوان کرد:مردم را باید با مساجد آشنا
کرد ،در مساجد باید س��ازمان و دفتری در نظر گرفته شود تا مردم هر محله بتوانند
در آنجا فعالیت کنند و در رفع مشکالت یکدیگر بکوشند.
آیت اهلل خرازی با بیان این که فواید مس��جد زیاد است ،اظهار داشت :مردم را باید با
مساجد آشنا کرد ،در مس��اجد باید سازمان و دفتری در نظر گرفته شود تا مردم هر
محله بتوانند در آنجا فعالیت کنند و در رفع مشکالت یکدیگر بکوشند.
وی تصریح کرد :باید این مطلب را در پس ذهن خود داش��ته باش��یم که صدای خدا
از این مس��اجد شنیده میشود و دعاها نیز در اینجا به استجابت میرسد و به همین
دلیل است که باید این مکانها با شور بیشتری از مردم مواجه باشند.
وی افزود :مس��اجد باید فعال باشند و افراد نخبه و کس��انی که لیاقت دارند ،باید در
مساجد شناسایی ش��وند تا تبادل افکار داشته باشند و مشکالت یکدیگر را برطرف
کنند.
آیت اهلل خرازی با تأکید بر این که مس��اجد را باید از غرب��ت نجات دهیم ،گفت :در
مساجد باید به کودکان اهمیت ویژهای داد و انگیزههای کودکان را فعال کرد.
وی تصریح کرد :برگزاری جشنها در حدی که معقول و مشروع باشد باید در مساجد
صورت بگیرد ،اما باید از مردم خواست که یکدیگر را در مساجد بشناسند.
آیت اهلل خرازی عنوان کرد :لزوم ش��ناخت افراد در مس��اجد به این معنا نیست که
سیاسی کاری ش��ود ،دین بدون سیاست نیست و سیاس��ت در اسالم تشریع شده
اس��ت؛ بنابراین ش��ناخت افراد در مساجد به هدف اتحاد داش��تن و رفع مشکالت
یکدیگر باید باشد.
استاد حوزه علمیه قم با ذکر این مطلب که باید در حدی که رهبری ابالغ میفرمایند
سیاس��ت را دنبال کنید ،خاطرنش��ان کرد :سیاس��ی کاری ممنوع است؛ سیاست
مطلوب این اس��ت که دوست و دشمن را از هم بشناسیم و به هم کمک کنیم تا امور
بهتر اداره شود.
وی تأکید کرد :کودکان را باید با مساجد آشنا کرد و بنا به روایات اسالمی در پرکردن
اذهان کودکان باید تقدم داشته باشیم تا کودکان تحت تأثیر فرهنگ غلط دشمنان
داخلی و خارجی قرار نگیرند.
آیت اهلل خرازی در پایان بر لزوم تالش بیشتر ائمه جماعات مساجد در یافتن راههای
تبلیغ و ترویج نوجوانان و جوانان به حضور در مساجد تاکید کرد.

نماینده آیت اهلل العظمی سیس��تانی گفت :برای موفقیت الزم است که
اتاق فکر تشکیل داد و از هر گونه فعالیت موقتی پرهیز کرد ،بلکه برنامهها
و فعالیتها را اصولی و ریشه ای انجام داد.
حجت االسالم و المسلمین سیدجواد شهرستانی در دیدار اعضای شورای
هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت با بیان این که شرایط کشور حساس
است اظهار کرد :دشمن در صدد است تا با ایجاد رخنه و آشوب بین مردم و
مسئولین جدایی بیندازد و مردم را نسبت به مسئولین و نظام دلسرد کند.
نماینده آیت اهلل العظمی سیستانی ادامه داد :حفظ وحدت و یکپارچگی
و دوری از هر گونه اختالف ،بهترین راه مقابله با دش��من است و می تواند
توطئهها را خنثی کند.
حجت االس�لام و المس��لمین شهرس��تانی با بیان این که رسانه یکی از
ابزارهای مهم تبلیغاتی است که باید برای پیشبرد برنامههای خود از آن
بهره بگیریم گفت :دش��من به خوبی توانسته از رسانه برای ترویج افکار،
سلطه و غلبه خود بر سایر کشورها استفاده کند.
وی عنوان کرد :یکی از مس��ائلی که امروز مورد توجه است ،این است که
امروز دش��من ،نیروهایی در جهان اسالم خلق کرده است که بزرگترین

مراجع عظام
علمای اعالم

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل:

امام رضا(ع) در مناظرات خود چهره
عقالنی اسالم را نشان دادند
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نماینده ولی فقیه در اس��تان اردبیل و امام جمعه این ش��هر در دیدار با اعضای اتاق فکر و س��تاد
برگزاری همایش مناظرات رضوی ،گفت :حضرت امام رضا(ع) در بحث مناظرات به شایستگی
چهره عقالنی و منطقی اسالم را نشان داده است و مناظره نوعی آزاد اندیشی است که مقام معظم
رهبری بر آن تاکید دارند.
حضرت آیتاهلل سید حسن عاملی افزود :بعد از سالها برگزاری جشنواره چاوشیخوانی در قالب
جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) ،تصمیم گرفتیم تا با محوریت مناظره به عنوان یکی از مبانی
زندگی امام رضا(ع) همایش مناظرات رضوی را در اردبیل برگزار کنیم.
وی تصریح کرد :امام رضا(ع) در بحث مناظرات به شایس��تگی چهره عقالنی و منطقی اسالم را
نشان داده و در مقابل مستکبر مأمون توانسته بهترین چهره اسالم را از نظر عقل ،منطق و علم به
نمایش بگذارد .امام جمعه اردبیل گفت :در حالی که مأمون با آوردن  40هزار نفر سعی کرده بود
تا یک جبهه علمی وحشتناکی را در مقابل امام رضا(ع) برپا کند آن حضرت با تبحر خاص سعی
کرد تا عظمت مناظره را در مکتب اسالم به نمایش بگذارد.
آیت اهلل عاملی در بخش دیگری از سخنان خود افزود :بشریت امروز برای دستیابی به سالمترین
فکر و اندیش��ه به ش��یوههای تبلیغ دینی و اعتقادی نیاز دارد که در قرآن از آن به عنوان موعظه
احسن ،حکمت و مناظره یاد شده است .وی نقش مناظره را در روشن شدن حقیقت و فهم مسئله
یادآور ش��د و بیان کرد :ما افتخار میکنیم که در بین استانهای کشور در جشنواره بینالمللی
امام رضا(ع) به موضوعی با اهمیت پرداختهایم که میتواند همان طرح موضوع آزاداندیشی باشد
که مقام معظم رهبری همواره بر آن تاکید کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اضافه کرد :در طول تاریخ مناظرات بسیار مهمی اتفاق افتاده
و این موضوع وارد تمدن اسالمی شده به طوری که ما مناظرههای تاریخی را بین ادیان الهی نظیر
مسیحیت و اسالم ،شیعه و سنی و ...شاهد هستیم که باید همه آنها جمعآوری شود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل به شیرین بودن مباحث و مناظره شیعه با وهابیت
اش��اره کرد و ادامه داد :کتاب بنده با نام « 40س��ئوال از وهابیت» بر همین محور است که بدون
کینه و اختالف و دشمنی سعی کردیم با علم و منطق و در چهره مناظره مباحث را مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه فرهنگ مناظره باید با آداب درست خود در جامعه راه یابد و هرگز نباید مناظره
جای خود را به رفتار کینهتوزانه بدهد ،گفت :باید به نحوی مناظره را مدیریت کرد تا آستانه تحمل
افراد باال رفته و دست از کینه و کدورت سیاسی به معنای واقعی برداشته شود.
وی با اش��اره به این که ائمه معصومین(ع) در دوران زندگی خود مناظرههای فراوانی داشته اند
گفت :قرآن مجید سه نوع شیوه تبلیغ را به زیبایی بیان نموده که یکی از آنها مناظره احسن است.
امام جمعه اردبیل اظهار داشت :بسیاری از مردم جامعه متونی از انواع مناظرههای مذهبی را در
مناسبتها و مکانهای مختلف با اش��خاص مختلف در سینه خودشان دارند و برگزاری چنین
همایشهایی فرصتی برای کشف و بیان آنها به مردم جامعه است.
آیت اهلل عاملی در ادامه افزود :در جشنواره امام رضا(ع) ما میتوانیم با محوریت استان اردبیل در
این زمینه موفق عمل کنیم و به صورت منظم در جزواتی ابعاد مختلف مناظره را تبیین و تشریح
کنیم .وی تصریح کرد :اردبیل در این جش��نواره میتواند خودش را به معنای واقعی نشان دهد
و با ابع��ادی مختلف بحث مناظره را با دعوت از علما ،متکلمان ،تاریخشناس��ان و فقها به معنای
واقعی تبیین و تشریح کند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اردبیل ابراز کرد :خود مناظ��ره میتواند به عنوان یک بنیه علمی و
اعتقادی برای جوانان محسوب شده و آنها را بیشتر با مسائل دینی و معرفتی آشنا کند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین:

فرهنگ رضوی خط مشی جامعه
اسالمی را مشخص میکند

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در قزوین گفت :مسلمانان باید از
رفتار و منش حضرت رضا(ع) الگوبرداری کنند چراکه فرهنگ
رضوی خط مشی جامعه اسالمی را مشخص میکند.
آیتاهلل عبدالکریم عابدینی اظهار کرد :مردم مسلمان باید
با الگوبرداری از زندگی امام رضا(ع) و عمل به رهنمودهای
والیت فقیه در نظام اس�لامی در راس��تای موفقیت جامعه
گام بردارند.
وی با اشاره به فضایل و س��جایای اخالقی امام رضا(ع) ،بیان
کرد :بیانات گهربار بس��یاری در عرصههای قرآنی ،اجتماعی،
سیاس��ی ،معنوی و کالمی از این امام همام برجای مانده که
همگی نش��اندهنده جایگاه واالی علمی و معرفتی حضرت
رض��ا(ع) دارد و ما باید با الگوگیری از زندگی این امام بزرگوار
در جهت سعادت واقعی گام برداریم.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه سیره بزرگان اسالم بهترین الگو
برای زندگی امروز مسلمانان است ،عنوان کرد :بهرهمندی از
آموزههای قرآنی و عمل به این آموزهها در کنار الگوبرداری از
سیره زندگی پیامبران و ائمه اطهار(ع) ،نقشه راه را برای زندگی
در یک جامعه اسالمی مشخص میکند.
عابدینی با تاکید بر اینکه ش��یعیان باید مبلغ اس�لام باشند،
تصریح کرد :مسلمانی که پیرو راه ائمه اطهار(ع) و امام رضا(ع)
است ،باید مبلغ دین باشد و با ترویج بیانات پیامبر اسالم(ص) و
ائمه اطهار(ع) دین مبین اسالم را به تمام جهانیان معرفی کند.
وی با اش��اره به اینکه فرهنگ رضوی راهنم��ای خوبی برای
مسلمانان است ،تأکید کرد :مس��لمانان باید با الگوبرداری از
زندگی امام رضا(ع) در جهت سعادت واقعی گام بردارند تا در
دنیا و آخرت به کمال دست یابند.
نماینده ولی فقیه در قزوین ب��ا تاکید بر نقش والیت فقیه در
جامعه اس�لامی ،گفت :امروز ما باید همواره از ولی فقیه خود
اطاعت و پیروی کنیم چراکه اقت��دار ملت ایران در جهان در
سایه والیت فقیه ایجاد شده و با هدایت حکیمانه مقام معظم
رهبری به این پیشرفتهای عظیم دست یافتهایم.
عابدینی ب��ا بیان اینکه والیت فقیه نقطه قوت امت اس�لامی
اس��ت ،اظهار کرد :همواره با رهنمودهای مقام معظم رهبری
هجمههای نرم دشمنان علیه جمهوری اسالمی خنثی شده
اس��ت و س��بب ش��ده تا تزویر ،نیرنگ و تهدیدهای دشمنان
بیثمر شود.

نماینده ولی فقیه در گلستان:

جشنواره بین المللی امام رضا(ع)یکی
از ظرفیتهایی است که با نگاهی دقیق و
موشکافانه به زندگی ثامن الحجج می پردازد

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:

جشنواره سرود رضوی ،موجی
از معنویت ایجادکرده است
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نماینده ولی فقیه در اس��تان هرمزگان گفت :با برگزاری سه دوره از این
جشنواره ،موجی از معنویت در استان هرمزگان ایجاد شده و باید اجازه
داده شود تا این موج به اوج خود برسد.
آیت اهلل غالمعلی نعیم آبادی ،با بیان اینکه زمزمههایی به گوش می رسد
که از سال آینده قرار است که میزبانی جشنواره سرود رضوی روستایی
کشور به استان دیگری واگذار ش��ود ،تصریح کرد :بنده به شدت با این
موضوع مخالفم.
وی افزود :با برگزاری س��ه دوره از این جش��نواره ،موجی از معنویت در
اس��تان هرمزگان ایجاد شده و باید اجازه داده ش��ود تا این موج به اوج
خود برسد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان هرمزگان ادامه داد :م��ا مخالف برگزاری
جشنواره سرود در روستاهای سایر استانها نیستیم؛ منتها باید شعبه
ای از جشنواره روستای کردر رضوی باشد.
آی��ت اهلل نعیم آب��ادی با بیان اینکه روس��تای کردر بواس��طه میزبانی
جش��نواره س��رود به کردر رضوی معروف و مشهور ش��ده است ،تاکید
کرد :این جشنواره باشکوه ،باید هرسال باشکوه تر از گذشته به میزبانی
روستای کردر برگزار شود.
وی در ادامه با اش��اره به جایگاه امام رضا(علیهالس�لام) ،بیان کرد :امام
هش��تم مورد احترام همه جهان اسالم است و بس��یاری از بزرگان اهل
سنت به زیارت آن حضرت می رفته و می روند.
امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد :در کتاب تهذیب التهذیب آمده
اس��ت که؛«ابن خزیمه» که اس��تاد بخاری بود و در نیشابور زندگی می
کرد به صورت کاروانی متش��کل از محدثین اهل س��نت به قصد زیارت
امام هشتم به مشهد سفر کردند.
وی اف��زود« :اب��ن حی��ات البصطی» ،مح��دث ب��زرگ در کتاب خود
بی��ان کرده اس��ت؛ وقتی که در ط��وس بودم مرتب به زی��ارت علی بن
موسی(علیهالس�لام) می رفت��م و خداوند هر حاجتی را که داش��تم به
برکت مرقد مطهر امام رضا(علیهالس�لام) به من می داد و من مکرر این
را تجربه کرده ام.
وی گفت :از آن جایی که دش��من هیچ بهانه ای ب��رای تخریب انقالب
ندارد به حرفهای بیهوده ای نظیر بی ارزش��ی پول کشور روی آورده و
شاید برخی افراد س��اده لوح گول این حرفها را بخورند ،به آنها پیشنهاد
می کنم که به وضعیت کنونی زندگی با وضع قبل از انقالب نگاهی گذرا
داشته باشید.
وی با بیان اینکه علم باید در تمام ش��ئون زندگی وارد شود ،عنوان کرد:
حماس��ه اقتصادی شکل نخواهد گرفت ،مگر اینکه شغل بدرستی معنا
شود.
نعیم آبادی تصریح کرد :بزرگترین اهانت به علم این اس��ت که با هدف
پشت میزنشینی فرا گرفته شود.

			
حضرت آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه دراستان گلستان ،گفت :هنر پویانمایی،
یعنی ترکیب خالقانه عناصر متعدد در پیکره ای واحد که انس��ان را به سوی حقیقت
دعوت می کند.
حضرت آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه دراس��تان گلستان و امام جمعه گرگان
به هفتمین جشنواره سراسری پویانمایی رضوی پیام داد.
در متن این پیام آمده است:
هر آموزه ای که به زیور هنر آراسته و با زبان هنر به مخاطب منتقل وآموخته شود ،تاثیر
عمیق وپایدارتری خواهد داشت.
سینما به عنوان هنر هفتم با بهره
گیری از ظرفیت تمامی رشتههای
هنری مجمع هم��ه هنرها بوده و
بدین س��بب امروزه از موثرترین،
ماندگارتری��ن و پرمخاطب ترین
روشها در تبیین ترویج وتوسعه
باورها واعتقادات است.
بهره ب��رداری صحی��ح ،عالمانه و
هوشمندانه از ظرفیتهای سینما
در ترویج ،توسعه و تحکیم تعالیم
اس�لام ن��اب محم��دی(ص) از
جمل��ه ضروریات جامع��ه امروز
اس��ت .جهان امروز تح��ت تاثیر
نفوذ محافل صهیونیسم در احاطه
رسانههایی اس��ت که با اهداف از
پیش تعیین شده ،در تالش است تا انسان امروز را از آموزههای فطری و ادیان الهی دور
کند مبالغ هنگفتی که در س��ینماهالیود و سایر موسسههای اقماری آن برای دوری
انس��ان از گرایشهای فطری آدمی به نیایش ،اخالق ،زیبایی و دانایی هزینه میشود
گویای این مطلب است که اصحاب سینمایی ما رسالت فطری در برابر مقابله ،عالمانه
با این هجمه داشته و دارند چنانچه رهبر معظم انقالب نیز مکرر به این موضوع پرداخته
و هشدارهای الزمه را خطاب به اصحاب فرهنگ و هنر ارائه فرموده اند.
جای بسی خوشحالیست که هنرمندان کشور عزیزمان با استفاده از ظرفیتهای هنر
س��ینما در مقابل این جریان فطرت سوز و انسان ستیز ایستاده اند و با درک صحیح از
هنر دینی به واکاوی فرهنگ اسالمی می پردازند.
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)یکی از آن ظرفیتهایی اس��ت که با نگاهی دقیق و
موشکافانه به زندگی اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه حضرت ثامن الحجج(ع) می
تواند بپردازد و زمینه ساز گسترش فرهنگ غنی نبوی ،علوی و رضوی باشد.
هنر اس�لامی ایرانی ،هنری منطبق با ارزشها الهی انسانی و دادههای وحیانی است و
امیدوارم ،هنرمندان کش��ور عزیزمان همواره با تفکر و اندیشه خالق ،به عنوان سفیر
صادق و راویان راستین فرهنگ و هنر ،ضمن دفاع و صیانت از ارزشهای ماندگار الهی
و اس�لامی ،با خلق آثاری بدیع و فاخر ،جهانیان را به تفکر و تعقل وادارند .اینجانب به
همه صاحبان اثری که موفق به راهیابی در هفتمین جش��نواره پویانمایی و بازیهای
رایانه ای به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان شده اند عرض تبریک
داشته از خداوند متعال دوام توفیقاتشان را خواهانم.
همچنین برای متولیان بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
همه دست اندرکاران ،فیلم سازان و هنرمندان این جشنواره آرزوی موفقیت و بهروزی
را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مراجع عظام
علمای اعالم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی:
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان
رهبری:

کرامات امام رضا(ع) از دیدگاه
اهل سنت حق است
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نماینده مردم کردس��تان در مجلس خبرگان رهبری گفت :کرامات امام
رضا(ع) به عنوان یکی از اولیای خدا از دیدگاه اهل سنت حق است.
ماموستا عبدالرحمن خدایی ،نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان
رهبری اظهار کرد :بر اساس قاعده اهل سنت کرامات اولیا حق است و جای
هیچ تردیدی بر حق بودن کراماتی که از طرف امام رضا(ع) به عنوان یکی
از اولیا الهی صادر شده باشد ،وجود ندارد.
وی اظهارکرد :از نظر اهل س��نت امام رضا(ع) و س��ایر ائمه شخصیتهای
برجسته و مقدسی هستند.
این روحانی برجس��ته اهل سنت با بیان اینکه در کتب روایی احادیث اهل
سنت فضایل بسیاری از ائمه بیان شده است ،گفت :امام رضا(ع) و سایر ائمه
به عنوان سادات بسیار قابل احترام و واجب اطاعت هستند.
امام جمعه سنندج افزود :فصلهای خاصی در کتابهای روایی اهل سنت
به بیان فضایل ائمه(ع) اختصاص داده شده است.
رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان سنندج اظهارکرد :اهل سنت هم
در احترام و هم تقدس همانند تشیع به ائمه اعتقاد دارند.
وی گفت :از دیدگاه اهل سنت فقط انبیا معصوم هستند.

خدمت در راه ترویج آموزههای
اهل بیت(ع) نعمت بی پایان
الهی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت :خدمت در راه ترویج آموزههای
اهل بیت(ع) نعمت بی پایان الهی است که باید قدر آن را بدانیم .
حجت االس�لام والمسلمین سید مهدی قریشی در جمع اعضای اتاق فکر
جش��نواره ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری اظهار ک��رد :برگزاری چنین
جشنوارههایی ،اقدام ارزشمندی است که باید نعمت فعالیت در این عرصه
را قدر بدانیم.
وی اضافه کرد :فعالیتهایی که در راس��تای خدمت به اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) انجام می شوند ،اجر بسیاری در نزد خداوند دارند.
امام جمعه ارومیه با اشاره به عنایت ائمه اطهار(ع) به شاعران اهل بیت در
دورههای مختلف افزود :از جمله این ش��عرا که مورد عنایت اهل بیت(ع)
قرار گرفته بود ،شهریار بود که نشان از توجه ائمه اطهار به این امر دارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی همچنین بر وجود اخالص در خدمت
ب��ه ائمه اطهار(ع) تاکید کرد و ادامه داد :اه��ل بیت عصمت و طهارت(ع)،
خاندان کرامت هستند و برای کارهای جزئی ما شیعیان ،پاداشهای بزرگی
عنایت می کنند که امیدواریم ما نیز شامل این پاداشها باشیم.
حجت االسالم والمسلمین قریشی با قدردانی از دست اندرکاران جشنواره
ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری در استان آذربایجان غربی گفت :در کنار
فعالیتهای مربوط به جش��نواره ،باید طوری برنامه ریزی کرد که فضای
برگزاری این آیین نیز فضایی آکنده از معنویت باشد تا زمینه تاثیرگذاری
بیشتر به مخاطبان را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد :ساخت کلیپهای هنرمندانه ای با استفاده از فیلمهای
مربوط به امام رضا(ع) نیز می تواند در این خصوص کارساز باشد.

(علیه السالم)

نماینده مجلس خبرگان رهبری:

جشنواره بین المللی شعر رضوی اتفاقی
ارزنده برای تبیین فرهنگ رضوی است
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری گفت  :جشنواره بین المللی
شعر رضوی به زبان ترکی آذری از س��ری برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره بین
المللی امام رضا(ع)اتفاقی ارزنده برای تبیین فرهنگ رضوی است .
حجت االسالم عس��گر دیرباز با مثبت ارزیابی کردن برگزاری این جشنواره در ارومیه
اظهار کرد :جش��نواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری یک اتفاق ماندگار و
جریانساز در زمینه توجه افکار عمومی به فرهنگ رضوی است که رسانهها میتوانند
از این جشنواره برای تولید آثار رسانهای جذاب و فراگیر استفاده کنند.
وی افزود :جای بسی افتخار است که آذربایجان غربی میزبان شعرائی است که در مدح
و ثنا و بیان ابعاد وجودی ثامن الحجج شعرسرایی خواهند کرد .
حجت االسالم دیرباز ادامه داد :ذکر زوایای مختلف شخصیت این بزرگوار در قالب شعر
ترکی ظرفیتی بزرگ برای استان آذربایجان غربی است .
وی افزود :تش��ویق اهل ادب به آفرینش آثار ارزنده در خصوص امام رضا(ع) دستاورد

نمادهای شهری باید بیانگر
زندگی پاک و معنوی
مسلمانان باشند
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عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :نمادهای ش��هری تولید
شده باید بیانگر توصیههای ناب اسالم ،حرکت به سوی جامعه
مس��ئوالنه و زندگی پاک و معنوی باش��ند تا س��بک زندگی
اسالمی ترویج شود.
آیت اهلل عباس کعبی با اش��اره به اینکه معارف اهل بیت(ع)
از طریق نمادسازی بهویژه طراحی نمادها شهری بیان شود
ابراز کرد :نمادهای شهری اسالمی دربرگیرنده مجموعهای
از باورها و ارزشهایی است که زندگی اسالمی را برنامه ریزی
میکنند.
وی با بیان اینکه نمادهای ش��هری در عصر حاضر از اهمیت
خاصی برخوردار است اظهار کرد :برگزاری جشنواره سراسری
نمادهای ش��هری رضوی توس��ط س��ازمان فرهنگی هنری
ورزش��ی ش��هرداری قم از برنامههای خوبی است که در این
زمینه برگزار میش��ود و البته تقارن برگزاری این جشنواره
با دهه کرامت و مزین کردن آن ب��ه فرهنگ و نمادهای اهل
بیت(ع) از نکات قابل توجه دیگری است که در این جشنواره
لحاظ شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد :برگزاری این
جشنواره در شهر قم که به عنوان مرکزیت جهان تشیع باید
نمادهای اسالمی و اهل بیت(ع) در آن تبلور پیدا کند را باید
مغتنم ش��مرده و با اس��تفاده از ایدههای ناب اهل بیت(ع) و
هنرمندان برجس��ته نمادهای شهری متناسب با ارزشهای
اسالم تولید کرد.
وی یادآور شد :نمادهای شهری تولید شده به گونهای بیانگر
توصیههای ناب اس�لام ،حرکت به س��وی جامعه مسئوالنه
و زندگی پاک و معنوی باش��ند تا س��بک زندگی اسالمی را
ترویج کنند.
کعبی تصریح کرد :رس��یدن به این هدف نیازمند همکاری و
دست به دس��ت هم دادن طراحان ،هنرمندان و کارشناسان
دینی اس��ت تا نمادهایی مطابق با شأن اهل بیت(ع) و بر پایه
فقه اسالمی طراحی و تولید شود.

(علیه السالم)

بزرگ این جشنواره است.
نماینده مردم آذربایجان غربی درمجلس خبرگان رهبری گفت :جشنواره بین المللی
شعر رضوی به زبان ترکی آذری باعث ترغیب و تشویق اهل ادب به خلق آثاری ارزشمند
در خصوص شخصیت  ،سیره و روش زندگی امام هشتم میشود .
وی خاطرنشان کرد :برگزاری این جشنواره در آذربایجان غربی خصوصا در شهر ارومیه
ظرفیتهای مذهبی و دینی استان را در قالب شعر به تصویر می کشد .
حجت االسالم دیرباز با بیان اینکه دستگاههای فرهنگی کشور در ترویج معارف رضوی
باید سهیم باش��ند ،تاکید کرد :امام رضا(ع) تنها امام معصوم میهمان کشور ما هستند
که همه نهادها و دستگاههای اجرایی کش��ور وظیفه دارند رسالت خود را در برابر این
امام همام که گس��ترش فرهنگ و سخنان و سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است
انجام دهند.
این استاد دانش��گاه با بیان اینکه عشق و ارادت به ساحت مقدس حضرت امام رضا(ع)
سرمایهای بزرگ و زوالناپذیر است ،گفت :بنابراین در برگزاری چنین جشنوارههایی
بهرهگیری مطلوب و هوش��مندانه از قابلیتها و ظرفیتهای موجود برای ارائه آثاری
ارزشمند ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
وی به نقش رسانهها در انعکاس این جش��نواره بین المللی اشاره کرد و افزود :پوشش
وسیع رسانهای این رویداد و دستاوردهای آن موجب توجه بیشتر مردم به معارف رضوی
و به تعبیر دیگر گسترش فرهنگ رضوی درجامعه میشود .

عضو مجلس خبرگان رهبری:

مراجع عظام
علمای اعالم

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

عشق به اهل بیت(ع) در بین کردستانیها
ریشه ای تاریخی و اعتقادی دارد
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نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت :مردم کردستان ارادت ویژه ای به خاندان
رسول اهلل(ص) دارند و عشق به اهل بیت ریشه ای تاریخی و اعتقادی در بین آنان دارد.
حجت االسالم سیدمحمدحسینی ش��اهرودی ،در جلسه هماهنگی برنامههای دهه
کرامت در اس��تان کردس��تان اظهار کرد :محبت و مودت به خاندان رس��ول اهلل(ص)
وظیفه ای دینی بوده و این مهم در سلسله برنامههای دهه کرامت خوشبختانه نمودی
عینی و گسترده دارد.
وی خاطرنش��ان کرد :همزمان با اول ماه ذی القعده و والدت کریمه اهل بیت حضرت
معصومه(ع) برنامههای دهه کرامت شروع میشود و تا والدت امام رضا(ع) این برنامهها
در سطح کشور ادامه دارد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد :خوشبختانه مودت و محبت به اهل
بیت در بین مردم متدین کردس��تان ریشه ای تاریخی و اعتقادی داشته و اهل سنت و
اهل تشیع این دیار سنن و آداب ویژه ای در این خصوص دارند.
حجت االسالم شاهرودی افزود :در برهه زمانی که جهان غرب و جبهه استکبار با تمام
توان برای القای تفکرات انحرافی ،فرهنگ منحط غربی و معرفی شخصیتهای فاسد
به عنوان الگو به جهانیان اس��ت باید مسلمانان وارد میدان شده و در برابر این توطئهها
ایستادگی کنند.
وی اظهار کرد :شناساندن شخصیت و سیره اهل بیت(ع) به اقشار مختلف جامعه وظیفه
ای دینی و همگانی است و انتظار می رود در مناسبتهایی همچون دهه کرامت شاهد
تبلور این اقدامات باشیم.
نماینده ولی فقیه در اس��تان کردستان تصریح کرد :گروههای افراطی و تکفیری تمام
تالشش��ان را برای فراموش کردن نام و یاد پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در اذهان عموم
مس��لمانان به کار گرفته اند و بدون ش��ک برپایی سلس��له جش��نهای دهه کرامت و
برنامههای فرهنگی و مذهبی با محوریت اهل بیت(ع) نوعی مبارزه با این توطئههاست.
حجت االس�لام شاهرودی در ادامه س��خنان خود از تمامی تالشهای اصحاب رسانه
اس��تان در بازتاب رویدادهای مختلف در کردس��تان تقدیر کرد و گفت :امید اس��ت از
ظرفیت رسانههای استان کردس��تان برای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ و معارف اهل
بیت(ع) به نحو احسن بهره گرفته شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

گسترش فرهنگ رضوی در
عرصه بینالملل جوانان
غربی را هدایت میکند

			
عضو مجل��س خبرگان رهب��ری گفت :برگزاری جش��نواره
بینالمللی امام رضا(ع) در اقصی نقاط جهان با هدف گسترش
فرهنگ رضوی باعث هدایت نس��ل جوان غربی سرخورده از
مکتبهای انحرافی به سوی حقایق الهی میشود.
آیتاهلل س��ید محمد واعظموس��وی اظهار کرد :ما مفتخر
هس��تیم زیر پرچم امام رضا(ع) قرار داریم و همه ایرانیان
از ش��یعه ت��ا س��نی و مس��لمان و غیرمس��لمان حض��رت
ثامنالحج��ج(ع) را ولی نعمت خود میدانند و زیر س��ایه
برکات ایشان زندگی میکنند.
وی در ادامه با اشاره به سیزدهمین جشنواره بینالمللی امام
رضا(ع) گفت :برگزارکنندگان این جشنواره باید با مطالعات
دقیق راههای نفوذ فرهنگی و گسترش فرهنگ رضوی را مورد
توجه قرار دهند ،چراکه امام رض��ا(ع) در این باره میفرماید
«اگر مردم از نیکیها و محسنات گفتار و مکتب اهل بیت(ع)
آشنا شوند با توجه به معنویت موجود در این فرهنگ خود به
خود به سمت این فرهنگ میل کرده و این فرهنگ در جوامع
گسترش مییابد».
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :برگزاری این جشنواره در
اقصی نقاط جهان با هدف گس��ترش فرهنگ و مکتب رضوی
موجب میشود مردم بهویژه نسل جوان غربی که سرخورده
از مکتبهای انحرافی است به سوی حقایق الهی و راه راست
سوق پیدا کند.
وی ادامه داد :برگزاری این جشنواره عالوه بر گسترش مکتب
رضوی در دنیا موجب ادا ش��دن دِین خود به امام و آش��نایی
مردم جهان از تمام ادیان با این مکتب میشود ،همان طور که
ایشان نیز فرمودند در صورت آشنا شدن با مکتب اهل بیت(ع)
فرهنگشان در جوامع غربی گسترش خواهد یافت.

(علیه السالم)

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد:

جشنواره امام رضا(ع)،طالئی ترین فرصت برای
رساندن بیان و پیام حضرت رضا(ع)به مردم است

برگزاری
جشنواره مشاعره
رضوی در استان
بوشهر از توفیقات
خداوند به مردم
این خطه است
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آی��ت اهلل صفایی بوش��هری نماینده
ولی فقیه و امام جمعه بوش��هر گفت:
جشنواره مشاعره رضوی از توفیقات
خداوندی اس��ت ک��ه در دهه کرامت
در اس��تان والیتمدار بوش��هر برگزار
میشود.
آیت اهلل صفایی بوشهری نماینده ولی
فقیه و امام جمعه بوش��هر طی پیامی
آغاز دهه کرامت و برگزاری برنامههای
جشنواره سراسری مشاعره رضوی را
تبریک گفت.
در بخشی از این پیام آمده است  :یکی
از توفیقات و نعمات خداوندی که به
واسطه انقالب اسالمی نصیب جامعه
ایران اسالمی شده اس��ت جشنواره
سراسری مش��اعره رضوی است که
در دهه کرامت در اس��تان والیتمدار
بوشهر برگزار میشود.
صفایی بوش��هری در بخش دیگری
از پی��ام خود آورده اس��ت  :امیدوارم
ای��ن جش��نواره موج��ب معرف��ت ،
ایمان،تقوامح��وری ،والیتم��داری
و باعث انگیزه باال در س��رودن ش��عر
آیینی  ،والیی و رضوی شود.

(علیه السالم)

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ،از مسئوالن برگزاری جشنواره امام رضا(ع) در استان و کشور
خواست ،نظارت بر جشنوارهها و برنامههای رضوی ،نظارت فنی و تخصصی باشد.
آیت اهلل سیدشرف الدین ملک حسینی ،نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ،به برگزاری جشنواره
امام رضا(ع) در اس��تان اشاره کرد و گفت :بدون تردید برنامههای متمرکز فرهنگی مثل جشنوارهها نقش جدی
در فرهنگ سازی دارند.
وی ،افزود :بدون ش��ک اگر این جشنواره به نام انسان بزرگ و حقایق معصوم ما مثل ائمه اطهار(علیهم السالم) و
امام رضا(علیهالس�لام) که ایران زیر س��ایه آن حضرت قرار دارد ،باشد نقش بی بدیلی در فرهنگ سازی و ترویج
فرهنگ رضوی خواهد داشت.
آیت اهلل ملک حسینی ،اظهار کرد :برنامههای متعددی مثل جشنواره شعر ،فیلم ،آئینهای نمایشی ،سخنرانی و
نشستهای سرورانگیز و شادی بخش می تواند پیامهای اهل بیت(علیهم السالم) را به زیبایی همان برنامههایی
که در عزای اهل بیت(علیهم السالم) برگزار میشود،منتقل کند.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری ،در ادامه با ذکر حدیثی از امام رضا(علیهالسالم)
که فرمود« :شما حرفهای زیبای ما را به مردم برسانید و نگران تحول مردم نباشید» ،خاطرنشان کرد :جشنواره
امام رضا(ع)،طالئی ترین فرصت برای رساندن بیان و پیام حضرت رضا(ع)به مردم است.
وی ،با بیان این که دو سالی است که با جشنواره بین المللی امام رضا(علیهالسالم) از نزدیک آشنایی دارد ،افزود:
برنامههای خوبی برگزار میشود و نقایص هر ساله اصالح میشود.
آیت اهلل ملک حسینی ،گفت :معتقدم امسال این برنامهها هم از تنوع بیشتر و هم از تاثیر بیشتر برخوردار خواهد
بود .نماینده ولی فقیه در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،از مسئوالن برگزاری جشنوارههای رضوی در استان و
کشور خواست ،نظارت بر جشنوارهها و برنامههای رضوی ،نظارت فنی و حرفه ای باشد.
وی ،با بیان این که این نظارتها نباید  10روزه باشد ،گفت :از فاصله این جشنواره تا جشنواره دیگر هم نگاهی به
گذشته برای رفع اشتباه داشته باشیم و هم نگاهی به آینده برای اصالح و برتر برگزار کردن جشنواره وجود داشته
باشد .آیت اهلل ملک حسینی ،گفت :در مکتب تشیع حزن و شادی موازی با هم هستند.
وی ،در ادامه به حدیثی از امام صادق(علیهالسالم) که فرمود« :شیعیان ما کسانی هستند که با شادی ما شاد و با
اندوه ما ،اندوهناک هستند» اشاره کرد و افزود :کم خندیدن و سکوت کردن در شریعت مذموم است.
آیت اهلل ملک حسینی ،اظهار کرد :همان طور که ناراحتی بیش از حد مذموم بوده ،زیاد خوش بودن نیز در شریعت
مذموم شناخته شده است.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری ،عنوان کرد :هیچ خانه ای مملو از خنده و سرور
نمیشود ،مگر آن که خدا اشک را بر آن خانه مسلط کند(غم و شادی با هم هستند).
وی ،اذعان کرد :در اسالم نه شادی و سرور مطلق توصیه شده و نه غم مطلق؛ به عنوان مثال :اگر قرار است هیئتهای
مذهبی مراسم شهادت و عزا یا شادی داشته باشند ،باید در حد مجاز خود این برنامهها را برگزار کنند.
ملک حسینی ،در ادامه به برنامه ریزی برای  10روز شادی در استان کهگیلویه و بویراحمد،توسط ستاد دهه کرامت
این استان اشاره کرد و افزود :برگزاری برنامههای مختلف در دهه کرامت کاری بزرگ ،ارزشی و فرهنگی است.
نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد بر باشکوه برگزار شدن برنامههای فرهنگی و مذهبی در دهه
کرامت تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه
بوشهر:

مراجع عظام
علمای اعالم

نماینده ولی فقیه و امام جمعه
سمنان:

جشنواره داستان
رضوی تکریم مقام
امام رضا(ع) است
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نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه
س��منان ،برگزاری جش��نواره سراس��ری
داس��تان رضوی «کبوتر ح��رم»را تکریم
مق��ام امام رض��ا(ع) و حرکت��ی فرهنگی،
خداپسندانه و مردمی دانست.
حجت االس�لام و المس��لمین سیدمحمد
شاهچراغی ،در دیدار با اعضای ستاد اجرایی
جشنواره سراسری داستان رضوی «کبوتر
حرم» ،گفت :این جش��نواره حرکت خوبی
اس��ت که باید اس��تمرار و خروجی داشته
باشد.
وی با اشاره به انتشار سه جلد آثار برگزیده
 9دوره جشنواره سراسری داستان رضوی
«کبوتر حرم»افزود :این آثار ثمره و خروجی
مناسبی از این جشنواره فرهنگی است.
وی ب��ا تبریک س��الروز والدت با س��عادت
حضرت فاطمه معصوم��ه(س) و آغاز دهه
کرامت خاطرنش��ان کرد :ده��ه کرامت از
جنس مودت و به عم��ل در آوردن محبت
اهل بیت(ع) است.
امام جمعه س��منان بر ضرورت آش��نایی
جوان��ان و نوجوانان با س��یره و روش ائمه
اطهار تاکید کرد و گفت :با برگزاری اینگونه
جشنوارههای فرهنگی ،جوانان و نوجوانان
بیش��تر با س��یره و روش امام رضا(ع) آشنا
می شوند.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

هنرمندان با بهره گیری ازمعارف رضوی
هنر خود را به کمال برسانند

		
قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید براین که امروز درحوزه معارف دینی راهی
جز بهره گیری ازش��یوههای هنری نداریم ،گفت :هنرمندان جوان با بهره گیری ازمعارف رضوی
هنر نمایی خود را به کمال برسانند.
قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراس��ان جنوبی با اش��اره به این که جهان هس��تی مظهر و تجلی
هنر نمایی خداوند اس��ت و این هنرنمایی در ساختار هر یک از اعضای بدن انسان به خوبی آشکار
اس��ت،گفت:هنرمندان پیشکسوت و جوان استان خراس��ان جنوبی آثار خوبی در زمینه معارف
اسالمی به ویژه معارف رضوی تولید کرده اندولی انتظار از جوانان هنرمند خراسان جنوبی بیش
از این است.
حجت االس�لام رضائی با تاکید براین نکته که امروز درحوزه مع��ارف دینی راهی جز بهره گیری
ازشیوههای هنری نداریم،افزود:گاهی یک شعر یا نقاشی وخطاطی زیبا ودیگر هنرهای تجسمی
کار چند ساعت سخنرانی را انجام می دهد و این به دلیل آن است که با استفاده ازشیوههای هنری
پیام بهتر به مخاطب منتقل میشود.امروز دیگر زمان آن نیست که یک نفر بگوید ودیگران بشنوند.
متکلم وحده بودن امروز دیگر ارزش��ی ندارد.باید دراین عص��ر و زمان با بهره گیری از هنر پیام به
مخاطب به بهترین شکل منتقل شود.
به گفته وی از آن جایی که همه دنبال آب زالل وگوارا هس��تد،هنرمندان باید با استفاده از هنر که
مانند آب زالل اس��ت معارف دینی را به شکل مناس��بی به افراد جامعه ارائه دهند.هنرمندان باید
زیباییهای معنوی وعرفانی فرمایش��ات ائمه اطهار(ع) را در آث��ار هنری خود متجلی کنند.امام
رضا(ع) می فرمایند«:اگر مردم زیباییهای کالم مارا بدانند ،سراغ افراددیگرنمی روند»بنابر این
همه ما وظیفه داریم تا زیباییهای کالم ائمه اطهار(ع) را برای مردم بیان کنیم ولی چگونگی ارائه
این زیباییهابه ش��کلهای گوناگون هنری کار هنرمندان است وبا آن چه دراین عرصه مطلوب
است هنوزفاصله زیادی داریم.
امام جمعه بیرجند خاطر نش��ان کرد:افتخار می کنیم که هنرمندان شاخص کشور برای شرکت
درجشنواره ملی نقاشیخط وحروف نگاری رضوی در استان خراسان جنوبی حضور پیدا می کنند.
از هنرمندانی که ازنقاط مختلف کش��ور در این جشنواره حضور پیدا کرده اند،می خواهیم با نگاه
فرهنگی و هنری به خراس��ان جنوبی توجه کنند تا زیباییه��ای موجود درآن را بتوانند به خوبی
ببینند .در استان هم از گذشته تا کنون هنرمندان برجسته بسیاری داشته ایم وهنرمندان جوان
کارهای هنری مناسبی در این عرصه تولید کرده اند.
حجت االس�لام رضائی با بیان این که خداوند متعال نعمتهای طبیعی بس��یاری به ما عطا کرده
است ،گفت:هنرمندان باید برای اس��تفاده صحیح از این نعمتهای الهی ایدههای جدیدی را در
آثار هنری خود ارائه دهند.

(علیه السالم)

آیت اهلل دری نجف آبادی:

امام رضا(ع) زیباترین سرمایهها و ماندگارترین یادگارها برای بشر
سرگردان امروزی هستند
آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در اس��تان مرکزی ،گفت:
ائمه اطهار(ع) و از جمله حضرت رضا(ع) بهترین چراغها و زیباترین سرمایهها
و ماندگارترین یادگارها برای بشریت و جامعه سرگردان امروزی ما بویژه نسل
جوان ماست.
آیت اهلل دری نجف آب��ادی ،نماینده ولی فقیه در اس��تان مرکزی و امام جمعه
اراک اظهارکرد :اهل البیت(ع) تالی تلو قرآن کریم ،واحد الثقلین و قرآن ناطق
و صراط مس��تقیم اند .آن بزرگواران چراغ راه و مصباح هدایت و معلم انسانها
هستند و بهترین اسوه می باشند.
وی شناخت سیره و سنت اهل بیت(ع) را الهام بخش ،تأثیرگذار و نشان دهنده
حیات طیبه الهی دانست و افزود :پیروی از آنهادیان نور و والیان قلههای طور و
سدره المنتهی ایمان و معرفت؛ نردبان سعادت و کلید نجات خواهد بود .خاندان
بزرگ وحی الگوی تمامی فضائل و مکارم اخالق و نمونه انسان کامل و تجلی آیات
قرآن کریم و صفات برگزیده الهی و ملکات صمدانی هستند.
امام جمعه اراک ادامه داد :البته درک ما از مقامات اولیای بزرگ الهی نه به اندازه
ظرفیت و کرامت ایشان است بلکه به اندازه ظرفیت و در محدوده تشخیص خود
ماست ،لذا ما نمی توانیم عظمت ایشان را آنچنان که هست تفسیر و تبیین کنیم
بلکه آنچه ما خود می فهمیم و تش��خیص می دهیم و به اندازه و در حد ادراکات
ما برای ما قابل شناخت می باشند نه آنگونه که ایشان هستند و نصاب ما در باب
معرفت و وادی محبت نسبت به ایشان به اندازه وسع ماست.

(علیه السالم)

فرازی از نهج البالغه
آیت اهلل دری نجف آبادی با اشاره به خطبه ای از امیر المؤمنین(ع) افزود :حضرت
علی(ع) در خطبه شریفه عباداهلل  87نهج البالغه شریف می فرمایند« :أَ ل َمْ أَعْمَلْ
ُک فِیکُ مُ ال َّثقَلَ الَأْصْ َغ َر َو َرک َْ��ز ُت فِیکُ مْ رَایَ َة إْالِیمَ انِ َ ،و
فِیکُ مْ ب ِال َّثقَ��لِ الَأْ ْک َب ِر َو أَتْر ْ
َو َق ْف ُت ُکمْ َعلَى حُ دُ و ِد ال ْحَ اَللِ َو ال ْحَ رَامَِ ،و أَلْبَسْ ��تُکُ مُ الْعَافِ َی َة مِنْ عَدْ ل ِیَ ،و َفرَشْ تُکُ مُ
ُوف مِنْ َق ْول ِی َو فِ ْعل ِیَ ،و أَ َریْتُکُ مْ َکرَائ ِمَ الَأْخْ اَلقِ مِنْ نَفْسِ ی ف اََل تَسْ َت ْع ِملُوا ال َّرأ َْی
ال ْمَ ْعر َ
ِک َق ْع َر ُه الْبَصَ رَُ ،و لاَ یَ َت َغلْغَلُ إِل َ ْی ِه ال ْ ِف ْکرُ؛ آیا در میان ش��ما به ثقل اکبر و
فِیمَ ا لاَ یُدْ ر ُ
قرآن کریم عمل ننموده ام و ثق��ل اصغر و اهل بیت و دودمان پیامبر(ص) را در
میان شما به یادگار نگذاشته ام .آیا پرچم ایمان را در میان شما برقرار ننموده ام و
شما را بر حدود حالل و حرام واقف و آگاه نساخته ام و آیا عافیت عادالنه را از رفتار

قدر نعمتها را بدانیم
ام��ام جمعه اراک با بیان اینکه امید آنکه م��ا قدر این نعمتهای بزرگ
و س��رمایههای عظیم الهی را بهتر بشناسیم و در راه پاسداری از حریم
ملکوتی و ارزشهای متعالی و الهی و انسانی ایشان بکوشیم ،گفت :انتظار
میرود همواره از این برکات آسمانی و الطاف کریمانه ایشان کسب فیض
و فضل و رحمت نموده و در راه تعالی جامعه اسالمی و انسانی و ارتقای
اخالق��ی و معنوی و خانوادگی خود از آن بهرهمند ش��ویم و راهی را که
رهبران الهی به ما آموختهاند طی نموده و صراط مستقیم هدایت ایشان
را با قوت و اخالص بپیمائیم که دولت پاینده در آن است.
وی ادامه داد :نسبت به وجود نورانی حضرت علی بن موسیالرضا(ع) و
خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه(س) به نظر می رسد برای
ملت ما ملموستر است و اّال کلّهم نور واحد هستند ولیکن دسترسی به
زیارتگاه آن بزرگواران امر را بهتر تسهیل میکند و راه را نزدیک مینماید
و وجود پربرکت حضرت ثامن االئمه(ع) و کریمه اهلبیت(ع) و حضرت
عبدالعظیم حس��نی(ع) و حضرت احمد بن موسی الکاظم(ع) هر یک
در س��ایه والیت خاندان عصمت و طهارت(ع) چراغ راه اند و آرام جان و
مشعل پرفروغ نور و تکیه گاه ارباب دل و مایه امید و نشاط و شفای درد
دردمندان و چراغ راه مستمندان و نیازمندان.
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مکتب اهل بیت(ع) دانشگاه انسان سازی
آیت اهلل دری نجف آبادی تصریح کرد :در عین حال آب دریا را اگر نتوان کشید،
هم بقدر تشنگی باید چش��ید .با این وجود باید از خداوند توفیق ادب و معرفت
خواست .چون تا ادب نیاموزیم به معرفت نائل نخواهیم شد .با ادب باش تا بزرگ
شوی ،با ادب را ادب سپاه بس است.
وی اهل بیت(ع) را سفره و گلستان معرفت خداوند متعال دانست و خاطرنشان
کرد :مکتب اهل بیت(ع) دانشگاه انسان سازی و تربیت و چراغ هدایت و مشعل
پرفروغ سعادت اند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد :باید بکوشیم تا آن بزرگواران را
در دل و جان خود زنده کنی��م و از خداوند بخواهیم تا درخت معرفت و ادب در
دل ما روش��ن شود تا ش��جره طیبه والیت در قلب ما به ثمر بنشیند و آیه نور در
جان ما بدرخشد .دادستان سابق کشور گفت :سیره آن بزرگواران سیره انسان
کامل و کلمه جامعه الهی و تبلور صفات حس��نا و اسمای علیای حضرت حق و
مظهر انوار عوالم قدس است.

خود اندام بر شما نپوشانده ام و بساط کارهای نیک را از گفتار و کردارم
بر شما نگستراندهام و کرائم اخالق خویشتن را به شما ارائه ننمودهام».
وی با بیان اینکه حضرت علی(ع) در خطبههای  160و  182سیره پاکان
را بعنوان چراغ راه بیان می فرمایند ،تصریح کرد :در سیره آن بزرگواران
ایمان ،اخالق ،اخالص ،شجاعت ،تواضع ،شرح صدر ،ساده زیستی ،پاکی
و عفاف ،عزت نفس و اعتماد ،باور و یقین ،استقامت و صبر ،شکرگزاری
و عشق به حق ،مبارزه با فساد و انحراف ،عدالتخواهی و تقوا ،مبارزه با
بدعتها و خرافات و ناهنجاریها و هنجارشکنان و صدها صفت برگزیده
دیگر در حد اعال مشاهده میشود و این همه بزرگترین درسها و بهترین
چراغها و زیباترین س��رمایهها و ماندگارترین یادگارها برای بشریت و
برای جامعه سرگردان امروزی ما به ویژه نسل جوان ماست.

مراجع عظام
علمای اعالم

نماینده ولیفقیه در ایالم:

آیتاهلل شفیعی:

تجمع و گفتوگو با محور
اهلبیت(ع) شایسته
تبریک است
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(علیه السالم)

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری
در خصوص برپایی جش��نواره شعر عربی رضوی در
خوزستان گفت :یکی از موضوعاتی که در کنار آغاز
دهه کرامت باید آن را تبریک گفت برپایی این گونه
محافل و مجالس است که مورد عالقه اهل بیت(ع)
هستند.
آیتاهلل سید علی شفیعی ،نماینده مردم خوزستان
در مجل��س خبرگان رهب��ری در آیی��ن افتتاحیه
ششمین جشنواره بینالمللی شعر رضوی «یادمان
دعب��ل خزاعی» ک��ه  29م��رداد در ت��االر مهتاب
کتابخانه مرکزی خوزستان آغاز بکار کرد ،در ابتدای
سخنان خود ضمن تبریک دهه کرامت اظهار کرد:
یکی از موضوعاتی که در کنار آغاز دهه کرامت باید
آن را تبریک گفت وجود این محافل و مجالس است.
وی ب��ه نقل حدیثی در خص��وص اهمیت این گونه
برنامهها پرداخت و گفت :امام صادق(ع) به فضیلبن
یس��ار گفت« :اتجلس��ون و تتحدثون؟ ق��ال نعم.
فقال(ع) :اما انی احب تل��ک المجالس» ای فضیل
آیا با یکدیگر مینشنید و گفتوگو میکنید؟ فضیل
گفت :آری .امام صادق(ع) اظهار کرد :این مجالسی
است که آنها را دوس��ت دارم .اهل علم میدانند که
تعدد ادات تأکید در ای��ن جمله بیانگر میزان عالقه
مندی و توجه امام صادق(ع) نسبت به این مجالس
است که در آنها از مناقب اهلبیت(ع) و حقوق غصب
شده آنها سخن گفته میشود.
آیتاهلل ش��فیعی ضمن تقدی��ر از اداره کل فرهنگ
و ارش��اد اسالمی اس��تان خوزس��تان در برگزاری
جش��نواره ش��عر رضوی به زبان عربی ابراز کرد :از
خداون��د میخواهیم که در دنیا م��ا را از زائران امام
رضا(ع) و در آخرت مشمول شفاعت ایشان قرار دهد
و هر ساله ما را در برپایی چنین مجالسی که ائمه(ع)
آنها را دوست میدارند موفق بدارد.

ایران اسالمی به برکت ائمه اطهار(ع) پرچمدار
استکبارستیزی در جهان است
نماینده ولیفقیه و امامجمعه ایالم در آیین اختتامیه جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی گفت:
امروز ایران اسالمی به برکت ائمه اطهار(ع) پرچمدار استقالل آزادی و استکبارستیزی در جهان است.
آیتاهلل محمد نقی لطفی ،امامجمعه ایالم ،در آیین اختتامیه جشنواره سفرنامه و خاطرهنویسی رضوی
در ایالم ،اظهار کرد :جشنواره بین المللی امام رضا(ع) هرساله در ایران و سایر کشورهای اسالمی برگزار
میشود که برنامه بسیار ارزشمندی است.
وی ،افزود :این جش��نواره فرصت بس��یار خوبی برای بیان فضایل و مناقب امام رضا(ع) است و اینیک
وظیفه دینی ،اسالمی و انسانی همه ماس��ت که برای الگو گیری از زندگانی حضرت امام رضا(ع) خود
را آماده کنیم وزندگی امام رضا(ع) سراسر سرشار از فضایل ،اخالق ،مناقب ،تعلیم و تربیت است.
امامجمعه ایالم ،یادآور ش��د :فلسفه برگزاری مراسمات برای ائمه اطهار(ع) این است که ما خودمان را
از نظر رفتار ،کردار و منش منطبق با س��یره آن بزرگواران منطبق کنیم و چیزی که امامان معصوم(ع)
از ما میخواهند تعلیم و تربیت و حرکت در مسیر قرآن و عترت است.
آیتاهلل لطفی ،تصریح کرد :زعامت و امامت معصومان(ع) برای این است که جامعه بهسوی اخالق و نور
هدایت ش��ود و ظلمت ،نادانی ،جهالت و بیبندوباری از جامعه دور شود و یکی از ناهنجاریهای بسیار
خطرناک در جامعه ،نادانی ،بیبصیرتی و جهالت است.
وی ،ابراز کرد :اگر یک جامعهای گرفتار جهالت شد ،مانند جامعه زمان امام حسین(ع) میشود که یک
جامعه منحط و جاهل اجتماع میکنند و عزیزترین انسان را به مسلخ میبرند و افتخار میکنند و جامعه
وقتیکه آگاهی و بصیرت نداشت امام معصوم(ع) که رهبر هدایت جامعه است ،را به مسلخ میبرند ،اما
یکی اهداف همه امامان معصوم(ع) تشکیل حکومت اسالمی بوده است و زمامداران زمان از بیبصیرتی،
عدم آگاهی و جهالت مردم استفاده کردند و امامان معصوم(ع) را زندانی کردند.
امامجمعه ایالم ،بابیان اینکه یکی از ابزارهایی که دشمنان همواره از آن استفاده میکند جهالت است،
افزود :جامعه کنونی ایران اس�لامی یک جامعه با بصیرت است و ملت عزیز ایران قریب به  50سال زیر
س��لطه رژیم پهلوی بود و وقتی یک رهبر شجاع و یک مرجع عالیقدر ،پرچم مبارزه را بلند کرد و مردم
بیدار ش��ده و تبعیت کردند و نظام شاهنش��اهی را که محکمترین نظامها در منطقه و جزیره امن برای
نظام سلطه بود ،را س��رنگون کردند .آیتاهلل لطفی ،گفت :با پیروزی انقالب اسالمی ،یک نظام مبتنی
بر عالقه و خواس��ت مردم جایگزین شد و  36سال اس��ت که از این پیروزی انقالب میگذرد و اینهمه
توطئهها ،تحریمها ،تهدیدها و جنگ تحمیلی بر نظام اسالمی وارد کردند اما امروز نظام سلطه در برابر
این مقاومت ،اظهار عجز و ناتوانی کرد.
وی ،ابراز کرد :دشمنان باب مذاکره را باز کردند و اما مذاکرهای که آنها در تالش هستند و میخواهند
یک نفوذ فرهنگی و سیاس��ی و حتی امنیتی پیدا کنند ،اما رهبر عزیز انقالب در جمع مهمانان کنگره
جهانی اهلبیت(ع) فرمودند که ما این راه را بستهایم.
امامجمعه ایالم ،اظهار کرد :ایران تن به مذاکره نداد و دشمنان از راه ناچاری وارد مذاکره شدند و آنها
درخواست کردند و واسطه فرستادند و باید گفت که مبانی و اصول فکری امام(ره) و انقالب در مذاکره
با آمریکا یک خیال اس��ت و سیاستها باهم نمیخوانند و هیچ س��نخیتی بافرهنگ آمریکایی نداریم
و فرهنگ آمریکا اس��تثمار و سلطه گری اس��ت .آیتاهلل لطفی ،بیان کرد :امروز نظام اسالمی بااقتدار
مثالزدنی در برابر س��لطه جهانی ایس��تاده است و هم قدرتمند اس��ت و هم تأثیرگذاری در معادالت
سیاس��ی ،فرهنگی و جهانی دارد و اگر امروز عراق یک امنیت نس��بی دارد به پشتوانه نظام جمهوری
اسالمی و از برکات اهلبیت(ع) است.
وی ،خاطرنش��ان کرد :نظام اسالمی امروز پرچمدار استقالل ،آزادی و استکبارستیزی است و خداوند
باریتعالی را به این نعمت بزرگ سپاس گزاریم.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران:

ترویج آموزههای اخالقی امام
رضا(ع) در سطح جهان موجب
افتخار شیعه است

زوایای زندگی
ائمه (ع) در قالب
نمایش تولید شود

امام جمعه اهل س��نت ش��هر کرمانش��اه در خصوص
گرامیداش��ت دهه کرامت گفت:جوانان این مرز و بوم
باید نگاه ویژه ای به اخالقیات امام رضا(ع) داشته باشند.
ماموس��تا مال محمد محمدی امام جمعه اهل س��نت
شهر کرمانش��اه ،ضمن تبریک والدت امام رضا(ع) در
خصوص برنامههای مربوط به جشنواره امام رضا(ع) در
کشور گفت :در کشور اسالمی ایران برگزاری جشنواره
ای به ن��ام ائمه معصوم(ع) ،عالوه بر اینکه انس��ان را به
فکر زحمات و مشقات امامان بزرگوار می اندازد ،نقطه
عطف توجه به نیاز مردم و نشس��ت و برخاست مردم با
مسئولین است.
وی با اش��اره به اینکه در اس��تان و کش��ور ما الزم است
مراس��ماتی با نام ائمه معصوم(ع) برگزار ش��ود ،افزود:
دش��منان این مرز و ب��وم باید نظاره گ��ر برگزاری این
مراسمات در استان ما باشند که از خط مشی خودشان
دوری گزینند و شاد نشوند.
ماموس��تا مال محمد محمدی با اطمینان بر اینکه همه
ساله برگزاری این مراسم به نحو احسن است ،گفت :ما
از مسئولین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه
که جانانه برای فرهنگ و ارش��اد اسالمی این مرز و بوم
تالش می کنند ،حمایت می کنیم.
امام جمعه اهل سنت شهر کرمانش��اه انتظار خود را از
متولیان امر برگزاری این جش��نواره این گونه بیان کرد
که ؛ برخورد خوب مس��ئولین با مهمانان امام رضا(ع)
ارزش واالی��ی دارد زی��را ام��ام رضا(ع) امامی بس��یار
مهمانواز بوده و مردم از بانیان این امر انتظار مهمانوازی
و پذیرایی به نحو احسن را دارند.
وی مهمانوازی مسئولین استان کرمانشاه را علت حضور
فعال شرکت کنندگان در این جشنواره دانست و گفت:
مس��ئولین کرمانشاه باید مقدار حس��ن خلق و ادب و
احترام را بیشتر کنند که این جشنواره برای هیچ یک از
مهمانان امام رضا(ع) خسته کننده نباشد.
ماموس��تا مال محمد محمدی در معرف��ی امام رضا(ع)
خط��اب به جوانان گفت :جوانان این مرز و بوم باید نگاه
ویژه ای به اخالقیات امام رضا(ع) داشته باشند و بنگرند
که حس��ن انجام وظایف دینی ای��ن امام معصوم باعث
ش��ده که همه عالم به ایشان عش��ق ورزند و مسلمانان
از اقصی نقاط ایران و جهان هزینه سنگینی را متحمل
شوند که اندک مدتی را مهمان این امام غریب باشند.
امام جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه خاطر نشان کرد:
امیدوارم جوانان با هنر و شایس��ته ما پیرو قرآن ،سنت
نبی اکرم(ص) و ائمه اطهار باشند.
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امام جمعه بجنورد و رییس شورای فرهنگ
عمومی خراس��ان ش��مالی گف��ت :وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی زمینه پرداختن
زندگ��ی ائم��ه (ع) را در قال��ب تئاتر دینی
فراهم کند.
حجت االسالم ابوالقاس��م یعقوبی ،در آیین
پایان��ی دهمی��ن جش��نواره تئات��ر رضوی
در بجن��ورد اظهار ک��رد :ارائ��ه زندگی ائمه
معصومی��ن (ع) در قال��ب هن��ر تئاتر دینی
موجب شناخت بیشتر مردم بخصوص نسل
جوان از زندگی ائمه (ع) خواهد شد.
وی ب��ا قدردان��ی از برگ��زاری دهمی��ن
جش��نواره تئاتر رضوی در بجنورد افزود:
این جش��نواره از کارهای مه��م فرهنگی
بوده که با حمایت وزارت فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی در این اس��تان برگزار و کارهای
فاخری نیز به این رویداد فرهنگی ارس��ال
شده است.
امام جمعه بجنورد تصریح کرد :باید زمینه را
برای تولید و اجرای کارهای فاخر در سنوات
آینده در قالب جشنواره امام رضا(ع) فراهم و
بستر را برای حضور بیشتر هنرمندان جوان
در این عرصه ایجاد کرد.
حجت االسالم یعقوبی از هنرمندان و بزرگان
عرصه هنر تئاتر دینی خواس��ت تا با مطالعه
در زمینه زندگی و سیره حضرت امام رضا(ع)
کارهای فاخری را در س��ال های آینده ارایه
دهند.
وی اضافه کرد :خراس��ان شمالی با میزبانی
پنج دوره از جشنواره تئاتر رضوی و استقبال
مردم این خطه از تئاتر دینی نشان داد که می
توان��د کارهای بزرگ��ی را در حوزه فرهنگی
انجام دهد و این کار نیز با حمایت مسئوالن
ملی قابل اجراست.

جوانان این مرز و بوم باید نگاه
ویژهای به اخالقیات امام رضا(ع)
داشته باشند

(علیه السالم)

نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان مازن��دران با بیان
اینک��ه تروی��ج و تبیی��ن آموزههای اخالق��ی امام
رضا(علیهالس�لام) در س��طح جهان موجب افتخار
شیعه است ،گفت :حیات جامعه بشری به شناخت
و عمل به دستورات دین اسالم بستگی دارد.
آیت اهلل نوراهلل طبرسی ،نماینده ولی فقیه در استان
مازندران ،درخصوص برگزاری جش��نواره نامه ای
به امام رضا(علیهالس�لام) ضمن قدردانی از دست
اندرکاران این جش��نواره ،اظهار کرد :ترویج سیره
و فضایل اخالقی ائمه اطهار(علیهم الس�لام) امری
پسندیده و درخور تحسین است.
وی بر ض��رورت س��بک زندگی اه��ل بیت(علیهم
السالم) به ویژه امام رضا(علیهالسالم) که مازندران
توفیق طری��ق الرضا ب��ودن را دارد در بین مردمان
این دی��ار تاکید کرد و افزود :حیات جامعه بش��ری
به ش��ناخت و عمل به دستورات دین اسالم بستگی
دارد.
آیت اهلل طبرس��ی با اش��اره به اینکه امسال توفیق،
رفی��ق راه م��ا ش��ده و جش��نواره نامه ای ب��ه امام
رضا(علیهالس�لام) با گس��تره فرامل��ی و با حضور
کشورهای جهان به میزبانی سرزمین علویان اولین
خاستگاه تش��ییع در ایران اسالمی برگزار میشود،
ابراز ک��رد :ترویج و تبیین آموزهه��ای اخالقی امام
مهربانیها در س��طح جهان موجب افتخار ش��یعه
است.
وی با بیان اینکه برگ��زاری برنامههایی خاص امام
رضا(علیهالس�لام) با هدف نشر کرامات و معجزات
آن حضرت در بین اقش��ار مختل��ف جامعه موجب
تقوی��ت اعتق��ادات و عالقه بیش از پی��ش مردم به
خاندان پاک رسول خدا(صلی اهلل علیه وآله وسلم)
میش��ود ،خاطرنش��ان کرد :تالش شود تا مضمون
و محتوای جش��نواره در ش��ان جای��گاه رفیع ثامن
الحجج(علیهالسالم) باشد.
آیت اهلل طبرس��ی ابراز امیدواری ک��رد :برنامههای
مختص اهل بیت(علیهم الس�لام) زمینه معنویت
بخشی به فضای جامعه را فراهم نماید.

امام جمعه بجنورد:

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه:

مراجع عظام
علمای اعالم

حجت االسالم غرویان:

بُعد اخالقی امام
رضا(ع) از طریق هنر
اسالمی به جهانیان
شناسانده شود
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اس��تاد حوزه و دانشگاه گفت :مس��ئوالن جشنواره
بین المللی امام رض��ا(ع) از طریق هنر ب ُعد اخالقی
و عاطفی امام رضا(ع) را به مردم جهان بشناسانند.
حجت االسالم والمس��لمین محسن غرویان با بیان
اینکه اس��تفاده از هنر اس�لامی میتواند جذابیت
زی��ادی به برنامههای جش��نواره بی��ن المللی امام
رضا(ع) بدهد ،گفت :باید بعد اخالقی و عاطفی امام
رضا(ع) از طری��ق فیلم ،عکس ،پوس��تر و کتاب به
جهانیان شناسانده شود.
وی ی��ادآور ش��د :یک��ی از القاب حض��رت «ضامن
آهو»س��ت ،ای��ن موض��وع جذابیت زی��ادی برای
جهانیان دارد و یکی از راههایی است که میتوان با
آن حضرت رضا(ع) را به مردم کشورهای مختلف با
ادیان و مذاهب گوناگون شناساند.
غرویان اهداء هدیههایی از س��وی بنیاد بین المللی
ام��ام رضا(ع) به مردم کش��ورهای دیگ��ر را یکی از
راههای دیگر نش��ان دادن لطف و مهربانی حضرت
به مردم جهان دانس��ت و گفت :منظور هدیههایی
کوچک صرفا برای ابراز محبت به مردم دنیاست.
حجت االسالم غرویان با اشاره به این که علما همواره
س��عی در نش��ان دادن چهره رحمانی اسالم دارند
افزود :امام رض��ا(ع) به رافت و مهربانی مش��هورند
و شایسته اس��ت ما این بعد ش��خصیت ایشان را به
جهانیان بشناسانیم.

حجت االسالم دکتر بیآزارشیرازی:
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای
راهاندازی تشکلهای ترویج اخالق رضوی است

(علیه السالم)

حجت االس�لام دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی گفت :جشنواره امام رضا(ع) اخالق رضوی را در
میان جوانان نهادینه کند.
رییس دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی با بیان این مطلب افزود :تاکید بر اخالق رضوی می تواند
نقش مهمی در جذب جوانان به اسالم داشته باشد.
وی با اشاره به مساله اسالم گریزی در جهان امروز اظهار داشت :آنچه تحت عنوان اسالم گریزی
مطرح است ،دوری جستن از دین اسالم نیس��ت بلکه تبری از ادیان زمینی و خودساخته بشری
است نه اسالم محمدی .که در ظاهر اسالم است و در باطن از اسالم خبری نیست.
بی آزار شیرازی به س��ابقه تاریخی نمایش وارونه از اسالم اشاره کرد و گفت :آنچه در طول تاریخ
باعث شد تا جوانان به دین پایبند بمانند اخالق واالی اهل بیت(ع) بوده است که مردم تبلورسیمای
اسالم را در اخالق و رفتار آنان می دیدند.
این پژوهشگر قرآنی ،سفر امام رضا(ع) ،به ایران را باعث ایجاد موجی از اخالق گرایی در آن سرزمین
دانست و تصریح کرد :پس از سفر امام رضا(ع) به ایران اجتماعاتی تحت عنوان «فتوت» در ایران
شکل گرفت که سعی می کردند خود را متخلق به اخالق امام هشتم(ع) بکنند.
وی ادامه داد :وجود این تش��کلهای مردمی باعث ش��د تا اخالق جوانمردی به سایر سرزمینها
گسترش یابد.
دکتر بی آزار ش��یرازی تاکید کرد :اگر ما در این زمانه همین روش را برای گس��ترش اخالق امام
رضا(ع) درپیش بگیریم بسیاری از جوانان که چهره واقعی اسالم را نمی شناسند جذب خواهند شد.
رییس دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی برپایی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را فرصت مناسبی
برای راه اندازی تش��کلهای ترویج اخالق رضوی عنوان کرد و گفت :جوانان چون راه حقیقت را
ندیده اند ،راه بیگانه رامی روند .بنابراین الزم است تا جشنواره امام رضا(ع) ،حقیقت را برای مردم
به تصویر بکشد و اخالق رضوی را درمیان جوانان نهادینه کند.
وی گرایش روز افزون مردم به زیارت حضرت رضا(ع) را دلیلی بر گرایش مردم به این شخصیت
آسمانی دانست و گفت :دراین شرایط خوب اس��ت که فعالیتهای علمی وپژوهشی در راستای
معرفی شخصیت حضرت رضا(ع) در قالب جشنواره ای مانند جشنواره امام رضا(ع) بهتر به مردم
معرفی شود.
بی آزار شیرازی با بیان اینکه جشنواره امام رضا(ع) فرصتی طالیی برای معرفی دین است ،تصریح
کرد :مسئوالن جشنواره باید تالش کنند تا مردم از ظواهر دین به محتوا گرایش پیدا کنند.
رییس دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی همچنین گفت :تولد امام هشتم(ع) فرصت مناسبی است
تا شادی و نشاط را به جامعه تزریق کنیم.
وی با تقدیر از پایه گذاران جش��نهای دهه کرامت گفت :این حس��ن سلیقه باعث خواهد شد تا
جامعه رنگ و بوی ش��ادمانی با رنگ و بوی دینی به خود ببیند .و تصویر غلطی که ازجامعه شیعی
در دنیا ساخته و پرداخته شده است و ما را انسانهایی افسرده تصور می کنند ،زدوده شود و وجهه
شادی آفرین دین به نمایش گذاشته شود.

دکتر مهدیه الهی قمشه ای:

نام امام رضا(ع) ظرفیت جذب
حداکثری جوانان را دارد

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران:

برگزاری جشنواره ملی نمادهای
شهری رضوی در راستای ایجاد
معماری اسالمی است
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دکتر مهدیه الهی قمش��ه ای گفت :ما مدیون خاندان نبوت هس��تیم .اه��ل بیت(ع) نیازی به
پیروی ما از س��یره و رفتار آنها ندارند بلکه این ما هس��تیم که باید برای یافتن راه سعادت از آنها
پیروی کنیم.
دکتر مهدیه الهی قمشه ای ،بانوی قرآن پژوه کش��ور ،نیک بختی و شادمانی و سرور قلبی را از
ویژگیهای خاندان رسالت و پیروان آنها دانست و افزود :می توان هم خدا را در دل و قلب داشت
و از سیره رهبران دین پیروی کرد و هم سرور و شادی را در زندگی جاری کرد.
بانوی قرآن پژوه ،ش��ادی در زندگی اهل بیت(ع) را اخالق مداری در زندگی عنوان کرد و اظهار
کرد :با این رویکرد که اگر می خواهیم بر س��یره و رفتار ائم��ه معصومین(ع) حرکت کنیم باید
اخالق را سرچشمه کنیم باید به برپایی جشن و محفل شادی در میالد امام هشتم(ع) بنگریم.
یعنی تا زمانیکه اخالق رضوی در زندگی ما جاری نباش��د س��خن گفتن از جش��ن برای میالد
حضرت بیهوده است .دکتر الهی قمشه ای ،با بیان اینکه مهربانی مهمترین توصیه امام رضا(ع)
است ،ادامه داد :برپایی جشنواره امام رضا(ع) را برمبنای توصیه امام هشتم(ع) می بینم و جذب
حداکثری جوانان را برای خش��نودی آن امام همام از همگان خواس��تارم .زیرا نام امام رضا(ع)
ظرفیت جذب حداکثری جوانان را دارد.
پژوهش��گر مولوی شناس��ی ،دنیای امروز را گرفتار دروغها و نا هنجاریهایی دانست که برای
انحراف مردم از راه حقیقت اس�لام طراحی ش��ده است و از کارگزاران جش��نواره امام رضا(ع)
خواست با توجه به رخدادهای امروز جهان گام بردارند.
وی با بیان این که جشنواره امام رضا(ع) فرصتی نیک و پسندیده برای معرفی چهره رحمانی از
اسالم اس��ت ،اظهار داشت :عشق جوانان ما به اهل بیت(ع) زمینه مناسبی است تا توطئه غرب
برای نمایش چهره خشن از اسالم را نقش برآب کند.
الهی قمش��ه ای افزود :برپایی جشنواره ای که به عش��ق امام رضا(ع) که امام مهربانیها نامیده
میشود و عشق جوانان ما به این امام همام ،قطعات پازلی را کنار هم کامل می کند که ثمره آن
خنثی شدن توطئه اسالم ستیزی است زیرا نمیشود دینی خشونت را ترویج کند در حالی که
عشق و محبت به درستی و راستی پایه آن و راه نجات بشر است.
وی جشنواره امام رضا(ع) را یک تبلیغ جهانی برای سیره رضوی دانست و گفت :دینی که تمام
آیات رهایی بخش آن با رحمان و رحیم آغاز ش��ده است هرگز مروج خشونت نیست و نخواهد
بود .بسیار شایسته اس��ت که در جشنواره ای که به نام امام رئوف برپا میشود ،به همه عالمیان
ثابت شود که شریعت ما ،دین مهربانی و بخشش است و مطمئن باشید آنچه در آن خیر و برکت
است باقی می ماند .وی افزود :این ویژگیهای دین رحمانی اسالم باید از طریق تئاتر ،فیلم و شعر
برای دیگران به تصویر کشیده شود که خوشبختانه گستردگی و همه جانبه نگری در جشنواره
امام رضا(ع) این نوید را می دهد که شاهد نفوذ حقیقت اسالم در دلهای طالب حقیقت باشیم.
بانومهدیه الهی قمشه ای در خاتمه سخنان خود شعری را نیز به مناسبت میالد حضرت رضا(ع)
قرائت کرد؛
برما نظری فکن به رحمت
		
ای ثامن خاندان عصمت
برخلق امام و پیشوایی
		
تو مایه رحمت خدایی
تو خواجه و عالمی غالمت
خورشید والیت است جانت
درپیش تو بندگی غرور است
		
میالد تو مایه سرور است
زین در به در دگر نپرداخت
		
در بارگه تو هرکه ره یافت

جانش��ین نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران گفت :برگزاری
جش��نواره ملی نمادهای شهری رضوی در راستای ایجاد معماری
اسالمی یک نوع خدمت به مردم است.
جانش��ین نماینده ولی فقیه در سپاه پاس��داران گفت :شهر قم به
عنوان مرکز جهان تش��یع باید شهرسازی از خود به نمایش گذارد
که نشان دهد میتوان در عین الهی بودن شادترین فضاها را برای
مردم ایجاد کرد.
حجت االس�لام والمس��لمین عبداهلل حاجی صادقی با اش��اره به
برگزاری جش��نواره ملی نمادهای ش��هری رضوی توسط سازمان
فرهنگی هنری ورزش��ی اظهار کرد :دین اسالم صرفا برای آبادانی
آخرت نبوده بلکه آبادانی دنیا را نیز مورد توجه قرار داده است.
وی ب��ا بیان اینکه کلمه دنی��ا  115بار در قرآن آمده اس��ت گفت:
معماری اس�لامی فق��ط دارای جنبهه��ای دنیایی نیس��ت بلکه
جنبههای دینی هم دارد و نشان میدهد معماری اسالمی و ایرانی
دارای اهمیت باالیی است.
جانش��ین نماینده ولی فقیه در س��پاه پاس��داران انقالب اسالمی
خاطرنش��ان کرد :برگزاری جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی
در راس��تای ایجاد معماری اسالمی یک نوع خدمت به مردم است
و از طرفی خدمت به مردم از برجس��تهترین عبادتهایی است که
انسان را به خداوند نزدیک میکند.
وی اس�لامی کردن س��بک زندگی را از ابعاد دین اسالم دانست و
گفت :معماری اسالمی ،فضاهای شهری ،المان و نمادها نیز از ابعاد
سبک زندگی اسالمی است که باید به آن پرداخته شود.
حاج��ی صادقی تصریح ک��رد :دو الگو در شهرس��ازی وجود دارد،
الگوی لیبرال دموکراسی یکی از آنهاست که برخاسته از ارزشها
و فرهن��گ کش��ورهای غربی اس��ت و دیگری الگ��وی معماری و
شهرسازی اسالمی است که با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و
ارزشهای حاکم بر جامعه باید معماری اسالمی و ایرانی در شهرها
مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قم به عنوان ش��هر طلوع اسالم ناب در عصر حاضر
محسوب میشود ،گفت :در همین راستا باید قم شهرسازی از خود
به نمایش گذارد که نشان دهد میتوان در عین الهی بودن شادترین
فضاها را برای مردم ایجاد کرد.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:
اسالم در بخش نمادسازی و فضاسازی شهری نکات زیادی را بیان
کرده است که باید در جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی مورد
توجه قرار گیرد.

مراجع عظام
علمای اعالم

رجبی دوانی:

جشنواره امام رضا(ع)
سبک زندگی امام مهربانی را
به همه زبانها ارایه کند

استاد ابوالفضل بهرام پور:

جشنواره امام رضا(ع) با استفاده از ابزار هنر ،سیمای
عقالنی و اخالقی شریعت را به تصویر میکشد

استاد بهرامپور مفسر قرآن کریم گفت :جشنواره امام
رضا(ع) با اتکا به بنیانهای علمی می تواند با استفاده
از ابزار هنر و فرهنگ گام مهمی در به تصویر کش��یدن
س��یمای رحمانی اس�لام و ارایه تصوی��ری عقالنی و
اخالقی از شریعت برپایه سیره رضوی بردارد.
وی افزود :جشن گرفتن برای اهل بیت باید برای معرفی

نسل کشی سلفیها به نام اسالم توطئه
غرب علیه ماست و آنانی که به نام شریعت
محمدی دست به این اعمال خشونت بار می
زنند حق ندارند نام مسلمان را برخود بگذارند
زیرا چهره حقیقی اسالم برگرفته از صورت
رحمانی سیره پیامبرخاتم(ص) است
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آنان باش��د .اگر غیر از این باشد تبدیل به یک کارناوال
شادی خواهد شد.
وی اظهار کرد :اولین گام برای برپایی جشنهای دهه
کرامت و اعیاد ماه ذی القعده باید تبیین ابعاد مختلف
ش��خصیت حضرت رضا(ع) برای م��ردم و مخاطبان
جشنواره امام رضا(ع) باشد.
اس��تاد قرآن کریم درباره جهانی شدن جشنواره امام
رضا(ع) گفت :امام رضا(ع) س��ردمدار سالمت جامعه
و مفسر جامعه س��الم بودند ،بنابراین اگر می خواهیم
این ش��خصیت ارزنده را در ابعاد جهانی برای مسلمان
وغیر مس��لمان معرفی کنیم باید حقایق زندگی ثامن
الحجج(ع) را بیان کنیم و مانند امام جهانی بیاندیشیم.
وی برپایی جش��نواره امام رضا(ع) را در سطح جهانی
حرکتی ارزنده دانست و افزود :در این حرکت فرخنده
پیش از هرکاری جایگاه امامت حضرت ثامن االئمه(ع)
برای مردم روش��ن شود تا غیر ش��یعه به حقانیت امام
معصوم پ��ی ببرد .در این ص��ورت مرحله بعدی یعنی
معرفی ابعاد شخصیتی ایشان میسر خواهد بود.
این استاد اخالق و معارف با بیان اینکه هجوم تفکرات
سلفی در جهان اسالم ،با هدف دور کردن مردم از مرام
عقالنی و اخالقی شریعت اسالم است ،گفت :نسل کشی
سلفیها به نام اسالم توطئه غرب علیه ماست و آنانی که
به نام شریعت محمدی دست به این اعمال خشونت بار

می زنند حق ندارند نام مسلمان را برخود بگذارند زیرا
چهره حقیقی اسالم برگرفته از صورت رحمانی سیره
پیامبرخاتم(ص) است.
استاد ابوالفضل بهرام پور با بیان اینکه برای زدودن این
تهمت از سیمای اسالم باید همت بلندی وجود داشته
باشد ،حرکتهای فرهنگی را یکی از راههای بیان حقایق
شریعت دانست و بیان کرد :جش��نواره امام رضا(ع) با
اتکا به بنیانهای علمی می تواند با استفاده از ابزار هنر
و فرهنگ گام مهمی در به تصویر کش��یدن س��یمای
رحمانی اس�لام و ارایه تصویری عقالن��ی و اخالقی از
شریعت برپایه سیره رضوی بردارد.
مترج��م قرآن کری��م تاکید کرد :وقتی س��خن از بین
المللی شدن یک حرکت فرهنگی مانند جشنواره امام
رضا(ع) به میان می آید باید سطح آن را چنان گسترده
در نظر گرفت که مردم قلب امریکا نیز اگر برای احیای
عدالت قیام می کنن��د بدانند که الگوی انس��انی این
خواسته آنان کیست.
اگر عدالتخواهان جهان بدانند که سیره بزرگان اسالم
بر احیای حقیقت و برپایی خیمه عدالت بنیان ش��ده
است ،دیگر تالش و سرمایه گذاری غرب برای مخدوش
کردن چهره اسالم بی ثمرخواهد بود.
بهرامپورگف��ت :اگر می خواهی��د کاری برای حضرت
رضا(ع) انج��ام دهید ،دیدگان جهانی��ان را به حقایق
شخصیت این امام معصوم بگشایید.
وی برپایی جشنهای دهه کرامت را حرکتی موثر در
معرفی اس�لام ناب عنوان کرد و اظهار داشت :این ایام
فرصت خوبی است تا شادی در جامعه تزریق شود.
مفسرقرآن کریم ،شادی را در دوری از گناه عنوان کرد
و گفت :باید دهه کرامت «زیس��ت شادمانه» را برپایه
ش��ریعت برای مردم تعریف کنیم تا آنها خوشی را در
گناه دنبال نکنند.
استاد بهرامپور برپایی عدالت و دوری از ستم به مردم
را مصداق عینی شادی جمعی بربنیان حقیقت اسالم
دانست وگفت :آفرینش اساس شادی است و چه شادی
بهتر از آفرینش دو مولود از خاندان محبت و رحمانیت.
چرا که شناخت سیره امام هشتم راه شناخت و برخورد
با جریانهای سلفی را روش��ن خواهد کرد و روزی که
این جریان سفاک از میان برداشته شود ،شادی عمومی
در جهان اسالم حاکم خواهد شد.

دکت��ر محم��د حس��ین رجب��ی دوان��ی گفت:
اگرجش��نواره امام رضا(ع) با تبلیغات گس��ترده
انج��ام پذیرد و در قالب آن س��بک زندگی ثامن
االئمه(ع) ب��رای مردم تبیین ش��ود ،گام مهمی
در مقابله با اسالم هراسی برداشته خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع) با بیان
اینکه متاس��فانه عملکرد گروهکهای تکفیری
باعث شده اس��ت تا تصویر نادرستی از اسالم به
نمایش گذاشته شود ،افزود :اگر غیر مسلمانانی
که این روزها شاهد اعمال سفاکانه داعش هستند
بدانند که شخصیتی مانند امام رضا(ع) با تاسی به
سیره نبوی دارای دستورات زندگی ساز بر مبنای
عقل و منطق هستند و نیز رهنموردهای انسانی و
اخالقی امام هشتم(ع) را که توام با مهربانی است،
مطالعه کنند یقینا مرز اس�لام ناب را با آنچه در
ش��بکههای خبری غرب به اس��م اسالم معرفی
میش��ود ،متوجه خواهند شد و حساب این دو را
از یکدیگر جدا خواهند کرد.
وی ضمن بررسی سیره سیاسی و اجتماعی امام
رضا(ع) در دوران والیتعهدی اظهار داشت :ثامن
االئمه(ع) در دوران خطی��ر والیتعهدی که می
توانس��ت با دولتمردان و بزرگان همنشین شود،
همنش��ینی با بردگان و ضعفا را ب��ر گزیدند .این
ویژگیهای اخالقی امام رضا(ع) است که دلهای
عاشق را به سوی امام رئوف می کشاند.
پژوهش��گر تاری��خ اس�لام ،ویژگ��ی مهربانی و
همزیستی مهربانانه امام هش��تم(ع) را تبلیغی
حقیق��ی از ماهیت اس�لام عنوان ک��رد و گفت:
اگر س��بک زندگی ام��ام رئوف(ع) با اس��تناد به
منابع تاریخ��ی ،روایی و حدیثی در جش��نواره
امام رضا(ع) بیان و ب��ه زبانهای گوناگون ترجمه
و در اختیار همه ق��رار گیرد ،بهترین تبلیغ برای
حقیقت اسالم و رهبران راستین آن است.
استاد دانشگاه افزود :با این روش تبلیغی حساب
گروههایی مثل داعش که به نام اس�لام به رسول

قائم مقام فرهنگستان علوم اسالمی:

جشنهای دهه کرامت
الگوی فرهنگ «شادی
حالل» است

امام خمینی چهره حقیقی اسالم را که حامل همه ارزشهای
الهی و فراتر از ارزشهای شخصی است را نمایان ساخت و
مبنای جدیدی از پیوندهای اجتماعی را پایه گذاری کرد که
نظامهای لیبرالیستی آن رابر نمی تابیدند
شادمانی با محوریت اهل بیت(ع) ،گفت :جشنهای دهه
کرامت الگوی فرهنگ «شادی حالل» است.
وی با بیان سه گونه از ش��ادی اظهار داشت :شادی توام
با هرزگی ،ع��دم رعایت متانت و حف��ظ حریم با جنس
مخالف است که اسالم با این گونه از شادی مخالف است.
ش��کل دوم از ش��ادی توام با نوعی خلس��ه و فارغ شدن
ازاهداف زندگی و تنها ایجاد س��رگرمی است که این نوع
از شادی نیز مورد تایید اسالم نیست زیرا موجب سرمایه
س��وزی میش��ود و تعبیر قرآن کریم از این نوع شادی و
گردانندگان شادی «غافلون» است.
دکتر پیروزمند تاکید کرد« :ش��ادی حالل» آن شادی
است که نه به هرزگی ختم شود و نه به غفلت.
وی در ادامه به بیان مالکهای شادی در اسالم پرداخت
و تصریح کرد :شادی ،امری در دسترس مانند موفقیت،
مصاحبت با مومنین ،دیدن آیات الهی و بدست آوردن علم
نافع است که انسان می تواند در طول زندگی آن را تجربه
کند .بنابراین ش��ادی امری پردامنه و در دسترس است
و مستلزم گناه نیس��ت .پیروزمند در خاتمه تاکید کرد:
شادی در اسالم پذیرفتنی اس��ت که نتیجه آن عبادت،
کمال و انگیزه بیش��تر برای حرکت به سوی تعالی باشد
و اگر جش��نواره امام رض��ا(ع) که برگزار کننده جش��ن
ش��ادی میالد حضرت رضا(ع) است ،بتواند تفکر شیعی
و تعالیم زندگی س��از امام هشتم(ع) را برای مردم تبیین
کند بهترین نوع ش��ادی را در جامعه تزریق خواهد کرد
که زودگذر نبوده و آثار ماندگار آن مشاهده خواهد شد.
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قائم مقام فرهنگستان علوم اسالمی گفت :شرایط کنونی
جهان اسالم و شکل گیری جریان منحرفی چون داعش،
وظیفه خطیرمعرفی اسالم ناب را بر دوش جشنواره امام
رضا(ع) گذاشته است.
حجت االس�لام دکترعلیرضا پیروزمن��د ،معرفی وارونه
و ی��ا ناقص ازاس�لام به جه��ان را پدی��ده ای نوظهور در
دنیای امروزعن��وان کرد و افزود :برای ح��ل این بحران
فرهنگی-سیاس��ی باید از ریش��هها و بنیانهای فکری
فرهنگ رضوی بهره جست تا به وسیله آن اسالم ناب به
جهانیان معرفی شود.
وی سه تصویر ارایه شده از اسالم در جهان معاصر را بیان
کرد و اظهار داش��ت :شکل اولی که از اس�لام در دنیای
امروز به نمایش گذاشته شده ،اسالم خشونت طلب و بی
منطق است که پدیده ای مانند داعش نماد بارز این تفکر
است .این نوع اسالم برای استعمار بسیار خوشایند است
زیرا باعث بدنامی و انزوای اس�لام میش��ود .درحالیکه
اسالم دین منطق و مهربانی است و این مضامین با تعابیر
مختلف در قرآن بیان شده است.
پیروزمند ادامه داد :ش��کل دومی که از اسالم ارایه شده
است و خطرآن هرگز کمتر ازشکل اول نیست بلکه ناپیدا
و خزنده اس��ت ،ارائه تصویری منزوی ،منفعل و خارج از
میدان اجتماع ،سیاست وتمدن س��ازی از اسالم است.
دراین شکل ارایه ش��ده خبری از عدالت خواهی و توجه
به معیشت مردم در فرامین دینی دیده نمیشود و فقط
به محراب و مسجد و ارتباط شخصی افراد با خدا محدود
میش��ود .این نوع از اس�لام نیز مورد بهره برداری نظام
سلطه قرار گرفته است.
وی افزود :امام خمینی(ره) این نوع قرائت از اسالم را زیر
سوال برد ویک الگوی عملی از اسالم انقالبی را به جهانیان
معرفی کرد .امام راحل به همگان نشان داد که اسالم دین
اجتماعی و تمدن ساز است .امام ثابت کرد که اسالم دینی
اس��ت که قدرت پیوند ارادههاو انگیزهها را در گستره ای
وس��یع تر از مرزهای جغرافیایی اسالم دارد .رهبر کبیر
انقالب اسالمی چهره ای از آزادی خواهی ،عدالت طلبی
و نفاق گریزی از شریعت محمدی را به تصویر کشید .امام
خمینی چهره حقیقی اسالم را که حامل همه ارزشهای
الهی و فراتر از ارزشهای شخصی است را نمایان ساخت و
مبنای جدیدی از پیوندهای اجتماعی را پایه گذاری کرد
که نظامهای لیبرالیستی آن رابر نمی تابیدند.
قائم مقام فرهنگس��تان علوم اسالمی قم ،اسالم هراسی
و بیگاری گرفتن از مس��لمانان را نتیجه پیاده کردن دو
وجهه ناقص از اسالم یعنی اسالم خشونت طلب و اسالم
منزوی دانس��ت و بیان کرد :از جشنواره امام رضا(ع) که
در گس��تره بین المللی به فعالیت می پردازد ،انتظار می
رود تا به معرفی اسالم ناب محمدی بپردازد.

دکتر پیروزمند ،با اشاره به وجوه مثبت اسالم ناب چون
مس��ئولیت پذیری در برابر مس��لمین جهان و بیان ایده
متفاوت برای س��بک زندگی ،جش��نواره امام رضا(ع) را
فرصتی برای اشاعه تفکرات تمدن ساز اسالم عنوان کرد
وگفت :جش��نواره امام رضا(ع) سفیر آرمانهای انقالب
اسالمی باشد.
وی ظهور پدیده داعش را برای مقابله با انقالب اس�لامی
دانست و اظهار داشت :راه پیشگیری از تبلیغات سوء علیه
انقالب اسالمی و شیوع اس�لام هراسی ،معرفی حقایق
اس�لام چون منطق ،گفتگو و دفاع از ارزش��های دینی تا
مرز شهادت است.
کارش��ناس معارف اس�لامی ،با ابراز خرس��ندی از پایه
گذاری دهه کرامت و ایجاد فرصتی برای احیای فرهنگ

(علیه السالم)

اهلل(ص) و امت او خیانت می کنند با اسالم
محمدی جدا خواهد شد.
دکتر محمد حس��ین رجبی دوانی با تاکید
براینک��ه غ��رب پ��ای ثابت ش��کل گیری
جریانهای تروریس��تی در منطقه اس��ت،
وظیفه خطیر جش��نواره ام��ام رضا(ع) را
افشای پشت پرده این جریانات با استفاده
از ابزار فرهنگی دانست و گفت :باید چشم
حقیقت بین جهان اسالم را به روی واقعیت
جریانه��ای تکفیری که منب��ع تغذیه آنان
صهیونیس��ت و اس��تکبار جهانی است ،باز
کرد.
وی در ادامه بی توجهی رس��انههای غربی
به کشتار مردم بی گناه مسلمان و انعکاس
جهت دار اخبار جنایات این گروهها را دلیل
محکمی ب��ر حمایت همه جانب��ه غرب از
تروریس��ت خارومیانه عنوان کرد و تصریح
کرد :تمام این حرکتها جنگ نرم غرب علیه
ارایه چهره رحمانی اس�لام است و حال که
جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) عزم
خود را برای اش��اعه چهره حقیقی شریعت
محمدی عزم کرده است ،باید از قدرت نرم،
برای رسیدن به هدف خود بهره بگیرد.
عضوهیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
افزود :ضربه ای که مسلمان نماهای تکفیری
در عصر حاضر به اسالم وارد کردند ،در طول
تاریخ توس��ط دشمنان به ش��ریعت ما زده
نشده بود.
استاد دانشگاه امام حسین(ع) فعالیتهای
فرهنگ��ی و هنری جش��نواره امام رضا(ع)
را فرصت��ی ویژه برای مقابل��ه با ترفندهای
سیاس��ی دش��من دانس��ت و گف��ت:
ظرفیتهای هن��ری ،فرهنگ��ی ،علمی و
پژوهش��ی جش��نواره امام رضا(ع) قدرت
نرم در برابر این جریان اس��ت که باید برای
استفاده بهینه از آن با برنامه ریزی حرکت
کرد.
رجبی دوان��ی تاکید کرد :جش��نواره امام
رضا(ع) با ظراف��ت مولفههای عظیم چهره
رحمان��ی و معنوی اس�لام را عرضه کند و
ثابت کند که جریانهای تکفیری ربطی به
اسالم ندارند و ساخته و پرداخته دشمنان
اسالم هستند.
وی با تکیه بر استفاده از ظرفیتهای هنری
در ارایه دس��تاوردهای جشنواره خواستار
تبیین احکام اس�لام در برخورد با مسایل
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شد.
اس��تاد دانش��گاه در خاتم��ه گف��ت :اگر
جشنواره امام رضا(ع) بتواند در این عرصه
موفق عمل کند ،تمام آنچه را غرب بواسطه
تروریستهای تکفیری توانسته علیه اسالم
جا بیندازد ،خنثی خواهد کرد.

آیت ا ...واعظ طبسی:

برنامههای دهه کرامت باید برگرفته از معارف حضرت رضا(ع) باشد

نشستمشترکشورایهماهنگیوبرنامهریزیجشنهای
دهه کرامت ،در حضور نماینده ولی فقیه و تولیت عظمای
آستان قدس رضوی ،برگزار شد.
آیت ا ...واعظ طبس�ی در تاالر اماک�ن متبرکه حرم مطهر
رضوی و در جمع اعضای شورای هماهنگی و برنامهریزی
جش�نهای دهه کرامت ،بر ضرورت تبیین معارف حضرت
رضا(ع) در برنامههای گرامیداشت دهه کرامت تأکید کرد.
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امامت ،حاکمیت باطل را تحقیر کرد
آیتا ...واعظ طبس��ی در آغاز ،به تبیین جایگاه امامت و والیت در
کالم حضرت رضا(ع) پرداخت و گفت :آنچه در س��خنان حضرت
رضا(ع) بویژه در س��فر به خراسان مطرح ش��ده ،تعریف و تشریح
مقام واالی امام��ت و نفوذ و تأثیر آن در همه ش��ئون اجتماعی و
سیاسی جامعه است.
وی با اش��اره به اینکه والیت بر اساس آموزههای حضرت رضا(ع)
همچنین در مناس��بات ف��ردی و گروهی و نی��ز روابط بینالملل
جایگاهی تعیینکننده دارد ،افزود :حضرت رضا(ع) قدرت و توان
جای��گاه امامت را در برابر مأمون که نم��اد حاکمیت باطل بود ،به
نمایش گذاشت و نشان داد که جایگاه امامت در جامعه ،جایگاهی
برجسته است.
وی ادامه داد :حضرت رضا(ع) با تأکید بر قدرت امامت ،حاکمیت
باطل را تحقیر کرد و به همه حکومتهای باطل نشان داد که در برابر
حکومت الهی ،توان ایستادگی ندارند.
نماینده ولی فقیه در خراس��ان رضوی تأکید کرد :در روزگاری که
مأمون تالش میکرد با ابزار فلس��فه و کالم ،جایگاه شامخ امامت
را به چالش بکش��د ،حضرت رضا(ع) با استداللهای اصولی و ارایه
مبانی علمی و معرفتی ،همه توطئههای دشمن را نقش بر آب کرد؛
و در حالی که حاکمیت طاغوت میکوشید تا امامت را در انزوا قرار
دهد و در سایه این انزوا ،تهدیدهای خود علیه امامت را عملی کند،
سخنان روشنگرانه حضرت رضا(ع) حقیقت امر را روشن کرد.
وی ادامه داد :همه نقشههایی که مأمون برای ضربه زدن به جایگاه

در روزگاری که
مأمون تالش
میکرد با ابزار
فلسفه و کالم،
جایگاه شامخ
امامت را به
چالش بکشد،
حضرت رضا(ع)
با استداللهای
اصولی و ارایه
مبانی علمی و
معرفتی ،همه
توطئههای دشمن
را نقش بر آب
کرد؛ و در حالی که
حاکمیت طاغوت
میکوشید تا
امامت را در
انزوا قرار دهد
و در سایه این
انزوا ،تهدیدهای
خود علیه
امامت را عملی
کند ،سخنان
روشنگرانه
حضرت رضا(ع)
حقیقت امر را
روشن کرد

امامت طراحی کرده بود ،با کالم حضرت رضا(ع) به زمینهای برای
نشر معارف اسالمی بدل شد.
شاد بودن به شرط بصیرت افزایی
آی��تا ...واعظ طبس��ی خطاب ب��ه اعضای ش��ورای هماهنگی و
برنامهریزی جشنهای دهه کرامت گفت :اعضای این شورا ،عموما
از عناصر و نیروهای فرهنگی هس��تند و این توان فرهنگی باید در
خدمت نشر معارف حضرت رضا(ع) آن هم به زبانی که برای عموم
جامعه قابل فهم باشد ،قرار گیرد.
وی ادامه داد :ارایه بحثهایی که بر پایه احساس��ات بنا شده ،البته
میتوان��د در جامعه هیجان ایجاد کند ،اما بیش��تر هیجانات عمر
چندانی ندارند و از عمق مناسب برخوردار نیستند.
آیتا ...واعظ طبسی افزود :آنچه س��ازنده جامعه است و در ذهن
و ضمیر جامعه تأثیرگذار اس��ت و باقی میماند ،بیان معارف حقه
ائمه اطهار(ع) با منطقی همه فهم است؛ و معارف ائمه اطهار است
که عناصر دینی را تربیت میکند و در سایه این تربیت ،جامعه به
رشد و تعالی دینی میرسد.
وی افزود :البته شاد بودن و شاد کردن اگر با بصیرت افزایی همراه
باشد ،مفید و مهم اس��ت و میتواند در برنامهریزیها مورد توجه
قرار گیرد.
آیتا ...واعظ طبس��ی تأکید ک��رد :برنامههای ده��ه کرامت باید
برگرفت��ه از معارف حضرت رضا(ع) و اش��اعه دهنده فرهنگ ناب
ائمه اطهار باش��د و هر گونه برنامهای ک��ه کوچکترین رنگ و بوی
فرهنگ غربی دارد ،در این مجموع��ه ،جایی ندارد و برنامه ریزان
دهه کرامت باید از آن برحذر باشند.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام تأکید کرد :انقالب اسالمی
ما ،یک انقالب فرهنگی اس��ت و انتظار این اس��ت که در جلسات
برنامهریزی ،معارف دینی ،محور باشد.
آی��تا  ...واعظ طبس��ی ب��ر به��ره گرفت��ن از اف��کار عمومی در
برنامهریزیهای دهه کرامت تأکید ک��رد و گفت :با حضور مردم
و با محور قرار دادن معارف دینی ،میتوان نش��اط عمومی جامعه
را تقویت کرد.

حرم مطهر رضوی ،دنیایی از نور
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ،انجام کار برای رضای خدا و
دوری از حب و بغضهای جناحی را مورد توجه قرار داد و گفت :همه
باید مراقب باشیم تا کارهای گروهی به مسایل فردی و سلیقهای
آلوده نشود.
وی ادامه داد :انس��ان به حکم انس��ان ب��ودن ،در معرض گرایش
به منافع فردی اس��ت و اگر مراقب نباش��یم ،این آفت میتواند به
برنامهریزیها راه پیدا کند.
آیتا ...واعظ طبس��ی ،گرامیداش��ت دهه کرام��ت را کار مهمی
دانس��ت و تأکید کرد :انجام این مهم توسط هر سازمان یا گروهی
که با کیفیت بهتری اجرا ش��ود ،اجر بیش��تری خواهد داش��ت و
میتواند وسیله عرض ارادت به س��احت قدس حضرت رضا(ع) و
قرب الهی باشد.
تولیت عظمای آستان قدس رضوی ،حرم مطهر رضوی را دنیایی از
نور دانست و گفت :طواف مالئکه در این حرم که در کالم معصومین
به آن اشاره شده ،نشاندهنده جایگاه واالی حضرت رضا(ع) است
و توفیق خدمت به این آس��تان و نشر معارف این امام همام ،خود،
باالترین پاداشهاست.
وی خطاب به اعضای ش��ورای هماهنگی و برنامهریزی جشنهای
ده��ه کرامت تأکید کرد :بای��د دل داد و دل س��پرد و آگاه بود که
بیعنایت این خاندان معظم ،هیچ فعالیتی در هیچ کجا ،موفقیت
آمیز نخواهد بود.
وی ب��ه توجه علمای بزرگ اس�لام ب��ه زیارت حض��رت رضا(ع)
اش��اره کرد و گفت :در آن روزگار که ش��بها درهای روضه منوره
بس��ته میش��د ،بودند علمایی که پیش از طلوع فجر ،پشت درها
مینشس��تند تا به محض باز ش��دن درها ،توفیق زیارت حضرت
رضا(ع) نصیبش��ان شود و البته چه بسیار عنایتها که در اثر همین
توجهات ،حاصل شد.
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آستان قدس
رضوی مرکز
نور و والیت
است که بر این
اساس تقاضا
داریم نماینده
این آستان
مبارک حضور
فعالتری
در جلسات
شورای
هماهنگی
بزرگداشت
دهه کرامت
داشته باشد

(علیه السالم)

عنایات حضرت رضا(ع)در مذاکرات
آیتا ...واعظ طبس��ی ،موفقیت تیم مذاکرهکننده هستهای را در
س��ایه توجه ویژه آنها به عنایات حضرت رضا(ع) دانست و گفت:
ما به زبان میگوییم ،اما چون خودمان در صحنه نبودهایم ،درک
شرایط گفتوگوهای هستهای ،برایمان آسان نیست.
وی افزود :یک طرف همه کشورهای مدعی جمع شده بودند و هر
چه در توان داشتند برای مرعوب کردن ایران به کار گرفته بودند و
در این طرف تیم مذاکرهکننده ایران ،به تنهایی حاضر شده بود تا
از حقوق ملت ،در چارچوبهای دینی و نقطه نظرهای مقام معظم
رهبری دفاع کند.
ویادامهداد:خطوط قرمزایرانازابتداروشنبودوتیممذاکرهکننده
هستهای با رعایت اصول و به یاری خدا موفق میشود.
تولیت عظمای آس��تان قدس رضوی گفت :وزیر محترم خارجه
در ابتدای کار ،به حرم مطهر مش��رف شد و در همان تشرف ،حکم
خادمی حضرت را از من خواست .با آن که اعطای حکم خادمی به
خاطر انبوه تقاضاها بویژه از س��وی نسل جوان ،سخت شده ،بنده
حکم خادمی را به ایش��ان اعطا کردم و به آق��ای ظریف گفتم ،ان
ش��اءا ...عنایت و توجه حضرت رضا(ع) را در این مأموریت خطیر
خواهید دید.
آیت ا ...واعظ طبس��ی در پایان تأکید کرد :آس��تان قدس رضوی
هر چه در توان داشته باش��د برای انجام بهتر برنامههایی که برای
گرامیداشت دهه کرامت طراحی شده ،به کار خواهد گرفت.

لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در جشنهای دهه کرامت
هم چنی��ن خبرگزاری شبس��تان گزارش داد :دبیر س��تاد عالی
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در دیدار اعضای شورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت با تولیت عظمای آستان قدس
رضوی،گفت :دستگاهها و نهادهای مختلف باید به گونه ای فعالیت
کنند تا انس��جام و هماهنگی بیش��تر برای نقشآفرینی مردم در
جشنهای کرامت فراهم شود.
وی اظهار کرد :در میان تمام انبیاء الهی ،حضرت محمد(ص) تنها
پیامبری است که برای رسالت خویش مزد تعیین کرده است.
وی افزود :بر اساس آیه  23سوره شوری و آیه  57سوره فرقان ،دو
اصل محبت به اهل بیت(علیهم السالم) و پیمودن راه خدا به عنوان
مزد رسالت نبی اکرم(ص) ذکر شده و سپس در آیه  47سورة سبأ
خداوند متعال میفرماید «قُلْ ما سَ َأل ْ ُت ُکمْ مِنْ أَجْ ٍر َف ُه َو ل َ ُکمْ ؛ بگو هر
اجر و پاداش از شما خواستهام ،براى خود شماست».
مش��اور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی از توجه به رس��الت نبی
اکرم(ص) به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران
نام برد و گفت :با پیروزی انقالب اسالمی ،این رسالت الهی بوسیله
امام خمینی(ره) و سپس مقام معظم رهبری پیگیری شد که البته
تمامی مسئوالن نظام نیز باید به این مهم اهتمام بورزند.
حجتاالس�لام والمسلمین ارباب س��لیمانی خاطرنشان کرد :از
سال  1382در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،حرکت شایستهای
با عنوان جش��نواره بینالملل��ی امام رضا(ع) آغاز ش��د که زمینه
بهرهگیری از ظرفیتهای نهادهای مختلف جهت ترویج فرهنگ
و معارف رضوی را فراهم آورد.
وی با اش��اره به شکلگیری ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه
کرامت در س��ال  ،1386اظهار داشت :بهرهگیری از ظرفیتهای
مردمی یکی از اهداف محوری این ش��ورا در ایام با س��عادت دهه
کرامت است.
رئیس ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت یادآور ش��د:
ثبت روزهای شش��م ذیقعده به عنوان بزرگداشت حضرت احمد
بن موسی و پنجم ذیقعده به عنوان روز بزرگداشت امامزادگان از
جمله برکات فعالیت این ش��ورا است که در تمامی این برنامهها بر
جنبههای کیفی و کمی توجه شده است.
حجتاالسالم والمس��لمین ارباب س��لیمانی در ادامه با تاکید بر
جایگاه محوری آس��تان قدس رضوی در برنامههای دهه کرامت،
گفت :معتقد هستیم که حرکت رو به رشد برنامههای دهه کرامت
باید به مجموعه آستان قدس رضوی متصل باشد.
وی تصریح کرد :آستان قدس رضوی مرکز نور و والیت است که بر
این اساس تقاضا داریم نماینده این آستان مبارک حضور فعالتری
در جلسات شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت داشته باشد.
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره
به شبکهسازی صورت گرفته در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه
کرامت ،اظهار داشت :اثربخشی و کیفیتبخشی فعالیتها از جمله
برنامههای در نظر گرفته شده برای آینده است.
حجتاالس�لام والمس��لمین ارباب س��لیمانی خاطرنشان کرد:
امروزه یک عطش نس��بت به اهل بیت(علیهمالسالم) در سراسر
جهان ش��کل گرفته است که در صورت مس��اعدت آستان قدس
رضوی میتوان عاشقان اهل بیت(علیهمالسالم) را از این چشمه
الهی سیراب کرد.
در آغاز این نشس��ت ،علی رضا رش��یدیان ،اس��تاندار خراس��ان
رضوی در س��خنانی کوتاه به ارایه گزارشی از شورای هماهنگی و
برنامهریزی جشنهای دهه کرامت پرداخت.

امام جمعه مشهد :

دهه کرامت بهترین ابزار جهانی سازی اسالم است

امام رضا(ع) دین مداری جامعه ما را مدیریت می کنند
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امام جمعه مشهد دهه کرامت را بهترین
ابزار جهانی سازی اسالم دانست و گفت:
به هر میزان که امام رضا(ع) و س�یره و
معرفت ایش�ان جهانی شود در واقع در
جهانی سازی اسالم گام برداشته ایم.
آیت اهلل س�ید احمد عل�م الهدی ،امام
جمعه مشهد ،در دیدار اعضای شورای
هماهنگ�ی و برنامه ریزی جش�نهای
دهه کرامت ،تاسیس دهه کرامت را در
راستای جهانی سازی اسلام و فراهم
کردن زمینه ب�رای ظه�ور زمان(عج)
ارزیابی کرد و افزود :دهه کرامت بهترین
ابزار برای جهانی سازی اسالم و جهانی
س�ازی نماده�ای دین�ی و از مصادیق
عظیم انس�انی و ملکوتی مکتب اسالم
است.
وی فعالیته�ا و اقدام�ات بنی�اد بین
المللی امام رض�ا(ع) در زمینه فرهنگ
رضوی را در راس�تای حرک�ت جهانی
اسالم قابل تقدیر دانست و خاطرنشان
ک�رد :به هر می�زان که ام�ام رضا(ع) و
س�یره و معرفت ایشان جهانی شود در
واقع در مسیر جهانی سازی اسالم گام
برداشته ایم.
آی�ت اهلل عل�م اله�دی ب�ا اش�اره ب�ه
فعالیتهای علمی ،فکری و پژوهش�ی
بنیاد بی�ن المللی امام رض�ا(ع) گفت:
خوشبختانه نشریات علمی و کتابهای
ای�ن بنی�اد موجب توس�عه مع�ارف و
فرهنگ رضوی در ابعاد مختلف ش�ده
است.
وی با تاکید بر اینکه بین معارف فکری
و عقالنی والیت با عواطف و احساسات
مردم نسبت به اهل بیت(ع) ،باید ارتباط
و پیوند برقرار کرد ،تصریح کرد :انتظار
می رود که این مس�ئله به عنوان سوژه
تحقیقات�ی و در راس�تای فعالیتهای
پژوهشی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
قرار گیرد و در این راس�تا م�ی توان از
نخبگان روانشناس�ی و جامعه شناسی
و متبحران جریان تبلیغ استفاده کرد.

امام رضا(ع) دین مداری جامعه ما را مدیریت می کنند
عضو مجل��س خبرگان رهبری با بیان اینکه امام رضا(ع) ،بخ��ش مهمی از فرهنگ دین مداری
جامعه را مدیریت می کنند ،گفت :وقتی زائران بارگاه رضوی به زیارت حضرت رضا(ع) می آیند
و با نگاه و ایده ای جدید به ش��هر و دیار خود بازمی گردند در حقیقت حضرت رضا(ع) باعث این
انقالب درونی زائران می ش��وند و می توان گفت که ایشان بخش عظیمی از فرهنگ دین مداری
جامعه را مدیریت می کنند.
وی ادامه داد :اگر یک مرکز تحقیقاتی از زائرانی که به مش��هد می آیند تحقیقی را انجام دهد که
این افراد از چه تبار اجتماعی هس��تند ،چه گونه آمده و با چه حال و وضعیتی مشهد را ترک می
کنند ،قطعا به نتایج و آمار بسیار جالبی در زمینه توسعه فرهنگ دین مداری دست می یابیم که
این مسئله می تواند یکی از رسالتهای اصلی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) باشد.

(علیه السالم)

هیچ مکتبی در فرهنگ سازی به پای اسالم نمی رسد
آیت اهلل علم الهدی با اشاره به اینکه مکتب اس�لام از دیگر مکاتب دنیا در عرصه فرهنگ سازی
نیرومندتر است ،افزود :هیچ مکتب و جریان و ایدئولوژی در فرهنگ سازی به پای مکتب اسالم
نمی رسد.
وی ادامه داد :مکتب اس�لام در فرهنگ س��ازی تنها از طریق توجی��ه و تبیین عقالنی و فکری و
یا آموزش وارد نمیش��ود بلکه س��رمایه و ابزار این مکتب برای گسترش خود پرورش عواطف و
احساسات مردم در جامعه است که این مسئله به عنوان پشتوانه و زیربنای گسترش و نفوذ اسالم
مطرح شده است.
امام جمعه مش��هد با بیان اینکه یکی از سنتهای مکتب اس�لام اجرای مراسم روضه خوانی پس از
سخنرانیهاست ،تصریح کرد :بنیانگذاران این سنت افراد متفکری بودند چرا که با این اقدام در واقع
ضامناجراییاحساسیوقویعاطفیبرایسخنانخوددرزمینهمعارفاهلبیتقرارمیدادند.
وی ائمه اطهار را مروج این س��نت دانس��ت و ادامه داد :امام کاظم(ع) می فرمایند “خدا رحمت
کند کسی که مردم را عاش��ق ما قرار دهد و سعی کند همه عشقها به طرف ما سوق داده شود”.
این محبت و هیجان عاطفی یک پش��توانه قوی در فرهنگ س��ازی جامعه براساس معارف اهل
بیت است.
آیت اهلل علم الهدی دخیل کردن تشکلهای مردمی با جشنهای دهه کرامت را یکی از مهم ترین
راهکارهای توس��عه فرهنگ و معارف رضوی دانست و تاکید کرد :خوشبختانه تاکنون نهادهای
فرهنگی در عرصه فرهنگ رضوی ،ورود خوبی داش��ته اند اما این مس��ئله کافی نیست و باید به
دنبال مشارکت دادن بیشتر تشکلهای مردمی در این عرصه باشیم.

مشارکت تشکلهای مردمی در جشنهای دهه کرامت
وی مش��ارکت دادن تش��کلهای مردمی و ارائه شرح وظایف به
آنها و پشتیبانی همه جانبه دستگاههای دولتی از این تشکلها
را ،حلقه وصل بعد احساس��ی وعاطفی جشنهای دهه کرامت با
بعد علمی و فکری این دهه دانست و گفت :بنیاد بین المللی امام
رضا(ع) ،برنامه ریزی جدی در این حوزه برای جش��نهای سال
آینده در دهه کرامت داشته باشد.
امام جمعه مش��هد با تاکید بر توجه جدی به جشنهای مسرت
بخش دهه کرامت در کنار دهه عاشورا ،خاطرنشان کرد :اگر دهه
والیت در ایام غدیر همچون دهه کرامت و با امکانات دهه کرامت
تش��کیل ش��ود و این دو دهه را در کنار دهه عاشورا در قالب یک
هیجان عمومی مسرت بخش قرار دهیم ،در این راستا یک حرکت
عظیم در توسعه و نشر معارف اهل بیت(ع) انجام داده ایم.
وی ضمن ابراز خرس��ندی از تشکیل دس��تگاه نظارت و ارزیابی
در برنامههای دهه کرامت ،گفت :تش��کیل این دس��تگاه با ارائه
کارنامه به هر نهاد و دستگاه عضو شورای برنامه ریزی و هماهنگی
جش��نهای دهه کرامت باعث جلوگیری از تک��رار در برنامهها و
کیفی سازی و کمی سازی فعالیتها میشود.
ای�ران به احترام امام رضا(ع) در ده�ه کرامت به پا می
خیزد
مدیرعامل بنیاد بین المللی ام��ام رضا(ع) گفت :در دهه کرامت
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به معنای واقعی کلمه ایران به احترام امام رضا(ع) برمی خیزد.
س��ید جواد جعفری ،مدیرعامل بنیاد بی��ن المللی امام رضا(ع)،
در دیدار اعضای ش��ورای هماهنگی و برنامه ریزی جش��نهای
دهه کرامت با امام جمعه مشهد ،با اشاره به اینکه بازتاب مردمی
جشنواره امام رضا(ع) ما را گاه چنان به وجد می آورد که به شکرانه
آن سر به سجده بر آستان کریمی که ما را به سربازی حجت خود
افتخار داده است می گذاریم ،اظهار کرد :در دهه کرامت به معنای
واقعی کلمه ایران به احترام امام رضا(ع) برمی خیزد.
دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ،با تاکید بر اینکه حضرت
رضا(ع) نه فقط ملجأ و پناهگاه این س��رزمین که امام عالم و آدم
است ،یادآور ش��د :وظیفه داریم دامنه فرهنگ رضوی را تا اقصی
نقاط عالم بکشیم و برهمین اساس امسال جشنواره در  79کشور
و  718نقطه از جهان ،ن��ام جاودانه امام رضا(ع) و یاد اهل بیت را
فریاد می کند و با افتخار می گوییم ش��وق مردمان آن دیار چون
مردمان کش��ور خودمان مدام در افزایش اس��ت و کالم نخبگان
آن کش��ورها نیز در شرح زیارت و بیان معارف این ساحت قدسی
گویاتر میشود.
جعفری گفت :جشنواره بین المللی امام رضا(ع) به عنوان کانون

نشر حقایق و معدن فیض کل نور تعریف شده است و الهام بخش آن نیز بارگاه
ملکوتی آن حضرت و کریمه اهل بیت(س) و حضرت شاهچراغ(ع) است.
جعفری با اشاره به اینکه باور داریم روزی معرفتی مردم را از این ساحتهای
پاک باید گرف��ت ،افزود :تالش می کنیم ،نورانیت ای��ن حرمهای ملکوتی و
آسمانی بیشتر چشمها را روشن کند و به عبارت دیگر چشمهای بیشتری به
این حرمها روشن شود و زائران نیز که به آستان این بزرگواران مشرف می شوند
در خویش به عنوان سفیران حرم و زیارت احساس برانگیخته شدن کنند.
وی تاکی��د کرد :می خواهیم زندگیها حرم محور و امام محور چنان ش��کل
بگیرد که همواره خود را در محضر امام احس��اس کنیم و این احس��اس را تا
مرحله باور و شهود ارتقاء دهیم.
وی با اشاره به توسعه بخش علمی جشنواره بین الملل امام رضا(ع) ،تصریح
کرد :تالش می کنیم تا بخش علمی جش��نواره را بهگونه ای توس��عه و عمق
بخش��یم که چش��مان مهربان و با محبت مردمان به این س��احت را تا شکوه
بصیرت تعالی بخشد و بصرها را به چنان بهره ای از تماشا برساند ،که اباصلت
وار رازها را بخوانند و مشت بسته مأمونها را هم باز کنند.
مدیرعام��ل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،ادام��ه داد :ما در پرتو راهبریها و
هدایتهای عالمان ربانی و صاحبان بصیرت رضوی همچون حضرت آیت اهلل
علم الهدی ،امام جمعه مشهد تالش می کنیم و آرزو داریم به عنوان سربازان
این جبهه گس��ترده فکری ،برج و باروی فرهنگ دینی چنان قوام پیدا نماید
که در برابر تهاجم فرهنگی همیشه سرافراز بماند.
وی تاکید کرد :س��عی شده است جش��نهای دهه کرامت به گونهای تعریف
شود که مردم در متن ماجرا باشند و جشنها با هدایت عالمان دینی و نقش
آفرینی نخبگان مومن باشد.
وی اضافه کرد :در این ساحت نورانی می کوشیم تا جشنواره فضایی را فراهم
کند که مردمان سراس��ر ایران ،اگر توان آمدن به مشهد را هم ندارند در پرتو
ان��وار رضوی ،بهره خویش را برده و کاس��ه جان خود را از س��قاخانه معنوی
حضرتشان پر نمایند.

استاندار خراسان رضوی:

دهه کرامت و فرهنگ رضوی
راه مقابله با تبلیغات دشمنان اسالم است
اس�تاندار خراس�ان رضوی با اش�اره به تبلیغات سوء
دشمنان اسلام علیه مس�لمانان ،گفت :دهه کرامت
و فرهنگ رض�وی راهی برای مقابله با تبلیغات س�وء
دشمنان اسالم است.
علیرض�ا رش�یدیان اس�تاندار خراس�ان رضوی،در
نشست ش�ورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای
دهه کرامت ،با تاکید بر اینکه متاسفانه امروزه جهان
اسلام دچار اختالفات شده اس�ت ،تصریح کرد :در
موقعیتی که تمام دنیای استکبار و رسانههای دشمنان
به خصوص رسانههای صهیونیس�تی به دنبال ترویج
تفرقه و کینه توزی بین مسلمانان هستند دهه کرامت
و ترویج فرهنگ ناب رضوی می تواند فرصت مناسبی
برای مقابله با ضد تبلیغات دشمنان باشد.
وی با اش�اره به اینکه امروزه عالوه بر جهان اسالم ،در
عرصه بین الملل،دیگر کشورها ،نیز نیازمند فرهنگ
رضوی و فرهنگ اهل بیت هستند ،اظهار کرد :امروزه
شاهد آن هس�تیم که دنیا درگیر مشکالتی همچون
جنگ و خونریزی است و بسیاری از مردم دنیا نیازمند
معارف رضوی هستند.
رش�یدیان تاکید کرد :دهه کرامت فرصتی است که از
رحمت و رافت رضوی نهایت استفاده و بهره مندی را
داشته باشیم.
وی اش�اره ای به مناظ�رات با بزرگان دیگ�ر ادیان در
عصر خود داش�ت و افزود :در ای�ن رابطه ارتباط موثر
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با فرهنگها و دیگر اقوام دنیا از بزرگترین ش�اخصهایی است که باید از زندگی
حض�رت رضا(ع) درس گرفت چرا که ایش�ان با مذاهب و ادی�ان دیگر با زبان و با
فرهنگ خودشان ارتباط برقرار کردند.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد :برنامههای ویژه حضرت رضا(ع) نباید به دهه
کرامت محدود ش�ود بلکه وظیفه داریم تا در تمام طول سال نسبت به آن اهتمام
داشته باشیم ،هرچند نمود بیشتر این برنامهها در دهه کرامت خواهد بود.
وی بر پیش�گیری از برنامههای تکراری و کلیش�ه ای در دهه کرامت تاکید کرد و
ادامه داد :توجه به مخاطبان و نوآوری و استفاده از تکنولوژیهای نوین در برنامهها
از دیگر نکاتی اس�ت که باید در عرصه جشنهای دهه کرامت نسبت به آن توجه
ویژه داشت.
رشیدیان تاکید کرد :باید در جهت مردمی کردن مخاطبان برنامههای جشنهای
دهه کرامت تالش جدی داشته باشیم.
وی خاطرنش�ان کرد :ما به عنوان مدی�ران اجرایی این جامع�ه وظیفه داریم که
اش�اعه دهنده فرهنگ رضوی و نه تنها در سطح شهر مشهد بلکه در تمام دنیای
اسالم باشیم.
اس�تاندار خراسان رضوی گفت :خدمت در ساحت سیره و معارف رضوی نباید به
شکل کار اداری باشد بلکه باید عاشقانه و با تمام وجود در این مسیر حرکت کرد و
آنچه در توان فکری ،جسمی ،علمی داریم در این راه هزینه کنیم.
بومی سازی برنامههای جشنواره در نقاط مختلف دنیا
هم چنین در این نشس��ت س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا(ع)
درسخنانی گفت :برنامه ریزیهای جشنواره امام رضا(ع) حول سه حرم مطهر امام رضا(ع)،
حضرت معصومه(س) و حضرت شاهچراغ(ع) صورت می گیرد.
جعفری با اش��اره به ترویج فرهنگ رضوی در طول س��ال به عنوان یکی از مهم ترین اهداف
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بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،تصریح کرد :اینگونه نیست که با اتمام دهه کرامت،
فعالیتهای رضوی تا سال بعد تمام شود بلکه این بنیاد ترویج فرهنگ رضوی را
در طول س��ال در دستور کار خود قرار داده است چرا که می داند برای اثربخشی،
هر فعالیتی باید مستمر و پایدار باشد.
وی نهادس��ازی را یکی از راهبردهای اصلی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
دانس��ت و افزود :معتقدیم که هر چه فعالیتها به سمت مردمی شدن پیش رود
ماندگاری بیشتری خواهد داش��ت و بر همین اساس تالش داریم تا تشکلهای
مردمی جشنهای این دهه پربرکت را برعهده گیرند.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) بومی سازی برنامههای دهه کرامت را از
دیگر راهبردهای جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در حوزه بین الملل عنوان و
تصریح کرد :به دنبال آنیم که جش��نواره امام رضا(ع) در هر نقطه از دنیا متناسب
با فرهنگ منطقه و آن کشور برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد :جشنواره امام رضا(ع) با همکاری  360سازمان ،دستگاه ،نهاد
و ارگان دولتی برای دستیابی به اهداف خود میکوشد که این همکاری و وفاق بی
سابقه در کشور ،در حوزه معارف رضوی امری ستودنی است.

ضرورت پوشش رسانه ای بزرگترین رویداد فرهنگی معنوی
جهان اسالم
جعفری به اهمیت فعالیتهای صدا و س��یما در دهه کرامت اشاره کرد و
یادآور ش��د :نماینده رئیس سازمان صدا و س��یمای جمهوری اسالمی
ایران در س��تاد دهه کرامت حضور دارد و امید است این مجموعه بتواند
بزرگترین رویداد فرهنگی معنوی جهان اسالم را به بهترین شکل ممکن
در شبکههای داخلی و خارجی پوشش دهد.
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میهمانان بین المللی جشنواره
وی ب��ه گروههای مختلفی ک��ه در حوزه بین المل��ل در آیین اختتامیه
سیزدهمین جش��نواره امام رضا(ع) حضور می یابند ،اشاره کرد و گفت:
گ��روه اول از میهمانان بین المللی این مراس��م  8خ��ادم نمونه فرهنگ
رضوی هستند که فعالیت برجس��ته ای در حوزه فرهنگ رضوی انجام
داده اند .همچنین بانوان مروج فرهنگ که در همایش��ی با همین عنوان
در ایران حضور می یابند گروه دیگر میهمانان مراسم اختتامیه را تشکیل
میدهند.
دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به دس��ته س��وم میهمانان بین
المللی آیین اختتامیه جش��نواره امام رضا(ع) اشاره کرد و ادامه داد :در
ادوار گذش��ته جش��نواره امام رضا(ع) خادمان و فعاالن فرهنگ رضوی
حضور داشتند که امسال این چهرههای شاخص حوزه قارههای آسیا و
اقیانوسیه در این مراسم حضور خواهند داشت.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در بخش دیگری از سخنانش به
فعالیت ستادهای اجرایی جشنواره امام رضا(ع) در سراسر کشور اشاره
کرد و گفت :خوش��بختانه همه نهادها ،ارگانها و س��ازمانها همکاری
بسیار مناسبی با جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) دارند و جشنهای
دهه کرامت در ابعاد استانی و بین المللی در نقاط مختلف کشور و جهان
برگزار میشود.
وی به جلس��ات مختلفی که تحت عنوان س��تاد اجرایی س��یزدهمین
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) برگزار ش��د ،اش��اره و تصریح کرد:

(علیه السالم)

آمادگی کامل دس�تگاههای اجرایی برای برگزاری اختتامیه باشکوه
جشنواره امام رضا(ع)
در نشست ستاد اجرایی س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) که با
حضور معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی برگزار
شد،مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) از آمادگی کامل دستگاههای اجرایی
استان خراسان رضوی برای برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در این
استان خبر داد.
س��ید جواد جعفری ،با اش��اره به اینکه تاکنون هماهنگیهای بس��یار مناسبی
بین دس��تگاههای اجرایی استان خراسان رضوی برای برگزاری جشنهای دهه
کرامت و آیین اختتامیه جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در این استان شکل
گرفته است ،اظهار کرد :اهتمام ویژه استاندار خراسان رضوی و معاون هماهنگی
و مدیریت امور زائران اس��تانداری خراسان رضوی قطعا نتایج بسیار مثبتی را به
همراه خواهد داشت.
وی به ضرورت فضاسازی مناسب محل برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) اش��اره کرد و گفت :یکی از نکاتی که باید توسط کمیتههای
مختلف مورد بررسی قرار بگیرد شکل گیری یک فضای با نشاط معنوی است.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) افزود :صدا و س��یمای خراسان رضوی

همچون سالهای گذشته به صورت دقیق بحث پوشش برنامههای دهه
کرامت را برعهده گرفته و امیدواریم در شبکههای استانی و شبکههای
ملی نیز این مراسم اختتامیه پوشش داده شود.

امیدواریم با تدابیر اندیش��یده شده و برنامه ریزی
دقیق ص��ورت گرفته جش��نهای ده��ه کرامت
امسال بسیار متفاوتتر از س��الهای گذشته در
سراسر کشور برگزار شود .محمد حسن واحدی،
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
خراس��ان رضوی هم در نشس��ت س��تاد اجرایی
س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
اظهار کرد :زحمات بس��یار زیادی برای برگزاری
س��یزدهمین دوره این جش��نواره کشیده شده و
باید در این میان از دست اندرکاران این جشنواره
قدردانی کرد.
مع��اون هماهنگ��ی و مدیری��ت ام��ور زائ��ران
استانداری خراسان رضوی تصریح کرد :استان
خراس��ان رضوی در این برنامهه��ا نقش مهمی
دارد و در مدت باقی مانده ت��ا دهه کرامت باید
تمامی دس��تگاههای اجرایی استان تالش خود
را برای برگزاری مناسب برنامههای دهه کرامت
انجام دهند.
وی به ضرورت پوشش کامل رسانه ای جشنهای
ده��ه کرامت توس��ط صدا و س��یمای خراس��ان
رضوی اش��اره کرد و گف��ت :صدا و س��یما باید با
امکانات مناسب به پوش��ش این مراسم بپردازد و
هماهنگیهای الزم جهت انعکاس این برنامهها در
شبکههای ملی نیز افزایش یابد.
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توس�عه فرهنگ رضوی در گ�رو فعالیت
گسترده رسانه ای
معاون اس��تاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه
توس��عه حریم رضوی با پوشش مناسب رسانه ای
محقق میشود ،ابراز کرد :یکی از زمینههای مهم
برای توسعه فرهنگ رضوی در سطح کشور حضور
گسترده رسانهها در این عرصه است ،به خصوص
این که رس��انهها باید نس��بت به انعکاس اخبار و
رویدادهای فعالیتهای رضوی در س��طح کشور
اهتمام جدی داشته باشند.
واحدی ب��ه اهمیت نظارت و ارزیابی از برنامههای
جشنهای دهه کرامت اشاره کرد و ادامه داد :باید
گزارشه��ای روزانه توس��ط کمیتههای مختلف
ارائه شود ،تا دس��تگاهها بتوانند ارزیابی دقیقی از
این فعالیتها داشته باشند.
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
خراس��ان رضوی با اش��اره به اینکه شور و هیجان
مردم در جشنهای دهه کرامت باید به وضوح در
سطح جامعه دیده شود ،اظهار کرد :حوزه معاونت
هماهنگ��ی و مدیریت ام��ور زائران اس��تانداری
خراسان رضوی آمادگی کامل دارد تا در روزهای
دهه کرامت به طور جدی با ستاد اجرایی جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) همکاری تنگاتنگ داشته
باشد.

ضرورت حضور مدیران طراز اول استان در برنامههای جشنواره
وی به ضرورت هماهنگی مدیران طراز اول اس��تان در برنامههای جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
اشاره کرد و گفت :مدیران اجرایی استان گزارشهای اجرایی خود را به صورت دقیق تنظیم کنند تا در
نشستی که با حضور استاندار خراسان رضوی برگزار میشود این گزارشها ارائه شود.
واحدی ادامه داد :شهرداری مش��هد فعالیتهای فرهنگی خود را در سطح شهر افزایش دهد تا شور و
نشاط الزم در سطح شهر حاکم شود.همچنین فرمانداری مشهد مسئولیت اصلی برخی از برنامههای
را بر عهده گیرد و به صورت مستقیم ورود پیدا کند تا از مشکالت احتمالی جلوگیری کند.
واحدی از رسانههای استان خواست به طور جدی در انعکاس جشنهای دهه کرامت ورود پیدا کنند
تا مردم در جریان کامل این برنامهها قرار گیرند.
 11مرداد و اتفاقی مهم در مشهد
زهرا سروآزاد ،معاون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) نیز در این نشست گزارشی از دیدارهای روز
یازدهم مرداد ماه اعضای شورای جشنهای دهه کرامت در مشهد ارائه کرد و گفت :یکی از مهم ترین
اتفاقات جشنواره سیزدهم در روز یازده مرداد در مشهد رخ داد و نشستهای بسیار مفیدی برگزار شد.
وی ادامه داد :مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به همراه اعضای شورای جشنهای دهه کرامت
به دیدار آیت اهلل واعظ طبسی ،تولیت عظمای آستان قدس رضوی رفتند و از رهنمودها و بیانات ایشان
بهره بردند .همچنین این افراد دیداری با حضرت آیت اهلل علم الهدی ،امام جمعه مشهد مقدس داشتند
که در این دیدار امام جمعه مشهدمقدس به بیان دیدگاههای خود درباره فرهنگ رضوی پرداخت.
س��روآزاد به دیدار اعضای شورای جشنهای دهه کرامت با اس��تاندار خراسان رضوی هم اشاره کرد
و گفت :این دیدار در فضایی صمیمانه برگزار ش��د و امیدواریم نتایج آن را در جش��نهای امسال دهه
کرامت شاهد باشیم.
مع��اون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به اقدامات انجام ش��ده در کمیته اختتامیه جش��نواره
امام رضا(ع) اش��اره کرد و ادامه داد :در این زمینه با همکاری معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران
استانداری خراسان رضوی تصمیمات مهمی اتخاذ ش��د و امیدواریم با همکاری این معاونت در دوره
سیزدهم شاهد برگزاری باشکوه آیین اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) باشیم.
جشنواره در گستره ملی و بین المللی
معاون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در این نشست ضمن تقدیر از حمایتها و پشتیبانیهای
معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین استانداری خراسان رضوی در حوزه فعالیتهای رضوی گفت:
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در  31استان 77 ،کشور و  718نقطه در جهان برگزار میشود.
خراسان رضوی خاستگاه دهه کرامت
معاون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،گفت 360 :دس��تگاه ،نهاد ،س��ازمان و تشکل مردمی در
برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) سهیم هستند و با کارگروههایی که برای آنها تعریف شده
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فعالیتهای گسترده ای را در دهه کرامت اجرا می کنند.
س��روآزاد با بیان اینکه خاس��تگاه ش��ورای هماهنگی
جشنهای دهه کرامت اس��تان خراسان رضوی است،
اظهار کرد :این حرکت مبارک از خراس��ان آغاز ش��د و
به سراسر کشور تسری پیدا کرد و شبکه گسترده ای از
فعالیتهای رضوی به پهنه ایران اسالمی به وجود آورد.
وی ب��ا بیان اینکه س��هم برنامههای بخ��ش ملی 69/2
درصد و سهم برنامههای بخش بین الملل جشنواره امام
رضا(ع)  30/8درصد می باش��د ،افزود :این جشنواره در
همه قارههای جهان برگزار میشود.
برگ�زاری برنامههای در دو س�طح تخصصی و
مردمی
معاون اجرایی بنی��اد بین المللی امام رض��ا(ع) با بیان
اینکه برنامهها در س��طح ملی در دو س��طح تخصصی و
مردمی برگزار میشود ،یادآور شد 29 :درصد برنامههای
جش��نوارههای امام رض��ا(ع) را برنامههای پژوهش��ی

وی با بیان اینکه همه استانهای کش��ور در برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) سهیم
هستند ،گفت :هر استانی متناسب با ظرفیت و قابلیتهایی که در آن استان وجود دارد سهمی
در برگزاری برنامههای جشنواره امام رضا(ع) و جشنهای دهه کرامت دارد.
ویژه برنامهها
معاون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) همچنین به ویژه برنامههای سیزدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) اشاره کرد و افزود :روز  5ذیقعده که به عنوان روز تجلیل از امامزادگان
و بقاع متبرکه نامیده شده با محوریت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برنامههایی در سراسر
کش��ور برگزار میش��ود ،در روز  6ذیقعده که در تقویم کشور به عنوان روز بزرگداشت حضرت
شاهچراغ ثبت شده است ویژه برنامه ای در استان فارس برگزار میشود ،همچنین در دهم تیر
ماه که سالروز ورود امام رضا(ع) به خراسان می باشد ویژه برنامه باشکوهی با حضور و سخنرانی
سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در نیشابور برگزار شد.
ویژه برنامه باشکوه در شلمچه
وی به برنامه باش��کوهی که قرار است  22مردادماه درشلمچه برگزار شود اشاره وتصریح کرد:
در بزرگداش��ت سالروز ورود امام رضا(ع) به ایران امس��ال ویژه برنامه باشکوهی روز  22مرداد
ماه در یادمان ش��هدای شملچه برگزار میشود ،جش��نواره نسیم والیت در اقلید فارس یکی از
قدمگاههای امام رضا(ع) ،جشنواره آسمان هشتم در روستای کردر رضوی ،جشنواره فرهنگی
ورزشی رضوی با محوریت اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و  ...از جمله ویژه برنامههای
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) می باشد.
وی با بیان اینکه برنامههای موضوعی جشنواره امام رضا(ع) توسط ناظران تخصصی و عمومی
این جش��نواره ارزیابی می شوند ،افزود 530 :نفر از اعضای هیئت علمی جشنواره امام رضا(ع)
در سراسر کشور این جشنواره را یاری می کنند.
جشنهای محله محور
وی به بخش مردمی جشنواره امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت :امسال جشنهای محله محور با
الگوگیری از جشنهای نیمه شعبان به طور گسترده در سراسر کشور برگزار میشود.

تشکیل می دهد .سهم برنامههای فرهنگی  24/6درصد
است 23/2 ،درصد برنامههای جشنواره امام رضا(ع) را
برنامههای هنری تشکیل می دهد ،برنامههای کودک و
نوجوان نیز  11/6درصد را به خود اختصاص داده است،
برنامههای سینمایی  5/8درصد و برنامههای مطبوعاتی
و رس��انههای دیجیت��ال هم  5/8درص��د از برنامههای
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را تشکیل می دهند.

قرار دلهای عاشق در مشهد
وی در پایان سخنانش با بیان اینکه پایان راه هر سال کاروان جشنواره امام رضا(ع) مشهد مقدس
و زیارت بارگاه امام رضا(ع) می باش��د ،خاطرنش��ان کرد :اصحاب فرهنگ و هنر ،دانشگاهیان،
حوزویان ،میهمانان داخلی و خارجی ،دست اندرکاران جشنواره و  ...در شب میالد امام رضا(ع)
در جوار بارگاه نورانی قبله هفتم گرد هم جمع می شوند تا خستگی یکساله خود را با زیارت حرم
آن امام همام از تن بیرون آورند و با این زیارت دلهایشان آرام گیرد.

ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی
وی از برگزاری همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی در سه شهر قم  ،مشهد و شیراز
خبر داد و گفت :پس از س��ه همایش مقدماتی در این س��ه ش��هر همایش اصلی بانوان نیز اول
شهریور ماه در تهران برگزار میشود.
معاون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با اشاره به اینکه آیین افتتاحیه سیزدهمین دوره
جش��نواره امام رضا(ع) اول ذی قعده در س��الروز والدت حضرت معصوم��ه(س) در قم برگزار
میش��ود ،گفت :اختتامیه این جشنواره نیز یازدهم ذی قعده و در سالروز میالد با سعادت امام
رضا(ع) با حضور مقامات عالی کشور و اقشار مختلف مردم در مشهد برگزار میشود.

35

(علیه السالم)

سهم استانها در برنامهها
وی ادامه داد 12 :اس��تان برنامهه��ای بخش فرهنگی
جشنواره را برگزار می کنند 13،استان مجری برنامههای
بخش هنری هستند 7 ،استان میزبان  7برنامه پژوهشی
می باشند ،برنامههای سینمایی در  3استان کشور برگزار
میشود 3 ،استان دیگر هم میزبان برنامههای مطبوعاتی
و دیجیتال هس��تند ،همچنین  8برنامه بخش کودک و
نوجوان در همه اس��تانهای کشور برگزار میشود23 ،
برنامه هم در دانشگاههای کشور برگزار میشود.
س��روآزاد افزود:طبق تفاهم نامه ای که میان بنیاد بین
المللی امام رض��ا(ع) و معاونت فرهنگ��ی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری منعقد ش��ده است ،با محوریت این
معاونت نهضت رضوی و برنامههای جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در دانشگاههای کشور دنبال میشود.

گستره بین المللی جشنواره
سروآزاد به بخش بین الملل این جشنواره نیز اشاره داشت و تاکید کرد :با همکاری اعضای شورای
بین الملل جشنواره امام رضا(ع) برنامههای گسترده ای در سراسر جهان در حال برگزاری است
که برگزاری جش��نهای دهه کرامت در  718نقطه از جهان و چاپ و ترجمه  10عنوان کتاب
در حوزه فرهنگ رضوی از جمله آنهاست.همچنین از  8خادم نمونه فرهنگ رضوی خارج از
کشور در آیین اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) تقدیر خواهد شد.

نشستشورایهماهنگیجشنهایدههکرامتدربنیادبینالمللیامـ
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نشست شورای هماهنگی جشنهای دهه کرامت ،با حضور
حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا سلیمانی رییس این
شورا و مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و سید جواد
جعفری ،مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،در محل
این بنیاد برگزار شد.
س��ید جواد جعفری ،مدی��ر عامل بنیاد بی��ن المللی امام
رض��ا(ع) ،در این نشس��ت ،گف��ت :ش��ورای هماهنگی
جشنهای دهه کرامت ،یک شورای تاثیر گذار و محوری
است و یک استوانه فرهنگی در کشور به شمار می رود.
وی با اش��اره به ضرورت خالقیت و نوآوری در برنامههای
دهه کرامت افزود :باید م��دام خود را رصد و ارزیابی کنیم
و اجازه ندهیم جش��نهای دهه کرامت در گذر زمان کم
فروغ شود.
دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع)،مهم ترین فعالیت
ش��ورای هماهنگی جش��نهای دهه کرام��ت،را جریان
س��ازی در کش��ور عنوان کرد و ادامه داد :به برکت الطاف
امام رضا(ع) ش��اهد آن هس��تیم که این شورا در کشور به
رسمیت شناخته شده است و اگر در کشوری یک موضوع
به رس��میت شناخته شود قطعا بر روند تبدیل شدن آن به

به برکت الطاف
امام رضا(ع)
شاهد آن
هستیم که این
شورا در کشور
به رسمیت
شناخته شده
است و اگر
در کشوری
یک موضوع
به رسمیت
شناخته شود
قطعا بر روند
تبدیل شدن
آن به یک
باورعمومی
تبدیل شود

یک باورعمومی تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه پنجم ذی القعده به عنوان روز امامزادگان
در کشور نامگذاری شده است ،افزود 6 :ذی القعده نیز روز
بزرگداشت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) نام گرفته است.
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه
خوزس��تان دروازه ورود تشیع به ایران است ،تصریح کرد:
مراسم سالروز ورود امام رضا(ع) به ایران  22مرداد ماه در
شلمچه برگزار میشود که تدارک گسترده ای هم در این
زمینه پیش بینی شده است .که با همکاری سازمان بسیج
و دستگاههای اجرایی استان خوزستان به ویژه شهرستان
خرمشهر و با هماهنگی ش��ورای جشن های دهه کرامت
انجام خواهد شد.
همچنین در این نشس��ت حجت االس�لام والمس��لمین
حمیدرض��ا ارباب س��لیمانی ،رئیس ش��ورای هماهنگی
جشنهای دهه کرامت ،با اشاره به اینکه برنامه ریزیهای
گسترده ای برای برنامههای امس��ال در نظر گرفته شده
اس��ت ،گفت :امیدواریم صدا و سیمای جمهوری اسالمی
حضور پررنگی در انعکاس این برنامهها داشته باشد.
وی افزود :همانگونه که امام رض��ا(ع) را معرفی می کنیم

باید حضرت معصومه(س) را نیز معرفی کنیم و مطالعات
بیشتری در باره ایشان بیشتری در کشور انجام شود.
مش�اور وزیر فرهنگ و ارش�اد اسالمی خبر داد:
برگزاری  1500جشن محوری در  700شهر کشور در
دهه کرامت/اجرای  400هزار برنامه در دهه کرامت
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی از برگزاری 1500
جشن محوری در  700ش��هر با محوریت مساجد در دهه
کرامت خبر داد .
حجت االس�لام حمیدرضا ارباب س��لیمانی ،در جلسه
مشترک ش��ورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای
دهه کرامت با اس��تاندار خراس��ان رضوی ،اظهار کرد:
ترویج س��بک زندگی غرب از گذش��تههای دور توسط
دش��منان صورت می گرفته اس��ت و بهتری��ن راه برای
مقابله با این هدف دش��منان تروی��ج فرهنگ اهل بیت
است.
وی با اشاره به بزرگداشت امامزادگان سراسر کشور در روز
 5ذی قعده ،گفت :در کشور بیش از  8هزار امامزاده وجود
دارد که می توان به هر یک از آنها به عنوان قطب فرهنگ
رضوی توجه کرد.
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
با بیان اینک��ه روز  6ذی قعده روز بزرگداش��ت احمد بن
موسی(ش��اهچراغ) ،به عنوان س��ومین حرم اهل بیت در

ـــامرضا(ع)برگزارشد
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توجه ویژه به روستاییان کشور
وی با اش��اره به اینک��ه  22میلیون از جمعیت کش��ور در

 18کارگروه در شورای جشنهای دهه کرامت
رئیس ش��ورای هماهنگی و برنامه ریزی جشنهای دهه
کرامت با اش��اره به فعال س��ازی  18کارگروه در شورای
جش��نهای دهه کرامت با هدف ارتقای فعالیتهای این
دهه از دی ماه سال گذش��ته ،گفت :روزهای دهه کرامت
نامگذاری شده و به همین مناسبت کتابی نیز توسط آستان
مقدس حضرت معصومه(س) در حال تدوین است.
وی ده��ه کرامت را نمادی از کرامت الهی نس��بت به ملت
ایران بواس��طه حضور امام رضا(ع) در این کشور ،دانست
و تصریح کرد :ش��عار دهه کرامت در س��ال جاری “ترویج
فرهنگ اهل بیت(ع) با همدلی و همزبانی” انتخاب ش��ده
است.
وی با اشاره به اینکه ریش��ه همدلی و همزبانی در محبت
اهل بیت نهفته اس��ت ،تاکید کرد :اگر ارتباطمان را با اهل
بیت تقویت کنیم ارتباطمان با پیامبر خدا(ص) و در نهایت
با پروردگار برقرار میش��ود چرا که ریشه اصلی همدلی و
همزبانی کلمه توحید و وحدت است.
مش��اور وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی پیش��نهاد کرد:
نوجوانان و جوانان بسیاری در کشور وجود دارند که شیفته
و دلباخته امام رضا(ع) هس��تند و جا دارد در بحث توسعه
کمی و کیفی زی��ارت در قالب اردوه��ای دانش آموزی و
دانشجویی به این مقوله توجه شود.
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کشور نامگذاری شده است ،افزود :امسال روز  6ذی قعده
با روز جهانی مس��اجد همزمان شده و این ظرفیت فرصت
مناسبی اس��ت تا ائمه جمعه سراسر کشور در خطبههای
نماز جمعه به این مقوله بپردازند.
وی با ارائه گزارشی از فعالیتهای این شورا برای برگزاری
باشکوه جش��نهای دهه کرامت در س��ال جاری ،گفت:
به��ره گیری از ظرفیت  1500س��تاد محلی جش��نهای
دهه کرامت در سطح محالت شهرهای کشور در راستای
جریان سازی مردمی کردن جشنهای دهه کرامت ،توجه
به گروههای مختلف فرهنگی و مذهبی و اجتماعی به ویژه
بانوان ،کودکان ،نوجوانان ،اصناف ،ورزشکاران و  ...در این
دهه ،هدفگذاری برای  400هزار برنامه در س��طح کشور
توسط دستگاههای عضو شورا هماهنگی جشنهای دهه
کرامت ،برگزاری  1500جش��ن محوری در  700ش��هر
با محوریت مس��اجد از جمله برنامه ریزیهای ش��ورای
هماهنگی و نظارت جشنهای دهه کرامت در سال جاری
بوده است.

حجت االسالم
ارباب سلیمانی:
خوشبختانه
مجمع جهانی
اهل بیت(ع) در
حوزه برنامههای
محتوایی
جشنهای دهه
کرامت در خارج
از کشور ورود
مناسبی داشته که
این اقدام با تولید
کتاب و نرم افزار
و ترجمه کتب
متناسب با حوزه
رضوی به زبانهای
انگلیسی،
فرانسوی،
سواحلی و  ...همراه
بوده است

مناطق روستایی ساکن هستند افزود :در جشنهای دهه
کرامت در سال جاری توجه ویژه ای به این قشر شده است.
توسعه جشنهای دهه کرامت در سایر کشورها با همکاری
س��ازمان فرهنگ و ارتباط��ات اس�لامی ،مجمع جهانی
اهل بیت و جامع��ه المصطفی العالمیه ،توجه به توس��عه
فعالیتهای تبلیغاتی در سطح معابر و خیابانهای شهری
به همت دستگاههای عضو به ویژه شهرداری ،بهره برداری
از پروژهه��ای فرهنگی هنری ملقب ب��ه نامهای حضرت
رضا(ع) در ای��ن دهه ،توجه به موض��وع قدمگاههای امام
رضا(ع) به ویژه در شهرستان ابرکوه ،برگزاری آیین ورود
کاروان نمادین حضرت رضا(ع) به ش��لمچه در  23مرداد،
توجه به پایگاههای اوقافت فراغت در مدارس و مس��اجد و
آماده سازی گروههای سرود در دهه کرامت ،از دیگر برنامه
های ما در این دهه است.
حجت االس�لام ارب��اب س��لیمانی خاطرنش��ان کرد:
خوش��بختانه مجم��ع جهان��ی اهل بی��ت(ع) در حوزه
برنامههای محتوایی جش��نهای دهه کرامت در خارج
از کش��ور ورود مناس��بی داش��ته که این اقدام با تولید
کتاب و نرم افزار و ترجمه کتب متناسب با حوزه رضوی
به زبانهای انگلیس��ی ،فرانسوی ،س��واحلی و  ...همراه
بوده است.
وی تاکید کرد :محور فعالیتهای ما آس��تان مقدس امام
رضا(ع) ،آس��تان مبارکه حضرت معصومه(س) و آستان
حضرت شاهچراغ(ع) است .وی تصریح کرد :پس از پایان
دهه کرامت در س��ال گذش��ته برنامه ریزیهای گسترده
برای این دهه در سال  94صورت گرفت که تشکیل شورای
جشنهای دهه کرامت از مهرماه سال گذشته با حضور 31
دستگاه فرهنگی و اجرایی از جمله آنهاست.

جشن های مردمی
دهه کرامت

در آستانه دهه کرامت انجام شد

دیدار مدیرعامل بنیاد
بین المللی امام رضا(ع)
با معاونان آستان قدس رضوی
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س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با حجت االس�لام
سید جالل حس��ینی ،معاون تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی و
سیدخلیل منبتی ،معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی دیدار
و گفتگو کرد.
در دیدار دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) با مع��اون تبلیغات و ارتباطات
اسالمی آستان قدس رضوی که حضور دکتر هاش��می ،معاون فرهنگی سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی نیز حضور داش��ت ،طرفین درباره هماهنگی اجرای
برنامه های جشن های زیرسایه خورشید در عرصه بین الملل،با یکدیگر به تبادل
نظر پرداختند.
در این نشست مصوب شد کمیته ای در راستای هماهنگی بیشتر در ستاد جشن
های دهه کرامت آستان قدس رضوی تشکیل شود و مدیرعامل بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) و نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به عضویت این کمیته
در آیند.
همچنین مصوب شد یک نماینده دائمی از ستاد دهه کرامت آستان قدس رضوی
در شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا(ع) عضویت داشته باشد تا در
خصوص برنامه های خارج از کشور هماهنگی های الزم به عمل آید.
همچنین س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با معاون
اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی دیدار و گفتگو کرد و در این نشست
هماهنگی های الزم در ارتباط با برنامه های دهه کرامت صورت گرفت.
سید جواد جعفری در این دیدار گفت :حضرت آیت اهلل واعظ طبسی ،تولیت معزز
آستان قدس رضوی در دیدار اخیر با شورای هماهنگی دهه کرامت بر هماهنگی در
اجرای برنامه های این ایام تاکید داشتند و با توجه به فرمایشات معظم له بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) در راستای سیاست های آستان قدس رضوی و رهنمودهای
تولیت عظمای آس��تان قدس رضوی در جهت هماهنگی هر چه بیشتر برنامه ها
عمل می نماید.
در این نشس��ت منبتی معاون اماکن متبرکه و امور زائران آس��تان قدس رضوی
ضمن ابراز خوش��حالی از این که در ایام دهه کرام��ت بخش های مرتبط با دولت
برنامه ریزی جامع��ی را در دهه کرامت به عمل آورده اند بر تعامل و هماهنگی هر
چه بیشتر دستگاه های اجرایی با آستان قدس رضوی تاکید کرد.

دبیر کارگروه تهران و کالنشهرهای شورای بزرگداشت
جشنهای دهه کرامت:

ضرورت برگزاری جشن های
دهه کرامت با حضور مردم

دبی��ر کارگ��روه ته��ران و کالنش��هرهای ش��ورای
بزرگداش��ت جش��نهای ده��ه کرامت با اش��اره به
برگزاری جشنهای محله محور در ایام دهه کرامت
در سطح شهرهای کشور گفت :مردم باید فعالیتهای
فرهنگی را مدیریت کنند.
یاسر برخورداری ،دبیر کارگروه تهران و کالنشهرهای
شورای بزرگداشت جشنهای دهه کرامت ،با اشاره به
برگزاری جشنهای محله محور در ایام نیمه شعبان با
عنوان «شوق انتظار» در محلههای شهر تهران ،اظهار
کرد :شهر تهران به  354محله تقسیم شده است که
هر محله دارای سرای محله ،هیئت امنا و مدیر محله
اس��ت و مردم در کانونهای هر محله توانمندیها،
پتانسیلها و ظرفیتهای خود در برگزاری جشنهای
ایام نیمه شعبان به بروز و ظهور می رسانند.
وی افزود :برهمین اس��اس از چند س��ال گذش��ته
کارگروه تهران و کالنش��هرها در شورای هماهنگی
جشنهای دهه کرامت تشکیل و از طریق جلسات هم
اندیشی با شهرداریهای کالنشهرها ،احکام معاونین
فرهنگی شهرداری کالنشهرها تبیین شد که یکی از
مهم ترین برنامههای این کارگ��روه در قالب اجرای
طرح جشنهای محله محور در ایام دهه کرامت است.
برخورداری با تاکید بر اینکه تس��هیل گری به جای
تصدی گری فعالیتهای فرهنگی را به بهترین نحو
پیش م��ی برد ،ابراز کرد :فعالیته��ای فرهنگی اگر
رن��گ و لعاب دولتی بودن را به خود بگیرند تبدیل به
آفت می شوند.
وی ادامه داد :معتقدیم که فعالیتهای فرهنگی باید
تحت مدیریت مردم انجام شود چرا که با وجود سالیق
و عالقه مندیهای متفاوت میان گروههای مختلف
مردم ش��اهد به ظهور رس��یدن فعالیتهای متنوع
فرهنگی هستیم.
دبی��ر کارگ��روه ته��ران و کالنش��هرهای ش��ورای
بزرگداش��ت جش��نهای دهه کرام��ت گفت :نقش
شهرداریها در برگزاری این جشنها ارائه امکاناتی
از قبیل دادن امکان��ات تزئینات��ی ،پذیرایی ،غرفه،
ایستگاه صلواتی و  ...به محالت است و مردم با سلیقه
خود مس��ئول برگ��زاری چگونگی نح��وه برگزاری
جشنها هستند.
وی خاطرنش��ان کرد :در پایان نیز محالت توس��ط
ش��هرداریها ارزیاب��ی و از محالت��ی ک��ه بهترین
جش��نهای را برگزار کرده باش��ند تقدی��ر به عمل
خواهد آمد.

(علیه السالم)

محمد کاظم انبارلویی خبر داد:

بسیج اصناف کشور برای برگزاری جشنهای دهه کرامت

نماینده اصناف کشور درس��تاد هماهنگی جشنهای
دهه کرامت گف��ت :تمامی امکان��ات الزم برای هرچه
بهتر برگزار ش��دن جش��نهای دهه کرام��ت در بین
اصناف کشور
بسیج شده است .محمد کاظم انبارلویی افزود :اصناف
کشور درکنار سایر دستگاههای دولتی تالش خواهند
کرد ت��ا از تمامی ظرفیتهای موجود ب��رای برگزاری
این جشنها
اس��تفاده کنند و برای این امر مهم نی��ز فعالیتهایی
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت که در راستای
سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.
وی ادام��ه داد :اتاقهای اصناف سراس��ر کش��ور بنا به
دریافت توصیه نامه گسترش فعالیتهای واحد صنفی
در حوزه برگزاری جشنهای دهه کرامت از بدو آغاز این
جشنها فعال خواهند شد و تا پایان این دهه به کار خود
با قوت و شدت ادامه می دهد.
انبارلویی خاطرنش��ان کرد :ارس��ال پیامک ،ابالغیه،
دعوتنامه ،ش��یوه نامه برگزاری و جزئیات جشنهای
دهه کرامت از طریق دبیرخاننه جش��نهای مردمی به

اتاقهای اصناف سراس��ر کشور ارسال شده است تا هر
چه زودتر تمامی واحدهای صنفی کشور فعالیت خود
را در این زمینه آغاز کنند و برنامه از انس��جام و ارزیابی
مطلوبی برخوردار باش��د .وی افزود :در س��ال گذشته
حدود  1میلی��ون و  200هزار پیامک رضوی به تمامی
اعضای اتاقهای اصناف سراسر کشور ارسال شد و پیش
بینی میشود این میزان در سال جاری به مرز  1میلیون
و  500هزار برسد.
نماینده اصناف کشور درس��تاد هماهنگی جشنهای
دهه کرامت از آمادگی تمامی استانها به جهت برگزاری
هر چه باش��کوه تر این رویداد بزرگ در حوزه فرهنگ
رضوی خبر داد و گفت :در تالشیم تا جشنهای مردمی
دهه کرامت در تمامی استانها به صورت فاخرتر نسبت
به سال گذشته برگزار شود و تحسین تمامی اقشار را به
همراه داشته باشد.
انبارلوی��ی تصریح کرد :آذین بندی بازارهای کش��ور،
پخش شیرینی و برگزاری جشنهای کوچک و بزرگ
در محل بازارهای اصلی کشور از جمله برنامههای این
حوزه برای دهه کرامت سال جاری است.

 17هزار مهد کودک کشور میزبان جشنهای دهه کرامت

شادی کودکان ایرانی در ایام میالد امام رضا(ع)

اعالم آمادگی اصناف
و بازاریان برای
برپایی جشنهای
دهه کرامت
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نماینده جامعه اس�لامی اصن��اف و بازار در
شورای هماهنگی جشنهای رضوی گفت:
اصناف اس��تان خراس��ان  16برنامه را برای
دهه کرامت تدارک دیده اند که از جمله آنها
می توان به  5جش��ن ب��زرگ در اصناف طال
و جواهر ،تراش��کاری ،گوش��ت گوسفندی،
نمایشگاههای اتومبیل و آبنبات و شیرینی
در مشهد برگزار میشود.
بهارلویی افزود :تعبیه ایستگاههای صلواتی
در مس��یر زائ��ران پی��اده و ارس��ال پیامک
گروهی ،توزیع شاخه گل ،برگزاری مسابقات
در سطح شهر نیز ازدیگر برنامههای ما است
که در این ایام برگزار خواهد شد.
بهارلویی تصریح کرد :در راس��تای خدمت
رس��انی به م��ردم ،اداره کل صنعت و معدن
و تجارت خراس��ان رضوی مجوزی را برای
ف��روش فوق الع��اده برخی اصن��اف در ایام
ده��ه کرامت صادر کرده اس��ت که فرصتی
خوب برای رونق ب��ازار در این دهه پر برکت
می باشد.
وی گفت :همچنین آذین بندی خیابانها،
دیدار با خانواده شهدا ،غبارروبی مزار شهدا
و ...از دیگر برنامههای برای این دهه اس��ت
که به اجرا در خواهد آمد.
نماینده جامعه اس�لامی اصن��اف و بازار در
شورای هماهنگی جش��نهای دهه کرامت
اضافه کرد :در س��ال گذش��ته برای تبریک
دهه کرام��ت تعداد  1میلی��ون و 183هزار
پیامک گروهی ارس��ال ش��ده بود و در سال
جاری پیش بینی میشود رقم قابل توجهی
افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به برنامههای این اتحادیه در ایام
دهه کرامت سال گذشته گفت :این اتحادیه
موفق ش��ده اس��ت با مجموعههای زیر نظر
خود در سراسر کشور تفاهم نامه ای مبنی بر
برگزاری جش��نهای دهه کرامت امضا کند
ک��ه این می تواند نکت��ه ای مثبت به منظور
پرشورتر برگزار شدن این جشنها باشد.
بهارلویی ادامه داد :جلسات متعددی در این
راستا با مس��ئولین امور صنفی برگزار شد و
ارتباط و هماهنگی ب��ا کانونهای فرهنگی
هنری مس��اجد برگزاری جش��نهای دهه
کرامت صورت گرفت.
وی از استان خراسان رضوی ،قم و فارس به
عنوان اس��تانهایی که برنامههای گسترده
ای در دهه کرامت داشتند نام برد.
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نماینده بهزیستی در شورای جشنهای دهه کرامت
از برگزاری جش��نهای دهه کرامت در  17هزار مهد
کودک سراسر کشور خبر داد.
لیال ولیزاده ،نماینده بهزیستی در شورای جشنهای
دهه کرامت ،با اشاره به برگزاری جشنهای این ایام
مبارک در  17هزار مهد کودک تحت پوشش سازمان
بهزیستی در سراسر کش��ور ،اظهار کرد :هم خوانی
(سرود ،تواشیح و  ،)...تک خوانی(دکلمه ،سرود و ،)...
نمایش خالق ،نقاشی و کاردستی از جمله رشتههایی
است که برای مخاطبانمان در مهدکودکها در این
ایام در نظر گرفته ایم.

وی با اش��اره به اهمیت و حساس��یت س��ن کودکی
گف��ت :تثبیت ،تعمی��ق و درونی ک��ردن محبت به
ام��ام رضا(ع)،حض��رت معصوم��ه(س) و حض��رت
شاهچراغ(ع) در خردس��االن به عنوان پیام رسانان
قرآن و اهل بیت(ع)به ویژه در ایام دهه کرامت هداف
اصلی ما در برگزار یاین جشنهاست.
وی ایجاد نش��اط و مش��ارکت اجتماع��ی در بین
بچهه��ا را از اه��داف برگ��زاری جش��نهای دهه
کرامت در مهدهای سراسر کشور دانست و تصریح
کرد :ایجاد حس وطن دوس��تی در میان نونهاالن
به عنوان میزبانان حض��رت امام رضا(ع) ،حضرت
معصومه(س) و حضرت ش��اهچراغ(ع) ،مشارکت
والدی��ن ،مدی��ران و مربیان مهده��ای کودک در
این برنامهها ،شناس��اندن ارزشها و شخصیتهای
تاثیر گذار دین اس�لام در کش��ور ای��ران و تقویت
مش��ارکتهای بین بخش��ی از دیگر اه��داف این
جشنهاس��ت .ولی��زاده ادامه داد :بی��ان و تبیین
زیباییه��ای معن��وی و فیزیکی ح��رم مطهر این
حضرات ،بیان فضائ��ل اخالقی این حضرات نظیر:
محبت ،میهمان دوستی و  ،...تقویت عشق و عالقه
کودکان ایرانی به عنوان میزبانان این حضرات ،از
اهداف مهم ما در برگزاری این جشنهاس��ت.

نماینده جامعه اسالمی اصناف
و بازار در شورای هماهنگی
جشنهای رضوی:

جشن های مردمی
دهه کرامت

معاون فرهنگی آستان حضرت معصومه(س)ویژه برنامههای بارگاه
کریمه اهل بیت در دهه کرامت را تشریح کرد
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(علیه السالم)

معاون فرهنگی آس��تان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها برگزاری
بی��ش از  500برنامه در  50عنوان در دهه کرامت از س��وی حرم مطهر کریمه اهل
بیت خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری آس��تان حضرت معصومه س�لام اهلل علیها حجت االسالم
والمسلمین مهدی احمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این مطلب که
بیش از  500برنامه در  50عنوان در دهه کرامت از س��وی حرم برگزار خواهد شد،
اظهار داشت :دهه کرامت در گذشته در تقویم رسمی کشور وجود نداشت و برنامه
خاصی در این ایام برگزار نمی ش��د؛ اما خوشبختانه در سالهای اخیر اول ذیقعده
روز تولد حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها انتخاب و دهه کرامت بر اساس آن
پایه گذاری شده است.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها خاطرنشان
س��اخت :نام دهه کرامت برگرفته از لقب حضرت فاطمه معصومه س�لام اهلل علیها
اس��ت و امروز در سراسر کشور ش��ورای مخصوصی برای این ایام شکل گرفته و در
طول سال جلسات گوناگونی برگزار میشود.
حجت االس�لام والمس��لمین احمدی تصریح کرد :در این راستا ،کتابی به نام «در
آس��تان کرامت» در نس��خه دوم تولید شده که محتوای مناس��ب با هر روز در آن
گردآوری و انتشار پیدا کرده است.
وی با بیان این مطلب که برنامههای دهه کرامت از روز شنبه 24مرداد  1394آغاز
خواهد شد ،اظهار داش��ت :این برنامه با ورود کاروان «زیر سایه خورشید» اعزامی
از آستان مقدس حضرت رضا(ع) از س��اعت  19در صحن امام رضا(ع) آغاز و مورد
استقبال خدام و عموم عالقمندان قرار خواهند گرفت.
معاون فرهنگی آس��تان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها ادامه داد:
در ش��ب میالد حضرت معصومه س�لام اهلل علیها ،ویژه برنامه ای در شبستان امام
خمینی(ره) برگزار میشود که تالوت قرآن با نوای سید جواد حسینی ،سخنرانی
حجت االسالم والمسلمین ماندگاری و مداحی سید مهدی میرداماد و سید احمد
واعظی و در پایان گلباران مضجع شریف حضرت از جمله این برنامه خواهد بود.
حجت االس�لام والمس��لمین احمدی اف��زود :در روز میالد نیز برنام��ه افتتاحیه
جش��نهای مردمی دهه کرامت در حرم مطهر مطابق با برنامههای هر ساله انجام
خواهد شد.
وی ابراز داش��ت :اجرای تواش��یح ،مدیحه س��رایی حاج احمد واعظی ،سخنرانی

حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی و آیین خطبه خوانی از برنامههای
روز میالد خواهد بود.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها خاطرنشان
س��اخت :آیین معنوی هدیه معنوی تالوت نیم جز از قرآن کریم و همچنین آیین
ش��عرخوانی ملکوت هش��تم در عصر روز میالد با حضور ش��اعران آیینی کشور از
برنامههای عصر روز میالد می باشد.
حجت االسالم والمسلمین احمدی تصریح کرد :همچنین جشن شام میالد حضرت
معصومه سالم اهلل علیها بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجت االسالم حسینی
قمی و مداحی حاج عباس حیدرزاده برگزار می گردد.
وی یادآور ش��د :برنامه «در پناه بانو» ویژه بانوان از دیگ��ر برنامههای عصر روز 26
مرداد خواهد بود.
معاون فرهنگی آس��تان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها با اشاره به
برگزاری برنامه «در سایه سار کریمه» ،بیان داشت :اعزام سفیران حضرت معصومه
س�لام اهلل علیها به  8استان تهران ،کردستان ،مرکزی ،گیالن ،اصفهان و  ...از دیگر
برنامههای دهه کرامت می باشد.
حجت االسالم والمسلمین احمدی افزود :بازدید از مراکز گوناگون استان همانند
غبارروبی بقاع متبرکه ،دیدار با خانواده شهدای مدافع حرم و ادای احترام به خانواده
شهدای خواهر از جمله برنامههای این دهه می باشد.
وی ادامه داد :همچنین در بوستان حضرت نجمه ویژه برنامههایی در شبهای دهه
کرامت برای قشر کودک و نوجوان برگزار میشود.
معاون فرهنگی آس��تان مقدس حض��رت فاطمه معصومه س�لام اهلل علیها اظهار
داشت :آیین تجلیل از حافظان قرآن کریم برادر و خواهر از برنامههای دهه کرامت
است که زیر نظر مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر به ترتیب در  26مرداد و  30مرداد
برگزار خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین احمدی با اشاره به برنامههای بین المللی دهه کرامت،
ابراز داشت :در این راس��تا همایشهایی بین المللی برای حضرت فاطمه معصومه
سالم اهلل علیها در  8کشور هندوستان ،عراق ،آذربایجان ،پاکستان و  ...اجرا خواهد
شد.
وی خاطرنشان س��اخت :قرائت خطبه روزانه از دیگر برنامههای دهه کرامت است
که از آیینهای بسیار قدیمی حرم مطهر بوده و از سوی خادمان انجام خواهد شد.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها تصریح کرد:
حضور هنرمندان در حرم مطهر از دیگر برنامههاس��ت که احادیث و کلمات نورانی
اهل بیت(ع) را به قلم زیبا نوشته و در اختیار مردم قرار خواهند داد.
حجت االسالم والمسلمین احمدی بیان داشت :مسابقات قرآنی کریمه در مقاطع
نوجوان و جوان و در دو قس��مت خواه��ر و برادر در  29و  30م��رداد از جدیدترین
برنامههای دهه کرامت است که مسبوق به سابقه نمی باشد.
وی با اش��اره به برگزاری برنامه «من هم مهربان هستم» ،اظهار داشت :این برنامه،
ویژه فرزندان خادمان حرم مطهر است که در روز جمعه  30مرداد برگزار می گردد.
معاون فرهنگی آس��تان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها با اشاره به
افتتاح جش��نواره بین المللی فاطمی همزمان با افتتاحیه برنامههای دهه کرامت،
ابراز داشت :در این جشنواره به شخصیتهای حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و
حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها به صورت عام پرداخته خواهد شد.
حجت االسالم والمسلمین احمدی خاطرنشان ساخت :نماز ،امر به معروف ،نهی از
منکر ،عفاف و حجاب ،فرهنگ زیارت ،ش��خصیت حضرت معصومه سالم اهلل علیها
و دفاع از والیت در س��یره حضرت فاطمه زهرا س�لام اهلل علیها و حضرت معصومه
سالم اهلل علیها از موضوعات جشنواره و درگروههای سنی و با دو رویکرد عمومی و
تخصصی می باشد.
وی با بیان این مطلب که این جشنواره از نخستین روز ماه ذیقعده آغاز خواهد شد،
گفت :مهلت ارس��ال آثار تا س��ی ام آذرماه و اختتامیه آن در یازدهم دی ماه برگزار
خواهد شد.

رییس کارگروه محتوایی جشنهای مردمی دهه کرامت:

ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السالم؛
با همدلی و همزبانی شعار امسال جشنها
رییس کارگروه محتوایی جش��نهای مردمی دهه کرامت ،ش��عار سال و اسامی جشنهای
مردمی دهه کرامت  94را تشریح کرد.
حجت االسالم س��ید محمد صادقی آرمان مس��ئول روابط عمومی و امور بین الملل آستان
مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ،با اعالم این خبر گفت :در کارگروه محتوایی جشنهای
مردمی دهه کرامت ،کمیته راهبردی و کمیته پژوهشهای راهبردی تشکیل شده که در طی
سال گذشته ،چندین جلس��ه با حضور اعضای آن برگزار شد و مباحث محتوایی جشنهای
دهه کرامت مورد بررسی قرار گرفته است.
کارگروه محتوایی جشنهای مردمی دهه کرامت
وی یکی از مهم ترین وظایف کارگروه محتوایی جشنهای مردمی دهه کرامت را تعیین شعار
سال و اسامی روزهای دهه کرامت برشمرد و گفت :مبانی نامگذاری ایام دهه کرامت و شعار
سال با در نظر گرفتن شعار سال رهبری ،نگاه بین المللی به دهه کرامت و تناسب با شرایط و
نیازهای کنونی کشور می باشد .همچنین محور برنامهها ،حفظ مردمی بودن جشنهای دهه
کرامت است و تالش شده اقشار مختلف نیز در نامگذاریها سهیم باشند.
رییس کاگروه محتوایی جشن مردمی دهه کرامت شعار سال  94را «ترویج فرهنگ اهل بیت
علیهم السالم؛ با همدلی و همزبانی» عنوان کرد و گفت :جشنهای مردمی دهه کرامت  94از
 25مردادماه جاری(اول ذی القعده) همزمان با سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه(س)
و روز دختر با ن��ام «کریمة اهل
بیت(علیه��م الس�لام)؛ الگوی
دختر مسلمان در تبعیت از ولیّ
زمان» در سراس��ر کشور آغاز
میشود.
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عل��ی خواجه نژادیان ،معاون فرهنگی آس��تان مقدس احمدی و محمدی
(علیهما السالم) از برگزاری جشنواره ادبی و هنری حضرت شاهچراغ (علیه
السالم) در رشته های مختلف هنری خبر داد و گفت :این جشنواره 29مرداد
همزمان با دهه کرامت در حرم مطهر حضرت ش��اهچراغ (علیه السالم) در
شهر ش��یراز برگزار می شود و هنرمندان کش��ور از طریق این جشنواره به
ساحت آن حضرت ادای احترام می کنند.
معاون فرهنگی آستان مقدس احمدی و محمدی (علیهما السالم) با اشاره
به اینکه جش��نواره ادبی و هنری حضرت شاهچراغ (علیه السالم) در رشته
های عکس ،شعر ،داستان و خوشنویسی به شکل منطقه ای برگزار خواهد
شد افزود :این جشنواره در سطح ملی در کشور برگزار می شود که هنرمندان
بیش از  ۲۰استان کشور در این جشنواره شرکت کردند.
عل��ی خواجه نژادیان ،معاون فرهنگی آس��تان مقدس احمدی و محمدی
(علیهما السالم) در جلس��ه هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت ،با اشاره به
اینکه برنامه های این دهه در راستای افزایش معارف مردم در سطح کشور در
نظر گرفته شده است ،اظهار کرد :کاروان های پیاده با عنوان «کوچ عاشقانه»
از سراسر استان در روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (علیه السالم) در این
حرم مطهر حضور می یابند.
وی با یادآوری جشنواره ادبی و هنری حضرت شاهچراغ (علیه السالم) در
رشته های عکس ،شعر ،داستان و خوشنویسی که به شکل منطقه ای برگزار
شد ،افزود :این جشنواره در سطح ملی در کشور برگزار شد که از هنرمندان
بیش از  20استان کشور در این جشنواره شرکت کردند.
خواجه نژادیان با تاکید بر اینکه مهلت ارس��ال آثار به این جش��نواره تا 15
تیرماه بوده اس��ت ،ادامه داد :مراس��م اختتامیه این جشنواره در  29مرداد
همزمان با دهه کرامت در حرم مطهر حضرت ش��اهچراغ (علیه الس�لام)
برگزار می شود.
وی همچنین از راه اندازی کاروان پیاده بانوان در روز میالد حضرت فاطمه
معصومه (سالم اهلل علیها) در شیراز خبر داد و گفت :بانوان شیرازی که عمدتا
از اعضای کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد نیز هستند فاصله زیارتگاه
ام احمد (سالم اهلل علیها) تا حرم مطهر را می پیمایند.
وی توجه به جایگاه فرهنگی ،هنری سومین حرم اهل بیت (علیهم السالم)
در ایران  ،.گسترش فعالیت های فرهنگی ،هنری ،ادبی و مذهبی مرتبط با
سیره ی ائمه ی معصومین (علیهم السالم) به ویژه حضرت احمد بن موسی
الکاظم ش��اهچراغ (علیه الس�لام) و پاسداش��ت پدید آورندگان آثار برتر
فرهنگی ،هنری در زمینه سیره و شخصیت حضرت احمد بن موسی الکاظم
شاهچراغ (علیه السالم) را از مهم ترین اهداف این جشنواره اعالم کرد.

(علیه السالم)

اسامی روزهای این دهه
وی به اس��امی دیگر ایام دهه
کرامت اش��اره ک��رد و گفت:
روز دوم ده��ه کرام��ت به نام
«قم؛ مأذنة اس�لام ناب محمدی(صلیاهللعلیهوآله)،منادی س��بک زندگی والیی» ،روز
س��وم «زندگی کریمانه؛ در س��ایه عمل به آموزههای مه��دوی» ،روز چهارم «اهل بیت
علیهم الس�لام؛ الگوی بصی��رت و مقاومت در برابر مس��تکبران و طاغوتها» ،روز پنجم
«امامزادگان؛ علمداران معارف اس�لامی ،مأمن فعالیتهای اصیل فرهنگی» ،روز شش��م
«حضرت احمدبنموسی علیهالس�لام؛ مظهر امامشناسی و قیام در راه امام» ،روز هفتم
«مس��جد؛ پایگاه هدایت ،کانون کرامت» ،روز هش��تم «جوانان حوزه و دانشگاه؛زمینه
س��ازان تحقق جامعه ی الگو» ،روز نهم «مح ّبت اهل بیت(علیهم السالم)؛ نقطهی پیوند
دولت و ملت» و روز دهم «آس��تان قدس رضوی؛ پرچمدار نشر فرهنگ قرآن و اهل بیت
علیهم السالم» نامگذاری شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :آیین اختتامیه جش��نهای دهه کرامت در تاری��خ (94/6/4یازدهم
ذی القعده) در س��الروز والدت پر خیر و برکت امام رضا علیهالسالم با شعار «عالم آل محمد
صلیاهللعلیهوآله ،الهامبخش همدلی و همزبانی به مسلمین» برگزار میشود.
حجت االسالم صادقی آرمان خاطرنش��ان کرد :کتابی نیز بعد از ماه مبارک رمضان ،منتشر
ش��د که در این کتاب شرح اسامی ایام دهه کرامت بر اساس آیات و روایات و سخنان حضرت
امام و مقام معظم رهبری را بررس��ی کرده است .همچنین در این کتاب برنامههای قابل اجرا
در دهه کرامت برای دستگاههای مختلف نیز پیشنهاد شده است.
وی هم چنین در پاسخ به این سوال که آستان مقدس حضرت معصومه(س) ،برای دهه کرامت
چه برنامههایی را در نظر گرفته است،گفت :عنوان برنامهها خیلی زیاد است ،برگزاری جشن
ویژه در شب و روز میالد امام رضا(ع) از جمله آنهاست.
وی��ژه برنامههای��ی با عن��وان خواهر خورش��ید و عطر رض��وی که در ح��رم مطهر حضرت
معصومه(س) ،برگزار میشود،تولید کلیپهای دو دقیقه ای با مضامین رضوی و اعزام سفیران
رضوی به مشهد مقدس،برگزاری همایش برای نوجوان ،جشن عبادت که به صورت گسترده
در روز میالد امام رضا(ع) برگزار میشود؛از جمله این برنامههاست.

هنرمندان کشور
به حضرت شاهچراغ (ع)
ادای احترام می کنند

بزرگداشت
شاهچراغ

(ع)

آیت ا ...دستغیب:

حمایت و پشتیبانی از مقام والیت در عصر ما از مهم ترین وظایف است
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تولیت آس�تان مقدس احمدی و محمدی(علیهما السلام) امین والیت را از
مشخصههای بارز شخصیتی حضرت احمد بن موسی(علیهالسالم) دانست و
گفت :حمایت و پشتیبانی از مقام والیت در عصر ما از مهم ترین وظایف است.
آی�ت اهلل س�ید علی اصغ�ر دس�تغیب ،تولی�ت آس�تان مق�دس احمدی و
محمدی(علیهما السلام) در جلسه اعضای ش�ورای هماهنگی بزرگداشت
دهه کرامت کشور در سالن ش�هید آیت اهلل دستغیب آستان مقدس حضرت
احمد بن موسی شاهچراغ(علیهالسالم) ،اظهار کرد :دهه کرامت در راستای
نشر فرهنگ کرامت با نگرش به سبک زندگی الگوهای بزرگ بلکه عالی ترین
الگوهای کرامت در جامعه است.
وی با اشاره به ویژگیهای بارز شخصیتی سه فرزند امام هفتم(علیهالسالم)
که در ایام دهه کرامت برنامهها با محوریت آنان برگزار میش�ود ،افزود :مقام
والیت و امامت حضرت امام رضا(علیهالسالم) که جایگاه خود دارد ،حضرت
فاطمه معصومه(سالم اهلل علیها) که عالی ترین مقامات معنوی نزد خدا برای
ایشان است و حضرت شاهچراغ(علیهالسالم) نیز جایگاه رفیع ایشان از لحاظ
مقامات معنوی و امین والیت از مشخصههای بارز شخصیت ایشان است.
آیت اهلل دستغیب با بیان اینکه حضرت شاهچراغ(علیهالسالم) جایگاه خاصی
در معرفی والیت برادر بزرگوارشان حضرت امام رضا(علیهالسالم) داشتند،

خاطرنش�ان کرد :در ش�رایطی قرار گرفته ایم که تاریخ حیات ائمه در برخی
مقاطع تکرار شده است و حمایت و پشتیبانی از مقام والیت در عصر ما از مهم
ترین وظایف است .تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(علیهما السالم)
ادامه داد :دهه کرامت ارزش ویژه دارد و مردم براس�اس مودتی که به خاندان
ائمه اطهار(علیهم السلام) دارند ،به س�مت حرمهای مطهر جاری هستند و
البته نقش عمده ای خواص و ستاد دهه کرامت داشته و می تواند باالتر از این
داشته باشد که از لحاظ معرفتی نیز گامهایی برداشته شود تا مردم با شناخت
و آگاهی بیشتری به زیارت نائل شوند.
وی تاکید کرد :توصیه مقام معظم رهبری این بوده است که این مرقد تابناک که
قبله امید مردم است ،اهتمام بیشتری برای آن انجام شوند و توسعه داده شود
که هم امکانات بیشتری در اختیار زائرین قرار داده شود و هم از لحاظ معرفتی
پایههای قوی تری داشته باشد .آیت اهلل دستغیب افزود :هر کار بزرگی بر سر
راه خود با موانعی روبروست اما به نظر می رسد موانعی که در مسیر پیشرفت
این حرمهای مطهر موجود اس�ت ،به نوعی استثنایی است و از ناحیه کسانی
که از آنها انتظار است که همراهی و مساعدت کنند و جدیت داشته باشند؛ به
دالیلی که امام جمعه بیان داش�ت که باعث تاسف و تاثر است و امیدواریم به
مسئولیت شرعی و قانونی خود به وجه صحیح عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در اس�تان فارس :راههای دسترس�ی مردم به حرم مطهر
حضرت احمد بن موسی(ع) تسهیل شود
نماینده ولی فقیه در استان فارس با بیان اینکه راههای دسترسی مردم به حرم مطهر
حضرت احمد بن موسی(ع) تسهیل شود ،گفت :توسعه حرم در درون با موانع زیادی
روبرو بوده است که این نقیصه باید برطرف شود.
نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز ،با تقدیر از فعالیتهای صورت
گرفته در خصوص توس��عه این حرم مطهر ،تاکید کرد :توسعه حرم در درون با موانع
زیادی روبرو بوده اس��ت و عواملی که هیچ احساس مسئولیتی در آنها دیده نمیشود،

در تصمیم گیری مرتبط هستند که این نقیصه باید برطرف شود.
آیت اهلل ایمانی در ادامه شناخت عمیق از حرم مطهر ،رابطه مردم و حرم مطهر و توجه
به س��خنان رهبر معظم انقالب را از نکات مهم برای تصمیم گیرندگان حرم حضرت
شاهچراغ(علیهالسالم) دانس��ت ،تصریح کرد :باید در این زمینه پاسخگوی تصمیم
گیریهای خود باش��ند زیرا در این طرح س��ه حرم مطهر حضرت احمد بن موس��ی،
حضرت سید میرمحمد و سیدعالء الدین حسین(علیهم السالم) به عنوان یک قطب
زیارتی دیده شده و اجازه اتصال این سه حرم مطهر داده شده است.
ب نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری ا تاکید بر اینکه توسعه و توجه

به حریم حرم مطهر احمد بن موسی(علیهم السالم) در کنار ثبت
خانههای میراث فرهنگی مدنظر باش��د ،خطاب به اعضای شورای
هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت توصیه کرد :ش��ما مسئولیت
رس��یدگی به این حرمهای مطهر را دارید و این سه حرم است که
ش��ما را دورهم جمع کرده است پس باید به وضعیت سومین حرم
اهل بیت(علیهم السالم) رسیدگی کنید.
امام جمعه ش��یراز همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود با
اشاره به روند پیگیری مسئله دانشنامه احمدی و محمدی(علیهما
السالم) گفت :برای رسیدن به این مهم پیش بینی شد که همایشی
دوس��االنه در خصوص حرمهای مطهر حضرت احمد بن موسی،
حضرت سید میرمحمد و سیدعالء الدین حسین(علیهم السالم)
برگزار شود و مسئولیت فراخوان مقاله به عهده بنیاد فارس شناسی
که وابس��ته به هیچ ارگانی نبود و صبغه پژوهش��ی ،فرهنگی دارد،
گذاشته شد.
وی افزود :بیش از  80مقاله ارزیابی شده در عرصه حرمهای مطهر
و ب��ه خصوص حرم مطهر حضرت احمد بن موسی(علیهالس�لام)
رسیده اس��ت که در دهه کرامت این همایش برگزار میشود و در
دهه کرامت امسال برای دهه کرامت سال  96فراخوان مقاله خواهد
شد و همایش دوم در آن سال برگزار خواهد شد.
آیت اهلل ایمانی یادآور ش��د :مجموعه ی تهیه ش��ده شامل  2جلد
کتاب هر کدام  350الی  400صفحه ای است که از دید کارشناسان
گذشته و به فضل پروردگار همایش سال  96باشکوه تر و اثرگذارتر
خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه از عناصر حوزوی برای این همایش مقاله کمتر
وجود دارد ،تاکید کرد :این مقاالت پش��توانه ای برای دانش��نامه
احمدی و محمدی(علیهما السالم) که به عنوان پشتوانه فرهنگی،
فکری و پژوهش��ی برای عامه مردم و دانش��گاهیان مورد استفاده
قرار گیرد.

برنامههای دهه کرامت در ش�یراز و تمامی شهرس�تانهای اس�تان فارس برگزار
میشود
دبیر ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت فارس از برگزاری برنامههای دهه کرامت در
شیراز و تمامی شهرستانهای استان خبر داد.
بهزاد مریدی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،اظهار کرد:جشنواره هنرهای تجسمی

43
ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت جش�نهای دهه کرامت کشور :فعالیتهای
بزرگداشت دهه کرامت جنبه فراملی پیدا کرده است
رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت جشنهای دهه کرامت کشور با بیان اینکه امروز فعالیتهای
دهه کرامت به برکت وجود شورای بزرگداشت دهه کرامت جنبه ملی و فراملی پیدا کرده است،
گفت :نامگذاری روزهای دهه به نامهای متناس��ب و تدوین برنامهه��ا و مطالب از فعالیتهای
محوری شوراست.
حجت االسالم حمیدرضا ارباب سلیمانی با تاکید بر اینکه کارهای پژوهشی در خصوص حضرت
شاهچراغ(علیهالسالم) در استان و کشور در حال پیگیری است ،گفت :بیش از یکصد عنوان برنامه
در سطح ملی و استانی در دهه کرامت به ویژه در رابطه حضرت شاهچراغ(ع) اجرایی میشود.
وی خاطرنشان کرد 6 :ذیقعده در تقویم کشور به نام حضرت شاهچراغ(علیهالسالم) نامگذاری
شده است.
رئیس شورای هماهنگی بزرگداشت جش��نهای دهه کرامت کشور با اشاره به اینکه در جلسه
اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور برنامههای مختلفی از سوی دستگاهها
و نهادها ارائه شد ،یادآور شد :بیش از یکصد عنوان برنامه در سطح ملی و استانی در دهه کرامت
به ویژه در رابطه حضرت شاهچراغ(ع) اجرایی میشود.
وی با یادآوری این مطلب که  6ذیقعده با جمعه مصادف ش��ده اس��ت ،افزود :خطبای جمعه نیز
با هدایت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کش��ور به موضوع حضرت شاهچراغ(علیهالسالم)
خواهند پرداخت.
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با تاکید بر اینکه کارهای پژوهشی در
خصوص حضرت شاهچراغ(علیهالسالم) در استان و کشور در حال پیگیری است ،اظهار داشت:
امیدواریم که برنامههای دهه کرامت رونق بیشتری پیدا کند.
وی اضافه کرد :دس��تگاهها و نهادهای مختلف باید پای کار بیایند تا انسجام و هماهنگی بیشتر
برای نقش آفرینی مردم در جشنهای کرامت انجام شود.
مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی با یادآوری اینکه امید است در حوزههای مختلف شاهد
تصمیم جدید برای توس��عه فرهنگی ،اقتصادی و فیزیکی حرم باش��یم ،اف��زود :در این صورت
نوجوانان و جوانان بهتر می توانند در جوار حرم مطهر از برنامههای آموزشی ،فرهنگی و معنوی
استفاده کنند.

(علیه السالم)

س�ید جواد جعفری:جریان س�ازی فرهنگ�ی از برکات
شورای بزرگداشت دهه کرامت کشور است/جشنواره امام
رضا(ع) شاه بیت برنامههای دهه کرامت
س��ید ج��واد جعفری:جریان س��ازی فرهنگی از برکات ش��ورای
بزرگداش��ت دهه کرامت کشور است/جش��نواره امام رضا(ع) شاه
بی��ت برنامههای دهه کرام��ت مدیرعامل بنیاد بی��ن المللی امام
رضا(علیهالسالم) با بیان اینکه شاه بیت مجموعه فعالیتهای دهه
کرامت جشنواره بین المللی امام رضا(علیهالسالم) است ،گفت :در
این راستا بیش از  ۹۰۰هزار آثار فرهنگی و هنری خلق شده است
که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
س��ید ج��واد جعف��ری ،مدیر عام��ل بنی��اد بی��ن الملل��ی امام
رضا(علیهالس�لام) اظهار ک��رد :اهتمام آس��تان مقدس احمد بن
موس��ی(علیهما الس�لام) به برنامههای فرهنگی ستودنی است و
فعالیتهای عمرانی و تغییرات حرم مطهر از پدیدههای جدیدی
است که به آن پرداخته شده است.
وی با اشاره به اینکه روزهای دهه کرامت دارای ساختارهایی هستند
که نس��بت به آنها در سطح کشور برنامه ریزی صورت می گیرد که

برخی نیز در تقویم ملی ثبت شده اند ،افزود :در دهه کرامت  2اتفاق مبارک را شاهد هستیم که
می تواند تقویم نانوشته از فعالیتهای فرهنگی باشد که نهادسازی از آن جمله و کار بزرگی است
که به ارتقای معنوی کمک خواهد کرد.
جعفری یادآور ش��د :نمادهایی که به برکت ش��ورای هماهنگی دهه کرامت به ثبت رسید و این
نهاد جدید در حوزه فرهنگی کشور است که موج جدیدی از فعالیتهای معنوی را نیز در کشور
رقم می زند.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(علیهالسالم) جریان سازی فرهنگی را نیز از برکات شورای
بزرگداش��ت دهه کرامت کشور برشمرد و گفت :مس��یر ورود حضرت امام رضا(علیهالسالم) به
عنوان یک جریان خودجوش و مردمی امروز نقشهای تاثیرگذاری را در بین مردم ایفا می کند.
وی خاطرنش��ان کرد :برگزاری جشنهای مردمی در مس��اجد ،حرمهای مطهر ،مراکز علمی و
فرهنگی نیز از برکات شورای بزرگداشت دهه کرامت است و شاه بیت مجموعه فعالیتهای دهه
کرامت جشنواره فراگیر بین المللی امام رضا(علیهالسالم) است.
جعفری افزود :این جش��نواره از  23مرداد ماه مصادف با سالروز ورود امام رضا(علیهالسالم) در
شلمچه همراه با برگزاری دعای کمیل و ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) در شلمچه شکل می
گیرد و به عنوان سرآغاز برنامههای دهه کرامت است و جشنهای مردمی نیز  25مرداد مصادف
با میالد حضرت معصومه(سالم اهلل علیها) به طور رسمی آغاز خواهد شد.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(علیهالسالم) همچنین گفت :در همین راستا بیش از 900
هزار اثر فرهنگی و هنری خلق ش��ده است که منتش��ر خواهد شد و در اختیار مردم قرار خواهد
گرفت.
وی از تشکیل مجمع جهانی خادمان نمونه فرهنگ رضوی،خبر داد و گفت :در آینده برنامههای
جشنواره امام رضا(علیهالسالم) به صورت بومی در دنیا شکل خواهد گرفت.
جعفری با اش��اره به دیگر برنامههای بنیاد بین المللی امام رضا(علیهالس�لام) در دهه کرامت،
گفت :در مشهد ،قم و فارس همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی برگزار خواهد شد.

بزرگداشت
شاهچراغ

(ع)

امام رضا(علیهالس�لام) از س��ری برنامههای سیزدهمین دوره
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در دوازدهمین سال خود در
ایام دهه کرامت برگزار میشود.
وی تصریح کرد :در دهه کرامت مناس��بتهایی از جمله میالد
حض��رت معصومه(س�لام اهلل علیه��ا) ،بزرگداش��ت احمد بن
موسی(علیهالسالم) ،بزرگداشت امامزادگان جلیل القدر(علیهم
السالم) و میالد حضرت امام رضا(علیهالسالم) را شاهد هستیم.
دبیر شورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت استان فارس
تاکی��د کرد :دهه کرامت ،دهه عزیزی اس��ت ک��ه امروز به یمن
همدلی و همزبانی دستگاههای کشورمان برنامههای مختلفی
در حوزههای فرهنگی ،دینی و هنری پیش بینی شده است.
دف�اع از والیت را باید از حضرت احمد بن موس�ی(ع)
آموخت
مش��اور و رئی��س ح��وزه تولی��ت آس��تان مق��دس احمدی و
محمدی(علیهما السالم) با اشاره به ویژگیهای بارز شخصیتی
حضرت احمد بن موسی(علیهالس�لام) ،گفت :دفاع از والیت را
باید از حضرت احمد بن موسی(علیهالسالم) آموخت زیرا ایشان
مدافع والیت بود.
حجت االسالم محسن اسماعیل پور ،مشاور و رئیس حوزه تولیت
آس��تان مقدس احمدی و محمدی(علیهما السالم) اظهار کرد:
دلیل برگزاری این جلسات در حرم مطهر برای این است که دل
خ��ود را مصفا دهیم و مواظبت کنیم تا بتوانیم در دهه کرامت از
فرصت ترویج فرهنگ شیعی استفاده کنیم.
حجت االسالم اسماعیل پور با اش��اره به اینکه برگزاری جلسه
بزرگداش��ت دهه کرامت در ش��یراز به عنوان بزرگترین پایگاه
شیعی جنوب کشور پیامهای مختلفی دارد که باید به آن توجه
داشت ،افزود :امروز جنگ نرم است و مجاهدتها هنوز باقی است
که باید از حضرت احمد بن موسی(علیهم السالم) الگو بگیریم و
در این راه مخاطرات را نیز تحمل کنیم.
مش��اور و رئی��س ح��وزه تولی��ت آس��تان مق��دس احمدی و
محمدی(علیهم الس�لام) با بی��ان اینکه دف��اع از والیت را باید
از حض��رت احمد بن موس��ی(علیهم الس�لام) آموخت ،گفت:
تبعیت از والیت از درسهایی است که باید از حضرت احمد بن
موسی(علیهمالسالم) آموخت.
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(علیه السالم)

حضور هنرمندان بیش از  ۲۰استان کشور در جشنواره
ادبی و هنری حضرت شاهچراغ(ع)
مع��اون فرهنگی آس��تان مقدس احم��دی و محمدی(علیهما
الس�لام) با اش��اره به اینکه جش��نواره ادبی و هن��ری حضرت
شاهچراغ(علیهالس�لام) در رش��تههای عکس ،شعر ،داستان و
خوشنویسی به شکل منطقه ای برگزار شد ،گفت :این جشنواره
در سطح ملی در کش��ور برگزار شد که از هنرمندان بیش از ۲۰
استان کشور در این جشنواره شرکت کردند.
علی خواجه نژادیان ،معاون فرهنگی آس��تان مقدس احمدی و
محمدی(علیهما السالم) در جلسه هماهنگی بزرگداشت دهه
کرامت ،با اشاره به اینکه برنامههای این دهه در راستای افزایش
معارف مردم در س��طح کش��ور در نظر گرفته شده است ،اظهار
کرد :کاروانهای پیاده با عنوان «کوچ عاشقانه» از سراسر استان
در روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(علیهالسالم) در این حرم
مطهر حضور می یابند.
وی ب��ا ی��ادآوری جش��نواره ادب��ی و هن��ری حض��رت
شاهچراغ(علیهالس�لام) در رشتههای عکس ،ش��عر ،داستان
و خوشنویسی که به ش��کل منطقه ای برگزار ش��د ،افزود :این
جشنواره در سطح ملی در کشور برگزار شد که از هنرمندان بیش
از  20استان کشور در این جشنواره شرکت کردند.
خواجه نژادیان با تاکید بر اینکه مهلت ارسال آثار به این جشنواره

تا  15تیرماه بوده است ،ادامه داد :مراسم اختتامیه این جشنواره
در  29م��رداد همزمان با ده��ه کرامت در ح��رم مطهر حضرت
شاهچراغ(علیهالسالم) برگزار میشود.
وی همچنین از راه اندازی کاروان پیاده بانوان در روز میالد حضرت
فاطمه معصومه(سالم اهلل علیها) در شیراز خبر داد و گفت :بانوان
شیرازی که عمدتا از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
نیز هستند فاصله زیارتگاه ام احمد(سالم اهلل علیها) تا حرم مطهر
را می پیمایند.

حجت االسالم
حمیدرضا ارباب
سلیمانی :بیش
از یکصد عنوان
برنامه در سطح
ملی و استانی
در دهه کرامت
به ویژه در
رابطه حضرت
شاهچراغ(ع)
اجرایی میشود.

بررسی ثبت ملی حدیث سلسله الذهب از امام رضا(ع)
مدیر اماکن مذهبی و بقاع متبرکه سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دس��تی و گردشگری کشور با اش��اره به بررسی ثبت ملی حدیث
سلس��له الذهب از امام رضا(علیهالسالم) گفت :این امر به منظور
آشنا ش��دن عموم مردم با رهنمودهای امام هشتم(علیهالسالم)
صورت می گیرد.
حجت االس�لام فخرالدین صابری ،مدیر اماک��ن مذهبی و بقاع
متبرکه س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی و گردشگری
کشور ،اظهار کرد :برنامههای متعددی در ایام دهه کرامت برگزار
میش��ود که با موضوع نماز برنامه ای با همکاری ستاد اقامه نماز
برای کارکنان در  31استان برگزار خواهد شد.
وی اف��زود :برگ��زاری نمایش��گاه عک��س از قدم��گاه ام��ام
رضا(علیهالس�لام) ،جلس��ات بی��ان داس��تانهای زندگی امام
هشتم(علیهالسالم) ،حضرت معصومه(سالم اهلل علیها) و حضرت
احمد بن موسی شاهچراغ(علیهالس�لام) ،تهیه و نصب بنرهای
مخصوص ایام دهه کرامت از دیگر برنامههای دهه کرامت است.
اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور
آستان مقدس شاهچراغ(ع) را زیارت کردند
همزمان با برگزاری جلسه اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت
دهه کرامت کشور به میزبانی شیراز ،سومین حرم اهل بیت(علیهم
الس�لام) ،همزمان با آغاز برنامههای این جلس��ه اعضای شورا با
حضور در آس��تان مقدس احمدی و محمدی(علیهما السالم) به
زیارت حرم مطهر فرزندان امام هفتم(علیهالسالم) مشرف شدند.
حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا سلیمانی ،مسئول شورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور و اعضای شورا با بدرقه
خادمان و مس��ئوالن اس��تانی حرمهای مطهر حضرت احمد بن
موسی شاهچراغ(علیهالسالم) و حضرت میر محمد(علیهالسالم)
را زیارت کردند.
همچنین قرائت فاتحه بر مزار س��ومین ش��هید محراب آیت اهلل
دس��تغیب ،بازدید از طرح توس��عه حرم مطهر و نمایش��گاه آثار
برگزیده جش��نواره سال گذشته نیز از برنامههای اعضای شورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور قبل از تشکیل جلسه بود.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

مردم فارس همواره دیندار و
والیتمدار بوده اند

حرمهای اهلبیت(ع) باید به قطب
فرهنگی و سیاسی تبدیل شوند
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عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :حرمهای اهل بیت باید به قطب فرهنگی و سیاس��ی کشور
تبدیل شوند.
آیتاهلل محمد محمدی ریش��هری ،در نخس��تین همایش علمی و پژوهش��ی س��ومین حرم
اهلبیت ،تاکید کرد :چنین همایشهایی نقش��ی بس��یار آموزنده در تعمیق و توسعه معارف و
فرهنگ اهلبیت دارد.
وی با اش��اره به جایگاه امامزادگان گفت :یکی از مراکز بس��یار مهم معرفتی و فرهنگی و یکی از
بیوتی که خداوند امر ب��ر تعظیم و تکریم کردهاند ،همین امامزادگان و حرمهای مطهر بوده که
جایگاه ذکر و ارتباط با خداست.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :مهمترین اولویت برای همگان باید قطب فرهنگی شدن
این حرمهای اهلبیت باشد.
آیتاهلل محمدی ریش��هری با بیان اینکه خدمتگزاران این حرمها وظیفه بس��یار مهمی را بر
عهده دارند ،تاکید کرد :شناس��ایی ظرفیتهای فرهنگی این اماکن و برنامهریزی برای توسعه
از وظایف مهم خدمتگزاران این حرمها است که خوشبختانه زیرساختهای فرهنگی در حرم
مطهر شاهچراغ(ع) در حال پیشرفت است و با همدلی تولیت حرم مطهر احمدی و محمدی(ع)
و نماینده ولی فقیه در استان شاهد پیشرفتهایی خواهیم بود.
تولیت آستان مقدس سید عبدالعظیم حسینی(ع) تاکید کرد :این اماکن باید به قطب فرهنگی
کشور تبدیل ش��ود .بقاع متبرکه و زیارتگاه امامزادگان در حکومت اهلبیت(ع) و نظام والیت
فقیه تنها پایگاه فرهنگی نیست ،بلکه عالوه بر قطب فرهنگی شدن ،باید پایگاه سیاسی نظام هم
باشد .بنابراین حرمهای مطهر و امامزادگان باید به قطب فرهنگی و سیاسی کشور تبدیل شوند.
وی با اش��اره به اینکه پایگاه سیاسی شدن حرمها به معنی حضور احزاب سیاسی نیست ،گفت:
پایگاه سیاس��ی به معنی وجود دعواهای سیاسی و متعلق ش��دن به گروههای سیاسی نیست،
بلکه در نظام اسالمی این اماکن به عنوان نقطه عطف باید فعال باشند.
عض��و مجلس خبرگان رهبری ادام��ه داد :تا به امروز بهرهبرداری از ای��ن اماکن مقدس ،جنبه
ش��خصی و متکی بر انگیزه و عالیق زیارتکنندگان بوده ،اما در نظام اسالمی علوی انتظار این
است که با رویکردی هدفمند و چارچوبی هماهنگ و متناسب با زمان و نیازها از ظرفیت فرهنگی
این اماکن استفاده شود.
آیتاهلل محمدی ریش��هری تصریح کرد :الزمه مهم رسیدن به این اهداف ،تدوین یک منشور
سراسری و راهکار عملی است.
وی افزود :اماکن مقدسی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند ،باید با یکدیگر تعامل داشته
باشند و برنامهریزی مناسب در راستای پیوند این اماکن وجود داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور ش��د :تدوین شناس��نامهای برای بررسی جامع ،مستند و
جذاب از امامزادگان در جهت فرهنگی شدن آنها الزم است.
آیتاهلل محمدی ریش��هری ادامه داد :انجام یک پروژه میدانی در س��طح کشور یا خارج از
کش��ور در خصوص نیاز مراجعهکنندگان ،الزم و ضروری اس��ت که بتوانیم پاسخگوی نیاز
همگان باشیم.
وی با بیان اینکه ایجاد پایگاه نش��ر معارف اهلبیت(ع) الزم اس��ت ،گف��ت :بهترین مکان
ب��رای ایجاد چنین پایگاه��ی ،حرمهای مقدس و بقاع متبرکه اس��ت که بای��د به این مهم
توجه ویژه شود.

(علیه السالم)

مرجع عالیقدر جهان تشیع گفت :اصوال تاریخ گواهی می دهد که مردم
فارس و شیراز همواره دیندار و والیتمدار بودند.
آیت اهلل العظمی ناصر مکارم ش��یرازی طی پیامی به نخستین همایش
علمی پژوهش��ی س��ومین حرم اهل بی��ت(ع) گفت :اس��تان فارس با
برخ��ورداری از حدود یک هزار و  ۸۰۰امامزاده و بقعه متبرک حائز رتبه
اول در کشور است که واالترین آنان سه امامزاده بزرگوار یعنی حضرت
احمد بی موس��ی (ع) ،س��ید محمد بن موس��ی(ع) و س��ید عالءالدین
حسین(ع) است.
وی ادامه داد :عالوه بر وجود این ستارگان درخشان در آسمان فارس باید
به وجود حوزه ه��ای علمیه متعدد ،علما ،مراجع بزرگوار و مردم متدین
این خطه در طول تاریخ اش��اره کرد که همگی ب��ر افتخارات فارس می
افزاید .مرجع عالیقدر جهان تش��یع ادام��ه داد :اصوال تاریخ گواهی می
دهد که مردم فارس و شیراز همواره دیندار و والیتمدار بودند به نحوی
که در زم��ان آل بویه اولین حکومت دینی در این خطه ش��کل گرفت و
شواهد فراوان تاریخی نیز مانند ساخت مسجد نو در زمان اتابکان فارس
قابل توجه است.
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی یادآور شد :مساحت این مسجد از مسجد
جامع کوفه بیشتر است و شاید گنجایش بیش از  ۴۰هزار نفر را دارد اما
این مس��جد در زمانی ساخته شده که شاید جمعیت شیراز  ۴۰هزار نفر
بوده ،یعنی شیراز در آن زمان این همه نمازگزار داشته است.
وی ادامه داد :متاس��فانه در زمان رژیم طاغوتی پهلوی اول و دوم تالش
های بس��یاری برای معنویت زدایی از این اس��تان و ترویج فرهنگ غیر
دین��ی در آن به عمل آورد که برپایی جش��ن فرهنگ و هنر به مدت ۱۱
سال در شیراز اوج این تالش ها بود.
مرجع عالیقدر جهان تشیع تاکید کرد :این روند علی رغم وقوع انقالب
اسالمی و فداکاری های مردم فارس در پیروزی آن کم و بیش ادامه یافت
و دش��منان میهن اسالمی از داخل و خارج کش��ور به تهاجم فرهنگی و
تخریب پایه های به اعتقادی مردم کوش��یدند و از غفلت یا تغافل بعضی
مسئوالن کشور برای جذب جوانان ما استفاده کردند.
آیت اهلل العظمی مکارم ش��یرازی ادامه داد :ش��یراز آبرومند است و باید
آبروی این شهر را حفظ کنیم .مسائل اخالقی نباید در شیراز تزلزل پیدا
کند .همه ما مسئولیم و باید با زبان نیکو امر به معروف و نهی از منکر کنیم
و در جهت حفظ هویت دینی استان و ارتقای آن تالش داشته باشیم.
وی تصریح کرد :امیدوارم نامگذاری شایس��ته ش��یراز به سومین حرم
اهل بیت (ع) از س��وی رهبر معظم باعث هوشیاری و تالش بیشتر مردم
و مس��ئوالن اس��تان در جهت مقابله با جریان ه��ای خطرناک فکری و
فرهنگی شود و مردم دین مدار و فرهیخته استان را بیشتر متوجه تاریخ
پرافتخار گذشته و سرمایه ارزش��مند و پربرکت امامزادگان عالی مقام
فارس کند.

آیتاهلل محمدی ریشهری:

بزرگداشت
امام زادگان

کنگره ملی بیبیحکیمه(س) با حضور وزیر ارشاد در گچساران پایان یافت

جنتی تاکیدکرد؛اهتمام جدی وزارت ارشاد جهت معرفی کامل بقعه
بیبی حکیمه(س) به جهان
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کنگره ملی بیبیحکیمه با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ
و ارشاد اس�لامی و مقامات کش��وری و اس��تانی و با حضور
اقش��ار مختلف مردمی در جوار بارگاه ب��ی بی حکیمه(س)
درگچساران برگزار شد.
ب��ه گزارش واح��د خبر و اطالع رس��انی بنیاد بی��ن المللی
امام رضا(ع) در این مراس��م که آیتاهلل س��ید ش��رفالدین
ملکحس��ینی نماین��ده ولیفقی��ه در اس��تان کهگیلویه و
بویراحمد ،اس��تاندار و مدیران ارش��د این استان نیز حضور
داشتند ،پرچم مخصوص این بقعه متبرکه توسط مسئوالن
کشوری برافراشته شد.
همچنین آیی��ن از کت��اب و نرمافزار کنگ��ره ملی حضرت
بیبیحکیمه(س) توس��ط وزیر ارش��اد و س��ایر مسئوالن
کشوری رونمایی شد.
وزیر ارشاد در این مراسم با بیان اینکه وزارت ارشاد از سالها
پیش ب��ه فکر برگزاری کنگره بزرگی ب��رای معرفی حضرت
بیبیحکیمه(س) بود ،گفت :این وزارتخانه تا معرفی کامل
بقعه بی بی حکیمه(س) به کش��ور و دنیا همه تالش و توان
خود را به کار میبرد.
علی جنت��ی در آیین اختتامیه کنگ��ره دو روزه حضرت بی
بی حکیمه(س) در گچساران ،افزود :حرم مطهر این بقعه با
کرامت ساالنه و در بسیاری از ایام خاص و مناسبتها پذیرای
زائران ،ش��یفتگان و محبان اهل بیت(ع) از ایران اسالمی و
سایر کشورهای حوزه خلیج فارس است.
وی بیان کرد :با وجود استقبال باشکوه محبان و ارادتمندان
به حرم مطهر حضرت بی ب��ی حکیمه(س) اما هنوز جایگاه
این بانوی بزرگوار برای بسیاری از مردم در اقصی نقاط کشور
ایران ناشناخته است که برگزاری این کنگره تا حدود زیادی
موجب رفع این خالء خواهد شد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی وجود بارگاه نورانی حضرت
بی بی حکیمه خاتون(س) را مایه برکت برای مردم اس��تان
کهگیلویه وبویراحمد دانست و گفت :با وجود موقعیت ویژه
و قرارگرفتن مرقد مطهر این بانو در دل کوهها و در این شرایط
خاص توپوگرافی همچنان کانون توجه بسیاری از محبان و
عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.
وی ابراز داشت :بررس��یها و تحقیق پژوهشگران و محققان
تاریخی نش��ان داده که بارگاه متبرکه ای��ن بانوی بزرگوار از
حدود  1300س��ال پیش و در دورههای مختلف س��اخته و
بازسازی ش��ده و در دوران جمهوری اس�لامی نیز عظمت
بیشتری نسبت به این امامزاده بخشیده شده است.
جنتی ب��ا بیان برخی ویژگیهای ش��خصیتی و عظمت این
بان��وی بزرگوار ،افزود :حضرت بی ب��ی حکیمه(س) فرزند و
خواهر امام معصوم و نیز ناظر تولد امام معصوم حضرت جواد
االئمه(ع) بوده است.
وی افزود :وجود بارگاه نورانی حضرت بی بی حکیمه(س) در
این منطقه که در مسیر عبور کاروان حضرت امام رضا(ع) از

مدینه به طوس قرار گرفته و کانونی برای تشرف محبان و عاشقان اهل بیت
عصمت و طهارت(ع) شده نیز بیانگر این امر است.
حجتاالسالم علی محمدی رئیس اوقاف و امور خیریه کشور هم در حاشیه
برگزاری کنگره ملی بیبیحکیمه اظهار کرد :مردم منطقه گچساران همواره
ارادت خود را به اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت نشان دادهاند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از اظهارات خود افزود:
یکی از کارهای خوب اوقاف در یک س��ال گذش��ته برگ��زاری همایشها و
کنگرههای مختلف از جمله همین کنگره ملی بیبیحکیمه بوده که منظور
از برگزاری آن آشنایی مردم کشور با بقاع متبرکهای همچون این امامزاده
واجبالتعظیم است.
وی امامزادگان را میهمانان عزیز و مورد احترام و تکریم ملت ایران دانست و
گفت :یکی از این بقاع متبرکه که در کشور و استان از احترام و حرمت خاصی
نزد مردم برخوردار است همین بقعه متبرکه بیبیحکیمه بوده که مایه خیر
و برکت برای کهگیلویه و بویراحمد شده است.
حجتاالس�لام محمدی با بیان این که حضرت بیب��ی حکیمه در خارج از
کشور بیشتر شناخته شده است تا داخل کشور ،تصریح کرد :اگر دستگاههای
فرهنگی و صدا و سیما روی این موضوع و معرفی آن بیشتر کار کنند در آینده
شاهد شناخت تعداد بیش��تری از هموطنان نسبت به ساحت این امامزاده
واجبالتعظیم خواهیم بود.

حجتاالسالم والمسلمین
علی محمدی رئیس اوقاف
و امور خیریه کشور :یکی
از این بقاع متبرکه که در
کشور و استان از احترام
و حرمت خاصی نزد مردم
برخوردار است همین بقعه
متبرکه بیبیحکیمه(س)
بوده که مایه خیر و
برکت برای کهگیلویه و
بویراحمد شده است
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آیتاهلل س��ید ش��رفالدین ملک حس��ینی ه��م در همایش
ملی بیب��ی حکیمه(س) افزود :بس��یاری از امام��زادگان در
مناطق دورافتاده از دنیا رفتند اما عاشقان اهل بیت عصمت و
طهارت(ع)در اطراف آستانه آنها شهرهای بزرگی بنا نهادند و
دانشمندان بیشماری در این اماکن مقدس پرورش یافتند.
وی با اشاره به این که بقاع متبرکه مرکز اصلی نشر تفکر شیعی
در تم��ام تاریخ بوده اس��ت تصریح کرد :معرف��ی امامزادگان
ش��اخصی مانند بیبی حکیمه(س)که خواه��ر بالفصل امام
رضا(ع) اس��ت ،رس��الت همگانی اس��ت و تمام دستگاههای
فرهنگی و تش��کلهای مردمی باید برای رسیدن به این هدف
تالش کنند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد با بیان این
نکته که بقعه متبرکه بیبی حکیمه(س) قابلیت مطرح شدن
به عنوان یکی از قطبهای گردشگری مذهبی جنوب کشور را
دارد ،افزود :تقویت زیرس��اختهای گردشگری و رفاهی برای
زائران در این بقعه متبرکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بینالمللی امام رضا(ع)
هم در حاشیه برگزاری کنگره ملی بیبیحکیمه(س) ،اظهار
کرد :یکی از کارهای ماندگار فرهنگی در اس��تان کهگیلویه و
بویراحمد که اثرات خود را در س��الهای آینده نش��ان خواهد
داد ،برگزاری کنگره بزرگ و ملی حضرت بیبیحکیمه است.
وی گفت :اس��تان کهگیلویه و بویراحمد در ابعاد مذهبی و به
خصوص فرهنگ دینی ب��ا وجود این بقع��ه متبرکه میتواند
گامهای بزرگی برای بصیرتافزایی در این حوزه بردارد.
جعفری بیان داشت :باید از همه ظرفیت حضرت بیبیحکیمه
و فضائ��ل و کراماتی که دارد و همچنین نف��وذی که در قلوب
ش��یعیان به خصوص در جنوب و همچنین کشورهای حاشیه
خلیج فارس داشته استفاده الزم را برد.
سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در آیین
اختتامیه کنگره ملی بیبی حکیمه(س) در گچس��اران افزود:
حرم بیبی حکیمه(س) در طول سال و در ایام و مناسبتهای
مذهبی پذیرای زائران و ارادتمندان زیادی از سراس��ر کشور و
سایر کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.
وی بیان کرد :در نوروز امسال بیش از  100هزار نفر از شیفتگان
و محبان اهل بیت(ع) از ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس با
وجود شرایط سخت جغرافیایی ،امکانات محدود رفاهی ،جاده
دسترسی نامناسب و وجود پیچهای خطرناک به بارگاه بیبی
حکیمه(س) مشرف شدند.
اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد با اش��اره به اهداف اساس��ی
برگزاری کنگره ملی بیبی حکیمه(س) ،افزود :عالوه بر ترویج و
تعمیق روزافزون فرهنگ اهل بیت (ع) و شناخت بیش از پیش
محبان و ارادتمندان به این حضرت گامی در راس��تای تحقق
خواسته مهم مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه
به عنوان قطبهای فرهنگی نیز به شمار میرود.
خادمی گف��ت 139 :مقاله ب��ه دبیرخانه کنگ��ره ملی بیبی
حکیمه(س) ارس��ال ش��د که از این تعداد  53مورد در استان
مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.
وی بیان کرد :داوران کشوری نیز پس از پایش نهایی  30مقاله
را به عنوان مقاالت برتر به منظ��ور ارائه در آیین افتتاحیه این
کنگره ملی انتخاب کردند که از این تعداد  20مورد سخنرانی
و  10مورد نیز پوستر بوده است.
خادمی با اش��اره به اینکه  60درصد مقاالت ارسال شده به این

کنگره اس��تانی و  40درصد کش��وری بوده،
اظهار ک��رد :مقاالت برتر ارائه ش��ده در این
کنگره ملی به زودی در قالب یک کتاب چاپ
و منتشر خواهد شد.
ی��اداوری میش��ود؛حضرت بیبیحکیمه
خواهر بالفصل امام رضا(ع) اس��ت که مورد
احترام شیعیان به خصوص در جنوب کشور
و کش��ورهای حوزه خلیج فارس اس��ت و با
برگزاری کنگره ملی س��عی بر این اس��ت تا
حرم این حضرت پس از ح��رم امام رضا(ع)
در مش��هد ،حضرت معصوم��ه(س) در قم و
حضرت احمد ابن موس��ی شاهچراغ(ع) در
ش��یراز به عنوان چهارمین حرم اهل بیت در
کشور معرفی شود.
این چهار بزرگوار همه ب��رادران و خواهران
بالفصل و فرزند امام موسی کاظم(ع) هستند
که بقعه متبرکه حضرت بیبیحکیمه اکنون
در منطقهای صعبالعبور و کوهس��تانی در
شهرستان گچساران و در منطقهای نفتخیز
واقع شده است.
گفتن��ی اس��ت؛کنگره سراس��ری ب��ی بی
حکیمه(س) از س��ری برنامههای جشنواره
بین المللی امام رض��ا(ع) بود که به مدت دو
روز در گچساران برگزار شد.

بزرگداشت
امام زادگان

همزمان با برگزاری کنگره در گچساران
قرائت شد:
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پیام آیتاهلل نوری همدانی به
کنگره ملی بیبیحکیمه(س)

بیان فضائل و کرامات
حضرت بی بی حکیمه(س)
به روایت آیتاهلل علوی گرگانی

پی��ام آیتاهلل العظم��ی نوری همدان��ی در کنگ��ره ملی حضرت
بیبیحکیمه(س) قرائت شد.
در پی��ام آی��تاهلل العظم��ی ن��وری همدان��ی ب��ه کنگ��ره ملی
بیبیحکیمه(س) ،آمده اس��ت :همانطور که نم��از و روزه و حج و
عبادتهای دیگر هر یک دارای فلس��فه و مصالح اساسی اسالمی
میباشند زیارت مشرفه و بقاع متبرکه نیز یکی از عبادات و دارای
فلسفه و فضیلت و مصالح اسالمی است.
در این پیام آمده است :زیارت که در فرهنگ اسالمی جایگاه بلندی
دارد به مسلمانان میگوید شما در هر نقطهای از این جهان پهناور
که هس��تید میتوانید ارتباط خود را با رهبر و راهنمای اس�لامی
برقرار س��ازید و عهد و میثاق خود را با او تجدی��د نمایید به مانند
یک قطره به این اقیانوس با عظمت بپیوندید تا بهتر بتوانید قدرت
رسالت دینی خود را به دست آورید.
در بخش��ی از این بیانیه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی
بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی آمده اس��ت :اکنون که از
طرف رهبر معظم انقالب اس�لامی دستور داده شده است که بقاع
متبرکه به قطب فرهنگی مبدل ش��ده شوند ،الزم است با عمل به
این فرمان بصیرت آفرین سرپرس��ت محترم اوق��اف که در زمان
تصدی این پست افتخارآمیز گامهای بلندی در راه آشنایی بیشتر
با قرآن و نشر معارف اس�لامی و اجتماعی برداشته است ،در بقعه
هر امامزادهای صفحاتی نصب ش��ود که تاریخ ،نس��ب ،شخصیت،
مجاهدت و عملکرد آن امامزاده ذکر ش��ود تا درس��ی برای زائران
محترم باش��د و عالوه بر این تولیت این مرکز را به کس��انی که در
مناسبتهای ایام س��ال بتوانند با ذکر مطالب فرهنگی و سیاسی
و اجتماعی به ارش��اد زائران بپردازند سپرده و این خدمت مهم به
طور کامل انجام گیرد.

آی��تاهلل علوی گرگانی با ارس��ال پیامی به کنگره ملی بیب��ی حکیمه(س) به بیان
کرامات و فضائل این بانو پرداخت.
متن این پیام بدین شرح است :حقیر وظیفه دارم از شما بزرگواران و شخصیتهای
محترم��ی ک��ه در این کنگ��ره حضور داری��د صمیمانه تش��کر کن��م ،مثل والیت
امیرالمومنین علی(ع) و اهل بیت پیامبر و فرزندان آن مخصوص ش��یعه نیس��ت و
مربوط به عامه مردم و همه عصرها و نس��لها اس��ت .آن چه از آیات الهی اس��تنباط
میش��ود آیه ش��ریفه اکملت مربوط به والیت و اکمال دین است اگر کسی والیت را
قبول نداشته باشد دین و آئینش کامل نیست تمام تالش اهل بیت پیامبر(ص) این
بوده که مردم از نعمت والیت بیبهره نشوند.
تجربه تاریخ نشان داده آنان مورد تکریم تودههای مردمی بودهاند.
بعضی خیال میکنن��د علت پراکندگی امام��زادگان در اقصی نق��اط عالم مربوط
ب��ه جنگ ،خونریزی و ویرانی بوده اس��ت در حالی که اینگونه نیس��ت این حضرات
بزرگوار چون زیر چتر امامت و والیت بودند اطالعات جغرافیایی کاملی داش��تهاند و
میدانستهاند در کدام منطقه مورد احترام هستند.
اگر حضرت معصومه(س) از عمق و عالقه مردم قم اطالعی نداش��ت به آنجا عزیمت
نمیکرد ،حضرت احمد ابن موس��ی و حضرت بیبی حکیمه خاتون که آن مسیر را
انتخاب کردند میدانس��تند مورد احترام آن منطقه هستند ،مردم منطقه مذکور با
عاطفه بودند و االن نیز آن عواطف پ��اک در آنان وجود دارد نمیخواهم تعارف کنم
اهالی منطقه بیبی حکیمه بسیار با عاطفه ،مهربان و با محبت هستند.
یکی از امتیازات موسی بن جعفر(ع) و فرزندانشان این بود که همه فرزندان آن بزرگوار
محب��وب و چیز فهم بودند ،حضرت بیبی حکیمه ه��م از زنان با کمال و فهمیدهای
بودند و کرامات آنان متعدد بوده اس��ت ،این امامزادگان جزء شجره طیبه محسوب
میشوند و شما میدانید که شجره طیبه از بین نمیرود.
این جانب کنگره شما را تقدیر و تحسین میکنم انشاءاهلل کنگره زیبایی برگزار کنید
البته هر کاری کنیم نمیتوانیم حقشان را ادا کنیم.
والسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

(علیه السالم)

نماین�ده ول�ی فقی�ه در کهگیلوی�ه و بویراحم�د
امامزادگان را گزارشگران واقعه کربال برای ایرانیان
دانس�ت و گفت :آنان بازگوکننده واقعه و پیام کربال
برای مصونیت بخشیدن به جامعه شیعی بودند.
سید شرف الدین ملک حسینی در آیین اختتامیه
کنگره بیبی حکیمه(س) در شهرستان گچساران
اظهار داش�ت :تش�یع در بالد ش�یعی هرگز با قهر
حاکمیت پیدا نکرد و معرفت شیعی به زور در ذهنها
و قلبها جا نگرفت.
وی اظهار داش�ت :شیعه با زبانها و با ایجاد احساس
پاک در قلوب مردمی که والیت اهلبیت را پذیرفتند
آمد و امامزادگان در این راستا بیشترین نقش را ایفا
کردند.
آیتاهلل ملک حس�ینی تصریح کرد :ش�یعه گاه به
قهر از خود دفاع کرد اما هرگز به قهر خود را توسعه
نداد و هرگز اش�اعه فرهنگ ش�یعی با جب�ر نبود.
وی با بیان اینکه امامزادگان اشاعه فرهنگ شیعی
را بر دوش می کشیدند ،بیان داشت :اینها معلمهای
معنویت بش�ر بودند و پاکی و صفای آنها و ش�عور و
اندیش�ه آنها ،از آنها ستارههایی س�اخته بود که نه
تنها در ایران بلکه در خاورمیانه امروز و شمال آفریقا
نقش آفرینی کردند.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویر احمد:

امامزادگان گزارشگران کربال برای
ایرانیان بودند

(علیه السالم)

بقاع متبرکه قرارگاههای معنویت در طول تاریخ بودند
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به کارکرد بارگاه این امامزادگان اشاره
کرد و گفت :بارگاهها ،قرارگاههای معنویت در طول تاریخ بودند و چون مسجدها
دیده می ش��دند وهمچنین محل توسل و تمسک مردم در طول تاریخ بوده و به
آن به عنوان شفاخانه نگاه میکردند و کرامات اهل بیت از مسیر فرزندان معززی
همچون بی بی حکیمه در هستی مردم جاری بود.

معرفی بیبی حکیمه(س) یک رسالت است
آیتاهلل ملک حس��ینی گفت :باید به مس��ئله معرفی بیبی حکیمه به مردم به
مثابه یک رسالت توجه کنیم همانگونه که در رسالت ماست حضرت معصومه و
شاه چراغ را معرفی کنیم.
وی تصریح کرد :تبیین حیات امامزادگان نش��ان می دهدکه هر انسانی خود را
در معرض هدایت اهل بیت قرار دهد چون چنین شخصیتهایی در اوج و تعالی
انسانی قرار میگیرد.
آیت اهلل ملک حس��ینی بیان داش��ت :باید برای اینکه نش��ان داد اهل بیت چه
شخصیتهایی را پروراندند و می پرورانند در معرفی این امامزادگان خاصه این
حضرت بی بی حکیمه(س) که ستاره جنوب و بلکه کشور است ،تالش کرد.
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امامزادگان تشکیلدهنده صفوف صیانت از شیعه بودند
نماینده مردم اس��تان در مجلس خبرگان رهبری امامزادگان را تشکیل دهنده
صفوف مبارزه برای صیانت از شیعه بودند ،گفت :آنها شهدای بزرگی را تقدیم به
مکتب اهل بیت و تشیع کردند.
آی��ت اهلل ملک حس��ینی همچنین امام��زادگان را آموزش دهن��دگان مکتب
تقیه نام برد و بیان داش��ت :مکتب تقیه برای حفظ ایمان و حراس��ت از مومنان
ب��ود و هیچ کس نمی توانس��ت مانن��د آنان که در خان��ه امامان بودن��د ،با این
معرفت آش��نا شود و دستورالعملها و ش��یوههای صحیح تقیه را آموزش دهد.
وی با بی��ان اینکه بس��یاری از امام زادگان گزارش��گران کربال ب��رای ایرانیان
بودن��د ،گفت :بس��یاری از امام��زادگان قبل از آم��دن امام رض��ا(ع) به توصیه
اه��ل بیت و پدرانش��ان ب��ه مناطق ای��ران و غیر ای��ران رفتند و بازگ��و کننده
قص��ه و پی��ام کرب�لا ب��رای مصونیت بخش��یدن ب��ه جامع��ه ش��یعی بودند.
نماین��ده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :اینها کس��انی بودند
که با ایثار و فداکاریشان خط سرخ ش��هادت را در آل اهلل نگه داشتند و استمرار
بخشیدند.
وی تاکید کرد :امامزادگان س��تارگانی بودند برافروخته تا جاودانه چون ائمه در
همیش��ه تاریخ بمانند و پراکنش اینها نه تنها درایران بلکه در بالد مختلف قصه
ساده ای نبود.

آیت اهلل ملک حسینی افزود :آس��تان امامزادگان در طول تاریخ محل تحصن و
مأمن کسانی بوده که به خاطر حوادثی در حال گریز بودند و در کشور ایران اگر
کسی به امام زاده ای پناه می برد ،مصونیت داشت.
وی همچنی��ن این بارگاهها را مهد و کانون ش��کل گی��ری مدنیت عنوان کرد و
گفت :بس��یاری از امامزادگان در شهرها و روستاها کشته نشدند بلکه در بیابانها
و مصافهایی کش��ته و دفن شدند و پس از آن شهرها و روستاها در کنار مزار آنها
ساخته شده است.
وی همچنین با بیان اینکه ش��واهد زیادی وجود دارد که امام موس��ی بن جعفر
فرزندی به نام بی بی حکیمه داش��ته اس��ت ،اظهار داشت :شخصیتهای بزرگی
همچون عالمه مجلسی اشاره کردهاند که این بیبی در کوههای بهبهان مدفون
است و اسناد و مدارک و کتابهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
وی افزود :این بیبی مکرمه از اصحاب کرامت است و هیچ کس از مناطق جنوب
ایران ذهن اش خالی از خاطرات و قصههایی از کرامت بی بی در شفا و فرج امور
نیست.

بزرگداشت
امام زادگان

مدیرعامل بنیاد بینالمللی
امام رضا(ع):

ایجاد فضاهای فرهنگی در
بقاع متبرکه
از جمله رهنمودهای
مقام معظم رهبری است
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مدیرعامل بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) گفت :فرهنگی
ک��ردن فضای بق��اع متبرک��ه و تبدیل ک��ردن آنها به
قطبهای فرهنگی از جمل��ه رهنمودهای مقام معظم
رهبری است.
س��ید جواد جعف��ری مدیرعام��ل بنی��اد بینالمللی
ام��ام رض��ا(ع)در حاش��یه برگ��زاری کنگ��ره مل��ی
بیبیحکیم��ه(س) که با حضور وزیر ارش��اد و جمعی
از مسئوالن کش��وری و مسئوالن اس��تانی کهگیلویه
و بویراحم��د در مح��ل بقع��ه متبرک��ه این ام��امزاده
واجبالتعظیم برگزار ش��د ،اظهار کرد :یکی از کارهای
ماندگار فرهنگی در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد که
اث��رات خود را در س��الهای آینده نش��ان خواهد داد،
برگزاری کنگره بزرگ و ملی حضرت بیبیحکیمه است.
وی گف��ت :اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د در
ابع��اد مذهب��ی و ب��ه خص��وص فرهن��گ دین��ی
ب��ا وج��ود ای��ن بقع��ه متبرک��ه میتوان��د گامه��ای
بزرگ��ی ب��رای بصیرتافزای��ی در این حوزه ب��ردارد.
جعف��ری بی��ان داش��ت :بای��د از هم��ه ظرفی��ت
حض��رت بیبیحکیم��ه و فضائ��ل و کرامات��ی
ک��ه دارد و همچنی��ن نف��وذی که در قلوب ش��یعیان
ب��ه خص��وص در جن��وب و همچنی��ن کش��ورهای
حاش��یه خلیج ف��ارس داش��ته اس��تفاده الزم را برد.
مدیرعامل بنیاد بینالملل��ی امام رضا(ع) تصریح کرد:
ن امام
این مس��یر ورود امام رضا(ع) و فرزندان و نوادگا 
کاظم(ع) که از خوزستان شروع شده و تا مرو ادامه دارد و
استانهایی همانند کهگیلویه و بویراحمد هم در آن قرار
داشتهاند باید به مسیر و منطقهای فرهنگی تبدیل شود
که الزمه اصلی آن برگ��زاری همایشها و کنگرههایی
برای شناخت هر چه بیشتر مردم در ابعاد مختلف است.
جعف��ری در ادامه تصری��ح کرد :اقدام ب��زرگ دیگری
که باید انجام ش��ود ایجاد فضاه��ای فرهنگی در کنار
بقاع متبرکه اس��ت و امروزه دغدغه اصلی مقام معظم
رهب��ری ایج��اد چنین فضاهایی اس��ت ک��ه انتظار به
حق��ی ب��وده و هم��ه در مس��ئولیتهای مختل��ف
الزم اس��ت ب��ه ایجاد چنی��ن فضاهایی کم��ک کنیم.
مدیرعامل بنی��اد بینالمللی امام رض��ا(ع) در ادامه با
بیان این که دشمن س��عی بر این دارد تا نسل جوان از
آموزههای دینی به دور کرد و تهاجم فرهنگی خود را به
آس��انی محقق کند ،تأکید کرد :برای جلوگیری و دفاع
در مقابل دش��من یکی از راههای اصل��ی توجه هر چه
بیشتر به بقاع متبرکه به عنوان پایگاهی در برابر تهاجم
فرهنگی دشمن است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

حرم مطهر بی بی حکمیه(س)
زیارتگاهی فرامنطقه ای است

اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد به برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه(س)
در این استان اشاره کرد و افزود :حرم مطهر بی بی حکیمه(س) ،یک زیارتگاه
فرا استانی ،منطقه ای و فرا ملی است.
سید موس��ی خادمی ،اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت :اقدامات الزم
در راس��تای برگزاری کنگره ملی حضرت بی بی حکیمه(سالم اهلل علیها) در
حد مقدورات اس��تان با توجه به ظرفیتهای مالی و امکانات محدود صورت
گرفته است.
خادمی با بیان این که برنامه ریزیهای الزم در راس��تای برگزاری کنگره ای
در سطح ملی انجام شده است.
وی هدف اصلی برگزاری کنگره ملی بی بی حکیمه(سالم اهلل علیها) را تعمیق
و ترویج فرهنگ اهل بیت عنوان کرد و افزود :حرم مطهر بی بی حکیمه(سالم
اهلل علیها) یک زیارتگاه فرا استانی ،منطقه ای و فرا ملی است.
مس��ئول ارش��د اجرایی کهگیلوی��ه و بویراحمد عنوان ک��رد :اهداف فرعی
برگزاری این کنگره معرفی استان و برخورداری استان از نعمت وجود بی بی
حکیمه(سالم اهلل علیها) در بخش گردشگری و فرهنگی و توسعه کهگیلویه
و بویراحمد است.
وی تصریح کرد :توس��عه بقعه متبرکه بی بی حکیمه(سالم اهلل علیها) از بعد
عمرانی با توجه به مکان آن و جاده دسترس��ی و افزایش امکانات الزم از دیگر
اهداف این کنگره است.
یاداوری میشود؛حضرت بیبیحکیمه خواهر بالفصل امام رضا(ع) است
که مورد احترام ش��یعیان به خصوص در جنوب کش��ور و کشورهای حوزه
خلیج فارس اس��ت و با برگزاری کنگره ملی س��عی بر این است تا حرم این
حضرت پس از حرم امام رضا(ع) در مش��هد ،حضرت معصومه(س) در قم و
حضرت احمد ابن موس��ی شاهچراغ(ع) در شیراز به عنوان چهارمین حرم
اهل بیت در کشور معرفی شود.
ای��ن چهار بزرگوار همه ب��رادران و خواهران بالفصل و فرزند امام موس��ی
کاظم(ع) هستند که بقعه متبرکه حضرت بیبیحکیمه اکنون در منطقهای
صعبالعبور و کوهستانی در شهرستان گچساران و در منطقهای نفتخیز
واقع شده است.
گفتنی اس��ت؛کنگره سراس��ری بی بی حکیمه(س) از س��ری برنامههای
جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) بود که به مدت دو روز در گچس��اران
برگزار شد.

توسط وزیر ارشاد،کتاب
و نرمافزار کنگره بیبی
حکیمه(س) رونمایی شد
در دومین روز از کنگره ملی بیبیحکیمه(س) از کتاب و نرمافزار کنگره
بیبی حکیمه(س) توسط وزیر ارشاد رونمایی شد.
دومین روز از کنگره ملی بیبیحکیمه با حضور وزیر ارش��اد و تنی چند
از مسئوالن کشوری در حوزه فرهنگی برگزار شد.
در این مراس��م که آیتاهلل سید ش��رفالدین ملکحس��ینی نماینده
ولیفقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد ،استاندار و اکثر مدیران کل و
رؤسای س��ازمانها و ادارات نیز حضور دارند پرچم مخصوص این بقعه
متبرکه توسط مسئوالن کشوری برافراشته شد.
همچنین آیین از کتاب و نرمافزار کنگره ملی حضرت بیبیحکیمه(س)
توسط وزیر ارشاد و سایر مسئوالن کشوری رونمایی شد.
یادآوری میشود؛ کنگره بیبی حکیمه(س) از سری برنامههای جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) است که به مدت دو روز با حضور وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی در گچساران برگزار شد.

شرفخانی در افتتاحیه
کنگره سراسری
حضرت بی بی حکیمه(س):

کنگره ملی بیبی حکیمه(س)
نمونهای از مودت و محبت به
اهل بیت و امامزادگان است
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معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه گفت :امروز جمع ش��ده ایم تا کنگره
ملی بیبی حکیم��ه(س) را برگزار کنیم که نمونهای از مودت و محبت به
اهل بیت و امامزادگان است.
حجتاالسالم احمد ش��رفخانی در مراس��م افتتاحیه کنگره ملی بیبی
حکیمه(س) که در س��الن آزادی گچساران برگزار ش��د ،ضمن تقدیر و
تشکر از عوامل برگزاری این کنگره اظهار کرد :پیامبر(ص) در امر رسالت
خود س��ختیها و نامالیمات زیادی تحمل کردند تا رسالت خداوند را در
میان مردم جاری سازند.
وی با بیان این که تنها اجر پیامب��ر(ص) از خداوند محبت و مودت مردم
ب��ود و با تأکید بر لزوم تکریم امامزادگان اف��زود :تکریم و احترام به بیبی
حکیمه(س) ،تکریم و احترام به پیامبر(ص) و خداوند است.
شرفخانی ادامه داد :تکریم و مودت به امامزادگان همان مسیر هدایت بوده
و هر کس در این مسیر قرار نگیرد ،گمراه شده است.
وی افزود :امروز جمع شدهایم تا کنگره ملی بیبی حکیمه(س) را برگزار
کنیم که نمونهای از مودت و محبت به اهل بیت و امامزادگان است.
این مسئول با بیان این که مودت و تکریم به امامزادگان ،تکریم به توحید
و قرآن اس��ت ،گفت :باید بقاع متبرکه و امامزادگان را به ش��کل مطلوب و
شکیلی بازسازی کنیم و آنها را مورد توجه خاص قرار دهیم.
وی بیان ک��رد :امروز تکفیریهای داعش و افراطیها با درک این موضوع
مهم که امامزادگان قدرتی در امر اعتقادات ش��یعیان هس��تند ،نسبت به
تخریب این امامزادگان اقدام میکنند.
این مس��ئول با بیان این که تکریم امامزادگان در راستای عبودیت است،
ادامه داد :کسانی که مودت و محبتی به امامزادگان پیدا نکردهاند ،مسیر
هدایت را گم کردهاند و در گمراهی به سر میبرند.
وی با بیان این که امامزادگان نس��بت به ما حق حیات دارند ،گفت :امروز
شیعه بودنمان را مدیون امامزادگان هس��تیم و باید با تکریم امامزادگان
پرچمدار خاندان اهل بیت باشیم.

قدمگاهها

استقبال از سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
از جوارشهدای شلمچه
شامگاه  22مرداد یادمان باشکوه شهدا در شلمچه شاهد برپایی
مراسم زیبای ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) بود ،تا با برگزاری
این مراسم س�یزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
از جوار شهدای دفاع مقدس کلید بخورد.
در این مراسم سید جواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی امام
رضا(ع) ،مرتضی طاهریان معاون فرهنگی ستاد عالی کانونهای
فرهنگی هنری مس�اجد کشور ،س�ید سعید س�رابی مدیر کل
فرهنگوارشادخراسانرضوی،همایونقنواتیمدیرکلفرهنگ
و ارشاد خوزس�تان ،حجت االسالم سید نبی موسوی امام جمعه
خرمشهر و فرماندار ویژه این شهر و فرماندهان نظامی و انتظامی
و اقشار مختلف مردم خرمشهر حضور داشتند.
شهدای شلمچه در مسیر امام رضا(ع) گام برداشتند
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در این مراسم گفت :در آستانه دهه کرامت
به یاد روزی که امام رضا(ع) وارد ایران اس�لامی ش��دند این مراسم را برگزار کرده و
این روز را گرامی می داریم.
س��ید جواد جعفری ،پیروزی حق بر علیه باطل و اس��تقرار تمدن عظیم اسالمی را
مهمترین پیام هجرت امام رضا(ع) به ایران دانس��ت و اف��زود :امام رضا(ع) به ایران
هجرت کردند و در این خاک به شهادت رسیدند و شهادتشان به گونه ای دیگر رقم
خورد که باعث استقرار تمدن عظیم اسالمی شد.
وی افزود :شهدایی که امروز در این خاک خفته اند پا جای پای امام رضا(ع) گذاشتند
و هر کاری که کردند برای اسالم بود و ماندگار شد.
دبیر جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) تصریح کرد :با برگزاری این جشنوارهها به
دنبال تعظیم ش��عائر اسالمی هستیم و می خواهیم فرهنگ رضوی بیش از گذشته
در جامعه گسترش یابد.
جعفری ضمن تقدیر از برگزارکنندگان مراس��م کاروان نمادین امام رضا(ع) ،اظهار
امیدواری کرد :این مراسم ارزشمند هر سال با شکوه تر از قبل برگزار شود.
ورود امام رضا(ع) نعمتی برای مردم ایران بود
امام جمعه خرمشهر نیزدر مراس��م ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) در شلمچه با
تشریح زندگی و تاریخچه هجرت امام هشتم به ایران اسالمی ،ورود امام رضا(ع) به
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ایران را فرصت و نعمتی برای مردم ایران دانست.
حجت االس�لام سید نبی موسوی افزود :از نشانههای این امر وجود تعداد بسیار امام
زادگان در گوشه کنار ایران اسالمی است.
وی افزود :یک شیعه واقعی پا جای پای معصوم و ولی خود می گذارد و رفتار و حرکات
ایشان را سرلوحه زندگی خویش قرار می دهد.
در محل یادمان شهدای شلمچه به استقبال جشنهای دهه کرامت می رویم
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم
کاروان نمادین ورود امام رضا(ع) به ایران در مرز شلمچه گفت :در این محل و با اجرای

دروازه ورود تشیع میزبان کاروان نمادین امام هشتم

این مراسم به استقبال جشنهای دهه کرامت می رویم .
سید سعید سرابی اضافه کرد :معنویتی که بر این فضا حاکم است و همچنین یاد و خاطره
شهدا که با سیره و مفاهیم رضوی آغشته شده جایگاه ویژهای به این محل داده است.
در دهه کرامت معرفت خود را نس�بت به ائمه معصومین(ع) بیش از گذش�ته
افزایش دهیم
دبیر اجرایی شورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت ،گفت :امیدواریم دهه کرامت
ش��رایطی را فراهم کند که بتوانیم معرفت خود را نسبت به ائمه معصومین(ع) بیش از
گذشته افزایش دهیم.
مرتضی طاهریان افزود :طبیعی اس��ت اگر بخواهیم دهه کرامت با ش��کوهی را پیش رو
داش��ته باشیم ،قطعا باید این دهه با نام و یاد ش��هدای جنگ تحمیلی و شهدای انقالب
اسالمی پیوند بخورد ،چرا که آنچه در کشور اسالمی مان شاهد عزت و افتخار هستیم و
اگر امروز شرایطی داریم که در یک فضایی کامال با شکوه می توانیم مناسبتهای مذهبی
خود را برگزار کنیم ،به برکت شهدای انقالب اسالمی است.
وی با اشاره به اینکه ش��لمچه بهترین انتخاب برای برگزاری برنامهها و جشنهای دهه
کرامت و استقبال از آن است ،تصریح کرد :عالوه بر این مراسم ،در برخی شهرها و استانها
نیز شاهد اجرای ویژه برنامههایی در مزار شهدا جهت استقبال از دهه کرامت بودیم.
بنا بر این گزارش ،این مراسم با قرائت زیارتنامه مخصوص امام رضا(ع) توسط سید کریم
موس��وی در محل یادمان شهدای شلمچه ،آغاز شد ،در ادامه دو تن از شاعران محلی به
زبان عربی و فارسی در مدح امام رضا(ع) شعر خوانی کردند و پس از سخنرانی چندتن از
مقامات و اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء ،مراسم با برگزاری دعای کمیل پایان یافت.
همه ساله بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با همکاری دیگر نهادها و ارگانها ،با هدف اشاعه
فرهنگ رضوی و احیاء قدمگاههای حضرت امام رضا(علیهالسالم) و در راستای تصمیمات
شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در استقبال از برگزاری هردوره
از این جشنواره می کوشد تا با اجرای مراسم ورودکاروان نمادین امام رضا(ع) در شلمچه
این افتخار اس�لامی و ایرانی را زنده نگه داشته و جرعه ای از عظمت این دریای بیکرانه
را به تصویر بکشد.

فرماندار نیشابور خبر داد:

برگزاری برنامههای متنوع
در سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور

مردم والیت مدار خراسان رضوی و نیشابور در آستانه دهم تیر سالروز ورود امام
رضا(ع) به نیشابور به استقبال این رویداد بزرگ معنوی رفتند.
غالمحسین مظفری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور با اعالم
مطلب فوق اظهارکرد :برای نهمین س��ال پیاپی همزمان با ماه مبارک رمضان
ومیالد با س��عادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) با برنامه ریزی
منس��جم و بحث و تبادل نظ��ر پیرامون برنامههای بزرگتری��ن رویداد مذهبی
تاریخ تش��یع در ایران س��الروز ورود امام رضا(ع) به نیشابوردر تیر 94به اهتمام
دستگاههای اجرایی استان بویژه استانداری  ،بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری
امام رضا(ع) و اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و نهادهای مردمی اس��تان و
نیشابور نسبت به برگزاری باشکوه ویژه مراسم فرهنگی مذهبی و جشن و سرور
اقدام گردیده است که امیدواریم شورای عالی انقالب فرهنگی و شورای فرهنگ
عمومی کش��ور هر چه زودتر پس از گذشت نه س��ال از مصوبه شورای فرهنگ
عمومی استان خراسان رضوی نسبت به ثبت این روز در تقویم ملی اقدام نمايند.
وی افزود :در راس��تای گسترش فرهنگ والیی در بین مردم و با عنایت به تاریخ
گهربار دیار سلس��له الذهب که افتخار میزبانی و آس��تان بوسی هشتمین اختر
تابناک آس��مان امامت و والیت حضرت امام رضا(ع) را دارد و تقویم تاریخ شیعه
را با ثبت حدیث سلسله الذهب مزین نموده است امسال برنامههای متنوعی در
این شهرستان اجرایی میشود.

53
ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

همزمان با دهم تیر سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور
مردم والیت مدار نیشابور به استقبال این رویداد بزرگ
معنوی رفتند و س�ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) در اجتماع عظیم مردم این ش�هر به
ایراد س�خن پرداخت .برای نهمین س�ال پیاپی همزمان
ب�ا ماه مبارک رمض�ان ومیالد با س�عادت کریم اهل بیت
حضرت امام حسن مجتبی(ع) و هم زمان با سالروز ورود
امام رضا(ع) به نیشابور،در شامگاه دهم تیر 94به اهتمام
دستگاههای اجرایی استان بویژه استانداری  ،بنیاد بین
المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) و اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی و نهادهای مردمی استان و نیشابور،مراسم
باش�کوه گرامیداش�ت این روز با حضور گسترده اقشار
مختل�ف مردم در می�دان امام خمینی این ش�هر برگزار
شد .این مراسم که ساعت 7بعد از ظهر روز چهار شنبه10
تیر  94همزمان با س�الروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور
برگزار شد ،کاروان حضرت امام رضا(ع) بصورت نمادین
از مقابل میدان امام خمینی(ره) به س�مت مسجد جامع
نیشابور حرکت کرد که این مراسم مورد استقبال پرشور
مردم قرار گرفت .هنگام�ی که کاروان نمادین به جایگاه
رس�ید ،حدیث مش�هور سلس�له الذهب قرائت شد که
خوشنویسان نیشابوری بصورت نمادین اقدام به کتابت
این حدیث کردند.
در این مراس�م س�ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) به ایراد سخن پرداخت و ضمن تشکر
از دست اندرکاران برگزاری این مراسم،پیشنهاد برگزاری
جشنواره سلسله الذهب را مطرح کرد.
به گفته وی ،در قالب این جشنواره نیشابور به مدت  10روز
حال و هوای رضوی به خود می گیرد و برنامههای مختلفی
هم چون نمای�ش فیلم و عکس،برگزاری محافل ش�عر و
داستان و ...در حاشیه آن برگزار میشود.
این مراس�م با اقامه نماز مغرب و عشاء و ضیافت افطار در
مسجد جامع نیشابور به پایان رسید.
یادآوری میشود؛عالوه بر سید جواد جعفری مدیرعامل
بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،فرماندار و مقامات شهری
و اقش�ار مختلف مردم نیش�ابور در این مراس�م حضور
داشتند.س�ال گذش�ته این مراس�م با حضور علی اصغر
کاراندیش مروستی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در این
شهر برگزار شد.

(علیه السالم)
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رییس ستاد بزرگداشت سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور خاطرنشان
کرد  :روز دوشنبه  8تیر  94ساعت  6عصر کارگاه تخصصی خوشنویسی
«سلسله الذهب » توسط 20خوشنویس و تذهیب کار برجسته خراسان
رضوی در محوطه بقعه متبرکه امامزادگان محمد محروق و ابراهیم(ع)
برگزار شد.
مظفری یادآورش��د :روز سه ش��نبه  9تیر  94س��اعت  5عصر مراسم
آیینی ویژه ای در روستای فدیشه بخش میانجلگه توسط مردم واهالی
این روس��تا که از مراکز اجرای تعزیه و مراس��م آیینی خراسان رضوی
اس��ت برگزار شد و س��اعت  6عصر همایش علمی وپژوهشی «سلسله
الذهب » در تاالر ادیب اداره فرهنگ وارشاد اسالمی با حضور محققین
وپژوهشگران حوزه و دانشگاه برگزار شد.
رییس ستاد بزرگداشت سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور عنوان کرد:
همچنین س��اعت 7بعد از ظهر روز چهار ش��نبه 10تیر  94همزمان با
سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور وروز ملی خراسان مردم والیتمدار
نیشابور ش��اهد حرکت نمادین کاروان حضرت امام رضا(ع) از مقابل
میدان امام خمینی(ره) به سمت مسجد جامع بودند.
این مقام مس��وول خاطرنشان کرد :روز پنج شنبه 11تیر  94ساعت 6
عصرنیز مراسم معنوی به همین مناسبت س��الروز ورود امام رضا(ع)
به نیشابور در بقعه متبرکه قدمگاه رضوی در شهر قدمگاه برگزار شد.
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مظفری تصریح کرد :مراسم جشنهای رضوی وامام حسن مجتبی(ع)
همزمان باس��الروز ورود امام رضا(ع) به نیش��ابور در هیات امام حسن
مجتبی(ع)  ،هیات ابوالفضلی ،هیات رضوی  ،مسجدالرضا ،مسجدنبی
اکرم،مسجد رضوی  ،مسجد امام حس��ین(ع) ،مسجد قدس رضوی ،
دارالقرآن علی ابن موس��ی الرضا  ،مسجد شهدای گمنام  ،هیات انصار
الرضا و مجمع س��ادات بنی فاطمه ،محوطه فرهنگس��رای س��یمرغ ،
بوستان مادر  ،محوطه افالک نمای خیام برگزار شد.
معاون اس��تاندار وفرماندار ویژه شهرس��تان نیش��ابوربه برگزاری
جش��نهای قرآنی سلسله الذهب اش��اره کردوگفت :در ده مسجد
س��طح شهرش��امل محمدرس��ول اهلل  ،امام حس��ین(ع)  ،الهادی،
محمدب��ن عبدال��ه ،نب��ی اک��رم  ،باقرالعل��وم  ،اعظ��م ،پن��ج تن ،
مس��جدصاحب الزم��ان قلعه نو و هی��ات امام س��جاد(ع) با حضور
قاریان ،حافظان وتواش��یح خوانان برگزار ش��د.
نایب رییس ش��ورای فرهنگ عمومی شهرس��تان نیش��ابور افزود :در
این راس��تا مس��یر حرکت کاروان امام رضا(ع) را با پارچههای رنگین
آذینبندی کرده و توس��ط ادارهها و نهادها ،خیابانها چراغانی شده و
احادیث آن حضرت در شهرهای نیشابور نصب شد.
معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان نیشابور درپایان تصریح کرد:
یکی از مهمترین ارکان تبلیغ و اطالع رس��انی این روز رسانههاورسانه
ملی هس��تند که ضمن س��پاس از همکاری ایش��ان طی هشت سال
گذش��ته که دراجرای این برنامه نسبت به پوشش خبری آن مجدانه با

ما همراه بوده اند امیدواریم با تالش اهالی رس��انه ،این حرکت معنوی
که ثمره حدیث سلس��له الذهب نیز می باش��د در تاریخ شیعه و جهان
اسالم جاودانه شود.
هم زمان با س�الروز ورود امام رضا(ع)،کارگاه خوشنویسی
حدیث سلسله الذهب در نیشابور برپا شد
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور گفت :همزمان با دهم تیر
ماه س��الروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور استادان خوشنویسی حدیث
سلس��له الذهب و احادیث رضوی را در شهر قلمدانهای مرصع نگارش
کردند.
عباس کرخی افزود :استادان خوشنویس عاشق اهل بیت(ع) در نیشابور
پس از هزار و  236س��ال از تاریخ ورود امام رضا(ع) به این شهر بار دیگر
با آفرین��ش صحنههای باش��کوهی از دلدادگی به خان��دان عصمت و
طه��ارت(ع) تاریخ را تکرار کرده و در حرکتی نمادین حدیث سلس��له
الذهب و احادیث رضوی را با حضور پرشور مردم ثبت کردند.
وی گفت :در این چارچوب استادان خوشنویسی «ابوالقاسم دانشجو،
سیدمحمد سادات شرفی ،علی دربهشتی ،قاسم لزومی ،رضا رحمانزاده،
حس��ن راحتی ،احسان ش��ورورزی ،حمیدرضا قائمی ،محمد آریایی،
محمد حصاری ،حسین مسلمی ،عباس گلشنی ،علی نیرآبادی ،علیرضا
زهدی و اعظم خانی»گرد آمدند و حدیثی را خوشنویس��ی کردند که
تداوم والیت و حصار امن توحید ،نبوت ،امامت و والیت را از آغاز تا ظهور
دولت حضرت مهدی(عج) است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور افزود :این عزیزان حدیث
«کلمه ال اله اال اهلل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطها
و انا من ش��روطها» را با صدای خوش قلمه��ای خویش به زیور نگارش
ناب آراستند.
کارگاه خوشنویسی سلسله الذهب با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه،
هیات امنای بقاع متبرکه امامزادگان محمد محروق و ابراهیم ،نیروی
مقاومت بس��یج ،بنیاد ش��هید و امور ایثارگران ،اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،انجمن خوشنویس��ان وستاد بزرگداشت س��الروز ورود امام
رضا(ع) شهرستان نیشابور برگزار شد.
حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) در جریان س��فر به مرو و خراسان به
س��ال  200هجری قمری هنگام عبور از چهارسوق شهر نیشابور بنا به
درخواس��ت علمای حافظ قرآن و احادیث نبوی در این شهر حدیثی را
از پدران معصوم خود و از پیغمبر نقل فرمودند که یادگاری از س��فر آن
حضرت به خراسان باقی بماند.
در برخ��ی تواریخ آمده اس��ت که در آن روز بالغ بر بیس��ت و چهار هزار
نفر در این مکان حدیث سلس��له الذهب را کتابت کردند .این حدیث به
جهت مسلسل بودن آن از ائمه اطهار(ع) تا حضرت رسول(ص) به سلسلة
الذهب معروف شده است.

قدمگاه امام رضا(ع)در اقلید میزبان«خورشید هشتم»میشود
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجدفرهنگ و ارشاداسالمی استان فارس از
برگزاری مسابقه ادبی ـ هنری «خورشید هشتم» ویژه کرامات ،سیره و زندگی امام رضا(ع)
در شهرستان اقلید خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین غالمحس��ین نیازی ،مسئول دبیرخانه کانونهای
فرهنگی ـ هنری مس��اجداداره کل فرهنگ و ارشاداسالمی استان فارس ،از
برگزاری مسابقه «خورشید هش��تم» به میزبانی شهرستان اقلید ،قدمگاه
امام رضا(ع) خبر داد و گفت :این مسابقه ویژه تبیین کرامات و سیره و زندگی
امام رضا(ع) برگزار میشود.
وی با بیان اینکه این مس��ابقه در چند بخش ادبی و هنری برگزار میش��ود،
اف��زود :مس��ابقه مذک��ور در بخشه��ای مختلفی چ��ون کرام��ت رضوی،
مقالهنویس��ی ،نقاشی رضوی ،پیام کوتاه ،خوشنویسی ،دلنوشتهها و شعر اجرا
خواهد ش��د .نیازی اظهار کرد :زمان ثبت نام و ارسال آثار به دبیرخانه این مسابقه از
 31اردیبهشت ماه مصادف با والدت امام حسن(ع) آغاز و تا  11شهریورماه سال جاری مصادف
با والدت امام رضا(ع) ادامه دارد.
مس��ئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد فارس اظهار کرد :عالقهمندان جهت

شرکت در مسابقه میتوانند آثار خود را به دبیرخانه آن به آدرس استان فارس،
شهرس��تان اقلید ،خیابان امام خمینی(ره) ،خیابان ش��هید اندرزگو،
مس��جد امام رضا(ع) ،دفتر کانون تخصص��ی فدائیان والیت به
کدپس��تی  73819 – 48743ارس��ال و یا با ش��ماره تلفن
 09178071216تماس حاصل کنند.
وی تصری��ح کرد :همچنین ،عالقهمندان به ش��رکت در
بخش پیام کوتاه میتوانند پاسخ سئوال «از امام رضا(ع)
سئوال سفله کیست؟ فرمودند »...را در قالب یک پیامک
به سامانه پیامکی  30009900856988ارسال کنند که
در پایان به  10جمله برتر جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
نیازی با اش��اره به هم��کاران برگزاری این مس��ابقات اظهار
کرد :این جش��نواره بههمت س��تاد عالی کانونه��ای فرهنگی ـ
هنری مساجد کش��ور ،ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس ،دبیرخانه
کانونهای فرهنگی ـ هنری مس��اجد فارس و کانون تخصصی فدائیان والیت
شهرستان اقلید برگزار خواهد شد.

کاروان نمادین امام رضا(ع) در نماز جمعه خرمشهر حضور می یابد.
سرپرس��ت اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرس��تان خرمشهر از
برگزاری نماز جمعه  23مرداد به صورت ویژه با حضور کاروان نمادین
حضرت رضا(ع) در نماز جمعه این شهر خبر داد.
رضا مردانی ،سرپرس��ت اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی شهرستان
خرمش��هر ،اظهار کرد :طبق س��نوات گذشته مراس��م ورود کاروان
نمادین حضرت رضا(ع) در ش��لمچه برگزار خواهد شد ،با این تفاوت
که هر س��ال این مراسم تنها در شلمچه برگزار می شد اما امسال این
مراسم در خرمشهر به پایان می رسد.
وی ادامه داد :این مراسم در شلمچه در صبح جمعه  23مرداد ماه در
محل یادمان ش��هدای شلمچه آغاز میشود و این کاروان مسیر خود
را تا شهر خرمشهر ادامه داده و با حضور در نماز جمعه شهر خرمشهر
مراسم خاتمه می یابد.
مردانی افزود :به دلیل آنکه از شلمچه تا خرمشهر  20کیلومتر مسافت
است و برای مردم خرمشهر حضور در مراسم شلمچه با دشواری همراه
اس��ت ،به همین خاطر مردم و هیئات مذهبی خرمشهر با حضور در
میدان مقاومت خرمشهر این کاروان را همراهی خواهند کرد.
وی خاطرنش��ان کرد :در این مراس��م که به ش��یوه کاروان حضرت
رضا(ع) در دوران حضرت طراحی ش��ده اس��ت در آن از اسب ،شتر،
لباسهای بومی منطقه ،چاووش��ی خوانی ،قرائت شعرهای عربی و
 ...استفاده شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهبهان گفت :به برکت وجود قدمگاه حضرت رضا(ع)
در شهرس��تان بهبهان ،این شهرستان هر ساله شاهد برگزاری جشنهای باشکوهی در ایام دهه کرامت
به ویژه در روز میالد باس��عادت حضرت رضا(ع) است .علی حاجی زاده ،سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی شهرستان بهبهان ،با اشاره به اینکه یکی از قدمگاههای امام رضا(ع) در این شهرستان واقع شده
است ،اظهار کرد :این اتفاق باعث شده است تا مردم بهبهان عالقه خاصی به حضرت رضا(ع) داشته و این
شهرستان جشنهای بسیاری را در شب میالد این امام همام شاهد باشد.
وی ادامه داد :همه ساله کانون فرهنگی هنری مساجد ثامن االئمه شهرستان بهبهان که همنام با یکی از
اوصاف حضرت رضا(ع) است جشنهای مفصل و باشکوهی را با حضور مردم برگزار می کند.
حاجی زاده با اش��اره به اینکه دهه کرامت امس��ال نیز همچون سالهای گذش��ته در روز میالد حضرت
رضا(ع) برنامههای متنوعی با حضور خدام بارگاه منور رضوی در این شهرستان صورت می گیرد ،افزود:
گردهمایی خواهران بس��یجی در قدمگاه حضرت رضا(ع) و حضور در امامزادگان ش��اه فضل و امامزاده
حیدر ،عیادت از بیماران دو بیمارستان بهبهان و اهدا بستههای متبرک رضوی به بیماران توسط خدام
بخشی از برنامههای روز میالد حضرت رضا(ع) خواهد بود.
وی گفت :غبارروبی گلزار ش��هدا ،حضور در خانه سالمندان و سرکشی از ایتام ،عیادت از بیماران صعب
العالج نیز از دیگر برنامههای خدام بارگاه رضوی در شهرستان بهبهان است.
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بهبهان تصریح کرد :مولودی خوانی ،برگزاری تئاتر،
شعر خوانی ،اجرای ورزشهای باستانی و  ...نیز از جمله برنامههای جشن زیرسایه خورشید خواهد بود.
بهبهان یکی از شهرهای استان خوزستان است که در مسیر حرکت حضرت رضا(ع) از عربستان به طوس
میزبان این امام همام بوده و اکنون نیز قدمگاه این حضرت در این شهر قرار گرفته دارد و معنویت خاصی
به این شهر بخشیده است.

(علیه السالم)

رئیس اداره ارش��اد شهرس��تان دزفول گفت :مراس��م ورود کاروان نمادین حضرت رضا(ع) ،در دزفول برگزار
رئیس اداره ارشاد دزفول :میشود .نادر سعادتی فر ،رئیس اداره ارشاد شهرس��تان دزفول ،با اشاره به اینکه طبق سنوات گذشته مراسم
مراسم ورود کاروان نمادین کاروان نمادین امام رضا(ع) ،در روز  3ش��هریور ماه خواهیم داشت ،اظهار کرد :در سالهای گذشته این مراسم
همزمان با روز میالد امام رضا(ع) در شهرس��تان دزفول برگزار می شد که امسال به دلیل تقارن این مناسبت با
امام رضا(ع) در دزفول روز کارمند این مراسم به روز  3شهریورماه تغییر یافته است.
برگزار میشود وی از حضور خادمان بارگاه منور رضوی در این مراس��م خبر داد و گفت :خدام حرم علی بن موسی الرضا(ع) با
داشتن پرچم آستان مقدس رضوی به این مراسم تبرک و تمین خاصی می بخشند.
سعادتی فر ادامه داد :این مراسم از محل ُمقُم(مقام علی) شروع و کاروان با طی  3تا  4کیلومتر مراسم را در آستانه
مبارکه سبزه قبا به پایان می رساند.
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حضور کاروان نمادین امام
رضا(ع) در نماز جمعه خرمشهر

قدمگاه حضرت رضا(ع) در بهبهان شاهد
برگزاری جشنهای مردمی دهه کرامت

استانداران

استاندار قم:

جشنهای دهه کرامت مردمی برگزار شود

استاندار یزد:

تحقق اهداف جشنواره امام رضا(ع)
تحقق آرمان شهیدان ،امام شهیدان و
تجلی ارزشهای انقالب اسالمی ماست
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استاندار یزد به مناسبت دهمین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند
و داستانی رضوی یزد پیامی صادر نمود.
به گ��زارش اداره كل روابط عمومي اس��تانداري يزد«،س��يدمحمد
ميرمحمدي» در پيامي به دهمين دوره جش��نواره ملي فيلم كوتاه،
مس��تند و رضوي يزد هنرمندان را عزيزترين س��رمايههاي يك ملت
ناميده و افزوده اس��ت :تحقق اهداف اين جش��نوارهها ،تحقق آرمان
شهيدان ،امام شهيدان و تجلي ارزشهاي انقالب اسالمي ماست.
متن کامل پیام استاندار یزد به شرح ذیل می باشد:
رون��دگان طریقت به نیم ج��و نخرند /قبای اطل��س آنکس که از هنر
عاریس��ت هنرها ،هدیه خداوندند و طراوت بخش زمین و زمینیان و
وقتی حامل اندیشهها و ارزشها باشند ،تیزروترین مرکبند و رساترین
پیک ،و بی ش��ک ساحت دلها و جانها را تسخیر می کنند و عواطف و
احساسات را در می نوردند .هنرها مرز نمی شناسند و تشنه ترین قلوب
را درمی یابند و می پرورانند و تعالی می بخشند و هنرمندان عزیزترین
س��رمایههای یک ملتند که به وظیفه الهی خود عمل می کنند تا قدر
بینند و بر صدر نشینند.
حاال اگر هنرها و هنرمندان پروانه وار گرد شمع فروزان حضرت شمس
الشموس به پرواز درآیند و از آن سرچشمه کرامت و عنایت نور گیرند
معلوم است چه شوری آفریده میشود و چه موجهایی از برکت و عزت
پدید می آید .زیرا هرچه داریم از خاندان عصمت و طهارت(ع) اس��ت
و عشق هس��تی بر محور این  14نور مقدس می چرخد و بررسی ابعاد
وجودی این خاندان ،سبک زندگی و توسعه ترویج فرهنگ منور آنان
دریایی اس��ت کرانه ناپیدا که جز خیر و خوبی در آن نیست و طبیعی
اس��ت که تحقق اهداف این جش��نوارهها تحقق آرمان شهیدان ،امام
شهیدان و تجلی ارزش��های انقالب اسالمی ماست و تسری فرهنگی
است که مسلمین و مستضعفین گرفتار عالم بدان تشنه اند و مشتاق .
اینجانب به کلی��ه هنرمندان و میهمانان ارجمند بویژه فیلمس��ازان
عزیز خیرمقدم گفته و به سهم خود از مجریان دهمین جشنواره ملی
فیلم کوتاه مستند و داس��تانی رضوی بویژه مدیرکل محترم فرهنگ
و ارشاد اس�لامی تقدیر و تش��کر می کنم و خداقوت می گویم و هنر
همه هنرمندان را ارج می نهم و آرزوی س�لامتی ،سربلندی و توفیق
روزافزون آنان را از خداوند زیباییها مسئلت دارم.

استاندار قم بر مردمیتر برگزار شدن جشنهای دهه کرامت تأکید کرد.
س��ید مهدی صادقی در دیدار اعضای شورای هماهنگی جشنهای دهه کرامت که در
محل استانداری قم برگزار شد ،اظهار داشت :جشنهای دهه کرامت باید مردمیتر از
گذشته برگزار ش��ود .وی با تأکید بر استفاده از تشکلهای دینی و مردمی در برگزاری
این جشنها اظهار داش��ت :هرقدر این جش��نها مردمیتر برگزار شود و تشکلهای
دینی و مساجد در برگزاری آن نقش داشته باشند تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.
استاندار قم اضافه کرد :قم بهعنوان یکی از سه شهر مذهبی کشور دارای معاونت زیارت
در استانداری اس��ت تا ارائه خدمات به مردم و زائران با برنامهریزی بهتری انجام شود.
وی افزود :خدمات به زائران برای توس��عه زیارت باید بهصورت مستمر صورت گیرد و
این امر نیازمند زیرساختهایی است که ما به دنبال توسعه این زیرساختها هستیم.
صادقی برای همکاری با شورای هماهنگی جشنهای مردمی دهه کرامت برای برگزاری
باشکوهتر این مراسم اعالم آمادگی کرد.

استاندار هرمزگان:

مدال خادمی امام رضا(ع) باید برای
همیشه بر سینه مردم روستای کردر بماند

(علیه السالم)

استاندار هرمزگان با بیان اینکه روس��تای کردر باید همچنان میزبان جشنواره سرود
رضوی روستایی کشور باش��د ،تاکید کرد :اجازه دهیم همچنان مدال افتخار خادمی
علی بن موسی الرضا(علیهالسالم) برای همیشه
بر سینه مردم والیی این روستا بماند.
جاسم جادری گفت :به عنوان استاندار هرمزگان
از ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد
کشور ،خواهش می کنم که با برگزاری جشنواره
در سالهای آینده در این روستا موافقت کنند.
وی اظهار امیدواری کرد که جش��نواره س��رود
رض��وی روس��تایی با وس��عت گس��ترده تری
همچنان در روس��تای کردر برگزار ش��ود زیرا
این خواسته همه مردم استان هرمزگان است.
جادری با بیان اینکه امروز روستای کردر متعلق
به امام رضا(علیهالس�لام) است ،افزود :کار و تالش برای اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی
عبادت محس��وب میشود و خوش��ا به س��عادت اهالی کردر که توفیق خدمتگذاری و
میزبانی از زائران علی بن موسی الرضا(علیهالسالم) نصیبشان شده است.
وی تصریح کرد :اگر از ابزار هنر در خدمت ترویج دین بهره گرفته شود ،عبادت محسوب
میش��ود و اگر برای لهو و لعب باش��د چیزی جز گناه نیس��ت؛ بنابراین هنر در جایگاه
اسالمی متناسب با نیت تعریف میشود .نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه
داد :فعالیتهای هنری باید با هدف ق��رب الهی و تقویت مبانی دینی و ترویج فرهنگ
و معارف اهل بیت(علیهالس�لام) باش��د .وی بیان کرد :هر نوع فعالیتی برای جشنواره
سرود با عنوان امام رضا(علیهالسالم) عبادت به حساب می آید و همه عوامل و شرکت
کنندگان باید قدردان این لحظات باش��ند .جادری در بخش دیگری از س��خنان خود
میزبانی روس��تای کردر از جشنواره سرود رضوی روستای را افتخاری بزرگ دانست و
گفت :روستاهای دیگر استان هرمزگان نیز این توان را دارند که در زمینه تبیین سیره
ائمه اطهار(علیهم الس�لام) فعالیت کنند.وی افزود :مجموعه استانداری هرمزگان از
برنامههایی که در راس��تای تقویت بنیه دینی و اعتقادی و ترویج فرهنگ اس�لام ناب
محمدی در هریک از روستاهای استان برگزار شود؛ حمایت خواهد کرد.
استاندار هرمزگان در پایان اظهار امیدواری کرد :خداوند به همه ما توفیق خدمتگذاری
به اهل بیت(علیهم السالم) را عطا فرماید.

استاندار خراسان شمالی:

جشنواره تئاتر رضوی یک
حماسه دینی و هنری است
استاندار خوزستان:

جشنواره امام رضا(ع)
تلفیق هنر و زیبایی است
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استاندار خوزستان گفت :جشنواره امام رضا(ع) تلفیق هنر و زیبایی است.
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان با اشاره به اینکه هنر توجه ویژه ای به نیازهای
جامعه ،دارد ،گفت :بعضی از کلمات ،ادبیات و عبارات در شرایط زمانی و مکانی معینی،
معنا دارند اما زبان هنر فرا زمانی است .
هدف هنر انتقال مفهوم متعالی است
مقتدایی تصریح کرد :هنر در خصوص موضوعاتی که نیاز جامعه است بیشترین توجه را
دارد .کارها و فعالیتهایی که در این عرصه به جامعه ارائه میشود در حقیقت برگرفته
از نیازهای همین جامعه است.
وی ادام��ه داد :حوزه هنر عالوه بر توجه ویژه ای که به نیازهای جامعه دارد باعث ایجاد
وحدت نیز میش��ود .حوزه هنر و هنرمند با کارهایی که ارائه می دهند موجبات ایجاد
وحدت نظر را در جامعه فراهم می کنند.
استاندار خوزستان یادآور شد :در نمایش و تئاتر قابلیت کارگردان و هنرمند بیشترین
تأثیر را داش��ته و هر آنچه که الزم اس��ت تا به صورت واحد به جامعه منتقل ش��ود را با
حساسیت و خالقیت اجرا می کنند .تهیه فیلم با اجرای تئاتر بسیار متفاوت است چرا
که در تهیه فیلم می توان از علم روز و رایانه بهره برد ولی تئاتر تمام و کمال هنر هنرمند
و کارگردان است.
وی به شرایط سخت تئاتر در مقابل سینما اشاره کرد و گفت :خالقیت و توانمندی یک
هنرمند بسیار تاثیرگذار بوده و تئاتر در مقابل سینما با شرایط سخت تری مواجه است.
اهالی تئاتر با حداقل امکانات و تجهیزاتی که در دسترس دارند مواجه شده و خالقیت
هنرمند و کارگردان است که باعث انتقال فرهنگ و هدف مورد نظر هر نمایش میشود.
وی ضمن امیدواری از تکرار کارهای خوب در خوزس��تان و ادامه برگزاری جش��نواره
امام رضا(ع) گفت :در حقیقت هدف هنر انتقال مفهوم متعالی و ارتقای جایگاه فرهنگ
در جامعه است.

استاندار خراسان شمالی در پیامی به دهمین جشنواره تئاتر
رضوی ،برگزاری این جش��نواره را در راستای ترویج و اشاعه
فرهنگ رضوی یک حماسه دینی و هنری عنوان کرد.
س��یدعلی پرویزی در آس��تانه آغاز به کار دهمین جشنواره
تئاتر رضوی در این استان ،با صدور پیامی این رخداد بزرگ
نمایشی کشور را گامی در راس��تای اشاعه و ترویج فرهنگ
رضوی عنوان کرد.
در این پیام آمده است:
هنر ب��ه ویژه هنر تئاتر میتواند مؤی��د و مبلغ تعالیم دینی و
تجلی حسن کمال باشد؛ تالش برای آفرینش شور و عشق و
دلدادگی و کس��ب معرفت و حقیقت مزین به سیره و صفات
انبیاء و اولیاء خداست که این بار متبرک به عطر گلدستههای
الجوردین بارگاه ملکوتی هش��تمین اختر تابناک آس��مان
امامت و والیت ،حضرت علی بن موسی الرضا(ع) شده است.
این��ک دولت تدبیر و امید بر خویش میبالد که در راس��تای
اش��اعه و ترویج فرهنگ منور رضوی زمینههای تحقق این
حماس��ه دینی و هنری را در استان خراس��ان شمالی «باب
الرضا(ع) و گنجینه معرفتها این کهن دیار آمیخته و آشنا با
فرهنگ و هنر ناب اسالمی ،ایرانی را فراهم کرده تا به برکت
ساحت قدسی آن امام همام و به همت و ابتکار شما هنرمندان
متعهد ،جلوههایی از مکارم و صفات حضرت امام رضا(ع) در
قالبی زیبا بازگو شود .باشد تا این همه عشق و شور و شیدایی
مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گیرد.
اینجانب ضمن تقدیر و س��پاس از همه دس��تاندرکاران و
خادمان این رویداد هنری ،امیدوارم برگزاری این جشنواره
نقطه عطفی در توس��عه و تحول هنر دینی کش��ور عزیزمان
باشد.
توفیق و تکریم هنرمندان شایسته و استمرار حضورشان در
عرصه هنر را از ایزد منان مسئلت دارم».

(علیه السالم)

استانداران

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

جشنواره امام رضا(ع)
عطر معنویت را در فضای جامعه
منتشر می کند
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استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزاری جشنواره امام رضا(ع) را همراه با انتشار
عطر و بوی معنویت در جامعه اس�لامی دانست و گفت :اس��تان ما از این قاعده
مستثنی نبوده و برگزاری جشنهای دهه کرامت و جشنواره امام رضا(ع)،نشانی
از این امر دارد.
سید موسی خادمی به برگزاری جشنواره آئینهای نمایشی ،نقالی و پرده خوانی
در فرهنگ رضوی از س��ری برنامههای سیزدهمین جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) در این استان اش��اره و اظهار کرد :برگزاری چنین برنامههای فرهنگی
در استان جای سپاس گزاری دارد.
وی تصریح ک��رد :در ده��ه کرامت که از آغ��از تولد کریمه اه��لبیت حضرت
معصومه(سالم اهلل علیها) تا میالد امام رضا(علیهالسالم) است که این جشنوارهها
و برنامهها عطر رضوی را در جای جای ایران اسالمی پراکنده است.
خادمی ،اظهار کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد هر ساله میزبان جشنواره امام
رضا(ع) است و جشنهای دهه کرامت نیز پرشور در استان برگزار میشود.
مسئول ارش��د اجرایی در اس��تان کهگیلویه و بویراحمد ،عنوان کرد :برگزاری
جش��نوارههای مختلف در سطح شهرس��تانهای کهگیلویه و بویراحمد کاری
بزرگ و معنوی اس��ت و باعث پراکنده ش��دن عطر رضوی در استان شده که جا
دارد از دستاندرکاران و عوامل اجرایی این جشنواره ملی تشکر و قدردانی کنم.
وی خاطرنش��ان کرد :هنر را در خدمت مذهب خصوصا ترویج اهلبیت(علیهم
الس�لام) قرار دادن کاری ارزنده اس��ت که امیدواریم با حمایت هرچه بیش��تر
مسئوالن فرهنگی کشور شاهد رشد روز افزون در این عرصه باشیم.
خادم��ی ،با اب��راز خرس��ندی از برگزاری جش��نهای دهه کرامت در س��طح
ت گانه کهگیلویه و بویراحمد اذعان کرد :اوج هنر در این است
شهرستانهای هش 
که در خدمت اهلبیت(علیهم السالم) و نشر آن در جامعه باشیم.
این مس��ئول با بیان این که مردم مومن و متدین کهگیلویه و بویراحمد همواره
عش��ق و ارادت خود به اهل بیت(علیهم الس�لام) را به اثبات رس��اندند ،گفت:
استقبال مردمی از جشنوار ه امام رضا(ع) و جشنهای دهه کرامت ستودنی بود
که امیدواریم حضور آنها همواره پررنگتر شود.

استاندار بوشهر:

پس از گذشت  12دوره از
جشنواره امام رضا(ع) جا
دارد به شکرانه این نعمت
بزرگ سر بر آستان حضرت
دوست نهیم

(علیه السالم)

			
اس��تاندار بوش��هر گفت :اکنون و پس از گذشت  12دوره
از جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) و شناسایی هزاران
هنرمند و ادیب و محقق جا دارد تا به ش��کرانه این نعمت
بزرگ سر بر آستان حضرت دوست نهیم و پایداری و دوام
روز افزون آن را از خدای منان طلب کنیم.
دکتر مصطفی ساالری استاندار بوشهر در آستانه برگزاری
دهمین جشنواره مش��اعری رضوی گفت :شعر و شاعری
جوالنگاه ذوق و عش��ق و پرواز اندیشه است و چه زیباست
آنگاه که این پرواز با ارادت قلبی و خالصانه به ائمه اطهار(ع)
همراه گردد.
وی افزود :اشعاری که در طول تاریخ با بهره گیری از الطاف
و رایحه خوش اخت��ران تابناک امامت و والیت برگرفته از
فطرت پاک و زالل شاعران سروده شده است آرامش دهنده
و راهنمای معنوی زائران شده است که در آسمان دلبری
و آستان عش��ق ائمه اطهار(ع) اطراق کرده اند و سعی در
برداشتن گامهای تعالی و تکامل خویش داشته اند.
س��االری تصریح کرد :اکنون و پس از گذش��ت  12دوره
از جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) و شناسایی هزاران
هنرمند و ادیب و محقق جا دارد تا به ش��کرانه این نعمت
بزرگ سر بر آستان حضرت دوست نهیم و پایداری و دوام
روز افزون آن را از خدای منان طلب کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد :استان بوش��هر نیز افتخار می کند
که میزبان بخش��ی از این جش��نواره فراگیر و بین المللی
اس��ت و امیدواریم بتوانیم از این طریق عرض ارادت خود
را به ساحت قدسی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع)
داشته باشیم.

استاندار خراسان جنوبی:

خروجی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بیانگر
اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است

استاندار گلستان:

جشنواره پویانمایی
رضوی برای
دورههای آینده
خود باید افق
روشنی را تبیین کند
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اس��تاندار گلستان خواس��تار توجه ویژه به
سیره و روش زندگی اهل بیت در قالب هنر
شد و گفت :از جش��نواره پویانمایی رضوی
انتظار می رود به سیره و زندگی اهل بیت به
خصوص امام رضا(ع) به صورت خاص توجه
کنند .حس��ن صادقلو اظهار کرد :کاربردی
شدن و اشاعه تولیدات جشنواره پویانمایی
رضوی در بین گروههای هدف و مخاطبان
عام از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با بیان این نکته که جشنواره پویانمایی
رضوی برای دورههای آینده خود باید افق
روش��نی را تبیین کند ،افزود :در عین حال
نیاز اس��ت از روشهای نوین پویانمایی در
جهت توسعه فرهنگ اهل بیت بهره جست.
صادقلو ادامه داد :با توجه به حرکت جوامع
به س��مت اس��تفاده از نرم افزارهایی برای
اش��اعه فرهنگ ،مهم تری��ن بازخورد این
جشنواره اشاعه بیش از پیش سیره و زندگی
ائمه اطه��ار در جامع��ه با ابزاره��ای نوین
ارتباطی است.
وی با بیان این نکته که نسل جوان از آگاهی
و دانایی برخوردار است ،افزود :فرهنگ ائمه
اطهار با گوشت و پوست مردم عجین شده
و برپایی این نوع برنامهها به ترویج فرهنگ
ائمه اطهار کمک خواهد کرد.
این مس��ئول گلس��تانی تصریح کرد :باید
تالش شود تا موضوعاتی همچون جشنواره
پویانمایی رضوی در س��طح جشنواره باقی
نمانند بلکه در مت��ن زندگی مردم جاری و
ساری شود.
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اس��تاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خروجی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) بیانگر اقتدار نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران اس��ت ،تصریح کرد :برگزاری این جشنواره می تواند تاثیر فرهنگی بسیار
مناسبی در خارج از مرزهای کشورداشته باشد.
وجه اهلل خدمتگزار در خصوص نقش برگزاری جشنواره امام رضا(ع)در ترویج فرهنگ و معارف رضوی گفت:
به دلیل حضور امام رضا(ع) در مش��هد مقدس ،ایران دارای فرهنگی عمیق تر بوده و عمران و آبادیهایی
که در شهرهای خراسان رضوی انجام شده اس��ت به خاطر وجود این امام بزرگواراست و این جشنواره در
همه شهرهای کشور با شکوه و جالل خاصی برگزار خواهد شد ودر فرهنگ مردم بسیار تاثیر گذاراست.
خدمتگزار افزود :جشنواره امام رضا(ع) در س��الهای اخیر و با برنامهریزی جامع و مدونی که دراین زمینه
انجام شد موجب تجمیع هنرمندان و اصحاب فرهنگ،علم و اندیشه شده و به عنوان یک فعالیت فرهنگی
وهنری،درسطح جهان ،نهادینه شده است.
وی با اش��اره به اینکه خروجی جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) بیانگر اقتدار نظ��ام مقدس جمهوری
اسالمی ایران اس��ت ،تصریح کرد :برگزاری این جشنواره می تواند تاثیر فرهنگی بسیار مناسبی در خارج
از مرزهای کشور
داش��ته باشد.آنچه یک جامعه را می تواند از معضالت و مش��کالت اجتماعی و فرهنگی نجات بخشد بهره
گیری از ظرفیت الگوهای موثر و قابل استناد است که یکی از این الگوهای فرهنگی ،فرهنگ رضوی است.
استاندارخراسان جنوبی گفت :با برگزاری
جش��نواره سراسری نقاش��یخط وحروف
ن��گاری رضوی می ت��وان ازظرفیت بزرگ
هنرمندان با هدف گسترش این فرهنگ ناب
اس�لامی درمنطقه استفاده،بستر مناسب
رافراهم کرد.جش��نوارههایی که مرتبط با
ائمه هستند از جایگاه ویژهای برخوردارند
بهطوریکه رویکرد همه دولتهای
درنظام اسالمی گسترش وترویج فرهنگ
رضوی است.
خدمتگ��زار در زمین��ه نق��ش هنرمندان
در تروی��ج فرهنگ رضوی افزود :بخش��ی از
تبلیغات رس��انهها مربوط به فرهنگ معنوی رضوی اس��ت و چنانچه هنرمندان بتوانند درقالبهای متنوع
هنری آثاری را نمایش دهند عالوه بر تولید آثار بیشتری دراین مورد،این امر برای رسیدن به اوج معنویت
هنر ایرانی به دلیل برخورداری از ریشههای پرباری که در طول تاریخ داشته بسیار موثرخواهد بود.
وی درزمینه نقش سایر دستگاههای اجرایی در برگزاری این جشنواره بیان داشت :تنها یک دستگاه خاص
متولی ترویج و توسعه فرهنگ رضوی نیست و اگر این جشنوارهها مردمیشود بهتر و سریع تر می توان به
اهداف محتوایی آن دست یافت.
وی تاکید کرد :سیره و روش زندگی اهل بیت(ع) ،بهترین روش آموزش معارف نورانی اسالم و رمز موفقیت
وگسترش چشمگیرآن درجهان به دلیل برخورداری ازچنین الگوهای کامل و عملی است.
اس��تاندار خراس��ان جنوبی خادمی امام رضا(ع) را افتخار همه ی مردم و مسئوالن دانست و تصریح کرد:
ترویج و توسعه ی فرهنگ ناب اسالمی با تکیه بر سنت زندگی ائمه ی اطهار از جمله وظایفی است که باید
نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشیم و نباید در برگزاری این جشنواره دچارکار کلیشه ای شویم ،بلکه باید
شرایط برای حضور فعاالن فرهنگی و هنری فراهم شود تا مشارکت این عزیزان با جشنواره افزایش یابد.
وی در زمینه نقش رس��انهها در ترویج فرهنگ رضوی گفت :مهم ترین نقش در این مورد بر عهده رسانهها
است .آنها می توانند با همکاری هنرمندان برجسته کشور ،مذهب شیعه را به خوبی مردم معرفی و زندگینامه
امام رضا(ع) را به طور کامل به همه مردم ارائه کنند.
استاندار خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد :جشنواره نقاشیخط وحروف نگاری رضوی جایگاه خود
را از لحاظ کیفی پیدا کرده و باید به گونهای برنامه ریزی شود تا با ارائه برنامههای جنبی و جدید و مشارکت
بیشتر مردم در زمینه بهتر برگزاری آن به موفقیتهایی بیشتری برسیم.

خانه
ملت

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

تجلی گفتمان اسالمی
در جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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حجت االس�لام نصراهلل پژمانفر ،عضو کمیس��یون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت :جشنواره امام
رضا(ع)،فرصتی را به وجود آورده تا بتوانیم از طریق
آن کلمات و معارف اهل بیت(ع) را به جانهای تشنه
بشریت برس��انیم ،توفیق عظیمی که حاصل تالش
دستگاههای فرهنگی نظام جمهوری اسالمی است.
وی با اشاره به اینکه سیره اهل بیت(ع) گنجینه ای
است که تحوالت ش��گرفی برای بشریت به ارمغان
می آورد ،خاطرنشان کرد :همانطور که مقام معظم
رهبری دوران کنونی را پیچ تاریخی تعبیر کرده اند
و از چند س��ال پیش موج بیداری اس�لامی در دنیا
روی داده است ،در چنین ش��رایطی راه برون رفت
این مشکالت گسترش گفتمان اسالم ناب مبتنی بر
فرهنگ رضوی است.
حجت االس�لام پژمانف��ر ادامه داد :بخش��ی از این
گفتمان اس�لامی در جش��نواره بی��ن المللی امام
رضا(ع) محقق میشود چرا که این جشنواره زمینه
ارتباط قلبی مردم با معارف را فراهم س��اخته است.
وی با بیان اینکه جشنواره ای به گستردگی جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) فعالیتی یک روزه نیس��ت
بلکه حاصل فعالیت شبانه روزی خدمتگذاران این
عرصه اس��ت ،تاکید کرد :برای بسیاری از افراد این
تردید به وجود آمده اس��ت که چه ضرورتی دارد که
این جشنواره ادامه یابد ،در دفاع از این حرکت باید
گفت شناسایی و معرفی چهرههای ملی و بین المللی
فعال در حوزه رضوی تنها بخش��ی از دستاوردهای
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است.
وی جش��نواره امام رض��ا(ع) را ویترینی برای نظام
جمهوری اس�لامی و فرهنگ دین��ی معرفی کرد و
افزود :مجلس ش��ورای اس�لامی تالش بسیاری در
تحقق اهداف این جش��نواره داش��ته است و به این
حمایتهای خود ادامه خواهد داد .عضو کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اس�لامی ،گفت :باید همه
ظرفیتهای کش��ور پای کار بیایند تا این جشنواره
برای همیشه برای مشهد و برای مسلمانان استمرار
داشته باش��د .وی از ش��هر مش��هد به عنوان مرکز
معنویت ایران یاد کرد و گفت :مشهدالرضا(ع) کانون
معنویت برای ملت ایران اس��ت و حرم امام رضا(ع)
و فرهنگ رضوی به ملت ما هویت بخشیده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس:

جشنواره امام رضا(ع) از
پشتوانههای فرهنگ اسالمی
است

نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :جش��نواره ام��ام رض��ا(ع) از جمله
پشتوانههای فرهنگ غنی اسالمی است.
جواد کریمی قدوسی اظهار کرد :برنامهها و اقدامات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و جشنواره ای نظیر
جشنواره امام رضا(ع) ،از جمله پشتوانههای فرهنگ
غنی اسالمی هس��تند که مورد نیاز جوامع اسالمی
می باشد.
نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای
اس�لامی بر ضرورت توج��ه به فرهن��گ رضوی در
عرصههای مختلف تاکی��د کرد و گفت :تحلیلها در
حوزههایی همچون فرهنگ فردی ،آداب اجتماعی،
روابط بین الملل و ...بای��د مبتنی بر فرهنگ رضوی
باشند.
وی ملت ایران را پرچمداران بینش اس�لامی عنوان
کرد و افزود :مل��ت ایران پرچمدار بینش اس�لامی
هستند و باید توجه داشت که فرهنگ رضوی و بینش
اس�لامی برای ش��کل گیری تفکر انقالبی در جامعه
مورد نیاز هستند و شناسه این ملت همین بینشها
به شمار می روند.
این عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسالمی گفت :جشنواره امام رضا(ع)
باید در حرکت س��الیانه آینده خود در تمام حوزهها
برنام��ه ریزی کند و تحلیل کننده مس��ایل منطقه و
جهان بر پایه معارف فرهنگ رضوی باشد.
کریمی قدوس��ی با اش��اره به اینکه بینش به همراه
روش ،فرهنگ ،ایدئولوژی ،مکتب و س��بک زندگی
را می سازد ،اظهارکرد :در حکومت اسالمی و کشور
اسالمی ایران این دو اصل بر پایه یک بینش اسالمی
قرار گرفته است .وی با بیان اینکه روش ملت ایران در
این مقطع از تاریخ هم یک روش انقالبی است ،افزود:
بر پایه این دواصل بینش اسالمی و روش انقالبی امروز
ملت ایران شناسایی میشود.
نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای
اسالمی حرکت فرهنگی جش��نواره امام رضا(ع) را
براساس تعاریف اس�لام از فعالیت فرهنگی اقدامی
قابل ارزیابی دانس��ت و ابراز داش��ت :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.

نماینده مردم مشهد در مجلس:

بسترهای نشر معارف رضوی توسط
جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
فراهم شده است
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت:
برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در مشهد
هموارهسببتوسعهنقشاینشهردرعرصهدیپلماسی
و بین المللی ش��ده و این شهر را به یک شهر بین المللی
تبدیل کرده است.
سیدهاشم بنیهاش��می افزود :یکی از راههای تجلی
فرهنگ ناب اسالمی جشنواره امام رضا(ع) است.
وی اضافه کرد :با رش��د و توسعه هر ساله این جشنواره
ش��اهد خلق آثار مطلوب درباره امام رضا(ع) هستیم و
قطعا با افزودن جذابیتها و تشویقهای الزم می توان
آثاری بیشتری را از قشر جوان کشور در این جشنواره
شاهد بود.
وی با اش��اره به اینکه بیش از ی��ک دهه از برگزاری
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) ،میگذرد که این
یک امتیاز برای جمهوری اسالمی محسوب میشود،
ادامه داد :خوشبختانه سیاس��تهای برگزاری این
جش��نواره به نحوی بوده است که کمبودی را در آن
شاهد نبوده ایم.
بنیهاش��می با اشاره به اینکه مش��هد در سال 2017
پایتخت فرهنگی جهان اس�لام ،یادآور شد :جشنواره
امام رضا(ع) یکی از امتیازهای مثبت مشهد برای سال
است و ظرفیت این را دارد که یکی از برنامههای اصلی
در این سال باشد به نحوی که زائران داخلی و خارجی
زیادی را جذب خود کند.
نماینده مردم مش��هد با بیان اینکه ،بس��ترهای نش��ر
معارف رضوی توسط جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
فراهم شده اس��ت،اظهار کرد :خوشبختانه بسترهای
نشر معارف رضوی توسط جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) فراهم شده است.
بنیهاش��می ،گفت :این جشنواره به عنوان برنامه ای
فرهنگی-معنوی توانسته است هر ساله براساس تعالیم
ائمه اطهار(ع) که مبتنی بر قرآن و سنت رسول اهلل(ص)
است توفیقات بسیاری داشته باشد.
نماین��ده مردم مش��هد و کالت در مجلس ش��ورای
اس�لامی ،با بیان اینکه مش��هد به عن��وان پایتخت
معنوی کشور می تواند فرهنگ اسالم ناب محمدی
را در سراس��ر جهان به طور صحیح نشر دهد ،ادامه
داد :خوشبختانه بس��ترهای نشر معارف رضوی هر
ساله توسط جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فراهم
شده است.

نماینده مردم بیرجند در مجلس:

جشنواره امام رضا(ع)
زوایای جدیدی را در برابر
هنرمندان قرار می دهد

برپایی جشنواره
مدیحه سرایی و
چاووشی خوانی
رضوی در حفظ
شعائر و انسجام ملی
بسیار موثر است

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای
اسالمی گفت :جش��نواره پویانمایی رضوی یکی
از ظرفیتهایی اس��ت که می تواند نسل جوان را
با قابلیتها و اس��تعدادهایی که دارد به حرکت و
پویایی درآورد.
امامی ب��ا بیان این مطلب ،گف��ت :از این هنر می
توان برای رس��انیدن پیام به مخاطبین و تعریف
ش��خصیتهای علمی و تاریخی ب��ه بهترین نحو
بهره جست.
وی ضمن قدردانی از برپایی شش دوره جشنواره
پویانمایی رضوی در استان گلستان ،تصریح کرد:
برگزاری این جشنوارهها فرصتی برای شناسایی
استعدادها و ظرفیتهای جوانان به شمار می رود.
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای
اسالمی با بیان این نکته که سرعت رایانه در جامعه
امروز بسیار باالست ،افزود :وجود فضای مجازی
و تبادل بسیاری از اطالعات و اخبار حاصل خلق
محصولی اس��ت که در ذهن افراد اهل فن ،ماهر و
باتجربه شکل گرفته است.
امامی انتقال برخی اطالعات را از طریق هنر ،کاری
جدید و تاثیرگذار دانس��ت و گفت :این اقدام که
تولید انیمیشن در قالب موضوعات رضوی ،علوی
و نبوی انجام شود ستودنی است.
وی ایج��اد مجتمعه��ای دیجیتال��ی در برخی
اس��تانها را فرصتی برای جوانان دانست و گفت:
مجتمعهای دیجیتالی امکان حضور نسل جوانی
که خالقیت در حوزه  ITدارد را فراهم می کند تا
این خالقت بروز پیدا کند.

61
ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

نماین��ده م��ردم جیرفت و عنب��ر آباد در
مجلس ش��ورای اس�لامی گفت :برپایی
جش��نواره سراس��ری مدیحه س��رایی و
چاووش��ی خوانی در حفظ شعائر ،آداب
و س��نتهای مذهبی و انسجام ملی بسیار
موثر است.
فرج اله عارفی ،با تبریک فرا رسیدن دهه
کرام��ت تصریح کرد :برپایی جش��نواره
مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی
باعث میش��ود ک��ه م��ردم از قومیتهای
گوناگون ب��ا خرده فرهنگه��ای مختلف
حول یک محور قرار گرفته و مانند برخی
جوامع رفتار نکنند.
وی اظه��ار ک��رد :برپایی این جش��نواره
به ص��ورت ملی کار مثبتی اس��ت که می
توان در آن نقاط ضعف و قوت هر خورده
فرهنگ را شناسایی کرد و تبادل فرهنگی
انجام داد.
وی با اشاره به نقش مدیرت برنامههایی از
این دست در شناسایی نقاط قوت و ضعف
عرصه فرهنگ کش��ور ،ابراز ک��رد :احیاء
س��نتهایی چون چاووش��ی خوانی باعث
ش��ناخت داشتهها و گذش��ته خود است
چنانکه اگر ش��ناخت گذش��ته ای مانند
عاشورا نبود انقالبی هم وجود نداشت.
وی با بیان اینکه چاووشی خوانی و مدیحه
سرایی بیان و توجه به ارزشها است گفت:
ورود به عرصه مدیحه سرایی و چاووشی
خوانی ضمن ایجاد خودباوری در ما باعث
جلوگیری از ورود فرهنگ غربی میشود.

جشنواره
پویانمایی رضوی
باعث پویایی
نسل جوان
میشود

(علیه السالم)

نماین��ده مردم شهرس��تانهای بیرجن��د ،درمیان و
خوسف در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به این که
نتایج کارهای فرهنگی به تدریج و در دراز مدت آشکار
میشود ،گفت :برگزاری جشنواره فرهنگی هنری امام
رضا(ع) موجب بازش��دن پنجرههای جدیدی به روی
هنرمندان میشود.
حجت االس�لام س��ید محمدباقر عب��ادی ،نماینده
مردم شهرس��تانهای بیرجند ،درمیان و خوسف در
مجلس ش��ورای اس�لامی با تاکید بر ای��ن که هنر در
برگیرن��ده ایدههایی اس��ت که به نفع مردم اس��ت و
موجب ماندگاری هر چیزی میش��ود که با آن عجین
شود ،گفت :همراهی هنر با هرچیز ی موجب افزایش
تاثیر گذاری و فراگیری بیشتر آن میشود و اگر معارف
و فرهن��گ رضوی با هنر عجین ش��ود  ،از ماندگاری و
تاثیرگذاری بیشتری در جامعه برخوردار میشود.
وی افزود :رمز ماندگاری معارف رضوی آن اس��ت که
این فرهنگ برگرفته از منبع الیزال الهی است و معارف
رض��وی منافع مردم را تامین می کند.س��بک زندگی
انسان سرش��ار از معارفی است که موجب ایجاد شور و
نش��اط در جامعه و در نتیجه موجب پویایی میشود و
آن چه در این زمینه مهم است این که فرهنگ رضوی
با فطرت وجودی انسان سازگار است.
وی با اش��اره ب��ه این ک��ه نتایج کاره��ای فرهنگی به
تدریج و در دراز مدت آش��کار میش��ود ،خاطرنشان
کرد :مس��ئوالن اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
استان خراسان جنوبی ،نباید فقط به برپایی جشنواره
نقاش��ی خط و حروف نگاری رضوی در زمان خاصی از
سال اکتفا کنند بلکه با فراهم کردن شرایط الزم ،باید
زمینه شکوفایی اس��تعدادهای هنری جامعه هدف به
ویژه جوان��ان را فراهم کنند .اگر این کار انجام ش��ود
پنجرههای جدیدی به روی هنرمندان شرکت کننده
در این جشنواره باز میشود.
وی ادامه داد :برای برپایی هرچه بهتر این جش��نواره
ضمن اطالع رسانی خوب باید زمینه حضور هنرمندان
شرکت کننده در جش��نواره را با در نظر گرفتن جوایز
مناس��ب برای این منظ��ور فراهم کرد.دس��تگاههای
اجرایی دیگر هم درصورت ام��کان باید در برپایی این
جش��نواره اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را
یاری دهند.

نماینده مردم جیرفت در مجلس:

نماینده مردم گرگان:

خانه
ملت

نماینده مردم بجنورد در مجلس:

یک نماینده مجلس:

تئاتر رضوی ابزاری
برای انتقال فرهنگ
است

روند برگزاری جشنواره
سراسری تئاتر رضوی رو به
رشد بوده است

نماینده مردم بجنورد:

جشنواره تئاتر رضوی
جریان ساز است
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نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر رضوی می تواند
تاثیرات خوب و مثبتی بر جریان سازی و مخاطب
آفرینی داش��ته باشد ،از تالش برای آماده سازی
زیرس��اختها در بجنورد برای برگزاری هرچه
بهتر جشنواره تئاتر رضوی خبر داد.
قاسم جعفری گفت :رویدادهای فرهنگی قطعا
می توانن��د تاثیرات بس��یار خ��وب و مثبتی بر
جریان س��ازی و مخاطب آفرینی داشته باشند
به ویژه که مانند جش��نواره تئاتر رضوی نیز یک
رویداد فرهنگی معنادار و فاخر باش��ند؛ چراکه
تئاتر هنری اصیل ،دلنشین و باقدمت باالست و
این نکته که موض��وع آن نیز به معارف اهل بیت
و امام رضا(ع) برمی گردد ،باعث فاخرترش��دن و
زیباترشدن آن میشود.
وی افزود :چنین حرکته��ای فرهنگی در تراز
ملی ،حتما زمین��ه ای برای ایج��اد ورزیدگی و
رشد هنرمندان ایجاد خواهد کرد که از این بابت
نیز دربردارنده تاثیرات مطلوبی است.
این نماینده مجلس با اشاره به جلسات تدارکاتی
جش��نواره که با مس��ئوالن و هنرمندان استان
خراسان ش��مالی برگزار شده اس��ت ،ادامه داد:
در جلس��ات مقدماتی با حضور برخی مسئوالن
هنری کشور یا جلس��ه با هنرمندان ،انگیزههای
خوبی برای فعالیت در این عرصه در آنها احساس
می ش��د و امیدواریم برای تمام هنرمندان که از
سراسر کشور در جش��نواره تئاتر رضوی حضور
پیدامی کنند ،چنین چیزی به وجود آمده باشد.
وی با اشاره به تاثیرگذاری جشنواره تئاتر رضوی
بر تئاتر دینی کشور ،افزود :توجه مسئوالن به این
موضوع ،به نوعی تقدیر و سپاس از هنرمندان این
عرصه است و مشوقی برای آنها به شمار می رود؛
لذا هرچه این آثار هنری بهتر ،زیباتر و معنادارتر
ارائه شود تاثیر بهتری و بیشتری خواهد داشت؛
مشروط بر آنکه مس��ئوالن و دستگاهها حمایت
کنند و تبلیغات و اطالع رس��انی نیز به درستی
انجام شود.

نماین��ده م��ردم اس��فراین در مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :تئاتر رضوی
اب��زاری به منظ��ور انتق��ال فرهنگ و
مفاهی��م ارزش��ی در تم��ام حوزهها از
جمل��ه حوزه دین اس��ت.هادی قوامی
اظهار ک��رد :تئاتر به عن��وان یک هنر
نمایش��ی تاثیر به سزایی بر روح و روان
مخاطب داشته که باید سعی شود تا این
هنر در راه ترویج و گس��ترش فرهنگ
دینی باشد.
وی اف��زود :مجموعه و عوام��ل تئاتر با
اجرای نمای��ش در عرصههای مختلف
به نوعی بح��ث روان درمان��ی بر روی
ذهن مخاطب را نی��ز دنبال می کنند.
وی تئات��ر دینی را خالق تم��ام رموز و
ارزشه��ای معنوی معرف��ی و تصریح
کرد :آثار منتخب در این جش��نوارهها
باید اصالت اس�لامی را به منصه ظهور
بگ��ذارد .نماین��ده مردم اس��فراین در
مجلس ش��ورای اس�لامی نیز ب��ا ابراز
خرسندی از برگزاری دهمین جشنواره
سراس��ری تئاتر رضوی در خراس��ان
شمالی ،دس��تیابی به نتایج تاثیرگذار
جش��نوارههای موضوعی که محور آن
سیره ائمه اطهار(ع) اس��ت را نیازمند
ب��ه مطالع��ات و برنامهری��زی عمیق
برش��مرد .قوامی ابراز امی��دواری کرد:
برگزاری جشنوارههای دینی خصوصا
دهمین جش��نواره سراس��ری رضوی
بتواند فرهنگ و آموزههای رضوی را در
جامعه نشر،گسترش و ماندگار سازد.

(علیه السالم)

نماینده مردم بجنورد در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره
به اینکه جشنواره سراسری تئاتر رضوی روند رو به رشدی
داشته است ،خواستار حمایت دستگاهها و نهادهای متولی
برای برگزاری هرچه بیشتر از این جشنواره شد.
موسی الرضا ثروتی گفت :هرآنچه را که بخواهیم به بهترین
روش به مردم معرفی کنیم که اثر ماندگاری داشته باشد،
باید ب��ه زبان هنر مطرح ش��ود زیرا اس��تفاده از هنر باعث
ماندگاری ه��ر محتوایی به ویژه در موضوع��ات تربیتی و
اخالقی میشود.
این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به اینکه
موضوعیت جش��نواره تئاتر رضوی در ارتب��اط با یک امام
معصوم اس��ت ،ادام��ه داد :از آنجا که قصد این جش��نواره
بر آن اس��ت که حضرت رضا(ع) را ب��ه عنوان الگویی برای
خانوادهها ،جوانان و جامعه تعریف و تبیین کند ،ضرورت
دارد از روشهای مختلف هنری استفاده کنیم که می تواند
آن اثر معنوی و فرهنگی را عمق و غنا بخشد.
ثروتی افزود :برگزاری جش��نوارههایی نظیر تئاتر رضوی
باعث گسترش معنویت ،فرهنگ و اخالق در جامعه میشود
و شایسته است هرسال محتوا و فرمهای جدید به کار گرفته
ش��ود و بر ظرفیت و عمق و هر یک تأمل ش��ود تا پیام این
جشنواره در جامعه گسترش یابد و نهادینه شود.
عضو شورای سیاس��تگذاری دهمین جشنواره سراسری
تئاتر رضوی خواستار حمایت دستگاهها و نهادهای متولی
برای برگزاری هرچه با قدرت تر این جشنواره شد و گفت :در
جلساتی که با وزیر ارشاد ،معاونان ایشان و استاندار خراسان
شمالی برگزار شد ،دس��تگاههای متولی و هنرمندان قول
دادند که در این راستا همکاری داشته باشند.
وی با اش��اره ب��ه تاثیرگذاریهای فرهنگ��ی و اجتماعی
برگزاری این جش��نواره در بجنورد ،تصریح کرد :به دلیل
آنکه بجنورد در مسیر زائران امام رضا(ع) قرار دارد ،ضروری
اس��ت که نظیر چنین برنامههایی در خراسان شمالی اجرا
شود و خوشبختانه روند برگزاری این جشنواره رو به رشد
بوده و هر س��ال بهتر از سال گذش��ته ،با برنامههای دارای
کیفیت و حضور پرانگیزه هنرمندان برگزار ش��ده و همین
موضوع باعث اعتبار و رونق آن شده است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:

دستگاههای متولی از جشنواره پویانمایی
رضوی حمایت کنند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

جشنواره تئاتر رضوی فتح
بابی برای ایجاد پیوند
میان تئاتر و موضوعات
آیینی و مذهبی است

الله افتخاری:

جشنواره تئاتر رضوی تئاتر دینی در کشور را تقویت می کند
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عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
برگزاری جشنوارههایی همچون تئاتر رضوی را برای رشد و تقویت
تئاتر دینی مفید دانست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
خراس��ان ش��مالی ،الله افتخاری عضو هیئت رئیس��ه کمیسیون
فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،با بیان این مطلب گفت :برای اشاعه
احکام و آموزههای دین مبین اسالم باید از همه امکانات استفاده شود
ک��ه از جمله آنها ،بهره گیری از ابعاد مختلف هنری و به ویژه تئاتر به
عنوان یک هنر زنده ،پویا و تاثیرگذار است.
وی ب��ا بیان اینکه زبان هنر نیاز به مترجم ندارد ،آن را دارای اثرگ��ذاری بینالمللی خواند و افزود :زبان هنر
ماندگار و ارزشمند است و در گذشته نیز هنرمندان ایرانی ،توان و هنر خود را در خدمت مسائل و آموزههای
دینی قرار داده بودند که میتوان به تعزیهها و نمایشهای آیینی که بسیار تاثیرگذار نیز بودند ،اشاره کرد.
افتخاری با اش��اره به اینکه برگزاری جشنوارههایی همچون جشنواره تئاتر رضوی برای رشد و تقویت تئاتر
دینی کشور مفید است ،مخاطب آن را بین المللی و اعم از شیعه و غیرشیعه ،مسلمان و غیرمسلمان دانست
و تصریح کرد :از دس��ت اندرکاران برگزاری جشنواره تئاتر رضوی انتظار می رود تمهیداتی داشته باشند تا
این رویداد فرهنگی بتواند برای انواع مختلف مخاطبان برنامهریزی شود.
وی اضافه کرد :اگر آثار جشنواره تئاتر رضوی به گونهای باشد که افراد مختلف بتوانند دریافت و دیدگاه خود
را مطرح کرده و در این راستا تاثیرگذار باشد ،حرکت خوبی صورت گرفته است.
عضو هیئت رئیسه کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی حمایت از تئاتر دینی را موجب آن دانست
که هنر تئاتر در ریل و مسیر اصلی خود حرکت کند؛ وی افزود :هرچه حمایتها جدیتر باشد ،هنرمندان ما
دلگرم میش��وند و بهتر میتوانند رشد کنند؛ ضمن آنکه تئاتر نیز هدفمند می شود و حتی در بسیاری موارد
می تواند به صورت بین المللی عرضه شود.

(علیه السالم)

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،تنوع در
موضوع و شکل ارائه محتوا را از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در
جذاب و دیدنی تر کردن جشنواره تئاتر رضوی برای مخاطب
خاص و عام دانست.
سید رمضان ش��جاعی کیاس��ری ،تئاتر را هنری زنده ،پویا
و اثربخش ب��رای مخاطب توصیف کرد و گف��ت :با توجه به
باورهای عمیق مردم به موضوعات آیینی و مذهبی ،پرداختن
به آنها در قالب هنری همچون تئات��ر می تواند این جاذبه و
عالقه را چند برابر کند؛ لذا اگر تمهیدات و امکانات الزم برای
حضور عالقمندان در این حوزه فراهم شود ،جشنواره تئاتر
رضوی می تواند در تبیین موضوع و انتقال مفاهیم و اهداف
خود موفق باشد.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان
اینکه مردم ایران به اش��کال مختلفی ،ارادت ورزی خود به
حضرت رضا(ع) را نمایش می دهند ،افزود :مردم ما ارادت و
عش��قی را که به آستان حضرت رضا(ع) دارند ،گاه در گفتار،
رفتار ،اخالق و نوشتار نشان می دهند و گاه در نحوه سلوک،
دعاخوانی در مسیر زیارت امام رضا(ع) و راه اندازی هیئات؛
که اینها می تواند در چشم تیزبین هنرمند همانند سوژههای
نابی باشد که آن را در قالب یک اثر هنری بازگو کند.
وی تنوع در موضوع و شکل ارائه محتوا را از جمله فاکتورهای
تاثیرگذار در جذاب و دیدنی تر کردن جشنواره تئاتر رضوی
دانس��ت و تصریح کرد :تنوع در آثار می تواند هم مخاطبان
خاص و ویژه و هم مخاطب ع��ادی را به دیدن کارهای ارائه
شده در این جشنواره فراخواند.
شجاعی کیاسری برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی را برای
رس��یدن به یک زبان فاخ��ر و اثرگذار در تئات��ر دینی حائز
اهمیت دانس��ت و خاطرنش��ان کرد :تاکنون از هنر تئاتر در
مسیر بیان و نمایش اعتقادات و رفتارهای مذهبی به صورت
پررنگی اس��تفاده نشده و قطعا جش��نواره تئاتر رضوی می
تواند زیرساخت و س��نگ بنایی قوی و درست در این عرصه
را بنا نهد.
این نماین��ده مجلس ادام��ه داد :تئاتر معموال ب��ه برخی از
مناقشات و منازعات اجتماعی می پردازد و مایههای آیینی و
مذهبی در آن کمتر دیده میشود و جشنواره تئاتر رضوی می
تواند فتح بابی باشد تا علقه و پیوند مطلوبی میان هنر تئاتر و
مسائل و موضوعات آیینی و مذهبی برقرار شود.

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی از برگزاری
 6دوره جش��نواره پویانمایی در گلس��تان قدردان��ی کرد و گفت:
انتظارمان از دس��تگاههای مربوط به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی این اس��ت که یک حمایت قابل توجه و جدی از این اقدام
داشته باشند .حجت االسالم سید علی طاهری ،اظهار کرد :با توجه
به اثرگذاری پویانمایی در قشر نوجوانان و جوانان ،بهره گیری از این
ابزار برای انتقال مفاهیم معنوی و مفاهیمی که با فرهنگ اسالمی
ایرانی ما همخوانی دارد بسیار ضروری است.
سخنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ادامه داد:
از تمامی کسانی که با وجود مشکالت و کمبودها دراین زمینه قدم
جلو گذاشته و تالش برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره کرده و به
دنبال رسیدن به جایگاه مطلوب و شایسته ای و در شان نظام هستند ،قدردانی می کنم.
حجت االس�لام طاهری به استفاده بیش��تر از این نوع ابزار هنری برای ترویج مفاهیم دینی تاکید کرد و
گفت :از این ابزار اثرگذار می توان برای انتقال پیامهای معنوی به نسل نوجوان و نسلی که آینده کشور را
به دست خواهد گرفت بهره جست.
وی با بیان این نکته که قطعا فطرت جامعه به ویژه نسل جوان یک فطرت الهی است ،افزود :اگر از ابزارهای
جذاب و به روز برای تقویت این فطرت اس��تفاده ش��ود قطعا اثرگذاری بیش��تری خواهد داشت .نماینده
مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی با اعالم این مطلب که در اثر گذاری این هنر هیچ تردیدی
نیست ،خاطرنش��ان کرد :تولیدکنندگان آثار در این زمینه باید حمایت شوند چراکه بدون حمایت ،کار
خیلی ضعیف و کند پیش می رود؛ از این رو این قبیل اقدامات مردمی باید از س��وی دس��تگاههای دولتی
بیشتر حمایت شود .حجت االسالم طاهری خواستار استفاده از تجریبات هرساله برای ارتقا سطح جشنواره
و رفع نقایص ش��د و گفت :نقاط ضعفی که هرساله توس��ط مردم و داوران ارزیابی میشود باید رفع شود و
نقاط قوت تقویت شود تا هرسال شاهد بهتر برگزار شدن این برنامه باشیم.

هنرمندان

محمود پاک نیت:

جشنواره تئاتر
رضوی در تقویت
تئاتر دینی در
کشور نقش
مهمی ایفا می
کند

هنرمند برجسته تئاتر
کشور:

حضور جوانان در
کنار پیشکسوتان
از ویژگی های
برجسته جشنواره
تئاتر رضوی است
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مسعود آب پرور:

مدیران فرهنگی
از فیلم سازان
جوانان حمایت
کنند

یک بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون برگزاری  9دوره جشنواره تئاتر
رضوی را در دس��ت یافتن به غنای موضوع��ی و تقویت تئاتر دینی
حائز اهمیت دانست.
محمود پاک نیت گفت :باید تالش ش��ود در جشنواره تئاتر رضوی،
صرفا تمرکز بر مباحث و مس��ائلی باش��د ک��ه در ارتباط با
مضامین رضوی اس��ت زی��را گاه دیده میش��ود در
جش��نوارههای مختلفی که برگزار میشود ،آثار و
نمایشنامههایی وارد می ش��وند که با محوریت
آن جشنواره نیس��ت .جشنواره تئاتر رضوی نیز
باید صرفا در ارتباط با این مقوله باش��د نه اینکه
در حاش��یه و کنار آن ،تئاتره��ای دیگر هم وارد
ماجرا شود.
وی برگزاری  9دوره جش��نواره تئات��ر رضوی را در
دس��ت یافتن به غن��ای موضوعی و تقوی��ت تئاتر دینی
حائز اهمیت دانست و افزود :کسانی که در این جشنوارهها شرکت
می کنند حتما به آن مضامین معتقد هس��تند و ارزشهای آن را باور
دارن��د ،لذا وقتی گروههای تئاتری در جش��نواره گرد هم می آیند،
در زمینه کارهایی که انتخاب و اجرا ش��ده ،تبادل نظر می کنند ،به

نقد و بررسی آثار یکدیگر می نش��ینند و تجربیات یکدیگر را مورد
استفاده قرار می دهند.
این بازیگر برجس��ته کش��ور تصریح کرد :اگر دورههای اول و دوم
جش��نواره تئاتر رضوی را با دورههای کنونی مقایس��ه کنیم ،حتما
رشد آن قابل مشاهده است زیرا ادوار پایانی دربرگیرنده
مجموعی از تجربیات ،همفکری ،تالشها و رفع نقاط
ضعف و تقویت امور قوت است.
وی یادآور ش��د :در ذات جشنواره است که یک
بستر آموزش��ی را به وجود می آورد تا گروهها
از همدیگ��ر بیاموزند ،تب��ادل نظر و همفکری
داشته باشند و در معرض نقد و بررسی یکدیگر
قرار گیرند.
پاک نیت با تاکید ب��ر پرهیز از افتادن به دام تکرار،
توضیح داد :تکرار و تقلید ،آفت خالقیت است و جلوی
پویایی را م��ی گیرد و باعث میش��ود به دنب��ال مضامین بهتر،
سوژههای ناب تر و طراحیهای جدیدتر نباشیم؛ بنابراین الزم است
در جشنوارهها از یکدیگر یاد بگیریم ولی تقلید نکنیم زیرا کارهایی
که مرتبا تکرار شوند ،ماندگار نخواهند شد.

هنرمند پیشکسوت تئاتر گفت :جشنواره «تئاتر رضوی» پس
از وقفهای دو ساله از سر گرفته شدهاست این جشنواره برای
پویایی و تأثیر بیشتر نیاز به استفاده از تجارب گذشته دارد.
سعید تشکری ،هنرمند پیشکس��وت تئاتر گفت :جشنواره
«تئاتر رضوی» پس از وقفهای کوتاه مجدد فعالیت
خود را از س��ر گرفته است و در آن شاهد حضور
هنرمندان جوان در کنار هنرمندانی هستیم
که س��ابقه طوالنی در پرداخت��ن به تئاتر با
مضمون رضوی دارند و ای��ن خود فرصتی
ب��ه وجود میآورد تا ثم��ره تجربه و تنوع در
کارهای مختلفی که در بخشهای گوناگون
این جشنواره شرکت کردهاند را از نزدیک شاهد
باشیم.
وی شروع دهمین دوره جشنواره تئاتر رضوی نسبت به ادوار
گذش��ته را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد :برگزاری همایش
گفتمان تئاتر دینی باعث تعامل و تبادل نظر گس��ترده میان

اهالی تئاتر و هنرمندان تئاتر رضوی و پیاده شدن تصمیمات
در خالل روند اجرایی دوره اخیر این جشنواره شد.
نویسنده نمایشنامه رضوی «هفت دریا شبنمی» تصریح کرد:
آنچه که مسلم است اینکه جشنواره تئاتر رضوی از فقدان
ایدهپردازیهای بکر و تازه که به روایتی متفاوت
از یک اثر نمایشی منجر میشود رنج میبرد،
که تا حدی در همایش گفتمان تئاتر دینی
این جشنواره با حضور کارشناسان تئاتر به
آن بیش از پیش پرداخته ش��ود و به دنبال
راهکاری برای رفع مشکالت آن باشند.
ای��ن نویس��نده و کارگردان تئات��ر افزود :با
همراهی فع��االن اینگونه تئات��ری باید ابتدا
مشکالت و موانع پیش روی تولید تئاتر با مضمون
رضوی توسط فعاالن این عرصه مطرح و از سوی کارشناسان
استماع شود تا ایش��ان با ارائه راهکارهایی جامع به دو شکل
کوتاهمدت و درازمدت مسائلی را برای رفع آنها تدبیر کنند.

کارگردان سینما و تلویزیون و عضو هیات داوران دهمین جشنواره
سراس��ری تولیدات تلویزیون��ی و نماهنگ رضوی گفت:
مدیران فرهنگی در زمینه س��اخت فیلم از جوانان
حمایت مالی و فکری کنند.
مسعود آب پرور افزود :برای ساخت فیلم خوب به
پشتیبانی خوب نیاز است و این امر با حمایتهای
مدیران فرهنگی میسر میشود.
وی با اش��اره به اینکه مدیران فرهنگی در زمینه
حمایت مالی از جوانان غفلت کرده اند،اظهار کرد:
میل به ساخت ویدئو کلیپ در بین جوانان موج می زند
و به همین نسبت عالقمندان و مخاطبین جوان و نوجوان
نیز استقبال زیادی از این ویدئو کلیپها می نمایند .کارگردان سینما

و تلویزیون تصریح کرد :در ارتباط ب��ا بعضی از مباحث مانند تولید
ویدئو کلیپ جش��نوارههایی برگزار شده که می بایست
میزان ،درصد و تعداد تولیدات را از نظر کیفی و کمی
در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه جشنوارهها باید از کیفیت الزم
برخوردار باش��ند ،افزود :اینگونه جشنوارهها
زمانی موثر اس��ت که موضوعی ت��ازه و نو برای
بررسی داشته باشند.
وی در خص��وص برگ��زاری دهمین جش��نواره
سراسری نماهنگ رضوی در لرستان اظهار داشت
:برگ��زاری فعالیته��ای فرهنگی و هنری در س��ه قالب
جشنوارهها در خارج از پایتخت حرکتی مفید و سودمند است.

(علیه السالم)

قطب الدین صادقی در
نشست تبارشناسى تئاتر دینى
کشور تبیین کرد:

تفاوت تئاتر دینى
با تئاتر غربى

یک نویسنده برجسته
تئاتر:

هنرمندان نگاه
متفاوتی به
مفاهیم رضوی
داشته باشند

عضو هیئت داوران جشنواره نمادهای شهری رضوی با اشاره به
اینکه این جشنواره باعث ارتقای هنر دینی در جامعه میشود،
گفت :زمان و تبلیغات مناسب می تواند کیفیت حضور شرکت
کنندگان در جشنواره را باال ببرد.
اس��تاد طاهر ش��یخ الحکما عضو هیئ��ت داوران
جشنواره سراس��ری نمادهای شهری رضوی
اظهار کرد :برگزاری این قبیل جشنوارهها در
ارتقا سطح کیفی هنر در جامعه ،بین مردم و
فضاهای شهری موثر و مفید است.
وی خاطرنش��ان کرد :البته ای��ن اثرگذاری
نیازمن��د برنامه ری��زی و زم��ان کافی برای
اطالع رسانی است تا با دعوت عالقمندان به این
جشنواره ،عموم مردم قادر به شرکت در آن باشند.
ش��یخ الحکما با بیان اینکه زمان و تبلیغات مناسب می تواند
کیفیت حضور شرکت کنندگان در جشنواره را باال ببرد گفت:
سطح جشنواره سراسری نمادهای شهری رضوی باتوجه به

اینکه برای اولین بار در استان قم و کشور برگزار میشود قابل
قبول است اما انتظار می رود در سالهای آینده این جشنواره با
برنامه ریزی دقیق تر و اطالع رسانی بهتر پیشرفت چشمگیری
داشته باشد.
وی تصریح کرد :برگ��زاری برنامههای مرتبط
با جشنواره و المان س��ازی در دانشگاهها و
حتی اختصاص اس��تاد و بودجه برای این
کار از راهکارهایی است که باعث افزایش
کیفیت آثار ارس��ال ش��ده به جش��نواره
میشود.
عضو هیئ��ت داوران جش��نواره نمادهای
ش��هری رضوی در پایان با اشاره به اینکه به
کارگیری افراد حرفه ای کش��ور کمک شایانی به
بهتر برگزار شدن جش��نوارهها می کند ،گفت :استفاده از
نظرات بزرگان نمادس��ازی و حجم س��ازی در این زمینه،
بس��یارمیتوانددرارتقاخروجیجش��نوارهمفیدباش��د.
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یک نویس��نده تئاتر گفت :هنرمندان نگاه متفاوتتری نس��بت به
مفاهیم رضوی داشته باشند.
سیروس همتی در خصوص دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی
از س��ری برنامههای سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
گفت :با توج��ه به اینکه عنصری به نام ش��فاعت ،کرامت و
مواردی از ای��ن قبیل به وفور در داس��تانها و کتابها
و قصههای مادربزرگها س��ینه به سینه نقل شده
و حتی نوش��ته شده ،از جشنواره منتسب به امام
رضا(ع) ای��ن انتظار می رود که به س��ایر منابع
معتب��ر در زمینه زندگی امام هش��تم بپردازد و
آث��اری همچون عیون االخبار ام��ام رضا(ع) در
اختیار هنرمندان قرار بگی��رد تا به منبع و مرجع
خوبی برای ایجاد نگاه متمایزی به زندگی آن حضرت
فراهم کند .این نویس��نده تئاتر افزود :اگر چنین منابعی
را به خوبی مورد بررس��ی و نقد قرار دهیم ،از آن لحظات دراماتیک
خلق و نمایشهای خوبی روی صحنه خواهد رفت و نمایشنامههای
خوبی به نگارش و چاپ درخواهد آمد.
وی با بیان اینکه حضرت رضا(ع) ،عالم آل محمد(ص) هم هستند،

ادامه داد :چنین ویژگی ش��اخصی از امام هشتم در نمایشنامهها و
نمایشهای مرتبط با ایشان مورد اشاره قرار نگرفته است؛ با این حال
من سعی کردم در برخی نمایشنامهها همچون «حکایت دختری
که خاتون مغربی را دید» که برای جش��نواره تئاتر رضوی نوشتم،
به این مورد اش��اره کنم .همتی با ابراز امیدواری از اینکه
هنرمندان ن��گاه متفاوتتری ب��ه مفاهیم مرتبط با
رضوی داشته باشند ،تصریح کرد :جشنواره تئاتر
رضوی میتواند بینالمللی و بهترین جشنواره
مذهبی کش��ور باش��د و با توجه به اینکه تمام
جشنوارههای کشور دچار مشکل مالی هستند،
این جشنواره به پشتوانه مس��ئوالن ،مبری از
این مس��اله اس��ت و انتظار می رود جشنوارهای
باشد که به لحاظ کمی و کیفی سربلند باشد و همه
جشنوارههای داخلی را تحت الشعاع قرار دهد.
همتی گفت :جش��نواره تئاتر رضوی ،جش��نواره قابلی اس��ت و
بنابراین داش��تن یک اس��اسنامه اجرایی برای دبی��ر و هنرمندان
ش��رکتکننده در آن ضروری به نظر میرس��د تا با تغییر مدیریت،
اساسنامه و سیاستهای آن تغییر نکند.
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جشنواره
نمادهای شهری
رضوی باعث
ارتقای
هنر دینی در
جامعه میشود

قطب الدین صادقى در همایش تئاتر دینى کشور در حاشیه جشنواره
تئاتر رضوی گفت :تئاتر دینى ما زبان س��مبلیک و نمادین ندارد و تا
وقتى به این زبان سمبلیک نرسیم ،تئاتر آیینى نخواهیم داشت.
صادقیدرابتدایسخنانخوددربارهتبارشناسیتئاتردینیومذهبی
در نشستی که روز جمعه دوم مرداد ماه در همایش «گفتمان
تئاتر دینی» در بحنورد برگزار ش��د ،توضیح داد :وقتی
می خواهیم درباره ی��ک پدیده صحبت کنیم ابتدا
باید درباره خاس��تگاهش حرف بزنیم .انسان ۸۰
هزار سال پیش از زبان می دانست که چیزی غیر
از زندگی هست که نمی توان آن را بیان کرد .این
محقق و پژوهشگر باس��ابقه تئاتر ایران ادامه داد:
قبری که انسان اولیه ساخت به معنای این است که
می دانست راه رستگاری ،چیره شدن بر زندگی نیست
بلکه همسو شدن با زندگی است .او در زندگی کشاورزی
با کاشت یک دانه با دنیایی از سواالت روبرو شد و روح حماسی خود
را به روح آیینی تبدیل کرد مبنی بر اینکه باید با زندگی همسو شود.
در این راستا آیینهایی برای ارتباط با ماوراءالطبیعه ،طبیعت و مرگ
شکل داد .این آیینها رابطه ما را با هستی متواضعانه تعریف می کنند.

وی معتقد است که برای خاستگاه نمایش آیینی در فرهنگ ایرانی،
ی��ک الگوی فکری داریم که با الگوی فکری غ��رب فرق دارد و در این
باره اظهار کرد :یک الگوی فکری ،جدل اهورا و اهریمن اس��ت .تعزیه
تکرار همیشگی الگوهای فکری ما است که در حماسه ،درام و سیاست
نیز تکرار شده اس��ت .صادقی در بخش دیگری از سخنان
خود به کتاب «زیبایی شناس��ی» اثر هگل اشاره کرد
و گفت :در این کت��اب هگل نظریه ای داده که می
گوید ژانرهای ادبی محصول تحوالت اجتماعی
است و اولین ژانر حماسی است .حماسه بر اساس
جدل کل ساکنان یک مرز و بوم در مقابل قومی
مهاجر شکل گرفت .به گفته هگل وقتی انسان
به شهرنش��ینی می رس��د و آرامش روانشناسی
به وجود می آید ،احساس��ت انسانی بروز می کند و
اینجاست که تغزل شکل می گیرد و انسان تکامل فردی
می گیرد .صادقی افزود :او معتقد اس��ت که همه کشورها توانایی
ترکیب حماس��ه و تغزل را با هم ندارند .ترکیب حماسه و تغزل ،درام
را شکل میدهد .ما چیزی داریم که برآمده از نبوغ مان است و به یک
تئاتر رسیده ایم که برآمده از دانش مان است.

هنرمندان

محمود حکیمی:

حضرت رضا(ع)
بزرگترین اسوه
فرهنگی در
ایران اسالمی
هستند

کوروش زارعی:

تئاترهای
تولیدی برای
جشنواره تئاتر
رضوی در کل
کشور اجرا شود
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مصطفی محدثی
خراسانی :

شعر رضوی
درخشانترین
جلوه شعر والیی
است

(علیه السالم)

مورخ برجسته کشورمان با بیان اینکه بیشک امام رضا(ع) در ایران
اس�لامی افزون بر حجت خدا ،بزرگترین اس��وه فرهنگی در ایران
اسالمی است اظهار کرد :موج گرایش به تشیع در حال تسخیر جهان
است ،تالش سلفیها برای جلوگیری از موج گرایش به شیعه بیهوده
است .موج گستردهای از گرایش به تشیع طی دو دهه اخیر
در جهان به راه افتاده است.
محم��د حکیمی با بیان اینکه گس��ترش این موج
خوشحالی اهل تسنن در کنار شیعیان را به همراه
داشته است ،گفت :البته این موضوع سلفیها را
بهشدت نگران کرده است.
حکیمی افزود :بیشک امام رضا(ع) افزون بر
حجت خدا ،بزرگترین اس��وه فرهنگی در ایران
اسالمی هستند .این مورخ برجسته کشور تصریح
کرد :هر س��ال میلیونها نفر از سراس��ر این سرزمین
پهناور از سر ش��وق به دیدار شمسالش��موس میشتابند .وی
اهلبیت(ع) را چراغی فروزان برای هدایت انس��انها دانس��ت و
ادامه داد :در ایرانزمین تمام مردم از ژرفای جان به ائمه ش��یعه

عشق میورزند.
این پژوهشگر خاطرنش��ان کرد :وهابیهایی که بقیع را تخریب
میکنن��د و مس��لمانان و ش��یعیان را ب��ه خاط��ر ارادتش��ان به
ائم��ه اطه��ار(ع) س��رزنش میکنند ،هن��وز نمیدانن��د که در
زیارتنامهه��ای ائمه نیایشهایی با مضامین تس��بیح
خداوند وجود دارد.
حکیمی با بیان اینکه در کشور و در حوزه معرفی
فرهنگ اهلبیت(ع) به جوانان آنچنان که باید
کار نکردیم ،گفت :عشق و عالقه به اهلبیت(ع)
در حال تسخیر جهان است.
وی موج گرایش ب��ه آموزههای اهلبیت(ع) را
بسیار گس��ترده توصیف کرد و ادامه داد :تالش
سلفیها کار بیهودهای است و نتیجهای ندارد.
ای��ن نویس��نده برجس��ته کش��ور ب��ه تحقیق��ات و
پژوهشهایش راجع به ادیان توحیدی و غیرتوحیدی اشاره کرد
و متذکر ش��د :تمام مذاهب در اغلب کش��ورها در دبیرستانها یک
مجموعه فرهنگنامه دارند.

یک بازیگر و کارگردان تئاتر معتقد است اگر به دنبال نشر تفکر رضوی در
جامعه هستیم ،باید آثار نمایشی آماده شده برای جشنواره تئاتر رضوی
به اجرای عموم برسد و در معرض دید مردم قرار گیرد.
کوروش زارعی نمای��ش نامه نویس و کارگردان تئاتر گفت :حضور و
وجود امام رضا(ع) همواره برکات بس��یاری برای مردم ایران
داشته و برای آنکه بتوان تفکر و نگاه اهل بیت و به ویژه
تفکر رضوی را به زب��ان هنری مورد مُداقه قرار داد،
باید ش��رایط را به گونه ای برای هنرمندان فراهم
کرد که بتوانند آن طور که باید و شاید حق مطلب
را در این موضوع ادا کنند.
این کارگ��ردان تئاتر افزود :الزم اس��ت امکانات
و ش��رایط مطلوبی برای اهالی هنر مهیا ش��ود که
بتوانند با طیب خاطر و فراغ بال به تولید اثر پرداخته
و آنه��ا را عرضه کنند؛ زی��را در چنین جش��نوارههای
موضوعی و مناس��بتی ،هنرمندان تئاتر چندین ماه کار می
کنند تا به تولید نمایش��ی منجر شود اما اجرای آن محدود به روزهای
برگزاری جشنواره ش��ده و به مردم عرضه نمیشود .وی با بیان اینکه
درخواس��ت همه هنرمندان این است که آثار تولیدی شان در معرض
دید عموم قرار گیرد ،ادامه داد :اگر میخواهیم در این مس��یر حرکت

کنیم و به دنبال نشر تفکر رضوی در جامعه هستیم ،باید آثار نمایشی
آماده ش��ده به اجرای عموم برس��د زیرا تا زمانی ک��ه این تولیدات در
معرض دید مردم قرار نگیرد ،آنها نخواهند نتوانست از آن بهره گیرند.
زارعی همچنین خواستار آن شد که نمایشهای تولیدی برای جشنواره
تئاتر رضوی صرفا در شهر محل برگزاری جشنواره اجرا نشود و
توضیح داد :مگر در طول سال چند کار درباره امام رضا
تولید میشود؟ به نظر می رسد از میان این تولیدات،
بیش��تر از  5نمایش به لحاظ موضوعی ،ش��کلی و
محتوایی قابلیت عرضه عمومی نخواهد داش��ت
و بنابراین از دبیرخانه جش��نواره انتظار می رود
تمهیداتی بیندیشد تا همین آثار محدود بتوانند
در سطح کشور اجرا و در استانهای مختلف روی
صحنه روند.
وی استفاده مردم اقصی نقاط کشور از چنین تولیداتی،
انگیزه دهی به گروه نمایشی و نهایتا توسعه و گسترش تفکر
رضوی با زبان هنر را از فواید این اقدام برش��مرد و خواستار کمک سایر
ارگانها مانند مرکز هنرهای نمایش��ی به س��تاد جش��نواره و دبیرخانه
جشنواره تئاتر رضوی شد تا بس��ترهای الزم برای عملیاتی شدن این
پیشنهاد را فراهم کنند.

مصطفی محدثی خراس��انی گفت :اشعاری که در سالهای پس
از انق�لاب دربارهی امام رضا(ع) س��روده ش��دهاند قابل
قیاس با کل اش��عار رضوی س��روده ش��ده در طول
تاریخ نیستند.
شاعر برجسته کش��ور افزود :در این سالها شعر
آیین��ی بهویژه در حوزهی ش��عر رضوی رش��د
شگفتانگیز و خارق العادهای داشته است.
وی خاطرنش��ان کرد :در ش��عر آیین��ی و والیی
بیشترین توجه به شعر رضوی بوده است ،گرچه
اشعاری که با محوریت حماسهی حسینی و عاشورا
س��روده ش��دهاند جایگاه ویژهای در میان اشعار والیی
دارند ،اما ش��عر رضوی درخشانترین جلوهی این اشعار در تاریخ
ادبیات ما بوده اس��ت .پیرامون امام رضا(ع) و زندگی ایشان فضای
شاعرانه و احساسی وجود دارد که ذهن هر شاعری را به سوی خود

جلب میکند .محدثی خراس��انی اظهار کرد :در سالهای ابتدایی
جشنوارهی شعر رضوی ،بیشتر اشعار با مضامینی عاطفی
و احساسی سروده میش��د و به نوعی گفتوگوهای
ش��خصی ش��اعر با امام رضا(ع) بود ،اما بهتدریج
نگرشها نس��بت به ایش��ان عمیقتر شده و ما
امروز شاهدیم که هجرت امام رضا(ع) به ایران
و تاثیر شگرف این هجرت بر تاریخ سرزمین ما
نیز مورد توجه شاعران قرار است.
وی تصریح کرد :برگزاری جشنوارهی شعر رضوی
فرصتی برای گردهمآیی شاعران والیی است ،این
جش��نواره میتواند به تعمیق و گس��ترش شعر والیی
کمک کند .برگزاری جش��نوارهی ش��عر رضوی عالوه بر ایجاد
انگیزه و رغبت در بین ش��اعران ،سبب ش��ناخت عمیق شاعران از
معارف و سیرهی رضوی میشود.

حسین اسرافیلی:

دایره شعر والیی
گسترده است

هادی مقدم دوست:

خوشحالم
در خدمت
جشنواره فیلم کوتاه
رضوی بودم

جشنواره فیلم
رضوی در گستره
بین المللی
برگزار شود

هادی مقدم دوست فیلمنامه نویس مشهور کشور عالی ترین
راه پیش��گیری از شعارزدگی را تس��لط بر قصه گویی
دانس��ت وگفت :خوشحالم که در جش��نواره فیلم
رضوی در خدمت فیلم سازانی بودم که برای امام
رضا(ع) فیلم می سازند.
هادی مق��دم دوس��ت از فیلمنامه نویس��ان و
کارگردانان برجس��ته کش��ور افزود :جشنواره
فیلم مس��تند و کوتاه رضوی یک جشنواره دینی
محسوب میشود ،فیلمسازان برای حضور در چنین
جشنوارههایی باید از شعارزدگی دور شوند.
گرچه کلمه ش��عار ،رکن اصلی عبارت ش��عارزدگی اس��ت ،اما
این موضوع از خود ش��عار شروع نمیش��ود در واقع از عدم تسلط بر

زبان ش��روع میشود .در س��ینما دلیل اصلی شعارزدگی،
عدم تس��لط بر زبان سینماس��ت .وقتی این تسلط را
نداریم و بخواهیم مفهوم��ی را خواه دینی و خواه
در حوزه ای دیگر برسانیم ،ممکن است مبتال به
شعارزدگی ش��ویم .کارگردان سر به مهر ادامه
داد :قطعا میشود فیلمی دینی ،اخالق مدار و
تماشاگر پسند ساخت .یکی از بهترین و عالی
ترین راههای پیشگیری از شعارزدگی ،تسلط بر
قصه گویی است .اگر راوی ،نقال و حکایت گر خوبی
باشیم قادر به عنوان کردن هر مطللبی هستیم .مطلبی
که در برگیرنده مفهوم مورد نظر ماست بدون اینکه آن مفهوم
جلوه گری ویژه و خاصی داشته باشد.

پریوش نظریه بازیگر برجس��ته سینما و تلویزیون گفت :یزد می
تواند میزبان جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی در گستره بین
المللی باشد.
پریوش نظریه بازیگر نقش مدینه در سریال مدینه،که عضو هیات
داوری جشنواره فیلم رضوی در یزد است و تاکنون جوایز متعدد
سینمایی را از جش��نوارههای مختلف کسب کرده؛در گفتگویی
دیدگاهایش درباره این رویداد مهم سینمایی را بیان کرده است.

امیدوارم جشنواره فیلم رضوی در سطح بین المللی در یزد برگزار
ش��ود تا کش��ورهای دیگر هم با این فرهنگ آشنا شوند .فرهنگ
اصیلی که بخش زیادی از آن را می توانیم در یزد مشاهده کنیم.

فیلمهای امیداور کننده هم دیدم
وی در خصوص سطح آثار رسیده به جشنواره فیلم رضوی
گفت :فیلمهای امیدوار کننده هم در جشنواره دیدم
و این خیلی خوب است .به نظرم اگر در جشنواره
ای  30درصد فیلمها هم خوب باش��ند ،اتفاق
خوبی است و این بدین معناست که جشنواره
از سطح قابل قبولی برخوردار است .جشنواره
فیلم مستند و کوتاه رضوی در این سطح بوده
اس��ت به گونه ای که ما بین انتخاب چند فیلم
دچار تردید می شدیم ،برخالف برخی جشنوارهها
که آدم مجبور میشود بین بد و بدتر انتخاب کند.

فقط یک فیلم بساز ولی فیلم خوب بساز
نظریه به فیلم س��ازان رضوی ،مطالعه زیاد ،خوب دیدن و خوب
ساختن ،برای ارتقا کیفیت کارهایشان را توصیه کرد و گفت :فیلم
ساز باید برای کیفیت تالش کند ،نه کمیت .تعداد باالی فیلم دلیل
بر این نیست که کسی کارگردان خوبی است.من به فیلم سازان
جوان می گویم :فقط یک فیلم بساز ولی فیلم خوب بساز.
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امی�دوارم جش�نواره فیلم رضوی در س�طح بین المللی
برگزار شود
وی شهر یزد را که میزبان جشنواره فیلم رضوی است،گزینه بسیار
مناسبی برای برگزاری این جشنواره دانست و گفت :با اینکه شب
وارد یزد شدم اما به نظرم رسید که یزد چقدر اصیل است .من به
شهرهای زیادی سفر کردم و دیدم که معماری آنها رو به تباهی
می رود .خوش��حالم پس از سالها شهری را دیدم که اصالتش را
حفظ کرده اس��ت .چقدر خوب اس��ت که این اصالت دیده شود.

کار خوب جای خود را پیدا می کند
وی با بیان اینکه تردید نکنید که کار خوب جای خود را پیدا می
کند ،اظهار کرد :خوشبختانه همینطور که نسل جدید روی کار
می آیند در بین آنها فیلم سازان مستعد هم به چشم می خورند.
هر چند در مقابل هم عده ای هستند که بدون مطالعه وارد سینما
شدند به خودش��ان اجازه می دهند هر آنچه را ساخته اند
برای جشنوارهها ارس��ال کنند فکر می کنند فیلم
دینی یک دوربین و اش��ک و آه جلوی آن است،
یا اینکه س��ینما فقط صحنه یا گریم است .اما
سینما اجماع همه اینهاست .بنابراین کسانی
که با مطالعه و دس��ت پر وارد می شوند ،آرام
آرام شاهد پیش��رفت آنها هستیم و ماندگار
می شوند .این رش��د و پیشرفت به علت عالقه
مندی ،پشتکار و اعتباری است که برای کارشان
قائل هستند .وقتی در مورد کار مطالعه کنیم و عشق
داشته باشیم ،مسلما پیشرفت می کنیم و جایی برای حضور این
کارها حتما پیدا میشود.
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پریوش نظریه:

حسین اسرافیلی با اشاره به اینکه شعری که دربارهی موضوع
والیت اهلبیت(ع) و تبیین والیت اهلبیت سروده شده
باشد ،ش��عر والیی اس��ت ،گفت :دایره شعر والیی
گسترده و از ابتدا گونهای از شعر فارسی بوده است.
وی اظهار کرد :ش��عری که درب��ارهی موضوع
والیت اهلبی��ت(ع) و تبیی��ن والیت اهلبیت
سروده شده باشد ،شعر والیی است.
اس��رافیلی ادامه داد :البته بعضیها شعر والیی را
تنها در حوزهی رهب��ری جامعه و امام امت و والیت
تعریف میکنن��د ،اما بعضیها این دای��رهی معنایی را
گس��تردهتر میدانند و من هم معتقدم ش��عر والیی در دایرهی
گستردهای از والیت ائمهی معصومین و ادامهی این والیت تعریف

میشود.
ن گونه ش��عر از ابتدا با شعر
وی خاطرنش��ان کرد :ای 
فارسی عجین بوده اس��ت .شعر والیی در همهی
دیوانهای ش��اعران کش��ورمان از ابتدا وجود
ال دیوانی را پیدا نمیکنید که با
دارد .ش��ما اص ً
توحیدیه و نعت پیامبر ش��روع نشود ،اما به هر
حال پس از پیروزی انقالب اسالمی و در دوران
معاص��ر به این گونهی ش��عری بهت��ر و بیشتر
پرداخته شده است.
وی گفت :پ��س از پیروزی انقالب اس�لامی در ایران
شاعران به شعر والیی موضوعیتر پرداختند و شاعران بسیاری
هم وارد این حوزه شدند و شعر والیی سرودند.

رییس هیات مدیره بنیاد بین المللی امام رضا(ع):

جشنواره امام رضا(ع)
فرهنگ رضوی را نهادینه و
تثبیت کرده است

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،با بیان این که برگزاری 12دوره جشنواره
امام رضا(ع) باعث تثبیت و نهادینه ش��دن فرهنگ رضوی ش��ده است ،گفت:
فرهنگ رضوی با تالش این جشنواره ،به یک فرهنگ در کشور تبدیل شده و نه
فقط در روز میالد یا شهادت حضرت ،بلکه با برنامه ریزی صورت گرفته در طول
سال ،این فرهنگ در کشور جاری است.
علی اصغر کاراندیش مروس��تی به نظم و مقررات حاکم بر بنیاد بین المللی امام
رضا(ع) اش��اره و اظهار کرد :در وزارت ارش��اد حدود  30موسسه در حوزههای
مختلف فعالیت می کنند .اما نظم و تالشی که در این بنیاد جریان دارد خاص و کم
نظیر است که تحقق این امر با مدیریت قوی این مجموعه امکان پذیر شده است.
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خالقیت در جشنواره
رییس هی��ات مدیره بنیاد بین الملل��ی امام رضا(ع) ،با بیان این که بخش��ی از
برنامههای جش��نواره نیاز است که هرسال تکرار ش��ود ،و در هر دوره جشنواره
میش��ود بخشهای دیگری از جش��نواره را ش��کوفا کرد تا نوآوری و خالقیت
همواره ادامه داشته باشد ،تصریح کرد :ضروری است در برنامه ریزی جشنواره
امام رضا(ع) ،از افراد مطلع و خبره استفاده شود تا هرسال برنامههای جشنواره
جدید باشد و این جشنواره هرگز دچار تکرار نشود.
وی با تاکید بر این که در جشنواره امام رضا(ع) خالقیت جایگاه برجسته ای دارد
و در هر دوره جشنواره طرحهای جدید اجرایی میشود ،تصریح کرد :به عنوان
مثال در دوره دوازدهم جش��نواره حضور جدی دانشگاهیان طرح جدیدی بود
که در جشنواره اتفاق افتاد .نهضت ترجمه هم که وزیر محترم ارشاد بر آن تاکید
دارند،در حال انجام است.
کاراندیش مروس��تی با اش��اره به اینکه به منظور ایجاد خالقیت و نوآوری می
توان از طرحها و برنامههای موفق مش��ابهی که در دنیا وجود دارد ،الگوبرداری
کرد ،گفت :این طرحها اگر در شیوههای اجرا جذاب باشند و بتوانند با مخاطب
ارتباط برقرار کنند ،می توانند،متناسب با فرهنگ دینی ما مورد استفاده و بهره
برداری قرار گیرند.

اهمیت فرهنگ سازی در دوران کودکی
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی از دوران
کودکی ،اظهار کرد :الزم اس��ت از دوران دبستان فرهنگ سازی دینی مذهبی
داشته باشیم و س��رمایه گذاری کنیم تا در شکل گیری شخصیت افراد جامعه
تاثیرگذار باش��یم .این خیلی مهم است که نسل جوان جامعه با فرهنگ رضوی
اشنا ش��وند وخوش��بختانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در
برنامههای جشنواره امام رضا(ع) ورود خوبی دارند.
وی با اش��اره به وجود افکار و سالیق متنوع در س��طح جامعه ،گفت :کشور 75
میلیونی ما از گرایشها و س�لایق متنوعی تشکیل شده که البته همه این افراد
در دین داری و و اعتقاد به خدا مش��ترکند اما دست اندرکاران جشنواره باید با
شیوههای مختلف بتوانند این فرهنگ را بین اقشار مختلف جامعه ترویج کنند.
بهره بردن از ابزارهای روز برای تولید محتواهای رضوی
وی اف��زود :امکانات و ابزارهایی در دنیای ام��روز وجود دارد که همه از آنها بهره
می برند و برای انتقال فرهنگ خود از آن استفاده می کنند و اگر ما از آن ابزارها
استفاده نکنیم عقب می مانیم.
کاراندیش مروس��تی با بیان اینکه ما دو راه برای مواجهه ب��ا این ابزارها داریم،
افزود :یک راه این اس��ت که فقط به مقابله بپردازیم که البته این راه به شکست
می انجامد .راه دوم هم این اس��ت که با همین ابزارها فرهنگ خودمان را انتقال
داده و تولید محتوای مناسب داشته باشیم و حتی این محتواها را صادر کنیم و
ضمن مقابله با فرهنگهای مخرب ،فرهنگ خودمان را به دیگران بشناس��انیم
تادیگران بدانند ما بدون دلیل نمی گوییم که دینمان کامل است .در اینصورت
است که می توانیم دیگران را جذب کنیم.
وی با بیان اینکه برای تاثیرگذاری بر مخاطبان باید شیوههای تبلیغی متناسب
با محتوای تولید ش��ده را انتخاب کنیم ،افزود :تاکید می کنم باید تولید محتوا
داش��ته باشیم و این نیاز به س��رمایه و اعتبار و نیروهای توانمند ،دارد و باید این
نیروها در این حوزه شناسایی بشوند تا فرهنگ غنی رضوی در داخل و خارج از
کشور شناسانده شود.

(علیه السالم)

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جش�نواره امام رضا(ع) نقصها در هنر
دینی را جبران کرده است
معاون هن��ری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گف��ت :این جش��نواره با برخی
کاس��تیهایی که ممکن است از طرف ما داشته باش��د ،برکاتی هم دارد و در هنر
دینی ،نقصها را جبران کرده است.
مرادخانی با تأکید بر اینکه حرم امام رضا(ع) از فرقههای مختلف اسالمی زائر دارد،
ادامه داد :وقتی از نصرت فتحعلی خان بزرگترین قوال فارس��یخوان برای حضور
در ایران دعوت کردیم ،او گفت هیچ دس��تمزدی از ما نمیخواهد فقط یک شرط
گذاش��ت .هنرمندی که بلیت اجرای این هنرمند پاکستانی در آمریکا  ۳۰۰دالر
بود ،آرزوی زیارت امام رضا(ع) را داشت و گفت پول نمیخواهد به شرطی که او را
به زیارت امام رضا(ع) ببریم.
رئیس کارگروه هنری سیزدهمین جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) اظهار
داشت :امام رضا(ع) تنها امام حاضر در ایران و عامل وحدت فرق اسالمی هستند،
ایش��ان جزئی از فرهنگ ایرانی هس��تند برای همین در جشنوارهای که به نام آن
حضرت است باید بیشتر فکر و تالش کنیم.

راهاندازی کتابخانه جشنواره
امام رضا(ع) در ادارات فرهنگ و
ارشاد استانهای کشور

69

(علیه السالم)

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت :برای گسترشبخشی این جشنواره پیشنهاد
میکنم که در هر یک از ادارات فرهنگ و ارشاد استانهای کشور ،کتابخانهای
مخصوص جشنواره امام رضا(ع) ایجاد شود.
صالحی ضمن تش��کر از برگزارکنندگان این جشنواره عنوان کرد :اقداماتی
از نوع جش��نواره امام رضا(ع) تاثیرات دنیوی و اخروی دارند .این جشنواره
قابلیت پژوهش و بررسی دارد و اقداماتی را میتوان جهت ارتقا و کیفیسازی
برنامههای این جشنواره انجام داد.
وی ادامه داد :تاکید ب��ر کیفیتگرایی به ج��ای کمیتگرایی یکی از نکات
قابل توجه است .برای تحقق این مساله باید داوریها را جدیتر گرفت .این
جشنواره برنامههای بسیاری را برگزار میکند و داوریها از اهمیت فراوانی
برخوردار اس��ت و در این زمینه از پیشنهادات و نظرات مدیران معاونت امور
فرهنگی در داوری برنامههای جشنواره استفاده کرد .میتوان با این هم افزایی
به ارتقای کیفیت مسابقات جشنواره کمک کرد.
معاون امور فرهنگی با اشاره به اهمیت نظارت بر بخشهای مختلف جشنواره
بین المللی امام رض��ا(ع) گفت :اگر میخواهی��م کیفیتگرایی کنیم ،باید
جای��گاه ناظران ارتقا پیدا کن��د .برای این منظور با ید ب��ر امر نظارت تاکید
بیشتری داشته باش��یم .صالحی افزود :همچنین عالوه بر هیاتهای علمی
هر برنامه ،نیازمند تش��کیل یک کمیته علمی متمرکز یا اتاق فکر دربخش
فعالیتهای فرهنگی جشنواره امام رضا(ع) هستیم.
معاون امور فرهنگی تعیین ش��اخصهای داوری را یک��ی دیگر از اقدامات
ضروری برای این جش��نواره دانست و گفت :نکته دیگر درباره این جشنواره
احصاء و مشخص کردن شاخصهای سنجش است .برخی از این جشنوارهها
عمومی هس��تند و با انتخاب شاخصها به راحتی کار داوری و قضاوت انجام
خواهد ش��د .همچنین تهیه یک ویراس��ت خروجی مناسب از فعالیتهای
انجام شده در هر دوره از جشنواره ،از جمله اقداماتی است که باید در دستور
کار باشد .صالحی با اش��اره به نقش اطالعرسانی در برگزاری جشنواره امام
رضا(ع) گفت :جشنواره امام رضا(ع) یک جشنواره فرهنگی و ترویجی است
و اطالعرسانی آن از اهمیت باالیی برخوردار است .برای این منظور میتوان از
ظرفیت اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت امور فرهنگی
استفاده کرد .وی افزود :همچنین باید با انجام بررسی و نظرسنجی از میزان
تاثیرگذاری این جشنواره مطلع شویم.
صالحی با پیش��نهاد راهاندازی کتابخانه تخصصی جش��نواره امام رضا(ع)
در ادارات فرهنگ و ارش��اد اس��تانها گفت :به منظور گسترشبخشی این
جشنواره پیشنهاد میکنم که در هر یک از ادارات فرهنگ و ارشاد استانهای
کش��ور ،کتابخانهای مخصوص جش��نواره امام رضا(ع) ایجاد شود و افراد با
مراجعه به این نمایشگاهها از کیفیت آثار منتشر شده آگاهی پیدا کنند .این
اقدام میتواند در گسترش و تاثیرگذاری جشنواره کمک کند.

ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

وی اس��تمرار در امور بدون توجه به محتوا را آسیب دانس��ت و ادامه داد :به جای
گستردگی باید عمق بیشتری به موضوع بدهیم .البته بعضی موارد را هم مرتباً باید
در جامعه تذکر دهیم تا ملکه ذهن افراد شود .چون متأسفانه گاهی دچار روزمرگی
یا روشنفکری میشویم و فراموش میکنیم.
مرادخانی حوزه فعالیتهای رضوی را در حیطه کارهای معناگرا بیان کرد و ادامه
داد :از این منظر باید کارهای هنری متفاوتتر و ماندگارتری خلق شود .همچنین
از آنجایی که این جش��نواره با مباحث اعتقادی ما مرتبط است ،باید هر چه بیشتر
از جوانان مراقبت کنیم و برای جذاب آنها برنامه داشته باشیم .یکی از عواملی به
جذب بیشتر مخاطبان کمک میکند« ،وجود نظم» در فعالیتهاست.
«تشکیل اتاق فکر» یکی دیگر از پیشنهادهای معاون هنری وزیر ارشاد برای بهبود
و ارتقاء فعالیتهای جش��نواره امام رضا(ع) ب��ود .مرادخانی افزود :اگر خالقیت و
نوآوری نداشته باشیم و مردم تکرار را مش��اهده کنند ،رغبتشان به جشنواره کم
میشود .رئیس کارگروه هنری سیزدهمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)
عنوان کرد :نسل نو به کارگاههای هنری عالقهمند است و دوست دارد بزرگان هنر
کشور را از نزدیک دیدار کند .باید در جشنواره کارگاههای هنری را با حضور اساتید
مجرب در دستور کار قرار دهیم ،همچنین برنامههایی برای تجلیل از این اساتید
داشته باشیم .چون احترام به بزرگان ،مشوق راه جوانان خواهد بود.
مرادخان��ی تأکید ک��رد :در کارهایی که ب��ا باورها و اعتقادات دین��ی گره خورده
است ،باید مراقبت بسیاری داش��ته باشیم ،چون هر اشتباه و کمبودی از سوی ما
جبرانناپذیر است و به ضدتبلیغ بدل میشود.

صالحی پیشنهاد داد:

رئیس سازمان سینمایی:

جشنواره بین المللی امام رضا(ع) به
فرهنگ و هنر کشور جهت می دهد

رئیس پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات:

جشنواره امام رضا(ع)
باعث افتخار ایرانیان است
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دکت��رمحمدرضا ج��وادی یگانه رئیس پژوهش��گاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،با برشمردن اهمیت برپایی
جش��نواره امام رضا(ع) گفت :این جشنواره مایه فخر
ایرانیان است و وظیفه ما این است که تصویر صحیحی
از امام رضا(ع) ارائه دهیم ،این کار سهل ممتنع است
و حساس��یتها و دشواریهای خاص خود را دارد .در
این مدت ما چند جلس��ه برگزار کردیم که پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباط��ات نیز قبول کرده که وظایفی
را برعهده بگیرد.
جوادی یگانه با اشاره به اینکه پژوهش و کتابسازی
کار دشواری نیست ،ادامه داد :از  65هزار عنوان کتابی
که ساالنه منتشر میشود ،بسیاری از آنها کتابسازی
است .باید مراقب باش��یم تا به نام فرهنگ رضوی کار
اشتباه صورت نگیرد ،در این جلسهها نیز نقد جامعه،
مجموعه و  ...نیز صورت گیرد.
وی در ادامه یادآور ش��د :بر اساس آنچه در دستور کار
داریم همه نهادها باید طرح و برنامه خود را ارائه دهند،
مسئوالن میتوانند برای مقاالت اقدام و دستور مقاالت
را سفارش دهند اگر بشود حمایت انجمنهای علمی
را بگیری��م تا یافتههای پژوهش در جریان علم حضور
یابند وگرنه خیلی همایشها هس��تند که در کش��ور
فراموش میشوند.
رئیس پژوهش��گاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،کس��ب
درجه علمی ـ پژوهشی توسط فصلنامه فرهنگ رضوی
را اتفاق مبارکی قلمداد کرد و افزود :با این حال داوری
مجالت االن دش��وار است و جدیترین موضوع اینکه
چاپ مقاله هم باید علمی و پژوهشی باشد ،در هر حال
این فضا فرصت خوبی است که یافتههای جشنواره را
به جامعه ارائه کنیم.
جوادییگان��ه تأکی��د ک��رد :تش��کیل ات��اق فکر و
تهیه گ��زارش مکت��وب از پیش��نهادهای آن را باید
ج��دی بگیری��م .همچنی��ن در اس��تفاده از ظرفیت
دانش��گاهها،حوزهها و نهادها میتوانیم بخش��ی هم
برای مقاالت غیرداوری در نظر بگیریم و یک بخش را
به دانشجویان اختصاص دهیم.

رییس سازمان سینمایی کش��ور گفت :این جشنواره میتواند به فرهنگ و هنر کشور جهت
دهد .در واقع ،جش��نواره امام رضا(ع) محمل آش��تی جامعه متدینین و هنر به معنای خاص
آن است.
حجت ا...ایوبی افزود :جشنواره امام رضا(ع) حرکتی عمومی و گسترده و یک کار فرهنگی برجسته
است .دلم میخواهد این جشنواره رویدادی موفق و خوب باشد .اینکه همه بخشهای وزارت ارشاد
درگیر این جشنواره هستند اتفاق خوبی است اما فراگیری نیز موجب میشود همه معاونتها با
تمرکز و همه انرژی وارد این کار نشوند.
رییس س��ازمان س��ینمایی تاکید کرد :اگر واقعا ارزیابی از دوازده دوره داشته باشیم باید به این
پرسش پاسخ دهیم اگر این رویداد را در بخش س��ینمایی برگزار نکنیم چه اتفاقی میافتد؟ آیا
مطالبهای وجود دارد؟
ایوبی تصری��ح کرد :اگر ما
اعالم کنیم مثال جشنواره
فجر برگزار نش��ود بلوایی
برپا خواهد ش��د و یا دیگر
جشنوار هها مانند سینما
حقیقت نیز همین شرایط
را دارند .یک راه س��نجش
این اس��ت ک��ه اگ��ر این
جشنواره بخش سینمایی
نداشته باش��د چه اتفاقی
میافت��د و آی��ا جامع��ه
سینمایی در انتظار برپایی
این رویداد است؟
وی توضیح داد :دوست نداریم این رویداد فرمایشی باشد و همه مدیران در سفری به مشهد تنها
در یک گردهمایی شرکت کنند.
رییس سازمان سینمایی اظهار کرد :تولید اثر صرف در زمینه امام رضا(ع) دشوار است؛ چنانچه
فیلمها و در بخشهای مختلف با موضوع ترویج فرهنگ دینی و شیعی تولید شود شرایط بهتری
در این رویداد ایجاد خواهد شد.
ایوبی ادامه داد :تالش ما بر این است که همه آحاد جامعه جشنواره رضوی را رویداد اصلی و مهم
خود ببینند .علما ،مدیران ،جامعه و متدینین در این رویداد حضور پیدا میکنند و جشنواره امام
رضا(ع) محمل آش��تی جامعه متدینین و هنر به معنای خاص آن است .وی گفت :این جشنواره
میتواند به فرهنگ و هنر کش��ور جهت دهد و هر سال آثاری برای این رویداد از سوی هنرمندان
خلق شود.
رییس سازمان س��ینمایی توضیح داد :حضور داوران با کیفیت به این جشنواره کمک میکند و
امیدوارم با هماهنگی انجمن س��ینمای جوان ش��اهد حضور داوران خوب در این رویداد باشیم.
ایوبی با بیان اینکه جوایز باید قابل اعتنا باشد توضیح داد :با توجه به هزینههایی که در جشنواره
امام رضا(ع) میکنیم جوایز این رویداد باید اس��تاندارد و معقول باشد و روی امکانات استانها و
شرکتهای خصوصی میتوان حساب کرد.
وی یادآور ش��د :پرداخت هزینه س��اخت فیلمنامههای اول و برگزیده جشنواره میتواند جایزه
مناسبی باشد و استانداران نیز با توجه به اهمیت جشنواره رضوی پای کار باشند.
ایوبی تاکید کرد :اختتامیهها را با توجه به تالشی که در طول سال انجام میشود با شکوه برگزار
کنیم و این مهم به دیده شدن جشنواره کمک بیشتری خواهد کرد.
وی با اشاره به راه اندازی بخش سینمای بلند در جشنواره رضوی اظهار امیدواری کرد این بخش
در آینده به صورت بین المللی برپا شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنواره امام رضا(ع) دیپلماسی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران را
تقویت می کند

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت ارشاد
تبیین کرد:

ارتقای بینشی و فضاسازی دینی دو
تحول مهم جشنواره امام رضا(ع)
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وی خاطرنشان کرد :جشنواره امام رضا (ع) در جهت تحکیم فرهنگ اهل
بیت ،ترویج تفکر اسالم ناب محمدی ،ارتقای وحدت ،وفاق و انسجام میان
کشورهای اسالمی دنبال میشود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره به اینکه
هدف جشنواره امام رضا(ع) تبیین سبک زندگی اسالمی است ،خاطرنشان
کرد :این جش��نواره همچنین به ایجاد رفاه و همبس��تگی بین همه فرق و
مذاهب اسالمی میپردازد.
حس��ین نوشآبادی با اشاره به اینکه برنامههای فرهنگی بسیاری در طول
سال در سراسر کشور برگزار میش��ود ،اظهار کرد :برگزاری جشنواره امام
رضا (ع) یکی از این برنامهها است.
وی افزود :جشنواره امام رضا (ع) در سالروز میالد حضرت معصومه (س) آغاز
میشود که این جشنواره در  718نقطه از جهان برگزار خواهد شد و  500نفر
از بزرگان حوزههای علمیه و دانشگاهها از داوران این جشنواره خواهند بود.

ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

دکتر محمد مهدی احمدی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اس��تانهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی با تاکید بر این که جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
باعث دو تحول مهم و اساسی در عرصه فرهنگی کشور شده است ،گفت :ارتقای
س��طح بینش دینی و معرفتی مردم تحول مهمی اس��ت که در این جشنواره
اتفاق افتاده است.
وی افزود :تهیه و تدوین دانش��نامه امام رضا(ع)،تالی��ف و تولید انبوه کتابها با
موضوع فرهنگ رضوی همچون صحیفه رضویه و به طور کلی تولیدات علمی
وپژوهشی جش��نواره امام رضا(ع) ،پشتوانه معرفتی را برای مخاطبان و اقشار
مختلف مردم فراهم کرده است.
فضاس��ازی دینی و فرهنگی ،موضوعی بود که احمدی از آن به عنوان دومین
تحول مهمی نام برد که جش��نواره امام رضا(ع) ایجاد کرده اس��ت ،وی در این
زمینه اظهار داشت :این جش��نواره به دنبال فضاسازی دینی و فرهنگی است.
جش��نواره ای که در تمام استانهای کش��ور برگزار میشود و فرصت و فضای
اب��راز ارادت را به همه عالقمندان و ارادتمندان به س��احت امام هش��تم(ع)را
فراهم می کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اس��تانهای وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
پیش��نهادهای مهمی هم برای دس��ت اندر کاران جش��نواره داش��ت و گفت:
گنجاندن فصلی به عنوان معارف رضوی در دروس عمومی دانشجویان کشور
ضروری است.درس��ت اس��ت که امام رضا(ع) متعلق به همه است اما به دلیل
حضور حضرت در ایران وظیفه ما ایرانیها در برابر ایش��ان ویژه اس��ت و ما در
وزارت ارشاد آمادگی داریم پی گیریهای الزم برای گنجاندن این مواد درسی
را با وزارت علوم انجام دهیم.
او گنجاندن بندی با عنوان تالش در راس��تای تروی��ج تفکر رضوی در ارزیابی
مدیران را ازاقدامهای ضروری دیگری دانست که به عنوان شاخصی در ارزیابی
مدیران توسط وزارت ارشاد اعمال میشود.
احمدی در این زمینه افزود:به اعتقاد ما هر مدیری در کشور تکلیف دارد که در
زمینه جاری شدن تفکر رضوی در زندگی مردم بکوشد و این یکی از مهم ترین
شاخصیها برای ارزیابی آن مدیر خواهد بود.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری جشنواره امام رضا (ع)
در  ۷۷کشور خبر داد و گفت :جش��نواره امام رضا (ع) ،ظرفیتهای عظیم
فرهنگی و هنری دارد و میتواند دیپلماس��ی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران را تقویت کند.
حسین نوشآبادی با اشاره به بخشهای مختلف فرهنگی ،هنری ،سینمایی
و بینالمللی جش��نواره بینالمللی امام رضا (ع) ،گفت :امس��ال همزمان با
والدت حضرت معصومه (س) افتتاحیه جش��نواره امام رضا (ع) در قم آغاز
شد و چهارم شهریور ماه اختتامیه آن در مشهد برگزار میشود.
وی گس��تره ملی و بینالمللی و مشارکت دهها هزار هنرمند ،ادیب ،شاعر،
محقق و پژوهشگر داخلي و خارجي در جشنواره امام رضا (ع) را نشانه اهميت
اين جشنواره بينالمللي دانست و گفت :جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)
در  31استان و  77کشور برگزار میشود.
نوشآبادی با بیان اینکه جش��نهای دهه کرام��ت در  2100بقعه مبارکه
برگزار میشود ،اظهار کرد :عمده این جشنها مردمی و معطوف به امکانات
غیردولتی است.

(علیه السالم)

از سوی معاون مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی

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

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور:

کودکان را از طریق جشنواره
امام رضا(ع) با فرهنگ
امامت و والیت آشنا کنیم
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ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
(علیه السالم)

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کش��ور گفت :هدف ما از
برگزاري بخش كودك و نوجوان جش��نواره امام رضا(ع) آشنا کردن بچهها با
امامت و والیت از راه مأنوس کردن آنها با امام رضا(ع) است.
علیرضا حاجیانزاده ،رییس کارگروه کودک و نوجوان رضوی س��یزدهمین
دوره جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) ،با بیان این مطل��ب اظهار کرد :این
مس��اله طبیعی است که بچهها با بعضی از ائمه اطهار بیشتر مانوسند و البته ما
ایرانیان به دلیل وجود مضجع ش��ریف و نورانی امام رضا(ع) در مشهد مقدس
با این امام رئوف انس بیش��تری داریم لذا باید از این فرصت استفاده و فرهنگ
امامت و والیت را از طریق برگزاری جشنوارههایی مانند جشنواره امام رضا(ع)
برای بچهها تبیین کنیم.
وی با بیان این مطلب که در گذشته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 16جش��نواره رضوی در  16نقطه کشور برگزار می کرد ،ادامه داد :برای توجه
بیش��تر به اهداف اصلی جش��نواره بخش کودک و نوج��وان ،در این دوره یک
جشنواره با  8موضوع «کتابسازی»« ،نشریهنگاری کاغذی»« ،قصهگویی»،
«خوشنویس��ی»« ،نقاشی»« ،ش��عرخوانی و مشاعره»« ،داس��تان کوتاه» و
«معرفی شخصیت امام رضا(ع)» برگزار شد.
رئی��س کارگروه کودک و نوجوان جش��نواره امام رضا(ع) اف��زود :این دوره از
جشنواره به طور مجزا در همه استانهای کشور برگزار و داوری شد و در پایان،
آثار برگزیده برای داوری نهایی به تهران ارسال شد.
وی با اشاره به تدابیر اندیشیده شده برای معرفی و شناساندن بیشتر آثار تولید
شده به عموم مردم ،اظهار کرد :سال گذشته در هفته ملی کودک ،نمایشگاهی
از آثار دریافتی در جشنواره برگزار کردیم اما در سال جاری و در دورههای آینده،
همزمان با برگزاري جشنواره روی نمایشگاه آثار ،مانور بیشتری داشتیم و در
این راستا نیز رسانهها نهایت همکاری را با ما داشتند.
حاجیان زاده با اش��اره به برگزاری جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) گفت :این
جشنواره رویدادی ارزشمند است که همه استانهای کشور را درگیر کرده ،چرا
که به دلیل همجوار بودن مردم ما با امام رضا(ع) ،باید تاکید و توجه بیش��تری
به ترویج معارف رضوی داشته باشیم و ما این را باعث افتخار خود میدانیم که
مسوولیت بخش کودک و نوجوان جشنواره را به عهده گرفتهایم.

حس��ین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس
کارگروه مطبوعاتی جش��نواره بی��ن المللی امام رض��ا(ع) در گفت و گو با
واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به تشریح تدابیر و
برنامههای این کارگروه پرداخت و گفت :با توجه به گستردگی جشنواره امام
رضا(ع) در همه رشتههای فرهنگی و هنری ،درگیر کردن مخاطبان فارغ از
سن ،جنسیت و ،...وجود تیمهای کارشناسی و پژوهشی در خود جشنواره،
استفاده درست از ظرفیت رسانههای کشور و اطالع رسانی به موقع و کافی،
ارتباط درست ،منطقی و تعریف شده جشنواره با بدنه و ردههای مدیریتی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و بهره گیری از ظرفیتهای آن ،استفاده
از ظرفیته��ای وزارتخانههای دیگر همچون آموزش و پرورش و نهادهایی
چون س��ازمان فرهنگ و ارتباطات ،کانون پرورش فکری و  ،...اطالع رسانی
مستمر و اثرگذار جش��نواره با تولید کنندگان ،کارشناسان و پژوهشگران
عرصه فرهنگ و هنر ،بهره من��دی 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 امام رضا(ع) در شناسایی و معرفی
پدیدآورندگان بسیار مهم ،حیاتی و موثر است.
وی ادامه داد :اطالع رسانی درست ،منطقی و به موقع به رسانهها به منظور
تشویق رس��انهها برای همکاری با جشنواره ،ارتباط تعریف شده و موثر این
معاونت با استان گیالن که جشنواره مطبوعات رضوی آنجا برگزار می شد،
انتخاب و معرفی ناظر و نماینده معاونت جهت هرگونه همکاری در راستای
تسهیل امور از س��وی این معاونت به جشنواره ،برگزاری جلسات مستمر و
تعریف ش��ده با مسئوالن جشنواره بین المللی و استانی ،کمک کارشناسی
به جش��نواره در مرحله فراخوان ،گردآوری و داوری آثار ،پرداخت بخش��ی
از هزینههای جشنواره براس��اس تفاهم نامههای موجود و توافقات صورت
گرفته ،و تفکیک آثار رضوی به صورت فرآیندی از طریق جش��نواره فصلی
مطبوعات و خبرگزاریها از جمله اقداماتی اس��ت که در حوزه این معاونت
در خصوص تعمیق و ترویج فرهنگ رضوی انجام شده است.
انتظامی خاطر نشان کرد :ارتباط دبیرخانه این جشنواره بین المللی با بدنه
رسانه ای کشور باید تعریف شده تر ،حساب شده تر ،فرآیند محور و در سطوح
باالتر مثل سردبیران و مدیر مسئوالن روزنامه و خبرگزاریها صورت گیرد
تا اطالع رسانی و همکاری بیشتر صورت گیرد.
وی تصری��ح کرد :گس��ترده ب��ودن مش��وقهای جش��نواره ب��رای همه
دس��تاندرکاران ،حذف و اضافه ش��دن بخش��ی از حوزههای داوری مثل
شعر در بخش مطبوعات حذف و شناسایی و معرفی رسانههای برتر و فعال
حوزه رضوی نمونه فعالیتهایی اس��ت که کارگروه مطبوعاتی جش��نواره
بین المللی امام رضا(ع) برای ارتقا بخش��یدن به برنامههای این جش��نواره
پیش بینی کرده است.

رییس مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های
دیجیتال وزارت ارشاد:

به یاری حضرت ثامن الحجج (ع)
و با هدف خدمت ،بر عمق محتوایی
جشنواره می افزاییم
رییس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال با اشاره به
برگزاری سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) گفت :ما برآنیم
تا به یاری حض��رت ثامن الحجج (ع) و با ه��دف خدمت گزاری برعمق
محتوایی این جشنواره بیافزاییم و آوازه این جشنواره را گسترش دهیم،
آنچه در جشنواره دوازدهم گذشت انگیزه الزم را برای تعمیق محتوای
این جش��نواره بیش��تر کرد و سعی برآن اس��ت تا محیط سراسر آماده و
تعاملی هزاره سوم را با علوم و دانش منبعث از آیات و روایات در جشنواره

رسالت برگزاری جشنهای دهه کرامت
ترویج سبک زندگی اسالمی است
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دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور گفت :ضروری
است در رسیدن به معرفی سبک زندگی ،آموزههای دینی را بهتر بشناسیم و در
سایه شناخت معارف دین الگو دهی کنیم .
حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی به تعامل و مشارکتهای
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) با شورای هماهنگی جشنهای دهه کرامت
اشاره کرد و با اشاره به وجود خالقیت در برگزاریهای جشنهای دهه کرامت،
اظهار کرد :تالش ما در شورای برنامه ریزی و هماهنگی جشنهای دهه کرامت
کش��ف اس��تعدادهای مردمی در برگزاری این جش��نها و حمایت از نهادهای
مردمی است.
وی با تاکید بر نقش آفرینی حداکثری مردم در برگزاری جشنهای دهه کرامت،
تصریح کرد :با این نگاه سعی کردیم از ظرفیتهایی که ابتدا در اختیار خودمان
است یعنی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استفاده کنیم.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی از تالش ویژه کانونهای فرهنگی هنری
مساجد در سراسر کشور در اجرای بهتر برنامههای دهه کرامت خبر داد و گفت
 :کار و فعالیت فرهنگی در دهه کرامت دس��توری و تکلیفی نیست بلکه با توجه
به جو رسانه ای منفی که امروزه علیه اسالم و اهل بیت در دنیا حاکم شده است،
همه آحاد جامعه باید احساس مسئولیت داشته و با آگاهی به میدان خدمت در
ساحت قدسی ائمه اطهار وارد شوند.
وی افزود :خوشبختانه مرکز رسیدگی به امور مساجد در همه استان تالش دارد
تا جشنهای دهه کرامت را در  70هزار مسجد سراسر کشور به صورت گسترده
برگزار کنند.
حجت االس�لام ارباب سلیمانی با اشاره به اینکه س��ایر دستگاههای کشور می
توانند با خالقیت در تولید محتوا در برگزاری جشنهای دهه کرامت یاری گر ما
باش��ند ،افزود :اگر دستگاهی تولید خالقیت ندارد می تواند در مصرف محتوای
مناس��ب برنامه ریزی کند لذا مراکزی که امکان تولید محتوا دارند نقش ش��ان
پررنگ تر ش��ود و آنهایی هم که به هر دلیل امکان تولید ندارند می توانند از این
تولیدات استفاده کنند .
مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اس�لامی به ایجاد کمیته دانش��گاهیان شورای
جشنهای دهه کرامت اش��اره کرد و افزود :دانشگاههای مختلف در این کمیته
عضویت پیدا کردند و برای اولین بار جشنواره با نام بانوی کرامت توسط دانشگاه
فنی وحرفه ای شریعتی در تهران امسال برگزار خواهد شد و امیدواریم این جرقه
ای برای حضور بیشتر سایر دانشگاههای کشور باشد.
وی ادام��ه داد :امیدواری��م در س��الهای آین��ده بتوانیم ب��رای معرفی حضرت
معصومه(س) به عنوان یک بانوی ارزشمند و یک شخصیت که انتساب به خاندان
وحی دارد بیش��تر از گذش��ته تالش کنیم و بتوانیم ابعاد زندگی و خدمات این
خاندان را بیش از گذشته به نسل جوان نشان دهیم.

(علیه السالم)

سیزدهم به نمایش گذاریم.
س��ید مرتضی موسویان با اش��اره به حجم باالی محصوالت در کارگروه
های مختلف این جشنواره اظهار کرد تعداد آثار رسیده به جشنواره برای
داوران مشهود و قابل انتظار است ،ولی برای کسانی که عالقه مند به دیدن
این محصوالت هستند فکری نشده است و باید به بحث مستندسازی و
در اختیار بودن همه محصوالت برای افراد توجه شود.
وی ادامه داد :هدف امس��ال ارتقا محتوای محصوالت نس��بت به س��ال
گذشته است و در این ارتقا نسبت های کیفی و کمی و برنامه ریزی بلند
مدت برای جشنواره س��یزدهم در نظر گرفته ش��ده که خوشبختانه با
توجه به فاصله ای که تا زمان برگزاری این جشنواره داریم فعالیت های
مستمری در این حوزه جریان است.
در ادام��ه رییس مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی گفت :برگزاری بخش استان تهران جشنواره
ب��ازی های رایانه ای رض��وی به بنیاد ملی بازی ه��ای رایانه ای و بخش
شهرستانی این جشنواره به استان گلستان واگذار شود و استان گلستان
نیز می تواند در بازی های رایانه ای با بنیاد همکاری کند و بنیاد می تواند
با کمک به استان گلستان بستر مناس��ب را برای فعالیت در حوزه بازی
های رایانه ای در جشنواره رضوی فراهم آورد.
در پایان موس��ویان بیان داش��ت :امیدواریم با تالش هم��کاران و عدم
موازی کاری در بخش پیامک ها ش��اهد انجام باشکوه جشنواره باشیم
و با صرفه جویی در سایر بخش ها س��طح جوایز ارتقا یابد و امیدواریم با
انجام اصالحات ،در جش��نواره چهاردهم افراد به فکر تولید محصوالت
جدید باشند.
سید مرتضی موسویان ،رئیس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رسانه
های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و دبیر جشنواره رسانه
های دیجیتال رضوی اعضای هیئت علمی و کمیته داوران سومین دوره
این جشنواره را معرفی کرد.

ارباب سلیمانی:

جشنواره عکس رضوی

دکتر علي اکبر صفی پور
آذربایجان شرقی

عکسهای موبایلی به جشنواره
عکس رضوی اضافه شدند
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آذربایجان ش�رقی -سهیال باقریان :دبیر جش��نواره عکس رضوی گفت :به دلیل
محدویت ورود دوربین عکاسی به فضای حرم مطهر رضوی ،بخش آماتور و عکسهای
موبایلی به جشنواره اضافه شده است.
علی اکبر صفی پور ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان آذربایجان شرقی تصریح
کرد :چهار دوره جشنواره عکس رضوی در استان آذربایجان شرقی با حضور هنرمندان
برجسته در سطح کش��ور برگزار شد و تاکنون آثار نفیس��ی به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شده است و در دهه کرامت سال  ۹۴پنجمین
دوره این جش��نواره به میزبانی شهر تبریز برگزار
میشود.
وی افزود :در این دوره سایت ویژه جشنواره عکس
رضوی راه اندازی ش��د و ثبت نام و دریافت آثار به
صورت الکترونیک انجام شد.
اضافه کردن بخ�ش آماتور و عکسهای
موبایلی
دبیر جش��نواره عکس رضوی اضافه کرد :یکی از
مواردی که الزم است روی آن برنامه ریزی شود
مساله ورود دوربین عکاسی به داخل حرم مطهر
رضوی است که با توجه به این محدودیت ،بخش
آمات��ور و عکسهای موبایلی به جش��نواره عکس
رضوی اضافه شد.
وی افزودن بخش خالقانه در هنر عکاسی ،عکاسی از فضاهای امامزادگان ،افزایش میزان
جوایز و اهدا حق التالیف به عکاسان ،ارتباط با ادارات کل ارشاد و انجمن عکاسان سراسر
کشور را از جمله برنامههایی دانس��ت که دبیرخانه جشنواره عکس رضوی در راستای
افزایش کمی و کیفی آثار انجام داده است.
تولید محوری باید مهمترین هدف جشنوارهی امام رضا(ع) باشد 		
صفیپور اظهار کرد :جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) با تنوع و تعدد رشتههای فرهنگی
و هنری توانس��ته فرصتی را برای هنرمندان عالقمند به مضامین ارزشی فراهم اورد تا
مفاهیم متعالی و رفیع فرهنگی را به نسلهای آتی منتقل نمایند.
وی افزود :ارتقاء فرهنگی و معنوی در هر زمینه ای نیازمند تالش��ی گسترده بوده و در
این میان نقش هنرمندان در ترویج فرهنگ ناب رضوی تاثیرگذار و قابل توجه است.
صفیپور تاکید کرد :تولید آثار ارزشمند و فاخر هنری با محوریت امام رضا(ع) می تواند
منتج به نهادینه شدن و وجه عملی یافتن فرهنگ رضوی شود و بنابراین باید مهمترین
هدف این جشنواره تولید آثار ماندگار و تاثیرگذار باشد.
وی افزود :این جشنواره ابتدا تنها در مشهد برگزار میشد
اما با گس��ترش و تعدد رشتههای هنری ،این آیین عظیم
هر سال باشکوهتر از سال قبل در سراسر میهن اسالمی و
سایر کشورهای جهان برگزار شده و جزو برنامههای دائمی
حوزه فرهنگ و هنر محسوب میشود.
صفیپور گفت :عکاسان عالقمند به امام رضا(ع) ،با ارسال
آثار خود زمینه برگزاری باش��کوه این جشنواره را فراهم
آورده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی ،هدف
از برگزاری این جش��نواره را اشاعه و ترویج فرهنگ منور
رضوی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری و مذهبی
و مرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه امام رضا(ع) عنوان
کرد و افزود :گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان
آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه س��یره ،ش��خصیت و
معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار نیز
از دیگر اهداف برگزاری جشنواره است.
وی ،موضوعات جشنواره را شامل زیارت(آداب و فرهنگ

زیارت ) ،جلوههای حرم مطهر رضوی ،اماکن متبرکه و حرم امامزادگان شریف در ایران
و سایر کشورها عنوان کرد.
نشستهای تخصصی در حاشیه جشنواره
وی بخشهای مختلف جشنواره را نیز شامل جلوههای معنوی زیارت ،معماری(ابنیه و
اماکن مرتبط با زیارت) و خالقانه عنوان کرد که به گفته ی وی در بخش خالقانه عکس
میتواند با نگاه خالق خود و یا با به کار گیری تکنیکهای سختافزاری و نرمافزاری به
بیان جلوههای معنوی زیارت بپردازد.
صفیپور از اجرای برنامههای جنبی همزمان با این
جشنواره خبر داد و گفت :برگزاری نشست تخصصی
و کارگاههای آموزشی با حضور میهمانان و اساتید
صاحب نظر ،برگزاری نمایشگاه عکس سیر تحول
توس��عه حرم مطهر امام رض��ا(ع) و تجلیل از مقام
هنری اساتید و پیشکسوتان هنر عکاسی استان از
برنامههای جنبی این جشنواره محسوب میشود.
اولین اس�تانی که پوس�تر جش�نواره اش
		
رونمایی شد
ب��ا حض��ور مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
آذربایجانش��رقی و جمعی از هنرمندان پوس��تر
جشنواره سراسری عکس رضوی در تبریز رونمایی
شد که از این جهات باید گفت این استان در جشنواره سیزدهم خط شکن بود.
س��ید جواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در پیامی خطاب به دبیر
جشنواره عکس رضوی از این اقدام ارزشمند او و همکارانش تقدیر کرد.
پوستر جشنواره سراس��ری عکس رضوی با تاکید بر موضوع جشنواره با پس زمینهی
فیروزهای پررنگ طراحی شده که این رنگ در فرهنگ اسالمی نمادی از تقدس است،
همچنین بهرهگیری از طرح فوجی از کبوتران در این پوستر که نمادی از بارگاه منور ثامن
الحجج و مهربانی و رافت این امام رئوف اس��ت جلوهای ویژه به پوستر یاد شده بخشیده
		
است.
جشنواره امام رضا(ع) مرکز ثقل فعالیتهای فرهنگی و هنری مذهبی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجانشرقی در آیین رونمایی از پوستر جشنواه
سراسری عکس رضوی در تبریز ،جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) را مرکز ثقل فعالیتهای
فرهنگی و هنری با محوریت دینی و مذهبی عنوان کرد.
صفیپور اظهار کرد :در دنیای امروز که هنر بهترین ابزار برای تبیین موضوعات مختلف
است ،ترویج فرهنگ باید با بن مایه ای از هنر همراه باشد و جشنوارهی امام رضا(ع) نیز
با تکیه بر همین اصل بنیادین ،فضایی سالم برای رقابت
هنرمندان و اصحاب فرهنگ ایجاد کرده تا به عنوان مرکز
ثقل ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی ،با استفاده از متدهای
روز هنرمندان را گرد ه��م آورد .وی افزود :ایام فرخنده و
مبارک دهه کرامت که در سالهای اخیر در اذهان عمومی
نهادینه ش��ده ،فرصت ارزشمندی را برای دلدادگان اهل
بیت عصمت و طهارت(ع) فراهمساخته تا با برپایی مراسم
و آئینهای دینی و مذهبی مراتب ارادت به خاندان عصمت
و طه��ارت(ع) را به انجام برس��انند و در ای��ن میان نقش
هنرمندان بیش از همه محسوس و مشهود است.
صفیپور گفت :هنر به عنوان یک زبان بین المللی ،بهترین
شیوه برای اعمال دیپلماس��ی فرهنگی و تبیین مفاهیم
اسالمی اس��ت؛ چرا که نس��بت به ابزارهای دیگر از تأثیر
گذاری بیشتری برخوردار است و با آشنا نمودن جهانیان
با فرهنگ غنی اس�لامی و ایرانی زمینه پذیرش فرهنگی
و اعتقادی را فراهم می آورد و جش��نواره بینالمللی امام
رضا(ع) این زمینه را فراهم آورده است.

حجت االسالم و المسلمين محمد باقر كريمي

جشنواره بین المللی شعر رضوی به
زبان ترکی آذری

آذربایجان غربی

ارومیه برای دهمین سال متوالی میزبان جشنواره
بین المللی شعر رضوی به زبان آذری شد
آذربایجان غربی -فاطمه س�جادی :مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
آذربایجان غربی با اشاره به فراخوان منتشر شده در خصوص دهمین جشنواره
شعر رضوی به زبان آذری گفت :این جشنواره بین المللی همزمان با دهه کرامت،
در ارومیه برگزار میشود.
حج��ت االس�لام محمدباقر کریم��ی افزود:
بیان احادیث ،فضایل ،مناقب ،مودت و سیره
حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)
و امامزادگان و توسل و همچنین معجزات آن
بزرگواران موضوعات این جش��نواره را شامل
می شوند.
وی اظهار کرد :آذری بودن زبان آثار ارسالی،
عدم حضور اش��عار در جش��نوارههای مشابه
دیگر ،امکان حضور تمامی ش��اعران از دیگر
کش��ورها و پذیرفتن س��ه اثر از هر ش��اعر در
بخش مسابقه از جمله شرایط و ویژگیهای جشنواره شعر رضوی به زبان آذری
به شمار می روند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی آذربایجان غربی ادامه داد :نفرات برتر این
جش��نواره در دو بخش داخلی و خارجی انتخاب و برای ه��ر کدام از آنها جوایز
ارزنده ای تعلق می گیرد.
حجت االس�لام کریمی گفت :ارومیه سابقه
بسیار خوبی در میزبانی جشنوارههای شعر به
ویژه جشنواره شعر رضوی به زبان آذری دارد
که امیدواریم با توجه به این س��ابقه درخشان
بتوانیم ای��ن دوره را نیز همچ��ون دورههای
گذشته با موفقیت به پایان برسانیم.

معرفی داوران جشنواره
دبیر جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی
آذری داوران این جشنواره را معرفی کرد.
حجت االسالم کریمی ،آقایان عبداهلل بحرالعلومی،
مصطفی قلیزاده علیار ،عس��گر ش��اهی زاده ،وحید
طلعت ،بهرام اس��دی و حمید واح��دی را به عنوان
داوران این دوره از جشنواره بین المللی شعر رضوی
به زبان ترکی آذری اعالم کرد.
جشنواره شعر رضوی به زبان آذری در  9دوره گذشته
در ارومیه برگزار شده است.
این جشنواره جزو معدود جشنوارههای بین المللی
است که در قالب جش��نواره رضوی در کشور برگزار
می شوند.
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رونمای�ی از زیرپرت�ال ش�مس توس
استان به زبان رضوی به زبان ترکی آذری
حجت االسالم کریمی به راه اندازی زیرپورتال
جش��نواره ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری
اشاره کرد و گفت :با توجه به تمهیدات صورت
گرفته در این مورد ،در نظر داریم که نس��خه
دیگر ای��ن پورتال را به زب��ان ترکی آذری راه
اندازی کنیم که هنرمن��دان و عالقه مندان نیز
بتوانند از این فرصت اس��تفاده ببرند .وی در مورد ارزیابی خود از این جشنواره
ابراز کرد :تعداد آثار ارس��الی ب��ه دبیرخانه حاکی از آن اس��ت که هنرمندان و
گردآورندگان این آثار ادبی از داخل و خارج کش��ور با همت خود توانسته اند در
این راه قدم بردارند که نسبت به سال گذشته
حرکتی جدی بوده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان
غربی به تعام��ل میان این اداره ب��ا بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) اش��اره و تصریح کرد :این
تعامل مثبت سبب شده است تا روند برگزاری
این جشنواره به بهترین شکل ممکن صورت
گیرد وحمایتهای اثربخش��ی از جشنواره ما
صورت گیرد.
وی تعداد آثار ارس��الی ب��ه دبیرخانه را 342
اثر دانس��ت و افزود :از این تع��داد  320اثر از
شاعران داخل و  22اثر از ش��اعران کشورهای دیگر است و در مراسم اختتامیه
این جشنواره از نفرات برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

(علیه السالم)

همگرایی ش�اعران داخ�ل و خارج از
کشور در جشنواره شعر رضوی آذری
دبیرجشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری
گفت :همگرایی شاعران داخل و خارج از کشور در جشنواره شعر رضوی به زبان
آذری نمونه وحدت رضوی است.
حجت االسالم محمدباقر کریمی ،در مورد تمهیدات
اندیشیده شده درباره خالقیت و نوآوری در این دوره
از جشنواره اظهار کرد :حضور شاعران آذری زبان از
داخل و خارج کشور بر ارزش و اهمیت این جشنواره
می افزاید و اشعار آنها که در وصف و مدح امام رضا(ع)
بر غنای این دوره از جشنواره افزوده است.
وی برگزاری جش��نواره ش��عر رضوی به زبان آذری
ترکی را راهی برای شناسایی شاعران پیشکسوت به
جوانان و جامعه دانس��ت و تصریح کرد :این حرکت
قدم بزرگی است تا بتوانیم عالوه بر شناسایی و تجلیل
از آنها ،اش��عار این بزرگان را زنده نگاه داریم و برای
ترغیب جوانان به سرودن این اشعار کاری در خور و
شایسته امام رضا(ع) انجام دهیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اس��تان آذربایجان غربی

به حضور شاعرانی از کش��ورهای عراق و آذربایجان در این جشنواره اشاره کرد
و افزود :همیاری و وحدت ش��اعران ترک زبان دیگر کشورها در جشنواره شعر
رضوی به زبان ترکی آذری قابل توجه بوده و خوش��بختانه ش��بکه بین المللی
رادیویی تلویزیونی سحر که بخشی از آن ترکی
اس��ت نیز هم��کاری خوبی با این جش��نواره
داشته اند.

همایش مناظرات رضوی

دکتر سید ناصر اسحاقی

اردبیل

مناظره می تواند اندیشههای
جهان اسالم را به نمایش بگذارد
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اردبیل -پروی�ن قبادی :دبیر همایش مناظرات رضوی گف��ت :با مناظره  ،می توان
اندیش��هها و شایستگیهای جهان اس�لام را به نمایش گذاشت که خوشبختانه در این
راستا اولین رویداد فرهنگی و علمی استان مربوط به همایش سراسری علمی پژوهشی
مناظرات رضوی است که  28مردادماه همزمان با دهه کرامت در استان اردبیل برگزار
میشود.
سیدناصر اسحاقی ،تصریح کرد :در بحث مناظرات
رضوی باید اعالم کنیم که مناظره در اسالم ،قرآن
و سیره اهل بیت(ع) دارای سابقه طوالنی است و
ما باید در جهانی کردن این مراسم تالش کنیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل گفت:
ما به راحتی میتوانیم با تقویت بحث مناظره در
مقابل اندیش��ههای جریان تکفیری و گروههای
تن��درو در قال��ب مناظرات ،به صورت احس��ن و
موفق عمل کنیم و شایستگیهای مکتب اسالم
را به نمایش بگذاریم.
وی تصریح کرد :این مایه مباهات اردبیل است که
این استان میزبان ترویج فرهنگ مناظره باشد که
قطعاً پیام آن جهانی و بینالمللی است.
وصول  163مقاله پژوهش�ی به دبیرخانه
همایش
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اردبیل با بیان
اینکه  163اثر پژوهشی در قالب مقاله به دبیرخانه
همایش مناظرات رضوی ارسال شده است ،گفت:
داوران این همایش مقاالت ارس��الی را براس��اس
ش��اخصهایی از جمله تناس��ب عن��وان مقاله با
فراخوان ،مقدمه ،چکی��ده ،واژگان کلیدی ،ذکر
منابع و مآخذ ،نتیجه گی��ری  ،پرداخت ادبی نو و
تازگ��ی موضوع  ،ابتکار و ن��وآوری در پرداختن به
موضوع در نظر گرفتند.
دبیر همایش مناظرات رضوی اظهار کرد :حجج االس�لام والمسلمین سیف اهلل مدبر
و حبی��ب اله بابایی ،دکت��ر فائزه عظی��م زاده اردبیلی  ،دکتر علی غفاری و اس��ماعیل
خوشنویس ،از محققین  ،اساتید و پژوهشگران بنام کشوری هستند که قضاوت و داوری
نخستین همایش مناظرات رضوی را بر عهده دارند.
اس��حاقی با اعالم اینکه دکتر فائزه عظی��م زاده اردبیلی
یک��ی از س��خنرانان اختتامی��ه دهمین دبی��ر همایش
مناظرات رضوی در اردبیل اس��ت ،گفت :وی از محققین
و پدیدآورندگان کشوری است که چندین مقاله ایشان با
موضوعات مختلف در مجله علمی  -پژوهش��ی «فرهنگ
رضوی» و دیگر مجالت تخصصی به چاپ رسیده است .
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اردبیل تصریح کرد:
 164مقاله پژوهشی به دبیرخانه همایش مناظرات رضوی
ارسال شد که پس از دریافت این آثار داوران همایش کار
داوری آثار را با دقت انجام دادند.
تشکیل اتاق فکر همایش مناظرات رضوی
نشس��ت اعضای اتاق فک��ر همایش مناظ��رات رضوی با
موضوع برنامه ریزی و تدوین برنامههای مراسم اختتامیه
در محل مجتمع فرهنگ��ی و هژبری فدک اردبیل برگزار
شد  .در این نشست که در آستانه برگزاری جشنهای دهه
کرامت برگزار شد  ،سید ناصر اسحاقی مدیر کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان اردبیل با ارائه گزارشی از روند اجرایی

همایش  ،آثار رس��یده به دبیرخانه را از لحاظ کمی و کیفی مناس��ب و مطلوب خواند و
گفت :در مجموع  164اثر از سراس��ر کشور به دبیرخانه همایش ارسال شده که توسط
 233نفر نگاشته شده است .
وی اف��زود 85:نفر ارائه کنندگان این مقاالت دارای م��درک دکتری بوده و یا در حال
تحصیل در این مقطع هستند.و  98نفر نیز دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند.
اسحاقی با اعالم اینکه  40نفر هم با داشتن لیسانس
در این همای��ش مقاله ارائه کرده ان��د از تجلیل از
رسانههای فعال رضوی استان ،تجلیل از خانم دکتر
عظیم زاده اردبیلی  ،نخبه پژوهش��ی کش��ور و نیز
تجلیل از  8برگزی��ده همایش به عنوان برنامههای
ویژه در مراسم اختتامیه خبر داد .
وی با اش��اره به اینکه مجموع مق��االت برتر هم در
فصلنامه فرهنگ رضوی و هم در قالب کتابی چاپ
و منتشر خواهد شد  ،گفت :چکیده  132مقاله نیز با
عنوان “تمنای وصال “ در مراسم اختتامیه رونمایی
و توزیع خواهد شد .
ام�ام رض�ا(ع) در مناظرات خ�ود چهره
عقالنی اسالم را نشان دادند
دیدار اعضای اتاق فکر و س��تاد برگزاری همایش
مناظرات رضوی با امام جمعه اردبیل که از مشوقان
برگزاری همایش مناظرات رضوی است برگزار شد
نماینده ولی فقیه در اس��تان اردبیل و امام جمعه
این شهر در این دیدار  ،گفت :حضرت امام رضا(ع)
در بحث مناظ��رات به شایس��تگی چهره عقالنی
و منطقی اس�لام را نش��ان داده اس��ت و مناظره
نوعی آزاد اندیشی اس��ت که مقام معظم رهبری
بر آن تاکید دارند .حضرت آیتاهلل س��ید حس��ن
عاملی افزود :بعد از س��الها برگزاری جش��نواره
چاوشیخوانی در قالب جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) ،تصمیم گرفتیم تا با محوریت
مناظره به عنوان یکی از مبانی زندگی امام رضا(ع) همایش مناظرات رضوی را در اردبیل
برگزار کنیم .وی تصریح کرد :امام رضا(ع) در بحث مناظرات به شایستگی چهره عقالنی
و منطقی اسالم را نشان داده و در مقابل مستکبر مأمون توانسته بهترین چهره اسالم را
از نظر عقل ،منطق و علم به نمایش بگذارد.
امام جمعه اردبیل گفت :در حالی که مأمون با آوردن 40
هزار نفر سعی کرده بود تا یک جبهه علمی وحشتناکی را
در مقابل امام رضا(ع) برپا کند آن حضرت با تبحر خاص
سعی کرد تا عظمت مناظره را در مکتب اسالم به نمایش
بگذارد.
اهدای تابلو یادمان بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
به امام جمعه اردبیل
در جریان دیدار اعضای اتاق فکر همایش مناظرات رضوی
با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل  ،مدیرکل
فرهنگ وارشاداسالمی استان اردبیل ،تابلو یادمان بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) را به حضرت آیت اهلل سید حسن
عاملی اهداکرد.
رونمایی از پوستر همایش همزمان با میالد امام
حسن مجتبی(ع)
همزمان با س��الروز والدت امام حس��ن مجتب��ی(ع) و با
حضورمس��ئوالن و ش��خصیتهای حقیقی و حقوقی  ،از
پوستر همایش مناظرات رضوی رونمایی شد.

حجت االسالم و المسلمين محمد قطبي

جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی
در هنرهای سنتی

اصفهان

نصف جهان میزبان جشنواره جلوههای
فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی
اصفهان -حامد اهتمام :شهر اصفهان در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) میزبان جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی است.
حجت االس�لام حبیب رضا ارزانی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان و
دبیر جش��نواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی ،اظهار کرد :نمایشگاه آثار
دریافتی به دبیرخانه جش��نواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی به مدت
یک ماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار میشود.
وی افزود :تاکنون جلسات متعددی با حضور مسئوالن جشنواره و هنرمندان رشتههای
مختلف هنری به منظور بررسی راهکارهای مناسب جهت جذب هر چه بیشتر مخاطبان
و تنظیم فراخوان دهمین جشنواره برگزار شده است.
وی با اش��اره به انتخاب دبیر تخصصی جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای
سنتی براساس دستورالعمل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،گفت :با توجه به اختصاص
زیر پورتال با آدرس  Esfahan.shamstoos.irبرای این استان ،به منظور دسترسی
هر چه بهتر متقاضیان کلیه فرمهای مندرج در فراخوان شامل ثبت نام اولیه ،ارسال آثار
و شرکت در کارگاه بر روی این سامانه بارگذاری و شرکت در جشنواره صرفا از طریق این
سایت انجام خواهد شد ،همچنین شرکت کنندگان از طریق شماره پیگیری اختصاصی
می توانند از نتایج بررسی آثار ارسالی خود در جشنواره مطلع شوند.
حجت االس�لام ارزانی ،گفت :با موزه هنرهای معاصر اصفهان جهت برگزاری مراس��م
افتتاحیه و همچنین برگزاری نمایشگاه آثار دریافتی به دبیرخانه این جشنواره به مدت
یک ماه هماهنگیهای الزم انجام ش��ده است .جش��نواره سراسری جلوههای فرهنگ
رضوی در هنرهای سنتی از س��ری برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) همزمان با ایام دهه کرامت در استان اصفهان برگزار خواهد شد.
دبیر جش��نواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای س��نتی گف��ت :خلق اثار هنری
در راستای معرفت بخش��ی و افزایش بصیرت دینی در جامعه ،به تصویر کشیدن ابعاد
شخصیتی امام رضا(ع) در زمینههای سیاس��ی اجتماعی ،فرهنگی از اهداف برگزاری
این جشنواره است.
برگزاری نشست کارگروه تخصصی جشنواره
نشست کارگروه علمی تخصصی دهمین جشنواره سراسری جلوههای فرهنگ رضوی
در هنرهای سنتی اصفهان برگزار شد .
این نشست با هدف ارائه طرح و برنامههای راهبردی و به منظور ارتقا سطح کمی و کیفی
جشنواره  ،جمع بندی گزارشات ،پیگیری و اجرای کلیه مصوبات اتاق فکر و نیز بررسی
زمان  ،شیوه و نحوه داوری و بررسی آثار تشکیل شد .
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برترینهای جشنواره
در دهمین جشنواره جلوههای رضوی در هنرهای سنتی ،سوده سادات رضویه ،نسیم
سوفس��طایی و عاطفه آچاک به ترتیب رتبههای اول تا س��وم رش��ته تهذیب را به خود
اختصاص دادند.
همچنین در این رشته فریده طهماسبی ،محدثه چالوک ،شیوا مدنی ،علی بهمنی ،مجید
ارفعی ،حمید پور محمد و زهرا مختاری به عنوان نفرات شایسته تقدیر معرفی شدند.
در بخ��ش نگارگری نیز زهرا نصر اصفهانی و امید زیر ب��ه عنوان نفر اول و دوم انتخاب و
هیات داوران هیچ اثری را شایسته مقام سوم ندانست.
همچنین مس��عود جان قربان ،زهرا خلیل پور ،آمنه بدرالسماء ،نرجس فیروزی چهار
شرکت کننده شایسته تقدیر شناخته شدند.
در این دوره از جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی حمزه علی قادری،
زهرا جعفری و لیال رهرو اصفهانی در رش��ته نقوش سنتی مقامهای اول تا سوم را از آن
خود کردند.
پیمان سهروردی ،زهراهاشمی ،زهرا جهان ثابت و آسیه
نصر اصفهانی نیز به عنوان هنرمندان شایس��ته تقدیر در
بخش نقوش سنتی معرفی شدند.
رشته تش��عیر به عنوان چهارمین بخش از جشنواره
مقام نخس��ت نداش��ت و هیات داوران آرزو حسینی
قهفرخ��ی و مجید علیزاده را ب��ه عنوان نفرات دوم و
سوم انتخاب کرد.
در رشته گل و مرغ نیز هیات داوران هیچ اثری را شایسته
مقام اول و دوم ندانست و تنها اثر مریم صافی اصفهانی به
عنوان نفر اول معرفی شد.
همچنین در این بخش از آثار سمیه آتشین ،زهره ارشادی،
الهام هوش��فر ،آرزو احمدی ،طوب��ی گل محمدی ،لیال
رحیمی و میثم نیلی تقدیر شد.
نفرات اول تا س��وم این جش��نواره عالوه ب��ر تقدیر نامه و
تندیس جشنواره به ترتیب جوایزی نقدی  12 ، 15و 10
میلیون ریالی و نفرات شایسته تقدیر عالوه بر تقدیرنامه
جایزه نقدی دریافت کردند.

(علیه السالم)

دهمین دوره جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی
در هنرهای سنتی پایان یافت
دهمین دوره جش��نواره جلوههای فرهن��گ رضوی در
هنرهای سنتی با معرفی برترینها ،در سالن همایشهای
صدا و سیمای مرکز اصفهان به کار خود پایان داد.
مدیر کل فرهنگ وارشاد اس�لامی اصفهان در اختتامیه
این جشنواره گفت :ش��ما هنرمندان مفتخر هستید که
هنرنمای��ی میکنید و هنر خودتان را با نام مقدس و منور
عال��م آل محمد حضرت علی بن موس��یالرضا(ع) مزیّن
نمودهای��د که در حقیقت ای��ن بزرگوار بهنوعی ش��ما را
فراخوانده است.
حجت االسالم والمسلمین حبیب رضا ارزانی افزود :شما
هنرمندان این افتخار را پیدا کردید که حدود یک سال و یا
مدت چندین ماه با تالش مداوم ساعتها و دقایق خود را با
نام علی بن موسیالرضا(ع) سپری کنید ،همان بزرگواری
که خورش��ید تابان ایرانزمین ،افتخار تمام ایرانیان و نه
تنها تشیع و مسلمانان بلکه تمام عالمان و فرهیختگان و

دوستداران حقیقت و راستی و درستی است.
وی ادامه داد :سیزده سال است که جشنواره ملی جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای
سنتی در کل کشور برگزار میشود و اصفهان عزیز این افتخار را دارد که میزبان دهمین
سال و مرتبه از این جشنواره باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان اظهار کرد :هنرهای سنتی در هر یک
از استانهای کشور و در دهه کرامت بهنوعی هنرمندان عالقهمند به این عرصه را درگیر
کرده و بخ��ش عظیمی از هنرمندان ما را به خود اختصاص داده و اس��تانها با توجه به
توانمندیها و تواناییهایی که دارند در زمینهای پیشتاز بودهاند.
حجت االسالم ارزانی افزود :هنرمندان استانهای اصفهان ،تهران ،مازندران ،فارس،
چهارمحال و بختیاری ،البرز ،کرمان ،آذربایجان ش��رقی ،سیس��تان و بلوچستان،
قزوین ،خراسان ش��مالی ،خرس��ان جنوبی و خوزس��تان در این دوره از جشنواره
شرکت کردند.
وی اظهار کرد :این جش��نواره در پنج رشته تشعیر ،گل و مرغ ،تذهیب ،نقوش سنتی و
نگارگری برگزار شد .وی افزود 218 :اثر به این جشنواره ارسال گردیده که از این تعداد
در ارزیابی اولیه  180اثر برای داوری انتخاب ش��د ک��ه در مرحله بعد  120اثر برگزیده
ش��د و در مرحله پایانی  11اثر فاخر توسط داورانی مجرب به عنوان آثار برگزیده نهایی
انتخاب گردید همچنین  15اثر دیگر نیز شایسته تقدیر و تجلیل میباشند.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اصفهان تصریح کرد :دراین دوره از جشنواره آثار
دریافتی از نظر کمی و کیفی رشد مطلوبی داشت.

جشنواره کتابخوانی
حکمتهای رضوی

سید موسی حسینی کاشانی

البرز

دبیر جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی خواستار شد؛
چرخشی شدن موضوعات جشنواره امام رضا(ع) در
استانهای مختلف کشور
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البرز -مریم نوذری مهر :دبیر جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی خواستار چرخشی
شدن جش��نوارههای موضوعی امام رضا(ع) در استانهای مختلف شد و گفت :این کار
باعث استفاده مناسب تر از ظرفیتهای هنرمندان و صاحب نظران شهرهای دیگر ایران
شده و تکاپویی مناسب تر را برای این جشنواره رقم خواهد زد.
س��ید موسی حسینی کاشانی با اش��اره به جایگاه
جش��نواره کتابخوان��ی حکمته��ای رضوی در
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اظهار کرد :افتخار
این استان است که میزبان برگزاری این جشنواره
بوده و هم اکنون تاثیرات ش��گرفی را در این حوزه
شاهد هستیم.
وی با بیان این که دست اندرکاران جشنواره نهضت
کتابخوانی رضوی با برنامه ریزی به دنبال برگزاری
هرچه شایسته تر این جش��نواره هستند ،تصریح
ک��رد :کتاب حکمته��ای رض��وی تالیف محمد
جواد مروج طبسی و ترجمه عباس پور عبادی که
مش��تمل بر  1000نکته در سبک زندگی اسالمی
است ،همانند سال گذشته کتاب مسابقه این دوره از جشنواره کتابخوانی رضوی است که
نسخه الکترونیکی آن نیز در پایگاه اطالع رسانی این اداره کل به نشانی(www.alborz.
 ) farhang.gov.irق��رار دارد و عالقه مندان می
توانن��د با مراجعه ب��ه آن و دریافت پرسش��نامه و
پاس��خنامه از ای��ن پایگاه در مس��ابقه کتابخوانی
رضوی شرکت کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان البرز از
عالقه مندان شرکت در این جشنواره دعوت کرد
ب��ا مراجعه به پایگاه اطالع رس��انی این اداره کل و
دریافت نس��خه الکترونیکی کتاب ،پاس��خنامه و
پرس��ش نامه مربوطه در این مس��ابقه کتابخوانی
شرکت کنند.
خالقیت در جشنواره
وی در خصوص خالقیت و نوآوری در جش��نواره
موضوعی اس��تانش گفت :در این دوره از جشنواره
نهضت کتابخوانی رضوی نوع سواالت نسبت به سال گذشته تغییر کرده و خالقیتهای
الزم در نحوه پاسخگویی و اجرای مراس��م اختتامیه در نظر گرفته شده است .حسینی
کاش��انی در پاس��خ به این س��وال که جش��نواره نهضت
کتابخوانی رضوی پیش روی نس��بت به سال گذشته چه
تحوالتی خواهد داشت ،پاسخ داد :نوع جوائز که تکرار عدد
 8است به یاد هش��تمین اختر تابناک والیت و امامت در
نظر گرفته شده اس��ت به عنوان مثال از  8نفر اول و  8نفر
دوم و ...تجلیل به عمل خواهد آمد و همچنین مسابقه ای
برای حضار داخل سالن به تعداد  8نفر برگزار خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی البرز افزود ۱۰ :هزار
پاس��خ به دبیرخانه این جش��نواره ارسال ش��د ،از میان
پاس��خهای صحیح و ب��ا انجام قرعه کش��ی برندگان این
جشنواره مشخص می شوند.
حمایت تخصص�ی نه�اد کتابخانههای عمومی
کش�ور از برگزاری جش�نواره نهض�ت کتابخوانی
رضوی
در نشس��تی که در نهاد کتابخانههای عمومی کش��ور به
منظ��ور هماهنگی جهت حمایت تخصص��ی از برگزاری
جش��نواره نهضت کتابخوانی رضوی ،با حضور اللهیاری

معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار شد ،وی
برای حمایت از این جشنواره اعالم آمادگی کرد.
در این نشست که س��یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام
رضا(ع)،حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز ،ادیب مسئول
دبیرخانه نمایندگی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
در استان البرز ،طاهری معاون فرهنگی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز ،زنگنه رئیس
اداره فرهنگی این اداره ،مهدیانپور مشاور معاونت
توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای
عمومی کشور و زهرا سروآزاد معاونت اجرایی بنیاد
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیهالسالم نیز
حضور داشتند.
حسینی کاشانی دبیر جشنواره نهضت کتابخوانی
رضوی گفت :جش��نواره بی��ن الملل��ی امام رضا
علیهالس�لام الگوی بسیار مناسب و ارزشمند یک
کار فرهنگی است.
وی نحوه انتخاب کتاب حکمتهای رضوی برای جش��نواره نهضت کتابخوانی رضوی
را تش��ریح نمود و افزود :در این راستا از همکاری آستان مقدس حضرت معصومه سالم
ا ...علیها و علماء و فضالی شهر مقدس قم در انتخاب و ترجمه کتاب تشکر می کنم.
وی ادام��ه داد :این کتاب بس��یار مورد اس��تقبال
قرار گرفت و امس��ال نیز به عنوان منبع مسابقه به
مخاطبان معرفی شد.
پنجمین جش�نواره کتابخوانی رضوی در
البرز پایان یافت
پنجمین جشنواره کتابخوانی حکمتهای رضوی
در البرز از سری برنامههای سیزدهمین جشنواره
بین المللی ام��ام رضا(ع) با معرف��ی برگزیدگان
پایان یافت.
اختتامی��ه پنجمی��ن جش��نواره کتابخوان��ی
حکمتهای رضوی در س��الن سیروس صابر اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار شد.
محمدمهدی احمدی مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی با اشاره به اینکه انسان به صورت ذاتی اجتماعی متولد شده و الزمه این اجتماعی
بودن الگو پذیری اس��ت ،اظهار کرد :انس��انها هر کدام
الگویی را برای انتخاب سبک زندگی خود بر می گزیند.
وی با اش��اره به رفتار و س��بک زندگی امام رضا(ع) گفت:
گفتمان و مناظره در زندگی امام رضا(ع) از اهمیت زیادی
برخوردار بود .رفتار و سبک زندگی امام رضا(ع) به عنوان
الگوی عملی در زندگی اجتماعی می تواند موجب شود تا
جامعه ای رشد یافته ،متعالی و سعادتمند داشته باشیم و
در زندگی شخصی نیز با الگوبرداری از سبک زندگی این
امام بزرگوار به ایده آلها دست خواهیم یافت.
مدی��رکل دفت��ر هماهنگی ام��ور اس��تانهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به شاخصهای مناظره
در حکمت رضوی گفت :مشخص بودن موضوع ،وجود
پش��توانه عقالنی در مباحث و مناظرهها ،ارائه منبع در
مناظره ،ش��ناخت بنای فکری طرف مقابل در مناظره،
داش��تن س��عه صدر و انصاف و در نهایت اعتقاد بر آزاد
اندیشی ش��اخصههای یک مناظره منطقی در فرهنگ
رضوی است.

علي محمد نیاکان

جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی
رضوی

ایالم

میزبانی ایالم از سفرنامه نویسان رضوی
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ایالم -الهام عبداللهی :دبیر جش��نواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی از برگزاری
هش��تمین دوره این جش��نواره به میزبانی ایالم خبر داد و گفت :جش��نواره  8برگزیده
خواهد داشت.
علی محمدنیاکان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم ،گفت :برای هشتمین
س��ال متوالی اس��ت که این اس��تان میزبانی این
جشنواره را بر عهده دارد.
محمدنیاکان تشکیل اتاق فکر را از جمله اقدامات
موثر در راس��تای کیفی برگزار ش��دن جشنواره
دانس��ت و افزود :در حال حاضر تعدادی از اعضای
اتاق فکر جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی
مش��خص شده اس��ت و در حال شناس��ایی سایر
نیروهای اتاق فکر هستیم.
اتاق فکر و دبیر تخصصی
وی با بی��ان اینکه اتاق فکر جش��نواره س��فرنامه
و خاط��ره نویس��ی رض��وی متش��کل از  7نفر از
کارشناس��ان متخصص خواهد بود ،تصریح کرد:
اعضای این اتاق فکر عالوه بر توانمندی در موضوع جشنواره ،بسیار عالقمند به خدمت
به آستان کبریایی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم از انتخاب دبیرتخصصی جشنواره خاطره
و سفرنامه نویسی رضوی خبر داد و گفت :تالش کردیم یک فرد متخصص و با تجربه در
حوزه فرهنگ به عنوان دبیر تخصصی جشنواره فعالیت نماید.
وی اظهار کرد :فراخوان جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی در کشور توزیع شده
و عالقه مندان می توانند نس��بت به تولید و جمع آوری آثار با موضوع خاطره و سفرنامه
نویس��ی حرم مطهررضوی ،بارگاه حضرت معصومه(س) ،حضرت شاهچراغ(ع) و سایر
امامزادگان اقدام کنند.
محمدنیاکان با بیان اینکه جشنواره برای هشتمین سال متوالی همزمان با دهه کرامت
برگزار و از هش��ت برگزیده تقدیر خواهد شد ،افزود :نفر اول این جشنواره برای شرکت
در آیین باشکوه اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) که همزمان با میالد حضرت در مشهد
برگزار میشود ،به مشهد الرضا(ع) سفر می کند.
جشنواره خاطره و سفرنامه نویسی رضوی ،ظرفیت بین المللی شدن را دارد
وی ،با تأکید بر ضرورت بینالمللی ش��دن جش��نواره خاطرهنویسی و سفرنامه نویسی
رضوی ،افزود :وجود مرز مهران و همسایگی با عراق و تردد زوار عراقی و دیگر کشورهای
اس�لامی از مرز مهران ب��رای زیارت حرم رض��وی و همچنین وج��ود حرمهای مطهر
امامزادگان در کش��ور از جمله امامزاده سید حسن(ع) از
برادران امام رضا(ع) ،زمینه مساعدی را برای بینالمللی
کردن این جشنواره در استان فراهم کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم ،خاطرنشان
کرد :اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اگ��ر امکانات
بیش��تری در اختیار داشته باشد زمینه بینالمللی کردن
این مهم را فراهم خواهد کرد و همچنین در س��ال آینده
در خصوص توس��عه و تعمیم این جشنواره در بین مراکز
آموزش عالی و دانشگاهها اقداماتی صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه آثار بسیار خوبی به دبیرخانه این جشنواره
در اس��تان ایالم ارسالشده اس��ت ،افزود :در سال جاری
نوع نگاه در اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان در
برگزاری جش��نواره بر کیفی سازی و غنا بخشیدن به آثار
ارسالی به این جشنواره بوده است.
محمدنی��اکان ،گف��ت :در س��ال جاری نی��ز رایزنیها و
هماهنگیهایی با اداره کل آموزشوپرورش استان صورت
گرفته که در حوزه دانشآموزی ش��اهد ورود این عزیزان

در زمینه خاطرهنویسی و سفرنامه نویسی رضوی باشیم که در این بخش نیز با استقبال
خوبی مواجه شده ایم.
ارتقای فرهنگ رضوی در بین دانش آموزان
وی ،با بیان اینکه دانش آموزان بخش مهمی از زیرس��اخت جامعه به ش��مار میروند،
تصریح کرد :حضور دانش آموزان در این جشنواره،
باعث رش��د و ارتق��ای فرهنگ عموم��ی و بهویژه
فرهنگ رضوی در بین دانش آموزان و خانوادههای
آنان ش��ده و بهطورقطع بر رونق جشنواره افزوده
خواهد شد.
جشنهای مردمی در مهران
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان ایالم ،با
اشاره به برگزاری جش��نهای مردمی رضوی در
گنبد پیرمحمد عابد(ع) در شهرستان ملکشاهی،
گفت :وجود امامزادگان س��ید محمد عابد(ع) در
ملکشاهی و امامزاده سید حسن(ع) در شهرستان
مه��ران ،زمین��ه مناس��بی در راس��تای برگزاری
جش��نهای مردمی این ایام به وجود آورده که جشنهایی با همکاری ادارات فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستانها برگزار خواهد شد.
محمد نیاکان ،یادآور شد :مراسم اختتامیه جشنواره سفرنامه نویسی و خاطرهنویسی
رض��وی در مردادماه س��ال جاری با تجلی��ل از برگزیدگان برگزار میش��ود و خاطره و
سفرنامههای برگزیده در کتابی بهعنوان یک مجموعه چاپشده و در اختیار مردم قرار
خواهد گرفت.
وی ،افزود :این جشنواره در بین مردم نهادینهشده و هرسال باکیفیت و رویکرد بهتری
برگزار میش��ود که آثار و برکات فراوانی به همراه دارد ،مردم با آموزههای دینی و ائمه
اطهار(ع) و بهویژه حضرت امام رضا(ع) انس پیداکرده و اقشار مختلف ،بیشتر با معارف
اسالمی و اهلبیت عصمت و طهارت(ع) آشنا میشوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم ،با اشاره به اینکه فرهنگ عمومی ما برآمده
از فرهنگ دینی است ،ابراز کرد :برگزاری جشنواره رضوی در کشور تأثیر به سزایی در
ترویج فرهنگ و س��یره ائمه اطهار(ع) دارد و بهویژه در استان ایالم که استانی یکدست
شیعه بوده و مردم آن ،ارادت خاصی به اهلبیت(ع) دارند و همچنین این استان ،مسیر
تردد زوار عتبات عالیات است.
محمدنیاکان ،برگزاری جش��نواره س��فرنامه و خاطره نویسی رضوی در استان ایالم را
افتخار این استان دانست و گفت :استان ایالم میزبان امامزادگان زیادی است که مردم آن
افتخار دارند در راستای خدمت به ترویج افکار و اندیشهها
و سیره ائمه اطهار(ع) و بهویژه امام رضا(ع) که مراد همه
شیفتگان و دلدادگان است ،گام بردارند.
ارسال  270اثر به دبیرخانه جشنواره
نماینده دبیرخانه جش��نواره س��فرنامه و خاطره نویسی
رضوی در ایالم از پایان مهلت ارسال آثار خبر داد و گفت:
در مجموع  270اثر از سراس��ر کش��ور ب��ه دبیرخانه این
جشنواره در استان ایالم ارسال شده است.
علی هلش��ی اظهار ک��رد 170 :اثر برای ش��رکت در
این جش��نواره از اس��تا نهای مختلف کشور و 100
اثر نیز از اس��تان ایالم ب��ه دبیرخانه این جش��نواره
ارسال شده است.
هلشی تاکید کرد :این جش��نواره برای هشتمین سال
متوالی است که برگزار میش��ود ،ولی چهارمین دوره
برگ��زاری سراس��ری آن با موضوع س��فرنامه و خاطره
نویس��ی رضوی است که اس��تان ایالم میزبانی آن را بر
عهده دارد.

جشنواره مشاعره رضوی

دکتر حمیده ماحوزی
بوشهر

بهره گیری از شعرهای محلی رضوی
در جشنواره امام رضا(ع)
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بوش�هر -محمد نجفی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر گفت :بهره گیری از
شعرهای محلی رضوی در این جشنواره موجب شده که عالقه مندان زیادی را به خود
جلب کند که این برای ما موجب مباهات است.
حمیده ماحوزی ،در بیان خالقیتها و نوآوریهای صورت گرفته در این جشنواره اظهار
داشت :در کنار برپایی این جشنواره ،ششمین جشنواره استانی دانش آموزی مشاعره
رضوی باهمت و همراهی اداره کل آموزش و پرورش صورت گرفته است.
وی بخش مش��اعره رضوی را از موضوعات دارای
اهمیت در جش��نواره ام��ام رضا(ع) دانس��ت و
گفت :استقبال از این جشنواره سبب شده است
ک��ه بتوانیم ش��رکت کنندگانی از اس��تانهای
هرمزگان ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،لرستان،
خوزس��تان ،تهران ،بوش��هر ،خراس��ان رضوی،
اصفهان و مرکزی را داشته باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر به برپایی
نهمین نمایش��گاه رضوی که شامل عکس ،فیلم
و خوشنویس��ی اس��ت اش��اره کرد و افزود :این
نمایشگاه که تحقیق و پژوهشی در رابطه با امام
رضا(ع) است 26،مرداد ماه برپا میشود.
ماحوزی در بیان تفاوت برپایی این جشنواره با دورههای گذشته گفت :وجود آثار کیفی
و غنی در این دوره از جشنواره که شامل نقاشی ،خطاطی ،تئاتر و موضوعات فرهنگی و
هنری مرتبط با امام رضا(ع) میشود به افزایش سطح کیفی این دوره افزوده و موجبات
ترغیب هنرمندان به حضور در این جشنواره شده است.
جشنواره ای پویاتر از گذشته
وی این دوره از جش��نواره را پویاتر از دورههای گذش��ته دانس��ت و گف��ت 32 :نفر از
راهیافتگان به مرحله نهایی از میان دانش آموزان به راهیافتگان اصلی جشنواره افزوده
می شوند.
اعالم اسامی داوران و دبیر تخصصی جشنواره
دبیر جشنواره مشاعره رضوی ،اسامی داوران این جشنواره را اعالم کرد و گفت :سعید
بیابانکی ،حسین دارند ،مرضیه معصومی ،صدیقه مزارعی و محمدرضا احمدی فر دوره
دهم جشنواره مشاعره رضوی را داوری می کنند.
وی افزود :همچنین علی هوشمند به عنوان دبیر تخصصی جشنواره دهم معرفی شد.
ماح��وزی اضافه کرد :قض��اوت و داوری یک رقاب��ت زنده و پرهیج��ان در جدالی
تنگاتنگ با حضور گسترده تماشاگران مشتاق کار اسانی
نیست و برای داوران این جشنواره توفیق و سربلندی
را ارزو می کنم.
اعضای اتاق فکر جشنواره
حمیده ماحوزی در این باره گف��ت :در اجرای مصوبات
گردهمایی م��ورخ  23و  24مهرم��اه  93کمیته برنامه
ریزی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
اعضای اتاق فکر جشنواره مشاعره رضوی انتخاب و اولین
جلسه این اتاق  28اردیبهشت برگزار شد.
وی فراهم کردن زمینه مناس��ب برای تحلیل و بررس��ی
عملکرده��ا و ارائه راهکارهای کالن ،ب��ه کارگیری خرد
جمع��ی در بررس��ی و طراح��ی برنامهه��ای موضوعی
جشنواره ،اعتماد سازی و مشارکت جویی و فرصت یابی
و فرصت س��ازی از اهداف اتاق فکر جش��نواره مش��اعره
رضوی برشمرد.
ماحوزی اضافه کرد  :تش��کیل جلس��ات مستمر و تبادل
اف��کار میتواند زمین��ه رونق بخش��ی و افزایش کیفیت
و کمیت جش��نواره ملی مش��اعره رضوی که در آستانه

دهمین سال برگزاری آن می باشد ،شود.
آتلیه عکس رضوی در جشنواره مشاعره رضوی
همزمان با برگزاری جشنواره مشاعره رضوی آتلیه عکس رضوی در حاشیه این جشنواره
بر پا میشود .عالقمندان مشاعره  2000کیلومتر دورتر از دیار مشهد با عکس یادگاری
 ،دل به حریم شاه خراسان می بندند.
فریماه بوش��هری نماینده جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در بوشهر گفت :یکی از
بخشهای جنبی جشنواره ملی مشاعره رضوی در
بوشهر آتلیه عکس رضوی است.
وی گفت :در راستای جذاب تر کردن و تنوع بخشی
به جشنواره فضایی ایجاد شده است تا عاشقان امام
رض��ا(ع) بتوانند در این م��کان عکسهای خاطره
انگیزی ثبت کنند.
بوش��هری افزود :در س��ال گذش��ته از این بخش
اس��تقبال خوبی به عمل آمد و مخاطبان جشنواره
عالوه بر لذت حضور در فضای رقابتی مشاعره ،حس
خوب حال و هوای زیارت را نیز تجربه می کنند.
اعالم اسم اولین ثبت نام کننده در دهمین
جشنواره ملی مشاعره رضوی
دبیرخانه دهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی بوشهر از ثبت نام محمد
اسماعیل ریاضت از تهران به عنوان اولین داوطلب دهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی
خبر داد.
محمد اس��ماعیل ریاضت متولد 1355از تهران به عن��وان اولین متقاضی ثبت نام در
جشنواره دهم نام نویسی نموده است.وی از عالقه مندان رشته مشاعره و سالهای پیش
هم بطور مکرر در جشنواره حضور فعال داشته است.
راهیابی 32نفر به مرحله پایانی ششمین جشنواره مشاعره دانش آموزی
رضوی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت 32 :نفر از دانش آموزان به مرحله
پایانی ششمین دوره مشاعره رضوی دانش آموزی راه یافتند.
حمیده ماحوزی در خصوص شش��مین جشنواره مشاعره دانش آموزی رضوی افزود:
بیش از  100نفر درمشاعره دانش آموزی رضوی در استان بوشهر ثبت نام کرده بودند
که پس از برگزاری مرحله داوری از این تعداد  32نفر به بخش پایانی راه یافتند.
وی با اش��اره به این که مرحله پایانی مش��اعره دانش آموزی رضوی استان بوشهر 21
مرداد برگزار میش��ود ،ادامه داد :داوری تلفنی مرحله مقدماتی این مشاعره به منظور
معرفی نفرات از ابتدای ماه تیر آغاز شد.
ماحوزی بی��ان کرد :از  32نفر راه یافت��ه به بخش پایانی
مشاعره رضوی دانش آموزی پنج نفر برگزیده به جشنواره
مشاعره رضوی راه پیدا خواهند کرد.
نهمین نمایش�گاه فرهنگ�ی و هنری رضوی در
بوشهر برپا میشود
نهمین نمایش��گاه فرهنگی و هنری رض��وی هم زمان با
جشنواره مشاعره رضوی 26 ،لغایت  30مرداد ماه  94در
مجتمع فرهنگی و هنری  9دی در بوشهر برگزار میشود.
این نمایش��گاه در  10غرفه در رشتههای عکس ،نقاشی،
حجم  ،گرافیک ،کتاب و خوشنویسی برپا میشود.
نمایشگاه فرهنگی و هنری رضوی با هدف اشاعه و ترویج
فرهنگ رضوی و گس��ترش فعالیتهای هنری با سیره
معصومین(ع) بر گزار میشود.
نمایش��گاه فرهنگی و هنری رضوی از جمله برنامههای
جنبی جشنواره ملی مشاعره رضوی است که هر ساله در
بوشهر تشکیل میشود.

دکتر محمد علی شامانی

بخش کودکان و نوجوانان
جشنواره امام رضا(ع)

تهران

جشنواره امام رضا(ع) فرصتی برای
تعمیق باورهای دینی کودکان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)،مسوولیت کارگروه کودک و نوجوان این رویداد بینالمللی را بر عهده دارد.
سیزدهمین جشنواره امام رضا(ع) فرصت مغتنمی برای تربیت کودکان و آشنا کردن
آنان با نور امامت و والیت اس��ت در این میان فعالیتهای رض��وی کانون نیز با هدف
درونیکردن و تعمیق باورهای دینی در بین مخاطبان اجرا میشود.
کانون در این جش��نواره ب��ا  8موضوع «کتابس��ازی»« ،نش��ریهنگاری کاغذی»،
«قصهگوی��ی»« ،خوشنویس��ی»« ،نقاش��ی»،
«ش��عرخوانی و مش��اعره»« ،داس��تان کوتاه» و
«معرف��ی ش��خصیت» مخاطبان خ��ود را تحت
پوشش قرار میدهد.

احادیث رضوی خوشنویسی میشود
عالقهمندان به شرکت در مسابقه «خوشنویسی رضوی» تا اول مرداد  1394فرصت
دارند تا آثار خود را دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان سیزدهمین جشنواره بینالمللی
امام رضا علیهالسالم ارسال کنند.
«احادیث»« ،روایات»« ،زندگی امام رضا(ع)»،
و «اش��عار درب��ارهی امام رض��ا(ع)» ،محورهای
موضوعی این مسابقه ملی است.
مس��ابقه «خوشنویس��ی رض��وی» در دو بخش
«خط تحریری» و «خط درشت در گرایشهای
نس��تعلیق ،شکستهی نس��تعلیق ،نسخ و ثلث»
برگزار میشود و استفاده از تکنیکهای گوناگون
زمینهسازی برای کاغذ خوشنویسی آزاد است.
«ش�عرخوانی و مش�اعره رضوی» با نام
امام هشتم
«شعرخوانی و مشاعره رضوی» از س��ری مسابقات ویژهی کارگروه کودک و نوجوان
س��یزدهمین جش��نوارهی بینالمللی امام رضا علیهالسالم اس��ت که از سوی کانون
برگزار میشود .شرکتکنندگان میتوانند اشعار و سرودههای خودشان را که مرتبط
با موضوع رضوی است به جشنواره ارسال کنند.
بر اس��اس این فراخوان ،در این بخ��ش داوطلبان به حفظ و خوانش اش��عاری اقدام
میکنند که دارای قالب شعری بوده و از نظر معنی شفاف و مناسب گروه سنی کودک
و نوجوان باشد.
در عین حال ،در بخش مشاعره تقویم زمانی اجرای مشاعره در  3مرحله طراحی شده و
در بخش شعرخوانی تاریخ انجام مراحل استانی در اختیار استان است که از برگزیدگان
همزمان با دهه کرامت تقدیر خواهد شد.
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سفر زیارتی کودکان نقاشی میشود
کودکان و نوجوانان عالقهمند به ش��رکت در مس��ابقه «نقاشی رضوی» تا یکم مرداد
 1394فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان سیزدهمین
جشنواره بینالمللی امام رضا علیهالسالم ارسال کنند.
به گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان« ،سفر زیارتی من به
حرم امام رضا(ع)»« ،مهربانی امام رضا(ع) و کودکان»،
«خان��وادهی من و حرم ام��ام رضا(ع)»« ،پ��اداش امام
رض��ا(ع) و پرندگان ح��رم امام رض��ا(ع)» از محورهای
موضوعی این رقابت است.
آثار باید در ابعاد  25در  35س��انتیمتر بر روی مقوا
به دبیرخانه ارس��ال شود و اس��تفاده از هر تکنیکی
به غیر از کالژ برجس��ته در این نقاشیها آزاد است
و البته دخالت مس��تقیم بزر گس��االن در فکر ،ایده
و اجرای اث��ر باعث حذف نقاش��ی از جریان داوری
خواهد شد.
این در حالی اس��ت که با آغاز فصل تعطیلی مدارس در
ماههای خرداد و تیر س��فرهای زیارتی م��ردم ایران به
مشهد مقدس افزایش مییابد و این امر فرصت مناسبی
برای نقاشی کردن با موضوعهای این مسابقه را در اختیار
کودکان و نوجوانان قرار میدهد.

(علیه السالم)

کتابهایی که کودکان خلق میکنند
کودکان و نوجوانان ب��ا خلق کتاب با موضوع امام
رضا(ع) ،ارادت ویژه خود را به پیشگاه امام هشتم
ابراز میکنند.
امام رض��ا(ع) ،آداب و رس��وم زیارت(با نگاهی به
ویژگیهای بومی هر منطقه) ،زندگینامهی امام
رضا(ع) ،معجزات ام��ام مرتبط با زندگی خانواده
و اطرافی��ان امام رضا(ع) ،خاطرات زیارت ،احادیث و روای��ات امام رضا(ع) با تاکید بر
موضوعهایی همچون رفتار بزرگترها با کودکان و نوجوانان و ...از محورهای موضوعی
این رقابت است.
دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان این جشنواره با انتشار فراخوانی مهلت شرکت در
این مسابقه را  10مرداد  1394تعیین کرده است.
نشریههای رضوی به روی دیوار میرود
کودکان و نوجوانان عالقهمند به ش��رکت در مس��ابقه نشریهنگاری کاغذی رضوی تا
 10م��رداد  1394فرصت دارند تا آثار خود را ب��ه دبیرخانه کارگروه کودک و نوجوان
سیزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا علیهالسالم ارسال کنند.
معرفی شخصیت امام رضا(ع) ،خاندان و یاران ایشان ،احادیث و روایات امام رضا(ع)،
آداب و رسوم و خاطرات زیارت ،مفاهیم رضوی با استناد به احادیث ،از جمله محورهای
موضوعی این مسابقه است.
بر همین اساس ،محتوای مطالب متناسب با سن ارایه کنندگان و مخاطبان نشریه در
نظر گرفته شود .عنوان نشریه کوتاه ،خالق ،با معنا و متناسب انتخاب شود.
قصهگویان از امام رضا(ع) میگویند
قصهگویان رضوی بار دیگر برای شرکت در سیزدهمین
جشنواره امامرضا(ع) آماده میشوند.
عالقهمن��دان بای��د در زمان تعیین ش��ده آث��ار خود را
ب��ه دبیرخانه کارگ��روه کودک و نوجوان س��یزدهمین
جشنواره بینالمللی امام رضا علیهالسالم ارسال کنند.
این مس��ابقه ش��امل بخ��ش مربی��ان کان��ون ،بخش
آزاد(همکاران بازنشستهی کانون ،معلمان ،دانشجویان،
روحانیون و کارکنان سایر نهادهای فرهنگی) است.
بر اس��اس فراخوان این مس��ابقه ،ش��یوهی اجرای این
رقابت در دو بخش بدون ابزار و با ابزار اس��ت که در بخش
بدون ابزار قصهگو بدون اس��تفاده از ابزار خاص و تنها با
بهرهگیری از توانایی و خالقی��ت خود مانند کالم ،صدا،
حرکات ویژه ،بی��ان و تغییر صدا به اج��رای قصهگویی
میپردازد و در بخ��ش با ابزار ،قصهگو با اس��تفاده از هر
نوع اب��زاری مطابق معیارهای اخالق��ی ،کاری و تربیتی
اجرا میکند.
توجه به مضامین احادیث رضوی در قصهها ،مد نظر قرار

دادن اعتب��ار روایی قصهها و پرهیز از اجرای نمایش��ی از نکات قابل توجه قصهگویان
است.

جشنواره پیامک ادبی رضوی

محمدجعفر محمدزاده
تهران

کیفی سازی و آشنا کردن مردم با سجایای
امام رضا(ع) در جشنواره پیامک ادبی رضوی
امسال در برگزاری جشنواره امام رضا(ع) به دنبال افزایش کیفیت هستیم
لذا در موضوع��ات فراخوانها اخالق ،منش و کرام��ات امام رضا(ع) نحوه
برخورد ایشان با خانواده و مردم و  ....را مد نظر قرار داده ایم.
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آسیب شناسی جشنواره
محمدجعفر محمدزاده ،رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی اظهار کرد :جشنواره پیامک ادبی رضوی جشنواره
خودجوش��ی بوده اس��ت که در س��ال گذش��ته اتفاق افتاد و داوریها به
متخصصین این حوزه سپرده شد و در آسیب شناسی پنج دوره قبل ،شاهد
تقلیل  8000پیامک به  735مورد بودیم  ،در این اس��یب شناسی متوجه
ش��دیم که بخش عمده ای از این پیامکها تکراری ،سرقت ادبی و اقتباس
ناصواب بود و مطالب نو و بدیع در آن کمتر به چشم می خورد ،اما با بازنگری
سعی برآن شد تا با بازتولید اخالقی،کیفیت این دوره را باال برده و براساس
موضوع دسته بندی شوند.
محمدزاده با اش��اره به آمادگی برای این دوره از جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) ادامه داد :در حوزه مستند سازی ،آثار برگزیده چاپ و پیامکهای
مثبت ضبط میش��ود این پیامکها نش��ان دهنده نگرش جامعه در حوزه
دین و اخالق اس��ت که می توان در اختیار پژوهشگران و متخصصین این
حوزه قرار گیرد.
محمدزاده با بیان این مطلب اظهار کرد :امسال اولین اقدامی که در راستای
کیفی سازی جش��نواره انجام دادیم آسیب شناسی آن بود چرا که اگر این
آسیب شناسی انجام نمی شد جشنواره دچار روز مرگی می شد.
وی افزود در جش��نواره امس��ال به جای نگاه کمی ،کیفیت را مد نظر قرار
دادیم لذا موضوعاتی انتخاب کردیم که در آن مردم با سجایا و کرامات امام
رضا(ع) آشنا شوند.
محمدزاده با بیان اینکه امسال هدفمان این است که مردم را به تفکر وادار
کرده و به آنها تلنگرهای اخالقی بزنیم تصریح کرد:با این کار فرهنگ عمومی
کشور ارتقا پیدا می کند و مردم به جای اینکه پیامکهای بی محتوا را برای
هم ارسال کنند پیامکهای مربوط به امام رضا(ع)
را ارسال می کنند.
وی با اشاره به آس��یبهای جشنواره در سالهای
گذشته گفت :شاهد بودیم که یک بچه  10ساله و
یک ادیب 60ساله در کنار هم قرار می گرفتند و این
از معایب جشنواره گذشته بود لذا امسال جشنواره
در دو مقطع سنی دانش اموز و بزرگسال رده بندی
کردیم تا داوریها بهتر و عادالنه تر صورت گیرد.
وی ادامه داد :در گذش��ته در یافتی که داشتیم به
صورت نظم و نثر بود در حال��ی که این دو در کنار
هم قابل ارزیابی نیست لذا در جشنواره امسال بین
نظم ونثر تفاوت قایل شدیم و هر کدام در دو مقطع
سنی ذکر شده ارزیابی میشود.
وی ب��ا بیان اینک��ه انجام این کارها جهش��ی را در
کیفیت جشنواره ایجاد می کند اظهار کرد :در سال

جاری نحوه اطالع رس��انی خودمان را نیز ارزیابی کردیم و پس از بررس��ی
روشهای مختلف اطالع رس��انی نظیر فلش بنر بلوتوث و .....به این نتیجه
رسیدیم که بیش��ترین حجم در یافتی پیامک را زمانی خواهیم داشت که
پیامک انبوه به مردم ارسال کنیم.
محمدزاده گفت :با این روش در هر ثانیه  10الی  12پیامک دریافت خواهیم
کرد و در ساعت اول بیش از  100هزار دریافتی خواهیم داشت.
ارزیابی پیامکها
وی با بیان اینکه هر س��اله ارزیابی پیامکها در س��ه مرحله انجام میشود
گفت :در مرحله اول پیامکهای خالی و نا مربوط حذف میشود ،در مرحله
دوم پیامکهای دریافتی را بررسی میکنیم تا سرقت ادبی یا تکراری نباشد
و در مرحله سوم پیامکها توسط اساتید اهل فن ارزیابی نهایی می شوند.
وی افزود:از چند صد هزار پیامک ،هزار پیامک به مرحله نهایی می رس��ند
که این پیامکها در کتابی چاپ می شوند.
چاپ آثار برگزیده
محمدزاده یاد آور ش��د  :خیلی وقتها آثاری که تولید میشوند در پستو می
مانند که این یک آفت است لذا ما برای اینکه ارزش افزوده ای برای آثارمان
ایجاد کنیم کتاب چاپ ش��ده را برای صدا و سیما ،مطبوعات ،هنرمندان و
 .....ارسال می کنیم تا این پیامکها مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد :در ایام دهه کرامت نیز پیامکهای برگزیده را به هنر مندان،
صاحب نظران و مقامات مختلف ارسال می کنیم و می بینیم بعد از 10-12
دست باز به خودمان می رسد که این یعنی ما توانسته ایم در ارتقای فرهنگ
عمومی کشور نقش داشته باشیم.
وی خاطر نش��ان کرد :چون این جش��نواره مربوط به امام رضا(ع) است
نح��وه عملکرد م��ا در برگ��زاری و داوری آن باید به گونه ای باش��د که
ذهنیت مثبت را در م��ردم ایجاد کنیم نه اینکه ب��ا عملکردمان موجب
گله مندی آنها ش��ویم.
محمدزاده با اشاره به تجمیع جشنوارهها در سال
جاری گفت  :این اقدام پارس��ال ب��رای اولین بار
صورت گرفت و امسال نیز همین روش را خواهیم
داشت بدین صورت که اختتامیه چند جشنواره
را با هم برگزار می کنیم.
وی افزود :با این کار هم مراس��م اختتامیه غنای
بیش��تری خواهد داش��ت هم در هزینهها صرفه
جویی خواهد ش��د و اس��تفاده بهینه تری از فضا
افراد و امکانات و ...صورت می گیرد.
وی اظهار کرد :دوس��تان ما در بنیاد امام رضا(ع)
همه ساله تالش دارند تا جشنواره به نحو بهتری
انجام شود و گرچه مشکالت و سختیهایی در این
مسیر دارند که گاهی باعث میشود به هدف مورد
نظرشان نرسند اما همین تالش آنها برای ما بسیار
ارزرشمند است.

مرتضی موسویان

جشنواره رسانههای دیجیتال رضوی

تهران
موسویان:

بر عمق محتوایی جشنواره می افزاییم
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رییس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رس��انههای دیجیتال با اش��اره به برگزاری
س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) گفت :ما برآنیم ت��ا با توفیق از ثامن
الحجج(ع) با هدف خدمت گذاری برعمق محتوایی این جشنواره بیافزاییم و آوازه این
جشنواره را گسترش دهیم ،آنچه در جش��نواره دوازدهم گذشت انگیزه الزم را برای
تعمیق محتوای این جشنواره بیشتر کرد و سعی
برآن است تا محیط سراسر آماده و تعاملی هزاره
سوم را با علوم و دانش منبعث از آیات و روایات در
جشنواره سیزدهم به نمایش گذاریم.
س��ید مرتضی موسویان با اش��اره به حجم باالی
محصوالت در کارگروههای مختلف این جشنواره
اظهار کرد تعداد آثار رس��یده به جش��نواره برای
داوران مش��هود و قاب��ل انتظار اس��ت ،ولی برای
کس��انی که عالقه مند به دی��دن این محصوالت
هس��تند فک��ری نش��ده اس��ت و باید ب��ه بحث
مستندس��ازی و در اختیار بودن همه محصوالت
برای افراد توجه شود.
وی ادامه داد :هدف امسال ارتقا محتوای محصوالت نسبت به سال گذشته است و در
این ارتقا نسبتهای کیفی و کمی و برنامه ریزی بلند مدت برای جشنواره سیزدهم در
نظر گرفته شده که خوشبختانه با توجه به فاصله ای که تا زمان برگزاری این جشنواره
داریم فعالیتهای مستمری در این حوزه در جریان است.
جعفری :تالش تشکلهای مردمی در راه گسترش فرهنگ رضوی
مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) نیز در نشس��ت مشترک با
رییس مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال ،گفت :پیشرفت این بنیاد
در فضای مجازی با حضور نیروهای خوش فکر و با نش��اط و همچنین خدمت رسانی
برجسته در ساحت مقدس فرهنگ رضوی میسر خواهد بود.
سید جواد جعفری اظهار کرد :مرکز فناوری و رسانههای دیجیتال با داشتن جوانانی
دلسوز و کارآزموده خواهد توانس��ت با تدابیر ویژه ای که می اندیشد شاهد آن باشیم
که سالهای اینده نهادها و تشکلهای بیشتری وارد این حوزه شوند و فعالیت کنند.
جعفری تصریح کرد :خوش��بختانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادارات تابعه این
وزارت در استانها انگیزههای الزم را برای حضور تشکلهای مردمی در حوزه فضای
مج��ازی به وجود آورده تا بخشهای خصوصی در گس��ترش فرهنگ رضوی بتوانند
فعالیت بیشتری داشته باشند.
کریمی:فرصت�ی ب�رای بهره گرفت�ن از معارف
رضوی
در ادامه نایب رییس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای گفت:
جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) فرصتی برای بهره
گرفتن از س��احت مقدس امام(ع) اس��ت ،رویداد بازی
س��ازی یکی از وظایف اصلی بنیاد ملی بازیهای رایانه
ایس��ت که در س��ال  90بخش بازیهای رایانه ای به آن
اضافه شد و امسال قطعا باید اتفاقات خوبی در این حوزه
بیافتد ،امیدواریم بیش از یک میلیون پیامک و سی بازی
داشته باشیم.
کریمی اظهار کرد :س��ال گذش��ته بنیاد ملی بازیهای
رایان��های به دلی��ل تغیی��ر مدیریتی از جش��نواره امام
رض��ا(ع) مغفول ماند اما برای این دوره پیش��نهادم این
است که کارگروه تخصصی در زمینه بازیهای رایانهای
با محوریت استان تهران در بنیاد ملی بازیهای رایانهای
تشکیل شود.
وی افزود :بنیاد ملی بازیهای رایانهای در بخش بازیها

ایدههای مناس��بی دارد و به دلیل تخصصی بودن این موض��وع ،میتواند برنامههای
مؤثری را محقق کند.
قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانهای تصریح کرد :بنیاد ملی بازیهای رایانهای سریعا
این روند را میتواند از مرکز رش��د انستیتو بنیاد آغاز کند و با انتشار فراخوانی این امر
را محقق کند.
وی یادآور ش��د :بنیاد ملی بازیهای رایانهای از
جشنواره امام رضا(ع) حمایتهای ویژهای خواهد
کرد و ما در بنیاد این آمادگی را اعالم میکنیم که
جشنواره بازیهای رایانهای رضوی را با محوریت
استان تهران برگزار کنیم.
واعظیان :رسانههای دیجیتال در خدمت
معارف رضوی
حس��ین واعظی��ان ،دبیرکارگروه رس��انههای
دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی
امام رض��ا(ع) تصریح کرد :این کارگروه ش��امل
رشتههایی همچون نرمافزار ،پویانمایی ،هنرهای
دیجیتال ،رسانههای برخط ،تلفنهای هوشمند ،پیامک و چندین رشته دیگر است.
وی افزود :تش��کیل کارگروه با هدف انسجام و همگرایی بخشهای مختلف دیجیتال
برای ایجاد همافزایی است تا شاهد توسعه سیره رضوی باشیم.
دبیر کارگروه رسانههای دیجیتال سیزدهمین دوره جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)
تصریح کرد :این کارگروه کار خود را از مهرماه س��ال  93آغاز کرد و به صورت رسمی
از دیماه کارهای اجرایی را محقق کرد که اطالعرس��انی از جمل��ه این فعالیتها به
شمار میرود.
وی بیان کرد :با حضور بنیاد ملی بازیهای رایانهای ش��اهد غنای بیشتری در بخش
بازیها خواهیم بود .همچنین طبق روال سالهای گذشته حمایت از جشنوارههای
موضوعی مورد تأکید است تا شاهد همگرایی و همافزایی باشد.
در ادامه رییس مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :برگزاری بخش استان تهران جشنواره بازیهای رایانه ای رضوی به بنیاد
ملی بازیهای رایانه ای و بخش شهرس��تانی این جشنواره به استان گلستان واگذار
شود و استان گلستان نیز می تواند در بازیهای رایانه ای با بنیاد همکاری کند و بنیاد
می تواند با کمک به اس��تان گلستان بستر مناسب را برای فعالیت در حوزه بازیهای
رایانه ای در جشنواره رضوی فراهم آورد.
موس��ویان بیان داش��ت :امیدواریم با ت�لاش همکاران
و ع��دم م��وازی کاری در بخش پیامکها ش��اهد انجام
باشکوه جشنواره باشیم و با صرفه جویی در سایر بخشها
س��طح جوایز ارتقا یابد و امیدواریم ب��ا انجام اصالحات،
در جش��نواره چهاردهم افراد به فک��ر تولید محصوالت
جدید باشند.
معرف�ی اعضای هیئت علم�ی و کمیته داوران
سومین جشنواره رسانههای دیجیتال رضوی
س��ید مرتضی موس��ویان ،رئیس مرکز توسعه فناوری
اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی و دبیر جشنواره رس��انههای دیجیتال رضوی
اعضای هیئت علمی و کمیته داوران س��ومین دوره این
جشنواره را معرفی کرد.
براساس این گزارش آقایان حسین افسری ،پویان حسین
پور ،حجت االسالم علیرضا تقیان ،عباسعلی محمودی و
ولی اهلل قدیمی اعضای هیئت علمی و کمیته داوران این
جشنواره هستند.

امام رضا(ع) وپاسخگویی قرآن
به پرسشهای عصر

برزین ضرغامی
تهران

پایتخت میزبان همایش«امام رضا(ع) وپاسخگویی
قرآن به پرسشهای عصر» با محوریت خانواده
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان تهران از میزبانی پایتخت از همایش
علمی پژوهشی امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر با محوریت
خانواده ،در قالب برنامههای جشنواره امام رضا(ع) خبر داد.
برزی��ن ضرغامی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان ته��ران و دبیر
همایش علمی پژوهش��ی امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر،
گفت:مباحث روز خانواده؛ هم چون سبک زندگی،حقوق زنان،حجاب و عفاف،
روابط فرزندان و والدین و حدود روابط دختران و پسران از مهم ترین محورهای
این همایش است.
وی باتاکید بر این ک��ه موضوعات روز جامعه با مباح��ث بنیادین دینی در این
همایش تلفیق شده است اظهار کرد:تلفیق مباحث بنیادین نظیر حدیث و قرآن
با مسایل روزمره مانند سبک زندگی اسالمی -ایرانی ،مهمترین ویژگی این دوره
از همایش است ،به این ترتیب مباحث صرفا نظری درخدمت مسایل کاربردی
قرارگرفته و امیدواریم نتایج مثبتی که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه باشد از
خالل مقاالت وآثار این برنامه به دست آید.
وی اظهار کرد :تالش شده تا با استفاده از ظرفیتهای بین رشته ای و استادانی
که بر حوزههای مختلفی از علوم دینی و انسانی اشراف دارند ،فضای همایش را
از «تک بعدی» به «چند بعدی» تغییر دهیم .لذا در ترکیب مقاالت و سخنرانان
همایش علمی پژوهشی «امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر»
تالش شده تا به این وجه مهم از برنامه توجه شود.
ضرغامی در ارزیابی این دوره جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) گفت :انتظار
می رود تجربه رو به جلویی که حاصل بیش از یک دهه برگزاری جش��نواره بین
المللی امام رضا(ع) است موجب ش��ود که این برنامه هر سال بهتر از دورههای
قبلی برگزار شود.
وی با اش��اره به اینکه ت�لاش داریم همایش علمی پژوهش��ی ام��ام رضا(ع) و
پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر را به لحاظ کمی و کیفی ،در سطح مناسب
برگزار کنیم ،تصریح کرد :برای نیل به این مهم ،از یک گروه دانش��گاهی موفق،
دعوت شد تا اجرای این همایش را برعهده بگیرند و امید است با حضور موثر این
گروه ،برنامه ای موفق تر از سالهای گذشته برگزار شود.
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تشکیل شورای علمی و مشورتی همایش
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان تهران
از تشکیل ش��ورای علمی و مش��ورتی همایش امام
رضا(ع) و پاس��خگویی قرآن به پرس��شهای عصر
خبر داد و گفت :در این شورا از اعضای هیئت علمی
دانشگاههایی همچون دانشگاه علم و صنعت ایران،
دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه تربیت مدرس،
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ،پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات و هیئت علمی دانشنامه جهان اسالم
بهره برده شده است.

(علیه السالم)

انتخاب دبیر تخصصی همایش
هم چنین ب��ه گفته ضرغامی حجت االس�لام علی
نصیری از اساتید برجس��ته حوزه و دانشگاه بعنوان

دبیر تخصصی این همایش انتخاب شده است.
ترجمه کتابهایی در ارتباط با فرهنگ رضوی برای سایر ملل
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران ،ترجمه کتابهایی در ارتباط با فرهنگ
رضوی و ایجاد فصل نامه فرهنگ رضوی که مرتبط با این فرهنگ است را از جمله
اقدامات مهم این دوره از جشنواره بین المللی امام رضا(ع) دانست.
وی با بیان این مطلب گفت :در این دوره از جشنواره که میزبان یک همایش علمی
هس��تیم ،مقاالت و آثار پژوهشی بیشتری دریافت کرده ایم ضمن اینکه وزرات
علوم با همکاری دانشگاهیان چندین همایش را در این باب برگزار کرده است.
ضرغامی خاطر نش��ان کرد :یک��ی از اهداف برگزاری این جش��نواره تولید آثار
پژوهشی ماندگار است و در راستای رسیدن به این هدف بهترین کار این است
که آثار تولید شده به گونه ای باشند که بتوانند تا  50سال آینده اثر گذاری خود
را حفظ کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان تهران اظهار کرد :حجاب و عفاف ،روابط فرزندان
و والدین و حدود روابط دختر و پس��ر از جمله مواردی است که در این جشنواره
مورد بررسی قرار می گیرد.
وی در بیان پیش��نهادی برای بهتر انجام شدن و اثر گذاری بیشتر این همایش
تصریح کرد :مس��ئوالن امر بایستی بر این امر واقف باش��ند که آثار و نتایج این
همایشها باید در دسترس اساتید و دانش��جویان قرارگیرد تا عالوه بر افزودن
دانش دینی آنها ،موجب ارتقای فرهنگ رضوی شود.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد استان تهران تاکید کرد :هر آنچه از این جشنواره به
صورت خروجی حاصل آید بایستی به عنوان منبع علمی و پژوهشی در دسترس
دانشگاهیان و صاحبان اندیشه قرار گیرد.
داوری آثار رس�یده به دومین جش�نواره خبرگزاریها ،نش�ریات
الکترونیک و رسانههای برخط رضوی
آثار رسیده به دومین جشنواره خبرگزاریها ،نشریات الکترونیک و رسانههای
برخط رضوی ،از س��ری برنامههای دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) ،همزمان با برگزاری همایش علمی پژوهشی
«امام رضا(ع) و پاس��خ گویی قرآن به پرس��شهای
عصر» از سری برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) ،در تهران ،داوری میشود.
برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
اس��تان تهران ،با اعالم این خبر گفت :آثار رس��یده
ب��ه دومین دوره جش��نواره خبرگزاریها ،نش��ریات
الکترونی��ک و رس��انههای برخط رض��وی ،که قرار
بود در س��ال  ۹۳برگزار ش��ود ،همزمان با همایش
علمی پژوهش��ی امام رضا(ع) و پاسخ گویی قرآن به
پرسشهای عصر که از سری برنامههای سیزدهمین
دوره جشنواره امام رضا(ع) برگزار میشود ،داوری
شده و مراسم تقدیر از برگزیدگان آن نیز در همزمان
با برگزاری مراس��م اختتامیه همایش مذکور انجام
خواهد شد.

حجتاالسالموالمسلمينسيداحمدحسيني

جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی
خوانی رضوی

جنوب کرمان

تجلیل از پیشکسوتان چاووش خوان در
جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی
جنوب کرمان -زینب قائمی :دبیر جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی
گفت :در اختتامیه این جشنواره از پیشکسوتان و پیرغالمان چاووش خوان به طور ویژه
تجلیل میشود.
حجت االسالم حسینی اظهار کرد :در دیار کریمان بخصوص در مناطق جنوبی استان،
از گذش��تهای دور تا کنون در اس��تقبال و بدرقه
کاروانهایی که عازم مش��هد الرضا بودند گروههای
چاووش��ی خوانی با برگزاری مراس��می خاص در
وصف حضرت رضا(ع) مدایحی را قرائت می کردند.
وی اف��زود :در افتتاحی��ه و اختتامیه جش��نواره
مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی ،مراسمی
چاووش��ی خوانی به صورت نمادین برگزار خواهد
شد.
وی با بیان اینکه جنوب کرمان امس��ال نخستین
سالی است که جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی
خوانی رضوی را برگزار می کند،گفت :یکی از مهم
ترین اقدامات ما در مراس��م افتتاحیه و اختتامیه
جش��نواره برگزاری مراس��م نمادین چاووشی خوانی به سبک گذش��تگان در بدرقه و
استقبال از کاروانهای زیارتی رضوی است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی جنوب کرمان تاکید کرد :به منظور تخصصی برگزار
شدن جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی ،رئیس کانون مداحان جنوب
کرمان بعنوان دبیر تخصصی این جشنواره منصوب شده است.
حجت االسالم حسینی با اشاره به تشکیل کمیته پژوهشی جشنواره و پرداختن علمی
به موضوع جشنواره ،خاطرنشان کرد :تمام آثار دریافتی به دبیرخانه بر روی لوح فشرده
قرار می گیرد و به ادارات ارشاد سراسر کشور ارسال میشود.
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100اثر به جشنواره ملی مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی رسید
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب اس��تان کرمان از ارسال  100اثر به دبیرخانه
جش��نواره سراسری مدیحه س��رایی و چاووش��ی خوانی رضوی از س��ری برنامههای
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) خبر داد.
حجت االس�لام سید احمد حس��ینی با بیان این مطلب که آثار ارس��ال شده از تمامی
استانهای کشور می باشد تصریح کرد :جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی هر
سال در یکی از استانهای کشور برگزار میشود.
وی گفت :س��ال گذشته این جش��نواره به میزبانی اس��تان اردبیل برگزار شد و امسال
نیز جنوب اس��تان کرمان میزبان برگزاری این جشنواره
سراسری بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی جنوب کرمان اظهار
کرد :در این جش��نواره هر مداح یا چاووشی خوان با ارائه
حداکثر س��ه قطعه اثر روی لوح فشرده با فرمت  mp3به
همراه اش��عار قرائت شده در جش��نواره امکان شرکت در
جشنواره را داشت.
وی ب��ا بیان اینک��ه حداکثر زمان برای بخ��ش مداحی و
چاوش��ی خوانی  11دقیقه می باش��د ،خاطر نشان کرد:
شرکت کنندگان می توانند در قالب و مناسبتهای مختلف
آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
وی خاطرنشان کرد :جوایز بخش مدیحه سرایی و چاوشی
خوانی به صورت جداگانه شامل نفرات اول تندیس و لوح
تقدیر و جایزه  15میلیون ریالی ،نفرات دوم تندیس ،لوح
تقدیر و جایزه  14میلیون ریالی و نفرات سوم تندیس ،لوح
تقدیر و جایزه  13میلیون ریالی خواهد بود.
وی گف��ت :مالک ارزیاب��ی و انتخ��اب در بخش مداحی

شامل انتخاب اشعار و متون ادبی متناس��ب با موضوع جشنواره ،قرائت صحیح اشعار و
متون فارسی و عربی ،بهره گیری مناسب و اصولی از ردیفهای آوازی موسیقی ایرانی
و مداحی است.
حجت االسالم حسینی با بیان این مطلب که این جشنواره در موضوعات والدت ،شهادت،
والیت سیره رضوی در مداحی و آیینهای چاوشی
خوانی برگزار میشود ،افزود :شرکت کنندگان می
توانند در سبکها و ش��یوههای مختلف مداحی و
چاووشی خوانی در نقاط مختلف کشور آثار خود را
به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
وی اظهار کرد :اهداف برگزاری این جشنواره شامل
شناخت فرهنگ و معارف رضوی در فرهنگ عامه
نقاط مختلف کشور ،توجه به مفاهیم عالی برگرفته
از احادیث رض��وی در خلق و تولی��د آثار فاخر در
زمینههای مداحی و چاووشی  ،معرفی ظرفیتها و
توانمندیهای مداحان و چاوشی خوانان در ترویج
فرهنگ و مع��ارف رضوی  ،توجه ویژه به آیینهای
چاوشی خوانی نقاط مختلف کشور و احیای آن است.
وی ادامه داد :سایر اهداف برپایی جشنواره شامل معرفی و نمایش کرامات و سیره عملی
حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) با اس��تفاده از مداحی و چاوشی خوانی  ،بازشناسی و
هویت بخشی به اش��عار  ،احادیث و متون ادبی در فرهنگ رضوی در قالبهای مداحی
و چاوش��ی خوانی و تولید و ارایه آثاری فاخر برای استفاده در آیینهای ویژه رضوی در
طول سال است.
وی ادام��ه داد :دارا بودن مالکهای ارزیابی ش��امل ارتفاع ،زیبای��ی و جاذبه  ،توانایی در
س��رعت انتقال درجه در پردهها و استفاده مطلوب و هنرمندانه از صوت و لحن ،رعایت
خشوع و خضوع و حس معنوی ،رعایت همگونی نغمات و پردهها ،تحریرهای فنی و زیبا
،برخورداری از ش��روع و پایان مناسب ،تطبیق آهنگها با مضامین و معانی متن و رعایت
فرازها و فرودها و اجرای ممتاز از نکاتی بود که در انتخاب آثار ش��رکت کنندگان مورد
توجه داوران قرار گرفت.
تشکیل اتاق فکر
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی جنوب کرمان گفت :اتاق فکر جشنواره ملی مدیحه
سرایی و چاووش��ی خوانی رضوی در جنوب کرمان با حضور افراد مجرب و صاحب نظر
راه اندازی شد.
حجت االسالم سید احمد حسینی افزود :هدف از راه اندازی این اتاق فکر فراهم کردن
زمینه مناس��ب برای تحلیل و بررس��ی عملک��رد و ارایه
راهکاره��ای کالن ،بکارگیری خرد جمعی در بررس��ی و
طراحی جشنواره ،اعتماد سازی ،مشارکت جویی ،فرصت
یابی و فرصت سازی بود.
وی ب��ا بیان این که ه��ر ماه یک بار اعض��ای اتاق فکر این
جش��نواره نشس��ت داش��تند تصریح کرد :این اتاق فکر
زمینه مناس��ب تبادل اطالعات و نظرات میان متفکران،
صاحبنظران و مدیران ذیربط را فراهم می کند.
انتخاب داوران جشنواره
حجت االسالم حسینی تصریح کرد :داوری این جشنواره
متشکلازکارشناسشعر،کارشناسموسیقیوکارشناس
مدیحه سرایی و چاووشی خوانی که خود ایشان به عنوان
عضو هیات داوران مداحی در دانشگاههای کرمان فردی
شناخته شده اند می باشند.
وی ادامه داد :هیات داوران جشنواره همگی سابقه داوری
جشنوارههای مختلف و دارای عنوان در رشتههای شعر و
مدیحه سرایی و چاووشی خوانی هستند.

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان
رضوی

جواد کارگران دهکردی
چهارمحال و بختیاری

سرزمین اللههای واژگون
میزبان نویسندگان کودک و نوجوان رضوی
چهارمحال و بختیاری -آسیه ارزانی :سرزمین اللههای واژگون در دوره سیزدهم
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) برای دهمین سال متوالی میزبان جشنواره ادبیات
کودک و نوجوان رضوی است.
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رشد آثار رسیده
دبیر جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی از رشد دو برابری آثار رسیده به دبیرخانه
این جش��نواره خب��ر داد و با بیان اینکه امس��ال 2
هزار و  100اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده
اس��ت ،گفت :در دوره دوازدهم جش��نواره امام
رضا(ع)  1000اثر به دبیرخانه جش��نواره رسید
که بیشترین تعداد آثار در بخش قطعه ادبی بود.
وی گف��ت :پس از تفکیک و دس��ته بن��دی آثار
رس��یده به دبیرخانه دهمین جش��نواره ادبیات
کودک و نوجوان در فرهنگ رضوی ،تعداد آثار به
شرح زیر اعالم شد :در بخش داستان نویسی در
رده سنی کودک 400 ،اثر ،نوجوان  225اثر و در
رده سنی بزرگسال  210اثر.در بخش شعر در رده
س��نی کودک  84اثر ،نوجوان  75و در رده سنی
بزرگسال  217اثر.در بخش قطعه ادبی نیز در رده
س��نی کودک  443اثر ،نوجوان  236اثر و در رده
سنی بزرگسال  203اثر به دبیرخانه این جشنواره
رسیده است.
کارگران با بی��ان اینکه این آثار ه��م اکنون برای
داوری در اختیار هیئت داوران قرار گرفته اس��ت،
اظهار کرد :آیین اختتامیه این جشنواره 27 ،مرداد
با حضور محمدجواد محقق در فرهنگسرای بزرگ
شهرکرد برگزار خواهد شد.
جش��نواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی در سه
بخش داستان ،شعر و قطعه ادبی و همچنین کتاب
در دو رده بزرگساالن و کودک و نوجوان در شهرکرد
برگزار میشود.
آغاز داوری آثار رسیده
وی با اشاره به اینکه هم اکنون داوران جشنواره در حال داوری آثار رسیده هستند ،افزود:
آیین اختتامیه این جشنواره 27 ،مرداد با حضور دکتر سید
عباس صالحی ،معاون فرهنگی وزیر ارشاد و محمدجواد
محقق از شاعران برجس��ته کشور در فرهنگسرای بزرگ
ش��هرکرد برگزار میش��ود .جالب اس��ت که بگویم این
فرهنگسرا به لحاظ معماری در سطح کشور بی نظیر است
و چندی پیش توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد
و اختتامیه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی اولین
مراس��م مهمی است که در این فرهنگسرا برگزار میشود
و مطمئن هس��تم این مراس��م برای مخاطبان ما خاطره
انگیز خواهد شد.
خالقیته�ای این دوره از جش�نواره به روایت
دبیر جشنواره
وی به خالقیتها و نوآوریهایی که در این دوره از جشنواره
ادبی��ات کودک و نوج��وان رضوی اتفاق افتاده،اش��اره و
تصریح کرد :پس از تاکیدات وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) مبنی بر نگاههای
خالقانه و نو در جشنوارههای موضوعی ،در استان ما و در

دوره دهم جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی شاهد چند خالقیت مهم بودیم.
در دورههای گذش��ته این جشنواره فقط نویسندگان و ش��اعران کودک و نوجوان می
توانستند در جشنواره شرکت کنند اما در این دوره،نویسندگان و شاعران بزرگسالی که
در حوزه ادبیات کودک و نوجوان رضوی کتابی را به چاپ رس��انده باشند می توانستند
در جشنواره حضور یابند.
در این دوره محدودیت زمانی هم قائل نش��دیم به این معنا که هر نویس��نده و شاعری
که در حوزه فرهنگ و معارف رضوی برای کودکان و
نوجوانان شعر ،قطعه ادبی و داستان خلق و در قالب
کتاب چاپ کرده در هر س��الی ک��ه این آثار چاپ و
منتشر شده باشد؛ می توانست در جشنواره شرکت
کند ،البته که در س��الهای آینده مح��دوده زمانی
تعیین خواهیم کرد.
افزایش چشم گیر جوایز
کارگران با اشاره به اینکه جوایز این دوره از جشنواره
رشد چشم گیری داشته است ،افزود :جوایز بسیار
ارزنده ،در این دوره به برگزیدگان اعطا میشود که
نسبت به س��الهای گذشته بی نظیر است .به عنوان
نمونه نفر اول بخش کتاب سه میلیون تومان جایزه
نق��دی دریافت خواه��د کرد که در ن��وع خود کم
سابقه است.
وی با تاکید بر این که چاپ آثار برگزیده در بخش
نویس��ندگان و ش��اعران کودک و نوجوان برای ما
اهمیت ویژه دارد ،یاد آور شد :در سالهای گذشته
هم آثار برگزیده و منتخب چاپ و منتش��ر می شد
امسال نیز در برنامههای جشنواره ادبیات کودک و
نوجوان رضوی این مهم پیش بینی شده است که
کتاب آثار برگزیده منتش��ر و با برنامه ریزی دقیق
در اختی��ار عالقمندان بخصوص قش��ر کودک و
نوجوان قرار گیرد.
رونمایی از پوستر جشنواره
وی از روند برگزاری دهمین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی هم گزارشی ارائه
داد و گفت :پس از اعالم فراخوان جش��نواره در سطح گسترده و آغاز روند دریافت آثار،
برای اولین بار پوستر ،جشنواره نیز زمستان سال گذشته با حضور دبیر شورای فرهنگ
عمومی کشور و مسئوالن استان چهارمحال و بختیاری،
در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان رونمایی شد.
درش��ورای فرهن��گ عمومی این اس��تان که ب��ا حضور
دبیرشورای فرهنگ عمومی کش��ور دردفتر امام جمعه
شهرکرد برگزار ش��د .پوستر دهمین جشنواره سراسری
ک��ودک ونوجوان رضوی توس��ط دبیرش��ورای فرهنگ
عمومی کشور رونمایی شد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان چهارمحال و
بختیاری از برگزاری جلس��ات اتاق فکر جشنواره ادبیات
کودک و نوجوان رضوی به صورت هفتگی خبر داد و گفت:
دی ماه س��ال گذشته این اتاق فکر تشکیل شد و جلسات
منظمی را بص��ورت هفتگی برگ��زار کرد.دبیر تخصصی
جش��نواره هم انتخاب ش��د.هم چنین ناظر و ارزیاب این
جشنواره از سوی دبیر جشنواره منصوب شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری
گفت :نوراله خیری نیک به عنوان ناظر و ارزیاب دهمین
جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی منصوب شد.

احمد محبی

جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری
رضوی

خراسان جنوبی

خراسان جنوبی میزبان چهارمین جشنواره
نقاشیخط و حروف نگاری رضوی خراسان جنوبی

(علیه السالم)

داوران و اتاق فکر جشنواره
وی در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از داوران این جشنواره
یادآور شد :آثار ارس��الی به دبیرخانه جشنواره توسط
ایرج می��رزا علیخانی  ،جواد بختیاری و علی تن داوری
شد.
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خراسان جنوبی -حسین علی آبادی :سیزدهمین دوره جشنواره امام رضا(ع)
میزبان چهارمین جشنواره نقاشیخط و حروف نگاری رضوی است.
احمد محبی مدیر کل فرهنگ وارش��اد اسالمی استان خراسان جنوبی گفت:پس
از داوری  525اثر ،نفرات راه یافته به مرحله نهایی
چهارمین جشنواره سراسری نقاشیخط و حروف
نگاری رضوی معرفی شدند.
وی افزود :از مجموع  525اثر رسیده به دبیرخانه
چهارمین جشنواره نقاشیخط و حروف نگاری
رضوی  41نفر در دو بخش نقاش��یخط و حروف
ن��گاری به عن��وان برگزیده به مرحل��ه نهایی و
کارگاه حضوری جشنواره راه یافتند.
وی تصریح کرد :این جش��نواره ب��ه صورت دو
مرحله ای انجام میش��ود و تمام آثار رسیده به
دبیرخانه جشنواره پس از قضاوت و داوری اولیه
ب��ه مرحله دوم راه یافته و ب��ه رقابت حضوری با
یکدیگر می پردازند.
محبی با بیان اینکه در بخش نقاش��یخط  20نفر به مرحله نهایی راه یافتند ،افزود:
بهنام قاس��می از چهارمحال بختیاری  ،سید ساناز البرزی از تهران  ،مهران بهزادی
از استان قم  ،س��جاد همتی از لرستان  ،محمد رضا شفیعی از اصفهان  ،محمد بنی
احم��د از تهران  ،مهدی عباس نتاج از مازندران و مجید حس��ین زاده از آذربایجان
شرقی از نفرات راه یافته به بخش پایانی خواهند بود.
دبیر جش��نواره سراسری نقاشیخط و حروف نگاری رضوی از دیگر نفرات راه یافته
این بخش بههادی هنر دوست از همدان  ،شراره خدایار از اصفهان  ،محمد رزوینی
از خراسان جنوبی  ،محمد ایمانی راد از تهران  ،عظیم فالح از تهران  ،سامان مومنی
از تهران  ،بیژن روحی دهکردی از چهارمحال بختیاری  ،علیرضا بهدانی از خراسان
رضوی  ،امیر شجاع شجاعی پور از خراس��ان رضوی  ،حسن قره گوزلی از اردبیل و
راحله کافی و مهدی اسماعیلی مود از خراسان جنوبی اشاره کرد.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان خراسان جنوبی در بخش حروف
نگاری نیز نجمه رحمانی از س��منان  ،سید احمد مهدوی از اصفهان  ،راضیه شرفی
از خراس��ان جنوبی  ،مهرداد خاکزاد رنانی از اصفهان  ،علیرضا بیت اللهی از کرمان ،
محمد احدی دولت س��را از اردبیل  ،سارا فراست معمار از گیالن  ،زهرا صمد زاده از
اردبیل  ،نصیر بشیری از تهران و جمال الدین رمضانی از
مازندران به مرحله رقابت حضوری راه یافتند.
وی همچنین تصریح کرد :ش��هرام دلدار از خراس��ان
رضوی  ،حنیف رحیمی پور از یزد  ،خورشید حسنوند
و علیرضا معظمی گودرزی از لرس��تان  ،فاطمه فیضی
اسفنگره از آذربایجان ش��رقی  ،میثم نامدار از تهران ،
فاطم��ه مرادی از فارس  ،ریحان��ه صحرانورد و صالحه
اکبری و فرش��ته رحمانی و راضیه موحدی از خراسان
جنوبی جزء نفرات راه یافته به مرحله نهایی و کارگاهی
این جشنواره نیز خواهند بود.

محبی ،در نشس��ت اتاق فکر و هماهنگی کمیتههای تخصصی جشنواره سراسری
نقاشی حروف و خط نگاری رضوی که در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد،
گفت :در صورت تایید آثار ارسالی  ،نفرات برگزیده از طریق سایت اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی یا تماس تلفنی از هنرمندان برای حضور در
مرحله دوم جشنواره دعوت خواهند شد.
وی تاکید کرد :در مرحله حضوری نیز هنرمندان
به م��دت دو روز فرصت دارند تا آثاری با موضوع
فرهنگ و هنر رضوی خلق کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خراس��ان
جنوبی افزود :آثار تولید شده در مرحله حضوری
با انتخاب هیئت داوران به بخش نمایش��گاهی
راه مییابند.
کشف استعدادهای جوانان
یک اس��تاد هنرهای تجس��می گفت :کش��ف
اس��تعدادیهای هنری جوانان و حمایت از آنها
باید مورد توجه برگزارکنندگان جشنواره نقاشیخط وحروف نگاری رضوی ،خراسان
جنوبی قرار گیرد.
اس��تاد نصراهلل افجه ای متولد1312وازفعاالن هنرهای تجس��می ایران است که
درسالهای گذشته دردانش��گاههای هنر،س��وره،الزهراءو...تهران تدریس کرده
است.او در اولین دوره برپایی جشنواره سراسری نقاشیخط وحروف نگاری رضوی،
خراس��ان جنوبی در بیرجند به همراه افرادی دیگر مس��ئولیت برپایی کارگاههای
آموزشی و داوری آثارتولید شده برای شرکت درجشنواره را برعهده داشت.
وی با بیان این که در این دوره ش��اهد حضور افراد هنرمند با استعدادهای برجسته
ای دربین جوانان شرکت کننده درجشنواره بودیم،گفت :اگر مدیران برگزارکننده
این گونه جش��نوارهها از توانایی الزم برای انجام این کار برخوردارباش��ند،با کشف
استعدادهای هنرمندان جوان وحمایت ازآنها می توانند درحد برگزاری نمایشگاه
بین المللی در این زمینه درکش��ور تاثیرگذارباشند.برگزاری کارگاههای جشنواره
نقاشیخط وحروف نگاری رضوی دراین راستا بسیار می تواند موثر باشد.
استاد افجه ای تاکید کرد:کشف نابغههای هنری دراین جشنواره وحمایت ازآنها در
طول سال با هدف تولید آثار هنری ،بسیار زیاد در ارتقاءکیفیت آثار تولیدی هنری
می تواند تاثیر گذار باشد .بنابراین مسئوالن مربوط نباید تنها به برگزاری جشنواره و
هزینه کردن مبالغی اکتفا کنند ،بلکه با برپایی جشنواره
نقاشیخط وحروف نگاری رضوی باید زمینه شناسایی
اس��تعدادهای هنری برای حمایت ازآنها فراهم شود.
گاهی در بین هنرمندان ش��رکت کنن��ده دراین گونه
جشنوارهها اس��تعدادهایی کشف می شوند که ارزش
کشوری دارند .به گفته وی در کنار برگزاری جشنواره
و داوری آثار شرکت کنندگان درآن،باید تالش شود تا
نخبههای هنری هرشهرستان خراسان جنوبی به خوبی
شناسایی ش��وند تا با برپایی تورها وکارگاههای هنری
روزبه روز برمیزان تواناییهای هنری این افراد افزوده
شود .استاد افجه ای که این روزها به دلیل کهولت سن
درخانه به تولید آثار هنری مش��غول است،گفت:تاثیر
گذاری جشنواره نقاش��یخط و حروف نگاری رضوی،
خراس��ان جنوبی در تولید آثار هنری که ترویج کننده
فرهنگ رضوی باش��ند ،تاحد زیادی به مدیرت توانای
جشنواره بستگی دارد.

جشنواره
خوشنویسی رضوی

سید سعید سرابی
خراسان رضوی
میزبانی سبزوار از جشنواره خوشنویسی رضوی

تبیین فرهنگ رضوی با استفاده
از زبان قدسی هنر خوشنویسی
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خراسان رضوی -محبوبه طبسی :سید سعید سرابی دبیر جشنواره خوشنویسی
رضوی از برگزاری سیزدهمین دوره این جشنواره به میزبانی شهرستان سبزوار خبر
داد و گفت :هنر قدسی خوشنویسی ،زبان و بیانی است که میتواند فرهنگ رضوی
را تبیین کند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان رضوی به برگزاری این جشنواره در ایام
دهه کرامت اش��اره کرد و افزود :این جش��نواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور
رضوی ،گسترش فعالیتهای فرهنگی ،هنری
و مذهبی مرتبط با س��یره ائم��ه معصومین به
ویژه امام رضا(ع) ،گرامیداشت تولیدکنندگان
و پدیدآورن��دگان آثار برتر فرهنگی و هنری در
زمینه سیرۀ ،ش��خصیت و معارف امام رضا(ع)
و کمک به انتش��ار گس��تردهتر این آثار برگزار
خواهد شد.
دبیر جشنواره خوشنویس��ی رضوی به تجربه
موفق چند ساله برگزاری جشنواره خوشنویسی
رضوی اشاره و عنوان کرد :برگزاری این جشنواره
باعث رشد و شکوفایی استعدادهای بسیاری در
خراسان رضوی و بلکه کشور شده است.
به گفته این مسئول ،تعمیق و گسترش جلوههای فطری و معنوی تعالی انسان متخلق
به سیره و سخن اولیای الهی ،جریانسازی هنر ایرانی اسالمی در ذیل ارزشهای الهی
و س��یره و تعالیم انبیاء و اولیای الهی ،بسترسازی برای رشد و تعالی جایگاه بیبدیل
فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی در سایه شخصیت و معارف امام رضا(ع) و فرهنگ واالی
رضوی ،الگوسازی و تبیین فرهنگ متعالی رضوی با استفاده از زبان و بیان هنر قدسی
خوشنویسی از دیگر اهداف این جشنواره است.
وی با بیان اینکه جش��نواره خوشنویس��ی رضوی در موضوعات اندیشه ،احادیث و
بیانات امام رضا(ع) ،مکاتب ،حدیث نفس ،اشعار و دلنوشتههای هنرمندان در حوزه
فرهنگ و معارف رضوی ،روایات ائمه و معصومین در خصوص معرفی و جایگاه واالی
حضرت رضا(ع) برگزار میش��ود ،ادامه داد :این جش��نواره در رشتههای نستعلیق،
شکسته نستعلیق ،نسخ ثلث ،نقاشی خط و خط تحریری در دو بخش اساتید(بخش
جنبی) و بخش رقابتی برگزار میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با اشاره به اینکه امسال جشنواره
خوشنویسی رضوی در س��بزوار برگزار خواهد شد ،تصریح کرد :برای برگزاری این
جشنواره اتاق فکر مناس��بی تشکیل شده که جلسات
خود را به صورت منظم برگزار می کند.
حض�ور اس�تاد امیرخان�ی در س�یزدهمین
جشنواره خوشنویسی رضوی
رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی سبزوار ،از قطعی
شدن حضور استاد امیرخانی در سیزدهمین جشنواره
خوشنویسی رضوی از س��ری برنامههای سیزدهمین
دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) خبرداد .
محبوبه طبسی رئیس اداره ارشاد سبزوار ،با اعالم اینکه
دبیرخانه جشنواره در حال رایزنی با اساتید برجسته و
شاخص کش��ور جهت حضور در سیزدهمین جشنواره
خوشنویسی رضوی اس��ت ،اظهار کرد :تاکنون حضور
اس��تاد امیرخانی در جش��نواره قطعی ش��ده اس��ت و
دبیرخانه در حال رایزنی جهت حضور اساتید برجسته
دیگر می باشد.
دبیر شورای سیاس��تگذاری جش��نواره خوشنویسی

رض��وی ،برنامههای جنبی روز اختتامیه جش��نواره را برپایی کارگاههای تخصصی
خوشنویسی و نمایشگاه آثار اساتید برجسته شهرستان عنوان کرد و افزود :هدف از
اجرای برنامههای جنبی جشنواره بهره وری هر چه بیشتر هنرمندان و هنرجویان
از حسن وجود اس��اتید و استفاده از فضای هنری ایجاد ش��ده به یمن برگزاری این
جشنواره است.
در ادامه طبس��ی با اش��اره به موفقیتهای اخیر اس��تاد فرهاد ش��یرخانی و حضور
ایشان در جمع پنج کاتب برتر قرانی در جشنواره
دب��ی ،تصریح کرد :بی ش��ک وجود این اس��اتید
و هنرمن��دان برجس��ته در شهرس��تان که حائز
مقامهای بین المللی و ملی هس��تند و همچنین
داش��تن انجمن خوشنویسان فعال و منسجم در
سطح شهرستان که جزء انجمنهای موفق کشور
محسوب میش��ود ،امکان واگذاری میزبانی این
جشنواره ملی را برای سبزوار به همراه آورد.
رئیس اداره ارش��اد س��بزوار یادآور ش��د :اگرچه
میزبانی این جشنواره ملی افتخاری برای جامعه
ی هنری شهرس��تان است اما هدف بلند مدت ما
تالش برای کسب میزبانی همه ساله این جشنواره
و انتقال دبیرخانه دائمی جش��نواره به سبزوار است که بدون تردید حصول این مهم
مساعدت و همکاری تمامی مسئولین و جامعه هنری سبزوار را می طلبد.
آثار رسیده به جشنواره خوشنویسی رضوی از نظر کیفی از سطح باالیی
برخوردار است
دبیر تخصصی سیزدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی درباره آثار رسیده به این
جش��نواره اظهار کرد :سطح آثار رسیده بس��یار مطلوب است که این سطح مطلوب
نش��اندهنده معرفت و بصیرت هنرمندان خوشنویس اس��ت از طرفی دقت نظر و
برگزی��دن مضامین از طرف هنرمندان بس��یار خوب بوده اس��ت و با توجه به صبغه
دینی و مذهبی این جشنواره خوشبختانه آثار از لحاظ مضامین عمیق و عالی است.
وی عنوان کرد :در جش��نوارههای خوشنویسی طبق روال معمولی که وجود دارد،
آثار ارس��الی در دو مرحله داوری میش��ود؛ یک داوری اولیه و دیگری داوری نهایی
اس��ت که در دوره اولیه داوری بین تصاویر آثار ارسالی به دبیرخانه می باشد و پس از
مشخص شدن آثار برگزیده در مرحله اولیه به صاحبان این آثار اطالع داده میشود
که اصل آثار را ارسال کنند.
وی ادام��ه داد :کارهایی که قابلیت برتری را دارند برای
داوری نهایی انتخاب می شوند که در این مرحله هئیت
داوران تعدادی از آثار ارسالی را به عنوان نفرات برگزیده
و تع��دادی را نیز ب��ه عنوان آثار تقدیری در جش��نواره
معرفی میکنند.
طوسی پنج رشته ای که خوشنویسان در این جشنواره
در آن به رقابت می پردازند را مش��تمل بر نسخ ،ثلث،
نستعلیق ،شکستهنس��تعلیق و خط تحریری دانست
و خاطرنش��ان کرد :خوش��بختانه در جش��نوارههای
خوشنویس��ی رضوی ع�لاوه بر خطوط نس��خ ،ثلث و
 ...خط تحریری هم گنجانده ش��ده اس��ت ،که امسال
این رش��ته مورد توجه و اس��تقبال فراوان هنرمندان
خوشنویسی که در عرصه ی خط تحریری کار میکنند
قرار گرفته و آثار بس��یار زیادی در رش��ته تحریری به
دبیرخانه رسیده است که این آثار نیز از کیفیت بسیار
باالییبرخورداراس��ت.

سید سعید سرابی

جشنواره فیلم رضوی

خراسان رضوی

با حضور معاون سینمایی وزیر ارشاد نشست مقدماتی
جشنواره فیلم رضوی برگزار شد
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خراس�ان رضوی -محبوبه بوژمهرانی :اولین نشست برگزاری جشنواره فیلم
رضوی با حضور معاون س��ینمایی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی،مدیرعامل بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) و معاون استاندار خراسان رضوی ،در مشهد برگزار شد.
حجتاهلل ایوبی معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه ما دارای
کشوری هستیم که ظرفیت قابل و عظیمی در عرصه فرهنگی داریم اظهار داشت:
هنر س��ینما  ،تئاتر  ،موسیقی  ،شعر و مفاخر کشور ظرفیت عظیم فرهنگی است که
باید به درس��تی آن را به جامعه معرفی کرد بنابراین ضروری اس��ت با بهره گیری از
امکانات جدید پیام فرهنگی را به نسل جوان معرفی کنیم .
وی با تاکید بر آنکه مشهد بهترین شهر برای سینمای دینی است گفت :مشهد الرضا
به دلیل وجود مضجع منور حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) وجود شخصیتهای
فرهنگی و هن��ری ،برخورداری از ظرفیتهای دین��ی و فرهنگی می تواند میزبان
خوب��ی برای برگزاری این جش��نواره باش��د.عنوان رضوی حتما باید در اس��م این
جشنواره به کار رود.
وی با بیان اینکه در کش��ور جشنوارههای مختلف فرهنگی و هنری برگزار میشود
افزود  :به نظرم ما جشنواره زده نشده ایم و وجود جشنوارههای مختلف هزینه نیست
چرا که در سراسر دنیا هر شهری به عنوان یک جشنواره در جهان مطرح میشود.
وی ادامه داد :برگزاری این جشنواره در شهر مشهد حلقه گفتگو را میان اهالی سینما
و روحانیون و ائمه جماعات فراهم می سازد و می تواند در تغییر نگاه طرفین کمک
شایانی نماید.
ایوبی با اش��اره به اینکه کلی��ات طرح برگزاری
جش��نواره فیلم دینی در مش��هد مناسب است
افزود :همان طور که بس��تر مناس��بی به لحاظ
حضور بزرگان سینمایی در مشهد است ،ضروری
اس��ت در خصوص جزییات این طرح جلسه ای
با حضور جامعه س��ینمایی کشور و حضور وزیر
ارشاد و نمایندگان استان در تهران ظرف مدت
دو هفته دیگر تشکیل شود.
وی با بیان اینکه مشهد الرضا(ع) در سال 2017
به عنوان پایتخت فرهنگی معرفی میشود گفت:
برگزاری چند دوره از این جشنواره می تواند در
س��ال  2017به ما کمک کند که آن را به صورت بین المللی برگزار کنیم و پذیرای
هنر سینما دینی باش��یم  .وی تاکید کرد :ضروری است در این طرح حضور بخش
خصوصی ،شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری ،آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد
حضور پررنگتری داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه کشور ایران در صنعت سینما جایگاه خوبی دارد افزود :با نگاه به
س��ینمای کشورهای همسایه می توانیم در یابیم که این کشور در صنعت سینما از
جایگاه مناسبی برخور دار است چرا که ما می توانیم در سال 200فیلم را بسازیم و
این در حالی است که بعضی از کشورها تنها دو فیلم در سال می سازند .وی با اشاره
به اینکه ما در وزارت ارشاد ،خراسان رضوی را مانند دیگر استانها نمی بینیم افزود
 :استان خراسان رضوی به دلیل ظرفیت فرهنگی و هنری و همچنین حضور خیل
عظیم زائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) با نگاه ملی مصوبات آن پیگیری میشود
حتی در بسیاری از موارد مشهد را در سطح بین المللی جای داده ایم .
ایوبی با تاکید بر اینکه س��النهای سینمایی کافی در کش��ور نداریم افزود :حضور
سرمایه گذاران بخش خصوصی در تاسیس مراکز فرهنگی و پردیسهای سینمایی
به رونق این صنعت در کشور کمک شایانی کرده است .
وی خطاب به معاون استاندار خراسان رضوی گفت :استان خراسان رضوی با داشتن
 85درصد هتلهای کشور و نیز سرمایه گذاران متعدد می تواند در این عرصه ساخت

و تجهیز سینماهای استان بویژه مش��هد حضور پیدا کند و وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز حمایت خود را خواهد داشت.
آمادگی برای برگزاری جشنواره
در ادامه این نشست س��یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،
آمادگی خود را برای همکاری در برگزار ی این جش��نواره اع�لام کرد و با تقدیر از
معاونت س��ینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و استانداری خراسان رضوی به
دلیل اهتمام در این زمینه گفت :جشنواره فیلم دینی و رضوی از عرصههایی است
که اگر در مشهد برگزار شود با استقبال گسترده مردم همراه خواهد شد.
وی با اش��اره به این که در قالب جشنواره بین المللی امام رضا(ع) دو دوره جشنواره
فیلم رضوی با همکاری ش��هرداری مشهد،در س��الهای گذشته در این شهر برگزار
شد ،ادامه داد :امید اس��ت با حمایت و پشتیبانی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اسالمی و استانداری خراس��ان رضوی در دهه کرامت شاهد برگزاری این
جشنواره در مشهد باشیم.
در ادامه این جلس��ه دکتر سید محسن صادقی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری خراسان رضوی اظهار داشت :استان خراسان رضوی به دلیل حضور بارگاه
ملکوتی حضرت رضا(ع) و دیگر قابلیتهای فرهنگی و هنری می تواند میزبان خوبی
برای برگزاری جشنواره فیلم دینی و رضوی باشد .
وی ادامه داد :چهار چوب طرح اولیه این جشنواره مناسب است اما نیازمند اصالح
و تکمیل است که ضروری است جلسات دیگری
را پیش بینی کنیم .
وی با بیان اینکه زمان برگزاری این جش��نواره
ایام دهه پربرک��ت کرامت خواهد بود افزود :اگر
قرار اس��ت این ایام میزبان باشیم ضروری است
سیاس��ت گذاری در س��طح ملی باشد و بخش
خصوص��ی در آن حضور یابد و صرفا جش��نواره
دولتی دیده نشود .
اک�ران آث�ار برگزی�ده در س�ینماهای
سراسر کشور
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی خراس��ان
رضوی ،گفت :جش��نواره فیلمهای بلند رضوی
در مشهد برگزار میش��ود و فیلمهای برگزیده این جشنواره در سینماهای سراسر
کشور اکران میشود .سید سعید سرابی دبیر این جشنواره ،با اعالم این خبر افزود:
جشنواره فیلمهای سینمایی رضوی ،پس ازدهه کرامت برگزار میشود.
وی اظهار کرد :ارزیابی من نس��بت به برگزاری این جشنواره بسیار مثبت است زیرا
این جش��نواره یک فرایند بسیار خوبی را با محوریت استفاده از تجربیات سالهای
گذشته خود آغاز کرده است.
وی به هماهنگیهای مثبت شکل گرفته میان بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و وزارت
ارشاد اشاره کرد و گفت :طی جلسات مختلفی که برگزار شده دستاوردهای بسیار
مهمی بدست آمده که می تواند به انعقاد دو تفاهم نامه با دو معاونت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی اشاره کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراس��ان رضوی به فعالیتهای شکل گرفته در
حوزه جشنواره فیلم رضوی اشاره کرد و گفت :جشنواره فیلم رضوی یکی از ایدههای
بسیار نابی است که قطعا در یک مدت زمان مناسب می تواند جایگاه مناسبی را بین
اهالی فرهنگ بدست آورد .وی با اشاره به اینکه مجموعه وزارت ارشاد نگاه ویژه ای
به برگزاری جشنواره فیلم رضوی دارد ،تصریح کرد :رئیس سازمان سینمایی کشور
به صورت مستقیم مسائل مربوط به این جشنواره را رصد می کنند و با اهتمام ایشان
کارگروهی مناسب در این زمینه شکل گرفته است.

جشنواره محراب

محمد حسین عبداللهی

خراسان رضوی

نقش پررنگ مردم
در ملیشدن جشنواره محراب
خراسان رضوی -مهدی احمدیان :محمد حسین عبداللهی دبیر جشنواره سراسری
محراب ،این جشنواره را س��ومین تجربه دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد
خراسان رضوی در خصوص جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) دانست و اظهار داشت:
جش��نواره سراسری محراب امسال در دو بخش نور و سالم برگزار خواهد شد که بخش
نور آن مربوط به حفظ احادیث و آشنایی با احادیث امام رضا(ع) است و بخش سالم نیز
به بحث ارادت مردم و تشکلهای مردمی به ساحت مقدس
حضرت رضا(ع) برمی گردد .وی با اش��اره به ارسال پوستر
این جشنواره از آذرماه سال گذشته به سراسر کشور ،افزود:
در حال حاضر مشغول برگزاری آزمون اینترنتی حفظ 40
حدیث ومفاهیم آن هستیم.
وی ادامه داد :اس��تانهای اصفهان ،اردبیل ،خوزس��تان
و تهران مس��ابقه چهل حدیث را به ص��ورت کتبی برگزار
خواهند ک��رد که تاکنون مقدمات این اقدام فراهم ش��ده
و این اس��تانها تا پایان ماه مبارک رمضان این مسابقه را
برگزار خواهند کرد.
وی افزود :حضور مردم در جشنواره فرهنگی و هنری امام
رضا(ع) باید یک حضور گرم ،قوی و رونقبخش باشد لذا با
انجام برنامههایی تالش کردیم حضور مساجد ،کانونهای
فرهنگی ـ هنری و تش��کلهای مردمی را در فعالیتهای
فرهنگی ایام دهه کرامت بیشتر کنیم .مسئول دبیرخانه
کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد خراسان رضوی ،هدف
از برگزاری این جشنواره را توجه و نقشآفرینی مساجد به

جشنواره تئاتر کوتاه زائر
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عنوان پایگاه تأثیرگذار در جامعه دانست و ادامه داد :ایجاد یک جریان فرهنگی توسط
مردم برای ترویج فرهنگ رضوی و فراگیرکردن فعالیتهای فرهنگی ،متناسب با سیره
رضوی در سراس��ر کشور ،از جمله ویژگیهای این جشنواره اس��ت .عبداللهی با اشاره
به اینکه حضور مردم در جش��نواره فرهنگی و هنری امام رضا(ع) باید یک حضور گرم،
قوی رونق بخش باشد ،اظهار کرد:بر آن ش��دیم تا با انجام برنامههایی ،حضور مساجد،
کانونهای فرهنگی ـ هنری و تش��کلهای مردمی را طی
ایام جشنواره امام رضا(ع) و دهه کرامت در فعالیتهای
فرهنگی بیش��تر کنیم از همین رو جش��نواره محراب به
صورت ملی تعریف شد .وی با اشاره به اینکه بخش سالم،
بخش ارادت مردم به امام رضا(ع) اس��ت ،افزود :فعالیت
تش��کلها در قالب تولیدات فرهنگی و هن��ری که ویژه
تشکلهای مردمی است ،همچنین ویژه برنامه فرهنگی
ـ هنری از دیگر برنامههای این بخش از جشنواره محسوب
میشود.
عبداللهی با بیان اینکه ش��رکتکنندگان باید آثار خود
را به ش��کل سی دی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا
مورد ارزیابی قرار گیرد ،ادامه داد :در بخش س�لام ،افراد
میتوانند با موضوعاتی که در مورد امام رضا(ع) است ،در
این جشنواره شرکت کنند.
وی تصریح کرد :جشنواره قابلیت آن را دارد که خانواده و
مردم ایران کامال درگیر بحث دهه کرامت و امام رضا(ع)
شوند.
رمضانعلی شورابی

خراسان رضوی
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تربت حیدریه میزبان سومین دوره از
جشنواره سراسری تئاتر کوتاه زائر

(علیه السالم)

خراسان رضوی -محمد حس�ن زاده :رمضانعلی شورابی ،دبیر جشنواره سراسری
تئاترهای کوتاه زائر اظهار کرد :سومین جش��نواره سراسری تئاتر کوتاه زائر همزمان با
دهه کرامت در تربت حیدریه برگزار میشود.
انتصاب دبیر جشنواره
با حکمی از س��وی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراس��ان رضوی ،دبیر سومین
جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه زائر معرفی شد.
رمضانعلی شورابی که در حال حاضر ،شهردار شهر تربت حیدریه می باشد ،پیش از این
در مجموعه شهرداری کالن شهر مشهد ،مش��غول خدمت رسانی به زائران و مجاوران
حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) بوده است .جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه زائر ،از
سری برنامههای جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که همزمان با ایام دهه کرامت
و با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ،گسترش فعالیتهای فرهنگی و هنری و
مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا(ع) برگزار میشود.
سومین جشنواره سراس��ری تئاترهای کوتاه زائر با همکاری بنیاد بین المللی فرهنگی
و هنری ام��ام رضا(ع) ،مرکز هنرهای تئاتری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،اداره

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی ،ش��ورای اسالمی شهر و شهرداری تربت
حیدریه ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تربت حیدریه و انجمن هنرهای تئاتری
شهرس��تان تربت حیدریه از  30مرداد لغایت  2شهریور در تربت حیدریه برگزار خواهد
شد .دبیر جش��نواره سراس��ری تئاترهای کوتاه زائر افزود :هیأت داوران از میان  45اثر
ارسال شده به دبیرخانه سومین جشنواره سراسری تئاترهای کوتاه زائر در تربت حیدریه،
 14تئاتر از هنرمندان کشور را جهت شرکت در مرحله نهایی جشنواره معرفی کردند.
شورابی به برترین آثار این دوره از جش��نواره اشاره کرد و گفت :سفر سوزنبان از استان
آذربایجان غربی ،در س��پیده دم دیدمش از اصفهان ،چهار قدم از اردبیل ،س��ی بونار از
بوشهر ،زائر پیاده از خراسان رضوی ،اینجا بدون مرز از خراسان رضوی ،احیا از خراسان
رضوی ،قدم زدن در اتاق قرمز از خراس��ان رضوی ،نیلوفرهای آبی از خراس��ان رضوی،
کالغپر از کرمانش��اه ،ناگهان اشک و جنون از گیالن ،بادکنک از مازندران ،رنج تار و پود
از مرکزی و پناهم بده از همدان به این جشنواره راه یافتند.
دبیر سومین جش��نواره سراس��ری تئاترهای کوتاه زائر ادامه داد :این دوره از جشنواره
همزمان با دهه کرامت به میزبانی تربت حیدریه برگزار میشود.

کوروش صبوریان

جاده والیت

خراسان رضوی

برگزاری برنامه دوندگان جاده والیت کار دل و
عشق به امام رضا(ع) است
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حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در
مراسم اس�تقبال از کاروان جاده والیت
در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فرهنگی و امور جوانان ادارهکل ورزش
و جوان��ان کهگیلوی��ه و بویراحم��د از حضور
معاون وزیر ورزش و جوان در مراسم استقبال
از کاروان جاده والیت در این استان خبر داد.
به گ��زارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) در اس��تان کهگیلویه
و بویراحم��د ،رحمت اهلل ش��اکری در جمع
خبرنگاران از س��فر مدیرکل ام��ور فرهنگی
وزارت ورزش و جوانان به کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد :مس��عود
امینی باغبادرانی مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش وجوانان کشور روز شنبه
 24مرداد ماه به منظور نظارت بر اجرای برنامههای کاروان جاده والیت به یاسوج
ی کند.
مرکز استان سفر م 
مع��اون فرهنگی و امور جوان��ان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان کهگیلویه و
بویراحمد به برنامه یک روزه مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش جوانان اشاره
کرد و گفت :نظارت بر اجرای برنامههای کاروان جاده والیت ،دیدار با مدیرکل
ورزش و جوانان و اعضای س��تاد اس��تقبال جاده والیت از برنامههای امینی در
سفر به یاسوج است.
شاکری در ادامه برگزاری جلس ه ای با فرمانداران و بخشداران چرام و دهدشت
و اعضای شورای اداری این دو شهرستان جهت استقبال از کاروان و زائرین امام
رضا(ع) را از دیگ��ر برنامههای مدیرکل امور فرهنگ��ی وزارت ورزش و جوانان
عنوان کرد و گفت :وضعیت اس��تقبال از کاروان امام رضا در جاده والیت مورد
بررسی قرار می گیرد.
این مس��ئول با اشاره به مراسم کاروان والیت در سطح کشور که بخشی از آن از
ی کند ،گفت :کاروان والیت مسیر حرم امام
استان کهگیلویه و بویراحمد عبور م 
رضا(ع) در امروز جمعه مصادف با  23مرداد ماه از ورودی بهبهان وارد دهدشت
می شوند و آحاد مردم و مسئولین از این کاروان استقبال می کنند.
مع��اون فرهنگی و امور جوانان ادار ه کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد
تصریح کرد :کاروان جاده والیت پرچم سبز
حرم رضوی را از شهرهای استان خوزستان
از جمله ش��لمچه ،خرمشهر ،آبادان ،اهواز،
بهبه��ان و در کهگیلوی��ه و بویراحمد از دو
شهر دهدشت و یاسوج ،اقلید استان فارس
و از شهرهای دهشیر ،یزد و طبس ،نیشابور
خراس��ان رضوی عبور و در نهایت با حضور
در کن��ار حرم حضرت ام��ام رضا(ع) پرچم
رضوی را ب��ر گنبد طالیی ای��ن امام همام
ی کنند.
نصب م 

(علیه السالم)

خراس�ان رضوی -امانی :مدی��رکل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی گفت:
برگزاری دوی امدادی با نام جاده والیت کار دل و عش��ق به امام رضا(ع) است و
خدا را شکر میکنیم که یکسال دیگر توفیق خدمت به حضرت رضا(ع) را داریم.
ک��وروش صبوریان ،اظهار کرد :خدا را ش��کر
میکنیم که توفیق داریم امس��ال هم در این
جش��نواره سهمی داشته باش��یم زیرا توفیق
چنین خدماتی سهم افراد زیادی نخواهد شد،
امیدواریم از این فرصت ک��ه برای خدمت به
امام هشتم(ع) نصیب مان شده استفاده کنیم.
وی اف��زود :اقدام��ات در راس��تای برگزاری
ششمین جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی با
عنوان جاده والیت کار دل و عشق به علی ابن
موسی الرضا(ع) اس��ت که خوشبختانه سال
گذشته به بهترین نحو توانستیم این جشنواره
را برگزار کنیم که سبب شد حمایت خوبی از سوی وزارت ورزش و جوانان برای
برگزاری این رویداد شکل بگیرد.
صبوریان تصریح کرد :خوشبختانه حمایتی که از سوی وزارت ورزش و جوانان
ش��کل گرفته اس��ت زیرا به تنهایی برای ما برگزاری این جشنواره سخت بود،
امیدواریم با توجه به حمایت شکل گرفته بتوانیم برای متنوع شدن این جشنواره
در سالهای آینده برنامه ریزی کنیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی خاطرنش��ان کرد :امس��ال تصمیم
گرفتهایم برای ایجاد تنوع از توان بس��یج ورزشکاران استفاده کنیم که در این
راستا در نظر داریم مسائل فرهنگی در طول مسیر جدی تر نمایش داده شود.
وی اظهار کرد :به برکت ورود امام رضا(ع) به اس��تان خوزستان آنجا دروازه
ورود تشییع به ایران شناخته ش��ده است که این افتخار بزرگی برای استان
خوزس��تان محسوب میش��ود و باید از این فرصت ارزش��مند به نحو احسن
استفاده کنیم.
وی بیان کرد :همیشه به دنبال این هستیم که به مناسبتهای مختلف ،کارهای
فرهنگی انجام دهیم و ورود امام رضا(ع) به کشور یک فرصت ارزشمند و بسیار
مهم برای استانهایی است که در مس��یر حرکت ایشان به سمت مشهد مقدس
قرار دارند تا بتوانند اقدامات مذهبی و فرهنگی انجام دهند.
صبوریان گفت :هدف از برگزاری جش��نواره فرهنگی ورزش��ی رضوی ،ترویج
فرهنگ رضوی و روحیه جهادی با پیروی از شهدا است.
وی ادامه داد:همایش ج��اده والیت یکی
از موضوعات جدی در وزارتخانه است که
ستاد آن تشکیل و اعتبارات آن تخصیص
داده ش��ده و مجموعه فدراسیون و ادارات
کل اس��تانهای در طول مس��یر نیز تمام
تالش خود را جه��ت برگزاری هر چه بهتر
این جشنواره به کار گرفته اند.
وی بیان داشت :ورزشکاران در این مسیر
از شهرستانهای خرمشهر ،آبادان،کارون،
اهواز ،رامهرمز و بهبهان استان خوزستان

عبور و پس از آن استانهای کهگیلویه و بویر احمد ،فارس ،یزد و خراسان جنوبی
را طی می کنند و سرانجام به مشهد مقدس می رسند.

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

محمدهادی زاهدی

خراسان رضوی

ارسال فراخوان جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
به  25هزار مرکز داخلی و خارجی
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خراس�ان رضوی -رضا نظامی :دبیر جشنواره بین المللی انتخاب کتاب
سال رضوی گفت :در راس��تای مش��ارکت و حضورآثار برتر حوزه فرهنگ
رضوی ،فراخوان هشتمین جشنواره بینالمللی انتخاب کتاب سال رضوی،
از طریق پست برای بیش از  3500ناشر سراسر کشور ارسال شد.
زاهدی اضافه کرد :هش��تمین فراخوان جش��نواره برای ناش��ران داخلی،
ناشران الکترونیکی ،نمایندگی ناش��ران خارجی ،تشکلهای صنفی نشر،
مراکز آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای مرتبط با موضوع جشنواره
ارسال شده و از آنها دعوت به ارسال آثار تولیدی خود با موضوع امام رضا(ع)
و خاندان آن حضرت شد.
وی با بیان اینکه هش��تمین جشنوارة بینالمللی انتخاب کتاب سال رضوی
با محتوای تألیف ،ترجم��ه و پایاننامه با موضوع امام رضا(علیهالس�لام) و
خاندان آن حضرت ،به مناس��بت میالد باس��عادت عال ِم آل محمد ،حضرت
علی ب��ن موس��ی الرضا(علیهالس�لام) و والدت با برکت حض��رت فاطمة
معصومه(س�لاماللهّعلیها) ،همزمان با دهة کرامت ،در سازمان کتابخانهها،
موزهها و مرکز اس��ناد آس��تان قدس رضوی برگزار میش��ود اظهار داشت:
هشتمین جشنواره انتخاب کتاب س��ال رضوی شامل بخشهای مختلفی
مانند کتاب برتر ،کتاب دیجیتال برتر ،پایان نامه برتر ،ناشر برتر و آثار شایسته
چاپ میشود و آثار ارسالی باید دارای یکی از بخشهای پنجگانه با موضوع
امام رضا علیهالس�لام و خاندان آن حضرت باشد که طی سالهای  1393و
 1394منتشر شده باشد.
زاهدی افزود :آثار ارس��الی با موضوع امام رضا(علیهالس�لام) ،خاندان امام
رضا(علیهالسالم) [حضرت جواد االئمه ،حضرت حسین بن موسی الکاظم،
حضرت احمد بن موسی الکاظم «شاهچراغ» علیهمالسالم ،و حضرت فاطمة
معصومه سالماللهّعلیها] در هر یک از بخشهای پنجگانه ،در جشنواره شرکت
و مورد ارزیابی و داوری قرار می گیرند.
محمدهادی زاهدی اظهار کرد :اش��اعه و ترویج فرهنگ رضوی ،گسترش
فعالیتهای علمی ،هنری و پژوهشی مرتبط با سیره ،زندگی و ابعاد مختلف
شخصیت هش��تمین اختر تابناک آسمان امامت و
والیت ،حضرت امام رضا(ع) ،شناس��ایی ،تجلیل
و حمایت از تولیدکنن��دگان و پدیدآورندگان آثار
برت��ر فرهنگی و هنری در زمین��ه فرهنگ رضوی
و کمک به انتش��ار گسترده آنها از اهداف برگزاری
هشتمین جشنواره بینالمللی انتخاب کتاب سال
رضوی است.
دبی��ر جش��نواره بینالمللی انتخاب کتاب س��ال
رض��وی گفت :از آنج��ا که برخی از نویس��ندگان،
ناش��ران و پژوهش��گران حوزه فرهن��گ رضوی
عالقهمند به شرکت در جش��نوارة انتخاب کتاب
س��ال رضوی بودند و در این مدت نتوانستند آثار
خود را به این جشنواره ارسال نمایند ،مدّ ت ارسال
آثار به هش��تمین جش��نواره انتخاب کتاب سال

رضوی تمدید شد.
زاهدی با اشاره به فعالیت دبیرخانه این جشنواره در دو بخش داخلی و بین
الملل ،تاکید کرد :بروش��ورهای این جشنواره به دو زبان فارسی و انگلیسی
تهیه شده و همچنین وب سایت جش��نواره به آدرس http://ketabsal/
 aqlibrary.irنیز به دو زبان فارسی و انگلیسی در دسترس عالقه مندان
قرار گرفت.
وی ش��روع فعالیت هشتمین دوره جش��نواره بین المللی انتخاب کتاب
س��ال رضوی را از نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه
گذش��ته عنوان و ابراز کرد :در این نمایش��گاه  3هزار فراخوان جشنواره
در بین ناش��ران داخلی و خارجی توزیع ش��د و در اواخر خرداد ماه نیز 3
هزار و  500ناشر داخلی برای شرکت در جشنواره به صورت دعوت نامه
ایمیلی دعوت شدند.
دبیر جش��نواره انتخاب کتاب سال رضوی با اشاره به تبلیغات این جشنواره
در سطح شهر و به خصوص در چهار ورودی اصلی حرم مطهر رضوی ،ادامه
داد :برای تمام نهادهای دانش��گاهی و کلیه افرادی که در دورههای پیشین
جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی شرکت داشته اند ،فراخوان جشنواره به
صورت ایمیلی ،پیامکی و ارسال پستی ،ارسال شد.
وی اشاره ای به ارسال فراخوان جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی برای 9
هزار نفر در سطح بین الملل داشت و خاطرنشان کرد :فراخوان این جشنواره
از طریق رایزنان فرهنگی جمهوری اس�لامی ایران برای  75کشور دنیا نیز
ارس��ال ش��د و عالوه بر آنها فراخوان جش��نواره برای  900موسسه دینی
خارجی به صورت پستی و ایمیلی ارس��ال شده است و در مجموع  25هزار
فراخوان به صورت داخلی و خارجی ارسال داشته ایم.
زاهدی با اشاره به اینکه تا  5تیرماه  150اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده
اس��ت ،اذعان کرد :برگزاری مراسم اختتامیه در روز  31مرداد ماه جاری در
محل س��الن همایشهای بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
تعیین شده اس��ت که در صورت تغییر زمان حضور مهمان ویژه این مراسم
امکان تغییر زمان برگزاری اختتامیه وجود خواهد
داشت که زمان دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
رئیس کتابخانهها ،موزهها و مرکز اس��ناد آستان
قدس رضوی رونمایی از دو اثر چاپ شده و برپایی
نمایشگاهی از آثار چاپ شده را از جمله برنامههای
برگزاری این دوره از جشنواره بین المللی انتخاب
کتاب سال رضوی عنوان کرد.
وی آماری از آثار  5دوره گذش��ته این جش��نواره
ارائه داد و گفت :در  5دوره گذش��ته این جشنواره
دبیرخان��ه جش��نواره تعداد یک ه��زار و  670اثر
دریافت کرد که از این تعداد یک هزار و  146اثر به
زبان فارسی و  233اثر نیز به زبانهای خارجی66 ،
اثر مربوط به پایان نامهها 38 ،اثر در بخش دیجیتال
و  187اثر آثار شایسته چاپ بوده اند.

حسين زارع صفت

دهمين همايش
علمي -پژوهشي جاده واليت

خراسان رضوی

نشست سياستگذاري
دهمين همايش جاده واليت برگزار شد
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(علیه السالم)

خراس�ان رضوی  -مهدی ارجمند :نشست سياستگذاري دهمين همايش علمي-
پژوهشي جاده واليت از س��ری برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) با حضور مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي،
جمع��ي از مديران دس��تگاههاي مختلف و اعضاء كمیتههاي مختل��ف اين همايش به
ميزباني اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي برگزار شد.
حسين زارع صفت ،مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي
در اين نشست با اشاره به تاثيرات حركت سياسي – تاريخي حضرت امام رضا(ع) ،از مدينه
تا مرو و حضور آن حضرت در مشهد مقدس گفت:
يكي از مهمترين اهدافي كه اين همايش بايد آن را
دنبال كند توسعه و تثبيت فرهنگ رضوي است.
وي گفت :البته اين كار يك توفيق بزرگ است كه با
برنامه ريزي صحيح و عمل مناسب بايد شكر گذار
اين توفيق باشيم.
زارع صفت اضافه كرد :ن��ام امام رضا(ع) ،با ايران و
مشهد گره خورده است و تاكنون به همت اين اداره
كل نه دوره همايش علمي – پژوهشي جاده واليت
برگزار شده و اميد مي رود دهمين همايش نيز به
بهترين شكل برگزار شود.
وي با بيان اينكه در جريان فرهنگ س��ازي براي يك جامعه نقش رويدادهاي تاريخي
از اهميت بس��يار زيادي برخوردار اس��ت ادامه داد :بهره گيري از خروجي اين همايش
اهميت بااليي دارد و حركت امام رضا(ع) ،يك اقدام بسيار ارزشمندي است كه مي توان
در اين همايش به بهترين نحو به آن پرداخت.
مدير كل ميراث فرهنگي ،صنايع دس��تي و گردش��گري خراس��ان رض��وي در ادامه
صحبتهاي خود به ظرفيتهاي موج��ود براي بهره گيري در برنامه ريزي هرچه بهتر
اين همايش اش��اره كرد و افزود :يكي از اين ظرفيتها وجود پايگاههاي تاريخي ميراث
فرهنگي است كه با يك برنامه ريزي مناسب مي توان از اين ظرفيتها نيز استفاده كرد.
وی در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به حركت حضرت ثامن الحجج(ع) ،از
استانهاي مختلف كشور از جمله خوزستان ،فارس و يزد اظهار داشت :يكي از موضوعاتي
كه در اين ميان اهميت دارد اين اس��ت كه از ظرفيتهاي اين استانها نيز بهره گرفته
شود و مديران ميراث فرهنگي اين استانها نيز در جلسات سياستگذاري برگزاري اين
همايش شركت و برنامههاي خود را ارائه كنند.
زارع صفت در ادامه گفت :ثبت جاده واليت در فهرست آثار ملي ،تهيه و نصب المانهاي
مرتبط با حركت امام رضا(ع) ،اس��تفاده از ظرفيتهاي استانهاي مسير جاده واليت،
تش��كيل دبيرخان��ه دائم��ي هماي��ش و  ...از مهمترين
موضوعاتي اس��ت كه بايد در برگ��زاري دهمين همايش
علمي – پژوهشي جاده واليت آنها را اجرايي كرد.
در اين جلس��ه هم چنين سيد جواد جعفري ،مدير عامل
بنياد بين المللي امام رضا(ع) ،نيز در سخناني با قدر داني
از برگزاري اين همايش گفت :يكي از مهمترين اتفاقات و
رويدادهاي فرهنگي كه در سالهاي اخير در حال برگزاري
است ،جش��نواره فرهنگي هنري امام رضاست كه در 31
اس��تان و  78كش��ور در حال برگزاري است كه همايش
جاده واليت نيز يكي از بخشهاي اين جش��نواره بزرگ
و بين المللي است.
وي با اشاره به برگزاري اين همايش افزود :در برگزاري اين
همايش دو اتفاق بس��يار ارزشمند رخ مي دهد اول اينكه
حركت و حضور امام رضا(ع) ،از جنبهها و زاوایای مختلف
بررس��ي و واكاوي مي شود و دوم نيز اينكه يك كار علمي
براي عالم آل محمد(ص)،انجام مي شود.
جعفری خاطر نشان كرد :برگزاري همايش جاده واليت

يك كار بسيار بزرگ و ارزشمندي است كه به تبيين هرچه بهتر زندگي و سيره حضرت
امام رضا(ع) ،مي پردازد.
نمادسازی مسیر جاده والیت از روستای ده سرخ تا مشهد
نماینده جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در همایش علمی پژوهشی جاده والیت با
اش��اره به نمادسازی مسیر جاده والیت از روس��تای ده سرخ تا مشهد ،تصریح کرد :این
اقدام با نظر کارشناسان مسیر جاده والیت طراحی میشود.
محمدرضا پهلوان با اش��اره به تشکیل سه جلسه کمیته علمی این همایش ،اظهار کرد:
کمیته علمی همایش جاده والیت به منظور بررسی
کیفی مقاالت ارس��الی ب��ه دبیرخان��ه این همایش
تشکیل شده است.
وی با اشاره به برگزاری دهمین دوره همایش علمی
پژوهش��ی جاده والیت گف��ت :در صورت��ی که آثار
دریافتی همایش از کیفیت مناسبی برخوردار نباشند
در بحث س��فارش و مقاالت سفارشی ورود خواهیم
داشت و از قلم اساتید این حوزه بهره خواهیم برد.
پهلوان با اشاره به نمادس��ازی مسیر جاده والیت از
روس��تای ده سرخ تا مشهد ،تصریح کرد :این اقدام با
نظر کارشناسان مسیر جاده والیت طراحی میشود .وی همچنین اشاره ای به تشکیل
و برگزاری جلس��ه شورای سیاس��تگذاری همایش جاده والیت داش��ت و خاطرنشان
کرد :توجه به مش��هد  2017به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم یکی از مهم ترین
رویکردهای شورای سیاستگذاری همایش جاده والیت خواهد بود .نماینده جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) در همایش علمی پژوهش��ی جاده والیت در پایان تاکید کرد:
معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی بودجه ای را در خصوص ساخت و احیا مسیر
کاروانهای پیاده حرم رضوی قرار داده اس��ت که مس��ئوالن برگزاری همایش جاده
والیت به این معاونت پیشنهاد داده اند تا این مسیر به موازات جاده والیت بازسازی شود.
هج��رت تاریخی امام رضا(ع) از مدینه به مرو و ش��کل گیری تمدن ش��یعی پس از
ورود امام به ایران و ایجاد تحوالت عظیم سیاسی ،تبلیغی و فرهنگی و موارد ناگفته
ی زیادی از جمله مس��یر هجرت یا راه والیت هنوز نیاز به تحقیق و پژوهش زیادی
دارد .مامون عباس��ی بعد از به دست گرفتن حاکمیت از امام دعوت به عمل آورد که
به خراس��ان بیاید .امام ابتدای امر تصمیم بر نیامدن داش��ت و حتی در برخی منابع
آمده که گویا از شهادت خودش از این س��فر آگاه بود و حتی در جمع خویشاوندان
خود فرمودند« :بر من گری��ه کنید زیرا دیگر به مدینه باز نخواهم گش��ت ».امام از
مدینه به س��وی بصره(عراق کنونی) از مسیر قادسیه مسیر هجرت را شروع کرد و از
مرز ش��لمچه در استان خوزستان وارد خاک ایران شد.
ش��لمچه را قدمگاه ورود امام به ایران می نامند.
هجرت امام رضا(ع) و شکل گیری تمدن اسالمی
امام پس از استان خوزستان وارد استان کهگیلویه و بویر
احمد شدند و سپس از استان فارس ،یزد ،خراسان جنوبی
گذر و نهایتاً به خراسان رضوی رسیدند .از این استان سفر
به مرو در ترکمنس��تان ادامه دادند و س��پس به مشهد یا
همان والیت توس قدیم که محدوده ی شهرستان مشهد
کنونی و بخشهایی از خراس��ان رضوی فعلی را در برمی
گرفت ،برگش��تند .از هر منظر که به این هجرت یا رویداد
بزرگ تاریخی بنگریم بیشتر از پیامدها ،اتفاقات تاریخی،
سیاسی و برکات این سفر آگاه می شویم .به طور قطع می
توان گفت بعد از ورود امام به ایران تمدن ش��یعی ش��کل
گرفت که در ن��ه دوره ی برگزار ش��ده ی همایش علمی
و پژوهش��ی جاده والیت یک��ی از فراخوانهای همایش
همین نقش تمدن ساز امام در ایران و شکل گیری تمدن
اسالمی بوده است.

جشنواره تئاتر رضوی

حسين ثابت قدم وحید
خراسان شمالی

حضور بیش از  180هنرمند
در دهمین جشنواره تئاتر رضوی
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خراس�ان شمالی -مینا اسعدی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی
گفت :امسال این جشنواره برای ششمین سال در خراسان شمالی برگزار و بیش از ۱۸۰
هنرمند که اکثریت آنان از هنرمندان این اس��تان هستند در این جشنواره شرکت می
کنند.
حس��ین ثابت قدم وحید با اش��اره به اس��تقبال
خوب مردم از برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی در
دورههای گذشته ،اظهار کرد :امسال این جشنواره
با رویک��رد جدید و متفاوتی نس��بت به دورههای
گذشته برگزار خواهد شد.
وی اف��زود :در دهمی��ن جش��نواره تئاتر رضوی،
هنرمن��دان اس��تان اجرای مش��ترکی با کش��ور
تاجیکستان خواهند داشت که از کارهای شاخص
جشنواره خواهد شد که امکان راهیابی در جشنواره
فجر را پیدا خواهد کرد.
وی با اش��اره به افتتاح و بهره برداری تماش��اخانه
شمس در دهمین جشنواره تئاتر رضوی گفت12 :
اثر نمایش��ی به بخش مسابقه جش��نواره تئاتر رضوی راه یافته که این آثار برای نمایش
عموم از  25مردادماه در دو سالن گلشن و تماشاخانه شمس بجنورد وابسته به اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان اجرا و داوری میشود.
ثابت ق��دم وحید در خص��وص اعتب��ارات برگزاری
جشنواره تاتر رضوی نیز تصریح کرد :برای برگزاری
جشنواره مبلغ  ۱۰میلیارد ریال اعتبار پیش بینی
شده که 5میلیارد آن اس��تانی و مابقی آن توسط
وزارت ارشاد اس�لامی تامین خواهد شد که سهم
وزارت فرهنگ وارشاد اس�لامی به این جشنواره
تخصیص داده شده است.
وی با تاکی��د بر برگ��زاری هر چه بهت��ر دهمین
جش��نواره تئات��ر رضوی در س��ال ج��اری اظهار
امیدواری کرد :سال آینده شاهد حضور هنرمندانی
از حداقل پنج کشور جهان در این جشنواره خواهیم
بود و این جش��نواره به صورت بین المللی برگزار
خواهد شد.
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ارتقای تراز فرهنگی خراس�ان شمالی از ثمرات
جشنواره تئاتر رضوی است
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی ،ارتقای
طراز مذهب��ی ،فرهنگی و هنری این اس��تان را از ثمرات
برگزاری چند دوره جشنواره سراس��ری تئاتر رضوی به
میزبانی خراسان شمالی دانست.
دبیر دهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی با بیان
اینکه ارتقاء فرهنگی و مذهبی خراسان شمالی از ثمرات
جشنواره تئاتر رضوی است ،افزود :این جشنواره سبب شد
تا مسؤوالن استانی توجه بیشتری به مقولههای مذهبی،
فرهنگی و هنری استان داشته باشند.
ثابت قدم افزود :برای نخستین بار شورای سیاست گذاری
جش��نواره سراس��ری تئاتر رضوی متش��کل از استاندار
خراسان شمالی ،امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان،
دو نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسالمی ،مدیرعامل
بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،مدیرکل هنرهای نمایشی

وزارت ارش��اد و معاون هنری وزیر ارشاد به همراه دو تن از هنرمندان تئاتر دینی کشور
تشکیل شده است.
وی تصریح کرد :با توجه به تجارب چند ساله خراسان شمالی ،این استان قابلیت تبدیل
ش��دن به پایگاه تئاتر دینی کشور را داشته و این موضوع از سوی مسئوالن کشوری نیز
پذیرفته شده است.
اعضای هیئ�ت ارزیاب�ی و انتخاب متون
جشنواره سراسری رضوی مشخص شدند
وی با اش��اره ب��ه اعالم اس��امی هیئ��ت ارزیابی و
انتخاب متون دهمین دوره جش��نواره سراسری
تئاتر رضوی که همزمان با دهه کرامت امس��ال به
میزبانی خراسان ش��مالی برگزار میشود ،اظهار
کرد :نادربرهانی مرند ،افش��ین خورشید باختری
و نصراهلل قادری به عنوان هیئت ارزیابی و انتخاب
متون این جشنواره معرفی شده اند.
ثاب��ت قدم وحید با اش��اره به این ک��ه در مجموع
 ۱۲۰متن نمایش��ی از اس��تانهای مختلف کشور
به دبیرخانه این جش��نواره رسیده اس��ت ،افزود :در این جشنواره اثر نمایشی مشترک
هنرمندان خراسان ش��مالی با کشور تاجیکستان و همچنین اثر نمایشی مشترک بین
هنرمندان این استان و چند استان دیگر کشور به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی اضافه کرد :عالوه بر این در دهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر رضوی ،پنج متن
برگزیده ادوار گذشته این جش��نواره نیز از سوی
هیئت ارزیابی مت��ون انتخاب ش��ده و در اختیار
ش��رکت کنندگان قرار داده میش��ود تا نسبت به
بازتولید این آثار اقدام کنند.
خراسان ش�مالی میتواند پایتخت تئاتر
دینی و مذهبی باشد
قائم مق��ام و دبی��ر تخصصی دهمین جش��نواره
سراسری تئاتر رضوی معتقد است خراسان شمالی
میتواند پایتخت تئاتر دینی و مذهبی باشد.
حسن عابدی اظهار کرد :به طور قطع تنها جشنواره
تئاتر دینی در کشور جشنواره تئاتر رضوی است،
و خراسان ش��مالی میتواند پایتخت تئاتر دینی و
مذهبی باشد و فضای این نوع تئاتر را س��امان بدهد ،و نشان دهد تئاتر دینی که دارای
مخاطب است توان تولید نمایش خوب را دارد.
یک کارگردان برجسته تئاتر :تئاتر دینی بستر
شکوفایی انسانیت و معنویت است
کارگردان پیشکس��وت تئاتر با بیان آنکه تولید آثار دینی
نباید تنها متکی به مناسبتهای مذهبی و تقویمی باشد
گفت :تئاتر دینی بستر شکوفایی انسانیت و معنویت است.
هادی مرزبان ،یکی از مشکالت اصلی تولید آثار دینی در
کشور را محدودیت اجرای این آثار در ایام و مناسبتهای
مذهبی دانس��ت و اظهار کرد :تا زمانی که به هر اثر هنری
نگاه مناسبتی و مقطعی وجود داش��ته باشد نمی توانیم
انتظار جریان سازی و فرهنگ سازی به واسطه آن تولید
هنری در جامعه داشته باشیم.
وی ادامه داد :ایران کش��وری مسلمان است و بزرگترین
کشور شیعه جهان به شمار می رود اما با گرفتن یک آمار
در طول سال به راحتی می توان متوجه شد که تولید آثار
دینی در هر گونه هنری از تئاتر و س��ینما گرفته تا س��ایر

95
ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
(علیه السالم)

ش��اخههای هنر ،تنها محدود به ماههای خاص مذهبی و یا مناسبتهای تقویمی شده
است.
کارگردان نمایش دینی «دزدآب» با تاکید بر این مس��اله که ریش��ه و بنیان تئاتر از بدو
پیدایش بر پایه مراسم و آیینهای مذهبی بوده گفت :نمی توان ماهیت و اصالت تئاتر از
مبانی دینی و معنوی جدا کرد؛ چرا که اصل تئاتر بر تزکیه نفس(کاتارسیس) استوار است
و مخاطب تئاتر در مواجهه با این هنر در حقیقت سفری معنوی را در بطن و روح خود آغاز
می کند و با پایان نمایش به نقطه ای که نویسنده و کارگردان مدنظرش بوده می رساند.
جشنواره تئاتر رضوی باید انعکاس دهنده مفاهیم بدیع فرهنگی باشد
مشاور عالی و هنری دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی ،آشنایی با نمایشنامههای
جدید در حوزه فرهنگ رضوی و تمایل تعدادی از نمایشنامه نویسان برای انعکاس این
موضوع را از محاسن جشنواره تئاتر رضوی برشمرد.
حسین مس��افر آستانه گفت :نخستین توقعی که درباره جش��نواره تئاتر رضوی وجود
دارد این است که مخاطب را با مفاهیم بدیع و تازه
تری نس��بت به آنچه که در فرهنگ عوامانه دیده
میش��ود ،روبرو کرده و ابعاد جدیدی از فرهنگ
رضوی را منعکس کند؛ یعنی اگر جش��نواره ای
با نام و موضوع مش��خص طراحی میشود ،نقش
شرکت کنندگان به صورت جدی تری دیده شود
و صرفا شاهد حضور آثار دم دستی ،با موضوعات
تکراری نباشیم.
مدیر کل سابق هنرهای نمایشی کشور با تاکید بر
اینکه این مفاهیم باید در قالب اجرایی تاثیرگذار،
ماندگار ،ویژه و هنرمندانه پرداخته ش��ده باشد،
ابراز امیدواری کرد این توقع هرچه بهتر و بیشتر
برآورده شود و در جشنواره تئاتر رضوی با موضوعاتی روبرو شویم که با تحقیق به مفاهیم
جدید و بدیع دست پیدا کرده اند.
جش�نواره تئاتر رض�وی در تقویت تئاتر
دینی حائز اهمیت است
یک بازیگر سینما ،تئاتر و تلویزیون برگزاری  9دوره
جش��نواره تئاتر رضوی را در دست یافتن به غنای
موضوعی و تقویت تئاتر دینی حائز اهمیت دانست.
محم��ود پاک نی��ت گف��ت :باید تالش ش��ود در
جش��نواره تئاتر رضوی ،صرفا تمرکز بر مباحث و
مسائلی باشد که در ارتباط با مضامین رضوی است
زیرا گاه دیده میش��ود در جشنوارههای مختلفی
که برگزار میشود ،آثار و نمایشنامههایی وارد شده
اند که هیچ ربطی به اصل موضوع جشنواره ندارد؛
مساله جشنواره تئاتر رضوی نیز باید صرفا در ارتباط
با این مقوله باشد نه اینکه در حاشیه و کنار آن ،تئاترهای دیگر هم وارد ماجرا شود.
وی برگزاری  9دوره جشنواره تئاتر رضوی را در دست یافتن به غنای موضوعی و تقویت
تئاتر دینی حائز اهمیت دانست و افزود :کسانی که در این جشنوارهها شرکت می کنند
حتما به آن مضامین معتقد هس��تند و ارزش��های آن را باور دارند ،لذا وقتی گروههای
تئاتری در جشنواره گرد هم می آیند ،در زمینه کارهایی که انتخاب و اجرا شده ،تبادل
نظر می کنند ،به نقد و بررس��ی آثار یکدیگر می نش��نینند و تجربیات یکدیگر را مورد
استفاده قرار می دهند.
این بازیگر برجسته کش��ور بیان کرد :اگر دورههای اول و دوم جشنواره تئاتر رضوی را
با دورههای کنونی مقایس��ه کنیم ،حتما رشد آن قابل مش��اهده است زیرا ادوار پایانی
دربرگیرنده مجموعی از تجربیات ،همفکری ،تالش��ها و رفع نقاط ضعف و تقویت امور
قوت است.
«تئاتر رضوی» نیاز به رویکرد جدید اجرایی براساس سوابق گذشته خود
دارد
هنرمند پیشکس��وت تئاتر گفت :جش��نواره «تئاتر رضوی» پس از وقفهای دو ساله از
سر گرفته شدهاست که براساس همان ساختار سنتی اجرایی خود برگزار خواهد شد،
اما این جش��نواره برای پویایی و تأثیر بیش��تر نیاز به بازنگری برنامههای خود براساس
تجارب گذشته دارد.
سعید تشکری اظهار کرد :جشنواره «تئاتر رضوی» پس از وقفهای کوتاه مجدد فعالیت

خود را از س��ر گرفته است و در آن ش��اهد حضور هنرمندان جوان در کنار هنرمندانی
هستیم که سابقه طوالنی در پرداختن به تئاتر با مضمون رضوی دارند و این خود فرصتی
به وجود میآورد تا ثم��ره تجربه و تنوع در کارهای مختلفی که در بخشهای گوناگون
این جشنواره شرکت کردهاند را از نزدیک شاهد باشیم.
وی ش��روع دهمین دوره جشنواره تئاتر رضوی نسبت به ادوار گذشته را مثبت ارزیابی
کرد و ادامه داد :برگزاری همایش گفتمان تئاتر دینی باعث تعامل و تبادل نظر گسترده
میان اهالی تئاتر و هنرمندان تئاتر رضوی و پیاده شدن تصمیمات در خالل روند اجرایی
دوره اخیر این جشنواره شد.
نویسنده نمایشنامه رضوی «هفت دریا شبنمی» تصریح کرد :آنچه که مسلم است اینکه
جشنواره تئاتر رضوی از فقدان ایدهپردازیهای بکر و تازه که به روایتی متفاوت از یک
اثر نمایش��ی منجر میشود رنج میبرد ،که تا حدی در همایش گفتمان تئاتر دینی این
جشنواره با حضور کارشناسان تئاتر به آن بیش از پیش پرداخته شود و به دنبال راهکاری
برای رفع مشکالت آن باشند.
با حضور بزرگان تئاتر کشور؛همایش ملی
تئاتر دینی در بجنورد برگزار شد
همایش ملی گفتمان تئاتر دینی کش��ور با حضور
اساتید برجسته تئاتر کشور اول و دوم مرداد ماه در
خراسان شمالی برگزار شد.
معاون هنری وزیر ارشاد اسالمی:ضرورت
توجه ب�ه جنبه های دراماتی�ک نمایش های
رضوی
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی
به دهمین جشنواره تئاتر رضوی بر ضرورت پژوهش
در متون مرتب��ط با موضوع و توج��ه به جنبههای
دراماتیک و پرهیز از شعار زدگی تاکید کرد.
اینکه که به توفی��ق الهی و تالش و همت همکاران
محت��رم و مش��ارکت فعال هنرمن��دان ارجمند
پ��س از یک دوره وقفه ،تئات��ر رضوی مجددا در
حوزه فعالیتهای هنری جشنواره رضوی مطرح
و مقرر گردیده است همس��و با رویکرد محوری
تولی��د آثار فاخر ب��ا مضامین دین��ی و معنوی با
بهره گیری از آموزه های رضوی و معارف دینی
نس��بت به برنام��ه ریزی و فراخ��وان برای خلق
آثار ارزش��مند و مان��دگار اقدام گ��ردد ،ضمن
تاکید بر ض��رورت پژوهش در مت��ون مرتبط با
موضوع و توجه به جنبه های دراماتیک و پرهیز
از شعارزدگی و نگاه س��طحی به مقوله نمایش،
اهمیت ژرف اندیش��ی،مس��ئله یابی ،اثربخشی و
اس��تمرار فعالیتهای هنری در صحنه بی بدیل تئاتر و از جمله در عرصه جش��نواره
رضوی را یادآوری و رای همه فعاالن تئاتر رضوی و متولیان آن در اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان خراسان ش��مالی به ویژه هنرمندان صاحب نظر و حاضر در
صحنه ،توفیق روزافزون مسئلت می نمایم.
جشنواره تئاتر رضوی مقبولیت جهانی پیدا کند
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشستی خبری در بجنورد گفت :جشنواره
تئاتر رضوی که عنوان بین المللی دارد باید در همه ابعاد خود جهانی عمل کند.
علی مراد خانی ،اظهار کرد :الزم است تا برای استقرار دبیرخانه جشنواره تئاتر رضوی،
دبیر یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی بعد از اتمام جشنواره دهم معرفی شود.
وی گفت :افزون با انتخاب دبیر یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی  ،فضا و برنامه
ها توسط شورای سیاستگذاری جشنواره تدوین خواهد شد.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اش��اره به حضور کشور تاجیکستان در
دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی ،خاطرنشان کرد :این جشنواره به مباحث هویتی
و باور های موجود در جامعه می پردازد که باید محتوای ارزشی ،دینی داشته و خروجی
جشنواره سبب تبیین و ترویج انسانیت ،معرفت و پاکدامنی شود.
وی بر ارتقای کیفیت آثار نمایش��ی در جش��نوارههای تئاتر تاکید کرد و یادآور شد :با
ارتقای س��طح کارها میتوان یکی از اهداف اصلی برگزاری جشنوارهها را بیش از پیش
محقق ساخت.

جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان
عربی(یادمان دعبل خزاعی)

همایون قنواتی
خوزستان

جشنواره ای به نام دعبل خزاعی

روایت همایون قنواتی از گرد آمدن شاعران
عرب زبان در جوار آرامگاه شاعر بلندآوازه رضوی
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خوزس�تان -عباس حیدری :دیدار تاریخی و خاطره انگیز دعبل خزاعی شاعر ،ادیب،
مدیحهسرا و ذاکر فضایل اهل بیت(درگذشته به سال  245قمری) با امام رضا(ع) در روزگار
حضور آن حضرت در طوس اتفاق افتاد.
پس از قبول والیتعهدی توس��ط امام رضا(ع) و هجرت آن حضرت به س��رزمین خراسان،
دعبل به ایران آمد و از آن پس تا آخر عمر در مدح و
بزرگی امام هشتم و سایر ائمه اطهار(ع) به زبان عربی
مدیحه سرایی کرد.
او در ایران درگذش��ت و مرقد باش��کوهش در شهر
شوش در خوزستان بنا شد .حاال آرامگاهش هر ساله
میعادگاه شاعران رضوی عرب زبان دنیاست که به
ش��وش می آیند و در این شهر تاریخی و البته بسیار
زیبا و دیدنی در مدح ضامن آهو شعر می خوانند.
جش��نواره ش��عر رضوی به زبان عربی ،با گسترده
بین المللی از برنامههای جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) است که همه س��اله به میزبانی شهر شوش
برگزار میش��ود و هزاران نفر در جوار بارگاه دعبل
خراعی ،پای شعرهای ش��اعران عرب زبانی می نشینند که عاشقانههایشان برای حضرت
ثامن الحجج(ع) را قرائت می کنند.
افتخاری برای قدیمی ترین شهر جهان
همایون قنواتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان که دبیری جشنواره شعر رضوی
عربی را نیز برعهده دارد،به اهمیت این جشنواره برای خودش،همکارانش و همه مردمان
والیت مدار خوزستان اشاره می کند و می گوید :جشنواره شعر رضوی به زبان عربی(یادمان
دعبل خزاعی) یک افتخار بزرگ برای خوزستان بخصوص شهر شوش محسوب میشود
و ما هر ساله از همه توان مان و از موقعیت تاریخی باستانی و مذهبی شهر شوش که بارگاه
دعبل نیز در آن قرار دارد برای برگزاری فاخر و آبرومندانه جشنواره استفاده می کنیم.
شوش با آن س��ابقه تمدنی  ۳هزار و  ۵۰۰س��اله که به عنوان قدیمی ترین شهر جهان نیز
براساس اسناد تاریخی شناخته میشود ،میزبان جشنواره ای است که در قلب مردمان این
شهرجای دارد و برایشان رویدادی بسیار مهم تلقی میشود.
مردمانی که شیفته و عاشق امام رضا(ع) و شعرند
او به عش��ق و ارادت عمیق مردم خطه خوزس��تان به اهل بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) هم
اش��اره دارد و از روحیه ش��اعرانه قوم عرب یاد می کند و می گوید :شعر به ویژه شعر آیینی
در میان قوم عرب جایگاه ویژه ای دارد و عرب زبانهای خوزستان شیفته و عاشق شعرند.
شاید برایتان جالب باشد که بگویم حداقل  6هزار نفر در اختتامیه جشنواره شعر رضوی در
شوش ش��رکت می کنند و این برنامه همواره مورد استقبال مردم خوزستان به ویژه مردم
شهر شوش قرار می گیرد.
شاعران عرب زبان دنیا هم می آیند
قنواتی از حضور ش��اعران عرب زبان بقیه کش��ورها در این
جشنواره بین المللی هم خبر می دهد و می گوید :ما هرساله
با مراکزی همچ��ون جامعه المصطفی العالمیه ،س��ازمان
فرهنگ و ارتباطات اس�لامی ،مجمع جهانی اهل بیت(ع)
و...که در حوزه بین الملل فعال هستند رایزنیهایی فراوانی
برای دعوت از شاعران عرب زبان انجام می دهیم که حاصل
این تالشها حضورشاعران شیعی و حتی غیرشیعی عرب
زبان عالق��ه مند به حضرت رضا(ع) از سراس��ر دنیا در این
جش��نواره است .امس��ال به دنبال آن هس��تیم تا مداحان
مشهوری همچون نزار القطری و ش��یخ باسم کربالیی که
ب��ه زبان عربی مداحی م��ی کنند و ش��اعران بلند آوازه ای
نیزهس��تند و در میان مردم عرب زبان محبوبیت ویژه ای
دارند ،در آیین افتتاحیه یا اختتامیه جشنواره حضور یابند.
مدل برگزاری برنامه
وی به نحوه برگزاری جش��نواره هم اشاره دارد و می گوید:

جشنواره شعر رضوی به زبان عربی در دو بخش مقدماتی و نهایی برگزار میشود که بخش
مقدماتی آن در ش��هر اهواز و مرحله نهایی با آیین باش��کوه اختتامیه در جوار بارگاه شاعر
بلند آوازه شیعی(دعبل خزاعی) در شوش برگزار میشود.
در دورههای گذشته جشنواره ،معموال از شاعران عرب زبان استان خوزستان در تیم داوری
استفاده می ش��د اما در این دوره بر آنیم تا شاعرانی
از دیگر مناطق کشور و حتی دیگر کشورها در میان
هیئت داوران جشنواره حضور داشته باشند.
برند فرهنگی و مذهبی شهر
دبیر جشنواره شعر رضوی عربی به توسعه فرهنگی
و گردشگری شهر شوش هم توجه دارد و می افزاید:
این جشنواره می تواند در رونق فرهنگی شهر شوش
موثر باش��د بخصوص که این شهر تاریخی پتانسیل
رش��د فراوانی دارد ب��ه نظرمن در زم��ان برگزاری
جش��نواره ،از حضور گردش��گران و توریستهای
خارجی هم می توان بهره برد و این جش��نواره را به
برند فرهنگی و مذهبی این شهر باشکوه خوزستانی
تبدیل کرد.
رونمایی از پوستر جشنواره
با حضور مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان خوزستان و دبیر اجرایی جشنواره بین
المللی شعر رضوی ،پوستر ششمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی یادمان
دعبل خزاعی رونمایی شد.
آرزوی دبیر جشنواره
مدیرکل ارشاد استان خوزستان در پایان سخنانش ،آرزو دارد در دوران مدیریتش بتواند،
جلوههایی از عشق مردمان خوزستان نس��بت به امام رضا(ع) ،را در قالب برگزاری پرشور
و فاخر جشنواره شعر رضوی عربی ،نشان دهد و خادمی از خادمان امام رضا(ع) باشد.
قوانین جشنواره برای شاعران
سید کریم موسوی مدیر اجرایی این جشنواره که خودش هم شاعر عرب زبان و هم مبتهل
خوان است هم به برخی قوانین شرکت در این جشنواره برای شاعران اشاره دارد ومی گوید:
شاعران می توانند آثار خود در تمامی سبکها و قالبهای شعر عربی(قصیده ،غزل ،ابوذیه،
موال و  ). . .را ارس��ال نمایند.شعرها باید هم به لحاظ محتوایی مناسب و با محوریت مدح،
ثنا و مناقب امام هشتم باشند و هم قبال در کنگره و یا جشنواره دیگری ارائه نشده باشند.
او اس��تقبال گسترده شاعران عرب زبان از جشنواره را نقطه عطف جشنواره امسال عنوان
می کند.
 40درصد آثار رس�یده به جش�نواره ش�عر رض�وی عربی از ش�اعران دیگر
کشورهاست
دبیر اجرایی شش��مین جشنواره شعر رضوی به زبان عربی
«یادمان دعبل خزاعی» از دریافت  ۳۴۰اثر برای ش��رکت
در ششمین جشنواره ش��عر رضوی به زبان عربی خبر می
دهد که  40درصد آن مربوط به شاعران دیگر کشورهاست.
س��ید کریم موس��وی با بیان اینکه آثار رس��یده از خارج از
کشور مربوط به کشورهای عراق ،عمان ،بحرین ،عربستان،
مصر ،سوریه ،س��ودان ،یمن ،کویت ،لبنان ،مالزی و تونس
است ،می افزاید :بیشترین رقابت ش��اعران در زمینه شعر
شعبی(محلی) و بیشترین آثار رسیده در این بخش مربوط
به کشور عراق است.
دبیر اجرایی شش��مین جش��نواره ش��عر رضوی به زبان
عرب��ی «یادمان دعبل خزاعی» ،با اش��اره ب��ه اینکه آثار
رسیده نسبت به سال گذش��ته رشد قابل توجهی داشته
و از لحاظ کم��ی و کیفی مطلوب بوده ،خاطرنش��ان می
کند :آثار خارجی رسیده نسبت به سال قبل  100درصد
رشد داشته است.

ناصر مقدم

همایش نماز
در آموزههای رضوی

زنجان

میزبانی زنجان از همایش علمی پژوهشی
نماز در آموزههای رضوی
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زنجان -نرگس سعادتی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان زنجان با اشاره به میزبانی
این استان از همایش علمی پژوهشی نماز در آموزههای رضوی گفت :حدود  100مقاله
به دبیرخانه این همایش ارسال شد .اختتامیه هم  28مردادماه برگزار میشود.
ناصر مقدم در مورد تمهیدات صورت گرفته در اجرایی شدن همایش در استان زنجان
اظهار کرد :در حاش��یه برگزاری همایش علمی پژوهش��ی نم��از در آموزههای رضوی
نمایشگاه عکس با موضوع نماز و نمایشگاه کتاب که شامل مجموعه آثاری با محوریت
امام رضا(ع) اس��ت را به نمایش درمی آورد تا موجبات آش��نایی بازدید کنندگان با این
آثار فراهم شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��تان زنجان تصریح کرد :هدف از برگزاری همایش نماز در
آموزههای رضوی ،اش��اعه و ترویج فرهنگ دینی و مذهبی است و درصدد هستیم این
همایش را گامی در جهت شناخت و حرکت در مسیر ائمه(ع) قرار دهیم.
وی در بیان ویژگی این همایش نسبت به ادوار گذشته گفت :انتخاب موضوع نماز رونقی
اساس��ی به این همایش داده است و خوشبختانه
استقبال خوبی را شاهد بودیم.
دبی��ر همایش نماز در آموزهه��ای رضوی تصریح
کرد :عملکرد مسئوالن در بهتر صورت گرفتن این
همایش نقش بسزایی دارد که در این میان می توان
به حمایتهای بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در این
مسیر اشاره کرد.
وی در بیان پیش��نهاداتی برای برگزاری کیفی تر
همایش نماز در آموزههای رضوی ،گفت :بایستی
نسبت به موضوعاتی که به هر استان اختصاص پیدا
می کند تأمل صورت گیرد و نس��بت به موضوعی
که برای اس��تانی انتخاب شده است امکان تجدید
نظر وجود داشته باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد زنجان تصریح کرد :تجدید نظر در محورها و عناوین جشنوارهها
در برخی موارد می تواند استقبال از جشنواره را تا حد بسیار زیادی ارتقا دهد.
مقدم تاکید کرد :اینکه در یک اس��تان یک موضوع  5س��ال عنوان جشنواره را به خود
اختصاص دهد نمی تواند برای مخاطب تازگی و نوآوری به ش��مار آید ،به همین جهت
تاکید بر آن است که عنوان جشنوارهها متناسب با سالی که در آن قرار گرفته ایم و دوره
ای در تمام استانهای کشور تغییر داشته باشد.
60مقاله در رقابت نهایی
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان زنجان گفت :با پایان مهلت ارسال آثار به
همایش نم��از در آموزههای رضوی از س��ری برنامههای
سیزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) 92
اثر به دبیرخانه جش��نواره رضوی در زنجان ارسال شده
است .امسال داوری مقاالت در پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و
ارتباطات انجام میشود ،ادامه داد :از این تعداد مقاله 60
اثر برای داوری انتخاب شد.
به گفته مقدم ،بیش��تر آثار ارسالی از آمل ،اصفهان ،البرز،
تبریز ،ارومیه ،ایالم ،گرگان ،قم ،زنجان ،هرمزگان ،اردبیل،
خراس��ان رضوی ،خراس��ان جنوبی ،اراک ،چهارمحال
بختیاری ،شیراز و گلستان است.
نشست اعضای ستاد هماهنگی همایش نماز در
آموزههای رضوی
در این نشس��ت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
زنجان با تاکید بر اینکه همایش نماز در آموزههای رضوی
 28مرداد در فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان برگزار
شد ،ادامه داد :این برنامه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد
که پس از افتتاحیه این همایش در نوبت صبح پژوهشگران

و محققان برتر به ارائه مقاله می پردازند.
به گفته وی ،اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان همایش علمی و پژوهشی نماز در آموزههای
رضوی نیز نوبت بعدازظهر برگزار میشود.
این مقام مسئول به برگزاری نمایش��گاه آثار هنری در حاشیه این همایش اشاره کرد و
افزود :روحانیون استان زنجان حضور پررنگی در مراسم اختتامیه این همایش دارند.
وی گفت :جایگاه نماز در بیانات امام رضا(علیهالسالم) ،نماز مطلوب در فرهنگ رضوی،
نقش نماز در خودس��ازی انس��انها از منظر امام رضا(علیهالسالم) ،نقش نماز در ایجاد
وحدت اجتماعی و سیاسی در فرهنگ رضوی ،آداب و ادب حضور در نماز از دیدگاه امام
رضا(علیهالسالم) ،وظایف و تکالیف مردم نسبت به نماز در کالم رضوی ،نقش نماز در نفی
آسیبها و منکرات در فرهنگ رضوی ،نقش نماز و مسجد در اخالق فردی و اجتماعی در
فرهنگ رضوی ،آسیب شناسی نظری و رفتاری نماز در فرهنگ رضوی و دلیل وجوب
نماز در سیره امام رضا(علیهالسالم) از محورهای این همایش است.
تشکیل اتاق فکر
ناصر مقدم ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
زنجان اظهار کرد :در راس��تای اج��رای مصوبات
کمیته برنامه ریزی س��یزدهمین دوره جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) مبنی بر رهنمودهای وزیر
فرهنگ وارشاد اسالمی و داشتن اتاق فکر از افراد
مجرب و صاحبنظر ،اعضای اتاق فکر همایش«نماز
در آموزههای رضوی» استان زنجان تعیین شد.
وی با اشاره به اهداف تشکیل اتاق در این همایش
خاطرنشان کرد :فراهم کردن زمینه مناسب برای
تحلیل و بررس��ی عملکردها و ارائ��ه راهکارهای
کالن ،به کارگیری خرد جمعی در بررسی و طراحی
برنامههای موضوعی جشنواره ،اعتماد سازی و مشارکت جویی و فرصت یابی و فرصت
سازی از اهم این اهداف است.
این مقام مسئول ادامه داد :در این اتاق فکر ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان
رئیس اتاق حضور خواهد داشت.
توجه به کودکان ونوجوانان در همایش
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان و یکی از اعضای اتاق فکر
همایش نماز در آموزههای رضوی گفت :باید روشی اتخاذ کرد تا سبک زندگی حضرت
رضا(ع) قابل تفهیم برای محدودههای سنی مختلف باشد.
محمد نقی صالحی با تاکید بر اینکه نماز در آموزههای رضوی موضوع خوبی است افزود:
تبیی��ن این فریضه الهی از منظر امام رضا(ع) می تواند در
نهادینه کردن فرهنگ اقامه نماز در جامعه موثر باشد.
صالحی با تاکید براینکه فرهنگ س��ازی نماز در جامعه
از زبان ام��ام رضا(ع) در این همایش دنبال میش��ود،
خاطرنش��ان کرد :اگ��ر برنامههای ای��ن همایش برای
کودکان قابل فهم باش��د ،می تواند اثرگذاری بیشتری
داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه زبان پژوهشی نیازمند سواد دانشگاهی
اس��ت ،افزود :نماز یک تکلیف عمومی است و نیاز است تا
مردم با همه ابعاد مختلف زندگی آن حضرت آشنا شوند.
صالح��ی با تاکید ب��ر اینکه برای تعمیق و معرفی س��یره
زندگ��ی آن حضرت و فرهنگ س��ازی در زمینه نماز باید
نگاهها را گس��ترده کرده و تنها به مقاالت علمی بس��نده
نکنیم ،اظه��ار کرد :اج��رای برنامههای جانب��ی در این
همایش همچون هنرهای نمایشی ،تجسمی و قصه گویی
می تواند در تعمیق باورهای آن حضرت در بین کودکان
و نوجوانان موثر باشد.

جشنواره داستان رضوی«کبوتر
حرم»

محمدرضا سوقندي
سمنان

توجه به ادبیات دینی و والیی در
جشنواره امام رضا(ع) راهبردی اصولی است
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س�منان -آرزو ایمانی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان سمنان ،ادبیات را
س��رمایه فرهنگی و زیربنای هر تمدن دانست و گفت :توجه به ادبیات دینی و والیی در
جشنواره امام رضا(ع) راهبردی اصولی است.
س��وقندی در مقدمه کتاب کبوتر حرم که به انتشار آثار برگزیده جشنوارههای داستان
نویسی رضوی اختصاص دارد ،افزود :ادبیات جان
مایه فرهنگ است و فرهنگ بدون ادبیات کالبدی
بی روح ماند و خالصه کردن ادبیات  ،انواع و ژانرهای
ادبی در کارکرد ابزاری آن نشان از عدم شناخت این
مهم در عرصه فرهنگ است.
وی توجه به داس��تان نویس��ی و اس��تضائه از انوار
تابناک عال��م آل محمد(ص) امام رض��ا(ع) نه به
عنوان یک رش��ته در کنار بقیه رشتهها بلکه پایه و
اساس تولیدات فرهنگی هنری است.
وی خاطرنشان کرد :با پدید آمدن ادبیات ماندگار
عناوین فرهنگی و هنری ج��ان می گیرد چرا که
سایر بخشها وامدار تولیدات ادبی است.
سوقندی برگزاری دورههای مختلف جشنواره داستان رضوی «کبوتر حرم» در استان
سمنان را گامی در پاسخ به این نیاز دانست و تاکید کرد :اگرچه این جشنواره در آغاز راه
است و نویسندگان با خلق آثار حماسی و قرار گرفتن در ساحت حریم حرم و سرادق آن
راه درازی در پیش دارند اما دستها و قلمها به رسم ادب به آستان بوسی رضا می روند
و اندیشهها در پرتو جلوههای آن تازه می شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان س��منان در این مقدمه از همه اهالی قلم و
نویس��ندگان به ویژه آنان که آثارشان در این مجموعه گردآمده است و نیز دبیران قبلی
جش��نواره داستان رضوی تقدیر و برای رش��د کمی و کیفی آثار جشنواره در دورههای
بعدی آرزوی موفقیت کرد.
داستانهاي برگزيده جشنواره در «كبوتر حرم»
دبير جشنواره داستاننويسي رضوي از چاپ و انتشار آثار  ۹دوره جشنواره داستان رضوي
«کبوتر حرم» در س��ه مجلد خبر داد و گفت :آثار دورههاي دهم و يازدهم اين جشنواره
در مجموعه كوچكتري منتشر خواهد شد.
محمد رضا س��وقندي ،اظهار كرد :امس��ال ش��اهد برگزاري يازدهمين دوره جشنواره
سراسري داستان رضوي به ميزباني سمنان هستيم.
وي گفت :كل فرآيند اين جشنواره به صورت الكترونيكي و از طريق پايگاه اطالعرساني
و س��ايت جشنواره انجام ميشود و دريافت آثار نيز از طريق سامانه مخصوص جشنواره
داستان رضوي خواهد بود.
دبیر تخصصی و اتاق فکر جشنواره
سوقندي افزود :حس��ينعلي جعفري از داستان نويسان
معروف كشور به عنوان دبير تخصصي جشنواره داستان
رضوي انتخاب شده است.
دبير جشنواره داستاننويسي رضوي اشاره اي هم به اضافه
شدن بخشهاي مختلفي به جشنواره داستان رضوي براي
برگزاري هر چه بهتر اين جش��نواره داشت و ابراز كرد8 :
كارگاه آموزش داستان نويسي در  8شهرستان استان براي
عالقه مندان داستان نويسي براي مشاركت فعال در توليد
آثار برتر برگزار شد.
وي خاطر نش��ان كرد :از ديگر اقدام��ات در جهت كيفي
برگزار شدن اين دوره از جش��نواره داستان رضوي براي
خل��ق آثار محتوايي از س��خنان و بيانات ام��ام رضا(ع) و
س��يره آن حضرت مش��اورههاي علمي و فني با خالقان و
پژوهشگران تشكيل خواهد شد.
سوقندي با اشاره به گستردگي توزيع فراخوان جشنواره

داستان رضوي در سطح كشور گفت :فراخوان اين دوره از جشنواره از طريق رسانه ملي،
موسسات فرهنگي و هنري ،كانونهاي مساجد ،فصلنامههاي مرتبط با ادبيات داستاني،
بنياد ادبيات ،دانشگاهها و حوزههاي علميه و آموزش و پرورش توزيع شده است.
وي با اش��اره به اينكه دريافت آثار در دبيرخانه جش��نواره داستان رضوي ادامه دارد ،از
چاپ و انتشار آثار  ۹دوره جشنواره داستان رضوي
در س��ه مجلد خبر داد و تصريح كرد :آثار دو دوره
دهم و يازدهم اين جشنواره در مجموعه كوچكتري
منتشر خواهد شد.
دبير جشنواره داستاننويسي رضوي خاطرنشان
كرد :آثار برگزيده اين جش��نواره در پايگاه اطالع
رس��اني جش��نواره ق��رار داده خواهد ش��د و اين
مجموعه مي تواند دست مايه مناسبي براي توليد
فيلم و تئاتر در دسترس عالقه مندان اين حوزهها
قرار گيرد.
س��وقندي با اش��اره به اينكه اتاق فكر جش��نواره
تصميمات مناسبي در راستاي نوآوري در اين دوره
از جش��نواره را پيشبيني كرده اس��ت ،افزود :در خصوص گروههاي سني در فراخوان،
حذف گروه س��ني كودكان را داشته ايم و در مقابل جوايز را چه از نظر كيفي و چه از نظر
كمي افزايش داده ايم.
جشنواره داستان رضوی موجب پیوند بیشتر مردم با اهل بیت میشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان سمنان گفت :برگزاری جشنوارههایی مانند
جشنواره داستان رضوی «کبوتر حرم» می تواند موجب رشد و توسعه معارف اهل بیت
و پیوند مردم با آنها شود .وی افزود :امسال بیش از  500اثر توسط کانونهای پرورش
فکری کودکان و نوجوانان به این جش��نواره ارسال شده که مورد داوری نیز قرار گرفته
است .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان گفت :این دوره از جشنواره داستان
رضوی در سه بخش داستان بلند ،داستان کوتاه و داستان کوتاه کوتاه توسعه یافته است.
آثار درخشانی تاکنون در جشنواره داستان رضوی خلق شده است
داور جشنوارههای سراسری داستان رضوی «کبوتر حرم» در استان سمنان از خلق آثار
درخشان در جشنوارههای برگزار شده داستان رضوی خبر داد.
اس��ماعیل همتی با اشاره به میزبانی سمنان در برگزاری این جشنواره تاکید کرد :اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان نقش بسیار مثبت و هدایتگرانه ای در برگزاری
منظم جشنواره سراسری داستان رضوی داشته است.
وی با تاکید بر اهمیت و تاثیر این جش��نواره در کشور و ترویج فرهنگ رضوی در جامعه
اظهار کرد :این جش��نواره از این نظر ک��ه برای معرفی و
ش��ناخت ابعاد گوناگون فرهنگ رضوی از هنر داس��تان
بهرهبرده میشود بسیار مهم و قابل احترام است.
وی جشنوارههای فرهنگی را یک پدیده زنده دانست که بر
اثر آثار محیطی در نشیب و فراز ،قرار می گیرد گفت :تاثیر
برگزاری جشنوارههای متعدد داستان رضوی در ارتقای
فرهنگ رضوی نیازمند ارزیابی و بررسی است.
داور جشنواره داستان رضوی تاکید کرد :برگزاری چنین
جشنوارههایی که با فرهنگ مردم سروکار دارند نیازمند
تعامل و همکاری دستگاهها و اجزای جشنواره است.
معرفی سایت جشنواره ملی داستان رضوی جزء
هشت زیرپورتال برتر سایت شمس توس
پس از ارزیابی زیرپورتالهای سایت شمس توس؛ سایت
استانهای سمنان ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی،
خراس��ان ش��مالی ،کرمان ،همدان ،اصفهان ،خوزستان
بعنوان 8س��ایت برتر جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
اعالم شدند.

حسین مسگرانی

جشنواره جلوههای فرهنگ
رضوی در هنرهای گرافیکی

سیستان و بلوچستان

میزبانی سیستان و بلوچستان از جشنواره
جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی
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سیستان و بلوچستان :نرگس ساالرزهی :دبیرجشنواره جلوههای فرهنگ رضوی
در هنرهای گرافیکی گفت :سیستان و بلوچستان برای نخستین بار میزبان این جشنواره
ش��ده است .حسین مسگرانی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان
اظهار کرد :در دوره س��یزدهم جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ،در کنار دیگر هنرهای
تجسمی ،به طور ویژه به گرافیک توجه شده و جشنواره ای مستقل به این هنر ارزشمند
اختصاص یافته اس��ت .وی ادامه داد :پرداختن به شخصیت و سیره حضرت رضا(ع) از
دریچه هنر به ویژه هنره��ای گرافیکی اثرگذاری
خاصی روی مخاطبان دارد.
مسگرانی افزود :اس��تفاده از هنر گرافیک و خلق
آثار گرافیکی رضوی ابتکار جدید و جالبی در میان
اهالی هنر است.
انتخاب دبیر تخصصی جشنواره
وی از انتخاب دبیرتخصصی این جشنواره هم خبر
داد وگفت :دبیر تخصصی این جشنواره از فعاالن
حوزه گرافیک است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی سیستان و
بلوچس��تان افزود :در دوره س��یزدهم جشنواره
بین المللی امام رض��ا(ع) ،در کنار دیگر هنرهای
تجس��می ،به طور ویژه به گرافیک توجه ش��ده
و جش��نواره ای مس��تقل به این هنر ارزش��مند
اختصاص یافته است.
وی ادام��ه داد :پرداختن به ش��خصیت و س��یره
حضرت رضا(ع) از دریچه هن��ر به ویژه هنرهای
گرافیکی اثرگذاری خاصی روی مخاطبان دارد.
اس��تفاده از هنر گرافیک و خلق آث��ار گرافیکی
رضوی ابت��کار جدید و جالبی در میان اهالی هنر
است .وی از انتخاب دبیر تخصصی این جشنواره
هم خبر داد و گفت :دبیر تخصصی این جشنواره
از فعاالن حوزه گرافیک است.
دبیر جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی افزود :جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در
هنرهای گرافیکی از فعالیتهای مهم فرهنگی و هنری در سیستان و بلوچستان است
که بر غنای فرهنگی منطقه می افزاید.
مسگرانی اظهار کرد :اولین جش��نواره فضایل رضوی در سیستان و بلوچستان در سال
 78کلید خورد که پس از موفقیتهای به دست آمده در
آن سال ،در برگزاری دیگر دورههای آن ترغیب شدیم که
دورههای بعدی این جش��نواره در استان برپا کنیم که در
سال جاری نهمین دوره این جشنواره با عنوان جلوههای
فرهنگ رضوی درهنرهای گرافیکی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه هنر صادق ترین زبان برای بیان س��یر و
منش ائمه معصومین(ع) است ،افزود :مقام معظم رهبری
در دیدار با هنرمندان و دس��ت اندرکاران امور فرهنگی و
هنری در تاریخ  3بهمن  93بر این مسئله تاکید داشتند که
ن ارزشها و مفاهیم
ن هنر در هر چ ه جذابتر کرد 
باید از زبا 
دینی استفاده ش��ود ،لذا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ترویج سیره و منش امام رضا(ع) را در قالب هنر به جامعه
یکی از وظایف خود می داند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی سیستان و بلوچستان
با بیان که فرهنگ و هنر بخشی ازهویت این کشور است،
ادامه داد :فرهنگ و هنر هویت یک کشور را نشان می دهد
لذا هنرمندان با ذوق و استعداد فوق العاده خود به یک اثر

هنری جاودانگی می بخشند.
مسگرانی با تاکید بر اینکه جشنواره امام رضا(ع) باشکوه ترین جشنواره در دنیای اسالم
است ،گفت :جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ،میدان همگرایی اندیشه و تفکر انسانها
در سیره امام رضا(ع) است.
رونمایی از پوستر
پوسترجشنواره جلوههای فرهنگ رضوی درهنرهای گرافیکی ،توسط آیت اهلل سلیمانی
نماین��ده ولی فقیه دراس��تان و ام��ام جمعه زاهدان
ومقامات اس��تانی در مس��جد خدیجه کبری(س)
زاهدان رونمایی شد.
مس��گرانی در مراس��م رونمایی از پوستر جشنواره
جلوهه��ای فرهنگ رضوی در هنره��ای گرافیکی
افزود 78 :اثر به دبیرخانه اولین جشنواره جلوههای
فرهنگ رض��وی در هنره��ای گرافیکی ،ارس��ال
ش��ده اس��ت که این آثار از هنرمندان استانهای
سیستان و بلوچس��تان ،فارس ،قم ،قزوین ،گیالن،
خراسان جنوبی ،سمنان ،تهران ،آذربایجان غربی
و کرمانشاه است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان با بیان
اینکه محور جش��نواره جلوهه��ای فرهنگ رضوی
تصویرس��ازی و آرم و نشانه است ،خاطرنشان کرد:
ش��یوه و نحوه اجرای آثار آزاد بوده و هر هنرمندی
می توانس��ت حداکثر  5اثر به دبیرخانه جش��نواره
ارسال نماید.
مسگرانی گفت :ارسال آثار دارای کیفیت دیجیتالی
بسیار باال و با فرمت جی پی جی با وضوه دی پی ای
 300باشد و به تمامی شرکت کنندگان درجشنواره
هدیه و گواهی شرکت اعطاء خواهد شد.
برگزاری کارگروه مشورتی و تشکیل اتاق
فکر جشنواره
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان اظهار کرد :این کارگروه با هدف
هماهنگی و تبادل نظر در خصوص پیش��برد برنامههای جش��نواره جلوههای فرهنگ
رضوی در هنرهای گرافیکی تشکیل شد.
وی افزود :در این جلسه تصمیم گرفته شد تا جهت افزایش مشارکت هنرجویان گرافیک
فراخوان جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی به ادارات کل
اس��تانها ،دانشگاهها و ادارات سطح استان مجدد ارسال
ش��ود .در نشست اتاق فکر جش��نواره جلوههای فرهنگ
رض��وی در هنرهای گرافیکی ،در خص��وص فرم ارزیابی
هی��ات داوران جش��نواره جلوههای فرهن��گ رضوی در
هنرهای گرافیکی نظر سنجی شد.
در این جلس��ه مصوب ش��د تا یک داور از معاونت هنری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت بررسی آثار به جمع
دو داور بومی بپیوندد .داور اعزامی از معاونت هنری وزارت
فرهنگ وارشاداسالمی ،پس از اظهار نظر آثار از سوی داور
اول ودوم ،آثار مورد قضاوت نهایی قرار می دهد.
وی اف��زود :انتخاب  10اثر برگزیده اس��تانی از میان آثار
رس��یده پس از انتخ��اب برگزیدگان ملی توس��ط هیات
داوران و برنامه ریزی جهت هماهنگی با کانون تبلیغاتی در
خصوص طراحی و چاپ کارت دعوت ،تقدیرنامه و ساخت
تندیس از دیگر اقدامات برای جشنواره جلوههای فرهنگ
رضوی خواهد بود.

جشنواره هنرهای تجسمی رضوی

دکتر بهزاد مریدی
فارس

شیراز میزبان هنرمندان تجسمی رضوی

بخش ویژه حضرت شاهچراغ
در جشنواره هنرهای تجسمی رضوی
فارس -سید علی اصغر محدث :دبیر جشنواره هنرهای تجسمی رضوی از میزبانی
سومین حرم اهل بیت از این جشنواره خبر داد و گفت :زندگی وآثارحضرت شاهچراغ(ع)،
بعنوان بخش ویژه دوازدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی در نظر گرفته شده است.
بهزاد مریدی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان فارس اظهار کرد :استان فارس
تجربه برگزاری  12ساله جشنواره هنرهای تجسمی رضوی را دارد.
وی افزود :این تجربه فرصتی را برای دست اندرکاران جشنواره ایجاد کرده تا با بهره گیری
از این تجربیات در راستای رویکردی نو و خالقانه در جشنواره بکوشند.
دبیر جش��نواره هنرهای تجس��می رضوی به برخی از تفاوتهای این دوره از جشنواره
هنرهای تجسمی رضوی با دورههای گذشته اشاره کرد و گفت :در این دوره در داوری به
محتوای آثار ارائه شده توجه جدی خواهیم داشت.
وی ب��ا بیان اینکه ات��اق فکر جش��نواره هنرهای
تجسمی رضوی تش��کیل شده اس��ت ادامه داد:
در جلس��ات اتاق فکر جشنواره سعی شده است از
نظرات صاحب نظران به ش��کل شایسته استفاده
شود .با توجه به برنامه ریزیهای مدون و پیگیری
جلسات متعدد با اعضای اتاق فکر و دیگر هنرمندان
صاحب نظر ،در این دوره توانسته ایم روند اجرای
این رویداد را به ش��کل مطلوب دنب��ال نمائیم تا
بواسطه آن بتوانیم انتظارات هنرمندان و شرکت
کنندگان جشنواره را نیز برآورده سازیم.
وی در خص��وص تعامل بنی��اد بی��ن المللی امام
رضا(ع) با اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان فارس گفت :مجموعه بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) توانسته است در طول یک دهه برگزاری جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) تعامل بس��یار مطلوب و در خور توجهی با تمامی دس��تگاههای اجرایی ،علی
الخصوص نهادها و س��ازمانهای فرهنگی هنری کل کشور در برگزاری جشنوارههای
مختلف داشته باشد.
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رشد ۱۲درصدی آثار ارسالی به جشنواره سراسری هنرهای تجسمی رضوی
مریدی ،با اشاره به اینکه جشنواره هنرهای تجسمی رضوی در دوازدهمین سال خود
برگزار میشود ،خاطرنشان کرد :طبق آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در رشتههای
مختلف با تعدد آثار و پیشرفت  12درصدی و کیفیت بهتری همراه بوده است.
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کتاب امین والیت در فارس منتشر میشود
مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی فارس با اش��اره به
برنامههای جش��نهای دهه کرامت در اس��تان فارس ،از
انتشار کتاب امین والیت با محوریت زندگی حضرت احمد
ابن موسی(ع) در این ایام خبر داد.
دبیر شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت در فارس
افزود :امس��ال چ��اپ و رونمایی از کت��اب امین والیت با
محوریت زندگی حضرت احمد بن موسی(ع) ،نمایشنامه
امین والیت ،بررسی تاریخی و معماری بقعه شاهچراغ(ع)
و دیگر بخشهای مختلف فرهنگ��ی ،هنری ،مطبوعات
ازجمله برنامهها است.
مریدی تصریح کرد :تئاترهای خیابانی به مناس��بت دهه
کرامت ،تئاترهای ویژه کودکان ،تهی��ه و توزیع نرمافزار
پویانمایی خاندان نبوت ،تهیه و توزیع برو شور در استان
انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در

کنار تمام��ی ارگانهایی که این همدلی و همزبانی را در اجرای برنامههای دهه کرامت
داش��ته اند ،افزود :تولیت حضرت احمد بن موسی(علیهالس�لام) ،حرم مطهر حضرت
سیدعالء الدین حسین(علیهالسالم) ،و همچنین نمایندگی ولی فقیه در استان فارس،
استانداری و سایر دستگاهها و نهادهای اجرایی همدلی و همزبانی را داشته اند.
دبیر شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت استان فارس با تاکید بر اینکه در شیراز
و تمامی شهرس��تانها این دهه عزیز را ارج می نهیم ،ادامه داد :معاونتهای فرهنگی،
هنری ،مطبوعاتی ،قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��تان فارس و دبیرخانه
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان فارس برنامههای متعددی را در دهه کرامت
اجرا خواهند کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس گفت :چاپ
و رونمایی از کتاب ،شب شعر ،برنامههای نمایشی،
تئاتر خیابانی ،همایشها ،محاف��ل انس با قرآن،
چاپ پوس��تر و کارت پس��تال ویژه دهه کرامت از
جمله برنامهها خواهد بود.
مدیرکل ارشاد فارس:هنر بانشانه شناسی
سخن می گوید
بهزادمریدی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
اس��تان ف��ارس در آیی��ن گش��ایش دوازدهمین
جش��نواره سراسری هنرهای تجس��می رضوی،
پیشتازی هنرهای تجس��می را به واسطه نشانه و
ارتباط موثرش دانست.
فضای نگارخانه وصال ش��یراز با نوای روح انگیز صل��وات خاصه و حضور دو خادم حرم
مطهرحضرت ش��اهچراغ(ع) و تالوت یکی از قاریان برجسته کش��وری ،آغازگر آیین
گش��ایش دوازدهمین جشنواره سراسری هنرهای تجس��می حضرت امام رضا(ع) در
روزهای شروع دهه کرامت شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان فارس در مراسم یادشده با ابراز خرسندی از
برگزاری این آیین در س��ومین حرم اهل البیت گفت :تصویرگری و نشانه شناسی است
که از حوزه معن��ی فراتر رفته و توانایی دارد تا حقانیت،اثبات و تثبیت را نمایان س��ازد
و اگ��ردر حوزه زبان شناس��ی بخواهیم کالم و کلمه ای را بیان کنیم و قائل به س��اختار
باش��یم و صرف و نحو را پس از آن قرار دهیم ،خواهیم دید که امروزه فقط با نشانه حرف
می زنیم و صحبت می کنیم و پیش ازاینکه این رویکرد در ادبیات و سینما حاکم شود،
توسط نقش و نگار و دستان هنرمندان تجسمی ،شکل گرفته و به ظهور خواهد رسید.
هنرهای تجس�می به واس�طه نش�انه و ارتباط
پیشتاز است
بهزاد مریدی هن��ر را صرفا ابزار ندانس��ت و با بیان اینکه
هنر یعنی ارتباطات ،ادامه داد :اگر با تصاویر نتوان ارتباط
برقرار کرد و زبان نباش��د ،هنر به چه کار می آید ،زیرا هر
آنچه را بوجود می آوریم ،برای ارتباط بخش��ی است و اگر
کالم ،نگاه و رنگهایی که برتن داریم و حتی درحرکتی که
می کنیم نشانه ای و ارتباطی نباشد ،فرد و ارتباطش مرده
است ،زنده نیست و هنرهای تجسمی به این و اسطه است
که پیش تاز می باشد.
وی با ابراز خرس��ندی از اینکه یکی از واالترین هنرهای
ارزشمند در قالب جش��نواره هنرهای تجسمی رضوی را
میزبانیم ،بیان داشت :این هنر ازجمله حوزههای معنی،
عالم معرفت،شناخت و دین است که دراین جشنواره نیز
بصورت شایسته و تخصصی به آن پرداخته میشود.

مهدی احمدی

جشنواره
نمایشنامه نویسی رضوی

قزوین
نماینده ولی فقیه در قزوین:

فرهنگ رضوی خط مشی جامعه اسالمی را
مشخص میکند
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قزوین -عاطفه حسینی :امام جمعه و نماینده ولی فقیه در قزوین گفت :مسلمانان
باید از رفتار و منش حضرت رضا(ع) الگوبرداری کنند چراکه فرهنگ رضوی خط مشی
جامعه اسالمی را مشخص میکند.
آیتاهلل عبدالکریم عابدینی اظهار کرد :مردم مسلمان جهان باید با الگوبرداری از زندگی
امام رضا(ع) و عمل به رهنمودهای والیت فقیه در نظام اس�لامی در راستای موفقیت
جامعه گام بردارند.
وی با اش��اره به فضای��ل و س��جایای اخالقی امام
رضا(ع) ،بیان ک��رد :بیانات گهربار بس��یاری در
عرصههای قرآنی ،اجتماعی ،سیاسی ،معنوی و
کالمی از این ام��ام همام برجای مانده که همگی
نشاندهنده جایگاه واالی علمی و معرفی حضرت
رضا(ع) دارد و م��ا باید با الگوگیری از زندگی این
امام بزرگوار در جهت سعادت واقعی گام برداریم.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه سیره بزرگان اسالم
بهترین الگو برای زندگی امروز مسلمانان است،
عنوان کرد :بهرهمندی از آموزههای قرآنی و عمل
به این آموزهها در کنار الگوبرداری از سیره زندگی
پیامبران و ائمه اطهار(ع) ،نقشه راه را برای زندگی
در یک جامعه اسالمی مشخص میکند.
عابدینی با تاکید بر اینکه ش��یعیان باید مبلغ اسالم باش��ند ،تصریح کرد :مسلمانی که
پیرو راه ائمه اطهار(ع) و امام رضا(ع) است ،باید مبلغ دین باشد و با ترویج بیانات پیامبر
اسالم(ص) و ائمه اطهار(ع) دین مبین اسالم را به تمام جهانیان معرفی کند.
وی با اش��اره به اینکه فرهنگ رضوی راهنمای خوبی برای مسلمانان است ،تأکید کرد:
مسلمانان باید با الگوبرداری از زندگی امام رضا(ع) در جهت سعادت واقعی گام بردارند
تا در دنیا و آخرت به کمال دست یابند.
نماین��ده ولی فقیه در قزوین ب��ا تاکید بر نقش والیت فقیه در جامعه اس�لامی ،گفت:
امروز ما باید همواره از ولی فقیه خود اطاعت و پیروی کنیم چرا که اقتدار ملت ایران در
جهان در سایه والیت فقیه ایجاد ش��ده و با هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری به این
پیشرفتهای عظیم دست یافتهایم.
عابدینی با بیان اینکه والیت فقیه نقطه قوت امت اس�لامی است ،اظهار کرد :همواره با
رهنمودهای مقام معظم رهبری هجمههای نرم دشمنان علیه جمهوری اسالمی خنثی
شده است و سبب شده تا تزویر ،نیرنگ و تهدیدهای دشمنان بیثمر شود.
برگزاری جشنواره نمایشنامهنویسی رضوی قزوین به صورت دوساالنه
مه��دی احمدی تولی��د اثر با ارزش ادبیات نمایش��ی در
فرهنگ رض��وی را یک��ی از اهداف برگزاری جش��نواره
نمایشنامه نویسی دانس��ت و عنوان کرد :تولید و اجرای
نمایش و تئاتر فاخر دینی وابس��ته به زیرس��اخت اصلی
یعنی وجود متن فاخر با ساختار دراماتیک محکم و رعایت
عناصر زیباییشناسانه است.
وی افزود :با توجه به اینکه گروه مخاطب این جش��نواره
نمایشنامهنویس��ان به وی��ژه نمایشنامهنویس��ان جوان
کش��ور هس��تند ،این جش��نواره در دو بخش نمایشنامه
صحنهای(بزرگس��ال) و نمایش��نامه ک��ودک ،نوجوان و
عروسکی برگزار میشود.
دبیر جشنواره نمایشنامهنویسی رضوی با اشاره به اینکه
در فراخوان این دوره از جش��نواره  16منبع اصلی جهت
مطالعه و تحقیق معرفی شده است ،ادامه داد :در دورههای
پیشین جهت آموزش دورههای کوتاهمدت آموزشی برای
نویس��ندگان جوان و برگزیدگان جشنوار ه ادوار گذشته
توس��ط ادارهکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان قزوین

تحت عنوان «با کاروان عشق» برنامه ریزی و اجراشد؛ این دورهها توسط اساتید برجسته
کشوری در فرهنگ رضوی و تکنیک نمایشنامهنویسی برگزار شد.
وی افزود :از ویژگیهای ش��اخص این دوره س��عی در به اجرا درآوردن نمایشنامههای
برگزیده بود که با همکاری دبیرخانه جش��نواره تئاتر رضوی در استان خراسان شمالی
و تئات��ر کودک و نوجوان رضوی در اس��تان هرمزگان این امر تحق��ق یافت .همچنین
نمایش��نامهها در اختیار گروههای تئاتری اس��تانی و کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان کشور جهت تولید قرار گرفته است.
کودکان و نوجوانان در جشنواره نمایشنامه
نویسی رضوی
دبیر جشنواره نمایش��نامه نویسی رضوی گفت :به
منظ��ور جذب کودکان و نوج��وان به فرهنگ منور
رضوی در این دوره از جشنواره بخش ویژه ای را به
کودکان و نوجوانان اختصاص داده ایم.
وی گفت :با توجه به برگزاری رویداد بزرگ جشنواره
نمایشنامه نویسی رضوی ،اتاق فکر این جشنواره با
حض��ور بیش از  30نفر از پیشکس��وتان عرصه هنر
تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تبلیغات و اطالع رسانی در خصوص
جشنواره نمایشنامه نویس��ی رضوی صورت گرفته
است،گفت :تبلیغات این جشنوار در قالب پوستر و تبلیغات پیامکی انجام شده است.
احمدی با اش��اره به اینکه در این دوره از جشنواره بخش ویژه ای به کودکان ،نوجوانان،
برای حضور در جشنواره اختصاص داده شده است ،افزود :تبلیغات ویژه ای برای حضور
این قشر در جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی صورت گرفته است و امیدواریم بتوانیم
از این طریق در جذب جوانان و نوجوانان به سمت فرهنگ منور رضوی گامهای موثری
برداریم.
نشست اعضای اتاق فکر جشنواره
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین در این نشست گفت :با توجه به اینکه در
سال اقتصاد مقاومتی هستیم باید در راستای کاهش هزینهها قدم نهاده و تالش کنیم
تا بهترین برنامهها را با کمترین هزینهها اجرایی کنیم.
دبیر دهمین جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی ادامه داد :نظر به اینکه بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) یک بنیاد فراملی اس��ت باید نس��بت به افزایش کمیت آثار رسیده به این
جشنواره اهتمام ورزید و آثار و مستندات درخوری از آنها تهیه کرد.
نمایشنامههای رضوی به اعتالی فرهنگ رضوی در قزوین کمک می کند
مدیرکل س��ازمان تبلیغات اس�لامی اس��تان قزوین
گفت :برگزاری جش��نوار ه نمایشنامه نویسی رضوی
ب��ا محوریت اش��اعه فرهنگ رض��وی میتواند نقش
بس��زایی در رش��د و پیش��رفت فرهنگ و هنر قزوین
ایفا کند.
حجت االسالم علی نعمت الهی با اذعان به اهمیت میزبانی
قزوین در جش��نواره نمایشنامه نویس��ی رضوی ،افزود:
برگزاری این جشنوار ه می تواند موجب ترویج سیره رضوی
در بین مردم قزوین شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان قزوین با اشاره به حمایت
اداره کل متبوعش از برگزیدگان این جش��نواره؛ عنوان
کرد :یکی از وظایف تعریف ش��ده برای اداره کل تبلیغات
اسالمی ،تالش در راستای اشاعه فرهنگ دینی است ،لذا
بر این اساس همواره به برگزیدگان جشنواره نمایشنامه
نویس��یرضوی نگاه ویژه داش��ته ای و تالش کرده ایم با
همکاری اداره کل ارش��اد اس��تان به چاپ آثار برگزیده
کمک کنیم.

همایش حدیث رضوی

حجت االسالم عباس دانشی

قم

نگاه ویژه همایش حدیث رضوی
به فلسفه و کالم اسالمی
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دبیر همایش حدیث رضوی گفت :این دوره از همایش حدیث رضوی به صورت تخصصی
به فسلفه و کالم اسالمی از دریچه حدیث رضوی میپردازد.
حجتاالسالم عباس دانشی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم و دبیر همایش
حدی��ث رضوی اظهار کرد :همایش حدیث رضوی توس��ط اداره کل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی استان قم و با همکاری موسسه دارالحدیث
و دانش��کده علوم حدیث و انجم��ن حدیث حوزه
علمیه برگزار میشود.
وی گفت :همایش حدیث رضوی همایشی علمی
تخصصی اس��ت و میت��وان گفت ای��ن همایش
تخصصیتری��ن برنامه موضوعی جش��نواره امام
رضا(ع) اس��ت که به ص��ورت تخصصی به حدیث
شناسی رضوی میپردازد.
وی با اشاره به اینکه امسال سومین دوره برگزاری
همایش حدیث رضوی اس��ت افزود :در این دوره
همایش به طور اختصاصی رابطهای میان حدیث،
کالم و فلس��فه اسالمی برقرار کرده است و در واقع
این همای��ش به صورت تخصصی به فس��لفه و کالم اس�لامی از دریچه حدیث رضوی
میپردازد.
حجت االسالم دانشی تصریح کرد :امسال نیز همچون سالهای گذشته این همایش با
همکاری دارالحدیث قم برگزار خواهد شد .جلسات خود را تشکیل داده است و تا زمان
برگزاری این همایش سه جلسه دیگر برگزار خواهد کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم خاطرنشان کرد :دبیر تخصصی این همایش
به دلیل تخصصی بودن ،کارگروه تخصصی فس��لفه و کالم حوزههای علمیه اس��ت که
بخش محتوایی همایش را به طور ویژه رصد میکند.
وی با اشاره به اینکه دبیر علمی این همایش از انجمن علمی فلسفه و کالم انتخاب شده
است ابراز امیدواری کرد :با توجه به اینکه فصلنامه فرهنگ رضوی درجه علمی پژوهشی
خود را دریافت نموده اس��ت درخصوص همایش حدیث رضوی نیز تالش خواهد شد تا
این درجه را کسب نماید.
ترویج و نشر مکتب اهل بیت(ع) از اهداف همایش ملی حدیث رضوی است
دبیر اجرایی «سومین همایش ملی حدیث رضوی» با بیان این که موضوع این همایش
«احادیث کالمی و اعتقادی امام رضا(ع)» است ،گفت :تاکنون  49مقاله در  20محور به
دبیرخانه س��ومین همایش ملی حدیث رضوی ارسال شده است و پیشبینی میکنیم
 150مقاله به دبیرخانه ارسال شود.
حجتاالس�لام محمدتقی سبحانینیا در نشست خبری
«س��ومین همایش ملی حدیث رض��وی» ،گفت :یکی از
اه��داف برگزاری این همایش ،ترویج و نش��ر مکتب اهل
بیت(ع) در جامعه است.
دبیر اجرایی همایش سراس��ری حدیث رضوی با اش��اره
به حدیثی از اه��ل بیت(ع) افزود :همه کالم اهل بیت(ع)
دارای حسن ،مزیت و دارای آثار و برکات مفیدی است و ما
باید از کالم اهل بیت(ع) در راستای تعالی زندگی خویش
استفاده کنیم.
سبحانینیا با اشاره به برگزاری اولین دوره همایش ملی
حدیث رضوی بیان کرد :در سال  92اولین همایش ملی
حدیث رضوی برگزار شد که درباره سبک زندگی رضوی
بود و با استقبال جدی ،مورد بحث و پژوهش پژوهشگران
و اندیشمندان قرار گرفت .در همان سال مجموعه  6جلدی
«سبک زندگی امام رضا(ع)» تهیه شد و در اختیار عموم
مردم و عالقهمندان قرار گرفت.
این عضو هیات علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث با اشاره

به محورهای بررسیشده در دومین همایش ملی حدیث رضوی عنوان کرد :سال گذشته
دومین همایش حدیث رضوی برگزار شد که در آن تأثیر جریانهای فکری معاصر امام
رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس کتاب «حکمتنامه رضوی» ــ مجموعه
میراث حدیثی امام رضا(ع) و احادیثی که خود ایشان به اصحاب گفتهاند ــ و همچنین
مجموعه مقاالت اولین همایش چاپ شد.
وی با اش��اره ب��ه برنامهه��ای صورتگرفته برای
برگزاری س��ومین همایش مل��ی حدیث رضوی
تصریح کرد :تالش میکنیم که س��طح س��ومین
همایش از دو همایش پیش��ین برتر باشد و سطح
کیفی مقاالت ارسالی نیز ارتقا داشته باشد.
حجتاالسالم محمدتقی سبحانینیا با بیان این که
موضوع سومین همایش حدیث رضوی «احادیث
کالمی و اعتقادی امام رضا(ع)» است ،عنوان کرد:
تاکنون  49مقاله در  20محور به دبیرخانه سومین
همایش ملی حدیث رضوی ارس��ال ش��ده است و
تاپایان ارس��ال مقاالت دو ماه فرص��ت باقی مانده
است .پیشبینی میکنیم در این مدت  150مقاله به دبیرخانه ارسال شود.
محورهای سومین همایش ملی حدیث رضوی
در ادامه این نشست ،حجتاالسالم رس��ول رضوی ،دبیر علمی «همایش ملی حدیث
رض��وی» اظهار کرد :امام رضا(ع) در نش��ر مکتب اهل بی��ت(ع) از گفت و گو و مناظره
اس��تفاده میکردند که ما میتوانیم با استفاده از این گفتوگوها از مرزهای تشیع دفاع
کنیم .دبیر علمی همایش ملی حدیث رضوی افزود :در س��ومین همایش ملی حدیث
رضوی احادیث علمی امام رضا(ع) در چهار محور آموزههای اعتقادی ،میراثشناسی،
تاریخ کالمی و ش��خصیت کالمی امام رضا(ع) از نگاه دیگران مورد بحث و بررسی قرار
میگی��رد .رضوی بی��ان کرد :آموزهه��ای اعتق��ادی دارای زیرمجموعههای مباحث
شناختشناسی ،مباحث خداشناسی ،مباحث هستیشناسی ،مباحث راهنماشناسی،
مباحث نبوت و امامشناسی و فرجامشناسی است.
عض��و هیات علمی دانش��گاه قرآن و حدیث عن��وان کرد :در مبحث میراثشناس��ی،
موضوعهای مکاتبات رضوی ،اعتبارس��نجی مکتوبات رضوی و رفع شبهات کالمی به
وسیله حدیث رضوی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی عنوان کرد :محور سوم ،ش��امل تاریخ کالمی است که زیر مجموعههای آن شامل
مدارس کالمی عصر امام رضا(ع) ،متکلمان عصر امام رضا(ع) و سؤاالت کالمی است که
در عصر امام رضا(ع) وجود داشته است.
دبیر علمی همایش ملی حدیث رضوی اظهار کرد :محور
چهارم همای��ش ملی حدیث رضوی ش��خصیت کالمی
امام رضا(ع) از نگاه اهل سنت و شخصیت هشتمین امام
شیعیان از نگاه مستشرقان است.
رضوی بیان کرد :در سومین همایش ملی حدیث رضوی
نامهها و مناظراتی را که از امام رضا(ع) به دست ما رسیده
اس��ت ،مورد پژوهش قرار خواهیم داد و بررسی خواهیم
کرد که دیگر فرقهها چه نگاهی به شخصیت کالمی امام
رضا(ع) دارن��د ،زیرا دیدگاههای مختلف نس��بت به امام
رضا(ع) وجود دارد و باید مورد تحلیل قرار بگیرد.
وی با اش��اره به تمدید مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه
همایش عنوان کرد :تاکن��ون در دو مرحله زمان دریافت
مقاالت تمدید شده است و پایان مردادماه آخرین مهلت
ارسال مقاالت به دبیرخانه است.
دبیر علمی س��ومین همایش مل��ی حدیث رضوی اظهار
امیدواری کرد؛ که این همای��ش در دهه والیت که نیمه
دوم مهرماه سال جاری خواهد بود ،در قم برگزار شود.

سید رسول موسوی نژادیان

جشنواره نمادهای شهری رضوی

قم

جشنواره نمادهای شهری رضوی
در قم برگزار میشود
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قم  -محمد جواد مختاری :شهر مقدس قم میزبان جشنواره نمادهای شهری
رضوی ،از سری برنامههای جشنواره بین المللی امام رضا(ع) شد.
دبیر جشنواره نمادهای شهری رضوی ،با اعالم این خبر گفت :استفاده از نمادها و
المانهای شهری یکی از تاثیرگذارترین موضوعات در فرهنگ سازی رضوی است
که نصب آنها در میادین و مکانهای پررفت و آمد ش��هر می تواند نقش بسزایی
در این خصوص داشته باشد.
سید رسول موسوی نژادیان سرپرست سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری
قم اظهار ک��رد :یکی از نکات مهم در برنامههای موضوعی جش��نواره بین المللی
امام رضا(ع) استفاده از ظرفیتهای تخصصی ،مجریان برگزاری برنامههاست و از
آنجایی که جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تاکید بسیاری در برگزاری تخصصی
جشنوارهها دارد باید از وجود دبیران تخصصی در برنامههای خود استفاده کند.
وی ادامه داد :اغلب هنرمندان برای ش��رکت در جشنوارهها و مسابقات فرهنگی
ب��ه این نکته توجه دارند که متولی برگزاری و دبیر اجرایی آن جش��نواره به عهده
ش��خصیتهای هنری هست یا خیر ،چرا که سیاس��تهای جشنوارهها براساس
دبیران طراحی و ابالغ میشود و بایستی که دبیران اجرایی تسلط فنی به موضوعات
جشنوارهها داشته باشند.
موسوی نژادیان افزود :در همین راستا مرتضی گودرزی ،یکی از اساتید بزرگ هنر
مجسمه سازی به عنوان دبیر جشنواره نمادهای شهری رضوی و استاد شیخ الحکما
نیز از بزرگان هنر مجسمه س��ازی به عنوان رئیس هیئت داوران با این جشنواره
همکاری خواهند داش��ت ،همچنین دو داور در حوزه محتوایی و  5داور در حوزه
تخصصی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است.
تشکیل اتاق فکر
وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر جشنواره نمادهای شهری رضوی،گفت :شهرداری
و حوزه زیباسازی شهرداری می تواند بهره بردار اصلی اتاق فکر جشنواره باشد چرا
که بیان نقطه نظرات هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی می تواند در زیباسازی
شهری به مسئوالن شهرداری کمک شایان توجهی کند.
سرپرست سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم با بیان اینکه شهرداریها
گسترده ترین نهاد عمومی خدمت رسان به مردم در سطح کشور هستند،گفت :در
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) باید به حضور این نهاد عمومی توجه جدی شود.
وی تاکید ک��رد :روزانه هزاران نفر در مراکز پررفت و آمد ش��هر همچون میادین
شهر عبور و مرور دارند که استفاده از نمادها و المانهای شهری در این نقاط یکی
از تاثیرگذارترین موضوعات در فرهنگ سازی رضوی
اس��ت که می تواند نق��ش بس��زایی در این خصوص
داشته باشد.
موس��وی نژادیان اش��اره ای ب��ه ج��دول زمانبندی
جشنواره نمادهای شهری رضوی داشت و ابراز کرد:
نیمه ابتدایی خرداد ماه داوری مرحله اول جش��نواره
بود که این مرحله ب��ه صورت طراحی مکتوب و آپلود
اثر در سایت جش��نواره بود و پس از اعالم نتایج اولیه
هنرمندان می بایس��ت ماکتی با ابعاد مش��خص ذکر
شده در فراخوان جش��نواره از اثر تهیه و به دبیرخانه
جشنواره ارسال کنند.
نمایشگاه آثار
وی از تشکیل نمایش��گاهی از آثار هنرمندان شرکت
کننده در این جش��نواره خبر داد و گفت :برای هر اثر
راه یافته به بخش نمایشگاهی کمک هزینه ساخت به
مبلغ  500هزار تومان در نظر گرفته شده است.

دبیر جش��نواره نمادهای ش��هری رضوی تصریح کرد :این جشنواره در دو بخش
حجم و نقش برجسته برگزار خواهد شد که در هر بخش به  5اثر برگزیده جوایزی
اهدا خواهد شد.
وی با اش��اره به اینکه ابعاد آثار نمایش��گاهی در ابعاد کوچک و ماکت خواهد بود،
افزود :برای انعکاس زحمات هنرمندان در سطح کشور تصاویر آثار در قالب کتاب
چاپ و منتش��ر شده و سایر استانها در صورت تمایل به ساخت این آثار اطالعات
هنرمندان صاحب اثر در اختیارشان قرار می گیرد.
قابلیت اجرایی آثار رسیده
دبیر اجرایی جش��نواره سراس��ری نمادهای ش��هری رضوی از دریافت  64اثر به
دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت :آثار رسیده به جشنواره نمادهای شهری
رضوی قابلیت اجرایی شدن را دارند.
محمد مهدی ایمانی با اشاره به فراخوان این جشنواره اظهار کرد :با آغاز فراخوان،
پوس��ترهای جش��نواره به تمامی مراکز هنری کش��ور از جمله حوزههای هنری
استانها ،مدارس هنر و دانشکدههای هنر ارسال شد.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد :بعد از ارسال فراخوان و اطالع رسانی در این زمینه
 64اثر از  35هنرمند به دبیرخانه رسید که بعد از مرحله اول  17اثر از  13هنرمند
برای حضور در نمایشگاه توسط هیئت داوران انتخاب شدند.
دبیر اجرایی جشنواره سراس��ری نمادهای شهری رضوی با بیان اینکه در مرحله
دوم داوری نفرات برتر انتخاب خواهند شد ،گفت :باتوجه به اولین تجربه استان قم
و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم در این زمینه آثار نسبتا خوبی به جشنواره
ارسال شده است اما می توانست بهتر از این نیز باشد.
«انعکاس ب�اال» و «ابعاد هنری» از ویژگیهای جش�نواره بین المللی
امام رضا(ع)
قائم مقام موسس��ه امام خمینی(ره) گفت :جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) از
برنامههای جذابی است که برگزاری آن ضرورت داشته چرا که هم دارای انعکاس
باالیی در دنیا بوده و از طرفی دارای ابعاد هنری است.
حجتاالسالم والمس��لمین محمود رجبی با بیان اینکه یکی از وظایف اساسی ما
بیان ش��خصیت ،کماالت انس��انی ،بیانات و روایات امام رضا(ع) است ،گفت :باید
این موارد در قالبهای متنوع در دنیا مطرح ش��ود تا جاذبه و اثر گذاری بیشتری
داشته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه دامن��ه فعالیته��ای فرهنگ رض��وی باید فراگیر باش��د
خاطرنش��ان ک��رد :ای��ن فعالیتها ب��ه گونهای در
کش��ورهای جهان انجام ش��ود ک��ه در نهایت افراد
کثیری ب��ا حقیق��ت زندگی و ش��خصیت حضرت
رضا(ع) آشنا شوند.
قائم مقام موسسه امام خمینی(ره) ادامه داد :جشنواره
بینالمللی امام رضا(ع) از برنامههای جذابی است که
برگزاری آن ضرورت داش��ته و دارد چرا که هم دارای
انعکاس باالیی در دنیا بوده و از طرفی دارای ابعاد هنری
است یعنی با زبان هنر به بیان زندگی و شخصیت ثامن
الحجج پرداخته است.
وی با اشاره به اینکه همین ویژگیها موجب اثرگذاری
ای��ن جش��نواره در روح و روان انس��انها در فض��ای
اجتماعی میشود گفت :باید این جشنوارهها با پشتوانه
فکری و علمی قوی و با توج��ه به موازین دقیق دینی
صورت گیرند تا آنگونه که باید امام رضا(ع) به جهانیان
معرفی شود.

جشنواره مولودی خوانی رضوی

حجت االسالم والمسلمین رحیم جعفری
کردستان

مولودی خوانان رضوی
در سنندج گرد هم می آیند
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کردستان -خبات ساعدی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان ازاعالم
آمادگی  14گروه مولودی خوانی و  17منقبت خوان برای حضور در نخستین جشنواره
سراسری مولودی خوانی رضوی «هه تاو» از س��ری برنامههای سیزدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) خبرداد.
حجت االسالم رحیم جعفری ،اظهار کرد :همزمان
با آغاز دهه کرامت در س��طح کش��ور برنامههای
متنوعی توس��ط دس��تگاههای مختل��ف اجرایی
برگزار میش��ود اما مهمترین روی��داد در جامعه
جش��نوارههای موضوعی جش��نواره بین المللی
امام رضا(ع) در کل اس��تانهای کشور است.این
جشنواره در  32استان کشور برگزار میشود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان
تصریح کرد :در استان کردستان با توجه به عشق و
ارادت ویژه مردمان این دیار به خاندان نبوت(ص)
برنامههای مختلفی طی س��نوات گذشته در ایام
مبارک دهه کرامت برگزار ش��ده اس��ت و در این
میان نیز چندین سال جشنواره فرهنگ و ادبیات کردی رضوی به صورت سراسری در
استان برگزار شد.
جعفری افزود :سال گذشته و با توجه به استعدادها و آداب و سنن ویژه مردم کردستان
در حوزه مولودی خوانی و مداحی پیشنهاد و طرح توجیهی برگزاری جشنواره مولودی
خوانی رضوی به مس��ووالن بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ارایه ش��دکه خوشبختانه با
موافقت و استقبال آنان مواجه شد.
وی ابراز کرد :امس��ال برای نخس��تین بار جش��نواره مولودی خوانی رضوی به صورت
سراسری به میزبانی شهر س��نندج برگزار میشود و خوشبختانه تاکنون پس از ارسال
فراخوانها ش��اهد اعالم آمادگی  14گروه برتر مولودی خوان��ی و  17منقبت خوان از
سراسر کشور هستیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان اعالم کرد :مراسم اختتامیه نخستین
جش��نواره سراس��ری مولودی خوانی رضوی روزهای یکم و دوم شهریور ماه جاری در
سنندج برگزار خواهد شد و چندین برنامه جنبی دیگر نیز در این ایام خواهیم داشت.
نقش جشنواره امام رضا(ع) در تقویت فرهنگ دینی جامعه
جشنواره امام رضا(ع) در تقویت فرهنگ دینی جامعه در مقابله با تهدیدات فرهنگی  ،با
توجه به کثرت تبلیغات رسانه ای موجود در جهان ،نقش بسیار موثری می تواند ایفا کند
دبیر جش��نواره مولودی خوانی رضوی«هه تاو» با بیان این که در این دوره از جشنواره
در کردستان شاهد استقبال گس��ترده هنرمندان رشته
موس��یقی عرفانی و مولودی خوانان فعال کش��ور از این
رویداد معنوی  -هنری بودیم گفت  :آثار وصولی توس��ط
دبیرخانه جش��نواره از لحاظ کمی قاب��ل توجه و کیفیت
آثار مرتبط با موضوع جش��نواره نیز افزایش چش��مگیر
یافته است.
رحیم جعفری یادآورشد  :گستردگی حوزه تآثیر گذاری
این جشنواره،حضور و هماهنگی سایر دستگاهها را در این
رویداد کالن فرهنگی و هنری می طلبد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان تصریح کرد
 :آثار تولید شده در جش��نواره موضوعی استانها اگر در
طول سال در استانهای مختلف کشور در قالب نمایشگاه
به معرض نمایش گذاشته شود و محدود به زمان جشنواره
نگردد در ارتقا فرهنگ رضوی موثر خواهد داشت.
وی با اشاره به این که زبان هنر نقش قابل مالحظه ای در
ارتقا فرهنگ رضوی دارد افزود  :جش��نواره امام رضا(ع)
بستر مناس��بی را برای اس��تفاده از ابزار هنر در پیشبرد

اهداف واالی رضوی فراهم نموده است .
جعف��ری ابراز امیدواری کرد :با ترویج ارزشهای معنوی در قالب هنر به ش��رط فراهم
نمودن امکان عرضه ی آثار هنری و حمایت از انها می توان شاهد رشد روز افزون روند
این جش��نواره باش��یم  .دبیر جش��نواره مولودی خوانی رضوی«هه تاو»محدود شدن
جشنواره امام رضا(ع) به روزهای برگزاری مراحل
نهایی را از نقاط ضعف جش��نواره دانست و اظهار
کرد :این کار مانع از تاثیر گذاری مطلوب جشنواره
در طیف وسیع جامعه خواهد شد .
رحیم جعفری خاطرنش��ان کرد  :جهت هر چه با
شکوه تر برگزار کردن جشنواره محفل انس با قرآن
 ،نمایشگاه عکس زیارت  ،تقدیر از خادمان رضوی،
جشن مولوی خوانی در روستای باینچوب سنندج
را دربخش جنبی جشنواره اجرا خواهیم کرد .
عشق به اهل بیت(ع) در بین کردستانیها
ریشه ای تاریخی و اعتقادی دارد
نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت :مردم
کردس��تان ارادت ویژه ای به خاندان رسول اهلل(ص) دارند و عشق به اهل بیت ریشه ای
تاریخی و اعتقادی در بین آنان دارد.
حجت االسالم سیدمحمد حسینی ش��اهرودی ،اظهار کرد :محبت و مودت به خاندان
رس��ول اهلل(ص) وظیفه ای دینی ب��وده و این مهم در سلس��له برنامههای دهه کرامت
خوشبختانه نمودی عینی و گسترده دارد.
وی خاطرنش��ان کرد :همزمان با اول ماه ذی القع��ده و والدت کریمه اهل بیت حضرت
معصومه(ع) برنامههای دهه کرامت شروع میشود و تا والدت امام رضا(ع) این برنامهها
در سطح کشور ادامه دارد .نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد :خوشبختانه
مودت و محبت به اهل بیت در بین مردم متدین کردستان ریشه ای تاریخی و اعتقادی
داشته و اهل سنت و اهل تشیع این دیار سنن و آداب ویژه ای در این خصوص دارند.
حجت االسالم حسینی شاهرودی افزود :در برهه زمانی که جهان غرب و جبهه استکبار
با تمام توان برای القای تفکرات انحرافی ،فرهنگ منحط غربی و معرفی شخصیتهای
فاس��د به عنوان الگو به جهانیان اس��ت باید مسلمانان وارد میدان ش��ده و در برابر این
توطئهها ایستادگی کنند.
وی اظهار کرد :شناساندن شخصیت و سیره اهل بیت(ع) به اقشار مختلف جامعه وظیفه
ای دینی و همگانی است و انتظار می رود در مناسبتهایی همچون دهه کرامت شاهد
تبلور این اقدامات باشیم .نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد :گروههای
افراطی و تکفیری تمام تالششان را برای فراموش کردن
نام و ی��اد پیامبر(ص) و اه��ل بی��ت(ع) در اذهان عموم
مس��لمانان به کار گرفته اند و بدون ش��ک برپایی سلسله
جشنهای دهه کرامت و برنامههای فرهنگی و مذهبی با
محوریت اهل بیت(ع) نوعی مبارزه با این توطئههاست.
حجت االسالم حسینی شاهرودی در ادامه سخنان خود
از تمام��ی تالشهای اصحاب رس��انه اس��تان در بازتاب
رویدادهای مختلف در کردستان تقدیر کرد و گفت :امید
است از ظرفیت رسانههای استان کردستان برای ترویج
هرچه بیشتر فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) به نحو احسن
بهره گرفته شود.
به�ره ب�رداری و افتت�اح  ۱۰کانون در مس�اجد
کردستان
مس��ئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانونهای فرهنگی
هنری مساجد کردستان از بهره برداری و افتتاح  ۱۰کانون
فرهنگی هنری در مساجد استان به مناسبت گرامیداشت
دهه کرامت خبر داد.

فرشید فالح

جشنواره شعر رضوی

کرمان

با حضور شاعران بلند آوازه کشور نشست شورای مشورتی
و سیاستگذاری جشنواره سراسری شعر رضوی برگزار شد
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کرمان -مجتبی احمدی :نشست شورای مشورتی و سیاستگذاری بیست و یکمین
دوره جش��نواره سراسری ش��عر رضوی از سری برنامههای جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) ،با حضور شاعران مطرح کشوری  ،موسوی گرمارودی ،علیرضا قزوه ،محمدعلی
بهمنی ،فاضل نظری ،عباس براتی پور و ..برگزار شد .در این جلسه که در دفتر بنیاد بین
المللی فرهنگی و هن��ری امام رضا(ع) و با حضور
مدیرعامل این بنیاد و مدیرکل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی اس��تان کرمان برگزار شد ،در خصوص
نحوه برگزاری جشنواره سراسری شعر رضوی در
کرمان  ،تنوع بخشی و کیفیت افزایی و ارتقا کمی
و کیفی و سایر برنامههای مرتبط با چگونگی اجرا
و انجام جشنواره بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
جش�نواره سراس�ری ش�عر رض�وی با
پشتوانه ای 20ساله در مسیر خلق آثار برتر
و ماندگار است
مدیرعامل بنی��اد بین المللی امام رضا(ع) در این
نشست ،گفت :این نشس��ت در حضور جمعی از
ذخائر ادبیات و ش��عر کش��ور برگزار میش��ود و در نوع خود منحصر به فرد بوده و جای
قدردانی دارد.
س��یدجواد جعفری افزود:جشنواره سراسری ش��عر رضوی کرمان با پشتوانه برگزاری
20ساله در مسیر پیشرفت برای خلق آثار برتر ،اثرگذار و ماندگار است.
وی ،افزود :برگزاری جشنواره شعر رضوی در استان کرمان سرآغازی برای برپایی جریانی
گسترده و فراگیر جشنواره امام رضا(ع) در تمام کشور شد.
جعفری ادامه داد :جریان س��ازی جش��نواره شعر
رضوی یک��ی از ویژگیهای آن اس��ت ،هم اکنون
عالوه بر جش��نوارههای شعر متعدد عربی ،کردی
و ترکی در بسیاری از رشتههای هنری در سراسر
کشور و دهها کشور خارجی این جشنواره با عظمت
خاصی برگزار میشود.
وی تصریح کرد :جشنواره شعر رضوی در همه ادوار
پیشین ،هدفمند حرکت کرده و این هدفمندی به
دلیل ارتباط با فرهنگ رضوی برقرار ش��ده است
که همیش��ه خط اصلی و محوری این جش��نواره
بوده است.
کتاب آثار برگزیده منتشر میشود
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان کرمان گفت:
آخرین مهلت ارسال شعر به بیس��ت و یکمین جشنواره
سراسری شعر رضوی کرمان  15مرداد ماه سال  94است.
فرش��ید فالح ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی افزود:
بیست و یکمین جشنواره سراس��ری شعر رضوی در سه
بخش رقابت��ی ،امام رضا(ع) ،اهل بیت(ع) و ش��عر آزاد با
تاکید بر محورهای اجتماع��ی ،عاطفی و اخالقی برگزار
میش��ود .وی ادام��ه داد :در ای��ن جش��نواره طبق روال
سالهای قبل از یک شاعر تاثیر گذار و پیشکسوت تجلیل
خواهد ش��د ،ضمن این که در بخش یادبود ش��اعران در
گذشته ،از زنده یاد استاد مشفق کاشانی و سه شاعر دیگر،
مراسمی برپا میشود .فالح گفت :کتاب اشعار جشنواره
نیز چاپ و منتشر خواهد شد.
دیدگاههای ش�اعران برجس�ته کش�ور درباره
جشنواره سراسری شعر رضوی
ش��اعران مطرح ش��عر آیینی از جمله دکتر علی موسوی

گرمارودی  ،بهروز یاسمی ،علیرضا قزوه ،اس��ماعیل امینی ،پرویز بیگی حبیبآبادی،
محمدعلی بهمنی ،عباسعلی براتیپور ،مرتضی امیری اس��فندقه ،حسین اسرافیلی،
مصطفی محدثی خراس��انی ،فاضل نظری ،مهدی قزلی و قادر طراوتپور در این جلسه
دیدگاهها و نظرات خود را برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت این جشنواره عنوان کردند.
دکتر علی موس��وی گرمارودی در سخنانی گفت:
س��احت مقدس امام رضا(ع) یک اقیانوس است و
شاعران میتوانند به فراخور حال ،اطالعات و معرفت
خود را از این اقیانوس جرعهها بردارند.
علیرضا قزوه نیز در سخنانش با اشاره به لزوم ایجاد و
گسترش خالقیت ادبی در جشنوارهها و کنگرههای
مختلف گفت :خالقیت ادبی در جش��نواره ش��عر
رضوی باید اصالت پیدا کند.
این ش��اعر برجسته کشور پیش��نهاد برگزاری بین
المللی جشنواره را داد و افزود :پس از برگزاری بیست
و یک دوره جشنواره شعر رضوی این رویداد بزرگ
ادبی می تواند به صورت بین المللی برگزار شود.
وی ادامه داد :شاعران خارج از کشور که در مدح حضرت ثامن الحجج(ع) شعر گفته اند
در جشنواره شعر رضوی مورد تجلیل قرار گیرند.
بیگی حبیبآبادی از لزوم جمعآوری مستندات و تکمیل بانک اطالعاتی جشنوارههای
شعر رضوی سخن گفت و افزود :الزم است دائرهالمعارف جشنواره شعر رضوی به شکل
مناسبی تهیه و تدوین شود .وی خواستار چاپ آثار جشنواره شعر رضوی شد.
فاضل نظری نیز هم از توجه به جوانان و نوجوانان در چنین جشنوارههایی سخن گفت
و اف��زود :توجه به نوآموزان و ش��اعران جویای نام
و نوجوانان مس��تعد میتواند پشتوانههای قوی و
اثرگذاری برای شعر کشور و جشنواره در سالهای
آینده فراهم آورد.
وی گفت :چاپ این کتابها و توزیع آن در س��طح
مناسب و گسترده میتواند به عنوان الگویی برای
شاعران در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
محدثی خراس��انی دیگر ش��اعر حاضر در نشست
شورای مشورتی و سیاستگذاری بیست و یکمین
شعر رضوی ،از تعیین جوایز معنوی برای جشنواره
سخن گفت .حسین اسرافیلی یکی دیگر از شاعران
حاضر در این نشست پیشنهاد کرد :هر سال بخشی
به یکی از ائمه اطهار(ع) اختصاص داده شود.
دیگر شاعران جشنواره نیز در جلسه مذکور نکات و موارد
مختلفی را مطرح کردند.
این نشست مصوباتی نیز داشت که از جمله آنها می توان
به این موارد اش��اره کرد ،مقرر ش��د هر ساله در جشنواره
سراسری شعر رضوی بخشی به یکی از ائمه به صورت ویژه
اختصاص داده شود و در فراخوان جشنواره نیز این مورد
ذکر ش��ود .همچنین مقرر شد جش��نواره به صورت بین
المللی برگزار شده و آثار شاعران فارسی زبان خارجی نیز
در جشنواره حضور یابند .مقرر شد بخشی نیز به شاعران
غیرمسلمان اختصاص یابد .مقرر شد آثار سه شاعر روحانی
که در آیین اختتامیه بیس��ت و یکمین جش��نواره ش��عر
رضوی تقدیر می شوند چاپ و منتشر شود.
همچنین مقرر ش��د دائره المعارف جشنواره شعر رضوی
که شامل اشعار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره می باشد
گردآوری شود.

همایش سیمای امام رضا(ع) در ادبیات
تطبیقی(فارسی  -عربی)

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
کرمانشاه

چاپ مقاالت برگزیده همایش امام رضا(ع)
در آیینه ادبیات تطبیقی
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کرمانشاه -محسن کرمیان :در نشست اتاق فکر همایش سراسری علمی و پژوهشی امام
رضا(ع) در آیینه ادبیات تطبیقی(فارس��ی -عربی) اعالم شد :مقاالت برگزیده این همایش
در قالب کتابی منتشر خواهد شد.
دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه ،دبیر همایش علمی و پژوهش��ی امام رضا(ع) در آیینه ادبیات
تطبیق��ی گفت :از زم��ان اعالم فراخ��وان مقاالت تا
پایان مهلت تعیین ش��ده 70 ،مقاله به دبیرخانه این
همایش رسید.
وی در مورد داوری مقاالت اظهار کرد :تعداد  10نفر از
اساتید برجسته عضو هیئت علمی و اعضای گروههای
ادبیات فارس��ی و ادبیات عربی دانشگاههای استان
داوری ای��ن همایش را( 5نف��ر داوری مقاالت حوزه
ادبیات تطبیقی و  5نفر مق��االت حوزه ادبیات عرب
) بر عهده دارند.
وی اضافه ک��رد :هر چند پایان اردیبهش��ت آخرین
مهلت ارسال آثار بود ،به دلیل استقبال و درخواست
پژوهشگران و عالقه مندان ،این زمان تا  15تیر تمدید
شد و در فرجام در این مدت زمان ،تعداد قابل توجهی
مقاله دریافت شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه از چاپ مجموعه مقاالت برتر این همایش
نیز خبر داد و گفت :مقاالتی که براساس امتیاز هیئت علمی حائز رتبه برتر شناخته شوند در
مجموعه مقاالت این همایش علمی به چاپ خواهند رسید.
ارسال 70مقاله به همایش سیمای امام رضا(ع) درآیینه ادبیات تطبیقی
دبیر همایش علمی و پژوهشی امام رضا(ع) در آیینه ادبیات تطبیقی(فارسی و عربی)،گفت:
اختتامیه این همایش  27مرداد ماه در کرمانشاه برگزار خواهد شد.
ابراهیم رحیمی زنگنه ،از چاپ مجموعه مقاالت برتر این همایش نیز خبر داد و گفت 70 :اثر
به دبیرخانه این همایش ارسال شده است و مقاالتی که براساس امتیاز هیئت علمی حائز رتبه
برتر شناخته ش��وند در کتاب مجموعه مقاالت این همایش به چاپ خواهد رسید .مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ،تبیین تطبیقی سیمای
امام رضا(ع) و فرهنگ معنوی ،جمع آوری ،نقد و بررس��ی آموزههای فرهنگ رضوی ،نقد و
بررسی تطبیقی جلوههای ادبی و هنری فرهنگ رضوی ،معرفی نقش امام رضا(ع) و فرهنگ
رضوی در تحول و تطور ادب فارسی و عربی ،استعداد یابی و جهت دهی به تحقیقات ادبی در
زمینههای سیما ،اندیشه و فرهنگ رضوی را از اهداف این همایش عنوان کرد.
رحیم��ی زنگنه محوره��ای همایش را به دو بخش نظری و ادبی تقس��یم ک��رد وگفت :نقد
تطبیقی اندیش��ههای اصولی(توحید  ،نبوت ،امامت ،والیت  ،عدال��ت و معاد) امام رضا(ع)
و نقش مح��وری آن تبیین و تحلیل تطبیق��ی بازتاب اهمیت
فروع��ات ش��ریعت(نماز ،روزه،حج ،جه��اد و )...از نگاه امام
رض��ا(ع) ،نقد تطبیقی بازتاب فلس��فه فکری و اندیش��ه ای
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتص��ادی و ...امام رضا(ع) ،
بررس��ی تطبیقی فرهنگ و آموزههای فرهنگ و آموزههای
تربیتی و اخالقی امام رضا(ع) بررسی تطبیقی بازتاب سیمای
انس��ان برتر از دیدگاه امام رضا(ع) ،بررسی تطبیقی اقوال و
حکمتهای رضوی و تاثیر فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی و
اقتصادی و ،...بررس��ی تطبیقی جایگاه زائران امام رضا(ع)
و توجه حضرت به ایشان بررس��ی تطبیقی تاثیر آموزههای
رضوی بر بازتاب انقالب اس�لامی ،بررسی تطبیقی پیوند و
سیره کالم امام رضا(ع) با سایر ائمه(ع) ،سایر عناوین مرتبط
با موضوع همایش ،محورهای پژوهش��ی همایش در بخش
نظری است.
محورهای همایش
وی محوره��ای ادبی همایش را بررس��ی بازت��اب تطبیقی
شخصیت امام رضا(ع) و فرهنگ رضوی در انواع ادبی فارسی
و عربی ،بررس��ی تصویرس��ازی و مضمون آفرینی تطبیقی

ب��ا آموزههای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاس��ی  ،اقتصادی و ،...اخالق ف��ردی و اجتماعی امام
رضا(ع) و فرهنگ رضوی ،اش��عار رضوی در بوته تحلیلهای تطبیقی سبک شناختی ،نقد و
انواع ادبی ،نقد و بررس��ی تطبیقی شیوهها و شگردهای داستان پردازی در ادبیات داستانی
رضوی ،نقد ساختاری ،نشانه شناسی و ریخت شناسانه داستانهای رضوی ،تحلیل و بررسی
تطبیقی اشعار رضوی در ادبیات عامه فرهنگ بومی
و فولکلور ،بررس��ی تطبیقی تحوالت محتوایی ادب
فارسی و عربی در زمینه ش��ناخت شخصیت و افکار
امام رضا(ع) ،بررسی تطبیقی شیوههای ابالغی توسل
به امام رضا(ع) و تصویر سازیها و تصویر آفرینیهای
رضوی ،نقد ابالغی ،سبکی و محتوایی ادبیات محلی
کرمانشاه براس��اس تاثیر ش��خصیت امام رضا(ع) و
فرهنگ رضوی در آن با تکیه بر ادبیات تطبیقی آیینی
به عن��وان عناوین بخش ادبی محورهای پژوهش��ی
همایش برشمرد.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان کرمانشاه،
در خص��وص برگزیدگان این همایش نیز تاکید کرد:
براس��اس فراخ��وان همای��ش  8مقاله برت��ر در آیین
اختتامیه این همایش مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
اعالم مقاالت برگزیده همایش سیمای امام رضا(ع) در آیینه ادبیات تطبیقی
ابراهیم رحیمی زنگنه ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان کرمانشاه و دبیر همایش
س��یمای امام رضا(ع) در آیینه ادبیات تطبیقی در جلسه نهایی کمیته داوران سیزدهمین
دوره این همایش مقاالت برگزیده همایش را اعالم کرد.
وی با اش��اره به اینکه تعداد  8مقاله برگزیده و در مراس��م اختتامیه معرفی می شوند ،افزود:
همچنی��ن تعداد  10مقاله قاب��ل چاپ که جمعا  18مقاله خواهد ش��د در مجموعه مقاالت
همایش چاپ و توزیع خواهند شد.
رحیمی زنگنه تصریح کرد :مقاالت حائز شرایط علمی -پژوهشی در فصلنامه فرهنگ رضوی
و فصلنامه کاوش نامه دانشگاه رازی کرمانشاه به عنوان ویژه نامه همایش سیمای امام رضا(ع)
در آیینه ادبیات تطبیقی( فارسی-عربی) چاپ خواهد شد.
طبق گفته وی 8 ،مقاله برگزیده و  10مقاله قابل چاپ این همایش در یک ویژه نامه منتشر
میشود.
تشکیل جلسه اتاق فکر
دکتر رحیم��ی زنگنه در خصوص جایگاه ات��اق فکر گفت :از جمله ات��اق فکر و برنامههای
موضوع��ی امام رضا(ع) می تواند نق��ش مهمی در افزایش کارایی و اثر بخش��ی برنامههای
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) داشته باشد.
وی افزود :از آنجایی ک��ه اتاق فکر از ترکیب تخصصی متفاوتی
تشکیل شده است  ،در نتیجه می تواند به دبیر اجرایی همایش
و دبیر علمی همایش مشاورههای مفید و موثری ارائه دهد.
در ادامه این نشس��ت آقای موزونی مدیر کل کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان استان ضمن تایید اهداف برگزاری
اتاق فکر به موضوعات مهم و قاب��ل توجه برای برنامه ریزی
فعالیتهای رضوی حول محور نیاز س��نجی از جامعه تاکید
کرد و گفت :امروز در وضعیتی قرار داریم که بیش از گذشته
جامعه نیازمند به��ره گیری و تاس��ی از آموزههای فرهنگ
رضوی است .لذا برگزاری نشس��تهای اجرایی تخصصی و
فرهنگی می تواند خوراک فکری و نظری برنامههای اجرایی
در این حوزه را فراهم کند.
طیب صفری مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری
مساجد اس��تان و عضو اتاق فکر این همایش نیز خاطر نشان
کرد :دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کرمانشاه
با دارا بودن  478کانون در سطح استان از ظرفیت بسیار خوبی
برای اجرای برنامهه��ای فرهنگی و هنری با محتوای تعالیم
رضوی برخوردار است.

دکتر رضا دهبانی پور

جشنواره آیینهای نمایشی و پرده
خوانی رضوی

کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج در دهه کرامت میزبان جشنواره
آیینهای نمایشی و پرده خوانی رضوی است
کهگیلویه و بویراحمد -علی ویس�ی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه
و بویراحمد با اش��اره به میزبانی این استان از جشنواره آیینهای نمایشی و پرده خوانی
رضوی گفت :یاسوج برای چهارمین سال ،جشنواره آیینهای نمایشی ،نقالی خوانی و
پرده خوانی رضوی را همزمان با دهه کرامت میزبانی می کند.
رضا دهبانی پور با اش��اره ظرفیتها و قابلیت اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد در زمینه
آیینهای نمایش��ی افزود :مناطق جنوبی کشور از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد
به این آیینها و س��نتها در ایران شهرت دارند و
اس��تعداد ویژه ای در این زمینه در خطه جنوب
به چش��م می خورد .بخصوص در ایام محرم این
مراسمها فراوان در شهرهای جنوبی ایران برگزار
میشود.
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استقبال مردم از جشنواره
دهبانی پور با اشاره به اینکه آثار نمایشی رضوی
از هنرمندان سراسر کشور به این جشنواره ارسال
شده اس��ت ،تصریح کرد :این گروههای نمایشی
در ای��ام دهه کرامت در یاس��وج نمایش عمومی
دارند که معموال با اس��تقبال گس��ترده مردم نیز
همراه میشود.
دبیر جش��نواره آیینهای نمایشی و پرده خوانی رضوی با اش��اره به استقبال گسترده
مردم استان از جشنواره آیینهای نمایشی و پرده خوانی رضوی اظهار کرد :در دورههای
گذشته هزاران نفر به تماشای این نمایشهای آیینی نشستند.
وی از برگزاری جشنوارههایی با محوریت فرهنگ رضوی در سطح شهرستانهای این
اس��تان خبر داد و خاطرنشان کرد :شهرستان باشت میزبان پنجمین جشنواره استانی
خوشنویسی رضوی می باشد ،جشنواره پیامک ادبی رضوی در شهرستان چرام برگزار
میشود ،پنجمین جش��نواره استانی ش��عر رضوی به میزبانی شهرس��تان کهگیلویه
برگزار خواهد شد ،شهرستان گچس��اران میزبان سومین جشنواره داستان « 55کلمه
ای رضوی» است و جشنواره طراحی پوس��تر عفاف و حجاب در فرهنگ رضوی هم در
شهرستان بویراحمد برگزار میشود.
آرزوی ما خادمی امام رضا(ع)ست
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه از آرزوهای
بلند هر مسئول اینس��ت که امام رضا(ع) او را به عنوان خادم خود بپذیرند ،اظهار کرد:
خادمی امام هش��تم(ع) آرزوی همه مردم ایران است و ما مدیران فرهنگی در هر نقطه
ای از کشور که در حال خدمت گذاری باشیم افتخار خود
می دانیم که خدمتی هر چند کوچک به س��احت قدسی
امام رضا(ع) داشته باشیم.
وی ادامه داد :جش��نواره امام رضا(ع) اب��زاری برای ابراز
ارادت و عش��ق ب��ی نهایت ما به س��احت حض��رت ثامن
الحجج(ع) است.
وی همچنین به برگزاری کنگره ب��ی بی حکیمه خواهر
بالفصل امام رضا(ع) در این اس��تان اش��اره کرد و گفت:
این کنگره باشکوهی خاص و با حضور گسترده مردم و با
سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آبان ماه سال 93
در گچساران برگزار شد.
دهبانی پور افزود :به دنبال آن هستیم که این کنگره را به
صورت بین المللی در استانمان برگزار کنیم تا مرقد مطهر
خواهر بالفصل امام رضا(ع) که هر ساله پذیرای هزاران زائر
داخلی و خارجی می باش��د به عنوان چهارمین حرم اهل
بیت در کشور به مردم معرفی شود.
وی همچنین از برگزاری جشنهای مردمی دهه کرامت

در این اس��تان خبر داد و تصریح کرد :نشست س��تاد مردمی جشنهای دهه کرامت با
حضور معاون فرهنگی س��تاد عالی کانونهای مساجد کش��ور در یاسوج برگزار شد و
هماهنگیهای الزم در این زمینه صورت گرفت تا ان شااهلل در دهه کرامت سال  94شاهد
برگزاری برنامههای متنوع رضوی با حضور اقشار مختلف مردم باشیم.
		
حضور معاون وزیر ارشاد در آیین اختتامیه جشنواره
دهبانی پورگفت :حجت االس�لام حش��متی ،معاون قرآن و عت��رت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در آیین اختتامیه جشنواره آیینهای
نمایشی و پرده خوانی رضوی که  31مرداد ماه جاری
در یاسوج برگزار میشود ،حضور می یابد.
وی افزود :در حاشیه جشنواره آیینهای نمایشی و
پرده خوانی رضوی از سری برنامههای سیزدهمین
دوره جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) ،حجت
االسالم حشمتی معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ
و ارشاد اس�لامی در جشنواره استانی پوسترسازی
حجاب و عفاف در فرهنگ رض��وی نیز حضور می
یابد.
نشس�ت ستاد جش�نهای دهه کرامت در
یاسوج
جانشین ستاد جشنهای مردمی دهه کرامت کشور
گفت :با محوریت بنیاد بین المللی امام رضا(علیهالس�لام) برنامههای متعدد فرهنگی،
هنری ،علمی و پژوهشی در دهه کرامت با همکاری و مشارکت بسیاری از دستگاهها در
سطح کشور برگزار میشود.
مرتضی طاهریان ،در نشست ستاد دهه کرامت استان کهگیلویه و بویراحمد ،با بیان این
که ستادی با عنوان ستاد جشنهای مردمی دهه کرامت در کشور تشکیل شده ،افزود:
نمایندگانی از دس��تگاههای مختلف در این س��تاد عضو بوده ،سندی در زمینه اجرای
برنامههای این دهه تهیه و انتظارات از هر دستگاه در آن مشخص شده است.
طاهری��ان ،ادام��ه داد :به عن��وان مثال س��تاد عال��ی کانونه��ای فرهنگی هنری
مس��اجد کش��ور به عن��وان دس��تگاهی فرهنگ��ی در زمینه بزرگداش��ت حضرت
ام��ام رضا(علیهالس�لام) ،حضرت معصومه(س�لام اهلل علیها) و حض��رت احمدبن
موسی(علیهالس�لام) فعالیتهای��ی را انجام می دهد؛ ضمن این که دس��تگاههایی
نظیر آموزش و پرورش ،س��ازمان تبلیغات ،حوزههای علمیه و دیگر دس��تگاهها به
فراخور ظرفیت و توان خود در این زمینهها فعالیت دارند.
برگزاری  5نشست کشوری در کیفیت بخشی برنامههای دهه کرامت
وی ،ب��ا بی��ان این که تاکنون پنج نشس��ت کش��وری در
راستای کیفیت بخشی به برنامههای دهه کرامت با حضور
مس��ئوالن و دستگاههای عضو س��تاد برگزار شده است،
عنوان کرد :با توجه به این که اصل جشنواره مربوط به امام
هشتم ش��یعیان است ،سال گذشته این جشنوارهها نماد
همدلی بوده و امسال نیز با همت مسئوالن و اقداماتی که
در حال انجام هس��ت ،این جشنواره با کیفیت و در سطح
قابل قبولی برگزار میشود.
طاهریان ،اذعان کرد :کارگروه محتوایی جشنهای دهه
کرام��ت و برنامههای دهه کرامت از ماهه��ا قبل عناوین
محت��وای برنامههای امس��ال را اعالم کرده ،زی��را ما به
دنبال صرفا برگزاری جش��ن نیستیم؛ بلکه با توجه به کار
کارشناسی دقیق صورت گرفته برگزاری برنامههای این
دهه از لحاظ کیفیت و توجه به بحث محتوایی مدنظر است.
طاهریان ،پرهیز از کار اجرایی را جزو دستاوردها دانست و
یادآور شد :برنامههای دهه کرامت بیشتر در مجموعههای
مردمی و با حضور آنان برگزار میشود.

جشنواره پویانمایی و بازیهای رایانه
ای رضوی

حجت االسالم و المسلمین علی اصغر فضیلت
گلستان

نرم افزار ۶دوره جشنواره پویانمایی
امام رضا(ع) رونمایی میشود
گلستان -زهرا جاللی :حجت االس�لام علی اصغر فضیلت به رونمایی نرم افزار 6
دوره پویانمایی اشاره کرد و گفت :محتوای این نرم افزار آثار راه یافته به جشنواره پویا
نمایی رضوی در  ۶دوره بوده است.
وی ب��ا بیان این نکته ک��ه نرم افزار  ۶دوره جش��نواره پویانمایی رض��وی بانک فیلم
انیمیشینهای راه یافته به این جشنواره است ،خاطر نشان کرد :عالوه بر این نرم افزار
کتاب فیلمنامه پویا نمایی  ۶دوره این جش��نواره نیز در اختتامیه جشنواره رونمایی
میشود.
فضیلت هدف از تهیه نرم افزار  ۶دوره جش��نواره
پوی��ا نمایی رضوی را آس��یب شناس��ی آثار این
جشنواره دانس��ت و تصریح کرد :با این روند می
توان سیرصعودی و تکاملی جشنواره را شناسایی
و به همگان معرفی کرد.
دبیر هفتمین جش��نواره پویانمایی و بازیهای
رایانه ای رضوی معرفی الگویی برای تولید آثار به
تولید کنندگان در جشنواره پویانمایی رضوی را
از دیگر اهداف تهیه نرم افزار  ۶دوره پویا نمایی اعالم کرد.
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ارس�ال 88اث�ر پویانمای�ی و بازیه�ای رایان�ه ای ب�ه دبیرخان�ه
جشنواره
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گلستان از
ارس��ال  88اثر به دبیرخانه جش��نواره خبر داد و
گفت 20 :اثر در بخش فیلم نامه نویس��ی 30 ،اثر
در بخش اجرای فیلم و  38اثر در بخش بازیهای
رایانه ای تاکنون به دبیرخانه جشنواره پویانمایی
و بازیهای رایانه ای رضوی ارسال شده است.
حجت االسالم فضیلت با اشاره به اهداف هفتمین
جش��نواره سراس��ری پویانمایی(انیمیش��ن) و
بازیه��ای رایانه ای رضوی ،خاطر نش��ان کرد:
اش��اعه و ترویج فرهنگ منور نبوی ،علوی و رضوی ،گسترش فعالیتهای فرهنگی
هنری و مذهبی مرتبط با سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار و امام رضا(ع) و کشف
و بروز اس��تعدادهای هنری و آشنا نمودن نسل جوان جامعه با معارف نبوی ،علوی و
رضوی به کمک ابزار نوین بصری از اهداف این جشنواره است.
دبیر شش��مین جش��نواره پویانمایی و بازیه��ای رایانه
ای رضوی ب��ا بیان اینک��ه این جش��نواره در دو بخش
پویانمایی و بازیهای رایانه ای برگزار میش��ود ،افزود:
پویانمایی شامل؛ مسابقه فیلم کوتاه انیمیشن و مسابقه
فیلمنامههای کوتاه انیمیش��ن و بازیه��ای رایانه ای
ش��امل؛ انواع بازیهای ش��رکت کننده بازیهای ،pc
بازیهای کنسولی ،بازیهای برخط  ،onlineبازیهای
فلش ،بازیهای تلفن همراه اس��ت که هر یک از آثار در
ژانرهای(اکشن -ماجرایی -نقش آفرینی -استراتژی و
مدیریتی -ماجرایی اکشن -سکوبازی -ورزشی و ساده)
می توانند تهیه و تولید شوند.

(علیه السالم)

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس :ضرورت
حمایتدستگاههایمتولیازجشنوارهپویانمایی
			
رضوی
نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی

از برگزاری  6دوره جشنواره پویانمایی در گلستان قدردانی کرد و گفت :انتظارمان از
دستگاههای مربوط به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی این است که یک حمایت
قابل توجه و جدی از این اقدام داشته باشند.
حجت االسالم سید علی طاهری ،اظهار کرد :با توجه به اثرگذاری پویانمایی در قشر
نوجوانان و جوانان ،بهره گیری از این ابزار برای انتقال مفاهیم معنوی و مفاهیمی که
با فرهنگ اسالمی ایرانی ما همخوانی دارد بسیار ضروری است.
سخنگوی کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای
اس�لامی ادامه داد :از تمامی کسانی که با وجود
مش��کالت و کمبوده��ا دراین زمین��ه قدم جلو
گذاش��ته و تالش ب��رای برگزاری هرچ��ه بهتر
جش��نواره کرده و به دنبال رس��یدن به جایگاه
مطلوب و شایس��ته ای و در ش��ان نظام هستند،
قدردانی می کنم.
هنر پویانمایی اثری تأثیر گذار و ماندگار

است
مدیر کل س��ازمان تبلیغات اس�لامی گلس��تان ،ضمن قدردانی از برگزاری  6دوره
جش��نواره پویانمایی رضوی در گلس��تان ،گفت :کار هنری اث��ری ظریف ،لطیف با
تاثیرگذاری زودهن��گام و ماندگار اس��ت و پویانمایی و بازیه��ای رایانه ای یکی از
همین هنرهاست .حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد
افزود :آمیخته ش��دن این آثار هنری با معنویت،
ارزش و فضیلتها به ویژه در حوزه اهل بیت جای
قدردانی دارد.
وی ادام��ه داد :از آنجایی که ام��ام رضا(ع) و ائمه
برای ما الگو هستند و راه و رسم زندگی ما بر مبنای
ائمه اطهار قرارگرفته ،نیاز است تا از آنها در همه
بخشه��ای زندگی از جمله در حوزه سیاس��ی،
اجتماعی ،فرهنگی و خانوادگی پیروی کنیم.
تشکیل اتاق فکر جشنواره
معاون هنری ،س��ینمایی سمعی و بصری اداره کل ارشاد گلستان در جلسه اتاق فکر
گفت :چون تولید انیمیشن کاری تخصصی است پس مخاطبان جشنواره هم تعدادی
معدود خواهند بود از این رو اس��تقبال مردم شاید قابل
مقایس��ه با برخی جش��نوارهها مانند تئاتر و موسیقی
نباشد .قاسم قندهاری به اطالع رسانی و تبلیغات برای
حضور بیشتر عالقمندان در جشنواره تاکید کرد و ادامه
داد :نیاز است از ظرفیت کانونهای مساجد در امر اطالع
رسانی به صورت جدی استفاده شود.
وی به برکت همین جشنواره ،گلستان هنرمندان خوبی
در بخش تولید انیمیشن دارد؛ بسیاری از هنرمندانی که
تا قبل از این تولید انیمیشن را حائز اهمیت نمی دانستند
اکنون به صورت جدی به آن نگاه می کنند.
مس��ئول دبیرخان��ه نمایندگ��ی بنیاد بی��ن المللی
فرهنگی هنری امام رضا(ع)ضمن اشاره به تعداد زیاد
برگزیدگان گلستانی در جشنواره پویا نمایی ،افزود:
بازیهای رایانه ای امس��ال به جش��نواره اضافه شده
که امیدواریم موجب تقویت ظرفیتها و پتانس��لها
در این بخش شود.

دکتر فیروز فاضلی

جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در
مطبوعات و خبرگزاریها

گیالن

میزبانی گیالن از جشنواره
مطبوعات و خبرگزاریهای رضوی
گیالن -فرهاد علی نیا :گیالن در س��یزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)،
میزبان جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریهاست.
دبیر جش��نواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها گفت :در دورههای
گذش��ته گیالن فقط میزبان بخ��ش مطبوعات در
جش��نواره مطبوعات رضوی بود که امس��ال بخش
خبرگزاری ها هم به این دوره از جشنواره جلوههای
فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها اضافه
شده است.
فیروز فاضلی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
اس��تان گیالن ،اظهار ک��رد :اختتامیه جش��نواره
سراسری جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و
خبرگزاریها ،همزمان با دهه کرامت  ۲۹مرداد ماه
سال جاری در رشت برگزار میشود.
وی گفت :آثار منتشره در مطبوعات در بخشهای
«تیتر»« ،سرمقاله و یادداشت»« ،خبر»« ،گزارش»،
«مصاحب��ه» و «مقال��ه» و خبرگزاریها در بخشهای «خبر»« ،گ��زارش»« ،مصاحبه» و
«عکس» در دوره زمانی اول ش��هریور ماه  ۱۳۹۳تا  ۲۵تیرماه  ۱۳۹۴در جش��نواره شرکت
داده می شوند.
دبی��ر جش��نواره جلوهه��ای فرهن��گ رض��وی در
مطبوع��ات و خبرگزاریه��ا اذعان داش��ت :افزوده
ش��دن بخش خبرگزاریها به جش��نواره مطبوعات
رضوی ،همکاری معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی ،برای جمع آوری
آثار خبرگزاریه��ا ،افزایش مبلغ جوایز برگزیدگان،
اس��تفاده از ظرفیتهای ادارات کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای دریافت اثر و استفاده از افراد صاحب نظر
جهت تشکیل اتاق فکر جشنواره تغییرات جشنواره
 ۹۴نسبت به سالهای گذشته است.
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ارسال  1220اثر به دبیرخانه جشنواره
دبیرجشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها اعالم کرد :تا پایان مهلت
ارسال اثر  1220،اثر از نشریات سراسری،محلی و خبرگزاریها در بخشهای مقاله،سرمقاله
ویادداشت،گزارش،مصاحبه، ،خبر،عکس وتیتر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی بیان کرد :آثار برای اظهار نظر در اختیار داوران جشنواره قرار گرفته است ونتایج پس از
ارزیابی داوران ،اعالم خواهد شد.
فاضل��ی اظهار داش��ت :داوران این جش��نواره با هماهنگی
معاون��ت مطبوع��ات و اط�لاع رس��انی وزارت فرهن��گ و
ارشاداسالمی انتخاب شده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان گیالن با اشاره به
رشد ارسال اثر نسبت به س��ال گذشته ،گفت :سال گذشته
 524اثر دریافت شد ولی امسال با توجه به تبلیغات و اطالع
رسانی مناسب و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اس��تانهای کشور ،ش��اهد افزایش ارس��ال اثر به دبیرخانه
جشنواره بودیم.
دبی��ر پنجمی��ن جش��نواره جلوههای فرهن��گ رضوی در
مطبوعات و خبرگزاریها ،بیشترین میزان آثار ارسال شده
را در بخش تیتر و خبر عنوان کرد و افزود :کمترین میزان اثر
در بخش عکس از خبرگزاریها دریافت شده است.
فرهنگ رضوی و تقویت باورهای دینی جوانان
وی با بیان اینکه فرهنگ و معارف رضوی زوایای مختلفی دارد
که اینگونه جش��نواره ها می تواند آن را در معرض دید اقشار
مختلف جامعه قرار دهد ،گفت :آثار مختلفی که به واسطه این

جشنواره تولید می شود در آشناسازی جوانان با انوار قدسی آن امام همام و ایجاد انگیزه برای
تولید آثار مشابه و ابتکاری موثرند .مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با تاکید بر اینکه
استان های مختلف کشور هریک سهمی در برگزاری جشنواره امام رضا(ع)،دارند و چه بسا که
الفت فرهنگی نیز بین بخش های مختلف جامعه ایجاد
می شود ،یادآور شد :فرهنگ رضوی و ابعاد معنوی امام
رضا(ع) در تقویت باورهای دینی و فرهنگی به ویژه در
میان نسل جوان موثر است.
فاضلی ب��ا بیان اینکه مش��خصه اصلی م��ردم ایران،
والیت م��داری و الگو گرفتن از ائمه اطهار(ع) اس��ت
که مبلغان حقیقی اس�لام ناب هس��تند ،عنوان کرد:
هرکدام از ائمه(ع) با اس��تفاده از ش��یوههای ابتکاری
در انتقال تعالیم و آموزه های اسالمی سهیم بوده اند.
ب��ا این حال حضور ام��ام رضا(ع) در کش��ور عزیزمان
سبب س��از تغییراتی ش��گرف در بخش های مختلف
جامعه و آشنایی مستقیم با منبع بی پایان علم و دانش
و معرفت بوده است.
وی ادامه داد :آنچه که در دوره کنونی مشهود است تمایل نسل جوان به یادگیری معارف الهی
است که می تواند زمینه ساز رشد فکری و معنوی آنها
باشد.ائمه(ع) اسوه و الگوی اخالقی و رفتاری جامعه
هس��تند و ترویج ابعاد مختلف زندگی آنها می تواند
جامعه را به نشاط معنوی الزم رهنمون سازد.
فاضلی خاطرنشان کرد :فرهنگ رضوی نسل حاضر
را برای هر دو جهان آماده میس��ازد و معاد و معاش
ال ب��ه هم آمیخته اس��ت .در این
صحی��ح در آن کام ً
فرهنگ بر روی اخالقیات تاکید فراوان ش��ده است و
به جوانان می آم��وزد که هر کس خود را برای تربیت
صحیح به زحمت اندازد می تواند به آن دس��ت یابد و
به صراط مستقیم هدایت شود.
نشس�ت ات�اق فک�ر جش�نواره جلوههای
فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها
اتاق فکر جش��نواره جلوهه��ای فرهنگ رض��وی در مطبوعات و خبرگزاریها تش��کیل و
نشستهای این اتاق نیز با حضور اعضا برگزار شد.
در جلسه اتاق فکر این جشنواره ،حسین ابراهیمیان معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی گیالن ضمن ارایه گزارش عملکرد جشنواره در سالهای گذشته،وظایف
اتاق فکر جش��نواره را برای حضار تشریح و بیان کرد:اتاق
فکر با هدف فراهم کردن زمینه مناس��ب ب��رای تحلیل و
بررس��ی عملکردها و ارائه راهکارهای کالن و به کارگیری
خردجمعی در بررس��ی و طراحی برنامهه��ای موضوعی
جشنواره تشکیل شده است.
سپس حجت االسالم و المسلمین امیرچهری مسوول نهاد
رهبری در دانش��گاه فرهنگیان اس��تان گیالن پیشنهاداتی
را ب��رای ارتق��ای کیف��ی و کمی جش��نواره بی��ان و اظهار
کرد :شناس��ایی افرادی در ح��وزه علوم دینی ک��ه بتوانند
اهمیت جش��نواره را برای دیگران تش��ریح کرده و به عموم
بشناسانند،استفاده از شبکههای مجازی،اجرای جشنواره
در س��طوح مدرس��ه ای،دانشجویی،مس��جدی و...از جمله
مواردی اس��ت که می ت��وان از آن طریق ،زمینه پیش��رفت
هرچه بیشتر جشنواره را فراهم کرد .در ادامه نشست حسینی
نماینده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،اس��تفاده
از ظرفیته��ای ک��ودکان و نوجوانان جه��ت درج خبر در
مطبوعات را ازجمله مورادی دانس��ت که در پیشبرد اهداف
جشنواره دخیل است.

جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی

حجتاالسالموالمسلمين دکترحمیدرضاحنان

لرستان

میزبانی لرستان از برنامهسازان تلویزیون
در حوزه فرهنگ رضوی
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لرستان -اعظم روانشاد :دبیر جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی از میزبانی لرستان
از برنامهسازان برجس��ته تلویزیون در حوزه فرهنگ رضوی خبر داد و اعالم کرد دبیر
تخصصی و اعضای اتاق فکر این جشنواره نیز انتخاب شدهاند.
حجتاالسالم حمیدرضا حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان اظهار کرد :در
دورههای گذشته استان لرستان میزبان جشنواره
«نماهنگ رضوی» بود که در س��ال جاری دامنه
جش��نواره به «تولی��دات تلویزیونی ،تل��ه فیلم و
نماهنگ رضوی» توسعه یافته است .اضافه شدن
بخش تولیدات تلویزیونی رضوی به جش��نواره و
حضور کارگردان��ان و تهیهکنندگان و هنرمندان
سرش��ناس تلویزیون نقطه عطفی در جش��نواره
سال جاری خواهد بود.
وی از تش��کیل ات��اق فک��ر جش��نواره تولیدات
تلویزیون��ی ،تله فیلم و نماهن��گ رضوی خبر داد
و گفت :ای��ن اتاق متش��کل از هنرمندان مطرح،
روحانیون و برخی از اساتید دانشگاه است.
دبیر جشنواره تولیدات تلویزیونی ،تلهفیلم و نماهنگ رضوی با اشاره به اینکه این اتاق
فکر در ایام پایانی سال گذشته جلسهای را تشکیل داد ،افزود :اتاق فکر ،ایدههای جدید
و خالقانه را که جنبه محتوایی نیز خواهد داش��ت به ما ارائه میکند و در جهت ارتقای
جشنواره به کمک ما خواهد آمد.
حنان با اش��اره به اینکه تاکنون دو دوره کارگاه آموزش��ی برگزار کردیم ،تصریح کرد:
امیدواریم بتوانیم در جش��نواره امس��ال ش��اهد حضور چهرههای مطرح سینمایی و
تلویزیونی باشیم و کارگاه آموزشی نیز برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه کلیه متون ارسالی توسط داوران مجرب بازخوانی میشود ،ادامه داد:
در پای��ان از بین متون برگزیده ،اثر  ۵نفر از کارگردانان مجرب برای س��اخت نماهنگ
انتخاب میشود .دبیرجشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی با اشاره به اعزام برترینهای
جش��نواره به سفر زیارتی مش��هد مقدس ،تأکید کرد :برگزاری کارگاههای تخصصی،
تقدیر از خادمان و پیرغالمان رضوی ،آذین بندی و فضاس��ازی خیابانهای منتهی به
محل برگزاری جش��نواره از جمله برنامههای جانبی این دوره از جش��نواره تولیدات
تلویزیونی ،تله فیلم و نماهنگ رضوی است.
وی در ادامه افزود :پوس��تر و فراخوان جش��نواره پس از طراحی و چاپ به ادارات کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها ،دفاتر انجمن سینمای جوان ،دانشگاهها ،حوزههای
هنری و همه مراکز مرتبط در سراس��ر کش��ور ارسال شد و
ال به روز در زیر پورتال
اخبار جش��نواره نیز به صورت کام ً
جشنواره به آدرس http://lorestan.shamstoos. :
 ir/fa/homeمنعکس شد.
افزایش جوایز جشنواره
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان لرستان از
برگزاری جشنوارههای جنبی رضوی در شهرستانهای
اس��تان خب��ر داد و تصری��ح ک��رد :در کن��ار برگزاری
جشنوارههای اصلی در خرم آباد ،شهرستانهای استان
نیز با محوریت ادارات فرهنگ و ارش��اد اسالمی میزبان
جش��نوارههای هس��تند که در ایام ده��ه کرامت برگزار
می شوند.
حجت االس�لام حنان افزود :جوایز جش��نواره امسال با
توجه به تغییر موض��وع تقریباً  ۴۰درصد افزایش یافته و
از  ۷۰میلیون ریال تا  ۲۰میلیون ریال تعیین شده است.
وی گفت :با این نگاه که جشنواره باید تخصصی و توسط
اهالی فن برگزار شود امسال مسئولیت برگزاری جشنواره

به انجمن س��ینمای جوان اس��تان محول ش��ده تا شاهد رش��د و ارتقاء حداکثری در
بخشهای مختلف باشیم .دبیر جشنوارههای تولیدات تلویزیونی و نماهنگ رضوی
ضمن تشکر از دس��ت اندرکاران برگزاری این جش��نوارهها ،اظهار کرد :جشنواره
تولیدات تلویزیون��ی و نماهنگ رضوی یکی از مهمترین بخشهای س��یزدهمین
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) اس��ت که با
بهره گیری از تصویر ،تاثیرات شگرفی در انتقال
مفاهیم و سیره ی علمی و عملی آن امام عزیز در
س��طحجامعهدارد.
حجت االسالم حنان گفت :در بخش نماهنگ و تله
فیم نیز بهترین و ناب ترین مفاهیم به مخاطب ارائه
میش��ود و می تواند در راستای ترویج و گسترش
فرهنگ ناب رضوی در بین اقش��ار مختلف بسیار
مفید باشد.
تشکیل اتاق فکر جشنواره
حجت االسالم حنان با اشاره به تشکیل اتاق فکر
جشنوارهی تولیدات تلویزیونی و نماهنگ رضوی
در لرس��تان گفت  :جلسات این اتاق فکر با حضور برخی اساتید برجسته ی دانشگاهی
 ،روحانیون ،فرهیختگان و برخی همکاران اداری به صورت منظم تش��کیل شده و در
خصوص مراحل مختلف جشنواره برنامه ریزی صورت گرفته است .
داوران
ناصر غالمرضایی ،عبداهلل باکیده و اصغر ش��ادروان به عن��وان داوران بخش فیلمهای
تلویزیون��ی( تله فیلم ) و محمدرضا گوهری ،الهه گل محمدی و مس��عود آب پرور نیز
به عنوان داوران بخش نماهنگ دهمین جش��نواره ی تولیدات تلویزیونی و نماهنگ
رضوی انتخاب شدند.
رونمایی از تندیس جشنواره
دبیر تخصصی جشنواره تولیدات تلویزیونی و نماهنگ رضوی از رونمایی تندیس این
جش��نواره ملی در خرم آباد خبرداد .فرید رحمتی با اشاره به اینکه جشنواره تولیدات
تلویزیون��ی و نماهنگ رضوی همزمان با دهه کرامت برگزار میش��ود ،اظهار کرد :این
جشنواره ملی 26تا  28مرداد ماه جاری در خرم آباد برگزار میشود.
رحمتی ،ابراز کرد :نماهنگ و فیلمهای جشنواره با محوریت آداب و فرهنگ زیارت ،حرم
مطهر رضوی ،آثار و ابنیهها و امام زادگان ،وقف ،فرهنگ وقف ،یاران و اصحاب حضرت
امام رضا(ع) هستند .وی تصریح کرد :جلوههای مشهد الرضا(ع) ،زائران و مجاوران ،شفا
یافتگان ،شیفتگان و دلدادگان حضرت و جلوههای فرهنگ رضوی در خارج از کشور از
دیگر محورهای برگزاری این جشنواره است.
رحمتی ،اظهار کرد :جهت اس��تفاده عموم مردم والیت
مدار استان لرس��تان از برنامههای معنوی دهه کرامت،
برای شهرستانهای استان برنامههای مناسب با استعداد
ومقتضیات فرهنگی وهنری این شهرس��تانها طراحی
شده که با یاری خداوند در دهه کرامت برگزار میشود.
حضور کارشناسان مذهبی در دهمین جشنواره
تولیدات تلویزیونی و نماهنگ رضوی
دبیرتخصصی این جشنواره گفت :کارشناسان مذهبی در
مراحل مختلف دهمین جشنواره تولیدات تلویزیونی و
نماهنگ رضوی حضور دارند.
رحمتی ،با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در اتاق فکر
دهمین جشنواره تولیدات تلویزیونی و نماهنگ رضوی
رضوی ،افزود :در این اتاق فکر جهت برگزاری هرچه بهتر
این جشنواره تصمیم گیری میشود.

احد جاودانی

جشنواره بین المللی نامه ای به امام
رضا(ع)

مازندران

ارسال  114هزار دل نوشته به دبیرخانه
جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(ع)
مازندران -عب�اس مهدوی :والیتمداری مردم ای��ران و تبعیت از والیت فقیه
مره��ون حضور امام رضا(ع) در ایران و از برکات وجود ب��ارگاه آن امام همام در این
منطقه اس��ت .رویکرد قابل توجه و تحسینبرانگیز این جش��نواره برگزاری آن در
رش��تههای مختلف فرهنگی و هنری بوده که موجب ش��ده است تا عطر رضوی در
سراسر ایران و آن سوی مرزها منتشر شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران از ارسال  114هزار دلنوشته از داخل و
خارج از کشور به دبیرخانه جشنواره بین المللی
نامه ای به امام رضا(ع) خبر داد و گفت :فراخوان
جشنواره به کشورهای متعددی و همچنین به
مدارس ،نهادها و دیگر ارگان و س��ازمانها در
داخل کشور ارسال شد.
وی با اش��اره به اهمیت این جشنواره در سطح
بین المللی ،از توزیع فراخوان جشنواره در بیش
از  80مدرس��ه خارج از کشور خبر داد و افزود:
احیای س��نت نامه ن��گاری در عصر کنونی که
تکنولوژیهای پیشرفته ای نقش آن را کمرنگ
کرده ،این جشنواره فرصت زیبایی را ایجاد می
کند تا مردم  ،شیدایی و دلدادگی خود به اهل بیت(ع) را در این مسیر ابراز کنند.
این مسئول فرهنگی همچنین از راه اندازی کانون خبرنگاران رضوی در مازندران
خب��ر داد و ضمن اعالم این نکته که رابط خبر جش��نواره نامه ای به امام رضا(ع) به
عنوان رابط برتر خبری در سطح کشور از سوی دبیرخانه جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) و دبیرخانه جش��نواره نامه ای به امام رض��ا(ع) نیز به عنوان دبیرخانه فعال
و برتر در کش��ور انتخاب شده اند ،افزود :دستاوردهای این جشنواره برای استان ما
بیشمار بوده است.
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برگزاری جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) نش�ان اوج اقتدار معنوی
ایران است
س��یدجواد جعف��ری ،مدیرعام��ل بنی��اد بی��ن الملل��ی فرهنگی و هن��ری امام
رضا(علیهالس�لام)  ،در آئی��ن تنفیذ ابالغ جش��نواره بین المللی نام��ه ای به امام
رضا(علیهالس�لام) در ساری ،با اشاره به اقبال عمومی این جشنواره در سطح ملی و
درخواست مازندران برای برگزاری جشنواره در سطح
فراملی ،اظهار داشت :جشنواره سراسری نامه ای به امام
رضا(علیهالسالم) که در دیارعلویان برگزار میشود به
جشنواره بین المللی ارتقاء سطح یافت.
مدیرعامل بنیاد بی��ن المللی فرهنگ��ی و هنری امام
رضا(علیهالس�لام) گفت :برگ��زاری جش��نواره امام
رضا(علیهالسالم) در عرصه بین المللی نشان اوج اقتدار
معنوی و فرهنگی ایران اسالمی در جهان است.
جعفری با اشاره به گستره جغرافیایی این جشنواره در
31استان کشور ،تصریح کرد :مردمی بودن جشنواره با
مشارکت  58درصدی و تعامل  42درصدی سازمانها و
نهادها ،از دیگر ویژگیهای این جشنواره است.
وی با اشاره به عملکرد مازندران در برگزاری جشنواره
نامه ای به امام رضا(علیهالس�لام) ،عن��وان کرد :بنیاد
بینالمللی امام رضا(علیهالسالم) با تمام توان آمادگی

دارد تا همکاری الزم در زمینه نتیجهبخش��ی فعالیتهای این جشنواره در عرصه
بین الملل ،را داشته باشد.
اس�تقبال گسترده ایرانیان خارج از کش�ور از جشنواره نامهای به امام
		
رضا(ع)
مدیرکل فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی گفت:
شاهد استقبال گسترده ایرانیان خارج از کشور از جشنواره بینالمللی نامهای به امام
رضا(ع) هستیم.
حسین دیوساالر گفت :ادارهکل فرهنگی ایرانیان
خارج از کش��ور س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات
اسالمی ،در کنار سایر فعالیتهای خود ،هرساله
مسئولیت کمیته ایرانیان خارج از کشور را برای
برگ��زاری جش��نواره بینالمللی ام��ام رضا(ع)
برعهده دارد.
مدی��رکل فرهنگ��ی ایرانی��ان خارج از کش��ور
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،بیان کرد :با
بررسیهای انجامشده ،قرار شد بخش بینالملل
جش��نواره نامهای به امام رضا(ع) را هم تس��ری
دهیم و این جش��نواره عالوه ب��ر حوزه داخل ،در حوزه بینالملل هم برگزار ش��ود.
این مس��ئول تصریح کرد :این جشنواره توس��ط ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
مازندران برگزار میشود و کمیته ما بهعنوان بخش بینالملل ،هماهنگیهای الزم
را با دبیرخانه جش��نواره «نامهای به امام رضا(ع)» در مازندران انجام داده تا در این
حوزه فعالیت کنیم.
دیوس��االر با بیان اینکه از طریق نمایندگیهای س��ازمان فرهنگ و ارتباطات در
خارج از کشور ،رایزنهای فرهنگی که در خارج از کشور حضور دارند ،سفارتخانهها
و  ...نسبت به اطالعرسانی در برگزاری جشنواره بینالمللی نامهای به امام رضا(ع)
اطالعرس��انی کردی��م ،ادامه داد :رایزن��ان فرهنگی و س��فارتخانهها هم نامههای
دریافتی به این جش��نواره را به ما منتقل میکنند و داوری این بخش از جش��نواره
هم در مازندران متمرکز است .وی با اشاره به اینکه بهعنوان یکی از بازوان اجرایی
جش��نواره بینالمللی نامهای به امام رضا(ع) بخش خارجی جش��نواره را پیگیری
میکنیم ،گفت :نامههای دریافتی این جشنواره در رایزنیهای فرهنگی جمهوری
اس�لامی ایران در حال تجمیع است و شاهد استقبال
گسترده ایرانیان خارج از کشور از جشنواره بینالمللی
نامهای به امام رضا(ع) هستیم.
دریافت اثر از دیگر کشورها
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان مازندران
گفت :طبق نظ��ر داوران در مرحله اول نگارش ،نوع
ن��گارش ،کیفیت و کمی��ت نامهها در ای��ن دوره از
جش��نواره هم به لحاظ آماری و هم به لحاظ کیفیت
نسبت به سال گذش��ته افزایش چشمگیری داشته
اس��ت« .احد جاودانی» با بیان اینک��ه از مهمترین
برنامههای جنبی این دوره از جش��نواره تبدیل آن
از بخش سراس��ری به بخش بین المللی بوده اس��ت
اظهار کرد :برون مرزی شدن جشنواره سبب شده از
کش��ورهای خارج و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور
نامه دریافت کنیم.

همایش علمی پژوهشی شناخت
اخالق و آداب رضوی

حسین شاکری
مرکزی

امام رضا(ع) زیباترین سرمایهها و ماندگارترین
یادگارها برای بشر سرگردان امروزی هستند
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مرکزی -س�ید مهدی امینی :آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی گفت :ائمه اطهار(ع) و
از جمله حضرت رضا(ع) بهترین چراغها و زیباترین سرمایهها و ماندگارترین یادگارها برای
بشریت و جامعه سرگردان امروزی ما بویژه نسل جوان ماست.
نماینده ولی فقیه در اس��تان مرکزی اظهارکرد :اهل البیت(ع) تال��ی تلو قرآن کریم ،واحد
الثقلی��ن و ق��رآن ناطق و ص��راط مس��تقیم اند .آن
بزرگواران چراغ راه و مصباح هدایت و معلم انسانها
هستند و بهترین اسوه می باشند.
وی شناخت سیره و سنت اهل بیت(ع) را الهام بخش،
تأثیرگذار و نشان دهنده حیات طیبه الهی دانست و
افزود :پی��روی از آنهادیان نور و والیان قلههای طور
و س��دره المنتهی ایمان و معرفت؛ نردبان سعادت و
کلید نجات خواهد بود .خان��دان بزرگ وحی الگوی
تمامی فضائل و مکارم اخالق و نمونه انس��ان کامل و
تجلی آیات قرآن کریم و صفات برگزیده الهی و ملکات
صمدانی هستند.
امام جمعه اراک ادام��ه داد :البته درک ما از مقامات
اولیای بزرگ الهی نه به اندازه ظرفیت و کرامت ایشان
اس��ت بلکه به اندازه ظرفیت و در محدوده تش��خیص خود ماست ،لذا ما نمی توانیم عظمت
ایش��ان را آنچنان که هست تفس��یر و تبیین کنیم بلکه آنچه ما خود می فهمیم و تشخیص
می دهیم و به اندازه و در حد ادراکات ما برای ما قابل شناخت می باشند نه آنگونه که ایشان
هستند و نصاب ما در باب معرفت و وادی محبت نسبت به ایشان به اندازه وسع ماست.
مکتب اهل بیت(ع) دانشگاه انسان سازی
آی��ت اهلل دری نجف آبادی تصری��ح کرد :در عین حال آب دریا را اگر نتوان کش��ید ،هم
بقدر تشنگی ش��اید چش��ید .با این وجود باید از خداوند توفیق ادب و معرفت خواست.
چون تا ادب نیاموزیم به معرفت نائل نخواهیم ش��د .با ادب باش تا بزرگ ش��وی ،با ادب
را ادب سپاه بس است.
وی اهل بیت(ع) را سفره و گلستان معرفت خداوند متعال دانست و خاطرنشان کرد :مکتب
اهل بیت(ع) دانشگاه انسان سازی و تربیت و چراغ هدایت و مشعل پرفروغ سعادت اند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد :باید بکوشیم تا آن بزرگواران را در دل و جان
خود زنده کنیم و از خداوند بخواهیم تا درخت معرفت و ادب در دل ما روش��ن شود تا شجره
طیبه والیت در قلب ما به ثمر بنشیند و آیه نور در جان ما بدرخشد.
دادستان سابق کشور گفت :سیره آن بزرگواران سیره انسان کامل و کلمه جامعه الهی و تبلور
صفات حسنا و اسمای علیای حضرت حق و مظهر انوار عوالم قدس است.
فرازی از نهج البالغه
آی��ت اهلل دری نج��ف آبادی با اش��اره ب��ه خطب��ه ای از امیر
المؤمنی��ن(ع) افزود :حض��رت علی(ع) در خطبه ش��ریفه
عباداهلل  87نهج البالغه شریف می فرمایند ،اظهار کرد« :أَ ل َمْ
ْت
ُک فِی ُکمُ ال َّثقَلَ الَأْصْ َغ َر َو َر َکز ُ
أَعْمَلْ فِی ُکمْ ب ِال َّثقَلِ الَأْ ْک َب ِر َو أَتْر ْ
فِیکُ مْ رَایَ َة إْال ِیمَ��انِ َ ،و َو َق ْف ُت ُکمْ َعلَى حُ دُ و ِد ال ْحَ اَللِ َو ال ْحَ رَامَِ ،و
ُوف مِنْ َق ْول ِی َو
أَلْبَسْ �� ُت ُکمُ الْعَافِ َی َة مِنْ عَدْ ل ِیَ ،و َفرَشْ ُت ُکمُ ال ْمَ ْعر َ
فِ ْعل ِیَ ،و أَ َریْ ُت ُکمْ َکرَائ ِمَ الَأْخْ اَلقِ مِنْ نَفْسِ ی ف اََل تَسْ َت ْع ِملُوا ال َّرأ َْی
ِک َق ْع َر ُه الْبَصَ رَُ ،و لاَ یَ َت َغلْغَلُ إِل َ ْی ِه ال ْ ِف ْکرُ؛ آیا در میان
فِیمَ ا لاَ یُدْ ر ُ
ش��ما به ثقل اکبر و قرآن کریم عمل ننم��وده ام و ثقل اصغر
و اهل بیت و دودمان پیامبر(ص) را در میان ش��ما به یادگار
نگذاشته ام .آیا پرچم ایمان را در میان شما برقرار ننموده ام
و ش��ما را بر حدود حالل و حرام واقف و آگاه نساخته ام و آیا
عافیت عادالنه را از رفتار خود اندام بر شما نپوشانده ام و بساط
کارهای نیک را از گفتار و کردارم بر شما نگستراندهام و کرائم
اخالق خویشتن را به شما ارائه ننمودهام».
وی با بیان اینکه حضرت علی(ع) در خطبههای  160و 182
سیره پاکان را بعنوان چراغ راه بیان می فرمایند ،تصریح کرد:
در س��یره آن بزرگواران ایمان ،اخالق ،اخالص ،ش��جاعت،

تواضع ،شرح صدر ،ساده زیستی ،پاکی و عفاف ،عزت نفس و اعتماد ،باور و یقین ،استقامت
و صبر ،ش��کرگزاری و عشق به حق ،مبارزه با فس��اد و انحراف ،عدالتخواهی و تقوا ،مبارزه
با بدعتها و خرافات و ناهنجاریها و هنجارش��کنان و صدها صف��ت برگزیده دیگر در حد
اعال مش��اهده میشود و این همه بزرگترین درسها و بهترین چراغها و زیباترین سرمایهها
و ماندگارترین یادگارها برای بش��ریت و برای جامعه
سرگردان امروزی ما به ویژه نسل جوان ماست.
قدر نعمتها را بدانیم
ام��ام جمع��ه اراک با بی��ان اینکه امید آنک��ه ما قدر
این نعمتهای بزرگ و س��رمایههای عظیم الهی را
بهتر بشناسیم و در راه پاس��داری از حریم ملکوتی و
ارزشهای متعالی و الهی و انس��انی ایشان بکوشیم،
گفت :انتظار میرود همواره از این برکات آس��مانی و
الطاف کریمانه ایش��ان کسب فیض و فضل و رحمت
نموده و در راه تعالی جامعه اسالمی و انسانی و ارتقای
اخالقی و معن��وی و خانوادگی خ��ود از آن بهرهمند
ش��ویم و راهی را که رهبران الهی به م��ا آموختهاند
طی نموده و صراط مستقیم هدایت ایشان را با قوت و
اخالص بپیمائیم که دولت پاینده در آن است.
وی ادامه داد :نس��بت به وجود نورانی حضرت علی بن موسیالرضا(ع) و خواهر بزرگوارشان
حضرت فاطمه معصومه(س) به نظر می رس��د برای ملت ما ملموستر اس��ت و اّال کلّهم نور
واحد هستند ولیکن دسترس��ی به زیارتگاه آن بزرگواران امر را بهتر تسهیل میکند و راه را
نزدیک مینماید و وجود پربرکت حضرت ثامن االئم��ه(ع) و کریمه اهلبیت(ع) و حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی الکاظم(ع) هر یک در سایه والیت خاندان
عصمت و طهارت(ع) چراغ راه اند و آرام جان و مشعل پرفروغ نور و تکیه گاه ارباب دل و مایه
امید و نشاط و شفای درد دردمندان و چراغ راه مستمندان و نیازمندان.
زادگاه امام خمینی(ره) میزبان اختتامیه همایش اخالق و آداب رضوی
خمین؛زادگاه بنیانگذار جمهوری اس�لامی ایران مرداد س��ال ج��اری میزبان اختتامیه
همایش علمی پژوهشی اخالق و آداب رضوی از سری برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره
بینالمللی امام رضا(ع) است.
حس��ین ش��اکری ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان مرکزی و دبیر همایش علمی
پژوهش��ی اخالق و آداب رضوی با محوریت «مدنیت و شهروندی» با اعالم این خبر ،گفت:
با تصویب ش��ورای سیاستگذاری همایش و با نظر مس��اعد اتاق فکر این همایش مقرر شد،
به منظور بهرهمندی مردم دیگر ش��هرهای اس��تان مرکزی ،اختتامیه امسال در شهرستان
خمین برگزار شود.
تشکیل اتاق فکر
دبیر همایش علمی پژوهشی اخالق و آداب رضوی هم چنین
از تشکیل اتاق فکر این همایش خبر داد و اظهار داشت :اتاق
فکر همایش علمی پژوهشی اخالق و آداب رضوی متشکل از
 12نفر از صاحبنظران و اساتید حوزه و دانشگاه است و تاکنون
جلسات متعددی برگزار کرده است.
وی با اش��اره به این که پژوهشگران کش��ور میتوانند ،آثار
خود در محورهای این همایش را به دبیرخانه ارس��ال کنند،
افزود :اطالع رسانی همایش در سطح دانشگاهها و حوزههای
علمیه کشور انجام ش��ده و امیدواریم شاهد حضور گسترده
اندیشمندان و پژوهشگران کشور در این همایش باشیم.
شاکری ادامه داد :با بانک اطالعاتی همایش که حدود 700
نفر از پژوهش��گران سراسر کشور هس��تند از طریق ارسال
پیامک ارتباط مس��تمر داریم .دبیر همایش علمی پژوهشی
اخالق و آداب رضوی از برنامهریزی برای تشکیل کارگاه روش
تحقیق ویژه اعضا منتخب بانک اطالعاتی همایش خبر داد و
گفت :تاکنون سفارش سه مقاله با موضوعات کاربردی حول
محور همایش انجام گرفته است.

دکتر علیرضا درویش نژاد

جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی

هرمزگان

هرمزگان قطب تئاتر کودک و نوجوان رضوی
کشور محسوب میشود
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هرمزگان -مهدی نیرومند :دبیر نهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی
گفت :به دلیل اس��تقبال باال از جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی ،هرمزگان
اکنون به عنوان قطب تئاتر کودک ونوجوان کشور به حساب می آید.
علیرضا درویش نژاد افزود :تالش می کنیم این جشنواره با کیفیت باالتری نسبت به
سال گذشته برگزار شود و در این راستا از تمام دستگاههای استان نهایت همکاری
را نیاز داریم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان در خصوص تعداد آثار ارسال شده به این
جشنواره گفت :به دلیل برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی در اواسط
مهرماه جاری ،مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا  15شهریور ماه تمدید
شده اس��ت که امیدواریم تا این مدت تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره رشد
قابل توجهی را شاهد باشد.
وی با اش��اره به نحوه برگزاری جشنواره در دورههای قبل اظهار کرد :این جشنواره
در هفت دوره قبلی به صورت رقابتی و در دوره هشتم به صورت اجرای عمومی بوده
است و بنا داریم در دوره جاری نیز آن را به صورت رقابتی برگزار کنیم.
درویش نژاد با بیان اینکه در س��ال جاری اجرای تئاترها در کل شهر پراکنده بوده و
به یک نقطه محدود نخواهد شد ،خاطر نشان کرد :شورای انتخاب  10اثر را انتخاب
کرده و قرار است متن این آثار که تا کنون به تایید رسیده به جشنواره فرستاده شود.
تدارک ویژه برای دانش آموزان
وی با بیان اینکه دس��ت اندرکاران جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی به دنبال
نگاههای خالقانه در این جشنواره هستند ،گفت :تمام تالشمان آنست که از این بستر
در جهت آشنایی کودک و نوجوانان با مبانی فکری و سیره زندگی حضرت رضا(ع)
بهره گیریم ،به همین منظور بخش نمایش نامه نویس��ی کودک نیز برای نخستین
بار برای این دوره از جشنواره در نظر گرفته شده است.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان هرمزگان افزود :امسال برنامهها در سه
سالن برگزار شده و س��یانس ویژه ای برای دانش آموزان خصوصا آنهایی که امکان
حضور در این مراسم را ندارند تدارک دیده ایم.
حضور فعال گروههای نمایشی هرمزگان در جشنواره تئاتر رضوی
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هرمزگان هم چنین از حضور فعال گروههای
نمایشی هرمزگان در نهمین جشنواره تئاتر ملی کودک و نوجوان و نمایش عروسکی
ضامن آهو خبر داد.
وی ضم��ن ابراز خرس��ندی از تاثیر فرهن��گ و هنر رض��وی در الیههای مختلف
جامعه به ویژه هنرمندان گفت :با برگزاری هشت دوره
مستمرجش��نواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی ،این
جشنواره توانسته اس��ت به خوبی تاثیرات عمیقی در
جامعه و به ویژه آینده س��ازان و ک��ودکان و نوجوانان
بگذارد و دلیل این ادعا استقبال خوب مردم از جشنواره
و همچنین تقاضای بس��یار گروههای نمایش��ی برای
شرکت در این جشنواره است.
جشنواره ای پربار و متفاوت
درویشنژاد اس��تان هرم��زگان را در اش��اعه و ترویج
فرهنگ رضوی در کش��ور پیشرو دانست و عنوان کرد:
برگزاری جشنواره تئاتر ضامن آهو ،جشنواره آسمان
هشتم در روس��تای کردر رضوی ،جشنهای زیر سایه
خورشید ،جشنواره سرود رضوی و ...از جمله مهمترین
برنامههای مرتبط با فرهنگ رضوی است که هر ساله
در هرمزگان برگزار میش��ود که از این لحاظ در کشور
منحصر بفرد میباشد.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان هرمزگان

اظهار کرد :امسال تمام مقدمات جهت برگزاری مطلوب نهمین جشنواره سراسری
تئاتر ک��ودک و نوجوان رض��وی و نمایش عروس��کی ضامن آهو فراهم اس��ت و با
حمایتهای صورت گرفته شاهد برگزاری جشنواره ای پر بار و متفاوت از دورههای
قبل خواهیم بود.
درویش نژاد استقبال بس��یار خوب گروههای نمایشی هرمزگان جهت شرکت در
جشنواره تئاتر ضامن آهو را نشانگر تحقق اهداف مورد نظر دانست و اذعان داشت:
س��عی داریم با ساماندهی و برنامه ریزی اصولی ترتیبی اتخاذ شود که هرمزگان در
تمام ایام سال شاهد اجرای عموم نمایشها مرتبط با فرهنگ رضوی باشد.
وی با بیان اینکه دست اندرکاران جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی بدنبال
نگاههای خالقانه در این جشنواره و دوری از کلیشهها هستند ،گفت :تمام تالشمان
آنس��ت که از این بستر در جهت آشنایی کودکان و نوجوانان با مبانی فکری و سیره
زندگی حضرت رضا(ع) بهره گیریم.
دروی��ش نژاد تصریح کرد :نگاه پژوهش محور به جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان
رضوی و سفارش تولید اثر هنری و تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از گروههای
هنری مختلف و تبادل تجربه و نظر می تواند در کیفی س��ازی این جش��نواره تاثیر
بسزایی داشته باشد.
وی افزود :در سالهای گذشته تئاترهای جشنواره در طول  3الی  4روز نمایش عمومی
داشت که اس��تقبال عالقمندان موجب شد در این دوره با برنامه ریزی ،مدت زمان
بیشتری را برای استفاده عالقمندان از تئاترهای رضوی فراهم کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان تاکید کرد 11 :گروه تئاتر شرکت
کننده در این جش��نواره ،در مدت یک ماه در بندرعباس به اجرای نمایش خواهند
پرداخت.
دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی از تشکیل اتاق فکر این جشنواره خبر
داد و گفت :اعضای این اتاق فکر از اساتید دانشگاه و متخصصان علوم تربیتی در حوزه
کودک و نوجوان هستند و تاکنون دو جلسه این اتاق تشکیل شده است.
تشکیل اتاق فکر نهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان هرمزگان در نشست اتاق فکر
نهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی افزود :هدف از تشکیل این اتاق
فکر کیفیت بخشی به جشنواره تئاتر رضوی و استفاده از خرد جمعی و تجربه اساتید
در بهتر برگزار شدن این جشنواره مهم میباشد.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی هرمزگان اظهار داشت :س��ال گذشته با ایجاد
تغییرات اساسی در شیوه برگزاری این جشنواره و تاکید
بر اجرای بیشتر گروههای نمایشی که بیش از یک ماه
به طول انجامید باعث استقبال متولیان در کشور شد
و سعی داریم امسال نیز با هم اندیشی اعضای اتاق فکر
بر ظرفیتهای جشنواره بیافزاییم.
وی ضمن تاکید بر اس��تفاده بیش��تر از ظرفیتهای
مردمی در برگ��زاری جش��نوارههای رضوی اذعان
داشت :اثر گذاری بسیار خوب برخی از جشنوارههای
رضوی در هرمزگان به دلیل تصدیگری آن توسط
مردم و نهادهای مردمی میباش��د و جشنواره تئاتر
ضامن آهو نیز باید بیش��تر به این سمت و سو حرکت
کند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان ،اتاق فکر
را بازوان مشورتی و سیاس��تگذاری فرهنگ و ارشاد
دانست و گفت :رویکرد این شورا باید خالقانه و در جهت
تقویت جشنواره و به ویژه ارتقای کیفی آثار ارسالی از
سوی هنرمندان باشد.

جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی

دکتر علی غیاثی ندوشن
یزد

بزرگ ترین شهر خشتی جهان و یک
جشنواره سینمایی رضوی
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یزد -امیر ترقی نژاد :کهن شهر تاریخی یزد ،هفت دوره میزبان هنرمندان خوشنویسی در
قالب جش��نواره امام رضا(ع) بود تا اینکه میزبانی جشنواره فیلم رضوی به دارالعباده سپرده
شد و امسال برای سومین سال متوالی یکی از معتبرترین جشنوارههای سینمایی کشور در
این شهر توریستی مهم ایران برگزارمیشود.
در حالی اواخر مردادماه ، 94یزد میزبان این رویداد بزرگ سینمایی کشور است که به گفته
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان یزد از سال آینده امکان برگزاری این جشنواره به
صورت بینالمللی نیز وجود دارد.
جشنواره فیلم رضوی در دو بخش داس��تانی کوتاه و مستند برگزار میشود و هر ساله فیلم
سازان کشور فرصت دارند ساختههایشان درباره حضرت رضا(ع) را به دبیرخانه این جشنواره
بفرس��تند هر چند که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی اسالمی
بخش ویژه سبک زندگی نیز به این جشنواره اضافه شده است.
یزد و فرصتهای استثنایی فیلم سازی برای حضرت ثامن الحجج(ع)
بزرگ ترین ش��هر کویر مرکزی ایران با آن چشم اندازهای بکر طبیعی که در جهان بی نظیر
اس��ت محل عبور حضرت امام رضا(ع) بسوی خراسان بوده است و قدمگاههای آن حضرت
فراوان در این استان به چشم می خورد که این قدمگاهها و آثار بر جای مانده از عبور حضرت
رضا(ع) در حوالی شهر یزد ،می تواند دست مایه فیلم سازان برای ساخت آثار رضوی باشد.
از طرفی یزد در تاریخ ایران به عنوان یک ش��هر مذهبی مشهور بوده و عنوان«دارالعباده» را
دارد و یزدیها با امام هشتم ارتباط قلبی عجیبی دارند.
از دیگر س��و یزد بعنوان یکی از زیباترین شهرهای خش��تی جهان ،به دلیل وجود درخشان
ترین میراثهای فرهنگی و هنری در ادوار مختلف تاریخی ایران مطرح بوده اس��ت .همین
ویژگیهای برجس��ته و منحصر به فرد فیلم سازان داخلی و حتی خارجی را وادار می کند تا
درباره یزد و آثار تاریخی آن فیلم بسازند یا فیلمهایی
در فضای تاریخی این شهر بسازند.
پس به ج��رات می ت��وان گفت میزبانی ی��زد از یک
جشنواره سینمایی رضوی بی دلیل نیست و این شهر
می تواند مامن فیلمسازانی باشد که دل در گرو محبت
حضرت علی بن موسی الرضا(ع) دارند.
 ۵۳۱اثر در جشنواره فیلم رضوی و رشد 73
درصدی آثار رسیده
علی غیاثی ندوشن،مدیرکل فرهنگ و ارشاداستان
یزد که دبیری جش��نواره فیلم رضوی ،را نیز برعهده
دارد به رش��د  73درصدی آثار رس��یده به دبیرخانه
جش��نواره فیلم مس��تند و کوتاه رضوی اشاره دارد
و می گوید ۵۳۱ :اثر در دو بخش داستانی و مستند به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
سال گذش��ته  308فیلم به دبیرخانه جش��نواره رسید که به
لحاظ کمی ،امس��ال نسبت به سال قبل رشد  73درصدی را
شاهد هس��تیم.در بخش اصلی داستانی  51فیلم و در بخش
سبک زندگی 308 ،فیلم به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
فیلمهای رس��یده به دبیرخانه جش��نواره از  26استان بوده
که تهرانیها بیشترین سهم را در جشنواره داشته اند و فیلم
سازان یزدی و خراسان رضوی در رتبههای بعدی قرار دارند.
 8قدم تا جشنواره
دبیر جشنواره فیلم رضوی با اشاره به این مراحل برگزاری این
جش��نواره به  8مرحله با عنوان« 8قدم تا جشنواره» تقسیم
شد که در قدم اول فیلم «با دیگران» ،بعنوان یک فیلم دینی
به کارگردانی ناصر ضمیری با حضور عوامل فیلم در یزد اکران
شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
قدم دوم هم با پخش فیلم «آتالین» برداشته شد.
پخ��ش فیلمه��ای کوت��اه رضوی،کارگاهه��ای آموزش��ی
تصویربرداری ،تدوین و کارگردانی از دیگر برنامههای بخش
جنبی این جش��نواره اس��ت هم چنین همه آثار رس��یده به
جشنواره در سینما تک یزد اکران عمومی خواهند داشت.
هیئت انتخاب جشنواره

غیاثی ندوش��ن به اعضای هیئت داوران این جش��نواره در بخشهای داستانی و مستند هم
اشاره می کند و می افزاید:پریوش نظریه ،از بازیگران به نام سینما و تلویزیون ،مرجان اشرفی
زاده ،عضو انجمن فیلم کوتاه ایران  ،حس��ین روشنبخش ،سرپرست انجمن سینمای جوان
یزد ،سید جالل دهقانی اشکذری ،فیلم ساز حداقل 20فیلم کوتاه و مستند و تله فیلم و روزبه
رایگا ،تصویربردار فیلمهای کوتاه داس��تانی و مستند اعضای هیئت انتخاب بخش داستانی
این جشنواره را تشکیل می دهند.
حسن نقاشی ،عضو انجمن مستند سازان سینمای ایران و مدرس سینما ،محمدرضا حاجی
غالمی ،مدرس دانش��کده فرهنگ و هنر یزد ،رایا نصیری ،نویس��نده و کارگردان فیلمهای
مستند و محسن اس��تادعلی ،عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران و عضو انجمن تهیه
کنندگان سینمای مستند اعضای هیئت انتخاب بخش مستند دهمین دوره جشنواره فیلم
مستند و کوتاه رضوی هستند.
پس از اینکه هیئت انتخاب کار خود را انجام دادند هیات داوران بخش مسابقه،که چهرههای
مش��هور سینمای ایران در میان آنها قرار دارند ،فیلمهای راه یافته به مرحله نهایی را داوری
خواهند کرد.
خاطرههای شیرین جشنواره سال قبل و تجلیل از داوود میرباقری
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد در میانه گفتگو یادی از جشنواره سال قبل هم می کند
و با بیان اینکه یزدیها ش��هریو ماه 93در ایام منتهی به میالد امام رضا(ع) ش��اهد برگزاری
جش��نواره باشکوهی بودند که کل استان را تحت تاثیر خود قرار داده بود ،می گوید :پارسال
یزد جش��نواره را به شکل آبرومندانه ای برگزار کرد در آیین اختتامیه جشنواره فیلم رضوی
 ،از داود میرباقری فیلمس��از برجسته کش��ور و خالق آثار ماندگاری چون مختارنامه و امام
علی(ع) تجلیل شد .فیلمسازان نام آور دیگری هم چون کیومرث پوراحمد و بازیگر سرشناس
محمدرضا فروتن نیز در آن مراسم حضور داشتند.
از کوچکترین فیلمس��از یزدی نیز که به جش��نواره
فیلم ارس��ال کرده بود تجلیل شد ابوالفضل حسینی
پور نوجوان  14س��اله یزدی فیلم داستانی «نذر» را
برای شرکت در نهمین جشنواره ملی مستند و فیلم
کوتاه رضوی ی��زد تولید کرده بود که پس از بازبینی
هیئت انتخاب برای حضور در بخش مسابقه جشنواره
انتخاب نش��د اما به درخواست هیئت انتخاب بخش
داس��تانی به دلیل خالقیت این فیلمس��از نوجوان با
استعداد ،دبیرخانه اجرایی جشنواره از وی تقدیر کرد.
فیلم کوت��اه «نذر» به نویس��ندگی و کارگردانی این
هنرمند نوجوان داس��تان دو ب��رادر را به تصویر می
کشد که یکی از آنها با س��ختیهای فراوان تالش می کند تا برادر فلج اش را به زیارت امام
رضا(ع) ببرد.
به فیلمهای کوتاه توجه شود
هادی آفریده یکی از فیلمسازان شرکت کننده در جشنواره
فیلم رضوی که تاکنون آثارش در بیش از  70جشنواره داخلی
و بین المللی حضور داشته ،با ابراز خرسندی از میزبانی استان
یزد از جش��نواره فیلم مستند و فیلم کوتاه رضوی،می گوید:
یزد در این چند سال اخیر نشان داده که میزبان خوبی برای
برگزاری جشنواره فیلم رضوی است و اگر در سالهای آینده
این روند ادامه یابد فیلم س��ازان با استعداد و آینده داری به
سینمای ایران معرفی خواهند شد.
این فیلمس��از جوان با انتقاد از برخی مدیران کش��ور که به
فیلمهای مستند و کوتاه توجه الزم را ندارند می افزاید:کسی
که فیلم کوتاه خوب می سازد در آینده فیلم بلند درخشانی
تولید خواهد کرد پ��س متولیان فرهنگ وهنر در این زمینه
تجدید نظر کنند و با حمایت از چنین فیلمهایی زمینه تعالی
سینمای ایران را فراهم نمایند.
البته یک فیلم ساز باید همیشه به دنبال ساخت دغدغههای
خود باش��د و نباید بر روی مشکالت و جشنوارهها و  ..تمرکز
کند .جش��نوارهها بخصوص از نوع موضوعی و تخصصی اش
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معاون هنری وزیر ارش�اد اسالمی:ضرورت
توجه ب�ه جنبهه�ای دراماتی�ک نمایشهای
رضوی
علی مرادخانی در پیامی خطاب به جش��نواره فیلم
رضوی نوشت:
اینکه که ب��ه توفیق الهی و ت�لاش و همت همکاران
محترم و مشارکت فعال هنرمندان ارجمند پس از یک
دوره وقفه ،تئاتر رض��وی مجددا در حوزه فعالیتهای
هنری جش��نواره رضوی مطرح و مقرر گردیده است
همسو با رویکرد محوری تولید آثار فاخر با مضامین
دینی و معنوی با بهره گی��ری از آموزههای رضوی و
معارف دینی نسبت به برنامه ریزی و فراخوان برای خلق آثار ارزشمند و ماندگار اقدام گردد،
ضمن تاکید بر ضرورت پژوه��ش در متون مرتبط با موضوع و توجه به جنبههای دراماتیک
و پرهیز از شعارزدگی و نگاه س��طحی به مقوله نمایش ،اهمیت ژرف اندیشی،مسئله یابی،
اثربخشی و استمرار فعالیتهای هنری در صحنه بی بدیل تئاتر و از جمله در عرصه جشنواره
رضوی را یادآوری و رای همه فعاالن تئاتر رضوی و متولیان آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اس��تان خراسان ش��مالی به ویژه هنرمندان صاحب نظر و حاضر در صحنه ،توفیق
روزافزون مسئلت می نمایم.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد:جشنواره تئاتر رضوی ،مظهر سلوک
معرفتی و دین پژوهی تئاتر امروز ایران است
مدیرکل هنرهای نمایش��ی کشور به جشنواره تئاتر رضوی از سری برنامههای سیزدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پیام داد.
متن این پیام بدین شرح است :تئاتر ،تجلی آمیختگی دین و دنیاست ،تجلی خردمندان که
مصداق سلوک اجتماعی هم ه فرستادگان آسمانی بوده است .انسان معاصر ،اقلیم رستگاری
خود را نه در ان��زوا و عزلت که در می��دان امتحان و ابتالء کنکاش مینمای��د .تئاتر ،صحنه
این رس��تگاری اس��ت و هنرمندان این صحنه که از کیمیای دین ،رویینهتنند ،جویندگان
عرصههای تعالی دنیا و ترویج انسانیت هستند.
این انتظار بدیهی است که در روزگار حیرت و آشفتگی انسان معاصر ،چشم انتظار آفرینش
تئاتری باش��یم که با تقید به مفاهیم بنیادی ،پاسخگوی پرس��شها و مرهم آشفتگیهای
مخاطب خود باشد.

(علیه السالم)

بستری برای تبادل اطالعات ،افزایش یادگیری و تجربه است.
فیلم سازان برجسته سینمای ایران در کارگاههای جشنواره
در این جش��نواره کارگاههای مختلف آموزش��ی برگزار ش��د که کارگاه فیلم نامه نویسی با
حضورهادی مقدم دوست از فیلم نامه نویسان برجسته کشور و کارگاه کارگردانی با حضور
حمید نعمت اهلل از کارگردانان شناخته شده سینما و تلویزیون ایران برگزار شد.
هی�ات انتخاب بخ�ش مس�تند :آرزو داریم حس م�ان به امام رض�ا(ع) را در
فیلمهایمان جاری کنیم
در بیانیه هیئت انتخاب بخش مس��تند دهمین جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی آمده:
آرزوی این را داریم که روزی همه ی ما فیلمس��ازها ،آنچه را که نسبت به امام رضا(ع) حس
می کنیم و باور داریم با ابزار سینما به شکلی منسجم روایت کنیم.
دعوت ش��دیم برای انتخاب ،براس��اس بضاعت و تجربه ی مان؛ ادعایمان بن��ا بر نوع نگاه و
جهان بینی مان ،ما را برآن داش��ت که فیلمها را س��خت گیرانه بنا بر موضوع محترم رضوی
انتخاب کنیم.
موضوع��ی که ضرورت روایت آن در قلبهایمان جاری اس��ت و الگوی رفت��ار  ،کردار و گفتار
زندگیمان هست .بسیار س��خت بود این انتخاب چون هنوز به درکی زیبا و عمیق در بیان و
اجرای این موضوع نرس��یده ایم و الکن هستیم .دچار کلیشههای تکراری در باب این روایت
می شویم و شیفته ی نمایشهای کاذب .ایجاد دافعه می کنیم و تناقص در باورهایمان.
آرزوی این را داریم که روزی همه ی ما فیلمس��ازها ،آنچه را که نسبت به امام رضا(ع) حس
می کنیم و باور داریم با ابزار سینما به شکلی منسجم و متعارف و به دور از کلیشههای رایج و
نمادین و منفعل برخی از تصویرهای تلویزیونی که متاسفانه در این دوره از جشنواره به شدت
در جمع فیلمها دیده می ش��د ،ساخته بشود و متاثر از ظریف ترین و عمیق ترین حسهای
واقعی نسبت به حضور جاری امام هشتم در زندگی تک تک مان باشد تا بتواند نسل جوان ایران
زمین  ،نیازمند به باورهای حقیقی و زیبا  ،دریافت درست تری از دین و مذهب داشته باشند.
پریوش نظریه :جشنواره فیلم رضوی در گستره بین المللی برگزار شود
پریوش نظریه بازیگر برجسته سینما و تلویزیون گفت :یزد می تواند میزبان جشنواره فیلم
مستند و کوتاه رضوی در گستره بین المللی باشد.
وی در خصوص سطح آثار رسیده به جشنواره فیلم رضوی اظهار کرد :فیلمهای امیدوار کننده
هم در جشنواره دیدم و این خیلی خوب است .به نظرم اگر در جشنواره ای  30درصد فیلمها
هم خوب باشند ،اتفاق خوبی است و این بدین معناست
که جش��نواره از س��طح قابل قبولی برخوردار است.
جشنواره فیلم مس��تند و کوتاه رضوی در این سطح
بوده اس��ت به گونه ای که ما بی��ن انتخاب چند فیلم
دچار تردید می ش��دیم ،برخالف برخی جشنوارهها
که آدم مجبور میشود بین بد و بدتر انتخاب کند.
این داور جش��نواره فیلم رضوی درباره معیارهایش
ب��رای انتخاب آث��ار ،گفت :تقریب��ا در تمامی هیئت
انتخابهایی که من حضور داشتم به این صورت بود
که ابتدا هر ی��ک از اعضا به صورت جداگانه فیلمها را
می دیدند و س��پس در یک جلس��ه گروهی به جمع
بندی می رسیدند.در جشنواره فیلم مستند و کوتاه
رضوی هیئت انتخاب همه با هم فیلم را میدیدیم این
روش مزیتهایی دارد ،چون می توانیم با دیدگاه س��ایر اعضای هیئت انتخاب آشنا شویم.
م��ن معتقدم هیئت انتخاب باید فیلمی را انتخاب کنند که بار و وجهه حضور در جش��نواره
را داشته باشد.
امیدوارم جشنواره فیلم رضوی در سطح بین المللی برگزار شود
وی شهر یزد را که میزبان جشنواره فیلم رضوی است،گزینه بسیار مناسبی برای این جشنواره
دانست و گفت :با اینکه شب وارد یزد شدم اما به نظرم رسید که یزد چقدر اصیل است .من به
شهرهای زیادی سفر کردم و دیدم که معماری آنها رو به تباهی می رود .خوشحالم پس از
سالها شهری را دیدم که اصالتش را حفظ کرده است .چقدر خوب است که این اصالت دیده
شود .امیدوارم جش��نواره فیلم رضوی در سطح بین المللی در یزد برگزار شود تا کشورهای
دیگر هم با این فرهنگ آش��نا ش��وند .فرهنگ اصیلی که بخش زیادی از آن را می توانیم در
یزد مشاهده کنیم.
کار خوب جای خود را پیدا می کند
وی با بیان اینکه تردید نکنید که کار خوب جای خود را پیدا می کند ،اظهار کرد :خوشبختانه
همینطور که نسل جدید روی کار می آیند در بین آنها فیلم سازان مستعد هم به چشم می
خورند .هر چند در مقابل هم عده ای هستند که بدون مطالعه وارد سینما شدند به خودشان
اجازه می دهند هر آنچه را ساخته اند برای جشنوارهها ارسال کنند فکر می کنند فیلم دینی
یک دوربین و اشک و آه جلوی آن است ،یا اینکه سینما فقط صحنه یا گریم است .اما سینما
اجماع همه اینهاس��ت .بنابراین کس��انی که با مطالعه و دس��ت پر وارد می شوند ،آرام آرام
شاهد پیشرفت آنها هستیم و ماندگار می شوند .این رشد و پیشرفت به علت عالقه مندی،

پشتکار و اعتباری است که برای کارشان قائل هستند .وقتی در مورد کار مطالعه کنیم و عشق
داشته باشیم ،مسلما پیشرفت می کنیم و جایی برای حضور این کارها حتما پیدا میشود.
فقط یک فیلم بساز ولی فیلم خوب بساز
نظریه به فیلم س��ازان رضوی ،مطالعه زیاد ،خوب دیدن و خوب ساختن ،برای ارتقا کیفیت
کارهایش��ان را توصیه کرد و گفت :فیلم س��از باید برای کیفیت تالش کند ،نه کمیت .تعداد
باالی فیلم دلیل بر این نیس��ت که کسی کارگردان خوبی است.من به فیلم سازان جوان می
گویم :فقط یک فیلم بساز ولی فیلم خوب بساز.
مهتاب کرامتی و نرگس آبیار؛ داوران جشنواره فیلم رضوی
اسامی اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی اعالم شد که در این میان
مهتاب کرامتی و نرگس آبیار نیز حضور دارند.
مهتاب کرامتی بازیگر «مردان آنجلس» و «خاک سرخ» عضو هیئت داوران بخش داستانی
دهمین دوره جش��نواره فیلم مس��تند و کوتاه رضوی اس��ت .بازی در فیلمهایی همچون
«مومیایی « ،»3مردی از جنس بلور»« ،زنها فرش��ته اند»« ،اسب حیوان نجیبی است»،
«آلزایمر» از جمله آثاری است که در کارنامه کاری این بانوی بازیگر به چشم می خورد.
کرامتی تاکنون جوایز متعددی از جش��نوارههای سینمایی داخلی و خارجی دریافت کرده
است.
نرگس آبیار دیگر بانوی توانمند س��ینمای ایران که فیلم تحسین شده «شیار  »143اسم او
را بر زبانها انداخت دیگر داورجشنواره فیلم رضوی در یزد است که بخش مستند را داوری
می کند.
کارگردان فیلم خاطره انگیز«ش��یار  »143که این روزها فیلم س��ینمایی «اشیا از آنچه در
آیینه می بینید به شما نزدیک ترند» را روی پرده سینما دارد ،هم جوایز متعددی را به خود
اختصاص داده است.
حمید نعمت اهلل ،کارگردان و نویسنده برجسته عرصه سینما و تلویزیون کشور و خالق آثار
ماندگاری چون «بوتیک»« ،وضعیت سفید» و «بی پولی» یکی دیگر از داوران بخش داستانی
جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی است.
بنابراین گزارش همچنین هومن بهمنش نیز عضو هیئت داوران بخش داس��تانی جشنواره
فیلم مستند و کوتاه رضوی است.
عالوه بر نرگس آبیار ،فرهاد مهران فر هم در تیم داوری بخش مستند دهمین دوره جشنواره
فیلم مستند و کوتاه رضوی حضور دارد.

جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی

فاضل عبادی
همدان

دوبیتیسرایان رضوی در دیار باباطاهر
عریان گرد هم میآیند
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همدان -حبیب اهلل ش�هنوازیان :دوبیتی و رباعیس��رایان رضوی در دیار باباطاهر
عریان گرد هم جمع میشوند تا جش��نواره دوبیتی و رباعی رضوی از سری برنامههای
جشنواره امام رضا(ع) را برگزار کنند.
فاضل عبادی ،دبیر این جشنواره با بیان اینکه توجه به عدالت فرهنگی در حوزه فرهنگ
و ارشاد بسیار مهم است ،اظهار کرد :الگوهای جمهوری اسالمی ،رهنمودهای رهبری
و برنامههای دولت تدبیر و امید از وظایف و اولویتهای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی
در حوزه فرهنگی است.
وی ب��ر لزوم توجه به مفاخر فرهنگی تأکید کرد و گفت :با توجه به شناس��ایی بزرگان و
مفاخر در استان باید بتوان نسبت به معرفی آنها اقدام کرد.
عبادی خاطرنش��ان کرد :سال گذشته و در اولین دوره جش��نواره ،بیش از  1600اثر با
کیفیت به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
حضور پر رنگ شاعران جوان در جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان از
استقبال شاعران جوان در جشنواره سراسری شعر
دوبیتی و رباعی رضوی خبر داد.
فاض��ل عبادی با بی��ان این مطل��ب گفت :حضور
شاعران جوان در جشنواره سراسری شعر دوبیتی
و رباع��ی رضوی وخالقیت و ن��وآوری در آثار آنها،
رنگ و بوی تازه ای به این دوره از جشنواره بخشیده
است.
عبادی با اظهار اینکه تاکن��ون تعداد آثار دریافت
ش��ده مطلوب ارزیابی میش��ود خاطر نشان کرد:
انتظار داریم تا پایان زمان فراخوان آثار بیش��تری
در جشنواره ارسال شود.
معاون وزیر ارشاد در اختتامیه جشنواره دوبیتی سرایی رضوی:جشنواره
امام رضا(ع) مرزهای داخلی را درنوردیده است
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت :جش��نواره امام رضا(ع) مرزهای داخلی را
درنوردیده و اکنون چهار قاره بزرگ و  79کش��ور را نیز در برگزاری این جشنواره درگیر
کرده است.
حسین نوشآبادی ،در اختتامیه جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی در مجتمع آوینی با
بیان اینکه گردهمایی اندیشمندان ،صاحبان قلم و ادیبان از برکات بزرگ جشنواره امام
رضا(ع) اس��ت ،اظهار کرد :این حرکت فرهنگی باعث ایجاد انس و الفت ،توسعه فضای
معنوی در جامعه و ادای احترام به ساحت مقدس علیابن موسیالرضا(ع) میشود.
وی ب��ا تأکید بر اینکه برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) از
ابتکارات وزارت فرهنگ و ارشاد در دهه گذشته بوده است،
افزود :با گذش��ت چند دوره از برگزاری این جشنواره و به
مرور بر عمق و محتوای آن افزوده شده است.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی ادامه داد :جشنواره
امام رضا(ع) به پیشنهاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی و برای نخستینبار تنها در این استان در
سال  82برگزار شد که بسیاری از استانها نیز به برگزاری
این جشنواره راغب شدند.
وی با اشاره به فراگیر شدن برگزاری جشنواره امام رضا(ع)
در سراسر کشور ،گفت :یک سال پس از برگزاری نخستین
دوره جشنواره و در سال  83پنج استان برای برگزاری این
جش��نواره اعالم آمادگی کردند و در سال  84استانها به
 10مرکز افزایش یافت و در حرکتی قابل توجه در سال 85
تمامی اس��تانها آمادگی خود را برای برگزاری جشنواره
اعالم کردند.
نوشآبادی با بیان اینکه همدان برای دومین سال متوالی

برگزاری جشنواره امام رضا(ع) در حوزه دوبیتی سرایی رضوی را بر عهده دارد ،ابراز کرد:
استان همدان برای دومین سال متوالی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) را در حوزه
شعر و ادب برگزار میکند .وی هر استان را متولی برگزاری بخشی از این جشنواره بین
المللی دانس��ت و تصریح کرد :با توجه به سابقه درخشان استان همدان در شعر و ادب،
امس��ال میزبانی برگزاری جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی بر عهده این استان گذاشته
شد که برنامه شایستهای را نیز برگزار کرد.
معاون وزیر ارش��اد به آثار ارسال شده به جش��نواره دوبیتی و رباعی رضوی اشاره کرد و
افزود :یک هزار و  400اثر از  110ش��اعر جوان و پیشکسوت به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شد که  16اثر به مرحله داوری استانی و ملی راه یافتند.
وی برگزاری جش��نواره را ظرفیت قابل توجهی برای اس��تان همدان دانس��ت و گفت:
اختصاص جش��نواره دو بیتی و رباعی رضوی به اس��تان همدان بهدلیل وجود باباطاهر
شاعر بزرگ پایهگذار س��بک دوبیتی در ایران بوده و منحصر بهفرد است.وجود آرامگاه
باباطاهر در همدان برای اثبات اینکه استان همدان
میتواند مهد دوبیتی کشور باشد ،دلیل مهمی در
برگزاری جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی است.
نوشآبادی تأکید کرد :قدمت سراییدن و خواندن
دو بیتی به اواخر دوران ساس��انیان و ظهور اسالم
در ایران میرس��د اما باباطاهر با س��بک منحصر
بهفرد در دنیای شعر و ادب و در یک قالب ریشهدار
شعر فارس��ی را تکامل داد و آثار ارزشمندی نیز بر
جای گذاشت.
وی یادآور ش��د :وجود آرامگاه باباطاهر در همدان
برای اثبات اینکه اس��تان هم��دان میتواند مهد
دوبیتی کشور باشد کافی است .معاون وزیر ارشاد
با اش��اره به فرموده رهبر معظم انقالب که اساس کار و وجود امام رضا(ع) کار فرهنگی و
تبلیغی در ایران بود ،گفت :کار این امام بزرگوار و اساس حرکت ایشان در بعد فرهنگی
بوده است.
وی به حدیث معروف «سلس��لةالذهب» اش��اره و ابراز کرد :در این حدیث درخشان به
تمامی پایههای اعتقادی و جهانبینی اشاره شده و به کار فرهنگی نیز اشاره دارد.
نوشآبادی خاطرنش��ان کرد :جش��نواره امام رضا(ع) مرزهای داخل��ی را درنوردیده و
اکنون چهار قاره بزرگ و  79کشور را نیز در برگزاری این جشنواره درگیر کرده است.
وی جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) را در حوزه دیپلماس��ی فرهنگ��ی و عمومی
خارج از کش��ور مهم دانس��ت و افزود :به برک��ت علیابن موس��یالرضا(ع) و نیت پاک
پیشنهادکنندگان برگزاری جشنواره و آغاز دهه کرامت،
رونق ویژهای در این جشنواره دیده میشود.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با اش��اره به تأثیر
برگزاری این جش��نواره در تحکیم ،وحدت و همبستگی
ملی و تقری��ب ادیان و مذاه��ب در دنیا گف��ت :عالوه بر
تأثیرات ذکر شده ،جشنواره باعث نزدیکی دلهای پاک
به علیابنموسیالرضا(ع) در سراسر دنیا میشود.
نوشآبادی با بیان اینکه هنر جمهوری اسالمی مدیریت
فضاهای مجازی و شبکههای اجتماعی است ،یادآور شد:
باید با مدیریت صحیح و با توجه به فرهنگ ایرانی و اسالمی
از فناوریهای نوین بیش��ترین به��ره را ببریم و فرهنگ
سبک زندگی را با هویت اسالمی و معرفی شخصیت امام
رضا(ع) ترویج دهیم.
وی خاطرنش��ان کرد :به دنبال تمرکززدایی اجرای
برنامهه��ای فرهنگ��ی از مرک��ز هس��تیم و برگزاری
جش��نوار ههای مل��ی را به س��مت اس��تا نها س��وق
میدهیم.

دانشگاهیان

برگزاری جشنواره بانوی کرامت

حضور بانوان در جشنواره امام رضا(ع) پررنگ میشود

(علیه السالم)

حضور بانوان در جشنواره امام رضا(ع) پررنگ میشود
در ادامه این نشست ،زهرا س��روآزاد ،معاون اجرایی بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) با اس��تقبال از برگزاری جش��نواره بانوی کرامت گفت :با
این جشنواره حضور بانوان در جشنواره امام رضا(ع) پررنگ میشود.
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جشنواره بانوی کرامت ویژه حضرت معصومه(س) از سری برنامههای
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به میزبانی دانشگاه فنی شریعتی
تهران در دهه کرامت برگزار میشود.
دکتر فاطمه مهاجرانی ،رئیس دانشگاه شریعتی تهران ،در نشستی که
در محل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد ،با اعالم این خبر گفت:
جش��نواره بانوی کرامت با محوریت زندگی حضرت فاطمه معصومه،
کریمه اهل بیت(س) ،همزمان با دهه کرامت اول شهریورماه در تهران
برگزار میشود.
وی با بیان اینکه در این جش��نواره دانشجویان در رشتههای مختلف
مثل مقاله ،شعر ،آثار هنری و  ...می توانند شرکت کنند ،ابراز کرد :این
جشنواره از سری برنامههای بخش دانشگاهیان جشنواره امام رضا(ع)
برگزار میشود.
مهاجرانی با تاکید بر این که باتوجه به ظهور عرفانهای کاذب بس��یار
ضروری اس��ت که موضوع عرفان اس�لامی به وی��ژه عرفان رضوی در
جشنواره امام رضا(ع) مطرح شود ،خاطرنشان کرد :متاسفانه جوانان
امروز ما در معرض انواع عرفانهای کاذب قرار دارند و ضروری اس��ت
در جشنواره امام رضا(ع) بر موضوع عرفان رضوی تاکید ویژه شود.

وی با بیان اینکه جای خالی بانوان در جش��نواره امام رضا(ع) به چشم
می خورد ،افزود :در این جشنواره نقشهای مختلف بانوان در خانواده
و اجتماع مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار میگیرد.
س��روآزاد با اش��اره به اینکه پس از گذشت  13س��ال از جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) در سند چش��م انداز این جشنواره حضور پررنگ
دانشگاهیان کشور به عنوان قشر فرهنگی جامعه پیش بینی شده است،
تصری��ح کرد :طی تفاهم نامه ای که بین بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
و معاونت فرهنگی وزارت علوم منعقد شد  ،دانشگاههای کشور به طور
جدی ،به جریان جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پیوستند.
وی پیش��نهاد کرد :جشنواره ی بانوی کرامت از حوزه جشنهای دهه
کرامت به برنامههای موضوعی جشنواره امام رضا(ع) انتقال یابد تا به
صورت دقیق تر برگزار شود.
وی همچنین خواستار برگزاری جشنواره پایان نامههای دانشجویی
شد و تصریح کرد :ما در حوزه رضوی با محدودیت منابع روبه رو هستیم
و اگر این جشنواره برگزار شود منابع بیشتری در حوزه فرهنگ و معارف
رضوی تولید و جمع آوری میشود.
معاون اجرایی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) همچنین خواستار نهضت
ترجمه در دانشگاههای کشور شد و افزود :دستاوردهای جشنواره امام
رضا(ع) در دانش��گاههای کشور باید در حوزه بین الملل مورد استفاده
قرار گیرد ،ما در این زمینه به لحاظ محتوایی هنوز به غنای الزم نرسیده
ایم و ضروری است آثار محتوایی تولیدی دانشگاهها در جشنواره امام
رضا(ع) ترجمه و در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد.

دانشگاهیان

معاون فرهنگی وزیر علوم:

جشنواره شعر و مشاعره رضوی آغازگر یک حرکت بزرگ فرهنگی در
دانشگاههای کشور است
معاون فرهنگی وزیرعلوم در آیین اختتامیه جش��نواره شعر و
مشاعره رضوی در دانش��گاه بیرجند حضور یافت و با اشاره به
استقبال دانشگاههای کشور از برگزاری این جشنواره ،گفت:
دانشگاه و نسل جوان شیفته فرهنگ رضوی است.
سید ضیاءهاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم ،در آیین اختتامیه
جشنواره شعر و مشاعره رضوی که در دانشگاه بیرجند برگزار
شد ،اظهارکرد :برگزاری جشنواره شعر و مشاعره رضوی آغازگر
یک حرکت بزرگ فرهنگی در دانشگاههای کشور است.
وی عنوان کرد :اگر چه برگزاری جشنوارههای علمی و فرهنگی
حول محور فرهنگ رضوی در وزارت علوم طی س��ال گذشته
قدری رضایت بخش نبود اما امسال استقبال و کیفیت برگزاری
مطلوب بوده است.
معاون فرهنگی وزارت علوم ،تحقیق��ات و فناوری با تاکید بر
اینکه انجام کار فرهنگی در زمینه برگزاری این جش��نوارهها
باید مورد توجه باشد ،افزود :در راستای گسترش فعالیتهای
فرهنگی برگزاری این جش��نوارهها در دانش��گاههای مختلف
کشور پیشنهاد شده است.
وی با بیان اینکه دانشگاههای مختلف کشور داوطلب برگزاری
این جش��نوارهها ش��ده اند ،عنوان ک��رد :با اس��تقبال خوب
دانشگاهها شاهد هستیم چند جشنواره رضوی در دانشگاههای
کشور برگزار شد.
معاون فرهنگ��ی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری عنوان کرد:
برگزاری جشنواره شعر و مش��اعره رضوی با ارسال صدها اثر
خالقانه از دانشجویان نش��ان از خالقیتهای عظیم فرهنگ
رضوی دارد.
هاشمی با بیان اینکه دانشگاه مهد دین و دینداری است و نباید
برچسب بیهوده به دانش��جو زده شود ،ادامه داد :برگزاری این
گونه جشنوارهها و استقبال گس��ترده دانشجویان از آن تائید
کننده این مهم است.
دکتر سید ضیاء هاشمی برپایی نهضت سراسری شور و شعور
رضوی در قالب برگزاری  16جشنواره در سطح ملی با محوریت
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فرهنگ رضوی را نشاندهنده ش��یفتگی و اقبال جوانان دانشجو و نخبه کشور به فرهنگ دینی و فرهنگ رضوی دانست
و بیان داش��ت :دین دردانشگاه و در بین دانشگاهیان نفوذ و رسوخ گسترده ای دارد و مطمئنیم در آینده ای نزدیک و در
یک افق روشن شاهد شکوفایی بیشتر اندیشههای دینی در دانشگاهها باشیم .
وی با بیان اینکه دانشگاه و نسل جوان شیفته فرهنگ رضوی است ،بیان داشت :اعتالی فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ
رضوی است و می طلبد مسئوالن زمینه و بستر برگزاری این گونه فعالیتهای ناب فرهنگی را فراهم کنند.
هاش��می با تاکید بر اینکه باید در دانشگاهها مسائل دینی و خالقیتها مطرح ش��ود ،گفت :خود باوری یکی از پیامهای
مهم این گونه جشنوارهها است.
معاون فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه باید زمینه شکوفایی انگیزههای جدید را در دانشگاهها
فراهم کنیم ،افزود :در این راستا باید تنوع و تفاوتها را در دانشگاهها بشناسیم و دانشجویان را با اتهامات محکوم و طرد
نکنیم.
امام جمعه بیرجند:جشنواره بین المللی امام رضا(ع) هنرمندان بسیاری را جذب کرده است
امام جمعه بیرجند در تمجید از جشنواره امام رضا(ع) گفت 12 :سال از عمر جشنواره ای می گذرد که هنرمندان بسیاری
در داخل و خارج از کش��ور را به خود جذب کرده و موفق بوده است .حجت االسالم علی رضایی افزود :شعر تنها یک قالب
است و محتوای آن می تواند به این قالب ارزش و بها دهدو قالب و محتوا ما را به امام مهربانیها پیوند می زند .وی ادامه داد:
جشنواره بینالمللی فرهنگی ،هنری امام رضا(ع)در زمره آن دسته از حرکتهای ارزشمند فرهنگی است که در مدت 12
سالی که از عمر آن گذشته ،موفق شده تا هنرمندان زیادی را از داخل و خارج کشور گرد خود جمع کند که وجه اشتراک
همه آنها در عاشقی و دوستداری خاندان عصمت و طهارت(ع) است .وی با بیان اینکه خطه جنوب خراسان نیز مهد بزرگان
علم و ادب پارسی است که در طول قرنهای متمادی در آثار ارزشمند خود دوستداری و ارادت خود را ،به خاندان حضرت
رسول(ص) نشان داده اند ،گفت :حکیم نزاری یکی از بزرگانی است که آثار اعجاز گونه اش در این زمره جای می گیرند.
امام جمعه بیرجند ،حکیم نزاری را اس��تاد بزرگانی چون سعدی و حافظ خواند و افزود :اما متاسفانه غبار فراموشی و بی
تفاوتی بر نام و یاد او نشسته و این غفلت بزرگ از سوی اهالی فرهنگ و هنر استان جای تامل دارد.
رضایی گفت :چطور میشود مردم از سراس��ر جهان برای دیدن آرامگاه سعدی به ایران و شیراز بیایند اما یادی از استاد
شیخ اجل ،حکیم نزاری نکنند؟

ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

رییس دانشگاه بیرجند:جشنواره شعر و مشاعره رضوی موهبت خداوندی برای دانشگاه بیرجند است
رییس دانش��گاه بیرجند،با تبریک اعیاد ش��عبانیه توفیق برگزاری جشنواره شعر و مش��اعره رضوی را نعمت و موهبت
خداوندی برای دانشگاه بیرجند خواند  .دکتر خلیل خلیلی در این مراسم اظهار داشت:در چهلمین سال فعالیت آمورشی،
پژوهشی ،فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند به نمایندگی از خانواده  14هزار نفری این دانشگاه این مناسبت فرخنده
را به فال نیک می گیریم و حضور شرکت کنندگان از سراسر کشور را در این جشنواره گرامی می داریم.
وی سپس با اشاره به حضور بیش از  13هزار دانشجو 350 ،عضو هیآت علمی از آنان به عنوان سرمایههای دانشگاه و جامعه
یاد کرد .در ادامه این مراسم ،دکتر ابراهیم محمدی دبیر علمی همایش طی گزارشی از روند برگزاری جشنواره تعداد آثار
رسیده به دبیرخانه را  300اثر و متقاضیان بخش مشاعره را  60نفر اعالم کرد که پس از داوری  15اثر در کتابچه جشنواره
به چاپ رسیده است و بخش پایانی مشاعره نیزبا حضور 6نفر از برگزیدگان جشنواره برگزار میشود.
تجلیل سید ضیاءهاشمی از دانشجویان برگزیده جشنواره شعر و مشاعره رضوی
در این مراسم برگزیدگان در دو بخش شعر و مشاعره معرفی و از سوی سید ضیاءهاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم مورد
تقدیر قرار گرفتند .در بخش شعر آزاد پیام جهانگیری ،وجیه نوزادی ،توماج نفیسی و الهام عمومی به عنوان شاعران برتر
این بخش معرفی شدند .در بخش شعر کالس��یک محمد زارعی ,علی سلیمانی ،نیلوفر بختیاری ،حسن روشان ،محمد
کامرانی ،رضایزدانی ،مریم مروج و محمدجواد الهی پور برگزیده شدند.
سید ابراهیم سربلندی ،زهرا معظم ،حمید برزگر و محسن کلهر عنوان برترینها دربخش مشاعره را کسب نمودند.

(علیه السالم)

گزارشی از آیین اختتامیه جشنواره پوستر
رضوی در دانشگاه نیشابور

برگزیدگان جشنواره تجلیل شدند
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ریی��س اداره فعالیتهای دین��ی و قرآنی وزارت
علوم از حمایت این وزارتخانه از برگزاری برنامهها
با محوریت فرهنگ رضوی در دانشگاههای کشور
خبر داد و گفت :اج��رای برنامههایی با محوریت
فرهنگ رضوی از مهم ترین سیاستهای وزارت
علوم در این حوزه است .دکتر رشید جعفر پور در
آیین اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی که در
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی برگزار شد،
گفت :با توجه به مطالع��ات انجام گرفته در حوزه
فرهنگی کش��ور ،تجمیع فرهنگی در جمهوری
اسالمی ایران افزایش یافته است  .وی با تاکید بر
لزوم افزایش برگزاری مراسمهایی با محوریت فرهنگ رضوی در دانشگاههای کشور افزود :ساالنه
بیش از  25میلیون زایر به مش��هد مقدس سفر می کنند  .وی وجود مرقد مطهر امام رضا(ع) را یکی
از مهم ترین ظرفیتهای فرهنگی و معنوی کش��ور عنوان کرد و اف��زود :با توجه به افزایش تهاجم
فرهنگی ،باید از این ظرفیت فرهنگی بهخصوص در دانش��گاهها بیش از پیش استفاده کنیم .جعفر
پور بر لزوم تاسیس کانونهای رضوی در تمامی دانشگاههای کشور تاکید کرد و گفت :وزارت علوم از
تاسیس کانونهای رضوی در دانشگاهها هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی حمایت می کند  .وی
ادامه داد :تمامی دستگاهها و سازمانهای مربوطه باید تالش کنند که در چهار سال دوره کارشناسی،
تمامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور حداقل یک بار به مشهد مقدس سفر کنند.
دانشجویان برگزیده جشنواره کتابخوانی رضوی تجلیل شدند
در مراسم اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی ویژه دانشگاهیان کشور از  25دانشجوی برگزیده
تقدیر شد .روابط عمومی دانشگاه ش��هید مدنی آذربایجان شرقی اسامی دانشجویان برگزیده این
جشنواره را به شرح زیر معرفی کرد.
برگزیدگان بخش کتابخوانی رضوی
رتبه اول آقای ناصر موسی وند از دانشگاه غیرانتفاعی کمال
رتبه دوم آقای محمد رضا احمدی از دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه سوم خانم محدثه روستایی از دانشگاه یزد
رتبه چهارم آقای رامین یوسفی از دانشگاه آزاداسالمی
رتبه پنجم خانم الناز تقوی از دانشگاه پیام نور میاندواب
رتبه ششم آقای علیهادی نژاد از دانشگاه پیام نور برزک
رتبه هفتم آقای سید محمد حسین حسینی یزدی از دانشگاه علم و صنعت تهران
رتبه هشتم آقای رسول پیروئی خوشاکو از دانشگاه غیرانتفاعی صبا
برگزیدگان بخش تلخیص کتاب رضوی
 -1نفرات برتر تلخیص کتاب حکمتهای رضوی
رتبه اول خانم راضیه رحیمی داپاری از دانشگاه شهید بهشتی
رتبه دوم خانم راضیه محمدزاده از دانشگاه تهران
رتبه سوم خانم زهرا رستمی بناب از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
رتبه چهارم خانم فاطمه قامتی قمصری از دانشگاه جامعه الزهرا قم
 -2نفرات برتر تلخیص کتاب تحلیلی از زندگی امام رضا(ع)
نفر اول آقای مرتضی محمد نژاد از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان شرقی
نفردوم آقای مصطفی علی نژاد از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
نفر سوم آقای جلیل ایمانی از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
نفر چهارم خانم محبوبه دهقان نیری از دانشگاه پیام نور اردکان
نفر پنجم خانم شهربانو مردانی از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
-3نفرات برتر تلخیص کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا(ع)
نفر اول خانم فرزانه سیاوشی از دانشگاه اصفهان
 -4نفرات برتر تلخیص کتاب جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا(ع)
نفر اول آقای ولی اله حامی از دانشگاه گیالن
نفر دوم خانم فاطمه دهقان نیری از آموزش عالی حضرت رقیه(س)
نفر سوم خانم گلی رستگاری از دانشگاه هنر اصفهان
نفر چهارم آقای مهدی رضا قلی زاده از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی
 -5نفرات برتر تلخیص کتاب علی بن موسی امام رضا(ع)
نفر اول آقای رضا اکبر نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد
نفر دوم خانم سحر رضوی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی
نفرسوم خانم مینا رزمی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی

(علیه السالم)

آیین اختتامیه س��ومین دوره جشنواره پوس��تر رضوی در دانشگاه
نیشابور برگزار شد و از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.
محمود س��خائی ،رئیس دانش��گاه نیش��ابور ،در مراس��م اختتامیه
جشنواره پوس��تر رضوی ،مروری بر دورههای گذشته این جشنواره
داشت و اظهار کرد :خوشبختانه این دوره نسبت به دورههای گذشته
با قوت و جدیت بیشتری برگزار شد.
وی ادامه داد :امیدوارم در دورههای بعدی برگزاری این جش��نواره
ش��اهد اتفاقات بهتر باش��یم و این اقدام با موضوعات جدیدتر انجام
خواهد شد چرا که به نظر من گرافیک مذهبی ما دچار روحیه بدون
تغییر و ثابت و ساکنی شده است که باید در جهت تغییر آن اقدامات
موثری انجام داد .س��خائی همچنین مروری بر روند اجرایی سومین
دوره جشنواره پوستر رضوی داشت و گفت :اسفند ماه سال گذشته
فراخوان به سراس��ر کشور اعالم شد و پایان فروردین ماه نیز آخرین
مهلت ارسال اثر به دبیرخانه این جشنواره بود و هفته اول اردیبهشت
ماه نیز گزینش آثار و داوریها انجام ش��د و پ��س از آن نیز آثار برای
چاپ و ارائه در نمایشگاه آماده شد.
در ادامه این مراسم محمدی ،معاون فرهنگی دانشگاه نیشابور ابراز
کرد :اختتامیه جشنواره پوس��تر رضوی با چند برنامه مهم از جمله
برگزاری روز ملی خیام و برنامههای فرهنگی دانشگاه نیشابور مقارن
شد ،اما می توان گفت این جش��نواره در قیاس با دو دوره قبل چه از
لحاظ کیفیت آثار و چه از لحاظ اجرای برنامهها نس��بت به سالهای
گذشته مناسب تر بوده است.
در ادامه این مراس��م ،حجت االس�لام قربانی ،نماینده نهاد رهبری
در دانش��گاه نیشابور با اشاره به واقعه قیام مردم در مسجد گوهرشاد
گفت :توجه به این واقعه و پرداختن از نگاه هنر به آن ضرورتی است
که باید در میان هنرمندان احساس شود چرا که با زبان هنر می توان
اثرگذاری بیش��تری نس��بت به این
موضوع داشت.
همچنی��ن مهرداد صدق��ی ،رئیس
هیئ��ت داوران جش��نواره پوس��تر
رضوی با قرائت بیانیه هیئت داوران
جشنواره و ارائه گزارشی از چگونگی
انتخاب آثار برنامهها را پی گرفت.
تقدیر از برترینها
براس��اس این گ��زارش؛  187اثر به
دبیرخانه رسید که نهایتا  35اثر(15
اثر مربوط ب��ه بخش قی��ام خونین
مسجد گوهرشاد و  20اثر مربوط به
بخش پوستر رضوی) برای چاپ در
کتاب و حضور در نمایشگاه برگزیده
شدند و از این تعداد هشت اثر نیز به
عن��وان آثار منتخب توس��ط هیئت
داوران شایسته تقدیر و جایزه نقدی شدند.
در پایان این مراس��م از برترینهای جشنواره تقدیر به عمل آمد .در
بخش پوس��تر رضوی از نفرات دوم و سوم و دو اثر قابل تقدیر ،تقدیر
به عمل آمد .همچنین در بخش ویژه قیام مردم مش��هد در مس��جد
گوهرش��اد نیز که فاقد برگزیده اول و دوم بود ،از برگزیده سوم و سه
اثر قابل تقدیر ،تجلیل شد.
یادآوری میش��ود؛ بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،معاونت فرهنگی
هنری شهرداری مشهد ،خانه هنرمندان شهرداری مشهد و موسسه
آفرینشهای آستان قدس رضوی از حامیان برگزاری این دو ساالنه
بودند.
همچنین نمایشگاه دوس��االنه پوستر رضوی از س��ری برنامههای
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) همزمان با عید
مبعث در نگارخانه رضوان مشهد با حضور هنرمندان و پیشکسوتان
عرصه گرافیک همچون استاد مهرداد آزاد برگزار شد.

اجرای برنامههایی با محوریت فرهنگ رضوی
از مهم ترین سیاستهای وزارت علوم است

دانشگاهیان

مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

نقش فرهنگ رضوی در تولیدات فرهنگی پررنگ تر شود
حس��ین میرزایی مدیرکل امور فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در آیی��ن اختامی��ه جش��نواره سراس��ری
هنرهای نمایشی رضوی ویژه دانشگاهیان
کش��ور ،گفت :برگزاری این جشنواره باعث
میشود تا نقش فرهنگ رضوی در تولیدات
فرهنگی پررنگ تر شود.
ش��امگاه  31خردادماه جشنواره سراسری
هنرهای نمایشی رضوی ویژه دانشگاهیان
کشور،با حضور پیشکس��وتان عرصه تئاتر،
مسئوالن دانش��گاه ش��هید چمران اهواز،
مقتدای��ی اس��تاندار خوزس��تان،همایون
قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
این استان و حسین میرزایی مدیرکل امور
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری در تاالر مهتاب ش��هر اهواز به کار
خود پایان داد.
حس��ین میرزایی مدیرکل امور فرهنگی و
اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
در این مراسم اظهار کرد :از معاونت فرهنگی
دانشگاه شهید چمران اهواز و سایر مسئوالن
این دانشگاه که در میزبانی جشنواره همت
ک��رده و برگزاری نیز در س��طح اعالیی بود
بسیار تشکر می کنم .چهار جشنواره مختلف
در سه ماه اخیر در این دانشگاه برگزار شده و
باید به چنین دانشگاهی افتخار کرد .ترکیب
فرهنگی دانشگاه ش��هید چمران اهواز در
سطح و تراز بسیار باالیی قرار دارد.
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دانشگاههای کشور میزبان جشنوار
امام رضا(ع)
وی با اشاره به اینکه از طرحهای آتی دانشگاه
ش��هید چمران اهواز نیز حمایت می کنیم،
افزود :اگر مومن هستیم و یا اینکه به دنبال
مومن بودن هستیم باید با مردم مدارا کرده
و در مقابل مسائل و مش��کالت صبر پیشه
کنیم .در حال حاضر جامعه ما نیازمند این
صبر و مدارا است.
مدیرکل امور فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت
عل��وم ،تحقیق��ات و فن��اوری تصریح کرد:
تا ح��دودی از س��یره معصومی��ن و ائمه و
همچنین افتخارات دینی مان غفلت کرده
ایم .زیارت ائمه در حقیقت آغاز آش��نایی با
معارف امامان اس��ت .ضمن اینکه تاکنون
کمتر ب��ه ویژگیهای علمی ام��ام رضا(ع)
پرداخته شده است.
میرزایی بیان کرد :جش��نواره امام رضا(ع)

در بخش دانش��گاهیان با  ۱۶عنوان در  ۱۵دانشگاه برگزار شده است .نوای رضوی(سرود و تواشیح)،
نگاه رضوی(فیلم و عکس) ،هنرهای نمایشی رضوی ،هنرهای تجسمی رضوی ،پوستر رضوی ،شعر
رضوی،سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی از جمله عناوین و بخشهای مختلف این جشنواره فرهنگی
و معنوی بزرگ است.
وی عنوان کرد :باید با برگزاری چنین جش��نوارههایی بتوانیم به مسائلی که جامعه علمی و فرهنگی
ما به نشر آن همت کرده اند ،بیشتر بپردازیم .همچنین برگزاری این جشنواره باعث میشود تا نقش
فرهنگ رضوی در تولیدات فرهنگی پررنگ تر شود.
مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یادآور ش��د :آثار بسیار فاخری در
این جش��نواره ارائه شده و نمایشها نیز می تواند در اختیار عموم قرار بگیرد .بیشتر آثار ارائه شده در
جشنواره در ارتباط با سیره امام رضا(ع) است.
خوزستان یک استان نیست بلکه تمام کشور است
میرزایی ادامه داد :امیدوارم بتوانیم از ظرفیتهای ملی و به تبع آن اس��تان خوزس��تان در راس��تای
ترویج فرهنگ اسالمی بیشتر استفاده کرده و آنها را در فعالیتهای فرهنگی و هنری به کار بگیریم.
وی تاکید کرد :حق خوزس��تان در توجه به ساحتهای فرهنگی بیش��تر از اینهاست .خوزستان
یک اس��تان نیس��ت بلکه تمام کشور اس��ت .این اس��تان ظرفیتهای بی نظیر و چشمگیری در
تمام��یزمینهه��ادارد.
مدی��رکل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در پایان گفت :خوزس��تان حق
بزرگی بر گردن ملت دارد که به راحتی نمی توان آن را ادا کرد .امیدوارم به تناسب وظیفه ای که وجود
دارد بتوانیم در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری حق خوزستان را ادا کنیم.
استاندار خوزستان دراختتامیه جشنواره هنرهای نمایشی رضوی :این جشنواره تلفیق
هنر و زیبایی است
عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان گفت :از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تشکر می کنم که
در کمتر از  ۶ماه گذشته میزبانی برگزاری جشنواره فیلمهای علمی و این جشنواره که تلفیق زیبایی
هنر و دین است را به دانشگاه شهید چمران اهواز محول کرد.
وی افزود :معاونت فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز از تجربه بسیار باالیی در حوزه هنر برخوردار
است و جشنواره بزرگ تئاتر ایران زمین نیز که فراملی شد بواسطه همین معاونت برگزار شد.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه هنر توجه ویژه ای به نیازهای جامعه ،دارد ،گفت :بعضی از کلمات،

ادبیات و عبارات در شرایط زمانی و مکانی معینی ،معنا دارند
اما زبان هنر فرا زمانی است .
هدف هنر انتقال مفهوم متعالی است
مقتدایی تصریح ک��رد :هنر در خص��وص موضوعاتی که نیاز
جامعه است بیش��ترین توجه را دارد .کارها و فعالیتهایی که
در ای��ن عرصه به جامعه ارائه میش��ود در حقیقت برگرفته از
نیازهای همین جامعه است.
وی ادامه داد :حوزه هنر عالوه بر توجه ویژه ای که به نیازهای
جامعه دارد باعث ایجاد وحدت نیز میشود .حوزه هنر و هنرمند
با کارهایی که ارائه می دهند موجبات ایجاد وحدت نظر را در
جامعه فراهم می کنند.
وی در پای��ان ضم��ن امی��دواری از تکرار کاره��ای خوب در
خوزس��تان و ادامه برگزاری چنین جش��نوارههایی گفت :در
حقیق��ت هدف هنر انتق��ال مفهوم متعال��ی و ارتقای جایگاه
فرهنگ در جامعه است و این جشنواره پاالیش تجارب گذشته
است که در کنار یک مجموعه علمی اجرا شده و تأثیرات بسیار
مثبتی در پیشبرد فرهنگ و تقویت هنر و هنرمندان دارد.

(علیه السالم)

برگزی�دگان جش�نواره هنره�ای نمایش�ی رضوی
تجلیل شدند
در بخش طراحی صحنه ،با رای داوارن نخستین جشنواره
هنرهای نمایش��ی رضوی ،ل��وح تقدیر ب��ه یعقوب صدیق
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وضعیت نمایش و تئاتر در خوزستان نسبت به سایر
استانهای دیگر مطلوب تر است
محمد رعایایی رییس دانش��گاه ش��هید چمران اهواز گفت:
جشنواره رضوی بسیار گسترده بوده و در  ۱۶عنوان و به میزبانی
 ۱۵دانشگاه در سراسر کشور برگزار میشود .وضعیت نمایش
و تئاتر در خوزس��تان نسبت به سایر استانهای دیگر مطلوب
تر است بنابراین معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز
پیشنهاد میزبانی این جشنواره را به وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ارائه کرد.
وی افزود :رواج تئاتر معنوی و رضوی در کنار اش��اعه س��یره
انبیا و ائمه اطهار از جمله اهداف برگزاری جشنواره است .این
جشنواره شامگاه روز جمعه  ۲۶اردیبهشت ماه در اهواز آغاز به
کار کرده و 31خرداد نیز به کار خود پایان داد.
رییس دانشگاه ش��هید چمران اهواز در پایان گفت :امیدوارم
بتوانی��م تجاربی ک��ه در نتیجه برگزاری این جش��نواره برای
حاضران کسب میشود را برای جوانان به کار گرفت .همچنین
شاهد پیشرفت حوزههای هنری و فرهنگی کشور باشیم.

جمالی برای نمایش «آبگینه» و دیپلم افتخار این بخش نیز به علیرضا داوری
برای نمایش «آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود ،برگور من بکارش»
داده شد.
در این جشنواره ساناز نظری و سعیده حامد برای نمایش «مسافران» مشترکاً لوح
تقدیر بهترین بازیگر زن را دریافت کردند و دیپلم افتخار این بخش به زارا موالیی
برای نمایش «روزها در راه» تعلق گرفت.
در بخش بهترین بازیگر مرد جش��نواره نی��ز لوح تقدیر به عمار عاش��وری برای
نمایش «روزها در راه» اهدا شد و شهروز دلافکار و سیامک افسایی مشترکاً برای
نمایشهای «روزها در راه» و «مس��افران» دیپلم افتخار و تندیس این بخش را از
آن خود کردند.
در بخش بهترین نویسنده نیز هیات داوران با تقدیر از حضور جمشید خانیان برای
نمایش��نامه «نقطه کوچک در فاصلهای بس��یار دور از خورشید» ،لوح تقدیر این
بخش را به باقر سروش برای نمایشنامه «روزها در راه» اهدا کرد و دیپلم افتخار و
تندیس بهترین نویسندگی به علیرضا داوری برای نمایشنامه «آهو اگر نهال تازه
سال شکننده جوانی بود ،بر گور من بکارش» اهدا شد.
در بخش کارگردانی نخستین جشنواره هنرهای نمایشی رضوی،نیز لوح تقدیر
به یعقوب صدیق جمالی اهدا شد و دیپلم افتخار و تندیس جشنواره نیز به علیرضا
داوری برای نمایش «آهو اگر نهال تازه س��ال ش��کننده جوانی ب��ود ،بر گور من
بکارش» تعلق گرفت.
هی��ات داوران به دلیل اس��تفاده آگاهان��ه از عناصر فرهنگی مرب��وط به آیین و
ظرفیتهای هنر بومی و منطقهای ،دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را به نمایش
«آهو اگر نهال تازه سال ش��کننده جوانی بود ،بر گور من بکارش» اهدا کرد و این
اثر را به عنوان کار برگزیده صحنهای نخستین جشنواره هنرهای نمایشی رضوی
انتخاب کرد.
همچنی��ن به دلیل نگاه دقیق و موش��کافانه به مس��ایل و معض�لات اجتماعی و
خانوادگی مبتال به جامعه ش��هری امروز و هماهنگی در عناصر گوناگون اجرایی،
تندیس و جایزه ویژه هیات داوران به «ساعت بیست» به کارگردانی علی موسویان
اهدا شد.
دیپلم افتخار جایزه اصلی نمایشنامه ،به نمایشنامه «پدرانه» اثر آرش عباسی اهدا
شد و نمایشنامه «هیچ اتفاقی نیفتاده است» اثر مرتضی اسدیمرام ،نمایشنامه
«طال خاتون» و «راز هفت کبوتر» اثر مهدی ملکی ،نمایشنامه «عوض بدلو» اثر
عباس جانفدا در رتبههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.
هم چنین لوح تقدیر این جش��نواره به علیرضا داوری برای نمایش«آهو اگر نهال
تازه س��ال ش��کننده جوانی بود ،برگور من بکارش» ،تعلق گرفت و با رای هیات
داوران دیپلم افتخار و تندیس جش��نواره به میرفرس��اد ملکنی��ا برای نمایش
«آبگینه» اهدا شد.

دانشگاهیان

همایش سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی
در سبزوار برگزار میشود
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رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار از برگزاری همایش سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی
در آبان ماه امسال در این شهرستان خبر داد.
حجت االس�لام محمد فاتحی گفت :این ویژه برنامه دومین س��ری از همایش سراسری
س��یره رضوی و س��بک زندگی قرآنی اس��ت که بخش بین الملل برای نخستین بار به آن
اضافه شده است.
وی بیان کرد :این همایش از س��ری برنامههای بخش دانشگاهیان سیزدهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی – هنری امام رضا(ع) اس��ت که در آبان ماه امسال در دانشگاه حکیم
سبزواری برگزار میشود.
رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار اظهار کرد :محورهای این همایش نقش و جایگاه سیره
رضوی در سبک زندگی قرآنی ،ماهیت و ارکان سبک زندگی قرآنی در سیره رضوی ،مبانی
شاخصهها و مولفههای سبک زندگی قرآنی در سیره رضوی و راهکارهای ترویج و توسعه
سبک زندگی قرآنی در سیره رضوی است.
وی هدف اصلی برگزاری این همایش را تقویت پژوهش در حوزه دین دانست و افزود :با توجه
به درخواست بنیاد بین المللی امام رضا(ع) مبنی بر برگزاری همایش توسط دانشگاه علوم و
معارف قرآن کریم سعی شد تا تلفیقی بین سیره رضوی بر مبنای زندگی قرآنی انجام گیرد.
حجت االس�لام فاتحی ارتباط بین اهل بی��ت(ع) و تعالیم قرآن کری��م را از دیگر اهداف
برگزاری همایش سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی ذکر و اظهار امیدواری کرد :برگزاری
این همایش سبب ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه شود.
وی گفت :برای انتشار فراخوان این همایش هفت هزار مورد اطالع رسانی از طریق انتشار
پوستر و ارس��ال ایمیل به اعضای هیات علمی دانشگاهها و پژوهشگران قرآنی انجام شده
است که در آن  15مرداد ماه جاری آخرین مهلت ارسال چکیده آثار به دبیرخانه همایش
و  15مهرماه آخرین مهلت ارسال نمونه کامل چکیده مقاالت برگزیده ذکر شده است.
وی بیان کرد :شمار پژوهشگران قرآنی کشور پنج هزار نفر است که هر ساله اغلب آنان در
همایش پژوهشهای قرآنی کل کشور از جمله همایش سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی
شرکت می کنند لذا با توجه به حضور این افراد به اضافه دانشجویان و اساتید دانشکدههای
قرآنی استقبال مطلوبی از همایش سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی به عمل می آید.
رئیس دانش��کده علوم قرآنی س��بزوار اظهار کرد :تاکنون حدود  200اثر از دانشگاههای
مختلف کش��ور و از دانشگاههای عراق و انگلس��تان به دبیرخانه این همایش ارسال شده
اس��ت که از بین آنها هر یک که با محورهای همایش تطابق داشته باشد در مرحله نخست
پذیرفته میشود تا داوری نهایی روی آنها انجام گیرد.
حجت االس�لام فاتحی با بیان اینکه این مرکز اولین دانشکده از  21دانشکده علوم قرآنی
زیر نظر دانش��گاه علوم و معارف قرآن کریم در سراسر کشور اس��ت که موفق به برگزاری
همایشی در این سبک ش��ده است ،افزود :اخذ درجه علمی پژوهشی از کمیسیون وزارت
علوم از دستاوردهای برگزاری همایش خواهد بود.
وی گفت :دانشگاههای فرهنگیان و حکیم سبزواری در این شهرستان نیز دانشکده علوم
قرآنی را در برگزاری همایش سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی همراهی خواهند کرد.
حجت االسالم فاتحی همچنین برگزاری نشستهای تخصصی با حضور آیت اهلل عابدی از
فضالی سطوح عالی حوزه را از جمله برنامههای این همایش یک روزه بیان کرد.
رئیس دانش��کده علوم قرآنی سبزوار اظهار کرد  :به یقین انسان در هیچ عصر و دوره ای بی
نی��از از قرآن و رهنمودهای قرآنی نبوده و نخواهد بود چ��را كه آنان که راهی به جز صراط
مس��تقیم را برگزینند و خود را بی نیاز از این مشعل فروزان بدانند ،در ضاللت ،گمراهی و
سرگردانی خواهند بود.
حجت االسالم فاتحی با اشاره به كالم پيامبر عظيم الشان اسالم حضرت محمد(ص) افزود:
ايشان مي فرمايند  « :با قرآن مانوس باشید و آن را پیشوا و رهبر خویش قرار دهید که قرآن
گفتار خدای جهانیان است که از اوست و به سوی او باز می گردید».
وي تصریح کرد  :قرآن كتابي اس��ت كه بصیرتهای آن آش��کار  ،معانی عمیق آن روشن ،
ظواهر آن آشکار و پیروان آن شادند و بسوی رضوان و جنان رهسپارند.
عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم و معارف قرآن کریم با بيان اينكه شنیدن قرآن موجب

رس��تگاری انسان میش��ود ،ابراز كرد  :انس با قرآن و تالوت آمیخته با فهم
معانی و مفاهیم آن  ،انسان را در آسمان معرفت الهی به پرواز در می آورد و
با مالئکه هم سنخ می کند و ملکوتیان به او عشق می ورزند.
رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار همچنين تقویت پژوهش در حوزه دین،
ارتب��اط بین اهل بیت و تعالیم قرآن کریم را بخش��ي از اهداف اين همايش
دانست و در عين حال گفت  :بنا به درخواست بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
مبنی بر برگزاری همایشي تحت عنوان سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی
توسط دانش��گاه علوم و معارف قرآن کریم  ،سعی شد تا تلفیقی بین سیره
رضوی بر مبنای زندگی قرآنی صورت پذيرد .
تاکید بر سبک زندگی اسالمی
وی افزود  :به لحاظ تأکیدات مقام معظ��م رهبری(مدظلهالعالی) در چند
سال اخیر در بحث سبک زندگی اسالمی ،به نظر رسید که باید هم در بحث
قرآن(ثقل اکبر) و اهل بیت(ثقل اصغر) سبک زندگی را بررسی کنیم  .این
همایش سبب ترویج سبک زندگی قرآنی در جامعه شود.
حجت االسالم فاتحی در خصوص محورهای این همایش بیان کرد  :مبانی
شاخصهها و مولفههای س��بک زندگی قرآنی در سیره رضوی ،راهکارهای
ترویج و توس��عه سبک زندگی قرانی در سیره رضوی  ،نقش و جایگاه سیره
رضوی در سبک زندگی قرآنی وماهیت و ارکان سبک زندگی قرانی در سیره
رضوی از جمله محورهاي اين همايش می باشد.
وی همچنین برگزاری نشس��تهای تخصصی ح��ول محورهای همایش
باحضور اس��اتید برجس��ته حوزه و دانش��گاه را از جمله برنامههای جنبی
همایش دانست.
فاتحی با اشاره به اینکه سبزوار اولین دانشکده علوم قرآنی است که توانسته
همایش ملی برگزار کند خاطرنش��ان کرد  :این دانش��کده نوپا نخس��تین
دانش��کده علوم قرآنی از بین  22دانشکده در س��طح کشور است که سال
گذشته توانست با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با اخذ درجه علمی
و پژوهشی از دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم اقدام به برگزاری همایش
ملی قرآن کریم و میراث رضوی نماید.
دانشکده علوم قرآنی سبزوار دارای  100دانشجوی پسر و دختر در دو رشته
قرآنی مقطع کارشناسی است.

دبیر جشنواره ادبیات داستانی رضوی خبر داد:

اضافه کردن خوانش داستان
به سرفصلهای جشنواره

دبیر جش��نواره ادبیات داس��تانی گفت :امسال ش��رایطی فراهم کردیم که از
خود ادبیات به نحو مطلوب در جشنواره اس��تفاده شود و خوانش داستان را به
سرفصلهای جشنواره اضافه کرده ایم.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) ،رضوی،با بیان این مطلب اظهار کرد :با اضافه کردن خوانش داستان
به سرفصلهای جشنواره با استقبال خوبی
روبرو شده ایم و امیدواریم داستانهایی که
به جش��نواره راه یافته ان��د را بتوانیم به نحو
هنرمندانه ای عرضه کنیم.
وی با بیان این مطلب که امس��ال جشنواره
بیش��تر رنگ و بوی داستانی خواهد داشت،
گف��ت :در مرحله بعد چاپ کتاب را خواهیم
داشت که در آن آثار برگزیده :سال گذشته
چاپ و عرضه میش��ود،همچنین نمایشگاه
عکس��ی از عکسهای س��ال گذشته برگزار
میش��ود .رضوی ب��ا اش��اره ب��ه برگزاری
نشستهای تخصصی گفت :امسال یک نشست تخصصی با حضور دانشجویان
خواهیم داش��ت و با توجه به تنوعی که در جشنواره پیدا کرده است امیدواریم
هم کیفیت بهتری را شاهد باشیم و هم فضای ارتباطی بیشتری بین مخاطبان
و دانشجویان فراهم شود .وی در بیان پیشنهادی برای برگزاری بهتر جشنواره
اظهار کرد :الزم است بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،یک مجمعی بین دانشجویان،
دبیران و دانشگاهها برگزار کند که خارج از فضای جشنواره به آن نگاه شود .
وی افزود :ایجاد یک ستاد خیلی جدی و برگزاری نشستهای ساالنه در سطح
دانشگاهها کمک می کند که دانشگاهها وظیفه خود را بهتر انجام دهند و خیلی
قوی تر وارد عرصه شوند.
رضوی یادآورشد :تاکنون نشستهایی که برگزارشده است تعاملی بوده است
و به صورت مستمر بین دانشگاهها ارتباط برقرار می کند .

دبیرخانه دائمی بخش دانشگاهیان
جشنواره امام رضا(ع) در دانشگاه آزاد مشهد
ایجاد میشود
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سیدحسین محتشمی دبیر جشنواره شعر رضوی دانشگاهیان اظهار کرد:
برای ایجاد این دبیرخانه اعتباراتی در نظرگرفته ش��ده و موافقتهای الزم
انجام شده اس��ت لذا به زودی این دبیرخانه به میزبانی دانشگاه آزاد مشهد
فعال میشود.
وی با اشاره به برگزاری جشنواره شعر رضوی دانشگاهیان کشور گفت :برای
برگزاری هر چه بهتر جش��نواره مشورت با افراد دارای تجربه را مدنظر قرار
داده ایم ضمن اینکه استفاده از نسل جوان و قشر دانشگاهی که فکر خالقی
دارند کمک خوبی به ما می کند.
محتشمی با بیان اینکه در جشنواره امسال موضوعات متنوع در نظر گرفته
شده است  ،افزود :جشنواره امسال منحصر به مداحی و ذکر مناقب و فضایل
امام رضا(ع) نیست بلکه مشکالت جامعه اسالمی و ارائه راهکارهای مقابله
با آسیبهای آن و همچنین موضوعات اجتماعی  ،انتقادی و طنز نیز مورد
توجه قرار گرفته است .
وی تصریح کرد :در دورههای گذش��ته صرفاً هدف برگزاری جش��نواره بود
اما امسال کارها با دقت بیش��تری انجام میشود و به کیفیت توجه ویژه ای
شده است.
وی ضمن ابراز رضایت از نحوه تعامل بنیاد امام رضا(ع)گفت :در خیلی مواقع
جلوتر از ما حرکت می کنند به نحوی که اگر پیگیری آنها نبود بسیاری از این
جشنوارهها برگزار نمی شد.
محتش��می یادآور ش��د :اگر اعضای بنیاد بتوانند بین ما و مقامات ارش��د
دانشگاهها و مسئولین استانها نشستهای هماهنگی بگذارند ،کار به نحو
بهتری انجام میشود.
وی خاطر نشان کرد :دومین جش��نواره شعر ملی رضوی دانشگاهیان قرار
بود دهه کرامت برگزار ش��ود اما در آن ایام دانشگاهها تعطیل است لذا برای
فراهم کردن حضور بیشتر دانش��گاهیان این جشنواره  16مهر روز مباهله
برگزار میشود و آخرین مهلت ارسال آثار آن  5مهر می باشد.

دانشگاهیان

دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور نظارتی در همایش سراسری کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای
رضوی در دانشگاه گیالن:

تکیه بر مشترکات یکی از اصول مهم در مناظرات رضوی است
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دس��تیار ویژه وزیر امور خارج��ه در امور نظارتی به روششناس��ی مناظرات رضوی
پرداخت و گفت :یکی از اصول بس��یار مهم در مناظرات رضوی تکیه بر مشترکات به
عنوان یکی از قویترین روشهای مناظره است.
حجتاالسالم والمس��لمین مصطفی حائری فومنی ،دستیار ویژه وزیر امور خارجه
در امور نظارتی 28 ،اردیبهش��ت در همایش سراس��ری کرس��یهای آزاداندیشی
و مناظرهه��ای رضوی ک��ه در تاالر حکمت دانش��گاه گیالن برگزار ش��د ،برگزاری
کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه را یکی از ابتکارات خوب و ارزشمند مقام معظم
رهبری دانست و اظهار کرد :دانشجویان باید از این فرصت به وجود آمده برای واکاوی،
بازنگری و بررسی مسائل روز استفاده کنند و به استخراج و دریافت نکات کلیدی در
همه زمینهها بپردازند.
وی در ادامه به نکات کلیدی مناظرات ائمه معصومین(ع) به خصوص امام رضا(ع) با
مخالفین و حتی معاندین اشاره کرد و افزود :مذاکره و مناظره با دشمنان برگرفته از
فرهنگ اسالم اس��ت .وقتی امام رضا(ع) از مدینه به خراسان آمدند ،شرایطی فراهم
ش��د تا حضرت با مخالفینش به مناظره بنشیند .امام هشتم(ع) بر مبنای علم امامت
از مکنونات قلبی و فکری مامون در برگزاری جلسه مناظره خبر داشتند ،با این حال
مناظره را پذیرفتند.
حجتاالسالم حائری فومنی به روششناس��ی مناظرات رضوی پرداخت و تصریح
کرد :ائمه(ع) از یک نکته روششناس��انه در مناظراتش��ان بهره میگرفتند و هرگز
خودشان را حق کامل فرض نمیکردند ،بلکه با حقیابی و حقگویی از مغالطه دوری
میجس��تند .یکی از مالکهای روششناسی امامان به ویژه امام رضا(ع) این بود که
محور لجبازی و عناد در مناظراتش��ان وجود نداشت و عالوه بر استدالل عقلی و نقلی
س��عی میکردند با منش و مالکهای عملیشان طرف مقابل را تحت تاثیر صداقتی
که وجودشان بود ،قرار دهند.
دس��تیار ویژه وزیر امور خارجه در امور نظارتی ادامه داد :یکی از اصول بسیار مهم در
مناظرات رضویه تکیه بر مش��ترکات به عنوان یک��ی از قویترین روشهای مناظره
اس��ت .در واقع امام رضا(ع) بر مبنای وجود مشترکاتی وارد مناظره میشد و در غیر
ای��ن صورت با هیچ فردی مناظره نمیکرد .حضرت در مواجهه با اهل کتاب از طریق
استدالل عقلی و براساس مشترکات اعتقادی و دینی به رفع اشکاالت و اثبات حقایق
در اسالم میپرداخت ،زیرا بدون تعقل نمیتوان تناقضات بین ادیان را تشخیص داد
و راه مطلوب را پیدا کرد.
وی با بی��ان اینکه علمای بزرگ ادیان مختلف با امام رض��ا(ع) به مناظره پرداختند،
اضافه کرد :امام در اس��تدالالت خویش از انجیل استفاده میکرد .علمای مسیحی با
این اس��تدالالت قوی قانع میشدند و بر تسلط امام رضا(ع) از کتاب الهیشان صحه
میگذاشتند.
این کارشناس دینی بر استفاده کاربردی از مناظرات رضوی تاکید کرد و گفت :ما در
شرایط امروز حقوقی داریم که مورد قبول جامعه بینالمللی قرار نمیگیرد« .استفاده
صلحآمیز از انرژی هستهای» یک محور از محورهای حقوق ملی ماست که حدود دو
دهه درگیر آن هستیم .اعضای س��ازمان بینالمللی انرژی اتمی براساس چارچوب
مسلم حق بهرهبرداری از تکنولوژی هستهای و استفاده بهینه از آن را دارند .کشور ما
نیز از قبل عضویت در این سازمان را پذیرفته است ،اما کشورهایی در منطقه هستند
که س��ازمان بینالمللی انرژی اتمی را قبول ندارند و بمب و کالهکهای هس��تهای
میسازند.
حجتاالسالم حائری با بیان اینکه قدرتهای جهانی مقررات بینالمللی در رابطه با
قطع استفاده از سالح کشتار جمعی را اجرا نمیکنند ،متذکر شد :ابرقدرتها با تحت
فشار قرار دادن ایران ،حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برای ما قائل نیستند؛
لذا ما باید براس��اس قوانین بینالمللی با مخالفین مذاکره کنیم تا حقوق حقهمان را
به کرسی بنشانیم.
دس��تیار وی��ژه وزیر امور خارجه با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری ،تیم
مذاکرهکننده هس��تهای را افس��ران جنگ ن��رم خواند و گفت :تی��م مذاکرهکننده

هستهای دولت تدبیر و امید طی  18ماهه گذشته در مقابل  5+1روشمندانه
وارد عمل شده اس��ت و انشاءاهلل تا  10تیر  94به توافق نهایی خواهد رسید لذا
یکی از وظایف اصلی دانشجویان شرکت در کرسیهای آزاداندیشی و واکاوی
و بررسی موش��کافانه مس��ائل روز اس��ت؛ باید حقایق را دریابید و آن را برای
دیگران بیان کنید.
دبیر علمی همایش کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی:
آزادی اندیشه از برکات انقالب اسالمی است/از مناظرات امام رضا(ع)
درس بگیریم
دبیر علمی همایش ملی کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی استفاده
از حق آزادی بیان را از برکات انقالب دانست و افزود :یکی از بهترین صورتهای
اس��تفاده از آزادی بیان و قلم برگزاری مناظرات و کرسیهای آزاداندیشی در
دانشگاههاست.
دکتر ابراهیم قاسمی روشن ،با اش��اره به اهداف برگزاری این همایش ،اظهار
کرد :به دنبال گسترش مناظرات در مجامع علمی ،دانشجویان باید با هنجارها،
آداب و اسلوب مناظره و کرس��یهای آزاداندیشی بخصوص از نگاه ائمه اطهار
آشنا شوند.
وی اس��تفاده از حق آزادی اندیشه ،بیان و قلم را از برکات و ثمرات مهم انقالب
اس�لامی ایران دانس��ت و افزود :یکی از بهترین صورتهای استفاده از آزادی
بیان و قلم برگزاری مناظرات و کرس��یهای آزاداندیشی است و چه زیباست
ک��ه طرفین با افکار و آرای متفاوت در مباحث چالشبرانگیز با هم به گفتوگو
و مناظره بنشینند ،زیرا در این گفتگوهاست که حق از باطل روشن میشود.
مدیر گروه معارف و الهیات دانش��گاه گیالن با تاکید بر رعایت شرایط و آداب
مناظره جهت برگزاری هدفمند و تاثیرگذار مناظرات و کرسیهای آزاداندیشی
در مراکز علمی به ویژه دانش��گاه ،تصریح کرد :بهترین الگوها برای ش��ناخت
هنجارها ،روشها و اس��لوب مناظرات ،ائمه معصومین(ع) هستند ،زیرا عاری
از خطا و گناه و اش��تباه در همه عرصهها بودن��د .به جهت موقعیت زمانی عصر
امام رضا(ع) ،مخالفین و دش��منان میخواستند با مناظرات علمی و اعتقادی
جایگاه علمی امام را پایین بکشند ،اما امام رضا(ع) همواره پیروز میدان مناظره
بود لذا اگر بخواهیم شیوههای مناظره را بشناسیم باید سراغ معصومین(ع) به
ویژه امام رضا(ع) برویم و از مناظرات حضرت درس بگیریم.
دبیر علمی همایش ملی «کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی» با بیان
اینکه دانشگاه گیالن درصدد برآمد پیش از برگزاری کرسیهای آزاداندیشی،
ابتدا به شناسایی الگوها بپردازد ،خاطرنشان کرد :به تناسب این هدفگذاری،
کمیته علمی همایش کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی متشکل
از  8نفر هیئت علمی و  9داور شکل گرفت.
قاسمیروشن از ارس��ال مقاالت پژوهش��ی از دانش��جویان سراسر کشور به

دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی میزبان
همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی
دکتر سید حس��ین مجتبوی ،رئیس دانش��گاه فرهنگیان خراسان رضوی
اظهار کرد :دانش��گاه فرهنگیان خراس��ان رضوی(پردیس دانشگاه شهید
بهشتی مش��هد) با همکاری بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و
اداره کل آموزشو پرورش خراسان رضوی ،همایش علمی پژوهشی «تعلیم
و تربیت در فرهنگ رضوی» را برگزار میکند .این همایش ،هجدهم مهرماه
در دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار میشود.
وی گفت :هدف از برگزاری این همایش گسترش فرهنگ رضوی در تعلیم و
تربیت ،آشنایی با تاثیر فرهنگ رضوی در تعلیم و تربیت ،ترغیب پژوهشگران
نسبت به س��یره رضوی در تعلیم و تربیت و مقایسه الگوهای تعلیم و تربیت
موجود با شرایط مطلوب است.
مجتبوی با اشاره به اینکه این همایش در دو سطح استادان حوزه و دانشگاه و
دانشجویان و طالب سطح یک حوزه برگزار میشود ،افزود :مقاالت علمی دریافتی ،در صورت کسب امتیازات
الزم در فصلنامه فرهنگ رضوی منتشر میش��ود .براساس این فراخوان ،مهلت ارسال آثار تا پایان مردادماه
میباش��د .وی خاطرنشان کرد :مبانی ،اصول و روشهای تربیتی در س��یره رضوی ،الگوهای تربیتی فرهنگ
رضوی و ارزیابی نظام تربیتی بر اساس سیره رضوی از جمله محورهای این همایش است.
رئیس دانشگاهیان فرهنگیان خراسان رضوی با بیان اینکه مقاالت برگزیده در زمان برگزاری همایش چاپ،
منتشر و به صاحبان مقاالت تقدیم خواهد شد ،تصریح کرد :دانشگاه فرهنگیان(پردیس شهید بهشتی مشهد)
در ایام برگزاری همایش میزبان صاحبان مقاالت برتر خواهد بود.

1

جشنواره فیلم کوتاه و مستند وداستانی رضوی

دانشگاه هنر

تهران

2

جشنواره هنرهای تجسمی رضوی

دانشگاه هنر اصفهان

اصفهان

5

جشنواره تجلی فرهنگ رضوی در فضای مجازی

دانشگاه هرمزگان

هرمزگان

8

جشنواره سفرنامه نویسی و ادبیات داستانی رضوی

دانشگاه حکیم سبزواری

خراسان رضوی

9

مسابقه فرهنگی سیره و معارف رضوی

دانشگاه پيام نور

خراسان رضوی

10

جشنواره شعر رضوی

دانشگاه آزاد اسالمی

خراسان رضوی

11

همایش علمی پژوهشی نقش امام رضا(ع) در اعتالی فرهنگ
ایرانی

دانشگاه تهران

تهران

13

همایش علمی پژوهشی اهل بیت (ع) و بنیانهای فرهنگی
عصر حاضر

دانشگاه اصفهان

اصفهان

14

همایش علمی پژوهشی اهل بیت علیهم السالم و تولید علم

دانشکده الهیات و معارف
اسالمی دانشگاه شیراز

فارس

15

همایش علمی پژوهشی قرآن و آموزه های دینی رضوی

دانشگاه بین المللی امام
خمینی (ره) قزوین

قزوین

16

همایش علمی پژوهشی از حریم فاطمی تا حریم رضوی

دانشگاه صنعتی قم

قم

17

همایش علمی پژوهشی مبانی سلوک معنوی در سبک زندگی
رضوی

دانشگاه رازی

کرمانشاه

18

سلسله نشست های تخصصی فرهنگ قرآنی در سیره رضوی

دانشگاه امام صادق (ع)
–پردیس خواهران

تهران

19

همایش قرآن کریم و سبک زندگی رضوی

دانشكده علوم قرآني سبزوار

خراسان رضوی

20

همایش بین المللی سیره و معارف رضوی ( دو ساالنه)

دانشگاه فردوسي مشهد
مقدس

خراسان رضوی

21

همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی

دانشگاه فرهنگیان

خراسان رضوی

22

همایش فرهنگ و تمدن پزشکی در دوره امام رضا(ع)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خراسان رضوی

یادآوری می شود؛ دانشگاههای فوق در آبان ماه جاری مراسم اختتامیه برنامه های خود را برگزار می کنند.
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ردیف

عنوان برنامه

دانشگاه

استان

(علیه السالم)

دبیرخانه همایش خبر داد و خاطرنش��ان کرد :هر
مقاله توس��ط دو داور مورد ارزیابی ق��رار گرفت و با
معدلگیری از مجموع امتیازات ،در نهایت  21مقاله
انتخاب شد که  14مقاله به صورت پوستر و  7مقاله
به صورت شفاهی ارائه شد.
دبیرهمای�ش سراس�ری کرس�یهای
آزاداندیشی و مناظرههای رضوی تاکید کرد:
بهره مندی از ذخیره فرهنگ تمدن اسالمی با
واکاوی مناظرههای رضوی
معاون فرهنگی دانش��گاه گیالن خواستار واکاوی
مناظرات امام رضا(ع) شد و گفت :امیدواریم بررسی
و واکاوی مناظرههای رض��وی بتواند ما را از ذخیره
فرهنگ تمدن اسالمی – شیعی برخوردار سازد.
فاطمه کریمی ،معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
گیالن ،با اش��اره به برگزاری سیزدهمین جشنواره
بینالمللی امام رضا(ع) ،اظهار کرد :این جشنواره در
بخش دانش��گاهی با همکاری بنیاد بینالمللی امام
رضا(ع) ،معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و با مشارکت دانشگاههای سراسر
کشور برگزار میشود.
وی ادبیات داس��تانی رض��وی ،کتابخوانی رضوی،
هنرهای تجس��می رضوی ،وبالگنویسی رضوی،
کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی و ...را از
جمله محورهای این جشنواره در بخش دانشگاهیان
دانست و گفت :دانش��گاه گیالن محور کرسیهای
آزاداندیش��ی و مناظرههای رضوی را دس��تور کار
خود قرار داد ،زیرا جزو لوازم اولیه ساز و کار زندگی
اجتماعی به طور عام و در دانش��گاهها به طور خاص
است و این روند را بعنوان ابزار تصمیم و تفاهم زندگی
جمعی میشناسیم.
دبیر همایش سراسری کرس��یهای آزاداندیشی و
مناظرههای رضوی با اش��اره به مطالبه مقام معظم
رهبری مبنی بر برگزاری کرس��یهای آزاداندیشی
در دانشگاهها ،اضافه کرد :دانشجو باید لوازم مربوط
به کرس��یهای آزاداندیشی را بشناسد و گام به گام
زمینه را برای عملیاتی کردن این مهم تدارک ببیند.
امروز بی��ش از یک دهه از مطالبه رهبری میگذرد،
اما فعالیتهای صورت گرفت��ه در این حوزه دارای
ژرفای الزم نیس��ت .کریم��ی با بی��ان اینکه تاریخ
اسالم س��از و کار برگزاری کرسیهای آزاداندیشی
را به درس��تی تبیین میکند ،اف��زود :قرآن کریم از
پیامبران ادیان توحیدی که مناظره را دس��تور کار
خوی��ش قرار دادهاند ،س��خن میگوی��د .ادامه این
حرکت خوشایند را در سیره اهل بیت(ع) میبینیم،
اما مناظرات ژرف امام رضا(ع) بسیار شنیدنی است.
آن چیزی که مناظرات حضرت را متفاوت میکند،
شرایط زمانی است که امام رضا(ع) در کوفه ،بصره،
بغداد و خراسان بزرگ در آن قرار داشت .بحثهای
کالمی و غیرکالمی امام رضا(ع) در هر دوره تاریخی
به عنوان یادگاری ارزشمند ،نوعی چالشآفرین بود.
مع��اون فرهنگ��ی و اجتماعی دانش��گاه گیالن در
پایان خواس��تار واکاوی مناظرات امام رضا(ع) شد
و خاطرنش��ان ک��رد :امیدواریم بررس��ی و واکاوی
مناظرهه��ای رضوی بتواند م��ا را از ذخیره فرهنگ
تمدن اسالمی – شیعی برخوردار سازد تا با تدارک
لوازم مربوطه ،گامهای درس��ت و مناسبی به سوی
دانشگاه تمدنساز اسالمی برداریم.

برنامه های
روستایی

آیین اختتامیه سومین جشنواره سرود رضوی روستایی
کشور برگزار شد
آیین اختتامیه سومین جشنواره سرود رضوی روستایی کشور با قرائت
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار و به کار خود پایان داد.
علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی با صدور پیامی به سومین
جشنواره سرود رضوی روستایی کشور از عوامل اجرایی آن به ویژه مردم
روستای کردر قدردانی کرد و این جش��نواره را یکی دیگر از شاخههای
پربار جشنواره فرهنگی و هنری امام ر ضا(ع) دانست.
متن کامل پیام علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به سومین
جشنواره س��رود مساجد روس��تایی کشور که توس��ط مدیرکل ارشاد
هرمزگان قرائت شد ،به این شرح است:
آنها که حماس��ههای ماندگار روزهای پیروزی انقالب اسالمی را درک
کرده اند به خوبی به یاد دارند که سرودهای حماسی و شور انگیز آن روزها
چگونه مردم را تهییج و برای رس��یدن به هدف مقدس شان مصمم می
کرد .آنگاه که مسجد از یک مکان صرفاً مذهبی به مکانی برای فعالیتهای
فرهنگی و سیاسی بدل شد و جوانان برومند را دردل خویش جای داد .
مساجد درتاریخ انقالب اس�لامی همواره کارکردهای متنوع و برکات و
اثرات وصف نا پذیری داشته اند .یکی از مهم ترین دالیل شکوفایی هنر
سرود و نغمه سرایی با مضامین دینی از کارکردهای ادبی ،هنری،مسجد
نشات می گیرد .از این رو نقش مس��جد و متولیان این مکان مقدس در
ش��کل گیری  ،رش��د و ماندگاری این هنر اصیل به راحتی قابل اغماض
نیست.
بخ��ش مهمی از فرهن��گ و هنر اصی��ل ایران اس�لامی مرهون تالش
سرایندگان بزرگی است که با بهره گیری از مضامین رفیع دینی ،تشنگان
معرف��ت را از دریای واژگان و ترکیبهای زیب��ا که در مدح و منقبت آل
رسول(ع) و عزت و سربلندی مسلمانان سروده اند سیراب می کند .در این
میان هرگاه که این هنر قدسی با یک مکان و محتوای مقدس قرین شده،
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عالوه بر ماندگاری و جاودانگی،آثار معرفتی مضاعفی نیز در برداشته است.
مردم��ی و خودجوش بودن هنر س��رود و نغمه س��رایی  ،به��ره گیری از
ظرفیته��ای محلی و منطقه ای ونیز اس��تفاده از فنون موس��یقایی _ با
رعایت ضوابط ش��رعی  ،عرفی و فرهنگ��ی _ از مهمترین ویژگیهای این
هنر مردمی است .
من به مردم ش��ریف این دیار به خاطر شور و اشتیاق وصف ناپذیرشان در
میزبانی این رویداد هنری تبریک می گویم  .جش��نواره س��رود مس��اجد
روستایی یکی دیگر از ش��اخههای پربار جشنواره فرهنگی و هنری امام ر
ضا(ع) است که نش��ان از معرفت اهالی این روستای با صفا و مردم با وفای
آن دارد.بی تردید چنین اهتمام و اراده ای الگویی ارزشمند و قابل تعمیم
خواهد بود و زمینه ظهور و بروز ظرفیتهای اثر گذار فرهنگی هنری را در
دیگر محیطهای روستایی فراهم خواهد کرد.
این جشنواره در مسیر حفظ و توسعه هنر سرود در ایران اسالمی قدم بر می
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دارد و تالش ارزشمندی است برای برقراری عدالت فرهنگی
در سراسر کشور  ،از روستاها و مناطق مرزی گرفته تا مراکز
شهری پرجمعیت .
همی��ن فعالیتهای به نس��بت کوچک اما ب��ه واقع بزرگ و
ارزش��مند زمینه ساز آشنایی بیش��تر مردم و بویژه جوانان
با معارف اهل بیت(علیهم السالم) و انتقال آن به نسلهای
آینده خواهد شد.
قالبهای زیبای هنری  ،معارف دینی را برای جوانان جذاب
تر ،قابل پذیرش تر و میزان پایبندی آنان را به فرایض دینی
دو چندان می کند واز این منظر ،هدایت و حمایت از چنین
جشنوارههایی را ضروری می نماید.
در پایان از تالشهای خداپس��ندانه و هدفمند ستاد عالی
کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور ،بنیاد بین المللی
امام رضا علیهالس�لام  ،اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی
استان هرمزگان و تمامی دس��تگاههای اجرایی و فرهنگی
اس��تان  ،بویژه مردم متدین و هنر دوس��ت روستای کردر ،
قدردانی می کنم.
مع�اون س�تاد عالی کانونهای مس�اجد کش�ور:
جشنواره سرود رضوی گواهی بر برکات انقالب است
معاون فرهنگی هنری ستادعالی کانونهای مساجد کشور
در آیین اختتامیه این جشنواره گفت :جشنواره ملی سرود
رضوی گواهی بر برکات بی شمار انقالب اسالمی است.
مرتضی طاهریان با اشاره به برکات انقالب اسالمی بیان کرد:
به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی ،نه تنها در روستای
کردر ،بلکه در تمامی روستاهای سراسر کشور شاهد اتفاقاتی
از این دست هستیم.
وی اف��زود :امروز به برکت انقالب ،نظ��ام و مردم والیتمدار
روستاهای کشور در عرصههای ملی نقش آفرین و اثر گذارند
و در این بین نام روستای کردر درخشش ویژه ای دارد.
طاهریان با اشاره به حضور چندین ساله خود در برنامههای

دینی مردم روس��تای کردر عنوان کرد :هر سال بر شور و اش��تیاق مردم این روستا برای
فعالیت در جهت ترویج فرهنگ اهل بیت(علیهم السالم)افزوده میشود.
وی گفت :مردم روس��تای کردر با تالش و نیت خالصانه ،م��دال افتخار خدمتگزاری امام
رضا(علیهالسالم) را به همراه دارند.
طاهریان همچنین به بازدید خود از روس��تاهای شهرستان سیریک اشاره و تصریح کرد:
اقدامات مبارک قرآنی در این منطقه بی نظیر است.
وی با بیان این مطلب که برخی هرمزگان را با اقتصاد می شناسند افزود :هرمزگان عالوه
بر این که قطب اقتصادی کشور است قطب فرهنگی و دینی کشور نیز محسوب میشود.
معاون فرهنگی ستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور تصریح کرد :مسئوالن
باید برای خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم این منطقه آماده همکاری باشند.
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فرماندار میناب :تالش برای ترویج فرهنگ رضوی در منطقه به یک فرهنگ
تبدیل شده است
فرماندار میناب نیز در این مراسم گفت :فعالیت و تالش در راستای ترویج فرهنگ و معارف
اهل بیت(علیهالسالم) در بین مردم این شهرستان به ویژه روستای کردر به یک فرهنگ
تبدیل شده است.
علیرضا پاکدامن عن��وان کرد :اهالی کردر رضوی برای برگ��زاری هرچه بهتر این رخداد
فرهنگی هنری ،با تمام وجود و همه داراییهای خود به صحنه آمدند.
وی افزود :همراهی و همدلی مردم روس��تای کردر در برگزاری جش��نواره سرود رضوی
ثابت کرد که خواستار خدمت به فرهنگ رضوی هستند و در این خدمتگزاری از یکدیگر
سبقت می گیرند.
پاکدامن اظهار امیدواری کرد :در س��الهای نه چندان دور فرهنگس��رای مناس��بی در
روستای کردر احداث و جش��نواره سرود رضوی در آن برگزار شود .وی در پایان از حضور
حماسی مردم در راهپیمایی  22بهمن قدردانی کرد و گفت :مردم جانانه به صحنه آمدند
و ایستادگی و پایداری خود را به رخ جهانیان کشاندند.

(علیه السالم)

برنامه های
روستایی

دیدار اعضای ستاد برگزاری
جشنهای مردمی دهه کرامت با امام جمعه میناب
جداوی افزود :همزمان با دهه کرامت جش��نهای میالد در
 230کانون فرهنگی هنری این شهرستان همراه با سخنرانی
در رابطه با معرفی سیره امام رضا(علیهالسالم) و شخصیت
واالی حضرت معصومه(سالم اهلل علیها) برگزار میشود.
وی ،اع��زام  148نفر از فعاالن فرهنگی مس��اجد میناب به
همایش فرهنگی آموزش��ی سفیران والیت در جوار مسجد
مق��دس جمکران را از دیگ��ر برنامههای ده��ه کرامت این
شهرستان برشمرد.
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اعضای ستاد گرامیداشت جشنهای دهه کرامت شهرستان میناب با نماینده ولی
فقیه و امام جمعه این شهر دیدار کردند.
حجت االسالم میرزا حسین معتمدی فر ،امام جمعه شهرستان میناب ضمن تجلیل
از دس��ت اندرکاران ستاد برگزاری جش��نهای دهه کرامت این شهرستان ،گفت:
ترویج آموزههای اهل بیت به ویژه فرهنگ رضوی و سیره کریمه اهل بیت(ع) جامعه
را در برابر آسیبها مصون نگه می دارد.
وی با اشاره به حدیثی از امام رضا(علیهالسالم) ،افزود :مومن باید دارای سه خصلت
باش��د؛ در همه حال به خدا توجه داشته باشد ،از س��یره نبوی تبعیت کند و والیت
مدار باشد.
حجت االس�لام معتمدی فر ،پوشاندن عیوب دیگران را از دیگر ویژگیهای انسان
مومن برش��مرد و بیان کرد :خداوند س��تار العیوب اس��ت و بندههای خدا نیز باید
عیبهای همدیگر را بپوشانند.
وی با بیان اینکه کارهای فرهنگی دیربازده است و فعاالن این حوزه باید از ویژگی
صبر برخوردار باش��ند ،گفت :در انجام فعالیته��ای فرهنگی باید به نظرات مردم
توجه شود.
امام جمع��ه میناب ضم��ن قدردانی از اهالی روس��تای کردر به جه��ت برگزاری
جشنواره «آسمان هشتم» ،اظهار کرد :احادیث و روایات منتسب به علی بن موسی
الرضا(علیهالسالم) در قالب بنر در اطراف محل برگزاری جشنواره جهت بهره مندی
عموم نصب شود.
وی با بیان اینکه جش��نواره باید هر س��ال با موضوع خاصی نظیر خانواده ،س��بک
زندگی اس�لامی ،ازدواج آسان ،کار و  ...نامگذاری شود ،گفت :در راستای برگزاری
هرچه بهتر این رخداد ،با تشکیل کارگروهی ،نقاط قوت و ضعف هشت دوره گذشته
جشنواره بررسی شود.
مسعود جداوی ،مسئول دفتر کانونهای فرهنگی هنری مساجد منطقه ویژه میناب
نیز از برگزاری جش��نهای مردمی «در سایه س��ار کریمه» با حضور خدام آستان
مقدس حضرت فاطمه معصومه(س�لام اهلل علیها) در فرهنگسرای شهید بهشتی
میناب خبر داد و گفت :در این همایش که روز یکشنبه  25مرداد با حضور دختران
برگزار خواهد شد از  2دختر شهید تجلیل میشود.

نام روس�تای کردر در کن�ار  200نقطه فعال دنیا در
حوزه نشر فرهنگ رضوی قرار گرفت
دبیر اجرایی جشنواره آس��مان هشتم گفت :روستای کردر
افتخار دارد به جهت فعالیت گس��ترده در نشر فرهنگ منور
رضوی و الگ��و بودن در راهاندازی جش��نهای مردمی دهه
کرامت در کنار  200نقطه فعال در حوزه نشر فرهنگ رضوی
در جهان قرار گیرد.
دبیر اجرایی جشنواره آسمان هشتم در حاشیه اعزام فعاالن
این جشنواره به دو شهر قم و مشهد ،با بیان برخی ویژگیهای
مردم میناب ،اظهار داشت :عشق به مکتب اهل بیت(ع) در
مردم میناب موج میزند و محبت نسبت به ائمه با گوشت و
خون آنها آمیخته است.
ابراهیم ذاکری در ادام��ه به فعالیتهای فرهنگی در میناب
به ویژه روستاهای آن اشاره کرد و گفت :در طول سال و طی
مناسبتهای مختلف برنامههای متنوع و غنی فرهنگی در
همه تشکلهای موجود در روستاهای میناب برگزار میشود.
مدیرمسئولکانونفرهنگیهنریامامالمنتظر(عج)روستای
توگو به تش��ریح
کردر رض��وی در بخش دیگ��ری از این گف 
فعالیتهای فرهنگی صورت گرفته در روستای کردر پرداخت
و گفت :با توجه به اینکه شهرستان میناب به جهت همجواری
با دریا و نفوذ فرهنگ بیگانه از طریق کشورهای حاشیه خلیج
فارس ب��ا خطر تهاجم فرهنگی مواجه اس��ت ،میطلبد که به
برنامههایفرهنگیباپایهدینیتوجهبیشتریشود.
وی گفت :در این راستا مردم روستای کردر رضوی به همت
جوانان و عالقمندان به س��یره و مکت��ب ائمه هدی حرکت
مهم و موثر فرهنگی تحت عنوان جش��نواره آسمان هشتم
آغاز کردند.
این فعال فرهنگی هدف از راهاندازی این جشنواره را صیانت
از نیروی جوان در مقابل ترکشهای زهرآلود دشمن در جبهه
و نبرد فرهنگی دانست و افزود :جشنواره آسمان هشتم هر
سال در دهه کرامت با هدف پاسداری از مرزهای اعتقادی،
حفظ ارزشهای دینی و گسترش ش��عائر دینی در بیش از
 25رشته فرهنگی ،هنری و ورزشی در دو بخش خواهران و
برادران در روستای کردر برگزار میشود.
وی با بیان اینکه جش��نواره آسمان هشتم در بخشهایی به
صورت استانی برگزار میشود ،افزود :روستای کردر افتخار

دارد به جهت فعالیت گسترده در نشر فرهنگ
منور رضوی و الگو بودن در راهاندازی جشنهای
مردمی دهه کرامت در کنار  200نقطه فعال در
حوزه نشر فرهنگ رضوی در جهان قرار گیرد.
ذاک��ری همچنی��ن اضافه کرد :ط��ی تصمیم
مسئوالن ،نام روس��تای کردر به جهت تالش
موثر در زمینه نشر و گسترش فرهنگ رضوی
و برگزاری برنامههای متعدد در رابطه با سیره
و معرفی امام هشتم ش��یعیان به کردر رضوی
تغییر پیدا کرد.
ویگفت:اعزام 80نفرازفعاالندبیرخانهجشنواره
روستایی آسمان هشتم به مشهد ،به دعوت بنیاد
بینالمللیامامرضا(ع)صورتمیگیرد.
دبیر اجرایی جش��نواره آسمان هش��تم اظهار
داشت :شرکتکنندگان در این اردو در شهرهای
مقدسقمومشهدحضورمییابندوضمنزیارت
بارگاه ملکوت��ی حضرت فاطمه معصومه(س) و
حضرت ثامنالحج��ج(ع) از برنامههای متنوع
فرهنگی نیز بهرهمند میشوند.

هرمزگانیها با تدارک برنامههای متنوع به استقبال دهه کرامت می روند
حجت االسالم احمد پهلوانی ،دبیر س��تاد گرامیداشت دهه کرامت استان هرمزگان ،با اشاره به
جش��ن در سایه سار کریمه ،گفت :عطرافشانی مزار شهدا ،حضور در مراکز نگهداری ایتام ،دیدار
با خانوادههای ش��هدا و جانبازان ،دیدار با علما و ائمه جمعه شیعه و اهل سنت از برنامههای این
جشن است.
وی ،دیدار با اعضای تشکلهای دانش��جویی و دانش آموزی ،حضور در مراکز علمی و پژوهشی،
شرکت در آیین جشن ویژه دختران ،حضور در بقاع متبرکه و همچنین حضور در مناطق محروم
استان را از دیگر برنامههای در سایه سار کریمه برشمرد.
حجت االسالم پهلوانی با بیان اینکه جشن در سایه سار کریمه برای اولین بار در هرمزگان برگزار
میشود ،تصریح کرد :این جشن عالوه بر استان هرمزگان در هفت استان کشور و چندین کشور
خارجی نیز برگزار خواهد شد.
مسئول دبیرخانه کانونهای مس��اجد هرمزگان افزود :در کنار آیینهای جشن ،محافل انس با
قرآن نیز برگزار و از بانوان نخبه اهل سنت تجلیل خواهد شد.
جشنواره آسمان هشتم
وی در ادامه برگزاری نهمین دوره جش��نواره مردمی فرهنگی ،هنری و ورزشی آسمان هشتم را
یکی دیگر از برنامههای دهه کرامت در استان هرمزگان ذکر کرد و گفت :این جشنواره به محوریت
کانون امام المنتظر روستای کردر در  26رشته و در  26روستا برگزار میشود.

ساخت المان شهری
وی ،برگزاری چهار دوره همایش کریمه اهل بیت ،اعزام کاروان پیاده الشهداء به مدت  4سال که
یک سال به مشهد و یک سال به قم در دهه کرامت انجام می شد ،ساخت المان شهری با موضوع
حضرت معصومه(سالم اهلل علیها) را از دیگر برنامهها اعالم کرد.
جشنهای دهه کرامت در کانونهای مساجد
پهلوانی افزود :همزمان در دهه کرامت ،جش��نهای میالد به همراه برنامههای آگاهی بخشی و
بصیرت افزایی در قریب به  900کانون فرهنگی هنری شهری و روستایی استان هرمزگان برگزار
میشود.
اردوهای زیارتی سیاحتی
وی ،اعزام اعضای کانونهای فرهنگی هنری مس��اجد اس��تان به اردوه��ای فرهنگی ،زیارتی و
سیاحتی مشهد مقدس را یکی دیگر از برنامههای این مراکز در دهه کرامت برشمرد.
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سفیران والیت
پهلوانی ،اعزام  400نفر از فعاالن فرهنگی مساجد به همایش فرهنگی آموزشی سفیران والیت
به قم برای چهارمین سال متوالی را یکی دیگر از برنامههای دهه کرامت برشمرد و اظهار کرد :این
افراد به مدت چهار روز در کارگاههای آموزشی که با حضور اساتید برتر کشوری برگزار میشود
شرکت خواهند کرد.

(علیه السالم)

تاکی�د بر به�ره گی�ری از ظرفیتهای
موجود در برگزاری هرچه بهتر جشنواره
«آسمان هشتم»
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
مین��اب ب��ر بهره گی��ری از هم��ه ظرفیتها و
پتانسیلهای موجود برای برگزاری هرچه بهتر
و اثرگذاری مطلوب تر جشنواره آسمان هشتم
تاکید کرد.
رضا اوژند در نشست هماهنگی ستاد برگزاری
نهمین جش��نواره فرهنگی ،هنری و ورزش��ی
«آسمان هشتم» ضمن تجلیل از اهالی روستای
کردر به دلی��ل اهتمام ویژه نس��بت به ترویج
معارف اهل بیت ،گفت :مردم روس��تای کردر
از  9س��ال پیش حرکتی را در راس��تای ترویج
فرهنگ رضوی آغاز کردند که در سطح کشور
بی نظیر است.
وی با بیان این که جش��نواره امسال با تنوع 26
رشته در  26روستای شهرستان میناب برگزار
میش��ود ،افزود :باید از همه ت��وان و ظرفیت،
ادارات و تشکلها به ویژه کانونهای فرهنگی
هنری مساجد میناب برای برگزاری مطلوب این
جشنواره استفاده شود.
اوژند به ظرفیت هنری شهرستان میناب اشاره و

عنوان کرد :این شهرستان در رشتههای تئاتر و سرود از قابلیتهای فوق العاده ای برخوردار است
که با بهره گیری از این فرصت می توان آموزههای اهل بیت را به بهترین شکل به مخاطب ارائه داد.
وی خاطرنش��ان کرد :مراسم افتتاحیه این جشنواره همزمان با سالروز والدت فرخنده و مبارک
حضرت فاطمه معصومه(سالم اهلل علیها) و آغاز دهه کرامت برگزار میشود.
مسعود جداوی ،مسئول دفتر کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان میناب نیز از کانونها
خواست اعضای خود را جهت ارسال آثار محتوایی به نهمین جشنواره فرهنگی ،هنری و ورزشی
«آسمان هشتم» ترغیب کنند.
این نشست با حضور رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مسئول دفتر کانونهای مساجد منطقه
ویژه ،مسئوالن انجمنهای فرهنگی هنری ،مدیران کانونهای تخصصی و عوامل اجرایی نهمین
جشنواره «آسمان هشتم» در فرهنگسرای شهید بهشتی برگزار شد.

بین الملل

دکتر ابراهیمی ترکمان:

افتتاح مجمع جهانی
خادمان فرهنگ رضوی
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رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی گفت :افتتاحیه مجمع جهانی
خادمان فرهنگ رضوی و همایش تکریم بانوان مروج فرهنگ رضوی در دهه
کرامت برگزار میشود.
نشس��ت خبری دکتر ابوذر ابراهیم��ی ترکمان ،رئیس س��ازمان فرهنگ و
ارتباطات اس�لامی و رئیس بخش بینالملل سیزدهمین جشنواره فرهنگی
هنری امام رضا(ع) به منظور اعالم برنامههای این جش��نواره در کشورهای
مختلف در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد.
ابراهیمی ترکمان ،ش��عار اصلی بخ��ش بینالملل جش��نواره را «عقالنیت
و گفتگ��و» معرفی کرد و گفت :جش��نواره امام رضا(ع) تا پیش از س��ال 87
داخلی برگزار میش��د اما پس از آن فعالیتش در بیش از  79کش��ور و 200
نمایندگی ارتقا پیدا کرد .این بخش جش��نواره با همکاری جامعة المصطفی
العالمیه،مجمع جهانی اهلبیت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار
میشود.
وی با بیان اینکه در  40کش��ور برپایی این جشنواره از سوی سازمان فرهنگ
و ارتباطات برگزار میشود ،عنوان کرد :برپایی جشنواره امام رضا(ع) در 39
کشور دیگر را س��ایر نهادها بر عهده دارند .امس��ال تمام کسانی که در طول
سالهای گذش��ته خادم نمونه فرهنگ رضوی از قارههای آسیا و اقیانوسیه
بودن��د به عنوان مجم��ع خادمان فرهن��گ رضوی به ایران س��فر میکنند،
همچنین اساسنامه مجمع خادمان فرهنگ رضوی نیز تصویب شده است.
ترکمان در ادام��ه افزود 40 :مهمان خارجی این جش��نواره همه از نخبگان
بینالمللی هستند .سه مهمان ویژه نیز خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه برنامههای بخش بینالمللی از  31مرداد ماه آغاز میش��ود
اظهار ک��رد :افتتاحیه برنامههای بخش بین الملل جش��نواره امام رضا(ع) با
حضور مهمانان داخلی و خارجی صبح روز شنبه خواهد بود.
ترکمان ادامه داد 6 :کتاب در رایزنیهای فرهنگی در این ایام رونمایی و 20
فیلم مس��تند نیز مرتبط با اعیاد مقدس دهه کرامت پخش میشود .بیش از
 200قطعه عکس از حرم رضوی نیز به صورت نمایشگاهی به همراه کتابخانه
دیجیتال و س��ه مجله ایران نوین به زبان اردو ،انگلیس��ی و عربی به رایزنیها
ارسال خواهد شد.
وی درباره همایش بان��وان مروج فرهنگ رضوی توضیح داد :مهمانان خاص
این همایش مقاالتشان را در شیراز مشهد و قم قرائت کرده و چکیده مقاالت
به سه زبان منتشر خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت:

خادم�ان فرهنگ رضوی جش�نواره
امام رضا(ع) را فراموش نکنیم

آیت ا ...محمد حس��ن اختری ،دبیرکل مجمع جهانی اه��ل بیت،با بیان اینکه با
تشکیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی،از تجربیات این افراد می توان بهره
برد،اظهار کرد :نباید خادمان فرهنگ رضوی را فراموش کنیم.
وی گفت :در سیزدهمین جشنواره امام رضا(ع) ما تعامل خوبی با بنیاد بین المللی
فرهنگی هنری امام رضا(ع) داشته ایم و مجمع در ارتباط با دهه کرامت و جشنواره
امام رضا(ع)،فعالیتهای بسیاری در عرصه بین الملل داشته است.
وی از ترجمه کتابهای رضوی به زبانهای دیگر خبر داد و افزود :معاونت بین الملل
مجمع جهانی اهل بیت به ترجمه و چاپ کتابهایی رضوی پرداخته است و در دوره
سیزدهم جشنواره امام رضا(ع)  5کتاب به زبانهای مختلف ترجمه شده است.
آیت ا ...اختری ادامه داد :درباره سیره و زندگی حضرت فاطمه معصومه( س) هم
مجمع امس��ال یک کتاب به زبان اردو ترجمه کرد .ه��م حرم مطهر حضرت امام
رضا(ع) و هم بارگاه کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) زائران اردو زبان فراوانی
دارد که الزم است آثاری برای آنها ترجمه شود.
آیت ا ...اختری تصریح کرد :از شبه قاره هندوستان و پاکستان مخاطبان اردو زبان
فراوانند که ما فکر کردیم کتاب زندگانی حضرت فاطمه معصومه(س) را برای آنها
به زبان اردو ترجمه کنیم.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت به تشکیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی
اشاره کرد و گفت :این مجمع بین المللی متشکل از افرادی است که در جشنواره
بین المللی در طول ادوار گذشته شرکت کرده و از آنها بعنوان خادمان نمونه فرهنگ
رضوی تقدیر شده است.
وی ادامه داد :ما نباید این افراد را رها کنیم و این افراد به عنوان عضو مجمع خادمان
فرهنگ رضوی ،در طول فعالیتهای گسترده دارند و ما باید از تجربیات آنها بهره
ببریم و آنها هم با هم تبادل تجربیات داشته باشند.
آی��ت ا ...اختری با بیان اینکه  3400مبلغ مجمع جهانی اهل بیت در  70کش��ور
جهان در دهه کرامت برنامه برگزار می کنند اظهار کرد :این افراد با ویژه برنامههایی
که دارند به تبیین سیره رضوی در دیگر کشورها می پردازند.

(علیه السالم)

 79کشور جهان میزبان جشنهای مردمی رضوی

ضرورت ترویج سیره عقالنی
امام رضا(ع) در برابر
جریانهای تندرو و افراطی

معاون بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به برگزاری جشنهای مردمی
رضوی در ایام دهه کرامت در کشورهای مختلف جهان گفت :در سیزدهمین دوره
جشنواره امام رضا(ع) 79 ،کشور جشنهای مردمی رضوی را میزبانی می کنند.
حجت االسالم محمد س��االر ،اظهار کرد :دوران زندگی حضرت رضا(ع) همراه با
ظه��ور و بروز عقاید و تفکرات و نحلههای انحرافی ب��ود که هر کدام از آنها پایگاه
اجتماعی مس��تحکمی در جامعه داش��تند و حکومت عباس��ی برای ایجاد نفاق و
شکس��ت عظمت امام رضا(ع) حمایت بی شائبه ای از این تفکرات انحرافی داشت
اما با این وجود مخالفان حضرت رضا(ع) هرگز نتوانستند در برابر قدرت و عظمت
امام بی تفاوت باشند و صادقانه ایشان را ستایش و تجلیل می کردند.
حجت االسالم ساالر ابراز کرد :امام رضا(ع) با ترتیب جلسات بحث و مناظرات علمی
و برگزاری جلسات گفتگو با دانشمندان دینی عصر خود با کمال تواضع و بردباری
نظرات مخالفان خود را می شنیدند و با صالح عقل و منطق پاسخ آنها را می دادند
و به همین دلیل بود که امام موسی کاظم(ع) ،حضرت رضا(ع) را به عنوان عالم آل
محمد(ص) معرفی کردند.

(علیه السالم)

معرفی خادمان نمونه فرهنگ رضوی
معاون بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد :از دیگر فعالیتهای
مجمع جهانی اهل بیت(ع) در جشنواره امام رضا(ع)،معرفی خادمان نمونه فرهنگ
رضوی در کشورهای مختلف با همکاری س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و
جامعه المصطفی العالمیه به برگزار کنندگان جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)،
است که برای سیزدهمین دوره این جشنواره نیز تعدادی از فعاالن معرفی شده اند.

 80مبلغ رضوی در کشورهای مختلف دنیا
وی با اش��اره به اینکه مجمع جهانی اهل بی��ت(ع)  3هزار و  400مبلغ دینی تحت
پوش��ش در  60کشور دنیا دارد ،افزود 80 :نفر از این مبلغان وظیفه تبیین و ترویج
معارف و فرهنگ رضوی را در ایام دهه کرامت در کشورهای جهان را به عهده دارند.
حجت االس�لام ساالر اش��اره ای به پیام اخیر مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و
آمریکای شمالی داشت و خاطرنشان ساخت :مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای در
ارس��ال پیام اسالم از طریق منابع اصیل دارند که در این خصوص همه ما موظفیم
در حوزه فرهنگ رضوی نیز از منابع مستند و معتبر استفاده کنیم تا بتوانیم زمینه
الگوپذیری و فهم صحیح از س��یره امام رضا(ع) را برای مخاطبان خارج از کش��ور
فراهم آوریم.
وی با تاکید بر انتش��ار مناظ��رات حضرت رضا(ع) به صورت فیل��م و مکتوب و به
زبانهای زن��ده دنیا ،ابراز کرد :فضای مجازی و فناوریهای نوین ارتباطی فرصت
مغتنمی اس��ت تا از طریق آن به ترویج س��بک زندگی رضوی و پیشوایان اسالمی
بپردازیم.
معاون بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد :در ش��رایطی که گروههای
تروریستی و تندرو در دنیا از ظرفیت بی بدیل فضای مجازی برای ترویج افکار پوچ
و انحرافی خود استفاده می کنند ما نیز در مقابل باید از این فضا برای ترویج سیره
اعتدال و محبت آمیز و رأفت آمیز اهل بیت(ع) به جهانیان بهره برداری کنیم.
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ضرورت ترویج س�یره عقالنی امام رضا(ع) در برابر جریانهای تندرو
و افراطی
وی افزود :در حال حاضر و در وضعیت کنونی جهان که جریانهای تندرو و افراطی
در حال تخریب چهره مقدس اسالم هستند و به اعمال شنیع تروریستی و خشونت
و قتل علیه مسلمانان و غیرمسلمانان دامن می زنند ،ضروری است با بهره گیری از
سیره امام رضا(ع) که سیره عقالنیت و حکمت است فرهنگ و معارف اهل بیت(ع)
و به ویژه سیره رضوی که سیره صلح و دوستی است را به جهانیان معرفی کنیم.
وی با اش��اره ب��ه اینکه مجمع جهانی اه��ل بیت(ع) نیز با ن��گاه عقالنیت و منطق
س��عی دارد تا رأفت ،رحمت و مهرورزی رضوی را در دنیای پر از خشونت فعلی به
دیگران معرف��ی و تبیین نماید ،تصریح کرد :مجمع جهان��ی اهل بیت(ع) در این
راس��تا اقدام به چاپ و انتش��ار  9عنوان کتاب در ارتباط با سیره رضوی متناسب
با نیاز مخاطبان خارج از کش��ور به زبانهای زنده دنیا کرده اس��ت که از جمله این
کتابها می توان به « فرازهایی از س��خنان امام رضا(ع)» به زبانهای انگلیس��ی،
فرانس��وی ،س��واحلی(آفریقایی) « ،منش��ور زندگی در منظر ام��ام رضا(ع)» به
زبانهای س��واحلی(آفریقایی) و هوسا « ،ش��رح حال حضرت معصومه(س)» به
زبان گجراتی(هندی)« ،صحیفه رضویه» به زبان انگلیسی و اردو و  ...اشاره کرد.

تشکیل مجمع جهانی خادمان نمونه فرهنگ رضوی
وی با بیان اینکه معاونت بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) طرح تشکیل مجمع
جهانی خادمان نمونه فرهنگ رضوی ادوار گذشته جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
را پیشنهاد داده است ،گفت :این طرح در شورای سیاستگذاری سیزدهمین دوره
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به تصویب رس��ید که طی آن با تشکیل مجمع
جهانی خادمان نمونه فرهنگ رضوی با ارتباط گیری مستمر با این افراد از توان و
ظرفیت آنها در فعالیتهای عرصه بین الملل استفاده شود.
حجت االسالم ساالر تهیه بستههای فرهنگی حاوی آثار مکتوب و محصوالت نرم
افزاری در خصوص معارف رضوی با همکاری دستگاههای دیگر را از دیگر اقدامات
مجمع جهانی اهل بیت(ع) عنوان کرد و گفت :این بستههای فرهنگی به مناسبت
دهه کرامت برای عالقه مندان فرهنگ رضوی که با مجمع جهانی اهل بیت(ع) در
ارتباط هستند ارسال میشود.
وی اشاره ای به برگزاری جشنهای مردمی و همایشهای فرهنگ رضوی در ایام
دهه کرامت در کشورهای مختلف داشت و تصریح کرد :حدود  700نفر عضو مجمع
جهانی اهل بیت(ع) در  120کشور دنیا هستند که از این میان  78کشور جشنهای
مردمی رضوی را در ایام دهه کرامت سال جاری تجربه خواهند کرد.
معاون بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) معرفی مس��اجد ،موسسات و مراکز
مزین به نام حضرت رضا(ع) در کشورهای دنیا را از دیگر اقدامات این مجمع دانست
و تاکید کرد :تاکنون حدود  130مورد از این موسسات و مراکز شناسایی شده است.

بین الملل

تشریح برنامههای بخش بین الملل سیزدهمین جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) در گفت و گو با دکتر محمود واعظی
دکتر محمود واعظی ،دبیر شورای بین الملل جشنواره امام رضا(ع)
است .مرد  54ساله ای که دروس مقدمات و سطح حوزه را در دانشگاه
علوم اسالمی رضوی گذرانده و دارای دکتری تخصصی علوم قران و
حدیث از دانشگاه تهران است.
وی مسلط به زبان انگلیسی و عربی و درحال حاضر عضو هیات علمی
و معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران و مشاور ویژه
ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی است .سالها در حوزه
فرهنگ رضوی کار کرده  .هر چند خودش می گوید برای کس�ی که
کودکی و جوانی اش در جوار امام رضا(ع) گذشته هر کاری هم برای
س�احت قدسی امام هش�تم انجام دهد باز هم کم است .با او در عصر
یکی از اولین روزهای مرداد ماه به گفتگو نشستیم و آخرین اخبار و
تحوالت بخش بین الملل جشنواره امام رضا(ع) را مرور کردیم .این
گفتگو پیش روی شماست.
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آقای دکت�ر واعظی! بیایید این گفتگو را از امام رضا(ع) ش�روع
کنیم .از هجرت تاریخ سازی که به سرزمین ما داشته اند و حاال از پس
قرنها به نام ایشان که صاحب اصلی این کشور هستند جشنواره ای
در گستره بین المللی و به بلندای نام ایشان برگزار میشود .دوست
دارم بدانم وقتی اسم امام رضا(ع) و جش�نواره ای که به نام ایشان
است به میان می آید چه تصویری در ذهنتان شکل می گیرد؟
ضمن تشکراز تالشهای ارزشمند رسانه ای در ساحت مقدس رضوی عرض
میکنم که به نظر من ائمه علیهم السالم هر کدام ویژگی خاص خود را داشتند
و هرکدام جایگاه ویژه خود را در ذهن ما از یکسو و در پالن کلی مکتب و معارف
اسالمی از س��وی دیگر ،ترس��یم می کنند؛ اما امام رضا(ع) برای ما ایرانیها
متفاوت هستند .حضرت ثامن الحجج(ع) به خاطر شرایط ویژه ای که در آن
قرار داشتند و بخاطر مهاجرت تاریخ سازشان به نوعی از سایر ائمه متمایز و
به قول دوستان تایلندی در همایشی که سال گذشته در بانکوک برگزار شد
امام رضا(ع) گنجینه معارف اهل البیت علیهم السالم محسوب می شوند.
هجرت تاریخی حضرت امام رضا(ع) به سرزمین خراسان آن هم در دورانی که
امام(ع) تحت فشارهای سنگین حکومتی قرار داشتند شرایط خیلی خاصی
را برای کش��ور ما رقم زد و به قول برخی محققان رفتار نامناسب اهل مدینه
با اهل البیت باعث ش��د تا خدای متعال وجود مبارک این امام را از سرزمین
مدینه به خراسان بزرگ و کش��ور ایران که امادگی و ظرفیت بیشتری برای
حمایت از ارزشهای ایشان داشتند ،انتقال دهد و پدیده استبدال با وعده الهی
روی دهد و افتخار میزبانی از ان امام همام به کس��انی اعطا شود که قرنها بر
سر پیمان والیت و امامت از بن دندان وفادار بمانند و قرنها پس از شهادتشان
نسلهای عاشق و س��ربه دار در این خطه گیتی س��ربلند و مدافع حریم اهل
البیت باش��ند و آن حضرت با یک برنامه ریزیهای عالمانه و هوشمندانه ای
که انجام دادند موجب شدند همواره در ذهن ما نسبت به ایشان نگاه ویژه ای
وجود داشته باشد.
ایشان در میان ائمه به عنوان عالم آل محمد(ص) شناخته می شوند و در نگاه
بنده خدای متعال این حجت آسمانی را به عنوان نعمت پایدار و همیشگی به
خراس��ان اهل دانش و خرد و معتقد به ارزشهای انسانی و الهی ارزانی داشته
است.
شما به عنوان یکی از سکان داران جشنواره امام رضا(ع) در حوزه
بین الملل می توانید به جرات بگویید این جشنواره در جهان اسالم

تاثیرات الزم خود را داشته است؟
البته در پاس��خ این سوال مهم شما باید اوال عرض کنم که اگر درخششی از انوار
رضوی و معارف روشنگر ایشان به چشم می خورد و اگر امروزه در سراسر جهان
موقوفات رضوی را در کنار هزاران برنامه متعلق به ساحت حضرتش مالحظه می
کنیم چیزی جز نورانیت وجود ایشان و انوار ذاتی ایشان نبوده است و حق نداریم
ای��ن نورانیت را با عملکرد خودمان گره بزنیم بدین معنا که نتیجه عملکردمان
بدانی��م بلکه ما انجام وظیفه میکنیم و با امکان��ات و بضاعت محدودمان در این
بارگاه ادای دین می کنیم و الغیر.
نکته دوم اینکه در این حوزه به صورت مطلق نمی توان قضاوت کرد .حرکت رو
به جلو جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در طول این  12سالی که از عمرش می
گذرد ،نش��ان می دهد که این جشنواره در عرصه ملی و بین المللی فعالیتی بی
بدیل بوده اس��ت و برنامههای این جشنواره در خارج از کشور در نوع خود قابل
توجه و تاثیرگذار است .اما جشنواره به معنای اعالم فراخوان و تولید ساالنه آثار
متنوع هنوز در خارج کشور بصورت روان به اجرا در نیامده است و این به عنوان
یک چش��م انداز و امیدی که برای تحقق ان به مشارکت همه ی نهادهای فعال
در عرصه بین الملل چشم دوخته ایم می نگریم.
حقیقت این اس��ت که در ساحت رضوی جای کار فراوان است و حقیر از اعماق
وجودم می گویم که با همه ی این امکانات و توان مدیریتی اجرایی که در نظام
بکار گرفته میشود اما در کفه ی ارزشی نمی توانیم بگوییم کار قابل اررزشمند
و قاب��ل توجهی داریم گرچه همین انجام وظیفه را هم با افتخار و با تمام وجود و
به احسن وجه انجام میدهیم؛ اما اینها چقدر اندک است.
اجازه بدهید ازخادمان نمونه فرهنگ رضوی در جهان به اشاره سخنی بگویم تا
کار ارزشی آنها را ببینید .در سال جاری بخش بین الملل جشنواره امام رضا(ع)
از مرد سیاه پوس��ت نیجریه ای به عنوان خادم نمونه فرهنگ رضوی تقدیر می
کند که کارهایی انجام داده که فوق تصور ماست .او به عنوان طلبه ای خارجی بعد
انقالب به حوزه علمیه قم آمد .امام(ره) را درک کرد و بعد به کشوری برگشت که
همه یکدست مسیحی ،یهودی و اهل تسنن بودند .سالها در کشورش مجاهدت
کرد و حاال در نیجریه طبق آمار رس��می حداقل  10میلی��ون پیرو اهل البیت
زندگی می کنند .او در این س��الها با فداکاری به تروی��ج مکتب اهل بیت(ع)
پرداخت .سه فرزندش در این راه به شهادت رسیدند و او همه زندگی خود را در
این مسیر گذاشت.
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حاال ما می توانیم چه حرفی بزنیم یا چه امتیازی به او و به خودمان بدهیم؟ انسان فقط شرمنده
میشود و به حال آنها غبطه می خورد که مکتب علی بن موسی الرضا(ع) انسانهایی را پرورش
داده که این چنین فعالیت عمیق و اثر بخش دارند که با اعتماد به نیروهای داخلی و کار تبلیغی
ارزش��ی و پیگیر توانسته اس��ت این مهم را به سامان برساند .این ش��عاع نورانی خود اهل بیت
است که ما دنبال آنها راه افتاده ایم .در حقیقت ما کبوتر حرم امام رضا(ع) شده ایم و گرنه فکر
نکنیم شق القمری کرده ایم.
خاطره ای دیگر برایتان بگویم .در کش��ور دوم وهابی دنیا با چشمهای خودم کسی را دیدم که
در ی��ک اتاق  3در  4برای اهل بیت کار می کرد .همه س��رمایه او دو اتاق بود که یکی از آنها را
حس��ینیه کرده و در طول س��ال محبان اهل بیت را در آنجا جمع می کند و فقط شصت شب
از اغاز محرم تا پایان صفر هرش��ب مجلس اهل البیتی دارد .او زیر تیغ وهابیت و تکفیری این
اهتمام و جدیت و اعتقاد را دارد .حاال م��ا در برابر این چه باید بگوییم .مردی که همه امکانات
زندگی اش را در راه اهل بیت بسیج کرده ،مردانه ایستاده ،بچههایش از مدرسه اخراج شده اند
اما او مکتب اهل بیت را رها نکرده است.
همانطور که می دانید خالقیت و نوآوری ش�عار امسال جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) می باشد ،می خواهم بدانم در حوزه بین الملل چه کار خالقانه ای انجام شده
که در دورههای قبل از آن سابقه نداشته است؟
با تالش و همت مجموعه نهادهای عضو شورای بین الملل نه تحت عنوان اداره کل یا اداره بلکه
صرفا در قالب یک تشکیالت س��تادی ،فعالیتها و برنامهها را طی هشت سال ادامه داده ایم.
در این ستاد مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،جامعه المصطفی العالمیه ،وزارت آموزش و پرورش،
صدا و سیما جمهوری اس�لامی ایران ،س��ازمان اوقاف و امور خیریه و ...همکاری و مشارکت
ج��دی دارند .با توفیقات الهی و تالش همین عزیزان در س��ال جاری چند کار جدید در حوزه
بین الملل جش��نواره امام رضا(ع) روی داده اس��ت که مهم ترین آنها تشکیل مجمع جهانی
خادمان فرهنگ رضوی ،نگارش و تدوین اساس��نامه مجمع بی��ن المللی خادمان برای بومی
سازی فعالیتها در عرصه بین الملل بود.
نکته دیگری که در این حوزه قابل توجه و بررس��ی بوده آنس��ت که در عرصه فرهنگ رضوی
قشری که کمتر به آن توجه شده ،بانوان مسلمان جهان اسالم است .هیچ وقت نمی توان نقش
زنان مس��لمان را در حوزه فرهنگ رضوی نادیده گرفت .آنها همت کردند آس��تین باال زدند
و خدمات درخش��انی در این حوزه انجام دادند .امسال اداره کل امور بانوان سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی پیشنهاد جالبی را در این حوزه مطرح کرد و آن برگزاری همایش بین المللی
بانوان مروج فرهنگ رضوی بود .این همایش به همت جامعه المصطفی العالمیه صورت س��ه
نشست مقدماتی در سه ش��هر بزرگ مشهد ،قم و شیراز برگزار و سپس در روز اول شهریور در
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در پایتخت برگزار میشود.
تهیه و تولید س��ه ویژه نامه پیرامون ش��خصیت حضرت رضا(ع) به زبانهای عربی ،انگلیسی و
اردو از کارهای جدیدی است که در سالجاری توسط شورای بین الملل طراحی و با همت بنیاد
اندیشه اسالمی تولید و ارائه شده است.
من شنیده ام امس�ال در بین  8خادم نمونه فرهنگ رضوی که در آیین اختتامیه
جشنواره امام رضا(ع) از آنها تقدیر میشود یک خانم هم حضور دارد.
بله! همین طور اس��ت .کمیته خادمان فرهنگ رضوی با ایین نامه خاص و مصوب همه ساله از
میان شخصیتهای متعددی که از سوی نمایندگان فرهنگی در خارج کشور معرفی می شوند
براساس شاخصههای علمی ترویجی به انتخاب خادمان شایسته در فرهنگ رضوی می پردازد.
این بررس��ی مبنای جنسیتی ندارد بلکه مبنای آن علمی ترویجی است و اثر بخشی تالشهای
فرد در حوزه تبیین معارف رضوی است نه زن و مرد بودن؛ اما همایش بین المللی بانوان مروج
فرهنگ رضوی ،اهتمامی است خاص و ارزشمند به حوزه ویژه بانوان فعال که در گوشه و کنار
جهان به ترویج معارف و فرهنگ رضوی اشتغال دارند و در این عرصه حرکتی ارزشمند انجام
داده و در جهان اسالم منشأ اثرات خاصی بوده اند.
آقای دکتر در مورد فکر بکر تشکیل مجمع خادمان نمونه فرهنگ رضوی قدری
صحبت کنیم .می دانم که هر س�ال در اختتامیه جش�نواره امام رضا(ع) از  8خادم
نمونه فرهنگ رضوی در حوزه بین الملل تقدیر میش�ود .اما گویا امسال قرار است
اتفاق مبارکی در این حوزه رخ دهد .در این باره برایمان توضیح دهید.
بله همانطور که اش��اره کردید هر سال  8چهره برجسته جهان اس�لام که در حوزه فرهنگ و
معارف رضوی فعالیت شاخصی انجام داده اند در آیین اختتامیه جشنواره امام رضا(ع) ،توسط
عالی ترین مقامات نظام مورد تقدیر قرار می گیرند حدود  8سال از این اتفاق می گذرد .امسال
ما تصمیم گرفتیم مجمعی جهانی تحت عنوان خادمان نمونه فرهنگ رضوی تش��کیل دهیم

و از همه خادمان ادوار گذشته جشنواره در آن دعوت کنیم.
باالخره این افراد نخبگان برجسته جهان اسالم هستند که
در کش��ورهای خود دارای جایگاههای مهم و تاثیرگذاری
می باشند .از طرفی این افراد دعوت شده اند و به جمهوری
اسالمی آمده اند و به عنوان خادم فرهنگی امام رضا(ع) مورد
تقدیر قرار گرفته اند.
امس��ال با یک ای��ده خیلی بکر و جدید س��راغ این خادمان
رفتیم تا با تشکیل مجمع و ساماندهی این نخبگان بتوانیم
با آنها ارتباط مس��تمر و موثر داش��ته باش��یم .این حرف
تبلیغاتی نیست اما باید اذعان کنم یکی از حرکتهای بسیار
مثبت جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در حوزه خارج از
کشوراست که فعالیتها را از ش��کل دولتی و رسمی خارج و
به ترویج فعالیته��ای بومی و ماندگار و اثر بخش و در عین
حال روان تبدیل می کند و اطمین��ان دارم این حرکت در
سالهای آینده منشا برکات بیشتر و گسترده تری در جهان
اسالم خواهد بود.
خوب است به این نکته اشاره کنم که ما در جشنواره سیزدهم
بومی سازی فعالیتهای رضوی در نقاط مختلف دنیا را شعار
و محور فعالیتهای خود قرار داده ایم .امیدوارم ما به نقطه ای
برسیم که بومی سازی برنامهها به شکل گسترده اتفاق بیفتد
و این مجمع نقطه شروع خوبی است که با همین افرادی که
با فرهنگ رضوی و جش��نواره امام رضا(ع) ،آشنا هستند در
نقاط مختلف دنیا فعالیت کنیم.
مجمع خادمان نمونه فرهنگ رضوی که از این دوره جشنواره
فعالیت رسمی خود را شروع می کند متشکل از افرادی است
که در حوزه فرهنگ رضوی سالها زحمت کشیده اند و نظام
جمهوری اسالمی قدردان آنها به دلیل پیشتازی در انجام
فعالیتهای رضوی بوده است.
در حال حاضر اساسنامه این مجمع تدوین شده و به تصویب
هیات رییسه و وزیر محترم رسیده است.
حقیقتا ما در این مجمع به دنبال کار فرمایشی نیستیم بلکه
مجموعه ای ماندگار و اثربخش و مانا در حوزه ترویج فرهنگ
رضوی را دنبال می کنیم که هر سال حداقل  10یا  12نفر از
نخبگان جهان اسالم به آن اضافه خواهد شد.
آیا فعاالن فرهنگ رضوی خارج از کشور می توانند
به س�هولت فعالیته�ای خود را در ح�وزه فرهنگ
رضوی انجام دهند؟
ما در حوزه برنامه ریزی با مش��کالت و موانع بسیاری رو به
رو هستیم البته بصورت نسبی برخی مشکالت ساالنه حل
میش��ود و برخی دیگر بصورت طبیعی خلق میش��ود.اما
در عرصه جهانی با وجود گروههای تندرو وضعیت بس��یار
دشوارتر شده است.
اما عش��ق به امام رضا(ع) آنقدر در عمق وجود آدمها جاری
اس��ت که هیچ وقت نه تنها کار تعطیل نش��ده بلکه هر سال
گس��ترده و پررنگ تر و پرش��ور تر از گذش��ته این برنامهها
برگزار میشود.
و کالم آخر...
همه ما آرزو داریم روزی برس��د که ان ش��ااهلل دهه کرامت
بین المللی شود تا هر انسانی در هر جای این کره خاکی که
زندگی می کند به احترام مولود یازدهم ذیقعده الحرام تمام
قد بایستد و به شخصیت معنوی و الهی عالم آل محمد(ص)
افتخار کند و آن حضرت را الگوی خویش در جهان معاصر
قرار دهد.

بین الملل

افخم :حمایتهای وزارت امورخارجه از جشنواره امام رضا(ع) ادامه خواهد یافت

حضرت رضا(ع) همیشه با ما هستند در همه لحظهها و
فرازهای زندگی مان
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بانوی سیاستمداری که برای اولین بار در جمهوری اسالمی در جایگاه وزارت امور خارجه
قرار گرفته اس��ت ،آنچنان پر حرارت از امام رضا(ع) حرف می زند که هر خبرنگاری را سر
ذوق می آورد.جش��نواره امام رضا(ع) برای او محملی اس��ت تا از طریق کمکهایی که او
و دس��تگاه دیپلماسی کشور از این جش��نواره می کنند عمق عشق و عالقه یشان به ثامن
الحجج(ع) رانشان دهند و دلشان آرام گیرد که در کشور امام رضا(ع) کاری هر چند کوچک
برای آقا انجام داده اند.افخم که در آیین اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره امام رضا(ع)
به عنوان مهمان ویژه حضور داشته است در این گفتگو بیشتر از این رویداد بزرگ معنوی
با ما سخن می گوید.
س��خنگوی وزارت امورخارجه با اظهار خوش��حالی از این که جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) ،به ایس��تگاه سیزدهم خود رس��یده است،می گوید :خوش��حالم از این که این
جش��نواره به این حد از بلوغ رسیده و جایگاه شایس��ته ای در عرصه فرهنگ و هنر و البته
معنویت کشور پیدا کرده است و خوشبختانه بعد  12سال خیلی کامل تر و با حال و هوای
معنوی برگزار میشود.
س��خنگوی وزارت امور خارجه که در آیین دوازدهمین دوره جش��نواره در مشهد حضور
یافت ،از آن س��فر به نیکی یاد می کند و می گوید :یادش بخیر چه س��فر خوبی بود باورم
نمی شد در شامگاه تولد امام رضا(ع) در مشهد و در کنار بارگاه مطهرشان باشم .جشنواره
بهان��ه حضور من بود و از این جهت بی نهایت خدا را ش��اکرم.در آن س��فر و در اختتامیه
جش��نواره دوازدهم  ،از نزدیک شاهد تالش بی وقفه و منظم و صمیمانه دست اندرکاران
جشنواره بودم.
او ارزیابی اش از جش��نواره امام رضا(ع) را این طور ش��رح می دهد:جشنواره هم از لحاظ
برنامههایی که در سطح ملی برگزار می کند از نظر من عالی است و هم در حوزه بین الملل
حضور افرادی از دیگر کشورها ،عالی است و این نشان می دهد مسیری که جشنواره طی
س��الهای گذشته آغاز و به تدریج طی کرده و به بلوغ رسیده مسیر صحیحی بوده است.
اتفاق عجیب جشنواره این است که دیدم چقدر همه دستگاها و نهادهای کشور با اشتیاق با
جشنواره همراه شده اند که از این جهت واقعا جریان جشنواره امام رضا(ع) تحسین برانگیز
است و عشقی را نشان می دهد که در قلبهای همه ما نسبت به امام هشتم جریان دارد.
رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه با اشاره به تنوع فعالیتهای
جش��نواره امام رضا(ع) می افزاید:هم تنوع برنامهها قابل تحس��ین است و هم فراگیری
جش��نواره جالب است و نش��ان می دهد این جش��نواره در همه نقاط کشور و با فراگیری
گسترده برگزار میشود.
س��خنگوی وزارت امورخارجه با اش��اره به اینکه وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی
و رس��انه ای در بخش بین الملل جش��نواره امام رضا(ع) حضور دارد ،م��ی گوید :وزارت
امورخارجه یکی از اعضای کمیته بین الملل جشنواره است و ما تالش می کنیم مسلمانان
خارج از کش��ور در این رویداد معنوی حضور یابند و با فرهنگ اهل بیت ،به ویژه س��یره و
زندگی حضرت امام رضا(ع) آشنا شوند خدا را شکر در گذر زمان حضور مسلمانان خارج
از کش��ور در جش��نواره افزایش یافته و در دوره دوازدهم جشنواره امام رضا(ع) شاهد آن
بودیم که نسبت به دورههای قبل از آن این حضور پررنگتر شده که بنظرم تالش و زحمت
دست اندر کاران جشنواره را نشان می دهد.
هرچند جذابیت امام رضا(ع) آنقدر فراگیر است که در خارج از این مرزها هم این عشق و
عالقه را شاهدیم .ما فقط آن شور و عشق را شناسایی می کنیم و امید داریم کاری هر چند
ناچیز انجام دهیم تا این عش��قها هر روز بیشتر شده و به خصوص نسل جوان مسلمانان
جهان که تازه راه را آغازکرده اند از این مسیرتوش��ه معنوی ب��رای خود بردارند و در این
دنیای متالطم بازندگی معنوی آینده خود را روشن تر از همیشه بسازند.
آرزو داریم سهمی داشته باشیم
افخم با بیان اینکه حمایتهای وزارت امورخارجه از جش��نواره امام رضا(ع) ادامه خواهد

یافت،می گوید:من برداش��تم این اس��ت که در س��ه دوره اخیر
جشنواره مش��ارکت بهتری داشته ایم و امیدوارم که مدون تر و
منظم تر این پشتیبانی را انجام دهیم و وارد حوزههای جدیدتری
بش��ویم .قطعا این حمایتها بیشتر خواهد ش��د .ما در دستگاه
وزارت امورخارج��ه وظیفه خودمان می دانی��م هر کاری می
توانیم در راه اندیشههای رضوی و جشنواره ای که به نام ایشان
برگزار میشود انجام دهیم.
ما آرزو داریم س��همی در ترویج اندیشه و معارف رضوی داشته
باشیم وهر آنچه در توان داریم انجام دهیم.
از افخم درباره رابطه قلبی اش با امام رضا(ع) هم سوال می کنیم
ک��ه با لبخند می گوید:هم��ه ما مس��لمانان مخصوصا در ایران
ارتباط معنوی خاص و خیلی شخصی با حضرت رضا(ع) داریم.
این تجربه نابی اس��ت که برای هر ش��خصی منحصر به خودش
اس��ت  .هر کدام از ما با زیارت امام هشتم(ع) توشه ای معنوی و
غنی برای طول زندگی ذخیره می کنیم.
حضرت رضا(ع) همیشه با ما هستند در همه لحظهها و فرازهای
زندگی مان .وقتی وارد مشهد می شویم توفیق مان صد چندان
میشود.
هیچ لحظه ای در زندگی ما نیست که ثامن الحجج(ع) و تو سل به
ایشان در آن نباشد.من همیشه آرزو دارم و دعا می کنم ارتباطم
با امام رضا(ع) قوی تر و مس��تحکم تر شود وانشاهلل این عشق و
عالقه پایدار و مستمر باشد.

معاون بینالملل جامعه المصطفی العالمیه:

ارسال بستههای فرهنگی رضوی به
نقاط دنیا به مناسبت ایام دهه کرامت

مدیرکل امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

توجه ویژه به بانوان در س�یزدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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مدیرکل امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی گفت :به بانوان مروج فرهنگ
رضوی در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) توجه شده و همایشی
تحت عنوان بانوان مروج فرهنگ رضوی برای اولین بار در قالب این جشنواره برگزار
میشود.
س��یده صدیقه حجازی در خصوص خالقیتها و نوآوریها در سیزدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) اظهار کرد :یکی از اقدامات جدید در این جشنواره ،اختصاص
یک بخش و مجموعه ای به بانوان مروج فرهنگ رضوی و تجلیل از آنان اس��ت که این
موضوع می تواند در شناسایی بانوان مروج فرهنگ رضوی کمک کند.
حجازی با اشاره به اینکه در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تعدادی
از خادمان نمونه فرهنگ رضوی ادوار گذشته از قارههای آسیا و اقیانوسیه عضو مجمع
خادمان فرهنگ رضوی ،نیز حضور خواهند داشت ،اظهار کرد :مهم ترین هدف تشکیل
این مجمع انجام فعالیتهای گسترده در جهت ترویج فرهنگ رضوی است.
مدیرکل امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با بیان اینکه حضور تالشگران
عرصه رضوی با عنوان «خادمان نمونه فرهنگ رضوی» در مجمعی با همین عنوان به
شناسایی دیگر افراد در این حوزه و هم افزایی بین آنها منجر خواهد شد ،افزود :این
مجمع بدون حمایتهایی ویژه از مراکز خاص ،تجربههای خود را برای ترویج فرهنگ
رضوی و در قالب یک س��ازمان مردم نهاد ارائه می دهند تا تاثیرات خوب و موثری را
در سطح جهان داشته باشند.
وی ادامه داد :بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برنامههای بخش بین الملل جشنواره امام
رضا(ع) را با همکاری سازمانها و نهادهای بین المللی برگزار می کند که این مسئله
باعث پرداختن به صورت ویژه به این بخش شده است.
وی با بیان اینکه از اهداف برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) شناسایی افراد،
نهادها و مراکزی اس��ت که برای ترویج فرهنگ رضوی فعالیت می کنند ،اضافه کرد:
دبیرخانه این جشنواره توانسته است شناساییهای مطلوبی از نمایندگان دینی دنیا
انجام دهد.
حجازی تصریح کرد :دیپلماس��ی فرهنگی همان هجرتی اس��ت ک��ه امام رضا(ع) از
زادگاه خود به جای دیگر داشته اس��ت که این باعث امر گسترش دین و تقویت دین
برای مردم و مسلمانان شد.
وی اضافه کرد :همانطور که همگان می دانند اکنون در همان جایی که تبعیدگاه امام
هش��تم(ع) محسوب می شد ،به عنوان مرکز ترویج فرهنگ رضوی تبدیل شده است
و همچنین به عنوان پایگاه شیعه رضوی شناخته میشود.
مدیرکل امور بانوان س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی با بیان اینکه هجرت امام
رضا(ع) الگوی خوبی برای گسترش دین و فرهنگ اسالمی است ،گفت :حرکتهای
فرهنگی در دنیا اثربخش است و ممکن است در همان نقاطی که امروزه به ظاهر مرکز
اسالم هراسی ش��ناخته میش��ود ،در آینده به عنوان یکی از مهم ترین مراکز ترویج
فرهنگ ناب اسالمی باشد.

معاون بینالملل جامعه المصطفی العالمیه از ارس��ال بستههای فرهنگی مرتبط با
فرهنگ رضوی ،به  718نقطه دنیا خبر داد.
حجت االسالم مجید حکیم الهی ،معاون بینالملل جامعه المصطفی العالمیه ،اظهار
کرد :برای ایام دهه کرامت امسال ،بستههای فرهنگی که به همت بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) تهیه شد به 718نقطه دنیا در  44کشور جهان ،از طریق طالب جامعه
المصطفی العالمیه ارسال شد.
وی افزود :این بس��تههای فرهنگی ش��امل تابلوهای عک��س از حرم مطهر رضوی،
فیلمهای رض��وی با زیرنویس زبانهای زنده دنیا،کتابهای رضوی ،فلش ش��امل
اطالعات کتابخانههای متعدد در حوزه معاونت اسالمی و رضوی و بستههای متبرک
حرم حضرت رضا(ع) ش��امل تسبیح ،نمک ،نبات ،پوس��ترهای رضوی ،کارتهای
تبریک مرتبط با والدت حضرت رضا(ع) است.
حجت االس�لام حکیم الهی با اش��اره به اینکه این محصوالت ط��ی یک مرحله به
کش��ورهای مختلف دنیا ارسال
شده است ،تصریح کرد :پس از
پایان امتحانات طالب جامعه
المصطفی العالمیه این بستهها
به آنها تحویل داده شد و این
طالب با عزیمت به کشورهای
محل اقامتش��ان بستهها را در
مراسمهای مختلف در ایام دهه
کرامت توزیع خواهند کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه جامع��ه
المصطف��ی العالمی��ه عض��و
ش��ورای بین الملل جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) است و
وظایف مدیریتی و اجرایی دارد،
خاطرنشان کرد :توزیع بستههای فرهنگی در کشورهای مختلف در ایام دهه کرامت
با هدف نشر و توسعه فرهنگ رضوی هر ساله توسط جامعه المصطفی العالمیه صورت
می گیرد .معاون بینالملل جامعه المصطفی العالمیه در بخش دیگری از سخنانش با
اشاره به همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی گفت :با توجه به پایان فصل امتحانات در
حوزههای علمیه ،دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و درخواست بسیاری از مخاطبان
این همایش ،دبیرخانه همایش تصمیم گرفت مهلت ارسال آثار به این همایش را تا
روز  30تیر  94تمدید نماید.
وی افزود :تاکنون آثار قابل توجهی اعم از کتاب ،مقاله و پایاننامه به دبیرخانه همایش
رس��یده و با توجه به موضوع ،همزمان برای ارزیابی ارس��ال شده که این امر موجب
تسریع در اعالم نتایج خواهد بود.
حجت االس�لام حکیم الهی با بیان اینکه نخس��تین همایش بینالمللی تجلیل از
بانوان مروج فرهنگ رضوی ،یکی از برنامههای س��یزدهمین جشنواره بینالمللی
امام رضا(ع) است ،گفت :پیشهمایشهای این همایش در بخشهای کتاب ،مقاله،
پایاننامه و بخش ویژه ترجمه در سه شهر مشهد،قم و شیراز برگزار میشود.
وی افزود :پیشهمایش «همدلی و همزبانی در س��یره رضوی» در مش��هد توسط
نمایندگی جامعة المصطفی(ص) العالمیه در مشهد ،پیشهمایش «امام رضا(ع)؛
اسوه حیات طیبه» در قم و توسط مؤسسه آموزش عالی بنتالهدی و پیشهمایش
«بانوان فرهنگساز سیره رضوی» در شیراز توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد :ضمن اینکه از نفرات برتر هر پیشهمایش تقدیر به عمل خواهد
آمد ،برگزیدگان هر پیشهمایش نیز جه��ت «همایش بینالمللی تجلیل از بانوان
مروج فرهنگ رضوی» که در ایام دهه کرامت برگزار خواهد شد ،معرفی میشوند.
حجت االس�لام حکیم الهی افزود :دبیرخانه مرکزی این همایش در ستاد مرکزی
جامعة المصطفی(ص) العالمیه در قم مس��تقر اس��ت و عالقمندان برای آگاهی از
محورها و زیرمحورها و نیز ارسال آثار ،میتوانند به پایگاه اطالعرسانی دبیرخانه این
همایش به نشانی  www.razavi.miu.ac.irمراجعه کنند.

بین الملل
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برگزاری همایش بین المللی بانوان
مروج فرهنگ رضوی در سیزدهمین
دوره جشنواره امام رضا(ع)

رئیس جامعة المصطفی العالمیه:

همایش بی��ن المللی بانوان مروج
فرهنگ رضوی ذیل سیزدهمین
دوره جش��نواره بین المللی امام
رض��ا(ع) به صورت س��ه همایش
مقدماتی در  3ش��هر قم ،مشهد،
ش��یراز و و یک مراس��م اصلی در
تهران برگزار خواهد شد.
حجت االس�لام عل��ی کاظمی،
عضو شورای بین الملل جشنواره
امام رضا(ع) ،اظهار کرد :از س��ال
گذشته طرحی مبنی بر ارسال بستههای فرهنگی رضوی به سایر کشورهای
دنیا توس��ط طالب جامعه المصطفی العالمیه پیگیری شد که بر اساس آن،
طالب این مرک��ز با اعزام به کش��ورهای خود در ایام تعطیالت تابس��تان،
بستههای فرهنگی رضوی را در میان مردم منطقه خود توزیع می کنندکه
این روش عالوه بر کاهش هزینهها باعث توزیع مناسب و گسترده این بستهها
در میان مردم کشورهای مختلف میشود.
وی ادامه داد :امسال  718نفر از طالب جامعه المصطفی العالمیه بستههای
فرهنگ��ی رضوی را با خود به محل اقامتش��ان در نق��اط مختلف بردند که
این میزان در س��ال گذش��ته  200نفر بود و از این نظر امس��ال شاهد رشد
چشمگیری هستیم.
حجت االس�لام کاظمی با بیان اینکه در ایام دهه کرامت و برای نخس��تین
بار در دوره سیزدهم جشنواره بین المللی امام رضا(ع) همایش بین المللی
بان��وان مروج فرهنگ رضوی به صورت س��ه همایش مقدماتی در  3ش��هر
قم ،مشهد ،ش��یراز و و یک مراس��م اصلی در تهران برگزار میشود ،گفت:
در روز اول ذیقع��ده همزم��ان با
س��الروز میالد باسعادت حضرت
معصومه(س)،همایش مقدماتی
در ش��هر ق��م ،در روز شش��م ذی
قعده و همزمان با روز بزرگداشت
حضرت شاهچراغ همایش دوم در
شیراز و سومین همایش مقدماتی
نیز در مش��هد برگزار میش��ود،
همایش اصلی هم اول ش��هریور
ماه در تهران برگزار خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه تاکنون بیش از  100اثر در حوزه کتاب ،مقاله و ترجمه به
دبیرخانه همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی ،رس��یده است ،افزود :هدف
اصلی این همایش شناس��ایی و تجلیل از بانوان م��روج فرهنگ رضوی در
جهان اسالم است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل جامعه المصطفی العالمیه همچنین
به انتخاب  8خادم نمونه فرهنگ رضوی اشاره کرد و یادآور شد :این خادمان
نمونه در حوزه بین الملل از بین نخبگان برجس��ته جهان اس�لام انتخاب
می شوند.
عضو شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اظهار کرد :در این
دوره از جشنواره مجمع خادمان نمونه فرهنگ رضوی با حضور این خادمان
از قارههای آسیا و اقیانوسیه برگزار میشود.
کاظمی با اش��اره به س��خن امام رضا(ع) مبنی بر اینکه اگر مردم با محاسن
کالم ما آش��نا شوند از ما پیروی می کنند ،ادامه داد :این سخن امام رضا(ع)
مردم را به س��وی عقالنیت و مدرن بودن راهنمای��ی می کند و اگر ما مردم
دنیا را با فرهنگ رضوی آش��نا کنیم ،یقینا دنیایی عاری از خشونت و جنگ
و درگیری خواهیم داشت.

حجت االسالم و المسلمین اعرافی
گفت :پرهی��ز و حذف بس��یاری از
افراط و تفریطها رمز حل مشکالت
و ایجاد همبستگی در جهان اسالم
است.
حجت االسالم و المسلمین علیرضا
اعرافی در همایش بین المللی امام
رضا(ع) اس��وه حیات طیبه ،ضمن
تبریک فرارس��یدن هفت��ه کرامت
اظهار کرد :فاصله گرفتن از س��یره
علمی و عملی س��نت رسول خدا و
اهل بیت علیهم الس�لام عامل این
همه ظلم در عالم شده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
افزود :ما امروز نیاز به بازگش��ت به
گذشته داریم و حل مشکالت عالم
اسالم هم در اصالح این افراط و تفریطها است ،امروز باید تالش کنیم تا به آن سنت
پاک رس��ول خدا(ص) برگردیم و ما از اینکه امت اسالم برگردد استقبال و حمایت
می کنیم.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد :ایران و امت اسالمی آن به عنوان پرچمدار
بازگشت به اس�لام و اندیشههای اسالمی بوده است و اس��تقبال می کنیم که همه
مسلمانان و مذاهب اسالمی به اسالم بازگردند.

اتحاد رمز حل مشکالت در جهان
اسالم است

به دنبال عرضه آزاد اندیشه ناب هستیم
حجت االسالم والمسلمین اعرافی تصریح کرد :ایران اسالمی هرگز به دنبال اینکه
مذهبی را بر مذاهب دیگر تحمیل کند نیست ،بلکه به دنبال عرضه آزاد اندیشه ناب
هستیم ،اما نباید این بازگشت ،بازگش��ت به اندیشه ای انحرافی باشد که از دل آن
داعش بیرون بیاید.
امام جمعه موقت قم گفت :ما بر خالف اندیش��ههای لیبرالی خواس��تار بازگش��ت
مسلمانان به اسالم ناب هستیم ،می خواهیم به آن اندیشههای ناب اسالم که از آن
تمدن اسالمی بیرون بیاید و مشوّق همدلی و همبستگی است برسیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دوران تاریخ و زندگانی اهل بیت علیهم
السالم خاطرنشان کرد :در تاریخ اسالم شاهد دو خط امامت و خالفت هستیم؛ امامت
و خالفت در طول تاریخ اسالم در روز عاشورا به نقطه تقابل و برخورد فیزیکی رسید
و در دوران امامین صادقین علیهمالسالم به صورت تئوری نرم پشت سر گذاشت .
وی ادامه داد :در دوران امام رضا(ع) که مربوط به س��الهای بین  200تا  203هجری
قمری می باشد نوع دیگری از این تقابل شکل گرفت که از دو نوع برخورد دیگر خط
امامت و خالفت مجزا شده است.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ابراز کرد :این تئ��وری در واقع هضم امامت در
خالفت بود که حضرت توانست با بینشی که داشتند از این تهدید به عنوان فرصتی
عالی در راستای ترویج سنت رسول خدا(ص) بهره کافی ببرند.
امام جمعه موقت قم گفت :در دوران والیتعهدی امام رضا(ع) ،حضرت توانست جریان
امامت و والیت را در درون دستگاه خالفت تثبیت کند و با هجرت از مدینه به طوس،
از تهدیدها ،فرصتهای ارزشمندی خلق کنند.
حجت االسالم والمسلمین اعرافی افزود :ارائه فرهنگ رضوی توسط افراد حقیقی
و حقوقی در سراسر عالم مروج و مبلغ همین پیام رسول خدا(ص) است که باید این
مفاهیم ناب در عالم گسترش یابد.

همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی
برگزار میشود

137
ویژه نامه سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

سید جواد جعفری:مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی تشکیل میشود
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با بیان این که تش��کیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی
از برنامههای در حال پیگیری این بنیاد اس��ت ،گفت :امس��ال این مجمع در سطح آسیا و اقیانوسیه و در
سالهای آتی در سطح آمریکا و اروپا شکل خواهد گرفت تا بتوانیم یه شبکه جهانی برای ترویج فرهنگ
رضوی داشته باشیم.
س��ید جواد جعفری در نخس��تین پیش همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی با عنوان « امام
رضا(ع) اسوه حیات طیبه» که در سالن همایش مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی برگزار شد ،با تبریک
ایام دهه کرامت در سخنانی اظهار کرد :سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را در حالی برگزار
می کنیم که شاهد تحوالت شگرف در این حرکت عظیم فرهنگی هستیم.
مدیر عامل بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) با بیان این که تش��کیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی
از برنامههای در حال پیگیری این بنیاد اس��ت ،گفت :امس��ال این مجمع در سطح آسیا و اقیانوسیه و در
سالهای آتی در سطح آمریکا و اروپا شکل خواهد گرفت تا بتوانیم یه شبکه جهانی برای ترویج فرهنگ
رضوی داشته باشیم.
وی تصریح کرد :این همایش زمینه ایجاد نش��اط معنوی و ترویج آموزههای رضوی را در شهر والیتمدار
قم فراهم می کند.
وی افزود :در دوران دفاع مقدس که دوره جنگ س��خت بود حض��رت امام جمله ای بلند فرمودند که در
فرهنگ عمومی به یادگار گذاش��ته شد ،ایشان فرمودند خرمش��هر را خدا آزاد کرد؛ امروز در جنگ نرم
میتوان به تأسی از حضرت امام مصادیقی همانند خرمشهر را بیان کرد.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با بیان این که در دوره جنگ نرم هم می توان گفت نهاد مقدس
جامعة المصطفی را خدا تأسیس کرد ،اظهار کرد :برکات این نهاد مقدس در داخل و خارج کشور بر کسی
پوش��یده نیست ،در بنیاد بین المللی امام رضا(ع) چند س��الی از همکاری با نهاد جامعة المصطفی بهره

(علیه السالم)

همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی در
تهران برگزار میشود.
این همایش دارای سه پیش همایش است که اولین
آن با عنوان« امام رضا(ع) اسوه حیات طیبه» 25
م�رداد ماه و در س�الروز میالد کریم�ه اهل بیت با
حضور حجت االسلام والمسلمین اعرافی رییس
جامع�ه المصطفی العالمیه و س�ید ج�واد جعفری
مدیرعامل بنی�اد بین المللی ام�ام رضا(ع) در قم
برگزار شد.
رئیس موسسه آموزش عالی بنت الهدی که میزبان
این همایش بود از ارس�ال  195اثر به همایش امام
رضا(ع) اس�وه حیات طیبه خبر داد و گفت :از این
تعداد آثار ارس�الی 109 ،اثر از مقاطع عالی ارشد و
دکتری و  86اثر مقطع کارشناسی بود.
حجت االسالم والمسلمین صفورایی ،دبیراجرایی
همایش ،با اش�اره به هدف برگ�زاری این همایش
اف�زود :هدف از برگزاری اولی�ن همایش تجلیل از
بان�وان مروج فرهنگ رضوی ،شناس�ایی ،معرفی
و فراهم نمودن زمینه پژوهش�ی مناس�ب تر برای
بانوان رضوی پژوه بوده است.
رئیس موسس�ه آموزش عالی بنت اله�دی ادامه
داد :بنی�اد بین الملل�ی امام رضا(ع) سالهاس�ت
همایشهایی را در حوزه فرهنگ رضوی برگزار می
کند اما در سال جاری این بنیاد تصمیم گرفت اولین
همایش تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوی را به
صورت مستقل برگزار نماید.
وی با اش�اره به برگزاری این همایش در س�ه شهر
مشهد ،قم و ش�یراز ،ابراز کرد :همایش «همدلی و
همزبانی در س�یره رضوی» در تاریخ  28مرداد در
مشهد و توسط نمایندگی جامعة المصطفی العالمیه
مشهد و همایش «بانوان فرهنگساز سیره رضوی»
در  28و  29مرداد در ش�یراز توسط مرکز مدیریت
حوزههای علمیه خواهران برگزار میشود.
دبیر علمی همایش علمی پژوهش�ی امام رضا(ع)
اس�وه حیات طیبه ،با اش�اره به فرصت س�ه ماهه
ارسال آثار به دبیرخانه این همایش ،گفت :در این
فرصت کوتاه با همت بان�وان رضوی پژوه 195 ،اثر
به همایش ارسال شد که این میزان مشارکت فراتر
از انتظار ما بود.
حجت االسلام و المسلمین صفورایی یادآور شد:
برخی از برگزیدگان همایش مش�هد ،شیراز و قم
جهت تجلیل نهایی به همایش تهران که در تاریخ
اول ش�هریور س�ال جاری برگزار میشود ،دعوت
میشوند.

میبرد و این برکات برای ما روشن است.
وی ادامه داد :ما در  5حوزه با جامعة المصطفی همکاری می کنیم ،این نهاد به صورت
همه جانبه با این بنیاد بین المللی همکاری می کند؛ یکی از محورهای همکاری بین
این دو نهاد برگزاری همایش و جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است.
جعفری با بیان این که بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با تصویب مجلس شورای اسالمی
و ابالغ دولت ش��روع به کار کرد ،ابراز داشت :قرار ش��ده که جشنواره امام رضا(ع) به
صورت س��االنه در داخل و خارج از کشور برگزار شود که یکی از نهادهای استوار این
جشنواره جامعة المصطفی است.
وی عنوان کرد :در دوره س��یزدهم برگزاری جشنواره امام رضا(ع) جامعة المصطفی
در  5محور با این بنیاد هم��کاری می کند؛ همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی یکم
ش��هریور در تهران برگزار میشود اما قبل از آن سه نشست مقدماتی در مشهد ،قم و
شیراز برگزار خواهد شد.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) با اش��اره ب��ه محورهای همکاری با جامعة
المصطفی خاطرنشان کرد :یکی از برنامههای بومی سازی فعالیتهای جشنواره در
خارج از کشور است ،امسال در  718نقطه از دنیا محصوالت فرهنگی جشنواره توسط
مبلغان بومی توزیع ش��د و در دهه کرامت مراسمهای ویژه ای نیز در این مناطق نیز
برگزار میشود.
وی اضافه کرد :شناس��ایی و انتخاب خادمان فرهنگ رضوی یکی دیگر از محورهای
همکاری است ،شخصیتهای بسیاری به فرهنگ رضوی خدمت می کنند این افراد
شناسایی شده و در اختتامیه جشنواره به دست مقامات نظام تقدیر می شوند.
جعفری با بیان این که تش��کیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی از برنامههای
در حال پیگیری این بنیاد اس��ت ،گفت :امسال این مجمع در سطح آسیا و اقیانوسیه
و در سالهای آتی در س��طح آمریکا و اروپا شکل خواهد گرفت تا بتوانیم یک شبکه
جهانی برای ترویج فرهنگ رضوی داشته باشیم.
وی افزود :تدوین دانشنامه امام رضا(ع) یکی از کارهای بر زمین مانده بود که به همت
جامعة المصطفی و این بنیاد در حال پیگیری و اجرایی شدن است ،این کار بسیار پر
خیر و برکت خواهد بود.
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همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی برگزار میشود /دریافت ۱۰۷
مقاله از ملیتهای مختلف
همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی  ۲۸مردادماه در مشهد برگزار میشود که
 ۱۰۷مقاله از ملیتهای مختلف به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.
نسرین هژبری ،رئیس مدرسه عالی جامعة المصطفی(ص) العالمیة خواهران مشهد،
در نشست خبری همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی از سلسله نشستهای
همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی ،عنوان کرد 107 :مقاله از ملیتهای مختلف به
همایش بینالمللی همدلی و همزبانی در سیره رضوی ارسال شده است.
دبیر همای��ش بینالمللی همدلی و همزبانی در س��یره رضوی با اش��اره به اینکه از
ملیتهای مختلفی ارس��ال مقاله داش��تهایم ،اظهار کرد :این مقاالت از ملیتهای
افغانستان ،پاکستان ،هندوس��تان ،چین ،میانمار ،تاجیکستان ،آذربایجان ،عراق و
نیجریه دریافت کردهایم.
وی به سطح آثار رس��یده به همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی اشاره کرد و
افزود :با توجه به اینکه عنوان همایش جدید بوده ،مقاالت بس��یار خوبی به دست ما
رسیده و فعالیتها ،فراتر از توقع ما بود.
هژبری با بیان اینکه س��ه مقاله از خوزس��تان ،گرگان و مش��هد برگزیده شده است،
ابراز کرد :مقاالت ارس��الی از س��وی طالب ایرانی و غیرایرانی ،دانشجویان ،اساتید و
فرهیختگان بوده است و آثار رسیده شامل مقاله ،پایاننامه دوره ارشد و رساله دوره

دکت��را و ترجمه بود لذا به دلیل وجود کارگروه ترجم��ه در قم ،مقاالت خارجی را به
قم ارسال کردیم.
وی با اشاره به اینکه در مدت دو ماه ،فرصت داشتیم تا امور اجرایی همایش را پیگیری
کنیم ،ابراز کرد :با توجه به اینکه طالب و دانش��جویان ،مشغول امتحانات خردادماه
و برخی از طالب نیز در س��فر تبلیغی بودند ،استقبال از همایش و ارسال مقالهفراتر
از انتظار ما بود.
رئیس مدرسه عالی جامعة المصطفی(ص) العالمیة خواهران مشهد با بیان اینکه طرح
همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی توسط کارگروه زنان تصویب شده است ،ابراز کرد:
پیش همایشهایی در مش��هد ،قم و شیراز برگزار میشود که پیشهمایش همدلی
و همزبانی در سیره رضوی به جامعة المصطفی(ص) العالمیة مشهد واگذار شد.
بانوان؛ مبلغان توانمند در ترویج فرهنگ رضوی
وی ،به هدف برگزاری همایش بینالمللی بانوان مروج فرهنگ رضوی اش��اره کرد و
افزود :هدف از برگزاری این همایش ،مشخص شدن بانوان مروج فرهنگ رضوی اعم
از ایرانی و غیر ایرانی داخلی و خارجی است.
هژبری با بیان اینکه طرح بانوان مروج فرهنگ رضوی ،برای نخس��تین بار در مشهد
اجرایی میشود ،ابراز کرد :این همایش کمک میکند تا بانوان مروج فرهنگ رضوی
را شناسایی کرده ،از توانمندی آنها بهرهمند شویم و برای آنها ایجاد انگیزه کنیم؛
همچنین این همایش ،آنها را تشویق میکند تا بزرگترین افتخار ما که شیعه بودن
است ،را به خارج صادر کنند.
وی درباره علت واگ��ذاری اجرایی این همایش به جامع��ة المصطفی(ص) العالمیة
اظهار کرد :این مجموعه هدف بزرگی را دنبال میکند و آن صادر کردن اسالم است،
بهخصوص در بخش بانوان که نقش مؤثری دارند ،زیرا یک بانو میتواند نقش مادر را
در خانواده داشته باشد و در عین حال ،یک مدیر یا مبلغ موفقی نیز باشد.
رئیس مدرس��ه عالی جامعة المصطفی(ص) العالمیة خواهران مشهد ،مادر نمونه و
دختر نمونه در خانواده را مهمترین شاخصه یک بانوی مروج فرهنگ رضوی عنوان و
ابراز کرد :بانویی در امور اجرایی موفق اس��ت که در خانه موفق باشد ،رفتار و اعمالش
با سیره معصومین(ع) مطابقت داشته باش��د و در همه ابعاد زندگی خود مانند ابعاد
علمی و تربیتی از سیره معصومین(ع) الگو بگیرد.
هژبری با اش��اره به اینکه باید مقاالت برگزیده برای بهرهمندی بیش��تر در سه شهر
مشهد ،قم و شیراز بررسی مجدد شود ،اظهار کرد :میتوانیم نظرات ارائه شده در این
مقاالت را استخراج کنیم و در برنامههای آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی ،از آنها الگو
بگیریم زیرا در این مقاالت نکات ارزشمندی وجود دارد که میتوان عملیاتی کرد لذا
تصمیم داریم ،پس از بازبینی  10مقاله برتر نکات آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی آنها
را استخراج و کاربردی کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه همای��ش همدلی و همزبانی در س��یره رضوی با هم��کاری بنیاد
بینالمللی امام رضا(ع) ،ش��هرداری و دفتر تبلیغات اسالمی برگزار میشود ،گفت:
اطالعرسانی این همایش از طریق پیامک و پایگاه اطالعرسانی جامعةالمصطفی(ص)
العالمیة صورت گرفته اس��ت و پوسترهای همایش نیز در سطح شهر ،مدارس حوزه
علمیه و دانشگاهها ارسال شده است.
دبیر همایش بینالمللی همدلی و همزبانی در سیره رضوی با اشاره به اینکه مناسبتها
در طول سال مشخص است ،ابراز کرد :با توجه به اینکه مناسبتها در تقویم مشخص
اس��ت و میدانیم که باید در چه زمینههایی فعالیت کنیم ،باید از امروز برای س��ال
آینده برنامهریزی کنیم و با توجه به ضعف و قوتها ،با آمادگی بیش��تری این طرح را
در سال آینده اجرا کنیم.
اعالم برنامه همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی
هژبری با بیان اینکه همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی ،ساعت هشت صبح
چهارشنبه 28 ،مردادماه در دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار میشود،
گف��ت :در این برنامه پس از تالوت قرآن ،حجتاالس�لام مهدویفر ،رئیس مجتمع
آموزش عالی مشهد سخنرانی خواهد کرد و پس از آن ،نسرین هژبری ،دبیر همایش
بینالمللی همدلی و همزبانی در سیره رضوی ،گزارشی از روند همایش ارائه میکند.
یادآوری میشود؛ در همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی مقاله برتر با عنوان
«بررسی گفتمانی مناظرات امام رضا(ع) در مقابل دانشمندان غیرمسلمان» توسط
زینب شریفیاس��دی ارائه میشود و در پایان نویس��ندگان مقاالت برتر مورد تقدیر
قرار میگیرند.

(علیه السالم)

طی آئینی باشکوه؛
حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس گلباران شد
همزمان با اغاز دهه کرامت و به مناس��بت میالد
حض��رت فاطم��ه معصومه(س) طی مراس��می
باشکوه حرم مطهر رضوی با حضور عاشقان اهل
بیت(ع) گلباران شد .در اين آیین باشکوه که همه
س��اله همزمان در ایام ميالد با س��عادت حضرت
رضا(ع) و حضرت معصومه(س) برگزار میشود
خادمان بارگاه رضوی با تشكيل صفهای منظم،
ثناگويان شاخههاي گل را به امام مهربانیها هدیه
کردند .مراسم «گل واالي وال» از آئينهای حرم
مطهر است كه هر س��اله با حضور تمام خادمان
بارگاه منور رضوي با تجمع در صحن حرم مطهر
رضوی برگزار میش��ود .در اين برنامه معنوی و
باشكوه كه امروز نیز همزمان با آغاز دهه کرامت
و والدت ب��ا س��عادت حضرت معصوم��ه(س) با
مديحهس��رايی و ش��عرخوانی خدام همراه بود،
خادمان و مجاوران حرم رضوی گل به دست شدند
و مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر را طی کردند.
در این اجتماع عظیم که صبح امروز با حضور جمع
کثیری از بانوان تش��کیل ش��د خادمان و زائران
پس از اجتماع در صح��ن جامع رضوی و تعظیم
در پیشگاه مقدس حضرت رضا(ع) میالد خواهر
عظیم الشان شان ،حضرت فاطمه معصومه(س)
را تبریک و تهنیت عرض کردند.
زائران ،خادمان و مجاوران ح��رم رضوی در روز
میالد حضرت معصومه(س) پس از قرائت صلوات
خاصه گلهای خود را با عرض ارادات و تهنیت به
امام مهربانیها تقدیم کردند.
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گلباران بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س)
در سالروز میالد باسعادت کریمه اهل بیت(س)
همزمان با نخستین روز دهه کرامت و به مناسبت
خجسته میالد کریمه اهل بیت(ع) ،حرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه(س) توس��ط خادمان و
زائران حرم گلباران شد.
به رسم سالهای گذشت ه و بنا به سنتی دیرین در
نخستین روز دهه کرامت و به مناسبت خجسته
میالد کریمه اهل بیت(ع) ،طی مراس��م ویژهای
ب��ا آیین خطبه خوانی و افتتاح جش��نهای دهه
کرامت ،حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)
صبح یکشنبه گلباران شد.
در ای��ن مراس��م اجتم��اع عظیم��ی از زائران و
مجاوران حرم حضرت معصومه(س) و در حالی
که شاخه گل بر دست داشتند ،در شبستان امام
خمینی(ره) ح��رم مطهر حضرت معصومه(س)
گردهم آمدند و به سمت ضریح مقدس حضرت
معصومه(س) حرکت کردند.
بانوان جمعیت عظیمی را تشکیل داده بودند که
با شادی و نش��اط این روز را به یکدیگر تبریک و
تهنیت میگفتند و در مراسم گلباران شاخههای
گل خوی��ش را تقدی��م ضریح مق��دس حضرت
معصومه(س) کردند.
در این مراس��م س��ید جواد جعفری ،مدیرعامل
بنی��اد بین المللی امام رضا(ع) ،اعضای ش��ورای
جش��نهای ده��ه کرامت و مقامات کش��وری و
لشکری و مسئوالن استان قم حضور داشتند.
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