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مقدمه

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

سزد که برسرخورشید سایه اندازیم
کنون که سایه شمس الشموس برسرماست
جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) همه ساله بمناسبت میالد با سعادت و سراسر نور عالم آل محمد (صلی اهلل علیه
و آله)حضرت امام علی بن موس��ی 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 س��اله اندیش��مندان ،پژوهشگران،
هنرمن��دان و در ی��ک کالم«پدید آورندگان آثار فاخر رضوی» با خلق آثار ارزنده زمینه ترویج بیش از پیش فرهنگ  ،س��یره و
معارف رضوی را در یک فضای معنوی فراهم می نمایند .
برنامه های موضوعی:
برنامه های موضوعی تعریف ش��ده در جش��نواره 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 ،سینمایی،
مطبوعاتی ،رس��انه های دیجیتال و کودک و نوجوان به صورت مس��ابقه و در یک رقابت س��الم و س��ازنده در این جش��نواره به
آنها پرداخته می ش��ود آن چنانکه در حال حاضر  57ش��اخه از جش��نواره 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 :
همایش های علمی و پژوهش��ی جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) که عمدتاً از طریق دانشگاهها ،حوزه ها و مراکز
علمی -پژوهش��ی و فرهنگی انجام می ش��ود ،زیر نظر اعضاء هیئت علمی به تولید مقاالت و آثار پژوهش��ی در زمینه فرهنگ و
معارف رضوی پرداخته می شود که  19شاخه از جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) 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 الس�لام) با بهره گیری از ظرفیت های
علمی -فرهنگی اندیش��مندان و دانش��مندان جهان و همچنین مش��ارکت ارادتمندان هش��تمین اختر تابناک آسمان امامت و
والیت در اقصی نقاط جهان با رویکرد علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و هنری برگزار می شود .که ضمن محوریت سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی در این بخش مجمع جهانی اهل بیت (علیه السالم) و جامعه المصطفی العالمیه نیز نقش جدی ایفا می نماید.
برنامه های عمومی:
س��اماندهی برنامه های عمومی جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) با ایجاد فرصت های معنوی « دهه کرامت » در
سراس��ر کش��ور اعم از شهر و روس��تا در قالب جشن های مردمی و خصوصاً بزرگداش��ت قدمگاه های حضرت در مسیر هجرت
تاریخی امام رضا(علیه الس�لام) از مدینه به مرو و همچنین پاسداش��ت امامزادگان و بقاع و اماکن متبرکه در قالب جش��ن های
مردمی «دهه کرامت» پیش بینی می ش��ود .که با تش��کیل ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به مسئولیت ستاد عالی
کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور برنامه ریزی الزم به عمل می آید.
انتشارات :
کتاب حاضر گوش��ه ای از عملکرد یازدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در عرصه ملی و بین المللی می باشد که
از س��وی انتش��ارات بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضاعلیه الس�لام منتشر و به محضر دلدادگان ساحت مقدس فرهنگ
رضوی تقدیم تا ان ش��اءاهلل مورد اس��تفاده و بهره برداری عموم قرار گیرد  .و اما آنچه که در این میان مهم است 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)

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

فصل اول
یازدهمین

جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
در یک نگاه

الف – بخش ملی

ب – بخش برنامه های جنبی استانها

ج – بخش ویژه

د -بخش بین الملل

هـ -بخش هفتههای فرهنگ رضوی
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بخش ملی

ش

نام برنامه

دستگاه برگزاركننده

نام استان

1

افتتاحیه یازدهمین جشنواره بین
المللی امام رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قم

2

جشنواره عکس رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

آذربایجان
شرقی

3

جشنواره نشریه نگاری
رضوی(کاغذ و الکترونیکی)

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

آذربایجان
شرقی

4

جشنواره شعر رضوی به زبان
ترکی آذری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

آذربایجان
غربی

5

جشنواره نمادها و نشانه های
رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

آذربایجان
غربی

6

جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی
خوانی ابتهال و تواشیح رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اردبیل

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اصفهان

8

جشنواره قصه گویی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

اصفهان

9

جشنواره نهضت کتابخوانی
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

البرز

10

جشنواره خاطره نویسی و سفرنامه
نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

ایالم

11

جشنواره مشاعره رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بوشهر

7

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی
در هنرهای سنتی

15

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره خبرگزاریها ،نشریات
الکترونیک و رسانه های بر خط
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

تهران

13

جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی

مرکزگسترش سینمای مستند و
تجربی

تهران

14

جشنوارهمحیطزیستدرفرهنگ
رضوی

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

تهران

15

جشنواره پیامک ادبی رضوی

اداره کل روابط عمومی وزارت
فرهنگ و ارشاداسالمی

تهران

16

جشنواره وبالگ نویسی رضوی

ناحیه مقاومت بسیج حضرت ولی
عصر(عج)

تهران

17

پژوهشهای رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

تهران

18

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

چهارمحال
بختیاری

19

همایش علمی پژوهشی آموزه های
سیاسی امام رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان
شمالی

20

جشنواره خوشنویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان
رضوی

21

جشنواره انتخاب کتاب سال
رضوی

سازمان اسناد موزه ها و کتابخانه
آستان قدس رضوی

خراسان
رضوی

22

همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ
رضوی

کمیته امداد امام خمینی

خراسان
رضوی

23

همایش جاده والیت

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

خراسان
رضوی

24

همایش نماز و مسجد در فرهنگ
رضوی

کانون فرهنگی و هنری مساجد

خراسان
رضوی
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25

جشنواره پرده خوانی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

خراسان
رضوی

26

جشنواره نقاشی خط و خط نگاره
های رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان
جنوبی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

28

مسابقه کتابخوانی
رضوی(الکترونیکی)

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

خوزستان

29

جشنواره عکس جاده والیت

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

خوزستان

30

همایش منزلت خانواده و سبک
زندگی در فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

زنجان

31

جشنواره داستان نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

سمنان

32

همایش فضایل رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

سیستان و
بلوچستان

33

جشنواره کتابسازی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

سیستان و
بلوچستان

34

جشنواره هنرهای تجسمی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

فارس

35

جشنواره پویانمایی کودک و
نوجوان رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

فارس

36

جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی
و بازی نامه نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قزوین

37

همايش حدیث رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قم

38

جشنواره خاطرات زیارت

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

قم

27

جشنواره شعر رضوی به زبان
عربی(دعبل خزاعی)
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39

همایش سیمای امام رضا(ع) در آیینه
ادبیات کودک و نوجوان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمانشاه

40

جشنواره داستان نویسی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

کرمانشاه

41

جشنواره نمایشهای آئینی
درفرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کهگیلویه و
بویراحمد

42

جشنواره بین المللی فرهنگ و
ادبیات رضوی به زبان کردی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کردستان

43

جشنواره یک تصویر از یک
حدیث رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

کردستان

44

کنگره سراسری شعر رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمان

45

جشنواره شعر کودک و نوجوان
رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

کرمان

46

جشنواره نمایشهای کوتاه زائر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جنوب کرمان

47

جشنواره پویانمایی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

گلستان

48

جشنواره جلوه های فرهنگ
رضوی در مطبوعات

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

گیالن

49

جشنواره نماهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

لرستان

50

جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

مازندران

51

جشنواره مشاعره رضوی و شعر
خواني رضوي

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

مازندران

52

همایش شناخت اخالق و آداب
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرکزی

53

جشنواره تأتر کودک و نوجوان
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

هرمزگان
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54

همایش خانواده مطلوب در
فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همدان

55

جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

همدان

56

جشنواره فیلم مستند و کوتاه
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

یزد

57

جشنواره سرود رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

یزد

برنامه هاي ويژه :
رديف

نام برنامه

دستگاه برگزار كننده

نام استان

58

کنگره بزرگداشت شاهچراغ

آستان مقدس حضرت احمدابن موسی

فارس

59

جشنواره روستايي سرود رضوي

هيأت امام رضا(ع) روستاي كردر رضوي

هرمزگان

60

كنگره بزرگداشت امام زادگان

سازمان اوقاف و امور خيريه

تهران

61

جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی

اداره کل ورزش و جوانان

خراسان رضوی

62

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

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

63

بزرگداشت قدمگاه های حضرت
امام رضا(ع) در ارجان بهبهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

64

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام
رضا(ع) در اقلید(جشنواره نسیم
والیت)

هیأت رزمندگان

فارس
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65

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام
رضا(ع) در ابرکوه

ستاد بزرگداشت سالروز ورود حضرت
امام رضا(عليه السالم) به شهرستان ابركوه

یزد

66

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام
رضا(ع) -نیشابور

ستاد بزرگداشت سالروز ورود حضرت
امام رضا(عليه السالم) به نيشابور

خراسان رضوی

67

جشنهای مردمی دهه کرامت

مساجد(شورای هماهنگی جشن های
عید رضوی)

68

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

فارس

69

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرکزی

70

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جنوب کرمان

71

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

یزد

72

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمانشاه

73

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قزوین

74

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کردستان

75

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

لرستان

76

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

البرز

77

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اصفهان

78

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قم

79

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

زنجان

80

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

لرستان

81

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

هرمزگان

ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری

سراسر کشور
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82

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اردبیل

83

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ایالم

84

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

بوشهر

85

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سمنان

86

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

چهارمحال
بختیاری

87

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مرکزی

88

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گیالن

89

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خراسان شمالی

90

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

خراسان جنوبی

91

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کهگیلویه و
بویراحمد

92

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

البرز

93

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

قزوین

94

برگزاری هفته فرهنگ رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گلستان

95

افتتاحیه جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قم

96

اختتامیه جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان رضوی
مشهد مقدس

بنیاد بين المللي فرهنگی هنری امام رضا(ع)
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فصل دوم
گزارش بخش ملی
یازدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع)
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()1

افتتاحیه ی یازدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع)
استان  :قم

مجری :آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

افتتاحی�ه یازدهمی�ن جش�نواره بی�ن
المللی ام�ام رضا (ع) در س�الروز میالد
حض�رت فاطم�ه ی معصوم�ه (س)
92/6/16به عنوان آغ�از دهه ی کرامت
از سوی آس�تانه ی مقدس�ه ی حضرت
معصومه(س) و اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسلامی قم و با حضور حضرت آیت اهلل
العظمی ناصر مکارم شیرازی و سخنرانی
شایس�ته ایش�ان برگزار گردید  .در این
مراس�م که حض�رت آیت اهلل س�عیدی
تولیت آس�تان مقدس حضرت معصومه
سالم اهلل علیها  ،آقای سیدجواد جعفری
دبیرجش�نواره بین المللی امام رضا(ع)
 ،حج�ت االسلام و المس�لمین آق�ای
حمیدرضا ارباب سلیمانی رئیس شورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت  ،آقای
مرتضی اسماعیل طبا مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی قم و علمای اعالم و اقشار
مختلف مردم حضور داشتند ،پیام وزیر
فرهنگ و ارش�اد اسلامی جناب آقای
جنت�ی توس�ط نماینده ایش�ان حضرت
حجت االسلام و المسلمین جناب آقای
مسعودپور قرائت شد .
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بخشی از سخنان حضرت آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی
 ...جایگاه واال و ارزش��مند حضرت فاطمه معصومه(س) در احادیث و روایات ائمه اطهار(ع) و شرافت نسبی ایشان
مورد توجه است .از ابتکارات بسیارخوب سالهای اخیر ایجاد دهه کرامت است که از میالد با برکت حضرت فاطمه
معصومه س�لام اهلل علیها شروع و به میالد امام رضاعلیه الس�لام ختم می شود  .بزرگداشت دهه کرامت شناخت و
معرفت به اهل بیت(ع) را بیش��تر کرده و برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در دهه کرامت ،ش��ناخت و
معرفت نسبت به اسالم و قرآن و اهل بیت(ع) را گسترش می دهد .حضرت فاطمه معصومه(س) در نهایت شرافت
نسبی و مقام علمی و معنوی قرار گرفته و از  9معصوم سرچشمه گرفته اند .امروز دشمنان و مخالفان تشیع و ملت
ایران باید ببینند و بدانند که عش��ق به اهل بیت عصمت وطهارت(ع) در نزد این مردم در چه حدی است و پیروان
این مکتب هیچ گاه از عش��ق و ارادتش��ان به ساحت انوار الهی اهل بیت(ع) کاس��ته نخواهد شد .برگزاری اینگونه
برنامه های متنوع فرهنگی و هنری برای گروه های سنی مختلف ،باعث جذابیت هرچه بیشتر و گسترش شناخت
و معرفت مردم به ویژه جوانان نسبت به اسالم و قرآن و اهل بیت(ع) می شود .برنامه ها و جشن های دهه کرامت با
موضوعات مختلف فرهنگی ،هنری و پژوهشی از والدت باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) تا والدت پرخیر و
برکت حضرت امام رضا(ع) در سراسر کشور برگزار می شود.
بخشی از پیام جناب آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به افتتاحیه یازدهمین جشنواره بین
المللی امام رضا(ع)
 ...جش��نواره برگزاری این جش��نواره می تواند نقش��ی مهم و قابل مالحظه در ترویج و گسترش و تعمیق فرهنگ
پربار رضوی و والیی ایفا نماید .از آنجا که مهمترین وظیفه و رس��الت حوزه فرهنگ و هنر تعالی انس��ان و تخلق او
به اوصاف حمیده و اخالق پس��ندیده در زندگی فردی و اجتماعی اس��ت ،معارف و آموزههای دینی و مذهبی و از
جمله س��یره و سخن انبیاء و اولیای الهی که ناظر به عالیترین و واالترین جلوههای فطری و معنوی انسان هستند
جایگاهی بلن��د و بیبدیل در منظومه فکری و فرهنگی جامعه اس�لامی دارند.این امر به وی��ژه با توجه به الزامات
و اقتضائات کنونی جامعه اس�لامی و نیز نقش تاریخ��ی گفتمان نظام جمهوری اس�لامی در ارائه الگویی کامل و
تمامعی��ار از یک فرهنگ متعالی ،متعادل و مترقی در جهان امروزی اهمی��ت و ضرورتی مضاعف مییابد .الگویی
که همچون چش��مهای پاک و زالل انس��انهای معنویتخواه و معرفتطلب در سراسر گیتی را سیراب میکند و
روح تازهای میبخشد .در این میان نقش صاحبان رأی و نظر و اهالی و اصحاب فرهنگ ،هنر و ادب و اندیشه هم در
عرصه تعریف و تبیین این منظومه و هم در ارائه نمونههای عینی آن در ش��کل آثار و آفرینشهای علمی ،فرهنگی،
هنری و ادبی فاخر و ماندگار ،نقش اساسی و مهم تلقی میشود زیرا این کار سترگ مستلزم چنان مایهای از دانش
و دقت و ظرافت اس��ت که جز از عهده ذهنهای ژرفاندیش ،ذوقهای بیآالیش و قریحههای توانمند بر نمیآید.
بر این اساس مهمترین وظیفه مسئوالن ،سیاستگذاران و دستاندرکاران حوزه فرهنگ و هنر فراهمسازی امکان
و فضای مناس��ب برای بروز و ظهور ظرفیتهای بالقوه و به میدان کشاندن تمام توانها و استعدادها در این زمینه
اس��ت :.جش��نواره بینالمللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) را میتوان به عنوان نمونهای از یک کوشش موفق در
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این راس��تا مورد ارزیابی و کاوش قرار داد ،جش��نوارهای که در طول  10دوره برگزاری آن با مشارکت شمار زیادی
از اهالی و اصحاب فرهنگ و هنر و ادب و اندیش��ه ،زمینهس��از یک جریان فرهنگی و هنری در س��طح و گس��تره
فراملی ش��ده است .اکنون در آغاز یازدهمین س��ال این رویداد فرهنگی که با آغاز به کار دولت تدبیر و امید مقارن
گردیده اس��ت ،ضرورت نگاهی تازه با رویکردی نقادانه و آسیبشناس��انه به این جشنواره ضروری مینماید .این
کار بدون تردید موجب پیراستگی و پویایی هر چه بیشتر برای رسیدن به سطحی باالتر از نظر کیفیت و اثربخشی
برنامهها خواهد ش��د.برگزاری جش��نواره بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و تمرکز برنامههای آن در دهه
کرامت و فاصله عطرآگین میالد دو پاره تن رس��ولاهلل(ص) و امام موس��ی بن جعفر(ع) اقدامی شایسته و در خور
قدردانی است .بدون تردید این رویداد فرهنگی میتواند نقشی مهم و قابل مالحظه در ترویج و گسترش و تعمیق
فرهنگ پربار رضوی و والیی ایفا نماید .توجه ژرف به آموزهها و مفاهیم الهی و انس��انی مندرج در این فرهنگ ناب
و انسانساز شامل جلوههای درخش��ان و خیرهکنندهای از حیات پربرکت ،سبک زندگی رضوی و سخنان روشن
و گهربار ثامنالحجج علیه آالف التحیة والثناء اس��ت .فرهنگی که در آن ارزشهایی همچون خدامحوری ،انسان
دوس��تی ،مهربانی و بلندنظری جای خودمحوری و قهر و دشمنی و تنگنظری را بگیرد .صفاتی رحمانی که مردم
مشتاق در طول تاریخ ،امام خود را بدان صفات و کرامات شناخته و مورد ارادت و احترام و قبله راز و نیاز خویش قرار
دادهاند.امیدوارم بر مبنای قول سدید آن حضرت که فرمودند« :رحمت خدای بر آن کس که امر ما را احیاء کند»،
تمام تالش��گران در این صحنه مش��مول برپا کنندگان و احیا کنندگان فرهنگ و معارف اهلالبیت علیهمالسالم
ش��وند و مورد رحمت واسعه الهی واقع گردند .اینجانب ضمن عرض ش��ادباش به مناسبت دهه پربرکت و سراسر
نور کرامت و روزهای خجس��ته آغاز و انجام این دهه یعنی میالد کریم��ه اهل بیت حضرت معصومه(س) و زادروز
حضرت ثامنالحجج(ع) و همچنین روزهای بزرگداش��ت امامزادگان به ویژه حضرت احمد بن موسی(شاهچراغ)
که تقویم فرهنگی کش��ور در این دهه به نام آنان زینت یافته اس��ت از همه کوش��ندگان در برگ��زاری این رویداد
فرهنگی و معنوی در داخل و خارج از کشور ،به ویژه تمامی اهالی و اصحاب فرهنگ و ادب و هنر و اندیشه رضوی و
دبیران جشنوارهها و برنامههای موضوعی قدردانی و سپاسگزاری مینمایم.برای تمامی یاران و همراهان پاکدل و
نیکاندیش در حوزه فرهنگ و هنر کش��ور تحت توجهات خاصه حضرت حق و عنایات امام عصر(عج) در زیر لوای
سبز سلطان خراسان حضرت شمسالشموس(ع) سعادت و نیکبختی و پیروزی و سرافرازی آرزومندم.
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()2

جشنواره عکس رضوی
استان  :آذربایجان شرقی

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نوار عکس رضوی از س�ری
برنامه های یازدهمین جش�نواره
بی�ن الملل�ی ام�ام رضا(علی�ه
السلام) در  21ش�هریورماه در
اس�تان آذربایجان شرقی برگزار
ش�د .تع�داد  2363اث�ر از 257
هنرمن�د ع�کاس ب�ه دبیرخان�ه
این جشنواره ارس�ال شده است
که 8اث�ر به عنوان آث�ار برگزیده
معرفی گردید.

25

26

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

بخشی از سخنان آقای علی داننده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره

حرم مطهر رضوی چون آفتابی درخشان برتارک ایران اسالمی است .عقاید شیعیان همواره بر عدم وجود
طاغوت و ظلم و در جهان استواراس��ت و این عقیده با خودکامگی های دش��منان این مکتب مغایراس��ت.
جشنواه ها علیرغم اینکه بستر مناسبی برای خلق آثاری در خور و فاخر هستند اما نهادینه شدن فرهنگ
متعالی رضوی نیازمند تولید مس��تمر آثار در این راس��تا و اهتمام بیش از پیش هنرمندان اس��ت تا جلوه
جالل و جمال رضوی در تمام ابعاد آن متجلی ش��ود و هم هنرمندان و هم مس��ئوالن باید در ایامی غیراز

این دهه نیز به افزایش شناخت و بصیرت عمومی در این راستا توجه نمایند.
جشنواره رضوی در شاخه ها و رشته های گوناگون برگزاری خود جریانی را در مسیر جامعه اسالمی ایجاد
کرده اس��ت که منتهی به دریای خروش��ان عشق به ائمه اطهار(ع) شده و سعادت و سالمت افراد و جامعه
را رقم می زند .عکس و تصویر زمانی که در مس��یر معرفت و کمال گام نهد متعالی می ش��ود و اگر با نام
زیبای حضرت امام رضا(علیه السالم) آراسته گردد ماندگار می شود.
فهرست اسامی برگزیدگان جشنواره :

ردیف

نام و نام خانوادگی

2

رتبه
اول

استان  /شهرستان

هادی دهقان پور

دوم

تهران

سوم

سبزوار
تبریز

1

منصوره معتمدی

3

جواد بهمنش

5

محمد زائرنیا

7

سروش جوادیان

4
6

8

مقصود سامع سردرودی

چهارم

سردرود

مهران میرزایی

ششم

مشهد

هشتم

اراک

امیر قادری

پنجم
هفتم

اسامی هیأت داوران جشنواره :
		 -استاد محمد علی جدید االسالم
استاد میرعباس هاشمی		 -استاد حسین نوروزی
-استاد جاسم غضبانپور

مشهد
تهران
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()3

جشنواره شعر رضوي به زبان تركي آذري
استان  :آذربايجان غربي

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره بین المللی شعر رضوی
ب�ه زب�ان ترک�ی آذری از س�ری
برنامههای یازدهمین جش�نواره
بی�ن الملل�ی ام�ام رضا(علی�ه
السلام) در  22و  23شهریور ماه
 1392در استان آذربایجان غربی
برگزار ش�د 371 .اثر به دبیرخانه
جشنواره ارسال گردید که از این
تعداد  21اثر از شاعران خارجی و
 350اثر از ش�اعران داخل کشور
بوده اس�ت 5 .اثر داخل�ی و  5اثر
خارجی به عنوان آثار برتر معرفی
شدند.
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بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المسلمین عسگر دیرباز نماینده مردم آذربایجان غربی در
مجلس خبرگان
 ...تصمیم به برگزاری ش��عر رضوی نقطه ی عطفی برای شناس��اندن عشق و عالقه مردم ایران اسالمی به
جهانیان اس��ت .با توجه به جایگاه ش��عر و ادبیات در کش��ور ما به خصوص در این منطقه و تاثیر گذاری
ش��گرف آن از بعد معنوی ،ش��عرو ادبیات می تواند زبان گویای فرهنگی این مرزوبوم باشد .ادبیاتی که در
خدمت دین و اخالق بوده و در مدح بزرگان و ش��خصیت های تأثیرگذاری چون امام رضا(علیه الس�لام)
سروده می شوند از ارزش باالیی در فرهنگ اسالمی برخوردارند .زبان ،یکی از عوامل همبستگی اجتماعی
است و گرایش مثبتی نسبت به اشعار زبان آذری وجود دارد و ارائه آثار ادبی با این زبان درباره فضائل امام
هشتم(علیه السالم) تأثیر شگرفی در استان های همجوار و کشورهای همسایه دارد.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین محمدباقرکریمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی
و دبیرجشنواره
 ...برگزاری جشنواره شعررضوی فضای جامعه را معنوی نموده و توجه بسیاری را به خود جلب می نماید.
جش��نواره ش��عررضوی آذری نوعی وحدت بین مسلمانان و شاعران و عاش��قان اهل بیت(علیه السالم) به
وجود می آورد که این نشان دهنده عظمت نام مظهر ثامن الحجج امام رضا(علیه السالم) می باشد .انتقال
ارزش های مذهبی و آئینی به نسل های جوان ،شناسائی استعدادهای برتر در زمینه شعر آئینی خلق آثار
فاخر ادبی در س��یره ثامن االئمه و ترویج و اشاعه فرهنگ ناب رضوی در استان و کشورهای آذری زبان از
اهداف برگزاری این جشنواره می باشد.
بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین فخری مدیرکل تبلیغات اسالمی

 ...حضور قابل توجه ش��اعران ایرانی و خارجی ،نماد عش��ق و محبت به امام هشتم بوده و اشعار ارائه شده
درجش��نواره ش��عر رضوی قابل تآمل است .برای شناس��اندن اهل بیت راه های زیادی وجود دارد و شعر و
ادب یکی از آنهاس��ت چه بسا که برای شناساندن س��یره و روش زندگی اهل بیت شعرا در ترویج اصول و
فرهنگ ایشان تأثیربسزایی دارند.

بخشی از سخنان حاج سلطان علیزاده امام جمعه باکو و شاعر اهل بیت عصمت و طهارت(علیه السالم)
جش��نواره ش��عررضوی آذری یکی از عوامل وحدت و وفاق بین مس��لمانان جهان است و این حرکت های
فرهنگی قدرت ادبی جهان اسالم را به بهترین و لطیف ترین نحو به همگان نشان خواهد داد .این جشنواره
بستری است تا شاعران با یکدیگر آشناشده و دست در دست هم فرهنگ وهنر اسالمی را به جهان نشان
دهد و چه بس��ا که در آیین اس�لام و وحدت و مهربانی تأکید ش��ده بین ش��عرای حاضر در این دوره از
جشنواره نیز عطوفت و مهربانی ایجاد می گردد.
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فهرست برگزيدگان بخش داخلی جشنواره

ردیف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

لیال صبوحی خامنه

اول

مشهد

2

مهدی میرزا رسول زاده

دوم

اردبیل

3

داود بیدق داری

سوم

کرج

4

وحید طلعت

چهارم

ارومیه

5

عارف ساسانی

پنجم

مراغه

فهرست برگزيدگان بخش خارجی جشنواره

ردیف

نام و نام خانوادگي

رتبه

نام كشور

1

حاج سلطان علیزاده

اول

آذربايجان

2

مهرعلی عاصم

دوم

آذربايجان

3

حسن میرآت

سوم

آذربايجان

4

علی اکبر ناصر

چهارم

آذربايجان

5

وهاب احمد علی

پنجم

عراق

اسامی هیأت دوارن بخش داخلی :
استاد عسگرشاهی از اردبیلاستاد بیت اهلل جعفری از تهراناستاد سعید سلیمانپور از آذربایجان غربیاسامی هیأت داوران بخش خارجی :
عارف بزونالی از نخجوان-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

جش�نواره مدیح�ه س�رایی و
چاوش�ی خوان�ی ،تواش�یح و
ابته�ال رض�وی از س�ری برنامه
ه�ای یازدهمین جش�نواره بین
المللی امام رض�ا(ع) در 18لغایت
 21ش�هریور ماه  1392در استان
اردبی�ل برگزار ش�د .تع�داد آثار
ارس�الی  284اث�ر ش�امل 117 :
اث�ر در بخ�ش مداح�ی 36 ،اث�ر
در بخ�ش چاوش�ی خوان�ی47 ،
اثر در بخ�ش ابته�ال 38 ،اثر در
بخش مقاالت پژوهش�ی و  46اثر
در بخ�ش تواش�یح توس�ط 596
نفر از سراسرکش�ور به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد.
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بخشی از سخنان آقای سیدحمید عبادالهی فرماندار شهرستان مشگین شهر
 ...قرنی که مادر آن حاضر هس��تیم ،قرن اسالم اس��ت و تاریخ اسالم با رویکردی دینی و اعتقادی با
پیشرفتی رو به تعالی در حال حرکت است .برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) اعتباری جهانی به
کل ایران بخشیده است .این جشنواره و گرامیداشت ها که سیره و سلوک ائمه اطهاربازگو شده و بسیاری
از عالقمندان ضمن آش��نایی س��عی می کنند با اهداف ائمه هدی در اعتالی فرهنگ اس�لامی و ارزش��ی
آشنایی پیدا کنند .باید قدر و منزلت چنین جایگاه و عظمتی را که نصیب ما شده بدانیم و از این ظرفیت
معنوی در اعتالی جامعه اسالمی به سمت پاکی و حفظ ارزشها استفاده کنیم.
بخش�ی از س�خنان آقای منصور ش�رفی مدیرکل فرهنگ و ارش�اد اسلامی اس�تان اردبیل و
دبیرجشنواره
 ...والیت ،هدیه روش��ن و اس��اس عنایت خداوندی برخلق و موالیمان آقا علی بن موس��ی الرضا(ع) نماد
مهربانی خدا با کائنات است .امامی رئوف و مهربان که رأفت و مهربانی از قلب آسمانی اش سرچشمه می
گیرد و بزرگی و بی کرانگی ،در امتدادش جریان می یابد .این جشنواره که با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ
منور رضوی ،گس��ترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با س��یره ائمه معصومین بویژه امام
رضا(ع) ،گرامیداش��ت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره ،شخصیت
و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتش��ار گس��ترده تر این آثار و تکریم و تجلیل از خادمان فرهنگ منور
رضوی برگزار می گردد ،بهترین بهانه برای نمایش ارادت و عش��ق مردم والیتمدار ایران اس�لامی به اهل
بیت عصمت و طهارت علیهم السالم است.
فهرست برگزیدگان جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی ،تواشیح و ابتهال رضوی
بخش مداحی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان /شهرستان

1

محمد پناهنده

دوم

اردبیل

2

علی داداش زاده
محمدحسین چاوشی زاده

سوم

اردبیل
قم

3

مسعود غفرانی
مصطفی راغب

چهارم

اردبیل
یزد
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بخش چاوشی خوانی :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان /شهرستان

1

گروه جاوشی خوانی صدف

اول

هرمزگان

2

گروه چاوشی خوانی ثامن الحجج(ع)

سوم

مرکزی  -تفرش

بخش تواشیح :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان /شهرستان

1

گروه تواشیح ثامن الحجج(ع)

دوم

یزد

2

گروه تواشیح العباد

سوم

خوزستان

3

گروه تواشیح مشکات

چهارم

خوزستان

4

گروه تواشیح انوار رضوی

پنجم

خراسان رضوی

5

گروه تواشیح بصایر

ششم

یزد

بخش ابتهال :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان /شهرستان

1

محمدحسین حسن زاده

دوم

یزد

2

مسعود صرامی

سوم

اصفهان

3

مصطفی قاسمی

چهارم

مازندران

4

حسن مختاری

پنجم

یزد

5

پیمان کاظمی

ششم

اردبیل
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بخش مقاالت پژوهشی :
ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان /شهرستان

1

شهرزاد کتابی

دوم

کرمانشاه

2

محمد اسماعیل زاده

سوم

قم

3

مریم کتابی
میالد شهابی

چهارم

البرز

اسامی هیأت داوران
			
قاسم رفعتی			
محمد عباسی			
شهروز حبیبی			
شاپور امانی			
بیژن ظهیری			
عباس امام جمعه			
-کاظم نظری بقاء

 زین العابدین سعادتی محمدحسین سبزعلی سیدمحمدعاملی حسن محمدپور رضا محمدپور موسی رجبی اصل -سعید نوریان
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()5

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در
هنرهای سنتی

استان  :اصفهان

مجری  :اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

جش�نو ا ر جل�و ه ه�ا ی
فرهنگ رض�وی در هنرهای
س�نتی از س�ری برنامه های
یازدهمی�ن جش�نواره بین
الملل�ی ام�ام رضا(علی�ه
السلام) درش�هریورماه در
اس�تان اصفهان با دوگرایش
نگارگ�ری و طراح�ی نقوش
برگ�زار ش�د .تع�داد  63اثر
از 61هنرمند به دبیرخانه این
جشنواره ارسال شد.
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فهرست برگزیدگان جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی
رشته طراحی نقوش سنتی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

آسیه نصراصفهانی

اول

اصفهان

2

علیرضا اسماعیل پور

دوم

اصفهان

3

زهرا مهدوی

سوم

اصفهان

4

محبوبه بابایی

چهارم

اصفهان

رشته نگاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

ساره سلحشور

اول

فارس

2

سعید عباسی

دوم

اصفهان

3

سمانه جباری

سوم

قم

4

الهام امین علی

چهارم

اصفهان

اسامی هیات داوران در جشنواره
هوشنگ جزی زادهاکبر مصری پورمهرداد صدریجعفر قلی دادخواه-مجید صادق زاده
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()6

جشنواره ی نهضت کتابخوانی رضوی
استان  :البرز

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره نهضت کتابخوانی
رض�وی از س�ری برنام�ه های
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع) در ش�هریورماه
 1392برگزارگردی�د .تع�داد
ش�رکت کنن�دگان در ای�ن
جش�نواره  27ه�زار نفر بود که
از رشد  300درصدی نسبت به
سال گذشته برخوردار شد.
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بخش�ی از سخنان آقای دکتر علی اسماعیلی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
رئیس کارگروه فرهنگی جشنواره
 ...اس�لام دینی اس��ت که برای مبحث کتاب و کتابخوانی اهمیت ویژه ای قائل است و این امر در قرآن به
عنوان بزرگ ترین معجزه بشریت به خوبی مشهود است .پیامبر(ص) رسالت خود را با کتاب قرآن و دعوت
مردم به خواندن آیات خداوند آغاز کرد که این امر در هیچ دوره ای از تاریخ بش��ریت تکرار نش��ده اس��ت.
با پذیرش اس�لام از س��وی ایرانیان مطالعه کتاب و ترویج فرهنگ کتابخوانی بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفت و این روند تاکنون ادامه داشته است.
بخشی از سخنان آقای حمیدرضا عسگری مورودی مدیرکل فرهنگی اجتماعی استانداری
 ...جش��نواره نهضت کتابخوانی رضوی فرصت مناسبی است تا مردم ضمن آشنایی با سیره فکری و عملی
امام رضا(ع) میزان مطالعه خود را افزایش دهند .نکاتی که در کتاب معرفی شده این جشنواره نهفته است
می تواند راه گش��ای حل بس��یاری از مشکالت خانوادگی باشد .توسعه فرهنگ کتابخوانی کاهش جرایم و
افزایش ضریب امنیت در جامعه را به دنبال دارد.
بخشی از سخنان آقای مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...اس��تمرار دل افش��انی به ضریح پاکی و محبت و مهربانی و در س��ایه سار عشق به اهل بیت به خصوص
امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و با توجه به راهبردهای جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که
سراسرس��ال سرش��ار از نام و یاد امام رضا(ع) می باشد ،بی ش��ک چنین طرحی عالوه بر اشاعه فرهنگ و
دان��ش رضوی در میان توده مردم به فزونی یافتن میزان مطالع��ه و گرایش به کتابخوانی در جامعه ایران
خصوصاً در بین جوانان انجامید که این مهم با معطر ش��دن به نام و س��یره موالی مهربانی ،حضرت علی
بن موس��ی الرضا(ع) ،رنگ و بویی خاص به خود گرفت .دبیرخانه جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی برای
س��ومین س��ال با برگزاری مس��ابقه کتابخوانی رضوی و با لحاظ جوانب متنوع این جریان فرهنگی موجی
فراگیر در حوزه معارف اسالمی و شیعی را به شکل شاسته ایجاد نمود.
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فهرست برگزیدگان جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

عیسی کیاحیرتی
اکبر نوری
صدیقه صفرپور گوهردانی
آسیه رکیده پور
زهرا غالم حسین
یوسف حاجیان
یوسف مهدوی خواه
محمد فالحی
صابر برزگر
زهره دوستی
افسانه شهیکی پور
صدیقه وفایی
رخشنده شیری
کلثوم ردایی
سعید زعیم زاده
خدیجه قاسمی
زهرا صیادی
محترم اصفی کیا
ساالر عطایی مسجد لو
طیبه عبدالحسینی
سمیه عبدالهی
رقیه مصطفوی
نقیسه فالح نژاده
حسین بهاء

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم
یازدهم
دوازدهم
سیزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم
هفتدهم
هیجدهم
نوزدهم
بیستم
بیست و یکم
بیست و دوم
بیست سوم
بیست و چهارم

البرز
البرز
گیالن
کرمان
تهران
مرکزی
البرز
البرز
البرز
البرز
کرمان
کرمان
تهران
البرز
البرز
البرز
سیستان و بلوچستان
فارس
اردبیل
البرز
البرز
البرز
البرز
البرز
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()7

جشنواره سفرنامه نویسی و
خاطره نویسی رضوی
استان  :ایالم

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره س�فرنامه نویس�ی و
خاطره نویس�ی رضوی از سری
برنامه های یازدهمین جشنواره
بی�ن الملل�ی ام�ام رضا(علی�ه
السلام)  17ش�هریورماه 1392
در ایالم برگزار ش�د .تعداد 261
اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال
شد 16 .اثر به عنوان اثر برگزیده
در این دوره از جشنواره معرفی
شده است.
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بخشی از سخنان آیت اهلل قائم مقامی
یکی از ویژگی های هنر از دیدگاه و منظر اسالمی این است که خاستگاه اصلی هنردین است .انسان دارای
ذوق ،خیال و قوه آفرینش اس��ت ،انس��انی که به حقیقت نائل می ش��ود از جانب خداوند متعال اذن می
گی��رد ت��ا حقیقت را به دیگری انتقال دهد و مجرای آن از طریق ذوق و خیال اس��ت .در این زمان انقالب
اس�لامی تحوالتی در عرصه فرهنگی ،اندیش��ه و هنر ایجاد و همه چیز را متحول می کند و در همه حوزه
ها اثر می گذارد در حوزه هنر نیز اثر ویژه ای داشته و موجب رویکرد و حرکت هنر به دین شده است .با
پیروزی انقالب اسالمی هنر دوباره به محور اصلی خودش برگشته و هنرمندان رویکردی دینی پیدا کرده
و احساس می کنند معارف دین و حقایق آنرا به دیگر انسان ها و جامعه جهانی انتقال دهند.
جش��نواره های رضوی ،تأثیر بس��یار زیادی در ترویج فرهنگ دینی به ویژه فرهنگ رضوی و والیی داشته
است و در این جشنواره هنر در خدمت انتقال مضامین دینی و عرفانی قرار گرفته است.
بخشی از سخنان علی گهرسودی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری رضوی گامی مهم و تأثیرگذار در راستای نشر و گسترش فرهنگ والی
و رضوی است .اشاعه و گسترش فرهنگ رضوی از طریق ابزار هنری و فرهنگی یکی از اقدامات ارزشمند
و تأثیرگذار در راستای توجه فرهنگ غنی رضوی است .هنر و ابزارهای هنری باید در خدمت دین و ارزش
های اسالمی باشد تا ماندگار شود .امروز دنیا تشنه معنویت و کالم ناب و حقیقی است .معارف اسالمی و
دینی و کالم و فرهنگ ائمه اطهار ،دریچه ای به س��مت جهانی معنوی ،متعالی و انسان ساز است .خاطره
و س��فرنامه به عنوان ابزار قدرتمند می تواند نقش موثری در ترویج فرهنگ رضوی داشته باشد .جشنواره
به عنوان یک رویداد ارزشمند ادبی و معنوی با استقبال بسیار خوبی از سوی اقشار مختلف مردم به ویژه
جوانان و نوجوانان روبرو شده است.
بخشی از سخنان آقای محمدرضا برجعلی زاده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
ملکشاهی
 ...وجود مبارک امامزاده س��ید محمد عابد(علیه الس�لام) یکی از برکات معنوی و مهم ترین پایگاه معنوی
در شهرس��تان ملکشاهی است که از وجود آن باید در راستای ترویج فرهنگ رضوی و والیتمداری در این
اس��تان بهره برد .برگزاری جش��ن های رضوی در ترویج فرهنگ والیت مداری در منطقه نقش به س��زایی
ایفا خواهد کرد .جامعه امروزی به ویژه نس��ل جوان به ش��دت نیازمند فرهنگ رضوی است و باید فرهنگ
زندگی روزانه را در ابعاد مختلف با این فرهنگ مانوس کنیم.
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فهرست برگزیدگان جشنواره :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رده سنی

رتبه

استان

1

فاطمه صدیقی

باالی  18سال

اول

کرمانشاه

2

الهام نوروزی

باالی  18سال

دوم

مرکزی

3

عایشه صدیقی

باالی  18سال

سوم

کرمانشاه

4

آزیتا ریاحی

باالی  18سال

چهارم

چهارمحال بختیاری

5

مصطفی حاجیان

باالی  18سال

پنجم

کردستان

6

فرزانه پذیرش

باالی  18سال

ششم

بوشهر

7

منصور آسترکی

باالی  18سال

هفتم

لرستان

8

جعفر علیزاده گلستانی

باالی  18سال

هشتم

خراسان رضوی

9

یاسمن خطی نسب

زیر  18سال

اول

مرکزی

10

امیرحسن ابراهیمی

زیر  18سال

دوم

فارس

11

مریم افسری

زیر  18سال

سوم

یزد

12

زهرا نعمتی

زیر  18سال

چهارم

مرکزی

13

مهدیه محمدی

زیر  18سال

پنجم

مرکزی

14

هادی محمودی

زیر  18سال

ششم

زنجان

15

فاطمه کابوسی

زیر  18سال

هفتم

مرکزی

16

نرگس رستمی

زیر  18سال

هشتم

مرکزی

17

الهام زندیه

زیر  18سال

تقدیرویژه

قم

اسامی هیأت علمی و هیأت داوران جشنواره :
 امیر عباس عزیزی فر	-علی حسن سهراب نژاد
 ظاهر سارایی		
	-محمدعلی قاسمی
	-حجت االسالم و المسلمین مهدی اکبر نژاد
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جشنواره مشاعره رضوی
استان  :بوشهر

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره مش�اعره رض�وی از
س�ری برنام�ه ای یازدهمی�ن
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در  17شهریورماه 1392
در اس�تان بوش�هر برگزارش�د.
دراین جشنواره  600نفر شرکت
کننده داشت که  8نفر به عنوان
برگزیده معرفی شده اند.
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بخشی از سخنان آیت ا ...صفایی بوشهری امام جمعه بوشهر و نماینده ولی فقیه در استان
 ...ش��عررضوی ش��کرانه اعطا نعمت شعر به انسان است .شعر رضوی را باید گرامی داشت چون شعر انسان
را هم به کمال و معراج می رس��اند و هم در س��قوط آرمانی قرار می دهد .یکی از مصادیق ش��عر آیینی،
ش��عررضوی اس��ت و امام رضا(ع) یکی از بنیانگذاران ش��عررضوی اس��ت .دهه کرامت و جش��ن زیر سایه
خورش��ید و همه این امور موقعیتی برای رش��د در عرصه های معرفتی و رفتاری اس��ت و اگر نتوانیم رشد
معرفتی و رفتاری در خود ایجاد کنیم از این موقعیت اس��تفاده ای نکرده ایم .ش��عر به جهت تأثرگذاری
باالی آن در ذهن انسان ،بیشتر مورد توجه مردم قرار دارد چون بیشتر در حافظه می ماند و تأثیر خود را
برجای می گذارد .درفضای ادبیات جهانی موثرترین عنصر هنری براذهان شعر است.
بخشی از سخنان آقای فریدون حصنوند استاندار بوشهر
 ...وجود دو بزرگوار حضرت امام رضا(ع) و فاطمه معصومه(س) در ایران اس�لامی نقطه اتصال ایرانیان به
والیت اس��ت .حضرت امام رضا(ع) و فاطمه معصومه(س) دو گلدسته ای هستند که خداوند به ملت ایران
عطا نموده و نقطه اتکا و ثبات کشور و نقطه اتصال به والیت این دو بزرگوار هستند .اوج عشق وامیدواری
در کش��ور اتصال این دوعزیز اس��ت ،واژه واژه اشعار جشنواره های ادبی بخصوص مشاعره رضوی توشه ای
انک و قدردانی ویژه این دو نعمت علوی و نبوی است.
بخشی از سخنان آقای یونس محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...جش��نواره مش��اعره رضوی از سال  1385تاکنون هرسال در بوشهر برگزار می شود .امسال  200نفر در
بخش دانش آموزی و یکهزار نفر در بخش بزرگساالن جشنواره ملی مشاعره رضوی شرکت کرده اند که 60
نفر در بخش ملی و  5نفر در بخش دانش آموزی استانی جواز ورود به مرحله نیمه نهایی را کسب کردند.
کاهش سن شرکت کنندگان از مشخصه های هشتمین جشنواره ملی مشاعره رضوی است.
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فهرست برگزیدگان جشنواره مشاعره رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

مرضیه معصومی

اول

2

صدیقه مزارعی زاده

اول

3

ریحانه هدایتی

دوم

4

زهرا نیکنام

سوم

5

سیدابراهیم سربلندی

چهارم

تربت حیدریه

6

حدیث زنگنه

پنجم

بوشهر

7

فاطمه نجم

ششم

بوشهر

8

مرتبضی اسداللهی

هفتم

اسالم شهر

اسامی هیأت داوران
	-علی هوشمند
	-محمد رضا احمدی فر
	-حسین دارند
	-سعید بیابانکی

استان /شهرستان
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جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی
استان  :تهران

مجری  :مرکز گسترش

سینمای مستند و تجربی

جش�نواره فیلمنام�ه نویس�ی
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در 20ش�هریورماه
 1392در مح�ل س�الن س�ینما
حقیقت مرکز گسترش سینمای
مس�تند و تجرب�ی برگزار ش�د.
تع�داد  225فیلمنام�ه ب�ه این
جش�نواره رس�ید .از تاریخ 21
لغایت  27مردادم�اه  92داوری
فیلمنامه ه�ا انجام ش�د که در
نهای�ت  33فیلمنام�ه به عنوان

برگزیده اعالم شد.
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بخش�ی از پیام آقای علی جنتی وزیرفرهنگ و ارش�اد اسالمی به جش�نواره فیلمنامه نویسی
رضوی
 ...از آنجاکه مهمترین وظیفه و رس��الت حوزه فرهنگ و هنر ،تعالی انس��ان و تخلق او به اوصاف حمیده و
اخالق پس��ندیده در زندگی فردی و اجتماعی اس��ت ،معارف و آموزه های دینی و مذهبی و از جمله سیره
و س��خن انبیاء و اولیای الهی که ناظر به عالی ترین و واالترین جلوه های فطری و معنوی انس��ان هستند،
جایگاهی بلند و بی بدیل در منظومه فکری و فرهنگی جامعه اس�لامی دارند .مس��ئوالن ،سیاستگذاران و
دس��ت اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر فراهم سازی امکان و فضای مناسب برای بروز و ظهور ظرفیت های
بالقوه و به میدان کش��اندن تمام توان ها و اس��تعدادها در این زمینه اس��ت .جشنواره بین المللی فرهنگی
هنری امام رضا(ع) را می توان به عنوان نمونه ای از یک کوشش موفق در این راستا مورد ارزیابی و کاوش
قرار داد ؛ جش��نواره ای که در طول  10دوره برگزاری آن با مش��ارکت ش��مار زیادی از اهالی و اصحاب
فرهنگ و هنر و ادب و اندیش��ه ،زمینه س��از یک جریان فرهنگی و هنری در سطح و گستره فراملی شده
است.
بخشی از سخنان آقای شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
و دبیرجشنواره
 ...این مرکز تالش نموده تا در یک حرکت حساب شده ،اقدام به آسیب شناسی جدی از محورها و مضامین
نماید .در نتیجه این تأکید و مطالبه ی بحق بود که در این س��الها در کنار گونه های فیلم های تولیدی،
فیلمنامه های نگارش یافته خود شاخص ترین بخش جشنواره ی رضوی بوده است .از همین رو سال اول
فیلم های کوتاه و بلند داستانی و موضوع فیلمنامه نویسی ،سال دوم فیلم های مستند بلند کوتاه و موضوع
فیلمنامه نویس��ی ،سال سوم آثار سینمایی و ویدئویی و موضوع فیلمنامه نویسی بعنوان نمونه موضوعی از

س��لوک اهل بیت(ع) برخورد امام صادق(ع) با صوفی مدعی زهد که لباس خش��نی در برداشت اما در زیر
آن لباس نرمی پوش��یده بود ؛ اما امام صادق(ع) لباس نرمی پوش��یده بودند که زیر آن لباس خش��نی در
برداش��تند  :اصوال س��رفصل کلیدی فیلمنامه نیاز به پش��توانه های نظری و فنی زیادی دارد که متأسفانه
در س��ینمای ما هنوز به امکانات این بستر سازنده برای تولید فیلمنامه های فاخر و مطلوب نرسیده ایم .و
امیدواریم با تداوم حضور موضوع فیلمنامه و پژوهش در جشنواره ی هشتم فیلم نامه نویسی رضوی ،زمینه
ی رش��د و ارتقاء آثار پژوهش��گران ،فیلمنامه نویسان و فیلمس��ازان محترم ایجاد شود و فرصت الزم برای
تعمیق و تعالی آثار مس��تند و داس��تانی فراهم گردد .طبعا حضور و پشتیبانی اندیشمندان و فرهیختگان
از تحقیق و پژوهش و خالقان آثار نگارش��ی در جشنواره های موضوعی نظیر جشنواره ی رضوی در آینده
شاهد آثار قوی و خوب در گونه های مختلف و مضمون های متنوع می باشیم.
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فهرست برگزیدگان جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی

بخش فیلمنامه های سینمایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

1

مهدی محمدی

باکی شرط بستی؟

2

مهرداد موفق یامی

زیارت اولی ها

3

زهرا خمسه

گنبد طالیی

4

عرش پورزارعی
بابک کاظمی

دخیل

5

حدیثه آقارضایی

سجاده

بخش فیلمنامه های بلند ویدیوئی(تله فیلم)

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

1

لیال جعفری سفیدخوان

آه هشتم

2

راحله کرمی

برای دیگری

3

امیراطهر سهیلی

گورکن ها

4

سهیال باقری شریف آبادی
مهدی ابراهیمی

از من به من نزدیکتر

5

مریم عبداهلل نژاد

چیکا

6

رضا علمدارلو
محمدعلی هاشم پور

نامه ای برای او

7

اعظم رادپور

شوگا
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بخش فیلمنامه های کوتاه داستانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

1

فرزانه قانع عزآبادی

آرزوی مجتبی

2

مرجان یگانه پرست

تمنا

3

عزیزاهلل محمدپورمیر

زیارت

4

کبری غالمی پور

امید در شب

5

ایرج افکار

خدا اینجاست

6

مهنا درودی

شبی که آفتاب طلوع می کند

7

حسین اسماعیلی

باران

8

حامد طالبیان

دست نیاز

9

منصوره روشنایی

عاشقانه مادرانه

10

نازنین اسماعیل پور

پایان کبوتر

11

زهرا محمدی

راز سکه

12

سیدمرتضی سبزقبا

همسایه

بخش فیلمنامه های انیمیشن

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

1

حسن علیرضایی

به زندگی ام قسم

2

آزاد قدرتی

خوان هشتم

3

علی بانگین

دراوج دیدار

4

حسین کالته آقامحمدی

پروانه طالیی
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بخش طرح های پژوهشی مستند

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

1

علیرضا حفیظی

فدیشه

2

فاطمه یعقوبیان

هردو یک نفر هستند

اسامی هیأت انتخاب و داوران
محمد هادی کریمیحبیب اهلل بهمنیانسه شاه حسینیعلیرضا کاظمی پور-مهدی سجاده چی
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جشنواره محیط زیست در
فرهنگ رضوی
استان  :تهران

مجری  :سازمان حفاظت
محیط زیست کشور

جش�نواره محی�ط زیس�ت در
فرهنگ رضوی از س�ری برنامه
ه�ای یازدهمین جش�نواره بین
المللی امام رضا(ع) شهریورماه
 1392در اس�تانهای الب�رز،
آذربایج�ان ش�رقی ،بوش�هر،
خراس�ان رض�وی و لرس�تان با
مرکزیت سازمان حفاظت محیط
زیست کشور برگزار شد.
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بخشی از سخنان آقای احمد قیومی مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت
محیط زیست کشور و دبیرجشنواره
 ...سازمان حفاظت محیط زیست از ظرفیت بی انتهای آموزه های ائمه ی اطهار بویژه حضرت ثامن الحجج
علی بن موسی الرضا(ع) به مناسبت برگزاری ساالنه ی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ،منتهای استفاده
را نم��وده و ب��ا توجه به مصادف بودن روز ملی محیط بانان با میالد مس��عود این امام بزرگوار همه س��اله
مراس��می را با هدف اصالح ،بازآموزی ،آموزش و ترویج فرهنگ صحیح رفتارهای محیط زیس��تی در میان
آحاد جامعه در دهه کرامت برگزار کند .در همین راستا دست یاری به سوی متولیان و مسئوالن حوزه های
گوناگون آموزشی ،فرهنگی و هنری گشوده تا با عنایت براین امر که یکی از القاب امام رضا(ع) " ضامن آهو
" می باش��د و این نش��انگر اهمیت حفظ و حراست از جلوه های طبیعی براساس آموزه های رضوی است،
کم��ر همت بربندند و با بهره برداری از کلیه امکانات موجود و اس��تعداد فراوان نهفته در بطن بخش های
مختلف جوامع علمی ،آموزش��ی فرهنگی و هنری در جهت توانمند س��ازی اندیش��ه ،مهارت و دانش آحاد
جامعه قدم برداشته و وظیفه ی ذاتی خود را به شکلی شایسته به انجام رسانند تا همه ی ما روزی شاهد
تحقق این هدف آرمانی سازمان باشیم "حفاظت از محیط زیست" که با استناد برروایات و احادیث فراوان
همانگونه بزرگان دین ما تأکید فرموده اند "وظیفه ای همگانی و شرعی " است.
جدول زمانبندي مناطق پنجگانه برگزاری جشنواره محیط زیست در فرهنگ رضوی

مناطق جشنواره

تاريخ برگزاري
مراسم

البرز(شامل استانهاي  :قم – قزوين – تهران– مازندران – گيالن – مركزي)

 26شهريور

آذربايجان شرقي (شامل استانهاي  :آذربایجان غربي– اردبيل – زنجان–
كردستان)

 24شهريور

بوشهر( شامل استانهاي  :اصفهان– هرمزگان – كرمان  -سيستان و بلوچستان
 -فارس  -كهگيلويه وبويراحمد)

 20شهريور

خراسان رضوي( شامل استانهاي  :خراسان شمالي – خراسان جنوبي –
سمنان – گلستان – يزد)

 25شهريور

لرستان(شامل استانهاي  :همدان – كرمانشاه – خوزستان – ايالم  -چهارمحال
وبختياري)

 17شهريور
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جدول آماركلي آثارارس�الي به دبيرخانه هاي اس�تاني وآثاربرگزيده جش�نواره محيط زيست
درآموزههاي رضوي :

مناطق برگزاري جشنواره

تعداد
فیلم

تعداد
عکس

تعداد آثار
از موضوعات
فرعي

منطقه  - 1البرز شامل استانهاي قم،قزوين ،تهران،
مازندران ، ،گيالن مركزي

23

1102

 15وبالگ

منطقه  : 2آذربایجان شرقي شامل آ.غربي ،اردبيل ،زنجان و
كردستان

16

200

 16داستان
كوتاه

منطقه  : 3بوشهر شامل استانهاي اصفهان ،كهگيلويه
وبويراحمد هرمزگان،كرمان،سيستان و بلوچستان،فارس

60

1599

200
نقاشي،شعر
خوشنويسي
داستان نويسي

منطقه  : 4خراسان رضوی شامل استانهاي خ .شمالي خ.
جنوبي،سمنان ،گلستان و يزد

22

185

 5خاطره نويسي

منطقه  : 5لرستان شامل استانهاي همدان ،كرمانشاه ،ايالم
چهارمحال وبختياري وخوزستان

70

1430

 766نقاشي

اسامی و مشخصات برگزیدگان وداوران دومین جشنواره محیط زیست در آموزه های رضوی در
مناطق پنجگانه :

برگزیدگان بخش عکس استان البرز

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

حسن مقیمی

اول

مرکزی

2

مازیار اسدی

دوم

البرز

3

حسین خادمی

سوم

مازندران
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برگزیدگان بخش عکس(شایسته تقدیر) استان البرز

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

1

محمود کلنگری

مرکزی

2

مهناز محمدی

البرز

3

علی رستمی

مازندران

برگزیدگان بخش فیلم(شایسته تقدیر)استان البرز

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

1

محسن جلیل وند

قزوین

2

امید عزت پور

قزوین

3

حسین کیاپاشا

تهران

4

مظفر حسینی خانی

مرکزی

5

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست

مرکزی

برگزیدگان بخش وبالگ(شایسته تقدیر)استان البرز

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان

1

آقاي اميد عزت پور

قزوین

2

خانم شینا انصاری

البرز

3

خانم طیبه سادات روحانی

قم

اسامی اعضای هیات داوران استان البرز
	-علی مهاجران
	-بهروز بقایی
	-محسن خلیفه
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برگزیدگان بخش فیلم

اسامي برگزيدگان استان آذربايجان شرقي

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

حسین پورستار

اول

آذربایجان شرقی

2

محمدرضا باغبانی

دوم

کردستان

3

ساالر پویان میالد کریمی

سوم

آذربایجان شرقی

برگزیدگان بخشعکس

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

جمشید فرج بند فردا

اول

کردستان

2

امیررضا برهانی

دوم

آذربایجان شرقی

3

ستار صادقی

سوم

آذربایجان غربی

برگزیدگان بخشداستان کوتاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

صدیقه رضایی

اول

آذربایجان شرقی

2

جهانگیر چاالکی

دوم

آذربایجان شرقی

3

امیرحسین اسرافیلی

سوم

زنجان

اسامی اعضای هیات داوران استان آذربایجان شرقی
	-عبدالرضا هشترودیلرعلی حاجی بلندی
	-سیدوحید فاطمی نیا
	-بهرام تندران
	-احد دالل علی پور
	-خانم منشی
	-خانم محمدی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

برگزیدگان بخش فیلم حرفه ای استان بوشهر

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

عبدالرسول آذرشب

اول

منطقه ای

2

صفورا برسان

دوم

منطقه ای

3

فرهاد فیاض بخش

سوم

منطقه ای

برگزیدگان بخش فیلم نیمه حرفه ای استان بوشهر

ردیف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

حمید حق جو

اول

بوشهر

2

مسعود عرب زاده

دوم

بوشهر

3

محمدرضا آقائی

اول

فارس

4

محمدجواد آرمان مهر

دوم

فارس

5

محمد علی شیروانی

اول

اصفهان

6

داوود مرزی زاده

اول

هرمزگان

7

محمدرضا رکن الدینی

دوم

هرمزگان

8

ابراهیم هرندی

اول

كرمان

9

علي سرخوش

دوم

كرمان

10

هدايت اله ديده بان

اول

كهكيلويه و بويراحمد

11

سیدشاهرخ حسین پور

دوم

كهكيلويه و بويراحمد
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برگزیدگان بخش عکس حرفه ای استان بوشهر

ردیف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

هادي انصاري

اول

منطقه ای

2

سيد عليرضا نعمتي

دوم

منطقه ای

3

پيمان آذري

سوم

منطقه ای

برگزیدگان بخش عکس نیمه حرفه ای استان بوشهر

ردیف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

آريا دخت جهانبخشان

اول

بوشهر

2

حسن ترازويي

دوم

بوشهر

3

علي اسدي

اول

فارس

4

محمدجواد نظري

دوم

فارس

5

زينب السادات شاه زيدي

اول

اصفهان

6

محمدرضا حلواني

دوم

اصفهان

7

ميثم قاسمي

اول

هرمزگان

8

داوود مرزي زاده

دوم

هرمزگان

9

علي سرخوش

اول

كرمان

10

منصور پورسينا

دوم

كرمان

11

هدايت اله ديده بان

اول

كهكيلويه و بويراحمد

12

نعمت اله ستوده

دوم

كهكيلويه و بويراحمد

اسامی اعضای هیات داوران استان بوشهر
 امیر کاویانپور  -داریوش غریب زاده  -کریم فائقیان	-فرید میرشکار
 سید نعمت اله رکنی  -امیر جاشویی	-محسن کیانپور
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برگزیدگان و تقدیرشدگان استان خراسان رضوی

برگزیده بخش
فیلم

تقدیر شدگان
بخش فیلم

استانها

برگزیدگان
بخش عکس

تقدیر شدگان
بخش عکس

خراسان جنوبی

علی عجمی

امیر برزگری

خراسان شمالی

تقدیسی

آبداری

خراسان رضوی

مجتبی غفوری

جواد نباتی

سمنان

فرامرزاسفندیاری

جعفر ایمانی

پرهام دیباج

یزد

جوادشکوهی

نصیری پور

رضا علیان سعید
عاقبت مجید
آزادگان

گلستان

جلیل حسن زاده

سید مجتبی
حسینی

محمد پاکدین

جعفر حسنی بمرود
محمد رضا بسملی
امیر صادقی
امیررضاچهارراهی

محمد دستمالچیان
عباس مهاجران

برگزیدگان و تقدیرشدگان بخش عکس حرفه ای استان لرستان

نام و نام خانوادگی
كيومرث خوش بين فر
عيسي اميري
بيات آزادبخت

رتبه
اول
دوم
سوم

استان
کرمانشاه
لرستان
لرستان
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برگزیدگان و تقدیرشدگان بخش فیلم حرفه ای استان لرستان

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

مرتضی مطهوری

اول

خوزستان

حسين سپهوند

دوم

لرستان

ناصر ناصرپور

سوم

لرستان

برگزیدگان و تقدیرشدگان بخش عکس آماتور

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

جواد ساالروند

اول

لرستان

ميالد خسروي الكوهي

دوم

چهارمحال بختیاری

عباس سلطاني

سوم

خوزستان

برگزیدگان و تقدیرشدگان بخش فیلم آماتور

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

عاليه چنگيزي

نفر اول

خوزستان

سيد باقر موسوي

نفر دوم

خوزستان

امين مرادی

نفر سوم

لرستان
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برگزیدگان و تقدیرشدگان نقاشي كودكان استان لرستان
ردیف

نام و نام خانوادگی

رده سنی

استان

گستره

1

فاطمه مرادی

 3تا 6سال

لرستان

منطقه ایی

2

صدف مهربان

«

لرستان

منطقه ایی

3

حنانه اسماعیلی

«

کرمانشاه

منطقه ایی

4

مهسا محمودی

 7تا  9سال

لرستان

منطقه ایی

5

یاسمن انصاری

«

لرستان

منطقه ایی

6

صابر نیازی

«

لرستان

منطقه ایی

7

فاطمه خزایی

 10تا  12سال

لرستان

منطقه ایی

8

رضا ماهرویی

«

لرستان

منطقه ایی

9

سعیده قنبری

«

کرمانشاه

منطقه ایی

10

مهدیه اسدی

7تا 9سال

کرمانشاه

استانی

11

بهار شهبازی

7تا 9سال

کرمانشاه

استانی

12

مهدی یاوری فرد

7تا 9سال

کرمانشاه

استانی

13

نسیم فخری

 10تا  12سال

کرمانشاه

استانی

14

بهار درویش پور

 3تا 6سال

کرمانشاه

استانی

15

پارمیدا محمدی

 3تا 6سال

کرمانشاه

استانی

16

ایلیا دسترنج

7تا 9سال

کرمانشاه

استانی

17

سپهر شفیع نیا

 10تا  12سال

کرمانشاه

استانی

18

زهرا دهنوی

 10تا  12سال

کرمانشاه

استانی

19

باران قادری راد

 3تا 6سال

کرمانشاه

استانی

20

کیمیا صفری

7تا 9سال

کرمانشاه

استانی

21

علیرضا آقابابایی

 10تا  12سال

کرمانشاه

استانی

22

ژینا رشیدی

 10تا  12سال

کرمانشاه

استانی
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23

سوزان نیکروش

 10تا  12سال

کرمانشاه

استانی

24

حمیدرضا زنگنه

 10تا  12سال

همدان

استانی

25

نیلوفر نافع

 10تا  12سال

همدان

استانی

26

محمد علی فخاریان مهر

7تا 9سال

همدان

استانی

27

ملیکا عبدالمالکی

7تا 9سال

همدان

استانی

28

سمانه پوری

 10تا  12سال

لرستان

استانی

29

نرگس روزبه پور

 10تا  12سال

لرستان

استانی

30

مهدیه قبادی مهر

 10تا  12سال

لرستان

استانی

31

ساناز رحیمی

 13سال

لرستان

استانی

32

ستایش عالیی روزبهانی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

33

فاطمه مومنی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

34

فهیمه پیرهادی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

35

فاطمه جوادی

7تا 9سال

لرستان

استانی

36

بهناز حسنوند

 10تا  12سال

لرستان

استانی

37

محمد علی گودرزی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

38

محدثه جعفریان

 10تا  12سال

لرستان

استانی

39

محمدرضا حیدری

 10تا  12سال

لرستان

استانی

40

شایان شکراییان

7تا 9سال

لرستان

استانی

41

زینب شاکرمی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

42

عسل طهماسبی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

43

یزدان بخشی

7تا 9سال

لرستان

استانی

44

ساغر سرپرست

 3تا 6سال

لرستان

استانی

45

آرتین رحیمی

7تا 9سال

لرستان

استانی

46

یاسمن جالیری

 10تا  12سال

لرستان

استانی
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47

هستی ساکی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

48

اهورا فالح کردی

7تا 9سال

لرستان

استانی

49

حسین حسنوند

7تا 9سال

لرستان

استانی

50

نازنین نظری پور

 10تا  12سال

لرستان

استانی

51

پارسا یاقوتیان

 3تا 6سال

لرستان

استانی

52

حنانه علیدادی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

53

آیدا خسروی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

54

کیمیا عالیی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

55

علی رضا مهدوی

 7تا  9سال

لرستان

استانی

56

مونا بهرامی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

57

هستی رزاقی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

58

فاطمه زهرا قوامی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

59

اسما ابدالی

 10تا  12سال

لرستان

استانی

60

فاطمه دولتشاهی

7تا 9سال

لرستان

استانی

اسامی اعضای هیات داوران استان لرستان
	-شمس الدین آروند
	-سعید شاه حسینی
	-محسن حسینی تبار
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()11

جشنواره پیامک ادبی رضوی
استان  :تهران

مجری  :اداره کل روابط عمومی
و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی

جش�نواره پیامک ادب�ی رضوی
از س�ری برنامه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در 19ش�هریورماه 1392
با دریاف�ت  675000هزار پیامک
به کارخ�ود پای�ان داد .از تعداد
پیامک دریافت�ی  417پیامک به
مرحل�ه ارزیابی نهای�ی راه یافت
که  9پیام�ک در س�طح ملی و 5
پیامک در سطح استانی از طرف
هی�أت داوران به عن�وان پیامک
های برگزیده انتخاب شدند.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین آقای محمدرضا زائری
 ...با اش��اره به حدیثی از امام صادق(ع) که اگر کس��ی امر ما اهل بیت(ع) را احیاکند در روزی که دل ها
م��ی می��رد دل او زنده می ش��ود .و حدیثی از امام رضا(ع) که می فرمایند  :دوس��تدار آل محمدو خاندان
پیامبر(ص) باش ،اگر چه فاس��ق باش��ی و دوس��ت بدار دوستداران آنان را هرچند فاس��ق باشند .بهترین
یادگاری امام رضا(ع) به ایرانیان این بود که گفتند  :اعمال آدمی طبق آیه قرآنی در دو جبهه ،جبهه حق
و یا باطل اس��ت بنابراین اگر ش��اعری ،بازیگری ،روزنامه نگاری و به طور خالصه هر هنرمندی در باطنش
محب اهل بیت بود باید از او حمایت کرد و احترام گذاشت.
بخشی از پیام آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به جشنواره
 ...برپایی جش��نواره پیامک ادبی رضوی عرصه ای مناس��ب برای بهره مندی از ابزار روز در جهت نیل به
اهداف مقدس اس��ت .این جش��نواره و امثال آن ،به خوبی نش��ان می دهد که می توان ابزارهای متعارف و
فناوری روز را در خدمت معنویت قرار داد و لحظه های خوش عرفانی را میهمان سفره های دل مشتاقان
س��اخت .چه دل مش��تاقی که با درن��گ در واژه های آهوانه پیامکی کوتاه ،کبوتران��ه به حرم ملکوتی امام
رضا(ع) پرمی کش��د و چه چش��مان منتظری که از این رهگذر چش��مه سازی جوش��ان از اشک و ارادت
خالصانه می گردد .ما در عصری زندگی می کنیم که رسانه های غربی و دستگاه های تبلیغاتی استکباری،
س��عی در اغوای بش��ر و تنزل آن دارند .در این عصر معطوف س��اختن اذهان عمومی به ارزش ها و آرمان
های معنوی ،با رویکرد ادبی و هنری ،خود مجاهدتی بزرگ و دربردارنده ثوابی عظیم اس��ت .بویژه آن که
این تالش عظیم ،با احیای فرهنگ رضوی و ترویج توحید ناب با در نظر داشت به حدیث سلسله الذهب و
گسترش معنویت و محبت نسبت به امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) همراه باشد.
بخش�ی از س�خنان مجید صحاف رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رس�انی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و دبیر جشنواره
 ...بی تردید مانایی و پویایی اندیش��ه ها در گرو بهره گیری از هنر و ادبی اس��ت .اندیشه های راستین ،آن
هن��گام در می��ان توده های مردم جای باز می کند که در قال��ب های هنری جای گیرد .امروز وظیفه هنر
متعهد آن اس��ت که با بکارگیری ش��یوه های نو آمد و روش های تازه و کارآمد ،اندیشه های بلند اسالمی
را تبلیغ کند و دل های جوانان را از زالل معرفت نس��بت به قرآن کریم و عترت معصومین علیهم الس�لام
سرش��ار س��ازد .عصری را که در آن زندگی می کنیم عصر ارتباطات نامیده اند .امروزه ارتباطات س��همی
بزرگ در زندگانی مردم دارد .از این رو باید از ابزارهای ارتباطی و رسانه ای بهره برد و آنان را در خدمت
تعالی انس��ان قرار داد .جش��نواره پیامک ادبی رضوی نش��ان داد که می توان با بهره مندی از ابزار مدرن،
لحظه های خوش معنوی را پدید آورد.
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فهرست برگزیدگان جشنواره پیامک ادبی رضوی
بخش ملی

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

عالیه مهرابی

یزد

2

فرزانه پزیرش

بوشهر

3

محمد اکبرزاده

تهران

4

محسن کلهر

همدان

5

فاطمه بیرانوند

لرستان

6

علیرضا حیدری

خراسان رضوی

7

علیرضا خوارزمیان

تهران

8

ایمان ذکاوت مند

اصفهان

9

فروغ حاجی پور

خوزستان

بخش استانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

علی آزموده میاب

خراسان رضوی

2

مرضیه بیگم سیاه پوش

قزوین

3

حمیده شاهد نیا

قزوین

4

رضا نیکوکار

گیالن

5

محمدحسین ملکیان

اصفهان

اسامی هیأت داوران
جواد محمدزمانی 				
-سیدجواد محمد شرافت

 علی داودی -رضا هادی نژاد
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جشنواره ي وبالگ نویسی رضوی
استان  :تهران

مجری  :ناحیه مقاومت بسیج
حضرت ولی عصر(عج)

سپاه محمد رسول اهلل(ص)

جشنواره وبالگ نویسی رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رض�ا(ع) در  6مهرم�اه 1392
توس�ط ناحی�ه مقاومت بس�یج
حضرت ول�ی عصر(عج) س�پاه
محمد رس�ول اهلل(ص) اس�تان
تهران برگزار ش�د .بیش از 370
وبالگ در این جشنواره شرکت
کرده اند که از میان آنها  8اثر به
عنوان اثر برگزیده از نظر فنی و
محتوایی انتخاب شدند.
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بخشی از سخنان آقای مهدی قاسمی دبیرجشنواره وبالگ نویسی رضوی
 ...جنگ نرم دل ها را نشانه گرفته است و راه مقابله با آن ترویج سیره پیامبر و ائمه اطهاراست .برگزاری چنین
جشنواره هایی گامی هرچند اندک در این مسیر است .هم اکنون عرصه فرهنگی است و جنگ نرم و تهدیدات
فرهنگی موجب این شده است که عقیده و ایمان جوانان سست شود و شاهد تغییر سبک زندگی هستیم.
بخش�ی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین حاج آقای گواهی مس�ئول حوزه نمایندگی ولی
فقیه در سپاه محمدرسول اهلل(ص) تهران بزرگ
 ...با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظم رهبری پیرامون سبک زندگی ،نیازاست سبک زندگی براساس سبک
زندگی اهل بیت(ع) ترویج پیدا کند چراکه هرچه بشر نیاز داشته است اهل بیت پاسخ الهی گفته اند .مومن
باید  3نشانه داشته باشد .یک نشانه از خدا که پوشیدن اسراراست ،یک نشانه از پیغمبر(ص) که مدارا با مردم
اس��ت و یک نش��انه از ائمه خدا که صبر در مقابل سختی هاست .برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره وبالگ
نویسی رضوی مصادف شده است با شب  23ذی القعده ،شبی که مخصوص زیارت امام رضا(ع) است و باید
این تقارن را به فال نیک گرفت و انشاءا ...هرساله شاهد رشد و بالندگی این جشنواره باشیم.
فهرست برگزيدگان جشنواره ي وبالگ نويسي رضوی

رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام و نام خانوادگي

علیرضا زینلی
سیدعلی اکبر زمانی
محمدرضا زینلی
امیرحسین مهدی پور
سیدسعید سرفرازی
علی بشارت لو
محمدهادی رشیدی
مهتاب یزدانی

نام وبالگ
Emamereza.blogfa.com
Neginetoos.mihanblog.com
Imamreza-en.blogfa.com
mihanblog.com.Behesht8
Mahzereza.blogfa.com
Suneight.mihanblog.com
Razavi-sabk.rozblog.com
blogfa.com.Beheshte8

اسامي هيات داوران
الف) بخش فني
 مهندس رسول گل محمدی		
	-مهندس روح اهلل گل محمدی
 زهره سعیدی معین	-مهندس امین عباسی		
ب) بخش محتوایی
 حجت االسالم والمسلمین کریمی		
	-حجت االسالم والمسلمین زمانی
 حجت االسالم والمسلمین موسوی		
	-حجت االسالم والمسلمین قدوسی
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جشنواره ادبیات کودک
و نوجوان رضوی

استان  :چهارمحال و بختیاری

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره آیین های نمایش�ی
در فرهن�گ رض�وی از س�ری
برنامه های یازدهمین جشنواره
بی�ن المللی ام�ام رض�ا(ع) در
 20ش�هریورماه  1392اس�تان
چهارمح�ال بختی�اری برگ�زار
شد .تعداد  1129اثر به دبیرخانه
جش�نواره ارس�ال ش�ده است
که  36اثر در رش�ته های شعر،
قطعه ادبی و داس�تان به عنوان
آثار برگزیده اعالم شد.
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بخشی از سخنان آقای علی اصغر عنبستانی استاندار چهارمحال بختیاری
 ...ش��کل گی��ری یک برنامه با مخاطب پرش��ور و آینده س��از در بام ایران پایتخ��ت زیبایی ها یک تالش
هنرمندانه در قالب کلمات است که هدایت کودکان را به سمت ارزشها و باورها موجب می گردد .برگزاری
این جش��نواره در واقع پیش��برد دهی مخاطبین در سمت دهی با شیوه ی مناسب و در خور فهم کودک و
با اهداف مش��خص اس��ت و در واقع ادبیات کودک و نوجوان توسط بزرگساالنی تولید می شود که پیش از
مطالعه ی کودک و نوجوان به عنوان یک الگو سرمش��ق و ادبیات پذیرفته ش��ده منتشر می شود و از این
روند اس��ت که ادبیات برای کودکان و نوجوانان در نمایش س��یره ی اهل بیت و آموزه های بلند اس�لامی
دارای اثر بخش��ی بیش��تری می گردد .در جش��نواره ی رضوی پنجره ای برای ادبی��ات کودک و نوجوان
بازکنیم و بیشتر به دنبال جهت دهی منطقی کودک و در این زمینه باشیم .کرامات اهل بیت(ع) در زمینه
های مختلف و در نزد همه ی مردم به نوعی نمودار ش��ده اس��ت و آگاهی از این روند با نگاه هوشیار و تیز
بینانه ممکن می گردد.
بخشی از سخنان آقای حسین گنجی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ....اش��اعه فرهنگ منور رضوی و گسترش فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین(ع)
به ویژه امام رضا(ع) از جمله اهداف برگزاری جش��نواره اس��ت .همچنی��ن ارج نهادن به تولید کنندگان و
پدید آورندگان اثار برتر فرهنگی ،هنری در زمینه سیره ،شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار
گسترده تر این آثار از دیگر اهداف برپایی این جشنواره به شمار می آید .برگزاری جشنواره رضوی ترویج
فرهنگ مقدس و معنوی رضوی و تکریم و پاسداش��ت فعاالن این حوزه اس��ت .جشنواره ادبیات کودک و
نوجوان رضوی در دو گروه کودک و نوجوانان صاحب اثر و نویس��ندگان و ش��اعران بزرگسال که در حوزه
ادبیات کودک و نوجوان فعالیت دارند .برگزاری این جش��نواره ب��ر افزایش خالقیت در برد مخاطبین این
جش��نواره اس��ت .دوران کودکی و نوجوانی دوران پذیرش تحلیل و انتخاب اس��ت تا شاکله ی ذهنی یک
انسان بسته شود تا در آینده با آگاهی و مطالعه ی بیشتر به این روند سمت و سویی جدی تر بدهد .براین
اس��اس که ترویج فرهنگ رضوی و برداش��ت از این فضای معنوی در ادبیات کودکانه می تواند در پردازش
های بعدی برروان کودکان و نوجوانان اثر گذار باشد.
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فهرست برگزیدگان جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی
بخش شعر

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8
9

یاسمین شفیعی فر
سایگل سادات افضلی
سارا بهمنی
ستاره رفیعیان
صدف ودودی
سودا خیرخواه
فائزه زرافشان
پری ناز ستونه
سمیر سعادتمند

اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم
اول
دوم
سوم

مقطع سنی
کودک
کودک
کودک
نوجوان
نوجوان
نوجوان
بزرگسال
بزرگسال
بزرگسال

استان  /شهرستان
تهران
چارمحال بختیاری  -شهر کرد
اصفهان
گیالن – انزلی
گیالن – آستارا
اردبیل
یزد
اردبیل
خراسان شمالی – شیروان

بخش داستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مقطع سنی

استان  /شهرستان

1

لیال اصغریان

اول

کودک

مازندران  -جویبار

2

فاطمه گایینی

دوم

کودک

قم

3

محمدصدرا خیبر

سوم

کودک

تهران

4

بهاره شجاعی مهر

اول

نوجوان

ارستان – درود

5

سارا ستوده

دوم

نوجوان

اردبیل

6

معصومه رسولی

سوم

نوجوان

اردبیل

7

ابراهیم باقری

اول

بزرگسال

مازندران

8

طیبه شجاعی

دوم

بزرگسال

کرمان

9

گالیا توانگر

سوم

بزرگسال

تهران
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بخش قطعه ادبی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مقطع
سنی

استان  /شهرستان

1

آیدا مسرت

اول

کودک

اردبیل – بیله سوار

2

فرناز بابادی

دوم

کودک

بروجن

3

نسترن علی خیاوی

سوم

کودک

اردبیل – مشکین شهر

4

سیده فرحناز هاشمی

اول

نوجوان

آذربایجان غربی – تکاب

5

راضیه طهماسبی

دوم

نوجوان

مازندران – رامسر

6

سیدامیرحسین رسولی

سوم

نوجوان

یزد – ابرکوه

7

هانیه غنمی

اول

بزرگسال

مازندران – رامسر

8

طیبه سیدی

دوم

بزرگسال

خراسان رضوی -مشهد

9

شکوفه فتاحی

سوم

بزرگسال

کرمانشاه

اسامی هیأت داوران
اکرم کشاییانسیه موسویان-بابک نیک طلب
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همایش علمی پژوهشی

آموزه های سیاسی امام رضا(ع)
استان  :خراسان شمالی

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایش علمی پژوهش�ی آموزه
ه�ای سیاس�ی امام رض�ا(ع) از
س�ری برنام�ه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع)  23ش�هریورماه استان
خراس�ان ش�مالی برگزار ش�د.
تع�داد مق�االت رس�یده ب�ه
دبیرخانه این همایش  160مقاله
بود که  8مقاله به عنوان مقاالت
برگزیده در این دوره از همایش
معرفی شده است.
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بخش�ی از س�خنان آیت ا ...حبی�ب ا ...مهمان نواز نماینده مردم خراس�ان ش�مالی در مجلس
خبرگان رهبری
 ...تبیین آموزه های سیاس��ی امام رضا(ع) یکی از بارزترین جلوه های پیوندسیاست با دین است .استقبال
چش��مگیر پژوهش��گران از آن نش��ان از توجه مردم دیندار و انقالبی کش��ور به اهمیت ساس��ت و بصیرت
سیاسی در عرصه دینی است .آموزه های رضوی سرشار از اندیشه ،تأمل شناخت است و جهل و بی خبری
در آن جایگاهی ندارد ،انس��ان ها در جامعه اس�لامی به شناخت خدا و ش��ناخت هستی می پردازند و به
ویژه در دین به ژرف نگری دس��ت می زنند و مبانی دینی را برپایه معرفت و ش��ناخت اس��توار می سازند.
انس��ان در عرصه سیاس��ت نیز نیاز به معرفت دارد و این زمینه پژوهش می تواند به عنوان ابزاری مناسب
در این مس��یر به کار آید .در این میان آنچه که اهمیت دارد این اس��ت که یافته های پژوهشی و مطالعه و
بررسی در ابعاد مختلف سیره امام رضا(ع) با توجه به مقتضیات و شرایط عصر حاضر از معرفی سطحی و
خواس��تههای مادی و ظاهری آن امام همام در گذرند و عمق و مغز پیام و آموزه های س��یره علمی ایشان
را معرفی نمایند.
بخشی از سخنان آقای قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی
 ...امام رضا(ع) بسیار هنرمندانه در گسترش والیتمداری اقدام کرد .سراسرزندگی امام هشتم بویژه زندگی
سیاس��ی ایش��ان سرشار از آموزه های سیاسی است و ایش��ان با درایت و هنرمندی توانستند اسالم و دین
خدا و والیتمداری را در دنیا بس��ط دهند .سیاس��ت و رفتار سیاس��ی ایشان در حکومت عباسی از پذیرش
مشروط والیتعهدی و عدم دخالت در عزل و نصب ها ،تا اقامه نماز باران و نماز عید فطر ،بسیار ظرافت و
دقت انجام ش��د و باعث تثبیت والیتمداری در شیعایان و توسعه آن شد .خداحافظی سیاسی امام رضا(ع)
با اصحاب در مدینه و نیز سخنانشان در مسیر سفراجباری شان از مدینه تا طوس پراز آموزه های سیاسی
است که باید برای مردم و بویژه نسل جوان تبیین شود .سخن معروفی که در نیشابور به یادگار گذاشتند
بزرگترین حکومت و بهترین تئوری والیتمداری است در آنجا که وجود خود و والیت را از شروط مصونیت
از عذاب خداوند و نیز از ش��روط اعتقاد به وحدانیت و نبوت اعالم کردند والیتمداری را به طرز ش��گفتی
توس��عه دادند .بنابراین باید امروز این آموزه ها میان جامعه تبیین شود و جوانان و نیز مسئوالن حکومتی
با آن آشنا شوند و از آنان بهره برداری کنند و برپایی همایش ها و جشنواره ها یکی از ابزارها می باشد.
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بخشی از سخنان آقای موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی
 ...زندگی امام رضا(ع) باید در جای جای حکومت اس�لامی کاربردی ش��ده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
مهمترین آموزه زندگی و رفتار امام رضا(ع) نش��ر والیتمداری اس��ت که از هر فرصت برای رسیدن به این
هدف استفاده شد.
دین مبین اس�لام آخرین دین و کامل ترین دین خداوند اس��ت که برنامه های جامعی برای تعالی بشر در
زندگی سیاس��ی اجتماعی و فردی دارد و در این میان امامت رکن دین اس�لام اس��ت و وجود مبارک امام
هشتم نیز توفیقی برای خراسانی ها است که برکات معنوی و مادی زیادی برای آنان داشته و دارد .تاکید
رهبرمعظم انقالب اس�لامی برای زندگی به سبک اسالمی ،شیعیان برای اینکه بتوانند جلوه های نورانی و
ب��رکات والیتمداری خود را برای جهانیان نش��ان دهند و خود را ب��ه دنیا اثبات کنند باید در ابعاد مختلف
حکوم��ت مداری ،سیاس��ی ،نظامی و و برخورد های بین المللی آموزه ه��ای امام رضا(ع) را به کار ببندند.
همای��ش ها و جش��نواره ها نیز باید با ه��دف و رویکرد تبیین آموزه ها ودر زندگ��ی جوانان و نیز نهادینه
کردن زندگی به س��بک و اسلوب اسالمی باشد .رهروان راستی ائمه اطهار و دین اسالم می توانند حماسه
اقتصادی را پس از حماسه سیاسی رقم بزنند.
بخش�ی ازسخنان حجت االسلام و المس�لمین آقای ابوالقاس�م یعقوبی امام جمعه شهرستان
بجنورد و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان
 ...بهترین آموزه سیاس��ی امام رضا(ع) تبیین و نش��ر پیوند دیانت با سیاس��ت اس��ت .پیام و آموزه مدبرانه
توسط امام رضا(ع) در حدیث سلسله الذهب بیان شده و به زیبایی توسط آن حضرت ماندگار شده است.
حدیث سلسله الذهب همان آموزه های است که همه آن را می شناسیم و آن را شنیده ایم اما تفکر در آن
کمتر مورد توجه قرار گرفته اس��ت .س��وژه ها و آموزه های ناب و عمیقی می توان در سیره امام هشتم(ع)

دریافت کرد .اصولی ترین ،اساس��ی ترین و بنیادی ترین آموزه های سیاس��ی که از س��یره امام هشتم می
توان آموخت ،حدیث معروف و آش��نای سلسله الذهب است که امام هشتم این آموزه را به زیبایی ماندگار
کرد .همانگونه که فهم هر آیه قرآن نیاز به آش��نایی با ش��أن و مناسبت نزول آن دارد شان و جایگاه فضای
حدیث نیز باید برای مردم تبیین و تفسیر شود تا عمق حدیث و گفتار فهم و ادراک شود.
امام رضا(ع) به زیبایی نشان داد توحید و اعتقاد به کلمه الاله اال اهلل بدون امامت را ه به جایی نمی برد و
در امان ماندن از عذاب خداوند بدون مجری امام عادل و والیت امکان پذیر نیست .امام رضا(ع) هنرمندانه
حقانیت امامت خود و غاصبانه بودن خالفت عباس��ی را به مردم نش��ان داد و این امر را ماندگار کرد .امروز
دش��من فهمیده اس��ت که کس��انی که به سیره امامت تأسی نجس��ته اند برای آنان خطری ندارند و از آن
احس��اس خطر نمی کند .بنابراین پژوهش��گران و نخبگان باید این آموزه ها را میان مردم تبیین کنند و با
فکر علمی و بیان روشن روح اسالم را برای مردم باز کنند.
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بخشی از سخنان آقای حسین ثابت قدم وحید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...یک��ی از خروج��ی ه��ا و نتایج این همایش تجلی اثرگ��ذاری آن برمواجهه با فرهنگ سیاس��ی لیبرال و
سکوالریسم بوده و امید است این همایش با تبیین آموزه های سیاسی آن حضرت زمینه کاربردی کردن
آموزه ها و س��یره آن امام همام در جامعه با واس��طه سیاس��تمداران والیتمدار و متدین اسالم را در عرصه
سیاس��ت فراه��م کند .این همایش می توان��د به عنوان یک کارنامه درخش��ان در عرصه فرهنگی و علمی
پژوهشی ثبت شود .حاصل تالش دست اندرکاران برپایی همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی امام
رضا(ع) وصول  160مقاله علمی و تخصصی به دبیرخانه این همایش اس��ت که در س��ه دوره داوری انجام
شده توسط داوران استان و کشوری ،هشت مقاله به عنوان برگزیده انتخاب شده است.
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فهرست برگزیدگان همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا(ع)

ردیف

نام و نام
خانوادگی

عنوان مقاله

رتبه

استان

1

احد داوری

محورهای تعامل امام رضا(ع) با
خواص جامعه

اول

آذربایجان شرقی

2

علی سلیمان پور

تحلیل گفتمان سیاسی رضوی

دوم

خراسان شمالی

3

محمد غفوری فر
اباصلت علیزاده

بررسی و تحلیل مناظره های امام
رضا(ع) و رهبران ادیان

سوم

خراسان شمالی

4

یحیی میرحسینی

مشروعیت سیاسی در منظومه
فکری امام رضا(ع)

چهارم

تهران

5

رمضان قوامی
دربندی

بررسی جریان والیتعهدی و
تدابیرسیاسی امام رضا(ع) در
مقابله با توطئه والیتعهدی مأمون

پنجم

خراسان رضوی

6

بهرام جباری
شبستری

تبیین آثار وضعی تدابیر امام رضا(ع)
در مقابله با پروپاگاندای حکومت
مأمون

ششم

تهران

7

سیدعالء الدین
شاهرخی

بازشناسی تحلیلی راهبردهای امام
رضا(ع) در مسئله والیتعهدی

هفتم

لرستان

8

میثم افشار
اکرم اوستی

امام رضا(ع) و شیوه برخورد با
چالش ها ی فکری زمان خویش

هشتم

مرکزی

اسامی هیأت داوران
احمد مرجانیمهدی آریانفرجعفر محمدیغالمعلی پارساعلی همایونفرمجتبی نوروزی-حجت االسالم و المسلمین محمدحسین پژوهنده
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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 یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رض�ا(ع) ش�هریورماه  1392در
اس�تان خراس�ان رضوی برگزار
ش�د 540 .اثر خوشنویس�ی به
دبیرخان�ه جش�نواره ارس�ال
ک�ه  240اثر از این آث�ار به خط
نس�تعلیق ب�ه عن�وان خط ملی
ایرانیان تعلق داشت.
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بخشی از سخنرانی آقای علی مرداخانی معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...فرهنگ و هنر ما بضاعت بس��یار خوبی دارد لذا باید فراتر از فضاهای کالس��یکی برای معرفی آثار هنری
خود برنامه ریزی کرده و این آثار را بیشتر از قبل ارائه دهیم تا شاهد گسترش منطقی و متوازن هنر گران
بهای خوشنویسی باشیم.
بخشی از سخنان آقای سید سعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...جش��نواره خوشنويس��ي رضوي هنرمندان زيادي را به س��وي خود جذب كرده است  .مش��هد با وجود جوانان
توانمند و خوش ذوق و اس��تادان پیشکسوت نقطه قوتی در خوشنویسی ایران اس��ت و حرفهاي زيادي در عرصه
خوشنويسي براي گفتن دارد و همين امر باعث شده جشنواره خوشنويسي رضوي پس از ده دوره برگزاري در يزد،
در مشهد برگزار شود.خوشنويسي يك هنر اسالمي است و همين باعث شده است هنرمندان در اين شهر گرايش
ويژه اي به اين هنر داش��ته باشند  .هنرمندان خوشنويس با انتخاب مفاهيم رضوي براي خلق اثر در اين جشنواره
درترویج فرهنگ رضوي در سطح جامعه تاثير ويژه اي دارند.
هنرخوشنویسی ،هنری مبتنی بر شکل و ساختار بصری است.اگر چه انتقال تفکر از طریق زبان و تفسیرهای شفاهی
می تواند بر روی ش��نونده موثر واقع شود ،اما وس��ایل بصری در مقایسه با زبان ،به دلیل ارتباط تصویری خاصی که با
بیننده برقرار می کنند ،سرش��تی متفاوت دارند و عمیق تر در ذهن می مانند .جشنواره خوشنویسی رضوی از لحاظ
سطح داوری ،اطالع رسانی و کیفیت جشنواره توانسته جایگاه خود را در بین دیگر برنامه های هنری کشور پیدا کند و
هر ساله هنرمندان خوشنويس منتظر اعالم فراخوان اين جشنواره براي خلق آثار فاخر هستند.
بخشی از پیام استاد غالمحسین امیرخانی به جشنواره خوشنویسی رضوی
 ...حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) تمام اهل این س��رزمین را در س��ایه حمایت خود گرفته و به کل این
سرزمین مقدس تعلق دارد .در جشنواره خوشنویسی رضوی کیفیت و عیار آثار در حد باالیی قرار داشت و
بیانگر این بود که حرکت جمعی خجسته ای جریان دارد که در عمیق ترین الیه های فرهنگ و در اعماق
روان آگاه هنرمندان خوشنویس ،جاری است.
رشته نستعلیق

فهرست برگزيدگان جشنواره خوشنویسی رضوی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8

نیما الیکایی
علی خیری
صفر گالشی
علیرضا تل جنگانی
مصطفی عابدینی
هادی دربان حسینی
اصغر محمدی البرزی
احمد احمدی

اول
اول
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

استان  /شهرستان
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رشته شکسته نستعلیق

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

1

بهادر پگاه

اول

2

شمس الدین مرادی

دوم

3

ذبیح اهلل لولویی مهر

سوم

4

محمدفاتح سید نطنزی

چهارم

5

پیمان گلکار

پنجم

6

علی گوران

ششم

7

راضیه سپهر

هفتم

8

مهدی منصوری

هشتم

استان  /شهرستان

رشته خط نسخ

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

1

ابوالفضل خزایی

اول

2

زهرا میبدی

دوم

3

حمید نیکانیک

سوم

4

الهام میرطالیی

چهارم

5

فرهاد شیرخانی

پنجم

6

صابر صفایی

ششم

استان  /شهرستان
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رشته خط ثلث

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

1
2
3
4
5
6

لیال وزیری
محسن عبادی
علی ایرانی
محمدتقی اسدی شیخ
مجید جدیدی
علی احسان پور

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

استان  /شهرستان

رشته خط تحریری

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

1
2
3
4
5
6
7
8

حسین نصیرپور
صالح زمانی سرکه
زهره رئیس الساداتی
حمیدرضا حجتی
علیرضا بهدانی
مجتبی اسماعیلی خیابانی
نجفعلی مردای
فریبا نصیریان

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

اسامي هيات داوران
 استاد محمد سلحشور		
 استاد غالمحسین امیرخانی استاد رسول مرادی		
 استاد علی شیرازی استاد محمد حیدری		
 استاد مجتبی ملک زاده استاد محمدعلی محمدباقرزاده		
 استاد محمد کاظمیان استاد احمد قائم مقامی		
 استاد مهدی بلوریان استاد هادی ذوالریاستین			
 -استاد علی جافری

استان  /شهرستان
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جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
استان  :خراسان رضوی

مجری  :سازمان کتابخانه ها ؛
موزه ها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی

جش�نواره انتخ�اب کت�اب س�ال
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جش�نواره بی�ن المللی
ام�ام رض�ا(ع) در  24ش�هریورماه
 1392در اس�تان خراس�ان رضوی
برگزار شد .تعداد  284اثر داخل و
خارج از کشور به زبانهایی همچون
روسی ،هندی ،ماالیی ،اردو ،ترکی
آذربایجانی ،تاجیکی ،س�یریلیک،
عرب�ی ،انگلیس�ی و .. .به دبیرخانه
جش�نواره رس�ید از ای�ن تع�داد،
 153اثر فارس�ی 24 ،اثر زبان های
خارج�ی 12 ،اث�ر پایان نام�ه و 41
اثر شایس�ته چاپ بود .در مجموع
دوازده کتاب ب�ه عنوان کتاب برتر
و برگزی�ده ،س�ه پایان نام�ه برتر،
چه�ار عن�وان اثر شایس�ته چاپ،
چه�ار ناش�ر داخل�ی و خارجی به
عنوان ناش�ر فعال ح�وزه رضوی و
یک نویس�نده فعال ح�وزه رضوی
شناخته شدند.

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

81

بخشی از سخنان دکتر علی اکبر والیتی مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی در امور بین الملل
 ...حضور حضرت امام رضا(ع) در خراسان ،مصادف با عصر ترجمه ،یعنی ترجمه علوم مختلف به زبان های
گوناگون بود .همچنین در احادیث داریم که علمای ادیان مختلف ،از محضر حضرت ،س��وال می کردند و
حض��رت با هریک از آنان با زبان خودش��ان صحبت می کردند .از دیگ��ر اقدامات حضرت رضا(ع) در زمان
حضورشان در خراسان ارسال نامه به بزرگان تشیع در ایران ،و پذیرش والیت عهدی توسط ایشان ،نقشی
اساس��ی در کاهش فشار بر علویان داشت و بدین س��بب ،مذهب شیعه و امامیه ،علنی و جایگزین مذهب
زیدیه ش��د .یکی دیگر از اقدامات آن حضرت ،دس��تور حرکت سادات علوی به ایران بود .نتیجه صدور این
دس��تور ،مهاجرت  12هزار و  673نفر از س��ادات علوی از مدینه به مناطق مختلف ایران بود که به واسطه
این اقدام ،سادات علوی از محیط پرفشار مدینه خارج شدند .آثار حضور حضرت رضا(ع) تربیت شاگردانی
نامور ،مانند ابراهیم بن ابی محمد خراس��انی ،ابوس��عید خراس��انی ،محمد بن عبداهلل خراسانی ... . ،است.
حضرت امام رضا(ع) نقش��ی موثر در قیام ش��یعیان داشته اند .یکی از این قیام ها قیام محمد بن قاسم در
مدینه است که بارزترین قیام علویان به خون خواهی امام رضا(ع) بود که از مدینه به مرو آمد و در مسیر
ای��ران ،چهل ه��زار نفر با او بیعت کردند .و یکی دیگر از آثار حضور این ام��ام همام ،پدید آمدن کتابهایی
مانند طب الرضا علیه السالم و صحیفه امام رضا(علیه السالم) است.
قبرامام رضا(ع) و قبور هریک از علویان در ایران که بیش از هش��ت هزار بقعه می باش��د به برکت حضور
ایش��ان در ایران بوده اس��ت بسیاری از این مقابر محل تش��کیل حوزه های علمیه و شرکت مردم در نماز
جماعت بوده و بنابراین هرکدام از این مقابر در ایران و جاهای دیگر مرکز فکر و تقویت اسالم شده است.
بخشی از سخنان دکتر علوی قائم مقام تولیت عظمای آستان قدس رضوی
 ...حضرت امام موس��ی کاظم علیه السالم در حدیثی به فرزندانشان خطاب می کنند  :ایشان(امام رضا(ع)
برادر ش��ما و دانش��مند اهل بیت عصمت و طهارت هس��تند .این سخن به دانش بی بدیل حضرت رضا(ع)
اش��اره می کند این امام همام س��پس به فرزندانشان امر می کنند که راجع به اعتقادات دینی و مذهبی به
سراغ او بروید و آنچه را که ایشان می فرمایند آن را قبول کرده ،عمل کنید و منتشر کنید.
حضرت امام رضا(ع) در زمان خود به عنوان دانشمند اهل بیت عصمت و طهارت ،جهادی علمی و فرهنگی
را ش��کل داده بودند .یکی از مس��ائلی که باعث شد این فضای وسیع در اختیار امام رضا(علیه السالم) قرار
گیرد ،وس��عت جغرافیایی ممالک اس�لام بود .دومین عامل موثر در این زمینه شکوفایی « علم و دانش» و
«دانش های دینی» به دلیل فتح برخی از بالد اس�لامی اس��ت .مسئله سوم ،حضور دانشمندان فرقه های
مختلف در مرکز خالفت و نگارش آثار مختلف اس��ت .اقدام مأمون یکی دیگر از زمینه های فراهم ش��دن
ش��رایط مناس��ب در عصر امام رضاعلیه السالم بوده اس��ت چراکه مأمون با تشکیل جلسه های علمی و با
دعوت از دانشمندان فرقه های مختلف می کوشید تا حضرت رضاعلیه السالم را در مناظرات علمی به انزوا
بکش��د .همه این مس��ائل باعث شد که دوران طالئی تمدن اس�لامی و شکوفایی علم و دانش در آن زمان،
محقق ش��ود ؛ لذا آن دوران عصر ذهبیه نام گذاری ش��د . .چراکه حضرت توانستند با جهاد علمی به تبلیغ
علوم و معارف قرآنی و اسالمی بپردازد.
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بخشی از سخنان محمدهادی زاهدی دبیرجشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
 ...اندیش��ه وری و اندیش��ه ورزی در حوزه معارف رضوی ،با عنایت و کرامت امام رضا(ع) صورت می گیرد.
اقیانوس معارف رضوی و گستره این اندیشه آسمانی ،فراتر از آن است که در قالب کتاب و کاغذ گنجانده
شود .امروز انتخاب کتاب سال رضوی دارای ابعاد بین المللی است و ارادتمندان به حضرت رضاعلیه السالم
در س��ایر کش��ورها به این جش��نواره توجه پیدا کرده اند ؛ به گونه ای که در سالهای گذشته ،برگزیدگانی
از کش��ورهای خارجی ،مانند عراق ،لبنان و س��وریه و امسال نیز از سه پژوهش��گر برگزیده ی خارجی ،از
کش��ورهای ترکیه ،لبنان و پاکستان تقدیر ش��د .توجه دانشگاه ها به جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی،
ارسال هیجده پایان نامه پژوهش محور به دبیرخانه جشنواره ،ایجاد پایگاه نویسندگان رضوی در آینده ای
نزدیک ،رونق بخش ترجمه آثار ،ارسال  50اثر شایسته چاپ به دبیرخانه ششمین جشنواره و چاپ چهار
اثر شایسته چاپ از افتخارات این جشنواره است.
فهرست برگزيدگان جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی
بخش کتاب

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

محور

رتبه

استان/
شهرستان

1

دکتر جالل درخشه
دکترسیدمحمدمهدی
حسینی فائق

سیاست و حکومت در
سیره امام رضا(ع)

علوم و معارف
رضوی
بارویکرد علمی
پژوهشی

دوم

تهران

2

محمد حکیمی

فرازهایی از سخنان
امام رضا(ع)

علوم و معارف
رضوی
با رویکرد ترویجی

دوم

مشهد
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بخش کتاب
)1

1محور علوم و معارف رضوی – با رویکرد علمی پژوهشی ،ترویجی

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

دکتر جالل درخشه
دکترسیدمحمدمهدی حسینی
فائق

سیاست و حکومت در سیره
امام رضا(ع)

دوم

تهران

2

محمد حکیمی

فرازهایی از سخنان امام
رضا(ع)

دوم

مشهد

)2

2محور تاریخ و سیره رضوی – با رویکرد علمی پژوهشی

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

دکتر نعمت اهلل صفری
زهرا بختیاری

رفتارشناسی امام رضا(ع) و فرقه
های درون شیعی

دوم

قم

2

دکتر ابوالفضل خوش منش

دوپیشوای ملل:
حضرت ابراهیم و حضرت رضا
علیهما السالم

سوم

)3

تهران

3محور زیارت – با رویکرد علمی پژوهشی ،ترویجی

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

ابوالفضل عرب زاده

دره الرضویه در شرح زیارت جوادیه

سوم

قم

2

حمزه علی شیخ تبار

داستانواره زیارت ما  :احکام زیارت به
روایت داستان

سوم

قم
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)4

4محور داستان

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

مجید پورولی کلشتری

اقیانوس مشرق

دوم

اصفهان

)5

5محور کودک و نوجوان – با رویکرد گردآوری شعر کودک

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

سعید بیابانکی

مهمان خراسان .مجموعه اشعارشادو
کودکانه برای امام رضا(ع)

سوم

اصفهان

)6

 6محور ترجمه  (-زبان عربی ،زبان انگلیسی ،زبان اردو و هندی ،زبان ترکی استانبولی)

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

دکتر سیدعدنان الجوردی

صحیفه رضویه جامعه ادعیه امام
علی بن موسی الرضا(ع)

اول

تهران

2

احمد رضوانی

حکایت آفتاب

اول

مشهد

3

سیدعقیل حیدر زیدی

روش زندگی امام رضا(ع)

اول

الهور پاکستان

4

محمد مجاهدی

فرازهایی از سخنان امام رضا(ع)

اول

کشور ترکیه

)7

7محور زبان های خارجی

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

دکتر زینب
محمدعیسی

االمام الرووف علی بن موسی الرضا(ع) به
زبان عربی

اول

بیروت

85

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

بخش پایان نامه

رديف

نام و نام
خانوادگي

عنوان اثر

رتبه

استان/
شهرستان

1

نجمه رشیدی کیا

جایگاه هدایتی امام رضا(ع) در برون رفت

دوم

کرمان

2

فریبا رضازاده

اصول ،ویژگی ها و پیامدهای مناظرات امام
رضا(ع)

دوم

دزفول

3

سالم حسین زاده

تاریخ دارالشفای آستان قدس رضوی از
دوره صفوی تا پایان دوره قاجار ،با تکیه
براسناد

دوم

مشهد

بخش ناشر
ناشر برتر خارجی در نشر علوم و معارف اهل بیت علیهم السالم

رديف

نام انتشارات

رتبه

استان/
شهرستان

1

انتشارات کوثر

لوح تقدیر

کشور ترکیه

ناشران فعال در حوزه رضوی

معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
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بخش آثار شایسته چاپ

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

استان /
شهرستان

1

عالیه محرابی

قلمدانهای فیروه

شایسته
چاپ

یزد

2

حسن احمدی

در سال های دور

شایسته
چاپ

تهران

3

محبوبه زارع

شرط هشتم

شایسته
چاپ

تهران

4

پروفسور حشمت علی
کمال الهامی

مجموعه اشعار در مدح
امام رضا(ع) به زبان اردو

شایسته
چاپ

پاکستان

بخش نویسنده فعال

به دلیل پرداختن به سبک زندگی رضوی و تألیف پنج اثر فاخر در نشر معارف

محمدباقر پورامینی

رونمایی از کتاب

1

زیارت حضرت رضا(علیه السالم) به زبانهای فرانسوی و
انگلیسی

ترجمه دکتر فریده مهدوی دامغانی

2

کتاب شناسی امام رضا(علیه السالم)

نوشته سلمان حبیبی

3

آفتاب نام کوچک توست

سروده علی سلیمانی

4

فی رحاب االمام رضا(ع)

سروده خانم کوثر شاهین

5

خطبه توحیدیه(چاپ نسخه برگردان)

6

رساله ذهبیه(چاپ نسخه برگردان)
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اسامي هيات داوران

گروه داوران در بخش تاریخ و سیره ،علوم و معارف رضوی و زیارت
حجت االسالم و المسلمین مهدی علمی حسینیحجت االسالم و المسلمین استاد محمدواعظ زاده خراسانیحجت االسالم و المسلمین رضا وطن دوست-حجت االسالم و المسلمین عبداهلل غفرانی

حجت االسالم و المسلمین علی اکبر الهی خراسانیحجت االسالم و المسلمین مجتبی الهی خراسانی سید محسن حسینیحسین حکیم باشی			 رضا نقدیدکتر حسین زمانی			 دکتر محمدمهدی رکنیدکتر محسن رجبی			 سیدحسن حسینیدکتر مهدی لسانی			 غالمرضا جاللیعلی جان سکندری			 محمدحسین صادق پور				
محسن ناجی محمود پسندیده				
محمدرضا مروارید بهزاد نعمتی				
میثم محتاجیگروه داوران در بخش زبانهای خارجی و ترجمه
			
دکتر ایزانلو -حجت االسالم و المسلمین چنارانیجعفر عشقیگروه داوران در بخش کودک و نوجوان
مصطفی رحماندوستسیداحمدمیرزادهمجید مالمحمدیجواد نعیمیگروه داوران در بخش ادبیات داستانی
علیرضا مهرداد-سعید سیدموسوی
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جواد اشکذریگروه داوران در بخش پایان نامه و آثار شایسته چاپ
سیداحمد میزادهحمیدرضا نویدی مهرعلیرضا منصوریسیدحسن پورحسینیانسیدجواد رسولیمحمدکاظم کاظمیمحمد مقدمسجادی زادهگروه داوران در بخش شعر
مجید نظافت-عباس ساعی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()17

همایش علمی پژوهشی اقتصاد خانواده در
فرهنگ رضوی

استان  :خراسان رضوی

مجری  :کمیته امداد امام خمینی(ره)

همایش علمی پژوهشی اقتصاد
خان�واده در فرهن�گ رضوی از
س�ری برنام�ه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در 20و  21ش�هریورماه
 1392در استان خراسان رضوی
برگزار ش�د .تعداد  422مقاله به
دبیرخان�ه این همایش ارس�ال
شد.
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بخشی از سخنان دکتر برجی عضو هیأت علمی جامع المصطفی العالمیه قم
 ...موضوع سخنرانی  :مددکاری اسالمی .مددكاري خدمتي است حرفه اي مبتني بر دانش ،مهارت و ارزش
هاي خاص ،به منظور كمك به افراد ،گروه ها ،جامعه تا آنان قادر ش��وند اس��تقالل ش��خصي ،اجتماعي و
رضايت خاطر خود را از زندگي بدست آورند.
اين تعريف س��ه بخش دارد ،بخش اول نش��ان مي دهد كه مددكاري هم دانش است هم مهارت ،هم بايد
دانش مددكاري را داشته باشيم هم مهارت مددكاري را.
بخش دوم نشان مي دهد موضوع مددكاري هم گسترده است ،مي تواند فرد باشد ،مشكلي كه فرد دارد و
مددكار به دنبال حل مشكلش هست ،ممكن است گروه باشد ،يك گروهي مشكل مشتركي داشته باشند
و گاهي ممكن است جامعه اي يك مشكل مشتركي داشته باشد كه مددكار دنبال حل مشكل هست.
بخش س��وم تعريف ،هدف و نتيجه مددكاري را بهش اش��اره دارد ،كه مددكار به اصطالح ماهيگيري رو به
مددجو ياد مي دهید نه اينكه به مددجو ماهي بدهید ،كاري مي كند كه ش��خص اس��تقالل و توانايي پيدا
كند براي حل مشكلش.
بخشی از سخنان آقای حاجی حسینی استاد حوزه و دانشگاه
 ...موضوع سخنرانی  :تکافل اجتماعی .افراد جامعه به لحاظ سطح برخورداري سه قسمت مي كنيم ،اينجا
تعريفي كه از فقر مي ش��ود تمام نياز هاي مش��روعش را در نظر مي گيرد ،اين تعريفي كه ما از فقير در
ذهنمان است ،فقيري كه ما مي فهميم يعني كسي كه كنار كوچه افتاده باشد و با يك حالت زار و ناالن،
فقير در تكافل اجتماعي حتي نياز هاي غير ضروريش را هم شامل مي شود اما ما بايد اولويت بندي كنيم.
فقر يا مطلقه يا نس��بي ،فقر نس��بي همان است كه بعضا با آن سر و كار داريم ،فقر مطلق ،اما فقر نسبي نه
بخش��ي از نيازها را مي تواند برطرف کند بخش��ي ديگر را نمی تواند ،اينجا اس��ت كه آن تقسيم بندي مي
آید افراد جامعه را مي توانيم تقسيم كنيم ،كساني كه تمام نيازمندي هاي خود را مي توانند برطرف کنند
يعني هم س��رمايه هستند هم توان دارند ،این افراد تحت عنوان تكافل ديگر مي آید شامل مي شود .همه
ما به نوعي تحت تكافل اجتماعي هستيم.
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بخشی از سخنان آقای ذوالفقاری معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی(ره)
 ...موضوع س��خنرانی  :مددکاری اس�لامی و روش های برخورد با فقر .امداد امروز مسئوليت دارد با بسيج
همه امكانات ،اين خدمت را به نحو شايس��ته انجام بدهد اگر نتواند توفيقي داش��ته باش��د آثارش س��اير
بخشهاي اجتماعي را تحت تاثير خودش قرار خواهد داد ،اولين وظيفه همايشي كه در آستانه شروع آن
هس��تيم ،گوش��زد كردن وظايف آحاد جامعه اسالمي نسبت به فقر هست .اگر ما بخواهيم در فقر و درواقع
جلوگيري از توس��عه فقر و احاطه كامل بر فقر نتيجه اي در جامعه اس�لامي بگيريم ،يكي از راهكار هایش
مردمي كردن فقر و مردمي كردن برخورد باريشه هاي فقراست.
معتقدم بخش��ي از نيازي كه امروز به امداد ارجاع مي شود وظايف تعطيل شده جامعه نسبت به فقراست،
شما يك و نيم ميليون سالمند در كشور تحت پوشش داريد ،اگر احسان به والدين در جامعه جاي خودش
رو باز مي كرد و به عنوان بخشي از عبادات و تكليف روزانه در زندگي من و شما هويدا بود ،آيا سالمندي
دلتنگ و س��المندي با اين ش��رايطي كه ما مي شناسيم وجود داشت ؟! ،يكي از وظايف اين سمينار زنده
كردن وظايف مردم در ارتباط با فقراس��ت ،يعني مددكاري عمومي .يكي از مباحثي را كه باز سمينار بايد
روش كار بكند در خصوص فقر هاي نو ظهور هست و وظايفي كه جامعه اسالمي به عهده دارد.
بخشی از سخنان آقای طباطبایی کارشناس حوزه علمیه قم
 ...موضوع سخنرانی  :سیره عملی معصومین(ع) .يكي از نمونه هاي اخالقيات برخورد با مددجو اين است،
وقتي كه شما در حد توانتان در حد توان موسسه به او ،نيازش را برطرف كرديد و مدد كرديد بايد با يك
دنيا شرمندگي از او معذرت خواهي کنید.. .
ائم��ه معصومي��ن(ع) چه طور برخورد مي كردند ،ش��خصی آمد نزد حضرت ،يك مبلغ بس��يار هنگفتي را
حضرت به او داده اند ،حضرت مي فرمايد  :ببخشيد در يك وقتي به سراغ ما آمديد كه ،عاجلتا ،يك وقتي
آمدي كه وضعين اقتصادي ما خيلي وضع مناسبي نيست ،ببخشيد ،انشاا ...كه خداوند متعال بركت رو در
اين مبلغ قرار مي دهد .اين هم يكي از اخالقيات برخورد با مددجو.
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بخشی از سخنان آقای نوروزی مدیرکل مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)
 ...موضوع س��خنرانی  :مددکاری در احادیث .توجه به امور اقتصادي در توانمند س��ازي ،توجه به ضروريات
اولي��ه زندگ��ي در زندگي فقرا در مددكاري ،مبحث بعدي توجه به محص��والت و توليدات حتي كوچك و
كمي كه فرد دارد شروع مي كند ،بحث توانمند سازي از مباحث كوچک شروع مي شود بعد آرزو و آمالها.
اميدواري و ارتقاي انگيزه افراد .اين خيلي مهم است كه ما افراد را اميدوارکنیم ،و انگيزه شان را باال ببريم،
توج��ه و دقت در ظرفيت هاي محيطي ،در محيط حال ظرفيت هاي مردمي هم مد نظر هس��ت توجه به
ميزان عقل معاش و معاد مخاطب .كس��ي كه مددجو هس��ت اين بايد دقت شود ،لذا براي همه يک نسخه
نمي پيچيدند.
اقدام فعاالنه با مشكالت مردم ،يعني مددكاري فعال نه اينكه ما منفعالنه منتظر برخي از اين محيط ابراز
تكدي گري ها يا مثال حال ابراز درخواست ها كم كاري هايي كه توي بحث خانواده محله شهر نهاد هاي
حمايتي يا حكومتي خالئش��ان باعث مي ش��ود كه يک خانواده اي آنقدر تنگنا قرار گیرد كه فقر مي آید
در چهره اش ،يعني فيزيولوژيك بدنش هم بهم می ریزد تا به جايي كه دستش��و جلوي كس��ي دراز کند.
تكدي گري به عنوان يكي از عوامل زش��ت در چهره جوامع اس�لامي هست ،از ديدگاه بزرگان يک پديده
آسيب زا ست در جامعه.
بخشی از سخنان آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
 ...موضوعی س��خنرانی  :تورم ،بیکاری ،رکود .اولين راهكار دادن روحيه ي اس��تغنائه در روايات منقول از
پيامبر و اهل بيت پيامبر كم نيس��ت رواياتي كه حكايت مي كند از حرمت س��وال ،سوال در اينجا به معنا
پرس��ش نيس��ت ،پرسش مبدائي و مقدمه دانش است ،سوال به معناي تقاضا است سوال به معناي طلب و
كم نيست مظاهري که حكايت از اين مي كند كه مي خواهند تشويق كنند چيزي از كسي نخواهيد ،دچار
گرفتاري هستيد ،از خدا بخواهيد و از ظرفيت ها و توانايي هاي خودتان استفاده كنيد .گاهي انسان ها به
ظرفيت هاي خودشان آشنا نيستند ،به توانايي هاي خودشان آگاه نيستند.
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بخشی از سخنان آقای انواری سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور
 ...موضوع سخنرانی  :جمع بندی و تفاوت حمایت در نظام اسالمی با سایر نظام ها.
بحث حمايت در نظام اس�لامي يه تفاوت ما هوي با رويكرد در نظام هاي غير اس�لامي دارد .ممكن است
ش��كل و قيافه اش يكي باش��د ،خيلي از موسساتي هستند كه در كشور هاي مختلف خدمات حمايتي مي
دهند ،ولي دونوع مبنا وجود دارد ،آنچه كه اس�لام هدايت مي كند مبناي تكريمي اس��ت ،يعني در تكريم
انس��انها بحث اس��ت ،درحوزه تكريم معني اش اين است كه فرد ارتقا پيدا كند ،تعالي پيدا كند ،رشد پيدا
كند ،نه اينكه با كمك متوقف شود .
درحوزه ترحمي مثل خيلي از انجمن ها ،برخي از خيريه هاي غربي كه گاهي اوقات طرف تلف مي ش��ود
مواد مخدري را به او مي دهند كه حرکتی بکند ،ما در حوزه تكريمي كل فعاليتمان را بايد تنظيم بكنيم.
يعني مددكاري ما ،مشاوره ما و داد و ستد هايي كه داريم بايستي كه تالش بكنيم استعداد هاي نهفته در
خانواده بتواند ارتقا پيدا کند و از توانمندي هايي كه ظاهر مي شود بتواندكه استحكام و ثبات پيدا کند.
بخشی از سخنان آقای حاجی نقی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) و دبیرهمایش
 ...برای اینکه ما بتوانیم با این همه توطئه هایی که وجود دارد مقابله کنیم یکی از راهکار ها و سرچشمه
هایی که باید به آن متصل شویم ،سرچشمه آن فرهنگ اهل بیت ،سیره اهل بیت ،و همه راه های سعادت
بخش��ی که انبیاء الهی و ائمه معصومین برای انس��انیت و نجات بش��ریت ارائه کردند ،یک دستور کامل و
اساسی است که باید به آن پرداخته شود.
برای اینکه ما بتوانیم در این مس��یر خدمت رس��انی ،غبار ها را کنار بزنیم و موانع را مرتفع کنیم ،باید به
سمتی که از این سرچشمه بیشترین بهره برداری را بکنیم برویم.

94

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

فهرست برگزیدگان همایش علمی پژوهشی اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

استان  /شهرستان

1

حجت اله تیمورخانی

مددکاری در بیانات امام رضا(ع)

زنجان

عاطفه جغتایی

نقش و جایگاه مددکاری اسالمی در
سالمت و سعادت خانواده و جامعه

خراسان رضوی /
جغتای

لیلی جهان بین

آثار و برکات صله رحم در توانمندسازی
خانواده در فرهنگ رضوی

خراسان رضوی  /درگز

فاطمه رجب محمد

آثار و برکات صله رحم در توانمندسازی
خانواده

سمنان /مجن

اعظم رحمت آبادی

مصادیق و نمونه های توانمندسازی
اقتصادی در سیره امام رضا(ع)

خراسان رضوی/مشهد

مرتضی رحیمی

مصادیق مددکاری اجتماعی در سخن و
سیره امام رضا(ع)

فارس /شیراز

جواد شمسی

کارکردهای اقتصادی صله ی رحم

خراسان رضوی/مشهد

حسین شهسواری

نقش توانمندسازی اقتصادی خانواده ها
در راهبرد اقتصاد مقاومتی

تهران

حمیدرضا فهیمی تبار

صله رحم و آسیب های اجتماعی

اصفهان  /کاشان

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

مریم منافی مالیوسفی
حسن نجفی

اسامی هیأت داوران همایش
دکتر محسن نوغانیدکتر محمد علی خطیبدکتر محمود قربانیدکتر رمضانعلی قادریدکتر سیدسعید حسینی-دکتر مرتضی مرتضوی

مهارت های مددکاری اجتماعی اسالمی آذربایجان شرقی/تبریز
در حمایت از ایتام
مبانی پرورش صله رحم به مثابه سبک
زندگی اسالمی

قم

حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا جواهری
دکتر محمد اجزاء شکوهی
دکتر فهیمه شریعتی
دکتر علی سروری مجد
دکتر مسعود ایمانیان
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همایش علمی پژوهشی
جاده والیت

استان  :خراسان رضوی

مجری  :اداره کل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری

همای�ش علمی پژوهش�ی جاده
والی�ت از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در  24ش�هریورماه
 1392در اس�تان خراس�ان
رضوی برگزار ش�د .تع�داد 52
مقال�ه تخصص�ی ب�ه دبیرخانه
این همایش ارس�ال شد که پس
داوری  4مقال�ه برگزی�ده اعالم
شد.
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بخش�ی از س�خنان آقای فریدون فعالی قائم مقام رئیس س�ازمان و مدی�رکل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری استان و دبیرهمایش
 ...اگر در طول تاریخ این س��رزمین ،خراسانیان را فخری بایسته بود و مشهدیان را افتخاری شایسته ،همه
از برکات قدوم س��من آس��ا و ش��میم نرگس آلود س�لاله امامت و والیت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
اس��ت .از آنجا که ش��کر نعمت و جانب عشق نگه داش��تن وظیفه و فریضه ای واجب است ،هماره کهربای
ح��ق گزاری و ادای دین مجاوران و عاش��قان این امام همام آن��ان را به عرض و عرضه ارادت و جان نثاری

رهنمون س��اخته اس��ت .این اداره کل همراه و درکنار تالشهای تحسین برانگیز بنیاد بین المللی فرهنگی
هنری امام رضا(ع) در برپایی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با استعانت از نظر لطف حضرتش ،همایش
های علمی پژوهش��ی جاده والیت را باهدف تبیین ،توضی��ح و توصیف هجرت الهی – تاریخی و فرهنگی
حضرت از مدینه به مرو را برگزار نموده اس��ت و س��یره ی زندگی آن حضرت را به لحاظ تاریخی ،فرهنگی
و تأثیرات اجتماعی مورد مداقه و بررسی قرار داده است.
فهرست برگزیدگان همایش علمی پژوهشی جاده والیت

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

رضا وطن پرست

آداب مهمانی و میزبانی در سیره و تعالیم رضوی

2

محمداسماعیلی
مهدی مهتری

تأثیرمهاجرت و حضور امام در شکل گیری مدنیت مذهبی و تکوینی
تاریخی مشهد

3

مریم بریحی نژاد

رابطه متقابل قیام علویان با والیتعهدی علی بن موسی الرضا(ع) و
بالعکس

4

فاطمه دانش
الهام جلوداری

تأثیرحضور امام رضا(ع) در حرکت علویان به سوی ایران با تأکید
برزیارتگاههای استانهای مرتبط با جاده والیت

اسامی هیأت علمی همایش علمی پژوهشی جاده والیت
دکترمحمدهادی همایوندکتر امیراکبریدکتر حسن جمشیدیدکتر سیدحسین مجتبوی-رجبعلی لباف خانیکی
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همایش علمی پژوهشی تجلی

نماز و مسجد در فرهنگ رضوی
استان  :خراسان رضوی

مجری  :دبیرخانه هماهنگی و
نظارت برکانونهای

فرهنگی هنری مساجد

همایش علمی پژوهش�ی تجلی
نماز و مسجد در فرهنگ رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در شهریورماه  1392در
اس�تان خراس�ان رضوی برگزار
ش�د .این همایش با چهارمحور:
بازشناس�ی نم�از مطل�وب و
مس�جد الگ�و در کالم رضوی –
کارکرد مس�جد و نمازدر آموزه
ه�ای رض�وی – نماز و مس�جد،
فرصته�ا و تهدیده�ا – حقوق
متقابل مس�جد و نم�از ،مردم و
جامعه ب�ه جم�ع آوری مقاالت
پرداخت و با دریافت  560مقاله
علمی پژوهش�ی و اعالم  12نفر
به عنوان برگزی�ده این همایش
به کارخود پایان داد.
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بخشی از سخنان آیت اهلل مکارم شیرازی
 ...مس��جد و نماز از مهم ترین عناوین فقه اس�لامی هس��تند و درباره این دو موضوع و فلس��فه های نماز
خواندن از امام رضا(ع) و دیگر ائمه اطهار(ع) تعبیرات بسیاری وارد شده است .نماز معراج مومن است که
به وسیله آن تعالی ،تکامل و پیشرفت حاصل می شود ،با وجود اهمیت فوق العاده نماز ،تنها اسم نماز در
بعضی از جوامع تبلیغ و کمتر به روح آن پرداخته می ش��ود .نماز کلیدی برای حل همه مش��کالت جامعه
اس��ت ،مس��یرهای دیگری برای رسیدن انس��ان به خدا وجود دارد اما کلید اصلی نماز است .مسجد فقط
جایگاه نماز در اسالم نیست مسجد پیامبر اسالم(ص) کانون همه چیز بود و در آن زمان مسجد برای نماز،
خطبه های پیامبر(ص) مرکز تعلیم و تربیت و ستاد مرکزی لشگر اسالم ،مرکز قضاوت و داوری و برطرف
سازی اختالفات و دانشگاه اسالمی بود.
بخشی از سخنان آیت اهلل رضا زاده
 ...اولین دستور دین مبین اسالم به پیامبر(ص) اقامه نماز و آخرین توسعه پیامبر(ص) به امتش هم اقامه
نماز بود .نماز اولین مس��ئله ای اس��ت که در روز قیامت حسابرسی می ش��ود .وظیفه ما جدیت بیشتر در
پاسخگویی مستند به قرآن و سیره نبی اکرم(ص) و اهل بیت(ع) است که بیش از گذشته اهمیت دارد.
بخشی از سخنان آیت اهلل امامی کاشانی
 ...ارزش زیبایی جایگاه نماز زمانی نمایان می ش��ود که در مسجد اقامه شود .نماز در مسجد برپایه والیت
اس��ت .والیت به معنای قرب خداوند متعال اس��ت و نماز و مس��جد در فرهنگ امام رضا(ع) زمانی متجلی
می ش��ود که انس��ان به قرب خداوند نزدیک ش��ود .والیت همان قرب به خداوند است همواره در خواندن
نماز باید تفکر داش��ت چراکه تفکر در نماز موجب رس��یدن به قرب الهی می شود .اوج ارزش خواندن نماز
در مسجد است چرا که مسجد به عنوان خانه خدا و به فرمان پروردگار متعال توسط ابراهیم ساخته شده
اس��ت .تفکر ،تدبر و مطالعه در آیات قرآن موجب تجلی مفاهیم قرآن اس��ت .روح نماز و مسجد در محراب
متجلی می شود .تفکر در مفاهیم نماز و مسجد موجب رسیدن انسان به والیت ولی عصر(عج) می شود.

بخش�ی از سخنان حجت االسلام و المسلمین سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیرستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
 ...نماز به عنوان باالترین ،زیباترین و عمیق ترین نوع رابطه انسان با خداوند است .مساجد می توانند هم
پایگاه عبادت و هم جایگاه سیاس��ی در جامعه داش��ته باش��ند .در کوتاه ترین و بلندترین سوره قرآن و در
منطقه غدیر س��خن از نماز آمده اس��ت .اهتمام به خدا تا آخرین لحظات زندگی پیامبراسالم(ص) مشاهد
می ش��ود .مساجد پایگاه هدایت و محل آمیختگی دنیا و آخرت است و برترین نمازها ،نمازی است که در
مساجد اقامه می شود .مساجد در اوان انقالب اسالمی حلقه وصل بین امام خمینی(ره) و انقالبیون بوده و
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از طریق مساجد پیام های ایشان به گوش مردم می رسیده است .در قرآن نماز همراه با روزه ،زکات ،حج،
جهاد ،امربه معروف و نهی از منکر ،مش��ورت ،عدالت اجتماعی و تالوت قرآن آمده اس��ت و این بیانگر آن
اس��ت که پیوند مس��ایل مختلف فردی و اجتماعی با نماز نباید فراموش شود .همایش تجلی نماز و مسجد
در فرهنگ رضوی انذاری برای مردم جامعه است .اگر مردم چنین نگاهی را در زندگی خود تعقیب کنند
انقالب��ی در زندگی آن ه��ا رخ خواهد داد .با توجه به اصل موضوع نماز باید دبیرخانه دائمی با مش��ارکت
دستگاه های مرتبط با نماز و مسجد شکل گرفته و این حرکت ادامه داشته باشد .مقاالت ارائه شده در این
همایش گام اول در مس��یر مس��جد و نماز است .نباید در گام های نخست این مسیر احساس ضعف کرد و
باید این مسیر را با قوت ادامه داد.
بخشی از سخنان آقای سیدسعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...برگزاری همایش های علمی پژوهشی از جمله نماز و مسجد در فرهنگ رضوی یکی از راهکارهایی است
که می تواند در راستای تقویت کارکرد عبادی مساجد گام بردارد و تقویت کارکرد عبادی مسجد رساندن
مس��اجد به مس��جد طراز اسالمی اس��ت .برگزاری نشس��ت های تخصصی برای گروه های مختلف سنی،
اس��تفاده از ابزارهای نوین اطالع رسانی ،اس��تفاده از فضاهای مجازی ،انتشار مقاالت ارسال شده و توزیع
در بین جامعه مخاطب هم در کیفی س��ازی همایش و هم در رسیدن همایش به اهدافش قطعاً تأثیرگذار
است .اهدافی که برای این همایش تعریف شده است اهداف متعالی است که باید سعی شود به این اهداف
دس��ت پیدا کنیم اگر همایش به این اهداف رس��ید قطعا موفق بوده است البته در سال اول برگزاری توقع
صددرصد رسیدن به اهداف را نداریم اما حرکت به سمت این اهداف نیز قابل قدردانی است.
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فهرست برگزیدگان همایش علمی پژوهشی تجلی نماز و مسجد در فرهنگ رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

1

تهمینه عمرانی نسب
روح اهلل پناهنده

جامعه شناسی مسجد نمونه و الگو از منظر آیات و روایات

2

باقر گرگین
مائده السادات جعفری

نقش آفرینی اسرار و آثار نماز در تربیت انسان صالح با تکیه بر معارف
رضوی

3

مولود اعظمیان بیدگلی
حسن افروز

نیاز سنجی آموزشی شناخت و اهمیت مسجد و نماز در فرهنگ
رضوی میان کاربران فضای مجازی(اینترنت)

4

فاطمه حمیدیان

نقش نماز جماعت در ارتقای فرهنگ جامعه از دیدگاه امام رضا(ع)

5

سیما جوینی پور

تجلی نماز مطلوب در سیره رضوی

6

دکتر رضا شکرانی
محمد جانی پور

تبیین وظایف و تکالیف مردم نسبت به نماز در کالم رضوی

7

الهام تقی نیا

نقش نماز و مسجد در اخالق فردی و اجتماعی در فرهنگ رضوی

مجید غالمی

بررسی ارتباط نماز و کارآفرینی در راستای تحقق شعار حماسه
اقتصادی مقام معظم رهبری(مدظله)

9

رقیه عالیی خرائم

نماز ،امنیت فردی و اجتماعی

10

عبدالرضا نورمحمدی
کبری عبدلی

بررسی تأثیر نماز براخالق فردی و علت وجوب آن از دیدگاه امام
رضا(ع) با تکیه بر آثار و برکات و نماز

11

اصغرطهماسبیبلداجی

بررسی جایگاه و اهمیت نماز در سیره علمی امام رضا(ع)

12

قاسم جعفری
آذر آقا داداشی

بررسی آثار نماز و مسجد در تربیت انسان صالح

8

اسامی هیأت علمی و داوران
حضرت حجت االسالم و المسلمین علی اکبرالهی خراسانیحضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا جواهریحضرت حجت االسالم و المسلمین امراهلل سبحانی نیاحضرت حجت االسالم و المسلمین محمدعیسی نژادحضرت حجت االسالم و المسلمین صفرعلی فتح اللهی-دکتر محمدصادق علمی
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جشنواره نقاشی خط و
خط نگارههای رضوی

استان  :خراسان جنوبی

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره نقاش�ی خط و حروف
نگاری رضوی از سری برنامه های
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع)  18ش�هریور ماه
 1392در استان خراسان جنوبی
برگزار شد .تعداد آثار رسیده به
دبیرخانه این جش�نواره  401اثر
از  18استان کشور بوده و  17اثر
از آثار رسیده به عنوان برگزیده
در این دوره از جشنواره معرفی
شد.
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بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المس�لمین آقای سید باقر عبادی نماینده مردم بیرجند در
مجلس شورای اسالمی
توحیدی بودن بدون والیت ابتر اس��ت .ظرفیت وجودی انسان از استعدادهای متفاوتی تشکیل شده است.
اس��تعداد علمی و هنری ،ازاین اس��تعدادها است که امروزه به باالترین س��طح خود رسیده است .استعداد
معنوی مهمترین اس��تعداد انس��ان است در سایه ی این استعداد است که دو استعداد دیگر معنی پیدا می
کند .پس از پیروزی انقالب اس�لامی تاکنون در معرض هجه های فرهنگی زیادی قرار گرفته ایم که این
مهم کار مسئوالن مربوطه را در این زمینه دشوار تر می کند.
بخشی از سخنان آقای قهرمان رشید استاندار خراسان جنوبی
برگزاری جش��نواره ها باید در راس��تای ترویج و توس��عه ی هویت دینی و فرهنگی مردم هر کشور باشد.
خراسان جنوبی به دلیل داشتن سابقه ی فرهنگی و تاریخی طوالنی مدت در برگزاری این نوع جشنواهها
پیشگام است
بخشی از سخنان آقای محمدمطهری فر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
جوامع امروز بشری برای درست زندگی کردن نیازمند به ابزاری هستند تا وسیله ای برای هدایت باشند که
از آن بنام هنر یاد می شود ،هنر نقش اساسی می تواند در تبلیغ دین داشته باشد اگر در مسیر صحیحی
قرار گیرد هنر می تواند آرمانهای دینی را در کمترین زمان محقق سازد و بشر که امروز بدنبال گمشده ای
می باشد از این طریق بسوی تحقق آرمانها سوق داده شود ،تبیین معارف علوی و رضوی و بیان واقعیتهای
الگوهای بشری با زبان هنر از گوارایی خاصی برخوردار است که بعضاً مغفول واقع شده ،امروز هنرمند باید
از الگوهای عینی درس بگیرد و در راستای توسعه و ترویج این فرهنگ تالش نماید .هنر والیی را که توجه
به فطرت روحی داشته با بازکردن چشم دل و گشودن دریچه ای برروی خود و دیگران نهادینه نماید.
هنرمند باید در نهادینه س��ازی و ترویج فرهنگ ائمه اطهار پیش��گام باشد و از این استعداد ذاتی و خدایی
خود بهره برد و در مس��یر حق هدایت نماید ،در راس��تای ترویج فرهنگ ائمه خاصه فرهنگ رضوی باید از
تمام ظرفیت های موجود هنری بهره برد و تالش نمود تا مفاهیم هنری در این هنرمندان نهادینه ش��ود.
وجود هشتمین اختر تابناک امامت و والیت حضرت علی بن موسی الر ضا(ع) و خواهر کریمه اش حضرت
فاطمه معصومه(س) مایه ی برکت ایران اس�لامی می باش��د که جشنواره والیی امام رضا(ع) فرصتی است
مغتن��م برای جامعه هنری تا به معرفی خویش و معرفی و انتق��ال فرهنگ رضوی اهتمام ورزند .برگزاری
جش��نواره ای مانند جشنواره ی امام رضا(ع) در جذب هنرمندان در ابعاد ملی و بین المللی نقش بسزایی
داشته و جامعه فرهنگی هنری را به سمت سیره اهل بیت(ع) هدایت نموده است.
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فهرست برگزیدگان جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی
بخش حروف نگاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

ریحانه صحرانورد

اول

خراسان جنوبی

2

محمد احدی

دوم

اردبیل

3

نصیر بشیری

سوم

تهران

بخش نقاشیخط

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

استان

1

سجاد همتی

اول

لرستان

2

مهدی عباس نتاج

دوم

مازندران

3

عظیم فالح
سیده فاطمه سرفرازی

سوم

تهران
خراسان جنوبی

اسامی هیأت داوران
 صداقت جباری خلیل کوئیکی -ایرج میرزا علیخانی
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()21

جشنواره شعر رضوی به زبان عربی
استان  :خوزستان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره ش�عر رضوی به زبان
عرب�ی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رضا(علی�ه السلام) در
ش�هریورماه  1392در اس�تان
خوزس�تان شهرس�تان اه�واز
برگ�زار گردی�د .تع�داد  200اثر
از  159ش�اعر از داخ�ل و خارج
از کش�ور به دبیرخانه جشنواره
ارس�ال شد .از میان آثار رسیده
 40اث�ر مرب�وط ب�ه کش�ورهای
خارج�ی یم�ن ،کوی�ت ،لبنان،
بحری�ن ،عراق ،مصر ب�ود و 160
اث�ر مربوط ب�ه ش�اعران ایرانی
بوده است.
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بخشی از سخنان آیت ا ...محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسالمی
 ...ش��عراء خوزس��تان همانند دعبل خزاعی و ابونواس اهوازی در دفاع از ائمه و مدح آنها بویژه مدح امام
رضا(علیه الس�لام) از پیشگامان شعرای شیعه هس��تند .هرجامعه ای باید هویتی برای خودداشته باشدکه
بعضی از آنها اختیاری و بعضی غیر اختیاری است .هویت مردم عرب خوزستان شیعه وعرب بودن آنهاست
که برای دفاع ازوطن واسالم است.
بخشی از سخنان آقای سیدجعفر حجازی استاندار خوزستان
 ....بزرگترین برکت حضور امام رضا(علیه الس�لام) در ایران آش��نایی هنر ایرانی با آموزه های دین مبین
اس�لام ب��ود که زمینه آثار هنری و ادب��ی فاخری با مضمومن دینی در ای��ران را فراهم کرد .پیش از ورود
اسالم به ایران هنر ایرانی جلوه های دیگری داشت اما پس از ورود آن حضرت به ایران هنر ایرانی اسالمی
ش��کل گرفت و آثار ارزش��مندی در کنار آن برای جهان بش��ریت ش��کل گرفت .دعبل خزاعی توانست در
حکومتی اس��تبدادی با اس��تفاده از هنر اسالمی پیام عاش��ورا و والیت را با زبان شعر زنده کند .جشنواره
شعر رضوی فعالیتی هنری در راستای ماندگاری معارف دینی و شیعی می باشد و شاعران ایرانی در قالب
های گوناگون شعری نبوغ و عشق خود را در زمینه محبت به اهل بیت(ع) به کار بستند و همچون دعبل
خزاعی آثار ماندگاری را در تاریخ به ثبت رس��اندند .ش��اعران عرب زبان باید به کشورهای دیگر سفرکرده
و در کنار دیگرش��اعران مسلمان با استفاده از زبان شعر معارف اهل بیت(ع) و امام رضا(علیه السالم) را به
دنیا معرفی کنند.
بخشی از سخنان آقای سید کریم حسینی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان
در دهه کرامت برنامه ها و جش��ن های متعددی از طرف دس��تگاه های دولتی و فرهنگی باحضور ادیبان،
شعراء و هنرمندان برگزار می شود که این نشان از عشق و عالقه مردم خوزستان به اهل بیت(علیه السالم)
و امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السالم) دارد.

بخش�ی از س�خنان حجت االسلام والمسلمین س�یدلطف ا ...س�پهر مدیرکل فرهنگ وارشاد
اسالمی و دبیرجشنواره
 ...امام رضا(علیه السالم) می فرمایند « کلمه الاله اال اهلل » همچون دژمحکمی است و هرکسی به آن ایمان
بیاورد هیچ آس��یبی به او نمی رس��د اما شروطی دارد و ش��رط آن حب « محمد و آل محمد» است .عمل
صالح با حب آل محمد(ص) انسان را به رستگاری رسانده و معادل تقوی است .یکی از راه های مهم ابزار
محبت به اهل بیت(ع) را حرکت های فرهنگی و هنری عنوان کرد و جشنواره شعر رضوی از نظر کمی و
کیفی گامی ارزشمند در راستای توسعه و ترویج فرهنگ اسالمی است.
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فهرست برگزیدگان جشنواره :
ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

کشور

1

احمد الحدراوی

اول

عراق

2

قاسم باوی

دوم

بحرین

3

سالم ساری

سوم

بحرین

4

سمیر مقبل

چهارم

بحرین

5

مسعود حاتمی

اول

ایران

6

مرتضی حیدری آل کثیر

دوم

ایران

7

علی حاتمی

سوم

ایران

8

حسین سالمت

چهارم

ایران

9

نصرت عقیلی

پنجم

ایران

اسامی هیأت داوران جشنواره :
		
	-استاد حاج عباس حزباوی
		
	-استاد سیدمهدی موسوی
		
	-استاد دکتر محمد جوروند
 -استاد حسین چوبین

 استاد سید شجر حسینی استاد دکتر عطاش		
 -استاد دکتر شکیب انصاری
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همایش علمی پژوهشی منزلت
خانواده و سبک زندگی
در فرهنگ رضوی
استان  :زنجان

مجری  :اداره کل

فرهنگ و ارشاد اسالمی

همای�ش علم�ی پژوهش�ی
منزلت خانواده و س�بک زندگی
در فرهن�گ رض�وی از س�ری
برنامههای یازدهمین جشنواره
بی�ن المللی ام�ام رض�ا(ع) 20
ش�هریورماه  1392دراس�تان
زنجان برگزار ش�د .تع�داد 107
مقاله به دبیرخان�ه این همایش
ارسال شد.
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بخشی از سخنان آیت اهلل خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان
 ...این همایش اس��اس حیات جامعه ،کانون و مبنای جامعه ،خانواده است .دین اسالم ضمن اینکه منزلت
رفیعی برخانواده قایل است ،ساز و کار مناسبی نیز براین نهاد تعریف نموده است 200 .سال قبل فرهنگ
غربی با کارمس��تمر فکری ،فرهنگی خصوصا در علوم انسانی هجمه ای را برسایر فرهنگ ها بویژه فرهنگ
مشرق زمین و فرهنگ اسالمی آغاز نموده است .فرهنگ و باور عمومی چنین جامعه ای ،انسان جایگزین
خداست و همه منفعت ها و مصلحت ها فردی و نسبی است و محورتعالی و توسعه جامعه انسان و منافع
اوس��ت .مقام معظم رهبری در خصوص ش��بیخون ،ناتوی فرهنگی و جنگ نرم دش��منان هش��داردادند و
دش��من س��نگرها را یکی پس از دیگری فتح می کند و این موضوع در حوزه خانواده آثار خود را به خوبی
نشان می دهد.
بخشی از سخنان آقای محمد رئوفی نژاد استاندار زنجان
 ...اقدامات یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در سطح کشور بزرگترین فعالیتهای فرهنگی کشور
محس��وب می ش��وند .ترویج سیره رضوی در ابعاد مختلف ارزشی و معنوی سیره و چهره رضوی و ابعاد اثر
گذار همه جانبه جش��نواره در کشور باید دقت ش��ود .ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نقش مهمی در
برگزاری این جش��نواره ها در سطح کش��ور دارند بحث خانواده و سبک زندگی اسالمی یکی از موضوعات
مورد تأکید مقام معظم رهبری است که از زوایای مختلف باید به آن پرداخته شود .سبک زندگی اسالمی
پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در دستگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفت و تنها برگزاری برنامه
کافی نیست بلکه باید آثار آن در خانواده و جامعه نمایان شود .خانواده مبنای اصلی حرکت به سوی تعالی
و پیش��رفت جامعه اس��ت و مباحث اقتصادی ،منش و رفتار افراد ،عفاف حجاب و رفتارهای اجتماعی در
جامعه از خانواده نشاط می گیرد .ناهنجاری های موجود در جامعه ریشه در تربیت نادرست خانواده است
در خانواده سرمایه گذاری کنیم دراصل درجامعه وتعالی کشورسرمایه گذاری کرده ایم.
مبنای توجه جدی مدیران و دس��تگاه ها خانواده اس��ت و پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در خراسان
ش��مالی مبنی برسبک زندگی اس�لامی به این موضوع توجه بیشتری شده اس��ت .پتانسیل دستگاه های
فرهنگی در پرداختن به مقوله س��بک زندگی اس�لامی بسیارزیاد اس��ت .با برگزاری چنین همایش هایی
شاهد تقویت کانون خانواده و شفاف کردن سبک زندگی اسالمی برمبنای شئونات اسالمی خواهیم بود.
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فهرست برگزيدگان همایش علمی پژوهشی منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی
بخش خانواده در فرهنگ رضوی

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان مقاله

رتبه

استان

1

مریم کتابی
شهرزاد کتابی

خانواده در فرهنگ رضوی با واکاوی
آسیب های موجود در آن

سوم

کرمانشاه

2

سهراب مروتی
فرشته دارایی

بازشناسی حقوق متقابل اعضای
خانواده در سبک زندگی

برگزیده

ایالم

3

بهرام کریمی

تأثیر دین باوری بر شاکله زندگی
خانوادگی

برگزیده

4

افشین منوچهرآبادی
فرهاد حصاری
میثم قاسمی

روشهای مبارزه باکج رفتاری و تربیت
فرزندان در خانواده از منظر امام
رضا(ع)

برگزیده

کرمانشاه

5

خسرو کمالی
لیال اسالمی

محبت پدر ،عامل همبستگی خانواده

برگزیده

زنجان

6
7

نصرت نیل ساز
سیده کلثوم حسینی
کاشیدار

محبت ،ابراز همبستگی افراد خانواده

برگزیده

گلستان

علی اکبری صیدی

نقش محبت در زندگی خانوادگی از
منظر فرهنگ رضوی

برگزیده

زنجان
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بخش سبک زندگی در فرهنگ رضوی

رديف

عنوان مقاله

نام و نام
خانوادگي

رتبه

استان

1

بهجت
یزدخواستی
زینب شعبانی

سبک زندگی همسران و سلوک آنان
در فرهنگ اهل بیت(ع)

دوم

همدان

2

رقیه ابراهیمی
شهرآباد
طیبه ابراهیمی
شهرآباد

مولفه های هدایت فکری و معرفت
بخشی در کالم گهربار امام رضا(ع)

سوم

قم

3

شیرین صادقی

اخالق حرفه ای در فرهنگ رضوی

برگزیده

قزوین

4

فرشته دارابی
جمال فرزندوحی

فرایند بازشناسی مولفه های بارز
سالمت روان با تکیه بر آموزه های
رضوی

برگزیده

ایالم

5

فاطمه سیفعلی

سبک زندگی در فرهنگ رضوی

برگزیده

کرمانشاه

6

علیرضا یوزباشی
محمد نوروزی

تبیین بعد تعامل و مهرورزی سبک
زندگی امام رضا(ع) در ارتباط با
خانواده ،محرومان و اقشار مختلف
جامعه عصر خود

برگزیده

زنجان

7

فاطمه سیفی

روش های کرامت بخشیدن به انسان
برمبنای فرهنگ رضوی

برگزیده

تهران

8

زهرا سادات
مهماندوست

بازشناسی تحلیلی خانواده مطلوب و
تربیت فرزند در سیره و سبک زندگی
امام رضا(ع)

برگزیده

اسامی هیأت داوران
		
 علی هشترودی  -قدمعلی سرامی سهیال رئیسی مبارکهتورج عقدایی
		
 فاطمه حیدریاحمد ذاکری

		
 محبوبه بابایی		
 نشاط مددی -سعید معدنی

تهران

 نزهت نوحی -قاسم انصاری
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جشنواره ي داستان نویسی
رضوی(كبوتر حرم)
استان  :سمنان

مجری  :اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

جش�نواره ملی داستان نویسی
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(علیه السالم) دراستان
س�منان ومراس�م افتتاحی�ه و
اختتامیه این جشنواره  20و 21
ش�هریور ماه برگزار شد .تعداد
 868اثر از  490ش�رکت کننده
از  29استان کشور به دبیرخانه
این جشنواره ارسال شده است.
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بخش�ی از سخنان مهندس خسروی نماینده ی مردم شهرستان سمنان ،مهدیشهر و سرخه در
مجلس شورای اسالمی
 ...برنامه ها و جشنواره هایی که در خصوص ائمه اطهار برگزار می شوند به انتقال فرهنگ شیعه و امامت
کمک می کنند برگزاری این جشنواره ها باید در طول سال باشد و می شود با نوشتن یک داستان و مطلب
کوتاه به توسعه ی فرهنگ رضوی کمک کرد.
بخشی از سخنان دکتر رهی استاندار سمنان در مراسم جشنواره
 ...یکی از ارکان مهم داس��تان نویسی ش��ناخت کافی و کامل است که با مطالعه و تحقیق در آن رابطه به
دس��ت می آید .یکی از ثمرات این جشنواره ،سوق دادن شرکت کنندگان به مطالعه در سیره ی و زندگی
امام رضا(علیه السالم) دانست.
داستان یکی از بهترین شیوه های آموزشی و جدیدترین و باهویت ترین شیوه های تعلیم و تربیت است و
برگزاری این جشنواره برای سنین مختلف خصوصاً برای گروه سنی کودکان و تفهیم بهتر فرهنگ رضوی
بسیار موثر است.
بخشی از سخنان آقای سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...برگزاری جش��نواره داستان نویسی رضوی(کبوترحرم) زمینه ساز ایجاد سبک جدید در تولید آثار ادبی
با موضوع اهل بیت(علیه الس�لام) می باش��د و برای رس��یدن به س��بک جدید تولید در آثار ادبی باید به
ج��ای تقلید از رمانهای غربی از فرهنگ ایرانی و اس�لامی کمک گرفت ت��ا آثاری ماندگار و اثر گذار تولید
ش��ود .شناخت دوران زندگی ائمه ،نیاز سنجی مخاطب و در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و توجه به
جنبههای هنری س��خنان ائمه از نکاتی است که باید در خلق آثار ادبی به آنها توجه کرد .داستان نویسان
امروز باید به س��بک زندگی و خواس��تگاه اصلی و فطرت خود رجعت ادبی کنند .فطرت ،وطن اصلی دین
مداران و والیتمداران اس��ت و این رجعت ادبی به معنای ورود به سیره اهل بیت(علیه السالم) است .آنچه
به زندگی معنا می بخش��د دین اس��ت ،ورود ادبیات دینی به زندگی در حقیقت رجعت به نیاز و گمشدهی
انسان امروز است.

بخشی از سخنان آقای خلخالی ،معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان
 ...جامعه مطلوب دینی ،همان جامعه ای اس��ت که ائمه اطهار(علیه الس�لام) به دنبال تحقق آن بوده اند و
از آنجا که همه رفتارهای ما و جامعه اس�لامی با آن گره خورده اس��ت ،باید از هر مقوله ای برای تعمیق و
عمق بخشی به جامعه دینی بهره گرفت وهنر داستان نویسی از جمله آن هنرهاست که باید برای پایداری
و اثر گذاری از آن بهره مند شد.
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فهرست اسامی برگزیدگان جشنواره داستان نویسی رضوی(کبوتر حرم)
بخش داستان بلند :

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1
2
3
4

زینب السادات هاشمی
حمزه ولی پور
مهرداد موسویان
لیال صبوحی خامنه

دوم
دوم
سوم
سوم

قم
کرمانشاه
همدان
خراسان رضوی

بخش داستان کوتاه :

رديف

نام و نام خانوادگي

1
2
3
4
5
6

حسین لعل بذری
سمیه السادات موسوی
حامد امامی
ام البنین ماهر
فرشته قلی پور
مرضیه فعله گری

استان

رتبه

خراسان رضوی
تهران
گرمسار
خراسان رضوی
قم
همدان

بخش داستان کوتاه کوتاه :

رديف

نام و نام خانوادگي

1
2

حسین صداقت
سپیده شراهی

رتبه

اسامي هيات داوران جشنواره داستان نویسی رضوی :
 مهدی کاموس		
 علی دولتیان		
 اسماعیل همتی عماد عبادی		
 فاطمه سرمشقی		
 -حسينعلي جعفري

استان
فارس
تهران
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همایش علمی پژوهشی
فضایل رضوی

استان  :سیستان و بلوچستان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همای�ش علم�ی پژوهش�ی
فضای�ل رضوی از س�ری برنامه
ه�ای یازدهمین جش�نواره بین
الملل�ی امام رض�ا(ع) در تاریخ
 24ش�هریورماه در مح�ل تاالر
امام رضا(ع) دانش�گاه سیستان
و بلوچس�تان برگزار شد .تعداد
 131مقال�ه از  140پژوهش�گر و
ازسراسرکشور به دبیرخانه این
همایش ارسال شد.
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بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیرهمایش
 ...همایش فضایل رضوی با هدف توسعه و ترویج ارزشهای فرهنگ منور رضوی برگزار شد .در این همایش
از مقاالت ارسال شده  39 :اثر در موضوع نقش امام رضا(ع) در گسترش اسالم و شکوفایی فرهنگ اسالمی،
 10مقاله در موضوع حفظ وحدت جامعه اس�لامی در س��یره ی امام رضا(ع) 32 ،مقاله در موضوع حکمت
عملی در س��یره ی امام رضا(ع) 18 ،مقاله در موضوع مکتب رضوی و راهبردهای مقابله با جنگ نرم11 ،
مقاله با محور روایات منقول از امام رضا(ع) در کتب روائی اهل س��نت 5 ،مقاله در مورد جایگاه و منزلت
امام رضا(ع) نزد عالمان و عارفان اسالمی و  16مقاله با موضوعات مختلف است.
بخشی از سخنان آیت ا ...عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زاهدان
 ...پیشوایان معصوم یک سرمایه خاص خودشان دارند و تقلید از آن برای ما وجود ندارد زیرا امام رضا(ع)
از عالم غیب بهره مند بوده و این صفت مخصوص وی بوده و دس��تیابی به آن توس��ط انس��ان توقع غلط و
بی جاس��ت .همایش فضایل رضوی س��نگین ترین موضوع علمی اعتقادی اس��ت .این همایشها به تبیین
محورهای زندگی امام رضا(ع) که امکان تقلید در آن وجود دارد ،پرداخته شده است دهه کرامت فرصتی
مناسب برای پیروی از سیره اهل بیت(ع) است.
بخشی از سخنان مهندس حاتم نارویی استاندار سیستان و بلوچستان
 ...با توجه به بافت جمعیتی اس��تان برگزاری همایش فضایل رضوی کاری ارزنده و در خور تحس��ین است
و باید در س��الهای آینده پررنگ تر برگزار ش��ود .ایران به برکت وجود بارگاه خاندان اهل بیت نبی مکرم
اس�لام جهانی شده است .موفقیت های ارزش��مند و ماندگار ملت ایران در سایه وجود بارگاه اهل بیت(ع)
تحقق پیدا کرده است .در حال حاضر فرهنگ رضوی در بین اهل تشیع و تسنن به یک باور و اعتقاد قلبی
تبدیل ش��ده اس��ت زیرا که بیداری اسالمی نه تنها یک سیاست است بلکه به باور و اعتقاد مسلمان تبدیل
شده است.
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فهرست برگزيدگان همایش علمی پژوهشی فضایل رضوی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان  /شهرستان

1

رضا شکرانی  -محمد جانی پور

اول

اصفهان

2

اسماعیل خارستانی

دوم

تهران

3

فاطمه سیفی  -سمیه سیفی

سوم

تهران

4

سیدعلی سید اف

چهارم

قم

5

زهرا قاسم نژاد – محمدرضا ستوده نیا

پنجم

فارس  -شیراز

اسامی هیأت علمی و داوران همایش :
علیرضا سعیدی مهر-عباس صفدری

دکتر دادخدا خدایاردکتر پرویز رضا میرلطفی-قاسمعلی شیرازی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()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 برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع)  21ش�هریورماه
 1392درش�یراز برگ�زار ش�د.
تع�داد  897اث�ر توس�ط 663
هنرمن�د تجس�می از سراس�ر
کشور به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شد .آثار ارسالی در شش
رشته  :نقاشی ،پوس�تر ،نشانه،
مجس�مه ،تذهی�ب و گل و مرغ
مورد بررسی داوران قرار گرفت.

117

118

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

بخشی از سخنان آقای احمد همتی بوشهری مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...برگزاری جشنواره امام رضا(ع) و ترویج مباحث والیی در سبک زندگی مردم بسیار موثر است .فرهنگ
رضوی باید در مباحث مختلف هنری مدنظر قرار داده ش��ود تا در زندگی مردم نیز تأثیر مس��تقیم داشته
باش��د .جش��نواره هنرهای تجس��می رضوی با دریافت حدود  897اثر از  663هنرمند تجسمی حکایت از
آن دارد که این جش��نواره توانس��ته در بین هنرمندان راه پیدا کند و تأثیرگذار باش��د و هدف از برگزاری
این جش��نواره اش��اعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ،گس��ترش فعالیتهای فرهنگی ،مذهبی مرتبط سیره،
شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار می باشد.
بخشی از سخنان آقای کمال فیروزآبادی معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس
 ...فرهنگ در زندگی مس��لمانان نقش بس��یارمهمی را ایفا می کند و باید به این نکته نیز توجه کنیم که
فرهنگ بخش��ی از مذهب ما به حساب می آید .اندیشه های مختلفی در نظام های جهانی دیده می شود.
در هر نظام سیاس��ی نوع نگاه به مقوله فرهنگ و هنر متفاوت اس��ت که این نوع نگاه ها برداش��ت هایی از
اندیشه های آنان است .امروز فرهنگ در کشورهای غربی در اختیار نظام سلطه قرار دارد و بیشتر به ترویج
مصرف گرایی می پردازند .خداوند زیبایی شناس��ی را در وجود انس��انها قرار داده و امروز هنرمندان نیز به
خلق زیبایی ها مشغول هستند.
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فهرست برگزيدگان جشنواره ي هنرهاي تجسمي
رشته گل و مرغ

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

فروزان رابطیان

اول

فارس

2

زینب روستا

دوم

فارس

3

علیرضا قزی

سوم

خراسان رضوی

رشته تذهیب

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

لیال قاسمی نژاد

اول

تهران

2

پیمان پارس

دوم

قزوین

3

مریم جملی

سوم

کاشان

رشته نشانه

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

فاطمه کشاورز

اول

فارس

2

فرهاد نادری

دوم

فارس

3

علیرضا بیت اللهی

دوم

کرمان

4

ایما قادری

سوم

فارس
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رشته پوستر

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

مژگان منصوری

دوم

خمینی شهر

2

محمد افشار

سوم

اصفهان

رشته مجسمه سازی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

علی شیری

اول

فارس

2

امیر حسین کولی وند

دوم

لرستان  /خرم آباد

حمید بهجت

سوم

آذربایجان غربی  /ارومیه

رشته نقاشی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

بهروز مسلمی

اول

فارس

مجتبی مالیی

دوم

یاسوج

2

مهدی محمدی

سوم

3

رضا پورزرین

سوم

فارس
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اسامي هيات داوران
الف) بخش نقاشی
شهریار اسدیعلی اکبر جهانگردشیوا پرهامب)بخش گرافیک
	-جمشید آراسته
	-محمدعلی کریمی پور
	-مهرزاد دیرین
	-
ج) بخش مجسمه
	-عبدالعلی قصرالدشتی
	-محسن نطنج
	-سیدامین بالغی
د) بخش تذهیب ،گل و مرغ
	-علی اصغر تجویدی
	-لیال سعادت فر
	-علیرضا پیشاهنگ
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جشنواره ادبیات نمایشی رضوی
استان  :قزوین

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره ادبی�ات نمایش�ی
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع) در ش�هریورماه
 ،1392اس�تان قزوی�ن برگ�زار
ش�د .تعداد آثار رس�یده به این
جشنواره  102اثر از  72هنرمند
ب�ود 64 .اثر نمایش�نامه صحنه
ای 38 ،اثر نمایشنامه عروسکی
و کودک و نوجوان در جشنواره
ادبیات نمایشی رضوی به رقابت
پرداختند.
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بخشی از سخنان آقای محمدحسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...زبان کلمات همیشه کار آمد نیست و گاهی موجب القای خستگی می شود .این درحالی است که زبان
هنر همواره قادر اس��ت مفاهیم ناب را با ایجاز و به بهترین نحو ،زیبایی بخش��نده و در اختیار مخاطب قرار
دهد .اساسا تمام هنر هنرمند در همین معنا نهفته است .به موجب عافیتی که از برکت حضور امام رضا(ع)
نصیب این مرز و بوم شده است انتظار می رود سیره رضوی در زندگی تک تک ایرانی ها جریان یابد .یکی
از بزرگترین آس��یب ها در این برهه زمانی گرفتار اشباع کاذب شدن است .ما هر چقدر به فرهنگ زندگی
ائمه نزدیک تر ش��ویم موفقیت های بیش��تری نصیبمان خواهد شد .لذا نباید هرگز در این زمینه احساس
غنا کرده و خود را بی نیاز بدانیم .دین شناس��ی ،برخورداری از اندازه و برنامه ریزی و ش��کیبایی بر سختی
ها و نامالیمات از جمله تاکیدات امام هشتم(ع) برای دست یابی به اعتدال در زندگی بود ه است که باید
به آن توجه کرد.

بخش صحنه ای

فهرست برگزیدگان جشنواره ی ادبیات نمایشی رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

1
2
3

مرجان موسی نژاد
محسن پاکدامن
هاشم پورمحمدی

نمایشنامه میر مطهر و انگشتر متبرک
نمایشنامه ودیعه
نمایشنامه یک طناب محکم

اول
دوم
سوم

استان /
شهرستان
گیالن – رشت
البرز – کرج
کرمانشاه

بخش کودک و نوجوان و عروسکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

1
2
3

محمد برومند
موسی هدایتی
راحله فرستاده

نمایشنامه فرشته باران
نمایشنامه اینجا مترسک ها تنها هستند
نمایشنامه ترنج

اول
دوم
سوم

اسامی هیأت داوران
	-یوسف فخرایی
	-نادر برهانی مرند
	-ناصر ایزدفر

استان /
شهرستان
تهران
کردستان
تربت حیدریه

124

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()27

همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
استان  :قم

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایش علمی پژوهشی حدیث
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع)  21ش�هریورماه
 1392با همکاری موسسه علمی
فرهنگ�ی دارالحدی�ث برگ�زار
ش�د .در ای�ن همای�ش بیش از
 300مقاله و  323داس�تانک به
دبیرخانه ارسال شد.
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بخش�ی از س�خنان حضرت آیت اهلل محمد محمدی ری ش�هری رئیس موسسه علمی فرهنگی
دارالحدیث
س��بک زندگی فردی و اجتماعی هر امام بهترین سند صداقت امامت وی محسوب میشود .موضوع سبک
زندگی اس�لامی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد تمدن اس�لامی بوده اس��ت که پس از بیانات مقام معظم
رهبری مورد توجه ویژهای قرار گرفت .نهادهای فرهنگی ،نویس��ندگان و گویندگان سبک زندگی اسالمی
را در اولوی��ت فعالیته��ای خود قرار دادند و در حقیقت برگزاری جش��نواره مل��ی حدیث رضوی یکی از
برکات این بخش محسوب میشود .سبک زندگی ائمه اطهار(ع) بهترین الگو برای تمدن اسالمی محسوب
میش��ود .بخشی از اعمال اختصاصی بر اس��اس وظیفه نبوت و امامت به افراد محول شده است که با پیدا
کردن اصول حاکم بر رفتار و اعمال آنها میتوانیم در زندگی اجتماعی خود این اصول را پیادهسازی کنیم.
س��بک زندگی فردی و اجتماعی هر امام سند امامت وی محسوب میشود .به اندازهای رفتار اهل بیت(ع)
منطبق با موازین عقلی و فطری اس��ت که اگر در حرکات و س��کنات آنها دقت کنیم ،به صدق ادعای آنها
پی میبریم .احس��ان و نیکوکاری ،پرهیز از خش��ونت و پرخاش��گری و تکلف ،دادگری و عدالتگستری و
میانهروی و اعتدال از اصول حاکم بر سیره اهل بیت(ع) است.
بخشی از س�خنان حضرت حجتاالسالم و المسلمین هادی مسعودی ،دبیر علمی همایش ملی
حدیث رضوی
 ...سبک زندگی اسالمی از دیدگاه نظریه پردازان یک مفهوم ساده نیست بلکه مفهومی نظام مند و در هم
تنیده می باشد که از درون خانواده ها و گروه های اجتماعی و تعامالت گوناگون انسانی خود را نشان می
دهد.از معنای این جمله به این منظور می رس��یم که “سبک زندگی اجتماعی هویت ساز است” بر همین
اساس احادیثی که از سبک زندگی معصومین(ع) حکایت دارند ،گزارش های معتبر و مقبولی هستند که
می توان در پی ریزی سبک زندگی دینی در دنیای معاصر به کار آید.
از مجموع  615اثر رسیده به دبیرخانه این همایش  292اثر به صورت مقاله و  323اثر در بخش داستانک
ش��رکت کردند.در این همایش عالقمندان از بیش از  20اس��تان کشور شرکت داشتند و با حضور مقاالتی
از تونس ،عراق و کاندادا در این جش��نواره می توان گفت که وجهه ای فراملی یافته اس��ت .در مرحله اول
آثار رس��یده به این جش��نواره توسط  16داور مورد بررسی قرار گرفت 27 .مقاله برگزیده جشنواره حدیث
رضوی درقالب دوجلدکتاب منتش��ر شده است.گنجاندن بخش داس��تانک در این همایش با فلسفه ایجاد
نوعی نگرش فرهنگی رضوی درمیان جوانان نویسنده وعالقمندبامطالعه صورت گرفته است.
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بخشی از سخنان حجتاالسالم والمسلمین محمد تقی سبحانی نیا ،معاون فرهنگی و ارتباطات
موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
 ...با وجود برگزاری اولین دوره از همایش ملی حدیث رضوی مقاالت رس��یده به این جش��نواره چشمگیر
بود .حوزه احادیث رضوی بس��یار فراگیر اس��ت و اگر سالها در این عرصه کار پژوهشی انجام شود باز هم
ظرفیت ها برای تحقیق و پژوهش فراهم اس��ت .در جهت معرفی ابعاد اخالقی ،سیاس��ی و اجتماعی امام
رضا(ع) باید فعالیت های ویژه و گسترده ای صورت گیرد و منابع روایی یکی از مهم ترین مسیرها در این
خصوص هستند.
اسامی هیأت علمی و داوران همایش
 حجت االسالم عبدالهادی مسعودیسيدمحمدكاظم طباطبايي
محمدتقي سبحاني نيا
رسول رضوي
سيدعليرضا حسيني
مهدي غالمعلی
فرهاد عباسي
بهرامي
احمد غالمعلي
محمدرضا سبحاني نيا
مظفر ساالري

127

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

فهرست برگزیدگان همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
بخش اساتید و پژوهشگران

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

رضا شکرانی

اول

2

محمد جانیپور

اول

3

علی نقی فقیهی

دوم

4

حسن نجفی

دوم

5

سمیه دریساوی

دوم

6

مریم کتابی

سوم

7

سید عقیل نسیمی

چهارم

8

معصومه کرامتی

چهارم

9

سعید شفیعی

پنجم

بخش دانشجویی و طالب

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

1

نجمه رشیدیکیا

گونهشناسی برخورد امام رضا(ع) با چالشهای
اعتقادی

اول

2

زینب السادات
عربشاهی

انعکاس سنت نبوی در سبک زندگی رضوی

دوم

3

زهرا سهرابی
سید محمد کرباسی

سبک زندگی علمی با نگاه به احادیث رضوی

سوم

4

عبداهلل عمادی

شاخصهای همسانی اخالق در ازدواج

چهارم

5

جواد محمدی
مهدی آشناباور

مبانی و ابعاد مردمدوستی در الگوی اخالقی امام
رضا(ع)

پنجم
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بخش نوقلمان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

1

فاطمه سیفعلی

مهارتهای زندگی در حدیث رضوی

سوم

2

فاطمه اماناللهی

مقاله سیره اخالقی امام رضا(ع)

چهارم

3

ملیحه دانشمند

مقاله مهارتهای زندگی به سبک اسالمی

پنجم

بخش داستانک

ردیف

نام و نام خانوادگی

با محوریت

رتبه

1

محمد هدایتنما

سبک زندگی دینی

اول

2

فاطمه ساالری

سبک زندگی دینی

دوم

3

مریم میرزایی

سبک زندگی دینی

سوم

4

عالیه صفامنش

سبک زندگی دینی

چهارم

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()28

همايش علمي پژوهشي
امام رضا(علیه السالم)

در آیینه ادبیات کودک و نوجوان
استان  :كرمانشاه

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همايش علمي پژوهش�ي «امام
رضا(ع) در آين�ه ادبیات کودک
ونوج�وان » از س�ري برنام�ه
ه�اي یازدهمین جش�نواره بین
المللی امام رضا(علیه السلام)
در استان كرمانشاه برگزار شد،
مراس�م اختتاميه اي�ن همايش
در ش�هریور م�اه  1392برگزار
گردي�د 71 .مقاله از  21اس�تان
کش�ور به دبير خانه ي همایش
ارسال شد كه  12مقاله به عنوان
مقاله برتر معرفی شده اند.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین آقای مهری رئیس دفتر شورای نگهبان
 ...خداوند به ما فرمان می دهد که نس��بت به برگزاری چنین برنامه هایی اهتمام داش��ته باشید و باید ایام
اهلل را گرامی بدارید واین از تأکیدات ویژه قرآن و معصومین اس��ت .ویکی از مباحث در برگزاری این گونه
مراسمات بررسی نقش ائمه(علیه السالم) در زندگی فردی و اجتماعی است .نقش ائمه در زندگی چیست
؟ پاسخ به این سوال را باید از قرآن گرفت .اولین نقشی که از قرآن در خصوص اهل بیت می گیریم نقش
هدایت گری اس��ت .پیامبر در آخرین لحظات زندگی که برای همیش��ه ماندگار ش��د راه را برای ما روشن
کرد و این راه حدیث ثقلین اس��ت که هرکس به این حدیث تمس��ک جوید هیچگاه گمراه نخواهد ش��د.
کس��ی که بخواهد به خدای تبارک و تعالی برس��د چاره ای جز این ندارد که به امام علی(علیه الس�لام) و
اوالد علی(علیه السالم) تمسک جوید .قرآن حتی تأکید می کند که به پیامبر(ص) می گوید که تو از خدا
تنها یک چیز را بخواه و آن مودت نس��بت به اهل بیت اس��ت و لذا اگر کس��ی بخواهد به خدا برسد باید از
مسیر حضرت علی(علیه السالم) و اوالد علی و به ویژه حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السالم) رسید.
بخش�ی ازسخنان حجت االسلام والمس�لمین آقای آفتابی مدیرکل فرهنگ وارشاداسالمی و
دبیرهمایش
همایش علمی پژوهشی امام رضا(علیه السالم) در آینه ادبیات کودک و نوجوان با دریافت  71مقاله از 21
استان کشور دریازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) به کار خود پایان داد .بیشترین آثار
از استانهای کرمانشاه ،تهران ،مازندران و ایالم به دبیرخانه همایش رسیده است .تاکنون  5جلد از مجموعه
مقاالت برگزیده سه دوره از برگزاری همایش علمی پژوهشی با عنوان نسیم جنان به چاپ رسیده است.
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فهرست برگزيدگان همايش علمي پژوهشي «امام رضا(علیه السالم) در آینه ادبیات کودک و نوجوان
رتبه

رديف

نام و نام خانوادگی

نام مقاله

1

سهیال صالحی
مقدم

نقد صورتگرایانه اشعاررضوی سه شاعر برای کودکان و
نوجوانان(شکوه قاسم نیا،مهری ماهوتی و افسانه شعبان نژاد)

اول

2

فاطمه هوشنگی

تحلیل ریخت شناسانه داستان های رضوی در ادبیات کودک و
نوجوان

دوم

3

توران ملکی شریف

نقد و بررسی تحلیل تصاویر بالغی اشعارکودکانه رضوی

سوم

4

زهرا عموشاهی

نقدو بررسی نظم آهنگ اشعاررضوی در ادبیات کودک و نوجوان

چهارم

5

عبدالرضا نادری فر
مهین دایی چین

معرفی نویسندگان ادبیات داستانی و منظوم کودکانه رضوی

پنجم

6

اعظم ریزوندی

ریخت شناسی داستان هایی از معجزات امام رضا(علیه السالم)

ششم

7

فریده داودی مقدم

نقد و تحلیل روایت شناسی داستان های رضوی در ادبیات
نوجوانان

هفتم

8

فرهاد حصاری
اسد مرادی
شکوفه آجودانی

تحلیل محتوایی سیمای فردی امام رضا(علیه السالم) در ادبیات
کودک و نوجوان

هشتم

9

شهزاد دربندی

نقد و بررسی عناصر داستان در داستان کودک و نوجوان

نهم

10

عزالدین نوروزی
حمیدرضا حسینی
اطهر
ناهید بسامی

تأثیرادبیات کودکان و نوجوانان شهرکرج از آموزه های تربیتی
امام رضا(علیه السالم)

دهم

11

صغری خانه

تأثیرروانشناسی رنگ در قرآن و حدیث و بازتاب آن درداستان
های رضوی

یازدهم

12

نصرت اهلل بیگی

نقد و بررسی داستان های رضوی از منظرقالب هاو انواع داستان
در ادبیات کودک و نوجوان

داوزدهم

اسامي هيات داوران
محمد ابراهيم مالمير
دكتر ّدكتر غالمرضا سالمیان-فاطمه کالهچیان
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()29

جشنواره آئین های
نمایشی رضوی

استان :كهگيلويه و بوير احمد

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره آئین های نمایش�ی
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) ش�هریورماه 1392
در استان کهگیلویه و بویراحمد
برگزار شد.
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بخش�ی از سخنان آقای غالم محمد زارعی نماینده شهرس�تان یاسوج و دنا در مجلس شورای
اسالمی
 ...وجود مرقد مطهر حضرت معصومه(س) در قم آن را به نقطه ای از بهشت تبدیل کرده و آثار معنوی را
برای مردم کش��ور داش��ته است .وجود مرقد امام رضا(ع) در کشور اسالمی ایران کانون تشیع را پررنگ تر
و قوی تر کرده اس��ت .مردم ارادتمند واقعی امامان در ایران هستند ارادت مردم به ائمه اطهار به خصوص
امام رضا(ع) قلبی ویک عشق خدایی است .تنوع هنر هنرمندان و نوع اثر بخشی آنها می تواند بسیار تاثیر
غنی از لحاظ رشد فرهنگی داشته باشد.
نظام جمهوری اس�لامی به عنوان یک نظام دینی ،آنچه که تقویت می ش��ود دین مداری اس��ت و اجرای
برنامه ای دینی در جامعه یک ضرورت است.
فهرست برگزيدگان جشنواره آئین های نمایشی رضوی

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان اثر

استان /شهرستان

1

کوروش نیک پیام

کبوتران چاهی

اصفهان

2

حبیب اله ناصری

از نیلگون تا گنبد طال

هرمزگان  /میناب

3

کامران شهالیی

روزهای اتفاقی

کرمانشاه

4

مرتضی شاکرم

ماچهار نفر بودیم

البرز  /کرج

5

امیر زارع زاده

هاوار یا امام رضا(ع)

کردستان  /سقز

6

علی غابشی

باد ما را می برد

خوزستان  /اهواز

7

مرشد دانش پژوه

پرده خوانی

خراسان رضوی  /کاشمر

8

مرشد عبداللهی

پرده خوانی

خراسان رضوی /کاشمر

اسامي هيات داوران
ناصر بختحمیدرضا اردستانی-عظیم موسوی
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()30

جشنواره فرهنگ و ادبیات رضوی
به زبان کردی

استان  :کردستان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره فرهن�گ و ادبی�ات
رض�وی به زبان کردی از س�ری
برنامه های یازدهمین جشنواره
بی�ن المللی امام رض�ا(ع)  20و
 21ش�هریورماه  1392در استان
کردس�تان برگ�زار ش�د .حدود
 2460اثر در سه بخش شعر ،دل
نوش�ته و بین الملل به دبیرخانه
این جشنواره رسید.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المس�لمین آقای سیدمحمدحسینی شاهرودی نماینده ولی
فقیه در استان کردستان
 ...فرهنگ و ادبیات کردی رضوی سرشار از عشق و ارادت به اهل بیت(ع) بوده و وجود هزاران اثر فرهنگی،
ادبی و هنری با محوریت زبان وادبیات کردی مایه فخر و مباهات همه ایرانیان است .ارادت مردم کردستان
و اهل سنت به امام رضا(ع) بسیار ویژه بوده و این مهم در حضور گسترده مردمان این خطه در جوار امام
زادگانی همچون هاجره خاتون ،کوس��ه حجیج و ش��یخ عبداهلل کوسه از نزدیکان امام رضا(ع) عینیت پیدا
می کند و نش��ان از ارادت مردم این منطقه به اهل بیت(ع) اس��ت .ترویج فرهنگ و هنر رضوی در میان
اقشار مختلف جامعه و تقویت رویکرد وحدت اسالمی از گذر نشر این فرهنگ مهم ترین شاخصه هر رویداد
فرهنگی است و باید متناسب با ابعاد وجودی و شخصیتی ثامن الحجج امام علی بن موسی الرضا(ع) انجام
ش��د .ارادت ویژه مردم کردستان به ائمه اطهار(ع) و آداب و سنن غنی مردمان این خطه از میهن اسالمی
در این خصوص شایسته قدردانی و ماندگاری است و باید در قالب برنامه های ویژه ای این مهم به همگان
معرفی ش��ود .ش��عر و ادبیات همواره نقش مهمی در ماندگاری و ثبت فرهنگ داشته و باید با تکیه بر این
حوزه تأثیرگذار در راس��تای هویت بخش��ی به نس��ل جوان و نگهداری از داشتههای فرهنگی هویت ایرانی
اسالمی خویش بهره بجویند.
بخشی از سخنان آقای قباد میمنت آبادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...بیش از  246اثر ش��امل  183اثر در بخش ش��عر کردی 47 ،اثر در بخش دل نوشته ،و  16اثر در بخش
بین الملل به دبیرخانه دومین جش��نواره فرهنگ و ادبیات کردی رضوی رس��یده است .استقبال گسترده
ادبا و شعرای کرد زبان سراسرکشور و همچنین شعرای کرد زبان کشورهای همسایه این دبیرخانه را برآن
داش��ته تا با برنامه ریزی هرچه منس��جم تر زمینه برای حضور گس��ترده تر ادبا و شعرای کرد زبان ایران و
جهان در حوزه تولید آثار فاخر با محوریت فرهنگ و ادبیات رضوی فراهم شود.
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فهرست برگزيدگان جشنواره فرهنگ و ادبیات رضوی به زبان کردی

بخش شعر کردی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

صباح حسنی

دوم

کردستان /سنندج

2

منصور دولتی

سوم

کردستان  /قروه

3

یداهلل احمدیاری

شایسته تقدیر

کردستان /دیواندره

4

عدنان مردای

شایسته تقدیر

کرمانشاه /پاوه

5

محمد رحیمی رضوان

شایسته تقدیر

کردستان  /بیجار

6

عارف صمیمی

شایسته تقدیر

کردستان /کامیاران

7

آرام فاتحی

شایسته تقدیر

کردستان  /کامیاران

8

سیدجالل حسینی

شایسته تقدیر

کردستان /سنندج

بخش دل نوشته کردی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

نگار ناجی فر

دوم

کرمانشاه  /پاوه

2

جمیله معظمی

سوم

کردستان  /سنندج

3

سمیه قادری

شایسته تقدیر

کردستان  /سنندج

4

زینب شکری

شایسته تقدیر

کرمانشاه

5

هادی سپنجی

شایسته تقدیر

کرمانشاه  /پاوه

6

مژگان سلیمان پور

شایسته تقدیر

تهران

7

طیبه محمدی

شایسته تقدیر

کرمانشاه /گیالنغرب

8

شکوفه فتاحی

شایسته تقدیر

کرمانشاه

9

جمشید سلیمانی

شایسته تقدیر

کرمانشاه
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بخش بین المللی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

کشور

1

بیخال شکور

شایسته تقدیر

عراق

2

عبدالستار عزیزعبداهلل

شایسته تقدیر

عراق

اسامي هيات داوران
بهروز خیریهسیداسماعیل حسینی-امجد ویسی
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()31

کنگره سراسری شعررضوی
استان  :کرمان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کنگره سراس�ری ش�عر رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(علی�ه السلام) در  18و 19
ش�هریورماه  1392در کرم�ان
برگزار ش�د .تع�داد  3600اثر به
دبیرخان�ه کنگ�ره رس�ید که از
ای�ن تعداد  8اثر ب�ه عنوان آثار
برگزیده معرفی شدند.
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بخشی از سخنان آقای اسماعیل نجار استاندار کرمان
 ...اس��تفاده ی هنرمندان و آفرینشگران فرهنگی و هنری از منابع دینی و فرهنگ غنی ائمه(علیه السالم)
راز و رمز ماندگاری هنر اس��ت .شعرای جوان قدر خود را بدانند ،شعر ودیعه ای الهی است ،این ودیعه اگر
در مس��یر و راه کالم اهلل و در راه فرهنگ منور رضوی و والیی اس��تفاده شود ،عالوه بر نتایج دنیوی ،فیض
معنوی را نیز نصیب آفرینندگان اثرهنری خواهد کرد.
بخشی از سخنان خانم شریعتی مشاور وزیرفرهنگ وارشاد اسالمی
 ...تمس��ک به فرهنگ ائمه ی هدی(علیه الس�لام) راه س��عادت بشر را هموار می کند .جشنواره ی رضوی
که هم اکنون به نماد توجه و اشاعه ی فرهنگ والیی و رضوی در کشور و جهان تبدیل شده است ،اتفاق
مبارکی اس��ت که باید از آن مراقبت کرد و در جهت گس��ترش آن از هیچ تالش��ی فروگذار نکرد .حضور
شاعران جوان در این مراسم و جشنواره ها نوید حضور نسلی دیگر در مسیر ادامه ی پی گیری و پاسداری
از ارزش هایی اس��ت که این کش��ور در راه پاس داشت و حفاظت از آن ها سالیان سال تالش و مجاهدت
کرده است.
بخشی ازسخنان آقای احمدسعیدی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی ودبیرجشنواره
 ...فرهنگ رضوی درحال فراگیرشدن در جهان است و باید تالش ها و فعالیت ها در این زمینه ادامه داشته
باش��د .برگزاری جش��نواره هایی با محوریت فرهنگ امام رضا(علیه السالم) در سراسرکشور و همچنین در
بیش از  70کشور جهان ،پیام و فرهنگ والیی و رضوی را در سطح جهان جاری و ساری کرده است .نقش
و حضور هنرمندان در این حرکت فرهنگی ،هنری و معنوی بسیار اثر گذار است و آنها در این زمینه بیش
از دیگران مسئولیت دارند .چراکه رساندن این پیام های ارزشمند به جهان تشنه ی معنویت در قالب های
هنری ،فراگیرتر و اثرگذارتر خواهد شد.

بخش�ی ازس�خنان آقای س�یدجوادجعفری مدیرعامل بنیادبی�ن المللی فرهنگ�ی هنری امام
رضا(علیه السالم)
 ...جش��نواره ی رضوی در همه ی ادوار برگزاری ،هدفمند حرکت کرده اس��ت و این هدفمندی به دلیل
ارتباط با فرهنگ رضوی ایجاد شده که همیشه خط اصلی و محوری این جشنواره بوده است.
از ویژگی های برگزاری جش��نواره های رضوی ،ش��ناخت و معرفی هنرمندان مستعد بوده است ،برگزاری
جشنواره های مختلف با عناوین متفاوت در سطح کشور باعث شده است که هنرمندان مستعد و توانمند
با شرکت و حضور در این جشنواره ها به جامعه ی فرهنگی هنری کشور معرفی شوند .برگزاری جشنوارهی
شعررضوی در استان کرمان سرآغازی برای برپایی جریانی گسترده و فراگیردر تمامی کشور شد.

140

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

بخشی از سخنان استاد محمدعلی مجاهدی در مراسم افتتاحیه
 ...ش��عر آیینی دارای بایدها و نبایدهایی اس��ت که در صورت عدم رعایت آن ها در این حوزه با مش��کل
مواجه می شویم .قلمرو شعر آیینی در زبان فارسی قدمت مکتوب  11سده ای دارد و موضوعات مختلفی
را شامل می شود و به شعروالیی محدود نیست .اگر قرار است شاعران جوان آیینی در این روزگار با زالل
معارف اس�لامی رفع عطش کنند باید از سرچش��مه آب بردارند .قلمرو ش��عر آیینی گسترده است و شعر
توحی��دی ،اخالقی ،عرفانی ،معرفتی ،رهایی ،اعتراض مبتنی برآموزه های اس�لام ،مقاومت ،دفاع ،جهاد و
شهادت را شامل می شود.

فهرست برگزیدگان بخش علمی پژوهشی کنگره شعر رضوی

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

ابراهیم اسماعیلی

اول

تهران

2

فاطمه تسلیم جهرمی

دوم

فارس

3

یاسر سیستانی نژاد

سوم

زاهدان

4

سیدمهدی رضوی

چهارم

کرمان

5

حسین سبزه صادقی

پنجم

کرمان

6

مهرداد نصرتی

ششم

کرمان

7

محمداسماعیل زاده

هفتم

همدان

8

سیدغالم حسینی

هشتم

قم
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فهرست برگزيدگان کنگره شعر رضوي

رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

استان

1

علیرضا قنبری

اردبیل

2

محمدحسن اسفندیارپور

کرمان

3

سعیده ثابتی رضویان

تهران

4

عبدالحسین انصاری

بندرعباس

5

حسین طاهری

زنجان

6

علی سلیمانی

همدان

7

منصوره اسحاقی

تهران

8

زهرا امیرتیموری

کرمان

اسامي هيات علمی
حمید مظهریمحمدعلی مجاهدیصابر امامیاسامي هيات داوران
عباسعلی براتی پورعلیرضا قزوهقادر طراوت پورسیدعلی میرافضلی-احمد اسداللهی
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()32

جشنواره نمایش کوتاه زائر
جنوب استان کرمان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره نمایش کوت�اه زائر از
س�ری برنام�ه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در  17شهریورماه 1392
برگزار شد .تعداد آثار رسیده به
دبیرخانه این جش�نواره  60اثر
ک�ه از این تع�داد  8اث�ر جهت
اجراء در بخش مس�ابقه انتخاب
شد.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین آقای سیداحمد حسینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دبیرجشنواره
 ...برگزاری جشنواره تأتر کوتاه زائر با گام حضرت علی بن موسی الرضا(ع) نقشی بر پیکره فرهنگ رضوی
جامعه اس��ت .دش��من در جنگ نرم اعتقادات و افکار مردم را هدف قرارداده است تا با تغییراتی که در آن
ایجاد می کنند بتواند اعتقادات مذهب و دین را از ما بگیرد و برجامعه س��لطه پیدا کند البته دش��من راه
به جایی نمی برد چراکه ما فرهنگ علوی و رضوی را داریم که این پشتوانه در مقابل آنها ایستاده اند.
فهرست برگزیدگان جشنواره نمایش کوتاه زائر

ردیف

نام و نام
خانوادگی

عنوان اثر

1

احمد طاه ونچی

اقیانوس

کارگردانی

2

احمد مسافری

ضامن

کارگردانی

دوم

3

زهرا باقری

دختر اسمال طال

کارگردانی

سوم

خراسان رضوی

4

منوچهر صبوری

عکاسخانه پشت حرم

کارگردانی

سوم

جیرفت

5

پژمان شاهوردی

زائری از نوع چندم

کارگردانی

چهارم

لرستان

6

علی جوانمرد

اقیانوس

نویسندگی

اول

خراسان رضوی

7

مرتضی شاه کرم

ضامن

نویسندگی

دوم

خوزستان

8

راضیه امیرانی

دخت اسمال طال

نویسندگی

سوم

خراسان رضوی

9

پژمان شاهوردی

زائری از نوع چندم

نویسندگی

سوم

لرستان

10

منوچهر صبوری

عکاس خانه پشت حرم

نویسندگی

چهارم

جیرفت

اسامی هیأت داوران
حسینعلی پرستارماندانا جمشیدی-فاطمه نعمتی

در بخش

رتبه

استان /
شهرستان

اول

خراسان رضوی
خوزستان
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()33

جشنواره پویانمایی رضوی
استان  :گلستان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره پویانمای�ی رضوی از
س�ری برنام�ه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رض�ا(ع) در ش�هریورماه 1392
در استان گلس�تان برگزار شد.
تع�داد  41فیل�م ب�ه دبیرخان�ه
جشنواره ارسال گردید.
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بخشی از سخنان آقای دکتر غالمرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان
و دبیرجشنواره
 ...انتقال معارف دینی محتاج بهره مندی از روشهای موثر و جذاب است آن هم در عصر انفجار اطالعات،
عصری که به دلیل قلمرو س��ریع و آس��ان ،اطالع رسانی توسط رسانه ها و سایر ارتباطات جمعی ضرورت
بهره مندی از روش��های نوین را به مراتب بیش��تر از گذشته خواهد کرد .به هر نسبت که بتوان آموزه ها و
معارف دینی را در قالب هنر برای جامعه ارائه دهیم اثرش ماناتر و بیشتر خواهد بود چراکه فطرت انسان
طالب ش��یوه های جذاب و زیبا اس��ت و این صنعت نوپا در کش��ور ما ،به تجربه نشان داده که از استقبال
بس��یار خوبی برخوردار بوده اس��ت .آموزش��هایی که در حوزه مسائل آس��یب های اجتماعی و یا فرهنگ
شهروندی در قالب انیمیشن ارائه می شود تأثیرمطلوبی را به جای نهاده است.
امروز که ایران اسالمی به لطف الهی و برکت انقالب اسالمی به ام القری های اسالم مبدل گشته و قلمرو
نگاه پدیدآورندگان آثار فاخرهنری از جمله پویانمایی ،نقش و رس��الت س��ترگی را برعهده دارند و باید در
پرت��و یک برنامه ریزی مناس��ب و تأثیرگذار و بانگاهی ب��ه نیازها و عطش جامعه هدف – بویژه نوجوانان و
جوانان – به ارائه زیبا و جذاب معارف اهل بیت(ع) ،در قلمرو ملی و بین المللی مبادرت نمایند .و جشنواره
پویانمایی رضوی می تواند حسن آغازی برای دستیابی بدین مقصود قلمداد گردد.
فهرست برگزیدگان جشنواره پویانمایی رضوی
ردیف

نام و نام خانوادگی

بخش

رتبه

استان /شهرستان

1

فاطمه پیروی

کارگردانی فیلم یک جرعه نگاه

اول

فارس

2

علی رخشانی

کارگردانی فیلم فداکار

دوم

گلستان

3

داور نجفی

کارگردان فیلم از خاک

سوم

اردبیل

4

فاطمه پیروی

انیماتور فیلم یک جرعه نگاه

چهارم

فارس

5

حامد شریفی

کارگردان فیلم قفس

پنجم

گلستان

6

کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

فیلم تشنگی

ششم

گلستان – کالله

اسامی هیات داوران در جشنواره
 محمدحسین نیرومند سیدعلیرضا گلپایگانی -مسعود امامی
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()34

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در
مطبوعات

استان  :گیالن

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره جلوه ه�ای فرهنگ رضوی
در مطبوع�ات ازس�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جش�نواره بین المللی امام
رضا(علی�ه السلام) در ش�هریور ماه
 1392در گیلان برگ�زار ش�د .تعداد
 435اثر به دبیرخانه جش�نواره ارسال
گردی�د که ازای�ن تع�داد  298اثر در
قسمت مطبوعات در بخش های مقاله،
یادداش�ت ،گزارش،مصاحبه،عک�س،
داس�تان کوت�اه ،خاط�ره ،ش�عر و در
بخش فعالیت کارشناسان مطبوعات و
مسئولین دبیرخانه های جشنواره های
موضوع�ی اس�تان ها ،تع�داد  137اثر
دریافت شد .پس از داوری آثار توسط
داوران مل�ی ،تع�داد  19اث�ر به عنوان
آث�ار برتر جش�نواره انتخاب ش�دند.
بیش�ترین آثار از اس�تانهای خراسان
رض�وی ،آذربایج�ان ش�رقی ،اردبیل،
ته�ران ،گیلان ،زنج�ان ،کردس�تان،
همدان ،خراس�ان جنوبی ،سیستان و
بلوچستان و کرمان دریافت شد.

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

147

بخشی از سخنان آقای علی اسماعیل پور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...محبت حضرت علی بن موس��ی الرضا(علیه الس�لام) تنها عاملی اس��ت که باعث می شود جشنواره ای
با چنین عظمت در س��طح ملی برگزار ش��ود .زمانی که انس��ان خواندن و نوشتن را فراگرفته است مکاتب
مختلف فلس��فی و انس��انی نیز جهت رسیدن به تعالی و کمال انس��ان مطرح شده است .فالسفه معتقدند
انس��ان برای رس��یدن به کمال باید از نعمت الهی عقل برخوردار باشد و با عقل و منطق خود صفات رذیله
را شناسایی و آن ها را از زوایای پنهان شخصیتش پاک کند .این روش راه مناسبی برای رسیدن به کمال
است امام زمان می خواهد ولی راه اهل عرفان انسان را سریع تر به کمال رسانده و تجلی اخالق را در وجود
انس��ان نهادینه می کند .انس��ان هایی که با عالمان و عارفان معاش��رت دارند کمتر دچار معضالت اخالقی
می شوند چراکه محبت و ارادت موجب مشابهت رفتاری در انسان می شود .در طول تاریخ بزرگترین ابزار
تعالی بخش س��الکان وعارفان طریقت محبت به اهل بیت(علیه الس�لام) بوده و هست .یاد امام رضا(علیه
السالم) در همه ابعاد زندگی انسان کمال آفرین است ایشان کانون توجه ملت ایران است .الزم است سراسر
وجودمان را از محبت اهل بیت(علیه السالم) سرشار کنیم .ارتباط عمیق با اهل بیت(علیه السالم) برگترین
قدرت نرم ملت ایران در جنگ نرم دشمن است و همین ارتباط مردم با اولیای خدا زمینه ساز یک ارتباط
عاطفی و عمیق و یک تحول مثبت در کشور است.
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فهرست برگزیدگان جشنواره

بخش مقاله :

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

نام نشریه

رتبه

1

محمدعلی ندائی

اوج گیری نهضت علمی مکتب امامت با
مناظرات حضرت امام رضا(علیه السالم)

خراسان رضوی –
نشریه خراسان

اول

بخش مصاحبه :

عنوان اثر

نام نشریه

رتبه

ردیف

نام و نام
خانوادگی

خراسان رضوی
– قدس

اول

1

آمنه مستقیمی

استراتژی امام کاظم(علیه السالم) در
مواجهه با نسل کشی شیعه

دوم

2

ملیحه پژمان

توسعه فرهنگ انتظار ،میراث امام
رضا(علیه السالم) است

خراسان رضوی
– قدس

سوم

3

سیدحسین
امامی

مهمترین گفتمان در اندیشه امام
رضا(علیه السالم) چیست ؟

خراسان رضوی
– قدس

داستان کوتاه و خاطره :

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

نام نشریه

رتبه

1

صنم فاضل

پس من چی بنویسم ؟

گیالن – معین

اول

2

پروین حسینی

ای غریب آشنای دلهای غریب

اردبیل امروز

اول

3

عبدالرسوم مزاری

توسل به امام رضا(علیه السالم)

صبح زاهدان

دوم

4

احسان رحیم زاده

اینجا نمی شود خوابید

خراسان رضوی –
قدس

سوم
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یاداشت :

ردیف
1
2
3

عنوان اثر
لزوم حفظ حریم مطهر

نام و نام خانوادگی
کامران شرفشاهی
غالمرضا بنی اسدی شهروندترازمشهدالرضا(علیهالسالم)
پیاده خواهم آمد تا حرمت
مهران محمدی

نام نشریه
تهران – قدس

خراسانرضویخراسان

اردبیل نوین

رتبه
اول
دوم
سوم

گزارش :

ردیف
1

نام و نام خانوادگی
زهره کهندل

2

مهدی عسگری

3

محمد حسین کلهر

عنوان اثر
برسد به دست آقا
دلت شکست ما را هم
فراموش نکن
عرض ارادتی به امام
رضا(علیه السالم)

نام نشریه
خراسان رضوی قدس

رتبه
اول

خراسان رضوی شهرآرا

دوم

تهران  -آرمان

سوم

شعر :

ردیف
1
2
3

نام و نام خانوادگی
مرضیه فرمانی
رضا نیکو کار
عبدالکریم اصفهانی

عنوان اثر
پیشکش امام رضا(علیه السالم)
در وصف امام رضا(علیه السالم)
آستان رضا(علیه السالم)

نام نشریه
فضیلت
فضیلت
کرمان امروز

رتبه
اول
دوم
سوم

عکس :

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمدعلی رضایی

عنوان اثر
شبهای قدر حرم رضوی،
حریم حرمت توبه

2

فرامرز عامل بردبار

وعده ما زیر سایه خورشید

نام نشریه
خراسان رضوی
قدس
خراسان رضوی
قدس

اسامی هیأت داوران جشنواره
 محمد حسن پور		
 مجید محمد پور حجت االسالم والمسلمین ذبیح اهلل قوامی			
 -شهاب گلچین

رتبه
اول
دوم
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جشنواره ي نماهنگ رضوی
استان  :لرستان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره نماهن�گ رض�وی
ازس�ری برنامه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در  20و  21ش�هریورماه
 92اس�تان لرس�تان برگ�زار
گردید 30 .اث�ر به دبیرخانه این
جشنواره ارسال شد.
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بخش�ی از س�خنان حجت االسالم و المس�لمین آقای حس�ن ترابی امام جمعه و رئیس شورای
فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد
 ...دش��من در جبهه ی جدیدی در راه مبارزه با فرهنگ انس��ان س��از و غنی اسالمی است و برای رسیدن
به این هدف ش��وم شاهد تالش های عظیم جهانی هس��تیم بنیادهای دینی از جمله موضوع مهم حجاب
و عفاف هس��تیم .ایامی همچون دهه ی کرامت باید یک س��کوی فرهنگی و معنوی گسترده درباره عفت
عمومی در جهان اس�لام باش��د و ما در فرهنگ دینی و شیعی خود دارای الگویی همچون حضرت فاطمه
معصومه(س) به عنوان یک دختر مس��لمان با تربیت والیی ،دینی و الهی هس��تیم که الزم اس��ت به طور
کامل و نه به صورت شناس��نامه ای به نس��ل جوان شناسانده و کارهای فرهنگی و تخصصی در این رابطه
در سراسرکش��ور در یک طیف گسترده توسط تمامی دستگاه ها و مراکز فرهنگی صورت گیرد و ایام دهه
کرامت بهترین زمان برای دستیابی به این مهم است.
ای��ن ده��ه در تقوی��م دین��ی و مذهب��ی م��ا دارای ش��اخصه ه��ای مهم��ی اس��ت زی��را ده��ه
کرام��ت از س��ه قل��ه برخ��وردار اس��ت :اول ذی القع��ده تول��د حض��رت فاطم��ه معصوم��ه(س)،
دوم  11ذی القعده میالد حضرت امام رضا(ع) و س��وم تعیین روز  6ذی القعده به عنوان روز بزرگداش��ت
حضرت احمد بن موس��ی(ع) شاه چراغ با عنایت به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی که نشان بزرگی
و کرام��ات این دهه دارد که می تواند در راه اصالح فرهنگ عمومی کش��ور و اش��اعه فرهنگی دینی ما را
یاری نماید.
برگزاری مجموعه فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح کشور در این ایام باید منجر به افزایش معنویت
در میان گروه های مختلف اجتماع با استفاده از آموزه های رضوی شود و تبلیغ و ترویج فرهنگ اهل بیت
و فرهنگی رضوی دومین رویکرد جش��نواره امام رضا(ع) باشد تا بدینوسیله و به برکت آن جریان فرهنگی
و هنری کش��ور ،آثار هنری ،متون ،فیلم ها ،کتب و .. .را به س��مت دین ،مذهب و آموزه های اهل بیت(ع)
ببریم و در این مس��یر هنرمندان و متولیان فرهنگی وظیفه خطیری را برعهده دارند که غفلت از آن قابل
بخش��ش نیست و ما در فرهنگ ش��یعی خود اعتقاد داریم که هیچ موجودی از موجود دیگری راضی نمی
ش��ود ،مگر به وس��اطت مقام امام هشتم ،هیچ انسانی به هیچ توفیقی دست نمی یابد خوشحال نمی شود،
مگ��ر به وس��اطت مقام رضوان رضا(س�لام اهلل علیه) و هیچ نفس مطمئنه ای به مق��ام راضی و مرضی بار
نمییابد ،مگر به وساطت مقام امام رضا ،او نه چون به مقام رضا رسیده است ،به این لقب ملقّب شده است
بلکه چون دیگران را به این مقام می رساند ،ملقّب به رضا شد و خیل زائرین مشتاق و عاشق امام رضا(ع)
که روزانه نه تنها از سراسر کشور بلکه از سایر بالد اسالمی روی به این مکان مقدس می آورند تا به برکت
مرضی ٌه راه پیدا کنند.
راضی ٌه
وجود ایشان به مقام
ّ
ّ
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فهرست برگزيدگان جشنواره نماهنگ رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

استان  /شهرستان

1

سعید همتی وند

معین الضعفا

دوم

لرستان/خرم آباد

2

مژگان روشن زاده

بازگشت

سوم

لرستان  /بروجرد

اسامي هيات داوران
امیرحسن نداییداریوش غریب زاده-سعید شاه حسینی
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جشنواره نامه ای به

امام رضا(علیه السالم)
استان  :مازندران

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره نام�ه ای ب�ه ام�ام
رضا(علی�ه السلام) از س�ری
برنامه های یازدهمین جشنواره
بی�ن الملل�ی ام�ام رضا(علی�ه
السلام) در ش�هریورماه 1392
درمازن�دران برگ�زار ش�د .و
تع�داد  92864نامه به دبیرخانه
جشنواره ارسال شده است.

153

154

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

بخشی از سخنان آقای سیدرمضان شجاعی کیاسری نماینده مردم مازندران در مجلس شورای
اسالمی
 ...اگر این نگین آسمان امامت و والیت را در خاک کشور نمی داشتیم ،نوعی سرگردانی و پوچی در زندگی
ما احس��اس می شد .حرم امام رضا(علیه السالم) از ش��ور و نشاط و انگیزه الهی و معنوی باالیی برخوردار
بوده و این نشانگر دلدادگی و باورهای اعتقادی مردم به ساحت مقدس رضوی است .نظام مقدس جمهوری
اسالمی به برکت نظام والیی در دنیا بی نظیر بوده است.
بخشی از سخنان آقای سیدعلی اکبر طاهایی استاندار مازندران
 ...کس��ی که راجع به امام معصوم ،قلم می زند در ابتدا می کوش��د که امام را به صورت مطلوب بشناس��د.
جشنواره می تواند مروج فرهنگ ناب امامان باشد .همه نامه هایی که به امام رضا(علیه السالم) نوشته شد
هدیه شان را دریافت کردند چراکه اصل این جشنواره ،برقراری ارتباط با امام و ائمه است.
بخش�ی از س�خنان آقای دکتر هادی ابراهیمی معاون سیاس�ی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
مازندران
 ....برگزاری جشنواره رضوی در استان برای ترویج واشاعه فرهنگ رضوی ضروری است .آنچه که در متن
و بطن دل نوش��ته های مخاطب استخراج شده ،بروز احساس��ات صادقانه به امام رضا(علیه السالم) است.
فیلمنامه نویس��ان با گردآوری دل نوش��ته های جشنواره نامه ای به امام رضا(علیه السالم) می توانند فیلم
تولید کنند و برای عموم مردم به صورت تصویری نمایش دهند.
بخش�ی از س�خنان حجت االسالم و المس�لمین عباس�علی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ و ارشاد

اسالمی و دبیرجشنواره
 ...پژوهش��گران ،محققان فیلمسازان و .. .نامه های ارسالی را در اختیار گرفته و و آثار ماندگار تولید کنند.
نامه ها حاوی دل نوشته های افراد و سرشار از معنویت است .امسال در هشتمین سال برگزاری جشنواره
نامه ای به امام رضا(علیه السالم)  92هزار نامه دریافت شد .این جشنواره در پنج گروه سنی نامه دریافت
نموده است که  25نامه از طرف هیأت داوران برگزیده اعالم شد .و بیشترین نامه ها از استانهای خراسان
رضوی ،تهران ،آذربایجان شرقی و غربی ،اصفهان ،مازندران ،کردستان و بوشهر به دبیرخانه این جشنواره
ارسال شده است.
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فهرست برگزیدگان جشنواره نامه ای به امام رضا(علیه السالم)

ردیف

نام و نام خانودگی

رده سنی

استان/شهرستان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

حورا رزاقی گنج آباد
طرات ملکی
پرنیان نعمتی
آتنا کفاشی
علیرضا فاضلیان
هما سرلک
امیرحسن ابراهیمی خبیر
مژده سیفی
فاطمه فرزانه
زهرا دانشمند
مونا وارسته
مهدیه موسوی
محدثه آزمند
فاطمه ریحانی
فاطمه اشرفی
الله نجفی
الهام عظیمی
طوبی زارع
ساره جوادی راد
زهرا خمسه
فاطمه اسدالهی
گالیا توانگر
اعظم صادقی
رحیم ربیعی
مهری سالمتی

 10-7سال
 10-7سال
 10-7سال
 10-7سال
 10-7سال
 15 -11سال
 15 -11سال
 15 -11سال
 15 -11سال
 15 -11سال
 20-16سال
 20-16سال
 20-16سال
 20-16سال
 20-16سال
 30 -21سال
 30 -21سال
 30 -21سال
 30 -21سال
 30 -21سال
 31سال باالتر
 31سال باالتر
 31سال باالتر
 31سال باالتر
 31سال باالتر

گیالن – رشت
گیالن – بندرانزلی
آذربایجان شرقی – اهر
آذربایجان شرقی – مرند
مازندران – آمل
مازندران – عباس آباد
تهران
خراسان شمالی – قوچان
فارس – شیراز
اصفهان
گیالن – رشت
مازندران – آمل
گیالن – بندر انزلی
مازندران – ساری
سمنان  -شاهرود
مازندران – ساری
مرکزی – اراک
یزد
اصفهان – کاشان
البرز – کرج
مازندران – قائم شهر
تهران
فارس – جهرم
مازندران – کیاکال
خراسان رضوی – مشهد

اسامی هیأت داوران :
		
 -احسان مهدیان

		
 -محمد عظیمی

 -علی حسن نژاد
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همایش علمی پژوهشی

شناخت اخالق و آداب رضوي
استان  :مركزي

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همای�ش علم�ی پژوهش�ی
ش�ناخت اخالق و آداب رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رض�ا(ع)  20ش�هریورماه 1392
دراس�تان مرکزی برگزار ش�د.
تعداد  180مقاله از سراسرکشور
به دبیرخانه این همایش ارس�ال
شد و درنهایت  8مقاله به عنوان
مقاالت برتر اعالم گردید.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین آقای عبدوس استاد حوزه و دانشگاه
 ...انس��ان باید در مقابل تصمیمات و مقدراتی که خدا برای او رقم زده س��ر فرود آورد چراکه خداوند همواره
زندگی را به نفع انسان مقدر می کند .آنچه خداوند مقدر می کند خیر انسان در آن است .اعتراض و نارضایتی
و کفر نعمت رضای خدا را در پیش نداشته و انسان را از مسیرالهی دور می کند .اگر راضی به رضای خداوند
باش��یم و مقدرات الهی را خیربدانیم همواره از رحمت الهی بهره مند خواهیم ش��د .حضرت علی بن موسی
الرضا(ع) الگوی بی بدیل برای همه مسلمانان به ویژه ملت ایران است .نام این امام همام علی و لقب ایشان
رضا بود کلمه رضا در  73آیه قرآن و در صدها روایت آمده اس��ت .رضا برس��ه نوع بد ،محال و شایسته است.
رضا به معنی رضایت انس��ان از خویش و اعمال و رفتار خود اس��ت که در روایات نهی شده و پایانش سقوط
است .رضای انسان از کار بد دیگران نیز منفور بوده و ضد ارزش است و رضا از کاری که رضایت خدا در آن
نباشد نیز از این نوع است و سبب سقوط انسان می شود .رضای دوم رضای محال است هیچ فردی تا بحال
در عالم به این رضا دست نیافته و این عالم توانسته همه انسان ها را راضی و موافق خود نگهدارد .رضای سوم
رضایت شایسته ،ارزشی و آن رضایتی است که لقب حضرت علی بن موسی الرضا(ع) است.
بخشی از سخنان آقای مصطفی مشایخی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرهمایش
 ...جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) دارای آثار عمیق و کارکرد بسیار مؤثری در تعمیق و ترویج
فرهنگ اهل بیت(علیهم الس�لام) بوده اس��ت .مزین بودن جش��نواره به وجود پربرک��ت و نورانی حضرت
رضا(علی��ه الس�لام) و در واقع برقراری ارتباط عاطف��ی و دلی با مخاطبان جش��نواره موجب گردیده این
جش��نواره تا حدود زیادی از آسیب های جشنواره های دیگر مصون بماند .البته باید توجه داشت فرهنگ
قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت(علیه السالم) از چنان عمق و گستردگی برخوردار است که هیچ
گاه رنگ کهنگی و روزمرگی به خود نمی گیرد.
اما نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که باید برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد که آثار و نتایج و
در واقع خروجی این جش��نواره ها به متن و بطن جامعه برسد .هم اکنون در این زمینه یک حلقه مفقوده
وجود دارد و آن این است که عامه مردم بعضاً از نتایج بسیار ارزشمند این جشنواره برخوردار نمی شوند.
خروجی جشنواره ها باید در اختیار و بهره مندی بویژه نسل جوان ،دانش آموزان و دانشجویان قرار گیرد.
در سال جاری سعی شده است محور های تولید مقاالت علمی از دغدغه های اصلی و نیازمندی های اساسی
فکری و فرهنگی کشور متأثّر گردد .امروز مسأله «سبک زندگی اسالمی» مسأله بسیار مهمی است که البته با
شعار محقق نمی شود .نیاز به کار بلند مدت و برنامه ریزی دقیق و کارشناسانه دارد .دبیرخانه جشنواره استان
ت�لاش نم��ود با نگاه به این موضوع و نیز طرح دغدغه های مق��ام معظم رهبری در خصوص رفتار اجتماعی
جامعه امروز ما؛ محورهای کاربردی را تعریف و ارائه نماید .تالش ما همواره بر این امر متمرکز بوده است که
فعالیت دبیرخانه نمایندگی بنیاد به یک مقطع زمانی خاص در دهه کرامت محدود نشود؛ بلکه کل ایام ما و
کل زمان ما و در یک کالم همه شئون زندگی فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی ما باید رنگ و
بوی رضوی بگیرد و استقرار نمایندگی های بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)در استان ها ،قطعاً
این روند را تسریع می کند.
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فهرست برگزيدگان همايش شناخت اخالق و آداب رضوي

رديف

نام و نام خانوادگي

عنوان مقاله

استان

1

زهرا قاسم نژاد

حفظ کیان خانواده و پرهیز از طالق در
آموزه های رضوی

شیراز

2

محمدعلی کلهر

آثار فردی و اجتماعی کسب و کار درسبک زندگی
امام رضا(ع)

قم

3

علی حیاتی

بررسی تأثیرآموزه های تربیتی – مبتنی برفرهنگ
رضوی برسالمت روانی اعضای خانواده

زنجان

4

مولود اعظمیان بیدگلی

نیازسنجی آموزشی پیرامون شناخت سبک زندگی
رضوی در بین کاربران فضای مجازی(اینترنت)

آران و
بیدگل

5

رمضانعلی جاللی فراهانی

بررسی آثارو پیامدهای سبک زندگی مصرف گرا
برکارکرد اقتصادی خانواده از منظر قرآن کریم و
احادیث رضوی

اراک

6

زهرا خندان

سبک زندگی رضوی – آسیب شناسی سبک
زندگی غربی

قم

7

وجیهه صالحی

کسب و کار در سیره و معارف امام رضا(ع)

نجف آباد

8

محمود فتح آبادی

انفاق از آداب و اخالق رضوی وحقی از حقوق مردم
بر مردم

داراب

اسامي هيات داوران
حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا باقی زادهحجت االسالم و المسلمین دکتر محمود قیوم زادهحجت االسالم و المسلمین دکتر محمدمهدی کرمی-دکتر عباسعلی حیدری
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جشنواره تأتر

کودک و نوجوان رضوی
استان  :هرمزگان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره تأتر کودک و نوجوان
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع) در  23ش�هریور
م�اه  1392برگ�زار ش�د .تعداد
آث�ار رس�یده ب�ه دبیرخانه این
جش�نواره  57اثر که از بین آثار
 10اثر 4 ،نمایش عروس�کی و 6
نمایش صحنه ای به عنوان آثار
برگزیده اعالم گردید.

159

160

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

بخشی از سخنان آقای ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان
 ...امروز جهان درگیر جنگ اعتقادات اس��ت و ابرقدرت ها دریافته اند همواره اعتقاد به اسالم رمز پیروزی
و قدرت ملت ها بوده و مس��تمر در پی مبارزه با ایمان مس��لمانانند و همواره هوشیاری و خداترسی مردم
و رغبت و گرایش افراد بیش��ماری از غرب به دین مبین اس�لام آنها را به پذیرش شکس��ت و عقب نشینی
واداش��ته است .داش��ته های گرانبهای مردم ایران اس�لامی به برکت پیامبران ،امامان و ائمه اطهار علیهم
السالم باید سرلوح امور و خط مشی برنامه ریزی خاصه در حوزه فرهنگ و هنر باشد تا در این حوزه خطیر
خدای ناکرده نقطه ضعفی ایجاد نشود .بلکه هر روز با صالبت تر و محکم تر از پیش زره ای از فرهنگ الهی
– اسالمی فرهنگ و هنر را احاطه نماید کما اینکه هم اکنون نیز هنر اسالمی – ایرانی که الهام گرفته از
باور عمیق مردمان دیارمان زبانزد و سرآمد هنر دنیااست .انتخاب حوزه کودک و نوجوان بعنوان ژانر هنری
و تالش در زمینه فرهنگ رضوی است .جشنواره مزین به نام مبارک حضرت ثامن الحجج(ع) بار دیگر پیام
دین مبین اسالم یعنی صلح و دوستی ملت ها و اقوام مختلف را در سایه اعتقاد به خدا یادآوری می کند.
بخشی از سخنان آقای قادر آشنا مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی
 ...تأتر هنری پیوند یافته با هتس��ی و گویی روی روش��ن زندگی اس��ت .محملی برای روایت شایستگی ها
و ترس��یم آرمان ها و کمال خواهی ها .براس��تی چه متن و گستره ای روشن تر از سیره و سخن اهل بیت
کرامت و نور ،خاندانی که سراس��ر هدایت و اش��ارت و بشارت اند و مایه برکت .حتی برای خاکی که عالوه
بر درک حضور او از یمن نش��یم معنوی مضجع ش��ریف یکی از چهره های درخش��انش بهره مند گش��ته
اس��ت .هرکس در هر تخصص و مقامی وظیفه مند همس��ویی با مس��یری می شود که بایستی به نزدیکی
و ش��ناخت آن امام و بصیرت یابی از س��یره و گفتار و خلق ایش��ان منتهی شود و در این میان هنر تأتر به
واسطه ابزار توانمند و تأثیرگذارش و نگاه موثر و متفاوت اهالی اش ،مسئولیت های ویژه ای را برعهده می
گیرد .مس��ئولیت هایی که شایسته و بایسته است که هم خود را در متون نمایشی عمیق تر و خالقانه تر،
برگرفته از مطالعه در س��یرو س��لوک آن عزیز نشان دهد هم در تفاوت اجرا ،اجرایی بهره مند از تازه ترین
و موفق ترین ش��یوه ها و ابزار حرفه ای و نهایتا جس��تجوی نگاه تازه و بدیع برای معنویت یابی نس��بت به
آس��تان منزه ایش��ان و البته انتقال این معرفت به مخاطبان تا توش و توان محتوا و نگاه متفاوت و تازه در
ارائ��ه پی��ام ،روایت این نکته ی واحد را از تکرار و گرایش به ک��م توانی ،دور کند و صحنه هایی که به نام
و عنوان تأتر رضوی گس��ترده می ش��ود ،صحنه هایی سرش��ار از طراوت ،معنویت ،توانایی ،تأثیر ،هدایت،
شگفتی و جذابیت گردد .چراکه زندگی و گفتار این اسوه بلند بندگی از آغاز تا انجام ،خود آیینه ای تمام
نمای این نکات و توجهات بوده است.
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بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المسلمین آقای حس�ین مرشدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دبیرجشنواره
 ...امروز به یمن دهه مبارک کرامت ،برکت نیز قرین هنر ش��د تا پاس��دار فرهنگ رضوی باش��د و هنر تأتر
که ریش��ه در دین و باور مردمان دارد توش��ه از آموزه های سترگ مکتب رضوی برگرفته تا زیبائی فضیلت
و اصالت معنویت را جلوه گر باشد .پیوستگی و آمیختگی عمیق هنر نمایش با حقیقت دین و درس های
زندگ��ی ائمه اطهار می تواند تجلی نور معرفت باش��د در ذهن آماده آموختن و جس��تجو گر واقعیت ها و
خوبی ها .هنرمندان این خالقیت و ذوق و هنرمندی ،موهبت امام همام علی بن موسی الرضا(ع) است که
نصیبشان شده ،نوید بخش افق هایی تازه و روشن در تأتر کشور خواهد بود.
فهرست برگزیدگان جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی

بخش تأتر عروسکی
1 -1طراحی و ساخت عروسک :
مقام اول – نس��یم یاقوتی از نمایش یه دونه یه مورچه از اس��تان تهران برای ساخت عروسک دامن گلی و
پیرمرد
مقام دوم – س��یدعلی حمیدزاده از نمایش یک تیر و دو نش��ان از اس��تان خراس��ان رضوی برای ساخت
عروسک تیرها و کمان
مقام سوم – عفت تفضلی از نمایش دیریااز استان هرمزگان برای ساخت عروسک پری دریایی
2 -2عروسک گردانی :
مقام اول – طاهره خراسی زاده و سمیرا عامری پور برای عروسک گردانی عروسک هرمزدر نمایش دیریا
مقام دوم – ریحانه باغبادی برای عروسک گردانی عروسک دامن گلی در نمایش یه دون ه یه مورچه
مقام سوم – فاطمه سیم ریز برای عروسک گردانی عروسک بهناز درنمایش بهشت دوره یا نزدیک
3 -3طراحی پوستر و بروشور :
فرزانه نداف طراحی پوستر نمایش یک تیرو دو نشانسمیه گلباز و نسیم یاقوتی طراحی پوستر و بروشور نمایش یه دونه یه مورچه4 -4طراحی صحنه و دکور :
سمیه گلباز و ریحانه باغبادی طراحی دکور نمایش یک دونه یه مورچه	-عفت تفضلی طراحی دکور نمایش دیریا
5 -5نمایشنامه عروسکی :
	-فاطمه شوقی نویسنده متن نمایش یه دونه یه مورچه از تهران
	-عفت تفضلی نویسنده متن نمایش دیریا از استان هرمزگان
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6 -6کارگردانی :
	-سمیه گلباز و داوود بختیاری کارگردان نمایش یه دونه یه مورچه از استان تهران
	-عفت تفضلی کارگردان نمایش دیریا از استان هرمزگان
	-سید وحید حمیدزاده کارگردان نمایش یه تیر و دو نشان از استان خراسان رضوی
بخش تأتر کودک و نوجوان
1 -1طراحی و دوخت لباس :
	-مصیب داوری از نمایش کفشداری از هرمزگان
2 -2طراحی دکور و صحنه :
	-میثم نویریان از نمایش گام بلند لک لک از استان خراسان رضوی
3 -3پوستر و بروشور :
	-بهزاد حبیب زاده از نمایش بی بی دریا از استان هرمزگان
4 -4بازیگر خردسال :
	-ماهان علیزده در نقش آق رسول در نمایش صدای ساز از استان هرمزگان
	-شیده یزدانی در نقش رعنا در نمایش گام بلند لک لک از استان خراسان رضوی
5 -5نمایشنامه نویسی :
	-رضا جوشعار نمایش صدای ساز از استان هرمزگان
	-رئوف دشتی نماش گام بلند لک لک از استان خراسان رضوی
	-مصیب داوری نمایش کفشداری از استان هرمزگان
6 -6کارگردانی :
	-سیدجواد رحیم زاده کارگردانی نمایش گام بلند لک لک از استان خراسان رضوی
	-رضا جوشعار کارگردانی نمایش صدای ساز از استان هرمزگان
	-مصیب داوری کارگردانی نمایش کفشداری از استان هرمزگان
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اسامی هیأت داوران
	-مهدی عطایی دریایی
	-ایرج محمدی
	-محمد نیکرام
اسامی هیأت داوران بازبین
	-سعید موحدی
	-مجید سرنی زاده
	-عبدا ...خداکریمی
	-مهران محمودزاده
	-حجت االسالم و المسلمین کاظم قنبری
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( )39

همایش علمی پژوهشی خانواده مطلوب در
فرهنگ رضوی

استان  :همدان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همای�ش علم�ی پژوهش�ی
خان�واده مطل�وب در فرهن�گ
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع)  21ش�هریورماه
س�ال  1392در اس�تان همدان
برگزار ش�د .تع�داد  90مقاله از
سراسرکش�ور ب�ه دبیرخانه این
همایش ارسال شد.
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بخشی از سخنان آقای امیرخجسته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی
 ...فرهنگ رضوی فرهنگ ایثار و از خودگذش��تگی اس��ت که در دوران دفاع مقدس به وفور نمایان ش��د.
اگر فرهنگ رضوی نبود امروز ما نمی توانس��تیم در مقابل ابرقدرتها بایس��تیم و شاهد استقامت رزمندگان
در هش��ت س��ال دفاع مقدس نبودیم .فرهنگ اهل بیت(ع) یکی از برترین و مهم ترین شاخصه های دفاع
مقدس اس��ت ،به طوری که در دفاع مقدس هیچ نقطه ای یافت نمی ش��ود که وابس��ته به فرهنگ اهل
بیت(ع) نباشد .انسان در هر شرایطی به دنبال الگو برداری است و در این همایش سیره رضوی در داشتن
یک زندگی مطلوب مورد بررسی قرار گرفت که ما ایرانیان باید از این سیره رضوی به عنوان داشتن زندگی
مطلوب بهره بگیریم .امروز برای پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی باید در زندگی روزمره خود این فرهنگ
را س��اری و جاری کنیم .در دوران دفاع مقدس جوانان ایرانی با تکیه بر فرهنگ اسالمی و رضوی در برابر
دش��منان ایس��تادند و بر شکنجه هایی که بر آنها روا ش��ده به تبعیت از ائمه اطهار(ع) صبرکردند .بهترین
الگو در زندگی هر مس��لمانی رس��ول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و امام رضا(ع) است که هیچ شکی در آن
نیست .در زندگی باید از الگوهای خوب و مدل های خوب تأثیر پذیرفت و الگو باید طوری باشد که به ما
در زندگی آس��یب نرس��اند و بهترین زندگی را برای فرد رقم بزند .الگو پذیری مناسب موجب تأمین آینده
خوب و زندگی مناسب و فرزندان صالح در جامعه است و جامع ترین الگوها همین ائمه اطهار(ع) هستند.
احیای س��بک زندگی مزیتی برای آیندگان است و نس��ل آینده ایران باید بداند که سیره اهل بیت(ع) در
همه امور راهگش��ا اس��ت و باید از این سیره در همه ابعاد زندگی بهره برد .چراکه انتخاب زندگی رضوی و
احیاء آن موجب نجات بشریت و موجب عزت و اقتدار در جامعه می شود.
بخشی از سخنان آقای خسرو بیات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرهمایش
 ...برکات عظیم معنوی امام رضا(ع) درایران اسالمی و جهان تشیع ،ترویج فرهنگ منور رضوی ،گسترش
فعالیته��ای فرهنگی و مذهبی مرتبط با فرهنگ رضوی و تجلیل و تقدیر از محققان و پژوهش��گران حوزه
فرهن��گ رضوی از جمله اهداف و تش��کیل و تداوم خانواده در فرهنگ رض��وی ،ارتباطات ،روابط و حقوق
متقابل خانواده در فرهنگ رضوی ،مدیریت خانواده در فرهنگ رضوی ،تربیت خانواده در فرهنگ رضوی،
س�لامت خانواده در فرهنگ رضوی و آس��یب شناس��ی خانواده در فرهنگ رضوی از جمله محورهای این
همایش می باشد.
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فهرست برگزیدگان همایش علمی پژوهشی خانواده مطلوب در فرهنگ رضوی

ردیف

نام و نام
خانوادگی

عنوان مقاله

رتبه

استان /
شهرستان

1

دکتر رضا شکرانی
محمد جانی پور

تبیین جایگاه و کارکردهای تربیتی خانواده
مطلوب برمبنای تحلیل محتوای ادعیه
رضویه

دوم

تهران

2

اسماعیل خارستانی

آسیب شناسی خانواده و راهکارهای
پیشگیری و رفع آن برمبنای فرهنگ رضوی

سوم

تهران

3

سکینه حیدری
زهرا ایرانپور

بررسی رابطه بین میزان آشنایی با تعالیم
رضوی با سالمت روان و جهت گیری مذهبی
زوجین

چهارم

خوزستان –
شوشتر

4

زهرا حرفتی
محمدحسن
خاکباززاده

بررسی نقش تعالیم رضوی در مدیریت
مطلوب خانواده

پنجم

تهران

5

دکتر کرم سیاوشی
ابراهیم وکیل

آسیب شناسی خانواده در فرهنگ رضوی

ششم

همدان

6

مهدی رمضانیان

آسیب شناسی خانواده در فرهنگ رضوی

هفتم

خراسان
جنوبی

7

فاطمه سادات
آقاسید محمد قاری

تشکیل و تداوم خانواده در فرهنگ رضوی

هشتم

سیستان و
بلوچستان

اسامی هیأت داوران
	-دکتر سید حمید حسینی
	-دکتر اعظم خطیبی
	-دکتر فرشته ندری ابیانه
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جشنواره ی فیلم

مستند و کوتاه رضوی
استان  :یزد

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره فیلم کوتاه و مستند
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رضا(علی�ه السلام) در
شهریورماه  1392در یزد برگزار
شد .تعداد  205اثر به دبیرخانه
جشنواره واصل گردید.
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بخشی از سخنان آقای حجت اهلل ایوبی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی و سمعی و بصری
 ...فیلم بعنوان اثری هنری که با صنعت عجین اس��ت می تواند نقش بس��زایی در انتقال مفاهیم و ارزش
های واالی معنوی برای رساندن انسانها به قلل مرتفع تعالی داشته باشد .پروردگار را سپاس که با چرخش
خورشید و ماه بار دیگر دهه پرخیر و برکت کرامت متجلی شد تا مجالی یابیم برای راز و نیاز با هشتمین
گوهر والیت و کریمه اهل بیت حضرت معصومه(لس�لام ا ...علیها) باش��د که سینمای ایران در سایه برکت
آن بزرگ��واران جوشش��ی از نویابد و فرهنگ رضوی با کمک فیلم و س��ینما مفاهیم و ارزش ها و کرامات
انس��انی را هرچه بیش��تر در ایران اسالمی اش��اعه دهد .با همدلی تمام اصحاب سینما ،فرهیختگان کشور
و صاحب نظران در این عرصه برای کمال بخش��ی و ارتقاء جش��نواره فیلم رضوی در سالهای آتی گامهای
ارزنده تری برداشته خواهد شد.
بخشی از سخنان آقای محمدرضا فالح زاده استاندار یزد
 ...جش��نواره فیلم رضوی شمه ای از ارادت هنرمندان به محضر حضرت رضا(علیه السالم) است .جهان در
قرن اخیر ش��اهد بروز و ظهور جدی یکی از موثر ترین جلوه های هنر بش��ر یعنی هنر نمایش و بازیگری
بود که همراه با تکنولوژی روز به تولید فیلمهای متعدد منجر شد تا اثر گذاری خود را در نقاط دور دست
هم به اثبات رس��انده و به صنعتی عظیم تبدیل ش��ود .با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران ،سرآغاز
تحول بزرگی در این عرصه بود تا از این رهگذر معنویت و فضیلتهای اخالقی به این عرصه راه یابد و هنر
اس�لامی ،گس��تره افزونتری را به خود بگیرد .ثمره این تحول عظیم خلق آثاری فاخر و ارزشمند به ویژه با
مضامین آیینی ،زندگی ائمه اطهار(علیهم السالم) تاریخ و تمدن ،دفاع مقدس و .. .بود که روح لطیف مردم
این مرزو بوم را سرشار از عطر ایمان و معنویت ساخت.
ای��ن حرکت عظیم ،فرصتی اس��ت مغتنم تا متولیان فرهنگ ،زمینه س��از تروی��ج فرهنگ غنی رضوی در
جامعه باشند .و وجود چنین برکاتی بر هنرمندان واجب است تا والیت امام رضا(علیه السالم) و سیره ظلم
س��تیزی ،اخالق و کرامات ایش��ان را ترویج دهند .و بر فیلم سازان واجب است زوایای مختلف زندگی امام
رضا(علیه السالم) را در ساختن فیلم مدنظر قرار دهند.
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بخشی از سخنان آقای محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی
در منزلت کارهنری در خلق آثار ارزش��مند و ایجاد زیرس��اختی است که اجتماع انسانها را به سوی تعالی
و تربیت س��وق داده و راه رس��یدن به آن را آستان و جذاب می نمایاند .اقدامات فرهنگی در این چند سال
گذش��ته نشان از ترغیب دس��ت اندرکاران پرتالش و متعهدی است که دغدغه نشر و نمو مکتب اهل بیت
عصمت و طهارت(علیه الس�لام) را در ذهن دارند که یکی از این برنامه ها برگزاری جش��نواره هایی است
که با فرهنگ دینی و س��یره معصومین(علیه الس�لام) پیوند خورده اس��ت .جشنواره فیلم کوتاه رضوی در
اس��تان یزد فرصت بسیار مناسبی است تا خالقیت و ذوق فیلم سازان متعهد را به معرض نمایش گذارد و
هنرمندان ما در رشد وپویایی و ارتقاء جایگاه فرهنگ متعال اسالمی ،نقش آفرین نمایند.
بخشی از سخنان آقای عزیزاهلل سیفی فرماندار یزد
 ...حال که یزد میزبان جش��نواره ای مهم چون رضوی اس��ت باید هرچه باشکوهتر برگزار گردد ،همه ساله
همزمان با تولد حضرت فاطمه معصومه(س) و برادرگرامیش��ان حضرت علی بن موسی الرضا(علیه السالم)
و آغاز دهه کرامت ،جشنواره رضوی در موضوعات مختلف در سطح کشور برگزار می شود با برگزاری این
جشنواره ها می توان هرچه بیشتر سیره و روش ائمه معصومین به خصوص امام رضا(ع) را در سطح جامعه
نهادینه کرد .جش��نواره فیلم کوتاه رضوی نقش بس��زایی در اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی دارد که باید با
بس��تر س��ازی ،در جهت رشد و اعتالء این هنر در سطح جامعه و معرفی افراد نخبه در فعالیتهای فرهنگی
دینی گام برداش��ت .لذا باید کلیه افراد مسئول در این زمینه نسبت به برگزاری هرچه باشکوهتر جشنواره
امام رضا(علیه السالم) تالش نمایند.
بخشی از سخنان آقای بهرام عبدالحسینی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی و دبیرجشنواره

دهه کرامت دهه ارزش هاست و ارزش دهه کرامت به خاطر والدت بزرگوارانی چون حضرت معصومه سالم اهلل
علیها و امام رضا علیه السالم بوده که باید بیشتر با این شخصیت ها آشنا شویم .جشنواره فیلم رضوی ویژه گروه
خاصی از هنرمندان نیس��ت و انتظار می رود همه هنرمندان بخشی از کارهای این جشنواره را برعهده بگیرند
چرا که انتظار این است که هنرمندان با استفاده از فرهنگ و هنر اصیل و ابزارهای موجود پیام متعالی رضوی را
هرچه بیشتر در سطح جامعه معرفی کنند.
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فهرست اسامی برگزیدگان جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی
بخش داستانی کوتاه

1

روح اهلل بهرامی

شمشیرهای چوبی

دوم

قم

2

سعید شهریار

کسی به اسم من

سوم

یزد

3

حسین صباغ

حرمان

سوم

یزد

4

علی صداقت کریمی

صدای سکوت

سوم

تهران

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

استان

بخش مستند کوتاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

استان

.1

احمد صراف

هفت گنج

اول

یزد

.2

محسن عباسی
سرچشمه

یاد خراسان

دوم

یزد

.3

هادی آفریده

صورت خوانی

سوم

تهران

.4

محمدصادق
بکتاشیان

تقدیر به خاطر ساخت مسافر

.5

محمد حدادی

تقدیر به خاطر تصویربرداری زیبا ومناسب فیلم خراسان
سرزمین آفتاب
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بخش مستند بلند

.1

صادق داوری فر

برعکس

اول

تهران

.2

عزیزاهلل پروازه
ابراهیم مرادی

عروسک کاموایی

دوم

اصفهان

.3

علی نیازمند

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

رتبه

استان

تقدیربخاطر تصویربرداری یکدست و رعایت اصول زیبایی شناسی
مستند زائران بهار

اسامی هیات انتخاب در بخش مستند :
		
	-محمدرضا حاجی غالمی
		
	-سیدمحمد حسینی مهریزی
	-مهدی کارگر شورکی
اسامی هیات انتخاب در بخش داستانی :
		
	-سیدمحمد جواد صداقت کشفی
				
	-فهیمه سهیلی راد
	-مرتضی رزاق کریمی			
	-زاون قوکاسیان

 محمدرضا بحری -رضا مشیری

 حسین روشن بخش سیدحسین پیغمبری -مهرداد اسکویی
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جشنواره نشریه نگاری رضوی
استان  :آذربایجان شرقی

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جشنواره نش�ریه نگاری رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در شهریورماه  1392در
استان آذربایجان شرقی برگزار
شد .از مجموع  1538اثر رسیده
تع�داد  1193نش�ریه دیواری و
 338نش�ریه الکترونیکی بوده
است.
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین ابراهیمی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان و دبیرجشنواره
 ...س��فرتاریخی حض��رت امام رضا(ع) به ایران نقطه عطفی در تاریخ کش��ورمان اس��ت .این س��فر که به
استقبال گسترده مردم در تمامی شهرها همراه بود موجب تعمیق ارادت و دلدادگی بیشتر ایرانیان به ائمه
معصومین(ع) و شخصیت بینظیر امام رضا(ع) و نیز گسترش فرهنگ علوی و رضوی گردید .کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان مفتخر اس��ت که به اذعان خود مس��ئولین بنی��اد فرهنگی هنری امام رضا(ع)،
فعالی��ت ه��ای رضوی کارگروه کودک و نوج��وان از موثرترین فعالیت های رضوی اس��ت 5 .هزارکودک و
نوجوان و هزار مربی بیش از  1500نشریه الکترونیکی و کاغذی را به جشنواره ارسال کردهاند و این نشان
از استقبال خوب مخاطبان از جشنواره دارد.
بخش�ی از س�خنان آقای محمدباقرآدوس�ی معاون فرهنگ�ی کانون پرورش فک�ری کودکان و
نوجوانان کشور
 ...کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای چهارمین سال شانزده جشنواره را در سطح کشور برگزار
می کند که  45هزار اثر از اعضای کانون پرورش فکری واصل شده است.
 ...تفاوت بین انس��ان و حیوان در اندیش��ه و فکر است .انسان همان حیوان ناطق است .چیزی به نام عقل
دارد که وقتی به دنیا می آید به صورت احیا نش��ده و بالقوه در وجود انس��ان اس��ت و نیاز به مربی دارد تا
این عقل پرورش پیدا کند و انس��ان انس��ان کامل و متمایزی بش��ود .کانون رسالتش پرورش فکر و بالفعل
نمودن فکر ،اندیش��ه و تفکر و عقالنیت و خردورزی در انس��ان اس��ت .این را هم از بچه هایمان شروع می
کند .کانون پرورش فکری به این نتیجه رسیده که برای پرورش فکر باید از کودکی آغاز کرد .دورانی را که
باید درک کنیم ،دورانی که باید فکر پرورش پیدا کند ،به دورانی که انس��ان ها باید قالب پیدا کنند و بعد

از آن بتوانند ش��خصیت ش��ان را بروز بدهند دوران کودکی و نوجوانی است .به همین دلیل کانون پرورش
فکری ،رس��التش پرورش فکر در این دوران اس��ت اما تالش می کند و نش��ان داده با استفاده از الگوهای
متعدد جهت ها را مش��خص کند .آنهایی که با کانون آش��نایی دارند می دانند ما فعالیتهایی داریم تحت
عنوان معرفی ها( شخصیت ،سرزمین و مناسبت ها)  .دلیل این فعالیت ها این است که هرکودکی نیاز به
الگوی��ی دارد .همه ما در زندگی مان به الگوهایی نیازداریم .بهترین الگوها ،آنهایی هس��تند از جهان بینی
که ما درباره آن به عنوان جهان بینی اسالمی یاد می کنیم این مسیر را طی کرده باشند و سریعا ما را به
نقطه هدف برس��انند و آن ائمه هستند .ائمه همان صراط مستقیم هستند و همان نعمت های خدا برروی
زمین هس��تند .نعمت های بش��ری خدا بر روی زمین .همان کسانی هستند که ضاللت ها و گمراهی ها را
به ما نشان می دهند به خاطر این که ما این پرورش فکر را در بچه ها ایجاد کنیم ،تالش می کنیم از این
الگوها بهره ببریم و این الگوها را به بچه ها نشان بدهیم.
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فهرست برگزیدگان جشنواره نشریه نگاری رضوی
بخش نشریات کاغذی

ردیف

نام مرکز

گروه سنی

استان  /شهرستان

1

مرکز شماره 2

کودک

فارس

2

مرکز شماره 1

کودک

اصفهان –کاشان

3

مرکز شماره 4

کودک

آذربایجان شرقی -تبریز

4

مرکز هشتگرد

نوجوان

البرز

5

مرکز اندیشه

نوجوان

تهران

6

مرکز رامسر

نوجوان

مازندران

بخش نشریات الکترونیکی

ردیف

نام مرکز

گروه سنی

استان  /شهرستان

1

مرکز سراب

کودک

آذربایجان شرقی

2

مرکز شماره 3

کودک

کرمان

3

مرکز اقبالیه

کودک

قزوین

4

مرکز مهریز

نوجوان

یزد

5

مرکز مشکین

نوجوان

اردبیل

6

مرکزشماره 21

نوجوان

تهران

اسامی هیأت داوران جشنواره
محمدحسین دیزجیفریبا حکیم زاده-زهرا اطهری
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جشنواره نام ها و نشانه های رضوی
استان  :آذربایجان غربی

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره نمادها و نش�انه های
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در  19ش�هریورماه
 1392در اس�تان آذربایج�ان
غربی برگزار ش�د .تعداد 4295
اثر در دو بخش عکس و نقاش�ی
ک�ه بخ�ش عک�س  1622اثر و
بخ�ش نقاش�ی  2672اث�ر ب�ه
دبیرخانه این جش�نواره ارسال
شد.
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بخشی از سخنان آقای عیسی قنبری معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان غربی
 ...جش��نواره ای که مزین به نام آقا امام رضا(ع) و از طرفی بانی اجرای آن کانون پرورش فکری کودکان
ونوجوانان باشد سرآمد جشنواره هاست .کودکان و نوجوانان امروز منصب داران و مسئولین آینده ی کشور
هس��تند پس از همین امروز بایس��تی به فرهنگ س��ازی دینی در میان آنها توجه شود و نقطه ی آغاز این
فرهنگ س��ازی همین کانون اس��ت .تفکر کودکان بایستی به گونه ای تربیت شود که مصداق این بیت که
 «:رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند » و دور از پرورش یک بعدی همزمان در ابعاد علمی ،فرهنگی
و مذهبی رشد نموده و به سمت کمال پیش روند.
بخشی از سخنان آقای فریدون سیدمصطفوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 ...جشنواره های رضوی کانون پلی می سازد برای ارتباط این موهبت الهی( کودکان و نوجوانان و شمس
الشموس امام رضا(ع)) و بستری مهیا نموده است تا مربیان و کودکان نگاه ،کالم ،باورها و تعلقات دینی و
مذهبی خود را در قالب هنر به نمایش گذارند .هر یک از فعالیتهای کانون اهداف خاص پرورشی و تربیتی
را در خ��ود جای داده اس��ت و آنگاه که این اهداف رنگ و ب��وی دینی و معنوی به خود گیرد ،همزمان در
چندین بعد به پرورش و تربیت ش��خصیت یک کودک پرداخته ش��ده است .جشنواره نمادها و نشانه های
رضوی برای س��ومین سال متوالی توسط کانون اس��تان برگزار شد و جای خود را در ذهن کودکان و اولیا
آنها باز کرد .کیفیت و کمیت آثار ارسالی خود گویای این مطلب است .آثاری که نقش و رنگ و تصویر را
به خدمت گرفته است تا گوشه ای از ارادت و احساسات پاک و لطیف کودکان را تقدیم آن امام همان کند.

بخش�ی از سخنان آقای محس�ن حموله مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش

فکری کودکان و نوجوانان کشور
معارف اهل بیت(علیهم السالم) گنجی است آسمانی و انسان ساز که ترویج آن به ویژه تبیین فرهنگ غنی
رضوی و آشنانیی با شخصیت و مقام واالی حضرت امام رضا(ع) از مهمترین وظایف اولیای تربیتی به ویژه
در حوزه کودکان و نوجوانان بوده و اهمیت و ضرورت آن بر کس��ی پوش��یده نیست .توجه به سیره تربیتی
ائم��ه اطهار(ع) و ابعاد زندگی این بزرگواران و تبیین ای��ن ویژگی ها برای کودکان ونوجوانان می تواند به
الگوسازی مناسب و حرکت به سمت جامعه ای الهی و متعالی کمک نماید .تردیدی نیست که باید زمینه
الزم برای آشنایی نوجوانان و جوانان با اندیشه های آسمانی ائمه اطهار(ع) و معارف این بزرگواران را فراهم
س��اخت و در این راه دس��تگاه ها و متولیان فرهنگی وظیفه ای بس خطیر برعهده دارند .از آنجا که رش��د
و غنای فکری کودکان و نوجوانان و آش��نایی آنان با ارزش��های دینی و اسالمی یکی از اهداف متعالی و از
ارکان نظام تعلیم و تربیت کشورمان محسوب می شود ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان
نهاد متولی رشد فکر و پرورش خالقیت کودکان و نوجوانان ،جشنواره هایی همچون جشنواره های رضوی
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را فرصتی گرانبها برای تحقق این اهداف ارزش��مند دانس��ته و از تمامی ظرفیت های خود در این راس��تا
استفاده می کند .کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تالش دارد با استفاده از تجربه نیم قرن فعالیت
در عرصه های فرهنگی هنری و ادبی این مرز و بوم اسالمی ،معارف و فرهنگ ائمه اطهار از جمله فرهنگ
رضوی را به گونه ای تأثیرگذار در ذهن و زبان فرزندان ایران اسالمی ماندگار نماید و از دیگر سو با برنامه
ریزی و مدیریت مناسب حضور این عزیزان در جشنواره های رضوی را به خاطر ه ای شیرین تبدیل نماید.
فهرست برگزیدگان جشنواره نمادها و نشانه های رضوی
در بخش نقاشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه سنی

رتبه

استان  /شهرستان

1

مهدی خلیلی

 13-17ساله

اول

آذربایجان غربی  /ماکو

2

رحیم محمدی

 13-17ساله

دوم

آذربایجان غربی /تازه شهر

3

نرجس سیدنژاد

 13-17ساله

سوم

خراسان رضوی  /مشهد

4

فاطمه کریمی

 10 -12ساله

اول

اصفهان

5

مهرانه خالقی

 10 -12ساله

دوم

خراسان رضوی  /مشهد

6

فاطمه گزی

 10 -12ساله

سوم

اصفهان  /برخوار

7

علیرضا رضایی

 7-9ساله

اول

آذربایجان غربی  /سلماس

8

محدثه جهانپور

 7-9ساله

دوم

اردبیل

9

زهرا مسیبی

 7-9ساله

سوم

اصفهان
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در بخش عکاسی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه سنی

رتبه

استان  /شهرستان

1

فاطمه حسینی

 13-17سال

اول

آذربایجان غربی  /شاهین دژ

2

زینب عزیزی

 13-17سال

دوم

زنجان

3

اردالن حسنعلی زاده

 13-17سال

سوم

خراسان رضوی /قوچان

4

هانیه علیاری آیدینلو

 10-12سال

اول

آذربایجان غربی  /ارومیه

5

شکیال پیریایی

 10-12سال

دوم

خوزستان  /اهواز

6

معین شکارلو

 10-12سال

سوم

آذربایجان غربی  /خوی

7

سیدعلی میرحسینی

 7-9سال

اول

خراسان رضوی  /مشهد

8

محمد امین شکارلو

 7-9سال

دوم

آذربایجان غربی  /خوی

9

فاطمه تراکمه

 7-9سال

سوم

بوشهر

اسامی هیأت داوران جشنواره نمادها و نشانه های رضوی
بخش نقاشی
معصومه فاضلی مقدسنسرین بدلی باراندوزیداریوش علومی گیالندهبخش عکاسی
فضل ا ...فعال نوریسیامک حجه االسالمی-مامک یحیی پور

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)
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جشنواره بین المللی
قصه گویی رضوی
استان  :اصفهان

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جشنواره بین المللی قصه گویی
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در  23شهریورماه
 1392در استان اصفهان برگزار
شد .تعداد  3902اثر به دبیرخانه
جشنواره ارسال شد.
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بخشی از س�خنان حجت االسالم و المسلمین آقای سالک کاش�انی رئیس کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی
 ...هرچه جامعه را با فرهنگ قرآن و اهل بیت آش��نا کنیم تضمینی اس��ت برای مقابله با حربه س��نگین
اس��تکبار و س��لطه جهانی و جهان خواران بی فرهنگ .حضرت امام رضا(ع) نسبت به کودکان و نوجوانان
بس��یار مهربان بودند .آنها را دوس��ت می داش��تند ،به آنها احترام می گذاش��تند ،کرامت آنها را حفظ می
کردند ،پرورش می دادند و تربیت می کردند .روایات زیادی داریم و داستان های فراوانی از همه اهل بیت
به خصوص از امام رضا(ع) داریم .در البه الی این قصه گویی ها به س��یره امام رضا(ع) نس��بت به کودکان
اشاره خواهد شد و این پناه همه موجودات عالم به خصوص انسانهاست و بویژه کودکان و نوجوانان ماست.
رسالتی برعهده ماست که اعتقادات و ایمان بچه ها را تقویت کنیم.
بخش�ی از سخنان آقای سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور
 ...اگر انس��انها اصرار دارند فرش��تگان را باید حتی با چش��م سر ببینند ،س��راغ کودکان ونوجوانان بروند.
فرش��تگان خداوند اینها هس��تند .قصه و قصه گویی و ش��نیدن قصه و قصه ساختن یک امری است الهی.
زیباترین موجودی که قصه را خلق کرد و بیان کرد خداوند است .زیباترین اتفاق برای زیباترین موجودات
یعنی انس��انها که انس��انها به صورت فطری میل به ش��نیدن دارند ،میل به س��خن گفتن دارند .خالق این
انسانها که خداوند تبارک و تعالی باشد از این ابزار و بیان به نحو احسن استفاده کرده است .آنچه که با نام
کتاب آسمانی در نزد ما وجود دارد ،تورات ،انجیل و قرآن بدون تحریف ،تقریبا یک سوم قرآن قصه است.
روایت است ،ضرب المثل است .امثال است و اگر شما قصه را فرآیند تعلیم و تربیت حذف کنید ،در واقع
آن کسی که می خواهد به یک معانی برسد ،با مشکل مواجه می شود .از جمله قدیمی ترین متونی که به
عنوان کمک دهنده به تعلیم و تربیت در اختیار بش��ر قرار گرفته اس��ت ،قصه است و قصه ها دارای ارزش
آسمانی و الهی هستند .چرا روایت کردن اتفاقات زندگی ائمه افتخار است برای کسی که دارد فرازهایی از
زیارت جامعه کبیره را می خواند ؟ بزرگترین ویژگی اش کارکرد تربیتی اس��ت .در فرآیند تعلیم و تربیت
قرآن « ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه» قصه حذف نش��دنی اس��ت و اصالت دارد .برای قصه و قصه
گویی کارکردهای تربیتی فراوانی را خداوند تبارک و تعالی بیان کرده اس��ت که اولین هدف تأثیرگذاری
این قصه برقلب مبارک و وجود نازنین رس��ول اهلل اس��ت و پس از آن برای دیگر انسانهاست و برای همین
هم هست که قصه اصالت دارد و از جمله قدیمی ترین هنرهاست.
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بخشی از سخنان آقای عسگری فر مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 ...بیش از  4000اثر قصه گویی از سراسرکشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از این تعداد قصه حدود
 3000قصه گو نوجوان بودند ،یعنی نوجوانان  13تا  17سال که همراه مربیان انتخاب قصه کردند و آماده
ش��دند در واقع هدف اصلی این جش��نواره که نشر و ترویج فرهنگ رضوی و آشنایی کودکان و نوجوانان با
این امام بزرگوار بود ؛ محقق شد .این جشنواره بهانه ای بود که نوجوانان با امام رضا(ع) بیشتر آشنا شوند
و این هدف محقق شده و  3000نوجوان در این بخش شرکت داشتند .بیش از  700مربی و بیش از 150
قص��ه گوی آزاد که از روحانیون ،مبلغی��ن و معلمین و همه عالقه مندان به هنر قصه گویی بودند ،در این
برنامه شرکت داشتند.
کز شرافت می زند پهلو به عرش کبریان
این همایون بقعه یا رب از کدامین سرور است
آنکه دارد هم چو دل در سینه عالم قرار
سرور دنیا و دین سلطان علی موسی الرضا
هرچه در نه پرده پنهان بود گردید آشکار
		
گوهر بحر والیت کز ضمیر و در دلش
فهرست برگزیدگان جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی
بخش نوجوانان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

استان  /شهرستان

1

نسترن جوادنیا

رد پا

کرمانشاه

2

علیرضا مردعلی

جهان پهلوان تختی

تهران

3

رسول مختاریان

جاده پرپیچ و خم

سمنان

4

مریم دهقانی نژاد

بوی خوش مادر

اصفهان

5

زینب سهامیان

نذری

یزد
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بخش مربیان

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

استان  /شهرستان

1

سیمه امیری

معامله

لرستان

2

فرزانه بدر پور

گره ی چهارم

البرز

3

ساغر لطفی نژاد

زائر

تهران

4

صادق کیانی مقدم

خادم الرضا

ایالم

5

مریم امینی

برنج لنجان

اصفهان

6

آسیه رحمتی

ضامن آهو

خوزستان

7

سمیه پاک نژاد

قصه بادام

یزد

8

مرضیه توکلی

روایت باران

اصفهان

9

هیوا ملکی

دریا

کردستان

10

معصومه جاللیان

آرزوی زیارت

خراسان جنوبی

11

وحید خسروی

مسجد گوهرشاد

کرمانشاه

12

مریم سامی

ماهک و پرنده

اصفهان

بخش آزاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

استان  /شهرستان

1

محمود محمدی

مسافر غریب

مرکزی

2

محمد علی قنبری فرد

چاووشی

اصفهان

3

رویا بهادری

معجزه نخلستان

خوزستان
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بخش بین الملل

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

کشور

1

عابد مرتضی

امام مهربان

پاکستان

2

وفا آقا میرزایوا

بی بی هیبت

آذربایجان

3

سحر میرزایی

بند تبرک شده

افغانستان

4

نازیها صالح

رضایت والدین و دیدار امام

لبنان

5

لوما عبدالرحیم

شفای آندره

آلمان

6

لین سیرناگوئیب

سوپ سنگ

کانادا

7

امیرحسین نبی زاده

قارا

افغانستان

8

سلطانات

امام رضا و حدیث طالیی

هندوستان

اسامی هیأت داوران جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی
اسداهلل شکرانهملک چیذری-منیژه خانی
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جشنواره پژوهش های رضوی
استان  :تهران

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جشنواره پژوهشی های رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در شهریورماه  1392در
اس�تان تهران برگزار شد .تعداد
 462اثر توسط  1053نفر شرکت
کننده به این جش�نواره ارسال
ش�د .که در دو نوبت داوری شد
ک�ه این آثار به صورت گروهی و
انفرادی کار شده است  239اثر
گروهی و  223اثر انفرادی.
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بخش�ی از سخنان آقای سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و رئیس کارگروه کودک و نوجوان
 ...اولین آیاتی که بروجود نازنین رسول خدا وخی شد مربوط به علم و دانایی است و در درون خود تحقیق
و پژوهش را هم دارد .مالک های برتری یک انس��ان برانس��ان دیگر از دیدگاه خداوند تقوا است اما تقوای
یک انسان معمولی با یک انسان عالم فرق می کند .خداوند همواره بندگان خود را از ظلمت به سمت نور
سوق می دهند .در واقع شیاطین انسان ها را به سمت ظلمت می برند و خداوند انسان ها را به سوی نور.
خداوند همواره تأکید می کند علم و دانش ارزش دارد و عالم ارزشمند است .اهمیت علم و دانش ،پژوهش
و تحقیق بسیار است .پس ما این جشنواره را با اهمیت می شماریم.
بخش�ی از س�خنان آقای محس�ن فضلی مدیرکل کانون پرورش فکری ک�ودکان و نوجوانان و
دبیرجشنواره
 ...برپایی جشنواره های رضوی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که از چند سال قبل آغاز شد
یک جریان وس��یع فرهنگی را در کانون به وجود آورده اس��ت .حدود  45000اثر به جشنواره های رضوی
در حوزه کودک و نوجوان ارسال شده است و 55هزار کودک و نوجوان در این جشنواره شرکت کرده اند.
باید عمق این برنامه ها توجه کنیم .بچه ها در این جش��نواره ها نوش��تند ،ترس��یم کردند ،پژوهش کردند
و .. .پس باید درود بفرس��تیم به بانیان این کار ،کس��انی که از ابتدا این کار را شروع کردند .ما باید بدانیم
که کار برای بچه ها زیباتر ،موثرتر و بهتر اس��ت .چون بچه ها هنوز قالب شخصیتشان شکل نگرفته است.
جشنواره پژوهشهای رضوی فقط مخصوص نوجوانان است و کودکان نمی توانند در آن شرکت کنند .کار
پژوهش کمی س��خت تر از کار در دیگر حوزه ها مثل ش��عر گفتن و داستان نوشتن و نقاشی کردن است و
پژوهش دشواری های خاص خودش را دارد .کار پژوهش یک فرایند طوالنی و چندماهه را در دل خودش
دارد .باید مطالعات زیادی انجام داد و در این مسیر مسافران این حرکت کمتر هستند.
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فهرست برگزیدگان جشنواره پژوهشهای رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

استان /
شهرستان

1

دانش آموزان
مدرسه فاطمیه

بررسی مقایسه ای تأثیرخانواده و رسانه
برآگاهی از سیره رضوی

قزوین

راضیه صفری

بررسی میزان شناخت اعضای نوجوان دختر
مرکز صالح آباد از سیره علمی امام رضا(ع)

همدان

فاطمه و سمیرا
عبدالجباری

تأثیر عکاسی زیارتی بر تقویت باورهای دینی
نوجوانان

تهران

زهره فرار

حضور عارفانه ،پژوهشی پیرامون آداب و
فضائل زیارت امام رضا(ع)

بهوشهر

5

حسین واشقانی فراهانی

تأثیرات زیارت بر نوجوان

تهران

6

یاسمن مصلحی
پگاه کریمی

بررسی جلوه ای از نمایش آیینی در هنر
پرده خوانی آستان قدس رضوی و تأثیرآن
برنوجوانان شهر زیبامنطقه  5تهران

تهران

7

محدثه کیماسی سلخوری
بهاره زمانی

بررسی مقایسه ای تأثیرعاطفی و شناختی
زیارت امام رضا(ع) برنوجوانان دختر مرکز
قزوین

قزوین

مهدی طالبی – هادی
رشیدواشان -حسینعلی
صدیقی پور

بررسی تأثیر حضور در بارگاه مطهر امام
رضا(ع) برگروهی از خدام رضوی

خراسان جنوبی

2
3
4

8

اسامی هیأت داوران
نرگس جعفریمینو برادر-سیده نسرین سجادیان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)
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جشنواره کتابخوانی الکترونیکی
رضوی

استان  :خوزستان

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

کتابخوان�ی
جش�نواره
الکترونیک�ی رض�وی از س�ری
برنامه های یازدهمین جشنواره
بی�ن المللی ام�ام رض�ا(ع) در
ش�هریورماه  1392در اس�تان
خوزس�تان برگ�زار ش�د .تعداد
 11420نف�ر در ای�ن جش�نواره
ش�رکت کرده اند  .تعداد 4785
نفر در گروه س�نی اول تا س�وم
دبس�تان 3567 ،نف�ر در گروه
س�نی چهارم و پنجم دبس�تان،
 2392نفر در گروه س�نی ششم
دبستان و دوره راهنمایی 676 ،
نفر در گروه س�نی دبیرس�تان
شرکت کرده اند.

187

188

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

فهرست برگزیدگان جشنواره کتابخوانی الکترونیکی رضوی
گروه سنی اول تا سوم دبستان

ردیف

نام و نام خانوادگی
محمدمهدی دیلمی فرد

استان  /شهرستان
بوشهر  /بندر دیلم

2

نیلوفر بهادری
متین ظاهری عبده وند

فارس  /جهرم
خوزستان  /مسجد سلیمان

1
3

گروه سنی چهارم و پنجم دبستان

ردیف

نام و نام خانوادگی
یاسمن رمضان پور

استان  /شهرستان
خوزستان  /اهواز

2

مانی رزاقی
امیرحسین شادمان

گلستان  /گنبد کاووس
کرمان  /ماهان

1
3

گروه سنی ششم دبستان و راهنمایی

ردیف

نام و نام خانوادگی
پارسا برهانی

استان  /شهرستان
اصفهان  /نائین

2

سینا رعدی
رضا شناوه

اردبیل  /انگوت
خوزستان  /منیوحی

1
3
گروه سنی دبیرستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

سبا امیری

کردستان /دهگالن

2

زهرا محمدی

همدان  /رزن

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)
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مسابقه عکاسی جاده والیت
استان  :خوزستان

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

مس�ابقه عکاس�ی جاده والیت
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در  18شهریورماه 1392
در استان خوزستان برگزار شد.
تع�داد  4267قطع�ه عک�س به
دبیرخانه این جش�نواره ارسال
شد.
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بخش�ی از سخنان آقای سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور
 ...آیین مراسم نمادین ورود کاروان حضرت امام رضا علیهالسالم و برگزاری اولین مسابقهی عکاسی رضوی
«جادهی والیت» در شلمچه ،هجرت امام رضا علیهالسالم به ایران اسالمی هجرتی پیامبر گونه است .اگر
ما مبدأ تاریخ هجری را نداشتیم میتوانستیم این روز را به عنوان مبدأ تاریخ ایران اسالمی قرار دهیم.
در ای��ران اس�لامی روزهای  12و  22بهمن م��اه را یوم اهلل میدانیم و به طریق اولی س��ال روز ورود امام
هش��تم علیهالس�لام به ایران اسالمی نیز یوم اهلل اکبر است و بر همین اساس پیشنهاد میکنم از این پس،
بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا علیهالس�لام ،برنامه ای که در این روز برگزار میشود را با عنوان
«گرامی داشت یوم اهلل سالروز ورود آقا علی بن موسیالرضا علیهالسالم به ایران اسالمی» نامگذاری کند.
کارک��رد فرهنگ��ی و تربیتی این روز کمتر از هجرت نبوی از مکه به مدینه نیس��ت به همین جهت ما در
کان��ون پرورش فک��ری کودکان و نوجوانان ،با حمایت فرهنگی بنی��اد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا
علیهالسالم ،با  16ویژه برنامه رضوی در خدمت دختران و پسران ایران اسالمی هستیم و به این جهت هم
خداوند تبارک و تعالی را شاکریم.
ما از دریچهی این دوربینهای عکاس��ی ،با قلب ،روح و روان کودکان و نوجوانان کار داریم .این عکسها،
قبل از این که در دوربین بچهها نقش ببندد در قلب ،روح و روان آنها مینشیند و کارکرد تربیتی خودش
را در آینده بر رفتار کودکان و نوجوانان و خانوادهی آنها خواهد گذاشت.
بخش�ی از سخنانی حجت االسلام و المسلمین محمدحس�ین بلک مدیر کل سازمان تبلیغات
اسالمی و مشاور فرهنگی استاندارخوزستان
 ...امام رضا علیهالس�لام س��رآمد علم و دانش اس��ت .رضا به آن دلیل لقب حضرت علی بن موسی شد که
هم دوس��ت و هم دش��من از او راضی بودند یعنی شخصیت ایشان به اندازه ای مهربان ،رئوف و پر محبت
بود که حتی دش��منان امام رضا علیهالس�لام ناخودآگاه او را دوست داش��تند ولی با او دشمنی میکردند.
دین مقدس اس�لام به قابلیتهای کودکان اهمیت ویژه ای میدهد .امروزه فرزندان ما به عش��ق این امام
پاک حرکت کردند و در جشنواره های مختلف با موضوع رضوی حضور دارند و این کار را بر اساس عشق
و ارادت قلبی خود به این امام همام انجام میدهند .یکی از ویژگیهای امام رضا علیهالس�لام رعایت آداب
اجتماعی اس��ت .امام رضا علیهالس�لام در طول عمرشان در جلس��اتی که دیگران حضور داشتند هیچ گاه
کسی ندید که ایشان پاهایشان را دراز کند و یا کالم کسی را در سخن قطع و اینها آدابی هستند که ما
باید در جامعه در مراودات اجتماعی خود رعایت کنیم .تالوت زیاد قرآن از دیگر نشانه های زیبای اخالقی
و معنوی امام رضا علیهالسالم بود.
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بخش�ی از س�خنان آقای علی گنج کریمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
کشور
 ...تولی��دات رض��وی در ه��ر قالبی همچ��ون فیلم ،فیلم نامه ،تئاتر ،بازی و س��رگرمی در صورت داش��تن
اس��تاندارهای الزم برای تأثیر گذاری و رعایت شأنیت فرهنگ رضوی حمایت می کنیم و به نشر ،انتشار و
تولید این آثار اقدام خواهیم کرد .جش��نواره های رضوی س��ه سال است که در کانون برگزار میشود و در
این سه سال یک راه سی ساله را طی کرده است.
کانون اص ً
ال وابس��ته به عدد و رقم و کار کمی کردن نیس��ت بلکه کار اصلی آن پرورش��ی ،تربیتی و فکری
اس��ت ولی باز کمیت را در برگزاری  16جش��نواره ایی که کانون متولی آن بود به عینه میتوان مش��اهده
کرد .با برنامه ریزیهای صورت گرفته فعالیتهای رضوی انشا اهلل جز فعالیتهای جاری و ساری در مراکز
کانون قرار میگیرد.
بخش�ی از سخنان آقای عبدالنبی شاکریان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و
دبیرجشنواره
 ...از عکسهایی که امس��ال در مراس��م ورود کاروان نمادین امام رضا(ع) در مرز ش��لمچه توسط کودکان،
نوجوانان و عکاس��ان متعدد گرفته ش��د ،آبان ماه سال جاری نمایش��گاهی تحت عنوان «جاده والیت» در
محل موزه هنرهای معاصر اهواز برگزار میشود.
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فهرست برگزیدگان مسابقه عکاسی جاده و الیت

گروه سنی  7تا  9سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

محمد حسین سعدونی

خرمشهر

2

مهدی آلبو غبیش

خرمشهر

3

محمدرضا آل بو بالدی

آبادان

گروه سنی  10تا  12سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

زهرا ابودوله

آبادان

2

شیوا سراج همدانی

اهواز

3

فاطمه شاوردی

شادگان

گروه سنی  13تا  17سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

حسین فوالدی

خرمشهر

2

محمد جزیره

آبادان

3

محمدامین رشیدی

آبادان

اسامی هیأت داوران مسابقه عکاسی جاده والیت
ماهدخت فارسانیمجید رمضان پور-ارمغان کاظمی
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جشنواره پرده خوانی رضوی
استان  :خراسان رضوی

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره پرده خوان�ی رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در  18شهریورماه 1392
در استان خراسان رضوی برگزار
ش�د 18 .گروه در این جشنواره
ش�رکت کرده اند ک�ه  8اثر در
بخ�ش رقابت�ی  6اث�ر در بخش
غیررقابت�ی به عن�وان برگزیده
اعالم شدند.
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بخش�ی از س�خنان خانم راضیه باباخانی مدی�رکل کانون پرورش فکری ک�ودکان و نوجوانان و
دبیرجشنواره
 ...وجود مرقد منور و بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موس��ی الرضا(ع) در خراس��ان از دیرباز
همچون زمان هجرت تاریخی آن امام همام همواره منشاء حرکت و تحوالت عظیم فرهنگی و ملجاء و پناه
انسانهای حق جو نیک سرشت از سراسرجهان اسالم بوده و در سطح فرهیختگان و عالمان و اندیشمندان
نیز خلق آثار مختلف علمی و فرهنگی ،ادبی و هنری با محوریت شخصیت امام رضا(ع) در عرصه ای دیگر
از عشق و ارادت قلب همراه با اطالعات عملی به محضر آن امام همام است .پرده خوانی هنری از هنرهای
نمایشی ایرانی اسالمی است که به نقل واقعه های مذهبی بویژه واقعه عاشورا از روی تصاویر نقاشی شده
روی پرده اختصاص دارد و پرده خوان با بیانی رسا و آهنگین داستانها و واقعه های مجالس پرده را شرح
می دهد .درواقع پرده خوانی ترکیبی از قصه گویی ونقالی اس��ت .پرده خوان با ش��یوه های نمایشی کردن
وقایع آش��نا و در واقع الزم برای بیان ش��رح وقایع از اش��عار مناسب اس��تفاده می کند .در پرده خوانی دو
موض��وع اتف��اق می افتد  -1 :بحث تعلیم و تربیت  -2ش��رح وقایع و حکایات اهل بیت .در این دو موضوع
پرده خوان ورود پیدا میکند و عالوه برآن به لحاظ جایگاه دینی این موضوع باید پرده خوان به تزکیه خود
نیز بپردازد و از درون نیز خود را آماده نماید تا تأثیر گفتار و رفتار هنرمندانه آن در مخاطب ایجاد ش��ود.
بنابراین این هنر هنری دینی اس��ت و رویکرد آن ارائه ش��ناخت زندگی اولیاء دین است و هدف آن تعمیم
ارزش��ها به همه ی س��طوح اجتماعی است پس می تواند یکی دیگر از واسطه های تربیتی به طور عام و به
ویژه در کانون باشد و به مجموعه فعالیتهای کانون در عرصه تعلیم و تربیت تنوع بخشد و در عرصه ترویج
سیره رضوی ،ظرفیتهای عملی ما را گسترش دهد زیرا هنر پرده خوانی از پشتوانه ای قوی در بخش های
فرهنگی ،ارزشی ،تجربی و شناختی برخوردار است.
بخشی از سخنان آقای مرتضی حیدری مشاور مدیرعامل و مدیرامور بازرگانی
 ...در تعلیم و تربیت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد دیدگاهی که متأثر از تفکر غربی است و شاید برخی
افراد قائل به آن نباشند تفکر لیبرالیسم است .تفاوت این تفکر را با تفکر دینی می توان در سه حوزه عنوان
کرد  :اول آزادی اس��ت ،ش��اید برخی از افراد هم در کانون معتقد باشند که کودک را آزاد و رها بگذاریم و
بدون هیچ گونه مزاحمتی زمینه و بس��تر پرورش او را فراهم کنیم و از القا و تلقین به او خودداری کنیم.
ویژگی دوم تساوی است .د رتعلیم و تربیت نباید تبعیضی باشد مساوات باید در تمامی مراکز رعایت شود
و نکته سوم عقالنیت است دین با آزادی بی بند و بار مخالف است دین به جای مساوات کلمه عدل را می
گذارد و از عقالنیت حداکثر بهره برداری را می کند کسانی که تعلیم و تربیت دینی را تلقین برخی ارزشها
در نسل جدید می دانند سخت در اشتباهند .دین یک گام باالتر از سایر الگوهاست و مجموع تعلیم هایش
منجر به سعادت فرد می شود .ترویج و اشاعه جشنواره های رضوی را در مراکز کانون تحول و جهشی در
فعالیتها است .پرده خوانی یک فعالیت تیمی است بی نظیر است چون فعالیت تیمی در کودک و نوجوان
نهادینه می شود همان نکته ای که اکنون کمبود و نقصان آن به شدت احساس می شود.
فهرست برگزیدگان جشنواره پرده خوانی رضوی
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در بخش رقابتی

ردیف

نام و نام خانوادگی
مرتضی غالمی – علیرضا طبالی

عنوان اثر
مسافر کاروان

استان
اصفهان

2

زهرا قیاسی
قاسم سیدی مقدم

سرود باران
شیران پرده

تهران
خراسان رضوی

4

صابر لگزیان – حسین حاتمی

سقاخانه اسماعیل طال

خراسان رضوی

5

محمود خرقانی –سیدسجاد موسوی

سرخ و سبز

خراسان رضوی

6

مریم و مینا حیاتی

نزول باران

خوزستان

7

روح اهلل غیاثی

مرد سلمانی

خراسان رضوی

8

فاطمه رحیمی

نماز باران

کرمان

1
3

در بخش غیر رقابتی

ردیف

نام و نام خانوادگی
فرناز منتظرظهور

عنوان اثر
ضامن آهو

استان
آذربایجان شرقی

2

ارمیا غنی
خدیجه مهدوی

ضامن آهو
معجزات امام رضا(ع)

اصفهان
تهران

4

علیرضا تقی زاده

گوهرشاد خاتون

خراسان رضوی

5

احد محمدی

توبه شکار آهو

خراسان رضوی

6

فائزه نوآبادی – مریم سالمی

1
3

اسامی هیأت داوران جشنواره پرده خوانی رضوی
 محمدکاظم وزان		
 دکتر علیرضا باوندیان -اسماعیل عسگری

گلستان
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جشنواره کتابسازی رضوی
استان  :سیستان و بلوچستان

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره کتابس�ازی رضوی از
س�ری برنام�ه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رض�ا(ع) در ش�هریورماه 1392
در استان سیستان و بلوچستان
برگزار ش�د .تعداد  1826اثر به
دبیرخانه این جش�نواره ارسال
شد.
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بخشی از سخنان آقای شیخ زاده معاون سیاسی اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان
 ...جش��نواره کتابس��ازی رضوی را ابزاری برای ترویج روحیه پژوهشگری و پرورش نسل جدید برای آینده
نظام اسالمی است .وقتی کودک کتاب های متعدد را ورق می زند تا اثری را خلق کند به طور ناخودآگاه
روحیه پژوهشگری در او تقویت می شود .امروز با دیدن انبوه آثار کودکان و نوجوانان به این باور رسیدیم
که صاحبان این آثار نیک ،شایس��ته تش��ویقی نیک هستند تا این نویسندگان کوچک در سال های آینده
با خالقیت بیش��تری حضور داش��ته باشند .از مسئولین می خواهم تا نگاه ویژه ای به حوزه فرهنگ داشته
باشند زیرا بالندگی یک جامعه به کاهش آسیب های اجتماعی و توجه به مفاهیم ارزشی هم چون صداقت،
راس��تگویی بستگی دارد ،بزرگترها نیز بدانند این مفاهیم با رفتار واعمال آنها به کودکان منتقل می شود.
پس مراقب باش��یم که ارزش ها تبدیل به ضد ارزش نش��ود و مس��یر نجات را انتخاب کنیم .توسعه سطح
معنویت کودکان و نوجوانان ،ترویج و توس��عه فرهنگ رضوی از نکات بس��یار مثبتی است که می توان به
آن اشاره کرد .نمایشگاه آثار کتابسازی به خوبی ذائقه کودکان به نمایش در آمده است و کودکان با زبان
هنر گفتند ،چه انتظاری از نویسندگان حوزه ی کودک و نوجوان دارند.
بخش�ی از س�خنان خانم فرخ س�االری مدیرکل کانون پ�رورش فکری ک�ودکان و نوجوانان و
دبیرجشنواره
 1826 ...نسخه کتاب دست ساز کودکان و نوجوانان عضو مراکز فرهنگی هنری سطح کشور به دبیرخانه
این جش��نواره ارس��ال شد .داوری آثار رس��یده به دبیرخانه در روزهای دهم تاسیزدهم شهریورماه در پنج
سطح ضعیف ،متوسط ،خوب و بسیارخوب و عالی شناسایی و دسته بندی شد .که در نهایت  6اثر به عنوان
اثر برگزیده معرفی ش��د .جشنواره کتابس��ازی رضوی یکی از بهترین های جشنوارههای موضوعی رضوی
اس��ت که توانس��ت نگاه جامعه و مسئولین رده باالی فرهنگی را نسبت به کانون پرورش فکری کودکان و

نوجوانان تغییر دهد که این بسیار ارزشمند است .دعوت از نویسندگان کودک و نوجوان کشور در نمایشگاه
کتاب سازی فرهنگ رضوی یکی از دیدگاه های مسئولین است که نگاه خالق و هنر نویسندگان  7تا 17
سال را منتقل می کند.
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بخشی از سخنان آقای محمود مروج مدیر هماهنگی اموراستانها کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان کشور
 ...جشنواره های رضوی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زیباترین بهانه برای رسیدن بشر به معارف
رضوی است .سعادت دنیا و آخرت انسان در خود شناسی است .اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون با تولید آثار
فاخر از همان لحظه ای که برای این جشنواره دعوت شدند با مطالعه ی کتاب ها و تحقیق و پژوهش درکنار
شناخت بزرگان دین به ویژه امام رضا(ع) به سمت و سوی زندگی به معنای فرهنگ رضوی حرکت کردند .اگر
چه برگزیدگان این جش��نواره تنها  6نفر بودند اما تمام ش��رکت کنندگان این جشنواره برگزیده هستند که به
دنبال فهم معارف رضوی بودند و توشه ای داشتند که حقیقت زندگی ائمه اطهار را درک کردند .وقتی آثار کتاب
سازی کودکان و نوجوانان را دیدم و برخی از آنها را مطالعه کردم مطالب ارزشمندی دیدم که نشان داد کودک
امروز به دنبال عقالنیت و دانش است و سازنده جامعهای است که آینده ای روشن دارد.
فهرست برگزیدگان جشنواره کتابسازی رضوی

سطح کودک

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان اثر

استان  /شهرستان

1

کیمیا و کوثر ثمره میری

شمع جمع شاپرکهایی رضا

مرکز بنجار سیستان وبلوچستان

2

هما کاظم زاده
فائزه رضایی

از آشنایی غریب

مرکز شماره  9اصفهان

3

بهاره حیدریان

هشتمین ستاره

مرکز شماره  3ایالم

سطح نوجوان

ردیف

نام و نام خانوادگی
طاها ارجونی-علی عباس زاده

2

نسترن معزز
مصطفی رحیمی -ایمان برزگر

1
3

اسامی هیأت داوران
		
 -عبدالرضا مزاری جاللی

عنوان اثر
همیشه فاصله ای
هست
پنجره ی صبح امید
هفت نقش رضوی

		
 -علی اکبر آویزی

استان  /شهرستان
مرکز کالله گلستان
مرکز اندیشه تهران
مرکز شماره  6مشهد

 -علی خانجانی
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جشنواره پویانمایی

رضوی(کودکان و نوجوانان)
استان  :فارس

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره پویانمای�ی رضوی از
س�ری برنام�ه ه�ای یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در  20شهریورماه 1392
در اس�تان ف�ارس برگزار ش�د.
تع�داد  255اث�ر پویانمای�ی به
دبیرخانه این جش�نواره ارسال
شد
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بخشی از سخنان دکتر ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای
اسالمی
 ...برگزاری جش��نواره پویانمایی رضوی فعالیتی ارزش��مند و دارای اثرات تأثیرگذار فراوان در بین کودکان و
نوجوانان ،خانواده ها و جامعه است .امروز عرصه ی فرهنگی ،عرصه ای است که سالیان سال هم مورد توجه
دش��منان بوده و هم دوس��ت داران نظام به این حوزه توجه بسیار کرده اند وهمین امر ،دقت وتوجه ویژه ای
را می طلبد .عرصه فرهنگ و هنر دارای جاذبه های بس��یار است ؛ همانطور که دین مبین اسالم هم سراسر
جاذبه است و برای کودکان و نوجوانان ،بزرگساالن و کهن ساالن به طور جداگانه توصیه های مختلف دارد.
این برمبنای فطرت انسانی است و وقتی فرد به سمت و سوی جاذبه ای می رود یعنی فطرت او منطبق برآن
اس��ت .پس هنر و فرهنگ ما هم در همین مس��یر بایس��تی تمایالت فرد را به سمت و سویی سوق دهد که
باعث رشد ،شکوفایی و بالندگی شود .خوشنویسی می تواند جلوه ای زیبا از هنرها را به نمایش بگذارد .هنر
پویانمایی آن هم خلق این هنر توسط کودکان و نوجوانان نشان از انطباق فطرت پاک آنها براصل شکوفایی و
توجه به سیره ی رضوی است و جلوه های زیبای هنر و فرهنگ را بروز می دهد .آثار چند دقیقه ای پویانمایی
تولید شده که در مدت کوتاهی خلق شده و  255اثر رسیده به دبیرخانه ی جشنواره را حتی شاید بتوان در
سطح دنیا عرضه کرد و این زمینه ساز ارتقای فرهنگ و هنر است .این جشنواره پویانمایی رضوی در پیشگاه
خداوند تبارک و تعالی دارای پاداش است و در حافظه تاریخ می ماند.
بخش�ی از سخنان آقای مجتبی حق پرست مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و
دبیرجشنواره
 ...شرکت نزدیک به یک هزار کودک و نوجوان در جشنواره پویانمایی رضوی و ارسال  255اثر به دبیرخانه
در قالب  16ساعت کار تولیدی ارزشمند مایه مباهات است.
بخش�ی از سخنان آقای هادی یقین لو مدیرکل امور س�ینمایی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان کشور
 ...امام رضا(ع) مایه ی زندگی ،پویایی و جان بخشی در ایران اسالمی به مفهوم واقعی هستند و و ما بهار
اس�لام و شکوفایی مذهب شیعه در کش��ورمان را مدیون وجود نازنین حضرت امام رضا(ع) هستیم .انتظار
نداشته باشید که فعالیت پویانمایی سریع به نتیجه برسد .این کار خیلی شباهت دارد به روشی که بزرگان
دین در کس��ب مدارج دینی طی کرده اند و برای س��اخت انیمیش��ن های خوب ،صبر و پشتکار و اخالص
الزم است .دنیای انیمیشن پر از خیال است .اما خیالی که برمبنای واقعیت نباشد موثر نیست .به خصوص
باید توجه داش��ت که در س��اخت کارهای مذهبی پای بندی به واقعیت روایت است که نوآوری و خالقیت
هنری و خیال انگیزی را موجب می ش��ود .باید برای پویانمایی وقت گذاشت ،از توقعات چشم پوشی کرد
تا انیمیشن روی خوش نشان دهد.
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بخشی از سخنان آقای علی گنج کریمی معاون تولید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور
 ...تولید بیش از  16س��اعت انیمیش��ن توس��ط کودکان و نوجوانان امیدهای زیادی را برای پویانمایی این
حوزه در کانون زنده کرد .انیمیش��ن امروز جای خودش را در کتابهای کانون هم باز کرده اس��ت به نحوی
که در شش ماهه دوم امسال کتابهای تلفیقی با هنر پویانمایی به دست کودکان و نوجوانان خواهد رسید.
فهرست برگزیدگان جشنواره پویانمایی رضوی( کودک و نوجوانان)

ردیف

نام اعضای گروه

عنوان اثر

مرکز فرهنگی هنری

1

محسن خمری .بهرام مدادقلی .وحید
فتاحی دهنوی

نماز نا تمام

مرکز مجتمع

2

علی رفیعی.امیرمحمدعظیمیان .محمد
بهرامی

خورشید هشتم

مرکز مجتمع

3

زهراشادمهر .خاطره نگارسبحانی.
ریحانه شادمهر

می خوام برم زیارت
امام رضا(ع)

الرستان

4

محمدمهدی یادگاری فرد.
محمدمهدی سوزنده .علیرضاکارکن

بهترین سفر

الرستان

5

سکینه حسنی .پرند زیارتی .هانیه
قربانی نژاد .سیده فاطمه حسینی

سفر سلمان

برازجان

6

امیرحسین منافی .عرفان خراسانی.
امیر محبوب بهامین

معجزه مداد

شماره  2مشکین شهر

7

حسین وزیریان .عرفان حسام پور .آرین
محزون

آخرین پناه

شماره  1شیراز

8

نوشین مختارپور .ندا فتاحیان .فرناز بنی
طالبی

آن گنجشک چه می
گوید ؟

مرکز مجتمع

اسامی هیأت داوران جشنواره پویانمایی رضوی(کودکان و نوجوانان)
 محمدرضا کریمی صارمیسیدعلی امامزاده-سارا خلیلی
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جشنواره خاطرات زیارت رضوی
استان  :قم

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره خاط�رات زی�ارت
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در  19ش�هریورماه
 1392در قم برگزار ش�د .تعداد
 3200اثر به دبیرخانه جشنواره
ارسال ش�د که در نهایت تعداد
 12نفر(از هر گروه سنی سه نفر)
به عنوان برگزیده اعالم شدند.
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بخش�ی از سخنان آقای سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و رئیس کارگروه کودک و نوجوان
 ...در هفتمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با دو برنامه
ورود پیدا کرد ،جشنواره قصه گویی رضوی استان مازندران و نشریه دیواری رضوی استان فارس و بعد 8
برنامه و بعد  16برنامه در حال اجرا است.
 16اس��تان برنامه ملی موضوعی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) و  16استان هفته های فرهنگ رضوی
عهده دار برگزاری بودند .در کل سال فضای کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان سراسرکشور مباحث
فرهنگی رضوی اس��ت .اعتقاد و باور ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این است که حتی اگر
بخواهیم تنها به یک حدیث و س��خن آس��مانی آقا علی بن موسی رضا(ع) عمل کنیم که خدا رحمت کند
کس��انی را که فرهنگ ما ،کالم ما را ،معارف ما یاد می گیرند و منتش��ر می کنند ،چرا که اگر مردم زیبایی
های کالم ما را بفهمند از غیر از ما پیروی نمی کنند .هدف این حدیث و س��خن گوهر بار این اس��ت که
افکار ما را یاد بگیرید ،نگاه ما را یاد بگیرید نگاه ماه را به دنیا به خانواده به دوست به حاکم ،قرآن ،به پدر
و مادر و نگاه ما را نس��بت به آخرت یاد بگیرید ،و بعد آن را منتش��ر کنید  .اگر مردم سخن ما را بشنوند و
درک بکنند که چه زیبایهای دنیایی و آخرتی در سخن ما و معارف ما و در جهان بینی الهی ما وجود دارد،
این انسانهای با فطرت ،غیر از ما پیروی نمی کنند.
برای کودکان و نوجوانان باید قصه گویی رضوی داش��ت ،باید نمایش نامه خوانی رضوی داش��ت ،اگر آنها
به فضای مجازی و اینترنت عالقمند هس��تند باید یک فعالیت گروهی مثل نش��ریه نگاری رضوی رو برای
اونه��ا تعریف بکنیم .مدت زمانی آنها در فضای مجازی کار رضوی بکنند ،مجموعه آنچه که معارف رضوی
است و این امکان و قابلیت را دارد که تبدیل به دایره واژگان کودکان و نوجوانان بشود نیاز آنها تشخیص
داده ش��ود به زبان آنها و برای آنها معارف رضوی و فرهنگ رضوی را بتوانیم ترویج بدهیم .در طول س��ال

 5ماه 6 ،ماه  10ماه یا یکسال تمام مجموعه دایره لغات آنها بشود رضوی.بر این اساس است که ما این رو
توفیقی از ناحیه آقا علی بن موس��ی رضا(ع) می بینیم که نصیب کانونی ها ش��ده که افتخار می کنیم در
امسال در این  16برنامه که تا حاال بیش از  50هزار کودک و نوجوان دختر و پسر به صورت داوطلبانه در
سراس��ر کشور داخل و خارج در برنامه های ما شرکت کردند که آثار آن با برگزاری چنین مراسمی که در
واقع شروع کارگروه کودک و نوجوان از استان قم هست شروع می شود و سپس ادامه آن در حرم حضرت
احمد بن موسی(ع) و همچنین شرکت در اجالسیه جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) در مشهد مقدس
به پایان می رس��د .پس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باور و اعتقاد دارد که این کار در بخش
کودکان و نوجوانان انجام خواهد شد.
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بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المسلمین سید علی اکبر مسعودپور معاون حقوقی مجلس
و هماهنگی اموراستانهای وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی
 ...رزق و روزی را در معیشت ،سفره و مادیات خدا می دهد ،چه کم از خدا بخواهیم و چه خدا را بشناسیم
از خدا بخواهیم و چه خدا را نشناس��یم و از خدا بخواهیم ،روزی س��فره ما به عنوان کرامت ناس��وتی ما از
سوی خداست.
این دلدادگی و این دل خواس��تنی ایرانی جماعت را بس��تر بازی سیاسی خودشان قرار دادند و مامون را از
امین جدا کردند و به ایران آوردند .هدف اول گرچه پیش از این سال دویست سال قطعا ما در تاریخ فراوان
داریم که بنا بود کس��ان دیگری را به عنوان امام رضا(ع) به مردم ایران تحویل بدهند که نش��د .بعد به این
رسیدند که اصال مامون را به عنوان امام رضا(ع) به مردم معرفی کنند ،ولی مردم گفتند این از بناالعباس
هست اما از بنالزهرا نیست ما فرزند علوی می خواهیم...
بخشی از سخنان آقای محمد مخلصی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قم
با توجه به اجرای قابل قبول دو دوره جشنواره موضوعی «یک تصویر از یک حدیث رضوی» توسط کانون
اس��تان قم که مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر و مس��ئولین وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و بنیاد بین
الملل��ی فرهنگی هن��ری امام رضا(ع) قرار گرفته بود و با توجه به آمادگی کانون اس��تان درخصوص ورود
به عرصهی فرهنگ رضوی در س��احت ادبی و تمایل همکاران اس��تان به اس��تمرار توفیق خادمی فرهنگ
حضرت امام رضا(ع) مجری این جشنواره موضوعی شد.
وص��ول بيش از  3200اثر به دبيرخانه جش��نواره ،ارزيابي اوليه آثار و گزين��ش  600اثر انجام گردید و با
ارسال براي داوران جشنواره ،تعداد 60اثر برتر انتخاب و با بررسي نهايي در جلسه هيئت داوران و انتخاب
سه نفر در هر يك از گروههاي سني شركتكننده(ب ،ج ،د ،هـ) برنامه ريزي براي انجام افتتاحيه كارگروه
كودك و نوجوان جش��نواره بينالمللي امام رضا(ع) و برنامه تقدير از برگزيدگان جشنواره خاطرات زيارت
رضوي صورت گرفت...
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فهرست برگزیدگان جشنواره خاطرات زیارت رضوی

ردیف

نام ونام خانوادگی

استان

مرکز

گروه
سنی

رتبه

1

فاطمه بابا زاده

اردبیل

مشکین شهر -مرکز شماره 2

ب

اول

2

زهرا حیدری

همدان

مالیر -مرکز شماره 2

ب

دوم

3

امیر حسین مال امیری

همدان

تویسرکان –مرکز شماره 3

ب

سوم

4

مریم قاسمی

اردبیل

مرکز شماره 5

ج

اول

5

حیدر محمدی

اصفهان

مرکز شماره 9

ج

دوم

6

محمدجواد صفدری

آذربایجان
شرقی

چاراویماق

ج

سوم

7

صنم نظرزاده

اردبیل

مرکز شماره 5

د

اول

8

محمدحسین ساالری

یزد

مرکز شماره 1

د

دوم

9

مهدی جم جاه

اصفهان

رهنان -مرکزشماره 11

د

سوم

10

بهرام حیدری

هرمزگان

سیریک

ه

اول

11

زهرا مرادپور

آذربایجان
شرقی

تبریز -مرکز شماره 3

ه

دوم

12

راسن السادات
حسینی

گیالن

آستارا -مرکز شماره 2

ه

سوم

اسامی هیأت داوران
محمدجواد جزینیمظفر ساالری-مهناز فتاحی
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( )51

جشنواره شعررضوی(کودک و
نوجوان)

استان  :کرمان

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره ش�عررضوی کودک
و نوج�وان از س�ری برنامه های
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در  19ش�هریورماه
 1392در اس�تان کرمان برگزار
ش�د 1541 .نفر اشعار خود را به
این جشنواره ارسال نمودند.

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)
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بخشی از سخنان حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی عربپور امام جمعه موقت کرمان
 ...انتخاب موضوع مناسب یک اثر هنری را ارزشمند می کند ،وقتی شخصیت امام رضا(ع) در شعر شاعران
متجلی ش��ود می تواند فرهنگساز باشد .این جش��نواره کار هنرمندانهای است و امیدوارم ،شاعران والیی
منشا خیر و اثر باشند.
شعر بخشی از حکمت است و هر حکمتی میتواند ،اثرگذار باشد ،زمانی این تعداد آثار نویدبخش است که
بتواند در مخاطب اثر بگذارد و او را متحول س��ازد .ش��عر دارای حکمت است و بار تبلیغی دارد و توصیهام
به شاعران کودک و نوجوان این است که با هدف شعر بگویید و هدف شما این باشد که کالمتان در قالب
ابیات بتواند بر مخاطب اثر بگذارد .از شاعران کودک و نوجوان می خواهم تا برای خدا و با توکل بر خداوند
شعر بگویند از خدا کمک گرفتن برای رسیدن به هدف ،شعر را دارای حکمت میکند.
ش��اعر میتواند با نوع قرائت ش��عرش و نوع بیان و گفتار خود در مخاطب اثرگذار باشد و حتی میتواند در
جامعه الگوس��از ش��ود .شاعر باید برای بیان شعر تمام جوانب ظاهری را مد نظر داشته باشد تا تاثیرگذاری
آن بیشتر شود.
در سرودن شعر با موضوع امام رضا(ع) به غیر از مسائل ظاهری مانند گنبد طال و کبوتران حرم به مسائل
فرهنگی و در مورد موضوعاتی مانند کرامت ،س��خاوت و والیت امام رضا(ع) هم ش��عر بگویید که این امر
میتواند ،فرهنگساز باشد.
بخشی از سخنان آقای کریم مهرشاد معاون توسعه منابع انسانی استانداری کرمان
 ...کالم امامان معصوم(ع) باید در قالب هنر بیان ش��ود تا تأثیرگذاری بیش��تری داش��ته باش��د .ما افتخار
میکنیم که مشهدالرضا به عنوان پایتخت فرهنگی جهان در ایران است .شما کودکان و نوجوانان که مبنا
و ش��الوده زندگی را بر امامت بس��تهاید باید حرکتهای خود را به سمتی ببرید که احادیث امام رضا(ع) را
به اثر هنری از جمله شعر ،داستان و مقاله تبدیل کنید.
اکنون بایستی پرچم والیت را تحت فرماندهی مقام معظم رهبری(مدظلله العالی) برافراشته نگه داریم تا از
هرگونه تعرض دشمنان به مقدسات دینی جلوگیری شود.باید تثبیت والیت را داشته باشیم و امام رضا(ع)
فرمودند «اگر مردم به زیبایی کالم ما پی ببرند ،زمینه تبعیت آنها از ما فراهم میشود» .بیان کالم امامان
معص��وم(ع) در قال��ب هنر ،دنیا را متمایل به ائمه اطهار(ع) میکند و بای��د آثار هنری برای تبیین کلمات
ائمه معصوم(ع) تولید شود.اش��عار شاعران والیی ماندگار شده است ،چراکه ائمه اطهار(ع) توجه ویژهای به
این ش��اعران دارند و کس��انی که در این راه قلم می زنند ،اثرکه میآفرینند به عنوان عمل نیک در کارنامه
اعمالشان ثبت خواهد شد.
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فهرست برگزیدگان جشنواره شعررضوی کودک و نوجوان

گروه سنی  7تا  9سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

شکوفه احسانی

لرستان  /مرکز  2بروجرد

2

هلیا آصفی

اردبیل  /مرکز  2اردبیل

3

پریناز آسا

اردبیل  /مرکز  1پارس آباد

گروه سنی  10تا  11سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

هستی مرتضوی

اردبیل  /مرکز  1اردبیل

2

آسیه عزیز پور

کرمان  /مرکز پاریز

3

آیسان قربانی

گیالن  /مرکز تالش

گروه سنی  12تا  14سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

ریحانه بیات

همدان  /تویسر کان

2

پریسا فتاحی

اردبیل  /مرکز  1مشکین شهر

3

طهورا عبدی

لرستان  /مرکز  3خرم آباد

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

گروه سنی  16تا  17سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

صدف ودودی

گیالن  /مرکز  1آستارا

2

زهرا بای

گلستان  /رامیان

3

ستاره رفیعیان

گیالن  /مرکز  2انزلی

اسامی هیأت داوران جشنواره شعررضوی کودک و نوجوان
 فاطمه جعفرزادهفاطمه شهبا-حامد حسین خانی

209

210

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

( )52

جشنواره داستان کوتاه رضوی
استان  :کرمانشاه

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره داستان کوتاه رضوی
از س�ری برنامه های یازدهمین
جش�نواره بی�ن الملل�ی ام�ام
رضا(ع) در  19شهریورماه 1392
در استان کرمانشاه برگزار شد.
تعداد  2700اثر به دبیرخانه این
جشنواره ارسال شد.
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بخش�ی از س�خنان آقای رض�ا موزونی مدی�رکل کانون پ�رورش فکری ک�ودکان و نوجوانان و
دبیرجشنواره
 ...کان��ون ب��ی صدا و آرام کار می کند .امروز برایندی از یک فرایند یک س��اله را داریم 2700 .نفر در این
رشته به امام رضا(ع) فکر کرده اند .این فکرها را نوشته اند .آفرینش اثر ادبی داشته و داستان کوتاه نوشته
اند .ما کودکان را از طریق این جش��نواره ها با زبان ماندگار ادبی و هنری که تاگزار اس��ت با فرهنگ دینی
آش��نا می کنیم .هدف ازبرگزاری برنامه های رضوی آش��نایی کودکان با فرهنگ رضوی و شناساندن آداب
و اخالق امام رضا(ع) به کودکان و نوجوانان است.
بخشی از سخنان آقای صدر مشاور مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور
 ...حضرت رسول اکرم(ص) دو امانت گرانبها را برای ما به امانت گذاشته اند .دو امانتی که با توسل به آن
دو همه رهسپار رضوان الهی می شویم و بعد از آن سلسله اولیاء و ادامه دهنده راه پیامبر باداستانهایی که
می دانیم .ایرانیان با تمسک به اهل بیت(ع) کبوتر دلشان بال می زد که آیا می شود از خاندان اهل بیت
کسی به همسایگی شان بیاید ؟ این طلب و شوق همیشه نزد ایرانیان بود و به مناسبت های مختلف این
پیام به اهل دین داده می ش��د .حال که حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در ایران هستند امانت سنگینی
اس��ت که باید به دس��ت اهل علم س��پرده ش��ود که بتوانند این امانت را به جهان اعالم کنند .این بود که
حضرت امام رضا(ع) تن به غربت دادند و راهی دیار توس شدند.

فهرست برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه رضوی
گروه سنی  7تا  9سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

زهرا قادری

اصفهان

2

زهرا الزمی

یزد

3

سارا هوشور

البرز
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گروه سنی  10تا  11سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

محمدمهدی فرجمند

فارس

2

فاطمه کاظم ستوده

البرز

3

عسل اخالقی

بوشهر

گروه سنی  12تا  14سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

زهرا احمدی کیونانی

کرمانشاه

2

فاطمه امامی مقدم

خراسان رضوی

3

هلیا سادات حسینی

خراسان رضوی

گروه سنی  15تا  17سال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان  /شهرستان

1

محمدحسن سیفدار

تهران

2

نسترن جوادنیا

کرمانشاه

3

فاطمه حشمتیان

کرمانشاه

اسامی هیأت داوران جشنواره داستان کوتاه رضوی
 بهناز ضرابی زادهفرزانه رحمانی-نیلوفر سالمیان
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()53

جشنواره یک تصویر

از یک حدیث رضوی
استان  :کردستان

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره ی�ک تصوی�ر از یک
حدی�ث رضوی از س�ری برنامه
ه�ای یازدهمین جش�نواره بین
الملل�ی ام�ام رض�ا(ع) در 16
ش�هریورماه  1392در اس�تان
کردس�تان برگ�زار ش�د .تعداد
 4896اث�ر ب�ه دبیرخان�ه ای�ن
جشنواره ارسال شد  1500اثر به
نمایشگاه راه یافت .تعداد  9اثر
به عنوان آثار برگزیده کشوری،
 15اث�ر ب�ه عن�وان تقدی�ری
کش�وری و  411اث�ر ب�ه عنوان
منتخب استانی مورد تقدیر قرار
گرفتند .
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بخشی از سخنان سهیال شیخی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبیرجشنواره
 ...این جشنواره با عنوان با کریمان کارها دشوار نیست برگزار شده است با  24عنوان حدیث از امام رضا(ع)
با مضامین مختلف برای گروه های س��نی خاصی آماده ش��د که براساس این احادیث کودکان و نوجوانان
می بایس��تی تصویرگری کرده و نقاش��ی می کشیدند .این جشنواره در گروه های سنی  7تا  9سال 10 ،تا
 12س��ال و  13تا  17س��ال برگزار می شد .احادیث چاپ ش��ده در بسته ای به  900مرکز کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان سراسرکش��ور ارسال شد .در بخش آزاد کودکان و نوجوانان غیر عضو کانون نیز
در این جش��نواره شرکت داشته و جمعا  4868نقاشی از سراسرکشور به دبیرخانه این جشنواره در استان
کردس��تان واصل ش��د .مضامین احادیث گروه سنی  7تا  9سال را اذان ،حق مهمان ،دادن افطاری در ماه
رمضان ،سالمتی ،بهترین کمک ،دیدار و نماز بوده و مضامینی چون اندیشیدن در کار خدا ،قرآن ،نزدیکی
با خدا ،اصل شخصی بودن مجازات ،شاد کردن مومن ،پیوند خویشاوندی ،صدقه و پاکیزگی مختص گروه
س��نی  10تا  12س��ال و میانه روی در خوردن ،دعا کردن ،اذان واقامه ،بهترین دارایی ،دانش ،فصل بهار،
سخاوتمند و بخیل و برادری مضامین احادیث گروه سنی  13تا  17سال را تشکیل داده اند .هدف برگزاری
سومین جشنواره موضوعی یک تصویر از یک حدیث رضوی تقویت حسن دینی و خداباوری بین کودکان
و نوجوان��ان ب��ود که تأثیر احادیث امام رضا(ع) به خوبی در رنگ و بوم نقاش��ی ها مش��هود بود .و از دیگر
اهداف برگزاری این جش��نواره را تقویت همبس��تگی ،وحدت اسالمی ،هم افزایی و بصیرت فرهنگی هنری
میان کودکان سراسرکشور بوده است.
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فهرست برگزیدگان جشنواره یک تصویر از یک حدیث رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی
محمد امین ایری

گروه سنی
 9-7سال

در بخش
اذان و اقامه

استان
گلستان

2

فاطمه دهقان موسایی
بهزاد کبائیان

 9-7سال
 9-7سال

نماز
افطاری دادن

خوزستان
خراسان رضوی

4

آرشیدا غله کار

 9-7سال

افطاری دادن

بوشهر

5

کوثر حاجیان

 9-7سال

نماز

کردستان

6

محمد حسن الرنگی

 10تا  12سال

پاکیزگی

اصفهان

7

ارغوان نامداری

 10تا  12سال

پیوند خویشاوندی

اصفهان

8

مهرانه خالقی

 10تا  12سال

پاکیزگی

خراسان رضوی

9

نساء علی خواه

 10تا  12سال

اندیشیدن در کار خدا

خراسان رضوی

10

پارسا عزت خواه

 10تا  12سال

صدقه

آذربایجان غربی

11

میترا رفیع زاده

 13تا  17سال

اذان و اقامه

اصفهان

12

منیره صفری

 13تا  17سال

سخاوتمند و بخیل

خراسان جنوبی

13

سوسن طاهری

 13تا  17سال

اذان و اقامه

اصفهان

14

نسرین کرمی

 13تا  17سال

اذان و اقامه

اردبیل

15

معین حسنی

 13تا  17سال

دعا

کردستان

1
3

اسامی هیأت داوران یک تصویر از یک حدیث رضوی
مارال صیادچیفیروزه ولد آبادی-فردین صادق ایوبی
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جشنواره مشاعره

و شعرخوانی رضوی
استان  :مازندران

مجری  :کانون پرورش

فکری کودکان و نوجوانان

جشنواره مشاعره و شعرخوانی
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در  23شهریورماه
 1392در استان مازندران برگزار
ش�د .تعداد  1428نفر در بخش
مش�اعره رضوی و  5146اثر در
بخش شعرخوانی شرکت کردند.
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بخشی از سخنان آقای سیدعلی اکبر طاهایی استاندار مازندران
 ...ش��یعه کس��ی اس��ت که بر آرمان های مبتی بر صداقت پایدار بماند .مخاطبان کانون پرورش فکری که
قش��ر بچه ها هس��تند و در عرصه فعالیتهای فرهنگی رضوی کار می کنند گل واژه های باغ والیت ،امامت
و دلدادگ��ی ب��ر اهل بیت هس��تند و همه این ها هدیه های رضوی اس��ت .از آنجا که مازندران خاس��تگاه
والیتمداری ،علم ،ادبی و عرفان بوده و هس��ت ،س��هم شایس��ته ای در اعتالی این فرهنگ غنی به ویژه
مش��اعره و ش��عرخوانی رضوی داشته و دارد .بی تردید جشنواره مشاعره و شعرخوانی رضوی در کنار همه
ظرفیت های دیگر معنوی مازندران پرچمدار گسترش فرهنگ رضوی است .تالش هم کسانی که در شکل
گیری این رویداد ارزشمند فرهنگی با همت بلند واخالص و عشق گامی برداشته اند قابل ستایش است.
بخشی از سخنان آقای قاسم احمدی الشکی دبیرمجمع نمایندگان مازندران
 ...تلفی��ق هن��ر و روح ادبیات با مباحث مذهبی و دینی در تربیت افراد اثر بخش اس��ت .مخاطبان کانونی
س��نین  6تا  16سال هس��تند .برگزاری اینگونه جشنواره ها در رشد تربیتی این اقشار موثر است .از اینکه
در جش��نواره مشاعره رضوی و ش��عرخوانی رضوی بیش از  6هزار کودک و نوجوان مشارکت کردند نشان
دهنده بن مایه معنوی فرزندان انقالب است .مخاطبان کانون پرورش فکری سازنده آینده جامعه محسوب
می شود .تربیت دینی و پرورش معنوی بچه ها با برگزاری اینگونه جشنواره ها تقویت می شود و مسئوالن
در این حوزه وظیفه س��نگینی برعهده دارند .و انتقال مفاهیم دینی ،فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده
جامعه ضروری است.
بخش�ی از سخنان خانم مریم صباغ زاده مدیرآفرینشهای ادبی کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان کشور

 ...برگزاری جشنواره مشاعره و شعرخوانی رضوی در مازندران که سابقه برگزاری جشنواره بین المللی قصه
گویی رضوی را در کارنامه خود دارد قابل تحس��ین اس��ت .داوران بس��یارخوبی در این دو جشنواره حضور
داش��تند .جش��نواره هایی که برای نخستین بار برگزار می شود س��خت تر از جشنواره هایی مرسوم است.
بیش از  6هزارشرکت کننده در این دو جشنواره حکایت از این دارد که اتفاق بس بزرگی در کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان افتاده است .شعر نوعی از مقدسات ما محسوب می شود چرا که بسیاری از آیات
در اشعار فارسی تضمین شده است .شعر پیوندی بین مسائل مقدس و باورهای دینی است.
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بخشی از سخنان آقای قاسم عزیززاده گرجی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و دبیرجشنواره
 ...جش��نواره ملی مش��اعره رضوی و شعرخوانی رضوی در دو بخش برگزار شد که نفرات شرکت کننده در
بخش مش��اعره  1428نفر از کل کش��ور با داوری تلفنی داوران به مرحله مقدماتی و تعدادی نیز به مرحله
نیم نهایی راه یافتند .در بخش ش��عرخوانی  4724اثر از سراسرکش��ور دریافت شد ،این بخش از جشنواره
مورد استقبال آستانه مقدس امام رضا(ع) قرار گرفت.
فهرست برگزیدگان جشنواره شعرخوانی رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه سنی

استان

شهرستان

1

فاطمه خرسند رفتار

 9-7سال

تهران

تهران 16

2

سیدمحمد مهدی موسوی
زاده

 9-7سال

تهران

تهران

3

سدنا بابازاده

 9-7سال

مازندران

بابل 1

4

هومن بابایی

 11- 10سال

خوزستان

آبادان 3

5

فاطمه غیب الهی

 11- 10سال

یزد

ابرکوه 2

6

سیده زهرا موسوی محمره

 11- 10سال

خوزستان

اهواز 3

7

بهار پژمان

 14-12سال

کرمانشاه

کرمانشاه 3

8

محدثه کریمی

 14-12سال

مازندران

دلگشا

9

یاسمن حیدری

 14-12سال

یزد

ابرکوه 2

10

صابر یزدانی

 17-15سال

مازندران

سیمرغ

11

محدثه آذرمند

 17-15سال

گیالن

انزلی 2

12

احمد رضا نوروزی

 17-15سال

خراسان جنوبی

بیرجند 2
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فهرست برگزیدگان جشنواره مشاعره رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه سنی

استان

شهرستان

1

عطیه ضرابی

 12 – 10سال

تهران

تهران 20

2

سینا مبتکر

 12 – 10سال

تهران

تهران 40

3

یاسمن سبزی

 12 – 10سال

لرستان

نورآباد

4

فاطمه زمانی

 15-13سال

لرستان

نورآباد

5

فاطمه السادات آل طاها

 15-13سال

خوزستان

اهواز 4

6

سیده مریم کبابیان

 15-13سال

کردستان

یاسوکند

7

رسول مختاریان

 17-16سال

سمنان

سمنان

8

نرگس سلطانی

 17-16سال

اصفهان

سمیرم

نیلوفر کیانی مقدم

 17-16سال

چهارمحال
بختیاری

جونقان

9

اسامی هیأت داوران جشنواره مشاعره رضوی
ایرج قنبریمیثم متاجی-انسیه موسویان

اسامی هیأت داوران جشنواره شعرخوانی رضوی
افشین اعالءحمیرا خدابنده-سیده عالمه میرشفیعی
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جشنواره نمایش نامه خوانی
رضوی

استان  :همدان

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جش�نواره نمایش نام�ه خوانی
رض�وی از س�ری برنام�ه ه�ای
یازدهمین جشنواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع) در ش�هریورماه
 1392در اس�تان همدان برگزار
شد .تعداد  245اثر به دبیرخانه
جشنواره ارسال گردید.
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بخش�ی از س�خنان آقای پرویز ابراهیم�ی مدیرکل کانون پرورش فکری ک�ودکان و نوجوانان و
دبیرجشنواره
 ...بایداز جشنواره های رضوی برای کانون به عنوان لطف ویژه این امام همام یاد کرد .جشنواره انس با امام
رضا(ع) را به مراکز کانون هدیه داده است و امسال بعد از گذشت سه سال شاهد برکت های این جشنواه
ها هس��تیم .زیارت قلبی افضل برزیارت جس��می است .هنر دینی انس��ان را به تعالی و کمال می رساند از
تنگناها انسان را می رهاند و موجب آرامش است اما هنر غربی همواره جنجال آفرین بوده و نگران کننده
اس��ت که نمونه های بارز آن را هم اکنون ش��اهد هستیم .آموزه های دینی به اعضای کانون این فرصت را
به وجود آورده است تا همواره رفتاری در شأن دوستداران اهل بیت داشته باشند .ائمه سرچشمه الیتناهی
فیض و کرامت هس��تند هیچ نیازمندی از این درگاه دس��ت خالی برنگش��ته اس��ت لذا باید در چنین ایام
فرخنده ای رو به آستان ائمه کرده از آنها بخواهیم که دل ما را به حب اهل بیت گره بزند.
بخش�ی از سخنان آقای حسین موذن مدیرآفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان کشور
 ...صاحب این جشنواره امام رضا(ع) است چرا که در طی تمام این سالها شاهد جشنواره های بسیار بوده
ایم اما هیچ کدام نور و معنویتی که جش��نواره های رضوی دارند را به خود ندیده اند .هیچ کدام از عوامل
جش��نواره های رضوی انتظار تشکر و قدردانی ندارند .جش��نواره های رضوی در کانون نهادینه شده است
علیت این امر کار و تالش عاشقانه و صادقانه همکاران است که بدون چشمداشت و فقط به خاطر آقا امام
رضا(ع) اش��تیاق فعالیت دارند .کودکان همواره یک گام از بزرگترها جلوتر هستند خود کودکان و اعضای
کانون جشنواره های رضوی را تا جایی پیش برده اند که هم اکنون شاهد شکوفایی آن در مراکز هستیم.
بخش�ی از س�خنان آقای محمدباقر آدوس�ی مع�اون فرهنگی کانون پرورش فک�ری کودکان و
نوجوانان کشور
 ...بهترین الگو و در واقع راه میان بر برای کمال و رستگاری راه ائمه و رهروان امامت است و کانون تالش
می کند این راه میان بر را بواس��طه  16جش��نواره رضوی و سایر سوگواره ها در اختیار کودکان قرار دهد.
امروزه تربیت یک امر تخصصی است و هرکسی نمی تواند در این حوزه ورود پیدا کند .کودکان ویژگیهای
خاص خود را دارند که ش��ناخت این ویژگی ها ضروری اس��ت و مربیان بعنوان متخصصان امر پرورش با
ش��ناخت کودکان مقوله تربیت را بر دوش گرفته اند .عرصه نمایش برای رش��د و تعالی کودکان مناس��ب
اس��ت .کودکان بواس��طه هنرهای نمایشی بدون آنکه متوجه رشد فکری خود باشند پرورش می یابند چرا
ک��ه زب��ان هنر نوعی نگرش و چگونه اندیش��یدن را به کودک می آموزد .اگر تغییر در نگرش ایجاد ش��ود،
تغییر در گفتار ،رفتار و سرنوشت هم ایجاد خواهد شد و کودکان با چگونه اندیشیدن قادر خواهند بود راه
درست را پیدا کنند.
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بخشی از سخنان آقای علیرضا قاسمی فرزاد معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان
 ...با توجه به فطرت پاک ،ایرانیان اس�لام را با جان و دل پذیرفته اند و وجود مبارک آقا امام رضا(ع) نیز
در ایران از برکت دوس��تداری ائمه بوده اس��ت .لذا بر ما فرض اس��ت که این ارزش ها را ارج نهیم و به آنها
با نگاه هنر بپردازیم.
بخشی از سخنان آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسالمی
 ...امام رضا(ع) باعث آرامش یک ملت است .نوجوانان صاحب قلب های پاک که یک فضای سالم و ملکوتی
نیاز دارند تا به رش��د و ش��کوفایی دینی و الهی برسد و به نهال تنومند تبدیل شود .فرهنگ مثل هوا است
هرچه لطیف و س��الم باش��د جسم را شاداب می کند و اگر فضا پاک باشد روح انسان هم می تواند در این
فضا به تعالی برسد  .اصالح جامعه در گرو اصالح فرهنگ است .اگر پیروزی در تمام عرصه ها به دست آید
ولی در عرصه فرهنگ فقر پدیدار ش��ود دش��من به اهداف خود رسیده است لذا باید با توجه به قرآن یعنی
آوردن  811مورد کلمه علم و معرفت در مقابل  811مورد کلمه ایمان و مشتقات آن بدانیم اسالم به علم
و ایمان در کنار هم اهمیت داده است .علم جهت دار الزمه جامعه اسالمی است که اگر فقط جهت قرآنی
و دینی باشد به بیراهه خواهد رفت.
فهرست برگزیدگان جشنواره نمایش نامه خوانی رضوی

ردیف

نام و نام خانوادگی
سرپرست گروه

عنوان اثر

استان /شهرستان

1

لیال مکانی

کبوتران حرم

تهران

2

منیره السادات سیدمورتی

دست مهربان

یزد

3

مریم نوشاد قباد

خداداد

همدان

4

راحله فرستاده صنوبری

نذر

خراسان رضوی

5

حمیده ناجی

اذان را امشب من می گویم

بوشهر

6

لیال مستعلی زاده

نقشها تورا می بافند

اردبیل

7

هیوا ملکی

چه کسی به فکر آهوان بود؟

کردستان

8

ناهید محمدی قادر

دختران چهل قفل

همدان
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فهرست برگزیدگان بخش تجربه موفق

عنوان اثر

ردیف

نام و نام خانوادگی
سرپرست گروه

1

حمیده ناجی

بوشهر

2

زهره معماری نسب

خراسان رضوی

3

مرضیه غزالی

خراسان جنوبی

اسامی هیأت داوران جشنواره نمایش نامه خوانی رضوی
علیرضا آقاییسیدمحمدجواد کبودرآهنگیحسین صفیعلی اکبر حلیمیسید یاسر هاشم زاده-سولماز صادق زاده نصرآبادی

استان /شهرستان
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()56

جشنواره سرود رضوی
استان  :یزد

مجری  :کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان

جشنواره سرود رضوی از سری
برنامه های یازدهمین جشنواره
بین المللی ام�ام رضا(ع) در 18
شهریورماه  1392در استان یزد
برگزار ش�د .تعداد  180گروه در
این جشنواره شرکت کرده اند.
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بخشی از سخنان بابایی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد
 ...انس��ان به گونهای تاثیرپذیر هست که متاسفانه هر گونهای تربیت شود به همان شکلی که تربیت یافته
در مس��یر و خطی که قرار گرفته ،قرار میگیرد و امروز وظیفه ماس��ت در هر مجموعهای مستقر میشویم،
مخصوصا کس��انی که خدا توفیق داده در این حوزهها فعالیت کنند ،خیلی رس��الت سنگینی دارند ،گاها با
ی��ک حرک��ت فرهنگی با یک جمله گفتاری با یک رفتاری که از خودمان س��رمیدهیم ،فکر و ذکر و ذهن
آینده یک جوان و نوجوان را میتوانیم شکل بدهیم و اثر بگذاریم و آن خط مشی آینده اش را پیش بگیرد
وتصمیم بگیرد که درچه جهتی قرارگیرد .انس��انیت انسان به این است که فکر و اندیشه زیبا داشته باشد،
خوب بیاندیش��د ،خوب زندگی کند ،خوب رفتار کند ،خوب طبیعی اس��ت که هم��ه رفتارها هم مبنی بر
نوع تفکر و نوع اندیش��های که انسانها دارند اگر این اندیشه خدای ناکرده مخدوش شود ،اگر ذهن انسان
تحت تاثیر بعضی مطالبی که نباید قرار بگیرد قرار بگیرد و در جهت انحراف قرار بگیرد ،دیگر بقیه زندگی
انسان هم مشخص است که در چه مسیری قرار می گیرد .شما رسالت مهمی عهده دار شده اید ،باالخره
خانوادههایی که بچههایشان را در این کانونها ثبتنام میکنند و می آورند در اختیار شما عزیزان قرار می
دهند ش��ما هم به گونهای برنامهریزی بکنید که این اندیشه و فکر وذهن کودکان و نوجوانان رو به سمتی
هدایت بکنید که آینده شان انشاءاهلل تضمین شود.
بخشی از سخنان آقای جاللی سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبیرجشنواره
 ...چند سالي است كه توفيق نصيب كانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان سطح کشور شده است
كه در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) شركت ميكنند 16 ،جشنواره رضوي به صورت مستقل با عناوين
مختلف در س��طح كش��ور در كانونهاي پرورش فكري اجرا ميش��ود و يكي از اين جشنوارهها « جشنواره
سرود رضوی » امسال نصيب استان يزد شد.

هر كس��ي خودش را به يكي از ائمه وصل كند نجات پيدا كرده اس��ت ،واين توفيق نصيب كانون ش��د كه
خودش را به امام هشتم وصل كند ،به امام رضا(ع).
ما در كانون ،مامور به انجام فعاليتهاي هنري و ادبي هستيم و  42فعاليت فرهنگی ،هنري و ادبي ،ذوق
كودكان و نوجوانان را زنده میكنيم .وقتي ذوق ادبي و هنري وارد عرصههايي مثل موضوع رضوي ميشود
ما يک ذوق ديني ايجاد ميكنيم ،اين ذوق ديني كه زمينه و فهم ديني را ايجاد ميكند ،اين اعتقاد ماست
و مسيري است كه ما براي كودكان و نوجوانان تعريف كرديم.
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فهرست برگزیدگان جشنواره سرود رضوی
بخش سرود

گروه

سرپرست

رتبه

استان

كانون مهديه(آزاد)

سعيد عنايتي

اول

اصفهان

مشتاقان حرم (آزاد)

داوود لقايي

دوم

كرمانشاه

سرود شاهد(آزاد)

محمد شكور

سوم

اصفهان

در بخش شعر

گروه

نام شاعر

رتبه

استان

مركز سيار روستايي

مهدي مرداني

اول

قزوين

مركز  4كانون

فاطمه منتظري

دوم

يزد

طاها(آزاد)

آزاده سياسي

سوم

اصفهان

اسامی هیأت داوران جشنواره سرود رضوی
بخش سرود
امیراحمدیحسن امراللهیسعید مفیضیبخش شعر
 محمدرضا آخوندیفاطمه احمدزاده-علیرضا سهیلی زاده
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فصل سوم
گزارش برنامه های جنبی استانها در
یازدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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()1

خراسان رضوی

 5901 .1فعاليت قرآني(محافل انس با قرآن،مسابقات حفظ قرائت،روخواني و).. .
2 .2برگزاري انواع گفتمان ها،مسابقات،آموزش ها در فضاي مجازي
3 .3مجموعه برنامه هاي حرم مطهر(آستان قدس رضوي ويژه برنامه شكوه رضوان)
4 .4برگزاری همایشها ،سلسله نشستها ،گردهمایی ها ،کارگاههای آموزشی و. . .
5 .5برگزاری جشنها(میالد ،همگانی ،مردمی و). . .
6 .6برگزاری جشنوارهها( داخلی ،عمومی ،هنری ،فرهنگی ،ورزشی و). . .
7 .7برگزاری نمایشگاهها(در مساجد ،بوستان ها ،نگارخانه ها ،در سطح شهر ،مدارس ،مناطق)
8 .8برگزاری مسابقات فرهنگی(کتابخوانی ،شعر ،دل نوشته و). . .
9 .9توزیع محصوالت فرهنگی ،اقالم فرهنگی و.
1010تولیدات فرهنگی(انواع بروشور سي دي كتابچه و). . .
1111افتتاح پروژه های عمرانی(افتتاح كتابخانه ،مراكز بهداشتي،مراكز اموزشي و). . .
1212تجلیل و قدرانی(بانوان ،علما ،پيرغالمان و)...
1313اجرای برنامه های هنری(جشنواره هاي سينمايي،نمايشگاههاي محصوالت هنري ،تأتر ،جنگ
و). . .
1414تولیدات مکتوب(رسانه های مکتوب و خبرگزاریها ،صدا و سیما ،سایت های خبری)
1515گلباران مضجع شریف حضرت رضا(ع)
1616برگزاری اردوهای مختلف فرهنگی ورزشی و. . .
1717برگزاری مسابقات ورزشی
1818آذین بندی و تزئینات(ساخت و نصب المان،ريسه،فضا سازي شهري،تزين بوستان ها،معابر
نورافشاني و. . .
1919برنامه های فرهنگی ورزشی
2020گلباران مزار مطهر شهدا و امام زادگان و بقاع متبركه در استان
2121تشرف گروهی ،زیارت همگانی ،تشکیل کاروان های زیارتی و. . .
2222ویژه برنامه های یگان های نظامی
2323عیادت ،سرکشی ،غبار روبی مزارهای متبرک و. . .
2424ارائه خدمات عمومی به زائران و مجاوران( با هماهنگي ستاد تسهيالت زائرين استان و با توجه
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به همزماني دهه خجسته كرامت با تشرف زائران به مشهد مقدس)
2525رونمایی از طرحهای فرهنگی هنری
2626ویزیت رایگان بیماران در درمانگاهها
2727کمک مالی به آزادی زندانیان
2828برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوعات عفاف و حجاب
2929مولودی خوانی
3030محوطه سازی همکاری با ستاد های مردمی و دولتی
3131اعزام مبلغ و روحانی
3232محفل انس با قرآن
3333اطعام ایتام و برگزاری مراسم شکرگذاری
3434قرائت صلوات خاصه ،پخش سرود های مذهبی ،اهدائ شاخه گل
3535گردآوری مطالب ارزنده با موضوع رضوی ،چاپ و توزیع پرچم با نام امام رضا(ع)

()2

استان آذربایجان شرقی

1 .1برگزاری کارگاه تخصصی عکاسی با موضوع جشنواره امام رضا(ع)
2 .2برگزاری نمایشگاه عکس سیر تحول حرم رضوی
3 .3برگزاری برنامه های مربوط به دهه کرامت در شهرس��تانهای اس��تان و کانون های فرهنگی و هنری
مساجد
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()3

استان اردبیل

1 .1بزرگداشت امامزاده صالح اردبیل تولید  4آلبوم صوتی با عناوین زائر بارانی ،باران عشق ،عاشقانه های
رضوی ،نغمه های قدسی با اجرای مداحان ،مبتهلین ،گروه های تواشیح و چاوشی خوانان
2 .2چاپ و انتشار کتاب مهربانتر از نسیم
3 .3تولید و رونمایی از اثر موسیقیایی طلیعه هستی
4 .4تجلیل از رسانه های برتر در حوزه فرهنگ رضوی
5 .5برگزاری نمایشگاه جلوه آفتاب
6 .6تجلیل از مسن ترین و خردسال ترین مداح شرکت کننده در جشنواره
7 .7بزرگداشت امامزاده سید سلیمان(ع) برادر گرامی حضرت امام رضا(ع)
8 .8برگزاری جشن ویژه مردمی دهه کرامت

()4

استان ایالم

1 .1جشن ویژه میالد در صحن امامزاده سید حسن شهرستان مهران
2 .2جشن میالد در مقبره سید محمد عابد(معروف به پیر محمد)شهرستان ملکشاهی
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()5

استان بوشهر

1 .1برگزاری جشنواره استانی دانش آموزی رضوی
2 .2برپایی نمایشگاه فرهنگی هنری رضوی

3 .3برگزاری مسابقه پیامک رضوی
4 .4برگزاری جشنواره های شهرستانی رضوی
5 .5برپایی جشنهای رضوی در کانون های فرهنگی هنری مساجد استان

()6

استان خراسان شمالی

1 .1کتابت حدیث سلسله الذهب همزمان با دهه کرامت
2 .2برپایی نمایشگاه کتاب آثار پژوهشی سیره رضوی
3 .3برپایی نمایشگاه تایپوگرافی با موضوع امام رضا(ع)

()7

استان خراسان جنوبی

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1بزرگداشت حضرت بی بی زینب خاتون ،خواهر بزرگوار حضرت امام رضا(ع)
2برگزاری جشن زیر سایه خورشید
3برگزاری مراسم روز ملی دختر(با محوریت عفاف و حجاب)
4برگزاری جشنهای میالد امام رضا(ع)-با محوریت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد
5برگزاری محفل انس با قرآن در شهرستانهای استان
6برگزاری شب شعر رضوی
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()8

استان خوزستان

1 .1ورود نمادین کاروان امام رضا(ع) به خوزستان
2 .2ویژه برنامه قدمگاه امام رضا(ع) در منطقه ارجان(بهبهان)
3 .3ویژه برنامه سایه خورشید هشتم

()9

جنوب استان کرمان

1 .1برگزاری کنگره بزرگداشت امام زاده سلطان سید احمد ساردوئیه
2 .2برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی رضوی

()10

استان سیستان و بلوچستان

1 .1برگزاری جشنواره اسماء الحسنی
2 .2برپایی نمایشگاه آثار رضوی
3 .3برپایی کارگاه پژوهشی رضوی
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()11

استان کردستان

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

1تجلیل از خادمان و مروجان سیره نبوی و فرهنگ رضوی
2برگزاری هفته های فرهنگ رضوی
3برگزاری نشست تخصصی امامان جماعت و هیأتهای مذهبی
4برگزاری جشن ورزش باستانی و فرهنگ رضوی توسط هیأت ورزش باستانی استان
5جشن گلریزان رضوی درسطح مساجد استان توسط اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی
6آیین تجلیل از قضات روحانیون مبلغ و مروج س��یره نبوی و فرهنگ رضوی توس��ط دادگستری کل
استان
7نشس��ت تخصصی فرهنگ رضوی و سبک زندگی اسالمی توسط جهاد دانشگاهی و سازمان تبلیغات
اسالمی
8بیرق گردانی و حضور کاروان رضوی در استان توسط اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان
()12

استان کرمانشاه

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1برپایی جش��نهای از میالد تا می�لاد در دهه کرامت با همکاری دبیرخان��ه کانونهای فرهنگی هنری
مساجد
2برپایی نمایشگاه منتخب عکس و خوشنویسی رضوی
3بزرگداشت روز دختر و تقدیر از خواهران فعال در حوزه عفاف و حجاب
4تجلیل از مداحان ،خادمین وائمه جماعات فعال مساجد
5برپایی نمایشگاه کتاب
6برگزاری مسابقه((ره توشه رضوی)) با تکیه بر احادیث منتخب امام رضا(ع)
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()13

استانکهگیلویهوبویراحمد

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1احیای جاده والیت و قدمگاه امام رضا(ع) در بخش مارکون از توابع شهرستان یاسوج
2جشن شیرخوارگان رضوی
3جشنواره خوشنویسی رضوی(سلسله الذهب)شهرستان کهکیلویه
4جشنواره شعر آئینی محلی رضوی شهرستان بهمنی
5جشنواره شعر آئینی فارسی رضوی شهرستان دنا(سی سخت)
6جشن های شب والدت امام رضا(ع)وحضرت معصومه(س)در 11شهروروستا و بخش
7تجلیل از دختران فعال فرهنگی و هنری که در طول سال موفق به کسب رتبه های مختلف شده اند.

()14

استان گیالن

.1
.2
.3
.4

1جشنواره شعر گلیکی رضوی
2بزرگداشت حضرت سید جالل الدین اشرف(ع) برادر گرامی امام رضا(ع) در شهرستان آستانه اشرفیه
3بزرگداشت حضرت فاطمه اخری(س) خواهر گرامی امام رضا(ع) در شهرستان رشت
4نمایشگاه کتاب
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()15

استان گلستان

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1همایش طب الرضا
2مسابقه پیامک ادبی رضوی
3همایش کاروان خورشید با حضور خادمان امام رضا(ع)
4کارگاه آموزشی
5مسابقات فرهنگی به مناسبت روز دختر
6نمایشگاه کتاب و عکس

()16

استان فارس

1 .1ویژه برنامه بزرگداشت حضرت احمد بن موسی((ع))
2 .2چهارمین جشنواره امین والیت
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()17

استان مازندران

1 .1عصری با شعر رضوی
2 .2جشن کرامت نور
3 .3نمایش رضوی
4 .4شب شعر رضوی
5 .5همایش روز دختر و جشن میالد حضرت معصومه(س)
6 .6همایش دختران والیتمدار
7 .7مسابقه نقاشی با موضوع امام رضا(ع)
8 .8همایش مسجد و ساجدین و تجلیل از فعاالن مساجد مزین به نام امام رضا(ع)
9 .9جشنواره چاوشی خوانی رضوی
1010ویژه برنامه دهه کرامت و تجلیل از دختران
1111کتابخوانی رضوی
1212خوشنویسی رضوی
1313اجرای نمایش صحنه ای رضوی
1414همایش دختران آفتاب
1515مسابقه داستان نویسی

1616همایش فرهنگی هوای حرم

()18

استان مرکزی

1 .1برگزاری کارگاه آموزشی
2.2برگزاری جشنهای ویژه در مراکز و موسسات قرآن و عترت وکانون های فرهنگی هنری مساجد استان
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()19

استان هرمزگان

.1
.2
.3
.4
.5

1برگزاری جشنواره آسمان هشتم در روستای کردر
2برپایی نمایشگاه عکس با موضوعیت جاده والیت
3برپایی ایستگاه نقاشی کودک و قصه گویی
4اجرای نمایش خیابانی در محوطه محل برگزاری جشنواره
5برگزاری کارگاه آموزشی

()20

استان همدان

1 .1برگزاری همایش دختران والیتمدار با حضور دانش آموزان و دانش��جویان سراس��ر استان در روز تولد
حضرت معصومه(س)
2 .2برگزاری نمایشگاه هفته فرهنگ رضوی
3 .3برپایی نمایشگاه عکس و پوستر با موضوع امام رضا(ع)
4 .4برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع امام رضا(ع)
5 .5برگزاری جشن کرامت در کلیه شهرستان های تابعه با اجرای برنامه های شادو متنوع
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گزارش همایش بزرگداشت امامزادگان سراسرکشور
مجری  :سازمان اوقاف و امورخیریه کشور

سازمان اوقاف و امورخیریه کشور در دهه کرامت فعالیتهای متعددی را به انجام
رسانیده است که به برخی از آنها ذی ً
ال اشاره می شود

 همایش بزرگداش��ت امامزادگان سراسرکش��ور از سری برنامه های ویژه یازدهمین جش��نواره بین المللی امامرضا(ع) تعداد  436مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد  .در این همایش تعداد  9کشور از کشورهای خارجی
شرکت داش��ته اند  .در همایش بزرگداش��ت امامزادگان تعداد  99مقاله به چاپ رسیده است و تعداد  42مقاله به
صورت سخنرانی علمی و نقد و بررسی در این همایش ارائه شده است  53 .نفر به عنوان اعضای هیأت علمی کنگره
بزرگداش��ت امامزادگان که از اساتید برجسته حوزه های علمیه و دانشگاه ها بوده اند این همایش را یاری نموداند.
در این همایش عالوه بر ش��خصیتهای علم��ی و فرهنگی عرصه ی ملی و بین المللی واقش��ار مختلف مردم و وزیر
محترم فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز سخنرانی داشته اند  .کنگره بین المللی امامزادگان با حضور میهمانان داخلی
و خارجی و مقامات کشوری و لشکری در  19و  20شهریورماه  1392در شهر اصفهان برگزار شد
 برگزاری مسابقات حفظ  ،قرائت  ،ترتیل  ،مفاهیم قرآن کریم در مرحله شهرستانی سراسرکشور با حضور بیش ازیک میلیون نفر در دو مقطع بزرگساالن و شکوفه و نیز با حضور خواهران و برادران
 رونمایی از کتاب امامزادگان کشور رونمایی از سایت امامزادگان در ایام دهه کرامت تجلیل از هیئت امنای بقاع منتخب . تعداد  390بقعه مجري همایش امامزادگان و بقاع متبرکه تعداد 31بقعه مجری مراسم ویژه بزرگداشت تعداد  6500000نفر زائردر دهه کرامت از مجموعه فعالیتهای این سازمان برخوردار شده اند  1550دوره چاپ سلسله مباحث فرهنگی  ،علمی و پژوهشی برپایی نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی در جوار امامزادگان وبقاع متبرکه سخنرانی خطباء و سخنرانان برجسته در طول همایش اجراي برنامه مدیحه سرایی و تواشیح در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه چاپ و توزیع  100000جلد کتابچه قطعه اي از بهشت چاپ و توزیع  15000نسخه پوستر بزرگداشت و پوستر کنگره بین المللی امامزادگان تعداد  32مورد وقف جدید صورت گرفته در طول طرح اجرای مراسم خطبه خوانی و زیارت مخصوصه امام زادگان علیهم السالم و سرود ویژه امامزادگان قرائت پیام مراجع عظام تقلید ( حضرت آیت اهلل العظمی نوری همدانی  ،حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی،حضرت آیت اهلل العظمی سبحانی  ،حضرت آیت اهلل العظمی مظاهری )
 اهداء نشان مودت به  30نفر از هیئت امنا و مدیران مراکز فرهنگی بقاع متبرکه رونمایی از مجموعه مقاالت برگزیده کنگره در چهار جلد رونمایی از نرم افزار مجموعه مقاالت رونمایی از سند چشم انداز قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برپایینمایشگاهدستاوردهاوعملکردسازمانواداراتکلاوقافوامورخیریهدرحوزهیامامزادگانوبقاعمتبرکه حضور صنایع و هنرهای مرتبط با بقاع متبرکه من جمله ضریح سازی  ،کاشیکاری  ،آینه کاری و ... -حضور  20نفر از تولیتهای آستان مقدس عتبات عالیات ائمه معصومین علیهم السالم و امامزادگان کشور عراق
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جشن های دهه کرامت
مجری  :ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور

مسئول شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت و دبیرستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
حجت االس�لام و المس��لمین آقای حمیدرضا ارباب س��لیمانی  :دهه کرامت فرصت مغتنمی برای تجدید
پیمان با خاندان رسالت است تا موضوع محبت اهل بیت(ع) و افزایش این دلدادگی گام هایی را برداشته
و این معرفت در مناسبت هایی چون دهه کرامت باید افزایش یابد .دهه کرامت دهه تکریم از همه خوبی
هاس��ت .برگزاری جشن های دهه کرامت در مرزهای ایران خالصه نمی شود بلکه این یک مراسم فراملی
است و در بسیاری از کشورها نیز برگزار می شود .تالش براین است با این هجمه گسترده ای که دشمنان
علیه مس��لمانان دارند از س��رمایه اصیل خود که همان معارف اهل بیت(ع) بهره گیریم و جامعه را بیش از
پیش با این معارف آش��نا کنیم .در این راس��تا در دهه کرامت با هدف بزرگداشت جشنهای میالد حضرت
امام رضا(ع) و میالد حضرت معصومه(س) و حضرت احمد بن موسی(ع) با محوریت ستاد عالی کانونهای
فرهنگی هنری مس��اجد کش��ور در  14هزار پایگاه فرهنگی هنری مس��اجد کل کشور بیش از  250هزار
مراسم و برنامه در مساجد ،بقاءمتبرکه ،مدارس ،پایگاههای بسیج ،اصناف و مهدهای کودک برگزار گردید.
سه آستان مقدس امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) و شاهچراغ(ع)  3رکن اساسی برگزاری جشن های
دهه کرامت هستند که  29نهاد دولتی و مردمی در برگزاری این برنامه ها مشارکت دارند.
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 کشورنهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها شورای سیاستگذاری ائمه جمعهسازمان 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 تهرانمرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی		
معاونت اجتماعی شهرداری تهران مرکز رسیدگی به امور مساجد				
وزارت کشوراتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان  -سازمان بسیج مستضعفین وزارت ورزش و جوانان			
سازمان بهزیستی کشورستاد کل نیروهای مسلحسازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری -ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
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اهم فعالیتهای دستگاه های
عضو شورای دهه کرامت سال 92
()1

ستادعالیکانونهایفرهنگیهنریمساجدکشور

1 -1نامگذاری حداقل 200کانون و کتابخانه با اسماء متبرکه و القاب بزرگان دهه کرامت
2 -2مشارکت کانونهای فرهنگی در برگزاری جشن های زیر سایه خورشید
3 -3مشارکت حدود  16000کانون در برنامه های بزرگداشت دهه کرامت

()2

سازمان بهزیستی کشور

پیش بینی برنامه های متناسب با کودکان در مهد های کودک سراسر کشور به همت سازمان بهزیستی

()3

وزارت ورزش و جوانان

1 -1برگزاری مسابقات ورزشی دردهه کرامت با نام جام کرامت دررشته های مختلف.
2 -2برگزاری مسابقه کتاب خوانی در دهه کرامت.

()4

وزارت آموزش و پرورش

1 -1برگزاری جلسات متمرکز جشن میالد در اول ذیعقده( کلیه همکاران اداری خواهر مناطق) و 11
ذیعقده( کلیه همکاران اداری برادران و مدیران مدارس پسرانه فعال)
2 -2دلنوشته های همکاران اداری وهمکاران مدارس
3 -3فراخوان مقاالت پیرامون امام رضا(ع) و فاطمه ومعصومه علیهم االسالم.
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()5

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

1 -1اعزام ُ 150مبلغ به  68کشور دنیا دردهه کرامت.
2 -2ارسال نزدیک به  20000بسته فرهنگی به نمایندگی های ایران در سایرکشورها.
3 -3بزرگداشت دهه کرامت توسط ایرانیان مقیم کشورهای مختلف.

()6

سازمانفرهنگیوهنریشهرداریتهران

1 -1حضور کاروان در سایه خورشید( خادمین پرچم حضرت رضا(ع)) در نماز جمعه تهران – دیدار با
جانبازان و زیارت حرم حضرت امام – مزار شهداء – دیدار با خانواده شهید شهریاری – حضور در
دانشگاه افسری امام علی(ع).
2 -2جشن اختتامیه زیر سایه خورشید در تاالر بزرگ وزارت کشور و تقدیر از صاحب آثار رضوی.

()7

-1
-2
-3
-4

آستان مقدس حضرت احمد بن موسی(ع)( شاهچراغ)

1روز ششم ذی القعده به عنوان روز بزرگداشت احمد بن موسی(شاهچراغ) (ع).
2افتتاح مجتمع قرآن و عترت در حرم احمد بن موسی شاهچراغ(ع).
3آغاز عملیات اجرایی صحن شرقی( صحن غربی)
4افتتاح مجتمع فرهنگی دیجیتالی حضرت احمد بن موسی(ع).

()8

مرکزامورزناننهادریاستجمهوری

1 -1غبار روبی امام زادگان با حضور بانوان در دهه کرامت.
2 -2اهداء بیش از  20/000نسخه کتاب به کتابخانه ها درامامزادگان به مناسبت دهه کرامت عمدتا
مرتبط با حوزه زنان و خانواده و سبک زندگی اسالمی
3 -3بزرگداشت روز دختران با حضور دختران محجبه در سراسر کشور
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()9

جامعهانجمنهایاسالمیبازارواصناف

1 -1ارسال  500/000پیامک گروهی از طرف اتحادیه های صنفی در انجمن های اسالمی به
زیرمجموعه ها.
2 -2آذین بندی پیاده راه ،بازار تهران به مناسبت دهه کرامت.
3 -3مشارکت با شهرداری تهران در برگزاری جشن زیر سایه خورشید.

4 -4ابالغ دستورالعمل براساس تفاهمنامه منعقد شده با شورای هماهنگی به اصناف سراسر کشور و
پیگیری و ترغیب اصناف به اجرای مفاد تفاهم نامه.

()10

مجمعجهانیاهلبیتعلیهمالسالم

1 -1تجلیل از خادمان فرهنگ رضوی در جشنواره امام رضا علیه السالم
2 -2چاپ صحیفه رضویه به چهار زبان پر مخاطب در جهان
3 -3برگزاری سمینارهای گرامیداشت دهه کرامت از سوی مراکز و موسسات تحت پوشش

()11

آستانمقدسحضرتعلیبنموسیالرضاعلیهالسالم

1 -1اعزام گروه های زیر سایه خورشید به  22استان کشور و  6کشور خارجی
2 -2توزیع محصوالت فرهنگی در جشن های دهه کرامت
3 -3اجرای مسابقه کشوری رسم مهربانی با موضوع سبک زندگی اسالمی

()12

بنیاد بین المللی امام رضا علیه السالم

1 -1مدیریت بیش از  90فعالیت فرهنگی ،هنری ،پژوهشی و.. .در  70نقطه جهان و همچنین 31
استان کشور
2 -2حمایت ازتولیدمحصوالت مختلف فرهنگی باموضوع سبک زندگی رضوی
3 -3ایجاد هم افزایی با آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و حضرت شاهچراغ علیهما السالم ،قدمگاه
ها،بقاع امامزادگان به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های جاده والیت
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()13

آستانمقدسهحضرتفاطمهمعصومهسالماهللعلیها

1 -1برگزاری نمایشگاه کریمه اهل بیت
2 -2افتتاحیه دهه کرامت به همراه خطبه خوانی در حرم مطهر
3 -3گلباران حرم مطهر توسط بانوان با طی طریق از بیت النور تا حرم مطهر در روز والدت کریمه اهل
بیت علیها السالم
4 -4غبار روبی امامزادگان استان قم

()14

-1
-2
-3
-4

سازمان بسیج مستضعفین

1اهتزاز پرچم متبرک حضرت رضا علیه السالم در میادین مزین به نام امام رضا علیه السالم
2قرار گرفتن دهه کرامت در هفت برنامه اصلی تقویم فرهنگی بسیج
3برگزاری جشن های رضوی در تمامی پایگاه های بسیج سراسر کشور
4گرامیداشت روز والدت کریمه اهل بیت سالم اهلل علیها و روز دختر با حضور خواهران بسیجی
سراسر کشور
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همراه با بزرگان
در جشن های دهه کرامت
حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور
بهره گیری از سخنان ائمه اطهار(ع) در شئون مختلف اجتماعی گامی در جهت درک کالم و وصایایا اهل
بیت( علیهم السالم) محسوب می شود.
جناب آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
مهمترین وظیفه مس��ئوالن ،سیاس��تگذاران و دس��ت اندرکاران حوزه فرهنگ و هنر فراهم سازی امکان و
فضای مناسب برای بروز و ظهور ظرفیت های بالقوه و به میدان کشاندن تمام توان و استعدادها در زمینه
ترویج فرهنگ منور رضوی است
حضرت آیت اهلل سید محمد علی علوی گرگانی
بزرگداشت دهه کرامت تعظیم شعائر الهی است.
حضرت آیت اهلل سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی
جشن های دهه کرامت به صورت مردمی برگزار شوند.
حضرت آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی
در دهه کرامت زمینه الزم برای بهره بردن مردم از آموزه های شیعی فراهم شود.
حضرت آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری
ناهنجاری های اجتماعی براثر دوری از فرهنگ ائمه(ع) ایجاد می شوند.
حضرت آیت اهلل سیداحمد علم الهدی امام جمعه مشهد مقدس
به منظور گسترش هرچه بیشتر فرهنگ رضوی هیئت مذهبی را به میدان بیاورند.

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

247

مهندس محمدحسین فروزان مهر استاندار خراسان رضوی
حدیث سلسله الذهب یک واقعیت گر ان سنگ است.
جناب آقای سیداحمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
ش��کوفایی علم و دانش چه اسالمی و چه غیراس�لامی به زمان امام رضا(ع) سبب گسترش آثار مکتوب و
حضور دانشمندان بزرگی در کشور شد.
حض�رت آی�ت اهلل محمد مهدی دس�تغیب تولیت آس�تان مقدس حض�رت احمد بن
موسی(ع)
اهل بیت علیهم السالم پناهگاه مردم در دنیا و آخرت هستند.
حضرت آیت اهلل اسداهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس
دهه کرامت فرصتی برای معرفی فرهنگ اهل بیت(ع) است.
حضرت حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی مسئول شورای هماهنگی
بزرگداشت دهه کرامت
دهه کرامت فرصت مغتنمی برای تجدید پیمان با خاندان رسالت است.
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بزرگداشت حضرت احمدبن موسی(ع)(شاهچراغ)
جشن های دهه کرامت -استان فارس

بزرگداشت مقام حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) و حضرت سید میرمحمد بن موسی الکاظم(ع)و حضرت سیدعالءالدین حسین بن موسی الکاظم(ع)
حرکت کاروان نمادین از محل دروازه کازرون و طی کردن مس��یرها به سمت آستان مقدس حضرتاحمد بن موسی(ع)
سخنرانی حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای نقویاناجرای س��رود زنده توسط گروه ناش��نوایان « آوای بی صدا» از پایگاه بصیرت حوزه کمیل سپاه بقیهاهلل(عج) شیراز
اجرای تواشیح توسط گروه «طه» همراه با مداحیاجرای مسابقات فرهنگی و هنری بین کودکان و بزرگساالنمولودی خوانی توسط حاج نجف روستا از مداحان اهل بیت(ع)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 نمازگزارانبرگزاری جشن های بزرگداشت حضرت احمد بن موسی(ع)درمساجد و مصلیهمایش میالد حضرت معصومه(س) و روزدختر(گلبرگ های آسمانی)جشن های امین والیتاجرای تعزیه و پرده خوانی در سطح مساجد،حسینیه ها ومحالت ومجامع عمومینمایشگاه هنری رضویبرگزاری جشن در بزرگترین حسینیه هر شهرستانحرکت کاروان از دروازه کازروناستقبال از کاروان های پیادهحضورسفیران نوردرشهرستانهای سپیدان،نورآباد،کازرون،جهرم ،داراب ونی ریزغبارروبی و گلباران مضاجع شریف امامزادگان شهر شیرازمسابقه کتابخوانی ،نوروالیت(مراسم تجلیل)-نمایشگاه عکس جاذبه های بصری حرم مطهر
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رونمایی از کتاب گنجینه فاخر ،ویژه نامه ،هفته نامه حضرت ش��اهچراغ(ع) ،ماهنامه آس��تان مقدساحمد بن موسی(ع)
تجلیل از خبرنگاران آستان مقدس حضرت احمد بن موسی(ع)افتتاح مجتمع فرهنگی دیجیتالی ،افتتاح مرکز قرآن و عترت ،گهکشان کرامت و گلباران قبور مطهرشهدای شهرستان شیراز
ویژه برنامه صبحگاه رضوی همزمان با میالد حضرت ثامن الحجج علی بن موس��ی الرضا(ع) در بیشاز یک هزار کانون فرهنگی هنری مس��اجد اس��تان فارس با حضور دانش آموزان مقاطع راهنمایی و
دبیرستان عضوکانون
برگزاری مس��ابقه دوچرخه سواری با هدف اطالع عامه مردم از ماهیت دهه کرامت و انعکاس اهمیتگرامیداشت ایام دهه کرامت
انعکاس برنامه های دهه کرامت توسط اداره کل صدا وسیمای مرکز استانبرپایی مسابقات فرهنگی متناسب با دهه کرامت با اهداف افزایش سطح آگاهی عموم مردم و ارتقایروحیه 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)

ویژه برنامه نسیم والیت
شهرستان اقلید -استان فارس
یادواره شهدای سادات و هم نام امام رضا(ع) و شهدای اقلیدهمایش خانواده رضوی(ویژه خواهران)استقبال از دوندگان جاده والیتعطر آیات الهی در دیار قدمگاه امام رضا(ع)همایش بزرگ قرآنیان اقلیدتجلیل از خادمان نمازعیادت از بیماران و معلولین-تجلیل از خادمان بقاع متبرکه
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بزرگداشت سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور
استان خراسان رضوی
همزمان با دهم تیرماه ،س��الروز ورود حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) به نیش��ابور ،کاروان نمادین امام
رضا(ع) در میان اس��تقبال گرم هزاران نفری مردم وارد شهرنیش��ابور ش��د .حرکت این کاروان از دروازه
روس��تای فدیشه بود که امس��ال  1234سال از تاریخ ورود امام رضا(ع) را بار دیگر با آفرینش صحنه های
باشکوهی از دلدادگی به خاندان عصمت و طهارت(ع) و در حرکتی نمادین کاروان آن امام همام را به نظاره
نشسته و با استقبال عاشقانه تصاویری به یادماندنی را در تاریخ معاصر ثبت نمودند.
کاروان نمادین حضرت علی بن موسی الرضا(ع) با حضور آقای محمد حسین فروزان مهراستاندار خراسان
رضوی ،آقای س��یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) ،آقای سیدسعید
س��رابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان ،و جمع کثیری از مسئولین ارشد استان و شهرستان از
مقابل بقعه متبرکه بی بی پسنده و بی بی شطیطه به نماد « امام نور و میهمان خانه تقوا» حرکت خویش
را آغاز کرده و س��پس به نماد « امام مومنان » میرس��د که طالیه داری کاروان را ابن اسلم طوسی از فقها
و عارفان بزرگ اهل سنت و سادات رضوی برعهده دارد مسیرخویش را طی می کنند و آن گاه به نماد «
امام برکت و رحمت» و کاش��ت نمادین نهال بادام در منزل بانو پس��نده توسط امام رضا(ع) و تقدیم شاخه
های بادام به نش��انه رحمت الهی به کاروان می رس��د .در طی راه کاروان به نماد امام «فتوت و جوانمردی
» ب��ه نماد « امام آب و آینه» به نماد « امام و ش��هیدان» به نم��اد « امام و یاران » به نماد « امام رئوف و
مهربان » می رس��د و آن جا که ش��بیه خوانی ضامن آهو به نش��انه مهربانی ایشان و ملجأ و پناه گاه همه
ملتمس��ان و پناهندگان و در راه ماندگان اس��ت .و کاروان نمادین امام رضا(ع) به منزلگاه آخر نماد « امام
انتظار و امید » پای می گذارد که در جمع مردم والیت مدار نیشابور و کاتبانی که آمادگی ثبت بزرگترین
حدیث تاریخ تشیع را که تداوم والیت و حصار امن توحید ،نبوت و امامت را از آغاز تا ظهور دولت حضرت
مهدی(عج) را دارند با صدای رسا حدیث سلسله الذهب را ندا می دهد :
« الاله اهلل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشروطها و انا من شروطها »
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ویژه برنامه فرهنگی ورزشی رضوی
( همایش دو استقامت جاده والیت)
استان  :خراسان رضوی
مجری  :اداره کل ورزش و جوانان
مراس��م افتتاحیه دو اس��تقامت جاده والیت در تاریخ  92/6/12در محل ش��لمچه یادمان ش��هدا با حضور
مسئولین استانهای مسیر جاده والیت برگزار شد و کاروان با تعداد  23ورزشکار دونده ،مسیر دو استقامت
را آغاز کرده و با عبور از شهرستانهای آبادان ،اهواز ،بهبهان ،دهدشت ،یاسوج ،اقلید ،دهشیر ،یزد ،ساغند،
طبس ،عشق آباد ،بردسکن و نیشابور در تاریخ  92/6/26روز میالد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی بن
موس��ی الرضا(ع) به مشهد مقدس رس��یدند .در طی مسیر کاروان ورزشی رضوی با استقبال باشکوه مردم
روبرو شده و با توزیع بسته های فرهنگی رضوی از استقبال کنندگان تقدیر به عمل آمد.
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یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم)

در بیش از  200نقطه و  75کشور دنیا برگزار گردید.

بخش بین الملل جش�نواره با محوریت س�ازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کش�ور و بامشارکت
رایزن�ی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  ،مجم�ع جهانی اهل بیت (علیهم السلام ) و جامعه
المصطفی العالمیه برگزار شد .

()1

آذربایجان (باکو -نخجوان)

.1
.2
.3
.4

1برگزاری با شکوه مراسم جشن دهه کرامت ،میالد حضرت امام رضا(علیه السالم) و حضرت معصومه (سالم
اهلل علیها)
2انتشار ویژه نامه امام رضا (علیه الس�لام) به هفت زبان آذری ،روسی ،ترکی استانبولی ،انگلیسی ،فرانسوی،
عربی و فارسی
3اعزام  15نفر از زائران نخجوانی به مشهد مقدس
4مراسم گراميداشت والدت با سعادت حضرت امام رضا (علیه السالم)

()2

آلباني

1 .1برگزاری باشکوه مراسم میالد امام رضا علیه السالم وحضرت فاطمه معصومه سالم ا ...علیها
2 .2انتشار پانزدهمين شماره از مجله «عشق اهل بیت (علیهم السالم)» در آلباني
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()3

آلمان

1 .1برگزاری جشن ميالد حضرت امام رضا (علیه السالم) در برلین

()4

آمريكا

1 .1برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) به مناسبت دهه کرامت با حضور جمع ایرانیان مقیم نیویورک

()5

اتريش

1 .1برگزاری مراسم باشکوه دهه کرامت و نمایشگاه رضوی در شهر وین

()6

ازبكستان

1 .1جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در تاشکند
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()7

افغانستان (كابل و غزني)

1 .1برگزاری مراسم جشن والدت باسعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) در کابل
2 .2چ��اپ ویژه نامه دهه کرامت در کابل با موضوعاتی از قبیل کوثر بیکران عترت (حضرت معصومه (س�لام اهلل
علیها)) ،زندگینامه امام علی ابن موس��ی الرضا (علیه السالم) ،سبک زندگی در سیره حضرت امام رضا (علیه
السالم) ،سخنان امام خامنه ای (حفظه اهلل) در مورد امام رضا (علیه السالم) ،دیدگاه امام خمینی(ره) درباره
جایگاه حکومت در اندیش��ه سیاسی امام معصوم (علیه الس�لام) ،و والیت و اطاعت از نگاه حضرت امام رضا
(علیه السالم)
3 .3
4 .4چاپ پوستر به مناسبت دهه کرامت در کابل
5 .5برگزاري نمایشگاه عکس«کرامت» در شهر کابل
6 .6برگزاري جش��ن ميالد ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (علیه السالم) توسط مرکز فرهنگی صراط النور در
كابل
7 .7برگزاری جش��نواره بزرگ حضرت امام علی بن موس��ی الرضا (علیه الس�لام) توس��ط ش��ورای عالی قرآنی
افغانستان
8 .8برگزاري جش��نواره فرهنگی ورزشی هشتمین ستاره امامت و والیت علی ابن موسی الرضا (علیه السالم) در
کابل
9 .9ایجاد ایس��تگاه صلواتی در منطقه دش��ت برچی به مناسبت س��ال روز والدت باس��عادت امام هشتم (علیه
السالم) مراسم جشن میالد باس��عادت حضرت امام علی ابن موسی رضا (علیه السالم) در سفارت جمهوری
اسالمی ایران -کابل
1010برگزاري جش��ن میالد حضرت امام رضا (علیه السالم) با حضور عاش��قان آن امام همام در مسجد جامع امام
زمان(عج) دركابل
1111برگزاری جشن میالد حضرت امام رضا (علیه السالم) در کتابخانه عامه معارف استان غزنی افغانستان
1212برگزاری جشن والدت امام رضا (علیه السالم) از سوی مجمع مکاتب خصوصی هم اندیشان در کابل
1313برگزاری مراسم بزرگداشت میالد امام رضا (علیه السالم) در مدرسه علمیه حضرت قائم آل محمد (صلی اهلل
علیه و آله) درغرب كابل
1414چاپ پوستر و ویژه نامهای با عنوان میالد شمس هشتم توسط بنیاد فرهنگی– اجتماعی راه امین در کابل
1515برگزاری جشنواره امام رضا (علیه السالم) در مسجد امام علی (علیه السالم) در کابل با حضور بیش از 2000
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قرآن آموز
1616برگزاری مراسم میالد امام رضا (علیه السالم) در مسجد امام زمان (علیه السالم) در غرب کابل و اهتزاز پرچم
امام رضا (علیه السالم)
1717مراسم میالد امام رضا (علیه السالم) در شهر قندوز از سوی بنیاد المهدی (علیه السالم)
1818مراسم میالد امام رضا (علیه السالم) در مزارشریف

()8

ارمنستان

1 .1برگزاری مراسم باشکوه میالد حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السالم) در مسجد کبود ایروان

()9

انگلستان

1 .1برگزاری جشنواره امام رضا (علیه السالم) در شهر پیتربرو
2 .2برگزاری کنفرانس و نمایشگاه کتاب امام رضا (علیه السالم) در کمبریج شایر

()10

ايتاليا

1 .1برگزاري مراسم والدت امام رضا (علیه السالم) در رم

258

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()11

بالروس

1 .1برگزاري مراسم شب ميالد امام رضا (علیه السالم) از سوي رايزني فرهنگي در محل بيت الزهراي مينسك

()12

بلغارستان

1 .1برگزاری مراس��م والدت و ضیافت شام میالد امام رضا (علیه الس�لام) در محل رایزنی فرهنگی در صوفيه با
حضور جمع کثیری از ایرانیان خارج از کشور

()13

بنگالدش

1 .1برگ��زاري مراس��مي در رايزن��ي فرهنگ��ي جمه��وری اس�لامی اي��ران در داکا ب��ا حض��ور عاش��قان
اه��ل بي��ت علیهم الس�لام به مناس��بت مي�لاد ام��ام رضا (علی��ه الس�لام) :در ای��ن مراس��م علیرضایی،
نماین��ده جامع��ه المصطف��ی ،فري��د الدي��ن خ��ان ريي��س مرک��ز پژوه��ش دانش��گاه تکنول��وژي و
اطالعات داکا ( )UITSاحس��ن الهادي استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه داکا به ایراد سخنرانی
پرداختند .مدیحه سرایی و برگزاری مسابقه از دیگر برنامههای برگزار شده این مراسم بود .
2 .2برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در داکا با حضور برادران اهل سنت
3 .3برگزاری با شکوه جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در حسینیه میر یعقوب در داکا
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()14

بوسني و هرزگوين

1 .1برگزاری نمایشگاه فرهنگی و هنری با موضوع امام رضا (علیه السالم) در سارایوو
2 .2برگزاري مراس��م ویژهای جهت گرامیداش��ت دهه کرامت برای ایرانیان مقیم س��ارایوو در سالن اجتماعات
ایرانیان

()15

پاكستان

1 .1برگزاری جش��نواره فرهنگی و هنری حضرت امام رضا (علیه السالم) و دهه کرامت در الهور :همزمان با آغاز
دهه کرامت و برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) ،با تالش نمایندگی فرهنگی جمهوری
اس�لامي ايران ،جش��نواره حضرت امام رضا (علیه السالم) روز شنبه مورخ  23ش��هریور سال جاری ساعت
 17با حضور ش��خصیتهای برجسته سیاس��ی ،علمی ،فرهنگی و هنری از جمله « ذکیه شاهنواز وزیر امور
زنان ایالت پنجاب ،اس��ماء ممدوت نماینده مجلس ایالت پنجاب ،پیر سید نور بهار شاه رئیس حزب سیاسی
ش��یعیان ،عالمه صبیح حیدر شیرازی ،خطیب مسجد شاه خراسان ،عالمه رشید ترابی مدرس حوزه علمیه
جامعه المنتظر ،دکتر نسرین اختر رئیس اسبق بخش زبان و ادبیات فارسی دانشکده خاورشناسی دانشگاه
پنجاب ،دکتر ظهور احمد اظهر رئیس کرس��ی هجویری دانش��گاه پنجاب ،عبدالرضا س��لطانی سرپرست
نمایندگی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران-الهور ،سید علی رضا کاظمی رئیس شورای بین المللی سیرت
و دیگر شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی الهور در خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ایران -برگزار شد.
 2 .2شایان ذکر است شبکههای تلویزیونی سی  )C42(42و اکسپرس نیوز( )Express Newsمراسم مذکور
را پخش زنده نمودن��د و خبرگزاریهای جنگ( ،)Jungالش��رق( ،)Alsharqپاکس��تان(،)Pakistan
اوصاف( ،)Osaafابت��ک( ،)Abtakنوای وق��ت( )Nawa-i-waqtو همچنین ش��بکههای تلویزیونی
س��ما( ،)Samaaدان( ،)Dawnپنجاب تی وی( ،)Punjab tvس��تاره آس��یا( ،)Star Asiaس��اچ تی
وی( )Such Tvمراسم مذکور را پوشش خبری دادند.برنامههای برگزار شده از قرار ذیل است:
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ردیف

عنوان برنامه

تاریخ

روز

ساعت

1

افتتاح نمایشگاه رضوی ،اهدای جوایز به مسابقات مقاله
نویسی و نامه به امام رضا(علیه السالم)

 23شهریور

شنبه

ساعت 17

2

مسابقات نقاشی ویژه کودکان و نوجوانان مدارس
شهر الهور

 24شهریور

یکشنبه

 10صبح

3

نمایش فیلم

 24شهریور

یکشنبه

ساعت 15

4

مسابقه خوشنویسی ویژه کودکان و نوجوانان مدارس
شهر الهور

 25شهریور

دوشنبه

10صبح

5

نمایش فیلم

 25شهریور

دوشنبه

ساعت 15

6

نمایشگاه فرهنگی و هنری در سالن هنری الحمرا

 26شهریور

سه شنبه

بمدت  4روز

7

جشن والدت امام رضا(علیه السالم) و اهداء جوایز
دانشجویان ممتاز خوشنویسی و نقاشی

 27شهریور

چهارشنبه

ساعت 17

4 .4برگزاری جشنواره امام رضا (علیه السالم) همزمان با ایام دهه کرامت در راولپندی
5 .5برگزاری نمایشگاه عکس امام رضا (علیه السالم) به مناسبت دهه کرا مت در كويته
6 .6استقبال از پرچم امام رضا (علیه السالم) در اسالم آباد
7 .7برگزاري جشنواره امام رضا (علیه السالم) در خانه فرهنگ جمهوری اسالمی ايران درکراچي
8 .8برگزاری جشن های متنوع فرهنگی در ایام دهه کرامت در تمامی مراکز و مساجد تحت پوشش مجتمع امام
خمینی (ره) در شهر ماری اندس پاکستان
9 .9ذکر فضایل و تبیین ابعاد مختلف ش��خصیتی امام رضا (علیه الس�لام) در نمازهای جمعه و جماعت توسط
مبلغین مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم
1010برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در الهور با سخنرانی رییس حوزه جامعه المنتظر
1111برگزاری محفل مش��اعره بمناسبت جش��ن والدت امام رضا (علیه السالم) در شهر اسکردو :بمناسبت میالد
مس��عود ثامن االئمه علی ابن موس��ی الرضا علیه الس�لام یک محفل مناقبه (مش��اعره) زیر نظر کرسی امام
خمینی(ره) جامعة النجف اس��کردو در سالن شیخ مفید در تاریخ  ۲۲ستامبر  ۲۰۱۳روز یک شنبه ساعت ۲
بعد از ظهر برگزار شد.
1212در این محفل مناقبه ش��اعران برجسته بلتستان درباره ش��خصیت ،منزلت ،تعلیمات و آثار امام هشتم علیه
الس�لام اشعار تازه خود را سرودند در این محفل شعر ش��اعران چیره دست بلتستان به زبانهای فارسی ،اردو
و بلتی س��رود های تازه خود را ارائه نمودند .کانالهای تلویزیونی محلی این برنامه را مش��روحا پخش نمودند.
رادیو پاکس��تان اسکردو هم این برنامه را باهتمام ویژه پخش کرد .رسانهها و مطبوعات گلگت و بلتستان هم
باهتمام ویژه این برنامه را بصورت عکس ،فیلم و خبر منعکس کردند .الزم بذکر اس��ت که خبرگزاری اسالم
تائمز هم گزارش این برنامه را در بخش اردو منعکس نمود.
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()16

تانزانیا

1 .1نمایشگاه و کارگاه آموزش نقاشی در شهر دارالسالم
2 .2برپایی نمایشگاه رضوی در دارالسالم
3 .3برپایی نمایشگاه و کارگاه آموزش نقاشی در زنگبار باحضور هنرمند نقاش از کشورمان در زنگبار

()17

تايلند

1 .1برگزاري همایش علمی«امام رضا(ع) گنجینه معارف اهل بیت(علیهم السالم)» درشهر بانکوک
2 .2برگزاري جشن ميالد امام رضا (علیه السالم) در حسينه واليت رايزني فرهنگي كشورمان در تايلند
3 .3سخنرانی جناب آقای دکتر واعظی در نماز جمعه مسجد الهدی تايلند

()18

تركمنستان

1 .1برگزاری ششمین همایش میالد امام رضا (علیه السالم) در مرو
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()19

تركيه(استانبول)

1 .1مراسم جشن میالد حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) در استانبول
2 .2برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در استانبول

()20

روسيه

1 .1برگزاري جشن بزرگ میالد امام رضا (علیه السالم) در مسکو
2 .2برگزاري نمایشگاه و كارگاه خوشنويسي در مسكو

()21

سنگال

1 .1برگزاري نمايشگاه رضوي و «حج تجلی وحدت» در داكار

()22
سوئد

1 .1برگزاري جشن باشکوهی در مرکز امام علی (علیه السالم) شهر استکهلم به مناسبت دهه كرامت
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()23

سودان

1 .1برگزاري جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در خارطوم
2 .2برگزاری باشکوه جش��ن میالد امام رضا از سوی معهد امام جعفر صادق (علیه السالم)در سودان :این مراسم
با برنامههای متنوعی چون س��خنرانی ،مولودی خوانی مداحان اهل بیت (ع) ،قرائت اشعار ،دکلمه و پذیرای
از مهمانان همراه بود.

()24

سيرالئون

1 .1برگزاری مراس��م جشن ش��ب میالد امام رضا (علیه الس�لام) در فري تاون :این مراس��م که با حضور امامان
جمعه و جماعات س��يرالئون ،استادان ،دانش��جويان و خبرنگاران در محل سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی
برگزار ش��ده همچنین برای ایرانیان مقیم فری تاون مراس��م جشن ،سخنرانی و ضیافت شام در منزل رایزن
فرهنگی برگزار ش��د  .مراسم مذکور از سوی رادیوهای استار و فرهنگ در اخبار ساعت هشت شب همان روز
و روزنامههای استاندارد تایمز ،آبزرور و  ...سه شنبه بیست و شش شهریور انعکاس یافت.
2 .2انتشار ويژه نامه امام رضا (علیه السالم) در یک نگاه در سیرالئون

()25

صربستان

1 .1گرامیداشت والدت کریمه اهل بیت (علیه السالم) و روز دختر در بلگراد
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()26
عراق

1 .1برگزاری گردهمایی بانوان ایرانی مقیم بصره با حضور  120خانوار در بصره
2 .2برگزاری جشن باشکوه میالد امام رضا (علیه السالم) در بصره :در این مراسم باشکوه که با حضور جمع زیادی
از علمای اهل سنت و روحانیون برجسته و مس��ئوالن لشکری و کشوری استان بصره توسط حجت االسالم
والمس��لمین محمد فلک در شهرستان زبیر برگزار ش��د ،یکی از علمای اهل سنت درخصوص شأن و منزلت
اهل بیت به ویژه امام رضا (علیه الس�لام) به ایراد سخن پرداخت .در ابتدای مراسم از خدام حرم رضوی که در
مراسم حضور داشتند استقبال با شکوهی به عمل آمد.

()27

غنا (آكرا و كيپ كاست)

1 .1برگزاري مراسم هفته کرامت و جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در ساختمان رایزنی فرهنگی به میزبانی
سفارت ایران در غنا
2 .2برگزاري جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در دارالقران جعفریه درکیپ کاست
3 .3مراس��م جشن میالد امام رضا (علیه السالم) با حضور اساتید و طالب علوم دینی در موسسه اهل بیت (علیهم
السالم)

()28

قزاقستان

1 .1برگزاری مراسم گرامیداشت میالد امام رضا (علیه السالم) و هفته کرامت در قزاقستان در شهر آستانا
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()29

گرجستان (تفليس)

1 .1برگزاري جشن باشکوهی در ش��ب میالد امام رضا (علیه السالم) در محل حسینیه ایرانیان سفارت با حضور
ايرانيان مقيم

()30

هند(شهرهای لکهنو ،نوگانوان سادات  ،دهلی نو ،حیدرآباد و پتنا)

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1اعزام خادمان امام رضا (علیه الس�لام) به هند(شهرهای لکهنو ،نوگانوان سادات ،دهلی نو ،حیدرآباد و پتنا):
گروه خادمان حرم رضوی در س��فر یک هفتهای به هندوس��تان در ش��هرهای مختلف این کش��ور در میان
عاش��قان و عالقهمندان به خاندان اهل بیت (علیهم السالم) برنامه مولودی خوانی اجرا کردند که با استقبال
پرشور مردم هند مواجه شد .حضور پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جمله پیروان آیین هندو و عرض ارادت
به ساحت مقدس امام رضا (علیه السالم) از نکات جالب مراسم جشن امام رضا(ع) در هندوستان بود.
2جشن میالد حضرت رضا (علیه السالم) در خانه فرهنگ دهلی نو با حضور خادمان رضوی
3برگزاري پنجاه و یکمین نشس��ت انجمن ادبی بیدل دهلوی با موضوع «جلوههای امام رضا (علیه السالم) در
ادب فارسی»
4جشن میالد حضرت امام رضا (علیه السالم) در مصطفی آباد
5انتشار کتاب امام رضا (علیه السالم) به روایت اهل سنت به زبان هندی
6افتتاح کتابخانه مس��جد ایرانیان ش��هر بمبئی همزمان با برگزاری جش��ن والدت حض��رت امام رضا (علیه
السالم)
7جشن والدت حضرت امام رضا (علیه السالم) در مسجد ایرانیان بمبئي
8برگزاري مراس��م تقدیر از برگزیدگان و اهدای جوایز مسابقه سیره امام رضا (علیه السالم) در مسجد ایرانیان
بمبئی
9برگزاری س��ه روزه جشنواره امام رضا (علیه الس�لام) :در این جشنواره که از تاریخ  22شهریور شروع شد و تا
بعدازظهر روز  24ش��هریور ،همزمان با شب میالد امام رضا (علیه السالم) ادامه داشت ۲۴ ،دانشگاه و مدرسه
علمیه و نیز دانش��جویان و طلبه ها شرکت داشتند و به ممتازین که  ۱۵۰نفر بودند جوائز ارزشمند اهداء شد.
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در این ایام همچنین چند نشست خصوصی و عمومی بین علماء و مفکرین منطقه برگزار شد.
1010برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در کالج لکهنو

()31

ماداگاسکار

1 .1برگزاری همایش س��ه روزه علمی فرهنگی امام رضا (علیه الس�لام) در مس��جد الزهرا در شهر مانجونگا این
همایش از روز یکش��نبه  24ش��هریورماه  1392به مدت س��ه روز و با هدف انتقال فرهنگ و سیره اهل بیت
(علیهم الس�لام) ب��ه مردم منطقه برگزار ش��د .در این همایش علما و اس��اتید مدعو پیرامون س��یره ،منش
و جای��گاه علمی امام رضا (علیه الس�لام) به ایراد س��خنرانی پرداختند .همچنین در حاش��یه این همایش
نمایشگاه تصاویر حرم مطهر رضوی نیز برگزار گردید.
2 .2مش��ارکت در برگزاری همایش س��ه روزه علمی فرهنگی امام رضا (علیه السالم) و برگزاری نمایشگاه عکس
رضوی در حاشیه همایش

()32

سریالنکا

برگزاری مراسم ویژه میالد حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) و حضرت امام رضا (علیه السالم)

()33

اوگاندا

1 .1برگزاری مراس��م میالد امام رضا (علیه السالم) به همراه س��خنرانی مفتی اعظم اوگاندا در خصوص امام رضا
(علیه السالم)

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)
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( )34

کامرون

مراس��م جشن میالد امام رضا (علیه السالم) در کشور کامرون در والدت امام رضا علیه االف التحیه و الثناء ،مبلغان
در اماکن ذیل بعد از تالوت قران کریم در تبیین س��یره آن امام همام به س��خنرانی پرداختند .اسامی این مراکز به
شرح ذیل است:
1 .1مسجد اهل بیت-استان دواال
 2 .2مسجد اهل بیت –استان یاونده
3 .3مرکز اهل بیت فمبان
4 .4مرکز اهل بیت-مروی
5 .5مرکز اهل بیت-برتوی

( )35

آفریقای جنوبی

1 .1مراسم جشن در دانشگاه المصطفی با حضور طالب و اساتید
2 .2جشن میالد امام رضا(ع) در مرکز اسالمی ژوهانسبورگ با حضور طالب و اساتید المصطفی و شیعیان
3 .3مراسم جشن در سفارت جمهوری اسالمی ایران با سخنرانی« ،حجت االسالم والمسلمین عرب خراسانی»
نماینده جامعةالمصطفی در افریقای جنوبی
د) مدارس خارج از کش�ور :یازدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) برای نخستین بار به طور
گسترده در مدارس و مجتمع های آموزشی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور به همت مرکز امور بین الملل
و مدارس خارج از کش��ور وزارت آموزش و پرورش برگزار و با اس��تقبال بس��یار خوبی مواجه شد .اجرای مسابقات
حفظ قرآن ،نقاشی ،خوشنویسی ،سرود ،مقاله نویسی ،دلنوشته ای به امام رضا (علیه السالم) ،زندگینامه امام رضا
(علیه الس�لام) ،اجرای مراس��م صبحگاه با اجرای صلوات خاصه امام رضا (علیه السالم) و قرائت حدیثی از آن امام
همام از جمله برنامه های اجرا شده در مجتمع های مذکور در دهه کرامت سال جاری بود
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فصل ششم
گزارش بخش هفته های فرهنگ رضوی

یازدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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مقدمه :
دراس�تمرار دل افش�انی ب�ه ضری�ح پاک�ی و محبت و
در س�ایه س�از عش�ق به اهل بیت(ع) بخص�وص امام
رئ�وف حضرت علی بن موس�ی الرض�ا(ع) و با توجه به
راهبرده�ای جش�نواره بی�ن المللی امام رض�ا(ع) که
سراسرسال کش�ورجمهوری اسلامی ایران سرشار از
نام و یاد امام رضا(ع) باش�د دومین هفته های فرهنگ
رضوی با دو رویکرد آغاز ش�د .نخست رویکرد عمومی
ب�ا محوری�ت  11اداره کل فرهنگ و ارش�اد اسلامی و
دیگ�ری رویکرد کودک و نوجوان با محوریت  16کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف تأثیرگذاری
عمی�ق تر برمخاطبین ،برنامه ریزی ش�د .و با توجه به
بصی�رت افزایی محتوایی هفت�ه های فرهنگ رضوی با
هماهنگی به عمل آمده با فرهیخته گان ،دانشمندان و
علمای حوزه و دانشگاه فرصتی فراهم آمد تا بزرگواران
حوزه رضوی در استانهای مجری هفته فرهنگ رضوی
حضور پیدا کرده و با ایراد س�خنرانی های شایس�ته به
عمق بخشی و عظمت حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
و س�اری و ج�اری س�اختن فرهن�گ من�ور رضوی در
کش�ور ،یاران جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) را در
این حرکت عظیم والیی همراهی کنند.
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()1

استان  :فارس

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/2/7 :لغایت 92/2/13

فعالیت های انجام شده :
	-برگزاری نمایشگاهی از اقالم فرهنگی و هنری رضوی

	-اجرای اجرای کارگاه های زنده خوشنویسی با موضوع صلوات خاصه و حدیث سلسله الذهب
	-برگزاری جلساتی در خصوص زندگانی حضرت امام رضا(ع)
	-برگزاری نمایشگاهی از کتاب های تخصصی با موضوعیت فرهنگ رضوی
	-کارگاه نقاشی کودکان با موضوع فرهنگ رضوی
	-برگزاری ایستگاه قصه گویی رضوی و آداب زیارت برای کودکان
	-ایستگاه نقاشی با موضوع قصص قرآن کریم
	-برگزاری نمایشگاهی از آثار هنری منتخب دهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
	-ایستگاه معرفی امامزادگان با محوریت والیت توسط سپاه ناحیه بقیه اهلل(ع)
	-شعرخوانی با موضوع فرهنگ رضوی
	-خلق  10اثر نقاشی فاخر با موضوع فرهنگ رضوی و قصص قرآنی توسط  10نقاش برتر
	-اجرای تغزیه و پرده خوانی و چاووشی خوانی با محوریت زندگانی امام رضا(ع)
	-برگزاری شب شعررضوی(در وصف امام رضا(ع)) در شهرستان اقلید
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-حضرت آیت اهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز
	-حضرت آیت اهلل سیدعلی اصغر دستغیب
	-جناب آقای دکتر محمدحسین رجبی دوانی
	-جناب آقای سید جواد جعفری مدیر کل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
	-جناب آقای احمد بوشهری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس
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()2

استان  :مرکزی

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/2/13 :لغایت 92/2/20

فعالیت های انجام شده :

	-برگزاری نمایشگاه هفته فرهنگ رضوی
	-اکران فیلم سینمایی آسمان هشتم
	 -نمایش  9اثر پویا نمایی رضوی
	-نشست های تخصصی معرفتی با عنوان والیت ائمه در عصر امام رضا(ع)
	-برگزاری ایستگاه خاطره نویسی با عنوان اولین سفرم به مشهد مقدس
	-بزرگداشت امام رضا(ع) در بارگاه برادرایشان در مشهد میقان
	-اجرای نمایش « سقاخانه اسماعیل طال »
	-برگزاری محافل شعرخوانی رضوی و آراستگی شهرهای استان به ده ها حدیث رضوی
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-حضرت آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین محمدی
	-جناب آقای دکتر محمدحسین رجبی دوانی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین امراهلل ورمزیار
	-جناب آقای مصطفی مشایخی
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()3

استان  :جنوب کرمان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/3/3 :لغایت 92/3/10

فعالیت های انجام شده :

	-برگزاری نمایشگاه کتاب با محوریت فرهنگ رضوی
	-برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرهای تجسمی با محوریت فرهنگ و معارف رضوی
	-مسابقه دل نوشته ای به امام رضا(ع)
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین سرلک
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین امین رضوانی
	-جناب آقای حسن مرادی
	-جناب آقای عیوب فالحی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین سید احمد حسینی
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()4

استان  :یزد

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/4/15 :لغایت 92/4/20

فعالیت های انجام شده :

	-اجرای صدای نقاره و اجرای صلوات خاصه امام رضا(ع)
	-برگزاری جشنواره سرود رضوی
	-برگزاری جشنواره قصه گویی رضوی
	-همایش چاووشی خوانی رضوی
	-برگزاری کارگاه های تخصصی خوشنویسی با موضوع امام رضا(ع)
	-برگزاری مراسم شب شعر رضوی
	-برگزاری نمایشگاه عکس رضوی
	-برگزاری نمایش خوانی رضوی
	-نمایشگاه کتاب در حوزه فرهنگ رضوی
	-برگزاری مسابقه کتابخوانی رضوی
	-برگزاری ایستگاه نقاشی رضوی
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-جناب آقای محمدرضا فالح زاده
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین سیدابراهیم حسینی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین پورصادقی
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()5

استان  :کرمانشاه

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/5/31 :لغایت 92/6/7

فعالیت های انجام شده :
	-مسابقه قصه گویی رضوی

	-برگزاری مراسم شب های شعر رضوی
	-نمایشگاه کتاب با موضوع فرهنگ رضوی
	-مسابقه کتابخوانی رضوی
	-نمایشگاه خوشنویسی رضوی( آیات و احادیث)
	-برگزاری شب شعر کردی رضوی
	-جشنواره مولودی خوانی رضوی
	-مراسم جشن و شادمانی رضوی
	-مسابقه سرود و خاطره گویی رضوی
	-کارگاه خوشنویسی رضوی
	-برگزاری نمایش خیابانی
	-نمایشگاه پوستر رضوی
	-مسابقه فیلم نامه نویسی رضوی
	-نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی رضوی
	-نمایشگاه عکس رضوی
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-حضرت آیت اهلل علما
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتراسفندیاری
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()6

استان  :قزوین

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/6/9 :لغایت 92/6/15

فعالیت های انجام شده :

	-برگزاری نشست ها و سخنرانی ها با موضوع شناخت سیره ومعارف حضرت امام رضا(ع)
	-برگزاری کارگاه های زنده نقاشی با محوریت امام رضا(ع)
	-اجرای تغزیه با موضوع امام رضا(ع) وائمه اطهار(علیهم السالم)
	-اجرای نمایشهای صحنه ای و خیابانی با موضوع امام رضا(ع)
	-برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع فرهنگ رضوی
	-برپایی نمایشگاه عکس رضوی
	-برگزاری شب شعر رضوی
	-برگزاری مداحی و مولودی خوانی با موضوع امام رضا(ع)
	-برگزاری نمایشگاه معرق نقاشی
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین حیدری
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین محمد همایون زرینه
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()7

استان  :کردستان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/6/15 :لغایت 92/6/21

فعالیت های انجام شده :

	-برگزاری نمایشگاه کتاب با محوریت فرهنگ رضوی
	-همایش عصر داستان رضوی در کامیاران
	-اجرای تواشیح و مولودی خوانی رضوی
	-برگزاری شب شعر رضوی به زبان کردی ،فارسی و عربی
	-برگزاری مولودی خوانی رضوی در شهرستان های استان
	-برگزاری تواشیح در مدح و ثنای امام رضا(ع) توسط نیروی انتظامی استان
	-همایش بررسی ابعاد شخصیتی هاجره خاتون در سنندج
	-تجلیل از خبرنگاران فرهنگ و معارف رضوی
	-برگزاری کارگاه و نشست های تخصصی
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-جناب آقای ماموستا محمدبرازی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین سیدمصطفی میرلوحی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین فراشی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین علی مرادی

277

278

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()8

استان  :لرستان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/6/17 :لغایت 92/6/21

فعالیت های انجام شده :

	-برگزاری جشن های مردمی
	-برنامه های فرهنگی هنری با محوریت فرهنگ رضوی ،نمایش های کوتاه
	-مسابقات فرهنگی ،مولودی خوانی ،نقالی ،مداحی
	-تواشیح،مسابقات فرهنگی با اهدا جوایز ،مشاعره ،شعرخوانی و..
	-برگزار ی نمایشگاه هفته فرهنگ رضوی شامل غرفه های کتاب ،هنر های تجسمی ،خوشنویسی،
عکس ها برگزیده و سایر محصوالت فرهنگی
	-برگزاری نمایشگاه مجموعه آثار برگزیده  3جشنواره تصویری ازدعای باران
	-برگزاری چهارمین جشنواره شهرستانی تصویر سازی باران عشق به مناسبت میالد امام رضا(ع)
همراه با نکوداشت آیت اهلل سید محسن شریعتمداری(برگزار کننده نماز باران در بیش از  70سال پیش)
	-راه اندازی کاروان فرهنگی،هنری و مذهبی با  5اجرا ش��امل مجموعه برنامه های نمایش کوتاه،
منقبت خوانی ،مولودی خوانی ،شعرخوانی ،مسابقه فرهنگی و ....در روستاهای بروجرد
	-هماهنگی با رادیو بروجرد جهت پخش صلوات خاصه امام رضا(ع)در ایام هفته رضوی
	-رو نمایی از تابلوهای مزین شده به حدیث سلسله الذهب ثامن الحجج
	-هماهنگی با مساجد جهت پخش زیارت نامه و صلوات خاصه امام رضا(ع) از ماذنه های مساجد.
	-جشنواره فرهنگی هنری ویژه بانوان
	-جشن میالد حضرت معصومه(س) و روز دختر
	-اجرای نقاشی دیواری با موضوع فرهنگی رضوی
	-اجرای نمایش های خیابانی رضوی
	-افتتاح جشنواره استانی دو ساالنه عکس
	-اقتتاح نمایشگاه خوشنویسی رضوی
	-جشنواره منطقه ای شعر رضوی
	-اجرای منقبت خوانی ،چاووشی خوانی با حضور هنرمندان برجسته درفضاهای عمومی
	-اجرای ایس��تگاه و نمایشگاه نقاشی با موضوع فرهنگ رضوی با عنوان کبوتران حرم با همکاری
کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
	-برگزاری جشنواره استانی پیامک رضوی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

	-جشنواره استانی طراحی پوستر رضوی
	-همایش با نوان فعال فرهنگ رضوی با مشارکت جامعه القرآن و موسسسات قرآنی
	-برگزاری جشنواره نقاشی کودکان با عنوان کودکان حرم
	-برگزاری همایش بانوان با موضوع فرهنگ رضوی و مولودی خوانی
	-مسابقه وبالگ نویسی رضوی در طول هفته فرهنگ رضوی
	-برگزاری مسابفه فرهنگی کتابخوانی رضوی در طول هفته رضوی
	-همایش بزرگ علمی بانوان فعال در حوزه فرهنگ رضوی
	-جشنواره خوشنویسی سلسله الذهب
	-برگزاری جشنواره داستان و داستان کوتاه رضوی
	-اجرای منقبت خوانی ،چاووشی خوانی با حضور هنرمندان برجسته درفضاهای عمومی
	-برگزاری جشنواره شعر بومی محلی رضوی با حضور شعرای برتراستان
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()9

استان  :البرز

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/6/15 :لغایت 92/6/25

فعالیت های انجام شده :

	-نشست های تخصصی با موضوع فرهنگ رضوی
	-نشست تخصصی با موضوع سبک زندگی رضوی
	-همایش خانواده و تربیت رضوی
	-نمایشگاه کتاب رضوی
	-نمایشگاه عکس رضوی
	-نمایشگاه هنرهای تجسمی رضوی
	-برگزاری شب شعر رضوی
	-مسابقه عکاسی رضوی
	-مسابقه نقاشی امام مهربانی ویژه کودکان
	-مسابقه فرهنگی سیره ائمه اطهار
	-اجرای نمایش های مذهبی
	-اجرای تعزیه( مجلس اعجاز امام رضا(ع))
	-نشست مهرورزی به فرزندان در فرهنگ رضوی
	-مسابقه کتابخوانی رضوی(شیوه همسرداری)
	-برگزار نمایشگاه خوشنویسی رضوی( احادیث ،جمالت و).. .
	-برگزاری نمایش های خیابانی با موضوع امام رضا(ع)
	-نشست زندگی های برتر
	-نمایش صحنه ای با موضوع فرهنگ رضوی
	-برگزار شب شعر و عصر خاطره با موضوع امام رضا(ع)
	-برگزار مسابقه عکس( نماز ،مسجد ،دعا و).. .
	-برگزاری ورک شاپ طراحی و نقاشی( ویژه کودکان و نوجوانان)
	-برگزاری همایش دختران آفتاب
	-برگزاری همایش خط آل محمد(ص) بصیرت ،عفت و طهارت
	-مسابقه کتابخوانی نظام حقوق زن در اسالم
	-همایش معصومیه

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

	-برگزاری برنامه های فرهنگی ورزشی
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
سخنران برنامه :
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین ولی زاده
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین رشیدی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین فخر حسینی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر دهنوی
	-حضرت حجت االسالم و المسلمین فالح
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گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()10

استان  :اصفهان

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/6/19 :لغایت 92/6/26

فعالیت های انجام شده :
	-اجرای تأتر با موضوع امام رضا(ع)
	-همکار در برگزاری همایش بین المللی امامزادگان
	-مشارکت در برگزاری همایش قصه گویی رضوی
	-برپایی نمایشگاه جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی
	-برپایی جشنواره هنری آه و آهو
	-بررسی و نقد کتاب با حضور آقایان دکتر دادبه ،دکتر اسماعلیل امینی و دکتر عبدالجبار کاکایی
	-برپایی نمایشگاه تایپو گرافی با موضوع کریمه اهل بیت(س)
	-برگزاری جشنواره فارغ التحصیلی و جشنواره فیلم اولی ها با همکاری انجمن سینمای جوانان
	-برگزاری شب شعر رضوی
	-برگزاری جشنواره فیلم کوتاه( پویانمایی و نماهنگ رضوی)
	-برگزاری مسابقات خاطره نویسی
	-برگزاری مسابقه حفظ و ارائه  40حدیث رضوی
	-و سایر برنامه های اجرا شده.. .

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()11

استان  :قم

مجری  :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
زمان اجرا  92/6/16 :لغایت 92/6/26

فعالیتهای انجام شده
	-افتتاح نمایشگاه دستاوردهای  10ساله جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
	-افتتاح نمایشگاه کریمه اهل بیت(ع)
	-برگزاری نشست های تخصصی و پرسش و پاسخ
	 -برگزاری مسابقات فرهنگی
	-چاپ و رونمایی از  8عنوان کتاب با موضوع محوری حضرت امام رضا(ع)
	-رونمایی از  2عنوان کتاب کودکانه با موضوع امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)
	-اجرای نمایش ،چاووشی خوانی ،مدیحه سرایی
	-نمایشگاه کتاب با موضوع فرهنگ رضوی
	-ایجاد ایستگاه های صلواتی و جشن دهه کرامت
	-کارگاه های تخصصی نقاشی و خوشنویسی

()12

استان  :زنجان

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/1/31 :لغایت 92/2/5

فعالیت های انجام شده :
برگزاری کارگاه های نقاشی ،سفالگری ،نشریه دیواری ،تأترکاغذی وقصه های رضویبرگزاری نمایشگاه از آثار رضوی مربوط به استانهای آذربایجان غربی و قم و آثار نقاشی قصه هایقرآنی اعضا
همکاری سازمان های تبلیغات اسالمی ،امور کتابخانه های عمومی و صنایع دستی و بهزیستی-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
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گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()13

استان  :لرستان

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/2/7 :لغایت 92/2/12

فعالیت های انجام شده :

اجرای فعالیتهای رضوی محور در کلیه ی مراکزبرنامه ریزی و تشکیل کارگاه های فرهنگی هنری و ادبی با محوریت موضوعی رضوی در کلیه یمراکز( برنامه ریزی جهت تداوم کارگاه های مذکور و ارایه ی آثار کیفی برای شرکت در جشنواره های
رضوی
برگزاری نمایشگاه شامل آثار اعضاء و مربیان استان ،آثاری از دستاوردهای دیگر استانها ،کارگاه هایآموزشی و.. .
-و سایر برنامه های اجرا شده.. .

()14

استان  :هرمزگان

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/2/7 :لغایت 92/2/13

فعالیت های انجام شده :
برگزاری کارگاه نقاشیبرگزاری کارگاه سفالگریبرپایی نمایشگاه آثار رضویبرنامه ریزی جهت حضور مدارس در بازدید از نمایشگاهبرنامه ریزی جهت اجرای برنامه های فرهنگیدعوت از سازمانها و نهادهای مرتبط جهت همکاری در برگزاری هفته های فرهنگ رضوی-و سایر برنامه های اجرا شده.. .

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)
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()15

استان  :اردبیل

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/2/12 :لغایت 92/2/19

فعالیت های انجام شده :

برپایی نمایشگاه از آثار رضوی اعضا که که در جشنواره های رضوی سال های قبل حضور داشتند برپایی نمایشگاه از آثاراعضا و مربیانی که حائز رتبه های بین المللی و کشوری در سالهای قبل بوده اندبرگزاری جلسات و کارگاه های قصه گویی با موضوع رضویبرگزاری کارگاه های نقاشی با موضوع رضوی برگزاری کارگاه های عکاسی با موضوع رضوی و عکس یادگاری با ضریح امام رضا(ع)( پرده ضریح مبارک)برگزاری کارگاه فیلم با موضوعات دینیبرگزاری کارگاه سفالگریبرگزاری نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگیبرنامه های جنبی فرهنگی ،هنری و ادبی با موضوع رضوی که توسط دستگاه های اجرایی فوقالذکر اجرا شد
-و سایر برنامه های اجرا شده.. .

()16

استان  :ایالم

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/2/14 :لغایت 92/2/19

فعالیت های انجام شده :
برگزاری نمایشگاه آثار نشریه ی دیواری ،کتابسازی با موضوع رضوی و آثار اعضابرپایی ایستگاه نقاشیبرپایی ایستگاه خوشنویسیبرپایی ایستگاه ادبی( دل نوشته ها)برپایی ایستگاه قصه گویی(قصه گویی رضوی)-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
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()17

استان  :بوشهر

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/3/3 :لغایت 92/3/10

فعالیت های انجام شده :

		
یک تصویر از یک حدیث رضوی			
نامه ای برای امام رضا(ع)انیمیشن رضوی						
نمایشنامه خوانی رضوی			
پرده خوانی رضویسرود رضوینشریه نگاری رضوی-و سایر برنامه های اجرا شده.. .

-

کتابسازی رضوی
قصه گویی رضوی
عکاسی رضوی
پژوهش رضوی
شعرخوانی و مشاعره ی رضوی

()18

استان  :سمنان

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/3/25 :لغایت 92/3/31

فعالیت های انجام شده :
برپایی نمایشگاه آثار اعضای استان در رشته های مختلف جشنوارهمکاتبه با استان های مجری جشنواره های رضوی در خصوص دریافت آثار نشریه ی دیواری،کتابسازی رضوی ،یک تصویر از یک حدیث رضوی ،پژوهش های نوجوان ،نام ها و نشانه ها
هماهنگی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان جهت مشارکت در برگزاری هفته های فرهنگرضوی
ایجاد غرفه های مختلف فرهنگی هنری چون قصه گویی ،پژوهش ،نقاشی ،ادبی ،عکاسی و.. .هماهنگی و مشارکت با گروه تولید کودک و نوجوان سیمای مرکز استان جهت تهیه گزارش ،خبرو.. .
-و سایر برنامه های اجرا شده.. .

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()19

استان  :چهارمحال و بختیاری

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/4/1 :لغایت 92/4/6

فعالیت های انجام شده :

نمایشگاهی از آثار منتخب فعالیتهای  8استان مجری برنامه های موضوعی امام رضا(ع) در طولهفته ی فرهنگ رضوی
برگزاری ویژه برنامه ی رضوی در  6شهرستان با حضور چند تن از خدام حرم امام رضا(ع)مسابقه ی عکس رضوی استانیبازآفرینی و بازنویسی متون رضوی( اخبار ،روایات ،احادیث)رونمایی از کتاب با محوریت امام رضا(ع)مسابقه ی خاطره نویسی کودکان و نوجوانان-و سایر برنامه های اجرا شده.. .

()20

استان  :مرکزی

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/4/2 :لغایت 92/4/8

فعالیت های انجام شده :
برگزاری نمایشگاه به صورت استانی و کشوریایجاد کارگاه نشریه نگاری رضوی ایجاد کارگاه کتابسازی رضویایجاد کارگاه یک تصویر از یک حدیث رضویبرگزاری نمایشگاه کتاب-و سایر برنامه های اجرا شده.. .
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()21

استان  :گیالن

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/4/12 :لغایت 92/4/18

فعالیت های انجام شده :

نمایشگاهی از دستاوردهای فرهنگ رضوی مراکز در بخش های فرهنگی ،هنری و ادبیایجاد کارگاه های قصه گویی کودک و نوجوانایجاد کارگاه های ادبی و هنرینمایشگاه نشریه ی دیواری و کتابسازی و نقاشی استان های مجری برنامه های رضویایجاد نمایشگاهی از کتاب و آثار فرهنگ رضوی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی وکانون مساجد استان
-سایر برنامه های مرتبط

()22

استان  :خراسان شمالی

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/4/29 :لغایت 92/5/2

فعالیت های انجام شده :
برگزاری نمایشگاه هفته ی فرهنگ ر ضوی در قالب قصه گویی رضوی ،پرده خوانی رضوی،کتابخوانی رضوی ،نمایشنامه خوانی رضوی
ایجاد کارگاه های سفالگریایجاد کارگاه های نقاشیایجاد کارگاه های ادبی-سایر برنامه های مرتبط

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()23

استان  :خراسان جنوبی

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/5/26 :لغایت 92/5/31

فعالیت های انجام شده :

برگزاری کارگاه های ادبی در شهرستانهای استانبرگزاری کارگاه های نقاشی در شهرستانهای استانبرگزاری کارگاه های سفالگری در شهرستانهای استانبرگزاری کارگاه های نشریه دیواری در شهرستانهای استانبرگزاری جلسات پژوهش در شهرستانهای استانبرگزاری کارگاه های شعرخوانی در شهرستانهای استانبرگزاری کارگاه های کتاب و کتابخوانی در شهرستانهای استانبرگزاری نمایشنامه خوانی در شهرستانهای استانبرگزاری کارگاه های انیمیشن و نقاشی و ادبی در مرکز استانبرگزاری بحث آزاد در قالب فرهنگی منور رضویبرگزاری کتاب و کتابخوانی با محوریت فرهنگ رضویبرگزاری کارگاه سفالگری در مرکز استانسایر برنامه های مرتبط()24

استان  :کهگیلویه و بویراحمد

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/6/2 :لغایت 92/6/8

فعالیت های انجام شده :
برپایی نمایشگاه آثار و دستاوردهای جشنواره های امام رضا(ع)برگزاری ایستگاه نقاشیبرگزاری ایستگاه قصه گوییبرگزاری ایستگاه ادبی-سایر برنامه های مرتبط
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گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

()25

استان  :البرز

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/6/9 :لغایت 92/6/15

فعالیت های انجام شده :
		
برگزاری نمایشگاهی ازآثار رضوی			
نمایشگاه آثار عکاسی			
پخش فیلم رضوی				
ایستگاه نقاشی			
-ایستگاه خوشنویسی

-

نمایشگاه یک تصویر از یک حدیث رضوی
نمایشگاه آثار ادبی( نامه ای به امام رضا(ع))
کارگاه قصه گویی رضوی
مسابقه ی جشنواره ی قصه گویی( جهت اعضا)
سایر برنامه های مرتبط

()26

استان  :قزوین

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/6/12 :لغایت 92/6/26

برپایی نمایشگاه رضوی با استفاده از آرشیو جشنواره های رضوی سالهای گذشتهبرپایی جشنواره ی معرفی شخصیت به صورت دیواری با تکنیک های مختلفقصه گویی رضوی( مربی و اعضا برگزیده در نمایشگاه استانی)برپایی نمایشگاه آثار جشنواره های رضوی استانیبرپایی نمایشگاه کتاب با اولویت موضوع رضویبرپایی نمایشگاه توانمندی های کانونتقدیرو تشکر از برگزیدگان جشنواره های رضوی استانی و کشوری سال 1391برپایی غرفه ی سفالگری در نمایشگاه استانی با موضوع رضویبرپایی کارگاه خوشنویسیبرپایی کارگاه نقاشی با موضوع نقوش اسالمیمسابقه ی ادبی با موضوع نامه ای به امام رضا(ع)مسابقه ی جمله نویسی با موضوع رضوینشست ادبی با محوریت رضویبرگزاری کارگاه داستان نویسی رضوی-سایر برنامه های مرتبط
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استان  :گلستان

مجری  :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
زمان اجرا  92/6/16 :لغایت 92/6/21

-برگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب کتابسازی رضوی

برگزاری کارگاه کتابسازی رضویبرگزاری نمایشگاهی از آثار منتخب یک تصویر از یک حدیث رضویبرگزاری کارگاه نقاشی رضویبرگزاری جشنواره انیمیشن رضوی در بخش کودک و نوجوان با دعوت از استانهای مازندران،خراسان شمالی و سمنان
برگزاری نمایشگاه و کارگاه نشریه دیواری رضویبرگزاری مسابقه ی ادبیتقدیر از برگزیدگان استانی جشنواره های رضویگفتمان رضوی-سایر برنامه های مرتبط
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فصل هفتم
اختتامیه یازدهمین

جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
استان خراسان رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
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مت�ن س�خنرانی جناب آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش�اد اسلامی در مراس�م اختتامیه
یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
خدای را سپاس میگویم که توفیق یافتم در این محفل باشکوه شرکت کنم و اختتامیه جشنواره بینالمللی
امام رضا(ع) را در کنار بارگاه ملکوتی آن حضرت و در حضور شما فرزانگان و خادمان فرهنگی این آستان
برگزار کنیم .در نیمه محرم س��ال  201هجری ،کاروانی که فرزند فاطمه را در میان خود داش��ت با مدینه
النب��ی خداحافظ��ی نمود و قدم در راه طوالن��ی مرو نهاد .این کاروان در هر منزل ک��ه توقف نمود با انوار
ملکوتیاش دلهای تاریک را روش��نی بخشید و گمگشتگان وادی جهل را با چشمه جوشان علم لدنیاش
سیراب نمود.
کاروانی که عطر دوستی و عاشقی میپراکند و امیدها را در دلها زنده کرد و نهال فرهنگ پربار رضوی را
در خاک پاک سرزمین پارسه افشاند و سراسر این سرزمین را با قدوم خویش متبرک نمود.قرنها میگذرد
اما این کاروان همچنان در گذر است و آن نهال پاک هر روز برافراشتهتر و تنومندتر میشود.
جش��نواره بینالملل��ی امام رضا(ع) ب��ا تحفههایی از فرهنگ و هنر رضوی و کاروانیان��ی از تبار فرزانگان و
فرهیختگان که در یازدهمین س��فر خویش از  31اس��تان گذشته و  75کش��ور را درنوردیدهاند ،امشب به
یمن والدت حضرتش در مش��هدالرضا در کنار بارگاه علیبنموسیالرضا(ع) با جالل و جبروت رحل اقامت
افکندهاند.
کاروانی که بود بدرقهاش لطف خدای   	 به تجمل بنشیند به جاللت برود
تحفههای کاروان رضوی و جش��نواره فرهنگیاش ،آنقـدر فراوان و پربرکتاند که بازگویی فهرس��ت همه
آنچه در دل این رویداد بزرگ فرهنگی هنری صورت پذیرفته است و نام و نشان هزاران پدیدآورندهای که
در سایهسار لطف رضوی عظمت یافتهاند از توان این مجال خارج است.
ه��زاران نویس��نده ،ش��اعر ،هنرمند و نوآفرین در پناه و در جوار این جش��نواره بالیدهان��د و اینک در دهه

کرامت ،خلعت خدمت خویش را از آس��تان مقدس علیبنموس��ی(ع) دریاف��ت میکنند .فرهنگ رضوی
دریای بیکرانی اس��ت که ساحل آرامشبخش آن میتواند پذیرای همه مردم ایران و مشتاقان این فرهنگ
در سراسر جهان باشد.
از ب��رکات بارگاه ملکوتی حضرت ثامنالحجج(ع) همین بس که همواره کانون وحدت و وفاق بوده اس��ت.
همه اقش��ار ،اقوام و مذاهب کش��ور همواره حول این کانون نور گرد آمده و از پرتو ملکوتی آن بهره بردهاند
و دس��ت در دس��ت هم یکدل و همراه شدهاند .وجود آس��تان مقدس احمدبن موسی شاهچراغ در شیراز،
کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(س) در قم و بارگاه ملکوتی علیبنموسیالرضا(ع) در مشهد ،مدار
جغرافیای وحدت و انس��جام اس��ت که از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق ایران ادامه دارد؛ مداری که در
تناسب با عتبات عالیات تکمیل و موجب همبستگی آیینی و قومی در منطقه شده است.
به اس��تناد تاریخ ،خورش��ید آس��مان فقاهت و عالم آل رس��الت در گود مناظراتش ،بارها پشت مأمون را
ب��ه زمین رس��وایی زد و با عص��ای دانش خویش به مص��اف مارهای مکر فرعون زمان رفت .دانش��مندان
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غیرمسلمان بارها مقابل تخت پادشاهیاش زانوی اعتراف و ادب به زمین زدند .مناظراتی تاریخی که نباید
از نقش وحدتآفرین آن در میان ادیان آسمانی غافل ماند؛ و این جنبه به بینالمللی شدن جشنواره امام
رضا کمک فراوانی کرده است.
فرهنگ ایرانی ،همواره در س��ایه معارف اهل بیت(ع) و با همبس��تگی و وحدت تعالی یافته و به بار نشسته
است و این رمز توفیق فرهنگ رضوی است که نهال یازده ساله جشنواره را به درختی تنـاور و مثمر تبدیل
ساخته است تا امروز اهل فضل و فرهنگ در سایه آن مشعوف و به خلق آثار فاخر هنری مشغول باشند.
از مهمتری��ن برکات این جش��نواره جمع ش��دن متولیان متعدد حوزه فرهن��گ و هنر حول محور فرهنگ
رضوی است و این دستاوردی بزرگ و الگویی برتر برای همکاری دستگاهها در دیگر رویدادهاست.
     جش��نواره بینالملی امام رضا(ع) به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی هنری جمهوری اس�لامی ایران
یکی از بارزترین مظاهر دیپلماسی فرهنگی در داخل و خارج از مرزها به شمار میآید؛ نقشی کمنظیر که
دیگر رویدادهای فرهنگی هنری کمتر قادر به ایفای آن بودهاند.
توس��عه جشنهای مردمی دهه کرامت به صورت گس��ترده در همه شهرها و روستاها ،برگزاری هفتههای
فرهنگ رضوی در سراس��ر کش��ور ،خلق بیش از  873000اثر فرهنگی ،هنری ،ادبی و پژوهشی با رویکرد
تروی��ج فرهن��گ رضوی ،ایجاد انس��جام حول محور فاخ��ر فرهنگ رضوی و ش��کلگیری جریان نیرومند
فرهنگی و هنری در عرصههای ملی و بینالمللی همه و همه با بهرهگیری از برکات این والدت فرخنده و
میمون تحقق یافته است.
تردیدی نیست که جشنواره موفقی با این همه دستاوردهای دلنشین و رویدادی با چنین وسعت و عظمت
و این همه مخاطب ،نیاز به حمایت بیش��تر دارد و این حمایت از هماکنون و در طلیعه جش��نواره دوازدهم
آغاز خواهد شد.
از همه کسانی که بنیانگذار این جشنواره بودهاند و آنان که در طول این سالها به شوق خدمت به آستان
س��لطان ملکپاس��بان ،کوشش کردهاند تش��کر میکنم؛ به ویژه افراد گمنامی که بیادعا در گوشه و کنار
کشور بار اصلی مسئولیت جشنواره را بر دوش داشتهاند.
الزم میدانم از تولیت معظم آستان قدس رضوی حضرت آیتاهلل واعظ طبسی ،امام جمعه محترم مشهد
حضرت آیتاهلل علمالهدی ،استاندار محترم خراسان رضوی و دیگر نهادهایی که در برگزاری این جشنواره
مشارکت داشتهاند صمیمانه سپاسگزاری کنم.
از دبیر محترم جش��نواره جناب آقای جعفری ،اعضای دبیرخانه و کارکنان بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) نیز
تشـکر میکنم .هر چند پاداش اصلی خدمتگذاران این آستان نزد پروردگار محفوظ و در پیشگاه سلطان
سریر ارتضا مأجور است اما قدردانی از کارشناسان و کارکنان خدوم جشنواره در مشهد و سایر نقاط کشور
را ب��ر خود فریضه میدانم و از دبیر محترم میخواهم برای قدردانی از همکاران خویش اهتمام بیش��تری
داشته باشند.
جا دارد در این لحظات در آس��تان ملکوتی آن امام همام به تواضع بایس��تیم و بازگش��ت کاروان جشنواره
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بینالمللی امام رضا(ع) را پس از س��فری دور و دراز با رهآوردهایی ارزش��مند جشن بگیریم .امشب در این
آس��تان مقدس سر تعظیم فرود میآوریم که ما را در جرگه خادمان خویش و در ساحت فرهنگیاش قرار
داد .ما امش��ب آمدهایم تا در خجس��ته میالد مسعود فرخنده آن حضرت عزت و عظمت فرهنگ رضوی و
تعالی و بالندگی آن را در کنار بارگاه ملکوتیاش جشن بگیریم.
ای آفتاب طوس! ای هشتمین فروغ رأفت و مهربانی ! که هزاران دل شوریده و نیازمند را حاجتروا ساخته
و آهوان رمیدهدل را که به س��ویت گریزان بودند پناه دادی و سرش��ار از لطف و عنایت کردی .در این شب
زرین تو باشد و هر پگاه ،پرواز
سپیدبال گنب ِد
با سعادت کبوت ِر جان ما نیز آرزو دارد یکی از هزاران کبوتر
ِ
ِ
را در آستان تو تجربه کند.
پروردگارا در این شب خجسته ،باران رحمتت را بر نیازمان ببار ،اشتیاقمان را با استجابت دعایمان پاسخ
گو و از دریای لطف بیـکران خود سیرابمان ساز.
پروردگارا ما را در راهی که گام نهادهایم توفیق ده و ما را جزء خادمان این درگاه مقرر فرما.
« ربنا آتنا من لدنک رحمه و هئ لنا من امرنا رشدا »
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متن س�خنرانی حجت االسلام و المسلمین آقای س�الک کاشانی رئیس کمیس�یون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ....افتخ��ار می کنیم که ش��اهد برگزاری چنین جش��نواره هایی در کش��ور هس��تیم چرا ک��ه برپایی این
جشنوارهها نقش موثری در ترویج فرهنگ رضوی در سطح جهان دارد .زمین هیچ گاه از حجت خدا خالی
نبوده است و در حدیث مبارک سلسله الذهب نیز امام رضا(ع) بر همین نکته تاکید کرده اند و لزوم پیروی
و اطاعت از حجت خدا را تنها راه نجات انس��انها در زمین دانس��ته اند.امروز تا ظهور حضرت قائم آخرین
حجت خداوند بر روی زمین ،پیروی از ولی و جانشین ان حضرت الزم و ضروری است.
حضرت امام خمینی پایه و اصل نظام جمهوری اسالمی را بر محوریت سالله اهل بیت پایه گذاری کردند.
امروز پیروی از رهبری ،پیروی از اهل بیت و پایبندی به اصل جمهوری اسالمی است.
تا رسیدن این جشنواره به سطح اصلی و ایده ال خود ،که مطرح شدن در سرتاسر جهان است ،راه درازی
مانده و برای رس��یدن به این مقصد طوالنی تمام دس��تگاهها و جریانهای فکری و فرهنگی و هنری کشور
باید بسیج شوند و تعاملی همه جانبه با هم داشته باشند.
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) باید در برابر جشنواره های فاخر جهانی برابری کرده و قد علم کند ،این
امر ظرفیت های مختلفی را نیازمند اس��ت و برای گس��ترش این بس��تر باید از ظرفیت مسئولین و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و ظرفیت مردمی استفاده کرد.
هر سال شاهد دستاوردهای ارزشمندی در این جشنواره هستیم که برگزاری اولین کنگره امام زادگان در
اصفهان جدیدترین این دستاوردها در سال جاری بوده است که سبب شناخت هرچه بیشتر امام زدگان در
سطح کشور شد و ما به خاطر برگزاری آن خدا را شکر می کنیم.جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) فرهنگ
امامت و والیت را در س��طح جهان گسترش میدهد و براین اساس مجلس شورای اسالمی بر خود بالید و
ردیف مستقلی برای این جشنواره در بودجه کشور لحاظ کرد تا جشنواره بین المللی فرهنگی وهنری امام
رضا(ع) با تمام ظرفیت ها و امکانات مورد نیاز بتواند گامی موثر در ترویج فرهنگ رضوی در جهان بردارد.
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متن س�خنرانی آقای محمد حس�ین فروزان مهر اس�تاندار خراس�ان رضوی ،درآیین اختتامیه
یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...ارتقای ظرفیت های موجود در مسیر توسعه فرهنگ رضوی ضروری است و توسعه فرهنگ رضوی یکی
از ضرورت های زندگی در عصر حاضر اس��ت .در دنیای کفر و اس��تکبار امروزی عاش��قان اهل بیت(ع) که
عدالت طلب هستند با عشق و خلوص حرم امام رضا(ع) را مامن و آرامشگاه خود می دانند .آستان قدس
رضوی کانون همدلی و آرامش میان همه مس��لمانان اس��ت و عشق به اهل بیت(ع) و حضرت رضا(ع) مرز
و ملیت نمی شناسد و همه عاشقان را در حرم رضوی گرد هم می آورد و ایرانیان که پیشینه افتخار آمیز
در خدمتگ��ذاری به این دردانه آل اهلل دارند همواره در کن��ار نعمت و اینکه افتخار این نعمت الهی دراین
سرزمین نصیبشان کرده ،شکر آن را به جای می آورند.
امروزه جدال دش��منان با دنیای اس�لام بر سر سبک و سیاق زندگی است ،استکبار می خواهد زشتی های
خود را با زرق و برق رس��انه هایش پوش��انده و ما را در تارهای تنیده ش��یطانی و دودس��تگی غرق کند و
این همان س��بک زندگی ش��یطانی آن ها است.در برابر زندگی شیطانی که دش��من با همه توان خود در
این میدان وارد ش��ده اس��ت سبک زندگی مورد توجه قرار می گیرد که س��بک زندگی رحمانی و رضوی
نام گرفته و از همین جهت باید فرهنگ رضوی را ترویج و توس��عه داد.جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
تجربه فرخنده و مبارکی اس��ت و از منظر اهل بیت(ع) و س��یره رضوی به سبک زندگی پرداخته است ،در
آینده باید اقدامات ارزشمندی داشته باشد .متولیان جشنواره بین المللی امام رضا(ع) باید با جریان سازی
فرهنگی و رضوی در مسیر سبک زندگی اقدامات ارزشمندی داشته باشند و این مستلزم بازشناسی مفهوم
زیارت و زندگی رضوی اس��ت.باید ترویج س��بک زندگی اس�لامی و رضوی در چارچوب مهندسی اسالمی
صورت گیرد و از این بس��تر فرهنگی ش��رایطی به وجود آید که بتواند س��یره امام رضا(ع) را به درستی به
جهانیان معرفی کرده و اثر بخش باشد تا در جامعه امروزی منشا تحوالت فرهنگی گردد.
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متن سخنرانی جناب آقای س�یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام
رضا(ع) و دبیرجشنواره در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره
مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) در حالی به میعادگاه یازدهم خود رسیده است که میمنت و
برکت نام امام همام علی ابن موس��ی الرضا علیه آالف تحیه و الثناء ش��گفتی آفرین و فراتر از آنچه در نظر
بود و آنچه پیش بینی می شد با خود رشد و توسعه و فراگیری را به همراه آورد.
بدون ش��ک بهره گیری از عظیم ترین س��رمایه فرهنگی و ذخیره ی معنوی کشور یعنی نام با برکت امام
رضا(علیه السالم) به عنوان تنها امام میهمان در سرزمین والیت مدار ایران اسالمی اصلی ترین عامل رشد
سریع و بی نظیر جشنواره در یازده دوره ی گذشته خود بوده است.
همدلی و همسویی سطح وسیعی از ظرفیت دستگاه های اجرایی کشور در یک راستا هماهنگ و برنامه
ریزی شده نه کم سابقه که بی سابقه بوده است و این ُد ّر گران بهاء حاصل نشده است مگر به برکت نام
عزیز امام هشتم(علیه السالم).
اگرچه مبتنی بر فرمایش بلند مقام معظم رهبری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید نقطه عزیمت عمده ترین
تالشهای فرهنگی کشور باشد نقطه آغازین عزیمت جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم)،این وزارت و حوزه
های تخصصی آن و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سراسر کشور بوده اند اما در ادامه راه همراهی و همدلی
رس��انه ها به ویژه رسانه ملی ،مطبوعات و خبرگزاری ها ،دانشگاه ها ،کانون های پرورش فکری کودکان و
نوجوانان سراس��ر کشور ،سازمان محیط زیست ،کمیته امداد امام خمینی(رحمه ا ...علیه) ،سازمان میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ،وزارت ورزش و جوانان ،بسیج ،سازمان اسناد و کتابخانه های آستان
قدس رضوی ،مراکز فرهنگی و اصحاب فرهنگ وهنرو بیش از یکصد دستگاه اجرایی و فرهنگی و حمایت
همه جانبه دولت محترم و مجلس محترم ،ائمه محترم جمعه و اس��تانداری های سراس��ر کش��ورو بیش از
همه حمایت مراجع عالیقدر و علمای اعالم سبب گشت که جشنواره در عرصه ملّی و بین المللی به منصه
ظهور برسد.
و شیرین تر و شنیدنی تر این که جشنواره فرصتی فراهم ساخت تا ظرفیت های جدیدی در حوزه فرهنگ
رضوی همانند دهه کرامت توس��ط مردم،روز تجلیل از امام زادگان و بقاء متبرکه با مس��اعی سازمان اوقاف
و امور خیریه کش��ور ،روزبزرگداشت حضرت احمد ابن موسی ش��اهچراغ(علیه السالم) به همت آن آستان
مقدس و مس��ئوالن محترم اس��تان فارس در تقویم فرهنگی کش��ور ثبت ش��ود و احیاء قدمگاه های مسیر
هجرت تاریخی حضرت امام رضا(علیه السالم)با راه اندازیکاروان های نمادین و ایجاد فضای با نشاط معنوی،
از ش��لمچه تا سرخس توس��ط ارادتمندان و شیفتگان حضرت و ساماندهی جش��ن های عید رضوی با 17
کارگروه از اقش��ار مختلف مردمی با تمهیدات س��تاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد در سطح
شهرها و روستاها و مجامع مختلف شکل بگیرد.
مش��ارکت گس��ترده هنرمندان ،ارباب اندیشه و اصحاب قلم در داخل و خارج از کشور در تولید و نشر آثار
علم��ی ،فرهنگی ،هنری و س��ینمایی در زمینه فرهنگ رضوی با الهام از آم��وزه های رضوی برگپر افتخار
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دیگری از جریان سازی فرهنگی این جشنواره است.
نقش بی بدیل آستان قدس رضوی ،آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(سالم ا ...علیها) و سومین حرم
اهل بیت حضرت شاهچراغ(علیه السالم)در الهام بخشی به این جشنواره والیی رمز گسترش کمی و کیفی
جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) بوده و هست.
نو آوری های مراکز علمی و تحقیقاتی در بستر فعالیت های این جشنواره به ویژه در پرداختن به موضوع
سبک زندگی رضوی و فعالیت های پژوهشی در زمینه احادیث رضوی از جمله نکات قابل توجه است که
نمونه بارز آن را می توان به کوشش موفق موسسه دارالحدیث قم در همراهی با برنامه ای با همین عنوان
و یا دانشگاه امام صادق(علیه السالم) در همایش علمی صحیفه رضویه اشاره نمود.
خش��ت آغازین توسعه جش��نواره در خارج از مرزها توسط س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بر زمین
گذاش��ته ش��د اما در عرصه توسعه برون مرزی نیز اکنون س��ازمان های مردم نهاد چون جامعه المصطفی
العالمیه و مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السالم) و دهها گروه و جمعیت دیگرشانه به شانه متولیان دولتی
پیش��برد اهداف جش��نواره را در  200نقطه از جهان بر دوش گرفته اند و ظرفیت مدارس ایرانی خارج از
کشور نیز کمک شایانی برای حضور مخاطبان جوان در این جشنواره بوده است.
توسعه جشنواره در ابعاد بین المللی به گونه ای است که اینک می توان این جشنواه را بهترین بستر برای
توسعه روابط فرهنگی دانست.
روش و منش امام رئوف حضرت امام رضا(علیه السالم) الگویی از سبک زندگی اسالمی ،همزیستی ،تدبیر
و تعامل به بش��ریت عرضه فرموده اس��ت که بهره گیری از این روش و منش آن هم در قالب زبان جهان
شمول هنر و فرهنگ راهی منحصر به فرد برای دیپلماسی فرهنگی است.
اکنون که بدخواهان اسالم و انقالب اسالمی مهمترین روش آسیب رساندن به جوامع مسلمانان را اختالف
افکنی برگزیده اندجش��نواره بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) با الهام از س��یره آن امام همام می تواند
چهره ی رحمانی و پر عطوفت فرهنگ اسالم ناب محمدی(صلی ا ...علیه و آله)و فرهنگ دوستی و نجابت
مردم ایران را در قالب های هنری به جهانیان عرضه دارد تا تهدیدهای گوناگون فرهنگی به فرصتی برای
تعامل تبدیل گردد .و دیپلماسی فرهنگی مطرح در برنامه های وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی را از
این طریق جامه ی عمل بپوشاند.
با دستاوردهای یازده دوره جشنواره که بخشی از آن اشاره شد دیگر ،این سوال که:
آیا می توان بر فرهنگ اثر گذاشت؟ آیا می توان برای جشن ها الگویی اسالمی معرفی کرد؟و آیا می توان
همه ی متولیان دولتی و غیر دولتی فرهنگ را در کنار یکدیگر متحد ساخت؟پاس��خی شایسته دارد .آری
میتوان،آنگونه که در جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم)به انجام رسیده است.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد
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فهرست خادمان فرهنگ رضوی تجلیل شده درمراسم اختتاميه یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حضرت آيت ا..
العظمي عالمه
حاج شيخ عبداهلل
جوادي آملي

2

جناب آقاي دكتر
سيد محمد
حسيني

سمت

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در دولت دهم
رياست عاليه  5دوره جشنواره بين المللي
امام رضا(ع)
حمايت و كمك به تاسيس و راه اندازي بنياد
بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا(ع)
گسترش كمي و كيفي جشنواره بين المللي
امام رضا(ع) در سطوح ملي و بين المللي
رياست عاليه شوراي سياستگزاري جشنواره
بين المللي امام رضا(ع) از سال  1388تا
1392
كمك به رشد جهشي بخش بين المللي
جشنواره بين المللي امام رضا(ع) تا 200
نقطه در جهان
تشكيل شوراي هماهنگي احياء و
بزرگداشت قدمگاه هاي حضرت امام
رضا(عليه السالم) با عضويت استانداران
استان هاي مسير هجرت و دستگاههاي
ذيربط
حمايت از نهادينه شدن برنامه هاي مرتبط
با بزرگداشت امامزادگان در دهه كرامت با
نگاه به گسترش فرهنگ رضوي
كمك به تصويب رديف اعتباري ويژه زيارت
در كارگروه فرهنگي مورخ  88/8/8مشهد
مقدس

آثار

بخش

موسس موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي
اسراء و تأليف دهها كتاب از جمله :
تسنيم ،تفسير قرآن كريم(تاكنون 27
جلد)
تفسير موضوعي قرآن كريم( 20جلد)
ادب فناي مقربان ،شرح زيارت جامعه
كبيره( 8جلد)
واليت در قرآن
شميم واليت
همتايي قرآن و اهل بيت
علي ابن موسي الرضا(ع)و فلسفه
االلهيه(فلسفه الهي از منظر امام رضا(ع))
علي ابن موسي الرضا(ع) و القرآن
كريم(قرآن كريم از منظر امام رضا(ع))

ملی

ملی
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جناب آقاي دكتر
سيد احمد موذن
علوي

قائم مقام توليت عظماي آستان قدس
رضوي
عضو شوراي عالي فرهنگي آستان قدس
رضوي

جناب آقاي دكتر
محمود صالحي

استاندار خراسان رضوي از سال  1388تا
1391

مديريت در ارتقاي حضور موفق آستان
قدس رضوي در فضاي مجازي با طراحي
مديريت و اجراي طرح پرتال جامع رضوي
مديريت در ارائه خدمات فرهنگي و تبليغي
مطلوب با برگزاري برنامه هاي مختلف و
متنوع براي اقشار مختلف در حرم مطهر
رضوي مبتني بر سنت و سيره رضوي
حضور موثر در مديريت راهبردي و اجراي
موسسات مختلف فرهنگي ،اقتصادي و
درماني آستان قدس رضوي در راستاي
بروز رساني و ارائه خدمات مطلوب
فرهنگي و متناسب با نياز جامعه
توسعه مديريت خدمات آستان قدس
رضوي در حوزه بين الملل با رويكرد
خدمت رساني متنوع فرهنگي و رفاهي به
زائران و ارادتمندان بارگاه منور رضوي در
حرم مطهر و خارج از كشور

ملی

حمايت از چهار دوره برگزاري جشنواره
بين المللي امام رضا(ع)از سال  1388تا
1391
كمك به تاسيس و راه اندازي بنياد بين
المللي فرهنگي و هنري امام رضا(ع)
حمايت از طرح برگزاري جشن هاي دهه
كرامت بمناسبت ايام والدت با سعادت
حضرت امام رضا(عليه السالم) و حضرت
فاطمه معصومه(سالم ا ...عليها) در استان
خراسان رضوي
پيگيري و حمايت از اختصاص بودجه
زيارت در رديف هاي بودجه عمومي كشور
حمايت از برگزاري همايش پايتخت
معنوي ايران در مشهد مقدس و تصويب
مشهد مقدس به عنوان پايتخت معنوي
ايران در شوراي فرهنگ عمومي استان
پيگيري تصويب سالروز ورود حضرت
امام رضا(ع) به نيشابور به عنوان روز ملي
خراسان در شوراي فرهنگ عمومي استان
و پيشنهاد به شوراي فرهنگ عمومي كشور
براي درج در تقويم رسمي كشور

ملی
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5

6

7

حجت االسالم و
المسلمين جناب
آقاي حميدرضا
ارباب سليماني

حجت االسالم
والمسلمین
جناب آقای علی
نهاوندی

جناب آقاي
نصرا ...قادري

دبير ستاد عالي كانون هاي فرهنگي و هنري
مساجد كشور و رئيس شوراي هماهنگي
جشن هاي رضوي در دهه كرامت

مدیرکل صداو سیمای مرکز خراسان رضوی

كارگردان ،منتقد ،نويسنده و مدرس سينما
و تأتر
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ساماندهي و راه اندازي شوراي هماهنگي
جشن هاي مردمي دهه كرامت كشور
با تشكيل  17كارگروه از اقشار مختلف
براي تعميق و گسترش جشن هاي ايام
ميالد باسعادت حضرت امام رضا(عليه
السالم) و كريمه اهل البيت حضرت فاطمه
معصومه(سالم ا ...عليها)
حمايت از جشن هاي مردمي زير سايه
خورشيد از طريق كانون هاي فرهنگي و
هنري مساجد سراسر كشور
انعقاد تفاهمنامه همكاريهاي مشترك با
وزارتخانه ها ،سازمان ها و نهادهاي مرتبط
براي نهادينه شدن جشن هاي دهه كرامت
تعريف و تدوين برنامه هاي ويژه دهه
كرامت در روستاهاي كشور با بهره مندي
از ظرفيت هاي مردمي
فعال سازي استانهاي كشوربا تدوين و
ارسال شيوه نامه فعاليت هاي استاني دهه
كرامت از طريق تشكيل شوراي هماهنگي
جشن هاي رضوي در دهه كرامت
به كارگيري ظرفيت كانون هاي فرهنگي و
هنري مساجد در گسترش جشن هاي دهه
كرامت با مشاركت گسترده مردم

ملی

تولیدات ماندگار فیلم و سریال درعرصه
فرهنگ رضوی به ویژه با موضوع حدیث
سلسله الذهب
اختصاص برنامه ی فاخر تلویزیونی بهشت
هشتم ویژه جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) بصورت ساالنه به مناسبت ایام
میالد
راه اندازی وب سایت جهانی امام رضا(علیه
السالم) به خط سیریلیک

ملی

نويسندگي بيش از  35متن نمايشي
مولف  40كتاب در حوزه نمايش و ادبيات
نمايشي
نويسنده كتاب ارزشمند داستانهاي
دراماتيك براي تأتر رضوي با عنوان يك
قمقمه از كوثر

ملی
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محقق ،پژوهشگر و نويسنده

تاليف دهها كتاب از جمله:
الف :الحيات(به همراهي استاد محمد رضا
حكيمي و علي حكيمي)
ب :عصر زندگي
ج :دفاع از حقوق زن
د :جهاني سازي مهدوي ،جهاني سازي
غربي
ه :انسان گرايي اسالمي
و :امام علي(ع)
ز :تأليف آثار ماندگار در حوزه فرهنگ
رضوي با عنوان فرازهايي از سخنان امام
رضا(عليه السالم) در  5جلد

ملی

مرحوم جناب
آقاي شاهرخ
اورامي

شاعر آييني كردستان متخلص به ماموستا
اهون

مولف كتاب هاي:
توالي علي(ع) در فرهنگ كرد هاي اهل
سنت جهان
شعاع مهر حسين(ع)
ديوان شعر كردي فاطمي و علوي
تأليف كتاب به يادماندنيمهر رضوي در
آيينه ادباي كرد با گردآوري اشعار شعراي
كرد در وصف امام رضا(عليه السالم) از
متقدمين و متاخرين كه همزمان با اتمام
تأليف اين كتاب جان به جان آفرين تسليم
كرد روحش شاد و يادش گرامي باد

ملی

جناب آقاي حميد
شاه آبادي

نويسنده كودك و نوجوان

حجت االسالم و
المسلمين جناب
آقاي محمد
حكيمي

نويسنده كتاب ارزشمند اعترافات غالمان
در حوزه فرهنگ رضوي كه اين كتاب حائز
رتبه هاي ذيل شده است:
رتبه نخست سومين جشنواره كتاب سالرضوي در سال

10

برگزيده سومين جشنواره كتاب سالقصه هاي قرآني
لوح تقدير سيزدهمين جشنواره كتابسالم قم -برگزيده چهاردهمين جشنواره
كتاب كودك و نوجوان
		
تقدير شده كتاب فصلجايزه دوازدهمين جشنواره كتاب سالمبچه ها -جايزه جشنواره شهيد غني پور
لوح زرين چهاردهمين جشنواره كتاب
كانون

ملی
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مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی

کارگردان سینما
تولید فیلم سینمایی آسمان هشتم
مشارکت در تولید و زیرنویس بیش از 20
فیلم کوتاه و مستند در موضوع فرهنگ
رضوی با زیرنویس انگلیسی برای خارج
از کشور
کمک به راه اندازی جریان فرهنگی،
سینمایی رضوی

جناب آقای اتونگ
سلیمان از کشور
اندونزی

استاد دانشگاه صدرا -جاكارتا
نويسنده و مترجم

مترجم فیلمهای مذهبی ساخت ایران
مترجم و زیرنویس سریال «والیت عشق به
زبان اندونزیایی
تالیف کتاب «قطعه ای از خاک در
سرزمین طوس» – زندگی نامه امام
رضا(علیه السالم) )2011(-

جناب آقای كمال
الدين ركا از کشور
آلبانی

نویسنده و روزنامه نگار

14

حجه االسالم و
المسلمین جناب
آقای دکتر سید
محمد نقوی
النجفی از کشور
پاکستان

دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران
نویسنده و مترجم
مدیر حوزه علمیه جامعه مدینه العلم و حوزه
علمیه جامعه المبلغین پاکستان
مسول دفتر مجمع اهل البیت پاکستان

15

حجه االسالم و
المسلمین جناب
آقای سيد مقصود
رضوي

16

جناب آقای
موسی آیازتکین
از کشور ترکیه

11

12

13

جناب آقای شفیع
آقا محمدیان

مدرس و مبلغ از کشمیر

مبلغ و مترجم
دبیر اتحاد جهانی علماء جعفری ترکیه

ملی

بین
الملل

تالیف کتاب «صد کلمه از علی ابن موسی
الرضا(علیه السالم)»
تالیف کتاب «غدیر در کلمات امام علی ابن
موسی الرضا(علیه السالم)»
مدیر فصل نامه «عشق اهل بیت» به زبان
بومی آلبانی

بین
الملل

انتشار  30عنوان کتاب اعم از ترجمه و
تالیف به زبان اردو
ترجمه کتاب سعادت الزائرین به زبان اردو
مشتمل بر ادعيه و احوال حضرت ثامن
االئمه(ع) در  598صفحه

بین
الملل

مدیر جامعه امام رضا(علیهالسالم)
درکشمیر
موسس و مدیر جامعةالزهرا سالم اهلل علیها
نقش فعال در ترویج معارف رضوی در
كشمير

بین
الملل

ترجمه صحیفه رضویه به زبان اردو
ترجمه اصولعقائداستادسبحانی
ترجمه النصواالجتهادعالمهشرفالدین به
زبان اردو

بین
الملل
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18

19
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حجه االسالم و
المسلمین جناب
آقای ساالر

معاون محترم بین الملل مجمع جهانی اهل
بیت(علیهم السالم)

جناب آقای
عبدالكامل عباس

امام جماعت مسجد اهل البيت(عليهم
السالم) در دواال
مديراجرايي ونایب ریيس موسسه اهل
بيت(علیهم السالم) ،اولين وتنهاموسسه
شيعيان دركامرون

سرکار خانم
نرجس سلبیه از
کشور مالزی

مدرس و مبلغ

ترجمه کتاب فرازهایی از سخنان امام
رضا(علیه السالم) به پنج زبان زنده دنیا
ترجمه صحیفه رضویه جامعه به پنج زبان
زنده دنیا
عضویت موثر و فعال در شورای بین الملل
جشنواره بین المللی امام رضا(علیه
السالم) از جشنواره هفتم تا کنون
شناسایی و معرفي خادمان و فعاالن
فرهنگ رضوی بخش بین الملل جشنواره
بین المللی
امام رضا(علیه السالم) در پنج دوره
جشنواره با همكاري سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي و جامعه المصطفي
العالميه
برگزاری جشنهای رضوی در ایام دهه
کرامت در نمایندگیهای مجمع جهانی
اهل بیت(علیهم السالم) در خارج از كشور
ساخت مسجد امام رضا(ع) در دواال-
کامرون

تأسیس سه مدرسه علمیه درکواالالمپوربه
نامهای االحیاءالشریف؛ الحکمه
ومحتشمیظ
برگزاری سمیناربین المللی امام
رضاعلیه السالم در مالزی با حضور
بیش از  350نفرازکشورهای مختلف
با ارایه مقاالت منتخب شامل عقیده
ووالیت،نویسنده عبداهلل بیک از اندونزی،
فلسفه الهی وجودائمه معصومین(علیهم
السالم)،نویسنده سیدحسن عبدالقادراز
کواالالمپور ،امامت امام مهدی(علیه
السالم)،نویسنده حسن اصغری
ازمالزی ،زیارت،معنویت آنواخالص
درزیارت،نویسنده شیخ محمدرسلی
ازسنگاپور همراه با برگزاری نمایشگاه
کتاب امام رضا(علیه السالم)

بین
الملل

بین
الملل

بین
الملل
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20

جناب آقای علی
امام زید از کشور
هندوستان

دبیر کل «مرکز فرهنگی امام رضا(علیه
السالم)-دهلی»
نویسنده

بنیانگذار و دبیر کل «مرکز فرهنگی امام
رضا(علیه السالم)-دهلی» دهلی نو
 :www.irccindia.comاین موسسه
از سال تأسیس( )2009هر سال برنامه
ویژهای به مناسبت میالد حضرت امام
رضا(علیه السالم) برگزار می کند.
تألیف بیش از  18عنوان کتاب با موضوعات
امامت و والیت از جمله «حضرت امام
رضا(ع) در یک نگاه»« ،نقش زندگانی
حضرت امام علی رضا(ع)»
برگزاری همایش «تاثیر پیام های اولیای
خدا در ارتقای صلح و همزیستی» به
مناسبت میالد حضرت رضا(ع)
برگزاری همایش «حضرت امام رضا(ع) و
طب اسالمی
برگزاری همایش «عظمت قرآن کریم و
حضرت امام رضا(ع)» در سال  2010در
باب العلم -دهلی
برگزاری «جشن میالد امام رضا(ع)» در
سال  2009در باب العلم -دهلی
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بین
الملل
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فهرست دبیران جشنواره های موضوعی یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
رديف

نام دبير

نام برنامه

دستگاه برگزاركننده

نام استان

1

سيد مرتضي اسماعيلي طبا

همايش حدیث رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قم

2

منصور طبیعی

نشست كاربردي سومين حرم اهل
بيت(سالم اهلل عليها)

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

فارس

3

علي سهندي

همایش منزلت خانواده و سبک
زندگی در فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

زنجان

4

حجت االسالم عباس دانشي

همایش فضایل رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

سیستان و
بلوچستان

5

حسين ثابت قدم وحید

همایش علمی پژوهشی آموزه های
سیاسی
امام رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان شمالی

6

مصطفي مشايخي

همایش شناخت اخالق و آداب
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

مرکزی

7

خسرو بیات

همایش خانواده مطلوب در
فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همدان

8

حجت االسالم محمد آفتابي

همایش سیمای امام رضا(ع) در
آیینه ادبیات کودک و نوجوان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمانشاه

9

علی اصغر حاجی نقی

همایش اقتصاد خانواده در
فرهنگ رضوی

کمیته امداد امام خمینی

خراسان رضوی

10

فريدون فعالي

همایش جاده والیت

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری

خراسان رضوی

11

محمدحسین عبداللهی

همایش نماز و مسجد در فرهنگ
رضوی

کانون فرهنگی و هنری مساجد

خراسان رضوی

12

علي گوهرسودي

جشنواره خاطره نویسی و سفرنامه
نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

ایالم

13

محمدرضا سوقندي

جشنواره داستان نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

سمنان

14

سيد يونس محمدي

جشنواره مشاعره رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

بوشهر

15

حجت االسالم سيد احمد
حسيني

کنگره سراسری شعر رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کرمان
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16

حجت االسالم محمد باقر
كريمي

جشنواره شعر رضوی به زبان
ترکی آذری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

آذربایجان غربی

17

حجت االسالم سيد لطف
اهلل سپهر

جشنواره شعر رضوی به زبان
عربی(دعبل خزاعی)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

18

قباد ميمنت آبادي

جشنواره بین المللی فرهنگ و
ادبیات رضوی به زبان کردی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کردستان

19

حسين گنجي

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

چهارمحال
بختیاری

20

حجت االسالم عباسعلي
ابراهيمي

جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

مازندران

21

مجید صحاف

جشنواره پیامک ادبی رضوی

اداره کل روابط عمومی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی

تهران

22

مجتبی ابراهیمی

جشنواره نهضت کتابخوانی
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

البرز

23

محمد هادی زاهدي

جشنواره انتخاب کتاب سال
رضوی

سازمان اسناد موزه ها و کتابخانه
آستان قدس رضوی

خراسان رضوی

24

احمد قیومی

جشنواره محیط زیست در فرهنگ
رضوی

سازمان حفاظت محیط زیست
کشور

تهران

جشنواره عکس رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

آذربایجان شرقی

جشنواره مدیحه سرایی و
چاووشی خوانی ابتهال و تواشیح
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اردبیل

جشنواره جلوه های فرهنگ
رضوی در هنرهای سنتی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

اصفهان

جشنواره نمایشهای کوتاه زائر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جنوب کرمان

جشنواره نقاشی خط و خط نگاره
های رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان جنوبی

جشنواره هنرهای تجسمی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

فارس

جشنواره نمایشنامه نویسی
رضوی و بازی نامه نویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قزوین

25
26
27

علي داننده
منصور شرفي
حجت االسالم محمد قطبي

28

حجت االسالم سيد احمد
حسيني

29

جناب آقاي محمد مطهري
فر

30
31

احمد همتی بوشهری
محمدحسين شفيعي ها
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32

امين كمالوندي

جشنواره نمایشهای آئینی در
فرهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

کهگیلویه و
بویراحمد

33

حجت االسالم حسین
مرشدی

جشنواره تأتر کودک و نوجوان
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

هرمزگان

جشنواره خوشنویسی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خراسان رضوی

جشنواره یادمان های شهری
رضوی

شهرداري مشهد مقدس

خراسان رضوی

جشنواره جلوه های فرهنگ
رضوی در مطبوعات

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

گیالن

جشنواره خبرگزاریها ،نشریات
الکترونیک و رسانه های بر خط
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

تهران

جشنواره پویانمایی رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

گلستان

39

حجت االسالم علي
اسماعيليان

جشنواره نماهنگ رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

لرستان

40

حجت االسالم علی مالنوری

جشنواره تولیدات رادیو تلویزیونی
رضوی

مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد
اسالمی منطقه آزاد قشم

قشم

بهرام عبدالحسيني

جشنواره فیلم مستند و کوتاه
رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

یزد

42

شفیع آقا محمديان

جشنواره فیلمنامه نویسی رضوی

مرکزگسترش سینمای مستند و
تجربی

تهران

43

محمد مخلصي

جشنواره خاطرات زیارت

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

قم

44

الیاس ابراهیمی

جشنواره نشریه نگاری
رضوی(کاغذ و الکترونیکی)

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

آذربایجان شرقی

45

فريدون سيد مصطفوي

جشنواره نمادها و نشانه های
رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

آذربایجان غربی

جشنواره قصه گویی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

اصفهان

پژوهشهای رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

تهران

34
35
36
37
38

41

46
47

سید سعید سرابی
حسین شادكام
علي اسماعيل پور
سيد احسان قاضي زاده
هاشی
غالمرضا منتظري

سید حامد عسگری فر
محسن فضلي

311

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

مسابقه کتابخوانی
رضوی(الکترونیکی)

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

خوزستان

جشنواره عکس جاده والیت

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

خوزستان

50

حسين مؤذن

جشنواره کتابسازی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

سیستان و
بلوچستان

51

مجتبی حق پرست

جشنواره پویانمایی کودک و
نوجوان رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

فارس

52

رضا موزونی

جشنواره داستان نویسی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

کرمانشاه

53

مسعود گنجعلیخان حاکمی

جشنواره شعر کودک و نوجوان
رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

کرمان

54

سهیال شیخی

جشنواره یک تصویر از یک حدیث
رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

کردستان

55

قاسم عزيززاده گرجي

جشنواره مشاعره رضوی و شعر
خواني رضوي

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

مازندران

56

پرویز ابراهیمی

جشنواره نمایشنامه خوانی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

همدان

57

علیرضا جاللی

جشنواره سرود رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

یزد

58

راضیه باباخاني

جشنواره پرده خوانی رضوی

کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان

خراسان رضوی

48
49

عبدالنبی شاکریان
عبدالنبی شاکریان
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دبیران برنامه های ویژه یازدهمین جشنواره بین الملللی امام رضا(ع)
رديف

نام دبير

نام برنامه

دستگاه برگزار كننده

نام استان

1

جناب آقاي عطايي

کنگره بزرگداشت شاهچراغ

آستان مقدس حضرت احمدابن
موسی

فارس

2

آقاي ذاكري

جشنواره سرود رضوی روستايي

هيأت امام رضا(ع) روستاي كردر
رضوي

هرمزگان

3

حجت االسالم شرفخاني

كنگره بزرگداشت امام زادگان

سازمان اوقاف و امور خيريه

تهران

جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی

اداره کل ورزش و جوانان

خراسان رضوی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خوزستان

هیأت رزمندگان

فارس

4

آقاي جواهري

5

حجت االسالم
سيد لطف اهلل سپهر

6

حجت االسالم
سيد لطف اهلل سپهر

7

آقاي ايمني

8

آقاي رباني

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام
رضا(ع) در ابرکوه

9

آقاي عراقي

بزرگداشت قدمگاه حضرت امام
رضا(ع) -نیشابور

10

حجت االسالم
ارباب سليماني

جشنهای مردمی دهه کرامت

11

سيد مرتضي اسماعيلي
طبا

14

ستاد برگزاري

یادمان سال روز ورود حضرت امام
رضا(ع) و شهدای هشت سال دفاع
مقدس در شلمچه
بزرگداشت قدمگاه های حضرت
امام رضا(ع) در ارجان بهبهان
بزرگداشت قدمگاه حضرت امام
رضا(ع) در اقلید(جشنواره نسیم
والیت)

ستاد بزرگداشت سالروز ورود
حضرت
امام رضا(عليه السالم) به
شهرستان ابركوه
ستاد بزرگداشت سالروز ورود
حضرت امام رضا(عليه السالم) به
نيشابور
ستاد عالی کانونهای فرهنگی و
هنری مساجد(شورای هماهنگی
جشن های عید رضوی)

یزد
خراسان رضوی
سراسر کشور

افتتاحیه جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

قم

اختتامیه جشنواره بین المللی امام
رضا(ع)

بنیاد بين المللي فرهنگی هنری
امام رضا(ع)

مشهد مقدس

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)
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فهرست میهمانان خارجی ش�رکت کننده در مراسم اختتامیه یازدهمین جش�نواره بین المللی امام

رضا(ع)
ردیف

نام و نام خانوادگی

کشور

علت حضور

1

سرکار خانم دکتر نازیها
صالح

لبنان

پژوهشگر ،نویسنده و مترجم
دانش آموخته دوره دکتری جامعه شناسی از کالج بین المللی مطالعات
اسالمی لندن
قصه گوی برگزیده رضوی
نویسنده مقاالت هفتگی در روزنامه السفیر لبنان
انتشارات چندین مقاله در حوزه معارف اسالمی در روزنامههای معتبر لبنان
نگارنده مقاالت پژوهشی متعدد از جمله «بیداری اسالمی از منظر امام
خمینی ،رسانهها و آموزش خانواده در اسالم ،حجاب و عفت :ادیان و تمدنهای
کهن ،بیداری اسالمی و جهانی شدن ،زنان در بیداری اسالمی در طول تاریخ

2

خانم وفا آقامیرزایوا

آذربایجان

پژوهشگر و قصهگو
دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته کتابداری از دانشگاه دولتی باکو
مدیر کتابخانه مرکزی کودک کوچرلی باکو
قصه گوی برگزیده رضوی

کانادا

نویسنده ،مترجم ،ویراستار و قصه گو
دانش آموخته دوره کارشناسی روانشناسی از دانشگاه اتاوا-کانادا
دانش آموخته زبان و ادبیات عرب از دانشگاه اتاوا-کانادا
مبلغ و مدرس تعالیم اهل بیت(علیهم السالم)
قصهگوی برگزیده رضوی
فعال قصه گویی در زمینه اهل بیت(علیهم السالم) در مدارس اسالمی کانادا

4

خانم دکتر سلطنت

هند

مدرس دانشگاه ،نویسنده و پژوهشگر
دانش آموخته دوره دکتری شیمی آلی از دانشگاه علی گراه هند
قصه گوی برگزیده رضوی

5

جناب آقای امیر حسین
نبی زاده

مزارشریف
افغانستان

قصه گوی برگزیده رضوی

6

خانم ساره محمد علی
العبادی

عراق  /شهر
مقدس
کربال

نویسنده و مبلغ دینی
دانش آموخته دوره کارشناسی هندسه از دانشگاه کربال
مسوولی کتابخانه ویژه کودکان ،وابسته به آستان مقدس امام حسین(علیه
السالم)
فعال و مبلغ دینی
تالیف چندین قصه دینی برای کودکان ،منتشر شده در مجله «حسینی
کوچک» وابسته به آستان مقدس مقدس امام حسین(علیه السالم)
طراحی و تدوین مجالت دینی ویژه کودکان با رویکرد آموزش مفاهیم دینی
از جمله مجله «روشی در آموزش زبان انگلیسی ،فارسی و کردی» و مجله
«فراگیری واجبات و آداب اسالمی» به سه زبان عربی ،انگلیسی و فارسی
قصه گوی برگزیده رضوی.

3

خانم لین سیر ناگوئیب
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7

سرکار خانم سحر میرزایی

مزارشریف
افغانستان

مربی کودک
قصه گوی برگزیده رضوی

8

سرکار خانم عابده مرتضی

پاکستان

مدرس دانشگاه و قصه گو
دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات از دانشگاه المنتظر پاکستان
مدرس دانشگاه
قصه گوی برگزیده رضوی

9

سرکار خانم لوما
عبدالرحیم

آلمان

پژوهشگر و قصه گوی رضوی
پژوهشگر معارف اسالمی
قصه گوی برگزیده رضوی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

فصل هشتم
یازدهمین جشنواره

بین المللی امام رضا
از نگاه تصویر

(ع)

فر م�و د حد ی�ث عش�ق آ ن ج�ا ن جه�ا ن
ب�ر اه�ل یقی�ن ،ه�ر آن کس�ی ک�ز دل و ج�ان
د ر سلس�له ا لذ ه�ب ا گ�ر پ�ا ی گذ ا ش�ت
ا یم�ن ز ع�ذ ا ب م�ی ش�و د د ر د و جه�ا ن

315

316

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

افتتاحیهیازدهمینجشنوارهبینالمللیامامرضا(ع)

317
استان قم

318

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

319

320

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره عکس رضوی

آذربایجان شرقی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری

321
آذربایجان غربی

322

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره مدیحه سرایی ،چاوشی خوانی ،ابتهال و تواشیح رضوی

اردبیل

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی

323
اصفهان

324

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره نهضتکتابخوانیرضوی

البرز

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی

325
ایالم

326

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره مشاعره رضوی

بوشهر

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره پیامک ادبی رضوی

327
تهران

328

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره محیط زیست درفرهنگ رضوی

البرز

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره محیط زیست درفرهنگ رضوی

329
بوشهر

330

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره محیط زیست درفرهنگ رضوی

خراسان رضوی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره محیط زیست درفرهنگ رضوی

331
لرستان

332

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره محیط زیست درفرهنگ رضوی

آذربایجان شرقی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارهفیلم نامهنویسیرضوی

333
تهران

334

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره وبالک نویسی رضوی

تهران

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره نمایش کوتاه زائر

335
جنوب استان کرمان

336

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی

چهارمحال بختیاری

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی

337
خراسان جنوبی

338

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی

خراسان رضوی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره خوشنویسیرضوی

339
خراسان رضوی

340

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایشتجلینمازومسجددرفرهنگرضوی

خراسان رضوی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی

341
خراسان رضوی

342

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش علمی پژوهشی جاده والیت

خراسان رضوی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش علمی پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا(ع)

343
خراسان شمالی

344

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره شعر رضوی به زبان عربی

خوزستان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش منزلت خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی

345
زنجان

346

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره داستان نویسی رضوی

سمنان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایشعلمیپژوهشیفضایلرضوی

347
سیستان و بلوچستان

348

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارههنرهایتجسمیرضوی

فارس

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره ادبیات نمایشی رضوی

349
قزوین

350

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش علمی پژوهشیحدیثرضوی

قم

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره فرهنگ و ادبیات رضوی به زبان کردی

351
کردستان

352

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

کنگره سراسری شعر رضوی

کرمان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش سیمای امام رضا(ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان

353
کرمانشاه

354

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارهپویانماییرضوی

گلستان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات

355
گیالن

356

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارهنماهنگرضوی

لرستان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)

357
مازندران

358

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی

مرکزی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی

359
هرمزگان

360

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

همایش علمی پژوهشی خانواده مطلوب در فرهنگ رضوی

همدان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارهفیلممستندوکوتاهرضوی

361
یزد

362

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره نشریه نگاری و وبالک نویسی رضوی

آذربایجان شرقی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره نام ها و نشانه های رضوی

363
آذربایجان غربی

364

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارهبینالمللیقصهگوییرضوی

اصفهان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره پژوهش های رضوی

365
تهران

366

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره پرده خوانی رضوی

خراسان رضوی

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارهکتابخوانیالکترونیکیرضوی

367
خوزستان

368

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

مسابقه عکس جاده و الیت

خوزستان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره کتابسازی رضوی

369
سیستان و بلوچستان

370

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره پویانمایی رضوی(کودک و نوجوان)

فارس

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره خاطرات زیارت رضوی

371
قم

372

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره یک تصویر از یک حدیث رضوی

کردستان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره شعر رضوی کودک و نوجوان

373
کرمان

374

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره داستان نویسی رضوی

کرمانشاه

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره مشاعره رضوی و شعر خوانی رضوی

375
مازندران

376

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنوارهنمایشنامهخوانیرضوی

همدان

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

جشنواره سرود رضوی

377
یزد

378

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

مشهد مقدس

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

379

380

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

381

382

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

383

384

گزارش عملكرد یازدهمین جشنواره بين المللي امام رضا(ع)

