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امام خمینی (ره):
همه نیروه�ا و همه قدرت ها در هر جا هس�تند محت�اج به توجه
حضرت رضا(علیه السالم) هستند.

دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع)
آذر ماه 1393
مقام معظم رهبری (مدظله):
اس�اس کار وجود مقدس حضرت علی بن موس�ی الرضا (عليه الس�لام)
فرهنگی و تبلیغی بوده است.

به کوشش
ماهرخ نادری

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
اگرچه لطف هم�ه ائمه اطهار(عليه الس�لام) و به وی�ژه امام عصر(عج)
همواره شامل حال ملت ایران بوده است اما معتقدم آنکه همیشه
لطفش م�ا را نجات داده امام هش�تم بوده و واقعا ه�ر کاری برای
زائرین امام انجام دهیم باز هم کم است.
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مقدمه
سزد که برسرخورشید سایه اندازیم
کنون که سایه شمس الشموس برسرماست
جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) همه ساله بمناس��بت میالد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد
(صلی اهلل علیه و آله)حضرت امام علی بن موسی الرضا (علیه السالم) وکریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه
(سالم اهلل علیها) وبزرگداشت حضرت شاهچراغ (علیه السالم) در« دهه کرامت »(از یکم تا یازدهم ذی القعده)
به همت مردم والیتمدار و مسئوالن خدوم در داخل و خارج از کشور به شکل با شکوهی برگزار می شود.
جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) از این جهت اهمیت مضاعف می یابد که همه ساله اندیشمندان،
پژوهش��گران ،هنرمندان و در یک کالم«پدید آورندگان آثار فاخر رضوی» با خلق آثار ارزنده زمینه ترویج بیش
از پیش فرهنگ ،سیره و معارف رضوی را در یک فضای معنوی فراهم می نمایند.
برنامه های موضوعی:
برنامه های موضوعی تعریف شده در جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) شامل آن دسته از برنامه هایی
می شود که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه های ملی و استانی عضو جشنواره در موضوعات
فرهنگی ،هنری ،س��ینمایی ،مطبوعاتی ،رس��انه های دیجیتال و کودک و نوجوان به صورت مس��ابقه و در یک
رقابت س��الم و سازنده در این جشنواره به آنها پرداخته می شود آن چنانکه در حال حاضر  57شاخه از جشنواره
بین المللی امام رضا(علیه السالم) به این موضوعات اختصاص دارد و هر یک از عرصه های آن زیر نظر کارگروهی
تخصصی به مسئولیت معاونین محترم فرهنگی ،هنری ،سینمایی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
می باشد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز کارگروه کودک و نوجوان جشنواره را تولیت می نماید.
همایش ها :
برنامه های علمی و پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) که عمدتاً از طریق دانشگاهها ،حوزهها

و مراکز علمی -پژوهش��ی و فرهنگی انجام می شود،با مس��اعدت وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و پژوهشگاه
فرهنگ هنر و ارتباطات زیر نظر اعضاء هیئت علمی به تولید مقاالت و آثار پژوهش��ی در زمینه فرهنگ و معارف
رضوی پرداخته می ش��ود که  19شاخه از جشنواره بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) با این زمینه انجام می
گردد.
امور بین الملل :
برنامه های تعریف ش��ده برای خارج از کش��ور در جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) با بهره گیری از
ظرفیت های علمی -فرهنگی اندیش��مندان و دانشمندان جهان و همچنین مش��ارکت ارادتمندان هشتمین
اختر تابناک آس��مان امامت و والیت در اقصی نقاط جهان با رویکرد علمی ،پژوهش��ی ،فرهنگی و هنری برگزار
می ش��ود .که ضمن محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی در این بخش مجمع جهانی اهل بیت (علیه
السالم) و جامعه المصطفی العالمیه نیز نقش جدی ایفا می نماید.
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برنامه های عمومی:
س��اماندهی برنامه های عمومی جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) با ایجاد فرصت های معنوی « دهه
کرامت » در سراس��ر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جش��ن های مردمی و خصوصاً بزرگداشت قدمگاه های
حضرت در مس��یر هجرت تاریخی امام رضا(علیه الس�لام) از مدینه به مرو و همچنین پاسداشت امامزادگان و
بقاع و اماکن متبرکه با مس��اعدت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در قالب جشن های مردمی «دهه کرامت»
پیش بینی می شود .که با تشکیل شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به مسئولیت ستاد عالی کانون های
فرهنگی و هنری مساجد کشور برنامه ریزی الزم به عمل می آید.
انتشارات :
کت��اب حاضر گوش��ه ای از عملکرد دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) در عرصه ملی و بین
المللی می باش��د که از سوی انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم منتشر و به محضر
دلدادگان س��احت مقدس فرهنگ رضوی تقدیم تا ان شاءاهلل مورد استفاده و بهره برداری عموم قرار گیرد .و اما
آنچه که در این میان مهم اس��ت تالش و همت همه استانها و دستگاه ها و سازمانهای عضو این جشنواره عظیم
می باشند که زبان تشکر و قدرشناسی از آنان قاصر است و به امید روزی که خدمات آنان برای نجات ،در محضر
قاضی الحاجات باشد.
والسالم
سید جواد جعفری
مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
و
دبیر جشنواره بین المللی امام رضا (ع)
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فصل اول
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در یک نگاه
الف – بخش ملی
ب – بخش استانی
ج – بخش بین الملل
د -بخش مردمی جشن های دهه کرامت
و -بخش قدمگاه ها و بزرگداشت
هـ  -بخش هفته های فرهنگ رضوی
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بخش ملی
ش

نام برنامه

دستگاه برگزاركننده

نام استان

1

جشنواره عکس رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

آذربایجان شرقی

15

19

جشنواره محراب

کانون فرهنگی و هنری مساجد

خراسان رضوی

20

همایش بزرگداشت امامزاده حسین بن موسی
الکاظم(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان جنوبی

21

جشنواره شعر رضوی به زبان عربی (دعبل
خزاعی)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

2

جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

آذربایجان غربی

22

همایش منزلت خانواده و سبک زندگی در
فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

زنجان

3

جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی
ابتهال و تواشیح رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اردبیل

23

جشنواره داستان نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

سمنان

4

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در
هنرهای سنتی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اصفهان

24

همایش فضایل رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

سیستان و بلوچستان

5

جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

البرز

25

جشنواره هنرهای تجسمی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

فارس

6

جشنواره خاطره نویسی و سفرنامه نویسی
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

ایالم

26

جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قزوین

7

جشنواره مشاعره رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بوشهر

27

همايش حدیث رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قم

8

جشنواره خبرگزاریها ،نشریات الکترونیک و
رسانه های بر خط رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

تهران

28

همایش سیمای امام رضا(ع) در آیینه ادبیات
معاصر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمانشاه

9

جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی

مرکزتوسعه فنآوری اطالعات ورسانه های
دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاداسالمی

تهران

29

جشنواره نمایشهای آئینی درفرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کهگیلویه و بویراحمد

10

جشنواره محیط زیست در فرهنگ رضوی

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

تهران

30

همایش بزرگداشت حضرت بی بی
حکیمه(س)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کهگیلویه و بویراحمد

11

جشنواره پیامک ادبی رضوی

اداره کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمی

تهران

31

جشنواره شعر رضوی به زبان کردی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کردستان

12

جشنواره وبالگ نویسی رضوی

ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولی عصر(عج)

تهران

32

جشنواره شعر رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمان

13

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

چهارمحال بختیاری

33

همایش والیت در فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جنوب کرمان

14

همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی
امام رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان شمالی

34

جشنواره پویانمایی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

گلستان

15

جشنواره خوشنویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان رضوی

35

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در
مطبوعات

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

گیالن

16

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

سازمان اسناد موزه ها و کتابخانه آستان
قدس رضوی

خراسان رضوی

36

جشنواره نماهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

لرستان

17

همایش مدیریت اسالمی در فرهنگ رضوی

کمیته امداد امام خمینی

خراسان رضوی

37

جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

مازندران

18

همایش جاده والیت

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری

خراسان رضوی

38

همایش شناخت اخالق و آداب رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرکزی

39

جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

هرمزگان
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40

جشنواره دوبیتی سرایان رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همدان

17

برنامه هاي بخش مردمی جشن های دهه کرامت :

41

جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

یزد

رديف

نام برنامه

دستگاه برگزار كننده

نام استان

42

جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی

43

جشنواره داستان کوتاه و خاطرات زیارت
رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور

تهران

59

بزرگداشت امام زادگان

سازمان اوقاف و امور خيريه کشور

تهران

تهران

60

بزرگداشت حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع)
(شاهچراغ)

آستان مقدسه حضرت

فارس

44

جشنواره نشریه نگاری رضوی

تهران

61

بزرگداشت سالروز ورود حضرت امام رضا(علیه
السالم) –نیشابور

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان رضوی

45

جشنواره پژوهش های رضوی

تهران

62

جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی

اداره کل ورزش و جوانان

خراسان رضوی

46

جشنواره نمایش عروسکی ،نمایشنامه خوانی و
نمایشنامه نویسی رضوی

تهران

63

یادمان سال روز ورود حضرت امام رضا(ع) و
شهدای هشت سال دفاع مقدس در شلمچه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

47

جشنواره عکس رضوی

48

جشنواره نقاشی رضوی ( یک تصویر از یک
حدیث رضوی )

64

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا(علیه
السالم) در بهبهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

65

49

جشنواره شعر رضوی

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا(علیه
السالم) در خرانق

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

یزد

66

50

هم اندیشی خانواده پژوهی در سیره رضوی

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا(علیه
السالم) در ابرکوه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

یزد

51

همایش سیره و معارف رضوی

67

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا(علیه
السالم) (جشنواره نسیم والیت)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

فارس

52

همایش طب الرضا

خراسان رضوی

68

جشنوارهروستاییسرودرضوی(آسمانهشتم)

بندرعباس

53

همایش تعلیم و تربیت و سبک زندگی
درفرهنگ رضوی

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری
مساجد کشور
هیأت امام رضا (ع) روستای کردر رضوی

خراسان رضوی

69

جشن های مردمی دهه کرامت

ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری
مساجد کشور

سراسر کشور

54

همایش عرفان اسالمی در آموزه های رضوی

70

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمانشاه

55

مسابقه سیره و معارف رضوی

71

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمان

56

جشنواره ادبیات داستانی رضوی

57

همایش قرآن و میراث تفسیری امام رضا(ع)

58

همایش سلسله الذهب

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور

کانون پرورش فکر ی کودکان و نوجوانان
کشور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور

دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
دانشگاه فردوسی
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی
دانشگاه آزاداسالمی (واحد گناباد)
دانشگاه پیام نور
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشکده علوم قرآنی (سبزوار)
دانشگاه نیشابور

تهران
تهران
تهران
تهران
خراسان رضوی

خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی
خراسان رضوی

72

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جنوب کرمان

73

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اردبیل

74

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قزوین

75

اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

بنیادبينالملليفرهنگیهنریامامرضا(ع)

مشهد مقدس
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فصل دوم
بخش ملی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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()1
افتتاحیه ی دوازدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع)
استان  :قم
مجری :آستان مقدس حضرت
فاطمه معصومه(س) -اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی

افتتاحی�ه دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی
امام رضا (ع) در س�الروز میالد حضرت فاطمهی
معصوم�ه (س)  93/6/6ب�ه عنوان آغ�از دهه ی
کرامت از س�وی آس�تانه ی مقدس�ه ی حضرت
معصوم�ه (س) و اداره کل فرهن�گ و ارش�اد
اسلامی قم با حضور دکتر علی الریجانی رئیس
مجل�س ش�ورای اسلامی ،آی�ت اهلل س�عیدی
تولی�ت حرم مطه�ر فاطمه معصومه (سلام اهلل
علیها ) ،علیرضا رش�یدیان اس�تاندار خراسان
رضوی و دیگر ش�خصیت های کشوری و استانی
و با حضور اقش�ار مختلف مردم در حرم حضرت
معصومه(س) برگزار شد.
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بخشی از پیام علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به برنامه های موضوعی استانها و سازمانها
در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
ای��ران دیرین��ه م��ا گوه��ری آس��مانی در س��ینه دارد ،قلب��یتپن��ده ک��ه ش��ریانهایش آب حی��ات
ِ
را ب��ه جایج��ای ای��ران از کوچکتری��ن روس��تاها ت��ا بزرگتری��ن ش��هرها میفرس��تد .قل��ب ای��ران
در خراس��ان میتپ��د و رش��تههای الف��ت و ارادت ب��ه س��احت رض��وی را در همهج��ا میگس��تراند
و عطر عاش��قی را در همه بوس��تانها میپراکند تا درک معرفت معارف آستان علی بن موسی الرضا(ع) در همه
مرزها میسر شود و ظرفیتهای نهفته را شکوفا سازد.
ه��زاران ه��زار اس��تعداد نهفت��ه و س��ینه سرش��ار از اش��تیاق رو ب��ه آس��تان ملکپاس��پان رض��وی
ب��ه ای��ن رش��تهها پیوس��تهاند و ب��ه منص��ه ظه��ور رس��ید هاند .ام��روز گنجین��ه ارزش��مندی از
آث��ار ادب��ی و هن��ری ک��ه در س��احت مق��دس فرهن��گ رض��وی فراه��م آم��ده ،حاص��ل ش��کوفایی
همین استعدادها و ظرفیتهاست.
چه ش��گفتآور است مش��اهده انبوه نوجوانان و جوانان دلبس��ته به معارف رضوی که در بس��تر جشنواره امام
رضا(ع) شناسایی و معرفی شده و به خالقیت و شکوفایی رسیدهاند و برای تعالی این مرز و بوم آثار ادبی و هنری
کمنظیری خلق کردهاند.
بیتردی��د جش��نواره ام��ام رض��ا(ع) نه��ال طیب��های اس��ت ک��ه در دوازدهمی��ن دوره خ��ود تبدی��ل
ب��ه درخ��ت تن��اوری ش��ده ک��ه در سایهس��ار آن ه��زاران ادی��ب و هنرمن��د س��ربرآوردهاند ک��ه ه��ر
ک��دام مای��ه تفاخ��ر ای��ن م��رز و ب��وم هس��تند .و ای��ن هم��ه از عنای��ات وی��ژه حض��رت ثامنالحج��ج
و کوشش خالصانه و بیشائبه دستاندرکاران و برگزارکنندگان جشنواره می باشد که توفیق خدمت در راستای
احیاء امر امام را یافتهاند و از این بابت خشنود و راضیند.
امس��ال دوازدهمی��ن س��ال آغ��از جش��نواره ام��ام رض��ا(ع) را در حال��ی جش��ن میگیری��م ک��ه
فتنهه��ای مذهب��ی و قوم��ی ب��ا هدای��ت و حمای��ت دش��منان قس��مخورده اس�لام ب��اال گرفت��ه و
موج��ب نگران��ی مس��لمانان در سراس��ر جه��ان ش��ده اس��ت .خ��دا را س��پاس میگویی��م ک��ه کش��ور ما
در پن��اه َعلَم رضوی با یکپارچگی و اتحاد از گزند این فتنه ها مصون مانده و مردم فهیم و فرهنگپرور ما با درایت
و دقت جز به تعالی میهن و فرهنگ و آیین خویش نمیاندیشند.
آغاز دوازدهمین دوره جش��نواره را به فال نیک میگیریم و به نام دوازده ستاره درخشان آسمان امامت و والیت،
برنامه های این جشنواره را در دهه کرامت و زادروز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) آغاز
میکنیم و ان شاءاهلل تا سالروز میالد باسعادت ثامن الحجج حضرت امام رضا(ع) ادامه پیدا خواهد کرد و با عنایت
خداوند متعال به توفیق و تعالی این دوره نیز مطمئنیم.
تالش ارزش��مند و فروتنانه همه دستاندرکاران را ارج مینهم و به تمامی آنان که در گوشه و کنار کشور و خارج
از کشور با شور و اشتیاق در حال فراهم آوردن مقدمات برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره امام رضا(ع) هستند
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صمیمانه درود میفرستم.
بخشی از سخنان حضرت آیت اهلل سعیدی امام جمعه قم و تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه(س)
به مناسبت افتتاحیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...به برکت حضور حضرت فاطمه معصومه (س) قم دارای حوزه علمیه و مرجعیت ش��یعه شد .همین مسئله قم
را به خاس��تگاه انقالب تبدیل کرد و امام راحل از قم برخاستند و ندای انقالب را به جهانیان رساندند .امیدواریم
تقارن دهه کرامت و هفته دولت ،توانمندی و توفیق همه مدیران و مسئوالن را برای خدمت رسانی بیشتر کند.
بخشی از سخنان حضرت آیت اهلل رضا استادی عضو شورای عالی حوزه علمیه قم
 ...س��بک زندگی اسالمی در قم و مشهد باید متمایزتر از دیگر ش��هرها باشد و مردمی که در این دو شهر زندگی
می کنند باید سبک زندگی اسالمی را به دقت مورد توجه و عمل قرار دهند .امامزادگان فراوانی در ایران مدفون
هس��تند ولی در بین همه آنها حضرت معصومه (س) اس��ت که بارگاه نورانی شان در قم مورد توجه زائرین قرار
گرفته اس��ت .اس��ناد و کتابهای مختلفی در تاریخ تشیع نوشته ش��ده اند و جاللت قدر فاطمه معصومه(س) را
اثبات کرده اند .همچنین احتمال فراوان زیارت نامه ایش��ان هم مأثور از ائمه اطهار(ع) اس��ت و مضامین خوبی
برای اثبات جاللت قدر ایشان دارد .مراجع تقلید و بزرگان شعیه ،نسبت به زیارت حضرت فاطمه معصومه(س)
تقید فراوانی داش��تند .همین امر نیز گویای جاللت قدر آن بانوی بزرگوار است و سند مهمی محسوب می شود.
امیدواریم جشن های دهه کرامت و این عرض ارادت ها برای بیمه شدن زندگی دنیا و آخرتمان کارساز باشد.

()2
جشنواره عکس رضوی
استان  :آذربایجان شرقی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نوار عک�س رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
دوازدهمین جش�نواره بین المللی ام�ام رضا(علیه
السالم) در ش�هریورماه 1393در استان آذربایجان
شرقی شهرستان تبریز برگزار شد .تعداد  3250اثر
از هنرمندان عکاس سراسرکش�ور به دبیرخانه این
جش�نواره ارسال شده اس�ت که  8اثر به عنوان آثار
برگزیده معرفی گردید.
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بخشی از سخنان علی اکبر صفی پور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...جش��ن های دهه ی کرامت و در راس آن جش��نواره ی امام رضا(ع) برخاسته از عزم ملی و مدیریت مدبرانه ی
مسئوولین فرهنگی کشور اس��ت که توانسته در طول چندین دوره برگزاری ،زمینه خلق آثار هنری و فرهنگی
مان��دگاری را با محوریت امام رضا(ع) فراهم آورد .در برهه ی کنونی که بس��ط و گس��ترش آموزه های دینی از
اصلی ترین راههای مقابله با هجمه ی فرهنگی غرب محسوب می شود ،برگزاری این جشنواره با گستره ی بین
المللی که با تنوع و تعدد رش��ته ها همراه است بهانه ای اس��ت تا همه ی اقشار مختلف هنرمندان و اصحاب قلم
بتوانند توانمندی خود را محک زده و عش��ق و ارادت خود را به امام رضا(ع) بنمایانند .زندگی ائمه ی معصومین
(ع)بهترین الگو برای یک زندگی متعالی و س��عادتمند اس��ت و این جش��نواره فرضت مغتنمی را برای تبیین و
ترویج سبک و سیره ی زندگی امام رضا(ع) ایجاد کرده است.
هنر همواره در بردارنده پیامی از س��وی هنرمند است و هنر عکاس��ی به علت برقراری ارتباط بصری با مخاطب
تأثیرگذاری بیش��تری نسبت به سایر هنرها دارد و براین اس��اس هنرمندان عکاس برای انتقال مفاهیم دینی و
ارزشی می توانند از این ویژگی هنر عکاسی بیشتر بهره بگیرند.
برگزیدگان جشنواره عکس رضوی
سلیمان گلی از خراسان رضوی -تربت حیدریه رتبه اول
صادق ذباح از خراسان رضوی – مشهد مقدس رتبه دوم
سمیرا غفاریان قالیباف ازخراسان رضوی – مشهد مقدس رتبه سوم
سیدمحمدهادی شفیعی از خراسان رضوی – مشهد مقدس رتبه چهارم
سیدعلی حسینیان نسب از خراسان رضوی – مشهد مقدس رتبه پنجم
مهران میرزایی از خراسان رضوی – مشهد مقدس رتبه ششم
امیر عنایتی از خراسان رضوی – تربت حیدریه رتبه هفتم
نسیبه خلیلی از مازندران – آمل رتبه هشتم
هیأت داوران جشنواره عکس رضوی
سیدعباس میرهاشمی
سعید فالح فر
علیرضا کریمی صارمی
بهزاد پروین قدس
نادر فاروغی

()3
جشنواره شعر رضوي
به زبان تركي آذري
استان  :آذربايجان غربي
مجری  :اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی

جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری
از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رضا(علیه السلام) در  10ش�هریور ماه 1393
در اس�تان آذربایجان غربی برگزار ش�د 270 .اثر به
دبیرخانه جش�نواره ارس�ال گردید که از این تعداد
 20اثر از ش�اعران خارجی و 250اثر از شاعران داخل
کش�ور بوده اس�ت 3 .اثر داخلی و  3اث�ر خارجی به
عنوان آثار برتر معرفی شدند.
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بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المسلمین سیدمهدی قریش�ی نماینده ولی فقیه در استان و ا
مام جمعه ارومیه
 ...شعروس��یله ای ارزش��مند برای بیان حقایق اس��ت و افرادی که این توانایی خود را در مسیر صحیح آن به کار
گیرند بطور قطع مش��مول رحمت الهی قرار خواهند گرفت .وجود مرقد مطهر امام هشتم (ع) در ایران ،نعمت
و عنایت خداوند متعال به افراد این س��رزمین می باش��د و به برکت وجود مرقد آن حضرت در کشورمان ضمن
سهولت در زیارت آن حضرت برکات عدیده ای نیز نصیب مردمان این سرزمین شده است .هرکس امام رضا(ع)
را در مش��هد مقدس زیارت کند ،در زمان تحویل نامه اعمال هنگام عبور از پ��ل صراط و در زمان توزیع اعمال،
مشمول شفاعت آن حضرت قرار خواهد گرفت.
بخش�ی از س�خنان دکتر محمدمهدی احم�دی مدیرکل دفت�ر هماهنگی اموراس�تانهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ....فلس��فه وجودی جش��نواره های رضوی که در سطح ملی و بین المللی برگزار می ش��وند ،باید ارتقای سطح
آگاهی و معرفت افزایی عموم افراد جامعه نس��بت به موضوعات و اهداف برگزاری جشنواره باشد .جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) باید زمینه الزم برای افزایش س��طح معرفت و ش��ناخت عمیق افکار عمومی جامعه نسبت
به آن حضرت را فراهم کنند .بروز ناهنجاری های اجتماعی ،رفتارهای غیرعقالیی و همچنین انحراف و فس��اد
از معضالت فرهنگی اس��ت و س��بک نامطلوب زندگی بش��ری با ساخت و س��از و صرف منابع مالی رفع نشده و
برای اصالح رفتارهای انس��انی باید برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه ای انجام شود .انسان فطرا ً موجودی
اجتماعی اس��ت که الزمه اجتماعی بودن او الگوپذیری اس��ت .رفع معضالت فرهنگی ،مستلزم ارائه الگوهایی
متعالی برای بشریت است و باالترین خروجی برگزاری جشنواره رضوی در جامعه می تواند معرفت افزایی عموم
افراد جامعه نس��بت به ائمه اطهارعلیهم الس�لام و به ویژه امام رضا(ع) باشد تا به عنوان الگویی عملی در زندگی
افراد به کار گرفته ش��وند .اگر محبت پشتوانه معرفت نباشد ،به محض رویارویی با اولین چالش انسان از مسیر
اصلی خود منحرف ش��ده و به بیراهه کشیده می ش��ود .هرکس به زبانی با امامان خود ارتباط معنوی برقرار می
کند ،اثر گذاری زبان ش��عر نسبت به خطابه بیشتر است و هرجا که خطابه از انتقال پیام و اثر گذاری آن در افراد
عاجز باشد ،شعر بهترین وسیله برای انتقال این مفهوم خواهد بود.

27

بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین محمدباقرکریمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی و
دبیرجشنواره
 ...نشر و گسترش فرهنگ ناب رضوی در میان عموم افراد جامعه از اهداف اصلی برگزاری جشنواره شعر رضوی
بوده اس��ت .سلسله جشنواره های رضوی از  12سال گذشته در کشور برگزار می شوند و امروز آذربایجان غربی
میزبان نهمین دوره جشنواره ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری بوده است و البته هرسال سطح آثار ارسال شده
و همچنین میزان اس��تقبال مردم و شاعران ترک زبان از این جش��نواره بیش از سال های قبل می شود که می
توان این مس��ئله را نقطه قوتی در مسیر دستیابی به اهداف برگزاری جشنواره دانست .جشنواره شعر رضوی به
زبان ترکی آذری جش��نواره ای است که در سطح بین المللی برگزار می شود و این مسئله را می توان نقطه قوتی
برای تبادل فرهنگی بین اقوام مختلف و کش��ورهای همسایه دانس��ت .دبیرخانه این جشنواره با دریافت 270
اثر از ش��عرای داخلی و خارجی به کار خود پایان داد .از این تعداد  250اثر از شعرای ترک زبان استانهای داخل
کش��ور و  20اثر از شاعران خارج از کشور بوده است .در طول برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره شعررضوی به
زبان ترکی آذری که هشت س��اعت به طول انجامید  40نفر از شاعران شرکت کننده در جشنواره اشعار خود را
در وصف امام رضا(ع) قرائت کردند.
منتخبین پیشکسوت
		
عوض احمدی از میاندواب
		
ابراهیم فتوت از سلماس
صیاد قلی پور از ارومیه		

محمد قلی میاب از تهران
حاج اسماعیل ابراهیم زاده از چایپاره

برگزيدگان بخش داخلی جشنواره شعر رضوي به زبان تركي آذري

وحید سلطانزاده از تبریز

ارشد محمدی از ارومیه

عارف ساسانی از اردبیل

برگزيدگان بخش خارجی جشنواره شعر رضوي به زبان تركي آذري
مهرعلی هادی اف از باکو
		
نصرت عاصی آغا اوغلو از عراق
عبدالقادر عبدالجبار از عراق
		
احمد محمد کرکوکلی
هیأت داوران بخش داخلی جشنواره شعر رضوي به زبان تركي آذري
استاد بیت اهلل جعفری از تهران
		
استاد اصغرشاهی زاده از اردبیل
استاد حمید واحدی از آذربایجان غربی
هیأت داوران بخش خارجی جشنواره شعر رضوي به زبان تركي آذري
عبداهلل بهرالعلومی از ایران
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()4
جشنواره مدیحه سرایی ،چاوشی خوانی،
تواشیح و ابتهال رضوی
استان  :اردبیل
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جشنواره مدیحه س�رایی و چاوشی خوانی ،تواشیح
و ابتهال رض�وی از س�ری برنامه ه�ای دوازدهمین
جش�نواره بین المللی ام�ام رض�ا(ع) در نهم و دهم
ش�هریور ماه  1393در اس�تان اردبیل برگزار ش�د.
تعداد آثار ارس�الی  228اثر ش�امل  75 :اثر در بخش
مداح�ی 41 ،اثر در بخش چاوش�ی خوانی 46 ،اثر در
بخش ابتهال 34 ،اثر در بخش مقاالت پژوهشی و 32
اثر در بخش تواش�یح از سراسرکش�ور به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد.
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بخشی از سخنان آقای طاهر شریفی معاون سیاسی امنیتی استاندار اردبیل
 ...جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) بهترین فرصت برای ترویج و نش��ر معارف و فرهنگ غنی رضوی اس��ت و
حضرت امام رضا(ع) به عنوان نش��ان معنوی ایران مایه عظمت و افتخار این س��رزمین اس��ت .امام رضا(ع) نه
فقط در ایران بلکه در کش��ورهای دور و نزدیک جهان در میان مس��لمانان عالقه مندان فراوانی دارد به گونه ای
که بس��یاری از خانواده ها در آن ممالک نام خانوادگی «رضوی» را برای خود انتخاب کرده اند که این موضوع از
عش��ق فراوانشان به این امام همام حکایت دارد .ش��اید باور این موضوع اندکی سخت باشد که در شبه قاره هند
بیش از یکصد میلیون نفر دارای نام خانوادگی رضوی هس��تند و به داش��تن این نام و نی��ز امام بزرگواری مانند
حضرت امام رضا(ع) افتخار می کنند .سراسرایران زمین ،خانه و کاشانه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) است
و ما مردم ایران نیز به این موهبت بزرگ مباهات می کنیم .عش��ق و عالقه به امام رضا(ع) در میان مردم ایران به
اندازه ای است که بس��یاری از ثروتمندان هنگام فرارسیدن وقت لبیک گویی به دعوت حق ،اموال خودشان را
در راه گس��ترش فرهنگ آن امام بزرگوار وقف می کنند .ما به عنوان خدمتگزاران این مردم افتخار می کنیم که
خادم خادمان هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و والیت هستیم.
بخش�ی از س�خنان س�ید ناصر اس�حاقی مدی�رکل فرهنگ و ارش�اد اسلامی اس�تان اردبیل و
دبیرجشنواره
 ...در  9دوره برگزاری جش��نواره مدیحه سرایی ،چاووشی خوانی ،ابتهال و تواشیح رضوی بیش از چهارهزار نفر
در این جش��نواره آثار خود را ارسال کردند که در مجموع  15عنوان کتاب و  14آلبوم صوتی با محوریت فرهنگ
رضوی تولید و تقدیم عالقمندان ش��ده است .امسال نیز  228اثر از سراسرکش��ور به نهمین جشنواره مدیحه
سرایی ،چاوش��ی خوانی ،ابتهال و تواشیح رضوی ارسال شده .دبیرخانه این جشنواره در سه مرحله و با حضور
متخصص��ان امر در قال��ب کمیته داوری آثار را مورد ارزیاب��ی قرار داده تا بهترین آثار از بین آنها انتخاب ش��ود.
مقصود از برگزاری این جش��نواره ،گسترش فرهنگ رضوی که همان اسالم ناب محمدی است .با برگزاری این
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) استعدادهای خوب فرهنگی و هنری را از سراسرکشور در رشته های مختلف
کشف کرده تا آثار بسیاری در زمینه سیره و معارف رضوی تولید و برترین آثار انتخاب شده و در معرض استفاده
عالقمندان قرار گیرد .س��هم کش��ور ایران از  12اختر تابناک امامت و هویت فرهنگی و ارزشی امام هشتم (ع)
اس��ت که خاک کشور عزیزمان مشرف به شرف آن حضرت و همچنین نشر فرهنگ منور رضوی است که امروز
خوش��حال هستیم با برگزاری چنین جشنواره هایی در دنیای پرآشوب و منطقه پرتالطم جهان اسالم در سایه
فرهنگ رضوی می توانیم بهترین آثار را ارائه کنیم.
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برگزیدگان جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی ،تواشیح و ابتهال رضوی
بخش مداحی :
محمدحسین چاوشی زاده از استان قم رتبه دوم
مصطفی راغب از استان یزد رتبه سوم
علی داداش زاده از استان اردبیل رتبه سوم
مهران نوروزی از استان اردبیل رتبه چهارم
بخش چاوشی خوانی :
سادات بنی فاطمه از استان مرکزی رتبه دوم
محمد حسن باغبانی از استان مازندران رتبه سوم
همت قاسمی از استان مازندران رتبه چهارم
محمدخسرو پرویزی از استان گیالن رتبه چهارم
بخش تواشیح :
گروه تواشیح مسک از استان اصفهان رتبه دوم
گروه تواشیح حبل المتین از استان زنجان رتبه سوم
گروه تواشیح نورالثقلین از استان یزد رتبه چهارم
بخش ابتهال :
حسن مختاری از استان یزد رتبه دوم
احمد حسن راهی مالکی از استان خوزستان رتبه سوم
صادق بیت سعید از استان خوزستان رتبه سوم
بخش مقاالت پژوهشی :
اعظم خوش صورت از استان قم رتبه اول
رضا اسمعیل زاده از استان تهران رتبه دوم
عسگر آرمون از استان اردبیل رتبه سوم
هیأت انتخاب و هیأت داوران جشنواره مدیحه سرایی ،چاوشی خوانی،
تواشیح و ابتهال رضوی
 حجت االسالم و المسلمین حسین فتحی			
غالمرضا سازگاری حسین جلیلی		
دکتر سعید سیاح اصل شاپور امانی			
عسگرشاهی حسن محمدپور			
شهروز حبیبی موسی رجبی اصل			
رضا محمدپور سعید نوریان			
-کاظم نظری بقاء

()5
جشنواره جلوه های فرهنگ
رضوی در هنرهای سنتی
استان  :اصفهان
مجری  :اداره کل فرهنگ وارشاد
اسالمی

جش�نوار جلوه ه�ای فرهن�گ رض�وی در هنرهای
سنتی از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین
المللی امام رضا(علیه السلام)  6شهریورماه 1393
در استان اصفهان با پنج رشته نگارگری ،گل و مرغ،
تذهیب ،تشعیرو طراحی نقوش س�نتی برگزار شد.
تعداد  200اثر به دبیرخانه این جش�نواره ارسال شد.
و  35اثر به عنوان آثار برگزیده این دوره جش�نواره
اعالم گردید.
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بخشی از س�خنان حجت االسلام و المس�لمین محمد قطبی مدیر کل فرهنگ وارشاد اسالمی و
دبیرجشنواره
این جش��نواره در سال جاری نسبت به س��ال های قبل از نظر کمی و کیفی رشد فزاینده ای داشته است .استان
اصفهان دارای ظرفیت های هنری بس��یارباالیی اس��ت و در منظومه هنردر هنرهای تجس��می اصفهان دارای
مزیت نس��بی است  .شعاع برکت حضور حرم امام رضا (علیه السالم) و سایر خاندان اهل بیت (علیهم السالم) در
ایران ،عالوه بر س��یره و فرهنگ ،هنر ما را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و در هنرهای تجس��می به صورت خاص
متجلی شده است .نقوش س��نتی هسته اصلی و نقطه کانونی بسیاری از هنرهاست و معماری ایرانی و بسیاری
از ابعاد مختلف هنری که دردنیا مایه افتخار ماست ،مدیون نقوش سنتی است .در طول سال های اخیر ایرانیان
نتوانسته اند این هنر زیبا وناب را در نماهای بیرونی و داخلی اماکن مختلف و طراحی های معماری خود به نحو
شایسته به کارگیرند.
برگزیدگان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی
رشته تذهیب
محدثه چالوک از استان تهران
زهرا مهدوی قهساره از استان اصفهان
بتول ثابتی از استان خوزستان
روح اهلل اسحاق زاده از استان اصفهان
رشته نگاری
مجید علیزاده از استان اصفهان
میثم نیلی از استان اصفهان
رشته طراحی نقوش سنتی
پیمان مهدوی از استان اصفهان
حمزه علی قادری از استان چهارمحال بختیاری
رشته تشعیر
علیرضا اسماعیل پور از استان اصفهان
آسیه نصراصفهانی از استان اصفهان

رشته گل و مرغ
محسن سیدفتاحی از استان اصفهان رتبه دوم
سمیرا مختار زاده از استان تهران رتبه دوم
مریم صافی اصفهانی از استان اصفهان رتبه سوم
هیات داوران جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی

محمدعلی رجبی
هوشنگ جزی زاده
اکبر مصری پور
سیدرضا فتاحی
مهدی دلیلی
مهرداد صدری
مجید صادق زاده
جلیل جوکار
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()6
جشنواره ی نهضت کتابخوانی
رضوی
استان  :البرز
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره نهضت کتابخوانی رضوی از س�ری برنامه
های دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)
در  8شهریورماه  1393برگزارگردید .تعداد افرادی
که در این جش�نواره ش�رکت کرده اند بیش از 5000
هراز نفر بود.
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پیام مهندس طهایی استاندار البرز به جشنواره
 ...دهه کرامت که از نام آن پیداس��ت منش��أ خیر و برکت ایران اسالمی اس��ت حقیقتی که مزین به نام حضرت
معصومه(س) و حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) است که بین الحرمین نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
ازقم میالد حضرت معصومه (س) آغاز و به میالد آقا امام رضا(ع) در مشهد مقدس ختم می شود .حضور مضجع
ش��ریف این عزیزان باعث رونق فرهنگی و معنوی این اقلیم اس��ت .امروز ما مفتخریم که میزبان جشنواره ملی
ب��ا عنوان نهضت کتابخوانی رضوی هس��تیم و خلق اثر زیبای «حکمت های رض��وی » که برگرفته از کالم امام
رئوف حضرت امام رضا(ع) اس��ت .خود برگ زرینی اس��ت که برقامت البرز سترگ حک شده است که بی شک
مانا و ماندگار اس��ت .امروز به خادمان عرصه فرهنگ به خصوص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز
و همچنین بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) در خراس��ان رض��وی خدا قوت می گویم و توفیق روز
افزون در راه اعتالی فرهنگ منور رضوی را از درگاه الهی خواهان و خواستارم.
بخش�ی از سخنان حجت االسلام و المس�لمین حش�متی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
 ...درود و سالم بربدعه الرسول ،حضرت علی بن موسی الرضا(ع) که آنروز با کاروانی خجسته وارد اقلیم پارسیان
ش��دند .حضور این امام همام امروز در سراس��ر این سرزمین پرتو افکنده و طلیعه ش��مس الشموس همه جا را
روش��نی بخشیده اس��ت و چه زیبا فرموده اند « خدا رحمت کند کس��ی که امر ما را احیاء کند » و این کالم آن
حضرت در حدیث سلس��له الذهب اس��ت که همچون کتیبه ای زیبا برتارک تاریخ می درخشد .خوشا به حال
دس��ت اندرکاران جش��نواره بین المللی امام رضا (ع) به ویژه نهضت کتابخوانی رضوی که در این راه عاش��قانه
و صادقانه گام بر میدارند و بی ش��ک رحمت خداوند متعال بدرقه راهش��ان خواهد ب��ود .امیدوارم در راه ترویج
معارف دینی و سیره اهل بیت(علیهم السالم ) در تمامی شئونات زندگی موفق و موید باشید.
بخشی از سخنان سیدموسی حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...نهضت کتابخوانی رضوی ترکیب زیبایی اس��ت .در جامعه ما س��رانه مطالعه پایین آمده و از آنجا که کتابهای
دینی و مذهبی با درون ما عجین شده اس��ت معرفی کتاب جذاب و خواندنی می تواند آشتی بین مردم و کتاب
را ایجاد کند و از س��وی دیگر تولید یک اثر فرهنگی ارزش��مند خواهیم داش��ت .همه ما هدایت ،صداقت ،و.. .
از آبش��خور کالم خدا قرآن مجید نشأت می گیرد به ش��کلی که چراغ هدایت انسانهاست .هرجایی بنگرید می
توانید کتاب را باحکمت ببینید .هیچگاه م��ا ندیدیم که کتاب در کالم وحی بدون حکمت بیاید .و ما از ترجمه
کتاب نیز اس��تفاده کردیم و این اثر ش��کیل را با عنوان حکمت های رضوی وارد ب��ازار کتاب کردیم .این کتاب
زیباترین ؛ اثر گذارترین و ماندگار ترین اثری اس��ت که براس��اس منویات مقام معظم رهبری می تواند براصول
سبک زندگی رضوی نگاشته شده باشد.
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برگزیدگان جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی
حمید رحیملو از آذربایجان غربی		
				
فریبا فالح از البرز
علی اکبر آذری از البرز			
سیدمحمدرضا دادگستر از تهران		
حسن رحیملو از آذربایجان غربی		
				
ابوالفضل معدنی
				
فاطمه صداقتی البرز
			
سمیرا فروغی از تهران
			
محمد عبدوی از تهران
			
میرکمال کاظمی از البرز
				
مهناز ولی از البرز
			
هادی کوشا از خراسان رضوی

قربانعلی قره حسنلو از البرز
محمدحسین الماسی از کرمانشاه
خلیل بیگ زاده از کرمانشاه
سمیه سادات سیداحمدی از البرز
محسن نوذری از البرز
مریم یکه زارع از البرز
حسن ابوالحسنی از البرز
صغری لطفی فرماشی از البرز
سعید داورزنی
غالمرضا فرد روحانی از تهران
لیال حضرتی لیواری از البرز
طیبه ملکان از البرز

هیأت علمی و مشورتی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی
دکتر ابراهیم صدیق
دکتر سعید مصطفایی
دکتر محمد صادق باغستانی
دکتر محمدجواد مروج طبسی
دکتر سیدعباس مسعودی
عباس پورعبادی
سیداحمد علوی
سیدموسی حسینی کاشانی

()7
جشنواره سفرنامه نویسی و
خاطره نویسی رضوی
استان  :ایالم
مجری  :اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی

جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی از
س�ری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(علیه السالم )  10شهریورماه  1393در ایالم
برگزار ش�د .تعداد  570اثر به جشنواره ارسال شد و
 16اثر به عنوان اثر برگزیده در دو گروه س�نی زیر 18
سال و باالی  18سال در این دوره از جشنواره معرفی
شده است.
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بخشی از سخنان حضرت حجت االسالم و المسلمین محمدنقی لطفی نماینده ولی فقیه در استان
و امام جمعه
جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) گامی مهم در توس��عه و ترویج س��یره و منش امام هشتم (ع) در جامعه
اس��ت .برپایی این جشنواره همزمان با دهه کرامت در استانهای سراسر کشور باید انعکاس دهنده سیره عملی،
اخالقی و عرفانی ائمه معصومین(ع) به ویژه حضرت ثامن الحجج(ع) باش��د .از متولیان برگزاری این جشنواره
می خواهم در ای��ن محافل فضایل ،مناقب و مکارم امام رضا(ع) را به نحو مطلوب برای مردم بویژه نس��ل جوان

تبیین و تش��ریح کنند .بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) در ایران موجب افتخار و سربلندی ملت است در طول
س��ال میلیون ها ایرانی وظیفه خود می دانند که به پاس این نعمت الهی به زیارت حضرت امام رضا(ع) مش��رف
ش��وند .س��یره علمی و اخالقی ائمه معصومین (ع) تحوالت بزرگی در جامعه به وجود آورده و بسیاری از آسیب
های اجتماعی و تهاجم فرهنگی دشمنان را خنثی کرد.
جشنواره رضوی همزمان با دهه کرامت در اس��تان یک رویداد مهم فرهنگی مذهبی است و از دست اندرکاران
می خواهم این جشنواره را باشکوه تر برگزار نمایند.
بخشی از سخنان علی گهرسودی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...جشنواره خاطره نویسی و سفرنامه نویسی رضوی امسال با دریافت  570اثر از اقصی نقاط کشور اقدام به چاپ
کتاب از مجموعه آثار رسیده نموده است که این اقدام با هدف ترویج فرهنگ منور رضوی انجام گرفته است.
جش��نواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) باهدف ترویج فرهنگ رضوی و آشنایی بیشتر با زندگینامه و سیره امام
هش��تم ش��یعیان همه س��اله دهه کرامت از میالد حضرت معصومه (س) تا میالد امام رضا(ع) با همکاری کلیه
نهادهای فرهنگی کشور و  75کشور جهان به صورت همزمان برگزار می شود.
برگزیدگان جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی
بخش خاطره نویسی باالی  18سال
فرزانه رالوردی از استان کهگیلویه و بویراحمد
محمدرضا خورشیدیان از استان تهران
علی رضایی و صدیقه رضایی از استان آذربایجان شرقی
امیر مرادی راد از استان خراسان رضوی
بخش خاطره نویسی زیر  18سال
فاطمه خیامی نژاد از استان خراسان رضوی
مریم افسری از استان یزد
سارا بگ زاده از استان تهران
مریم ستایش فر از استان تهران

بخش سفرنامه نویسی باالی  18سال
سیدعبدالحمید عظیمی از استان خراسان رضوی
علیرضا احرامیان پور از استان یزد
حسین گیتی از استان تهران
فهیمه مقیسه گرگانی از استان گلستان
بخش سفرنامه نویسی زیر  18سال
فائزه دستیاری از استان ایالم
مهتاب مرادی راد از استان خراسان رضوی
امیرحسین ابراهیمی خیبر از استان تهران
طیبه دستیاری از استان ایالم
هیأت داوران جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی
دکتر علی حسن سهراب نژاد
طاهر سارایی
محمدعلی قاسمی
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()8
جشنواره مشاعره رضوی
استان  :بوشهر
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره مش�اعره رض�وی از س�ری برنام�ه های
دوازدهمی�ن جش�نواره بین المللی ام�ام رضا(ع) 9
ش�هریورماه  1393در اس�تان بوش�هر برگزارش�د.
دراین جشنواره  400نفر ش�رکت کننده داشت که 8
نفر به عنوان برگزیده معرفی شده اند.
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بخشی از سخنان آیت ا ...صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
 ...شعررضوی انس��ان را به کمال و معراج می رساند ،شعر تیری است براندیش��ه انسان که شاعر آن را به طرفی
که هدفش اس��ت ،سوق می دهد .دهه کرامت ،جشن زیر سایه خورشید و همه این امور موقعیتی برای رشد در
عرصه های معرفتی و رفتاری اس��ت و اگر نتوانیم رش��د معرفتی و رفتاری در خود ایجاد کنیم ،از این موقعیت
اس��تفاده ای نکرده ایم .هنر شعر موثرترین هنر برای تأثیرگذاری براذهان انسان هاست ،شعر و مشاعره رضوی
انس��ان را ،هم به کمال و معراج می رس��اند و هم در س��قوط آرمانی قرار می دهد .از این نظر باید از آن در مسیر
هدایت بهره جست .در اس��تان بوشهر مردم و به خصوص جوانان به شعر آیینی توجه ویژه دارند چرا که جایگاه
ش��عر و به خصوص شعر آیینی در این استان بس��یار رفیع است .شعررضوی یکی از مصادیق شعر آیینی است از
زمان ظهور ادیان الهی سرودن شعر آیینی آغاز شده که تأثیرات خوبی در جامعه داشته است.
پیام دکترمصطفی ساالری استاندار بوشهر به جشنواره مشاعره رضوی
 ...ش��عر و ش��اعری بازتاب ذوق و اندیش��ه و حدیثی گویا از رابطه تنگاتنگ انس��ان با روزگار خویش است و اوج
تجلی آن در بس��تر فرهنگ و تمدن غنی اسالمی نمایان می شود .ش��اعران این دیار آنگاه که برای نشان دادن
ارادت قلبی و خالصانه خویش به ائمه عصمت و طهارت (ع) دس��ت برقلم برده اند کاری کارس��تان کرده و جلوه
ای باش��کوه از پیوند میان دین و هنر را ب��ه نمایش در آورده اند .این هنر در طول اعص��ار مختلف با بهره گیری
از لطافت و س��ادگی خود و معنویتی برگرفته از فطرت پاک و زالل ش��اعر ،با آثاری جاودانه بر جای مانده و روز
به روز مس��یر تعالی و تکامل خویش را می پیماید .برگزاری نهمین جش��نواره ملی مش��اعره رضوی در استان
بوش��هر که مردمانش از دیرباز ارادتی عمیق و قلبی و پیوندی ناگسس��تنی با ثامن ائمه حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) داشته اند اقدامی مبارک است این جشنواره فرصتی است مغتنم تا متولیان این امر در کنار بهره گیری
از آثار ارزش��مند شاعران کشور زمینه س��از ترویج فرهنگ غنی رضوی در جامعه باش��ند .ضمن آن که فضای
معنوی که به برکت برگزاری این مراس��م در جامعه هنری اس��تان و در میان شاعران عزیز به وجود آمده اتفاقی
ارزشمند اس��ت که باید از آن به نحو شایس��ته بهره برد .اینجانب ضمن خیر مقدم به اساتید گرانقدر و شاعران
عزیز سراسرمیهن عزیز اسالمی که با حضور خویش رونقی صدچندان به این جشنواره بخشیده اند از زحمات و
تالش��های ارزنده همه دست اندرکاران برگزاری این جشنواره فرهنگی و معنوی قدردانی کرده و موفقیت همه
شاعران عزیز را با بهره گیری از س��یره متعالی هشتمین اخترتابناک آسمان امامت و والیت و تحت لوای آرمان
های بلند امام راحل عظیم الش��أن (ره) و در پرتو منویات رهبر معظم انقالب اس�لامی و در راستای سیاستهای
دولت تدبیر وامید از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم .
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بخشی از سخنان مهندس محمدحسین پرآور معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر
 ....این جش��نواره با این عظمت و بعد معنوی افتخاری است برای کس��انی که میزبان هستند و برای کسانی که
در این جش��نواره می آیند و هنر عرضه می کنند .شاید شما مش��اعره کنندگان عزیز در جشنواره های متعدد
حضور داش��ته اید ولی ویژگی این جشنواره یک ویژگی خاص است ما در این جشنواره عرض ارادت می کنیم به
کس��ی که خود و خواهرش دو نگین گرانبها برروی کره خاکی هستند و ما مفتخریم که در کنار آنها هستیم .در
این شرایط و در این اوضاع که اکنون در دنیا وجود دارد کشور ما به برکت وجود این دو گوهر مبارک است که در
آرامش و آسایش و امنیت بسر می برد .و این افتخار بزرگی است.
شعرگفتن هنر اس��ت ولی هنرمند آن است که از شعر بهره معنوی بگیرد و توشه برای آخرت داشته باشد یعنی
هنر را در جهت کس��ب رضای خاطر خدا قرار بدهد ،به فرهنگ رضوی و نش��ر آن اهتمام بورزد و تالش کند به
عنوان یک سرباز در عرصه هنر ادای دین کند این مهم است.
بخشی از سخنان دکتر حمیده ماحوزی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...ملت ایران همیش��ه به داشتن ذخیره گاه معنوی رفیع و عظیمی چون خراسان افتخار می کنند چرا که وجود
امام هش��تم(ع) در سرزمین ایران سبب شده است که کش��ور در مسیر آزمانی اسالم ،مکتب و معارف اهل بیت
قدم بر دارد و زمینه غرور ملی و اسالمی را در عرصه های مختلف فراهم کند .دردهه کرامت شاهد خیزش عظیم
دوس��تداران اهل بیت در ادای تکلیف و وظیفه سنگین ترویج فرهنگ و هنر رضوی در جای جای این سرزمین
هس��تیم که باگردآمدن هنرمندان و س��رایندگان در کنار هم جشنواره ای معنوی و حقیقی نمود پیدا می کند.
نهمین جشنواره ملی مشاعره رضوی از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فرصت
و بهان��ه ای مبارک اس��ت تا فرهنگ غنی دینی ،معارف اهل بیت (ع) و اندیش��ه رضوی را با قرائت ش��عر در هم
آمیخته و ترکیبی زیبا از هنر و معنویت را رقم زنیم .وزیر محترم فرهنگ و ارش��اد اس�لامی فرمودند :جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری جمهوری اس�لامی ایران از بارزترین مظاهر
دیپلماس��ی فرهنگی در داخل و خارج از مرزها به ش��مار می آید .امس��ال که با کالم ناب رهبری سال اقتصاد و
فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی مزین ش��ده اس��ت جا دارد این رویداد مهم بیش از گذشته مورد توجه و
اهمیت قرار گیرد و با اس��تفاده از ظرفیت های فرهنگی و هنری در اشاعه و گسترش فرهنگ غنی رضوی تالش
نماییم.

برگزیدگان جشنواره مشاعره رضوی
زهرا معصومی از استان بوشهر رتبه اول
مرتضی اسداللهی از استان تهران  /اسالم شهر رتبه دوم
زینب کاظمی از استان بوشهر  /دیر رتبه سوم
زهره نیکنام از استان بوشهر  /برازجان رتبه چهارم
عبدالمهدی آسیایی فر از استان بوشهر  /خورموج رتبه پنجم
احسان گرگین زیارتی از استان بوشهر  /برازجان رتبه ششم
جواد حسینی از گناوه رتبه هفتم
فاطمه بحرینی مطلق از استان بوشهر  /برازجان رتبه هفتم
هیأت داوران جشنواره مشاعره رضوی
سعید بیابانکی
علی هوشمند
محمد رضا احمدی فر
حسین دارند
مرضیه معصومی
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() 9
جشنواره پیامک ادبی رضوی
استان  :تهران
مجری  :مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی

جش�نواره پیامک ادبی رضوی از س�ری برنامه های
دوازدهمین جش�نواره بین المللی ام�ام رضا(ع) در
ش�هریورماه  1393با دریافت  776250هزار پیامک
به کارخود پایان داد .از تعداد پیامک دریافتی 3080
پیامک ب�ه مرحله ارزیابی نهای�ی راه یافت که از این
می�ان  33پیامک از ط�رف هی�أت داوران به عنوان
پیامک های برگزیده انتخاب شدند.
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بخش�ی از س�خنان دکتربابک دربیکی مش�اوروزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی و
دبیرجشنواره
 ...جش��نواره رضوی ،جش��نواره ای است که تالش دارد تا با گس��ترش فرهنگ رضوی با استفاده از ساده ترین
ابزارهای ارتباطات نوین ،محتوایی اخالقی ،انسانی و متناسب با شأن و جایگاه فرهنگ و تمدن ایرانی ،اسالمی
تولید کن��د تا از این رهگذر ،با گس��ترش فرهنگ مرتبط با س��یره ائمه اطهار به ویژه در نس��ل جوان به ارتقاء
فرهنگی و اخالقی جامعه کمک کند .این جش��نواره عرصه ای مناس��ب برای بهره مندی از ابزار ارتباطی نوین
در جهت دس��تیابی به اهداف تعریف شده از برپایی جشنواره امام رضا(ع) جشنواره پاسداشت زیبایی ها خوبی
ه��ا و مکارم و فضائ��ل واالی اخالقی بوده که در وجود گهربار راهنما و الگوی بزرگ و نماد انس��ان کامل ،تجلی
یافته اس��ت .اهداف مدنظر جشنواره بیش از آن که قرار باشد کارنامه ای کمی به جای بگذارد ،برتوسعه و رشد
فرهنگی توجه دارد که متأثر از فرهنگ ائمه اطهار و س��یره امام رضا(ع) اس��ت .فرهنگی که به ظلم ،دورغ ،ریا،
تنبلی ذهنی و مردم فریبی دس��ت رد زده ،در عوض سرشار از مهربانی ،انسانیت ،شرافت ،راستی ،تالش برای
کار حالل ،خالقیت ،عشق و خردورزی است.
برگزیدگان جشنواره پیامک ادبی رضوی
			
فائزه زرافشان از استان یزد
شبنم فرضی زاده از استان اردبیل		
مهری توسلی منش از استان خراسان رضوی
		
سودابه علیزاده از استان خراسان رضوی
			
روح اهلل کیان از استان تهران
			
مصطفی جلبلی از استان بوشهر
			
عفت شریعتی از استان تهران
		
وجیهه حکمت اندیش از استان قم
ظفر مهدلو از استان تهران

فرزانه شاهسواری از استان لرستان
محمود جهاندیده از استان اردبیل
سمیه تورجی از استان فارس
سمانه مدحی از استان قزوین
سولماز انصاری از استان تهران
زهرا عاشوری ثابت از استان گیالن

بهرام نوری گندم آباد از استان البرز
سمیه عباس زاده از استان اردبیل

هیأت داوران جشنواره پیامک ادبی رضوی
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدعلی مهدوی راد
دکتر کریم زمانی
دکتر علی رواقی
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() 10
جشنواره رسانه های دیجیتال
رضوی
استان  :تهران
مجری  :مرکز توسعه فناوری
اطالعات و رسانه های دیجیتال

رس�انه های دیجیتال رض�وی از س�ری برنامه های
دوازدهمی�ن جش�نواره بی�ن المللی ام�ام رضا(ع)
10ش�هریورماه  1393در س�الن اجتماعات سازمان
س�ینمایی وزارت فرهنگ و ارش�اد اسلامی برگزار
ش�د .بیش از  1500اث�ر در  5بخش ب�ه دبیرخانه این
جشنواره ارسال شد.

47

بخشی از سخنان محمدحسن انتظاری دبیرشورای عالی فضای مجازی
 ...جش��نواره رسانه های دیجیتال رضوی و مس��ابقات و اینگونه برنامه ها می تواند در نهضت تولید محتوا نقش
بسزایی را ایفا کنند .البته حضور ما در فضای مجازی از بابت محتوا بسیار کم بوده و عمده سرمایه گذاری کشور
در حوزه زیرس��اخت اس��ت .در این میان با چالش فرهنگی روبرو هس��تیم و تحقیقات متعددی که انجام شده
نش��ان می دهد این چالش ها در حال تأثیر است و باید هرچه زودتر س��اماندهی محتوا انجام دهیم .امیدواریم
شبکه ملی اطالعات که زیرساخت های آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حال اقدام است هرچه
سریعتر راه اندازی شود.
بخش�ی از س�خنان س�یدمرتضی موس�ویان رئیس مرکز توس�عه فناوری اطالعات و رسانه های
دیجیتال
 ...این جشنواره در راستای ادای تکلیف مرکز و انجام تعهدات قانونی برگزار شد چرا که امروز بحث اصلی توجه
به محتوا و نظارت برتولید آن اس��ت .حساس��یت و توجه به محتوای فضای مجازی آنقدر حائز اهمیت است که
مقام معظم رهبری فرموده اند اگر شخصا فرصت می داشتم خود این مسئولیت را برعهده می گرفتم .اگر همه
توان را برای تولید محتوا به خرج دهیم باز هم شکاف عمده ای وجود دارد .در این بخش  1500اثر به دبیرخانه
جش��نواره ارسال شد که نس��بت به دوره پیش بسیار چشمگیر اس��ت .همچنین در این دوره کارگروهی به نام
پیامک ادبی رضوی تش��کیل و یک میلیون پیامک را در این خصوص دریافت کرد .حال توصیه می کنم تمامی
آح��اد مردم در حوزه تولید محتوا به ما بپیوندند تا مفهوم فرهنگ مردمی معنا پیدا کند چرا که ما معتقدیم این
فرهنگ تأثیرگذاری بیشتری دارد.
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برگزیدگان جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی
بخش پایگاه اینترنتی
سید محمد جوان حسینی – پایگاه اینترنتی در حریم طوس
بخش نرم افزارهای رسانه ای
مصطفی بابا زاده – نرم افزار خورشید مشرق
بخش نرم افزارهای تلفن همراه
صادق جبلی  -نرم افزار تلفن همراه مشهد رویداد
بخش پویانمایی
روح اهلل سعادتمند  -عالمه طبرسی
بخش وبالگ
امیرحسین مهدی پور -وبالگ امام رضا (ع)

()11
جشنواره محیط زیست در
فرهنگ رضوی
استان  :تهران
مجری  :سازمان حفاظت محیط
زیست کشور

هیأت علمی و هیأت داوران جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی
دکتر بهرام صادقی
حسین افسری
علیرضا تقیان
ولی ا ...قدیمی

جش�نواره محی�ط زیس�ت در فرهن�گ رض�وی
از س�ری برنام�ه ه�ای دوازدهمین جش�نواره بین
المللی امام رضا(ع) ش�هریورماه  1393در استانهای
اصفهان،ایلام ،خراس�ان رض�وی ،زنج�ان و ق�م با
مرکزی�ت س�ازمان حفاظت محیط زیس�ت کش�ور
برگزار شد.
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بخش�ی از س�خنان مهندس محمد دروی�ش مدیرکل آموزش و مش�ارکت های مردمی س�ازمان
حفاظت محیط زیست کشور و دبیرجشنواره
 ...در كتاب آس��ماني ما بيش از نيمي از آيات به مواهب طبيعي اشاره ش��ده است و براي اينكه مردم را به سمت
نور الهي دعوت كند بر این آیه ها تأكيد فرموده اس��ت كه نش��ان دهنده ی اهميت محيط زيس��ت در دين الهي
وآسماني ما است .ما انسان ها در زندگي روزمره هرگاه نياز به اثبات حقانيت خودمان داشته باشيم به عزيزانمان
قسم مي خوريم وخداوند نيز در قرآن کریم در آيه ی  14سوره مومنون آشكارا از درخشان ترين مواهب طبيعي
ياد مي كند  :سوگند به خورشيد وروشنايي آن ،سوگند به ماه چون از پي آن در آيد ،سوگند به روز چون زمين را
روشن گرداند ،س��وگند به شب كه آن را فرا پوشاند ،سوگند به آسمان وآنكه آن را بنا نهاد ،سوگند به زمين وآن
كه آن را بگس��تراند .اين ها همه نش��ان از وظيفه ی خطير ما به عنوان سازمان متولي طبيعت ايران در حفظ آيه
هاي خلقت و مواهب طبيعي كه پروردگار به آنها سوگند مي خورد ،دارد.
تقارن جش��نواره ی ملی محیط زیس��ت درآموزه های رضوي با دهه ی كرامت و تولد امام رضا (ع) ،نش��انه ارج
نهادن خانواده ی بزرگ س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به آموزه هاي رضوي است که بايد بستر مهمي باشد
براي حفظ آن چيزي ك��ه به عنوان ضامن كيفيت رش��د وبالندگي اجتماعي ايراني��ان در اصل پنجاهم قانون
اساسی جمهوری اسالمی از آن ياد شده است.

سومین جشنواره محیط زیست درآموزه های رضوی درمناطق پنجگانه کشور
مناطق پنجگانه :
منطقه  : 1استان اصفهان ( ش��امل استانهای  :بوشهر– هرمزگان – کرمان  -سیستان و بلوچستان  -فارس -
کهگیلویه وبویراحمد ) – 93/6/ 6
منطقه  : 2استان ایالم ( شامل استانهای  :همدان – کرمانشاه – خوزستان – چهارمحال و بختیاری  -لرستان
93/6/9
منطقه  : 3اس�تان خراس�ان رضوی ( شامل اس��تانهای  :خراسان شمالی – خراس��ان جنوبی – سمنان –
گلستان – یزد ) – 93/6/15
منطقه  : 4اس�تان زنجان ( شامل استانهای  :آذربایجان ش��رقی -آذربایجان غربی– اردبیل – کردستان ) –
93/6/12
منطقه : 5استان قم (شامل استانهای :البرز– قزوین -تهران – مازندران-گیالن-مرکزی)93/6/10 -

منتخبین سومین جشنواره منطقه ای
محیط زیست در فرهنگ رضوی  -استان اصفهان (منطقه ) 1
برگزیدگان در بخش عكس حرفه اي
زينب السادات شاه زيدي /استان اصفهان
جواد نظري /استان فارس
ميثم قاسمي  /استان هرمزگان
محیط بانان برگزیده بخش عكس
هدایت دیده بان  /استان کهگیلویه و بویراحمد
حسین اکبری  /استان اصفهان -نایین
روح اله علیزاده  /استان بوشهر
علی سرخوش  /استان کرمان
هیأت داوران بخش عکس
حسن مقیمی
مهدی انصاری
پژمان کاوسی
جواد آرمانمهر
داود مرزی زاده
ابراهیم هرندی
برگزیدگان بخش پوستر
محمد نصوحی  /استان اصفهان
راضیه آذرخش  /استان کهگیلویه و بویراحمد
فرزانه سلیمانی  /استان اصفهان
هیأت داوران در بخش پوستر
فرزان معظم
سید مصطفی قادریان
جواد آرمانمهر
داود مرزی زاده
ابراهیم هرندی
فیروزه سعادتی
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برگزیدگان بخش خاطره نویسی
علی سرخوش  /استان کرمان
محمد عرب زاده آراني  /استان اصفهان
عبد الرسول غريبي  /استان بوشهر
هیأت داوران بخش خاطره نویسی
محمود سلطانی
سید مصطفی قادریان
جواد آرمانمهر
داود مرزی زاده
ابراهیم هرندی
فیروزه سعادتی
منتخبین سومین جشنواره منطقه ای
محیط زیست آموزه های رضوی  -استان ایالم (منطقه )2
برگزیدگان در بخش عکس
بیات آزاد بخت از استان لرستان
هادی کریمی از استان ایالم
عبدالحسین محمدی از استان ایالم
برگزیدگان بخش پوستر
زینب نقی پور ازاستان لرستان
عالیه چنگیزی از استان خوزستان
حمید قالیجاری ازاستان کرمانشاه
برگزیدگان بخش نقاشی
سارا نادری از استان خوزستان
نازنین رو بخش ازاستان همدان
هانیه کاظمی از استان ایالم

هیأت داوران جشنواره
حسن اسدی
شمس الدین غیابی
محمدرضا برجعلی زاده
منتخبین سومین جشنواره منطقه ای
محیط زیست در آموزه های رضوی  -استان خراسان رضوی (منطقه )3
برگزیدگان بخش عکاسی حرفه ای
حسین اصالحی  -استان خراسان رضوي
بهروز جعفري  -استان خراسان شمالی
آرش مودي  -استان خراسان جنوبی
برگزیدگان بخش عکاسی آماتور
علی نوروزي  -استان سمنان
محسن نصیري  -استان یزد
جلیل حسن زاده  -استان گلستان
برگزیدگان بخش پوستر
حسین حسین زاده -استان خراسان رضوي
مجید نیکزاد  -استان سمنان
زهره فعالی – یزد
برگزیدگان بخش داستان کوتاه
طاهره مقدم  -استان خراسان جنوبی
محمد رضا حجتی  -استان خراسان شمالی
سکینه حسن پور  -استان گلستان
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منتخبین سومین جشنواره منطقه ای
محیط زیست در آموزه های رضوی  -استان زنجان (منطقه )4
برگزیدگان بخش عکس
اسداهلل قربانزاده  /زنجان
مهدی کسایی کیوی  /اردبیل
صغری سلمانی  /اردبیل
عابس نادعلیزاده  /زنجان
رویا غفارزاده  /زنجان

منتخبین سومین جشنواره منطقه ای
محیط زیست در آموزه های رضوی  -استان قم (منطقه )5
برگزیدگان بخش پوستر
اشکان فیاض منش – استان تهران
		
فرهود مقدم – استان قم
حسین خانی هزاوه – استان مرکزی
برگزیدگان بخش عکس
		
زهرا مهدوی – استان قم
		
ناییجی – استان مازندران

عباس نژاد – استان تهران
حسین خادمی – استان مازندران

محیط بانان برگزیده بخش عکس
امامعلی یگان زاده – استان تهران
		
طیب احمدی – استان قم

مهران نوروزی – استان تهران
رضا کرمی – استان تهران

هیأت داوران بخش عکس و پوستر
ناصر محمدی
پویا بیات

برگزیدگان بخش نقاشی
		
سارا گایینی – استان تهران
		
مبینا روزبهانی -استان تهران
		
الینا فالحتی – استان تهران

ساالر ملک لو – استان تهران
سروناز مومن پور – استان قزوین
محمدرضا توکلی – استان تهران

برگزیدگان بخش خاطره نویسی

برگزیدگان بخش مقاله نویسی

برگزیدگان بخش پوستر
الهام خدابنده  /آذربایجان شرقی
ابوالفضل خاتمیان  /آذربایجان شرقی
نشاط فرخی  /زنجان
پویا پیشکاری  /زنجان

نجاتعلی عیوضی /زنجان
اسماعیل قلیزاده  /زنجان
ابراهیم رحیمی /اردبیل
محرمعلی عزیزی  /زنجان
سلیمان یاوری  /زنجان

هیأت داوران بخش خاطره
امیر حسین اسرافیلی

		
زهره باقریان -استان قم
		
سیما زرآبادی – استان قزوین
بایرام محمودی – استان البرز

هیأت داوران جشنواره
		
حجت االسالم والمسلمين زارعتي
		
حجت االسالم و المسلمين مقدسي
				
علي رضا قره گوزلو
ابراهيم سليماني

مژگان محمدی – استان تهران
سینا معماری – استان مازندران

حجت االسالم و المسلمين رحماني
سيد محمدعلي سيد ابراهيمي
حسين ساماني
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()12
جشنواره ي وبالگ نویسی رضوی
استان  :تهران
مجری  :ناحیه مقاومت بسیج
حضرت ولی عصر (عج)
سپاه محمد رسول ا(...ص)

جشنواره وبالگ نویس�ی رضوی از سری برنامه های
دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) در 6
مهرماه  1393توس�ط ناحیه مقاومت بسیج حضرت
ولی عصر(عج) س�پاه محمد رس�ول اهلل (ص) استان
تهران برگزار شد 389 .اثر در بخش ملی و  53اثر در
بخش بین المللی به دبیرخانه این جش�نواره ارسال
ش�د 8 .اثر به عنوان اثر برگزیده بخ�ش ملی و  3اثر
ب�ه عنوان اثر برگزیده بخش بی�ن الملل از نظر فنی و
محتوایی انتخاب شدند.
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بخشی از سخنان سروان علی کوثری دبیرجشنواره وبالگ نویسی رضوی
 ...ناحیه مقاومت ولی عصر(عج) برای دومین س��ال میزبان برگزاری جشنواره وبالگ نویسی رضوی با همکاری
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) اس��ت ودرواقع این جش��نواره در راستای راهبرد اصلی در ناحیه
مقاومت ولی عصر(عج) مبنی بر ترویج سبک زندگی اسالمی و تربیت نیروی هم تراز انقالب اسالمی برگزار شد
و مراحل اجرایی خود را مرحله به مرحله پشت سرگذاشت تا امروز به مراسم اختتامیه خود برسد .سرفصل های
تعیین شده برای جشنواره در راستای موضوع کلی سبک زندگی تدوین شد که از جمله می توان به موضوعاتی
همچون مدگرایی از دیدگاه امام رضا(ع) ،سبک زندگی رضوی ،اخالق شهروندی در سبک زندگی ائمه ،الگوی
اقتصادی خانواده در س��یره رضوی ،سبک افزایش جمعیت و مدل مناسب خانواده در سیره امام رضا(ع) و ائمه،
شادی ونشاط در س��یره ائمه و نوع تغذیه و سبک تغذیه در سیره زندگی ائمه اطهار(ع) اشاره کرد .در جشنواره
امسال از کشورهایی چون هند ،عربستان ،آمریکا ،شیلی ،سوئد ،انگلیس و امارات اثر دریافت شد .آثار خارجی
با چهارزبان انگلیسی ،عربی ،اسپانیولی و پرتقالی بود که مورد ارزیابی قرار گرفت.
بخش�ی از سخنان سرهنگ رضا زرگر معاون فرهنگی س�پاه حضرت محمدرسول اهلل (ص) تهران
بزرگ
 ...همانطور که در عالم واقع انس��ان صالح و غیرصالح داریم در بین کاربران مجازی نیز به همین ش��کل اس��ت،
کاربران صالح و غیرصالح داریم در قرآن کریم ویژگی ها و خصوصیات انسان های صالح و کافر بیان شده است و
این که هرکدام چه جایگاهی را در آخرت خواهند داش��ت .همانطور که در تقابل جبهه حق با باطل ایمان حرف
اول را می زند در فضای مجازی نیز به همین ش��کل اس��ت ،تمامی افراد در جبهه باطل بیدار و همواره به دنبال
تغییر س��بک زندگی و گرفتن ایمان و اعتقادات مردم هس��تند و ما باید پدافندی با آنها مقابله کنیم .جشنواره
وبالگ نویسی رضوی نیز به عنوان یک تولید ارزشمند در فضای مجازی تنها نباید به امام رضا(ع) محصور شود،
بلکه این جشنواره باید به تمامی ائمه معصوم ،تمام منویات و فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری،
بزرگان دینی در بخش های مختلف مربوط شود.
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برگزيدگان جشنواره ي وبالگ نويسي رضوی
بخش بین الملل
رمضان علی از کشور پاکستان با عنوان وبالگ هشتمین خورشید
مهدی حیدری از کشور سوئد با عنوان وبالگ امام عشق
رودریگو جالوی از کشور برزیل
بخش ملی
حسن جمشیدی با عنوان وبالگ پایگاه تخصصی امام رضا(ع)
فالور جانی با عنوان وبالگ السالم
مونا دباغیان با عنوان وبالگ هشتمین خورشید
نیلوفر ضرونی با عنوان وبالگ هشتمین آسمان
شهریار موالیی با عنوان وبالگ عاشقان ثامن الحجج (ع)
رضا آقازاده کلیبر با عنوان وبالگ سبک زندگی در سیره امام رضا (ع)
محمدامین میرزایی با عنوان وبالگ غریب بی غروب
زینب اسدی با عنوان وبالگ کبوتر حرم
حامد سلیمانی با عنوان وبالگ پایگاه ناجی هشتم
هيات داوران جشنواره ي وبالگ نويسي رضوی
بخش فني

وحید اهلل وکیل
شاهرخ صالحی کرهرودی
علی جمشیدی

بخش محتوایی
حجت االسالم و المسلمین سیدمجتبی آیت اللهی
حجت االسالم و المسلمین مجتبی معلمی
حجت االسالم والمسلمین ایمان جعفری
حجت االسالم و المسلمین سیدمحمد موسوی
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نجفی

()13
جشنواره ادبیات کودک و
نوجوان رضوی
استان  :چهارمحال و بختیاری
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی از س�ری
برنامه های دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(ع)  11ش�هریورماه  1393در استان چهارمحال
بختیاری – ش�هرکرد برگزار ش�د .تع�داد  1466اثر
به دبیرخانه جش�نواره ارس�ال ش�د ک�ه  34اثر در
رشته های ش�عر ،قطعه ادبی و داستان به عنوان آثار
برگزیده اعالم شد.
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بخش�ی از س�خنان حجت االسلام و المس�لمین فاطمی رئیس حوزه علمیه و امام جمعه موقت
شهرکرد
 ....تربیت فرزن��د بیش از آنچه که با آموزه های کالمی و ارتباط زبانی ص��ورت گیرد بر رفتارهای علمی مبتنی
اس��ت و این موضوع در تربیت اسالمی و س��یره معصومین (ع) جایگاه ویژه ای دارد .از روشهای تربیتی اسالم
رعایت عدالت میان فرزندان اس��ت و این روش در خانواده های موفق و متعادل بیشتر دیده می شود و در سیره
نب��وی و ائمه اطهار جایگاه واالیی دارد .والدینی در حیط��ه ارتباطی و در مهارت های فرزند پروری موفقند که
از حیطه های ش��ناختی قادر به درک ویژگیهای مهم فرزندانشان باشند که از سنت و سیره ائمه استخراج شده
باش��د یادآوری این نکته الزم است که در سیره رضوی برنقش سرپرست و مدیر برای گروههای مختلف جامعه
تأکید شده است که شامل کانون خانواده و محیط زندگی نیز می شود .
بخش�ی از س�خنان همایون امیرزاده مش�اور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیرکارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ....جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی می تواند اثر بسزایی در تربیت نسل جوان و کتابخوان داشته باشد.
پس از  9دوره برگزاری این جش��نواره می ت��وان به زایش های جدید ادبی فکر کرد .اگر این جش��نواره دارای
تولیدات فاخر و قابل اس��تفاده باشد سایر بخشهای جشنواره نیز از آن استفاده خواهند کرد یکی از مزیت های
این جشنواره گستره جغرافیایی آن است و بیشتر مناطق کشور متوجه برگزاری آن شده اند .این جشنواره می
تواند در تربیت نسل کتابخوان ایفای نقش کند به این دلیل که عمده مخاطبان آن کودکان و نوجوانان هستند.
تفکر امروزی مدیری��ت فرهنگی در حوزه رضوی برمبنای افزایش آثار جدید در حوزه فرهنگ رضوی اس��ت.
می توانیم با افتخاربگوییم که جش��نواره امام رضا(ع) رویکردی مردمی و اثر گذار در فرهنگ عمومی جادارد و
این حرکت آبرومند موجب پیدایش رخدادهای تازه فرهنگی ش��ده اس��ت .جشنواره ادبیات کودک و نوجوان
رضوی از جش��نواره های موفق کشوری محسوب می شود که با داش��تن  9دوره تجربه در برگزاری سالیانه به
صورت کشوری می تواند در تش��کیل حلقه ادبیات کودک و نوجوان به عنوان یک مرجع محسوب شود .سیره
ائمه و معصومین(ع) در ادبیات کودک و نوجوان دارای تاثیرات قابل توجهی است .چاپ کتاب آثار کاری مورد
تحس��ین است که می تواند به عنوان یک مرجع در حوزه ادبیات کودک و نوجوان در مورد تحلیل محتوایی آثار
کمک شایانی بنماید.
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بخشی ازسخنان جوادکارگران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...استان چهارمحال بختیاری در سال  83اولین جشنواره استانی شعر و مولودی خوانی را برگزار و در نمایشگاه
رضوان ایران که در مش��هد برگزار شد حضوری فعال داشت .در سال  85پس از تصویب موضوع ادبیات کودک و
نوجوان رضوی دبیرخانه اس��تان به عنوان یکی از پرمخاطب ترین جشنواره ها عنوان باالترین درصد جذب َآثار
را به خود اختصاص داد این جشنواره پس از  9دوره متوالی توانست جایگاه خود را در میان شاعران ،نویسندگان
و عالقمندان به موضوع ادبیات کودک و نوجوان پیدا کرده ،تثبیت کند و اعتال بخش��د .جای بس��ی خوشحالی
است که این جش��نواره با رش��د فزاینده ای روبرو بوده و تنها دلیل این مس��أله تثبیت جایگاه این جشنواره در
ذهن هنرمندان و عالقمندان اس��ت .تالش از مسیر هنر برای رسیدن به سیره های معصومین (ع) بسیار مهم و
ارزش��مند است و اگر قرار باش��د که به طور خاص برای کودکان برگزار شود ارزش آن چند برابر می شود کودک
از ذهن و دلی آماده و مس��تعد برای یادگیری برخوردار اس��ت واقداماتی این چنین و آثار منتشره در ذهن ودل
او باقی می ماند .موفقیت این جش��نواره به برکت امام رضا(ع) و استقبال مردم از آن بود که امیدواریم این روند
تداوم داشته باشد.
برگزیدگان جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی
بخش شعر
گروه سنی کودک
امیرحسن ابراهیمی خبیر از استان تهران
محمدصدرا ابراهیمی خبیر از استان تهران
سیده سحر کاظمی از استان چهارمحال بختیاری
گروه سنی نوجوان
علی مردانی از استان آذربایجان غربی
طاها ارجونی از استان گلستان
ستاره رفیعیان از استان گیالن
گروه سنی بزرگسال
سعیده موسوی زاده از استان تهران
هادی فردوسی از استان فارس
منیره هاشمی از استان خراسان رضوی
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بخش داستان
گروه سنی کودک
امیربرخیا معصومی از استان کهگیلویه و بویراحمد
امیرحسن سلمانی از استان گلستان
ریحانه شیرانی از استان چهارمحال بختیاری
گروه سنی نوجوان
زینب دالور از استان اصفهان
سیده فاطمه قریشی نیا از استان اردبیل
سارا نظری از استان چهارمحال بختیاری
گروه سنی بزرگسال
منصور آسترکی از استان لرستان
فریبا داودآبادی از استان مرکزی
امید مردانی از استان چهارمحال بختیاری

()14
همایش علمی پژوهشی
آموزههای سیاسی امام رضا(ع)
استان  :خراسان شمالی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

بخش قطعه ادبی
گروه سنی کودک
زینب مشتاقی از استان مرکزی
عارفه صباغی از استان خراسان جنوبی
آریا جوانمهر از استان گلستان
گروه سنی نوجوان

همای�ش علمی پژوهش�ی آموزه های سیاس�ی امام
رضا(ع) از س�ری برنامه های دوازدهمین جش�نواره
بین الملل�ی ام�ام رض�ا(ع)  12ش�هریورماه 1393
دراستان خراس�ان شمالی برگزار شد .تعداد مقاالت
رس�یده به دبیرخانه این همای�ش  130مقاله بود که
 7مقال�ه به عنوان مق�االت برگزیده در ای�ن دوره از
همایش معرفی شده است.

رضا داود آبادی از استان مرکزی
مطهره اقبالی نیا از استان چهارمحال بختیاری
سودا فکور از استان اردبیل
گروه سنی بزرگسال
زهرا یکه فالح از استان قزوین
زینب سنچولی از استان گلستان
نسیم نوروزی از استان اصفهان
هیأت داوران جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی
		
شهرام شفیعی
		
بیوک ملکی

اکرم کشایی
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بخشی از سخنان سیدعلی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی
 ...بایدت�لاش کنیم برنامه ها در حوزه دین و ترویج معارف رضوی به بهترین ش��کل ممکن برگزارش��ود .نحوه
تبیین و انتش��ار آثارجش��نواره های رضوی باید به گونه ای باشد تا مردم اس��تان از تاثیر آن بر فرهنگ عمومی
برخوردارش��وند .برپایی این همایش��ها نبایدتنها به صرف برگزاری آن ختم ش��ود .بایدنظارت جامعه برتبیین
اهداف درجامعه انجام پذیرد.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم یعقوبی امام جمعه بجنورد
 .. .آموزه های سیاسی جدای ازدیانت نیست جزءجوهره آموزههای دینی وسیاسی است.از نگاه امام رضا(ع) این
موضوع آنقدر زیباست که می توان گفت هیچ امامی جز امام رضا(ع) درگیر مسائل سیاسی نبوده است.
برگزاری این همایش در اس��تان فرصتی مبارک و مغتنمی اس��ت .امام رضا(ع) ش��خصیتی بزرگ و ارزشمند
اس��ت که برای سیاست مداران جهان الگویی اس��ت که سیره سیاس��ی خود ثابت کرد که دین از سیاست جدا
نیست .س��یره علمی و عملی امام رضا(ع) گویای این واقعیت است که امامت و والیت متمم در شروط آن است.
مقبولیت و مشروهیت دو ضربه مهم امام رضا(ع) به پیکر عباسی است و توحید بدون امامت ناقص است و کارایی
اجتماعی ندارد.
بخشی از سخنان سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
 ...یک نکته خیلی مهم که باید توجه داش��ته باش��یم منویات رهبری در خصوص نهادس��ازی در حوزه فرهنگ
اس��ت .مردم در این دهه به صورت خودجوش تالش هایی را در این ح��وزه انجام می دهند که در این خصوص
دس��تگاه های فرهنگی ،اجرایی و نهادهای عمومی و مردمی وظایف ویژه ای بر عهده دارند .به علت نعمت وجود
مقدس امام رضا (ع) در اس��تان خراس��ان این وظیفه را دوچندان می کند به صرف شکر لسانی با زبان از خداوند
و همچنین با عمل وظیفه داریم که س��یره امام را بشناسیم و به عموم جامعه بشناسانیم .بر همین اساس وزارت
فرهنگ و ارش��اد اسالمی جش��نواره بین المللی امام رضا (ع) را برای تبیین سیره آن حضرت برگزار کرده است
و تقس��یم کاری هم برای استان ها برای برگزاری این جش��نواره انجام داده است تا طی دهه کرامت تالش های
آنها متجلی شود.این جشنواره در سه حوزه مراسم و مناسک ،عواطف و احساسات مردم و تفکر و اندیشه برگزار
می شود ،در حوزه مراس��م و مناسک هم اکنون در سطح کشور در س��ه حوزه قدم گاه امام رضا (ع) به مناسبت
ورود این امام همام به ایران در تقویم هر اس��تان نامگذاری ش��ده است و در هر استان به یاد روز ورود امام هشتم
موضوع هجرت ایش��ان بازشناسی و واکاوی می شود .سه مش��خصه امتیاز آور که خراسان شمالی در برگزاری
همایشهای ملی آموزه های سیاس��ی امام رضا (ع) دارد از جمله آن هماهنگی و همدلی بسیار خوبی است که
از س��الروز والدت امام موسی کاظم (ع) درمجموعه سیاسی و اداری و اجرایی استان برای برگزاری این همایش
دارند.
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بخشی از سخنان حسین ثابت قدم وحید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرهمایش
 ...این توفیق حاصل شد تا یک باردیگردراستان باب الرضا گنجینه معرفت ها بر مدار علم و پژوهش تالش داشته
باشیم و امروز برای جمع بندی و تبیین این آموزه ها گردهم آییم و در سال اقتصاد و فرهنگ شمیم عطر رضوی
را به نظاره بنشینیم.
همایش ملی علمی پژوهش��ی آموزه های سیاس��ی امام رضا(ع) می تواند زمینه و بستر مناسبی برای توسعه و
ترویج س��یره و معارف امام رضا(ع) و ارتقاء تبیین و بصیرت سیاسی جامعه را فراهم کند .برگزاری کارگاههای
نقد و بررسی مقاالت ،کتابت احادیث امام رضا(ع) ،برپایی نمایشگاه های کتاب و آثار هنری ،چاپ کتاب مقاالت
برگزیده ورونمایی از  2کتاب ازمهمترین برنامه های جنبی این همایش بود.
برگزیدگان همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا(ع)
 بهرام جبارلوی شبس��تری بامقاله رهنمودهای امام رضا(ع) به حکمرانان پیرامون نحوه برقراری رابطه خوببامردم – رتبه دوم
 محمدآقائی با مقاله مختصات دو انگاره ای»آرامانش��هر» و «سیاس��ت» در جغرافیای اندیشه رضوی – رتبهسوم
 ابوالفضل کاظمی ومحسن دیمه کارگراب با مقاله اصول حاکم بر رفتار سیاسی امام رضا(ع) -رتبه چهارم س��هیال جاللی کندری و فرش��ته معتمد لنگرودی با مقاله اص��ول راهبردی امام رض��ا(ع) در تحقق عدالتاجتماعی – رتبه پنجم
 زهرا قاسم نژاد و اعظم السادات حسینی با مقاله جایگاه قدرت در حکومت اسالمی از منظر امام رضا(ع) – رتبهششم
 فاطمه سادات آقا سید محمدقاری و شهرزاد کتابی با مقاله جایگاه والیت و رهبری در عصر حاضر با بهره گیریاز آموزه های فرهنگ رضوی  -رتبه هفتم
 علی کارخانه با مقاله جس��تاری بر سیره سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با جریان های دینی و فرق اسالمی -رتبه هشتم

هیأت داوران همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا(ع)
احمد مرجانی
قربانعلی اسماعیلی
مهدی آریانفر
علی سلیمان پور
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()15
جشنواره خوشنویسی رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره خوشنویسی رضوی از س�ری برنامه های
دوازدهمی�ن جش�نواره بی�ن المللی ام�ام رضا(ع)
ش�هریورماه  1393در استان خراسان رضوی برگزار
ش�د 480 .اثر خوشنویس�ی در  5رش�ته نستعلیق،
شکس�ته نس�تعلیق ،ثلث ،نس�خ و خط تحریری به
دبیرخانه جش�نواره ارسال شد .در هر رشته  5نفر به
عنوان برگزیده معرفی شدند.
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بخش�ی از س�خنرانی دکترمجید مالنوروزی مدیرکل هنرهای تجس�می وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
 ...خوشنویس��ی یک��ی از هنرهای اصیل ایران و ش��اید یکی از پرپش��توانه ترین هنرهای ماس��ت که به جهت
برخورداری از کالم آس��مانی و عرف��ا و ادبا وحکما و امروز در این جش��نواره در کنار قرار گرفت��ن با نام مبارک
امام رضا(ع) همیش��ه در دل و جان ما وجه آفرینی کرده است .جش��نواره ها باید این فرصت را فراهم کنند که
هنرمندان ما بصورت اقلیمی و منطقه ای به هنرهای تجسمی نگاه کنند هر هنرمندی که در خراسان یا هرجای
دیگر هست از این فرصت ها با توجه به روحیات و اقلیم خود استفاده کند و در جشنواره هایی مثل خوشنویسی
ش��رکت نمایند و فرصتهای زیادی در هنرهای تجسمی وجود دارد .مکتب خراسان یا مکتب هرات و بسیاری از
هنرهایی که با خوشنویس��ی ارتباط دارد خوشنویس��ی ما را با توجه به حضور بارگاه منور رضوی که خود مظهر
هنر خوشنویسی است اصالت می بخشد .این مهم خوشنویسی ومکتب خراسان را از سایر مکاتب و مناطق جدا
و متمایز می کند.
بخشی از سخنرانی استاد غالمحسین امیرخانی رئیس انجمن خوشنویسان ایران
 ...ش��اید اصلی ترین پیام و هدفی که بابت دلبس��تگی ما به اهل بیت معصوم (ع) تعریف شده است در کتابهای
عمیقی که داریم یک نکته بیش��تر مورد هدف و منظور بوده اس��ت و آن این است که ما از ظاهر مطالب به باطن
موضوع بیشتر توجه کنیم و این باطنی شدن موضوع که به نوعی به خودنگری می تواند متصل شود هدف نهایی
همه مکاتب تربیتی است و البته از نظر اخالقی وکمال یابی به موقعیتی برسیم که به آن بخش از وجود خودمان
که معنویت انسان هست برسیم و غوغای زندگی را به سمتی بکشانیم که زندگی ما به عنوان انسان به جایگاهی
برسد که همانند بهشتی باشد که تعریفش را شنیدیم.
البته از این بابت هنر مقام ویژه و ارجمندی دارد به این ترتیب که از طریق هرقدمی که هنر در هررشته بر میدارد
ابتدا می خواهد به هدفی برس��د و ش��هرتی کس��ب کند و اینکه محتاج تحس��ین و محبوبیت و شهرت هستیم
اما در مراتب باالتر و بعد از طی این مرحله و کس��ب تجربه به جائی می رس��یم که ای��ن توجه به خودمان برمی
گرددواینکه با این هنر چقدرخودمان را رشد داده ایم.
بخشی از سخنان سیدسعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...برگزاری جشنواره خوشنویس��ی رضوی موجب عالقمندی بیش��تر جوانان به هنر خوشنویسی و همچنین
آشنایی هرچه بیشتر مردم با احادیث و معارف رضوی از طریق این جشنواره است .البته اهمیت و جایگاه واالی
جشنواره خوشنویسی ،مسئولیت برگزار کنندگان را نیز بسیار سخت و دشوار می کند تا با دقت و اهتمام بیشتر
برای کیفی سازی جشنواره تالش مضاعف بکنند لذا در همین راستا جلسات ارزیابی و آسیب شناسی جشنواره
خوشنویسی در دوره قبلی برگزار گردید و سعی شد تا نقاط ضعف آن برطرف و نقاط قوت آن در جشنواره فعلی
بکار گرفته شود.
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برگزيدگان جشنواره خوشنویسی رضوی
خط نستعلیق
مصطفی عابدینی
		
مجتبی شریفی
صفر گالشی
		
کیارش یعقوبی
سیدپیمان سادات نژاد و نیما الیکایی
خط شکسته نستعلیق
شهرام روحی
			
بهادر پگاه
ذبیح اهلل لؤلؤیی مهر
		
غالمعلی گوران
مهدی منصوری
		
شمس الدین مرادی
خط ثلث
محسن عبادی
		
علی احسان پور
لیال وزیری
		
روح اهلل محرری
خط نسخ
الهام میرطالیی
		
زهرا میبدی
علیرضا یوسفی
		
حمید میکانیک
تحريري
سيد مجتبي اسماعيلي خياباني
		
رؤيا اخوان فرناز
امير جعفري
		
سيد حامد تفتي
حسين نصيرپور

هيات داوران جشنواره خوشنویسی رضوی
نستعلیق  :استاد غالمحسین امیرخانی ،احمد قائم قائمی ،علی شیرازی
شکسته نستعلیق  :محمد حیدری ،مجتبی ملک زاده ،علی اکبر رضوانی
نسخ و ثلث  :سیدرضا بنی رضی ،محمد کاشانی آزاد ،حسین نجفی
خط تحریری  :حسین خیامی ،محمد کاظمیان ،محمدعلی باقرزاده طوسی

()16
جشنواره انتخاب کتاب سال
رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :سازمان امورکتابخانه ها
و موزه ها آستان قدس رضوی

جش�نواره انتخ�اب کت�اب س�ال رضوی از س�ری
برنامههای دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(ع) درش�هریورماه  1393در اس�تان خراس�ان
رضوی – مش�هد مقدس برگزار ش�د .تعداد  320اثر
از داخل و خارج از کشور به زبانهایی همچون روسی،
اردو ،عرب�ی ،انگلیس�ی ،فرانس�وی و نی�ز ترکی به
دبیرخانه جشنواره رسید.
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بخشی از سخنان دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در اختتامیه جشنواره
 ...عقالنیت اس�لامی که در آموزه های فقه ش��یعه و س��خنان امام رضا(ع) نمود دارد ،هدایت شده و نسبت به
سرنوشت انسان ها مسئولیت پذیر اس��ت .توجه به سیره ائمه اطهار (ع) عامل بسط عقالنیت در جامعه است و
ویژگی ممتاز مس��لک اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ،تمرکز و تکیه بر عقالنیت است .در دنیای امروز ما شاهد
آن هستیم که دو نگاه افراطی و تفریطی به عقالنیت چه مسائلی را ایجاد کرده است .امروز از یکسو نگاه تفریطی
به عقالنیت ،برداش��ت های غلطی از دین هم چون تفکرات تکفیری را در پی داشته و از دیگر سوی نگاه افراطی
به عقالنیت ،مصیبت های گوناگونی را بر بش��ریت تحمیل کرده اس��ت .رشد و اشاعه عقالنیت منوط به آزادی
فکر اس��ت و این نگاه تکفیری که هر اندیش��ه ای جز خودش را کافر و مش��رک می خواند ،نتیجه بی توجهی به
همین مقوله است .حال آن که ما در سیره ائمه اطهار(ع) مشاهده می کنیم که همه اندیشه هایی قابل اعتنا در
عرصه علمی ظهور و بروز داش��ته اند و مناظرات به جای مانده از امام رضا(ع) و دیگر ائمه بزرگوارمان نیز نشان
از همین امر دارد .آزادی در نگاه اس�لامی جنبه انس��انی دارد و بر مبنای فطرت بنا شده است .در تفکر اسالمی
هدف س��عادت انسان اس��ت ،حال آنکه هدف غرب پیش��رفت های مادی و فراهم آوردن نیازهای میلی انسان
هاست.
بخشی از سخنان محمدهادی زاهدی دبیرجشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
 ...هفتمین جش��نواره انتخاب کتاب سال رضوی با دریافت  320اثر به زبان های روسی ،اردو ،عربی ،انگلیسی،
فرانس��وی و ترکی در این دوره به کار خود پایان داد 238 .اثر در بخش کتاب در زمینه های گوناگون س��یره و
تاریخ رضوی ،علوم و معارف رضوی ،ادبیات اعم از ش��عر و داس��تان ،طب الرضا(ع) ،ترجمه و هم چنین آثاری
در حوزه ی کودک و نوجوان به جش��نواره ارسال شد که از میان این تعداد کتاب 33 ،عنوان به حوزه ی کودک
و نوجوان اختصاص داش��ته اس��ت 21 .پایان نامه 38 ،عنوان کتاب و نرم افزار دیجیتال و  56دست نوشته آثار
دیگری بودند که به این دوره از جشنواره راه یافتند .فراخوان این دوره از جشنواره به دو زبان فارسی و انگلیسی
برای  3500ناشر داخلی و نیز 2هزار موسسه و شخصیت فرهنگی خارجی در حدود  80کشور دنیا ارسال شد.
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برگزيدگان جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
بخش کتاب
مهدی غالمعلی بانگارش کتاب «زندگی به سبک خورشیدی » از قم
دکتر جلیل عرفان منش با نگارش کتاب « مهاجران موسوی » ازتهران
علی اخوان مهدوی با نگارش کتاب « حسین بن موسی الکاظم(ع) » از مشهد مقدس
محسن عباسی نژاد با نگارش کتاب « امام رضا(ع) و مناسبات عقل و دین» از مشهد
دکتر امیر سلمان رحیمی و دکتر مرتضی انفرادی با نگارش کتاب « دعاهای امام رضا(ع) » از مشهد
رضانقدی بانگارش کتاب «قدمگاه های امام رضا(ع) درنیشابور ،ده سرخ و مشهد» از مشهد
علی محمد دخیل با نگارش کتاب « والیه العهد لالمام الرضا(ع)» ( به زبان عربی) از کشور لبنان
سید افتخار حسین نقوی النجفی با نگارش کتاب « صحیفه رضویه» از کشور پاکستان
مژگان شیخی با نگارش کتاب « 10قصه از امام رضا(ع)» از تهران
افسانه موسوی گرمارودی با نگارش کتاب « مهربان تر از باران » از تهران
بخش کتاب دیجیتال
مجموع��ه کتاب های دیجیتال « با تو عهدی می بندم» « ،بزم محبت» « ،به یادم باش» و « مهارت های زندگی
در سیره رضوی» از انتشارات موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های آستان قدس رضوی از مشهد
« کتابخانه تخصصی امام رضا(ع)» از انتشارات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی (نور) از قم
مجموعه کتاب های « ره توشه» از معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی از مشهد
بخش پایان نامه
حسن کشاورز پایان نامه با عنوان « تحلیل ساختاری کتیبه های نستعلیق حرم رضوی» از تربت حیدریه
سهراب پورمحمد تقی جعفر آبادی پایان نامه ای با عنوان « تاریخ مهمانسرای آستان قدس رضوی» از مشهد
بخش ناشر فعال
انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در حوزه ترجمه ی آثار رضوی به زبانهای خارجی از تهران
انتشارات قدیانی در حوزه کودک و نوجوان
بخش شایسته تقدیر
علی فردوسی به خاطر مجموعه شعرهای رضوی با عنوان «آهوانه ها» از اصفهان
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هیأت داوران جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

هیأت داوران بخش تاریخ و سیره ،علوم و معارف رضوی و زیارت
حجت االسالم و المسلمین استاد محمدواعظ زاده خراسانی
حجت االسالم و المسلمین رضا وطن دوست
حسین جعفری
				
اصغرارشاد سرابی
دکتر احمد امامی
				
حسین لطفی
دکتر باغستانی
			
دکتر امیرسلیمانی رحیمی
بهزاد نعمتی
دکتر محسن رجبی 			
دکتر نسرین احمدی
			
دکتر مصطفی احمدزاده
سیدمحسن حسینی
				
روح اهلل زینعلی
محمدحسن صادق پور
				
غالمرضا جاللی
هیأت داوران بخش زبانهای خارجی و ترجمه
جعفر عشقی
			
محمد علی چنارانی
دکتر حیدررضا ضابط
دکتر علوی			
هیأت داوران بخش طب الرضا
دکتر توکلی
دکتر متوسلیان
		
دکتر احمد ثاقبی
هیأت داوران بخش کتاب دیجیتال
وحدت عماد
محسن کامیار
		
مهدی رزمی
هیأت داوران بخش کودک و نوجوان
عزت صدیقی لویه
		
نرگس برهمند
مصطفی رحماندوست		
هیأت داوران بخش ادبیات داستانی
علیرضا مهرداد
سعید سیدموسوی
هیأت داوران بخش شعر
هادی منوری
مجید نظافت
عباس ساعی

() 17
همایش علمی پژوهشی مدیریت
اسالمی در فرهنگ رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :کمیته امداد امام خمینی (ره)

همایش علمی پژوهشی مدیریت اسالمی در فرهنگ
رضوی از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) در 12و 13شهریورماه  1393در
استان خراسان رضوی برگزار شد .تعداد  522مقاله
به دبیرخانه این همایش ارسال شد.
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بخشی از سخنان حسین انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)کشور
 ...این همایش نشس��ت بابرکتی اس��ت نکات کلیدی که در این همایش مطرح ش��د در حل مش��کالت جامعه
راهگش��ا می باشد .تمسک به قرآن و پیروی از گفتمان ائمه (ع) یکی بودن حرف و عمل ،تعادل ،متانت ،حسن
خلق ،تواضع ،زهد ؛ مناعت طبع ؛ دوراندیش��ی و آینده نگری از ویژگی های مدیراس�لامی می باش��د .و تدبیر
مس��تمر ،توکل دائمی برخداوند متعال ،ش��جاعت و صبوری ،مقاومت در کار ،ظلم ستیزی و حکمت از دیگر
ویژگی های مدیراس�لامی است .اگر اختاللی در نظام مدیریت مشاهده می شود ناشی از اختالل در نظام تفکر
است .در مدیریت اسالمی بایک منظومه مواجه هستیم که قطعات آن یکدیگر را کامل می کند .مدیریت های
کنونی ما واگرایی دارد و سرنوش��ت حیات اجتماعی برای رسیدن به قله حتما نیاز به مدیریت اسالمی دارد .در
س��بک مدیریت اسالمی پایبندی به مس��ئولیت ها به عنوان امانت و عمل به تعهدات مطرح است .قرآن ،سیره
نبوی و ائمه اطهار(ع) ،عقل و دانش و مهارت مبانی نظری و عملی در مدیریت اس�لامی هستند و برای رسیدن
به س��بک مدیریت اسالمی به ش��دت نیازمند استفاده از مخزن عقلی علما و دانش��مندان هستیم و امیدواریم
برگزاری این همایش راه را برای رسیدن به حیات طیبه هموار کند.
بخشی از سخنان دکتر غالمعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
 ...مدیریت ضروری ترین نیاز امروز کش��ور است .کش��وری که منابع طبیعی ،جوانان باهوش ،جمعیت خوب
و .. .داشته باش��د ،اما مدیریت نداشته باشد گویی هیچ ندارد .س��عی کنیم مدیریت را از مدرسه به نسل آینده
بیاموزیم زیرا تربیت مدیران یک امر تدریجی اس��ت .مهمترین ش��رط یک مدیر در جمهوری اسالمی ایمان و
تقوا است .اگر این شرط در کس��ی نباشد نباید به عنوان مدیر یک جامعه اسالمی انتخاب شود .ایمان و تقوا در
یک مدیراس�لامی باید به اندازه ای باش��د که نس��بت به زرق و برق دنیایی بی اعتنا باشد زیرا مدیریت با قدرت
همراه اس��ت و اگر کسی به چرب و شیرین دنیا دل بسته باش��د و عناوین ظاهری از قبیل شهرت ،مقام و ثروت
و .. .در چش��م او جلوه کند خواهد لغزید و کس��ی که مدیر یک دستگاه اس��ت و اختیارات بیشتری دارد بیشتر
هم در معرض خطر اس��ت و همواره باید مراقب خود باش��د .انقالبی بودن دومین شاخصه مدیراسالمی است.
مدیراس�لامی باید سیاسی و انقالبی باشد و بداند در یک کشور انقالبی مدیریت می کند باید راه امام را بشناسد
و به آنها اعتقاد داشته باشد .ویژگی دیگر عاقل ،فهیم و باهوش بودن است .عاقل بودن یک مدیرامری است که
باید همیشه لحاظ شود ضرری که یک فرد با بی عقلی می زند به اندازه ای است که عبادت های او نمی تواند آن
را جبران کند .مدیراس�لامی باید با اخالق نیز باشد .مدیرباید با شخصیت ،معتدل و متعادل باشد .این متعادل
بودن اهمیت بسیاری دارد و به معنای توازن روحی درونی فرد است.

هیأت داوران همایش علمی پژوهشی مدیریت اسالمی در فرهنگ رضوی
دکتر محمود قربانی
دکتر غالمرضا گودرزی
دکتر وحید خاشعی
دکتر نادر جعفری
دکتر حسن دانائی فر
دکتر سیدعلی علوی
دکتر علی رضائیان
دکتر سعید صحت
دکتر سید عباس موسویان
دکتر مهدی حمزه ای
دکتر حبیب اهلل آقا بهجتی
دکتر فریبرز رحیم نیا
دکتر غالمرضا ملک زاده
دکتر احمدعلی خائف الهی
دکتر میثم لطیفی
دکتر سیدسعید مرتضوی
دکتر اصغر مشبکی
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()18
همایش علمی پژوهشی جاده
والیت
استان  :خراسان رضوی
مجری  :اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری

همایش علمی پژوهش�ی جاده والیت از سری برنامه
های دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)
در  12شهریورماه  1393در اس�تان خراسان رضوی
برگزار شد .تعداد  42مقاله تخصصی به دبیرخانه این
همایش ارسال شد که پس از داوری  5مقاله برگزیده
اعالم شد.
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متن پیام دکتر مسعود س�لطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری کشور
به گواهی تذکره نویسان و معدالن اگر در طول تاریخ با شکوه سرزمین ایران ،خراسانیان را فخری بایسته است
و مشهدیان را افتخاری شایسته ،همه از برکات هجرت سیاسی ،الهی سالله ی امامت و والیت حضرت علی بن
موس��ی الرضا(ع) است .ثمرات تابناک هجرت آن امام همام از مدینه به مرو چنان بی بدیل و بی واسطه است که
هنوز مجاوران حرمش و جمیع خراسانیان از خوان نعماتش بهره ها می برند و پرواضح است که بخش اعظمی از
ش��کوفایی فرهنگ ،هنر ،آداب ،سنن و اقتصاد مردمان این خطه به این حضور آسمانی وابسته است .برگزاری
سلسله همایش های علمی پژوهش��ی جاده والیت به مثابه ادای دین مجاوران رضوی و حق گزاری عاشقان به
س��احت مقدس امام هشتم است .نهمین همایش علمی پژوهش��ی جاده والیت در حالی برگزار می شود که در
س��الیان پیشین ابعاد مختلف هجرت سیاسی ،الهی حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع)از مدینه به مرو به لحاظ
جغرافیایی ،فرهنگی ،تاریخی و اجتماعی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .راهکارهای بسط و گسترش
فرهنگ پویای رضوی ب��ا تکیه بر حقایق مذهبی این جاده و نقش آن در ارتقاء صنعت گردش��گری مذهبی در
منطقه جغرافیایی حرکت امام از مدینه به مرو تدوین و تبیین گردیده است .بی تردید به اهتمام همین نشست
ها و با مساعی این عزیزان دانش��مند جاده والیت به عنوان یکی از مهمترین جاده های مذهبی خاورمیانه و بی
تردید با اهمیت ترین جاده ی مذهبی ایران معرفی و تثبیت ش��ده است .جاده ای بین المللی که از کشور های
عربس��تان صعودی ،عراق ،ایران و ترکمنستان بر جا گذاشته و چندین کش��ور همجوار را تحت تأثیر قرار داده
اس��ت .در حوزه ی جغرافیایی ایران نیز از استان های خوزستان ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس ،یزد و خراسان
عبور کرده و به مرو در کش��ور ترکمنستان ختم گردیده است .این مسافت حکایت گر ارزش و اهمیت این جاده
در میان جاده های مذهبی جهان است.
امروزه حضور س��االنه بیش از  25میلیون زائر ایرانی و غیر ایرانی در ش��هر مقدس مش��هد ،لزوم بهره برداری از
ظرفیت های گردش��گری و توسعه ی ارزش های مذهبی ،فرهنگی جاده والیت را به خوبی آشکار نموده است.
توسعه ی زیر س��اخت های عمرانی و تأسیس واحدهای اقامتی و بهره برداری از ابنیه تاریخی و مذهبی مستقر
در طول مس��یر جاده والیت ،ایج��اد فضاهای فرهنگی و هنری ،نصب نمادهای مفهومی ،س��اخت بازارچه ها،
پارکها و تفریح گاهها و تدارک برگزاری مراس��م مذهبی با محوریت اعتقادات و باورهای بومی از جمله اقدامات
است که می توان بدین طریق چهره ی جهانی و پرجاذبه ای به این جاده بخشید.
امید اس��ت که مسئوالن استان و دس��ت اندرکاران این طرح در راستای توس��عه ی فرهنگ رضوی ،صیانت از
س��رمایه های تاریخی و مذهبی و ارتقاء صنعت گردش��گری در منطقه هرچه سریعتر دستاوردهای نظری این
همایش ها را به اجرا در آورده تا بتوان آینده ای نزدیک از « جاده والیت « به عنوان یکی از مهم ترین جاذبه های
گردشگری مذهبی کشور ایران یاد نماییم.
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بخشی از سخنان آقای رجبعلی لباف خانیکی قائم مقام رئیس سازمان و مدیرکل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری استان و دبیرهمایش
 ...یکی از موهبتهای خداوند در اس��تان خراس��ان رضوی مضجع شریف امام رضا(ع) اس��ت و از افکار و اندیشه
های پیرامون حض��ور و وجود مبارک این امام همام در عرصه گردش��گری و صنایع دس��تی و میراث فرهنگی
برخورداریم .در زمینه های میراث فرهنگی ،صنایع دس��تی شریف ترین میراث ما حرم است که فاخرترین اثر
دوره اسالمی است و در عرصه صنایع دستی هم کاملترین مجموعه صنایع دستی را در حرم مطهر می بینیم.
همایش جاده والیت باید به یک دغدغه اس��تانی و ملی تبدیل ش��ود به گونه ای که دس��تگاه های مختلف برای
مشارکت در برگزاری این همایش احساس ضرورت کنند .همایش جاده والیت یک همایش تأثیرگذار و بزرگ
اس��ت که به دلیل ارتباط این همایش با حضرت امام رضا(ع)از قداس��ت باالیی نیز برخوردار است .از مهمترین
اقدامات در برگزاری این همایش در س��ال جدید باید رویکرد متفاوت و کاربردی کردن این همایش باشد .باید
ب��ه گونه ای برنامه ریزی کرد که همایش ج��اده والیت بتواند به تبیین مفاهیم زیارت و ش��ناخت حضرت امام
رضا(ع) ،کمک کند .همایش جاده والیت امس��ال یک همایش کاربردی خواهد بود که آثار و نتایج آن ارزشمند
خواهد بود.
بخشی از سخنان آقای دکتر امیر اکبری دبیر کمیته علمی همایش جاده والیت
 ...همایش جاده والیت تاکنون به مسیر حرکت امام رضا(ع) از مدینه به مرو اختصاص یافته و پژوهشگران تالش
کردند در این محور به بررسی بپردازند ،تبیین بررسی قدمگاه ها و مرمت و احیاء آثار از اهداف مهم همایش بوده
و در فعالیت کمیته علمی در  8دوره موفق شده نقشه دقیقی در راستای مسیر تبیین کنیم و مشارکت استانهای
مختلف را داش��ته باش��یم .بررس��ی تاریخ نظری و تمدنی از مهمترین مقوالت این همایش ب��وده و مهمترین
نکته که مورد توجه س��ازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته کاروان های زائران پیاده
اس��ت که در ایام مختلف وارد مشهد می شوند و تالش شده اس��ت با ارائه اطالعات ارزشمند فرهنگی اعتقادی
مهمترین رسالت خود را در سلسله همایش های علمی از این طریق دنبال کنیم.
هش��ت دوره همایش جاده والیت در حول س��ه محور جغرافیا ،میراث فرهنگی و تاری��خ تمدن بوده و مباحث
نظری بود که تجربه کمیته علمی نش��ان داد مقاالت نظری به ش��کلی توانس��ت دیدگاه های ارزشمندی را به
مجامع علمی کشور و اندیشمندان عرضه کنند و مهمترین تفاوت نهمین همایش با سلسله همایش های قبلی
کاربردی بودن این همایش اس��ت که با تشکیل کارگروه مسائل کاربردی مس��یر جاده والیت مورد توجه قرار
گرفت.
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برگزیدگان همایش علمی پژوهشی جاده والیت
محمود بختیاری با مقاله بررس��ی امکان س��نجی اماکن رفاهی در خدمت رسانی به زائرین پیاده در راه قدیمی
نیشابور ،دهسرخ و مشهد مقدس
دکتر محسن طبس��ی با مقاله طرح مرمت و احیاء چاپارخانه اسحاق آباد ش��ریف آباد به عنوان یکی از ظرفیت
های جاده والیت
مهندس امیر طاها سالمی با مقاله مدیریت خدمات با نگرش بر بازاریابی اجتماعی و رفاه زائر
مهدی سیدی با مقاله آثار و رباط های شاهراه اعظم خراسان در حد فاصل مشهد تا مرو
مهندس محمدباقر طباطبایی با مقاله راهکارهای اجتماعی عمرانی حوزه گردش��گری برای افزایش ماندگاری
درمشهدمقدس
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی جاده والیت
دکترمحمدهادی همایون
دکتر امیراکبری
دکتر حسن جمشیدی
دکتر سیدحسین مجتبوی
سیدمهدی سیدی
مجید خالق نیا
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() 19
جشنواره محراب
( نقش مساجد در توسعه و ترویج
تعالیم و آموزه های رضوی )
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دبیرخانه هماهنگی و
نظارت برکانونهای فرهنگی
هنری مساجد

جش�نواره محراب از س�ری برنامه های دوازدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در  29شهریورماه
 1393در اس�تان خراس�ان رض�وی برگ�زار ش�د.
دبیرخانه جش�نواره مح�راب با دریاف�ت  2300اثر و
معرفی  21برگزیده به کارخود پایان داد.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین ارباب سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیرستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
 ...پیوند بین مس��جد و والیت یک پیوند عمیق ،تاریخی و پرمعناست .مساجد خانه خدا و به عنوان اولین پایگاه
هدایت بش��ری است که قطعا در چنین پایگاه هایی باید یک هادی برای هدایت جمع حاضر وجود داشته باشد.
برهمین اس��اس ،تمام انبیاء و اولیاء الهی از آدم ابوالبش��ر (ع) تا آخرین منجی حض��رت مهدی (عج) به عنوان
هادیان بشریت با مس��جد سروکارداشته اند و از ظرفیت مس��اجد برای هدایت مردم بهره گرفته اند .مسجد با
والیت از دیرزمان آش��تی داشته و با هم و همراه هم در یک مسیر حرکت می کنند .جشنواره ملی محراب ،قابی
اس��ت که می توان نقش مساجد را در توسعه فرهنگ رضوی به وضوح مشاهده کرد .سه هجرت در تاریخ اسالم
اتفاق افتاد که ش��کل گیری شخصیت جهان امروز متأثر از این س��ه هجرت است ،هجرت پیامبراسالم(ص) از
مکه به مدینه ،هجرت امام حس��ین (ع) از مکه به کربال و هجرت امام رضا(ع) از مدینه به مرو ،سه هجرتی است
که در شکل گیری ش��خصیت جهان امروز موثر بوده و اگر امروز آوازه ای از اسالم به گوش می رسد متأثر از این
سه جریان تاریخی اسالم است .زمانی که امام رضا(ع) به ایران آمدند ،مساجد ایران به احترام ایشان قیام کردند
و پیام اس�لام ناب محمدی را از ایشان دریافت کردند و این پیام تا امروز نسل به نسل منتقل شده تا به دست اما
رس��یده است و مارا از فرهنگ ناب اهل بیت علیهم السالم س��یراب نموده است .جشنواره محراب گام کوچکی
است تا ارتباط بین مساجد و والیت و مساجد و امام رضا(ع) را تبیین کند.
بخشی از سخنان سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...یکی از برنامه های ممتاز و ارزش��مندی که در مجموعه منظومه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پیش بینی
ش��ده است جشنواره ملی محراب است .به دو جهت این جش��نواره حائز اهمیت و دلنشین و برای ما قابل توجه
اس��ت ،اول اینکه پشتوانه این جشنواره مساجداس��ت و خوب جایی که مساجد در یک عرصه ای حضور داشته
باشند و ایفای نقش کنند قطعا تقدس محیط و ارزش های حاکم برمحیط ،خروجی این کار را تضمین می کند.
دوم اینکه اساس��اً این جشنواره توسط جوانان برومندی انجام می شود که نس��بت به موضوع با عشق ،با شور و
شعف حرکت می کنند و این هم خودش منجر به دستاوردهای نو و جدیدی خواهد شد که این دستاوردها برای
همه ی جامعه قابل استفاده است.
بخشی از سخنان سیدسعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...مس��اجد در اعتقادات ما بهترین پایگاه برای فعالیتهای فردی و اجتماعی است .در تعالی اندیشه مسلمانان،
مسجد برای توس��عه معارف دینی کاملترین پایگاه است .کانون های مس��اجد ظرفیتهایی دارد که فعالیتهای
فرهنگی و هنری را با اندیشه های انقالب اسالمی پیوند می زند .بدون شک فعالیتهای متنوع فرهنگی و هنری
مساجد ظرفیتهای بسیار خوبی را برای توسعه فرهنگ و معارف رضوی ایجاد خواهد کرد.
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بخش�ی از س�خنان محمدحس�ین عبداللهی مس�ئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت برکانونهای
فرهنگی هنری مساجد استان خراسان رضوی و دبیر جشنواره
 ...جش��نواره محراب با موضوع نقش مس��اجد در تبیین فرهنگ رضوی از مجموعه برنامه های جش��نواره بین
المللی امام رضا(ع) اس��ت .دبیرخانه این جش��نواره امسال توانس��ت با جمع آوری  2300اثر ،بعد از داوری 21
اثر را به عنوان برگزیده در س��ه محور همایش اعالم نماید .جشنواره محراب در سال آینده متفاوت خواهد بود.
مجموعه جش��نواره ملی محراب بخش حفظ چهل حدیث رضوی و شناس��ایی و تجلی��ل از خادمین فرهنگ

رضوی اضافه خواهد شد.

برگزیدگان جشنواره محراب
بخش شعر
محمدحسین ملکیان از اصفهان  -رتبه اول
وحید طلعت از میاندوآب  -رتبه دوم
هادی فردوسی از شیراز  -رتبه سوم
بخش داستان
شیما عرب صاحبی از گناباد – رتبه اول
امیرحسین دستجردی از بجنورد – رتبه دوم
علی رضایی از تبریز – رتبه سوم
بخش مقاله و پژوهش
زهرا آقالری از بابل – رتبه اول
حمید میرعباسی از نجف آباد – رتبه دوم
محبوبه معظم آبادی از طبس – رتبه سوم

بخش روزنامه دیواری
کانون فرهنگی هنری پیروان حضرت فاطمه (س) – پورسلطانی از بجستان –رتبه اول
کانون فرهنگی هنری آفتاب – زینب ابویسانی از جغتای – رتبه دوم
بخش نشریه
نشریه منشور پنجم – کانون فرهنگی هنری امام محمدباقر(ع) – محمدجعفری از مشهد رتبه اول
نشریه پیام محراب – کانون فرهنگی هنری جوانان حضرت علی اکبر(ع) – فهیمه کریمی از روستای همت آباد
باخزر تایباد – رتبه دوم

بخش پوستر
مجتبی صدمیان از کاشان – رتبه اول
داوود رحیمی از بندرعباس – رتبه دوم
نرگس حاتمی موحد از تهران – رتبه سوم
بخش فیلم کوتاه و انیمیشن
حسن علیرضائی از اصفهان – رتبه اول

بخش فعالیتهای شاخص رضوی
کانون فرهنگی هنری محمدرسول اهلل(ص) – زهرا محیطی از خلخال  -رتبه اول
کانون فرهنگی هنری نسیم رحمت – مهرانپور از نیشابور – رتبه دوم
هیأت داوران جشنواره محراب
حجت االسالم و المسلمین سبحانی نیا
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی کاظمی نسب
دکتر محمدصادق علمی
دکتر محمدرضا جواهری
حسین مسگرانی
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()20
همایش بزرگداشت امامزاده
حضرت حسین بن موسی
الکاظم(ع)
استان  :خراسان جنوبی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

همایش بزرگداش�ت امام�زاده حضرت حس�ین بن
موسی الکاظم(ع) از س�ری برنامه های دوازدهمین
جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) 10ش�هریور ماه
 1393در استان خراس�ان جنوبی برگزار شد .تعداد
آثار رسیده به دبیرخانه این همایش  105مقاله بود.
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پیام وجه اهلل خدمتگزار استاندار خراسان جنوبی به همایش علمی پژوهشی بزرگداشت حضرت
حسین بن موسی الکاظم (ع)
خاک خراس��ان و ایران معطر به رایحه قدسی سالله رسول خداس��ت .ولی و امامی که بارگاه ملکوتیش مطاف
ش��یعیان و وارستگان است و زائرانش سزاوار آمرزش پروردگار .ش��کوه حرم قدسی این دهمین معصوم نشان
دوس��تی و محبت دیرین ایرانیان علم خواه و دانش��ور و اهل بیت و ارادت آنان به علی بن موسی الرضا(ع) است.
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) نشان دیگری از ارادت و اخالص مردم این سرزمین به اهل بیت و ائمه اطهار
می باش��د .ترویج فرهنگ و هنر ناب اسالمی نه تنها در دهه متبرک کرامت که در لحظه لحظه خدمت به مردم
عزیز می بایس��ت س��ر لوحه کار همه مدیران و مسئوالن قرار گیرد .تداوم و اس��تمرار و سعی در هرچه پر بارتر
برگزار کردن این گونه همایش ها راه گشای نس��ل جوان امروز ماست که بقای اقتدار و استقالل ایران اسالمی
را تضمین خواهد نمود .مایه دلگرمی و مباهات اس��ت که امروز در خراس��ان جنوبی و در شهرستان طبس و در
جوار بارگاه و آس��تان شریف حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) برادر عزیز امام رضا(ع) میزبان پژوهشگران
و عالقه مندان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و امامزادگان باش��د .انش��اا...خداوند توفیقمان دهد تا به عنوان
خدمتگزاران دولت تدبیر وامید در س��ایه عنایات حضرت ولی عصر(ع��ج) و منویات مقام معظم رهبری مروج
فرهنگ ناب رضوی و اسالمی باشیم.
بخشی از سخنان احمد محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...همایش بزرگداش��ت حضرت حسین بن موس��ی الکاظم(ع) با انگیزه گسترش فعالیتهای فرهنگی مرتبط با
س��یره اهل بیت (ع)و نیز افزایش س��طح دانش و آگاهی و تقویت حس پژوهشگری و روحیه تحقیق و پژوهش
درباره س��یره ائمه معصومین و همچنین فراهم آوردن بس��ترهایی جهت آش��نایی با معارف مقدس رضوی در
محورهای مختلف فعالیت های خود را آغاز کرد و توانست در بخشهایی شامل :
شناخت زندگی و فضایل و کرامات حسین بن موسی الکاظم (ع) برادر بزرگوار امام رضا(ع)
بررسی علل مهاجرت خاندان موسی الکاظم(ع) به ایران
ویژگی های سیاسی اجتماعی دوران حیات حسین بن موسی الکاظم (ع)
زیارت ،توسل و شفاعت در فرهنگ رضوی
نقش زیارت و توسل در بهداشت روان و نشاط اجتماعی و امید بخشی
تأثیر فرهنگ رضوی و امام زادگان در الگو سازی سبک زندگی اسالمی ایرانی
نقش امامزدگان و زیارتگاههای مذهبی در کارآفرینی اقتصادی و گردشگری دینی
الزم به ذکر است که تعداد  105اثر از  11استان به دبیرخانه جشنواره واصل شد که با بررسی های صورت گرفته

اغلب این مقاالت از پشتوانه تحقیقی و پژوهشی برخوردار بوده و از غنای محتوای باالیی برخوردار بوده اند که با
همت و تالش هیأت علمی و داوران همایش تعداد  8اثر ،برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شده اند.
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بخشی از سخنان حضرت حجت االسالم و المسلمین علم الهدی مدرس حوزه و دانشگاه
 ...حدیثی از امیرمومنان علی بن ابیطالب (ع) که حضرتش فرمود  :بعد از من با کرامت ترین ش��ما و باگذش��ت
ترین ش��ما کیست ؟ آن کسی که برود مطالعه کند ،تالش کند و برود بیابد و یافته های خود را به دیگران منتقل
کند .این حرکتی اس��ت که این همایش ها به دنبال او شکل می گیرد و نظر مقام معظم رهبری و نظر این وجود
نورانی االن در جامعه ما خصوصاً برای امس��ال که دنیا بش��ریت را به موج تبلیغات گوناگون خود در عرصه های
مختلف به ناآگاهی و گمراهی بکش��د این حرکت با آن نیت مقدس و آن فرمان ارزشمند رهبر فرزانه این جامعه
می خواهد آن دشمنی ها را از کار بیاندازد.
برگزیدگان همایش بزرگداشت امامزاده حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)
• هاش��م مرادی بامقاله کارکردهای آستان مبارک امامزاده حس��ین بن موسی الکاظم(ع) شهرستان طبس با
تأکید برکارکردگردش��گری مذهبی و کارکرد اقتصادی و کارآفرینی از استان خراسان جنوبی  /طبس  -رتبه
اول
•مهدی عرفانیان و حجت االسالم و المس��لمین دکتر سیدعلی حسینی با مقاله بازکاوی شخصیت حسین بن
موسی علیه السالم در تاریخ تشیع از استان فارس  /شیراز  -رتبه دوم
•جعفرکریمی ،مهدی جمالی نژاد ،حمزه کاوس��ی ،س��عیده قاضی با مقاله برنامه ریزی اس��تراتژیک و دانشی
توس��عه گردشگری زیارتی امامزاده حسین بن موس��ی الکاظم (ع) در راستای توسعه سبک زندگی رضوی از
استان اصفهان – رتبه سوم
•وجیهه صالحی با مقاله نقش زیارتگاه حس��ین بن موسی علیه السالم در مهندسی فرهنگی از استان اصفهان
– رتبه چهارم
•فاطمه س��یفی نقش امامزادگان و زیارتگاه های مذهبی در کارآفرینی اقتصادی و گردشگری دینی از استان
تهران – رتبه پنجم
•مصطفی ش��یرمهنجی ،کورش روس��تا ،محمدرمضانی و فاطمه صغری یعقوبی با مقاله بررس��ی مشخصات
فیزیکی و معماری امامزاده حسین بن موسی کاظم(ع) شهر طبس از استان خراسان جنوبی /بیرجند – رتبه
ششم
•ملیحه بهروزی با مقاله نقد و بررسی آرای منکران توسل از استان فارس /شیراز – رتبه هفتم
•علی ابراهیمی و زهرا بهروزی فر با مقاله «خورشیدی در دل گلشن « سیر و کنکاش شخصیت امامزاده حسین
بن موسی الکاظم (ع) از استان خراسان جنوبی /بیرجند – رتبه هشتم
هیأت علمی و هیأت داوران همایش بزرگداشت امامزاده حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع)
 حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدهادی شهاب		
 حجت االسالم و المسلمین دکتر زنجانی دکتر محمدمهدی دیانی			
 دکتر حمیدرضا وردی		
 -دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

()21
جشنواره شعر رضوی به زبان
عربی
استان  :خوزستان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره ش�عر رض�وی ب�ه زب�ان عربی از س�ری
برنامه های دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(علیه السالم) در ش�هریورماه  1393در استان
خوزس�تان شهرس�تان اهواز برگزار گردی�د .تعداد
 173اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
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بخشی از سخنان آیت اهلل سیدعلی شفیعی منتخب مردم خوزستان در مجلس خبرگان در مراسم
اختتامیه جشنواره
 ...در آس��تانه والدت امام رضا(ع) هستیم ،شخصیت عظیمی که عامل ورود مذهب تشیع به ایران اسالمی است
و عنایت خاصی از س��وی مقام معظم رهبری نسبت به این مسئله ابراز ش��د و ما براعتقاد مذهبی خود نسبت به
س��احت امامت و والیت و تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری موظف هستیم برای بزرگداشت این روزها و بهره
گیری معنوی از ای��ن فرصت ها تالش و برنامه ریزی کنیم .ایران اس�لامی بزرگترین عظمت را در زمینه علم و
دانش و اعتقاد از امام رضا(ع) دارد .به گفته عالمه طباطبایی اوضاع دینی و مذهبی مردم در دوران امام رضا(ع)
به جایی رسید که تنها کلمه ال اله اال اهلل مانده بود ،ولی امام هشتم در آن دوران با مناظرات و گفت و گو با روسای
ادیان و مذاهب اعتقادات مذهب را محکم و مردم را از شر فلسفه یونان رهایی بخشید.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین سیدابوالحسن حسن زاده امام جمعه موقت اهواز در
مراسم افتتاحیه جشنواره
 ...در باره پیش��نهاد مأمون به امام رضا(ع) و پذیرش جانش��ینی وی از طرف امام رض��ا(ع) تحلیل های مختلفی
وجود دارد .یکی از این تحلیل ها آن اس��ت که امام این جانشینی را پذیرفتند تا فرصتی برای گسترش بخشی از
علومی که رس��ول اکرم (ص) به حضرت علی (ع) و ایشان به امامان دیگر آموخته بودند برای ایشان فراهم شود.
این برای ما ش��یعیان افتخار اس��ت که امامان ما هرگاه فرصت پیدا می کردند از آن برای گسترش علوم استفاده
می کردند چنانچه امام صادق(ع) در هیچ قیامی ش��رکت نکردند و بیش��تر وقت خود را برای نشر علم و فرهنگ
اسالمی کوشیدند .امروز آنچه شیعه از عقالنیت علم و دانش برخوردار است و کشور ما را در منطقه و بلکه جهان
محور قرار می دهد به دلیل این تالش های علمی اس��ت .آنچه از زمان رس��ول اکرم(ص) وجود دارد آن است که
ایش��ان برای گس��ترش دین از هنر به طور عام و بخصوص از وجود شاعران استفاده می کردند .به شعر درآوردن
واقعه غدیر به اجازه ایشان و همچنین اشعاری که به حضرت علی (ع) نسبت داده شده و وجود شاعران بزرگ در
دوران ائمه (ع) نشان دهنده این امر است.
بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین س�یدمحمد امام جمعه شهرستان شوش در مراسم
اختتامیه
 ...دعبل بن خزاعی ش��اعر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) اس��ت که توانس��ت با نبوغ بی نظیر خود ش��یعیان را
اعتالی بیش��تری بخشد و مورد تفقد امام رضا(ع) قرار گرفت .این ش��اعر از شاعرانی است که در تمام عمر خود
به شعرس��رایی پرداخت و اش��عار او درباره ائمه اطهار(ع) بوده است .اش��عار دعبل نیز در حالی که شصت سال
شعرس��رایی کرد از بین بردند و تنها دیوان مختصری از اشعار او باقی مانده است .در میان شاعران آن زمان تنها
دعبل خزاعی بود که به س��که ها ونقره ها پشت کرد عقیده و ایمان به حق تنها نیرویی بود که دعبل خود را بدان
مجهز س��اخته و عمری طوالنی در پرتو آن به جهاد و مبارزه با ظالمان زمانش پرداخت ،از این رو شناخت هرچه
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بیشتر و بهتر این شخصیت مستلزم شناخت زمان و شرایط حاکم برزمان اوست.
بخش�ی از س�خنان س�ید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در مراسم
اختتامیه
 ...برگزاری این مراس��م نمونه ای از والء و محبت به اهل بیت (ع) اس��ت .یکی از افتخارات ما این اس��ت که ورود
امام رضا(ع) به کش��ور از استان خوزستان آغاز شده است .وجود آرامگاه دعبل خزاعی شاعر اهل بیت (ع) نیز در
شهرستان شوش مایه افتخار است و باید قدر آن را بدانیم .شاعران بسیاری بودند که نسبت به امام رضا(ع) و اهل
بیت (ع) ارادت خود را ابراز می داش��تند اما شاعرانی همچون دعبل خزاعی ماندگار شدند .علت ماندگاری این
ش��اعران شعر گفتن خالصانه آنها برای خدا و اهل بیت (ع) بود و هرآنچه که رنگ خدایی داشته باشد ماندگاری
دارد.

بخشی از سخنان همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...دهه مبارک و خجس��ته کرامت و تولد حضرت معصومه(س) و برادر گرامیشان حضرت ثامن الحجج علی بن
موسی الرضا (ع) فرصت مغتنمی است تا در این خجسته عشق و عالقه ی خود را به این خاندان جلیل القدر ابراز
داش��ته و در فضایی آکنده از عطر محبت و ش��ادی ارادت و دوستی خود را بااهل بیت (ع) بیش از پیش به منصه
ی ظهور برس��انیم .آنجا که شاخسار خوش بوی فاطمه معصومه (س) در بیت امامت رویید و در جوار سراسر نور
امامان معصومی چون حضرت موسی ابن جعفر (ع) وعلی بن موسی الرضا(ع) بالید و از رهنمودهای آن رهبران
الهی خوش��ه ها برگرفت و در پرتو آن ،جان خویش را از ناپاکی ها دور نگاه داشت تا آنجا که در اوج تقوا و طهارت
روح ،او را معصومه (س) نامیدند که این نش��ان افتخار از سوی پیشوای هشتم آسمان والیت و امامت ،حضرت
شمس الشموس ،امام رضا(ع) به ایشان عطا شد.
برگزیدگان جشنواره شعر رضوی به زبان عربی
قاسم باوری
		
نسیم ناصری
مسعود حاتمی
		
عبداهلل عمرانی
مهدی ناصری
		
نسیم نبگانی
محمد جاسم هلیچی
		
حسین ساعی
فرحان چنانی
		
رضا حزباوی
هیأت داوران جشنواره شعر رضوی به زبان عربی
عدنان غزی
		
علی حزباوی
سیدمهدی موسوی
		
سیدشبرمحسنی
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()22
همایش علمی پژوهشی منزلت
خانواده و سبک زندگی در
فرهنگ رضوی
استان  :زنجان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

همای�ش علمی پژوهش�ی منزلت خانواده و س�بک
زندگ�ی در فرهن�گ رض�وی از س�ری برنام�ه های
دوازدهمین جش�نواره بین المللی ام�ام رضا(ع) 8
شهریورماه  1393دراستان زنجان برگزار شد .تعداد
 98مقاله به دبیرخانه این همایش ارس�ال ش�د که از
این تعداد هی�أت داوران  11مقاله را به عنوان مقاالت
برگزیده اعالم نمودند.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین دکتر خانمحمدی ناظر سومین همایش
 ...امروزه س��بک زندگی را معطوف به الگوهای رفتاری می دانند .با تقس��یم بندی فرهنگ به س��ه الیه باورها،
ارزشها و الگوهای رفتاری سبک زندگی با الگوهای رفتاری مرتبط است .الگوهای رفتاری ریشه در باورها دارد
تکرار آنچه به ائمه اطهار و آموزه های آنان مرتبط می ش��ود می تواند اثر گذاری باالتری داشته باشد .اگر سبک
زندگی امام رضا(ع) را بش��کافیم و در باورهای ایش��ان بنگریم ،اعتقاد و باور قلبی ایش��ان به قدرت الهی بارز و
مشهود است .الگوی رفتاری ناشی از یقین و باور است .آن حضرت در سه شبانه روز یک بار قرآن کریم را تالوت
و در آیات تأمل می کردند .مناظرات امام رضا(ع) مس��تند به آیات قرآن کریم اس��ت .قرآن کریم منشا هدایت
انس��ان است که باید با تمس��ک به آیات آن از منجالب معصیت و گناه نجات یافت .برای سبک زندگی نیازمند
نسخه هستیم و این نسخه را می توان از آیات قرآن کریم به دست آورد .برگزاری همایش رضوی و ارائه مقاالت
موجب تکرار مضامین می ش��ود که این تکرار موجب بهره گیری بیشتر از س��یره علمی و عملی ائمه اطهار می
گردد.
بخشی از سخنان دکتر عماد افروغ
 ...باتوجه به زیرس��اخت ایرانیان که زیر ساختی بر مبنای یکتا پرستی اس��ت ،قابلیت قبول دین اسالم در بین
ایرانیان بیشتر بود .ایرانیان تفکر شیعی را که منادی وحدت را سر می داد به راحتی پذیرفتند .اگر ایرانیان یک
پشتوانه فرهنگی نداشتند به راحتی اسالم ناب محمدی را نمی پذیرفتند .زیر ساخت های یکتاپرستی موجب
پذیرش والیت و امامت در بین ایرانیان شد .رابطه دین و سیاست ،فرد و جامعه و اخالق و سیاست در قالب این
طرز تفکر قابل حل اس��ت .وجود بابرکت آن حضرت بازتولید کننده این هویت اس��ت اگر وجود آن حضرت در
ایران نبود انقالب اسالمی با پشتوانه فرهنگی ،قابلیت شکل گیری نداشت .دین اسالم تفکر توحیدی را ترویج
می داد و قبول ائمه اطهار به معنای نفی وجود خداوند نیس��ت .بهتر اس��ت به ج��ای فرهنگ رضوی از معرفت
رضوی استفاده کنیم چرا که آنچه باید به آن اهتمام بورزیم هستی شناسی رضوی است.
برگزيدگان همایش علمی پژوهشی منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی
بخش خانواده در فرهنگ رضوی
•نجمه گراوند و مظفر علی دادی گراوند از اس��تان ایالم با مقاله بازشناس��ی سالمت روانی خانواده در سیره و
سخنان امام رضا(ع)
•اسماعیل خارستانی با مقاله موانع و راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره و آموزه های رضوی
•علی اکبر صیدی از استان زنجان با مقاله تبیین الگوی مصرف در خانواده مسلمان از منظر فرهنگ رضوی
•رضا اسمعیل زاده تهرانی از استان همدان با مقاله خانواده مطلوب و ویژگی های آن در فرهنگ رضوی
•طاهره شریفی کاشان و الهام نهادی از استان اصفهان بامقاله تشکیل و تداوم خانواده در فرهنگ رضوی
•زینب تقی لو تبار از استان زنجان با مقاله مبانی تحکیم خانواده با بهره گیری از آموزه های رضوی
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بخش سبک زندگی در فرهنگ رضوی
•حس��ین رحمانی زاده و معصومه غنی لو از استان زنجان با مقاله س��بک زندگی امام رضا(ع) در تعامل با قرآن
کریم
•مجتبی اخوان ارمکی و معصومه نعلچی از اس��تان اصفهان با مقاله سبک زندگی معنوی حضرت امام رضا(ع)
الگویی برای آرامش
•مریم یزدانی از استان آذربایجان شرقی با مقاله فرهنگ رضوی ،فضایل اخالقی
•سید ابوالفضل حسینی پور از استان قم با مقاله جلوه های سبک زندگی در سبک مناظرات رضوی
•محمد اسماعیل زاده از استان قم با مقاله باورهای دینی و معنای زندگی با تکیه بر آموزه های فرهنگ رضوی
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهش�ی منزلت خانواده و س�بک زندگی در فرهنگ
رضوی
دکتر تورج عقدایی
دکتر نزهت نوحی
دکتر محبوبه بابایی
دکتر یوسف مجتهدی
دکتر علی هشترودی
دکتر زهرا علمی فرد
دکتر فرح علمی فرد
دکتر مقدم پناه
دکتر احدی
فرزانه بازدار
مهدی مجتهدی

()23
جشنواره ي داستان نویسی
رضوی (كبوتر حرم)
استان  :سمنان
مجری  :اداره کل فرهنگ وارشاد
اسالمی

جش�نواره ی داس�تان نویس�ی رض�وی از س�ری
برنام�ه ه�ای دوازدهمی�ن جش�نواره بی�ن المللی
امام رضا(علیه السلام ) دراستان س�منان ومراسم
افتتاحیه و اختتامیه این جش�نواره  9و 10ش�هریور
ماه  1393برگزار شد .تعداد  1036اثر از  571شرکت
کننده از  31اس�تان کشور به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شده است .از مجموع آثار رسیده  56داستان
بلند 751 ،داستان کوتاه و  201داستان کوتاه کوتاه و
 28اثر هم غیر داستانی بوده است.
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متن پیام مهندس محمدوکیلی استاندار سمنان به جشنواره داستان نویسی رضوی
 ...هنر دینی ،مکاش��فه دنیای حقیقی است .س��رمدی و مدینه آرمانی در جهان متعالی است که انسان در آن،
واالترین مقام و منزلت را داراس��ت و مضمون اصلی هنر دینی از قرب و رس��تگاری سرچشمه می گیرد و غایت
آن اتصال به س��احت مقدس خداوندی اس��ت .این تغییر همواره با مضون «غربت « و «قرب» در ادبیات و هنر
دینی تجلی یافته اس��ت ؛ در قرآن کریم «فانی قریب « پس من نزدیکم .و «نحن اقرب علیهم من حب الورید»
ما به او (انس��ان) از رگ گردن نزدیک تریم .حقیقت این فاصله را تلویحاً برای ما توصیف می نماید .این تکاپوی
قرب و وصل در هنر دینی گاهی آگاهانه و امیدبخش برای شور آفرینی صحنه عشق و دلدادگی و کسب معرفت
و حقیقت اس��ت .هنری که در آدمی شورزیس��تن و در جامعه مهر و عدالت گستری را رونق می بخشد .منزلت
هنر دینی همچون مقام و ش��أنیت انسان رفیع و واالست و چه هنری فاخرتر از آن که به نور حق و حضرت خالق
در راس��تای پاسداشت ودیعت الهی به س��یره و صفات انبیا و اولیاء مزین باشد .گلدسته های الجوردین بارگاه
ملکوتی هش��تمین اخترتابناک آسمان والیت و کاشی های سبز فیروزه ای تا گنبد طالیی اش از خاک و خشت
تا بال های حریزگون دعا و نیاز همواره در ازران اس�لامی جلوه گاه و آرام بخش دل های عاش��ق و مریدان اهل
بیت (ع) بوده است .گلدسته ها هموارده نیایش های زائران عشق و ارادت و والیت را به ملکوت اعلی سوق داده
و عش��ق و عرفان و ش��هود و ایمان و اعتقاد را در گنبد طنین انداز ساخته اس��ت .جای بسی خوش بختی است
که به ابتکار و ارادت عاش��قان آن حضرت و هنرمندان متعهد ده سال است که استان سمنان میزبان جشنواره
داس��تانهای رضوی (کبوتر حرم ) می باش��د تا جلوه هایی از مکارم و سیره آن امام همام را به زبان زیبا و واالی
هنر بازگو کند و در این میانه نقش آفرینشگران ادبیات و داستان به موهبت زنده دلی و هم نفسی با ارادتمندان
خاندان عصمت و طهارت (ع) از اهمیت و جذابیت ویژه ای برخوردار بوده اس��ت .داستان های رضوی ،نمایش
عبودیت و عش��ق و تبیین س��احات قدس��ی در مقامات معنوی انس��ان در قلمرو رس��تگاری و آرامش است تا
دغدغهها و نامالیمات این جهان را با اکس��یر عشق به راه آزادگی و نجات رهنمون سازد .به شکرانه این رویکرد
ادبی و برگزاری جش��ن های دهه کرامت ،ضمن تقدیر و تشکر از تمامی هنرمندان و نویسندگان شرکت کننده
و دست اندرکاران برگزاری جش��نواره از خداوند توفیق و تکریم هنر فاخر را که همواره چراغ معنویت و زیبایی
را فروزان نگاه می دارد مس��ئلت داشته و استمرار حضورش��ان در عرصه هنر را با توفیق و لطف الهی آرزو دارم.
امیداس��ت که جش��نواره یازدهم با رویکردی نوین ،جریان ادبیات دینی را در سطح کشور استمرار بخشیده و
شاهد جریان سازی ذهنی در اقصی نقاط استان فرهنگ مدار سمنان باشیم.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
تامگر لطف شما پیش نهد گامی چند
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بخشی ازسخنان محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
...در  10سال گذشته اس��تان سمنان داستان نویسی رضوی از برنامه های جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
پذیرفته و توانس��ته جمعی از نویسندگان را در سطح کشور به سمت اندیشه های رضوی و فرهنگ منور رضوی
بکش��اند .از همه صاحب نظران ،داستان نویسان و کسانی که می توانند کمک کنند می خواهم در جهت بهبود
کیفیت و کمیت این جشنواره معنوی گام بردارند .امید است دبیرخانه دائمی جشنواره داستان نویسی رضوی
برای حضور هنرمندان رش��ته های مختلف اس��تان در جش��نواره های موضوعی امام رضا(ع) در سراسرکشور
برنامه ریزی کند و امیدواریم ش��بکه اجتماعی براس��اس اندیش��ه ها و آموزه های رضوی در حوزه فرهنگ در
استان سمنان راه اندازی شود.
ادبیات با فرهنگ و فرهنگ به مثابه ادبیات .فرهنگ ،بی ادبیات ،کالبدی بی روح خواهد بود .تمام رش��ته های
فرهنگی و هنری و تمام متخصصان عرصه فرهنگ و هن��ر و تولیدکنندگان براین باورند که ادبیات جان مایه و
اس��تاد فرهنگ اس��ت .هرهنر و فرهنگ و خرده فرهنگی که با ادبیات پیوند خورده ماندگار شده و چه فرهنگی
از ادبیات مهتر برای تحقق س��بک زندگی براساس آموزه های رضوی و تمدن سازی براین اساس .امام رضا(ع)
بنیانگذار کرس��ی های آزاد اندیش��ی و منشور جامعه سالم اس��ت .اگر امروز دنبال طرح های مختلف در حوزه
بهداشت و سالمت هستیم طب الرضا و رساله ذهبیه ایشان که خطاب به مأمون است منشور جامعه سالم است.
س��خنان امام رضا(ع) در حوزه تبیین امامت و والیت ،منش��ور امامت و والیت اس��ت .مناظرات ایش��ان نمونه
آزاداندیشی در عرصه های مختلف است و از نویسندگان و صاحب نظران در خواست می کنیم ضمن این که به
نمادهای رضوی و به تأثیرات فرهنگ عمومی و فرهنگ رضوی می پردازند ،بعد علمی حضرت را که به عالم آل
محمد مشهور هستند نیز در دستور کار قرار دهند.
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برگزیدگان جشنواره داستان نویسی رضوی(کبوتر حرم )
بخش داستان بلند :
سیدمیثم رمضانی از استان قم شایسته تقدیر
مرضیه نفری از استان قم شایسته تقدیر
طیبه رئیسی از استان فارس شایسته تقدیر
رضا وحید از استان خراسان رضوی شایسته تقدیر
امید کوره چی از استان تهران شایسته تقدیر
بخش داستان کوتاه :
خسرو عباسی خودالن از استان البرز رتبه اول
ایمان مطهری منش ازاستان تهران رتبه دوم
ام البنین ماهر از استان خراسان رضوی رتبه سوم
سپیده شراهی از استان تهران رتبه سوم
بخش داستان کوتاه کوتاه :
ابوالفضل حسنیان از استان سمنان رتبه اول
سیده فاطمه موسوی از استان قم رتبه دوم
سیده سارا کاظمی از استان چهارمحال و بختیاری رتبه سوم
هيات داوران جشنواره داستان نویسی رضوی(کبوتر حرم )
مجید قیصری
محمدعلی دهقانی
علی دولتیان
عماد عبادی
حسينعلي جعفري

()24
همایش علمی پژوهشی فضایل
رضوی
استان  :سیستان و بلوچستان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

همای�ش علم�ی پژوهش�ی فضایل رضوی از س�ری
برنامه های دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رض�ا(ع)  12ش�هریورماه  1393در محل ت�االر امام
رضا(ع) دانش�گاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
تع�داد  96مقاله ازسراسرکش�ور ب�ه دبیرخانه این
همایش ارسال شد.
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بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین عباس دانش�ی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیرهمایش
 ...جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) باش��کوه ترین جشنواره در دنیای اسالم اس��ت که در رشته های معارف
رضوی ،علوم پژوهشی ،شعر ،دلنوشته ،نقاشی ،فیلم کوتاه ،تأتر ،کتاب سازی و تصویرگری برگزار می شود که
همایش فضایل رضوی رویداد علمی و پژوهشی در راستای وحدت امت اسالمی حول محور امام رضا(ع) است.
بی��ش از صدها مقاله در قالب کتاب ،آلبوم برجس��ته و دیگر اثار هنری در عرصه علم��ی و فرهنگی به همایش
فضایل رضوی اس��تان از سال  86تا س��ال گذشته تولید شده است و امس��ال نیز  96مقاله از استانهای مختلف
به دبیرخانه همایش ارس��ال شده اس��ت که از این تعداد  5مقاله به عنوان مقاله برتر مورد تقدیر قرار می گیرند.
امسال همایش علمی و پژوهشی فضایل رضوی استان با یک امتیاز برتر و آن هم مشارکت پژوهشگران از اقصی
نقاط کشور اجرایی ش��د .نگاه محدثان مذاهب به روایات امام رضا(ع) ،نگاه رجالیون مذاهب به شخصیت امام
رضا(ع) ،بررس��ی روایات امام رضا(ع) در صحاح س��ته و کتب اربعه ،زیارت امام رضا(ع) و توسل به آن حضرت
در س��یره عملی علمای فریقین و راهکارهای تقریب مذاهب در س��یره و گفتار امام رضا(ع) از جمله محورهای
موضوعی هشتمین همایش ملی (علمی ،پژوهشی) فضایل رضوی در استان سیستان وبلوچستان بود.
بخشی از سخنان حجت االسلام و المسلمین دکتر زمانی معاون امور بین الملل حوزه های علمیه
کشور
 ...محبت و نگاه علمای اهل س��نت به اهل بیت (ع) ریش��ه ای و عمیق است به طوری که می توان این نگاه را در
قال��ب همایش فضایل رضوی تقویت کرد .برادران اهل س��نت این افتخار را دارن��د که در صف عالقمندان امام
رضا(ع) قرار دارند .همایش فضایل رضوی در کش��ورمان به محور اتحاد تبدیل شده است .حضور اهل سنت به
شکل ارائه مقاالت و س��خنرانی در همایش یک برکت است که باید قدرآن را بدانیم .اهل سنت ازلحاظ دیدگاه
با ش��یعیان یکی هستند و باید همه بدانند که شیعه و سنی یکی هس��تند ،ادعای برخی در مورد اینکه با وجود
اخت�لاف نظر چگونه می توان امام رضا(ع) را محور وحدت قرار دهیم ناش��ی از عدم آگاهی اس��ت و براس��اس
مشاهدات میدانی و کتابهایی که در طول سی سال گذشته در مورد نگاه اهل سنت به اهل بیت (ع) داشته ام به
این نتیجه رس��یده ام که نگاه نوینی در اهل سنت نسبت به اهل بیت (ع) شکل گرفته است .امام رضا (ع) محور
تقرب در بین برادران شیعه و سنی اس��ت که این اشتراک باید دستمایه وحدت قرار گیرد .امام رضا(ع) برکات
فراوان علمی زیادی برای مسلمانان داشته اند که این را باید ارج نهیم و در پاسداشت آن کوشا باشیم.
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برگزيدگان همایش علمی پژوهشی فضایل رضوی
• یاسر اسماعیل زاده امامقلی با مقاله تبیین راهبردهای تقریب مذاهب در سیره گفتار امام رضا(ع)  -از استان
سیستان و بلوچستان  /زاهدان
•احمد آرخ و احد داوری با مقاله نگرشی اجمالی به امام رضا علیه السالم از نگاه رجالیون اهل تسنن  -از زابل
•مرضیه علیپور با مقاله انعکاس توس��ل به امام رضا(ع) در س��یره علمای فریقین ونگارگری مذهبی  -از استان
تهران
•گلناز عظیمی و علیرضا کتابی با مقاله بررسی روایات امام رضا(ع) در کتب اربعه از آذربایجان شرقی  /تبریز
•مرضیه س��ادات حسینی و زهرا قاس��م نژاد بررس��ی روایات امام رضا(ع) در کتب اربعه و صحاح سته (مطالعه
موردی باب الصاله )  -از استان اصفهان
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی فضایل رضوی
دکتر دادخدا خدایار
علیرضا حیدری نسب
عباس صفدری
دکتر پرویز رضا میرلطفی
دکتر حسین پیشگویی
قاسمعلی شیرازی
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()25
جشنواره ي هنرهاي تجسمي
رضوي
استان :فارس
مجری  :اداره کل فرهنگ وارشاد
اسالمی

جش�نواره هنره�ای تجس�می رض�وی از س�ری
برنامههای دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(ع)  7ش�هریورماه  1393درش�یراز برگزار شد.
تعداد  370اثر توس�ط  358هنرمند از سراسر کشور
به دبیرخانه جش�نواره ارسال ش�د .آثار ارسالی در
چهاررشته نقاشی ،پوستر ،حجم و نشانه با محوریت
امام رضا(ع) و سبک زندگی حضرت بود.
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بخشی از سخنان محمدمهدی احمدی مدیرکل هماهنگی اموراستانهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
 ...خروجی جشنواره های رضوی معرفت نسبت به بهترین و پاکترین انسان به نام علی بن موسی الرضا(ع) است
در نتیجه این امر سبک زندگی مبتنی براندیشه رضوی شکل می گیرد .در نظام هستی انسان باالترین موجود
از موجودات هستی و اشرف مخلوقات اس��ت لذا خداوند حتی به فرشتگان خود دستور داده است که در مقابل
این موجود س��جده کنند و ابلیسی که سالها عبادت کرده است چون سجده را انجام نداد از درگاه الهی طرد شد
و اینها نش��انه عظمت و کرامت انسان است .ارزش انسان به دلیل آن کمال انسانی است که خداوند مسیر کمال
را برای او تبیین کرده اس��ت .انسان با کمال و با کرامت و خلیفه خداوند است لذا هر حرکتی که در نظام هستی
انجام می ش��ود باید در مسیر کمال بشری باش��د و هر پدیده ای که خلق می کنیم باید در مسیر رشد و تعالی و
تکامل انس��ان باشد و گرنه خالف ماهیت و خلفت انسان اس��ت .ماهیت انسان ماهیت الهی است و امکان ندارد
ضد رشد و تکامل باشد پس همه پدیده های فرهنگی ،هنری و اجتماعی باید جهت رشد و تکامل و تعالی انسان
باش��د .هر علمی موضوعی دارد و اگر موضوع جشنواره امام رضا(ع) از آن گرفته شود این جشنواره خود به خود
منتفی خواهد بود زیرا موضوع اصلی امام رضا(ع) اس��ت و جشنواره باید مخاطبان خود را نسبت به امام رضا(ع)
آشنا کند.
بخشی از سخنان احمد همتی بوشهری مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...هدف از برگزاری این جشنواره ها آشنایی با سبک زندگی امام رضا(ع) است .شرکت در چنین جشنواره هایی
موجب احیای س��نت رضوی ،فرهنگ رضوی و فرهنگ اهل بیت (علیهم السالم) می شود .جشنواره هنرهای
تجسمی رضوی از طریق فراخوان عمومی در پایگاه اینترنتی جشنواره ،ارسال پیامک ،ایمیل و بروشور و به کار
گرفتن تمامی امکانات تبلیغاتی در ش��ته های نقاشی ،پوس��تر ،حجم و نشانه با محوریت امام رضا(ع) و سبک
زندگی حضرت و بخش ویژه آن حضرت احمد بن موس��ی (ع) در آبان ماه س��ال  1392کار خود را آغاز کرد و با
پایان یافتن مهلت ارس��ال آثار  358هنرمند از  28استان کشور  370اثر را در چهار رشته به دبیرخانه جشنواره
ارسال نمودند.
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برگزيدگان جشنواره ي هنرهاي تجسمي رضوی
بخش حجم
ترانه اسالمی زاده از شیراز
علی شیری از شیراز
امیرحسین کولی وند از استان لرستان
بخش نشانه

()26
جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی
استان  :قزوین
مجری  :اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی

محمدرضا خبیر از شیراز
فرهاد نادری از شیراز
زهرا پناهی از اردبیل
بخش پوستر
میثم نامدار از سمنان
محمد علی کریم پور از شیراز
سیدمهدی موسوی از اردبیل
بخش نقاشی
سمیرا رفیعی از اراک
فریبا جورابچی بخارایی از مشهد مقدس
فرزانه دانیالی از شیراز

هيات داوران جشنواره هنرهای تجسمی رضوی
الف) بخش نقاشی
		
رضا هدایت
			
دکتر مریم جمالی
ب)بخش پوستر و نشانه
اونیش امین الهی
			
دکتر شهریار اسدی
ج) بخش حجم
رضا قرباغی
			
ماریا کازرونی

حسین قاسم خانی
مسعود مرشدزاده
امین بالغی

جش�نواره نمایش�نامه نویس�ی رض�وی از س�ری
برنامههای دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(ع)  6شهریورماه  1393در استان قزوین برگزار
شد .تعداد آثار رسیده به این جشنواره  106اثر از 86
هنرمن�د بود 75 .اثر نمایش�نامه صحن�ه ای 31 ،اثر
نمایشنامه عروسکی و کودک و نوجوان در جشنواره
ادبیات نمایشی رضوی به رقابت پرداختند.
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بخش�ی از س�خنان دکتر س�یدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی و
رئیس کارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...فرقی نمی کند شیعه هستیم یا سنی ،مسلمانیم یا غیر مسلمان آنچه باعث می شود توجه خاص امام رضا (ع)
شامل حال ما شود کنار رفتن پرده ها و حجاب های دنیایی از مقابل دیدگان ماست .یکی از ویژگی های بارز امام
رئوف که احترام برای انس��ان به عنوان خلیفه اهلل بود.در جای جای زندگی و سیره امام رضا (ع) توجه به کرامت
انس��انی را به خوبی می توان مش��اهده کرد .یکی از برکات جش��نواره های رضوی باید افزایش یافتن شناخت و
معرفت از امام رئوف و شناخت جایگاه کرامت انسانی باشد.
بخشی از سخنان مهدی احمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 .. .برگزاری جش��نواره نمایشنامه نويسي رضوی از سلسله جشنواره های امام ر ضا(ع) ،یکی از برنامه های اداره
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان قزوین كه نهمین دوره آن در سال  1393با همکاری معاونت امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،انجمن هنرهای نمایشی قزوین و بنیاد بين المللي فرهنگی هنری امام رضا (ع)
برگزار شد .این جشنواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ،گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی
مرتبط با امام رضا (ع) ،تقدیر و حمایت از پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری با محوریت امام رئوف و کمک
به انتشار گس��ترده آثار آن ها شکل گرفته است .امام رضا (ع) مختص ش��یعیان و یا ایرانیان نیست بلکه تمامی
مردم دنیا با هر دینی به امام مهربانی ها عش��ق می ورزند .یکی از کارهایی که می توان توس��ط آن کرامت امام
رضا(ع) را به همه جهان معرفی کرد فعالیت های تحقیقی در خصوص شفایافتگان و در ادامه ،تولیدات نمایشی
فاخر براساس همان تحقیقات است.

برگزیدگان جشنواره ی نمایشنامه نویسی رضوی
بخش صحنه ای
مرجان موسي نژاد با نمايشنامه «كيفر « از استان گيالن رتبه اول
عليرضا ناسوتي با نمايشنامه « كباب سلطاني» از استان تهران رتبه دوم
فرهاد ارشاد با نمايشنامه « واقعه خواني سي ام صفرسال »203از استان فارس رتبه سوم

بخش کودک و نوجوان و عروسکی
موسي هدايتي با نمايشنامه»بزبزي و جنگل صنوبر» از استان كردستان رتبه دوم
مهدي ملكي با نمايشنامه» طالخاتون و راز هفت كبوتر» از استان تهران رتبه سوم
هیأت داوران جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی
یوسف فخرایی
نادر برهانی مرند
ناصر ایزدفر
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()27
همایش علمی پژوهشی حدیث
رضوی
استان  :قم
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

همای�ش علم�ی پژوهش�ی حدیث رضوی از س�ری
برنامه های دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(ع)  11ش�هریورماه  1393با همکاری موسس�ه
علم�ی فرهنگ�ی دارالحدیث برگ�زار ش�د .در این
همایش  46مقاله به دبیرخانه ارسال شد.
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بخش�ی از س�خنان حضرت آیت اهلل محمد محمدی ری ش�هری رئیس موسس�ه علمی فرهنگی
دارالحدیث
 ...دهه کرامت فرصت مناس��بی برای معرفی مکتب اهل بیت (ع) است و برنامه ها و جشنواره های خوبی در این
دهه در کشور برگزار می شود اما باید توجه داشت که برنامه های دهه کرامت به کارهای ظاهری خالصه نشود و
باید برنامه های این دهه آسیب شناسی شود .اولویت نداشتن موضوعات می تواند یک آسیب جدی به جشنواره
باش��د .باید موضوعات با اهمیت تر در جشنواره مورد توجه قرار گیرد .نخست باید ویژگی های اهل بیت (ع) را
شناخته و براساس اهمیت و اولویت آنها را بیان کرد تا مردم جذب این ویژگی ها شوند .خلیفه اهلل بودن ،والیت
تکوینی ،علم و معرفت گس��ترده و ارزش های اخالقی از ویژگی های مهم اهل بیت (ع) اس��ت .اکنون در منابر
بیش��تر ویژگی های خلیفه اهلل بودن و والیت تکوینی اهل بیت(ع) بیان می شود .در حالی که اولویت جشنواره
ها به ویژه همایش های دهه کرامت باید بیان ویژگی علم ،معرفت و ارزشهای اخالقی معصومان (ع) باشد.
بخشی از سخنان حجتاالسلام والمسلمین محمد تقی سبحانی نیا ،معاون فرهنگی و ارتباطات
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
 ...دوران امام رضا(ع) دوران حس��اس و پرماجرایی بود که جهان اس�لام یک دوره گذار را از تمدن اس�لامی به
تمدن جهانی طی می کند .در این زمان با مکاتب فکری همچون نهضت ترجمه ،اوجگیری عباسیان ،غالیان و
جریان های فعال دورن مذهبی رو به رو هستیم که تأثیرات بسیاری در فرهنگ دینی آن عصر گذاشته اند20 .
س��ال از امامت حضرت امام رضا(ع) بیشتر به سه سال آخر عمر پربرکت ایشان در خراسان پرداخته شده است.
این امام همام (ع)  17س��ال از دوران امامتشان را در مدینه منوره زندگی می کردند که الزم است پژوهشگران
به این بخش از زندگی ایشان نیز بپردازند.
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برگزیدگان همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
•دکتر محسن دیمه کار و محمدبرادران با مقاله تأثیرگفتمان های کالمی عصر امام رضا(ع) برجهت گیریهای
تفسیر ایشان
•زینب س��ادات حس��ینی و عالیه روح اهلل زاده با مقاله چگونگی مواجهه با فرقه های انحرافی و پاسخ به شبهات
آنان در سیره امام رضا(ع)
•حمید محمدی راد و خدیجه یزدان پناه و هاجر جهاندیده با مقاله بازشناس��ی تأثیر جریانهای فکری بر قرآن
ومیراث حدیثی امام رضا(ع)
•معصومه جاجی مقصودی با مقاله بازشناسی تأثیر جریانهای انحرافی در میراث حدیثی امام رضا(ع)
•فاطمه طاهریان با مقاله بازشناسی تأثیر جریانهای سیاسی در میراث حدیثی امام رضا(ع)
•محمد تقی شاکر با مقاله امام رضا(ع) و رازگشایی از جایگاه هدایتی نهاد امامت
•محمد رکعی با مقاله اصل رضوی در تبیین امر بین االمرین
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
حجت االسالم و المسلمین عبدالهادی مسعودی
حجت االسالم و المسلمین سيدمحمدكاظم طباطبايي
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدتقي سبحاني نيا
حجت االسالم و المسلمین دکتر رسول رضوي
حجت االسالم و المسلمین مهدي غالمعلی
حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا برنجکار
حجت االسالم و المسلمین دکتر سید مسعود معصومی
حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد غالمعلي
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا سبحاني نيا
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد رنجبر حسینی

()28
همايش علمي پژوهشي امام
رضا(علیه السالم)
در آیینه ادبیات معاصر
استان  :كرمانشاه
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

همايش علمي پژوهش�ي «امام رض�ا(ع) در آيینه ی
ادبی�ات معاصر » از س�ري برنامه ه�اي دوازدهمین
جش�نواره بین المللی ام�ام رضا (علیه السلام) 10
ش�هریورماه  1393در استان كرمانش�اه برگزار شد.
 120مقاله به دبير خانه ي همایش ارسال شد.
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بخشی ازسخنان آیت ا ...سیدمحمد قائم مقامی پژوهشگرواستاد حوزه و دانشگاه
 ...میزبانی کش��ور ما از امام رضا(ع) به علت خصوصیات ارزنده مردم ماس��ت .ما از لحظه حیات مبارک حضرت
امام رضا(ع) و ش��هادت ایش��ان تا کنون همواره شاهد بودیم که چه تعداد از انس��انها در ارتباط با امام رضا(ع) از
لحاظ سخن و هنر و ش��عر و ادبیات پرداخته اند .در هرمنطقه عارفی وجود ندارد چون بین عرفان و هنر ارتباط
تنگاتنگی وجود دارد ،عرفان واس��طه بین دین و هنراس��ت عارفان بیشماری هستند که همگان اعالم ارتباط با
امام رضا(ع) کرده اند اعم از شیعه و سنی .در این گونه همایش ها تأثیر ارتباط با امام رضا(ع) در ادبیات و شعرها

بیش��تر مشخص می ش��ود .محوریت بحث امام رضا(ع) این است که چرا ما در جهانی زندگی می کنیم که هیچ
کس مستغنی از معصومین علیهم السالم نیست این بحث به عنوان یک اصل فرقه ای نیست بلکه به عنوان بحث
کامال علمی ،عمومی ،جهانی و استداللی است .ریشه همه چیز الهیات است و مراد از آن ارتباط خدا با انسان و.
 ..چگونه اس��ت .چرا ما نمی توانیم الهیاتی عرضه بکنیم منهای اهل بیت علیهم السالم ،چون می دانیم الهیات
ریش��ه و منشأ همه چیز هاست منش��أ ایدئولوژی ها عقاید ،فرهنگ ،سیاست و همه چیز الهیات است و مراد از
الهیات چگونگی ارتباط با دین وخداوند اس��ت وچگونه وصف کردن این ارتباط است .امام رضا(ع) می فرمایند :
کافر می شود کسی که خدا را با غیر خدا تشبیه کند.
بخشی از سخنان پروفسور اختر مهدی از دانشگاه جواهر لعل نهرو
 ...امام خمینی (ره) می فرمود اس�لام راس��تین را به دنیا عرضه کنید ،دنیا تش��نه اسالم است زمانی که وصیت
نامه امام را دیدم متوجه ش��دم که اسالم راستین به چه معناست .اسالم راستین یعنی اسالم مأنوس با اهل بیت
علیهم الس�لام ،یعنی اسالم مأنوس با والیت .بس��یاری از امامان ما مقداری از زندگی پرفیض خود را در زندان
س��پری کردند اما به دلیل ارشادات شان محفوظ بود ،آن ارشادات به دست مردم می رسید اسالم ناب محمدی
 3مرحله دارد :
مرحله اول انسان شناسی  :انسان موجودی است که باید به آن احترام گذاشت
مرحله دوم خودشناس��ی  :حدیثی از امام علی (ع) که می فرمایند  :کسی که نفس خود را شناخت خدای خود را
می شناسد
مرحله س��وم خداشناس��ی  :در رابطه با جایگاه امام رضا(ع)در هندمی توان اینگونه بیان نمود که  :اس�لام از راه
صوفیان به هند رسیده بود .نه تنها شیعه بلکه برادران سنت در هند زمانی که کسی آماده سفر می شد رسم امام
ضامن اجرا می ش��ود .یعنی دعایی بر بازوی راست می بندند و می گویند که در پناه امام رضا(ع) باشید .هروقت
کسی قصد خروج از منزل را دارد می گوند در پناه امام رضا(ع) باشید.
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بخشی از سخنان ماموستا مال محمد محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه
نگنجد ای الهی یا الهی
چه در خود بینم از بس روسیاهی
تو را بعد از خداوندی چه گویم
		
کدام زین کماالت تو جویم
از آن رو احمد و زین رو محمد
		
شه فخری تمام و فخر سرمد
زمدح وی چه دانم غیر از این جست
		
رسول امرخود این کنتم توست
درود وی که از وی نقطه خط شد
		
سپاس تو که از تو زین نمد شد
 ...اهل س��نتی وجود ندارد که خدای نکرده نس��بت به اهل بیت علیهم الس�لام بی ادبی کرده باشد بلکه همگی
محب اهل بیت هستند .امیدوارم انشاا ...خداوند به همه ما توفیق وحدت و اخالص عنایت فرماید.
بخشی ازسخنان دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی و دبیرهمایش
 ...هدف از برگزاری این همایش توسعه فرهنگ اهل بیت علیهم السالم در ایران به خصوص در نسل جوان است
که باید به این فرهنگ س��ازی بیش از پیش توجه کنیم .عناصر تمدن ساز باید نسبت به گذشته تقویت شود که
الزمه رس��یدن به توسعه فرهنگ پایدار است .فرهنگ شامل اندیش��ه ها ،باورها و ذهنیات یک جامعه و نیز نرم
افزار حرکت جامعه به سمت رشد و تعالی است.
این چنین حاجات خود را از خدا باید گرفت
نیمه شبها تا سحر ذکر رضا باید گرفت
چـون که از مشـهد برات کـربال بـاید گـرفت
درجوار مرقدش هرگز به کم قانع نشو
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برگزيدگان همايش علمي پژوهشي «امام رضا (علیه السالم ) در آینه ادبیات معاصر
بخش اساتید و پژوهشگران
•غالمرضا پیروز و مریم فقیه عبداللهی با مقاله جلوه های رمانتیسیسم در تصانیف و ترانه های رضوی معاصر از
استان مازندران  /بابلسر رتبه اول
•اسماعیل صادقی ،پروانه پیوند و مژده خسروی با مقاله بررسی روایت و شخصیت پردازی در ادبیات داستانی
رضوی معاصر ایران از استان چهارمحال بختیاری  /شهرکرد رتبه دوم
•گردآفرین محمدی و سعید حسام پور با مقاله تجلی بن مایه های منقبت رضوی در شعر ملک الشعرای بهار از
استان کهگیلویه و بویراحمد /یاسوج رتبه سوم
•محمدرضا یوس��فی و زهرا منتظرپناه با مقاله بازتاب سیره و فرهنگ رضوی در شعر دفاع مقدس از استان قم
رتبه چهارم
•فی��روزه فاضلی و صغری رحمتی نژاد با مقاله ش��خصیت معنوی امام رضا(ع) و موتیف های رضوی در ش��عر
معاصر از استان گیالن  /رشت رتبه پنجم
•خلیل بیگ زاده و نادر پروین با مقاله تجلی خورشید خراسان در آیینه آیین های نمادین و ادبیات عامه معاصر
از استان کرمانشاه رتبه ششم
•شعید کریمی قره بابا با مقاله سهم تکنیک در ارائه روایتی نو از شهادت حضرت امام رضا(ع) ؛ معرفی یک دفتر
شعر و نقد و بررسی یک غزل رضوی از استان آذربایجان شرقی  /تبریز رتبه هفتم
•الیاس نورایی و پیمان ریحانی نیا با مقاله بررس��ی جایگاه ش��خصیتی امام رضا(ع) در ش��عر صغیر اصفهانی از
استان کرمانشاه  /اسالم آباد غرب رتبه هشتم
•خلی��ل بیگ زاده ،عطا الماس��ی و فرامین صیدی بامقال��ه جلوه هایی از فرهنگ رضوی در آیینه ش��عر بهزاد
کرمانشاهی از استان کرمانشاه رتبه نهم
•س��یدعلی کرامتی مقدم و مرضیه رضایی اول با مقاله بررس��ی درون مایه و محتوای اش��عار رضوی در ادبیات
معاصر از استان خراسان رضوی /مشهد مقدس رتبه دهم
•غالمرضا کافی و زهره عامری با مقاله تحول نمادها در شعر رضوی از استان فارس  /شیراز رتبه یازدهم
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بخش طالب و دانشجویان
•ابراهیم ظاهری عبدوند و اسماعیل صادقی با مقاله بررسی برخی از عناصر داستانی در داستان های کودک از
استان چهامحال بختیاری /شهرکرد رتبه اول
•زهرا حامدی شیروان با مقاله تحلیل گفتمان اشعار معاصر رضوی  :بررسی مدل ذهنی زیارت و بازتاب عقاید و
باورهای مذهبی مردم در باره زیارت در شعر معاصر از استان خراسان رضوی  /مشهد مقدس رتبه دوم
•فرنگیس ش��اهرخی با مقاله بررسی شیوه های تصویرسازی در ش��عر رضوی از استان چهارمحال بختیاری /
شهرکرد رتبه سوم
•فاطمه هوش��نگی و زینب شهسواری با مقاله بررسی حرکت در داستان های رضوی معاصر براساس نظریه ی
ریخت شناسی پراپ از استان کرمانشاه رتبه سوم
بخش نوقلمان
•زهره علیپور تربتی با مقاله بررس��ی اجمالی س��یمای امام رضا(ع) در ش��عر معاصر از استان خراسان شمالی /
اسفراین
•محمد حسین سعیدی با مقاله بررسی انواع ادبی اشعار شاعران معاصر ایران در بازتاب شخصیت امام رضا(ع)
وفرهنگ رضوی از استان کرمانشاه /سنقرو کلیایی
هيات علمی و هیأت داوران همايش علمي پژوهشي «امام رضا (علیه السالم ) در آینه ادبیات معاصر
محمد ابراهيم مالمير
دكتر ّ
دكتر غالمرضا سالمیان
دکتر فاطمه کالهچیان
خلیل بیگ زاده
الیاس نورایی
موسی پرنیان

114

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

()29
جشنواره نمایش های آئینی و
پرده خوانی در فرهنگ رضوی
استان :كهگيلويه و بوير احمد
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره نمای�ش ه�ای آئین�ی و پ�رده خوانی در
فرهنگ رض�وی از س�ری برنامه ه�ای دوازدهمین
جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)  13ش�هریورماه
 1393در اس�تان کهگیلویه و بویراحمد شهرس�تان
یاس�وج برگزار ش�د وتعداد  720اثر به دبیرخانه این
جشنواره ارسال شد.

115

بخشی از سخنان سیدموسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مراسم اختتامیه جشنواره
 ...برگزاری جش��نواره های رضوی در س��طح کش��ور کاری بزرگ و معنوی اس��ت که باعث پراکنده شدن عطر
رضوی در کش��ور شده است .در دهه کرامت که از آغاز تولد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) تا میالد امام
رضا(ع) اس��ت ،نس��یم رضوی در جای جای ایران اسالمی پراکنده است .این اس��تان هم از این قاعده مستثنی
نبوده و برگزاری جش��نواه های دهه کرامت نش��انی از این امر دارد .و بکار بردن هنر در خدمت مذهب خصوصا
ترویج مکتب اهل بیت (ع) قرار دادن کاری خوب و ارزنده اس��ت که امیدواریم با حمایت هرچه بیشتر مسئوالن
فرهنگی کشور شاهد رشد روز افزون در این عرصه باشیم.
بخش�ی از س�خنان دکتر حس�ین نوش آبادی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارش�اد
اسالمی در مراسم اختتامیه
 ...جش��نواره رضوی بارزتری��ن رخداد فرهنگی و هنری درکش��ور و مهمترین عامل در تحکی��م مبانی دینی و
ارزش های واالی انس��انی و اسالمی است .ایجاد همبس��تگی ،وفاق و همگرایی میان ملتها و حتی سایر مذاهب
از مهمترین اهداف برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) اس��ت .ایجاد ظرفیته��ای جدید و بهره مندی
از اس��تعدادهای هنری در حوزه های مختلف از دیگر دس��تاوردهای مثبت این جش��نواره مل��ی و بین المللی
بوده اس��ت .فرهنگ علوی و رضوی خود از بارزترین مظاهر وحدت و همبس��تگی اس��ت و باید بتوان با ترویج و
اشاعه مناس��ب این فرهنگ ناب به یکی از نیازهای مبرم جامعه بش��ری در این بره هزمانی یعنی تقویت حسن
همبس��تگی میان ملتها پاسخ داد .جش��نواره های های رضوی نماد و مظهر دیپلماسی فرهنگی و هنری ایران
اس�لامی در داخل و خارج از کش��ور اس��ت .فرهنگ رضوی و علوی جای خود را در جامعه پیدا کرده و از عمق
فرهنگی خاصی برخوردار است.
بخشی از سخنان غالم محمد زارعی نماینده شهرستان یاسوج و دنا در مجلس شورای اسالمی در
مراسم اختتامیه
 ...برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای هنرمندان و پژوهشگران است .و امیدواریم
مسئوالن ارشد کشوری در این حوزه توجه بیشتری داشته باشند .توجه به کیفیت گرایی و اثر بخشی در برنامه
های جشنواره بین المللی امام رضا (ع) امری ضروری واجتناب ناپذیربوده که نیازمند توجه هرچه بیشتر است.
هجرت امام رضا(ع) به ایران رخداد بزرگی برای ملت ایران اس��ت و به برکت وجود این امام همام ایران اس�لامی
در عرصه های مختلف موفقیت های زیادی را کسب کرد .با برگزاری جشنواره های مختلف در دهه کرامت باید
فرهنگ رضوی را پاس بداریم و وجودمان را در دریای زالل فرهنگ رضوی جال دهیم.
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بخشی از سخنان امین کمالوندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...جشنواره های دهه کرامت ترویج و توسعه فرهنگ ناب رضوی را در جامعه نهادیه می کند .برگزاری جشنواره
های دهه کرامت تقویت و شکوفایی ظرفیت های بالقوه هنرمندان در بخش های مختلف شعر ،نقاشی ،نمایش
نامه نویسی ،تأتر و .. .را فراهم می کند .از مجموعه صدا و سیما ،شهرداری ،سینمای جوان ،انجمن شعر ،انجمن
تأتر و دیگر عوامل و دس��ت اندرکاران در برگزاری جش��نواره بزرگ رضوی کمال تشکر و قدردانی را دارم و باید
اعالم کنم برگزاری جش��نواره رضوی در استان کهگیلویه وبویراحمد از مهمترین رخدادهای فرهنگی و دینی
استان بوده و باعث ترویج و توسعه فرهنگ ناب رضوی خواهد شد.
برگزيدگان جشنواره نمایش های آئینی و پرده خوانی در فرهنگ رضوی
اثر « ماه تمام» به کارگردانی محمد حسن زاده از تربت حیدریه
اثر « تف و تف » به کارگردانی حسن عنایت پور از سبزوار
اثر « حلقه آتش » به کارگردانی آرش سارمان تبائیان از استان خوزستان
اثر« کفترک به شرط چاقو» به کارگردانی سعید خیراللهی از استان ایالم
اثر« غریبه » به کارگردانی امیر زارع زاده از سقز استان کردستان
اثر« جن و کنار» به کارگردانی رضا رفیعی از یاسوج
اثر « گاللک» به کارگردانی مشترک باقررمضان نژاد و ناصری از شهرستان میناب استان هرمزگان
هيات داوران جشنواره نمایش های آئینی و پرده خوانی در فرهنگ رضوی
اردشیر صالح پور
رضا گشتاسب
محمدعلی پیرسبزی

() 30
کنگره بزرگداشت حضرت
بی بی حکیمه خاتون (س)
استان  :کهگیلویه و بویراحمد
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

کنگره بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه خاتون(س)
از س�ری برنام�ه ه�ای دوازدهمین جش�نواره بین
المللی امام رضا(ع)  16و  17مهرماه  1393در اس�تان
کهگیلویه و بویراحمد برگزار ش�د .حدود  135مقاله
به دبیرخانه این کنگره ارسال شد.
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بخشی از سخنان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مراسم کنگره
...افتخار ایران و مردم این س��رزمین اس��ت که جزء پیروان و ش��یعیان دلباخته امیرالمومنین و ائمه اطهار(ع)
هستند به همین دلیل امامزادگان بسیاری در دوران سیاه خالفت بنی امیه و بنی عباس وقتی تحت ظلم و فشار
قرار می گرفتند ،به ایران می آمدند و از محبت مردم این سرزمین بهره می گرفتند.
وجود بارگاه بی بی حکیمه خاتون (س) درمنطقه کنونی نش��انه چند موضوع است .این منطقه در مسیرهجرت
امام رضا(ع) از مدینه به طوس وبوده و نش��ان می دهد بسیاری از امامزادگان که قصد آمدن به ایران را داشتند از
این مسیر عبور می کردند .موقعیت ویژه جغرافیایی مرقد حکیمه خاتون و قرارگیری در دل کوه و مناطق صعب
العبور باعث شده در مورد توجه بسیاری از شیفتگان اهل بیت(ع) قرار گیرد.
بررس��ی ها و تحقیق پژوهش��گران و محققان تاریخی نش��ان داده که بارگاه متبرکه این بانوی بزرگوار از حدود
 1300س��ال پیش و در دوره های مختلف س��اخته و بازسازی ش��ده و در دوران جمهوری اسالمی نیز عظمت
بیشتری نسبت به این امامزاده بخشیده شده است.
امیدوارم در کنگره های بعدی همه نویس��ندگان و پژوهش��گران کمک کنند تا شخصیت امامزادگان و کرامات
آنان بازگو ش��ود .برگزاری این کنگره در ماه محرم و این فضای عطرآلودی که تنفس می کنیم بسیار بجا بوده و
امیدواریم در سالهای بعد نیز ادامه داشته باشد.
بخشی از سخنان حجت االسلام و المس�لمین علی محمدی رئیس اوقاف و امورخیریه کشور در
مراسم اختتامیه کنگره
 ...خداوند س��ه ویژگی به زیارت کنندگان قبور امیرالمومنین و فرزندانش عطا می کند  :نخس��ت اینکه ش��امل
ش��فاعت ویژه رسول اهلل (ص) می شوند .دوم اینکه با پیامبر(ص) وارد حوض کوثر می شوند و سوم اینکه همراه
با پیامبر به بهشت می روند.
بی��وت اهل بیت(علیهم الس�لام) در طول بیوت اهلل قرار دارد و امامزادگان نیز در راس��تای این بیت هس��تند و
خداون��د به بیوت��ی اذن دادند که رفعت و مقام و منزلت پیدا کنند ،هم به لح��اظ مکانی و فیزیکی و هم به لحاظ
معنوی و فرهنگی .مراقب باش��یم سخنی به زبان جاری نکنیم که آن سخن باب میل دشمنان قرآن و اهل بیت
(علیهم السالم) باشد.
یکی از کارهای خوب اوقاف در یک س��ال گذشته برگزاری همایش ها و کنگره های مختلف از جمله کنگره ملی
بی بی حکیمه بوده که منظور از برگزاری آن آشنایی مردم کشور با بقاع متبرکه ای همچون این امامزاده واجب
التعظیم است.
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بخشی از س�خنان حجت االسالم والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی اوقاف و امورخیریه
کشور در افتتاحیه کنگره
 ...تکریم و بزرگداش��ت حضرت بی بی حکیمه (س) تکریم و بزرگداش��ت امامت و والیت اس��ت .رسول گرامی
اسالم در امر هدایت انسان ها تالش ها و زحمات زیادی کشیدند .تمام زحماتی که حضرت رسول در این زمینه
متحمل ش��دند بی منت بود .خداوند به رسول گرامی اسالم(ص) امر کردند که اجر رسالت را از مردم بخواهند.
محبت به اهل بیت(علیهم الس�لام) به عنوان اجررس��الت از طرف خداوند متعال به پیامبرش امر ش��ده است.
کس��انی که در این مس��یر قرار نگرفته اند در مس��یر زاللت و گمراهی قرار دارند .امروز شاهدجنایت گروه های
تکفیری با نام دین در جوامع اس�لامی و درحق مردم ،امامزادگان و اهل بیت هس��تیم که نشان دهنده دوری از
محبت به اهل بیت اس��ت .تکریم به امامزادگان تکریم خداوند و اهل توحید است .تکریم و بزرگداشت حضرت
بی بی حکیمه (س) تکریم و بزرگداشت امامت و والیت است.
بخش�ی از س�خنان حجت االسلام و المس�لمین س�یدامین اهلل حجازی امام جمعه گچس�اران
درافتتاحیه کنگره
 ...با توجه به مش��کالت را ه این چهارمین چراغ اهل بیت عصمت و طهارت اس��ت و از مسئوالن کشوری انتظار
می رود نس��بت به معرفی جایگاه این بقعه در کنگره بین المللی اقدامات الزم را انجام دهند .نفس کشیدن همه
ما شیعیان وابس��ته به اهل بیت (ع) می باشد و باید در مستحکم ترکردن جایگاه این چراغ هدایت بیشتر تالش
کرده تا بتوانیم از برکات آنان در تمام زندگی بهره مند ش��ویم .در جهان امروز که دشمنان ما با استفاده از جنگ
نرم س��عی در گمراه کردن نسل جوان ما دارند باید جوانان را بیش��تر با برکات این امامزادگان و سیره آنان آشنا
کرده تا بتوانیم نقشه دشمنان اسالم را مانند همیشه نقش برآب کنیم.
بخشی از پیام آیت اهلل علوی گرگانی به کنگره بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه خاتون (س)
 ...آن چه از آیات الهی اس��تنباط می شود آیه ش��ریفه « اکملت » مربوط به والیت و اکمال دین است .اگر کسی
والیت را قبول نداش��ته باشد دین و آئینش کامل نیست .تمام تالش اهل بیت حضرت محمد(ص) این بوده که
مردم از نعمت والیت بی بهره نش��وند .تجربه تاریخ نشان داده آنان (امامزادگان) مورد تکریم توده های مردمی
بوده اند بعضی خی��ال می کنند علت پراکندگی امامزداگان در اقصی نقاط عال��م مربوط به جنگ ،خونریزی و
ویرانی بوده اس��ت در حالی که اینگونه نیست این حضرات بزرگوار چون زیر چتر امامت و والیت بودند اطالعات
جغرافیایی کاملی داش��ته اند و می دانسته اند در کدام منطقه مرود احترام هس��تند .یکی از امتیازات حضرت
موسی بن جعفر(ع) و فرزندانشان این بود که همه فرزندان آن بزرگوار محبوب بودند حضرت بی بی حکیمه هم
از زنان با کمال و فهمیده ای بودند و کرامات آنان متعدد بوده اس��ت .این امامزادگان جزء شجره طیبه محسوب
می شوند و شما می دانید که شجره طیبه از بین نمی رود.
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بخشی از پیام آیت اهلل نوری همدانی به کنگره بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه خاتون (س)
 ...همانطور که نماز و روزه و حج و عبادت های دیگر هریک دارای فلس��فه و مصالح اساس��ی اسالمی می باشند
زیارت مشرفه و بقاع متبرکه نیز یکی از عبادات و دارای فلسفه و فضیلت و مصالح اسالمی است.
زیارت که در فرهنگ اسالمی جایگاه بلندی دارد به مسلمانان می گوید شما در هر نقطه ای از این جهان پهناور
که هس��تید می توانید ارتباط خود را با رهبر و راهنمای اس�لامی برقرار سازید و عهد و میثاق خود را با او تجدید
نمایید و به منانن��د یک قطره به این اقیانوس با عظمت بپیوندید تا بهتر بتوانید قدرت رس��الت دینی خود را به
دست آورید.
بخش�ی از س�خنان سیدموس�ی خادمی اس�تاندار کهگیلویه و بویراحمد و دبیرکنگره در مراسم
اختتامیه کنگره
 ...معرفی این امامزاده و تبدیل ش��دن آن به قطب فرهنگی همچنین توسعه صحن این آستانه مقدسه از جمله
اهداف ما در نخس��تین کنگره حضرت بی بی حکیمه است و خوش��بختانه بیش از  130مقاله به کنگره ارسال
ش��د که  52مقاله توسط داوران پذیرفته ش��ده و در قالب کتاب و نرم افزار تهیه شده اس��ت .استان کهگیلویه
و بویراحم��د پذیرای بیش از  300امامزاده اس��ت که در رأس آن ها فرزند بالفصل امام موس��ی کاظم(ع) یعنی
حضرت بی بی حکیمه (س) قرار دارد و این امامزاده با وجود قرارگرفتن در شرایط جغرافیایی بسیار سخت و راه
مواصالتی نامناسب در ایام تعطیل و مناسبت ها صدها هزار زائر از داخل و خارج کشور دارد.
بخشی از سخنان آیت اهلل سیدشرف الدین ملک حسینی نماینده ولی فقیه دراستان کهگیلویه و
بویراحمد در مراسم اختتامیه کنگره
 ...بسیاری از امامزادگان در مناطق دورافتاده از دنیا رفتند اما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در اطراف
آس��تانه آنها شرهرهای بزرگی بنا نهادند و دانشمندان بی شماری در این اماکن مقدس پرورش یافتند .معرفی
امامزادگان ش��اخصی مانند بی بی حکیمه (س) که خواهر بالفصل امام رضا(ع) اس��ت .رسالت همگانی است
و تمام دس��تگاه های فرهنگی و تش��کل های مردمی باید برای رسیدن به این هدف تالش کنند .مرحوم عالمه
مجلسی اش��اره کرده اند که در کوه های بهبهان فرزند امام موسی کاظم (ع) به نام حکیمه خاتون مدفون شده
اس��ت از این بی بی بزرگوار کرامات زیادی نیز دیده شده و یکی از رسالت های ما این است که ایشان را که ستاره
جنوب ایران است به درستی معرفی کنیم.
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بخش�ی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین س�یدعلی صالح موس�وی اعظم مدیرکل اوقاف و
امورخیریه کهگیلویه و بویراحمد
 ...کنگ��ره ملی بی بی حکیمه خاتون (س)از مهم ترین رویداد فرهنگی اس��تان اس��ت .ب��ا توجه به انتصابی که
حضرت بی بی حکیمه خاتون (س) به باب الحوائج دارند و حرمت واالی این بانوی مکرمه همه مس��ئوالن باید با
همتی مضاعف در راس��تای برگزاری این کنگره در خور شأن ایشان تالش کنند .حیثیت ،شرف و امتیاز استان
در گرو برگزاری هرچه بهتر کنگره ملی بی بی حکیمه خاتون(س) اس��ت .برگزاری مطلوب این کنگره عالوه بر
تبیین ش��خصیت حضرت بی بی حکیمه (س) و معرفی حرم این بانوی بزرگوار به عنوان حرم چهارم اهل بیت،
در معرفی استان و حتی بحث اقتصاد استان نیز تأثیرگذار است.
برگزیدگان کنگره بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه خاتون (س)
•ایمان شکیب خواه با مقاله بررسی نقش حرم بی بی حکیمه (س) در توسعه گردشگری اقتصادی از یاسوج
•زهرا صمدی فر با مقاله نقش امامزادگان در گس��ترش هنرهای اس�لامی با بررسی چگونگی اسماء مقدس در
تزئینات معماری امامزاده بی بی حکیمه (س) از یاسوج
•س��یدعلی موسوی نژاد س��وق با مقاله بررسی س��یر تاریخی زندگی بی بی حکیمه (س) و اثبات اصالت مرقد
مطهر از سوق
•توران موسویان نژاد با مقاله بررس��ی تأثیرنقش بی بی حکیمه (س) برسیمای فرهنگی و مذهبی و اجتماعی
گچساران از دهدشت
•فرشته محمدپور با مقاله راهکارهای عملی تبدیل حرم امامزاده بی بی حکیمه (س) از قم
•زهرا صمدی فر با مقاله بررس��ی معماری هنرهای اس�لامی در حرم امامزادگان نمونه موردی امامزاده بی بی
حکیمه(س) از یاسوج
•محمداس��ماعیل زاده با مقاله حضرت بی بی حکیمه (س) و راهکارهای عملی تبدیل شدن به قطب فرهنگی
از قم
•محمود فتح آبادی با مقاله حضرت بی بی حکیمه(س) کرامت و فضایل از فارس
هیأت علمی و هیأت داوران کنگره بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه(س)
فتاح محمدی
		
ایروان مسعودی
		
آرمین محمودی
علی آبانگاه
		
عبدالرسول پورانفرد
		
مسعود مصلحی
جعفر مهرداد
		
شیرعلی خرامین
		
محمد شفیعی
سیدفرج اهلل موسوی
		
علی جمادی
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() 31
جشنواره شعر رضوی به زبان
کردی
استان  :کردستان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جشنواره ش�عررضوی به زبان کردی از سری برنامه
های دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)
 7و  8ش�هریورماه  1393در استان کردستان برگزار
شد .حدود  145اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید.
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بخشی از سخنان همایون امیرزاده مشاور معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیر کارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...مضامین بس��یار پویا در ادبیات کردی وجود دارد که حلقه اتحاد بین مذاهب اسالمی را ایجاد می کند .امروز
امام رضا(ع) به عنوان حلقه اتحاد در بین بخش های مختلف دین اسالم و فرقه های مذاهب اسالمی مطرح است
که این وحدت بخشی در برگزاری چنین جشنواره هایی بیشتر نمود پیدا کرده است.
بخشی از سخنان سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...تقارن دهه کرامت با هفته دولت حاوی پیام بستن تعهدی از سوی تمامی کارکنان دولت است که در مسیری
که ش��هدا در آن گام نهادند حرکت کنند .تاریخ اس�لام با فراز و نش��یب های فراوانی مواجه ش��ده است ،از سه
هجرت در تاریخ اس�لام به عنوان رویدادهای جریان س��از می توان یاد کرد که همگی پیغام آور بهاری سبز و از
میان رفتن ظلم و س��تم بودند .این س��ه هجرت ش��امل هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه ،هجرت امام
حسین (ع) از مدینه به کوفه و سومین آن نیز هجرت امام رضا(ع) از مدینه به مرو است.
برگزيدگان جشنواره شعر رضوی به زبان کردی
•هادی مومنی از لرستان  /الشتر
•شهین مجیدی از سنندج
•طاهره تختی از بیجار
•عیسی فالحی از قروه
•یزدان بابایی از کرمانشاه
•زینب اکبری از کرمانشاه
•بهمن میرزایی از کرمانشاه
•شکوفه فتاحی از کرمانشاه
•ناهید قادری حاجی آبادی از کرمانشاه
•مرتضی اسدی از کرمانشاه /هرسین
•حبیب عنبری از کرمانشاه /کنگاور
هيات داوران جشنواره شعررضوی به زبان کردی
نسرین علی اکبری
عرفان رجبی
علینظر نظری
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استان  :کرمان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

بخشی از سخنان علی اصغرکاراندیش مروس�تی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و رئیس کمیته برنامه ریزی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...جشنواره امام رضا(ع) به صورت یک برند بین المللی برای ترویج فرهنگ ناب رضوی در جهان شناخته شده
اس��ت .امروز این جش��نواره عالوه بر جای جای ایران اس�لامی در همه ی جهان به ویژه در نظر مسلمانان از آن
به عنوان جش��نواره ای یاد می شود که توانسته اس��ت در معرفی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری مرتبط با
امام رضا(ع) نقش مهم و برجس��ته ای را ایفا نماید .جشنواره ی بین المللی امام رضا(ع) را تمام استانهای ایران
میزبانی می کنند و این رویداد معنوی در  75کش��ور جهان در دل های دوس��تداران س��یره ی نبوی جای خود
را باز کرده اس��ت و در مجموع می توان گفت ک��ه با توجه به کمیته ها و کارگروه های تخصصی در طول س��ال
جش��نواره توانسته است در شناسایی آثار فاخر فرهنگی و هنری فرهنگ رضوی فعالیتهای زیادی را انجام دهد
و گواه براین مدعا ،شرکت تعداد زیادی از نقاط مختلف ایران اسالمی و دیگر کشورهای جهان در این جشنواره
است .امیداست با گسترش اقدامات مناسب از سوی دست اندرکاران اجرایی جشنواره در سالهای آینده ،شاهد
گس��ترش بیشتر فرهنگ رضوی باشیم .این جشنواره از حمایت های همه جانبه ی دولت تدبیر و امید و کمک
های وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی برخوردار بوده است و تالش خواهد ش��د با تشکیل اتاق های فکر و پیش
بینی ساز و کارهای الزم ،هرسال نسبت به دوره های قبل خود از رشد کیفی بیشتری برخوردار باشد.

جشنواره شعر رضوی از سری برنامه های دوازدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) در 9 ،8
و  10ش�هریورماه  1393در کرمان برگزار شد .تعداد
 5300اث�ر به دبیرخانه جش�نواره رس�ید ک�ه از این
تعداد  8اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی شدند.

بخشی از س�خنان س�یدعباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ وارش�اد اسالمی و رئیس
کارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...ما باید س��نخیت وجودی خود را با امام رضا(ع) بیش��تر کنیم و کمک به کامل تر ش��دن س��نخیت وجودی
و برق��راری ارتباط معنوی مردم با ش��خصیت امام رض��ا(ع) را می توان از مهم ترین دس��ت آوردهای برگزاری

() 32
جشنواره شعررضوی

دورههای متعدد جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) دانست .از آنجایی که امام رضا(ع) امام تمام مردم دنیاست
و بسیاری از بزرگان تسنن نیز براین امر اذعان دارند ؛ بهره ی ایشان به همگان می رسد ،ولی برای دیدن لبخند
امام هشتم باید حجاب ها و پرده ها کنار برود .زمانی این حجاب کنار می رود که فلز آدمی از جنس فلز حضرت
باش��د .جش��نواره ی فرهنگی هنری امام رضا(ع) می تواند در تبدیل فلز آدمی به فلزی از جنس امام هش��تم،
تأثیر بسیاری داشته باشد .جشن هایی از این دست و برگزاری مناسکی به شکل مداوم ،موجب ایجاد شرایطی
شده که دیگر بسیاری از مردم این مرز و بوم ،خود را بچه های محل امام رضا(ع) و کانون وجودشان را متعلق به
حضرت می دانند .تکریم و احترام به همه ی انس��ان ها به عنوان خلیفه ی خداوند برروی زمین ،یکی از صفات
مهم این امام رئوف است.
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بخش�ی از س�خنان همایون امیرزاده مش�اور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ وارش�اد اسالمی و
دبیرکارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به رش��د ،بالندگی و تأثیرگذاری رس��یده و تأثیر آن در حوزه ی فرهنگ
عمومی مش��وهد اس��ت .دهه کرامت به عنوان ملموس ترین رویکرد مردمی این جشنواره ،مولود جشنواره ی
فرهنگی و معنوی امام رضا(ع) اس��ت .جشنواره ی امام رضا(ع) رویکردی مردمی و اثر گذار در فرهنگ عمومی
جامعه دارد و این حرکت ،موجب پیدایش رخدادهای تازه ی فرهنگی ش��ده اس��ت .ما برای محکم کردن پایه
های تمدن اسالمی نیازمند فرهنگ سازی هستیم و این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) می تواند موجب مستحکم شدن شالوده ی بزرگ شیعی شود .از سوی دیگر زبان هنر ،زبان رسایی
اس��ت که می تواند پیامهای فرهنگی را به دورترین نقطه ی جهان ارسال کند .امیدواریم صدای جشنواره بین
الملل��ی امام رضا(ع) هم با زبان هنر و با افزایش کیفیت ،گس��ترده تر از پیش ش��ود و به گوش همه ی جهانیان
برسد.
بخشی از سخنان فرشید فالح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...ش��عر این هنر دیرس��ال و جاودان زبان فارسی ،پیشینه ای روشن و درخش��ان در تاریخ فرهنگی این استان
فرهنگ پرور دارد .کتاب تاریخ ش��عر و ادبیات اس��تان کرمان ،کتابی پرورق ،پربار و خواندنی اس��ت که از قرن
های گذشته تا امروز نام های روشن و شعرهای درخشانی را می توان در آن به تماشا نشست .و این روشنا وقتی
آفتابی تر می شود که آن ارادت عاشقانه به این قدرت شاعرانه پیوند می خورد و شاعر نام دار قرن هشتم کرمان،
خواجوی عزیز در قصیده ی بلند باالیش می گوید:
چراغ چشم سماوات و شمع روی زمین
		
به سروباغ رضا ،مرتضای خضرقرین
شهید مشهد و خسرو نشان طوس نشین
		
شهیل دار سالم و خور خراسان تاب
و یقینا ریش��ه در همین پیشینه و پشتوانه داش��ت که  20سال پیش چراغ برگزاری جش��نواره شعررضوی در
کرمان روشن ش��د تا فرصتی برای عرض ارادت هنرمندانه و عاشقانه ی ش��اعران این استان شاعرخیز ،فراهم
ش��ود .فرصتی که در سالهای بعد گس��ترده تر شد و دست شاعرانه های بسیاری از ش��اعران ایران را به فرصت
عاشقی در آن آستان آسمانی رساند.
برگزیدگان جشنواره شعر رضوی
آریا معصومی نژاد
		
سیدمهدی نژاد هاشمی
		
•محمدجواد الهی
مسلم فدایی
		
مهتاب بناییان بروجنی
		
•الهه ابراهیم زاده
		
عباس شاه زیدی
		
•عالیه مهرابی
هيات داوران جشنواره شعررضوی
اسماعیل امینی
		
بهروز یاسمی
		
قادر طراوت پور

()33
همایش علمی پژوهشی والیت
در فرهنگ رضوی
جنوب استان کرمان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

همایش علمی پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی از
س�ری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)  10شهریورماه  1393برگزار شد .تعداد
آثار رس�یده به دبیرخانه این همای�ش  66مقاله بود
که پس از داوری  3مقاله به عن�وان مقاالت برگزیده
اعالم شد.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین رضا کرمی پور امام جمعه شهرستان جیرفت
 ...دش��منان همواره در تاریخ درصدد ضربه زدن به اس�لام بوده اند و والیت در اسالم مانند سدی محکم در برابر
این توطئه دش��منان ایستادگی کرده است .س��یره رضوی شاخصی مهم برای پیش��رفت نظام اسالمی است.
والیت امام رضا(ع) ،والیت عهدی اس��ت که این امام بزرگوار به خاطر خدمت به اس�لام و از بین نرفتن ش��یعه
خطرات این والیت عهدی را به جان خریدند .در کش��ورهای اسالمی اولو االمر به کسی گفته می شود که قدرت
را در اختیار دارد مصداق بارز والیت در ایران ،رهبر معظم انقالب اس�لامی است که هیچ چیز را برای خود نمی
خواهند و همواره برای تأمین امنیت و آس��ایش مردم از هیچ تالش و از خودگذش��تگی دریغ نمی کنند .هرقدر
این گونه برنامه ها در ترویج فرهنگ رضوی در جامعه تداوم داشته باشد بویژه بین نسل جدید موثر خواهد بود.
بخش�ی از س�خنان فرج اله عارفی نماینده مردم شهرس�تان های جیرف�ت و عنبرآباد در مجلس
شورای اسالمی
 ...در گذش��ته ش��اهد برگزاری برنامه هایی چون همایش والی��ت در فرهنگ رضوی و هفت��ه فرهنگ رضوی
در جن��وب کرمان نب��وده ایم که امروز ب��ا فعالیت های ای��ن اداره کل برنام��ه های فرهنگی در گوش��ه و کنار
شهرس��تانهای جنوبی در حال گسترش است .از روزی که نظریه پردازان سیاسی موضوع تفکیک قوا را مطرح
کردند همواره یک قوه بر س��ایر قوا مسلط می شد که به نوعی استبداد یک قوه را همیشه شاهد بودیم .بعداز این
نظریه ،نظریه پردازان مکاتب به دنبال راه حلی بودند و به این جمع بندی رسیدند که تنها راه حل بحران تسلط
یک قوه برقوای دیگر ،حاکمیت یک قوه معنوی بر سایر قواست .از صدر اسالم تاکنون ،نظریه والیت بوده که در
شیعه نمودبسیاری پیدا کرده است .امروز جوامع اسالمی انقالب کرده و در برابر ظلم ایستاده اند .کشوری مانند
مصر که دارای س��ه قوه است دچار مشکل شده و کش��ور عراق که سه قوه دارد اما وضعیت در آن به خاطر والیت
متفاوت است و نقش والیت قابل مشاهده است .در روزهایی که عراق با بحران مواجه بود همین فرمان مرجعیت
بود که موجب به صحنه آمدن مردم شد.
بخشی ازسخنان فاطمه سادات حسینی مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری جنوب کرمان
 ...یکی از مهمترین موضوعات آموزه های دینی ما مسئله والیت فقیه و رهبری است که در اسالم از اهمیت فوق
العاده ای برخوردار اس��ت .شرایط فرهنگی جامعه و تبلیغات مس��موم دشمن از سبک زندگی غربی بسیاری از
جوانان و خانواده ها را از سبک زندگی اسالمی و آموزه های دینی دور کرده است .برگزاری همایش هایی مانند
همایش علمی پژوهش��ی والیت در فرهنگ رضوی جنوب کرمان که فرهنگ اسالمی و اهل بیت (ع) را تبلیغ و
معرفی می کند نیاز جامعه اس��ت و به رش��د و تعالی فرهنگی و معنوی جامعه در سایه عنایات و کرامات رضوی
کمک می کند .درحدیث ثقلین ،قرآن و عترت از هم جدایی ناپذیرند و شرط اصلی و اساسی بهره بردن از قرآن
پیروی از امامت و رهبری است ،اولیاء الهی و امامان معصوم (ع) انسان های کاملی هستند که به دلیل قرب الهی
موجب رشد و شکوفایی انسان می شوند.
حضرت ثامن الحجج(ع) بس��ان خورشیدی تابان است که برسرزمین ایران اسالمی و بر ملکوت آسمان و زمین
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نورافش��انی می کند ،همان طور که خورش��ید در تکامل مادی آدمیان و همه موجودات موثر اس��ت ،خورشید
معنوی وجود مبارک امام رضا(ع) و همه ائمه (ع) موثر اس��ت .فرهنگ اس�لامی و ایرانی با فرهنگ رضوی گره
خورده اس��ت و با توجه به ارادت و شیفتگی ایرانیان به حضرات معصومین به ویژه امام رضا(ع) یکی از افتخارات
ما ایرانیان حرم تابناک این امام رئوف در خراسان است.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین سیداحمد حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیرجشنواره
 ...همایش والیت در فرهنگ رضوی با اهداف اش��اعه و ترویج فرهنگ رضوی ،گس��ترش فعالیت های فرهنگی
مذهبی مرتبط با س��یره امام رضا(ع) ،گرامیداش��ت تولید کنندگان و پدیدآورن��دگان برتر فرهنگی در زمینه
ش��خصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گس��ترده این آثار و در قالب مقاله برگزار شد .این همایش در
محور های مفهوم شناسی والیت ،ابعاد مفهوم والیت در اسالم ،والیت در فرهنگ رضوی رابطه متقابل ولی ا ..و
مردم و در سطح اساتید ،محققان و پژوهشگران برگزار شد.
برگزیدگان همایش علمی پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی
• دکتر جعفر کریمی با مقاله چگونگی تدوین اس��تراتژی راهبردی توسعه و بسط فرهنگ والیت در جامعه از
استان اصفهان
•مری��م حقوردی با مقاله جایگاه امام و امت بصیر در جامعه اس�لامی از منظر قرآن و معارف رضوی از اس��تان
چهارمحال بختیاری
•دکتر مرتضی خرمی و عالیه روح اله زاده با مقاله اصول و اندیشه های اخالقی در مدیریت شهری امام رضا(ع)
از استان مازندران
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی
 دکتر حمید طبسی			
مهندس فرشاد سلیمانی
 دکتر مهدی دهرامی				
دکتر نسرین فالح
 دکتر محمدعلی صفادکتر حسین محمدی			
 دکتر ناصر برومند			
دکتر عباسعلی رستمی نسب
 دکتر سعید امیرحاجلو			
دکتر حسن ساالری مقدم
 دکتر علیرضا محمدی کله سر			
دکتر محسن بتالب اکبرآبادی
 دکتر معصومه غیوری				
دکتر حسام ضیایی
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()34
جشنواره پویانمایی رضوی
استان  :گلستان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره پویانمای�ی رض�وی از س�ری برنامه های
دوازدهمین جش�نواره بین المللی ام�ام رضا(ع) 7
ش�هریورماه  1393در استان گلس�تان برگزار شد.
تعداد  33فیلم به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید.

131

بخشی ازسخنان علی جنتی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه جشنواره
 ...واگذاری مسئولیت ها در حوزه فرهنگ به اهل آن یکی ازمهمترین گام ها در بخش فرهنگ است .فضای فرهنگی
برای فعالیت نویسندگان ،روزنامه نگاران و همه هنرمندان در رشته های مختلف ایجاد شده است .سیاست دولت
تدبیر و امید برپایه اعتدال قرار گرفته و همه جناح ها را در بخش فرهنگ حمایت می کند با تمام جناح های سیاسی
اعم از اصولگرا ،میانه رو و اصالح طلب کار می کنیم و معتقدیم تفاوت قائل ش��دن در این بخش برای کش��ور سم
بوده و ما باید فارغ از قطب های سیاسی حرکت کنیم و به شایسته ساالری توجه داشته باشیم .هرفردی که دارای
توانمندی است و می تواند به توسعه فرهنگ در جامعه کمک کند مشروط براینکه معتقد به نظام اسالمی باشد در
این دولت به کارگرفته می شود .اگر درخواستی مبنی بر اخذ مجوز نشریه خبرگزاری و یا سایت خبری را هر فردی
از هرجناحی داشته باشد مشروط برتخصصش بدون توجه به وابستگی سیاسی ،مجوز داده می شود.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین علی اصغر فضیلت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان گلستان و دبیرجشنواره
 ...وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در ایران یک فرصت استثنایی جهت بهره مندی از فضایل آن امام است و سازو
کار پویانمایی فرایند فهم مس��ائل مذهبی را آسان تر می کند .حضرت رضا(ع) تنها امام از ائمه تشیع مدفون شده
در ایران هستند و در واقع از این جهت امام رضا(ع) یک فرصت استثنایی برای ایرانی ها هستند .اهمیت ائمه برای
ما فقط به لحاظ یک شخصیت تاریخی صرف نیست بلکه اهمیت ائمه در فرهنگ تشیع یک امر ریشه داراست.
در باورهای شیعی ما معتقدیم که خداوند در ساز و کارهدایتی انسان ها ائمه را هم لحاظ کرده است و به عبارتی
دیگر باور شیعه براین است که امامت ائمه ادامه رسالت پیامبر(ص) است .این رسالت در قالب دیگری ادامه پیدا
می کند .در رسالت ما وحی داریم ولی در امامت وحی به پایان رسیده است.
برگزیدگان جشنواره پویانمایی رضوی
•حامد کاتبی با کارگردانی فیلم یادگار بهشت رتبه اول
•محمد افشارنژاد با کارگردانی فیلم نامه ای برای آفتاب رتبه دوم
•امیرطوسی و محمدحسین ملکیان با کارگردانی فیلم بازگشت رتبه سوم
•علی رخشانی بهترین فیلمنامه «چشمه رحمت »
• مهرنوش رضوانی بهترین فضاسازی
•مهدی قره خانی بهترین انیمیت
•سیدمحمدمطهری بهترین طراحی شخصیت

هیات علمی و هیأت داوران جشنواره پویانمایی رضوی
		
جواد عظیمی
		
حامد شریفی
		
مسعود امامی
		
سعید توکلیان

سیدمحمد مطهری
محمدعلی صفورا
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()35
جشنواره جلوه های فرهنگ
رضوی در مطبوعات
استان  :گیالن
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره جلوه های فرهنگ رض�وی در مطبوعات
ازس�ری برنامه ه�ای دوازدهمی�ن جش�نواره بین
المللی امام رضا(علیه السالم ) در شهریور ماه 1393
در گیالن برگزار ش�د .تع�داد  524اثر ب�ه دبیرخانه
جشنواره ارسال گردیدکه ازاین تعداد 64مقاله51 ،
مصاحبه 42 ،گزارش 39 ،ش�عر77 ،خبر 175 ،تیتر،
 46سرمقاله و یادداش�ت دریافت شد .پس از داوری
آثار توس�ط داوران ملی ،تعداد  22اثر به عنوان آثار
برتر جشنواره انتخاب شدند.
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بخشی از سخنان دکتر نجفی استاندار گیالن درمراسم اختتامیه جشنواره
 ...وجود مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع) و دیگر امامزادگان ،موجب کرامت و بزرگی کش��ور اس�لامی ما شده
و ثمرات زیادی را برای مردم ما داش��ته اس��ت .گرامیداش��ت دهه کرامت به لزوم تفکر در وجود انسان در این
دهه اس��ت .ماهیت وجودی انسان برکرامت وی بوده است و حضور امامزادگان و بزرگانی همچون امام رضا(ع)
و حضرت معصومه (س)در کش��ور ما به منش��أ خیر و کرامت در زندگی ما تبدیل ش��ده است .برگزاری چنین
مراسمی فرصت بسیار خوبی برای ترویج فرهنگ اصیل اسالمی و فرهنگ کرامت و احترام به انسان است .دهه
کرامت فرصت ویژه ای برای فعاالن عرصه مطبوعات و رسانه است باید از این ظرفیت در راستای ترویج فرهنگ
کرامت و منزلت انسان بخوبی بهره برد و کاستی های عدم توجه به این مهم در ادوار گذشته را جبران کرد.
بخشی ازس�خنان حجت االسالم والمسلمین عادلی مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان درمراسم
اختتامیه جشنواره
 ...از اول ذی القع��ده (تولد حضرت معصومه(س))ت��ا یازدهم ذی القعده ( تولد حضرت ام��ام رضا(ع) ) را دهه
کرامت نامیدند روز پنجم ذی القعده نیز در تقویم جمهوری اسالمی ایران به روز بزرگداشت امامزادگان و بقاع
متبرکه نامگذاری شده است .به سخنی از مقام معظم رهبری اشاره می کنم که ایشان فرمودند «:ما به گذشته
خودمان نگاه می کنیم و احس��اس عزت و سرافرازی می کنیم ما کس��انی بودیم که در راه گسترش اسالم این
همه تالش کردیم .ما کس��انی بودیم که مظلومان اهل بیت (ع) را که در خانه های خود یعنی مدینه و مکه امان
نداش��تند در آغوش خود پذیرفتیم .ش��ما ببینید چه قدر امامزاده در ایران هس��تند این ها ایرانی نبودند بلکه
کسانی هستند که به ایران آمدند و ایرانی ها باآغوش باز آنها را پذیرفتند حتی گاهی جنگیدند ودر این راه تالش
کردند »
بخش�ی از سخنان دکتر محمد حسین قربانی نماینده مردم آس�تانه اشرفیه و کیاشهر در مجلس
شورای اسالمی درمراسم اختتامیه جشنواره
 ...گیالن جایگاه علم ،دانش و معرفت است .این دیار ،بزرگان بسیاری را در گذشته و عصر حاضر تقدیم جامعه
علمی و فرهنگی کش��ور کرده است .استفاده از ظرفیت های رسانه ای برای توسعه گیالن الزم و ضروری است
رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و مسئولین هستند و چنانچه فاصله بین مردم و مسئولین زیاد شود یعنی رسانه
ها نتوانس��ته اند به خوبی نقش آفرینی کنند .اگر رس��انه ها بتوانند ضمن آزادی و حفظ جایگاه و شأن خود به
انجام رسالت خود بپردازند قطعاً تعامل در جامعه ارتقاء پیدا می کند.
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بخشی از سخنان دکتر فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...هویت بخشی اس�لامی ایرانی به پشتوانه هنرهای اصیل ،بازآفرینی فرهنگ و هنر بومی و مرزبانی از فرهنگ
خودی جهت مقابله با جنگ نرم از سیاس��ت های دولت تدبیر و امید در حیطه فرهنگ و ارش��اد اسالمی است.
ایجاد انس و الفت با قرآن ،گس��ترش اخالق با بهره گیری از هنر اس�لامی ،بسیج نیرو جهت گسترش فرهنگ
اس�لامی ،گس��ترش فرهنگ ایثار با تکیه بردفاع مقدس و حمایت از هنرمندان جوان انقالبی ازوظایف وزارت
فرهنگ وارشاد اسالمی است.
برگزیدگان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات
بخش سرمقاله و یاداشت
•غالمرضا بنی اس��دی از استان خراس��ان رضوی با عنوان هرکه هستم زائر ش��مایم یا امام رضا(ع) – روزنامه
خراسان
•احسان رحیم زاده از استان تهران با عنوان پایتخت معنوی دلها در قاب سیروس مقدم  :آمدم ای شده ،پناهم
بده – روزنامه قدس
•کامران شرفشاهی از استان تهران با عنوان شکوه رمضان در جوارحرم مطهر رضوی – روزنامه قدس
بخش شعر
•علی سلیمانی از استان همدان با عنوان غزل رضوی
•رضا نیکو کار از استان گیالن با عنوان شعررضوی
•احسان محمدی از استان اردبیل با عنوان فصل انگور
• مرضیه فرمانی از استان گیالن با عنوان دخیل پنجره فوالد
بخش خبر
•طیبه مروت از استان خراسان رضوی  -روزنامه قدس
•پروین حسینی از استان اردبیل  -روزنامه اردبیل امروز
گزارش
•جمال رستم زاده از استان خراسان رضوی – روزنامه شهرآرا
•مهدی عسگری فرسنگی از استان خراسان رضوی – روزنامه شهرآرا
•زهره کهندل از استان خراسان رضوی – روزنامه قدس
تیتر
•پروین حسینی از استان اردبیل با عنوان ساعت هشت به وقت امام هشتم -روزنامه اردبیل امروز
•مرجان جاودانی حاجی از استان خراسان رضوی با عنوان رنگ زیارت روی بوم گردشگری – روزنامه شهرآرا
•کبری سعادتی بنه از استان اردبیل با عنوان ازحریم دل تا حرم دلدار – روزنامه امید اردبیل
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مقاله
•مرضیه ش��ریفی و س��عیده بینا از اس��تان اصفهان با عنوان مقاله درآمدی برالگوی اس�لامی درمان سوگ با
محوریت سیره رضوی
•فاطمه جهان پور از اس��تان خراس��ان رضوی باعنوان مقاله نقش گل شاه عباس��ی در آرایه های هنری حرم
مطهرامام رضا(ع)
•زری میرزاجانی دارس��تانی ازاس��تان گیالن باعنوان مقاله دختر آفتاب ،خواهرخورش��ید ،خواهرس��لطان
سریرعشق خواهر شمس الشموس حضرت معصومه(س)
مصاحبه
•مرجان جاودانی از استان خراسان رضوی
•شادی غفوریان از استان خراسان رضوی
•ملیحه پژمان از استان تهران
هیأت علمی وهیأت داوران جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی درمطبوعات
مجید محمد پور
محمد حسن پور
حجت االسالم والمسلمین ذبیح اهلل قوامی
دکتر محمود اکرامی فر
حجت ا ...اکبرآبادی
محمد نوری
سینا علی محمدی
مصطفی محدثی
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()36
جشنواره ي نماهنگ رضوی
استان  :لرستان
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره نماهن�گ رض�وی ازس�ری برنام�ه های
دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)  12و
13شهریورماه  1393در اس�تان لرستان شهرستان
خ�رم آباد برگ�زار گردی�د 50 .اثر ب�ه دبیرخانه این
جشنواره ارس�ال ش�د و پس از  3دوره بازبینی آثار
رسیده  15نماهنگ به بخش مسابقه راه یافت.
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بخشی از سخنان هوشنگ بازوند استاندار لرستان در مراسم اختتامیه جشنواره
 ...برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) که چند سالی است در سطحی بسیار گسترده و مطلوب برگزار
میش��ود؛ در ش��مار طرحهای بس��یار ارزندهای اس��ت که نه تنها مایه مباهات همه ایرانی��ان و بلکه مایه فخر
مس��لمانان جهان است و این افتخار برای همه ما بهوجود آمده است که از طریق برگزاری جشنواره بینالمللی
امام رضا(ع) از سفره کریمانه این امام همام بهرهمند شویم که اگر اهداف آن بهطور دقیق و جدی به اجرا برسد
میتواند ثمرات و برکات ارزش��مندی در اش��اعه فرهنگ و س��یره زندگی اهلبیت(ع) به همراه داشته باشد.
ائمهاطهار(ع) میراثهای ارزش��مندی از روش عملی زندگانی برای ما به یادگار گذاشتهاند و با توجه به وجود
بارگاه ملکوتی ثامنالحجج(ع) در ایران و بار معنوی آن ،میتوان با برگزاری جش��نها و مراسمات مذهبی روح
و روان انسان را پرورش داد.خداوند در حدیث قدسی فرموده است« :تمام مراتب فضل و فضیلت که برای انبیاء
در نظر داش��ته ،را در وجود امام رضا(ع)پیاده کردهام .ایشان امامی است که اگر به امامت ایشان اعتقاد کامل و
راسخ داشته باشیم از شیعیانی خواهیم بود که در دنیا و آخرت خوشبخت و سعادتمند خواهیم بود.
نماهن��گ به خاطر جذابیتی ک��ه دارد ابزاری قوی برای کمک به معرفی ائمه اطهار(ع) و اهل بیت (ع) اس��ت و
از طرفی نماهنگ فراگیر بوده و نس��ل جوان از برنامههایی که در چنین قالبی باش��د ،اس��تقبال خواهند کرد.
برگزاری جشنواره نماهنگ رضوی در لرستان کاری ارزنده و مؤثر است چرا که با برپایی این مهم قدم کوچکی
در راستای معرفی امام هشتم(ع) خواهیم داشت.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المس�لمین حمیدرضا حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیرجشنواره
 ...کرامت بر دو نوع ذاتی و اکتس��ابی واختیاری اس��ت که خداوند متعال بنا بر لطفی که به بشریت داشته است
و انس��ان را اش��رف مخلوقات قرار داده اس��ت انس��ان را از کرامت ذاتی که در وهله اول متعلق به خود خداست
بهرهمند کرده و در آیاتی از قرآن نیز به این موضوع اشاره داشته است.
از مهمترین اهداف جش��نواره رضوی معرفی ش��خصیت چن��د بُعدی امام رضا(ع) و تروی��ج فرهنگ رضوی و
اهلبیت(ع) در بین مردم اس��ت .امروز ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) بهویژه فرهنگ رضوی از ضروریات مسائل
فرهنگی است که این مسأله باید مورد توجه هنرمندان و دس��تاندرکاران مسائل فرهنگی جامعه قرار بگیرد
چراکه انتقال پیام از طریق هنر بسیار تاثیرگذارتر است.آنچه میتواند چالشهای احتمالی در بحث فرهنگ
را برطرف کند فرهنگ دینی و فرهنگ اهلبیت(ع) بهویژه فرهنگ رضوی اس��ت و نکته قابل ذکر این است که
باید این فرهنگهای غنی در قالب زبان هنر برای مردم معرفی شوند.
بای��د نیازهای فرهنگی خود را ب��ا ابزار هنر از فرهن��گ اهلبیت(ع) بگیریم و جش��نواره نماهنگ رضوی یک
هنرنمایی فرهنگی برای ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) و فرهنگ رضوی است.
الزم اس��ت هنرمندان ما س��یره اهلبیت(ع) و س��یره رضوی را در قالب هنر برای مردم معرفی و ترویج دهند.
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امام رضا(ع) خصوصیات فراوانی داش��تند که باید این خصوصیات در قالب هنر معرفی ش��ود.یکی از سیرهها و
خصوصی��ات امام رضا(ع) که جای کار دارد و هنرمندان باید در قالب هنر به معرفی آن بپردازند مناظرات امام با
مخالفان است که هنرمندان میتوانند از طریق هنرخوبی معرفی کنند.
برگزيدگان جشنواره ي نماهنگ رضوی
•الهه گل محمدی از استان گیالن با فیلم سفر به صبح – رتبه اول
•سعید همتی وند از استان لرستان با فیلم زائران بهار – رتبه دوم
•جمیل عامل صادقی از استان خراسان رضوی – رتبه سوم
هيات داوران جشنواره ي نماهنگ رضوی
دکترامیرحسن ندایی
دکتر فرشاد فرشته حکمت
دکتر سیدسیامک موسوی اسدزاده

()37
جشنواره نامه ای
به امام رضا(علیه السالم)
استان  :مازندران
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

جش�نواره نامه ای به امام رضا(علیه السالم ) از سری
برنامه های دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(علیه السالم ) در شهریورماه  1393درمازندران
برگ�زار ش�د .تع�داد  107946نام�ه ب�ه دبیرخان�ه
جشنواره ارسال شده است.
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بخش�ی از س�خنان همایون امیرزاده مش�اوراجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش�اد
اسالمی ودبیرکارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به اهداف خود در کشور دست یافته و تأثیرات آن نیز مشهود است .مردم
مازندران در راه والیت بی س��هم نیستند و نشان آن هم س��ادات پرشمار و بلندمرتبه ای است که در این استان
حضور دارند .برای محکم کردن پایه های این تمدن اس�لامی نیازمند فرهنگ س��ازی هستیم و جشنواره می
تواند شالوده این تمدن شیعی را استحکام بخشد .امروز زبان فرهنگ و هنر ،زبان رسایی است که می تواند پیام

ها را به دورترین نقاط دنیا ارسال کند .صدا و پیام جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) باید شنیده شود و در صورتی
این پیام شنیده می شود که برکیفیت آثار بیفزاییم .تعداد نامه های رسیده به این جشنواره بسیار عجیب است.
معتبر ترین جش��نواره های فرهنگی ،ادبی و هنری در کشور هم این تعداد آثار دریافت نمی کنند .فراوانی آثار
نش��ان دهنده بی بدیل بودن و عشق مردم به امام هشتم است .همه منتظر فرصتی هستند که دل نوشته های
خود را در این جشنواره با امام رضا(ع) در میان بگذارند و این جشنواره مورد اعتماد قرار گرفته است.
بخشی از سخنان علیرضایونسی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
 ...بس��یاری از عارفان براین عقیده اند که عالم جلوه ای از پروردگار اس��ت که ناز ونیاز را در خود قرارداده است.
اندیش��مندان براین عقیده هس��تند که گم شده دنیای امروز ،معنویت و خداونداس��ت .خداوند همه امکانات
ممکن را برای به کمال رس��یدن بشردر اختیار گذاشته است و انس��ان به دنبال دستیابی به کمال مطلق است.
یک جلوه از ناز و نیاز در هنر متجلی می شود .انسان سرشار از نیاز و به دنبال گم شده خود است.
بخشی از س�خنان حجت االسلام و المس�لمین عباس�علی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دبیرجشنواره
 108 ...هزار نامه از سراسرکش��ور و کشورهای کراچی پاکستان ،عراق و ژاپن به دبیرخانه این جشنواره رسیده
اس��ت .کتاب نجوای دل براساس نامه های منتخب رس��یده به این جش��نواره نیز به چاپ رسیده و دراختیار
عالقمندان قرارگرفته است .استقبال بی نظیرملت عزیز ایران اسالمی و سایرکشورها از این جشنواره ما را برآن
داشت که از سال آینده فراخوان جشنواره را در ابعاد بین المللی منتشر کنیم.

برگزیدگان جشنواره نامه ای به امام رضا(علیه السالم)
گروه سنی  7تا  10سال
•یگانه حضرت پور از مازندران
•نگاربرزگر از چهارمحال بختیاری
•علیرضا خلعتبری از مازندران
•محسن قربانی از مازندران
•عرفان معافی از مازندران
گروه سنی  11تا  15سال
•فاطمه خلیلیان از چهارمحال بختیاری
•فائزه فریدی کاوردی از مازندران
•عسل و غزل اکبرفالح از مازندران
•زهرا موسوی از کردستان
•یاسمن بابایی از مازندران
گروه سنی  16تا  30سال
•مریم علی محمدی سلطانمرادی از گیالن
• صالحه صفار از گلستان
•زینب سادات هاشمی از قم
•محسن کلهر از همدان
•فاطمه امینی از مازندران
گروه سنی باالی  31سال
•محمود رضا پیرهادی از تهران
•افسانه امیری از مازندران
•راضیه اورعی از مازندران
•مریم قشقاوی از مازندران
•ژیال امامی از کردستان
هیأت داوران جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)
سیدمحمد صادقی سنگدهی
		
احسان مهدیان
محمد عظیمی
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() 38
همایش علمی پژوهشی شناخت
اخالق و آداب رضوي
استان  :مركزي
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی

همایش علمی پژوهش�ی ش�ناخت اخلاق و آداب
رضوی از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین
المللی امام رضا(ع)  10ش�هریورماه  1393دراستان
مرکزی برگزار شد .تعداد  173مقاله از سراسرکشور
ب�ه دبیرخانه این همایش ارس�ال ش�د و درنهایت 8
مقاله به عنوان مقاالت برتر اعالم گردید.
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بخشی از سخنان حسین بیگی معاون سیاسی امنیتی استانداری در مراسم اختتامیه همایش
 ...خداوند را سپاس��گزاریم که در س��ایه انقالب شکوهمند اس�لامی و از رهگذر مجاهدت امام راحل و شهیدان
سرافراز این کش��ور نهادها و اماکن فرهنگی به کانونی برای اجتماع نس��ل حق جوی جوان و مرکزی برای نشر
و ترویج فرهنگ واالی دینی تبدیل ش��ده اند .امروز این افتخاری بزرگ و س��رمایه عظیمی برای کشور و آینده
س��ازان آن است که باید با برنامه ریزی دقیق و تالش بی وقفه صیانت و حفاظت شود .این تحول بزرگ ریشه در
ویژگی های ممتاز انقالب عظیم اس�لامی دارد و از این رو توجه به این ویژگی ها می تواند چراغی روشن فراروی
متصدیان امور و همه ما برای حراس��ت از این دستاوردهای بزرگ اس�لامی و مردمی باشد .یکی از برنامه های
بسیار موثر و پرمخاطبی که دوازده سال است در دس��تورکار متولیان امورفرهنگی کشور قرار گرفته جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) است که در عرصه های گوناگون مربوط به ابعاد شخصیتی ،علمی ،فرهنگی و اجتماعی
آن امام همام برگزار می ش��ود و منجر به انجام پژوه��ش های قابل اعتنا و تولیدات مهمی در حوزه های مختلف
شده است.
بخشی از سخنان حسین شاکری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرهمایش
 ...جشنواره بین المللی امام رضا(ع) نش��ان از عشق و ارادت به خاندان معصومین (علیهم السالم ) است و عالوه
برایران اس�لامی در نقاط دیگر جهان نیز برگزار می شود .دوازده سال متوالی است که با برگزاری جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) فضای سراسرکشور آکنده از عطررضوی شده است  .تمامی مسئوالن و برگزارکنندگان این
جش��نواره تالش کردند که در طول این سالها آنگونه که شایسته و بایسته مقام این امام همام است فضای کشور
را آکنده به ش��میم این امام عزیز و ائمه معصوم (ع) کنند که این جای بس��ی تقدیر و قدردانی است .امیداست
که در مراس��م اختتامیه این جشنواره که همزمان با شب میالد حضرت امام رضا(ع) درکنار مرقد نورانی ایشان
برگزار خواهد ش��د باردیگر افرادی که در حوزه فرهنگی والیت مداری و هدایت کش��ور در شاخه های مختلف

فرهنگی ،هنری و پژوهشی در سراسرکشور فعالیت می کنند خوش درخشیده و پرچم جمهوری اسالمی را به
اهتزاز در بیاورند.
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برگزيدگان همايش شناخت اخالق و آداب رضوي
•شهرزادکتابی با مقاله اصول و مبانی توسعه اخالق رضوی در جامعه حاضر از استان کرمانشاه
•عسگرآرمون با مقاله ش��رایط علمی و اخالقی مدیران (مدیریت علمی و اخالق محور) در سیره و سخنان امام
رضا(ع) از استان اردبیل
•محسن موحدی با مقاله حکومت اخالق مدار براساس دیدگاه امام رضا(ع) از استان اصفهان
•بهرام جبارلوی شبستری با مقاله حکمرانی برمبنای رهنمودهای امام رضا(ع) از استان تهران
•عالیه روح اهلل زاده با مقاله اصول و اندیشه های اخالقی در مدیریت شهری امام رضا(ع) از استان مازندران
•آرزو پیروزی بامقاله رابطه بین دروغ ،اخالق و سیاست از منظر امام رضا(ع) و ائمه اطهار از استان کرمانشاه
•اسماعیل ش��جریان با مقاله اصول و مولفه های اخالق مدیران در نظام اسالمی و سیره و سخنان امام رضا(ع)
از استان یزد
•فاطمه رفیعی با مقاله اخالق حرفه ای (مدیران و کارکنان) براساس آموزه های امام رضا(ع) از استان مرکزی
هيات علمی و هیأت داوران همايش شناخت اخالق و آداب رضوي
دکتر محمود قیوم زاده
دکتر رضا باقی زاده
دکتر سیدعلی شفیع پور
دکتر قاسم احمدی

() 39
جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی
استان  :هرمزگان
مجری  :اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی

جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی از سری برنامه
های دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)
شهریور ماه  1393در استان هرمزگان – بندرعباس
برگزار ش�د .تعداد  64اثر به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شد.
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بخشی از سخنان علی مرادخانی معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رئیس کارگروه
هنری جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...باید به فراهم آوردن زیرس��اختهای فرهنگی و هنری توجه بیشتری ش��ود تا بتوان جشنواره های بعدی را با
امکانات بهتری برگزار کرد .هرمزگان یکی از استانهایی است که قابلیتها و ظرفیتهای بسیاری در زمینه فرهنگ
و هنر دارد و چهره های سرش��ناس و بزرگی در بخشهای تأتر و موس��یقی از این استان در حال فعالیت هستند.
تحقق اهداف تعیین ش��ده در برگزاری جشنواره رضوی یکی از پارامترهای اصلی متولیان این جشنواره است و
طبق آنچه در اساسنامه این جشنواره درج شده اس��ت گروه های نمایشی باید آثار خود را با اهداف تعیین شده
تطبیق دهند و براس��اس آن حرکت کنند .دراین جشنواره ها به موضوعات اعتقادی ،ارزشها و باورهای دینی و
اسالمی پرداخته می ش��ود .دولت یازدهم تمام تالش خود را به کارگرفته تا در عرصه فرهنگ و هنر فعالیتهای
کارآمد و ش��کوفاتری را با کمک هنرمندان انجام دهد و جش��نواره تأترکودک و نوجوان رضوی چنین فرصتی
است.
بخشی از سخنان دکتر علیرضا درویش نژاد مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...همه ملت ها بدنبال این هس��تند که اس��طوره ای برای خود داشته باش��ند و برخی از ملت ها اقدام به اسطوره
س��ازی و ایجاد تندیس می کنند ،ما مفتخرهس��تیم که در ایران اس�لامی بهترین الگو و اس��طوره های ملی و
مذهبی را داریم و این غنای فرهنگی اس��ت .خاندان نبوی برای ما اس��طوره هایی دارای غنای روحی ومعنوی
هس��تند و این یکی از نعماتی است که خداوند به ما عطا فرموده است .در بحث اسطوره های ملی ،ایران اسالمی
اشخاصی مانند موالنا ،حافظ ،سعدی و .. .را دارد و همچنین مفتخریم که در کشور میزبان امام رضا(ع) و خواهر
بزرگوارش��ان کریمه اهل بیت (ع) بعنوان اسطوره مذهبی مان هستیم .شخصیت اما هشتم نماد همه خوبی ها
می باش��د .جشنواره تأتر رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو برگرفته از یک فرهنگ ناب رضوی است که باید
ترویج داده و به دنیا معرفی شود.
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برگزیدگان جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی
طراحی صحنه
•محسن پورقاسمی و حمید ترابی از استان همدان
•میثم نویریان از استان خراسان رضوی
•طراحی و دوخت لباس
•مصیب داوری از استان هرمزگان
طراحی صحنه و ساخت عروسک :
•سمیه گلباز از استان تهران در نمایش خارج از نت
بازیگری خردسال
•شیده یزدانی از استان خراسان رضوی
بازیگری پیشکسوت
•حسین طاهری از استان خراسان رضوی
بازیگری زن
•معصومه قدرتی
•صبا عدالتیان از استان خراسان رضوی
•عاطفه اقتداری از استان هرمزگان
بازیگر مرد
•جواد محمد زاده از استان خراسان رضوی
•غالمرضا جهانپااز استان خراسان رضوی
•هومان محسن زاده از استان هرمزگان
عروسک گردانی
•نگارمیرفخرایی و مریم ایرانمنش از استان تهران
•حامد ترابی و مسعود طاهری عضد و ساناز خوش مهر و اعظم ترابی از استان همدان
•سعیده امین زاده از استان خراسان رضوی
بخش کارگردانی
•رضا جوشعار از استان هرمزگان با کارگردانی نمایش قلی قلمبه
•داوود بختیاری از استان تهران با کارگردانی نمایش خارج از نت
•محسن پورقاسمی از استان همدان با کارگردانی نمایش اتوبوس بابا رحیم
•سیدجواد رحیم زاده از استان خراسان رضوی با کارگردانی نمایش ماهان و  8موسک کاغذی
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بخش نویسندگی
•سمیه گلباز و مریم ایرانمنش برای نویسندگی نمایش خارج از نت
•رضا جوشعار با نویسندگی نمایش قلی قلمبه
هیأت داوران جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی
علی رضایی
محمد نیکرام
حسن دادشکر

()40
جشنواره شعردوبیتی سرایان رضوی
استان  :همدان
مجری  :اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی

هیأت داوران بازبین جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی
حجت االسالم و المسلمین احمد پهلوانی
علی رضایی
محمد نیکرام

جش�نواره ش�عر دوبیتی س�رایان رضوی از س�ری
برنامههای دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(ع)  10شهریورماه سال  1393در استان همدان
برگ�زار ش�د .تع�داد  1600اث�ر از سراسرکش�ور به
دبیرخانه این جش�نواره ارسال شد که پس از داوری
 8اثر به عنوان برگزیده معرفی شدند.
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بخشی از سخنان فاضل عبادی مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی و دبیرجشنواره
 ...امسال برای اولین بارجشنواره سراسری ش��عردوبیتی سرایان رضوی در استان برگزار شد که مورد استقبال
شاعران قرار گرفت .تعداد  1600اثر از  140نفر ش��اعر درسراسرکشور به دبیرخانه این جشنواره واصل گردید
که پس از انجام کارهای مقدماتی و کدگذاری آثار و ارس��ال به داوران جشنواره جهت داوری و در نهایت  8اثر به
عنوان آثار برگزیده و  8اثر به عنوان اثر قابل تقدیر انتخاب گردید.
بخشی از سخنان حضرت آیت اله طاهری امام جمعه شهرستان رزن
 .. .شرایط دوران امام رضا(ع) باسایر امامان متفاوت بود وایشان بایک فرد باسواد ،فیلسوف و سیاستمدار به نام
مأمون طرف بودند .مأمون از دانش علمی بس��یارباالیی برخوردار بود به طوری که بارها با علمای سنی به بحث
می نشس��ت و این افراد او را یک شیعه افراطی معرفی می کردند .پیشنهاد خالف به امام رضا(ع) از سوی مأمون
یک اقدام سیاس��ی بود .امام رضا(ع) تنها به پذیرش والیت عهدی بدون دخالت در امور سیاس��ی بسنده کردند
و در این مدت توانس��ت کارهای فرهنگی بس��یاری را انجام دهد و ارشادات بس��یاری از این بزرگوار باقی است.
محبت وظیفه پیروان امام معصوم اس��ت .محبت در کشور اس�لامی ایران موج می زند اما باید در سایه معرفت
بوده و در این حوزه کارهای عمیق فرهنگی و علمی صورت گیرد.
برگزیدگان جشنواره شعر دوبیتی سرایان رضوی
•حجت یحیوی از استان همدان – رتبه دوم
•محمد کامرانی از استان قم – رتبه سوم
•علی فردوسی از استان اصفهان – رتبه سوم
•روح اله فریدونی از استان خراسان جنوبی – رتبه چهارم
•حسین طاهری از استان زنجان – رتبه پنجم
•علی سلیمانی از استان همدان – رتبه ششم
•شهین کریمی از استان همدان – رتبه هفتم
•قاسم بای از استان گلستان – رتبه هفتم
•رضا یزدانی از استان قم – رتبه هشتم

هیأت داوران جشنواره شعردوبیتی سرایان رضوی
سیدمهدی موسوی
بیژن ارژن
میرهاشم میری

() 41
جشنواره ی فیلم مستند و کوتاه رضوی
استان  :یزد
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی از سری برنامه
ه�ای دوازدهمین جش�نواره بین الملل�ی امام رضا
(علیه السالم ) شهریورماه  1393در یزد برگزار شد.
تعداد  308اثر به دبیرخانه جشنواره واصل گردید.
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بخش�ی از س�خنان محمدرضا دهبیدی پور سرپرس�ت اداره کل فرهنگ و ارش�اد اسالمی و دبیر
جشنواره
 ...نهمین جش��نواره فیلم کوتاه و مستند رضوی ،یکی از سلسله برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا علیه
السالم است که به یاری خداوند متعال و حضرت علی بن موسی الرضا (ع) همراه با همراهی و همدلی هنرمندان
این خطه و مس��ئوالن این استان موجب برگزاری آن با کیفیتی مثال زدنی شده که افتخار آن برای مردم سخت
کوش و والیت مدار یزد ماندگار خواهد ماند.
این موفقیت حاصل نش��د مگر با تالش صادقانه خادمان حضرت امام رضا (ع) و عزیزانی که مس��تقیم در برنامه
ریزی و اجرای این جش��نواره حضور داشته و عنایات امام رئوف را به کرامت و در مواقع مختلف لمس کرده و این
خدمت گزاری صادقانه را به تکرار افتخار خود می دانند.ارس��ال  308اثر به دبیرخانه این جش��نواره که دومین
سال خود در یزد را تجربه می کند رقم خوبی است که با حضور فعال فیلمسازان کشور به ویژه فیلمسازان جوان
یزدی برای ما فرصت خوبی شد که پیشنهاد بین المللی شدن این جشنواره را برای سال آینده دنبال می کنیم.
بخشی از سخنان محمدعلی طالبی ،معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری یزد
 ...دومین سال میزبانی جشنواره ملی فیلم و مستند کوتاه رضوی موجب افتخار این استان است و برگزاری این
جشنواره فرصت مناسبی برای همدلی بیشتر هنرمندان و تبادل ارزشمند تجربیات میان آنها باشد .هنر سینما
از جمله هنر هایی است که می تواند در اختیار فرهنگ قرارگیرد و این هنر در خدمت دین و ارزش ها قرار گرفته
است.
به طور طبیعی ،بعد معنوی این جش��نواره همراه با آثاری که با هدف موضوع جش��نواره ساخته شده است ،باید
بتواند همراه با انعکاس شایس��ته از هنر و توانمندی های هنری کشور در رشد معنوی و فرهنگی مردم نیز تاثیر
گذار باش��د .موضوعات رضوی با آثار فیلمسازان این جش��نواره آمیخته شده است و این الزمه انعکاس شایسته
هنر و توانمندی ها و رش��د معنوی در کشور اس��ت .همراه بودن این جشنواره با نام و رنگ و بوی رضوی موجب
افزایش ارزش معنوی این جشنواره و تداوم آن موجب افتخار این استان است.
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بخشی از س�خنان محمد صالح جوکار ،نماینده مردم یزد و اش�کذر در مجلس شورای اسالمی در
مراسم اختتامیه جشنواره
با وجود تالش ش��ما فیلمس��ازان که در ابعاد معنوی زندگی انس��انها وارد ش��ده و آن معنویت و سبک زندگی
رضوی را به تصویر کشیدید برای همیشه ماندگار خواهد شد.
استان یزد یک اس��تان باستانی و قدیمی اس��ت که بیش از  700هکتار بافت تاریخی دارد و هر گوشهای از این
بافت تاریخی ،نمادی از تمدن و فرهنگ این مردم اس��ت .قنوت ،قن��ات و قناعت ،یکی از مهمترین ویژگیهای
یزدی هاست ،چرا که شاید با کندن تونلهای  100کیلومتری در سده اول قرن هجری ،آب را در این کویر آورده
و این تمدن را اجرا و این میراث را به جا گذاش��تند .یزد به دارالعلم و دارالعباده ش��ناخته میشود و به مثابه یک
ویترین ،معنویت ،عش��ق ،ایمان و شور و نشاط را از خود نشان میدهد .مردم یزد در مقابل قهر طبیعت هیچ گاه
شکس��ت نخوردند و آنچه که امروز از توسعه استان یزد و شکوفایی علم در این استان از شما خبر می بینید و می
شنوید ،به واسطه همین پایمردی مردم یزد در گذشته بوده و نسل امروز با تداوم اندیشه علما و مفاخر این مسیر
را ادامه میدهند.
بخشی از سخنان مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما در مراسم اختتامیه جشنواره
برگزاری چنین جش��نوارههایی تاثیر باالیی در ترویج فرهنگ رضوی در جامعه دارد .برگزاری این جشنواره با
این کیفیت نشان می دهد که هر کاری را به مردم یزد بسپارند حتما به بهترین وجه آن را انجام میدهند.
زمانی که از اس��امی داوران جشنواره اطالع پیدا کردم دیدم که س��طح داوری این جشنواره در عالیترین تراز
خودش اس��ت ،چراکه هر کدام از بزرگترین عناصر س��ینمای ایران هس��تند .برگزیدگان این جشنواره باید به
خودشان ببالند که جوایزشان را از دست گروهی از سختگیرترین و دقیق ترین و البته حرفهای ترینهای این
رش��ته دریافت کردند.یزد تنها به عنوان دارالعباده افتخار آمیز نیس��ت ،فقط ظرفیتهای گردشگری و با سواد
بودن و توسعه علم و فناوری مردم و ایجاد اشتغال باال و ثروت آفرینی فراوان برای کشور مطرح نیست.
یکی از مهمترین ویژگیهای مردم یزد مدیریت اس��ت اگر ما در عرصه فرهنگ و هنر هم ظرفیتهای بیشتری
در اختیار یزد بگذاریم حتما آن را به بهترین صورت انجام میدهند.
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برگزیدگان جشنواره ی فیلم مستند و کوتاه رضوی
بخش اصلی
•فیلم «همه آنچه که من دارم» به کارگردانی محمدعلی یزدان پرست
•فیلم “ازمیان این مسیر سبز” به کارگردانی جمیل عامل صادقی
برگزیدگان بخش سبک زندگی رضوی
• فیلم «برادران زمین» به کارگردانی محمد صنگوری
•فیلم “تفتان” به کارگردانی هوشنگ میرزایی
برگزیده جایزه ویژه
•فیلم «سه چنگ حاک» به کارگردانی یاسر خیر جایزه بخش ویژه حمایت از تولید فیلم بعدی با موضوع امام
رضا ( علیه السالم).
جایزه تهیه کنندگی در بخش مستند
• منیژه شیخ تهیه کننده فیلم «طلب» (به خاطر توجه ویژه به موضوع آب و خشکسالی)
جایزه بهترین تصویربرداری در بخش
•بهروز بادروج تصویربردار فیلم “سه چنگ حاک”
جایزه بهترین طراحی صدا در بخش مستند
• حسن شبانکاره ،طراح صدای فیلم « سه چنگ حاک»
جایزه بهترین تحقیق در بخش مستند
• رضا الماس پرگو ،محقق فیلم «خواهران غریب»
جایزه بهترین تدوین در بخش مستند
• معین کریم الدینی ،تندوینگر فیلم «برادران زمین»
جایزه بهترین گویندگی متن در بخش مستند
• هوشنگ آزادی ور گوینده متن فیلم «خدایخانه»

هیأت انتخاب جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی
بخش داستانی
شاهپور شهبازی
حسین روشنبخش یزدی
امیر توده روستا
سیدمحمد حسینی خواه

علی روحانی
بخش مستند
فرهاد ورهرام
اسماعیل میهن دوست
حسن نقاشی
بابک بهداد

هیات داوران جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی
بخش داستانی
دکتر اکبر عالمی
کیانوش عیاری
کیومرث پور احمد
بخش مستند
محمدرضا اصالنی
اردعطارپور
آزاده بی زار گیتی
هیأت داوران جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی
بخش ویژه
دکتر افشین یداللهی
پوریا آذربایجانی
محمد رضا فروتن
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جشنواره های بخش
کودک و نوجوان
استان  :تهران
مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان کشور
جش�نواره های هش�تگانه ویژه ک�ودک و نوجوان
رضوی با عناوین :
•جشنواره قصه گویی رضوی
•جشنواره داستان کوتاه و خاطرات زیارت رضوی
•جشنواره نشریه نگاری رضوی
•جشنواره تحقیق و پژوهشی رضوی
•جشنواره نمایش عروسکی رضوی
•جشنواره عکاسی رضوی
•جشنوارهنقاشیرضوی(یکتصویرازیکحدیثرضوی)

•جشنواره شعر رضوی

از س�ری برنام�ه ه�ای دوازدهمین جش�نواره بین
المللی ام�ام رضا(ع) در دهه کرامت برگزار ش�د .در
س�ال  1393این جش�نواره  51هزار ش�رکت کننده
داش�ت و  46هزار اثر به دبیرخانه جش�نواره ارسال
شد.
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بخشی از سخنان علیرضا حاجیان زاده مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و
رئیس کارگروه کودک و نوجوان جشنواره رضوی
 ...اس��تفاده از قالب ه��ای متنوع ادبی و هنری و ورود به عرص��ه های نوین ارایه پیام در فعالی��ت ها و برنامه ها،
مبنای ورود به این گونه جشنواره هاست و مراکز فرهنگی و هنری کانون باید به عنوان محلی برای فرایند اصلی
برگزاری جش��نواره ها در نظر گرفته شود و با فعالیت های کتابخانه ای ما هماهنگ باشند .جشنواره رضوی که
امروز مرکزیت بحث اس��ت ،یکی از نمادسازی های ما در جهت ارایه اهداف ،سیاست ها و برنامه ها در خصوص
دس��ت یابی به روش های تربیتی اس��ت .توجه به این روش تربیتی که خداوند ما را به سوی آن هدایت کرده که
محبت بهترین روش برای ورود به حوزه های تربیتی کودک و نوجوان اس��ت ضروری اس��ت و ما باید در برنامه
ه��ای مذهبی کانون و در خلق آثار ادبی و هنری مذهبی به این موض��وع توجه کنیم .البته ما معتقدیم بصیرت
زاییده تفکر است و احساساتی مورد نظرمان است که بن مایه آن آگاهی باشد.
جهان امروز ،برهه ای سرنوش��ت ساز از تاریخ بشریت است .در حقیقت جوامع انسانی در حال باز تعریف هویت
خود برای ورود به فصل نوینی از حیات انس��انی هستند .این باز تعریف حاصل تحوالت شگرفی است که چهره
جهان و زندگی انس��ان را در  50سال اخیر بارها دگرگون کرده است .امروز فرصتی گرانبها برای رهبری فکری
جهان فردا در اختیار ماس��ت .امروز ما به عنوان کشور و ملتی که تفکر شیعه را در جهان نمایندگی می کند باید
وظیفه تربیت نسل آینده را به عهده بگیریم.
ام��ا اینکه ما در برنامه های تربیتی و ارایه این تعالیم مذهبی به کودکان و نوجوانان کدام روش را برگزینیم جای
بحث دارد .اصوال دو نگرش در این خصوص وجود دارد نخس��ت نگرش فلسفی و استداللی است .به این معنا که
ما برای تعلیم و تبلیغ مفاهیم مذهبی کودکانمان ش��یوه های استدااللی و چیستی را به کار بریم و به اقامه دلیل
و برهان بپردازیم .و نگرش دیگر که به دیدگاه عرفانی ما نزدیک اس��ت و مبتنی بر روانشناسی تبلیغ است .این
که باید به تجربه های دینی توجه کنیم و در جهت گسترش و بسط این دیگاه حرکت کنیم که تجربه های دینی
با زندگی انس��ان سازگار است یعنی گسترش این باور که احس��اس مذهبی ریشه در نهاد انسان دارد و احساس
دینداری ما با احساس های شخصی و دینوی ما در یک جهت حرکت می کند و تعارضی در آن نیست.
این نگرش که پرورش فطرت انس��انی اس��ت و ریشه آن وجود باور در فهم مذهب اس��ت بسیار مهم است و می
تواند ما را در جهت ارتقاء شخصیت مذهبی کودکان کمک کند .وجود مبارک امام رضا(ع) و عنایت آن حضرت
به ارادتمندان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت ،گام های ما را در این مس��یر مستحکم تر می کند و هرسال
شاهد گسترش بیشتر و تأثیر افزون تر این فعالیت ها در جامعه کودک و نوجوان کشور خواهیم بود.
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بخشی از سخنان محسن فضلی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و
دبیرکارگروه کودک و نوجوان رضوی
 ...از س��ال  1389کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جش��نواره کودک و نوجوان رضوی را با هدف پیوند
معارف اس�لامی و فرهنگ رضوی و گس��ترش این فرهنگ بین جوانان و کودکان برگزار کرده است .جشنواره
رضوی در س��ال  1389با  2موضوع قصه گویی و نش��ریه نگاری رضوی در کانون آغاز به کار کرد و ابتدا با ش��ور
و اش��تیاق فراوان برگزار شد و مورد اس��تقبال آحاد کانونی قرار گرفت و در سال دوم یعنی سال  1390نیز به 8
جشنواره و درسال  91به  16جشنواره رضوی ارتقاء یافت .با افزوده شدن جشنواره ها کیفیت این جشنواره افت
کرد در نتیجه تصمیم برآن شد که جشنواره به پایه اصلی یعنی یک جشنواره با  8موضوع برسد و تا روند کار آرام
و باکیفیت انجام شود .شیوه برگزاری جشنواره را تا جایی که مقدور بود اصالح کردیم و روند کار را بررسی کرده
تا به کیفیت و منش کار لطمه ای نزند.
در فعالیتهای کانون آمارمهم نیس��ت بلکه عملکردها و کیفیت کار برای ما مهم است .در سال  93این جشنواره
 51هزار شرکت کننده داشت و  46هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
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() 42
جشنواره داستان
کوتاه رضوی(ویژه کودک ونوجوان )

برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه رضوی
رده سنی  7تا  10سال
•الهام افسری از یزد
•سیده بهاره زمانی از کردستان
•محدثه جمشیدی از کردستان
•مریم شیبانی از یزد
•سارا هوشور از البرز
•سیاوش اسدی نژاد از البرز
•نازنین عطاخانی از زنجان
•یاسمن قزلسفلو از گلستان
رده سنی  11تا  13سال
•عارف شکری از کرمانشاه
•شیوا احمدوند از مازندران
•ندا خوش افکار از اردبیل
•ریحانه بیات از همدان

•زهرا حیدری از تهران
•فائزه مقامی مقیم از خراسان شمالی
رده سنی  14تا  17سال
•پوریا شاه میری از البرز
•محمدحسین ساالری از یزد
•زهرا بای از گلستان
•فاطمه آقایی از قم
•سوگند صفت پور از لرستان

•پریسا فتاحی از اردبیل
•کوثر جاللی از البرز
•نرگس شاه محمدی از مرکزی
هیأت داوران جشنواره داستان کوتاه رضوی
مژگان بابامرندی
محمدرضا بایرامی
محمدجواد جزینی
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() 44
جشنواره شعر رضوی
(ویژه کودک و نوجوان)

() 43
جشنواره خاطرات زیارت رضوی
(ویژه کودک و نوجوان)

برگزیدگان جشنواره خاطرات زیارت رضوی
رده سنی  7تا  10سال
•ژینا کریمی از کردستان
•فاطمه تراکمه از بوشهر
•زهرا ترکاشوند از همدان
•محدثه بهرامی از همدان
•مینا هاشمی از همدان
•فائزه برادران از یزد
•سارا رئوفی از گیالن
•سمیرا رمضانی از قزوین
رده سنی  11تا  13سال
•ساحل حسنلو از آذربایجان غربی
•سارا تاج دولتی از البرز
•امیرحسین ابراهیمی خیبر از تهران
•تینا رجبی از همدان
•فاطمه مستقیمی از همدان

•کژال عسگری از همدان
•حدیثه ایمانی از قزوین
•فائزه السادات طباطبایی از همدان
رده سنی  14تا  17سال
•حدیثه عزیزی از سیستان و بلوچستان
•هانیه دهدار از سیستان و بلوچستان
•شقایق عالی از سیستان و بلوچستان
•فاطمه محمدرضایی از آذربایجان غربی
•سارا نظری چالشتری از چهارمحال بختیاری
•ماهان احمدزاده از گیالن
•محمدحسین ساالری از یزد
•زهرا یادگاری از کردستان
هیأت داوران جشنواره خاطرات زیارت رضوی
مژگان بابامرندی
محمدرضا بایرامی
محمدجواد جزینی

برگزیدگان جشنواره شعر رضوی
رده سنی  7تا  10سال
•فاطمه پاکدین از کرمان
•محدثه زارع از تهران
•میالد بهاری از اردبیل
•مریم موسیوند از همدان
•دنیز جودی از اردبیل
•آی نازرنجبر از اردبیل
•یزدان عسگری از خوزستان
•پارسا سهراب زاده از لرستان
رده سنی  11تا  13سال
•امیرحسین ابراهیمی از البرز
•هما کاظم زاده از اصفهان
•یگانه بزچلویی از مرکزی
•سارا شورگسستی از خراسان شمالی
•فائزه ملکی از کرمان

•یاس مهمار از بوشهر
•پریا مرادی از لرستان
•زینب مینا از خراسان جنوبی
رده سنی  14تا  17سال
•رضا داوود آبادی فراهانی از مرکزی
•نرگس شامحمدی از مرکزی
•ستاره رفیعیان از گیالن
•کیمیا محمددوست از گیالن
•فائزه قیطانی از لرستان
•مهتاب خسروی از اصفهان
•وجیهه عزیزی از یزد
•محدثه چهاردولی از همدان
هیأت داوران جشنواره شعر رضوی
فروغ شایگان
افسانه شعبان نژاد
سیداکبر میرجعفری
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() 45
جشنواره نشریه نگاری رضوی
(ویژه کودک و نوجوان )

رده سنی  16تا  17سال
•سازا بگ زاده ،مهدیه وثوقی ،زهرا قاسم پور و نسترن معزز از تهران
•زهرا سفیدگر ،فائزه زارعی نژاد و زهرا طالبی از البرز
•مینا حسن بیگی ،فاطمه سالمی زاده و منا نعیمی از مرکزی
•هانیه برودکی ،فاطمه نجف زاده و سیما عظیمی از آذربایجان غربی
•سحر ظفرمند ،سیمین ظفرمند ،فرخنده خواجه محمود از سیستان و بلوجستان
هیأت داوران جشنواره نشریه نگاری کاغذی رضوی
علی خانجانی
مهدی آرایی
صدیقه اطهری

برگزیدگان جشنواره نشریه نگاری کاغذی رضوی
رده سنی  10تا  12سال
•سارا لطفی ،شیما شمسی ،مائده امینی ،ثریا براتی و نرگس یزدانی از اصفهان
•نازیال حسینخانی ،فائزه السادات حسینی ،مرضیه نجفی و حدیثه ایمانی از قزوین
•مریم حاجی پور،رقیه محبی و سمیرا عباس زاده از آذربایجان شرقی
•لیال خانی شوندی ،مبینا شیخعلی شاهی و فاطمه برزگری از یزد
•نازنی بزی،فاطمه صیاداربابی ،فائزه کده ای وملیکا کده ای ازسیستان و بلوچستان
•سینا عاشوری ،علیرضا محمدعلی پور و سهیل عسگری از گیالن
•کیمیا اشرفی ،مریم امامی ،نیلوفر ثمودی از گلستان
رده سنی  13تا  15سال
•فاطمه شهابی،مهدیه عباس زاده یسی،فاطمه پرور ،یاسمن پارسازاده وافسانه حذری ازبوشهر
•نگاریوسفی،لیالسلیمانی،سارانظری،نداجمالی،آیداظاهرزاده،چهارمحال بختیاری
•میالد گل نیا ،سعید علیزاده ،سعید صیدی ،امیرحسین سلیمانی از ایالم
•شقایق بیگدلو،سعیده مظاهری ،نقیسه رجبی ،فاطمه بیگدلو از قزوین
•مهدی خلیلی ،مبین سلطانی و یاسین شاه حسینی از آذربایجان غربی
•فرزانه قربانی ،سانازکوتاهی،زینب داداشی ،فاطمه قهرمانی ،عرفانه عبادی از آذربایجان شرقی
•فهیمه حاتمیان ،مهرانه عسگری زاده و فائزه دهقان از اصفهان
•خدیجه قره گزلو ،قدیسه محمدی ،قدیره محمدی و محدثه بهمنی از فارس

برگزیدگان جشنواره نشریه نگاری الکترونیکی رضوی
رده سنی  13تا  15سال
•محمداسماعیلی،محمدکاظم سعیدی،مهدی کلوانی و امیرمحمدموحدی از فارس
•محمدمهدی محبی،مرتضی شهریاری و علی نیک روش از کرمان
•علیرضا سلیم پور،امیرعباس رستمی،علیرضا مرادزاده و طه کریمی از کردستان
•مهشید ذاکر ،الهه محمدهاشمی و پرنیا طالبی از اصفهان
•عباس فالح،مهدی محمدلو،نوید معانی و حبیب اهلل شیرمرادی از قزوین
رده سنی  16تا  17سال
•نیلوفرضرونی ،طاهره شهبازی و کیمیا محمودی از لرستان
•سیده سارا نظیری ،سمانه عمرانی و زینب جهانگشتی از اردبیل
•آرش فرسادهمتی،عرفان ادیگوزلی،امین محرمی وسینامرادی ازآذربایجان شرقی
•آویشن مطیعی زهرا زرگران و شیما میرزایی از گلستان
•سیدامیرحسین جعفرپور محمدجواد فالحتی و رضا حسین شهیدی از مازندران
هیأت داوران جشنواره نشریه نگاری الکترونیکی رضوی
علی خانجانی
مهدی آرایی
صدیقه اطهری
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( ) 46
جشنواره قصه گویی رضوی
(ویژه کودک و نوجوان)

برگزیدگان جشنواره قصه گویی رضوی
•بخش مربیان کانون
•مهدی مردانی از قزوین
•سارا حدادیان از مرکزی
•سیما نوروزی سپیده از همدان
•هیوا ملکی از کردستان
•فرزانه بدرپور از البرز
•ربابه هاشمی از مازندران
•زینب السادات فاطمی از اصفهان
•باب اله عزیزپور از اردبیل
بخش آزاد
•عاطفه الوندی از البرز
•سیداحمد مصطفوی از خراسان رضوی
هیأت داوران جشنواره قصه گویی رضوی
محمد سیمزاری
مژگان خلیل پور
بهناز صفائی نائینی

()47
جشنواره نقاشی رضوی
(یک تصویر از یک حدیث رضوی)
(ویژه کودک و نوجوان )

برگزیدگان جشنواره نقاشی رضوی
رده سنی  7تا  9سال
•هدیه حری از خراسان رضوی
•امیرحسین شابونی از بوشهر
•باران موسوی مقدم از ایالم
•حسین دهدارزاده از بوشهر
•محمدرضا کریمی از کهگیلویه و بویراحمد
•حمیدرضا علیپور سادات از اردبیل
•مهسا کریمی از کردستان
•فاطمه شمس از اصفهان
رده سنی  10تا  12سال
•نگین مقسومی از آذربایجان غربی
•شادی نامداری از اردبیل
•فاطمه آقایی از قزوین
•مهدی بنی اسدی از تهران
•فاطمه خسروپناه از خراسان جنوبی

•مینا نصراللهی از خراسان جنوبی
•گیسو روحی از زنجان
•افسانه ظریفیان از خراسان رضوی
رده سنی  13تا  17سال
•الله زارع از چهارمحال بخیتاری
•هانیه غالمی از قم
•حمیده شمشاد از خراسان رضوی
•مرضیه رئیسی از هرمزگان
•نسیم فخری از کرمانشاه
•فاطمه حاجیان از مرکزی
•فاطمه زارع از آذربایجان غربی
•سمانه جاللی از خراسان جنوبی
هیأت داوران جشنواره نقاشی رضوی
رسول فرقدانی
مهدی یارمحمدی
پردیس تنظیمی
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() 48
جشنواره عکاسی رضوی
(ویژه کودک و نوجوان)

برگزیدگان جشنواره عکاسی رضوی
رده سنی  7تا  9سال
• نسیم امینی از اصفهان
• شقایق عزیزپور از اردبیل
• آتنا صفوتی از گیالن
• امیرمحمد الیقی منفرد از زنجان
• زهرا الزمی از یزد
• سیما حیدری از آذربایجان غربی
رده سنی  10تا  12سال
•سیدمحمدرضا خصری از خوزستان
•زهرا احمدی از بوشهر
•احسان کیومرثی از سمنان
•طاهره اسکندرزاده از آذربایجان غربی
•آتنا باغ شاهی از یزد

رده سنی  13تا  17سال
•سعید زعفری از اردبیل
•محدثه رمضانی از گیالن
•سنا زارعی از اردبیل
•شکیبا برقی نژاد از بوشهر
•مهسا فصیح از تهران
•امیرحسین محترم از یزد
هیأت داوران جشنواره عکاسی رضوی

محمدرضا کریمی صارمی
محمدحسین دیزجی
بهنام زهری

() 49
جشنواره تحقیق و پژوهش رضوی
(ویژه کودک و نوجوان)

برگزیدگان جشنواره تحقیق و پژوهش رضوی
•فائزه زارعی نژاد ،زهرا سفیدگر و زهرا طالبی از البرز
•فاطمه صادق احمدی،آمنه رضایی اصل،صبا صباغ ومحدثه نجفی ازخراسان رضوی
•سعیده سعادت ،رقیه حیدری و مبینا سیستانی از خراسان رضوی
•فاطمه عالی زاده و نرجس فاتحی از فارس
•معصومه رهسپار و مریم طراز منفرد از تهران
•فاطمه سخنی و زهرا رمضانی از خراسان جنوبی
•مریم بزرگی و الهه سادات حسینی از یزد
•شمیم دلفروز و الهام عالی زاده از فارس
هیأت داوران جشنواره تحقیق و پژوهش رضوی
فروغ اعظم علی شاهرودی
نرگس شیخ سفلی
اسپیدکار
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() 50
جشنواره نمایش عروسکی رضوی
(ویژه کودک و نوجوان)
برگزیدگان جشنواره نمایش عروسکی رضوی

(ویژه نوجوان)
•معصومه زارعی ،شقایق کریمی،مریم عبدی،فاطمه
حیدری،فاطمه حسن عبداللهی و زهرا پاکدست از
همدان
• محمدپیرالیاس��ی ،رضا رفیع رضایی ،امیرحسین
خس��روانی ،امیرحس��ین باقرزاده ،پارسا نوبخت و
احسان جعفری از آذربایجان غربی
•حسام رضایی ،جالل کامیاب فر،شایان گرجی دوز،
پارسا کاظمی ،س��هیل سعیدی و مسعود یعقوبیان
از قزوین

هی�أت داوران جش�نواره نمای�ش عروس�کی
رضوی (ویژه نوجوان)
عذرا امامی
فهیمه میرزا حسینی
عادل بزدوده
برگزی�دگان جش�نواره نمایش�نامه نویس�ی
رضوی (ویژه مربیان)
•مرضیه قیومی از مرکزی
•حمیده ناجی از بوشهر
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برنامه های بخش دانشگاهیان
استان تهران – استان خراسان رضوی

•محمدعلی یزدان شناس از بوشهر
هیأت داوران جش�نواره نمایش�نامه نویس�ی
رضوی (ویژه مربیان)
•عذرا امامی
•فهیمه میرزاحسینی
•عادل بزدوده
برگزیدگان جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی
(ویژه نوجوان)
•فاطمه حق نظری ،محدثه نظری،مریم گل آقای و
فاطمه روحانی از اصفهان
•نیلوفرضیایی ،فاطمهحاجیان،ساحلطالبی،نگین
ش��رفیانی،فاطمه غف��اری و ش��کوفه خالدی��ان از
کردستان
هی�أت داوران جش�نواره نمایش�نامه خوانی
رضوی (ویژه نوجوان)
عذرا امامی
فهیمه میرزا حسینی
عادل بزدوده

برنامه های ویژه دانشگاهیان با عناوین :
•همایش هم اندیش��ی علمی – تخصصی خانواده پژوهی در س��یره رضوی (تعامالت اجتماعی در س��یره
رضوی)  /دانشگاه امام صادق (ع) واحد پردیس خواهران
•همایش سیره و معارف رضوی  /دانشگاه فردوسی
•همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) /دانشگاه علوم پزشکی .دانشکده طب سنتی
•همایش علمی پژوهشی عرفان اسالمی در آموزه های رضوی  /دانشگاه آزاداسالمی واحد گناباد
•همایش علمی پژوهشی سلسله الذهب  /دانشگاه نیشابور
•همایش تعلیم و تربیت و سبک زندگی در فرهنگ رضوی  /دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
•همایش قرآن و میراث تفسیری امام رضا(ع)  /دانشکده علوم قرآنی سبزوار
•مسابقه فرهنگی سیره و معارف رضوی  /دانشگاه پیام نور
•جشنواره ادبیات داستانی رضوی (ویژه دانشگاهیان )  /دانشگاه حکیم سبزواری

از سری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در سال  1393برگزارشد.
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افتتاحیه برنامه های بخش دانشگاهیان
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه علوم پزشکی مشهد
(دانشکده طب سنتی)
 17اردیبهشت ماه 1393

() 51
همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع)
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه علوم پرشکی
(دانشکده طب سنتی )

  بخشی از س�خنان علی اصغرکاراندیش مروستی معاون توس�عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی و رئیس کمیته برنامه ریزی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

 ...اگر نیروی انس��انی به درستی مدیریت شود ،منابع مالی نیز به شکل درس��تی مدیریت خواهد شد.گاهی منابع مالی به
اندازه کافی صرف می ش��ود اما به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح در حوزه منابع انس��انی ،نتیجه الزم به دست نمی آید.
منابع انس��انی زمانی به خوبی مدیریت می شوند که به بحث فرهنگ توجه کنیم و به آن بها دهیم .زمانی که خواسته ای از
طرف مردم در بخش فرهنگ نباشد ،مسئوالن به سمت مسائل اقتصادی و عمرانی می روند.

بخشی از سخنان دکتر محمد خدا دوست معاون طب سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 ...آموزش پزشکی ما برگرفته از مکاتب غربی است به همین دلیل خالء هایی در آن احساس می شود که یکی از این خالها
جای خالی حکیم پروری در آموزش پزشکی است .در جهان بینی اسالمی ،هدف از خلقت انسان ،عبودیت و بندگی است.
برای اینکه زمینه برای عبودیت و بندگی فراهم ش��ود باید س��بک و ش��یوه زندگی هم به گونه ای تعریف شود که راستای
تحقق مس��یر هدف جهان بینی اسالمی باشد.س��بک زندگی اس�لامی یعنی برخورداری از حیات طیبه و رسیدن به این
حیات طیبه سلوک ایمانی و توحیدی را می طلبد.

بخش�ی از س�خنان س�یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین الملل�ی فرهنگی هنری امام رض�ا(ع) و دبیر
جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)

 .. .ترویج فرهنگ رضوی در جامعه امروز امری ضروری اس��ت و در راس��تای تحقق این امر ،جشنواره امام رضا(ع) تأسیس
و در دورههای متمادی فعالیتهای مناس��بی را در جهت گس��ترش فرهنگ و س��یره رضوی انجام داده اس��ت.در مرحله
دانشگاهی دوازدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) تعداد  9دانشگاه در سطح استان خراسان رضوی با تمرکز بر قشر
جوان فعالیت و همکاری دارند که با افتتاح بخش دانش��گاهیان این جشنواره برنامههای آن آغاز و تا دهه کرامت در سطح
کشور ادامه دارد.

همای�ش علمی پژوهش�ی ط�ب الرضا(ع) از س�ری
برنامه های دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رض�ا(ع)  17و  18اردیبهش�ت ماه  1393در مش�هد
مقدس برگزار ش�د .تع�داد  203مقاله ب�ه دبیرخانه
همایش ارس�ال ش�د که  17مقاله به عن�وان مقاالت
برگزیده جهت س�خنرانی در مراسم پایانی  93مقاله
برگزی�ده جهت چ�اپ در کت�اب مجموع�ه مقاالت
برگزیده همایش طب الرضا(ع) اعالم گردید.
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بخش�ی از سخنان حجتاالسلام و المس�لمین مهدی ابراهیمی معاون فرهنگی دانشگاه علوم
پزشکی مشهد
 .. .وقت��ی از طبالرضا(ع) س��خن می گوییم قطعاً س��خن از طبی اس��ت که منس��وب به امام رضا(ع) اس��ت.
فقهالرضا(ع) موضوعی تعبدی در امور ش��رعی است .در بررس��ی علم طب پیشفرضهایی نهفته است .توجه
به نوع رابطه میان علم و دین اهمیت دارد ،زی��را متفکران در این زمینه مباحث مهم و جدی را مطرح کردهاند.
در دین در زمینه س�لامت و طب ،گزارههای بسیاری وجود دارد که یکی از آنها رسالهای است منسوب به امام
رضا(ع) که هر کدام از گزارههای پزش��کی و جمالت این امام بزرگ��وار در این کتاب متفاوت بوده و نیاز به بحث
و بررس��ی دقیق و کار پژوهشی دارد ،زیرا بس��یاری از آنها دیدگاههای دقیق فلسفی است.نکته مهم دیگر این
است که دس��تورات طب سنتی باید س��هلالوصول بوده تا این طب بتواند جایگاه خود را در جامعه بشری پیدا
کند ،لذا رس��الت متخصص طب سنتی در جامعه امروز این اس��ت که دادههای طب سنتی را آسان و علمی در
اختیار مردم قرار دهد.
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع)
دکترسیداحمد ثاقبی
دکتر مجید انوشیروانی
دکتر شاپور بدیعی
دکتر محمدمهدی اصفهانی
دکتر امیرمهدی طالب
دکتر حسن درخشنده
دکتر ملیحه متوسلیان
دکتر حمیدرضا بهرامی
دکتر هدی عزیزی
دکتر کاظم فرهمند
دکتر حسین عرفانی
دکترسیدحسین فتاحی معصوم
دکتر علی تقی پور
دکتر سیدمحمد نظری
دکتر مهدی یوسفی
دکتر هادی منور

()52
همایش هم اندیشی علمی– تخصصی
خانواده پژوهی در سیره رضوی
( تعامالت اجتماعی در سیره رضوی )
استان  :تهران
مجری  :دانشگاه امام صادق (ع)
واحدپردیس خواهران

همای�ش هم اندیش�ی علم�ی – تخصص�ی خانواده
پژوه�ی در س�یره رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای

دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی ام�ام رضا(ع) با
حضور  400نفر از پژوهش�گران ،محققان و اساتید و
دانشجویان در  29اردیبهش�ت ماه  1393در تهران
برگزار شد.
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بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی بنکدار نماینده نهاد مقام معظم رهبری
در دانشگاه خواجه نصیر و استاد دانشگاه
 ...روحانیت و متدینین در کار تولید ،تحقیق و مطالعه بس��یار شاخص هستند .حرکت حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) از مس��یربصره به سمت ایران و گفت و گوهای دینی دینی و احتجاجاتی که با سرپرست ادیان داشتند
بس��یار حائز اهمیت است .خوش��بختانه این احتجاجات توسط ش��یخ صدوق در کتاب «عیون االخبارالرضا»
ثبت ش��ده است حدود  15احتجاج از آقا علی بن موس��ی الرضا(ع) باقی مانده که ما باید به متن آنها توجه کنیم
چراکه بحث هایش��ان کالمی و اعتقادی قوی است .روش ایشان هفت نوع است  :نخست اصل احتجاجات امام،
احاطه علمی به موضوع و خصوصا منابع علمی ومخاطب در تاریخ اینطور نوشتند که مأمون تصور نمی کرد امام
رضا(ع)آن طور احاطه علمی به منابع یهود ،میس��حیت و .. .داشته باشد و گرنه به نفع امام رضا(ع) کار نمی کرد.
دومین نکته برخورد محبت آمیز و دلس��وزانه ایش��ان با دیگران و دیگر نکات شامل اصر رعایت چارچوب ادب،
حلم ،گفت و گو با مخاطبین به زبان خودش��ان ،ارائه اس��تدالل های مورد نیاز مخصوص با ادیان ابراهیمی و.. .
است
بخشی از س�خنان دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی معاون پژوهش�ی دانشگاه امام صادق (ع) واحد
پردیس خواهران و دبیرهمایش
 ...مناظ��ره معان��ی متعددی دارد و در آن ،نوعی مفاهی��م طرفینی همراه تدبر و تفکر ش��کل می گیرد .دو نگاه
حداقل��ی و حداکثری در مناظره نهفته اس��ت ،روح حاکم بر مناظرات حضرت به گونه ای بود که ش��نوندگان و
همچنین طرف مقابل مناظره به س��خنان ایشان رضایت می داد و قانع می شد .به نظر می رسد که امام رضا(ع)
با مخالفان س��احت امامت و اهل کتاب بازبان و گفتمان خودش��ان س��خن می گفت .حضرت به استثناء اقناع
مخاط��ب ،دنبال نظم منطقی مطالب بودن��د .بنابراین اگر مطلب را به مخاطب تفهیم کنیم ،انس��جام مطالب
و انتق��ال کامل کالم صورت می گیرد .ش��یوه مناظره امام با اهل کتاب و غیر مس��لمانان متفاوت بود اما اخالق
مداری و خدامحوری روح حاکم بر مناظرات ایشان بود .امام رضا(ع) به آثار خروجی مناظره و دستاوردهای آن
می نگریس��ت لذا اخالق حاکم بر مناظره احترام به مخاطب و عقاید او و اعتمادس��ازی نمود پیدا می کند .ما در
دانشگاه امام صادق(ع) اگر به دانشجویان و دانش پژوهان اصرار داریم که زبان های دیگر را فرا گیرند به این علت
است که امام رضا(ع) از اصطالحات دیگر زبان ها در مناظراتشان استفاده می کردند و این مهارت کالمی بسیار
مهمی در مناظره و اقناع است.
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هیأت علمی همایش هم اندیش�ی علم�ی– تخصصی خانواده پژوهی در س�یره رضوی ( تعامالت
اجتماعی در سیره رضوی )
دکتر نرگس سجادیه
دکتر زهره موسوی زاده
دکتر افضل سادات حسینی
دکتر سهیال پیروز فر
دکتر فاطمه سلیمانی
دکتر نیکو دیالمه
دکتر رحمانی
دکتر مهدی لبیبی
دکتر فاضله میرغفوریان
دکتر مهدیه مهدوی
دکتر نرگس ایزدی
دکتر اکرم گودرزی
دکتر طاهره محسنی
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
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()53
همایش علمی پژوهشی سیره و
معارف رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه فردوسی مشهد

همایش علمی پژوهش�ی س�یره و مع�ارف رضوی از
س�ری برنامه های دوازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رضا(ع)  24اردیبهش�ت ماه  1393در مش�هد
مقدس برگزار ش�د .تع�داد  150مقاله ب�ه دبیرخانه
همایش ارس�ال ش�د که  36مقاله به عنوان برگزیده
اعالم گردید.
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بخشی از سخنان سیدضیاءهاشمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در
مراسم
 ...س��یره و س��بک زندگی امام رضا(ع) الگوی مناسب ،کامل و جامعی از س��بک زندگی در دنیای مدرن امروز
است .الگوی دینی امامان ما منحصر به یک زمان و دوره خاص نیست و تحوالت اجتماعی در طول قرن ها باعث
کهنگی آن نمی شود.دنیای پست مدرن امروز دچار بحران معنویت و دین زدگی شده است .مهمترین راهکار
مقابله با دین زدگی ها بهره گیری از س��یره بزرگان دین هم چون ثامن الحجج(ع)اس��ت.بهره گیری مناسب از
سبک زندگی بزرگان دین نیازمند اقدامات علمی گسترده است .خوشبختانه در بین مقاالت چاپ شده در این
همایش نگاه های جدید و رویکردهای جدیدی مش��اهده می شود که امیدوار کننده هست .در دوره کنونی جا
دارد که سبک زندگی معنویت گرایانه با اتکاء به الگویی همچون امام رضا(ع) را ارائه کنیم و خوشبختانه در این
حوزه دست مایه بسیار وجود دارد و جای کار بسیار پیش روی ماست.
جایگاه حضرت ثامن الحجج(ع)،فقط جایگاه معنوی و اخالقی نیس��ت ،بلکه جایگاه تاریخ ساز و هویت آفرین
اس��ت وآموزه های فراوانی را ارائه می دهند.آنچه در باب مناظرات امام رضا(ع) می شناس��یم نشانگر آنست که
رهب��ران دینی ما مروج گفتگو بوده اند و در نتیجه جامعه ما نیز نظام فکری منس��جم و منظمی نیاز دارد.علم و
دین نه تنها تناقضی با یکدیگر ندارند بلکه دین داری متعالی تنها با فعالیت علمی محقق می شود .اگر بخواهیم
فرهنگ دینی را ترویج دهیم راهی جز ارائه پاس��خ های مناس��ب و قابل قبول در برابر سایر دیدگاه ها و نظرات
نداریم و این امر نباید باعث شود که در گفتگو علمی دیدگاه های مخالف را نادیده بگیریم.آزادی تفکر و اندیشه
یک ضرورت است .امام رضا(ع) تنها الگوی عبادت و شهادت نیست بلکه ایشان در زندگی خود تفکرات دیگر را
نیز به رسمیت می شناختند و اگر ما شیعیان این معصومین هستیم باید پیرو راه آن ها باشیم و نباید ذهن بسته
خود را به سایر دیدگاه ها تحمیل کنیم.
بخشی از سخنان دکتر عباس جوارشکیان دبیر اجرایی همایش ملی سیره و معارف رضوی
 ...این همایش ملی با هدف تبیین ابعاد معنوی اس�لام ،اثبات پیوند ناگسس��تنی معنویت و دیانت ،ارائه مبانی
نظری و عمل��ی معنویت حقیقی و تبیین ش��اخصهها و معیارهای تمیز معنویت اصی��ل از معنویت ادعایی در
چهار محور اصلی برگزار میش��ود.مبانی معنویت اسالمی در آموزههای رضوی ،جایگاه معنویت و شاخصها و
معیارهای آن در سبک زندگی اسالمی ،روابط متقابل معنویت و عقالنیت اسالمی و آسیبشناسی جریانهای
معنویتگرا در پرتو آموزههای اس�لامی چهار محور اصلی این همای��ش بود .تعداد  150مقاله به دبیرخانه این
همایش ارسال شده است که  36مقاله دریافتی به عنوان مقاالت برگزیده چاپ خواهند شد که از این تعداد 10
مقاله بهصورت س��خنرانی در همایش ارائه خواهد شد .این همایش شامل دو نشست تخصصی با عناوین تمایز
معنویت و عرفان شیعی از غیرشیعی و تمایز عرفان دینی از غیردینی است.
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) ش��جره مبارکی اس��ت که در بیش از یک دهه منجر به حرکتی فرهنگی در
بخش های علمی و فرهنگی کشور شده و به صورت بالنده وسعت بین المللی پیدا کرده است .بخش دانشگاهی
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جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) از سه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است و دانشگاه فردوسی مشهد
نیز وارد این جریان علمی شده است.همایش ملی س��یره و معارف رضوی به صورت دوساالنه برگزار می شود و
اولین دوره آن در دو سال گذشته برگزار شده بود که این امر برای افزایش دو ساله بعد غناء علمی همایش امری
ضروری اس��ت.در اولین دوره این همایش محورهای عقالنیت ،معنویت و عدالت محورهای خاص همایش قرار
گرفت .آنچه که در حوزه تعامالت بش��ری عرضه ش��ده است ،عرصه عدالت اس��ت و تمرکز روی هر کدام از این
عناوین نقش بسزایی در زندگی بشری دارد.
بخشی از سخنان دکتر علی یوسفی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
 ...این همایش دومین همایش��ی است که در مورد سیره و معارف رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می
ش��ود و خوشبختانه مورد اقبال صاحبنظران و اندیشمندان نیز قرار گرفته است .همایش سیره و معارف رضوی
با تالش صاحبنظران و اندیشمندان که دغدغه اصلی آن ها اعتالی فرهنگ و معارف رضوی است این سیره را به
جامعه جهانی معرفی خواهد کرد.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین دکتر قاسم کاکایی استاد دانشگاه شیراز
 ...به علت حاکم بودن فضای دینی در کشور ما ،مسایل دینی با مسایل سیاسی و اجتماعی گره خورده است و به
نوعی می توان گفت که عرفان های نوظهور به عنوان رقیب دین مطرح می شوند.
غرب و هجوم تفکرات غربی عاملی برای جدا کردن معنویت از دین اس��ت .غرب به این مسئله که اسالم عاری از
معنویت است و حاوی خشونت است ،بس��یار دامن زده است و معنویت در دین اسالم برگرفته از مسیحیت و یا
برگرفته از ادیان هند می باش��د .چهره ای که از دین ارائه داده شده باعث شد که بسیاری از جوانان به این نتیجه
برسند که دین یا شریعت یعنی هر آنچه که انسان از آن خوشش بیاید و ایمان نیز یعنی به چیزی که نسبت به آن
آگاهی داری و میدانی ،غلط است و این باعث فاصله گرفتن جوانان از دین و شریعت شده است.
برگزیدگان همایش علمی پژوهشی سیره و معارف رضوی
•امیر عزیزی با مقاله بررسی ویژگی های اخالقی امام رضا(ع)
•مهدی دهقان سیمکانی با مقاله معنویت شیعی و عرفانهای نوظهور ،مبانی و رویکردها
•حمید میرعباسی با مقاله فرهنگ رضوی و سبک زندگی معنوی
•رسول محمدجعفری با مقاله برابری انسان ها در دستیابی به ارزش های متعالی انسانی از منظر امام رضا(ع)
•محسن عباس نژاد با مقاله عقالنیت گزاره های دینی در آموزه های رضوی
•بی بی زینب حسینی با مقاله زیارت امام رضا(ع) و درجات عرفانی واکاوی روایت « اال من زارنی فی غربتی فهو
کان معی فی درجتی یوم القیامه»
•مجتبی اخوان ارمکی و فاطمه حمیدیان با مقاله تجلی معنویت ،در سایه زیارت با معرفت حضرت امام رضا(ع)
•محمود اکبری با مقاله معنویت و ابعاد وجودی انسان در قرآن

هیأت علمی و هیأت داوران همایش سیره و معارف رضوی
دکتر محمد تفی فخلعی
دکتر محمدعلیرضایی کرمانی
دکتر حسن نقی زاده
دکتر علیرضا عابدی سراسیا
دکتر مهدی حسن زاده
دکتر جهانگیر مسعودی
دکتر سیدمحمد مرتضوی
دکترمحمدحسن حائری
دکتر سید حسین سید موسوی
دکتر سعید رضوانی
دکتر غالمرضا رئیسیان
دکتر مهدی جلیلی
دکترداوود حیدری
دکتر محمد کاظم علمی
دکتر جعفر مروارید
دکتر سیدمحمود صادق زاده
دکتر علی اشرف امامی
دکتر عباس جوارشکیان
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()54
همایش علمی پژوهشی عرفان
اسالمی در آموزه های رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه آزاد اسالمی
(واحدگناباد )

همایش علمی پژوهش�ی عرفان اسلامی در آموزه
ه�ای رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای دوازدهمی�ن
جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) اردیبهش�ت ماه
 1393در مشهد مقدس برگزار شد .تعداد  160مقاله
به دبیرخانه همایش ارس�ال شد که  7مقاله در بخش
اساتید و  3مقاله در بخش پژوهشگران و دانشجویان
به عنوان برگزیده اعالم گردید.
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بخشی از بیانیه آیت ا ...نوری همدانی
 ...باید توجه داشته باشیم که عرفای اس�لام چه درعرفان نظری و چه در عرفان علمی ،راهکار و برنامه خود را از
قرآن کریم و سنت حضرت پیامبر(ص) و فرهنگ اهل بیت (ع) گرفته اند و در دعاهایی که از ائمه معصومین(ع)
رس��یده است شواهد و مطالب فراوانی برای آنچه عرفای اس�لامی می گویند ،وجود دارد که عرفای اسالم بر آن
اساس حرکت کرده اند.
بخشی از پیام دکتر سید طه هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی کشور
تامل در س��یره و ش��خصیت هر یک از امامان معصوم (ع) ،بازگو کننده شناخت و معرفت آنان نسبت به حقایق
الهی و اس��رار الیتناهی است که بشر عادی اغلب در دستیابی به چنین شناختی ناتوان است .سیره امام علی بن
موسی الرضا(ع) و احادیث نقل ش��ده از ایشان نشان از آن دارد که پیدایش بنیان های نخستین عرفان اسالمی
– ایرانی از سده  2ق حاصل نقش بی بدیل امام رضا(ع) است .حکمت عملی در مکتب رضوی ،به روشنی آشکار
و موید حیات حکیمانه ایشان است .پاس��خگویی به پرسش های مهم و اعتقادی رایج در آن روزگار و پرداختن
به مباحث مهم و ضروری همچون توحید ،بیم ایجاد انحراف در س��نت نب��وی ،همگی نیازمند درایت و آگاهی
همه جانبه امام (ع) بود .حسن سلوک با مردم و به کارگیری علم و منطق در مناظرات و پاسخ به شبهات بخشی
از آموزه هایی اس��ت که نشان از عرفان و حکمت در اندیش��ه امام رضا(ع) دارد .برگزاری همایش ملی « عرفان
اسالمی در آموزه های رضوی » با بهره گیری از منابع موثق در زمینه ادیان الهی و عرفان اسالمی می تواند راه را
بر پژوهش��گران این عرصه و عالقه مندان مطالعه در این زمینه هموار ساخته و شیوه صحیح پژوهش در سیره و
احوال و آثار ائمه اطهار(ع) را ارائه نماید.
بخش�ی از سخنان دکتر سیدحس�ین مجتبوی رئیس دانش�گاه آزاد اسلامی واحد گناباد و دبیر
همایش
 ...با توجه به جایگاه رفیع اسالم در بین همه ادیان الهی ،بر آن هستیم که مکتب نورانی اسالم را که روشن ترین
راه زندگانی اس��ت ،به خوبی معرفی کنیم .مکتب اهل بیت(ع) مسیر رسیدن به کمال انسانی را برای ما روشن و
هموار کرده اس��ت .رسالت فرهنگی اسالمی ما ایجاب می کند که برای ارائه فرهنگ ناب اسالمی و معرفی آن به
اقوام و گروه های مختلف از هیچ تالش��ی دریغ نکنیم .امیدوارم برگزاری این همایش در استان خراسان رضوی
گام موثری در این راس��تا باشد و در آینده نه چندان دور شاهد برپایی همایش دیگری در این حوزه فکری باشیم
تا نتایج این همایش ها ملموس و اثرگذار باشد.
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بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد رجایی نماینده شهرستان های گناباد و
بجستان در مجلس شورای اسالمی
 ...معرفی عرفان حقیقی از دیدگاه اسالم مهم ترین اصلی است که در این همایش باید به دنبال آن باشیم .گاهی
اوقات وقتی بحث از عرفان و عارف می ش��ود در ذهن برخی افراد گوشه گیری و عزلت نشینی و دوری از فعالیت
های اجتماعی تداعی می شود ،در حالی که عرفانی که اسالم به دنبال آن است ،بر فعالیت اجتماعی افراد تاکید
دارد .حضرت امام علی(ع) فعال ترین فرد در عرصه های اجتماعی و سیاس��ی اس��ت .این امام بزرگوار که هیچ
چیزی برای خود نمی خواس��ت ،حکومت را از لنگه کفش��ی بی ارزش تر دانست مگر اینکه در آن حکومت حق
مردم به خوبی ادا ش��ود .امام راحل یکی از عرفای بزرگ قرن بودند که با انقالبشان دنیا را متحول کردند .ایشان
لحظه ای درد مردم را فراموش نکردند و ارزش های واالی انقالبی اسالمی را در جامعه احیا کردند.
بخشی از سخنان محمد صفایی فرماندار شهرستان گناباد
 ...عالمه محمد تقی بهلول گنابادی پرچمدار قیام گوهرشاد این عارف مجاهد نمونه کاملی از یک عارف حقیقی
اس��ت .با توجه به عرفان های نوظهور و کاذب در برخی جوامع ،باید راه های درست و حقیقی را بشناسیم و سره
را از ناسره تشخیص دهیم.انسان دغدغه مند برای خدا می اندیشد.
بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین حسین خسروپناه دبیرعلمی همایش واستاد حوزه
علمیه قم و موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
امور معنوی عبارت از حقایق روحانی ،دینی ،اخالقی و اخروی اس��ت .دغدغه انسان دارای معنویت این است که
برای خدا بیندیشد و فعالیت کند و دنیا را برای آخرت و مادیات را برای معنویات نگه دارد.
بخشی از سخنان حضرت آیت ا ...معصومی عضو مجلس خبرگان رهبری و مسئول نهاد مقام معظم
رهبری در خراسان رضوی
 ...همه ما باید عبد خدا باشیم و در کارهایمان مروت و انصاف و جوانمردی پیشه کنیم .عرفان به یاد خدا بودن و
در یاد خدا بودن است و ناب ترین مقامات عرفانی نزد ائمه اطهار(ع) است.

برگزیدگان همایش عرفان اسالمی در آموزه های رضوی
بخش اساتید
•دکترخسروپناه
•دکتر یحیی شیری
•دکترفرزاد عباسی
•اشرف امامی

•دکتر اسدپور
•دکتر دلبری
•دکتر اصغری
بخش پژوهشگران و دانشجویان
•حجه االسالم و المسلمین رزمخواه
•خانم رادان
•خانم فدوی
هیأت علمی و هیأت داوران همایش عرفان اسالمی در آموزه های رضوی
دکترسیدرضا افتخاری
دکتر داوود چوگانیان
دکتر مهدی حسن زاده
دکتر عبدالحسین خسروپناه
دکتر مهدی ستودیان
دکتر رضا عباسپور
دکتر فرزاد عباسی
مهدی علی اکبری
دکتر مهدی علیزاده
دکتر مصطفی فقیه اسفندیاری
دکتر محی الدین قنبری
حجت االسالم غالم نبی گلستانی
حجت االسالم محمدرضا الیقی
دکتر سیدحسین مجتبوی
ناصر یعقوبی
دکتر نقی زاده
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()55
همایش علمی پژوهشی سلسله الذهب
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه نیشابور

همایش علمی پژوهش�ی سلس�له الذهب از س�ری
برنامه های دوازدهمین جش�نواره بی�ن المللی امام
رضا(ع)  29مهرماه  1393در مش�هد مقدس برگزار
ش�د .در بخش «اساتید و پژوهش�گران»  46مقاله و
در بخش «دانشجویان و طالب » 26مقاله که مجموعا
تعداد 72مقال�ه به دبیرخانه همایش ارس�ال ش�د.
هیأت داوران در بخش «اس�اتید و پژوهشگران» 18
مقاله و در بخش «دانش�جویان و طلاب»  7مقاله را
شایس�ته چاپ در مجموعه مقاالت برگزیده همایش
دانستند.
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برگزیدگان همایش علمی پژوهشی سلسله الذهب
بخش اساتید و پژوهشگران
•محمد رضا بندرچی با مقاله راه زرین امامت
•ملیحه عابدینی با مقاله بازشناسی تحوالت سیاسی ،اجتماعی و مذهبی خراسان با محوریت نیشابور در عصر
صدور حدیث سلسله الذهب
•امیرشادمند با مقاله بازشناسی هویت مکان رویداد حدیث توحیدی حضرت ثامن الحجج(ع) در نیشابور کهن
(غدیردوم)
•سیدمحسن موسوی و الناز برزگر بامقاله بررسی ارتباط روایات شناخت خدا با حدیث سلسله الذهب
•مرضیه برشادی پور و جمشید پورعرب با مقاله عینیت توحید،والیت و امامت در حدیث سلسله الذهب
•عبدالمحمد شیروانی شیری ،با مقاله رابطه توحید و امامت در حدیث سلسله الذهب
•زهرا بشارتی و زهرا حاج ابراهیم با مقاله داللت توحیدی واژه «کلمه» در حدیث«سلسله الذهب»
•محمدمحسن مروجی طبسی با مقاله بازخوانی حدیث سلسله الذهب با تاکید برمنابع اهل سنت
•سیدعلی سیداف با مقاله طرق شناسی حدیث سلسله الذهب به نقل از منابع روایی فریقین
•نفیس��ه زروندی و علی زروندی و جواد زروندی ب��ا مقاله تحلیلی بر رابطه توحید و امامت در حدیث ش��ریف
سلسله الذهب
•قاسم بستانی و آمنه فاضلی با مقاله کنکاشی در طرق حدیث سلسله الذهب
•رضا مس��رور و مهدی امیرزاده سماکوش با مقاله کاوشی نو پیرامون مفاهیم ومعانی مندرج در حدیث سلسله
الذهب
•عظیمه مالزهی با مقاله حدیث سلسله الذهب در ادبیات و آثار شاعران
•علی زارعی و حس��ن نظریان با مقاله تحلیل وضعیت سیاسی اجتماعی نیشابور درعصر صدور حدیث سلسله
الذهب و ورود حضرت امام رضا(ع)
•امیررضایی پناه و زینب محمدپور بامقاله دالیل گزینش شهرنیش��ابور به عنوان جایگاه صدور حدیث سلسله
الذهب از سوی امام رضا(ع)
•مهدی معصومی با مقاله بررسی سند حدیث سلسله الذهب
•منیره ناصح ستوده با مقاله تحلیل گفتمانی اوضاع فکری –مذهبی خراسان با محوریت نیشابور در آستانه ی
صدور حدیث سلسله الذهب
•محمد رحمانی و مهدی بیات مختاری با مقاله بررس��ی سندی و داللی حدیث «سلسله الذهب» و جایگاه آن
در منابع فریقین
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بخش دانشجویان و طالب
•مجتبی نوروزی و مریم مظاهری با مقاله حدیث سلسله الذهب و ارتباط آن با اصول توحید و امامت
•سعید صفی ،سروش صیفی و حمیدنژاد سلیمانی با مقاله والیت ،دروازه و باب ورود به توحید
•محمد اس��ماعیل زاده ،مبانی و مولفه های توس��عه سیاسی در اسالم براس��اس نظام امامت – والیت حدیث
سلسله الذهب با محوریت اندیشه های امام رضا(ع)
•جمال فرزندوحی ،سمیرا ملکی و الهام جلیلیان با مقاله رابطه توحید و امامت در حدیث سلسله الذهب
•سیما جوینی پور و ومحمدحسن رس��تمی با مقاله پژوهشی در علل و عوامل پیوند توحید و والیت در حدیث
سلسله الذهب
•فتحیه فتاحی زاده و زهرا موسوی اصفهانی با مقاله حدیث سلسله الذهب و مدیریت جامعه توحیدی
•زینب طغیانی ریزی و کوثر حالل خور با مقاله تبیین رابطه توحید و امامت درحدیث شریف سلسله الذهب
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی سلسله الذهب
دکترمهدی بیات مختاری
دکتر داوود چوگانیان
دکترسیدعلی حسینی
دکتر محمد دشتی
دکتر محمدحسن رستمی
دکتر محمد زروندی رحمانی
مهدی قربانی
علی محیطی

()56
همایش علمی پژوهشی
تعلیم و تربیت و سبک زندگی در
فرهنگ رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه آزاد اسالمی
(واحد مشهد )

همایش علم�ی پژوهش�ی تعلیم و تربیت و س�بک
زندگ�ی در فرهن�گ رض�وی از س�ری برنام�ه های
دوازدهمین جش�نواره بین المللی ام�ام رضا(ع) در
 1392در مش�هد مقدس برگزار شد .تعداد  200مقاله
به دبیرخانه همایش ارس�ال ش�د که از این تعداد 15
مقاله به عنوان مقاالت برگزیده اعالم گردید.
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بخشی از سخنان ناصرپریز رئیس دانشگاه آزاداسالمی (واحدمشهد) ودبیرهمایش
 ...س��یره امام رضا(ع) و تعلیم و تربیت و راهکارهای تحقق حماس��ه سیاس��ی و اقتصادی براس��اس سیره امام
رضا(ع) از موضوعات ویژه این همایش اس��ت که در راس��تای  200مقاله به دبیرخانه همایش ارس��ال و هیأت
داوران از این تعداد  40مقاله را انتخاب و  15مقاله برگزیده نیز در این همایش ارائه خواهد شد.
بخشی از سخنان آیت اهلل معصومی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های آزاد
اسالمی خراسان رضوی
 ...توحید بدون امامت و رس��الت قابل قبول نیس��ت و وهابی ها و س��لفی ها کافرند ،چرا که ائمه اطهار(ع) بویژه
حضرت محمد(ص) نسبت به مسئله والیت فقیه سفارش بسیار فرموده اند.
بخش�ی از س�خنان حجت االسالم و المس�لمین رس�تمی مدیرکل نظارت و ارزش�یابی فرهنگی
دانشگاه آزاد اسالمی
 ...ارائه و ترویج س��بک زندگی ،یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری در کش��ور اس��ت برهمین اس��اس
معاونت فرهنگی دانش��گاه مطالبات رهبری را در برنامه همایش های س��بک زندگی طراحی و به همه مناطق
دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرده است .همایش سبک زندگی نبی اکرم(س) در زاهدان و سبک زندگی حضرت
فاطمه(س) در قم و س��بک زندگی حضرت علی (ع)درکرمانش��اه وسبک زندگی امام حسین (ع) درخوزستان
برگزار ش��د و همایش س��بک زندگی امام رضا(ع) به دلیل وجود مرقد این امام در خراس��ان در مشهد مقدس
برگزار می ش��ود .سبک زندگی ،الگوگیری و الگوسازی اس��ت و تحقیقات نشان می دهد که انسانها بدون الگو
نمی توانند زندگی کنند ،الگوی ما مس��لمانان قرآن و ائمه اطهاراس��ت ،مورخین سبک زندگی ائمه اطهار را به
س��ه دوه نگهداری اسالم ،گسترش اسالم و دوره شکل دهی اسالم تقسیم کرده اند .از دوره امام محمد باقر (ع)
تا امام رضا(ع) دوره ش��کل دهی اس�لام اس��ت که در این دوره احکام و مبانی نظری اسالم ،شیعه و تفکر علوی
بیشتر ش��کل گرفت .یکی از فعالیتهای امام برای گسترش اس�لام انجام مناظرات بود که با دفاع از اعتقادات و
تفکر دینی ،تأثیر بسزایی در گسترش اسالم داشت.
هیأت علمی وهیأت داوران همایش تعلیم وتربیت وسبک زندگی درفرهنگ رضوی
دکتر محمدعلی خلیل زاده
				
دکتر رضا اشرف زاده
حجت السالم و المسلمین سیدحسین محتشمی
		
حجت السالم و المسلمین فردوسی پور
دکتر یساقی
				
دکتر حبیب مالئی
دکتر حسین رجب زاده
				
دکتر رضا کرمانی
دکتر روانخواه

()57
مسابقه فرهنگی سیره و معارف
رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه پیام نور

مس�ابقه فرهنگ�ی س�یره و مع�ارف رض�وی ویژه
دانش�گاهیان از س�ری برنام�ه ه�ای دوازدهمی�ن
جش�نواره بی�ن المللی ام�ام رض�ا(ع) در  1392در
مشهد مقدس برگزار شد .از تعداد  2420نفر شرکت
کنن�ده 1581 ،نفر دانش�جو 209 ،نفر اس�تاد و 630
نفراز کارمندان دانشگاهها شرکت کرده اند که 145
نفر از ش�رکت کنندگان پاس�خ صحیح وب�ه عنوان
برگزیده معرفی شده اند.

هیأت علمی مسابقه فرهنگی سیره و معارف رضوی
		
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن رضایی
					
هادی مولودیان

دکتر ابراهیمی تقی زاده
مصطفی مومنی
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() 58
جشنواره ادبیات داستانی رضوی
(ویژه دانشگاهیان)
استان  :خراسان رضوی
مجری  :دانشگاه حکیم سبزواری
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بخشی از سخنان دکترحدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری
 ...آنچه در س��یره امامان ما وجود دارد،و همه ی ما ارزش و احترام خاصی برایش��ان قائل هستیم،مناظرات تمامی
امامان به خصوص امام رضا(ع) می باش��د که نقش علم و دانش را در تمام مناظراتشان و گفتگوهایش بارز و عینی
اس��ت.امام رضا(ع) به ما یاد دادند و یاد میدهند که گفتگو در مسائل مختلف باعث پیشرفت و توسعه خواهدشد.
برای اینکه بتوانیم اززندگی این بزرگان اس��تفاده الزم را ببریم،نیازمند دیدگاهی علمی هس��تیم .وجود مقدس
امام رضا(ع) نه تنها جایگاه معنوی به ایران بخش��یده اس��ت بلکه تاریخ سازشده است و آموزه های زیادی برای ما
که تکثرگرایی الزمه ی زندگی امروزشده است،قطعا تحلیل زندگی ائمه و امام اطهر،جزءضروریات زندگی ست.
هنرمندان با هنرشان،نویسندگان با قلم شان ،منتقدان با نقد سازنده شان و ...می توانند از زندگی و کرامات امام
رضا(ع)الهام بگیرند و جامعه دانشگاهی را از رفتن به سمت تکثرگرایی منحرف کنند.
بخشی از سخنان سید نوراهلل رضوی دبیرجشنواره ادبیات داستانی رضوی
 ...در جش��نواره ادبیات داستانی ،اشاعه فرهنگ رضوی و آگاهی هرچه بهتر و عمیق تر جوانان و دانشگاهیان از
مبانی فرهنگی اس�لام و آموزه های دینی و فرهنگی امامان معصوم (ع) ضروری است .هنر با جذابیت و زیبایی
درونی ،نقش کلیدی در تبیین فرهنگ داشته تا آنجایی که ضرورت برگزاری بیشتر چنین برنامه ها و جشنواره
هایی احساس می شود.بیش از  ۲۰۰اثر در بخش های رمان و داستان بلند ،داستان کوتاه و مینی مال (داستان
کوتاه کوتاه ) به دبیرخانه این جشنواره رسیده است .که بسیار امیدوار کننده می باشد.

جش�نواره ادبیات داس�تانی رضوی از س�ری برنامه
های دوازدهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)
اردیبهش�ت ماه  1393در مشهد مقدس برگزار شد.
تعداد  200اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

برگزیدگان جشنواره ادبیات داستانی رضوی (بخش دانشگاهیان )
				
بخش رمان
مهرداد موسویان با نام غالم رضا ازهمدان
		
•محمد رودگر با نام دخیل هفتم از قم
بخش داستان بلند
آرمان اعتمادی با نام چشمان آهواز تهران
		
•معصومه عیوضی با نام فرمانده از تهران
بخش داستان کوتاه
•سیدمحمد ابراهیم سلطانی با نام سفارش از شیراز مهرداد موسویان با نام بهتره که نپره از همدان
• لیال نوحی طهرانی با نام گریه های بی حساب از قم
بخش داستان کوتاه کوتاه(مینی مال)
•حسین شمشیری با نام بهشت زمین از کرمانشاه
هیأت داوران جشنواره ادبیات داستانی رضوی
دکترحسین پاینده
حجت االسالم و المسلمین کشاورز
دکترحسن دلبری
			
دکترمحمدجواد جزینی
دکترابراهیم استاجی
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فصل سوم
بخش استانی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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()1
خراسان رضوی

فعاليت قرآني (محافل انس با قرآن،مسابقات حفظ قرائت،روخواني و).. .
گلباران مضجع شریف حضرت رضا (ع)
برگزاري انواع گفتمان ها،مسابقات،آموزش ها در فضاي مجازي
تولیدات مکتوب
برگزاری مسابقات فرهنگی(کتابخوانی ،شعر ،دل نوشته و) . . .
برگزاری مسابقات ورزشی
برگزاری همایش ها ،سلسله نشستها ،گردهمایی ها ،کارگاههای آموزشی و. . .
برگزاری جشن ها(میالد ،همگانی ،مردمی و) . . .
اجرای برنامه های هنری(جشنواره هاي سينمايي،نمايشگاههاي محصوالت هنري ،تأتر ،جنگ و)
برگزاری جشنواره ها( داخلی ،عمومی ،هنری ،فرهنگی ،ورزشی و) . . .
برگزاری نمایشگاه ها(در مساجد ،بوستان ها ،نگارخانه ها ،در سطح شهر ،مدارس ،مناطق )
برگزاری اردوهای مختلف فرهنگی ورزشی و. . .
توزیع محصوالت فرهنگی ،اقالم فرهنگی و.
تولیدات فرهنگی(انواع بروشور سي دي كتابچه و) . . .
عیادت ،سرکشی ،غبار روبی مزارهای متبرک و. . .
گلباران مزار مطهر شهدا و امام زادگان و بقاع متبركه در استان
تشرف گروهی ،زیارت همگانی ،تشکیل کاروان های زیارتی و. . .
کمک مالی به آزادی زندانیان
برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوعات عفاف و حجاب
مولودی خوانی
اعزام مبلغ و روحانی
قرائت صلوات خاصه ،پخش سرود های مذهبی ،برگزاری نماز جماعت ،اهدائ شاخه گل
گردآوری مطالب ارزنده باموضوع رضوی،ارسال بلوتوث ،توزیع پرچم با نام امام رضا(ع)
آذین بندی و تزئینات(ساخت و نصب المان،ريسه،فضا سازي شهري،تزين بوستان ها،معابر نورافشاني و. . .

()2
استان آذربایجان شرقی

برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی با موضوع رضوی
برگزاری نمایشگاه عکس سیر تحول حرم رضوی
برگزاری جشن های دهه کرامت در مساجد شهرستانهای استان

()3
استان اردبیل

بزرگداشت امامزاده صالح اردبیل
برگزاری هفته فرهنگ رضوی
چاپ و انتشار کتاب مهربانتر از نسیم
تولید و رونمایی ازاثر موسیقیایی طلیعه هستی
تجلیل از رسانه های برتر در حوزه فرهنگ رضوی
برگزاری نمایشگاه جلوه آفتاب
تجلیل از مسن ترین و خردسال ترین مداح شرکت کننده در جشنواره
بزرگداشت امامزاده سیدسلیمان (ع) برادر گرامی حضرت امام رضا(ع)
برگزاری جشن ویژه مردمی دهه کرامت

()4
استان ایالم

جشن ویژه میالد در صحن امامزاده سید حسن شهرستان مهران
جشن میالد در مقبره سید محمد عابد(معروف به پیر محمد)شهرستان ملکشاهی

()5
استان بوشهر

برگزاری جشنواره استانی دانش آموزی رضوی
برپایی نمایشگاه فرهنگی هنری رضوی
برگزاری مسابقه پیامک رضوی
برگزاری جشنواره های شهرستانی رضوی
برپایی جشنهای رضوی در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان
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()6
استان خراسان شمالی

برپایی نمایشگاه کتاب آثار پژوهشی سیره رضوی
برپایی نمایشگاه تایپوگرافی با موضوع امام رضا(ع)

()7
استان خراسان جنوبی

جشن میالد حضرت معصومه (س)
برگزاری شب شعر
برگزاری همایش عفاف و حجاب
حضور کاروان خدام امام رضا(ع) در شهرستان ها
برگزاری جشن میالد امام رضا(ع)
برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر هشتمین خورشید

()8
استان خوزستان

ورود نمادین کاروان امام رضا (ع) به خوزستان
ویژه برنامه قدمگاه امام رضا (ع) در منطقه ارجان (بهبهان)
ویژه برنامه سایه خورشید هشتم

()9
جنوب استان کرمان

برگزاری کنگره بزرگداشت امام زاده سلطان سید احمد ساردوئیه
برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی رضوی

برگزاری جشنواره اسماء الحسنی
		
برپایی نمایشگاه آثار رضوی

()10
استان سیستان و بلوچستان
برپایی کارگاه پژوهشی رضوی
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()11
استان کردستان

تجلیل از خادمان و مروجان سیره نبوی و فرهنگ رضوی
برگزاری نشست تخصصی امامان جماعت و هیأتهای مذهبی
برگزاری جشن ورزش باستانی و فرهنگ رضوی توسط هیأت ورزش باستانی استان
جشن گلریزان رضوی درسطح مساجد استان توسط اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی

آیین تجلیل از قضات روحانیون مبلغ و مروج سیره نبوی و فرهنگ رضوی توسط دادگستری کل استان
نشست تخصصی فرهنگ رضوی و سبک زندگی اسالمی توسط جهاد دانشگاهی و سازمان تبلیغات اسالمی
بیرق گردانی و حضور کاروان رضوی در استان توسط اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان

()12
استان کرمانشاه

برپایی جشنهای از میالد تا میالد در دهه کرامت
برپایی نمایشگاه منتخب عکس و خوشنویسی رضوی
بزرگداشت روز دختر و تقدیر از خواهران فعال در حوزه عفاف و حجاب
تجلیل از مداحان ،خادمین وائمه جماعات فعال مساجد
برپایی نمایشگاه کتاب
برگزاری مسابقه ((ره توشه رضوی)) با تکیه بر احادیث منتخب امام رضا (ع)

()13
استان کهگیلویه و بویراحمد

جشنواره شعر آئینی فارسی رضوی
جشنواره گرافیک و پوستر حجاب در فرهنگ رضوی
جشنواره استانی پیامک ادبی رضوی
جشنواره هنرهای تجسمی دعای باران
جشنواره شعر آئینی محلی رضوی
جشنواره خوشنویسی رضوی حدیث سلسله الذهب
جشنواره داستانک رضوی
جشن شیرخوارگان رضوی
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()14
استان گیالن

جشنواره شعر گیلکی رضوی
بزرگداشت حضرت سید جالل الدین اشرف (ع) برادر گرامی امام رضا (ع) در شهرستان آستانه اشرفیه
بزرگداشت حضرت فاطمه اخری (س) خواهر گرامی امام رضا (ع) در شهرستان رشت
نمایشگاه کتاب

()15
استان گلستان
برگزاری عصر شعر با حضور شاعران استان
برگزاری کارگاه تخصصی نمایشنامه خوانی با موضوع امام رضا(ع)
اکران فیلم های کوتاه و مستند برگزیده جشنواره با موضوع امام رضا(ع)
مسابقه آنالین کتابخوانی در فضای مجازی
نمایشگاه کتاب و تازه های کتاب با موضوع زندگینامه ائمه سیره رضوی
مراسم و کارگاه آموزشی با عنوان « دختران آسمانی»
جشن زیر سایه خورشید
مراسم جشن میالد امام رضا(ع) و استقبال از خادمین آستان قدس رضوی
همایش روز ملی دختران
برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی و پیامکی

برگزاری پیاده روی همگانی
نمایشگاه کتاب رضوی
تجلیل از خانواده های شهدایی که به نام امام رضا(ع) بودند
برگزاری جشنواره ورزشی کانونهای استان (جام کرامت)
شعرخوانی در وصف حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) در مساجد
برگزاری کارگاه نشریه نگاری
برگزاری کارگاه نقاشی و ادبی
برگزاری نمایشگاه عکس ،خوشنویسی ،نشریه نگاری و نقاشی رضوی

()16
استان فارس

ویژه برنامه بزرگداشت حضرت احمد بن موسی((ع))
چهارمین جشنواره امین والیت

()17
استان مازندران

تجلیل از سادات استان
عصری با شعر رضوی
جشن کرامت نور
نمایش رضوی
شب شعر رضوی
همایش روز دختر و جشن میالد حضرت معصومه(س)
همایش دختران والیتمدار
مسابقه نقاشی با موضوع امام رضا(ع)
همایش مسجد و ساجدین و تجلیل از فعاالن مساجد مزین به نام امام رضا(ع)
جشنواره چاوشی خوانی رضوی
ویژه برنامه دهه کرامت و تجلیل از دختران
کتابخوانی رضوی
خوشنویسی رضوی
اجرای نمایش صحنه ای رضوی
همایش دختران آفتاب
مسابقه داستان نویسی

()18
استان مرکزی

نمایشگاه آثار کودکان با موضوع امام رضا(ع)
برگزاری کارگاه هنرهای سنتی با موضوع امام رضا(ع)
جشن های مردمی در مساجد استان به مناسبت میالد امام رضا(ع)
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()19
استان هرمزگان

برگزاری جشنواره آسمان هشتم در روستای کردر
برپایی نمایشگاه عکس با موضوعیت جاده والیت
برپایی ایستگاه نقاشی کودک و قصه گویی
اجرای نمایش خیابانی در محوطه محل برگزاری جشنواره
برگزاری کارگاه آموزشی

()20
استان همدان

برگزاری همایش دختران والیتمدار
برپایی نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع امام رضا (ع)
برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع امام رضا (ع)
برگزاری جشنهای دهه کرامت درکلیه شهرستان های استان در مساجد و کانونهای فرهنگی هنری
راه اندازی اردوهایی به مناسبت دهه کرامت به مشهد مقدس
برگزاری مسابقه کتابخوانی با همکاری کانون حضرت زهرا (س)

فصل چهارم
بخش بین الملل دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم)
در بیش از  200نقطه و  75کشور دنیا برگزار گردید
بخش بین الملل جشنواره با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی کشور و با همکاری
مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السالم) ،جامعه المصطفی العالمیه ،وزارت امور خارجه و مرکز
امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.
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()1
استرالیا ( آدالید – لوبليانا )

جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در حسینیه الرسول االعظم الکربالیی -آدالید

()2
اسلوونی

مسابقه نقاشی و نامهای به امام رضا(علیه السالم) درمدرسه امام خمينی-لوبلیانا

()3
امارات

برگزاری جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در مجتمع آموزشی شارجه
برگزاری مسابقه شعر و خاطره نویسی رضوی در میان دانش آموزان ایرانی مجتمع آموزشی شارجه
برگزاری جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در مجتمع آموزشي ونمونه بین المللی توحید پسران دبي

()4
آذربایجان( باکو )

برگزاری مراسم جشن ایام دهه کرامت در منطقه ناردارن شهرباکو
برگزاری جش��ن میالدحضرت ثامن الحجج علی بن موس��ی الرضا(ع)درخانه فرهنگ شهریار رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در باکو
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) حسینیه ایرانیهای مقیم باکو

()5
آمریکا( نیویورک – شیکاگو)

برگزاري جشن میالد امام رضا (علیه السالم) درمرکز اسالمی نیویورک
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در مرکز اهل بیت (علیهم السالم) -شیکاگو
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()6
آلمان (برلین -فرانکفورت )

مراسم باشکوه جشن میالد امام رضا (علیه السالم) -برلین
مراسم باشکوه جشن میالد امام رضا (علیه السالم) -فرانکفورت

()7
افغانستان(کابل -هرات -مزارشریف )

برگزاری جشن میالد حضرت معصومه(س)-درافغانستان توسط مرکزصراط نورکابل
طراحی ،چاپ و توزیع پوستر والدت کریمه اهل البیت(ع) درکابل
چاپ و توزیع بروشور آشنایی با کریمه اهل البیت(علیهم السالم) ،حضرت معصومه (سالم ا ...علیها) درکابل
برگزاري مراس��م میالدحضرت فاطمه معصومه(س) در منطقه غرب کابل توسط مرکزعلمی فرهنگی حضرت
محمدمصطفی (ص)
جشن والدت حضرت فاطمه معصومه(س) درمؤسسه صراط نورکابل
نشست تخصصی به مناسبت والدت حضرت فاطمه معصومه(س) در مسجد امام زمان(عج) درکابل
برگزاري جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در مرکز انجمن فرهنگی و اجتماعی مدثر-کابل
برگزاری جشن میالد حضرت معصومه(س) در مسجد امام علی غرب کابل
برگزاری نمایشگاه عکس با عنوان "جاذبههای گردشگری ایران" همزمان بافرارسیدن دهه کرامت در کتابخانه
عامه معارف غزنین
برگزاری مسابقات رضوی شناسی از سوی شورای طلوع پیروزی کابل
چاپ و توزیع بروشور بمناسبت میالد حضرت فاطمه معصومه(س) درکابل

افتتاح جشنواره بین المللی امام رضا(ع) درکابل
برگزاریجشنمیالدامامرضا(علیهالسالم)ازسویمرکزفرهنگیواجتماعیوالعصرمنطقهدشتبرچیکابل
اهتزاز پرچم بارگاه منور رضوی در درحسینیه جوادیه شهرکابل
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در مجمع الذاکرین هرات
برگزاری جشن بزرگ میالد امام رضا(ع) و اهتزاز پرچم بارگاه ملکوتی حضرت درمحل کاظمیه هرات
برگزاری جشن بزرگ میالد امام رضا(ع) در جنت الحسین(علیه السالم)-مزارشریف
اهتزار پرچم متبرک آستان قدس رضوی در دیار بلخ
اهتزاز پرچم بارگاه منور رضوی در درحسینیه جوادیه شهرکابل
برگزاري محفل انس باقرآن درشب میالدامام رضا(ع)درمجمع قاريان وحافظان آلطه هرات
ديدارکاروان زيرسايه خورشید باشورای علمای هرات ومنطقه جبرئیل درمسجدامام رضا(علیه السالم)
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( )8
ارمنستان( ایروان )

برگزاري نمایشگاه و کارگاه آموزشی معرق و میناکاری
برگزاری جشن بزرگ میالد با سعادت حضرت علی بن موسی الرضا(علیهالسالم)در مسجد کبود ایروان

()9
تاجیکستان ( دوشنبه )

جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران -دوشنبه

( ) 10
تانزانيا ( زنگار )

جشن میالد امام رضا (علیه السالم) درمرکزآموزشی بالل مسلم میشن -زنگار
برگزاري نمایشگاه عکس رضویدر مجموعه مسجد الغدیر شهردارالسالم

( ) 11
ترکیه(آنکارا)

مراس��م جش��ن میالد حضرت فاطمه معصومه (س) و روز ملی دختران در رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران -آنکارا
مراسم جشن،سخنرانی ومديحه س��رايی به مناسبت بزرگداشت دهه کرامت وس��الروزوالدت امام رضا (علیه
السالم) درسالن اجتماعات رايزنی فرهنگی جمهوری اسالمی  -آنکارا
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در منطقه بالیکسر
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( ) 12
پاکستان (حيدرآباد -راولپندی–اسالم آباد – الهور)

برگزاری سمینار بانوی با کرامت اهل بیت(ع) الگوی دختران مسلمان در کویته
برگزاري جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) در خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران  -حیدرآباد
برگزاری نمایشگاه کتاب و عکس وجشن دهه کرامت در ایالت سند
افتتاح نمایشگاه عکس حرم امام رضا (علیه السالم)در اسالم آباد درحاشیه سمینارنوروالیت

برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) در مراکز فرهنگی شهر راولپندی
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در مسجد جامع جعفریه  -راولپندی
برگزاری جش��م میالد حض��رت معصومه (س) و حضرت امام رضا (علیه الس�لام) ویژه بان��وان در حوزه علمیه
زینبیه  -راولپندی
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در حسینیه بارگاه یادگار حسین -راولپندی
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در منطقه تاکسیال -راولپندی
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران -راولپندی
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) دربارگاه علمدار -راولپندی
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) ویژه ایرانیان مقیم اسالم آباد با حضور خادمان آستان قدس رضوی
جش��ن میالدامام رضا (علیه السالم) در مسجد امام صادق (علیه السالم) اسالم آباد با حضور بیش از دو هزار نفر
از محبان اهل بیت (علیهم السالم)
برگزاری سمینارعلمی امام رضا (علیه السالم) – اسالم آباد

( ) 13

چین (شانگهاي )

انتش��ار ويژه نامه «فاطم��هاي که معصومه بود» در س��ايت نمايندگ��ي فرهنگي جمهوری اس�لامی ايران در
شالنگهای
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( ) 14
سنگال ( داکار)

برپایی نمایشگاه عکس وپوستر رضوی در رایزنی فرهنگی ایران در داکار
برگزاری جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در جمع ایرانیان مقیم داکار
تشکیل کار گاه معرفی امام هشتم شیعیان جهان در داکار
بازدیداعضای شورای اسالمی ،اعضای انجمن جوانان لیبرته  5داکار
بازدیداعضای شورای اسالمی سیکاپ از نمایشگاه عکس و پوستر رضوی

( ) 15
صربستان (بلگراد)

مراس��م گرامیداش��ت والدت حضرت معصومه (س) و روزدختردرمحل اقامتگاه سفیرجمهوری اسالمی ایران
دربلگراد

( ) 16
عراق (کوت – السماوه -دیوانیه)

برگزاری جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در حسینیه اهل بیت(علیهم السالم) شهر السماوه
برگزاری جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در حسینیه امام حسن مجتبی(ع)شهر السماوه
جشن میالد امام رضا (علیه السالم) ویژه خواهران در مرقد حمزه شرقی-استان دیوانیه

( ) 17
قزاقستان (آستانا )

برگزاری جشن میالد امام رضا (ع) درمحل رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی درآستانا
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( ) 18
لبنان

برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا)ع(درسرپرستی مدارس جمهوری اسالمي ايران درلبنان
مراس��م جش��ن میالد فرخنده حضرت ثام��ن الحجج امام علی بن موس��ی الرض��ا (علیه الس�لام) درمجتمع
شهیدچمران
نواخته شدن زنگ مهروایثار با دعا وتوسل به حضرت ثامن الحجج علی بن موسی(علیه السالم) نمایندگی های
مدارس جمهوری اسالمی ایران در لبنان

( ) 19
ماداگاسکار

ساخت مدرسه ای به نام حضرت معصومه (سالم ا ...علیها)درشهرماجونگا

( ) 20
نیجریه

مراسم باشکوه جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در حسینیه بقیه اهلل -زاریا

( ) 21
هند ( بمبئی – نوگانوان سادات -دهلی نو )

مراسم بزرگداشت ایام دهه کرامت و میالد حضرت امام رضا(ع) به همراه برگزاری مسابقه اعتقادی و سیره امام
رضا(ع) با حمایت خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران  -بمبئی
مراسم جشن میالد امام رضا (علیه السالم) -نوگانوان سادات
تجدید چاپ کتاب” امام رضا(ع) به روایت اهل سنت” در دهلی نو
برگزاری جشن ميالد حضرت معصومه (س) و روز دختردر دهلی نو
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فصل پنجم
بخش جشنهای مردمی بزرگداشت دهه کرامت
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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جشن های دهه کرامت
رئیس ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت و دبیرس��تاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
حجت االسالم و المس��لمین آقای حمیدرضا ارباب س��لیمانی  :خداوند در قرآن کریم می فرماید که پیامبران
الهی در مقابل رسالت خود اجر و پاداش نمی خواهند و در این میان تنها پیامبراسالم بوده که مأموریت متفاوتی
داش��ته و مودت اهل بیت (ع) را مزد رسالتش قرار داده است .برای رسیدن به مقام مودت اهل بیت (ع) باید سه
مرحل��ه معرفت ،محبت و اطاعت را گذراند که معرفت مقدمه محب��ت و محبت مقدمه اطالعت و برگزاری این
جش��نواره ها برای رسیدن به مودت اهل بیت(ع) اس��ت .در تاریخ اسالم سه هجرت مهم وجود داشته که مبداء
تحوالت اجتماعی و سیاس��ی ش��ده که هجرت پیامبر(ص) از مکه به مدینه ،هجرت امام حسین (ع) از مکه به
کربال و هجرت امام رضا(ع) از مدینه به مرو این س��ه هجرت مهم بوده است .ش��ورای هماهنگی دهه کرامت با
حضور  31دستگاه عضو براس��اس سند مشترک همکاری در تالش است تا با اس��تفاده از ظرفیت های موجود
برای توسعه جش��ن های دهه کرامت استفاده کند .حداقل  350هزار مراسم به صورت خودجوش و مردمی در
دهه کرامت از  6الی  16ش��هریورماه در سراسرکشور برگزار می شود .این جشن ها با استفاده از ظرفیت تشکل
ها و مراکز عضو مانند مس��اجد ،بقاع متبرکه ،مراکز آموزشی و برخی دیگر از جمله مهدکودک ها در کشور اجرا
می ش��ود .سازماندهی و ساماندهی برای برگزاری  30هزار مراسم و جش��ن های مردمی با محوریت مساجد با
مشارکت مرکز رسیدگی به امور مس��اجد ،پایگاه بسیج ،کانونهای فرهنگی و هنری مساجد ،سازمان تبلیغات
اسالمی ،سازمان اوقاف و امورخیریه و مرکز فعالیته های دینی شهرداری تهران از دیگر اقدامات است .برگزاری
چش��ن های مردمی در خارج از کش��ور با محوریت مس��اجد و مراکز دینی و فرهنگی بااستفاده از ظرفیت های
موجود در مجمع جهانی اهل بیت (ع) ،جامعه المصطفی العامیه و س��ازمان فرهنگ وارتباطات اسالمی نیز در
دهه کرامت صورت می پذیرد.

دستگاه های عضو شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت
 آستان مقدسه حضرت معصومه(س)				
آستان قدس رضوی
 بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)		
آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
 دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم			
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور		
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها
 شورای سیاستگذاری ائمه جمعه			
سازمان تبلیغات اسالمی
 جامعه انجمن های اسالمی بازار و اصناف			
مجمع جهانی اهل بیت (ع)
 مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری				
سازمان صدا و سیما
 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران		
مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران
 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی		
معاونت اجتماعی شهرداری تهران
 مرکز رسیدگی به امور مساجد				
وزارت کشور
 سازمان بسیج مستضعفیناتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان		
 وزارت ورزش و جوانان			
سازمان بهزیستی کشور
ستاد کل نیروهای مسلح
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
 -ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
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بخش�ی از سخنان حجت االسلام و المسلمین س�یدجالل حس�ینی معاون تبلیغات و ارتباطات
اسالمی آستان قدس رضوی
 ...آس��تان قدس رضوی در دهه کرامت رضوی کانون اصلی جش��نهای میالد امام رضا(ع) در سراس��ر جهان
اس��ت  .در دهه کرام��ت رضوی ویژه برنامه های بس��یار برنامه ریزی ش��د  .هزاران عنوان برنامه از موسس��ات
فرهنگی آس��تان قدس رضوی ،به دبیر خانه ستاد دائمی جش��ن های میالد امام رضا(ع) رسید  .در ایام میالد
امام رضا(ع) مراس��م آئینی تعویض پرچم ،به همراه نواختن نقاره خانه انجام که به صورت مس��تقیم از شبکه
های ملی و بین المللی پخش ش��د  .جش��نهای میالد رض��وی در روز اول ذی القعده با حرکت دس��ت جمعی
هزاران خدمتگذار آس��تان مقدس رضوی از چهار راه ش��هدا به س��مت حرم مطهر رضوی  ،مراسم گلباران آغاز
ش��د .اجتماع بزرگ رضویون در میدان شهدا و حرکت به س��مت حرم مطهر رضوی که همراه با گلباران حرم و
اجرای برنامه های جش��ن در صحن جامع رضوی اس��ت ،از مهم ترین برنامه های روز میالد امام رضا(ع) اس��ت
 .برنام��ه های فرهنگی ح��رم مطهر در دهه کرامت رضوی از ش��ب میالد حضرت معصومه(س) تا ش��ام میالد
امام رضا(ع) جش��ن های ویژه ای با عنوان ش��کوه رض��وان پس از نماز مغرب و عش��اء در صحن جامع رضوی با
حضور خطبا ،مبلغان ،ش��عرا ،هنرمندان ،گروههای س��رود همراه با اجرای مس��ابقات فرهنگی برگزار شد  .در
دهه کرامت رضوی  235عنوان کتاب منتش��ر ش��ده اس��ت از این تعداد  125عنوان کتاب چاپ جدید و110
عنوان باز چاپ اس��ت  65 .عنوان از این کتابها توسط بنیاد پژوهشهای اس�لامی  22 ،عنوان توسط به نشر،
 125عنوان کتاب توس��ط معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آس��تان قدس رضوی و  13عنوان توسط سایر
موسس��ات در این ایام منتشر شد  25 .مقاله فاخر از محققان کشور و خارج از کشور به همت بنیاد پژوهش های
اس�لامی آستان قدس رضوی آماده شد و در ایام دهه کرامت رضوی رونمایی شد .تولید و توزیع  5میلیون اقالم
و محصوالت فرهنگی متبرک در ایام والدت امام رضا(ع) ش��امل کتاب ،نش��ریه ،بروش��ور و پوستر است که از
این تعداد  700بسته فرهنگی به مدیران ،مس��ئوالن ارشد کشور و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ارسال و
بس��تههای فرهنگ��ی ب��رای ش��خصیتهای حقیق��ی ،حقوق��ی و بینالملل��ی در  70کش��ور جه��ان و
 10ه��زار بس��ته ب��ه مراک��ز فرهنگ��ی اع��م از مس��اجد ،دانش��گاهها ،ادارات  ،م��دارس و تکای��ا اهدا ش��د .
 35نمایش��گاه ویژه در دهه کرامت رضوی با رویکرد انتشار س��نت و سیره رضوی ،انتشار اسناد و تصاویر قدیم و
جدید حرم و معرفی خدمات و دس��تاوردهای آس��تان قدس رضوی برگزار شد .اعزام سخنران ،مداح و خدام به
 2هزار مسجد در مشهد مقدس  ،شهرستان ها و روس��تاهای موقوفهدار از دیگر برنامه های دهه کرامت رضوی
بود .اعزام کاروان های رضوی با عنوان زیر س��ایه خورش��ید ،امسال نسبت به س��الهای گذشته از عمق بخشی
بیش��تر و افزایش نسبی خوبی برخوردار بود  .برگزاری  700جلس��ه حلقه معرفت در ایام میالد امام رضا(ع) در
حرم مطهر رض��وی و کانون گفتمان های دینی با محوریت فرهنگ رضوی و نشس��تهای تخصصی با موضوع
اندیش��ه سیاس��ی امام رضا(ع) و آثار و برکات حضور امام رضا(ع) از موضوعات گفتم��ان ها بود .برگزاری بزرگ
ترین مس��ابقه کتابخوانی کش��ور در دهه کرامت با موضوع مس��ابقه فرهنگی با عنوان امام رضا(ع) و زندگی در
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ش��مارگان یک میلیون نسخه منتشر شد.برگزاری هفتمین دوره جش��نواره هشتمین خورشید والیت از دیگر
برنامه های این ایام بود که با حضور دانش آموزان سراس��ر کش��ور و دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور
به همت بنیاد فرهنگی رضوی برگزار شد  .جشنواره سراس��ری فروغ والیت با عناوین شعر ،داستان ،دلنوشته،
عکاسی ،وبالگ نویسی ،خوشنویسی ،فیلم کوتاه و پایان نامههای دانشجویی از جمله موضوعات این جشنواره
بود.شب شعر ملکوت هش��تم عنوان برنامه ای بودکه در این ایام با حضور  60ش��اعر برجسته از شاعران مطرح
کشور برگزار شد .و سیزدهمین جشنواره علوم قرآن و حدیث ویژه کارکنان و خدام آستان قدس رضوی از دیگر
برنامههای این ایام بود این جش��نواره از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی و مرکز
آموزش ضمن خدمت این آستان مقدس برگزار شد.جشنواره ورزشی امام رضا(ع) در دهه کرامت رضوی شد و
مس��ابقه ویلچر رانی ویژه جانبازان ،مسابقات دو نیمه ماراتون قهرمانی کشور ،مسابقه دو عمومی در روز میالد و
تشرف کاروانهای پیشکسوتان ورزشی استان از میدان شهداءتا حرم مطهر رضوی همراه با مراسم حمل پرچم
و گلباران حرم مطهر برگزار ش��د.برای اولین بار جشنواره سراسری محصوالت فرهنگی تولید شده با محوریت
فرهنگ رضوی ،به همراه نمایش��گاه آثار منتخب توسط موسس��ه آفرینش های هنری آس��تان قدس رضوی
برگزار شد  .این مجموعه برنامه هایی بود که آستان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ایام مبارک دهه
کرامت برگزار کرد و هرسال تالش براین است تا به بهترین نحو این ایام با برکت را گرامی بداریم .
بخش�ی از س�خنان حجت االسلام والمس�لمین مهدی احمدی معاون فرهنگی آس�تان مقدس
حضرت فاطمه معصومه (س)
بر اس��اس روایت امام صادق علیه الس�لام ،حرم بانوی کرامت حرم اهل بیت علیهم السالم است و این نشان می
دهد حضور در حرم این بانو توس��ل به تمامی اهل بیت علیهم السالم است .هدف آستان مقدس ترویج و مردمی
کردن جشن های دهه کرامت اس��ت .اگر آس��تان مقدس در این عرصه ورود دارد ،بنابر رویکرد ترویج و فراهم
کردن فضایی برای ورود محبان اهل بیت علیهم السالم است .برنامه های مختلف و برپایی ایستگاه های صلواتی
از س��وی مردم و هیئات مذهبی در شب میالد حضرت فاطمه معصومه س�لام اهلل علیها نورافشانی آستان قم از
کنار گنبد حضرت بانوی کرامت انجام ش��د.ویژه برنامه های جشن ش��ب میالد حضرت فاطمه معصومه (س)
در حرم مطهر با س��خنرانی حجت االس�لام والمس��لمین رفیعی و مداحی حاج محمود کریمی بعد از نماز عشا
دیگ��ر برنامه این آس��تان بود .آغاز برنامه های دهه کرامت در صبح روز میالد با س��خنرانی آیت اهلل اس��تادی و
گلباران ضریح مطهر وهمایش دختران خوش��ید نیز از دیگر برنامه های این روز بود که اجتماع بزرگ دختران
در شبس��تان نجمه خاتون همچون سال های گذشته تشکیل ش��د .در روز اول دهه کرامت شب شعر ملکوت با
حضور شاعران برجسته کشوری و استانی بعد از نماز عشا برگزار شد همچنین عیادت از بیماران و سالمندان در
بیمارس��تان ها و بهزیستی ازدیگر برنامه های دهه کرامت بود .در شب های دهه کرامت در بوستان نجمه برنامه
های خانوادگی برگزار و از این فرصت برای نشر معارف اهل بیت علیهم السالم استفاده شد .
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برنامه های دهه کرامت از قم آغاز و امروزه در سراس��ر کشور جاری می باشد .در این برنامه  31دستگاه کشوری
در ستاد گرامیداشت دهه کرامت حضور دارند که در طی سال جلسات منظمی برگزار کردند که به غنای هرچه
بیشتر این مراس��م بزرگ کمک کرد .در کارگروه محتوایی گرامیداشت دهه کرامت آستان مقدس قم برای هر
روز محتوایی آماده کرد و در غالب کتاب «در آس��تان کرامت» منتشر نمود که این کتاب در سراسر کشور توزیع
شد.
تمامی برنامه های اجرایی در حرم مطهر بر اس��اس عنوان روزها در نظر گرفته ش��ده وموضوعات سخنرانی هر
شب و دیگر برنامه های آستان با این عنوان ها مطرح و اجرا شد .
ختم هشت میلون صلوات ،زیارت نیابتی حضرت معصومه(س) ،ویزیت رایگان درمانگاه حضرت معصومه (س)
در روز میالد و ارائه خدمات موزه آس��تان در این روز به صورت رای��گان و همچنین برگزاری همایش بین الملل
حضرت معصومه(س) شناسی از دیگر برنامه های دهه کرامت است.
اعزام کاروان س��فیران کرامت به استان های مختلف کشور که در این برنامه کاروان هایی به استان های گیالن،
کردستان ،مرکزی ،بوشهر ،فارس اعزام و پرچم متبرک حرم مطهر به آنها اهد گردید .
برنامه میهمانی ملکوت از س��وی مرکز قرآن وحدیث کریمه اهل بیت س�لام اهلل علیها در شب جمعه دوم دهه
کرامت بود که در این ش��ب قرآن آموزان مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت سالم اهلل علیها تا صبح به عبادت
وقرائت قرآن پرداختند.
همچنین غبارروبی مزار شهدای استان قم و امامزادگان قم در دهه کرامت یکی از برنامه های ارزشمند این دهه
بود و نیز از محص��والت تولیدی معاونت فرهنگی و مدیریت روابط عمومی با حضور تولیت آس��تان مقدس قم
و از کت��اب ها و کتابچه ها و نرم افرازهای تولیدی و س��امانه اینترنتی مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س)
رونمایی شد .
به خانواده هایی که حد فاصل دهه کرامت س��ال گذشته و امسال ،دارای فرزند دختر شده و نام معصومه را برای
آنها انتخاب کرده اند ،با اهدای هدایایی ،تقدیر شد .
ارسال بس��ته فرهنگی به  140کش��ور دنیادر این دهه انجام ش��ده است .کاروان زیر س��ایه خورشید با حضور
خادمان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها در مشهد الرضا علیه السالم نیز با اجرای برنامه های
مشترک فرهنگی برگزار شد .
اداره زائران غیر ایرانی نیز با توجه به این که تالش معاونت فرهنگی اجرای ویژه برنامه های آستان مقدس برای
غیر فارس��ی زبانان در کنار فارسی زبانان است ،برنامه ش��رکت نمایندگان ملل مختلف در برنامه های آستان
اس��ت ،حضور خادمان کریمه اهل بیت در مدارس علمی��ه غیر ایرانی ها و برگزاری همای��ش آالله ها با حضور
کودکان ایرانی و غیر ایرانی در حمایت از مردم مظلوم غزه ازاقدامات بسیار خوب در این دهه بوده است .
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بخشی از س�خنان حجت االسالم و المس�لمین محسن اس�ماعیل پور رئیس حوزه تولیت آستان
مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم (ع)
نخس��تین جشنواره ادبی و هنری حضرت احمد بن موسی (ع) با این هدف به عنوان بزرگترین جشنواره جنوب
کش��ور ،اجرایی ش��د که اس��تقبال خوب هنرمندان را در پی داشت.این جشنواره س��رآغازی خوب برای سایر
جش��نواره ها در حرم مطهر اس��ت و بنا داریم مرکز برنامه های فرهنگی جنوب کشور را به سمت سومین حرم
س��وق دهیم.با توجه  2500اثر فاخری که در رش��ته های شعر ،داستان ،عکس ،پوس��تر و خوشنویسی به این
جشنواره وارد ش��ده است تا امروز این میزان آثار در خصوص حضرت احمد بن موسی (ع) یک جا تجمیع نشده
بود .
اجرای بزرگترین کاروان پیاده زیارتی به س��مت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در روز دوشنبه  10شهریور
با حضور  12هزار نفر به صورت پیاده از دورترین نقاط به س��مت ش��یراز از هفت محور به شیراز از باشکوه ترین
برنامههای این آستان بود .
این س��فر یک س��فر تربیتی و معنوی و این حرکت بزرگ یک موج عظیم فرهنگی را ایجاد کرد که در این راستا
 55کاروان از شهرس��تان های دور استان فارس با جمعیت  6هزار و  400نفر و  45کاروان از شهرستان نزدیک با
جمعیت پنج هزار و  900نفر ،حضور داشتند .
اجرای حرکت پیاده و نمادین ویژه دختران و بانوان ش��یرازی از ح��رم ام احمد (س) واقع در خیابان فرهنگ به
سمت حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و حضور شرکت کنندگان در این مراسم با عنوان «طاهرین آفتاب» ،با
شاخه های گل ،عطر و گالب مراسم غبارروبی و عطر افشانی را انجام دادند .
برگ��زاری محافل انس با قرآن با حضور  6قاری بین المللی در حرم مطهر  ،جش��ن بزرگ ویژه کودک و نوجوان ،
برگزاری ش��ب شعر احمدی از فاخر ترین برنامه های این ایام بوده اس��ت  .امسال پنج ذیقعده شب بزرگداشت
حضرت احمد بن موس��ی (ع) بود که عالوه بر کاروان های پیاده حضور مردم و س��خنران مراسم حجت االسالم
ابوترابی فرد ،نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در حرم مطهر داشته ایم  .شستشوی حرم مطهر با گالب ناب
 ،تعویض پرچم ،س��فره صلوات و برگزاری مراس��م جش��ن را از دیگر برنامه های روز «امین والیت» بود و خدام
حضرت به شهرس��تان های فارس اعزام ش��دند و بس��ته های فرهنگی و تبرکی حرم را بین مردم شهرستان ها
توزیع کردند  .شبکه جوانان شبکه اجتماعی ،آموزشی و تربیتی «سحاب» که شامل خدمتگذاران و عالقمندان
حضرت هستند در ایام دهه کرامت راه اندازی شد .
اعزام روحانی برای برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت ش��اهچراغ (ع) به کشورهای مختلف مانند کشورهای
عراق ،لبنان ،مصر و بحرین در روز شش��م ذیقعده در خصوص احمد بن موسی (ع) از اهم برنامه های این آستان
بود  .و در آخر آس��تان مقدس حضرت احمد بن موسی (ع) آمادگی خود را جهت ساماندهی حرم مطهر حضرت
ام احمد (ع) اعالم می دارد .
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اهم فعالیتهای دستگاه های عضو شورای دهه کرامت سال 93
()1
ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

برگزاری بیش از  350هزار برنامه ویژه در دهه کرامت از  6الی  16شهریورماه 93

برگزاری  30هزار مراسم و جش��ن های مردمی با محوریت مساجد با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد،
پایگاه بسیج ،کانون های فرهنگی هنری مساجد ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان اوقاف و امورخیریه و مرکز
فعالیتهای دینی شهرداری تهران
برگزاری جشن های مردمی در خارج از کشور با محوریت مساجد و مراکز دینی و فرهنگی با استفاده از ظرفیت
های موجود در مجمع جهانی اهل بیت و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

()2
سازمان بهزیستی کشور

 ایج��اد حس وطن دوس��تی در میان نونهاالن عزیز به عن��وان ایرانیان میربان حضرت ام��ام رضا (ع) حضرتمعصومه (س) و حضرت شاهچراغ
 تثبیت و درونی نمودن محبت خردساالن به حضرات امام رضا (ع) شناس��اندن ارزش��ها و س��یره تربیتی حضرات نس��بت به کودکان با حضور مدیران والدین کودکان و مربیانمهدهای کودک در اماکن زیارتی

()3
وزارت ورزش و جوانان

 دو امداد « جاده والیت » با حمل پرچم رضوی از مرز شلمچه تا حرم امام رضا (ع) -برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی ،ورزشی در استانها و فدراسیون های ورزشی

()4
وزارت آموزش و پرورش

برگزاری 1500همایش در مناطق آموزش و پرورش
			
آذین بندی سردرب مدارس
تجلیل از همکاران با نام علی ،رضا ،فاطمه و معصومه خواندن صلوات خاصه امام رضا (ع)
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()5
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

اهداء  10000هزار جلد قرآن کریم جهت ارس��ال به رایزنی های جمهوری اسالمی در خارج از کشور و مبلغین
جامعه المصطفی جهت اهداء و تبلیغ در دهه ی کرامت در خارج از کشور
برگزاری جش��ن های مردمی در خارج از کشور با محوریت مساجد ،مراکز دینی ،فرهنگی و رایزنی ها (حداقل
 1000مراس��م ) با اس��تفاده از ظرفیت های موجود در مجمع جهانی اهل بیت و س��ازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی و نیز آستان مقدس امام رضا(ع) ،حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت شاهچراغ (ع)
بزرگداشت دهه کرامت توسط ایرانیان مقیم کشورهای مختلف.

()6
شهرداری

برگزاری جشن با موضوع « جشن عبودیت »
برگزاری نمایشگاه عکس از حرم مطهرامام رضا(ع) ،حرم حضرت فاطمه معصومه (س) و حرم حضرت احمدبن
موسی (ع) با عنوان « کرامت کریمان »
برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و هنرهای تجسمی با عنوان « قطعه ای از بهشت »
برگزاری جشن ویژه دختران و جشن میالد کریمه اهل بیت در فرهنگسراها
برگزاری جشن های هشت شبه با حضور خدام امام رضا(ع)
برگزاری جشن با نام « مهربانی » در فرهنگسراها
برگزاری جشن با نام « سروش مهربانی » در فرهنگسراها
برگزاری جشن با نام « آشنای غریب »
برگزاری برنامه « نور هشتم »
اجرای سرود با موضوع دهه کرامت در منطقه بیست تهران
برگزاری جشن « کرامت گوهر رحمت »
اجرای نمایش ،س��خنرانی ،برپایی غرفه های فرهنگی به صورت ایس��تگاهی و نمایش��گاهی و نیز برپایی غرفه
هایی با هدف ترویج کمک به هم نوعان ویژه خیریه های مجوز دار در سطح شش بوستان شهر تهران
اجرای نمایشی تحت عنوان « شن »
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()7
مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری

اجرای ویژه برنامه های مرتبط با بانوان در روز اول ذیقعده با محوریت آس��تانه مقدس حضرت فاطمه معصومه
(س) و مرکز امور زنان ریاست جمهوری (حداقل 5هزار مراسم )
غبار روبی امام زادگان با حضور بانوان در دهه کرامت.
بزرگداشت روز دختران با حضور دختران محجبه در سراسر کشور

()8
جامعه انجمن های اسالمی بازار و اصناف

برپایی مراسم غبارروبی و تجلیل از امامزادگان
برگزاری جشن های میالد در مساجد و مراکز
توزیع بسته های فرهنگی مرتبط با امام رضا(ع) در دهه کرامت
دیدار با خانواده شهداء
برگزاری جش��ن میالد امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت ش��اهچراغ (ع)و برپایی ایس��تگاه های
صلواتی
آذین بندی ،ایجاد فضای تبلیغاتی ،برگزاری جشن های مختلف در مسیر

()9
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم

تجلیل از شخصیت ها و صاحب نظران که در ارتباط با شخصیت امام رضا(ع) آثار را خلق کرده اند
تبیین سیره رضوی ،شاهچراغ(ع) و حضرت معصومه(س) برای مخاطبان خارج از کشور
استفاده از ظرفیت فیلم و سریال در فعالیت های تبلیغی و ترویجی
برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز میالد باسعادت حضرت امام رضا(ع) در مساجد ،مراکز فرهنگی و مذهبی
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()10
سازمان بسیج مستضعفین

 جش��نهای فراگیر ،آذین بندی و فضا س��ازی در ش��هرها و روستاها به مناس��ب میالد امام رضا (ع) و حضرتمعصومه (س)
 برافراشتن پرچم منقش به نام مبارک حضرت معصومه (س) در مراکز استانها و شهرستانها -نامگذاری میادینی به نام حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س) در استانها و شهرستانها

 برگزاری مسابقات ،همایشها و نشستهایی با موضوع خانواده ،حجاب ،زنان و سبک زندگی برگزاری نهضت روشنگری با موضوع افزایش سواد رسانه ای و اقتصاد مقاومتی در سطح کشور دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران -اعزام تیمهای پزشکی و سازندگی به مناطق محروم کشور

()11
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

 برپایی نهمین همایش علمی جاده والیت -هماهنگی بابخش خصوصی ونهاد های مدنی برای مشارکت در برپایی جشن های مردمی دهه کرامت

()12
سازمان صدا و سیما

اعالم برنامه های مختلف دهه کرامت
پوشش جشنواره ها و همایش های مربوط به این دهه
پوشش برخی مراسم و جشن های مردمی در کشور
تدارک برای ارتباط های مستقیم از محل برگزاری برنامه های دهه کرامت در نقاط مختلف کشور
ارتباط زنده با حرمین شریف در مشهد ،قم و شیراز در روزهای خجسته میالد در دهه کرامت
پخش نشس��ت های تخصصی با موضوع بررس��ی زندگانی و تبیین ش��خصیت حضرت امام رضا(ع) و حضرت
فاطمه معصومه (س)
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()13
ستاد کل نیروهای مسلح

برگزاری مس��ابقات متنوع فرهنگی و هنری با نگرش به س��یره و زندگی حضرت امام رضا(ع) ،حضرت فاطمه
معصومه (س) و احمدبن موسی شاهچراغ(ع)
برگزاری مسابقات ورزشی از جمله تیراندازی و اسب سواری
غبارروبی قبور شهدای عزیز و بقاع متبرکه امامزادگان
برپایی نمایشگاه های فرهنگی ،مذهبی
تشکیل جلس��ات س��خنرانی آموزش��ی با موضوعاتی همچون قرآن کریم و میراث رضوی ،سیره سیاسی امام
رضا(ع) در برخورد با اس��تکبار و استبداد ،کارکرد تمدن س��ازانه امام رضا(ع) ،طب الرضا(ع) ،منزلت خانواده و
سبک زندگی ،حیاء و عفت ،صله رحم و مدیریت اسالمی در فرهنگ و سیره رضوی
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همراه با بزرگان
در جشن های دهه کرامت
حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور
اگرچه لطف همه ائمه اطهار(ع) و به ویژه امام عصر(عج) همواره ش��امل حال ملت ایران بوده اس��ت اما معتقدم
آنکه همیشه لطفش ما را نجات داده امام هشتم بوده و واقعاً هرکاری برای مشهدالرضا وزائرین امام انجام دهیم
بازهم کم است.
جناب آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
قلب ایران در خراسان می تپد و رش��ته الفت و ارادت به ساحت رضوی را در همه جا می گستراند و عطر عاشقی
را در همه بوس��تان ها می پراکند ،تا درک معرفت و مهارت آس��تان علی بن موس��ی الرضا(ع) میس��ر ش��ود و
ظرفیتهای نهفته را شکوفا سازد.
حضرت آیت اهلل سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
بزرگداشت دهه کرامت نقش مهمی درشناساندن معارف اهل بیت(ع)به مردم و بویژه جوانان دارد.

حضرت آیت اهلل جوادی آملی
راه رسیدن به حق و خیر در گرو تدبر در نظام هستی می باشد و زندگی متمدنانه نیز در سایه همین تدین میسر
می شود.
حضرت آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری
دهه کرامت زمینه ساز ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسالمی و فرهنگ اهل بیت (ع) می باشد.
حضرت حجت االسالم و المسلمین شهرستانی
قدرت ش��یعیان به واسطه توجهات اهل بیت (ع) اس��ت ولی ش��رط بهره مندی از توجهات آنها هم حرکت در
مسیری که در دوران حیات پربرکت شان برای ما ترسیم کردند.
حضرت آیت اهلل سیداحمد علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس
دهه کرامت صدقه جاریه و سنت حسنه نهادینه ای است که در بستر شعائر والیی شیعه باقی خواهد ماند.
حضرت حجت االسالم و المسلمین تقوی عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسرکشور
توجه به توسعه معارف والیی و دینی در برنامه های دهه کرامت ضروری است.
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جناب آقای علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی
دهه کرامت یک فرصت مناس��ب به منظور گس��ترش و نهادینه کردن فرهنگ رضوی و سیره اسالمی در اقصی
نقاط ایران و به ویژه جهان اسالم می باشد.
جناب آقای سعید عبدالحسینی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
جش��نهای دهه کرامت بسترس��ازی برای ارائه الگوی زندگی رضوی اس��ت .ما می باید برای پیاده سازی الگو و
سبک زندگی اسالمی در زمینه ها و جنبه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ،راهکار مناسب ارائه دهیم.
حضرت آیت اهلل سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س)
برپایی جش��نهای دهه کرامت بسیارارزشمند اس��ت و باید در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم تالش
کرد.
حجت االسالم و المسلمین محمدصادق صالحی منش
مردم محور اصلی در بزرگداشت این دهه فرخنده هستند.
جشنهای دهه کرامت بسترسازی برای ارائه الگوی زندگی رضوی است.
حضرت آیت اهلل سیدعلی اصغر دستغیب تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی (ع)
رسیدن به کرامت عالی در سایه پیروی ازحضرات معصومین علیهم السالم است.
دکتر سیدمحمد احمدی استاندار فارس
دهه کرامت فرصتی برای مس��ئولین اس��ت تا نقاط قوت و ضعف و هم چنین ظرفیت ها و کمبود ها را در رابطه
باخدمتگذاری به اهل بیت (ع) شناسایی کنند.

223

ویژه برنامه نسیم والیت
شهرستان اقلید -استان فارس
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین طالبی امام جمعه شهرستان اقلید
 ...امام رضا(ع) از جد بزرگوارشان رس��ول خدا(ص) نقل فرموده اند که  :یا علی ؛ با نعمتهای الهی خوش رفتاری
کنید ( شکر آنها را بجا آورید) که این نعمتها گریز پایند زیرا از قومی نرمیده اند که دوباره بازگردند.
جش��نواره رضوی نسیم والیت به مدت  8س��ال است که در شهرس��تان اقلید به همت هیأت رزمندگان اسالم
برگزار می گردد و بحمداهلل در این جهت موفق بوده اند ،البته این موفقیت از برکات امام رضا(ع) بوده اس��ت .ما
خوشحالیم که شهرس��تان اقلید هم مزین به نام حضرت ولی عصر(عج) است و هم متبرک به قدوم مبارک امام
رضا(ع) لذا این مهم را به شهروندان اقلیدی تبریک می گوئیم.

بخش�ی از س�خنان محمدمه�دی ایمنی مس�ئول هی�أت رزمندگان اسلام شهرس�تان اقلید و
دبیرجشنواره رضوی نسیم والیت
 ...روایاتی که از امام رضا(ع) درباره پیامبراکرم(ص) وارد شده ناظر به برتری آن حضرت و خاندان آن حضرت از
تمام موجودات و انبیاء اس��ت و اینها به خاطر شبهاتی بود که امویان و عباسیان درباره اهل بیت (علیهم السالم)
مطرح می کردند و خاندان پیامبر و ائمه را با افراد عادی مقایسه می نمودند .هیأت رزمندگان اسالم شهرستان
اقلید افتخار دارد که در قالب جش��نواره رضوی نس��یم والیت در شهرس��تان اقلید که قدمگاه حضرت علی بن
موس��ی الرضا(ع) برنامه های متنوعی را در هشتمین جشنواره برگزار کرده است و امیدواریم این قبیل فعالیتها
مورد توجه حضرت صاحب الزمان (عج) و آقا امام رضا(ع) قرار گیرد و ما را در زمره خادمین ائمه (ع) قرار دهد.
بخشهایی از برنامه های جشنواره رضوی نسیم والیت
استقبال از دوندگان جاده والیت
		
همایش عفت فاطمی و غیرت رضوی
همایش خانواده رضوی (ویژه خواهران)
همایش دعا در سیره رضوی
همایش شهادت در سیره رضوی
همایش زیارت در سیره رضوی
همایش قرآن در سیره رضوی
تجلیل از خادمان بقاع متبرکه
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ویژه برنامه فرهنگی هنری آسمان هشتم
جشنواره سرود رضوی روستایی
شهرستان میناب (روستای کردر) -استان هرمزگان
مجری  :کانون فرهنگی هنری المنتظر(عج)
جش��نواره س��رود رضوی روس��تایی از س��ری برنامه ه��ای دوازدهمین جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع)
باحضور  180نوجوان و جوان در قالب  12گروه س��رود از  23بهمن ماه به میزبان��ی کانون فرهنگی هنری امام
المنتظر(عج) در حسینیه امام رضا(ع) روستای کردر شهرستان میناب آغاز و در دهه کرامت از برگزیدگان این
جشنواره تقدیربعمل آورد.
بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المسلمین حسین مرش�دی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان هرمزگان
 ...جنگ نرم یکی از ابزار دش��من اس��ت که برای مقابله با آرمان های انقالب توسط معاندان طراحی شده است.
تمس��ک به قرآن و تعالیم و فرهنگ ناب اهل بیت (ع) موثرترین و بهترین راه مقابله با جنگ نرم دشمنان است.
اس��تفاده و بهره گیری از فرهنگ اهل بیت(ع) نیازمند مهندسی فرهنگی است و باید در این راستا با ایجاد تنوع
در امور فرهنگی ،اقش��ار مختلف مردم را جذب کرد .استمرار فعالیتهایی نظیرجشنواره سرود رضوی آثار مفید
و مطلوبی در منطقه دارد.
بخشی از س�خنان س�یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و
دبیرجشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...هرکس و هرمکانی که نام خود را به س��احت مقدس اهل بیت (ع) گره بزند ،ماندگار خواهد شد و نام روستای
کردر رضوی میناب به برکت امام رضا(ع) ماندگار ش��ده اس��ت .ماندگاری نام روس��تای کردر و پرآوازگی آن،
بخاطر گره زدن نامش به نام مبارک حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) است .اهالی روستای کردر که به صورت
خودجوش از هفت س��ال پیش آغازگر و مبدع جش��ن های مردمی رضوی (جشنواره فرهنگی هنری و ورزشی
آسمان هش��تم ) بودند با میزبانی از جش��نواره س��رودرضوی زمینه ای را فراهم کردند تا موجی از معنویت در
سراسرکشور به ویژه استان هرمزگان ایجاد شود.

هشتمین خورشید

225

بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین احمد پهلوانی مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت
برکانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان
 ...تولید آثار فرهنگی هنری با محوریت فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) ماندگار است و هرچه اخالص بیشتر باشد
ماندگاری اثر بیش��تر خواهد بود .یقینا همه گروه ها که آثار خود را به دبیرخانه جش��نواره ارسال کرده اند جزء
برندگان محسوب می شوند زیرا تولید آثار در راستای نشر معارف اهل بیت(ع) خود یک توفیق بزرگ است.
برگزیدگان جشنواره سرود رضوی روستایی
گروه سرود نینوا ازاستان چهارمحال بختیاری روستای کهیان با سرود «امام رضا(ع) »
گروه سرود استان خراسان رضوی روستای گجوان با سرود «زیارت»
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جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی
استان  :خراسان رضوی
مجری  :اداره کل ورزش و جوانان
مراسم افتتاحیه هشتمین جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی در تاریخ  93/6/1در محل شلمچه یادمان شهدا با

حضور مس��ئولین استانهای مسیر جاده والیت برگزار شد و کاروان با تعداد  23دونده با استقبال از ورود کاروان
نمادی��ن این امام هم��ام از مرز عراق به ایران ،حرکت خود را در مس��یر جاده والیت آغاز کردند ،و از ش��هرهای
خرمشهر ،آبادان ،اهواز ،بهبهان در استان خوزستان و دهدشت ،یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد و اقلید
در استان فارس و دهشیر ،یزد ،ساغند در اس��تان یزد و طبس در استان خراسان جنوبی و عشق آباد ،بردسکن
و نیش��ابور در استان خراسان رضوی گذشته و در تاریخ  93/6/15همزمان با شب میالد با سعادت حضرت ثامن
الحجج علی بن موس��ی الرضا(ع) به مش��هد مقدس رسیدند .در طی مس��یر کاروان ورزشی رضوی با استقبال
باشکوه مردم روبرو شده و با توزیع بسته های فرهنگی رضوی از استقبال کنندگان تقدیر به عمل آمد.
بخشی ازسخنان حمیدرضاگرشاسبی مشاوروزیرومدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان
 ...پیمودن مسیر  1994کیلومتری شلمچه تا مشهد در مدت  16روز و حمل پرچم حضرت امام رضا(ع) چیزی
جز عش��ق و ارادت به اهل بیت (علیهم الس�لام) و این امام همام را در خود ندارد .تالش در این عرصه و عظمت
معنوی این کار بزرگ فراتر از بحث های مادی و بودجه ای اس��ت و همه باید با دل و جان در برگزاری مطلوب و با
شکوه آن کمک کنیم.
بخشی ازسخنان سیدمناف هاشمی معاون توسعه منابع وپشتیبانی وزارت ورزش وجوانان
 ...باید از کس��انی که برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی را به عنوان امری ارزشمند برای فرهنگ سازی
در دس��تور کار خود قرارداده اند قدردانی کرد .برگزاری این جشنواره و حرکت این دوندگان از شلمچه تا مشهد
از نگاه فرهنگی و مذهبی بسیار حائزاهمیت است و تالش ما در این وزارتخانه برجسته سازی و ارتقای آن خواهد
ب��ود .با توجه به اینکه ظرفیتهای بس��یار برای احیای مقوله های فرهنگی در ای��ن برنامه وجود دارد اعتبارات و
حمایت های ویژه ای در دس��تور کار داریم که با اعالم برنامه ها از س��وی ادارات کل اس��تانهای میزبان و تأیید
معاونت فرهنگی وزارتخانه در اختیار قرار خواهند گرفت .در س��ال آینده با در نظر گرفتن برنامه های فرهنگی
بیشتر در استانهای واقع در مسیرجاده والیت این جشنواره به صورت گسترده تر به مردم معرفی می شود.
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بخشی از سخنان مسعود امینی مدیرکل امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان
 ...از نگاه مجموعه فرهنگی این وزارتخانه جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی به عنوان یک کار خاص مورد توجه
قرار گرفته است .براین اساس از حدود دو ماه قبل با ایجاد دبیرخانه جشنواره در مبداء و مقصد حرکت دوندگان
اقدامات الزم برای برگزاری آن انجام ش��ده و اعتبارات مربوط برای اس��تانهای میزبان در نظر گرفته شده است.
امسال ،سال فرهنگ است و باید در تمام برنامه های جنبه های فرهنگی در نظر گرفته شود.
بخشی از سخنان کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و دبیرجشنواره
 ...تالش داریم با گنجاندن برنامه های فرهنگی و مذهبی در شهرهای واقع در مسیر حرکت دوندگان در راستای
توسعه و معرفی فرهنگ رضوی گسترده تر عمل کنیم.
بخشی از سخنان فرامرزکیانی مدیرکل ورزش وجوانان استان خوزستان
 ...ب��ا توجه به نامگذاری این اس��تان ب��ه دروازه ورود کاروان حضرت امام رضا(ع) به ایران س��عی کردیم همگام
با اس��تان خراس��ان رضوی در برگزاری مطلوب این جش��نواره حرکت کنیم .با توجه به اینکه  381کیلومتر از
مس��یردوندگان در استان خوزس��تان قراردارد ،حدود پنج روز میزبان این کاروان هستیم و به عنوان دبیرخانه
مبداء ،فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی ،مس��ابقات ،نمایشگاه ها و س��خنرانی های مختلف برای این مدت پیش
بینی شد.
بخش�ی از سخنان سیداسالم موسوی معاون توس�عه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان
فارس
 ...ما وظیفه خود می دانیم همانند س��ال های گذشته در جهت برگزاری هرچه بهتر این برنامه ورزشی و معنوی
تمام تالش خود را به کار گیریم .امس��ال تعدادی از ورزشکاران اس��تان فارس به مناسبت آغاز جشن های دهه

کرامت در روز شش��م مرداد ماه از حرم حضرت احمد بن موسی(ع)(ش��اهچراغ) به س��وی اقلید حرکت کرده و
هنگام ورود دوندگان جاده والیت به استان فارس به آنان ملحق خواهند شد.
بخشی از سخنان مسعود شریفی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد
 ...حدود  449کیلومتر از مسیردوندگان جاده والیت در استان یزد قرار دارد که فرصت خوبی برای عرض ارادت
همیشگی مردم این استان به حضرت امام رضا(ع) می باشد .باتوجه به اینکه این رویدادهای فرهنگی و ورزشی
می تواند اثرات مثبت به بینش و عقیده جوانان داش��ته باشد تالش داریم از این فرصت به نحو مطلوب استفاده
کنیم .و با همکاری هیأت های ورزش��ی و سازمان های مردم نهاد و همچنین مردم شهرها و شهرستانهای واقع
در مسیرجاده والیت در طول دو روز حضور دوندگان در این استان از  9شهریور ماه فعالیتهای فرهنگی خوبی را
در قالب کار مردمی و خودجوش انجام دهیم.
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بخش�ی از سخنان محمدحس�ین خس�روی معاون توس�عه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان
استان خراسان جنوبی
 ...خوش��حالیم که حدود  320کیلومتر از مسیرحرکت دوندگان جاده والیت در این استان و منطقه طبس قرار
دارد .با برنامه ریزی های مطلوب که برای برگزاری مراسم استقبال و بدرقه دوندگان جاده والیت انجام داده ایم
تالش داریم میزبان شایسته ای برای این کاروان باشیم.
بخشی از سخنان سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی یکی از فاخرترین برنامه هایی است که در سال های گذشته به خوبی زمینه
برگزاری آن در بخش��ی از مس��یرحرکت امام رضا(ع) از مدینه تا مرو در کشور ما فراهم شده است .این همایش
یکی از محوری ترین برنامه های  85گانه ما در بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) در دهه کرامت می
باش��د .قطعاً حضور و حمایت های وزارتخانه از این برنامه موجب دلگرمی اس��تانهای مسیرحرکت خواهد شد.
برنامه های دهه کرامت که در چندین عرصه برگزار می شود هرسال شکوفاتر و با نشاط تر از سالهای قبل دنبال
می ش��ود و موضوعات جدید که از سوی نهادها و استانهای مختلف هر سال پیشنهاد می شوند باعث شده است
که این جشنواره در قالب برنامه های متنوع و مختلف در  200نقطه دنیا برگزار شود.

فصل ششم
بخش قدمگاهها و بزرگداشت
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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برنامه های روز پنجم ذی القعده
روز تکریم و تجلیل از امامزادگان
مجری  :سازمان اوقاف و امورخیریه کشور – شورای هماهنگی دهه
کرامت
•ویژه برنامه بزرگداشت امامزادگان درسراسرکشوردرتمامی شهرستانها ( 250امامزاده)
•همایش تکریم 31تن ازامامزادگان شاخص در 31استان باحضورسخنرانان برجسته کشوری
•برگزاری نمایشگاه در  1550امامزاده در کشور
•برگزاری جشن های دهه کرامت در  2هزار امامزاده و بقعه متبرکه
•برگزاری کنگره بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه خاتون(س)در گچساران
•برگزاری کنگره بزرگداشت حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) در طبس
•اجرای ویژه برنامه های تجلیل از خادمین و هیأت امنای محترم بقاع کشور
•تهیه ی محتوی  ،طراحی دوسری تابلوهای نمایشگاهی با موضوع امام رضا(ع) و تجلیل از امامزادگان
•چاپ چهارجلد کتاب علمی پژوهش��ی پیرامون نقش فرهنگ��ی و اجتماعی امامزادگان با عنوان « چنان دری
گشوده به بهشت » و « امامزادگان تجلی گاه قدسی »
•مش��ارکت فعال و برنامه ریزی در دهه کرامت و برگزاری جش��نهای مردمی رضوی در تمامی بقاع متبرکه در
طول این دهه و تبلیغات و آذین بندی و ...
•برگزاری ویژه برنامه های جشن میالد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) در  2000امامزاده سراسرکشور و
برگزاری جشن تکلیف دختران در روز دختر(میالد حضرت معصومه (س) )
•رونمایی از پرتال امامزادگان
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برنامه های روز ششم ذی القعده
روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی (ع) (شاهچراغ)
استان فارس
•بزرگداش��ت مقام حضرت احمدبن موسی ش��اهچراغ(ع) و حضرت س��ید میرمحمد بن موسی الکاظم(ع) و
حضرت سیدعالءالدین حسین بن موسی الکاظم (ع)
•حرکت پیاده و نمادین دختران و گلباران حرم به مناسبت روز دختر
•محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی
•برگزاری شب شعر با حضور ده ها شاعر برجسته کشوری
•برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره هنری ادبی حضرت شاهچراغ (ع)
•برگزاری اختتامیه جشنواره هنری ادبی حضرت شاهچراغ(ع)
•استقبال از کاروانهای پیاده همراه با نقاره زنی  ،گلباران
•آیین کتابت قرآن توسط چهره های برجسته خوشنویسی کشور
•برگزاری ویژه برنامه شب بزرگداشت ( با اجرای گروه تواشیح نور الساجدین ) و مولودی خوانی
•گلباران حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) توسط خدام
•اجرای نمایش و تعزیه و پرده خوانی
•ویژه برنامه شام بزرگداشت با سخنرانی حجت االسالم ماندگاری
•اجرای نمایش  ،تعزیه و پرده خوانی
•همایش سبک زندگی رضوی
•برگزاری ویژه برنامه والدت امام رضا(ع)
•اجرای تواشیح توسط گروه «طه» همراه با مداحی
•اجرای مسابقات فرهنگی و هنری بین کودکان و بزرگساالن
•سخنرانی ائمه جمعه در خصوص تکریم و بزرگداشت حضرت احمدبن موسی(ع)
•استقبال امام جمعه و ستاد نماز جمعه از خادمین حضرت شاهچراغ (ع)
•برگزاری مسابقات با موضوع دهه کرامت و حضرت احمدبن موسی (ع) برای نمازگزاران
•برگزاری جشن های بزرگداشت حضرت احمد بن موسی (ع)درمساجد و مصلی
•همایش میالد حضرت معصومه(س) و روزدختر (گلبرگ های آسمانی )
•اجرای تعزیه و پرده خوانی در سطح مساجد،حسینیه ها ومحالت ومجامع عمومی
•نمایشگاه هنری رضوی
•برگزاری جشن در بزرگترین حسینیه هر شهرستان
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•حضورسفیران نوردرشهرستانهای سپیدان،نورآباد،کازرون،جهرم ،داراب ونی ریز
•غبارروبی و گلباران مضاجع شریف امامزادگان شهر شیراز
•انعکاس برنامه های دهه کرامت توسط اداره کل صدا وسیمای مرکز استان
•برپایی مس��ابقات فرهنگی متناسب با دهه کرامت با اهداف افزایش سطح آگاهی عموم مردم و ارتقای روحیه
معنوی و حضور موثر در برنامه های فرهنگی توسط اداره کل صدا و سیمای استان
•پخش فیلم های مرتبط با ایام دهه مبارک کرامت و حضرت احمد بن موسی (ع)
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یادمان سالروز ورود حضرت امام رضا(ع)
و بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس
شهرستان شلمچه  -استان خوزستان
فعالیتهای انجام شده :

ورود نمادی��ن کاروان امام رضا(ع) که براس��اس روایات تاریخی و با اس��تفاده از کاروان های ش��تر و لباس ها و
لوازمات متناس��ب با آن دوره بازسازی شده  ،به مرز شلمچه و اس��تقبال بی نظیر مردم از این کاروان نمادین از
جلوه های ویژه این مراسم است .
سخنرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان  ،اجرای شعر به زبان عربی  ،اعطای بیرق حضرت
علی بن موس��ی الرضا(ع) به کاروان ورزشی  ،حرکت کاروان های ورزشی به سمت مشهدالرضا(ع)  ،پخش زنده
ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) در شهرس��تان خرمش��هر از ش��بکه های مختلف صدا و س��یما  ،شبکه الکوثر
و ش��بکه بین المللی االهواز  ،ورود کاروان نمادین امام هش��تم (ع) به خرمش��هر و برگزاری مراس��م مختلف به
مناسبت آغاز دهه کرامت و شکرانه ورود شکوهمند حضرت امام رضا(ع) به خاک ایران و خوزستان
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بخشی از س�خنان س�یدجوادجعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و
دبیرجشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...دهه کرام��ت که ازاول ذی القعده همزمان با والدت حضرت فاطمه معصومه (س) آغاز می ش��ود و تا  11ذی
القعده والدت امام علی بن موس��ی الرضا(ع) ادامه دارد و طبیعی اس��ت که راه اندازی کاروان نمادین در آستانه
آغاز دهه کرامت در مش��هد شهدای ش��لمچه ودراس��تقبال از دهه کرامت و س��الروز میالد آقا علی بن موسی
الرضا(ع) برگزار گردد .این دهه یک فرصت تاریخی است تا نسبت به برخی واقعیت ها مروری داشته باشیم :اوالً
فرصتی اس��ت تا هجرت امام رضا(ع) بازخوانی ش��ود گرچه هجرت امام به ایران با اجبار آغاز شد اما آن گونه که
مقام معظم رهبری فرمودند یک نبرد پنهان سیاسی بود هرچند این نبرد منجر به شهادت امام شد اما در نهایت
به پیروزی ایشان منتهی گش��ت  .همانطور که نهضت عاشورا به شهادت امام حسین (ع) ختم شد این شهادت
پیروزی ایش��ان را به ارمغان آورد  .این خون های به ناحق ریخته ش��ده باعث ش��د امروز اسالم عزیز مثل آفتاب
درخش��ندگی داشته باش��د  .فرصت دوم که این دهه پیش روی ما قرار می دهد پرداختن به آموزه های رضوی
است  ،به گفته شهید مطهری وقتی خداوند نعمتی را در اختیار انسان قرار می دهد شکر زبانی کفایت نمی کند ،
بلکه باید وظیفه خود را در قبال این نعمت بشناسیم  .وظیفه مقابل این فرصت آن است که بدانیم امام رضا(ع) از
ما به عنوان ش��یعیان خود چه انتظاری دارند ؟ به این معنا که برای شناخت آداب  ،اخالق و سبک زندگی رضوی
تالش کنیم  .امروز با تأس��یس جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و ایجاد شوراهای متنوع در عرصه های مختلف
حداقل در سطح جش��ن های مردمی بیش از  350هزار جشن با موضوع سبک زندگی  ،فرهنگ  ،آداب و اخالق
و معارف رضوی برگزار می شود .
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ویژه برنامه حرکت کاروان نمادین حضرت امام رضا(ع)
شهرستان دزفول  -استان خوزستان
بخشی از پیام همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان خوزستان
 ...فرصتی مغتنم اس��ت تا در این ایام خجس��ته  ،عشق و عالقه ی خود را به این خاندان جلیل القدر ابراز داشته و
در فضایی آکنده از عطر محبت و شادی  ،ارادت و دوستی خود را با اهل بیت (ع) بیش از پیش به منصه ی ظهور
برس��انیم .آنجا که شاخس��ار خوش بوی فاطمه معصومه(س) در بیت امامت رویید و در جوار سراسر نورامامان
معصومی چون حضرت موسی بن جعفر(ع) و علی بن موس��ی الرضا(ع) بالید و از رهنمودهای آن رهبران الهی
خوشه ها برگرفت و در پرتو آن جان خویش را از ناپاکی ها دور نگاه داشت  ،تا آنجا که در اوج تقوا و طهارت روح ،
او را معصومه(س) نامیدند که این نش��ان افتخار از سوی پیشوای هشتم آسمان والیت و امامت  ،حضرت شمس
الشموس  ،امام رضا(ع) به ایشان عطا شد .
بخشی از سخنان غالمعلی تاج رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان دزفول
 ...دهه کرامت سالروز والدت حضرت معصومه(س) و میالد خجسته شمس الشموس و قبله ی هشتم دلدادگان
کوی عش��ق  ،حضرت امام رضا(ع)  ،فرصتی بود که ارادتمندان آن چش��مه های ن��ور و معرفت  ،کاروان نمادین
امام رضا(ع) را باحضور خادمان حرم رضوی که متبرک به پرچم س��بز بارگاه آن امام همام بودند در شهرس��تان
دزفول اجرا نمایند .حضور شاس��ته و بایسته ی مردم والیتمدار و اس��تقبال بی نظیر مردم متعهد دزفول از این
کاروان به حدی ارزش��مند بود که بعنوان یک حرکت ماندگار و اثر گذار س��ال ها در خاطر مردم دزفول خواهد
ماند  .به خصوص آنکه این حرکت عظیم در روز میالد هش��تمین اختر تابناک آس��مان والیت و امامت  ،حضرت
ثامن الحجج (ع) انجام گرفت که همزمان بود با روز بزرگداش��ت برادر بزرگوار آن حضرت  ،یعنی حضرت س��ید
محمدسبزقبا(ع) که بارگاهش مغناطیس دلهای بی قرار درد مندان و محبان در شهرستان دزفول می باشد .
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بزرگداشت سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور
استان خراسان رضوی

هرکس که درجوار رضا می کشد نفس
کفران نعمت است بهشت آرزو کند
 ...بی ش��ک شنیدنی است اگر بدانیم که نیشابور شهر قلمدان های مرصع و مرکب های معطر همه ساله در دهم
تیرماه میزبان کاروانی نمادین اس��ت که بوی بهشت و صفای مدینه و شکوه خراس��ان را به همراه می آورد این

روز بی بدیل که تقویم ها آن رابه « روز ملی خراس��ان» می شناسند سالروز ورود تاریخی بزرگ پرچمدار امامت
خورشید والیت هشتمین یادگار عصمت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) می باشد .
کاروان نمادین حضرت امام رضا(ع)
مراس��م ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) به مناسبت سالروز ورود امام هشتم (ع) به نیشابور در روز دهم تیرماه
با استقبال جمع عظیمی از مردم و مسئولین برگزار شد .
برپایی شب شعر
برگزاری شب شعر با عنوان « درمحضرخورشید » با موضوع ذکر فضایل حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و نگاه
ویژه به هجرت تاریخی ایشان
میزگرد پژوهشی هجرت تمدن ساز امام رضا(ع)و برجستگیهای کالمی حدیث سلسله الذهب
برپایی میزگرد پژوهشی به منظور شناسایی بیشتر ابعاد و جایگاه حدیث سلسله الذهب که در برخی از منابع از
آن به عنوان غدیرثانی نام برده شده است
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بزرگداشت قدمگاه حضرت امام رضا(ع)
شهرستان ابرکوه – استان یزد
در آس��تانه میالد حضرت فاطمه معصومه (س) و آغاز دهه کرامت ویژه برنامه هایی به مناس��بت بزرگداش��ت
قدمگاه حضرت امام رضا(ع) توس��ط اداره فرهنگ و ارشاد اس�لامی و مردم والیی شهرستان ابرکوه استان یزد
برگزار شد .
این دهه یادآور بسیاری از مفاهیم بلند و ارزشمند است  .یادآور لطیف ترین عالئق و مهر و وفاهای کم نظیر یک
خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر .
فعالیتهای انجام شده :
•برگزاری مراس��م شب ش��عر همزمان با میالد حضرت فاطمه معصومه(س) و آغاز دهه کرامت و گرامیداشت
روز دختران
•برگزاری مراسم قرآنی نغمه توحید با نوای قرآن ویژه دهه کرامت
•اجرای عمومی نمایش هایی که به منظور ش��رکت در جش��نواره ها ساخته شده اند به همت انجمن نمایش به
مناسبت دهه کرامت
•نمایش فیلم به مناس��بت دهه کرامت برای کارکنان ادارات به همت موسس��ه فرهنگی هنری مهد اندیش��ه
آزادگان
•همایش کارکنان دولت در محل مس��جد بیرون ابرکوه (قدمگاه ام��ام رضا(ع) با عنایت به تقارن هفته دولت با
دهه کرامت )
•برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع مرتبط به مناسبت دهه کرامت
•برگزاری نمایشگاه عکس در محل گالری مجتمع فرهنگی هنری به مناسبت دهه کرامت
•برگزاری نمایشگاه خطاطی و نقاش��ی بانوان هنرمند در محل گالری مجتمع فرهنگی هنری به مناسبت روز
دختر
•اکران فیلم مس��تند « دورایران با دوچرخ��ه و آبرنگ » به کارگردانی مهدی اکرمی به مناس��بت دهه مبارک
کرامت
•آغاز س��اخت فیلم داستانی « هست خانه» به کارگردانی اصغر عباس��ی و تهیه کنندگی اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی ابرکوه به مناسبت دهه کرامت
•برگزاری دومین آیین شعرخوانی « در مسیروالیت »
•اک��ران فیلم کوتاه رضوی با عنوان « هوای برگش��ت » ب��ه کارگردانی عباس عارفی در س��الن آمفی تأتر اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ابرکوه به مدت  3روز
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فصل هفتم
بخش هفته های فرهنگ رضوی
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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مقدمه :
س�لام بر توای هش��تمین پرچمدار بزرگ عرصه امامت ،س�لام برتو که حلقه ی آفرینش ،جز با وجود کامل تو
تکامل نمی یافت و بیت اهل بیت  ،جز با حضور سراس��ر نورانی تو روشنی نمی گرفت سالم برتو که سالم بی اذن
تو بر لبهای عاش��قانت جاری نمی ش��ود و رأفت و مهربانی جز از قلب آسمانیت سرچشمه نمی گیرد و این گونه
اس��ت که بزرگی و بی کرانگی ،در امتداد فرهنگ تو جریان دارد .دست ها بر بلندای ردای تو حلقه اند و نفس ها،
به حال و هوای حرم تو گره خورده اند هر تش��نه ای که بر لب پنجره فوالد تو منتظر بماند از آب معرفتت سیراب
می شود و برآستانت هر که سر فرود آورد ،بزرگ خواهد شد و هزاران بار عزیز.
ای شروعی که بنیانگذار سلس��له خوبی هایی .پیمودن بیابان ها سهل است اگر تو بخواهی و تاریکی جاده ها را
باکی نیست اگر فانوس به دست تو باشد .مسیحا دمی و اشارتی کافی است تا دگرگون شدن قلب ها را رقم بزنی
که هر ک��س دل در گرو مهرتو نهد روح عطوفت را در او خواهی دمید تا مهربان ش��ود و هر کس تو را دارد چه را
ن��دارد که روانه اش خواهی کرد به حصار حصین والی��ت آن دم که کبوتر دلش را به هوای دانه ی رحمتت پرواز
می دهد و تو کبوتر دعایش را اجابت عطا می فرمایی و رهایش می نمایی ازظلمت قفل هرچه دریچه ی بسته.
بارگاه ملکوتی حضرت شمس الشموس سلطان س��ریر ارتضاء حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به عنوان مرکز
ثقل عرض ارادت به س��احت مقدس اهل بیت علیهم السالم در ایران اسالمی همواره مورد اهتمام فرهیختگان،
نخبگان ،ادبا ،هنرمندان و عاش��قان آن خورش��ید مهربانی بوده و بهانه مقدسی برای جرعه نوشی از دریای بی
پایان معرفت و آموزه های ناب توحیدی و قرآنی آن امام همام بوده اس��ت تا به واسطه اثر پذیری از تراوشات این
فیوضات وحیانی در روح و جوهره ی هنری این عزیزان همه س��اله در جشنواره های فرهنگی و هنری امام رضا
(ع) نظاره گر تولید آثار فاخر فرهنگی و هنری در گستره سرزمین فرهنگ محور و هنر پرور ایران عزیز باشیم.
ب��ا وجود این ظرفیت و امکان عظیم الهی که خداوند عزیز با حکمت بی نظیرش آن را همچون قلب تپنده ای در
شرق کالبد فرهنگی ایران اسالمی به ودیعه نهاده است وظیفه برنامه ریزان و مسئوالن فرهنگی این دیار را برای
حداکثر اس��تفاده جامعه از همجواری با این قطعه از بهشت برای انسان سازی و حرکت در مسیر کمال سنگین،
مهم و ضروری نموده است.
بر این اساس و باور بوده که اندیشه برگزاری هفته های فرهنگ رضوی در بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام
رضا (ع) شکل گرفته اس��ت تا بتواند در کنار دیگر فعالیتها و برنامه های جشنواره امام رضا(ع) که امسال پله ی
دوازدهم را طی می نماید با رویکردی مردمی عطر یاد و نام امام رضا(ع) را در تمام ایام سال همچنان که همیشه
ساری و جاری است بیش از پیش در بین آحاد جامعه پراکنده نماید.
اینگونه است که بر خود می بالیم که عنایات سلطان دین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) شامل حال ما گردید
تا بار دیگر برگزاری هفته های فرهنگ رضوی را به نظاره بنشینیم.
امس��ال نیز به منظور ترویج فرهنگ منور رضوی و جاری شدن نام و یاد امام رضا (ع) بنیاد بین المللی فرهنگی و
هنری امام رضا (علیه السالم) برنامه های متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است.که شرح مختصری از آن
را به بیان و نظاره می نشینیم.
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با توجه به تصمیم هیات مدیره محترم بنیاد در ابتدا شیوه نامه برگزاری هفته های فرهنگ رضوی مطرح و پس
از تایید در جلس��ه هیات علمی به تایید هیات مدیره محترم رسیده و به منظور تاکید بر کیفیت بیشتر بی شک
می تواند تمرکز هر چه بهتر و بیشتر برگزاری این هفته ها را به همراه داشته باشد برگزاری این هفته ها در سال
جاری اینگونه بود که مراس��م افتتاحیه در استان کرمانش��اه در تاریخ  93/2/20و سپس استان کرمان در تاریخ
 93/3/1و پس از آن جنوب کرمان در تاریخ  93/3/3به مدت یک هفته برگزار کننده مراسم هفته های فرهنگ
رضوی بودند و اس��تان اردبیل در تاریخ ش��انزدهم مرداد ماه و همچنین قزوین در تاریخ بیست و نهم مرداد ماه
شاهد برگزاری این مراسم مقدس خواهند بود.
هر چند بی ش��ک نمی توانیم تمام زحمات خادمان و ش��یفتگان این امام همام را در برگ��زاری این هفته ها در
اس��تانهای مجری چند سطر به رشته تحریر درآوریم اما تالش می شود تا برگهایی از این کتاب مطول را به نیت
تبرک ورق زده و گزارش��ی مختصر بر مهمترین فعالیت های بنیاد بی��ن المللی فرهنگی وهنری امام رضا علیه
السالم و استانهای برگزارکننده هفته های فرهنگ رضوی داشته باشیم.
مقدمات اجرایی برگزاری هفته های فرهنگ رضوی درستاد مرکزی
تشکیل ستاد مرکزی هفته های فرهنگ رضوی
تشکیل کارگروه هفته های فرهنگ رضوی
تنظیم و تصویب شیوه نامه برگزاری هفته های فرهنگ رضوی
تنظیم و انتشار پوستر فراخوان هفته های فرهنگ رضوی
برگزاری نشست های متعدد ستاد اجرایی مرکزی
ارسال اقالم فرهنگی و نمایشگاهی و بسته های متبرک به استان های مجری
اعزام کارشناسان و ناظران از سوی بنیاد به استانها جهت هماهنگی در برگزاری
اعزام سخنرانان ف شاعران و قاریان برجسته کشوری به استانها
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()1
استان کرمانشاه
افتتاحیه هفته های فرهنگ رضوی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  93/2/20 :لغایت 93/2/26
بخشی از سخنان دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ....امروز افتخار داريم ميزبان آيين افتتاحيه سومين دوره هفتههاي فرهنگ رضوي در كشور باشيم هدف اصلي
از اين برنامه اين اس��ت كه فرهنگ وس��يرهي عملي معصومين و اهل بيت (ع) در فضاي كشور نشر و گسترش
يافته تا انش��اءا...در ذهن و ضمير مردم به ويژه جوانان عزيز ما تبلور پيدا كند .ميدانيد كه جهان هزارهي سوم،
جهان فرهنگ اس��ت آنچه ميتواند يك جامعه را به سعادت برساند و اساس توسعه باشد فرهنگ است در سالي
كه به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي با تدبير مقام معظم رهبري نامگذاري شده است فرصت
ويژهاي براي عرصه فرهنگ فراهم آمده اس��ت شايد نخستين بار است كه با اين نامگذاري هم انتظارات از حوزه
فرهنگ افزون ش��ده است و هم از آن طرف متوليان فرهنگي بايد تالش مضاعفي را در رفع مشكالت و معضالت
فرهنگ��ي نمايند اگر ما بخواهيم كار فرهنگ��ي انجام دهيم و در مقابل جريان جهاني ش��دن كه در حقيقت در
راس��تاي تخريب فرهنگهاي اصيل و ديني و آموزههاي برجسته انساني است بايستيم راهي نداريم ،جز اينكه
فرهنگ اهل بيت(ع) را كه مركز ثقل آن در ايران اس�لامي نام مبارك امام رضا(ع) اس��ت را روز به روز گسترش
دهيم و چه فرصتي مغتنمتر از هفتههاي فرهنگ رضوي است.
بخشی از سخنان حضرت آیت ا ...علماء نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه
 ...همهي معصومين(ع) مبدا و مخلص صفات نيكو و حس��نه هستند اما شدت و حدت اين صفات در هر كدام از
اين بزرگواران متفاوت است اگر حضرت زينالعابدين سجاد(ع) است اين به معناي اين نيست كه ديگر حضرات
معصومين سجاد نيستند و اگر امام رضا(ع) رضا ناميده شده يعني شدت خشنودي و رضايتمندي امام رضا(ع)
به مراتب بيش��تر اس��ت .امروز هم ميالد امام جواد اس��ت يعني صفت جود در حضرت امام جواد (ع) يا ظهور و
ثبوتش بيشتر است.
راز اين كه در طول تاريخ با حضرات معصومين و ائمه معصومين (ع) با ظلم و جور برخورد شده است در چيست؟
همه می دانیم كه مأمون قدرتمند بوده اس��ت و خالفت داش��ته اس��ت و قلمرو حکومتش چنان وسیع بوده که
ب��ه گفته تاریخ هیچ باران��ی نباریده مگر در خاک قلمرو او .از طرف ديگر حضرت ام��ام رضا(ع) امكانات مادي و
ظاهري كه داش��ته است چه بوده است كه مثل آن بزرگواري را گوشهي مدينه تحمل نميكند و او را ميآورند و
وليعهد ميكنند كه البته در هيچ عزل و نصبي و امور حكومتي دخالت نميكند كه اين نشانهي مبارزهي منفي
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امام رضا(ع) اس��ت .مرحوم عالمه طباطبايي در آثارش عنوان ميكند ك��ه تنها آن چيزي كه براي حكومتها،
هارونه��ا ،بني عباسها و بنياميهها قابل تحمل نبود مرجعيت علمي و فكري ائمه معصومين (ع) بوده اس��ت
آنهم مرجعيت علمي متصل به وحي ،قرآن و رسول اكرم (ص) لذا نقطه قوت ائمه (ع) همان مرجعيت قوي بوده
است كه براي حكام جور قابل تحمل نبوده است.
ل��ذا امامان (ع) متكي بر توحيد كار كردهاند كه اين گونه هنوز در جهان از تمام مذاهب و ملل عاش��ق و ش��يفته
دارند زيرا براساس فطرت انس��انها كار كردهاند اما چون فرهنگ و مباني انسانسازي آنان الهي و قرآني است به
عنوان فرهنگ برتر معرفي ميشود كه فرهنگ رضوي هم يكي از اين فرهنگ هاي دریای بيپايان معرفت ائمه
(ع) است براين اساس است كه مقام معظم رهبري(مدظله العالي) امسال را سال فرهنگ اعالم ميكند.
بخشی از سخنان علی اصغر کاراندیش مروس�تی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و رئیس کمیته برنامه ریزی جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...بحث فرهنگ رضوي ميتواند امس��ال در اقتص��اد مقاومتي كه مقام معظم رهبري ه��م همواره برآن تاكيد
داش��تهاند مورد عمل قرار گيرد اینکه شيوه و سيرهي زندگي حضرت امام رضا(ع) در بخش اقتصاد مقاومتي به
چه شكل بوده است؟ يكي از دستور كارها خواهد بود تا انشاء ا...در بنياد بينالمللي امام رضا(ع) مورد توجه واقع
گردد و اميدوارم كه در سال جاري با توجه به نامگذاري مقام معظم رهبري که با نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم
ملي و مديريت جهادي نام نهاده شده است اين مسائل محقق شود زيرا مسائل فرهنگي زيرساخت است و چون
كار فرهنگي انسانسازي است فلذا به زودي جواب نميدهد و مستلزم مشقت و طول زمان خواهد بود نميتوان
انتظار داش��ت كه در كوتاهم��دت كار فرهنگي نتيجه بدهد .ما اگر نتوانيم در بحث فرهنگ و تربيت انس��انها و
منابع انساني جامعه موفق شويم مطمئن باشيد نميتوانيم در بحث مديريت منابع مالي موفق باشيم زيرا زماني
در تمام جنبههاي مديريت اعم از مالي ،اجتماعي،سازماني و...موفق و سربلند هستيم كه مديريت منابع انساني
و فرهنگ را به خوبي بشناس��يم و به خوبي انجام دهيم .كه اين هم از طريق س��بک زندگي و مديريت آن اصالح
خواهد شد .سبك زندگي فرهنگ و شيوهي درست زيستن و درست اداره كردن زندگي توسط افراد است..
من اميدوارم كه اين هفتههاي فرهنگ رضوي كه در كش��ور برگزار ميش��ود همه منجر به اين بشود كه بعد از
برگزاري برنامهها آن تاثير خود را در جهت معرفتافزايي به مردم و به ويژه جوانان داشته باشد.
فعالیت های انجام شده :
آیین نواختن زنگ هفته های فرهنگ رضوی
افتتاح نمایشگاه آثار هنری رضوی با نام « خورشید مهربانی»
رونمایی از بزرگترین تابلو معرق صلوات خاصه
رونمایی از نماهنگ «یاضامن آهو»
افتتاح  8باب کانون فرهنگی و هنری مساجد

244

هشتمین خورشید

برگزاری شب شعر با حضور اساتید و شاعران برجسته کشوری
برگزاری مداحی توسط مداحان برجسته و طراز اول کشور
نشست تخصصی تبیین ابعاد شخصیتی امام رضا(ع)
نشست تخصصی آموزه های رضوی و سبک زندگی اسالمی -ایرانی
برگزاری شب شعر زمزمه های عارفانه رضوی
برگزاری نمایشگاه گرافیک القاب امام رضا(ع)
برگزاری نمایشگاه خوشنویسی هفته رضوی
برگزاری تأتر صحنه ای و خیابانی رضوی
برگزاری مسابقات خاطره نویسی و مشاعره رضوی
برگزاری قصه گویی رضوی کودکان و نوجوانان
برگزاری عصر داستان و کارگاه داستان نویسی رضوی
برگزاری مسابقه کتابخوانی رضوی
برگزاری محفل انس با قرآن
اجرای نمایش رضوی با عنوان « پدرانه »
برگزاری همایش بزرگ رضویون
برگزاری نشست هم اندیشی اساتید در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر
برگزاری کارگاه و نمایشگاه نقاشی رضوی در دانشگاه
برگزاری عصر شعر و داستان رضوی در دانشگاه
برگزاری نمایش های محیطی رضوی در دانشگاه
نشست تخصصی نقش آموزه ها و فرهنگ رضوی در کیفیت بخشی زندگی مردم در دانشگاه
برگزاری کارگاه آموزشی خبرنویسی رضوی
برنامه های دانش آموزی رضوی
برگزاری زنگ انشاء رضوی
نواختن زنگ رضوی در مدارس
پخش صلوات خاصه در ادارات ونهادها
سخنرانی ائمه جمعه شهرستانها در خطبه های نماز جمعه در روز  93/2/19درخصوص فرهنگ رضوی
برپایی ایستگاه صلواتی در هفته فرهنگ رضوی
راه اندازی کاروان سالمت رضوی
ثبت نام رایگان کتابخانه های عمومی در هفته فرهنگ رضوی
و سایر برنامه های اجرا شده.. .
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()2
استان کرمان
هفته فرهنگ رضوی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  93/3/1 :لغایت 93/3/9
بخشی از سخنان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...جامعه ما از آس��یبهای فرهنگی بس��یاری رنج میبرد،آنچه میتواند در این بحرانها ملت ما را نجات دهد،
ش��ناخت سیره رضوی و عمل به این س��یره اس��ت .هفتههای فرهنگ رضوی یکی از ابتکارات برجسته کنونی
اس��ت .راهاندازی بنیاد بینالمللی امام رضا(ع) نیز یکی دیگر از این ابتکارات است که در طول برگزاری  11دوره
جشنواره در جهت معرفی فرهنگ رضوی در قالب کتابها ،اشعار و محصوالت سمعی و بصری ،نه تنها فرهنگ
و معرفت رضوی را در داخل کشور که در گستره جهان اسالم نشر داده است.
این در ش��رایطی اس��ت که بیش از هر زمان دیگری به این فرهنگ نیاز داریم و جامعه ما از آس��یبهای بس��یار
فرهنگی رنج میبرد،آنچه میتواند در این بحرانها ملت ما را نجات دهد ،ش��ناخت س��یره رضوی و عمل به این
سیره است.
امروز مس��ئله فرهنگ از مهمترین مسائل جامعه است و اس��اس انقالب اسالمی بر پایه فرهنگ استوار شده و به
فرمایش مقام معظم رهبری ،سیاست و اقتصاد و .. .ذیل فرهنگ تعریف میشود .این که میگوییم ذیل فرهنگ
یعن��ی همه چیز را فرهنگ باید به حرکت در آورد .اگر امروز به دنبال ش��کوفایی اقتصادی هس��تیم و از اقتصاد
مقاومتی س��خن میگوییم ،اینها وقتی حاصل میش��ود که از نظر فرهنگی بتوانی��م فرهنگ کار ،کارآفرینی،
وجدانکاری و فضیلتهای اخالقی را در جامعه نش��ر دهیم .آن وقت اس��ت که میتوانیم در همه زمینهها رشد
کنیم.
اگر قرار است الهامبخش جوامع اسالمی دیگر باشیم ،زمانی این موضوع تحقق پیدا میکند که از نظر اقتصادی
توس��عهیافته و از نظر اخالقی ،متخلق به اخالق اسالمی و کرامات انسانی باشیم .باید همگی تالش کنیم کشور
از وضعیتی که هماینک دارد بیرون بیاییم .باید بتوانیم اخالق و فضیلتهای اخالقی را در جامعه خودمان زنده
کنیم .اگر امروز از آس��یبهای شبکههای ماهوارهای،اجتماعی و .. .س��خن میگوییم ،تنها راه واکسینه شدن
مقابل آن انجام کار مثبت فرهنگی است؛آن هم با این فرهنگ غنی رضوی که در اختیار داریم.
«ع��زم ملی» مد نظر مقام معظم رهبری یعنی همه باید به میدان بیایند« .مدیریت جهادی» هم یعنی به دور از
کاغذبازی و بروکراسی اداری با بهرهگیری از مدیران جوان و خردمند.
شناخت درس��ت از امام رضا(ع) و درک عظمت حضرت الزمه کسب معرفت است .خوشبختانه در این سالها
کتابهای زیادی در حوزه فرهنگ و س��یره رضوی چاپ ش��ده اس��ت ،اگر این سیره را درس��ت مطالعه کنیم و
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بشناس��یم ،آنگاه زندگی ما یک زندگی اسالمی پرنشاط خواهد شد .متأسفانه بس��یاری از زوار حضرت کمتر
نسبت به معرفت رضوی آگاه هستند.
یکی از اهداف بلندی که در این دوره دنبال میکنیم ،دس��تیابی به اقتدار فرهنگی است و زمانی حاصل میشود
که از می��راث فرهنگی و تمدنی خ��ود -اعم از مادی و معنوی نظی��ر آثار مکتوب و علم��ی -حفاظت کنیم .در
جامعهای که فرهیختگان آن از ارزش و احترام برخوردار باش��ند ،آن جامعه رش��د میکند و به اقتدار فرهنگی
دست مییابد.
بخشی از سخنان رزم حسینی استاندار کرمان
 ...فرهنگ رضوی همان فرهنگ نبوی و علوی اس��ت و هیچ تفاوتی بین این س��یره پاک وجود ندارد .پایاداری
نظام بعد از  35سال به برکت همین سیره است و مردم نجیب استان کرمان دلداده امام رضا(ع) بوده و هستند و
دالوری های رزمندگان دفاع مقدس یکی از مایه های سیره علوی ،نبوی و رضوی است که رزم قهرمانانه مردم و
فتح خرمشهر را به ارمغان آورد .دفاع مقدس نه  18دستگاه فرهنگی و نه بودجه وسیع امروزی بود ،مایه رضوی،
علوی و نبوی در رزمندگان جوشش داش��ت و آن حماسه را آفریدند .اموروز همه مسئوالن به ویژه اربابان هنر،
فرهنگ و ائمه جمعه تالش کنند که در س��ال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ،در زمینه توسعه
اقتصادی فرهنگ سازی نمایند.
بخشی از سخنان فرشید فالح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...هفت��هی فرهنگ رضوی ،بهانه و فرصتی اس��ت ب��رای اینکه دوباره ی��ادآوری کنیم در کش��ور عزیز ما امام
بزرگواری حضور دارد که هم��ه به او مدیون و از برکات وجود او بهرهمندیم .همهی ما ایرانیهای مس��لمان ،به
حضرت علیبن موسیالرضا (علیهالسالم) دلبس��تگی داریم و هفتهی فرهنگ رضوی ،فرصتی ویژه برای ابراز
این ارادت است.
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فعالیت های انجام شده :
سخنرانی ائمه جمعه شهرستانها درخطبه های نمازجمعه درخصوص فرهنگ رضوی
همایش مدیران موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان
برگزاری نشست سینمایی روضه رضوان
برگزاری جشنواره ورک شاپ تجسمی با محوریت امام رضا(ع)
برگزاری شب شعر گلدسته های حرم
برگزاری همایش فرهنگی و ادبی پیامبراعظم(ص)
راه اندازی کاروان سالمت رضوی
همایش ایثار در فرهنگ رضوی
همایش مهدویت در فرهنگ رضوی
برگزاری شب شعررضوی
افتتاح دارالقران جامعه النور
برگزاری نمایشگاه کتاب رضوی
دیدار با خانواده های معزز شهدا در هفته فرهنگ رضوی
همایش سبک زندگی در سیره رضوی
برگزاری مسابقه کتابخوانی رضوی
حضور مدیر کل امور اس��تانهای وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در هفته فرهنگ رض��وی در کرمان و ایراد
سخنرانی در جمع اصحاب فرهنگ و هنر
برگزاری مراسم مداحی وچاوشی خوانی باحضور مداحان وچاوشی خوانان برجسته
برگزاری کارگاههای قصه گویی،شعرخوانی،داستان نویسی وخاطرات زیارت
برگزاری نمایشگاه عکس ،خط،هنرهای تجسمی با موضوع رضوی
برگزاری مسابقات ورزشی با عنوان مسابقات فرهنگی ورزشی رضوی
عضویت رایگان اسامی «رضا» در کتابخانه های عمومی استان
و سایر برنامه های اجرا شده.. .
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()3
استان جنوب کرمان
هفته فرهنگ رضوی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  93/3/3 :لغایت 93/3/9

()4
استان اردبیل
هفته فرهنگ رضوی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  93/5/16 :لغایت 93/5/23

بخشی ازسخنان حجت االسالم والمسلمین سیداحمدحسینی مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی
هفته فرهنگ رضوی فرصت بس��یار خوبی برای ترویج فرهنگ رضوی و گس��ترش س��یره ائمه اطهار(ع) است
هنرمندان جنوب کرمان دارای توانمندی های بسیاری هستند.
دومین هفته فرهنگ رضوی جنوب کرمان از س��وم تا نهم خرداد ماه به مدت یک هفته از شهرس��تان قلعه گنج
آغاز و در شهرس��تان جیرفت پایان خواهد یافت .در تمام برنامه های شهرس��تانهای جنوب کرمان مس��ابقات
فرهنگی در قالب مقاله ،دلنوش��ته و پیامک برای شناخت و بررس��ی ابعاد مختلف زندگی امام رضا (ع) و ترویج
سیره رضوی ویژه دانش آموزان ،دانشجویان ،طالب و گروه آزاد برگزار می شود.
فعالیت های انجام شده :
برگزاری چاووشی خوانی رضوی
برپایی کنگره شناخت امامزادگان منوجان
برگزاری نشست های تخصصی با اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها
دیدار با مددجویان بهزیستی ،کمیته امداد
عیادت از بیماران بیمارستانها
برگزاری نمایشگاه کتاب رضوی
دیدار با خانواده های معزز شهدا در هفته فرهنگ رضوی
و سایر برنامه های اجرا شده.. .

بخشی از سخنان دکتر مجید خدابخش استاندار اردبیل
 ...استان اردبیل شاهد جریان فرهنگی متعدد در س��ال جاری بوده که هفته فرهنگ رضوی سرآمداین جریان
اس��ت .با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد و فرهنگ نامیده اند ما در استان اردبیل شاهد
جریانات متعدد و مبارک فرهنگی هس��تیم که یکی از آنها بزرگداش��ت ائمه اطهار اس��ت که به شکل شایسته
و در قالب مش��ارکت های مردمی اتفاق می افتد .مردم عاش��قانه دراین صحنه ها ب��ا طیب خاطر واذهان وجود
مشارکت می کنند و این آیین فرصتی است تا به لحاظ علمی و از روی عقالنیت به سیره و سلوک ائمه اطهار (ع)
ش��ناخت پیدا کنیم .ائمه معصومین (ع) به ویژه حضرت امام رضا(ع) س��رمایه معنوی این کشور است ما امروز
به برکت وجود آن حضرت در کش��ور شایسته و آبرومندانه زندگی می کنیم و همواره نیز به وجود این امام همام
در س��رزمین پاکی ها افتخار می کنیم .مطمئن هستیم نسل جوان به ویژه پژوهشگران و محققان دراین آیین و
مراسمات با شایستگی و ظرفیت کامل حضور پیدا کرده و یافته های علمی خود را به دنیا عرضه می کنند تا دنیا
به اهمیت و جایگاه تشیع و سیره و سلوک اهل بیت عصمت و طهارت پی ببرد. .
بخشی از سخنان سیدناصراسحاقی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...هدف از برگزاری هفته فرهنگ رضوی عطرافش��انی بوی فرهنگ رضوی در چهار گوشه میهن اسالمی است.
همه برنامه های فرهنگ رضوی با رنگ و بوی اس�لامی و مذهبی و برمدار کلمه توحیدی الاله اال اهلل است .همه
مردم مس��لمان و متدین ایران اس�لامی در همه عرصه ه��ای زندگی اجتماعی فرهنگی و دینی خود با س��بک
زندگی اهل بیت (علیهم الس�لام ) آش��نا هستند و سعی می کنند خودشان را با س��یره و روش زندگانی امامان
معصوم تطبیق دهند .برنامه های فرهنگی هنری که در چارچوب هفته فرهنگ رضوی در سراسرکشور برگزار
می ش��ود نش��اط برگرفته از اصالت های دینی و اعتقادی مردم می باش��د .برنامه های هفته فرهنگ رضوی با
هدف آشنا سازی جامعه با فرهنگ جاری و ساری ایرانی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمنان طراحی شده است.
بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المسلمین دکتر فقیه اسفندیاری رئیس هیأت علمی بنیاد بین
المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...هفته های فرهنگ رضوی برای پرورش این گفتمان که علم سلطان است در شهرهای مختلف ایران اسالمی
برگزار می ش��ود و البته هدف از علم در اینجا علم الهی می باشد .علم ها و دانش هایی که ماهیت الهی و خدایی
نداش��ته باشند سودمند نیستند .واالیی نفس انسانها به معرفت و علم اس��ت و این معرفت آنگاه ارزش می یابد
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که تعلق به مبداء و خداوند داش��ته باش��د .جمهوری اس�لامی در ادامه هجرت تمدن ساز امام رضا(ع) به وجود
آمده اس��ت و تمام ایرانیان و به خصوص مردم والیت مدار اردبیل و بزرگانی که از این دیار برخاسته اند به عنوان
بسترس��ازان تش��کیل حکومت والیی در ایجاد آن نقش دارند .ارایه تمدن الهی به انسان های عصر حاضرهدف
نظام اسالمی در ایران است و برای تحقق این مهم تفکر و تعقل و پرداختن به دانش الهی ضرورت دارد.
فعالیت های انجام شده :
برپایی نسشت های تخصصی در حوزه فرهنگ رضوی
برگزاری نمایشگاه خورشید مهربانی ها
برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب جشنواره کرامت و والیت
برگزاری ویژه برنامه زائران بارانی
برگزاری ویژه برنامه پرنیان عشق
همایش فرهنگی ادبی حضرت باران
همایش سبک زندگی اسالمی در آموزه های رضوی
برگزاری عصر شعر برآستان ارادت
برگزاری نمایش فیلم و نماهنگ رضوی
برگزاری نمایشگاه باغ بسم اهلل
افتتاح  4کانون فرهنگی و هنری با نام و القاب حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
اختصاص موضوع س��بک زندگی اس�لامی در فرهنگ و آموزه های رضوی توسط ائمه جماعات در نماز عبادی
سیاسی روز جمعه  17مرداد
و سایر برنامه های اجرا شده.. .

()5
استان قزوین
هفته فرهنگ رضوی
مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  93/6/6 :لغایت 93/6/17
فعالیت های انجام شده :
برگزاری نمایشگاه رضوی
برگزاری نمایش با موضوعات سیره و معارف رضوی
برگزاری کارگاه کتیبه سازی ،پازل،کارت پستال سازی درحوزه فرهنگ رضوی
برگزاری نمایشگاه وفروشگاه کتابهای مذهبی بارویکردزندگی ائمه معصومین(ع)
برپایی عکاسخانه با عنوان درخیال حرم
عصر شعر با نام شعرخوانی کودکان رضا
برگزاری نشست های تخصصی در حوزه فرهنگ سیره و معارف رضوی
نشست تخصصی با عنوان دخترانه های رضوی در حریم معصومه (س)
برگزاری قصه گویی رضوی با نام ظهر آشنا
برگزاری مسابقات پیامک ادیبانه رضوی
برگزاری عصر شعر رضوی
برگزاری مسابقات فرهنگی ورزشی رضوی
برگزاری مسابقات کتابخوانی با موضوع سبک زندگی رضوی
برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی
برگزاری تأتر خیابانی ،مداحی ،چاووشی خوانی
و سایر برنامه های اجرا شده.. .
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فصل هشتم
اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
استان خراسان رضوی
مجری  :بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
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سخنرانی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
میالد مس��عود و فرخنده هش��تمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) را خدمت
همه ش��ما میهمانان گرانقدر ،آیات عظام و حجج اس�لام ،نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ،اعضای
کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لامی ،اس��تانداران محترم ،مدیران محترم اجرایی و همه حضار و
میهمانان گرانقدر ،خانم ها وآقایان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
بس��یار خوش وقتم که در چنین مناس��بت میمون و مبارکی توفیق یافتم که در محضر شما عزیران و سروران
گرانقدر فرهیختگان و هنرمندان آس��تان عرش نشان و شیفتگان و دلبستگان آن امام همام حضور پیدا کنم و
در این مناسبت به رسم ادب و معرفت ،سالم ها و درودهای خالصانه خود را به آستانش تقدیم کنم.
این دومین س��الی اس��ت که در این خاک پاک و در این خطه مقدس در آیین پایانی جشنواره بینالمللی امام
رضا(ع) حضور مییابم و از این توفیق بزرگ به خود میبالم.
هنگامی که به این جش��نواره دعوت شدم با خود می اندیشیدم که در این آیین پر نور چه بگویم که هم شایسته
و برازنده بزرگی و کرامت آستان موالیمان باشد و هم توصیف مطلوبی از این رویداد بزرگ و ارزشمند فرهنگی
و هنری که دوازدهمین جشنواره بین المللی آن را برگزار می کنیم.
به مشهد که وارد شدم به تدریج مسیر س��بز تجمع جمعیت را در شعاع حریم حرمدیدم .گویی امام هشتم آن
ملجأ نیازمندان خورشیدی است که در مرکز دایرة مکارم آرمیده است و همه در مدارش بیقرار میکاوند و در
امتداد شعاعش آرامش می یابند.
از اینجا بردمد خورشید و اقطار جهان گیرد  /زمینی که در آن هشتمامام شیعیان خفته است
به این نکته اندیشیدم که چه حذبه و جاذبهای است که مضجع موالیمان حضرت علی بن موسی(ع) را در کانون
دایره نور و کرامت قرار داده و این گونه همه بر مدارش میگردند و در مس��یر ش��عاع معارف و مکارمش ره توشه
می اندوزند .این چه قلب تپندهای است در سینه ایران که همه را آب حیات میدهد؟ این چه چشمه جوشان و
بیپایانی اس��ت که همه را سیراب میکند؟ این چه قبلهای است که همه نگاهها را معطوف خویش کرده است؟
این چه ریس��مانی است که اهل فرهنگ و هنر را اینگونه به جش��نوارهای که با نام او اعتبار مییابد پیوند داده
است؟
این زیباترین اندیش��های بود که در س��ر میپروراندم و همراه با تقرب به آس��تان مقدسش روحیه ای تازه می
یافتم .من نیز به ساحت مقدسش قربت مییافتم.
آری ،خورش��ید خراس��ان میدرخش��د و ش��عاع نورش میتواند از هزاران دل بگذرد و جان ها را تسخیر کند؛
بیآنکه ذرهای از پرت ِو اصلی آن کاس��ته شود .ش��عاع نوری که از اینجا تا دورترین شهرها و روستاها در سراسر
گیتی امتداد یافته و مدار جغرافیای یکدلی و مهربانی شده است .وقتی این شعاع به دلهای همگون و شیفته
میتابد درخش��ش همچون نور در آینه دوچندان میشود و اش��تیاق برای آفرینشهای ادبی و هنری ،نجوا و
سخن گفتن با امام را صدچندان میکند.
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بی اختی��ار در حرمش با خود زمزمه می کردم که ایران ما با حضور افتخار آفرین آن حضرت س��رزمین دیگری
اس��ت .این سرزمین زیباس��ت ،این خاک پاک به یمن حضور او پربرکت است .به یمن گامهای او و بشارتی که از
ش��هر پیامبر ،مدینه ،برایمان به ارمغان آورد .او چشمهای اس��ت که در این سرزمین جوشید و سینهها را فراخ و
فرهمند ساخت ،ذوقها شکفت و ذهنها روشن ش��د و کیمیاگران ادب و هنر ،ظرافت و زیبایی را از دل معارف
رضوی بیرون کش��یدند و به قافیه و رنگ و نقش و طرح آراس��تند .خطاب به حضرتش گفتم :وقتی شما قدم به
س��رزمین ما نهادید و میهمان ما شدید فرهنگ رضوی با فرهنگ ملی ما آمیخت و بالیدن گرفت و این مرز و بوم
سرای فرهنگ و هنر شد و سبک و سیاق زندگی ما بر پاشنه فرهنگی که شما بنیان نهادید چرخید.
ایرانیان به مقدم تو جان گذاشتند  /چون سرمه ،خاک پات به مژگان گذاشتند
ایرانیان همیشه ایام جان خویش  /بر کف گرفته در بر مهمان گذاشتند
آری ،هر آنچه از ش��عاع نو ِر جهانتاب آن امامم بزرگوار به چش��م می خورد امید به آینده است که همواره در نگا ِه
دلبس��تگان و ش��یفتگان آس��تانش جریان دارد و قرار و آرامش و امنیت برای مردمان این سرزمین به بار آورده
است.
فرخنده کشوری که تویی شهریار آن  /آسوده مردمی که تویی غمگسار آن
کاروان سعادتمند وجود مقدس او چنان پربرکت و نعمتآفرین بود که هر کجا قدم نهاد چشمهای از ذوق سلیم
و طبع شیرین جوش��ید و این چشمهها همچنان جاری و ساری است و برخی از آن در این جشنواره حاضر قابل
مشاهده است.
ما که در اینجا گرد هم آمده ایم و آنان که به هر طریق در این جش��نواره ش��رکت کرد ه و برگزیده ش��دهاند همه
اهالی فرهنگ و هنر و ش��یفتگان درگاه آن حضرتیم و ذکر زیارتمان را به زبان خودمان میگوییم؛ سالهاست در
مدح حضرتش ش��عر میسراییم ،داس��تان روایت میکنیم ،به خط خوش مینگاریم ،عکس میگیریم ،نقاشی
میکنیم ،فیلم و نمایش میس��ازیم ،میخوانیم و مینویسیم و مینوازیم .ما با آفرینش هنر و ادبیات برای او خو
گرفتهایم.
ای امام همام این لطف و کرامت شماس��ت که ذهن ما را روش��ن ،چش��مانمان را با زیبایی عجین و دستانمان را
هنرآفرین کرده است و البته بدیهی است وقتی شما مستمع و تماشاگر باشید هر صاحبسخن و صاحبهنری
بر س��ر ذوق میآید و شعر ش��یرین و هنر زرین میآفریند .اما کجاست آن هنر و س��خنی که بتواند تمام و کمال
شایستة شأن شما باشد؟
کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست  /که تر کنم سرانگشت و صفحه بشمارم
نیک میدانیم که فرهنگ و منش ش��ما توأم با رأفت اس��ت؛ توأم با مهربانی ،همراه با آرامش و دوست داشتن و
احترام گذاش��تن؛ آن گونه که «محبت ب��ه دیگران را نیمی از عقالنیت و خردورزی» دانس��تید .آنچه که امروز
در جامعه ایرانی بدان محتاجیم عقالنیت توأم با محبت اس��ت .توس��عه و پیشرفت در پناه وحدت و همدلی و با
عقالنیت و محبت حاصل میشود؛ چیزی که به وضوح در فرهنگ رضوی متجلی است.
جش��نواره امام رضا (ع) به عن��وان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری جمهوری اس�لامی ایران یکی از بارزترین
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مظاهر دیپلماس��ی فرهنگی در داخل و خارج از مرزها به ش��مار میآید؛ نقش��ی کمنظیر که دیگر رویدادهای
فرهنگی هنری کمتر قادر به ایفای آن بودهاند.
این رویداد آیینی نمونه بارزی از یک فعالیت فرهنگی است که با درایت و طمأنینه شکل گرفته و از ساختارهای
منظم و دقیقی برخوردار اس��ت .این موفقیت ع�لاوه بر عنایت ویژه صاحب اصلی جش��نواره ،حضرت علی بن
موس��یالرضا(ع) ،حاصل عشق و ارادت بیحد و حصر و بدون چشمداش��ت بنیانگزاران و برگزارکنندگان این
جشنواره در طول  12سال گذشته است.
بر آنان که دس��تی در برگزاری جشنوارههای بینالمللی دارند پوشیده نیست که برپایی چنین رویدادی آن هم
با فراگیری بیش از  200نقطه در  31اس��تان و  75کشور در طول یکسال ،کاری بس بزرگ و دشوار است و عالوه
بر بودجه و امکانات ،نیازمند عِده و ُعده فراوان در صف و س��تاد .با این همه ،این رویداد بزرگ فرهنگی هنری نه
از بودجه و امکانات فوق العاده ای برخوردار اس��ت و نه از عِده و ُعده موظف فراوان ،بلکه مدیریت این جش��نواره
به گونهای طراحی شده اس��ت که چنین رویداد بزرگی را در طول یکسال با بهرهگیری از مشارکتهای متعدد
در درون وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و دیگر نهادها و س��ازمانها و با حضور عاشقان فرهنگ رضوی برگزار
کند و به حق در این کار س��ترگ و ارزشمند موفق بوده است .می توان گفت حداقل در داخل کشور هیچ رویداد
فرهنگی هنری را با چنین وس��عت و گستردگی س��راغ نداریم و از این منظر ،جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
الگو و تجربه ارزش��مندی اس��ت که باید در برپایی دیگر رویدادهای فرهنگیآیینی مورد استناد و استفاده قرار
گیرید.
و به این مناس��بت پیشنهاد میکنم در کنار همه تولیدات فرهنگی هنری جش��نواره ،دستاوردها و تجربههای
مدیریتی حاصل از  12سال برگزاری این جشنواره ،مستند و منتشر شود.
ِ
به همکارانم در جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)توصیه میکنم در مس��یری گام بردارن��د که جهان بتواند از
روزآم��دی آموزهها و فرهنگ رضوی در تعام�لات نوین خود بهره برد و خنکای این دریای بیکران را به س��ینه
تکتک آزادیخواهان جهان برساند.
اگ��ر با دقت به ابعاد این جش��نواره توجه کنی��م خواهیم دریافت که جش��نواره امام رضا(ع) مبدأ بس��یاری از
جریانها ،رویدادها و نهادسازیهای فرهنگی در این سالها بوده و احیا بسیاری از مناسبتها و آیینهای دینی
و ملی در پناه این جشنواره صورت پذیرفته است.
از نکات بارز و ش��اخص این دوره از جشنواره توجه به سبک زندگی رضوی به عنوان یکی از تاکیدات مقام معظم
رهبری است؛ سبکی که امید میرود به سبک معیار در زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شود.
جش��نواره امام رضا امروز و پس از یک دهه ،درخت تناوری ش��ده است که برگ و بار آن در همه جای ایران و چه
بسا هر جای جهان که عاشق و دلبستهای به اهلبیت عصمت و طهارت(علیهم السالم) و امام هشتم وجود دارد
گسترده شده است و در بسیاری از کشورها به صورت رویدادی بومی و مردمنهاد درآمده است.
الزم می دانم از همه کس��انی که بنیانگذار این جشنواره بودهاند و آنان که در طول این سالها به شوق خدمت
سلطان ملکپاسبان ،کوشش کردهاند تشکر میکنم؛ به ویژه افراد گمنامی که بیادعا در گوشه و کنار
به آستان
ِ
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کشور بار اصلی مسئولیت جشنواره را بر دوش داشتهاند.
تردیدی نیست که جشنواره موفقی با این همه دستاوردهای دلنشین و رویدادی با چنین وسعت و عظمت و این
همه مخاطب ،نیاز به حمایت بیشتر دارد .حمایتی که با جان و دل شکل میگیرد و از فردا آغاز میشود.
همچنین الزم می دانم از تالش بی وقفه و بی ش��ائبه برادر ارجمند و فرهیخته ام جناب آقای سید جواد جعفری
و دبی��ر دیرینه و موفق جش��نواره ،اعضای هیئت امناء ،هیئ��ت مدیره ،اعضای دبیرخان��ه و کارکنان بنیاد بین
المللی فرهنگیهنری امام رضا(ع) و همه دبیران و برگزارکنندگان جش��نوارههای اس��تانی در سراسر کشور و
همکارانمان در حوزه بینالملل صمیمانه تش��ـکر و سپاسگزاری نمایم و برای همه شما عزیزان آرزوی سالمتی
و توفیق خدمت بیشتر به این آستان دارم.
هر كجا خورشید میتابد نشان روی توست  /میرساند بر همه عالم پیامت آفتاب
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س�خنرانی حجت االسالم و المسلمین احمد س�الک کاشانی رئیس کمیس�یون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
خدا را شکر می کنم که در این محفل بسیار امام رضایی حضور پیدا کردیم برای تقدیر و تشکر از زحمات دوستان
و بیان چند نکته خیلی فش��رده و مختصر .خجس��ته میالد نور حضرت فاطمه معصومه(س) ،شاهچراغ(ع) و به
ویژه میالد پرنور و مطهر علی ابن موسیالرضا(ع) را به همه شما عزیزان و مسلمین جهان تبریک عرض می کنم
و انشاهلل بستری باشد برای رشد بیشتر اسالم و فرهنگ ناب اسالم در سطح جهان.
ام��ا نکته اول؛ روایتی مفصل حضرت رضا(ع) در ذیل ایه  124س��وره بقره دارد این بیانگر چند مطلب اس��ت از
مجموعه آن مطالب من یک نکته اش را انتخاب کردم و چند تذکر:
حضرت رضا(ع) قال «الینال عهد الظالمین » را می فرماید  (:فابطلت هذه االیة إمامة کل ظالم إلی یوم القیامة)
اثبات حاکمیت جمهوری اس�لامی و حاکمیت اس�لام در ش��رایط کنونی و در قرن حاضر است .در این روایت
موقعیت و جایگاه رهبری و امامت بیان شده اس��ت .اما آنچه که متناسب با شرایط امروز ماست این جمله ای از
ار ُه َُهّ
حضرت رضا(ع) در انتهای این خطبه بس��یار مفصل اس��ت و می فرمایدَ :و إ ِ َن ال ْ َع ْب َد إ ِ َذا ْ
الل َع َّز َو َج َّل أِ ُل ُمو ِر
اخ َت َ
ِیع الْحِ ْک َمةَِ ،و أَل ْ َه َم ُه ال ْ ِعلْ َم إِل ْ َهام��اًَ ،فلَ ْم یَ ْع َی ب َ ْع َد ُه ب َِج َوابٍ َولاَ یُ َح َّی ُر فِی ِه
��ر َح َص ْد َر ُه ل َِذل َِکَ ،و أَ ْو َد َع َقلْ َب ُه یَ َناب َ
ع َِبا ِدهِ ،شَ َ
َ
َار َو َخ َّص ُه َُهّ
ون ُح َّج َت ُه َعلَى
الل ب َِذل َِک ل َِی ُک َ
َع ِن َّ
الص َوابِ َ ،و ُه َو َم ْع ُصو ٌم ُم َؤیَّ ٌد ُم َو َّفقٌ ُم َس َّد ٌدَ ،ق ْد أم َِن ال ْ َخ َطایَا َو ال َّزل َ َل َو ال ْ ِعث َ
ع َِبا ِد ِه َو شَ اه َِد ُه َعلَى َخلْ ِق ِه
در ش��رایط کنون��ی و در غیبت کبری حضرت مهدی(عج) ما ق��رار داریم و خداوند بن��دگان و جهانش را بدون
رهبری نگذاش��ته است .خدا را ش��کر می کنیم که دیروز در س��ایه رهبری امام (ره) بودیم امروز هم در محضر
حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای هس��تیم .بی گمان خدای متعال بنده ای را برای سرپرس��تی امور بندگان
خودش قرار می دهد ولی این بنده خدا را با چند ویژگی حمایت می کند :یک اینکه س��ینه ای فراخ برای او قرار
می ده��د و برای او تنظیم می کند .دوم چش��مه هایی از حکمت را در دل و قلب او جاری می کند و س��وم زبان
گویا برای او قرار می دهد تا جواب قانع کننده به س��واالت بدهد و در سخنش هیچگونه خللی نیست جز صحت
ودرستی پس او انسانی موفق است و این انسان پاینده است و مورد تایید حضرت حق است بی شک از هر اشتباه
و لغزشی در امان و به دور است.
ما امروز زیر س��ایه بلند رهبری قرار داریم و او تداوم بخش راه سلس��له الذهب اس��ت و او تداوم بخش راه انبیاء و
نهضت عاشورا و نهضت رضوی اس��ت و امروز افتخار ما در سطح جهان همین مسئله است .ما در پیچ تاریخ قرار
گرفته ایم و از ای��ن مرحله باید با عزت و قدرت عبور کنیم و بحمداهلل االن هم با هدایت ها و تبیین سیاس��ت ها
توسط ایشان کار پیش می رود.
در مقابل ،نظام غرب ضربه سنگینی دیده است و رو به اضمحالل است و جهانیان به سوی یک نظام نوین جهانی
با رویکرد فرهنگ اسالم ناب محمدی(ص) و با محوریت حاکمیت دینی پیش می رود و این حرکت شکل گرفته
است .نمود این مسئله در حرکت بیداری اسالمی و در مسائل مختلف است.
اصوال فرهنگ قرآن و عترت و اهل بیت ،جهانی است که از این جمله دوازدهمین جشنواره حضرت امام رضا(ع)
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است که ظرفیت و فرصتی است بسیار مهم که بیش از  200نقطه و  75کشور جهان به این جشنواره روی خوش
و استقبال نش��ان داده اند که امروز شاهد اختتامیه آن هستیم و شاهد این همه عظمت و بزرگواری که به وجود
آمده و خلق شده است.
مق��ام معظم رهبری افق حرکت آینده جهان را یک افق بلندی ترس��یم فرمودند به اقتضای قرآن و مجموعه ی
ارزش ه��ای دینی .پس باید این موقعیت را غنیمت ش��مرد و مقدمات حکومت جهان��ی مصلح کل را با همین
حرکت فراهم کرد.
کشور ما به عنوان ام القری جهان اسالم ،تحت فشار جنگ نرم است و آثار این جنگ نرم را از رسانه ها و مطبوعات
ش��اهد هستیم لذا باید بنیه های فرهنگی دینی را در داخل کش��ور با تدبیر و علم و ایمان توسط دولت محترم و
مردم عزیز و علما و حوزه های علمیه و دانش��گاه ها تقویت کرد .اطالع رسانی مستند دینی رسالت همه ماست.
بنابراین در ش��رایطی قرار داریم که هم داخل را باید تقویت کنیم هم جهت دهی در سطح جهان پشت سر مقام
معظم رهبری داشته باشیم.
در پایان تش��کر می کنم از همه عزیزانی که در این جشنواره بسیار مهم در  31استان و بیش از  70کشور جهان
تالش کرده اند و به مهمانان عزیز به نوبه خودم به عنوان رییس کمیس��یون فرهنگی مجلس که همه اعضای آن
و نمایندگان مشهد در مراسم حضور دارند تقدیر و تشکر می کنم.
کمیس��یون فرهنگی مجلس این آمادگی را دارد که این قبیل ظرفیت ها را ک��ه در داخل و خارج برای مقابله با
دش��منان سرس��خت اس�لام تالش می کنند حمایت کند و این حمایت را از حیث معنوی و مادی ما برای خود
رسالت می دانیم و امیدواریم سال آینده سیزدهمین دوره جشنوراه بین المللی امام رضا(ع)  140کشور جهان
را تسخیر کند.
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س�خنی از علیرضا رشیدیان استاندار خراس�ان رضوی ،به دوازدهمین جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)
والدت با س��عادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و حضرت احمد بن موس��ی (ع) (شاهچراغ)و
ولی نعمت ایرانیان حضرت ابالحسن علی بن موسی الرضا(ع) و دهه کرامت رضوی بر همگان مبارک باد.
ده��ه کرامت دهه اول ماه ذی القعده اس��ت که آغازش ب��ا والدت حضرت معصومه (علیها الس�لام) و میانه آن
والدت حضرت ش��اهچراغ و پایانش با والدت حضرت ابوالحس��ن علی بن موس��ی الرضا(ع) می باشد .این دهه
یادآور بسیاری از مطالب عالی و مفاهیم بلند و س��ازنده و ارزشمند است .همچنین این دهه یادآور لطیف ترین
عالئق و مهر و وفای کم نظیر یک خواهر نس��بت به مقام ش��امخ و معنوی برادر و ولی امرشان است .مهر و وفایی
که خواهری عالمه ،مهربان و دلداده را به هجرت وادار نموده و غربت و بیماری و مرگ در جوانی را برای او آس��ان
کرده اس��ت .مهربانی که مشابه آن جز در مورد امام حسین(ع) و حضرت زینب (س) سابقه ندارد .دهه کرامت از
یک سو تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان واال مقام و گرانقدر جهان اسالم و از سوی
دیگر یادآور رهبری عالمانه و مجاهدانه عالم آل محمد (ص) می باشد.
تمام مفاهیم س��ازنده ای که ما در فرهنگ اس�لامی داری��م در این دهه تداعی می ش��وند چرا که حرم حضرت
معصومه(س) و امام رضا(ع) کانون شور و شعور ،حوزه های علم و دانش ،دعا ،قرآن و نیایش است .امام صادق(ع)
پیش از والدت کریمه آل محمد(ص) فرمودند :خدا را حرمی است و آن مکه است ،امیرمومنان را حرمی است و
آن کوفه است و ما اهل بیت را حرمی است و آن قم است .به زودی بانویی به نام فاطمه از تبار من در آنجا دفن می
شود که هر کس به زیارتش بشتابد بهشت بر او واجب گردد.
نجمه خاتون همسر گرامی امام کاظم(ع) تنها دو فرزند در دامان خویش پرورش داد و آن ها عبارتند از خورشید
فروزان امامت حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) و حضرت معصومه(س) بانوی عالمه و مرجع پاسخ به سواالت
شیعیان در غیاب امام.

دهه اول ذی القعده که دهه کرامت نامگذاری ش��ده با والدت با س��عادت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه(س)
آغاز و تا والدت حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) ادامه می یابد .ای��ن نامگذاری به دلیل کرامات این دو بزرگوار
از اهل بیت(ع) بوده و اس��تقبال بی ش��ائبه ملت ما و خیل عظیم زائران داخلی و خارج��ی نیز به دلیل کرامات،
معجزات و سیره زندگی عالمانه ای است که از این بزرگواران نقل و مشاهده شده است.
امروز دشمن از تمامی ظرفیت های نرم و سخت افزاری خود برای توطئه در کشورهای اسالمی استفاده می کند
و به همین دلیل وحدت و همدلی حول مشترکات مذهبی نیاز اصلی برای ممالک اسالمی و ملت های مسلمان
در جهان به شمار می رود و رویه و منش امام رئوف راهکار عملی و اجرایی امروزین جهان اسالم است.
آنجا که امام رضا(ع) عقل را تعریف می کنند که عقل ش��خص مسلمان تمام نیست مگر اینکه ده خصلت را دارا
باش��د که بعضی از آن ها عبارتند از :از او امید خیر باش��د ،از بدی ها در امان باش��د ،خیر اندک دیگری را بس��یار
شمارد ،خیر بسیار خود را اندک شمارد ،در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود و خواری در راه خدایش از عزت
با دشمن محبوب تر باشد.
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نوآوری بسیار جذاب دهه کرامت در توسعه فرهنگ رضوی با بکارگیری همه ظرفیت ها و توانمندی ها در عرصه
داخلی و خارجی و با حضور فرهیختگان و هنرمندان ،اع��زام خادمان بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی
بن موسی الرضا (علیه آالف تحیه و ثناء) به استان های مختلف کشور که موجب گسترش عطر رضوی در داخل
و خارج بوده و در س��ال جاری  200شهر ایران و  45شهر از  12کشور جهان را تحت پوشش جشن های زیرسایه
خورشید قرار داده اند ،حلقه مفقوده ای بود که با ایجاد چنین سازوکاری در راستای کالم نورانی آن حضرت که
فرمودند« :لو علم الناس محاس��ن کالمنا لتبعونا» می تواند گام های بزرگی برای انتش��ار زنده معارف غنی اهل
بیت(ع) در اقصی نقاط ایران و جهان گردد.
در خاتمه امید اس��ت انش��ااهلل به برکت وجود بارگاه مطهر آن حضرت ما مجاورین حضرتش با تأس��ی به سیره
سراس��ر نور و رحمت این امام همام(ع) بتوانیم نمونه ای برای تجلی سبک زندگی اسالمی به سایر نقاط ایران و
جهان اسالم باشیم.
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سخنرانی سید جواد جعفری دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
درآیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
به مدد الطاف الهی دوازدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه الس�لام) با ی��اد خدا و با نام مبارک
دوازدهمین ستاره درخشان آسمان امامت و والیت آغاز و به انجام رسید.
لحظه به لحظه از برکات آس��تان مقدس حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السالم) و حضرت فاطمه معصومه
(سالم ا ...علیها) و حضرت شاهچراغ (علیه السالم) بهره مند بود.
کوشید تا تحقق بخش رهنمودهای مقام معظم رهبری در سال اقتصاد و فرهنگ باشد.
کمی و کیفی برخوردار بود.
جشنواره ای که در این دوره به قول صاحبنظران از رشد چشمگیری در ابعاد ّ
آنچه که در دهه کرامت به بروز و ظهور رسید تجلی عملیاتی گسترده از فرهنگ و معنویت بود که در  31استان
و  200نقطه از جهان به وقوع پیوست.
این جشنواره را می توان یادآور بس��یاری از خاطرات دوران دفاع مقدس دانست .نقش آفرینی های کم نظیری
که باید دستمریزاد و خداقوت گفت.
 از بانوی سالخورده ی روستایی که همه بضاعت خود را با ظرفی میوه از تنها درخت باغچه منزلش ،خدمتگزاران
فرهن��گ رضوی را ضیافت می کند تا کاروان های نمادین که به عش��ق س��الروز ورود حض��رت امام رضا (علیه
السالم) در قدمگاه های مسیر جاده والیت بر پا می شود.
 از تالش علمی فرهیختگان تا دل نوشته دانش آموزانی گمنام از کوچکترین مدرسه جهان
 از خلق آثاری ماندگار تا یک تصویر از یک حدیث توسط هنرمندانی خوش ذوق
 از حضور شاعرانی سرشناس و صاحب نام تا اشعاری بدیع از نقاطی دور دست
از جوانان برومندی که فرهنگ رضوی را در مس��جد ترویج م��ی کنند تا بقاع متبرکه و امامزادگانی که در اقصی
نقاط کشور قطب فرهنگی دهه کرامت می شوند.
 از اندیشه ورزی دانشگاه ها و حوزه های علمیه تا هدایت های عالمانه هیئت های علمی و داوری
 از مطبوعات و خبرگزاری ها تا شبکه گسترده رسانه ی ملی
 از رهنمودهای آیات عظام و علمای اعالم تا حمایت های بی دریغ دولت محترم و مجلس محترم
 از توجه ویژه کمیس��یون محترم فرهنگی مجلس عزیز تا پشتیبانی های همه جانبه وزیر فرهیخته و اندیشمند
فرهنگ و ارشاد اسالمی
 از تدابیر همه جانبه ش��ورای سیاستگذاری تا تصمیمات ثمر بخش هیئت امناء و هیئت مدیره بنیاد بین المللی
امام رضا (علیه السالم)
 از محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا اقدامات س��نجیده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رایزنی
های فرهنگی و همراهی های ارزشمند وزارت امور خارجه
 از مشارکت فعال مجمع جهانی اهل بیت (علیهم الس�لام) تا نوآوری های جامعه المصطفی العالمیه و مدارس
ایرانی در خارج از کشور
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 از ورود مؤمنانه س��تاد عالی کانون های فرهنگی هنری مس��اجد با  17کارگروه عضو ش��ورای هماهنگی دهه
کرامت تا حضور پرشکوه مردم در جشن های عید رضوی
 از نوید بخشی سازمان س��ینمایی در حمایت از فیلم های مروج اخالق رضوی تا تفاهم نامه کیفیت بخشی آثار
ادبی در معاونت فرهنگی
 از اولویت بخش��ی ارزش��یابی هنری برگزیدگان جش��نواره در معاونت هنری تا حمایت های رسانه ای معاونت
مطبوعاتی
 ازمرکزرسانههایدیجیتالتاپژوهشگاهفرهنگ،هنر،ارتباطاتومرکزاطالعرسانیوروابطبینالمللدروزارت
 از پشتیبانی های همه جانبه معاونت توسعه ،مدیریت و منابع تا هماهنگی های ارزشمند معاونت مجلس و امور
استان ها
 ازمدیریتجهادیاداراتکلفرهنگوارشاداسالمیتاتنوعبرنامههایکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
 از مسئولیت پذیری سازمان محیط زیست تا برنامه های عملیاتی میراث فرهنگی
 از همراهی های عالمانه کمیته امداد امام تا اقدامات فاخر سازمان اسناد و کتابخانه های آستان قدس رضوی
 از رخدادهای بدیع در وزارت ورزش و جوانان تا حضور دلگرم کننده بسیج سرافراز
در یک کالم می توان گفت همه و همه هستند
 از مرز بازرگان تا مرز سرخس
 از خلیج فارس تا ساحل دریای مازندران
 از قاره آفریقا تا قلب آمریکا و اروپا
 از شبه قاره هند تا دورترین نقاط آسیا و اقیانوسیه
رویدادی که در بستر آن ایران و جهان به احترام امام رئوف به پا خاسته است.
براستی چرا این همه اشتیاق؟
در اینجا الزم می آید تا به فرمایشی از حضرت امام رضا (علیه السالم) که به روایت از پیامبر اکرم (ص) نقل شده
است اشاره نمایم تا راز استواری این جشنواره خدایی بیش از پیش آشکار شود.
حضرت موس��ی از پرودگارش پرسید :ای خدای من آیا از من دوری تا تو را با فریاد بخوانم یا نزدیکی تا با تو نجوا
کنم؟ خداوند متعال وحی فرمود ای موسی من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند.
با چنین باوریس��ت که جش��نواره ای به وس��عت دل های عاش��ق و به پهنای ایران و جهان در س��احت مقدس
هشتمین حجت خدا شکل می گیرد .هزاران نفر عاشق و دلداده در این مسیر قدم و قلم می زنند و زبان به ذکر او
جاری می سازند تا مصداقی باشند از هم هم نشینی با خداوند متعال
این همه نعمت هایی است بی پایان که فقط می توان گفت:
از دست و زبان که برآید کز عهده شکرش بدر آید
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدای آورد
ور نه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد
و السالم علیکم و رحمت ا ...و برکاته
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خادمان فرهنگ رضوی تجلیل شده درمراسم اختتاميه
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
حضرت آیت ا ...العظمی ناصر مکارم شیرازی تألیف کتاب مناظرات تاریخی امام رضا(علیه السالم)
جن�اب آقای احمد مس�جد جامعی حمایت از راه اندازی و برگزاری نخس��تین دوره های جش��نواره بین المللی امام
رضا(علیه السالم)
جن�اب آقای حاج محمدعلی کریم خانی اجرای آوای ماندگار آمدم ای شاه پناهم بده در ساحت مقدس حضرت امام
رضا(علیه السالم)
جناب آقای سیروس مقدم ساخت سریال پایتخت در  3سال متوالی با پرداختن به ترویج فرهنگ زیارت حضرت امام
رضا(علیه السالم)
حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمدعلی لبخندان راه اندازی کاروان پیاده در  8سال متوالی باطی مسیر
 1139کیلومتری بندرعباس تا قم برای زیارت حضرت فاطمه معصومه (سالم ا ...علیها)
جن�اب آق�ای مهندس س�یدجالل فیاضی خدمت به س��احت مق��دس فرهنگ رضوی ب��ا کمک ب��ه راه اندازی و
مدیرمسئولی روزنامه قدس به مدت  16سال
جناب آقای مهندس محمودرضا برازش انتش��ار صدها عنوان کتاب در زمینه س��یره ،زندگانی و معارف حضرت امام
رضا(علیه السالم)
حجت االسالم والمس�لمین جناب آقای سیدعلی ش�بیری تولید نرم افزار کریمه ی اهل بیت (سالم ا ...علیها) با
جذابیت طراحی و بهره مندی از منابع فرهنگ رضوی
جناب آقای دکتر ادگاردو روبین (س�هیل اس�عد) تبلیغ و ترویج فرهنگ رضوی به عنوان امام جماعت مسجد امام
رضا(علیه السالم) در شهر سویا اسپانیا
جناب آقای احمد علی الخرساء انتشار بیش از شش عنوان کتاب با موضوع سیره و معارف امام رضا (علیه السالم)
جناب آقای احمد آدامو الصفا تألیف و انتش��ار کتاب امام رضا (علیه السالم) شهید مشهد و تأسیس کتابخانه امام رضا
(علیه السالم) در الگوس
جن�اب آقای دکتر پاتریک رینگنبرگ تألیف کتاب معماری و آرایه های حرم امام رضا (علیه الس�لام) در مش��هد و
تألیف کتاب راهنمای فرهنگی مشهد
حجت االسلام و المسلمین جناب آقای س�ید مرتضی رضوی برگزاری همایش علمی و فرهنگی امام رضا (علیه
السالم) در شهر ماجانگو و تأسیس مرکز پاسخگویی به شبهات و سئواالت دینی فرانسوی زبانان در مسجد امام رضا (علیه
السالم)
س�رکار خانم مدیحه رسول خلق ده ها اثر فاخر نقاش��ی آبرنگ از جمله تابلو روضه الرضا (علیه السالم) ،تابلوی نمای
داخلی حرم امام رضا (علیه السالم) و تابلوی گنبد و مناره های مسجد گوهرشاد
جناب آقای شیخ حسین العوالی تأسیس مسجد امام رضا (علیه السالم) در کامپاال کشور اوگاندا
جناب آقای عزیز نبی اُف تبلیغ و ترویج فرهنگ رضوی با تسلط به فن خطابه در اشاعه احادیث
حجت االسلام و المس�لمین جناب آقای علی کاظمی کمک به گس��ترش برنامه های جش��نواره بین المللی امام
رضا(علیه السالم) در خارج از کشور و بومی سازی جشن های دهه کرامت

فصل نهم
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
از نگاه تصویر
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فصل نهم
دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
از نگاه تصویر
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دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
و رییس شورای بین الملل جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

علی اصغر کاراندیش مروستی
معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
و رییس کمیته برنامه ریزی جشنواره بینالمللی
امام رضا(ع)

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس کارگروه هنری جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

دکتر حجت ا ...ایوبی
رییس سازمان سینمایی کشور
و رییس کارگروه سینمایی جشنواره بین
المللی امام رضا(ع)

دکتر حسین انتظامی
معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس کارگروه مطبوعاتی جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

حمیدرضا ارباب سلیمانی
مشاور وزیر و دبیر ستادعالی کانون های فرهنگی
هنری مساجد کشور و رییس شورای هماهنگی
بزرگداشت دهه کرامت

دکتر علیرضا حاجیان زاده
مدیرعاملکانونپرورشفکریکودکانونوجوانانکشور
و رییس کارگروه کودک و نوجوان جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

دکتر محمد رضا جوادی یگانه
رییس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
و رییس کارگروه پژوهشی جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

حجت االسالم و المسلمین احمد شرفخانی
معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
و دبیر بزرگداشت پنجم ذی القعده روز تجلیل از امامزادگان و بقاع
متبرکه

دکتر سیدعباس صالحی

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس کارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

دکتر سید مرتضی موسویان
رییس مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و رییس کارگروه رسانه های دیجیتال جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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دبیران برنامه های موضوعی دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

دکتر محمود واعظی
مشاور ویژه رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی
و دبیر شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام
رضا (ع)

همایون امیرزاده
مشاور علمی ،فرهنگی و مدیریتی معاونت فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیر کارگروه فرهنگی جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)

دکتر حسن مهرجردی
مشاور معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی
و دبیر کارگروه هنری جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)

دکتر علی اکبرصفی پور
دبیرجشنواره عکس رضوی
آذربایجان شرقی

مرتضی طاهریان
معاون فرهنگی هنری ستاد عالي كانون هاي
فرهنگي هنري مساجد كشور
و دبیر شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت

دکتر علی سروری مجد
نماینده محترم پژوهشگاه
و دبیر کارگروه پژوهشی جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

محسن فضلی
معاون فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و
نوجوانان کشور
و دبیر کارگروه کودک و نوجوان جشنواره
بین المللی امام رضا(ع)

دکتر محمودرضا اکرامی فر
مشاور معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیر کارگروه مطبوعاتی جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

محمد حیدری
مشاور ریاست سازمان سینمایی کشور
و دبیر کارگروه سینمایی جشنواره بین المللی
امام رضا(ع)

حسین واعظیان
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل مرکز توسعه
فن آوری اطالعات و رسانه های دیجیتال
و دبیر کارگروه رسانه های دیجیتال جشنواره
بین المللی امام رضا(ع)

محمد قطبی دبیرجشنواره جلوه های
فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی
اصفهان

دکتر حمیده ماحوزی دبیرجشنواره
مشاعره رضوی
بوشهر

محمدباقر کریمی دبیر جشنواره
شعر رضوی به زبان ترکیآذری
آذربایجان غربی

سیدموسی حسینی کاشانی
دبیرجشنواره نهضت کتابخوانی
رضوی
البرز

دکتر برزین ضرغامی دبیرجشنواره
خبرگزاریها  ،نشریات الکترونیک و
رسانه های برخط رضوی
تهران

دکتر ناصر اسحاقی دبیرجشنواره
مدیحه سرایی  ،چاوشی خوانی و
تواشیح رضوی
اردبیل

علی گهرسودی دبیرجشنواره
سفرنامه نویسی و خاطره نویسی
رضوی
ایالم

سیداحمد حسینی دبیرهمایش
والیت در فرهنگ رضوی
جنوب کرمان
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جواد کارگران دبیرجشنواره ادبیات
کودک و نوجوان رضوی

احمد محبی دبیرهمایش
بزرگداشت امامزاده حسین بن
موسی الکاظم(ع)

حسین ثابت قدم دبیرهمایش
آموزه های سیاسی امام رضا(ع)

همایون قنواتی دبیرجشنواره
شعررضوی به زبان عربی

محمدرضا سوقندی دبیرجشنواره
داستان نویسی رضوی

عباس دانشی دبیرهمایش فضایل
رضوی

چهارمحال

خراسان شمالی

سمنان

خراسان جنوبی

خوزستان

سیستان

سیدسعید سرابی دبیرجشنواره
خوشنویسی رضوی
خراسان رضوی

مهدی احمدی دبیرجشنواره
نمایشنامه نویسی رضوی
قزوین

عبدالرضا ایزدپناه دبیرهمایش
حدیث رضوی
قم

ناصر مقدم دبیرهمایش منزلت
خانواده و سبک زندگی در فرهنگ
رضوی

فرشید فالح دبیرجشنواره
شعررضوی
کرمان

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه
دبیرهمایش سیمای امام رضا(ع)
درآیینه ادبیات معاصر

احمد همتی بوشهری دبیرجشنواره
هنرهای تجسمی رضوی

علی اصغر فضیلت دبیرجشنواره
پویانمایی رضوی

دکتر فیروز فاضلی دبیرجشنواره
جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات

زنجان

فارس

گلستان

کرمانشاه

گیالن
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رحیم جعفری دبیرجشنواره
شعررضوی به زبان کردی
کردستان

امین کمالوندی دبیرجشنوارهآیین های
نمایشی و پرده خوانی رضوی و کنگره
بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه (س)
کهگیلویه و بویراحمد

دکتر حمیدرضا حنان دبیرجشنواره
نماهنگ رضوی
لرستان
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دکتر عباسعلی ابراهیمی
دبیر جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)
مازندران

حسین شاکری دبیرهمایش شناخت
اخالق وآداب رضوی

دکترعلیرضا درویش نژاد
دبیرجشنواره تأتر کودک و نوجوان
رضوی

فاضل عبادی دبیرجشنواره دوبیتی
سرایان رضوی

محمدرضا ده بیدی پور
دبیرجشنواره فیلم مستند و کوتاه
رضوی

دکتر بابک دربیکی دبیرجشنواره
پیامک ادبی رضوی

همدان

حسین واعظیان

دبیر جشنواره رسانه های دیجیتال
رضوی

مرکزی

علی اصغرحاجی نقی دبیرهمایش
مدیریت اسالمی در فرهنگ رضوی

هرمزگان

یزد

محسن فضلی
دبیرجشنواره های
کودک و نوجوان رضوی

سروان علی کوثری دبیرجشنواره
وبالگ نویسی رضوی

محمد هادی زاهدی دبیرجشنواره
کتاب سال رضوی
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رجبعلی لباف خانیکی دبیرهمایش
جاده والیت

محمدحسین عبدالهی
دبیرجشنواره محراب

محمد درویش دبیرجشنواره محیط
زیست در فرهنگ رضوی
ابراهیم زاکری دبیرویژه برنامه
آسمان هشتم

کوروش صبوریان دبیرجشنواره
فرهنگی ورزشی رضوی

محمدمهدی ایمنی دبیرویژه برنامه
نسیم والیت
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استان قم

دکتر فایزه عظیم زاده اردبیلی
دبیرهمایش هم اندیشی سیره و
تعامالت اجتماعی در فرهنگ رضوی

دکتر محمد کافی دبیرهمایش سیره
و معارف رضوی

دکتر مصطفی مهرابی بهار
دبیرهمایش طب الرضا(ع)

دکتر ناصر پریز دبیرهمایش تعلیم و تربیت
و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

دکتر ابراهیم تقی زاده دبیرمسابقه
سیره و معارف رضوی

دکتر سیدحسین مجتبوی دبیرهمایش
عرفان اسالمی درآموزه های رضوی

دکتر محمود سخایی دبیرهمایش
سلسله الذهب

دکتر جواد حدادنیا دبیرجشنواره
ادبیات داستانی رضوی

دکتر محمد محقق دبیرهمایش قرآن
کریم و میراث تفسیری امام رضا(ع)
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افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و آغاز جشن های دهه کرامت
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افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و آغاز جشن های دهه کرامت

استان قم
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افتتاحیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و آغاز جشن های دهه کرامت
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آذربایجان شرقی

جشنواره عکس رضوی

آذربایجان غربی

جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری
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اردبیل

جشنواره مدیحه سرایی ،چاوش خوانی ،ابتهال و تواشیح رضوی

اصفهان

جشنواره جلوه های فرهنگی رضوی در هنرهای تجسمی

281
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البرز

جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی

ایالم

جشنواره جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی

283

284
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بوشهر

جشنواره مشاعره رضوی

چهارمحال و بختیاری

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی

285

286

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

خراسانرضوی

جشنواره خوشنویسی رضوی

خراسان جنوبی

جشنواره بزرگداشت حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع)

287
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خراسان شمالی

همایش آموزه های سیاسی امام رضا(ع)

خوزستان

جشنواره شعر رضوی به زبان عربی

289

290
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زنجان

همایش منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

سمنان

جشنواره داستان نویسی رضوی(کبوتر حرم)

291
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سیستان وبلوچستان

همایش فضایل رضوی

قزوین

جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی
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قم

همایش حدیث رضوی

کردستان

جشنواره شعر رضوی به زبان کردی
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کرمان

جشنواره شعر رضوی

جنوب کرمان

همایش والیت در فرهنگ رضوی

297
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کرمانشاه

همایش امام رضا(ع) در آیینه ی ادبیات معاصر

کهگیلویه و بویراحمد

جشنواره آئین های نمایش و پرده خوانی رضوی

299

300
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کهگیلویه و بویراحمد

کنگره بزرگداشت حضرت بی بی حکیمه خاتون (س)

گلستان

جشنواره پویا نمایی رضوی
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302

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

گیالن

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات

لرستان

جشنواره نماهنگ رضوی
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مازندران

جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)

مرکزی

همایش شناخت اخالق و آداب رضوی

305

306
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هرمزگان

جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی

همدان

جشنواره دوبیتی سرایان رضوی

307

308
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یزد

جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی

تهران

جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی

جشنواره پیامک ادبی رضوی

309
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تهران

کانونپرورشفکریکودکانونوجوانانکشور

جشنوارههایکودکونوجوانرضوی

تهران

ناحیهمقاومتبسیجحضرتولیعصر(عج)

جشنواره وبالک نویسی رضوی

311
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اصفهان

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

ایالم

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

313
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خراسان رضوی

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

زنجان

سازمان حفاظت محیط زیست کشور
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قم

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

خراسانرضوی

کتابخانهها،موزههاواسنادآستانقدسرضوی

317

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
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خراسانرضوی

کمیتهامدادامامخمینی(ره)

همایش مدیریت اسالمی در فرهنگ رضوی

خراسانرضوی

میراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگری

همایش جاده والیت

319
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خراسانرضوی

دبیرخانههماهنگیونظارتبرکانونهایمساجد

جشنواره محراب

تهران

دانشگاهامامصادق(ع)-واحدپردیسخواهران

321

همایشهماندیشیتعامالتاجتماعیدرسیرهرضوی
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خراسانرضوی

دانشگاهعلومپزشکی-دانشکدهطبسنتی

افتتاحیهبخشدانشگاهیان-همایشطبالرضا(ع)

خراسانرضوی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد

323

همایشعرفاناسالمیدرآموزههایرضوی
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خراسانرضوی

دانشگاه حکیم سبزواری

جشنواره ادبیات داستانی رضوی

خراسانرضوی

دانشگاهفردوسی

همایشسیرهومعارفرضوی

325
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خراسانرضوی

خراسانرضوی

دانشگاه نیشابور

همایش حدیث رضوی
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فارس-اقلید

ویژه برنامه نسیم والیت
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ویژه برنامه فرهنگی هنری آسمان هشتم
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خراسانرضوی

بزرگداشت سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

331

332

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

333

334

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

335

336

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

337

338

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

339

340

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

341

342

هشتمین خورشید

مشهد مقدس

مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

