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حضرت امام خمینی(ره):
من امی��دوارم که ان ش��اء هَّ
الل تعالى ،به برکت آن آس��تان مقدس،
جمهورى اسالمى همان طورى که تاکنون پیروزمندانه پیش رفته
است ،از این به بعد هم پیش برود.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی):
از خداوند خواس��تارم که ما را همواره در س��ایه والی��ت و رهبری و
محبت حضرت رضا(ع) قرار بدهد.

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
یقیناً این اقدام چش��مگیر جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(علیه
الس�لام) که به اهتمام عاشقان گس��ترش و ترویج فرهنگ رضوی
برگزار ش��ده ،گامی ب��زرگ در راه اعتالی س��رمایههای معنوی و
فرهنگی ملت بزرگ ایران است.

4

هشتمین خورشید

فهرست مطالب

مقدمه
پیام آیت اهلل لطف ا ...صافی گلپایگانی
پیام دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران
پیام دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در یک نگاه
الف ) افتتاحیه جشنواره
ب ) برنامههای ملی
ج ) برنامههای بین الملل
د ) برنامههای جشنهای مردمی دهه کرامت
هـ ) برنامههای بزرگداشت روزهای پنجم و ششم ذی القعده و قدمگاه ها
و ) اختتامیه جشنواره
فصل اول  :افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
سخنرانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری 19 ...............................................................................................................................................................
سخنرانی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) 20.............................................................................................................................
سخنرانی مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) 21.................................................................................................
فصل دوم  :برنامههای ملی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
برنامههای فرهنگی
جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی 24 ..........................................................................................................................................
جشنواره داستان رضوی ( کبوتر حرم) 27 .....................................................................................................................................................................
جشنواره مشاعره رضوی 30 ........................................................................................................................................................................................................
جشنواره شعر رضوی 34 ................................................................................................................................................................................................................
جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی 36 ...............................................................................................................................................................
جشنواره شعردوبیتی و رباعی رضوی 40 ........................................................................................................................................................................
جشنواره کتابخوانی حکمتهای رضوی 43 ................................................................................................................................................................
جشنواره محراب ( حفظ احادیث رضوی ) 46 .............................................................................................................................................................
جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری 50 ..................................................................................................................................
جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی(یادمان دعبل خزاعی) 53 ........................................................................................
جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(علیه السالم) 57 ...............................................................................................................................
جشنواره بین المللی کتاب سال رضوی 61 ...................................................................................................................................................................
برنامههای هنری
جشنواره عکس رضوی 66 ...........................................................................................................................................................................................................
جشنواره نمادهای شهری رضوی 69 ..................................................................................................................................................................................

هشتمین خورشید

5

جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی 72 ......................................................................................................................
جشنواره هنرهای تجسمی رضوی 75 ......................................................................................................................................................................
جشنواره آئینهای نمایشی و پرده خوانی رضوی 78 ...................................................................................................................................
جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی 80.............................................................................................................................................................
جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی83......................................................................................................................................................................
جشنواره تأتر رضوی 85 .........................................................................................................................................................................................................
جشنواره خوشنویسی رضوی 89 ..................................................................................................................................................................................
جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی 92 ..............................................................................................................................................
جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی95 ................................................................................................................
جشنواره مولودی خوانی رضوی(هه تاو) 98 ........................................................................................................................................................
جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی 101 ....................................................................................................................................
برنامههای پژوهشی
همايش علمی پژوهشی حدیث رضوی 103 ...........................................................................................................................................................
همایش علمی پژوهشی نماز در آموزههای رضوی 106 ................................................................................................................................
همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوی 109 ......................................................................................................................................................
همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر 113 ...............................................................
همایش شناخت اخالق و آداب رضوی 117 .............................................................................................................................................................
همایش علمی پژوهشی سیمای امام رضا(ع) در ادبیات تطبیقی(فارسی عربی) 119 .....................................................
همایش علمی پژوهشی جاده والیت 122 .................................................................................................................................................................
همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی 125..............................................................................................................................
برنامههای سینمایی
جشنواره پویانمایی و بازیهای رایانه ای رضوی 127 .....................................................................................................................................
جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی 130.................................................................................................................................................................
جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی 134 ..................................................................................................................................................................
برنامههای مطبوعاتی و دیجیتالی
جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها 137 .............................................................................................
برنامههای کودک و نوجوان
جشنواره داستان کوتاه رضوی (ویژه کودک و نوجوان ) 142 ...................................................................................................................
جشنواره قصه گویی رضوی (ویژه کودک و نوجوان) 142 ...........................................................................................................................
جشنواره نشریه نگاری رضوی (ویژه کودک و نوجوان) 143 ....................................................................................................................
جشنواره کتابسازی رضوی (ویژه کودک و نوجوان)144 ..............................................................................................................................
جشنواره شعرخوانی رضوی (ویژه کودک و نوجوان) 145 ...........................................................................................................................

6

هشتمین خورشید

جشنواره معرفی شخصیت رضوی (ویژه کودک و نوجوان) 146.................................................................................................................
جشنواره نقاشی رضوی( یک تصویر از یک حدیث رضوی) (ویژه کودک و نوجوان)147 .......................................................
جشنواره خوشنویسی رضوی (ویژه کودک و نوجوان) 148 .............................................................................................................................
جشنواره مشاعره رضوی (ویژه کودک و نوجوان) 149 ..........................................................................................................................................
برنامههای دانشگاهیان
جشنواره شعر و مشاعره رضوی (ویژه دانشگاهیان) 152 .....................................................................................................................................
جشنواره کتابخوانی رضوی (ویژه دانشگاهیان) 155 .............................................................................................................................................
جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشجویی (ویژه دانشگاهیان) 158 ...................................................................................................
جشنواره شعر رضوی دانشجویی (ویژه دانشگاهیان) 161 ................................................................................................................................
جشنواره قرآن و آموزههای دینی رضوی (ویژه دانشگاهیان) 164 .............................................................................................................
جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی رضوی (ویژه دانشگاهیان) 167 ....................................................................................
جشنواره پوستر رضوی دانشجویی (ویژه دانشگاهیان) 171 ..........................................................................................................................
جشنواره نگاه رضوی (ویژه دانشگاهیان) 173 .............................................................................................................................................................
جشنواره هنرهای نمایشی رضوی (ویژه دانشگاهیان) 176............................................................................................................................
همایش اهل بیت (ع) و بنیانهای فرهنگی عصر حاضر (ویژه دانشگاهیان) 179 ..........................................................................
همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی (ویژه دانشگاهیان) 182 ..........................................................................................................
همایش«سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی» (ویژه دانشگاهیان) 185 ...............................................................................................
همايش علمی پژوهشی اهل البيت (ع) و توليد علم (ویژه دانشگاهیان) 189 ..................................................................................
همایش « از حریم فاطمی تا حریم رضوی » (ویژه دانشگاهیان) 193 ......................................................................................................
همایش مبانی سلوک معنوی در سبک زندگی رضوی (ویژه دانشگاهیان) 195 ............................................................................
همایش کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی (ویژه دانشگاهیان) 197 ............................................................................
فصل سوم :برنامههای بین الملل سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
آلبانی 205 ....................................................................................................................................................................................................................................................
آلمان 205 ....................................................................................................................................................................................................................................................
ارمنستان 205...........................................................................................................................................................................................................................................
افغانستان 205 ..........................................................................................................................................................................................................................................
اندونزی 205 ...............................................................................................................................................................................................................................................
انگلیس 206 ................................................................................................................................................................................................................................................
اوگاندا 206 ...................................................................................................................................................................................................................................................
پاکستان 206 .............................................................................................................................................................................................................................................
تاجیکستان 206 .....................................................................................................................................................................................................................................

هشتمین خورشید

7

تانزانیا 206 ...............................................................................................................................................................................................................................................
ترکمنستان 207 .................................................................................................................................................................................................................................
ترکیه ( آنکارا) 207 ............................................................................................................................................................................................................................
چین ( شانگهای) 207 ....................................................................................................................................................................................................................
زیمبابوه 207..........................................................................................................................................................................................................................................
ژاپن 207 ....................................................................................................................................................................................................................................................
سنگال 207 ..............................................................................................................................................................................................................................................
سوئد 207 ..................................................................................................................................................................................................................................................
عراق 208 ...................................................................................................................................................................................................................................................
فیلیپین 208 ...........................................................................................................................................................................................................................................
لبنان 208 ..................................................................................................................................................................................................................................................
مالزی 208 ................................................................................................................................................................................................................................................
هند 208 ....................................................................................................................................................................................................................................................
فصل چهارم :برنامههای مردمی بزرگداشت دهه کرامت
جشنهای دهه کرامت 210 .....................................................................................................................................................................................................
همایش سومین حرم اهل بیت(علیهم السالم)220............................................................................................................................................
ویژه برنامه نسیم والیت 224 ....................................................................................................................................................................................................
جشنواره فرهنگی هنری آسمان هشتم 226 ...........................................................................................................................................................
جشنواره آه و آهو 229.....................................................................................................................................................................................................................
جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی 231 ...........................................................................................................................................................................
فصل پنجم  :برنامههای بزرگداشت روزهای پنجم و ششم ذی القعده و قدمگاه ها
برنامه بزرگداشت روز پنجم ذی القعده روز تکریم و تجلیل از امامزادگان 236..........................................................................
برنامه روز ششم ذی القعده روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی (ع) (شاهچراغ) 238...............................................
یادمانسالروزورودحضرتامامرضا(ع)وبزرگداشتشهدایهشتسالدفاعمقدس شلمچهخوزستان239.....
بزرگداشت یادروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور 241 ...........................................................................................................................................
فصل ششم  :اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
سخنرانی وزیر فرهنگ ارشاد اسالمی 244 ..................................................................................................................................................................
سخنرانی استاندار خراسان رضوی 247 ........................................................................................................................................................................
سخنرانی مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و دبیر جشنواره 249 ................................................
فصل هفتم  :گزارش سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از نگاه تصویر 251...........................

8

هشتمین خورشید

مقدمه
برگزاری جش��نواره بين المللي امام رضا(عليه السالم) به صورت ساالنه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در داخل و خارج از کش��ور به مناس��بت ميالد با سعادت و سراس��ر نورعالم آل محمد (صل اهلل عليه و آله وسلم)
حضرت امام علي بن موس��ي الرضا(عليه الس�لام) و کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل عليها)
و بزرگداش��ت حضرت شاهچراغ(عليه الس�لام) در دهه کرامت ( از يکم تا يازدهم ذالقعده) از اين جهت اهميت
مضاعف مي يابد که همه س��اله انديشمندان ،پژوهش��گران ،هنرمندان و در يک کالم پديدآورندگان آثار فاخر
رض��وي با خلق آثار فاخر و ارزنده زمينه ي ترويج بيش از پيش فرهنگ ،س��يره و مع��ارف رضوي را با همکاری
دستگاهها و نهادهای عضو جشنواره و با حمایت اقشار مختلف مردم و با پشتیبانی دولت محترم و عنایت مجلس
محترم ش��وراي اسالمي ،خصوصاً اعضاء محترم کميسيون فرهنگي مجلس و بویژه رهنمودهای مراجع عظام و
علمای اعالم در يک فضاي معنوي فراهم مي نمايند.
الف :برنامههاي موضوعي
برنامهه��اي موضوعي تعريف ش��ده در جش��نواره بي��ن المللي امام رضا(عليه الس�لام) ش��امل آن دس��ته از
برنامههاي��ي مي ش��ود ک��ه توس��ط ادارات کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تانها ،نهادها و س��ازمانهاي
عض��و ،به صورت انتش��ار فراخ��وان و دريافت آثار و انتخ��اب برگزي��دگان پرداخته مي ش��ود و در حال حاضر
بخشهای این جش��نواره به موضوعات علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،هنری ،س��ینمایی ،مطبوعاتی ،دیجیتالی
و ک��ودک ونوجوان اختصاص دارد که اهتمام ب��ه ارتقاء کمی و کیفی این برنامهه��ا در چارچوب کارگروههای
تخصصی تحت تولیت معاونتها و حوزههای تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد.
ب :امور بين الملل
برنامههاي تعريف ش��ده براي خارج از کش��ور در جشنواره بين المللي امام رضا(عليه الس�لام) با بهره گيري از
ظرفيت علمي ،فرهنگي انديش��مندان و دانش��مندان جهان همچنين مش��ارکت ارادتمندان هشتمين اختر
تابناک آس��مان امامت و واليت در اقص��ي نقاط جهان با رويکرد علمي ،پژوهش��ي  ،فرهنگ��ي و هنري برگزار
مي گردد .اين بخش با محوريت س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامي ،هم��کاري نهادهاي فرهنگي مرتبط با
خارج از کش��ور به ويژه مجمع جهاني اهل البيت (عليهم الس�لام)،جامعه المصطف��ي العالميه و مرکز مدارس
خارج از کشور مي باشد.
ج :برنامههاي عمومي
س��ازماندهي برنامههاي عمومي جش��نواره بين المللي امام رضا(عليه السالم) با ايجاد فرصتهاي معنوي دهه
کرامت در سراسر کشور اعم از شهر و روستا در قالب جشنهاي مردمي با مشارکت اقشار مختلف و با پیش بینی
 17کارگروه از نهادها و تش��کلهای مردمی با نظارت شوراي هماهنگي جش��نهاي دهه کرامت و با محوريت
ستاد عالي کانونهاي فرهنگي هنري مساجد کشور و با همکاري  30دستگاه فرهنگي و مرتبط کشور به عنوان
مجري عهده دار اين ساماندهي مي باشند.
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د :تکریم امامزادگان و بقاع متبرکه
بزرگداش��ت امامزادگان به عنوان قطبهای فرهنگی جامع��ه یکی از محورهای اصل��ی برنامههای روز پنجم
ذیقعده در تقویم فرهنگی کشور و در دهه کرامت می باشد که همه ساله در تمامی استانها برنامه ریزی و به مورد
اجرا گذاشته می شود و در طی سالهای اخیر این بزرگداشت به صورت جهانی و در چارچوب همایش و کنگره
در دستورکار سازمان اوقاف و امور خیریه کشور قرار گرفته است.
ح :بزرگداشت قدمگاههای حضرت امام رضا (علیه السالم)
بزرگداش��ت سالروز ورود امام رضا (علیه السالم) از س��وی مردم در قدمگاههای مسیر هجرت حضرت امام رضا
(علیه السالم) از شلمچه تا مرو از سوی تشکلهای مردمی با راه اندازی کاروانهای نمادین و مراسم ویژه از جمله
برنامههایی می باشد که با حضور و مشارکت گسترده ی مردم در استانهای مسیر هجرت و قدمگاهها نهادینه
شده است.
و :برنامههای ویژه
جاري و س��اري نمودن ياد و نام امام رضا(عليه الس�لام) در طول س��ال با برگزاري مراسم به منظور بهره مندي
از تعاليم و آموزههاي رضوي با ايجاد فضاي بانش��اط معنوي در س��طح جامعه از جمله برنامههاي س��االنه اين
جشنواره مي باش��د که در استمرار دهه کرامت در سطح استانهاي کشور توس��ط ادارات کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي و دستگاههای عضو به مرحله اجرا گذاشته مي شود.
ز :برگزیدگان
یکی از دس��تاوردهای بزرگ جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) شناس��ایی پدید آورندگان آثار فاخر
فرهنگی و هنری در زمینه فرهنگ رضوی می باش��د که در برنامههای مختلف و در اس��تانهای مختلف از سوی
هیأت داوران هریک از رش��تههای علمی ،فرهنگی ،هنری ،س��ینمایی و مطبوعات��ی و دیجیتالی آثار برگزیده
منتخب شناس��ایی و نفرات اول تا س��وم پدید آورنده هریک از این آثار به عنوان برگزیده ش��ناخته شده و طی
مراسم اختتامیه برنامه موضوعی هر یک از استانها و دستگاهها مورد تقدیر قرا ر می گیرند.
ح :خادمان فرهنگ رضوی
یکی از برنامههای مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا (علیه السالم) معرفی خادمان فرهنگ رضوی
می باش��د که از س��وی کمیته انتخاب خادمان فرهنگ رضوی جش��نواره  16چهره برجسته علمی ،فرهنگی و
هنری در داخل و خارج از کشور که دارای خدمات برجسته ای در ساحت مقدس فرهنگ رضوی باشند معرفی
و با اهداء نشان رضوی از آنان تجلیل می گردد.
ط :افتتاحيه و اختتاميه جشنواره بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا (عليه السالم)
جش��نواره بين المللي امام رضا (عليه الس�لام) در دهه کرامت همزمان با ميالد حضرت فاطمه معصومه (سالم
اهلل عليها) در ش��هر مقدس قم افتتاح و پس از اجرا در  31استان کشور و سطح وسیعی از نقاط جهان ،اختتاميه
آن در شب ميالد با س��عادت حضرت علي بن موسي الرضا (عليه الس�لام) با حضور مسئوالن عالی رتبه ،اقشار
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مختلف ،برگزيدگان جش��نواره اصحاب فرهنگ و هنر با تجليل از خادمان فرهنگ رضوي در مشهد مقدس به
کار خود پايان مي دهد.
انتشارات :
کتاب حاضر گوش��ه ای از عملکرد س��یزدهمین دوره جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) در عرصه ملی و بین
المللی می باش��د که از سوی انتشارات بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضاعلیه السالم منتشر و به محضر
دلدادگان س��احت مقدس فرهنگ رضوی تقدیم تا ان شاءاهلل مورد استفاده و بهره برداری عموم قرار گیرد  .و اما
آنچه که در این میان مهم است تالش و همت همه اس��تانها و دستگاهها 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 .

بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا(عليه السالم)
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پیام مرجع عالیقدر جهان تش ّیع
حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی مدظله الوارف
به سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم
بسم اللهّ ال ّرحمن ال ّرحیم
قي َو ُح َّجت َ
رض و َمن تَحت الثَّری
ِك َعلی َمن َفوقَ االَ ِ
علي بن َ
موسی ال ِّرضا ُ
َّقي ال َّن ِّ
المرتَضی االِما ِم الت ِّ
اَللّ ُه َّم َص ِّل َعلی ّ
ثير ًة تا َّم ًة زاك َِي ًة ُم َتواصِ لَ ًة م َتوات َِر ًة ُم َترا ِد َفة.
الص ّد ِ
ِّ
يق الشَّ هي ِد َصلو ًة َك َ
با اهداء س�لام و تبریک صمیمانه و خالصانه خدمت حضّ ار محترم ،ارادتمندان و چاکران آستان فرشتهپاسبان
الس�لام که در جشنواره باشکوهی  -که در بیش از
علی بن موس��ی الرضا علیهما ّ
و ملکوتی حضرت ثامن الحجج ّ
هفتاد کشور دنیا برگزار میشود -به شَ َرف حضور نائل شده و خود را در معرض نسایم برکات و رحمتهای الهی
قرار دادهاند ،مراتب س��پاس و تش ّکر خود را از برگزارکنندگان این محافل با عظمت ابراز میدارم؛ به ا ّمید آن که
الهیه که انشاءاهلل تعالی بر
«الراضی بفِعل َقو ٍم َّ
کالداخِ ِل فی ِه َم َع ُهم» از برکات کثیره و رحمتهای واسعه ّ
به حکم ّ
این جلسات و امثال آن نازل خواهد شد بهرهمند و در شمار آن سعادتمندان محسوب شوم.
در طول س��ال ،اگر چه دلهای ش��یفتگان خاندان عصمت و طهارت علیهمالس�لام مخصوصاً حضرت علی بن
علیهماالس�لام به یاد آن حضرت و حضور در آستان عرشی آن بزرگوار میت ََپد ،ولی همگان منتظر
الرضا
ّ
موسی ّ
ایّام با برکت ذیالقعدة و میالد عالم آل محمد حضرت رضا علیهمالسالم میباشند که عهد خود را با آن حضرت
تجدید و ایمان و شعور دینی خود را تازه و نو نمایند.
اگر انس��ان در س��خن از فضائل و مناقب آن امام ُهمام ،همه زبانهاي گويا را در دهان داشته باشد و با هر کدام از
آنها جاودانه ،مدح و ثنا بگويد ،از حرف نخستين مدح او ،بيشتر نخواهد گفت و زبان حالش اين شعر خواهد بود:
ايـن شرح بينهايت کز وصف يار گفتند * حرفي است از هزاران کاندر عبارت آمد
ا ّما به جهت « َف َم ْن تَشَ �� َّب َه ب ِ َق ْو ٍم َف ُه َو ِم ْن ُه ْم» ،با آنکه در ميدان و جهان وس��يعي که سخن از عظمتهای حضرت
ذره هم در حساب نميآيم ،جسارت نموده و چند کلمهای را
ذره و کمتر از ّ
علی بن موسی الرضا علیهماالس�لام ّ
عرضه میدارم:
تجس��م بندگ��ي و عبوديت خالص خدا ،و
ابع��اد ّ
متعدد عظمتهاي حضرت رضا علیه آالف ال ّت ّ
حیة و الثّناء ،آن ّ
بخشهاي گوناگون و بلکه متضا ّد مناقب ،فضايل و مواقف آن حضرت ،همه در کتابها مضبوط و محفوظ مانده
اس��ت.خبار از ُم َغيَّبات ،گذشته و آينده زمان ،علم به عوالم غيب ،علم به ش��رايع و احکام اسالم ،زهد و پارسايي
و پرهيزگاري ،عبادت ،خوف از خدا و ش��بزندهداري ،فروتني و بردباري ،خدمت و نصرت دين خدا و بيش��تر و
حجت خدا است.
بسيارتر از اينها ،همه ابعاد عظمت وجود آن ّ
در شرایط و اوضاع بعد از زندانیشدن حضرت موس��ی بن جعفر علیهماالسالم و نیز شهادت آن بزرگوار ،موضع
و موقعیت ش��یعه که ضعیف ش��ده بود؛ با وجود حضرت ثامن الحجج امام رضا علیهالس�لام رو به ق ّوت گرایید و
تش��یع و والیت اهلالبیت علیهمالسالم ،بلکه
مذهب دوباره تش��یید شد.به واس��طه وجود مبارک آن حضرت،
ّ
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مجدد مذهب میدانند.مطالب و علوم صادره
اس�لام تجدید حیات پیدا کرد و ح ّتی در سطح دنیا ،آن حضرت را ّ
متوجه این کرد که اگر کسی علم و معرفت
از آن بزرگوار در خداشناس��ی و توحید و مبانی دین ،همگان را دوباره ّ
صحیح میخواهد غیر از محضر اهل البیت پیامبر علیهمالسالم ،در جای دیگری به آن دست نخواهد یافت.
شما مباحثات علمی آن حضرت با سران ادیان و مذاهب دیگر را مالحظه و مطالعه نمایید.
آنقدر ظهور علمی امام رضا علیهالسالم فوقالعاده بود که بدین سبب ایشان را  -با آنکه همه ائمه نور واحدند-
محمد علیهمالسالم» نامیدند.
«عالم آل
ّ
مقدس امام رضا علیهالس�لام ،همه مایه برکت ،سعادت و افتخار است؛ باید به
به هر حال ،جهات عظمت وجود ّ
والیت آن حضرت افتخار نماییم و خود را در هر نقطهی دنیا که هس��تیم م��ر ّوج و مبلّغ آموزهها و تعالیم نورانی
مکتب اهلالبیت علیهمالسالم خصوصاً معارف بلند و واالی رضوی بدانیم.
در پايان با عرض خاکساري و عجز و ناتواني از اظهار وجود ،در عرصهاي که عرض وجود در آن ،شأن انبياء ،اولياء،
بزرگان و اعاظم اصحاب اس��ت پوزش ميطلبم .ا ّميد اس��ت هديه این کمترین در بارگاه ملکوتي حضرت ثامن
«إن ال َهدايَا َعلى ِمقْدا ِر ُم ْهدِيها»
السالم به شرف قبول نايل شود؛ َّ
االئمة عليهم ّ
لطف اهلل صافی گلپایگانی
ذیالقعدة  1436هـ.ق
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پیام حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوراسالمی ایران به سیزدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم)
سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست
والدت هش��تمین اختر تابناک آس��مان والیت و اس��وه تدبیر و محبت؛ حضرت امام رضا (ع) را گرامی داشته و
حضور تمامی هنرمندان و فرهیختگان متعهد را در سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری که به نام
مبارک این امام همام زینت یافته ارج مینهم.
ایران عزیز ستاره هدایتی از منظومه والیت را روشنایی بخش دیدگان و امید آفرین دلهای خود ساخته؛ که نماد
علم و حکمت ،فکر و منطق ،و تدبیر و اعتدال بوده است .مناظرهای سنگین و سدید آن حضرت با سران و علمای
ادیان و فرقههای هم عصر ایشان ،مایه مباهات و فخر اسالم و بویژه تشیع در سراسر ادوار تاریخ بوده و خواهد بود.
این جش��نواره مبارک که برای ترویج اندیش��ههای ن��اب و اعتدال رضوی ،و با محوری��ت گفتگوی بین ادیان و
مذاهب و تکیه بر منطق و استدالل در موارد اختالفی برگزار شده ،میتواند بستری مناسب برای تعامل سازنده
در جهان و بویژه در همدلی و همگرایی پیروان ادیان و مذاهب فراهم س��ازد .دس��تاورد یک س��ال توجه ویژه و
مش��ارکت همدالنه با اهالی نیک اندیش فرهنگ و ادب و ش��یفتگان اقلیم پرطراوت و امید بخش هنر ،گنجینه
گرانبهایی است که آثار و ثمرات ماندگار آن می تواند منشاء خالقیتها و آفرینشهای تازه و اثرگذار شود.
یقیناً این اقدام چشمگیر که به اهتمام عاشقان گسترش و ترویج فرهنگ رضوی برگزار شده ،گامی بزرگ در راه
اعتالی س��رمایههای معنوی و فرهنگی ملت بزرگ ایران است.درک ابعاد وجودی و آشنایی با عمق فضایل آن
امام مهربانی از منظر هنر متعهد و هنرمندان عزیز کش��ور ،تالشی مدبرانه برای نهادینه کردن فرهنگ متعالی
تشیع است ،چرا که آفرینشهای هنری نغمات و انواری است که چون از دل هنرمند بر می خیزد ،الجرم به دل
همگان می نشیند.انس��ان معاصر در پرتو آموزههای تعالی بخش دینی و مش��ی مبتنی بر اعتدال و خرد ورزی
رض��وی می تواند به آهنگ زندگی خود طراوتی نو بخش��یده و به افقهای امید بخش و نش��اط آفرین در حیات
مادی خود دست یابد.
اینجانب از برگزارکنندگان ،دس��ت اندرکاران و تمامی ش��رکت کنندگان در این جشنوارۀ فرهنگی صمیمانه
سپاس��گزاری کرده ،امیدوارم با بهره گیری بیش��تر از آموزههای هدایتگر و انوار معنوی ساحت مقدس حضرت
امام رضا(ع) و تداوم و ارتقاء سطح کیفی اینگونه اقدامات ارزشمند فرهنگی ،بیش از پیش شاهد رشد و بالندگی
همه جانبه ایران اس�لامی باش��یم .ع ّزت ،س��ربلندی و توفیق روز افزون همگان را از درگاه ایزد منان مس��ئلت
میدارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران
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پیام دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به برنامههای موضوعی استانها و سازمانها در
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
		
از فرط تجلاّ ی تو در این حرم قدس

خورشید ز هر آینه در حال ظهور است

ِ
مشارکت اهل فضل
سیزدهمین کاروان جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پس از یک سال گذر از سراسر ایران و
و فرهنگ و هنر ،همزمان با والدت آن حضرت در جوار آس��تان حضرت شمس الشموس بار اقامت خواهد افکند
ش��یفتگان آس��تان حضرتش و در محفلی که با رایحۀ دلانگیز رضوی معطر ش��ده است سرآمدان و
تا در جمع
ِ
برترینهای خویش را معرفی کند.
این کاروان پس از س��یزده سال چنان جابک و پرتوشه شده است که به همه استانهای کشور و بیشتر شهرهای
بزرگ و بسیاری از روستاها سفر کرده و منشأ آفرینشهای فرهنگی هنریِ کم نظیری شده است.
نسیمی که از سمت خراسان می وزد و موجی که این جشنواره به راه انداخته ،کشتی حامالن فرهنگ رضوی را در
رافشان خراسان رهنمون کرده است
دریای کرامت و رأفت امام هشتم به جلو رانده و به سوی خورشید درخشان و ُد
ِ
ت��ا جوانههای نوپ��ای فرهنگ و هنر در پرت ِو نور این خورش��ی ِد عالمت��اب ببالند و بر بلن��دای معرفت و فضیلت
بنشینند.
درآستانهدههکرامتکهبرنامههایموضوعیجشنوارهبینالمللیامامرضا(علیهالسالم)دراستانهابهنقطهنهایی
رسیده و به بار نشسته است وظیفه خود می دانم بهترین درودهایم را به همه شیفتگان و عاشقان گمنام امام هشتم
کهدرجایجایمیهنعزیزمانبیهیچادعاییدرتالشییکساله،برنامهریزیوبرگزاریجشنوارههایموضوعی
را عهده دار شدند و امروز از گام نهادن در این ساحت قدسی و ترویج فرهنگ رضوی احساس رضایت و خوشنودی
می کنند تقدیم نمایم...
الزممیدانمازمدیرانکلفرهنگوارشاداسالمیاستانهایسراسرکشور،دبیرانجشنوارههاواعضاءستادهای
برگزاری و تمامی شرکت کنندگان در این تالش ارزنده معنوی صمیمانه تشکر و سپاسگزاری نمایم و مفتخرم که
به عنوان خدمتگزاری کوچک در دایرۀ بزرگ این جشنواره با شما همراهی کنم.
ایران س��رزمین بالنده ثامن الحجج علی بن موسی الرضا اس��ت ،همو که عالم آل محمد بود و کانون پرتو افکنی
و برکات معنوی برای این س��رزمین اس��ت .به همه ش��ما خادم��ان حقیقی فرهنگ رضوی ،میزبانان ش��ریف
حض��رت رضا(ع) و جویاندگان علم آل محم��د صمیمانه تبریک می گویم و از خداوند متعال س�لامتی و مزید
توفیق همگان را مسئلت دارم.
علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در یک نگاه
الف – افتتاحیه جشنواره
ب – برنامههای ملی
ج – برنامههای بین الملل
د -برنامههای مردمی جشنهای دهه کرامت
هـ -برنامههای قدمگاهها و بزرگداشت
و  -اختتامیه جشنواره
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فصل اول
افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
استان قم
آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه(س)

س�الروز میلاد خجس�ته حض�رت فاطم�ه ی
معصوم�ه(س) در تاری�خ  94/5/25به عن�وان آغاز
دهه ی کرامت و افتتاح س�یزدهمین دوره جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) از س�وی آس�تانه ی مقدسه
ی حضرت معصومه (س) و اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قم برگزار شد .
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متن س�خنرانی حجت االسلام و المس�لمین محمدی گلپایگانی رئیس دفترمقام معظم رهبری
(مدظله العالی )
 ...ده��ه کرام��ت از ابتکارات جالب و ارزش��مندی اس��ت ک��ه روز اول آن مص��ادف با والدت حض��رت فاطمه
معصومه(س) اس��ت ودرمیانه این دهه مبارک ،تکریم حضرت احمدبن موسی (ع) معروف به شاهچراغ و پایان
آن مصادف با میالد باسعادت امام رضا (ع) است وایشان دراین دهه مورد تکریم و تعظیم قرار می گیرند.
شأن و منزلت قم در احادیث و روایات تا پیش از ورود حضرت معصومه(س) به قم بسیار باالست  .شخصیتهای

فراوانی از جمله حضرت آیتاهلل مرعش��ینجفی ،سالها نخستین زائر حضرت فاطمه معصومه(س) بود و پیش
از اینکه دربهای حرم مطهر باز شود ،پشت درب میایستاد و به انتظار مینشست.
حرم حضرت معصومه(س) ،نقطه امید و چراغ فروزانی در س��رزمین کشور ماست که محور پناه عالقهمندان و
ارادتمندان به اهل بیت(ع) است.
حضرت احمد بن موس��ی (ع) شخصیت واالیی است که بعد از شهادت پدرش امام موسی کاظم (ع) ،تعدادی از
ش��یعیان به محضرش شرفیاب شدند که با وی بیعت کنند ،اما ایشان در جواب فرمودند که شخص من در بیعت
برادرم علی بن موسی (ع) هستم و امام بعد از پدر ،ایشان هستند.
مقام معظم رهبری (مدظله) ،لقب زیبایی به آستان مقدس حضرت احمد بن موسی (ع) دادند ایشان در سفربه
یادماندی به استان فارس برای اولین بار این عبارت را به کار بردند که حرم اول در ایران ،حرم امام رضا (ع)و حرم
دوم ،حرم حضرت معصومه (س) و حرم حضرت احمدبن موسی (ع) ،حرم سوم اهل بیت (ع) است.
عنوان حرم س��وم اهل بیت (ع) به حضرت احمد بن موس��ی (ع) ،رونق تازهای به آن آستان مقدس داده است و
میلیونها زائر در سال ،متوجه آن آستان هستند.
و نیز موقعیت حضرت معصومه (س) از هر جهت مورد توجه است که امام صادق (ع) والدت این بانوی بزرگوار را
بشارت داده است و فرموده است« :حرم اهل بیت (ع) در قم است و در آن جا بانویی از فرزندان من دفن میشود
که هر کس او را زیارت کند ،بهشت بر او واجب میشود»؛ این روایت در شأن و وصف حضرت معصومه (س) آمده
است.مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در قم است که مطاف میلیونها عالقمند به این خاندان مقدس
است و امروز دهها هزار طلبه و مراجع بزرگوار در حرم مطهر گرد آمده اند.
توجه به ارزشهای اس�لامی در جامعه از برکات نهضت امام خمینی(ره) اس��ت  .در ش��رایط فعل��ی ،کاری که امام
خمینی(ره)کرد،کارستانوآرزویدیرینهقرنهاعلمایاسالمکهحاکمیتخداوقرآندرجامعهبودرامحققکردند.
ام��روز به برک��ت نظام و انقالب اس�لامی ،خداوند در این س��رزمین حاکم اس��ت و در رأس حکومت ،یک فقیه
اندیش��مند با همین برنامه ،عبودیت پروردگار و اتحاد و برادری در سایه ایمان و اسالم را در جامعه برقرار کرده
اس��ت.اگر آن زمان جنگهای صلیبی را به راه انداختند ،امروز نیز ادامه دارد؛ امروز داعش و گروههای تکفیری،
کش��تارهای فجیعی در دنیا به راه انداختند.امروز آنچه که درد مسلمانان است ،عدم اتحاد و پراکندگی است که
متأسفانه برخی سردمداران کشورهای اسالمی اتحاد را کنار گذاشتند.
مقام معظم رهبری (مدظله) در مناسبتهای مختلف بر اتحاد و وحدت مسلمانان تأکید داشتند که امید است
نعمت والیت فقیه همواره در کشور باقی بماند و پایدار بماند.
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بخشیازسخنرانیحضرتآیتاهللسیدمحمدسعیدیتولیتآستانمقدسحضرتمعصومه(س)
 ...آغاز ماه ذی القعده برای خاندان پیامبر گرامی اسالم(ص) ،پیام آور شادی و سرور است.
حضرت نجمه خاتون همس��ر گرامی امام هفتم در یازدهم ماه ذی القعده صاحب فرزندی شدند که امام هشتم
شیعیان هس��تند و در اول ماه ذی القعده از این بانو ،دختری متولد شد که نامش فاطمه و لقبش معصومه است.
با تولد حضرت معصومه(س) قلب آل اهلل سرشار از س��رور و شادی شد .امام رضا(ع) صاحب خواهری شدند که
سالها قبل ،والدت ،سکونت و وفات ایشان را امام صادق(ع) در روایات خبر داده بودند.
حضرت معصومه(س) بانوی عظیم الشأنی است که گنجینه بی نهایت الهی است و شهر قم با وجود ایشان حیات
طیبه پیدا کرده اس��ت .ایش��ان در پرتو تعلیم و تربیت پدر ،مادر و برادر مراحل رش��د و تعالی ایمان را با سرعت
طی کردند ،بعد از حضرت رضا(ع) در میان فرزندان حضرت موس��ی بن جعفر(ع) کسی همانند حضرت فاطمه
معصومه(س) نبود.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران برای تجلیل از خاندان حضرت موسی بن جعفر(ع) ،دهه اول ماه ذی القعده،
دهه کرامت نامگذاری شد که در این ایام و در مراسم مختلف ذکر فضائل و معارف اهل بیت(ع) انجام میشود.
جمهوری اس�لامی ایران دهه اول ماه ذی القعده را به عنوان دهه کرامت نامگذاری کرده اس��ت که ابتدای این
ماه روز میالد حضرت معصومه (س) ،روز شش��م ذی القعده روز بزرگداشت شاهچراغ (ع) و روز پایانی این دهه
مصادف با میالد باسعادت امام رضا (ع) است.
در دهه کرامت ،مراس��م و برنامههایی در داخل و خارج از کش��ور برگزار میش��ود ،از جمله افتتاحیه جشنواره
بینالمللی فاطمی و جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) در روز میالد باسعادت حضرت معصومه (س) در قم آغاز
شده و در این ایام با برکت برگزار میشود.
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متن س�خنرانی س�یدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بی�ن المللی فرهنگی هن�ری امام رضا(علیه
السالم)
 ...دهۀ کرامت س��الروز میالد با سعادت حضرت فاطمه معصومه س�لام ا ...علیها و سالروز میالد سراسر نور ثامن
الحجج حضرت امام رضا علیه الس�لام را به ملت بزرگ ایران اسالمی ،مقام معظم رهبری ،مراجع بزرگوار  ،آیات
عظام ،علمای اعالم مردم ش��ریف و انقالبی قم زائران و مجاوران به ویژه س��روران حاضر این مراس��م باش��کوه
تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
از مجموعه اقدامات کم نظیری که خادمان و خدمتگزاران این بارگاه ملکوتی در هر رده مسئولیتی بعمل آورده
و می آورند تا فضای با نشاط معنوی دهه کرامت به طور روز افزون رونق بخشیده شود تشکر می کنم.
جش��نواره ام��ام رضا علی��ه الس�لام از آغاز ش��کل گیری در س��ال  1382ب��ا این هدف بلند تاس��یس ش��د
تا در ایام والدت با س��عادت ثامن الحجج حضرت امام رضا علیه السالم و حضرت فاطمه معصومه سالم ا ...علیها
فضای با نشاط و معنوی ملهم از آموزههای رضوی بیش از پیش در جامعه تقویت شود و برگزاری مراسم ساالنه
شروع به کار این جشنواره از قم و اختتامیه آن در مشهد مقدس و استمرار این حرکت الهی سبب شد تا در کوتاه
ترین زمان رویش��ی تازه و تقویم نانوشته ای از رویدادهای معنوی را در س��احت فرهنگی کشور رقم زند که آن
دهۀ کرامت اس��ت .به برکت این رویش جدید و براساس مصوبه ش��ورای سیاستگذاری جشنواره امام رضا علیه
السالم ش��ورای هماهنگی جشنهای دهه کرامت در س��ال  1386زیرنظر برادر عزیز و بزرگوار حضرت حجت
االسالم والمسلمین جناب آقای ارباب س��لیمانی مشاور محترم وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی و دبیر ستاد عالی
کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور شکل گرفت و در طی این سالها برکاتی نظیر روز تکریم وبزرگداشت
امام زادگان در پنجم ذی القعده و روزبزرگداش��ت حضرت احمدبن موسی (ش��اهچراغ) علیه السالم در ششم
ذیالقعده با کمک س��ازمان اوقاف و امور خیریه و آس��تان مقدس حضرت ش��اهچراغ ،مردم و مسئوالن استان
فارس مورد توجه ش��ورای عالی انقالب فرهنگی قرار گرفت و به تصویب رس��ید و در تقویم فرهنگی جمهوری

اسالمی ایران درج گردید.
رواج و گس��ترش دهه کرامت مرهون توجه ویژه ای شد که مقام معظم رهبری به این ایام پربرکت فرمودند ،در
س��فر معظم له به اس��تان قم در تاریخ  1389/07/27و تبریک دهه کرامت به مل��ت بزرگوار ایران ،این حرکت
فراگیر ش��د و زمینۀ بسط و گسترش آن در سرتاسر ایران اسالمی و خارج از مرزهای جغرافیایی فراهم گردید و
دهه کرامت به عنوان نهادی پربرکت به رسمیت شناخته شد و موجب تثبیت آن شد.
اگرچه در ابتدا اس��تانهای خراس��ان رضوی ،قم و فارس برای این جشنواره آغوش گش��ود اما در اشتیاق زائد
الوصفی با تاسیس  31دبیرخانه دائمی همه استانهای کشور به عضویت این جشنواره درآمدند و توسعه زمانی
دهه کرامت از ده روز به طول سال تحقق یافت و برنامه ریزی فعالیت در این زمینه تبدیل به یک جریان مستمر
گردید که فقط دس��تاورد عملکرد استانهای کشور در این دوره از جشنواره تولید بیش از نهصد هزار اثر علمی،
فرهنگی و هنری است.
دامنۀ فعالیتهای جش��نواره امام رضا علیه الس�لام در دهه کرامت بس��یار متنوع و گسترده است از خوزستان
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دروازه ورود تشیع به ایران وبزرگداشت شهدای  8سال دفاع مقدس با تمرکز بر قدمگاههای مسیر جاده والیت تا
سرخس ومرو و همزمان در 31استان 77 ،کشور و  719نقطه از جهان را تحت پوشش قرار می دهد.
در عرصه بین الملل به مدد لطف الهی و با هدایت س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و با کمک مجمع جهانی
اهل بیت علیهم الس�لام و نهاد مقدس جامعه المصطفی و سایر نهادهای ذیربط تشکیل مجمع جهانی خادمان
فرهنگ رضوی ادوار جشنواره در دس��تورکار قرار گرفته است تا ظرفیت جدیدی برای برنامههای دهه کرامت
در خارج کش��ور ایجاد شود و به همین منظور شخصیتهای سرش��ناس حوزه ی فرهنگ رضوی از کشورهای
اس��پانیا -تونس -لبنان -نیجریه -عراق -هند -افغانستان -مصر -پاکس��تان -آذربایجان -مالزی -اندونزی-
فیلیپین -سوریه و کشمیر میهمان این دوره از جشنواره برای شرکت در مجمع خواهند بود.
رج��اء واثق دارد آنچه که انجام ش��ده و می ش��ود در پرت��و انوار اله��ی و عنایات خاصه ثام��ن الحجج حضرت
ام��ام رض��ا علیه الس�لام و لطف بی دری��غ کریمه اهل بیت حض��رت فاطمه معصومه س�لام ا ...علیه��ا و برادر
بزرگوارش��ان حض��رت ش��اهچراغ علیه الس�لام ب��وده اس��ت.رهنمودهای مراج��ع عالیقدر ،آی��ات عظام،
علم��ای اعالم بوی��ژه حضرت آی��ت ا ...واعظ طبس��ی تولی��ت عظمای آس��تان قدس رض��وی ،حضرت آیت
ا ...س��عیدی تولی��ت معظم آس��تان مقدس حض��رت فاطم��ه معصومه س�لام ا ...علیه��ا و حضرت آی��ت ا...
دس��تغیب تولی��ت بزرگوار حضرت ش��اهچراغ علیه الس�لام هم��واره چراغ راه دس��ت اندرکاران جش��نواره
قرار گرفته است که از همۀ این عنایتها سپاسگزاری می نمایم.
وظیف��ه می بین��م از توجه خاص دول��ت محترم ،مجلس محترم ،جن��اب آقای جنتی وزی��ر محترم فرهنگ و
ارشاداسالمی و پشتیبانیهای ارزشمند استانداران محترم استانهای خراسان رضوی ،قم و فارس ،رسانه ملی،
مطبوعات وخبرگزاریها نس��بت به این جشنواره کمال تشکر را داشته باش��م.با عرض تبریک انتصاب حجت
االس�لام و المسلمین جناب آقای دانشی در سمت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ،خدمات
ایشان و همکارانشان را در این زمینه ارجگزاری می نمایم.
جا دارد از حوزههای علمیه ،مراکز دانش��گاهی ،مؤسسات فرهنگی ،شورای ش��هر ،شهرداری و مردم انقالبی و
والیتمدار قم که چهرۀ این شهر عزیز را در دهه کرامت در راستای تعظیم شعائر الهی با آراستگی هر چه تمامتر
غرق جش��ن و سرور معنوی نموده و می نمایند تشکر و قدردانی داشته باشم از تصدیع اوقاتی که فراهم شد عذر
خواهم.
((و السالم علیکم و رحمت ا ...و برکاته))
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فصل دوم
برنامههای ملی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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جشنواره سفرنامه نویسی
و خاطره نویسی رضوی
استان ایالم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره سفرنامه نویس�ی و خاطره نویسی رضوی
در دو رش�ته و ب�ا دو رده س�نی باالی  18س�ال و زیر

 18س�ال برگزار ش�د و با دریافت بیش از  290اثر و با
معرف�ی  16برگزیده در تاریخ  25م�رداد ماه  1394با
برگزاری مراس�م اختتامیه و تجلی�ل از برگزیدگان
جشنواره به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی آیتاهلل محمد نقی لطفی نماینده ولیفقیه و امامجمعه ایالم
ام��روز ایران اس�لامی به برکت ائمه اطهار(ع)پرچمدار اس��تقالل آزادی و استکبارس��تیزی در جهان اس��ت.
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) هرس��اله در ایران و سایر کشورهای اسالمی برگزار میشود که برنامه بسیار
ارزشمندی است  .این جش��نواره فرصت بس��یار خوبی برای بیان فضایل و مناقب امام رضا(ع) است و اینیک
وظیفه دینی ،اس�لامی و انسانی همه ماس��ت که برای الگو گیری از زندگانی حضرت امام رضا(ع) خود را آماده
کنیم وزندگی امام رضا(ع) سراسر ،سرشار از فضایل ،اخالق ،مناقب ،تعلیم و تربیت است.
فلس��فه برگزاری مراس��مات برای ائمه اطهار(ع) این اس��ت که ازنظر رفتار ،کردار و منش منطبق با سیره آن
بزرگواران و چی��زی که امامان معصوم(ع) از م��ا میخواهند تعلیم و تربیت و حرکت در مس��یر قرآن و عترت
اس��ت باشیم  .یکی از اهداف همه امامان معصوم(ع) تشکیل حکومت اس�لامی بوده است و زمامداران زمان از
بیبصیرتی ،عدم آگاهی و جهالت مردم اس��تفاده کردند و امامان معصوم(ع) را زندانی کردند .یکی از ابزارهایی
که دش��منان همواره از آن استفاده میکند جهالت اس��ت  .جامعه کنونی ایران اسالمی یک جامعه با بصیرت
اس��ت و ملت عزیز ایران قریب به  50س��ال زیر س��لطه رژیم پهلوی بود و وقتی یک رهبر شجاع و یک مرجع
عالیقدر ،پرچم مبارزه را بلند کرد و مردم بیدار ش��ده و تبعیت کردند و نظام شاهنش��اهی را که محکمترین
نظامها در منطقه و جزیره امن برای نظام سلطه بود ،را سرنگون کردند.

بخشی از سخنرانی علی محمد نیاکان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...تبلیغ ،ترویج ،عمل به س��یره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) ،زمینه س��از رشد و اعتالی ارزشهای دینی در
جامعه اس��ت .سیره پاک و نورانی حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) موجب ایجاد روح معنوی در جامعه است.
جوانان و نوجوانان باید با برنامهریزی صحیح و دقیق و برگزاری همایشها و جش��نوارههای مختلف ،بافرهنگ
رضوی و سیره ائمه اطهار(ع) بهویژه سیره عملی و علمی امام رضا(ع) بیش از گذشته آشنا شوند .این فرهنگ،
کلیدواژه سیاس��تها و راهبردهای کارگزاران و مجریان سیاس��تهای فرهنگی به شمار میآید و خداوند را
شاکریم که در دهه کرامت همراه و همگام با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سایر استانهای کشور توفیق
برگزاری جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) در استان ایالم را داشتهایم .این جش��نواره با دو موضوع سفرنامه
نویسی و خاطرهنویسی در اس��تان برگزارشده که فرصت مغتنمی برای هنرمندان ،اقشار مختلف و زائران امام
رضا(ع) بود که کبوتر اندیشه را در فضای آسمان به مرقد مطهر امام رضا(ع) به پرواز درآورند.
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برگزيدگان جشنواره سفرنامه نويسي و خاطره نویسی رضوی
«رده سنی باالی  18سال»
زینب ارونی با عنوان من طناب را اشتباهی بسته بودم – از استان همدان
مجتبی کریمیان با عنوان دویدن تابی نهایت – از استان ایالم
عباسعلی معتمدی با عنوان فرشی به رنگ عشق – از استان بوشهر
فرخنده قربانعلی مقدم با عنوان خاطره امام رضا(ع) و نذر امام حسین(ع) -از استان تهران
کبری صیفی با عنوان دستهای بارانی دعا – از استان خراسان رضوی
محمود کاتبی پور با عنوان سفرنامه باران – از استان آذربایجان شرقی
مهین وزیری با عنوان سفرنامه شوق دیدار – از استان تهران
ایوب شیخی زاده با عنوان سفرنامه دعوت – از استان خوزستان
«رده سنی زير  18سال»
امیرحسن ابراهیمی خبیر با عنوان قشنگ ترین سفرکل تاریخ جهان – از استان تهران
محمدرضا شیخی کشکولی با عنوان شفا – از استان فارس
سوینچ رضائی  -از استان آذربایجان غربی
مانیا یوسفی با عنوان خاطره سفر به مشهد – از استان گلستان
سینا سبزی با عنوان از تصمیم تا مقصد – از استان ایالم
پارسا مویدی با عنوان انگشتر عقیق – از استان تهران
هومان صادقی با عنوان خاطره به یادماندنی – از استان تهران
مهتاب کرمی با عنوان سفری ماندگار – از استان تهران
هیأت داوران جشنواره سفرنامه نویسی و خاطره نویسی رضوی
علی حسن سهراب نژاد
ظاهر سارایی
محمد علی قاسمی

هشتمین خورشید

جشنواره ي داستان رضوی
(كبوتر حرم)
استان سمنان
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

جش�نواره داس�تان رضوی « کبوتر حرم» با دریافت
 1300اثر از  823ش�رکت کننده  ،با رشد  45درصدی

در تعداد آثار و با رش�د  24درصدی در تعداد شرکت
کنندگان با اس�تقبال شایس�ته داس�تان نویس�ان
سراسرکشور روبرو شد و با برگزاری مراسم تجلیل از
برگزیدگان در  29مرداد ماه  1394در تاالر تاتر شهر
مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان در این دوره از
جشنواره به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین محمدباقر عبدوس امام جمعه موقت سمنان
 ...جشنواره داستان رضوی هر س��ال باید با کیفیت بهتری برگزار شود  .این جشنواره حرکت بسیار خوبی برای
شناساندن حضرت علی بن موس��ی الرضا (ع) است  .امام هشتم در بین ائمه اطهار (ع) ویژگی خاصی دارد .دهه
کرامت و میالد آن حضرت توانس��ت تش��یع حقیقی و امامت حقیقی را به تصویر بکش��د .بدون والیت  ،توحید
جایگاهی ندارد  .باید از ابعاد مختلف سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...حضرت علی بن موس��ی الرضا
(ع) الگو برداری و آن را وارد زندگی خود کنیم.
بخشی از سخنرانی محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...این جش��نواره به دنبال ایجاد جریان سازی ادبیات دینی و فرهنگ رضوی در کشور است  ،در پی ایجاد تحول
و جریان س��ازی در ادبیات دینی و نیز ایجاد جریان فکری و دینی در جامعه اس��ت ،تنه��ا به دنبال کارکردهای
فرهنگی و هنری نیست بلکه ایجاد جریان فرهنگی و دینی در حوزه ادبیات را تعقیب می کند .جشنواره داستان
کوتاه به داس��تان نویس��ی رضوی ارتقاء یافت و کیفی گرایی را مهمترین هدف خود قرار داد .اس��تفاده از فضای
مجازی و الکترونی��ک برای دریافت آثار ،حذف بخش کودکان و افزایش جوائز  ،برگزاری کارگاههای داس��تان
نویسی را از جمله تغییرات و تحوالت ایجاد شده در جش��نواره یازدهم می باشد  .جشنواره ملی داستان رضوی
تجلیل از چهرههای ادبی کشوری را در برنامه قرار داد و هر سال در آن از یکی از چهرههای ادبی تجلیل می شود.
برگزیدگان جشنواره داستان نویسی رضوی
بخش داستان کوتاه کوتاه
مقطع نوجوان
امیررضا نظری چالشتری -چهارمحال و بختیاری
سارا سادات کاظمی -چهارمحال و بختیاری
مقطع جوان
فاطمه صدیقی -کرمانشاه
زهرا عبدالوهابی -قم
راحله پاشای کتابی -مازندران
مقطع بزرگسال
احسان رحیم زاده -خراسان رضوی
بخش داستان کوتاه
مقطع نوجوان
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شیما شهیدزاده -کرمان
شهرزاد لعل بذری -خراسان رضوی
سهیل احمدی -خراسان رضوی
مقطع جوان
ام البنین ماهر -خراسان رضوی
محمدحسین امانت -فارس
نعیمه بخشی -خراسان رضوی
مقطع بزرگسال
عابدین زارع -فارس
روح اهلل صالحی -همدان
فهیمه میرسید -سمنان
بخش داستان بلند
مقطع جوان
سمانه استاد -خراسان رضوی
سیده مریم حسینی -زنجان
آرمان اعتمادی -مازندران
مقطع بزرگسال

محبوبه زارع -تهران
هیأت داوران جشنواره داستان نویسی رضوی
 عماد عبادی			
حسینعلی جعفری
 اسماعیل همتی		
محمد اسماعیل حاجی علیان
 محمدکاظم مزینانی			
طاهره اروجی
علی ا ...سلیمی
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جشنواره مشاعره رضوی
استان بوشهر
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره مش�اعره رضوی با ثبت نام بیش از  400نفر
از حافظان شعر رضوی آغاز بکار کرد و پس از داوری

تلفنی در مرحله اول تعداد  64نفر شایس�ته راه یابی
به بخش اصلی جشنواره معرفی شدند  .نتیجه رقابت
در بخش اصلی به  8برگزیده منجر ش�د که با تجلیل
از برگزیدگان درتاریخ  28مردادماه به کار خود پایان
داد .
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بخشی از سخنان آیت ا ...صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر
 ...بیان  ،نمای نوایی اندیش��ه  ،شعر و هنر آسمانی بی نمونه است و مشاعره میدان عرصه گنج حافظان شعر می
باش��د  .ش��عر آیینی به رنگ والیت و معرفت فرازگاه حکمت محتوایی و بیانی است و س��رودن  ،حفظ و ترویج
آن معرفت کده رش��د و بالندگی الهی انس��ان می باش��د  .از توفیقات و نعمات خداوندی که به واس��طه انقالب
اسالمی نصیب جامعه ایران اسالمی شده است جشنواره ملی مشاعره رضوی است که در دهه کرامت در استان
والیتمدار بوش��هر برگزار می شود  .امیدوارم این جشنواره موجب معرفت  ،ایمان  ،تقوا محوری  ،والیتمداری و
باعث انگیزه باال در سرودن شعر آیینی  ،والیی و رضوی گردد .
بخشی از سخنرانی دکتر حقیقی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر
 ...اس��تان بوشهر با این عظمت با این وسعت و این تاریخ وس��یع دینی افتخار می کند که میزبان جشنواره ملی
مشاعره رضوی باش��د و این افتخار را توفیق بزرگ الهی می داند امیدوار هستیم که همه ما دست اندرکاران در
این استان ان ش��اءاهلل میزبان خوبی برای شما عزیزان و بزرگوارانی که از سراسر میهن اسالمی در این جا جمع
شده اید باشیم.
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) آغازش از قم اس��ت ،بدلیل اینکه قم حرم اهل بیت است دهه کرامت از لقب
حضرت فاطمه معصومه (س) گرفته شده اس��ت چون حضرت معصومه (س) کریمه اهل بیت است و چون قم
خانه امام صادق(ع) و فرزندان امام صادق(ع) اس��ت .احترام وعزت به اهل بیت وائمه اطهار(ع) و امام هشتم (ع)
در حقیقت احترام و عزت به خودمان است  .این توفیق بزرگی است که من سالهای گذشته به یاد دارم که شروع
دهه کرامت از شهرهای قم،مشهد،فارس آغاز شده بود ولی امروز شاهد هستیم که دبیرخانه دائمی این دهه در
 31اس��تان مستقر می شود و در بیش از  70کشور این مراسم برگزار می شود .این موضوع سه نکته را نشان می
دهد اول این که این دهه یک جریان مستمر و دائمی شده که جای خوشحالی دارد موضوع دوم اینکه جشنواره
امام رضا(ع) از مرزهای جمهوری اس�لامی خارج شده است اینها نکات کم ارزش��ی نیست  ،اگر ما بتوانیم در
این خصوص برنامه ریزی داش��ته باشیم ،می توانیم از این شرایط بهره مندی واستفاده الزم را ببریم.نکته سوم
این که با الگو پذیری از این منش امام رضا (ع) یعنی گفتگو،عقالنیت و تدبیر در جمهوری اسالمی،گفتگوهای
هسته ای به سرانجام رسید.
جشنوارههایی نظیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع) یک نقطه امید یک ظرفیت عظیم و یک پتانسیل بزرگی
است که می توان از این فرصت در راستای خنثی سازی سیاست دشمنان استفاده کرد  .ما بایستی تالش کنیم
که جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فقط به دهه کرامت ختم نشود بلکه کاری کنیم که در زندگی مردم جاری
و ساری باشد.
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بخشی از س�خنرانی جناب آقای همایون امیرزاده مشاور علمی فرهنگی و مدیریتی معاونت امور
فرهنگی وزارت و دبیر کارگروه فرهنگی جشنواره
 ...خدمت در مسیری که به والیت منتهی می ش��ود ارزش فراوانی دارد که شاید خداوند نصیب هر کسی نکند.
و حال این توفیق نصیب ما ش��ده که دلهایمان آمادگی داش��ته تا به عنوان خادم فرهنگی حضرت آقا بتوانیم
یک بخش از این وظیفه ای که در قبال ولی نعمت خودمان ،حضرت آقا امام رضا(ع) را داریم به انجام برسانیم .
یک��ی ازاهداف بنیان گزاران جش��نواره این بود،که فعالیته��ای فرهنگی را درجش��نواره تبدیل به رفتارهای
عمومی کنیم،راهنمایی کنیم که این فعالیت در حوزه فرهنگ عمومی کشور چقدراثرگذار بوده است .
درحوزه دوازده فعالیت بخش فرهنگی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در سیزدهمین دوره  924 ،هزار اثر به
این جش��نواره رسیده است این که یک تریبون یک جایگاه یک به اصطالح جشنواره ای توانسته این تعداد اثر را
در حوزه ادبیات متوجه خود بکند مهم اس��ت .از طریق آمارهای تحلیلی می توان متوجه شدکه از این ظرفیت
چقدر می توانیم استفاده کنیم .اگر ما یک معدل بدبینانه  500هزار نفر را در نظر بگیریم ببینید کدام جشنواره
و کدام اتفاق فرهنگی در کش��ور این جذبه و کشش را دارد که بتواند دلها را متوجه خودش بکند؟خوب اینها
نش��انههای گویا و روشنی است از اینکه ما مسیر را به درستی تشخیص دادیم .البته در بحث کیفیت گرایی باید
کیفیت آثار را مورد توجه قرار بدیم .از این  924هزار اثر عددی که در تولید ش��عر امسال داشته ایم  8000هزار
قطعه ش��عر و نزدیک به  29هزار متن ادبی و چیزی بالغ بر  800هزار دل نوش��ته خوب تولید شده است .اینها
نشان می دهد که مردم ایران چقدر منتظر هستند که یک بهانه ای ایجاد شود برای عرض ارادت به ولی نعمتان
خودشان ائمه اطهار(ع) .
بخشی از سخنرانی حمیده ماحوزی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر جشنواره
ای آسمان هشتم ما چشمان بی ریا ،عمری فقیر اشک زاللم کجا روم

من بی حضورچشم تو غم را خریده ام از نسل رودهای زاللم کجا روم
باشد همین قدر نگاهم طبیب دل کی می دهی جواب سوالم کجاروم
از اینکه میزبان میهمانان امام رضا (ع) هس��تیم خوش��حالیم  .خیلیها امروز به حال ش��ما غبطه می خورند که
بعنوان انتخاب ش��دگان و راه یافتگان مرحله نهایی به رقابت می پردازید و خوش��ا به حال ش��ما  .اما گزارشی از
برنامههای انجام ش��ده ارائه می ش��ود .نمایش��گاه رضوی که ش��امل  250اثر از هنر مندان هنرهای تجسمی،
کتابهایی که در مورد امام رضا(ع) نوشته شده و نرم افزارهایی که در این زمینه تولید شده در گالری مجتمع به
نمایش گذاش��ته شده است.و همچنین در روز بیست و یکم میزبان شاعران عزیز و مشاعره کننده دانش آموزی
بودیم که امسال ششمین سال را پشت سر گذاشت .امیدوارم که هر ساله بتوانیم بهتر از سالهای گذشته برگزار
کنیم و میزبان خوبی برای خادمین فرهنگی امام رضا(ع) باشیم .
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برگزیدگان جشنواره مشاعره رضوی
رتبه اول  :زینب نیک نام از استان بوشهر  /دشتستان
رتبه اول  :فاطمه بحرینی مطلق از استان بوشهر /دشتستان
رتبه دوم  :سیدجواد حسینی از استان بوشهر  /گناوه
رتبه چهارم  :زهرا معصومی از استان بوشهر  /بوشهر
رتبه پنجم  :رضوان میرجهانمردی از استان بوشهر  /دیلم
رتبه ششم  :نجمه سادات حسینی از استان خراسان رضوی  /مشهد مقدس
رتبه هفتم  :مهدی پور غالم از استان بوشهر  /بوشهر
رتبه هشتم  :حدیث زنگنه از استان بوشهر  /بوشهر
هیأت داوران جشنواره مشاعره رضوی
		
 علی هوشمند		
سعید بیابانکی
		
 مرضیه معصومی		
حسین دارند

 محمد رضا احمدی فر -صدیقه مزارعی زاده
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جشنواره شعر رضوی
استان کرمان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره شعر رضوی ازسری برنامههای سیزدهمین
جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) بادریافت 5262
اث�ر  3153 ،اثر در بخش ش�عر رض�وی 1247 ،اثر در
بخش ش�عر برای اهلبیت (علیهمالسالم) و  862اثر
هم در بخش شعر با موضوع آزاد به داوری پرداخت و
در تاریخ  29مرداد ماه  1394با معرفی برگزیدگان به
کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی فرشید فالح مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر جشنواره
 ...جش��نوارهی شعر رضوی در میان جشنوارههای معنوی و ارزشی کش��ور ،عنوان پرمخاطبترین جشنوارهی
شعر کشور را در این سالها داشته و دارد و باید این عنوان برای جشنوارهی کرمان حفظ شود.
کرمان اولین اس��تانی بود که جشنوارهی رضوی بیستویکسال پیش در آن برگزار شد و با توجه به این سابقه و
پیشینه ،شایسته این است که پرمخاطبترین جشنوارهی کشور باشد .سنت نیکوی جشنواره ملی شعر رضوی
این بوده که هرس��ال براساس نظر شورای مش��ورتی ،از یکی از بزرگان عرصه شعر آیینی کشور تجلیل شود.این
سنت بر مبنای ادای دینی است که دستاندرکاران جشنواره ضرورتش را به خوبی احساس میکنند و قدردانی
از ش��خصیتهای ش��عری تاثیرگذار را وظیفه خود میدانند.بر همین اس��اس ،ش��اعرانی از میان پیشکسوتان
کش��ور به عنوان افرادی که عمری را در راه ترویج معارف دینی و عرض ارادت به اهلبیت با زبان ش��عر س��پری
کردهاند ،برای مراس��م تجلیل انتخاب میشوند.امس��ال هم با نظر شورای مشورتی جش��نواره ،تجلیل از استاد
«جلیل واقعطلب» از پیشکسوتان شعر والیی کشور ،در دس��تور کار قرار گرفت.معتقدیم بزرگداشت بزرگان
در برنامهها و جش��نوارههای فرهنگی و هنری ،امری ضروری اس��ت و میتواند بر هنرمندان و شاعران جوان هم
تاثیرات بس��یار خوب و امیدبخشی داش��ته باش��د .هماکنون مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی به صورت
ش��بکهای فراگیر در جهان گس��ترش پیدا کرده و عالقهمندان به اهلبیت در هر نقطه از جهان میتوانند به این
مجمع جهانی می پیوندند تا برنامهها آنگونه که بایس��ته است بینیاز از دولتها روی دوش ملت و عالقهمندان
اهلبیت برگزار شوند.
برگزیدگان جشنواره شعر رضوی
				
محسن کاویانی از قم
		
احسان منصوری از خراسان رضوی
				
الهام عظیمی از اراک
خدابخش صفادل از خراسان رضوی ،نیشابور
			
رضا نیکوکار از گیالن ،رشت
		
عبدالرضا حسینی از کرمان

نیلوفر بختیاری از تهران
مهدی مردانی از قزوین
انیسه الساداتهاشمی از تهران
شیما مظهریصفات از کرمان
علیرضا رجبعلیزاده کاشانی از کاشان

هيات داوران جشنواره شعررضوی
				
سید علی میرافضلی
			
مرتضی امیری اسفندقه
سید احمد حسینی

مهدی صمدانی
محمدکاظم کاظمی

36

هشتمین خورشید

جشنواره ادبیات
کودک و نوجوان رضوی
استان چهارمحال و بختیاری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی با دریافت
بی�ش از  2100اث�ر ،داوری ای�ن دوره از جش�نواره را
آغاز کرد و با اعالم اس�امی برگزیدگان از سوی هیأت
داوران و با تجلیل از برترینهای این دوره جش�نواره
در اس�تان چهارمحال بختی�اری در تاریخ  27مرداد
ماه  1394به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...بزرگان تاریخی از گذش��ته تا حال یکی پس از دیگری در حوزههای مختلف خدمت رسانی کرده اند .استاد
مرحوم مظفر بختیار ،ش��اعر بزرگ چهارمحال و بختیاری  ،این ش��اعر گرانقدر در حوزه نس��خه پژوهی ،ایران
شناسی و زبان شناسی سهم مؤثری در انتقال آوازه ایران به جهان داشت.
کتابهای «ایران پل فیروزه ای»« ،شکوه ایران» و «اطلس تاریخی ایران» از آثار این شاعر برجسته و ارزشمند
است  .مرحوم مظفر بختیار در انتقال زبان و ادبیات فارسی در کشورهای شرقی نقش مؤثری داشت.
بیش از هزار سال است که مردم ایران میزبان امام رضا (علیه السالم) هستند  .امروز علی بن موسی الرضا (علیه
السالم) میزبان مردم ایران شده است.
دین مردم ایران به امام رضا (علیه الس�لام) گسترده است ،تشیع ما مرهون امام رضا (علیهالسالم) است که در
جای خود باید از آن س��خن گفت .میراث فکری و معنوی علی بن موسی الرضا (علیهالسالم) اندک نیست  ،این
میراث فکری بس��یار انباشته و عمیق اس��ت و لذا اگر بخواهیم دین تاریخیمان را به امام رضا (علیهالسالم) ادا
کنیم باید به معارف رضوی نزدیک شویم.
بخشی از سخنرانی خدابخش مرادی معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
امروز جامعه اس�لامی مهمان و میزبان وجود مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السالم) است .مهمان
و میزبان حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السالم) بودن صرفاً یک اثر تاریخی نیست بلکه وجود حضرت علی
بن موس��ی الرضا (علیه السالم) یک اثر فرهنگی ،معنوی و یک جریان ادبی در حوزه مذهبی ،فرهنگی ،تمدنی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است .همه برنامه ریزیهای مسئولین مربوطه دهمین جشنواره ادبیات کودک
و نوجوان رضوی جامعه را به سرچشمه فضلی که عامل بقاء و حیات تمدنی ایران اسالمی است پیوند داده است.
جامعه ای که بتواند فرهنگ باورها ،ارزشها و نگاههای خود را در حوزههای مختلف با کالم هنر و با ادبیات نافذ
در نسل آینده خودش پایدار کند یقیناً جامعه و فرهنگ حاکم بر جامعه دوام پیدا میکند.
یکی از ش��اخصههای حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السالم) در زمان والیت ،امامت و حکومت خود تبیین
فرهنگ گفتگو بود .تبیین فرهنگ گفتگو حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السالم) امروز در ادبیات سیاسی،
داخلی و خارجی ایران اسالمی به عنوان یک حکومت برگرفته از ادبیات علوی است .نه تنها درعرصه بین الملل
بلکه درعرصه داخلی هم ایران اسالمی را ایران سرآمد منطقه ودنیا می کند.
بخشی از سخنرانی جواد کارگران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...دهمین جش��نواره ادبیات ک��ودک و نوجوان رض��وی باهدف اش��اعه و ترویج فرهنگ رضوی و گس��ترش
فعالیته��ای فرهنگی و مذهبی مرتبط با س��یره ائمه معصومین به ویژه امام رضا (علیه االس�لام) و همینطور
کمک به انتش��ار گسترده آثار ادبی کودکان ،نوجوانان و بزرگس��االن با موضوع رضوی برگزار می شد  .تعداد 2
هزار و  93اثر از اس��تانهای سراس��ر کشور به دبیرخانه این جشنواره رس��یده که نسبت به سال گذشته  40در
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صد افزایش داشته اس��ت .از مجموع آثار رسیده به دبیرخانه دهمین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی
حدود  882اثر ،در رش��ته قطعه ادبی ،در بخش داستان نویسی در رده سنی کودک  400اثر ،نوجوان  225اثر و
در رده س��نی بزرگسال  210اثر ،در بخش شعر در رده سنی کودک  84اثر ،نوجوان  75و در رده سنی بزرگسال
 217اثر ،در بخش قطعه ادبی نیز در رده س��نی کودک  443اثر ،نوجوان  236اثر و در رده سنی بزرگسال 203
اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.این جشنواره در سه مقطع سنی کودک ،نوجوان و بزرگسال و در سه
بخش ش��عر ،قطعه ادبی و داس��تان برگزار شد  .امسال برای نخس��تین بار بخش کتاب شعر و کتاب داستان نیز
به جشنواره اضافه شده است .همچنین در این دوره از جش��نواره نویسندگان و شاعران بزرگسالی که در حوزه
ادبیات و کودک و نوجوان خالق اثر هستند در این جشنواره شرکت کرده اند .
برگزیدگان جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی
در بخش  :قطعه ادبی کودک
رتبه اول  :موسی نیک عیش رباط کریم از تهران
رتبه دوم  :فاطمه افضل سلطانی از اردبیل
رتبه سوم  :آیلین فرجاد از اردبیل
در بخش  :داستان کودک
رتبه اول  :فائزه عرب پور زرند ازکرمان
رتبه دوم  :فاطمه کاظمی از فارسان
رتبه سوم  :فاطمه بخشیان از لردگان
در بخش  :شعر کودک
رتبه اول  :فاطمه خیامی نژاد از مشهد
رتبه دوم  :مهر ناز نصیری از سمنان
رتبه سوم  :بیتا خلیل زاده از بروجن
رتبه سوم  :صبا اسدی از گندمان
در بخش  :قطعه ادبی نوجوان
رتبه اول  :محمد حسین عباسی از اراک
رتبه دوم  :رادمهر بش از شهرکرد
رتبه سوم  :صبا زمانی از گندمان
در بخش  :داستان نوجوان
رتبه اول  :زهرا مختاری زرند از کرمان
رتبه دوم  :خدیجه بخشی از شهرکرد
رتبه سوم  :صبا کیانی از شهرکرد
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رتبه سوم  :سمیه اسدی از شهرکرد
در بخش  :شعر نوجوان
رتبه اول  :یاسمن شفیعی فر از تهران
رتبه دوم  :مبینا فراهانی از اراک
رتبه سوم  :سیده سارا کاظمی از شهرکرد
در بخش  :قطعه ادبی بزرگسال
رتبه اول  :خاطره شیوندی از شهرکرد
رتبه دوم  :یاسمن مظاهری از شهرکرد
رتبه سوم  :رقیه کرم نژاد خوی از اردبیل
در بخش  :داستان بزرگسال
رتبه اول  :سارا شجاعی از شیراز
رتبه دوم  :حدیثه کیوانی از اصفهان
رتبه سوم  :سروش غالمی از شهرکرد
در بخش  :شعر بزرگسال
رتبه اول  :مسعود طاهری عضد از همدان
رتبه دوم  :ستاره رفیعیان از گیالن
رتبه سوم  :لیال جعفری از شهرکرد
هیأت داوران جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی
دکتر محمد جواد محقق
دکتر محمد حکیم آذر
دکتر غالمرضا صفار
فرخنده شهریاری
کبری موسوی
نقی باللی
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جشنواره شعردوبیتی و رباعی رضوی
استان همدان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره دوبیت�ی و رباع�ی رض�وی در تاریخ 28
مرداد م�اه  1394در محل س�الن اجتماعات مجتمع
فرهنگی سینمایی ش�هید آوینی همدان برگزار شد
 .دبیرخانه این جش�نواره با دریافت تعداد  1400اثر از
 110نفر شاعر از سراسر کشور داوری خود را آغاز کرد
و پس از داوری مقدماتی تعداد  45نفر به مرحله دوم
داوری راه یافتن�د .درمرحله نهای�ی  9نفر به عنوان
برگزیدگان جشنواره معرفی شدند .
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بخش�ی از س�خنرانی دکتر حس�ین نوش آب�ادی مع�اون حقوقی  ،ام�ور مجلس و اس�تانهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...وجود آرامگاه باباطاهر در همدان برای اثبات اینکه اس��تان همدان میتواند مهد دوبیتی کش��ور باشد کافی
اس��ت  .جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) حرکت فرهنگی اس��ت که باعث ایجاد انس و الفت ،توسعه فضای
معنوی در جامعه و ادای احترام به س��احت مقدس علیابن موس��یالرضا (ع) میشود .برگزاری جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) از ابتکارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دهه گذشته بوده است  .با گذشت چند دوره
از برگزاری این جش��نواره و به مرور بر عمق و محتوای آن افزوده شده است.یک سال پس از برگزاری نخستین
دوره جشنواره و در سال  83پنج استان برای برگزاری این جشنواره اعالم آمادگی کردند و در سال  84استانها
به  10مرکز افزایش یافت و در حرکتی قابل توجه در س��ال  85تمامی اس��تانها آمادگی خود را برای برگزاری
جش��نواره اعالم کردند.با توجه به س��ابقه درخشان اس��تان همدان در شعر و ادب ،امس��ال میزبانی برگزاری
جشنواره دوبیتی و رباعی جش��نواره رضوی بر عهده این استان گذاشته شد که برنامه شایستهای را نیز برگزار
کرد.
قدمت س��راییدن و خواندن دوبیتی به اواخر دوران ساس��انیان و ظهور اس�لام در ایران میرسد؛ اما باباطاهر با
سبک منحصر بهفرد در دنیای ش��عر و ادب و در یک قالب ریشهدار شعر فارسی را تکامل داد و آثار ارزشمندی
نیز بر جای گذاش��ت .وجود آرامگاه باباطاهر در همدان برای اثبات اینکه اس��تان همدان میتواند مهد دوبیتی
کشور باشد کافی اس��ت .رهبر معظم انقالب که اساس کار و وجود امام رضا(ع) کار فرهنگی و تبلیغی در ایران
بود ،کار این امام بزرگوار و اساس حرکت ایشان در بعد فرهنگی بوده است .در حدیث معروف «سلسلةالذهب»
به تمامی پایههای اعتقادی و جهانبینی اش��اره شده و به کار فرهنگی نیز اشاره داردجشنواره رضوی مرزهای
داخل��ی را درنوردیده و اکن��ون چهار قاره بزرگ و  77کش��ور را نی��ز در برگزاری این جش��نواره درگیر کرده
اس��ت  .جشنواره رضوی در حوزه دیپلماس��ی فرهنگی و عمومی خارج از کش��ور مهم است ،به برکت علیابن
موس��یالرضا(ع) و نیت پاک پیش��نهادکنندگان برگزاری جش��نواره و آغاز دهه کرامت ،رونق ویژهای در این
جش��نواره دیده میشود .این جشنواره در تحکیم ،وحدت و همبس��تگی ملی و تقریب ادیان و مذاهب در دنیا
تأثیر برگزار اس��ت عالوه بر تأثیرگذاری جش��نواره باعث نزدیکی دلهای پاک به علیابنموس��یالرضا(ع) در
سراسر دنیا میشود.

بخشی از سخنرانی فاضل عبادی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
کـه هر سوته دلی حال ِش َهمین بی
من آن شَ م ُعم که اَشکِم آتشین بی		
بی َته شامم چـنان ،روزم چـنین بی
		
هـمه شـب گـریم و ناله همه روز
 ...برگزاری جش��نواره ش��هر دوبیتی و رباعی رضوی در پایتخت دوبیتی ایرانزمی��ن به عنوان زیرمجموعهای
از س��یزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع) ،فرصت مغتنمی برای ش��اعران ،ادبدوستان و ارادتمندان
رضوی اس��ت که هم حاصل ذوق ،اس��تعداد و قریح��ه و ابداع خود را عرض��ه کنند و هم با س��ایر همفکران و

42

هشتمین خورشید

هموطنان شاعر خود در چرخه رقابتی محبتآمیز ،هدایای ادبی و فرهنگی خود را به پیشگاه سلطان خراسان و
دوستداران و محبان آن حضرت ارایه نمایند.
خوشحالم که در این جمع صمیمی و ارجدار ،میزبان مهر و عطوفت لطایف سخن و شعر؛ آن هم از زبان لطیف و
ِ
والیت عشق هستم.
بین هنرمندانی از جنس
نازک ِ
امیدواریم در سالهای آینده؛ این نهال برآمده از شعاع خورشید رضوی ،چنان درخت تناوری شود که با هیچ باد
ِ
محبت شمسالشموس؛ برگهای زرینی بر کتاب ارادت
و بارانی و قحطسالی گزند نیابد و در پرتو آن آهنربای
ایرانیان به امامان شیعه ،بویژه سلطان ارض طوس افزوده شود.
برگزیدگان جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی
سجاد سعید نژاد از استان تهران
علی سلیمانی از استان همدان
منصوره اسحاق زاده از تهران
مهدی حنیفه از استان زنجان
قاسم بای از استان گلستان
عارفه دهقانی از استان تهران
رضا نیکوکار از استان گیالن
هادی فردوسی از استان فارس
مریم برزگر از استان همدان
هیات داوران جشنواره دوبیتی و رباعی رضوی
سیاوش دیهیمی
میرهاشم میری
جواد محقق
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جشنواره کتابخوانی حکمتهای رضوی
استان البرز
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره کتابخوانی حکمتهای رضوی با دریافت
بی�ش از  10000هزار پاس�خنامه با برگزاری مراس�م
اختتامی�ه و تجلیل از برگزیدگان در تاریخ  25مرداد
ماه  1394در این دوره از جش�نواره به کار خود پایان
داد .

43

44

هشتمین خورشید

بخش�ی از س�خنرانی دکت�ر محمدمهدی احم�دی مدی�رکل دفت�ر هماهنگی امور اس�تانهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...س��بک زندگی و گفتمان رضوی باید در جامعه الگوسازی شود ،هدف امام رضا(ع) از مناظرات کشف حقیقت
بود که باید مورد توجه قرار گیرد .انسانها فطرتا اجتماعی متولد شدهاند و الزمه این اجتماعی شدن الگوپذیری
اس��ت که بر اساس آن سبک زندگی خود را تعریف می کنند.الگوی در نظر گرفته شده توسط انسانها در تکامل
و ضعف و ابتذال سبک زندگی آنان تاثیر بسزایی دارد ،در این راستا بهترین شخصیتهایی که می توانند الگوی
عملی برای ما محسوب شوند ،ائمه اطهار هستند تا سبک زندگی تکامل یافته تری را انتخاب کنیم.
رفتار و ش��خصیت واالی امام رضا(ع) باید الگوی عملی برای ش��کل گیری زندگی ما محس��وب ش��ود.یکی از
حکمتهای امام رضا(ع) و شاخصهای رفتاری فرهنگ رضوی ،گفتمان و مناظره ای است که در آن عصر ایجاد
شد ،گفتمان و مناظراتی که در عصر کنونی نیز مطرح شده و اجرا می شود ،نشأت گرفته از همین گفتمان دوران
رضوی است که دارای جایگاه ویژه ای بود.
از ویژگیهای فرهنگ رضوی احترام به اندیش��ه مقابل و اعتقاد به آزاداندیش��ی بود و لذا تفکر مناظره و جایگاه
گفتمان در عصر امام رضا (ع) بس��یار ویژه بود.جامعه تک صدا و فاقد صداهای متنوع ،جامعه خس��ته کنندهای
اس��ت ،در این جوامع استعدادهای بشری شکوفا نمی شود چرا که اس��تعدادها در تضارب آرا ،نگاههای مختلف
و طرح مسئله بر اساس منطق و عقالنیت شکوفا می شود که عصر امام رضا(ع) عصر شکوفایی استعدادها بود.
بخشی از سخنرانی سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...کتاب حکمتهای رضوی برای دومین سال اس��ت که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد بین
المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از زبان عربی به فارسی ترجمه شده است.
سواالت جش��نواره از کتاب حکمتهای رضوی برداشت و پاس��خ نامهها تکمیل و ارسال شده است  .در  ٢سال
گذش��ته برای دسترسی بهتر و آس��ان تر به این کتاب ،فایل  PDFآن در سایتهای مختلف و فضاهای مجازی
قرار داده ش��د.کتاب حکمتهای رضوی به عنوان دومین مرجع برای بیانات امام رضا(ع) محس��وب می شود و
مورد توجه و اس��تقبال ش��رکت کنندگان این جشنواره قرار گرفت.حدود  ١٠هزار پاس��خ نامه به دبیرخانه این
جش��نواره ارسال شد که پس از احصا پاسخهای برتر و قرعه کشی ،نفرات برتر معرفی شده و در این مراسم مورد
تقدیر قرار می گیرند.در سال جاری اکثر استانهای کشور در این جشنواره شرکت داشته اند .
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برگزیدگان جشنواره کتابخوانی حکمتهای رضوی
آوا شفائی از استان اصفهان
فاطمه حق وردیلو از البرز/فردیس
زهرا صابری از البرز/ساوجبالغ
طاهره رجبی از البرز/فردیس
محمدرضا آزاده رنجبر از البرز/نظرآباد
کافیه ادیب از ایالم
حسین عباسی از تهران
صغری محمدزاده صدقیانی از آذربایجان شرقی
فاطمه ملکان از البرز/طالقان
ملیحه رستمی کرجائی از البرز/کرج
زهرا عباسی ایمانی از البرز/کرج
یعقوب علیمحمدی از البرز/فردیس
خدیجه غفاری از البرز/کرج
بهناز شکارلی از آذربایجان شرقی
رقیه ایازی جنت آبادی از خراسان رضوی
مرجان روستایی از یزد
محرم قنبرزاده از البرز/فردیس
سیده زلیخا موسویان از البرز/فردیس
معصومه برنا از البرز/فردیس
حمید بکائی از البرز/کرج
مهتاب نیک روش از البرز/کرج
عباس اصغری از آذربایجان شرقی
مهناز شیرمحمدی از تهران
مهدی ترکمنی از همدان
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جشنواره محراب
( نقش مساجد در توسعه و ترویج
تعالیم و آموزههای رضوی )
استان خراسان رضوی
دبیرخانه هماهنگی و نظارت
برکانونهای فرهنگی هنری مساجد

جش�نواره سراس�ری محراب در س�یزدهمین دوره
جش�نواره بی�ن المللی ام�ام رض�ا(ع) در دو بخش

آغاز بکار ک�رد  .دبیرخانه جش�نواره در بخش نور با
حض�ور فعال بیش از  50هزارنفر ش�رکت کننده و در
بخ�ش سلام  630اثر ب�ه داوری پرداخ�ت  .ودر 19
ش�هریورماه  1394ب�ا تجلیل از برگزی�دگان در این
دوره از جشنواره به کار خود پایان داد .
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بخش�ی از س�خنرانی حجتاالسلام و المس�لمین حمیدرض�ا اربابس�لیمانی مش�اور وزی�ر
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور
 ...جش��نواره محراب پیوند معنادار بین اهالی مسجد و عترت است  .جشنواره ملی محراب باید با حضور فعاالن
مس��جدی تمامی نقاط کش��ور برگزار ش��ود و فعاالن تمامی مس��اجد ایران آماده حضور در این رویداد ملی و
فرهنگی باش��ند.موضوع پیوند مسجد و والیت پیوند کهنه ،دیرینه و ریش��هدار از زمان حضرت آدم(ع) است و
اولین گام س��اخت کعبه از زمان حضرت آدم(ع) بوده است.این حرکت زمان س��ایر انبیاء الهی هم یکی پس از
دیگری ادامه داشته اس��ت و از آدم(ع) تا خاتم محوریت مسجد در همه اذعان و دوران تاریخ مشاهده میشود.
اگر میخواهیم در ترویج آموزه قرآنی موفق باش��یم ،بهترین پایگاه مسجد است که باید آن را حفظ کرد و برای
آن سرمایهگذاریهای الزم را انجام داد.داستان هدایت داستانی است که همه انبیاء و اولیای الهی برای اجرای
آن آمدهاند لذا برای هدایت به مکانی نیاز داریم که آن مس��جد است و به امامتی نیاز داریم که در ولی خدا تجلی
میشود.پیوند بین ولی خدا و خداوند پیوندی قدسی و آسمانی است،
بچههای مس��جد با برگزاری جشنواره محراب ،هدیهای به ساحت آستان قدس اعطا کرده و عشقبازی خود به
امام رضا(ع) را به نمایش گذاشتند.بعد از اختتامیه جشنواره محراب نباید کار تعطیل شود و به سال آینده بلکه
باید از همین فردا برنامهریزیهای جدی برای جشنواره سوم صورت گیرد و این پیوند به صورت دائمی تشکیل
شود لذا برای ترویج و توسعه فرهنگ اهل بیت(ع) باید از ظرفیتهای مساجد استفاده کنیم.جشنواره محراب
در امت��داد این پیوند و در جهت الفت بی��ن کانونهای فرهنگی برگزار می گردد که عالوه بر خراس��ان رضوی
هشت استان دیگر نیز این جشنواره را همراهی می کنند.در جشنواره بعدی هشت استان دیگر نیز افزوده شده
و در آینده نزدیک تمام هفتاد هزار مسجد سراسر کشور در این جشنواره همکاری داشته باشند.
بخشی از سخنرانی سید سعید سرابی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ...فرهنگ رضوی ادامه دهنده فرهنگهای نورانی نبوی و علوی اس��ت  .خاس��تگاه رستگاری بشریت مسجد و
محراب اس��ت  .آبادانی مس��جد ،جاری بودن روح دین در همه فعالیتهای فردی و اجتماعی است.بدون شك
معنویت عبادت در مس��جد به همه اجزاء و اركان زندگی انسان رس��وخ می كند تا انسان كامل مدنظر خداوند
هویت حقیقی خود را پیدا كند.آثار روحانی عبادت در مسجد در همه عرصههای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی
و اقتصادی زندگی بش��ر نمود پیدا می كند و تلفیق این مسائل با مسجد ومحراب مصداق آبادانی مسجد است.
آبادانی مس��جد با خشت و خاك و كاشی وگنبد فیروزه ای و طالیی نیس��ت بلكه اینها نمادی قراردادی برای
كلمه مسجد است و بی تردید آبادانی مسجد ،جاری بودن روح دین در همه فعالیتهای فردی و اجتماعی است
که مقر سازماندهی آن مسجد است.ما ایرانیان که غربت امام رضا(ع) را به قرابت با خاندان اهل بیت پیامبر(ص)
و س�لاله پاک ایشان حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) تبدیل نموده ایم و خاک قدوم آن خالصه صبر و رضا را
توتیای چش��م خود ساخته ایم ،هنوز هم پس از حدود  ۱۴۰۰سال فرهنگمان را به فرهنگ متعالی اش گره زده
ایم و در مس��جد میثاق بسته ایم.لذا الزم اس��ت تا قدمی جز به رضای خدای او برنداریم و فرهنگ رضوی را که
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ادامه فرهنگ نبوی و علوی و فاطمی اس��ت و همه ،نور واحد و مفسر قانون خداوند هستند را سرلوحه همه امور
قرار دهیم.جش��نواره محراب س��مبل هم افزایی کانونهای فرهنگی هنری مساجد در حصول هدف مهم نشر
ارزشهای دینی و آموزههای رضوی اس��ت .امید که مورد رضای خدا و عنایت ولی خدا حضرت ثامن الحجج(ع)
قرار گیرد.
بخش�ی از سخنرانی محمد حسین عبداللهی مس�ئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای
فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی و دبیر جشنواره
 ...جش��نواره محراب از سلسله برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که به همت
س��تاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد با موضوع نقش مساجد در توس��عه و ترویج تعالیم و آموزههای
رضوی برگزار شد.اهداف برگزاری این جش��نواره توجه به نقش آفرینی مساجد به عنوان یک پایگاه تاثیرگذار،
رونق بخش��یدن به بخش ظرفیتهای مردمی ،ایجاد یک جریان فرهنگی توس��ط م��ردم برای ترویج فرهنگ
رضوی ،فراگیر کردن فعالیتهای فرهنگی متناسب با سیره رضوی در سراسر کشور است  .وجود جشنوارههای
تخصصی ذیل جشنواره بین المللی امام رضا(ع) می طلبید تا جشنوارههای مردمی که عموم مردم توان شرکت
در آن را داشته باشند نیز برگزار شود که جشنواره محراب این ظرفیت را به وجود آورده است.
بخش آزمون حفظ و مفاهیم  40حدیث رضوی  ،بخش س�لام جش��نواره محراب در سراسر کشور برگزار شد،
ش��رکت کنندگان در بخش س�لام جش��نواره آثار خود را در  3قالب تولیدات فرهنگی هنری ،ویژه برنامههای
فرهنگی هنری و بخش خانواده ارس��ال کردند.در بخش تولیدات فرهنگی هن��ری کانونهای فرهنگی هنری
مس��اجد در هر قالب فرهنگی و هنری بدون هیچ محدودیتی شرکت کنندگان آثار خود را در قالبهای نشریه،
فیلمهای تلفن همراه و آثار پژوهش��ی به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.در بخش خانواده نیز دلنوشته و
روزنامه دیواری خانوادگی قالبهای این بخش است که همه خانوادهها بدون محدویت آثار خود را در قالبهای
اعالم شده به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده اند.
برگزیدگان جشنواره محراب
بخش سالم
رمضانعلی معتمدی ،مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از استان اصفهان
نادر سقا ،مسئول کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان از استان اردبیل
اسفندیار مکرمی ،مدیر کانون فرهنگی و هنری  14معصوم مانه و سملقان از استان خراسان شمالی
راضیه ابوی ثانی ،مدیر کانون فرهنگی و هنری آفتاب جغتای از استان خراسان رضوی
حسین علی رضایی ،مدیر کانون فرهنگی و هنری بسیج هنرمندان از استان اصفهان
جمشید ربانی ،مدیر کانون فرهنگی و هنری شهید تقوایی از استان خراسان رضوی
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بخش خانواده رضوی
خانواده ابراهیمی از استان تهران
خانواده خیامی نژاد از استان خراسان رضوی
بخش نور
بخش حفظ  40حدیث رضوی
ستاره نجفی از استان کرمانشاه،
رقیه ترخاصی از استان خراسان رضوی
مرضیه رحیمی از استان تهران
علی اصغر دارینی از استان خراسان رضوی
سهیال رضایی از استان مرکزی
رؤیا قاسمی بغداد از استان یزد
حمید قیصری از استان زنجان
حسین حاجیزاده از استان اصفهان
لیال مجیدی از استان تهران
خدیجه تتری از استان خوزستان
نرگس سپهرینسب از استان خراسان جنوبی
فاطمه منصوری از استان کرمانشاه
بهار کاشفی از استان تهران
محمدمهدی مجیبی از استان اصفهان
ملیحه رستمی از استان تهران
بخش مفاهیم  40حدیث رضوی
فاطمه زنگوئی از استان خراسان رضوی
فاطمه کیا احمدی از استان گلستان
فاطمه عطاردی از استان آذربایجان غربی
کلثوم ثانوی سورگی از استان تهران
مهدیهسادات خشوعی از استان اصفهان
خسرو آزادی از استان مازندران
عیسی قربانی از استان گلستان
امید دیمی از استان خراسان جنوبی
سید مهدیهادوی شهری از استان اصفهان
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جشنواره بین المللی شعر رضوي به
زبان تركي آذري
استان آذربايجان غربي
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

دهمین جش�نواره بین المللی ش�عر رض�وی به زبان
ترکی  -آذری روز پنجشنبه 29مرداد  1394با حضور
ش�اعران آذری زبان سراس�ر کشور و کش�ورهای ،
عراق وجمهوری آذربایجان  ،در اس�تان برگزار ش�د
 .تعداد آثار رس�یده به دبیرخانه  342بوده که ازاین
تع�داد  320اثراز ش�اعران داخل کش�ور و  22اثر از
شاعران خارج از کشور می باشد.
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بخش�ی از س�خنان حجت االسالم و المس�لمین س�یدمهدی قریش�ی نماینده ولی فقیه در
اس�تان و امام جمعه ارومیه
 ...ش��اعران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) باید قدر خود را بدانند و این نعمت بزرگ الهی را ش��کرگزار باشند .
مومن موظف به جهاد با جان ،شمش��یر و زبان اس��ت و ش��عرا وجه بزرگی از این جهاد را با زبان خود انجام می
دهند  .وجود مبارک امام رضا (ع) بزرگترین نعمت الهی برای مردم ایران اسالمی هستند که باید با شکرگزاری
به درگاه خداوند به دلیل این نعمت بزرگ ،در شناس��اندن و تبیین زندگی آن امام همام با اس��تفاده از هنرهای
مختلف به ویژه شعر کوشا باشیم.
بخشیازسخنرانیسیدجوادجعفریمدیرعاملبنیادبینالمللیفرهنگیهنریامامرضا(ع)
 ...ش��اعران رضوی اندیش و رضوی س��را ،هنرمندان ارجمند و بزرگان و بزرگوارانی که به عش��ق ثامن الحجج
حضرت امام رضا(ع) و به یاد حرمش این جا گرد آمده اند باوردارند این جا هم قطعه ای از حرم آقاست و ما همه,
حرم نشین امام رئوف هستیم .
اگر همه مردم در این ایام با برکت که سالروز والدت عالم آل رسول است زمینه حضور در مشهد مقدس و زیارت
برایشان فراهم نیس��ت جلوههایی از حرم ،تابشهایی از زیارت و فرهنگ رضوی در قالب جشنواره شعر رضوی
هس��ت تا همه جا عطر والیت بگیرد و نام و یاد امام رضا (ع) در دهه کرامت بیش از همیش��ه بر دل و زبان مردم
بنشیند.
اینکه ش��عر آس��مانی از معدود هنرهایی شمرده می ش��ود که به روح القدس تأیید شده و به نفس حق حضرت
علی بن موسی الرضا(ع) مفتخر است آنجا که قصیده” دعبل” را با ابیاتی ملهم از خبرهای غیبی کامل فرمودند
و نش��انی مش��هد خود را در ارض توس ثبت تاریخ فرمودند لذا درباره شعر رضوی به هر زبان زاللی که باشد باید
ویژه تر نگاه کرد.ش��عر آذری در کنار ش��عر دیگر زبانها یکی از ماندگارترین ظرفیتهایی است که در راستای
ماموریت جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) به یاری گرفته می ش��ود .تبیین و ترویج فرهنگ متعالی رضوی از
طریق شعر راحت تر و زیباتر رقم می خورد پس باید با ستایش همه اثر آفرینان این حوزه در یک فراخوان عام از
محضر شاعران تقاضا کرد به ساحتی ادای دین کنند که خورشید هر روز به وامداری آن طلوع می کند.
هدیۀ س��فر اینجانب به همه آنانی که کمک کرده اند تا این جش��نواره نورانی برگزار شود سخن یکی از مراجع
عظام تقلید اس��ت که فرمودند  :در س��احت بزرگ رضوی هر کاری که انجام می دهید هر قدمی که برمیدارید،
هر قلمی که می زنید ،هربیتی که می سرائید و هر کلمه ای که تحریر می کنید ،حتی کارهایی که به ظاهر خرد
می آید ،کاری بزرگ در پیشگاه امامی صاحب کرم و خدایی کریم است .پس تبریک می گویم این سعادت را که
شما را برسفره کریمی نشانده است که بهشت می بخشد.
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بخش�ی از س�خنرانی حجت االسلام و المس�لمین محمد باقر کریمی مدیر کل فرهنگ و ارش�اد
اسالمی آذربایجان غربی و دبیر جشنواره
 ...کش��ورهای عراق ،ترکیه و آذربایجان از لحاظ زبان و اعتقادات وجوه مش��ترکی با هم دارندوترویج نام رضوی در
استانها و کشورهای همجوار و آشنایی بیشتر با ائمه اطهار (ع) از اهداف اصلی برگزاری جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) است .جشنواره ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری دهمین دوره خود را پش��ت سرگذاشت که در این دوره
تعداد  342اثر به دبیرخانه راه یافت که از این تعداد  320اثرداخلی و  22اثر خارجی می باشد  .تعداد  8نفر میهمان
خارجی نیز امسال با حضور خود که نشان از جایگاه این جشنواره در میان ادبای همزبان کشورهای همسایه دارد .
راه اندازی پورتال استانی جشنواره ی بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری و کسب رتبه ی برتر کشوری در
این بخش نیز قابل تامل می باشد .در مقایسه با سال گذشته تعداد شرکت کنندگان  15/5درصد و تعداد آثار 26/6
درصد افزایش پیدا کرده است .

شاعران پیشکسوت
		
حاج مسعود ابراهیمی از پلدشت
حسن قلی پور از چایپاره

خدیجه آزادبین از سلماس

برگزيدگان جشنواره بین المللی شعر رضوي به زبان تركي آذري
بخش داخلی
نفر دوم  -جمشید زرین از میندوآب
		
نفر اول  -سید ضیاء موسوی از زنجان
نفر سوم  -وحید سلطانزاده چایکندی از تبریز
نفر سوم  -نیما برگشادی از خوی		
بخش خارجی
				
آقای مهر علی عاصم
			
خانم حبیبه رحیم قزی
				
خانم کبری قلی آوا
				
استبراق یازار اوغلی

آقای نوح باال بهرام اوغلی
خانم لیال علی آوا
نصرت عاصی عراق
صاباح زین العابدین

هیأت داوران جشنواره بین المللی شعر رضوي به زبان تركي آذري
بخش داخلی
بهرام اسدی
			
وحید طلعت
			
حمید واحدی
بخش خارجی
عسگر شاهی زاده
مصطفی قلیزاده علیار
		
آقایان عبداهلل بحرالعلومی
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جشنواره بین المللی شعر رضوی به
زبان عربی(یادمان دعبل خزاعی)
استان خوزستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره بی�ن المللی ش�عر رضوی به زب�ان عربی
(دعبل خزاع�ی ) در قالبهای قصیده ،ش�عر محلی و
ش�عبی تعداد  ٣٤٢اثر از ش�اعران ایرانی و خارجی
دریافت کرد  .از میان آثار ارسالی  ١٥اثر از کشورهای
خارجی از جمله عراق ،عمان ،بحرین ،کویت ،سوریه
و  ١٠اثر از شاعران ایرانی به عنوان آثار برتر جشنواره
انتخاب شدند  .جشنواره ش�عررضوی به زبان عربی
(دعبل خزاع�ی) در تاریخ  29م�رداد 1394در تاالر
مهتاب اهواز با تجلیل از برگزیدگان جشنواره به کار
خود پایان داد .
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بخشیازسخنرانیآیتاهللسیدعلیشفیعینمایندهمردمخوزستاندرمجلسخبرگانرهبری
 ...امام صادق(ع) به فضیلبن یس��ار گفت :ای فضیل آیا با یکدیگر مینشنید و گفتوگو میکنید؟ فضیل گفت:
آری .امام صادق(ع) اظهار کرد :این مجالسی است که آنها را دوست دارم .اهل علم میدانند که تعدد ادات تأکید
در این جمله بیانگر میزان عالقهمندی و توجه امام صادق(ع) نس��بت به این مجالس اس��ت که در آنها از مناقب
اهلبیت(ع) و حقوق غصب شده آنها سخن گفته میشود.
از خداوند میخواهیم که در دنیا ما را از زائران امام رضا(ع) و در آخرت مشمول شفاعت ایشان قرار دهد و هر ساله
ما را در برپایی چنین مجالسی که ائمه(ع) آنها را دوست میدارند موفق بدارد.
بخشیازسخنرانیآیتاهللمحسنحیدرینمایندهمردمخوزستاندرمجلسخبرگانرهبری
 ....در این جش��نواره شاعرانی از کشورهای عراق ،عمان  ،بحرین و دیگر کش��ورهای اسالمی عربی حضور یافته
اند که مایه افتخار اس��ت  .عالم تش��یع مرهون و مدیون خدمات علمای اهوازی است.ش��اعران عرب خوزستان
پس از پیروزی انقالب اس�لامی نقش مهم و تاثیر گذاری در گس��ترش مذهب تشیع داشته اند.مردم خوزستان
برای ابراز اراده و اثبات والیتمداری خود نس��بت به اهل بیت(ع) به شعر و شاعری روی آورده وشعرهای رضوی،
نبوی ،حسینی و علوی ش��عرهای عربی خوزستان هستند.ش��عر اهل بیت(ع) به ویژه شعر رضوی از مهمترین
بخشهایی اس��ت که شاعران خوزس��تانی به آن اهمیت ویژه ای می دهند.یک و نیم قرن پیش از ورود امام رضا
(ع) به خاک خوزستان تشیع وارد خوزس��تان و اهواز شده است.بذر تشیع در خوزستان توسط اصحاب نزدیک
امیر المومنین ازجمله عمار بن یاس��ر و عدی بن حاتم الطایی نش��انده ش��د .آنچه امام رضا(ع) انجام داد تثبیت
مدرس��ه تشیع و تقویت آن به گونهای بود که امکان صدور آن به سراسر نقاط ایران فراهم شود.بذر تشیع از زمان
امیرالمومنین(ع) زمان ورود امام رضا (ع) به ایران و خوزستان رشد کرد و با ورود آن حضرت تشیع در خوزستان
تثبیت و به س��ایر شهرها و کشورهای اطراف گسترش یافت.درواقع اهواز دروازه ورود تشیع به کشور ایران بوده
که این از برکات ورود امام رضا (ع) به میهن اسالمی است.
بخشی از سخنرانی آیت اهلل عباس کعبی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری
 ...ش��عر والیی آثار و برکات زیادی دارد که در این برهه از زمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.رشد تعالی
اخالقی جامعه  ،تحیکم اخوت و برادری و همچنین بیان روح والیتمداری مردم ش��هید پرور اس��تان خوزستان
در عرصه بین اللملی از برکات این ش��عر و برگزاری جشنوارههای رضوی است .رس��الت انبیاء،اولیاء و اوصیاء و
همچنین تالش تمام مصلحان ،علما و فرهنگیان برای القای ارزشها در جامعه و رش��د و کرامت انس��انها بوده
است.دست یابی به کرامت انس��انی جز بواسطه رهبری مومن و صالح به دس��ت نخواهد آمد.دنیای پیرامون ما
دارای مش��کالت فراوانی در زمینههای اخالقی ،خانوادگی ،امنیت ،عدالت و  ..اس��ت که این مشکالت به دلیل
غیاب رهبری صالح اس��ت.انقالب اس�لامی ایران بعد از روی کار آمدن و در طول  36س��ال گذشته برای ترویج
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کرامت انس��انی و ارزشهای اسالمی از طریق رهبری صالح تالش کرده اس��ت.فرهنگ اهل بیت (ع) فرهنگی
معتدل و براس��اس عقل  ،عدل  ،محبت و اس�لام گرایی است و در خالل ش��عر رضوی به بیان فرهنگ اهل بیت
(ع) پرداخته می ش��ود.پرداخت به شعر والیی بهترین مسیر برای آش��نایی مردم با روشهای صحیح زندگی و
تاسی از ارزشهای اسالمی دینی اس��ت .این اشعار باید در جهان اسالم و در عرصه بین المللی گسترش یافته و
منتشر شوند.این استقبال در داخل و خارج کشور بیانگر گسترش ادبیات دینی در کشورهای مختلف است.بعد
تاریخی  ،بیان مس��ایل جاری و جریان معاصر و نیز شعر والیی الهام بخش مقاومت اسالمی از دیگر ویژگیهای
این جشنواره می باشد.
بخشی از سخنرانی همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان
 ...آنچه همه ما را در س��رزمینی تحت عنوان ایران به هم متصل میکند چیزی جز عش��ق و عالقه تک تک مردم
ما به تش��یع و ائمه اطهار(ع) نیست .فعالیتهایی همچون برگزاری جشنوارهها و ترویج فرهنگ رضوی در دوره
معاصر میتواند یاری رسان ما برای مقابله با تهدیدات دشمنان و فعالیتهای آنان در زمینه تضعیف مذهب تشیع
باشد.
هر اندازه این فرهنگ را تقویت و گس��ترش دهیم میتوانیم خود را برابر هجمههایی که از هر س��و به س��مت ما
ی آید حفظ کنیم.فرهنگ رضوی و فرهنگ ش��یعی بخش��ی از هویت ملی ما ایرانیان را می س��ازد.زیادی از
م�� 
تولیدات فرهنگی ما ایرانیان در حوزههای مختلف ادبی و هنری به برکت وجود امام رضا(ع) در ایران است .همه
عالقهمندان و مشتاقان اهلبیت(ع) سعی کردند ارادت خود را با آثاری که خلق میکنند نشان دهند و این یکی
از معجزاتی است که میتوان به امام منس��وب کرد.معجزه امام رضا(ع) قوه تخیل و جوهری در دل همه ادیبان
و هنرمندان ایجاد کرده و باعث رونق و ش��کوفایی اس��تعدادهای فراوانی شده است.شاعران بسیاری از داخل و
خارج کش��ور با استقبال از این جشنواره و سرودن اشعاری در مدح امام رضا(ع) عشق و ارادت خود را به این امام
همام ابراز کردند.
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برگزیدگان جشنواره بین المللی شعررضوی به زبان عربی (دعبل خزاعی)
بخش بین الملل :
 ارکان تمیمی از عراقاحمد راضی از بحرین			
 حسین آلعمار از عربستان				
ایمان دعبل از بحرین
 سمیر فرج از مصرسمر محمود از سوریه			
 عبدالقوی محبالدین از یمن			
سید علی السندی از لبنان
 عقیل اللواتی از عمان			
عبدالکریم آلزرع از عربستان
 مبارک النجاه از کویت			
عقیل المسکین از عمان
 نادیا المالح از بحرین			
محمدحسین طالب از لبنان
سیدههاشمیه موسوی از عمان
بخش ملی :
				
فرحان چنانی
				
مهدی ناصری
				
یوسف شرهانی
				
سلمان حمیداوی
				
حسین ساری

 عادل صخراوی سالم ساری زهرا بن یباره محمد لویمی -ایوب کربالوی

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

علی حزباوی
عدنان غزی
سیدشبرمحسنی
علی عفراوی

هشتمین خورشید

جشنواره بین المللی نامه ای به امام
رضا(علیه السالم)
استان مازندران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره بین الملل�ی نام�ه ای به ام�ام رضا(علیه
السلام ) با دریافت  114هزار اثر از سراسرکش�ور در
گروهه�ای مختلف س�نی داوری را آغ�از کرد و پس
از داوری و اعلام بیاینه هی�أت داوران ب�ا برگزاری
مراس�م اختتامیه این دوره از جش�نواره و تجلیل از
برگزیدگان به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی آیتاهلل نوراهلل طبرسی نماینده ولیفقیه در مازندران
 ...برای مبارزه با تهاجم فرهنگی باید فرهنگ ناب رضوی ،فاطمی ،علوی و  ...را گسترش دهیم و با سرمایه فرهنگی
خود در این مسیر گام برداریم .امیدوارم این حرکت فرهنگی و معنوی آنچنان گسترش یابد که دنیا را زیر نفوذ
خود قرار دهد و حرکت جهانی شکل گیرد.ارسال  114دلنوشته به امام رضا (ع) نشان از ارادت مردم به این امام
است ،هر کسی به اندازه توان و آگاهی خود در این جشنواره شرکت کرده و این دلنوشتهها حاوی ارادت به ائمه
(ع) است.دلها و عالقهها به امام هشتم سبب شد این صحن و حرم برای امام رضا (ع) ساخته شود و از عالیترین
مقامات کشوری و گروههای مختلف مردم ،از خادمان امام هشتم هستند.خوشا به حال مازندرانیها و دیار علویان
که سعادت دارند هم در مسیر امام رضا (ع) قرار دارند و هم از عشاق حضرت هستند  ،برای مبارزه با تهاجم فرهنگی
باید فرهنگ ناب رضوی ،فاطمی ،علوی و  ...را گسترش دهیم و با سرمایه فرهنگی خود در این مسیر گام برداریم.
امیدوارم از برکات این جشنواره همین باشد که ارتباط محکم ما نسبت به ائمه (ع) شود ،توجه به فضائل اخالقی،
عفاف و حجاب و  ...باید از دستاوردهای دیگر این جشنواره در کنار اوج ارادت به ائمه (ع) باشد.تا زمانی که از این
فرهنگ ناب اسالمی برخوردار هستیم هیچ قدرتی نمیتواند در ما نفوذ کند.
دهه کرامت فرصتی اس��ت تا بیش��تر ب��ا زندگی حضرت معصوم��ه (ع) و امام رضا(ع) آش��نا ش��ویم و زندگی
س��اده و فضیلته��ای اس�لامی این بزرگ��واران را الگ��وی خود ق��رار دهیم.برگ��زاری چنین جش��نواره ای
اقدامی زیبا و معنوی جهت گس��ترش اس�لام در  5ق��اره جهان میتواند باش��د.این نامهها دل نوش��تههایی
هس��تند که با عش��ق و عالقه مردم به امام هش��تم (ع) نوش��ته ش��دو اینها نش��ان از ارادت م��ردم به ائمه
اطه��ار(ع) اس��ت.یکی از انگیزهه��ا واه��داف چنین جش��نوارههایی بای��د مبارزه ب��ا تهاجم فرهنگی باش��د.
اکنون دشمنان انقالب با اس��تفاده از فضای مجازی اینترنت و شبکههای اجتماعی سعی دارند جوانان و مردم
ما را از امام (ره) و اعتقادات دینی دور کنند که این جش��نوراه میتواند باردیگر مردم را به ائمه معصومین و امام
مهربانیها نزدیک کند.جشنواره نامهای به امام رضا (ع) در راستای گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) بوده تا همه
مسلمانان از فضیلت این امام همام بهره مند شوند.
بخشی از سخنرانی عمر نتزیمبره سفیر کشور بروندی
 ...دعوت از س��فرای کشورهای سنگال ،کومور ،بروندی و نیجریه برای ش��رکت در این مراسم به عنوان سفرای
کش��ورهای آفریقایی بسیار جای خوشحالی دارد که در جمع دوستداران اهلبیت (علیه السالم) حضور داریم
.خوشحال هستم به عنوان یک مسلمان از ائمه اطهار(علیه السالم) و پیامبراسالم حضرت محمد (صلی اهلل علیه
وآله وسلم) سخن می گویم ،به عنوان بخشی از جامعه مسلمان ،فرقی ندارد شیعه یا سنی باشیم و آن چه که ما را
به هم نزدیک میکند واژه پیامبراسالم حضرت محمد (صلی اهلل علیه وآله وسلم) و صلوات بر آن حضرت است.
از دکتر ناصرعمادی پزشک ایرانی به خاطر خدمت به بیماران آفریقایی ،تشکر میکنم که این مهم و حرکت بشر
دوستانه ایشان ،زمینه حضور ما را در جشنواره نامهای به امام رضا (علیه السالم) فراهم نموده است.
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نخس��تینبار دکتر عمادی را سه س��ال قبل در تهران دیده ام .دکتر عمادی در روز نخس��ت ،فیلم مستندی از
فعالیتهای خود در کش��ورهای آفریقایی نشان داد و با دیدن آن فیلم ،شگفتزده شده و تصمیم گرفته هر طور
شده به ایران بیایم و زادگاه دکتر عمادی را از نزدیک مشاهده نمایم.
بخشی از سخنرانی احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...حس بی زبان قلم  ،واژههای عش��ق را بر صفحههای دلهای عاش��قان می نگارد و قد قامت آن واژگان تا گنبد
طالی ثامن الحجج (ع) اوج می گیرد و کبوتران حرم  ،نغمه رهایی می سرایند .
س�لام بر هش��تمین س��تاره ی آس��مان بی کران والی��ت و امامت ک��ه چونان خورش��یدی از کران��ه ی وحی
محم��دی بر ظلمات پهنه گیتی دمید  .س�لام ب��ر او که حرمش  ،حریم امن خداس��ت و هزار ش��اخه ی نور در
آینههای��ش تکرار می ش��وند .او که عطر رس��الت را با خویش به ایران آورده اس��ت .غریب خراس��ان ،آش��نای
دلها و دیدههای آشناس��ت .مازندران  ،دیار دیرین علویان  ،س��رزمینی که قرنهاس��ت خون عش��ق خاندان
عصم��ت و طهارت (ع) در رگهای عاش��ق ش��ان جاری س��ت  ،برخوی��ش می بالد ک��ه دیگر بار  ،ب��ا عنایت
حض��رت حق و اس��تعانت از حض��رت ثامن الحجج (ع)  ،در راس��تای جش��نواره بی��ن المللی ام��ام رضا (ع) ،
میزب��ان دهمین دوره جش��نواره نامه ای ب��ه امام رضا (ع) ب��ه صورت بین المللی می باش��د  .در این مراس��م
میزبان س��فرای کش��ورهای بروندی ،کومور ،نیجریه و سنگال هستیم.این جشنواره از س��ال  85در مازندران
برگزار میش��ود ک��ه با  813اثر ب��ه دبیرخانه ش��روع و در دهمی��ن دوره بی��ش از  114هزار اثر ب��ه دبیرخانه
جش��نواره رسیده اس��ت.به دلیل برگزاری مناس��ب دورههای قبلی ،این دوره به صورت بینالمللی برگزارشد.
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برگزیدگان جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(ع)
بخش ملی
رده سنی  7 – 10سال
معصومه میردار درویش مازندران/مرزن آباد
			
امیر علی جعفری تهران
شیدا محمدی پاچی مازندران /ساری
		
ابوالفضل فالحتی مازندران /بابلسر
یگانه حضرت پور مازندران /ساری
رده سنی  11تا  15سال
سیده فاطمه محسنی مازندران /قائمشهر
		
محمد مهدی محمدی مازندران /قائمشهر
محمد خلیل پور مازندران/تنکابن
			
مهدی فالحتی مازندران /بابلسر
محراب مهدی پور مازندران /بابل
رده سنی 16تا 30سال
محمدعلی افضلی فارس/شیراز
			
زهرا بای گلستان  /رامیان
لیال یکه فالح قزوین  /آبیک
			
متین السادات عرب زاده تهران
زهرا موسوی کردستان  /بیجار
رده سنی باالی  31سال
سید رحیم ربیعی مازندران /سیمرغ
			
حسن شیردل مازندران /بابل
فرزانه ایران نژاد پاریزی کرمان /سیرجان
زهرا غالمی داودآبادی استان مرکزی  /اراک
مرضیه نفری قم
بخش بین الملل
صادق رضا قمی آسیا  /پاکستان
			
محمد ینسانه آفریقا  /سیرالئون
شأن علی مامود گورجی اروپا  /فرانسه
هیأت داوران جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(ع)
بخش ملی
فاطمه نعمتی سارخانلو
		
محمد عظیمی
		
احسان مهدیان
فریده یوسفی
مریم رزاقی		
بخش بین الملل
ابوالفضل مرادی به زبان فارسی
		
هادی آقاجانی به زبان انگلیسی
علی رسولو به زبان عربی
سید محسن عظیمی به زبان فارسی
توفیق اسداف به زبان آذری
			
رسول به زبان چینی
بوجی به زبان تایلندی
			
جعفری به زبان اردو
حمزه صانعی به زبان فرانسه
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جشنواره بين المللي
کتاب سال رضوی
استان خراسان رضوی
سازمان امورکتابخانهها و
موزهها آستان قدس رضوی

در هشتمین جشنواره بين المللي کتاب سال رضوی،
 348اث�ر داخلی و خارج�ی به زبانهای�ی همچون
فارس�ی ،روس�ی ،هندی ،اردو ،ترکمنی ،فرانسوی،
عربی ،انگلیس�ی ،نروژی و  ...به دبیرخانه جشنواره
رسید  .پس از داوری  15اثر در بخش کتاب برتر 2 ،اثر
در بخ�ش کتاب دیجیتال برتر 2 ،اث�ر در بخش پایان
نامه برتر 4 ،ناش�ر در بخش ناش�رین برتر حائز رتبه
یا شایسته تقدیر شناخته ش�دند  .مراسم اختتامیه
 12ش�هریور ماه  1394در محل تاالر اجتماعات بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد .
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بخش�ی از س�خنرانی دکتر علی اکبر والیتی رئیس مرکز تحقیقات اس�تراتژیک مجمع تشخیص
مصلحت نظام
 ...هجرت امام رضا (ع) از مدینه به مرو نقطه عطف و تحول ورود اس�لام به ایران اس��ت ،چون با قبول ولیعهدی
توسط امام هشتم(ع) تهدیدهای همه جانبه مأمون تبدیل به فرصتی برای گسترش تشیع در ایران شد .برپایی
جلس��اتی مثل مناظرههای علمی باعث ش��د ،آنچه در مدینه محصور بود در ایران گس��ترش پیدا کند و دامنه
گسترش آن عالمگیر شود .بر خالف آنچه گفته میشود دولت صفویه تشیع را در ایران بنانهاد باید بگویم از زمان
حضور امام رضا (ع) در ایران پایههای تش��یع اثنی عشری بنا گذاشته شد و دولت صفویه از این تشیع جا افتاده و
در دلها تنیده شده  ،برای ایجاد وحدت و وفاق ملی اس��تفاده کرد .جشنواره کتاب سال رضوی وسیلهای برای
تش��ویق افراد صاحبنظر و فرهیختگان اس��ت که در حوزه معارف رضوی فعالیت دارند  .این جش��نواره هر ساله
زمینه ای برای تولید آثار ارزش��مند در حوزه معارف رضوی در جهان اس�لام فراهم آورده است .و آثار ارزشمندی
همچون کتاب «دایره المعارف رضوی» ذیل این جش��نواره به چاپ رسیده است  .خوشبختانه جشنواره کتاب سال
رضوی هر ساله روند رو به کمالی در جهت ترویج و نشر معارف اهل بیت(ع) بخصوص حضرت رضا(ع) داشته است.
بخشی از س�خنرانی محمدهادی زاهدی رئیس س�ازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی و دبیر جشنواره
 ...در مجموع  348اثر به زبانهای فارس��ی ،عربی ،اردو ،ترکمنی ،فرانسوی و انگلیسی به دبیرخانه این جشنواره
ارس��ال ش��د و  5گروه داوری کار قضاوت این آثار را برعهده داش��تند.در برخی حوزهها همچون علوم و معارف
رضوی ،تاریخ و سیره رضوی و داس��تان به حدی کیفیت آثار باال بود که آثار برگزیده بسختی و با اختالف اندک
انتخاب ش��د .بیش از  97هزار نس��خه خطی به جز  15هزار کتاب خطی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک55 ،
هزار نس��خه کتاب چاپ سنگی ،یک میلیون و  600هزار کتاب چاپی در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی و
بیش از  2میلیون کتاب الکترونیکی 8 ،میلیون منبع دیجیتال 13 ،میلیون برگ سند و یک میلیون و  700هزار
نشریه در س��ازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آس��تان قدس رضوی نگهداری میشود .کتابخانه آستان
قدس رضوی به عنوان یکی از برکات حضرت رضا(ع) در خراس��ان است که بیش از  11قرن است این کتابخانه،
آثار موقوفه علما و دانشمندان را گردآوری کرده است.
آیتا ...خامنهای ،رهبر فرزانه انقالب به عنوان بزرگترین واقف کتاب در طول تاریخ آس��تان قدس رضوی است
عالمان و فرزانگان بیشماری از دیرباز تا کنون آثارشان را وقف کتابخانه آستان قدس رضوی کرده اند.
در سالهای پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی با توجه و عنایت رهبر کبیر انقالب اسالمی و مقام معظم
رهبری و همچنین مدیریت آیت ا ...واعظ طبس��ی ،زمینه جهش بزرگی در کتابخانه آستان قدس رضوی فراهم
شده و این کتابخانه از یک کتابخانه کوچک به گنجینه بزرگی تبدیل شده و مایه افتخار جهان اسالم به شمار میرود
کهاینامرازعنایتحضرتشمسالشموس(ع)سرچشمهگرفتهاست.
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برگزيدگان جشنواره کتاب سال رضوی
بخش اول  :کتاب
•محور علوم و معارف رضوی ,با رویکرد علمی –پژوهشی
•حضرت آیت اهلل محمدی ری شهری  -دوره چهار جلدی حکمت نامه رضوی (فارسی – عربی ) -قم
•دکتر مرتضی طاهری  -دکتر محمد کاظم بهنیا -التفسیر المرتضی لالمام علی بن موسی الرضا (ع) -قم
•محور زیارت ،با رویکرد علمی – پژوهشی
•حسن امیرزاده گرو -زیارت وزائران علی بن موسی الرضا(ع) آستان قدس در دوران قاجار -مشهد
بخش ویژه
•دائرة المعارف آس��تان قدس رضوی (ج -)1بنیاد پژوهش��های اسالمی آس��تان قدس رضوي(گروه دائرة
المعارف) -مشهد
•دکتراحمدپاکتچی-مجموعهمقاالتابعادشخصیتوزندگی حضرتامامرضا علیهالسالم(ج-1تهران)
•محور زبانهای خارجی و ترجمه
•اسماعیلزادهرایزنفرهنگیجمهوریاسالمیایراندرکشورترکمنستان-امامرضاعلیهالسالم.بهزبانترکی
•حسینعلی مصطفوی گرو  -امام رضا علیه السالم از دیدگاه اهل سنت .به زبان روسی – مشهد
•علیرضا قلی نژاد  -حکایت آفتاب  .به زبان فرانسه -مشهد
•محور شعر ( بخش گردآوري )
•سید جمالهادیان طبائی زواره  -غزال غزل ( ناب ترین سرودههای شاعران آستان حضرت علی بن موسی
الرضا المرتضی (ع) ) -تهران
•علی اصغر دلیلی صالح  -کوچههای خراسان (مجموعه اشعار در سایه سار آفتاب ) -مشهد
محور داستان
•سعید تشکری  -غریب قریب – مشهد
•مظفر ساالری  -مینوی نگاه تو ( مجموعه داستانهای کوتاه بر اساس زندگی امام رضا (ع) ) -قم
•سید علی شجاعی  -به بلندای آن ردا – تهران
محور کودک و نوجوان
ابراهیم اکبر زاده  -طعم شیرین زیارت  -تهران
مجید مالمحمدی  -مهربان ترین ،قصه زندگی امام رضا (ع)  -مشهد
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بخش دوم  :کتاب دیجیتال
دو کتاب دیجیتال (بهش��ت را به خانه ات ببر و در همس��ایگی خدا ) -مؤسس��ه خدمات مش��اوره اي جوانان و
پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي – مشهد
سیره معصومان (علیهم السالم )  -آقای شریفی :نماینده مؤسسه تحقيقات كامپيوتري علوم اسالمي( نور) -قم
بخش سوم :پایاننامه
محمود دلیری توندری  -پژوهشی درروایات طبی امام رضا (ع) – مشهد
سعیده جاللیان سده  -تاریخ صندوقها و ضریحهای مرقد امام رضا (ع)  -مشهد
بخش چهارم :شايسته چاپ
در اين بخش طبق نظر هيأت داوران  ،هيچ اثري حائز رتبه شناخته نشد.
بخش پنجم :ناشر فعال
حجت االسالم والمسلمین شریعتی تبار -بنیادپژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
حجت االسالم والمسلمین حسینی  -معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد تقی سبحانی نیا  -مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث
هيأت داوران جشنواره کتاب سال رضوی
در بخشهای تاریخ س��یره رضوی ،علوم ومعارف رض��وی ،زیارت ،زبانهای خارجی و ترجم��ه ،پایان نامه وآثار
شایسته چاپ ،کتاب دیجیتال ،کودک ونوجوان ،داستان و شعر
			
حضرت آیت اهلل واعظ زاده
حجتاالسالم والمسلمین رضا وطن دوست

		
حجت االسالم والمسلمین عبداهلل غفرانی
		
حجت االسالم والمسلمین مهدی علیزاده
				
دکترسهیال پیروز فر
			
دکتر ابوالفضل حسن آبادی
				
دکتر باغستانی
				
سید موسوی
				
حسین نقوی
				
محسن رجبی
				
مهندس مهدی غیبی
					
رضا نقدی
				
اسماعیل ذیقمی

 حجت االسالم والمسلمین جعفر زنگنه -حجت االسالم والمسلمین سید آبادی

 حجت االسالم والمسلمین محمد حسن پاکدامن حجت االسالم والمسلمین مخلصی دکتر آگهی دکتر مؤذن زاده دکتر سلطانی دکتر اشرف امامی  -دکتر امیر سلمانی رحیمی دکتر حکیم باشی  -دکتر سعیدی میرمحمد صادقی  -سید مجاهد سید محسن ناجی  -عزت صدیقی لویه مهندس مهدی رزمی محمدی مقدم بهزاد نعمتی ناصر نجفی حشمت کفیلی  -احمد میرزاده -اصغر ارشاد سرابی  -اسماعیل رضایی برجکی
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 بزرگ عالم زاده		
 احمد رضوانی				
آقای شمسایی
 دکتر عبدالرحیم قنوات دکتر عباسعلی تفضلی		
دکتر سید عباس زجاجی
 دکتر مصطفی سیدی		
 دکتر کهنسال			
دکتر عبدخدایی
 دکترهادی منوری دکتر نعمت اهلل تقوی			
دکتر ندیم رضوی
 سید کامران علوی سید علیرضا مهرداد			
دکتر واعظی
 سید نصرت حسین رضوی  -مجید نظافت			
سید محسن حسینی
 مرتضی کامل نواب محمد جواد غفور زاده			
عادل البدری
 نرگس برهمند		
 عباس ساعیمصطفی رحماندوست		
حجت االسالم و المسلمين شریعتی نژاد  -جواد قاسمی
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جشنواره عکس رضوی
استان آذربایجان شرقی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره عکس رضوی با دریافت پن�ج هزار و 205
قطع�ه عک�س از  902هنرمن�د ع�کاس داوری خود

را آغاز ک�رد و داوران جش�نواره با تاکی�د بر اهداف
جشنواره که اش�اعه و ترویج فرهنگ منور رضوی و
گس�ترش فعالیتهای فرهنگی و هن�ری و مذهبی و
مرتبط با س�یره ائمه معصومین بوی�ژه امام رضا (ع)
ب�ود ،آثار برتر را انتخاب نم�وده و در تاریخ  31مرداد
 1394با تجلیل از برگزیدگان جش�نواره در این دوره
به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...عک��س پدیدهای ماندگار در ذهن و اندیش��هی فرد و ابزاری برای انتقال ایده و تفکرات عکاس اس��ت و زمانی
ک��ه عکاس با بهرهگیری از اندیش��ه و در کنار هم قرار دادن دانش ،معرفت و هنر ،اث��ری را خلق میکند درواقع
تصویری جاودان از آن سوژه را برای نس��لهای آتی به یادگار میگذارد.در واقع سهم بینش و معرفت عکاس از
یک موضوع او را تبدیل به عکاس��ی موفق میکند که آثارش را در یادها جاودان خواهد نمود.اس��تاد آل یاسین
در تقویت زیرس��اختهای هنری و تربیت شاگردان موفق در این حوزه س��الها تالش کردهاند و این تالش ایشان
شایس��تهی تقدیر و تجلیل است.طرح بزرگداشت مفاخر و پتانسیل غنی فرهنگی و هنری در استانها در دستور
کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار داشته و از اولویتهای این وزارت است.
جش��نواره بین المللی امام رضا (ع) در زمینههای مختلف و علیالخصوص در زمینه هنر عکاس��ی موجب خلق
آثاری ارزش��مند و ماندگار گردیده و می توان این جش��نواره را از مصادیقی به شمار آورد که میتواند در استان
آذربایجانشرقی کار هنری شاخصی به شمار آید.یکی از شاخصههای جشنواره عکس رضوی باید این باشد که
آثار تولید شده و به عبارت کلیتر خروجی خوب و مناسبی برای مخاطب داشته باشد و این مستلزم بهرهگیری
همزمان هنرمندان عرصهی عکاسی از دانش و تکنیک و ذوق هنری است.
در واقع س��هم بینش و معرفت عکاس از یک موضوع او را تبدیل به عکاس��ی موفق میکند که آثارش را در یادها
جاودان خواهد نمود.
بخشی از سخنرانی دکتر علیاکبر صفیپور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...کش��ور ایران و در راس آن آذربایجان از پتانس��یل مطلوبی در حوزهی هنر عکاس��ی برخوردار است و این امر
ایجاب می کند ایدههای نو و تفکرات جدید و تاثیرگذار در این حوزه بیش از پیش نمود پیدا کند .
آثار فاخری در حوزهاجتماعی ،فرهنگی و اعتقادی در رش��تهی عکاس��ی تولید ش��ده اما ای��ن آثار در حوزهی
عکاس��ی دینی و معنوی به اوج خود رس��یده و هنرمندان عکاس در به تصویرکش��یدن اماک��ن متبرکه و علی
الخصوص مشهد مقدس اهتمامی اساسی داشته و آثاری در خور و شایسته خلق نمودهاند.
جش��نواره بین المللی امام رضا (ع) جریانی را در مس��یر فرهنگ و هنر ایجاد ک��رده که موجب بالندگی بیش از
پیش هنر دینی شده است.مشهد قلب تپندهی ایران اسالمی است و عکاسان شرکت کننده در این جشنواره به
طرق مختلف جلوهی جمال و جالل رضوی را در آثار خود متجلی کردهاند .
جشنواره با محوریت مهمترین رکن حکومت شیعی یعنی امامت و والیت ،نقش بسزایی در صیانت از ارزشهای
دینی و اس�لامی دارد و ما هر اندازه با شیوه و ابزار هنر ،ارزشها را گس��ترش دهیم در مبارزه با تهاجم فرهنگی
موفقتر خواهیم بود .با همت و همدلی و همزبان��ی عمیقی که بین هنرمندان و اصحاب فرهنگ و متولیان این
حوزه وجود دارد فرهنگ و هنر آذربایجان شاهد روزهای باشکوهتری خواهد بود.
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برگزیدگان جشنواره عکس رضوی
بخش معماری (ابنیه واماکن  -تک عکس)
رضا معتمدی از خراسان رضوی
صابر قاضی از تبریز
محمد علی مریزاد از قم
ناصر محمدی از زنجان
فاطمه محرابی از لرستان
بخش جلوههای معنوی زیارت –تک عکس
حسین بهرامی ولشکالیی از مازندران
طاهره رخ بخش زمینی از فارس
داود ایزد پناه از کهگیلویه و بویراحمد
بخش خالقه (تک عکس)
شادی آفرینآرش از خراسان رضوی
نعمت اله معینی از خراسان رضوی
امیر عنایتی از خراسان رضوی
بخش مجموعه عکس – خالقه
حمید سبحانی از خراسان رضوی
بخش عکاسی با گوشی تلفن همراه
عالیه سعادت پور از اصفهان
صادق ذباح از خراسان رضوی
احسان کمالی از خراسان شمالی
هیأت داوران جشنواره عکس رضوی
سيد عباس ميرهاشمي
مجید ناگهی
افشین شاهرودی
محمدرضا امتنانی
میرعباس آل یاسین
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جشنواره نمادهای شهری رضوی
استان قم
سازمان فرهنگی هنری ورزشی
شهرداری قم

جش�نواره مل�ی نمادهای ش�هری رضوی از س�ری
برنامههای سیزدهمین دوره جش�نواره بین المللی
ام�ام رض�ا(ع) ب�ا دریافت بی�ش از  80اث�ر ظهر روز
یکشنبه اول شهریور ماه  1394در سالن همایشهای
شهرداری قم برگزار شد .
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بخشی از سخنرانی آیت اهلل سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) و امام
جمعه قم
 ...در عین اینکه در طراحی نمادهای ش��هری دنبال جاذبه هستیم ،باید سادگی و معنویت آن نماد را نیز در نظر
بگیریم.خانه کعبه نمادی برای انس��انهای موحد است .این نماد برای انسانهای موحد با یک معماری ساده به
دس��ت حضرت ابراهیم (ع) بود که بر سطح زمین احداث ش��د.باید در راستای جلب و استمرار نگاه بینندگان در
نمادها ،تحول ایجاد شود ،س��ازندگان و طراحان یک نماد بسیار مهم هس��تند.در طراحی و ساخت نمادها باید
س��ادگی و معنویت در کنار جاذبه لحاظ شود.خداوند متعال نمادهاي مشخصي را براي دين مبين اسالم در نظر
گرفته اس��ت  .نماد توحيد و وحدت الهي كعبه اس��ت كه با طرحي س��اده قرنها پيش به دست حضرت ابراهيم
س��اخته شده اما هر س��اله بر ارزش اين بنا افزوده ميشود .از نظر دين مبين اس�لام نگاه به كعبه همانند عبادت
خداوند است  .اگر به صورت مستمر به تصويري نگاه كنيم از آن تصوير خسته ميشويم و اين امري طبيعي است
اما اين موضوع در مورد س��اختمان كعبه صدق نميكند  .ائمه اطهار(ع) ب��ه عنوان نمادهايي براي هدايت مردم
هستند.در طول تاريخ بزرگان ديني از نمادهاي مختلفي براي تبيين جايگاه اسالم استفاده كردهاند و اين راهكار
تاثير مهمي در گسترش معارف اسالمي در جوامع مختلف داشته است.
بخشی از سخنرانی دکتر مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم
 ...نماد شهری جاودانه میشود که بیانگر هویت و فرهنگ مردم آن شهر باشد؛ در واقع نمادهای شهری فرهنگ
ناملموس شهروندان است ،پس حساسیت این نمادها زیاد است  .دوام و بقای یک نماد شهری به فرهنگ آن شهر
برمیگردد ،استان قم نیز واجد شاخصههایی همچون حرم کریمه اهل بیت (س) و مسجد مقدس جمکران است
از همین رو باید این مس��ئله در نمادهای شهری قم مدنظر باشد.برگزاری جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی
خط دهی به معماران و هنرمندان عرصه نمادهای شهری است  .نقش علمای شیعی نیز از نکاتی است که باید در
نمادهای ش��هری جلوه گر باشد.سبك زندگي شهروندان بايد با ويژگيها و نمادهاي شهري ارتباط داشته باشد
 ،نماد فرهنگ ناملموس ش��هروندان است به همين علت اگر فرهنگ سبك زندگي در نمادهاي شهري مشاهده
شود ميتوان نسبت به تحقق سبك زندگي اسالمي اميدوار بود .

بخشی از سخنرانی مرتضی گودرزی دیباج رئیس مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری کشور
 ...باید به دنبال این باش��یم که ارائه آثار ش��هری با متد و روش علمی انجام ش��ود ،زیرا زیباس��ازی نقش مهمی
در تصویر ش��هری و هویت ش��هری ایفا میکند  .تاکنون شهرداریها ش��اخص و روش اجرایی مناسبی را برای
نقشهای دیواری ش��هری در نظر نگرفتهاند ،این موضوع مشکالتی برای زیباس��ازی شهری به دنبال دارد زیرا
ش��اخصهای زیباییشناسی به خوبی در شهرها رعایت نمیش��ود.آغاز پژوهشهای علمی در زمینه نقشها و
نمادهای ش��هری میتواند از شهر قم آغاز ش��ود؛ اکنون در برخی از نقاط کالنش��هرهای کشور برای نمادهای
ش��هری هزینههای بس��یاری میش��ود در صورتی که مکاننمایی این نمادها به خوبی انجام نشده و آن نمادها
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بازدههای الزم را ندارد.ورود هنرمندان به ش��هرداریها باید با مدیریت انجام شود ،حضور متخصصان هنرمند
در ش��هرداری میتواند مشکالت بخش زیباسازی شهری را برطرف کند.نبود نقشه راه براي نقشها و نمادهاي
شهري هويت شهري را ناقص ميكند زيرا هويت شهري نيازمند شاخصهاي مشخص است.
برگزیدگان جشنواره نمادهای شهری رضوی
فاطمه السادات رضوی
نسرین شاپوری آذر
ساره باستانی
هیأت داوران جشنواره نمادهای شهری رضوی
طاهر شیخ الحکما
نادر قشقایی
ملک دادیار گروسیان
رضا آزاد
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جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در
هنرهای سنتی
استان اصفهان
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

جش�نواره جلوهه�ای فرهنگ رض�وی در هنرهای
س�نتی در پن�ج رش�ته نگارگ�ری ،گل و م�رغ،
تذهیب،تش�عیر و طراحی نقوش سنتی باموضوعات
احادیث رضوی،س�بک زندگی و س�یره رضوی،نماز
طل�ب باران،مناظ�ره ب�ا پی�روان ادی�ان توحیدی
ودانش�مندان،نماز عی�د فطر،حدی�ث سلس�له
الذهب،حرم رضوی ،القاب حضرت ،شهادت حضرت
ام�ام رضا (ع)،کاروانها و زائ�ران غریب توس،جاده
والی�ت از ش�لمچه تا توس،حض�ور امام�زادگان در
ایران برگ�زار ش�د  .دبیرخانه جش�نواره  218اثر از
سراسرکشور دریافت کرد .آثار این دوره از جشنواره
در تاری�خ  24و 25مردادماه موردارزیابی نهایی قرار
گرف�ت و  120اث�ر به بخ�ش نمایش�گاهی راه یافت .
نمایش�گاه از تاریخ 94/5/29به مدت یک ماه برگزار
گردید  .این جشنواره  29مرداد ماه  1394با تجلیل از
برگزیدگان به کار خود پایان داد .
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بخش�ی از سخنرانی حسن مهرجردی مش�اور و دبیر ش�ورای مدیران معاونت امورهنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرکارگروه هنری جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
 ...اصفهان در تمام رش��تههای هنری در کش��ور سرآمد اس��ت و اصفهان اعتباری به اندازه معرفی ایران به کل
جهانیان را با خود یدک می کش��د و در یک ارزیابی کلی در تمام رش��تههای هنری اصفهان جایگاه ممتازی در
کش��ور دارد و این جایگاه رفیع تالش بیشتر و مسئولیت بزرگتری را برای بس��تر سازی برای فعالیت پر نشاط
هنرمندان بر دوش مس��ئولین می گذارد تا زمینههای الزم را برای عرصه فعالیتهای بیشتر هنری در اصفهان
مهیا کنند .امروزه یکی از انواع گردشگری در جهان ،بحث گردشگری هنری است و اصفهان با توجه به پتانسیل
باالی��ی که در این زمین��ه دارد می تواند زمینه حضور بس��یاری از هنرمندان و عالقمندان ب��ه هنر را در زمینه
گردشگری به خود جلب نماید.مقوله بس��یار مهمی که باید در برنامه ریزیها به آن توجه کرد فاصله گرفتن از
تکرار و ش��عارزدگی در تولید آثار اس��ت که با روح کار هنری که خالقیت و نوآوری است در تضاد است و با توجه
به پتاس��یل و ژرفای مفاهیمی که در زمینه معارف اهل بیت (ع) وج��ود دارد می توان آثار بی بدیلی را به وجود
آورد؛ منتها باید این در سیاس��تها و برنامه ریزیها لحاظ ش��ود و این می تواند با نگاه آسیب شناسانه شرایط و
نیازسنجیهای دقیق و علمی برای هر جشنواره موضوعی انتخاب شود و آثار حول آن محور تولید و زمینه برای
رقابت مهیا شود.
بخش�ی از س�خنرانی حجه االسلام و المس�لمین حبیب رضا ارزانی مدیر کل فرهنگ و ارش�اد
اسالمی و دبیرجشنواره
 ...مهد هنر ایران زمین در تمام رشتههای هنری مثل تئاتر ،فیلم کوتاه و بلند ،شعر ،موسیقی و ...استان اصفهان
است و جایگاه ویژه ای در کشور دارد اما به هرحال یک تقسیم بندی صورت گرفت و اصفهان در زمینه هنرهای
سنتی انتخاب شده است و الحق و االنصاف طبق نظر دبیر علمی جشنواره ،این جشنواره چه از لحاظ کمی و چه
از لحاظ کیفی رشد مطلوبی نس��بت به دورههای قبل داشته است.ضمن افتخار به خدمت و فعالیت هنری زیر
لوای مقدس عالم آل محمد (ص) فعالیت هنری در زمینه رضوی توفیقی اس��ت که نصیب هرکسی نمی شود و
به نوعی امام رضا (ع) شما هنرمندان را فراخوانده است .
برگزیدگان جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی
رشته تذهیب :
رتبه اول  :سوده سادات رضویه از استان اصفهان
رتبه دوم  :نسیم سوفسطایی از استان اصفهان
رتبه سوم  :عاطفه آچاک از استان اصفهان
رشته نگارگری :
رتبه اول  :زهرا نصر اصفهانی از استان اصفهان
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رتبه دوم  :آقای امید زیرک از اصفهان
رشته طراحی نقوش سنتی:
رتبه اول  :حمزه علی قادری از استان چهارمحال بختیاری
رتبه دوم زهرا جعفری از استان اصفهان
رتبه سوم  :لیال رهرو اصفهانی از استان اصفهان
رشته تشعیر:
رتبه دوم  :آرزو حسینی قهفرخی از استان اصفهان
رتبه سوم  :مجید علیزاده از استان اصفهان
رشته گل ومرغ :
رتبه سوم  :مریم صافی اصفهانی از استان اصفهان
هیات داوران جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی
هوشنگ جزی زاده
اکبرمصری پور
محمدعلی رجبی
مهدی دلیلی
سیدرضا فتاحی
مهرداد صدری
مجید صادق زاده
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جشنواره هنرهاي تجسمي رضوي
استان فارس
اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی

جش�نواره هنرهای تجس�می رضوی در چهار بخش
پوستر ،نش�انه ،نقاش�ی و حجم برگزار ش�د و 387

هنرمند  513اثر به دبیرخانه این جش�نواره ارس�ال
نمودند  .مراس�م اختتامیه جش�نواره روز ش�نبه 31
مردادماه  1394در تاالر حافظ شهر شیراز برگزار شد
و با تجلیل از برگزیدگان  ،در این دوره از جشنواره به
کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی بهزاد مریدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...چهار ویژگی در آثار هنری دیده می ش��ود  .یکی از این ویژگیها شکوه است؛ در واقع شکوهمند بودن یکی از
ویژگیهای این تجربه است .معابد ،بقعهها ،مساجد و بارگاههای گوناگون را چنان متعالی می سازیم که در برابر
آن س��ر کرنش فرو خواهیم آورد و این ویژگی هنر معماری اس��ت؛ ویژگی دوم تاریکی است ،گرچه خداوندگار
سرچشمه روشنایی و روشنایی در برابر تاریکی است ولی تاریکی خلسه است؛ خلسه ای که با همه وجود آرامش
می بخشد.
در همه زمزمههای عاش��قانه تاریکی را می س��تاییم .نه به این خاطر که تاریکی  در برابر روش��نایی است بلکه
به واس��طه اینکه آن هنری اس��ت که آرامش را اعطا می کند .ویژگی دیگر سکوت اس��ت؛ در برابر همه زمزمهها
و موس��یقیهایی که در معبدها ،کلیس��اها و بقعههای گوناگون می ش��نویم سکوت و اندیش��ه می کنیم و این
اندیشگی است در برابر آن نجواها.
خال آخرین ویژگی است  ،در باغها  و همه آثار هنری ما و در همه نقاشیهایی که در مشرق زمین پدید آمده اند
را اگر بنگرید ،خال را می بینید .این خال برای حضور باری تعالی خالی ش��ده اس��ت .در همه آثار مشرق زمین اگر
نگاه کنیم ،حتی در میان باغها و آثار مش��رق و مغرب تفاوت می بینیم.در باغهای مغرب درختان انبوه هستند و
در  مشرق در اطراف گلهایی اس��ت و در میان خال و این فضای خالی است که در آثار و مینیاتورهای گوناگون
چنان کرده اند که جای او و جای حضورش باقی بماند.
برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی رضوی
برگزیدگان بخش نقاشی
فاطمه مرادی از شیراز
بهروز مسلمی از شیراز
مرضیه کازرونی از شیراز
بهنام ولدوند از تهران
زهرا خسروی راد از اسالم آباد غرب
مجتبی مالیی از کهکیلویه و بویر احمد
فاطمه زارع از شیراز

برگزیدگان بخش حجم
محمد فرمانی از شیراز
بهروز  مسلمی از شیراز
امیر حسین کولیوند از لرستان
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برگزیدگان بخش پوستر و نشانه
  سمیرا بهشتی سوال از اردبیل رضا راعی عمران از مازندران سید مهرداد موسوی از اصفهانهیأت داوران بخش نقاشی
دکتر بهنام جاللی
دکتر علی اصغر کفشچیان مقدم
نیما ادهم
هیأت داوران بخش حجم
علی هنرور
بهداد الهوتی
محسن نطنج
هیأت داوران بخش پوستر و نشانه
مرتضی محالتی
هما دلورای
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جشنواره آئینهای نمایشی
و پرده خوانی رضوی
استان كهگيلويه و بوير احمد
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره آئینهای نمایشی و پرده خوانی رضوی با
دریافت  30اثر و اجرای زنده در تاالر نمایش یاس�وج
و داوری نمایشهای اجرا ش�ده  ،با تجلیل از صاحبان
 8اثر برت�ر و گروهه�ای راه یافته به جش�نواره ملی
آئینهای نمایش�ی ،نقالی و پرده خوانی در فرهنگ
رضوی در تاریخ  31مرداد ماه  1394به کار خود پایان
داد .
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بخشی ازسخنرانی سید موسی خادمی استاندار کهگیلویه و بویراحمد
 ...اگر هنرمند هنر خود را در خدمت ائمه اطهار(ع) قرار داده و نمایش دهد ،کاری بسیار بزرگ و ارزشمند است.
کشور ایران میزبان امام رضا (علیه الس�لام) و حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) و چندین هزار امامزاده است .
آثار وجود حضرت امام رضا(ع) در کشور مشهود و نگاه همه مردم به این امام همام است  .این گونه بزرگداشتها
برای ما فرصتهایی را فراهم می کند که از این فیض عظیم اس��تفاده بیشتری ببریم  .نقشی که قم در ترویج و
توسعه دینی داشته ،غیرقابل انکار است.
برگزیدگان جشنواره آئینهای نمایشی و پرده خوانی رضوی
آسید مصطفی سعیدی با نمایش نقالی از استان لرستان
حبیب اهلل ناصری با نمایش راز صندوقچه بی بی از استان هرمزگان
محمد مظفری با نمایش هشتمین منزل از استان بوشهر
مهدی حبیبی با نمایش کاسه گردان از استان همدان
امیر زارعی زاده با نمایش به سوی امید از استان کردستان
حسین نادری با نمایش موی سر از استان کرمانشاه
محسن اردشیر با نمایش نوای رضا از استان مازندران
پوریا کریمی با نمایش کرب کرنا از استان گیالن
هیأت داوران جشنواره آئینهای نمایشی و پرده خوانی رضوی
اردشیر کیانی
محمدعلی پیرسبزی

اکبر آیین
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جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی
استان هرمزگان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره تأتر ک�ودک و نوج�وان رضوی از س�ری
برنامههای س�یزدهمین جش�نواره بین المللی امام
رضا(ع)  21مهرماه  1394در بندرعباس برگزار ش�د .
تعداد  30اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که
در نهایت  10اثر به مرحله نهایی راه یافت .
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بخشی از سخنرانی سید جواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
 ...ه��م اکنون فرهنگ از دغدغههای مهم مقامات ارش��د نظام و به ویژه مقام معظم رهبری و دولت می باش��د و
بر همین اس��اس اقدامات و ظرفیتهای بسیار خوبی طی این س��الها در حوزه فرهنگ ایجاد شده است.برای
رسیدن به جایگاه رفیع فرهنگی  ،نیازمند همکاری و تالش همه هنرمندان هستیم و استان هرمزگان به خوبی
توانسته اس��ت از این ظرفیت در گس��ترش فرهنگ رضوی با برگزاری جش��نواره تئاتر ضامن آهو و جشنواره
آسمان هش��تم در روستای کردر رضوی اس��تفاده کند.باید تالشها و فعالیتهای فرهنگی به سمتی برود که
باعث ش��ود فرهنگ و هنر ،عمومی  ،همگانی و مردمی ش��ود و در این صورت است که همه سازمانها و نهادها
و همچنین مردم در خصوص فرهنگ احساس مس��ئولیت خواهند کرد.راز ماندگاری مفاهیم و معانی ارزشی
منوط به اس��تفاده از زبان هنر اس��ت و طبق دیدگاه مقام معظم رهبری هر چیزی که در قالب هنر ناب و واقعی
عرضه ش��ود ماندگار می ش��ود و بر همین اس��اس هنر تئاتر در صدر این تأثیر گذاری ق��رار دارد زیرا به صورت
مس��تقیم با مخاطب گفتگو و پیام را انتقال می دهد.بهترین محتوا و مضم��ون برای هنر تئاتر  ،آموزههای اهل
بیت و به ویژه فرهنگ رضوی می باش��د.هرگروهی که بتواند از همین امروز فعالیت آماده س��ازی یک اثر فاخر
را برای سال آینده ش��روع کند و به تأیید دبیرخانه جشنواره و بنیاد بین المللی امام رضا (ع ) برساند  ،مبلغ صد
میلیون ریال کمک هزینه دریافت می کند .
بخشی از سخنرانی بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان
 ...برگزاری دو رویداد مهم هنری جش��نواره تئاتر و جشنواره ضامن آهو نش��ان از نشاط هنری هرمزگان است
شور و نش��اط فرهنگی و هنری به خوبی در بین هنرمندان  ،مردم و فضای استان قابل مشاهده است و استقبال
خوب عموم از این رویداد مؤید این امر اس��ت .شاید بس��یاری از مردم ایران  ،هرمزگان را قطب اقتصاد و تجارت
بدانند اما باید اذعان داش��ت که صبغه فرهنگی و هنری هرمزگان بسیار غنی تر و پر افتخار تر است و باید در این
خصوص اطالع رسانی بیش��تری به مردم کشور بشود.قدمت هنر نمایش در آیینهای بومی و محلی هرمزگان
به صدها س��ال قبل بر می گردد که نشانههای آن در هنر تعزیه و س��ایر آیینها و مناسک بومی  ،قابل مشاهده
است.تئاتر مدرن هرمزگان نیز بیش از نیم قرن سابقه دارد و پیشرفت سریع آن به واسطه بستر سازی مناسبی
اس��ت که در گذشتههای دور انجام پذیرفته است .تبدیل ش��دن هرمزگان به قطب تئاتر کشور طی این سالها
به واس��طه دیدگاههای مثبتی بوده که متولیان فرهنگی اس��تان به این هنر داشته و دارند که انشاا ...با استمرار
این دیدگاهها در آینده ش��اهد جهشهای بیشتر در تئاتر هرمزگان خواهیم بود.وظیفه مسئوالن و متولیان در
شرایط کنونی بسیار مهم است  .ظرفیت سازی ،استعداد یابی  ،استفاده از توانمندیهای نهفته در بطن جامعه
باید با س��رعت بیش��تری صورت پذیرد تا روند این حرکت مضاعف گردد.ک��ودکان اصلی ترین مخاطبان این
جشنواره هس��تند و این ،مسئولیت متولیان را س��نگین تر می کند و باید نظارت دقیقی بر محتوای نمایشها
داشته باشند تا آثار متناسب با نیاز کودکان ساخته و عرضه شود.
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برگزیدگان جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی
بخش عروسکی
نمایشنامه نویسی
 محسن پور قاسمی با نمایش گل پری از استان همدانکارگردانی
 محسن پور قاسمی با نمایش گل پری از استان همدانبخش صحنه ای
نمایشنامه نویسی
رضا جوشعار با نمایش تولدت مبارک از استان هرمزگان
مهدی سیم ریز با نمایش هتل از استان خراسان رضوی
مصیب داوری با نمایش خیابانهای دوست داشتنی
کارگردانی
رضا جوشعار با نمایش تولدت مبارک از استان هرمزگان
مهدی سیم ریز با نمایش هتل از استان خراسان رضوی
مصیب داوری با نمایش خیابانهای دوست داشتنی از استان هرمزگان
تقدیر ویژه
 نمایش نذر خاتون از استان مازندرانبخش عروسکی
 نمایش عروسکی گل پری از استان همدانبخش صحنه ای

 -نمایش تولدت مبارک از استان هرمزگان

هیأت داوران جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی
فریبا رئیسی
مریم معینی
شادی پور مهدی
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جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی
استان قزوین
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره نمایشنامه نویس�ی رضوی با دریافت 130
اثر توس�ط  99هنرمند از سراسرکشور در بخشهای
نمایش�نامه نویس�ی صحنه ای و کودک و نوجوان و
عروس�کی  ،داوری خود را آغاز ک�رد ،در مرحله اول
داوری  118اثر انتخاب  ،در بخش نمایش�نامه صحنه
اي 83و در بخ�ش نمایش�نامه عروس�کی و کودک
ونوج�وان  36اثر که ب�ه مرحل�ه دوم داوری راه پیدا
ک�رد  .با پای�ان یافتن مرحل�ه داوری و اعلام بیانیه
هیأت داوران جشنواره در تاریخ  28مردادماه 1394
درمجتمع فرهنگي و هنري ارشاد قزوين با تجلیل از
برگزیدگان در این دوره به کارخود پایان داد .
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بخشی از سخنراني حضرت آيت اهلل محمدي تاكندي
 ...قدرت معنویت س��یره اهل بیت ( علیهم السالم )در ماندگاری پایههای دین بسیار مشهود است .هیچ چیز به
اندازه اشاعه فرهنگ اهل بیت ( علیهم السالم ) به ماندگاری انقالب کمک نمی کند .همه مردم ما باید سیمهای
ارتباطشان با اهل بیت (علیهم السالم )و به ویژه امام هشتم ( ع ) را محکم تر کنند.
بخشی از سخنرانی مهندس احد چگینی عضو شورای شهر قزوين
 ...قزوین به دلیل وجود حرم امام زاده حسین(ع) فرزند بالفصل ثامن الحج حضرت امام رضا(ع) يكي از شهرهاي
شناخته شده كش��ور در ميزباني حرم امن رضوي مي باشد .این شهر چهارمین حرم اهل بیت است  .ردپای امام
رضا(ع) در این ش��هر روشن و مشعشع است و با عبور امام رضا (ع) از ش��هر دارالمومنین ،قزوین  ،به اقامت تاریخی
ایشان در مسجد سوخته چنار نشانه دیگر حضور امام رضا(ع) است .
بخشی از سخنرانی دكتر مهدی احمدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبير جشنواره
 ...جشنواره بین المللی امام رضا(ع) یک نماد است و چیزی که جشنواره را معنادار می کند ،محتوای پیامی است
که ما در آن ش��اهد هستیم .موضوع اهمیت فرهنگ منور رضوی باعث شده که ما تالش مخلصانه ای در راستای
معرفی هرچه بیشتر معارف اهل بیت و به ویژه امام رضا(ع) داشته و اقدام به تولید آثار ماندگاری برای نسل آینده
و به ویژه نس��ل جوان کشور نماییم .جش��نواره امام رضا(ع) نمادی از معنا و مفهوم و شاکله ای از برنامهها جهت
اشاعه فرهنگ و سیره رضوی است.
از آنجایی که خلق آثار جاودان مس��تلزم اندیش��ه و پژوهش اس��ت می توان با بررس��ی امکان دوساالنه شدن این
جشنواره در بحث نمایشنامه نویسی ،فرصت تامل ،اندیشه و در نتیجه خلق آثار بدیع را به نمایشنامه نویسها داد.
برگزيدگان جشنواره نمايشنامه نويسي رضوي
بخش كودك و نوجوان
سيد عماد نصرآبادي با نمايشنامه» مورچه اي به نام موري» از استان خراسان رضوي
حسن دولت آبادي با نمايشنامه « مرد مهربان» از استان تهران شهر تهران
حميده وحيدي نمايشنامه « پرندههاي آسمون گنبد طاليي» از استان قزوين
بخش نمايشنامه صحنه اي
مرجان موسي نژاد نمايشنامه با «قرارها جز قرار عاشقي بر باد» از استان گيالن
وحيد درويشي با نمايشنامه «بخت پريشان» از استان گيالن
عقيل جماعتي با نمايشنامه « قدمگاه» از استان بوشهر
معصومه جمهوري با نمايشنامه «ام رضا» از استان همدان
حميده وحيدي با نمايشنامه «من خواب ديده ام باز» از استان قزوين
هیأت داوران جشنواره نمايشنامه نويسي رضوي
عبدالحي شماسي
		
يوسف فخرايي
		
نادر برهاني مرند
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جشنواره تأتر رضوی
استان خراسان شمالی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره تأتر رضوی با دریافت  ١٥٠متن نمایش�ی
از س�وی هنرمندان سراس�ر کش�ور در مرحله اول
داوری  ،تعداد  ٣٣متن در بخش مس�ابقه و در مرحله
نهایی  ١٢اثر برای حضور در جشنواره و اجرای برنامه
انتخاب ش�دند  .این دوره از جش�نواره ب�ا برگزاری
مراس�م اختتامیه در  29مرداد ماه 1394با تجلیل از
برگزیدگان به کار خود پایان داد .
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بخش�ی از پیام حجت االسلام و المس�لمین یعقوبی قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام
جمعه بجنورد
 ...هنرهم��واره برای بیان مفاهیم روحانی ،اندیش��ههای واالی انس��انی ،معنویت و ارزشه��ای متعالی زیبایی
شناس��انه ،در روح کمال جوی انسان این خلیفه اهلل به ودیعه گذاشته است.هنرآئینه ی تمام نمای انسانی است،
نماد تعالی و کمال بش��ریت که تاثیرگذاری و ارزش��مندی آن در طول تاریخ به کسی پوشیده نیست.و آنگاه که
این هنر به تأس��ی از انبیاء و اولیاء الهی به ویژه مقامات رضوی ،فضایل ،کرامات و شأن و منزلت وجود مقدس آن
هشتمین اخترتابناک ،دست به خلق و آفرینش هنرمندانه و متعهدانه میزند ،جان مشتاقان حضرتش را سیراب
نموده و اکسیرعشقی است برای رهروان و مریدان حضرتش در ادامه راه ،راهی روشن که به گنبد و گلدستههای
طالیی سرس��رائیده به اوج الجوردی فلک ختم می ش��ود.هنر رضوی ،فراگیراست ،در دامنه ای به وسعت همه
ی عاش��قان و دلدادگان از هر دین و آئین و این رسالت بزرگی است در ادای دین به این همه نعمت و لطف الهی و
ودیعتی است از سوی حضرت حق ،موهبت زندگی و هم نفسی در هوای آغشته به عطر رضوی .
امیداست  ،هنرتئاتر این هنر متعالی وانسان س��از ،باردیگردر خدمت ارزشهای معنوی و فرهنگ پرباررضوی
قرارگیرد و به مدد الطاف الهی ،عطرروح افزای رضوی همراه با تالش موثر و سازنده شما اصحاب اندیشه و هنر و
دس��ت اندرکاران این رویداد ارزشمند دینی همسو با آرمانهای معمار کبیرانقالب ،نقشی بایسته و شایسته در
جامعه والیت مدار خراس��ان شمالی ایفا نماید .و این جشنواره زین پس مرکز ثقل جریانهای فاخر هنری دینی
در این استان گردد.
بخشی از پیام سید علی اکبر پرویزی استاندارخراسان شمالی
 ...هنر به ویژه هنر تئاتر می تواند موید و مبلغ تعالیم دینی و تجلی حس��ن کمال باشد .تالش برای آفرینش شور
و عش��ق و دلدادگی و کسب معرفت و حقیقت مزین به س��یره و صفات انبیاء و اولیاء خداست که این بار متبرک
به عطر گلدستههای الجوردین بارگاه ملکوتی هش��تمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت علی بن
موسی الرضا(ع) ش��ده اس��ت.اینک دولت تدبیر و امید بر خویش می بالد که در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ
منور رضوی زمینههای تحقق این حماسه دینی و هنری را در استان خراسان شمالی « باب الرضا(ع) و گنجینه
معرفتها» این کهن دیار آمیخته و آش��نا با فرهنگ و هنر ناب اسالمی  ،ایرانی را فراهم نموده تا به برکت ساحت
قدسی آن امام همام و به همت و ابتکار شما هنرمندان متعهد ،جلوههایی از مکارم و صفات حضرت امام رضا(ع)،
در قالبی زیبا بازگو گردد .باشد تا این همه عشق و شور و شیدایی مورد قبول درگاه حضرت حق قرار گیرد.
اینجانب ضمن تقدیر و س��پاس از همه دس��ت اندرکاران و خادمان این رویداد هن��ری  ،امیدوارم برگزاری این
جش��نواره نقطه عطفی در توسعه و تحول هنر دینی کش��ور عزیزمان باشد .توفیق و تکریم هنرمندان شایسته و
استمرار حضورشان در عرصه هنر را از ایزد منان مسئلت دارم.
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بخشی از پیام مهدی شفیعی مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی
 ...تئاتر رستاخیز آیینها و سنتهاست .صحنهای که با چراغی از اصالت و معرفت ،روشنگر مواریث ارزشمندی
اس��ت که س��زاوار جاودانگیاند .تئاتر رضوی ،نه در قامت یک جش��نواره که مدرسهای اس��ت برای آموختن و
آموزان��دن .آموختن از روضه رضوان حقیقت و آموزاندن پرواز در حریم ملکوتی حضرت دوس��ت .امیدوارم این
ش��وق ،بارش بیدریغ تجربیاتی باش��د که به برکت همسایگی با مهربان موالی س��رزمین توس در تعالی تئاتر
امروز ،نمود چشمنوازی داشته باشد.
خرس��ندم که اکنون میتوانم از تالش مجموعه فخیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که به تاکید وزیر محترم
پرچم تعالی تئاتر را در س��ال همدلی و همزبانی برافراشتهاند ،همراهیهای معاونت محترم امور هنری در فراز و
فرودهای این طریق ،مجموعه یکدل مدیریت اس��تان خراسان شمالی که با عالقمندی و اشتیاق از این رویداد
استقبال نمودند ،سختکوشی و تدبر مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی بجنورد و همکارانشان که یک دم
دریغ نکردند ،سپاسگزاری و تقدیر نمایم.
بخشی از سخنرانی حسین ثابت قدم وحید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر جشنواره
 ...باید فرهنگ  ،سبک زندگی و سیره امام رضا (ع) در این استان بیش از پیش نهادینه شود.باید تالشهای الزم
به منظور تبدیل خراس��ان شمالی به عنوان پایتخت تئاتر دینی در کش��ور صورت گیرد .خداوند بلند مرتبه بی
همتا را ش��اکر و سپاسگزاریم که پس از دوس��ال وقفه قطار جشنواره تئاتر رضوی به حرکت در آمد و این رویداد
فرهنگ��ی و هنری مجددا ً احیا ش��د ،اما این بار ب��ا رویکردی متفاوت ،بدیع و ج��ذاب در دو بخش همایش ملی
گفتمان تئاتر دینی که برای اولین بار در کش��ور برگزار ش��د و زمینه گفتگوی  ٥٠تن از بزرگان ،اساتید و نظریه
پردازان تئاتر دینی و هنرمندان حوزه نمایش دینی به واسطه برگزاری همایش ملی گفتمان تئاتر دینی و بخش
جشنواره تئاتر رضوی که زمینه نقش آفرینی و هنرنمایی  ٢٠٠تن از داوران ،کارگردانان ،بازیگران و هنرمندان
حوزه نمایش را از سراسر کشور در استان خراسان شمالی فراهم کرد.
به برکت برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی در استان ،تماشا خانه ش��مس که یکی از آرزوهای دیرینه اهالی هنر
اس��ت در بجنورد همزمان با افتتاح دهمین جش��نواره سراس��ری تئاتر رضوی افتتاح و به بهره برداری رسید.
اجرای نمایشهای خوب و ارزنده ای با مضامین دینی و سیره امام رضا(ع) برای عالقمندان در سه سالن گلشن،
تماشاخانه شمس و تاالر حافظ در دهه کرامت از  ٢٥تا  ٢٩مرداد برگزار شد .
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برگزیدگان جشنواره تاتر رضوی
بخش نمایشنامهنویسی
علی میرزا عمادی نویسندهی نمایش «سفر»
پویان اصغری نویسندهی نمایش «چهار قدم»
مهدی آشوغ نویسندهی نمایش «آسا»
بخش کارگردانی
یعقوب صدیق جمالی کارگردان نمایش «سفر»
طعم زهر»
محمد رسائلی کارگردان نمایش «آش با ِ
حسین کارگر کارگردان نمایش «بیداری در خوابِ هزار من»
محمد حسن زاده کارگردان نمایش «تاکسی زرد»
اتفاق عزیز»
سعید نوروزی کارگردان نمایش
«عکس ِ
ِ
هیأت داوران بخش انتخاب متون
نصراهلل قادری
افشین خورشید باختری
نادر برهانی مرند
هیأت داوران بخش انتخاب آثار
دکتر حسین فرخی
محمدحسین ناصربخت
آرش دادگر

هیأت داوران جشنواره تأتر رضوی
مهرداد رایانی مخصوص
قاسم زارع
محمدرضا الوند
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جشنواره خوشنویسی رضوی
استان خراسان رضوی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره خوشنویس�ی رض�وی ب�ا دریاف�ت 420
اث�ر از اس�تانهای مختل�ف  ،ب�ه داوری پرداخ�ت .
آث�ار رس�یده ط�ی دو مرحل�ه داوری در بخشهای
نستعلیق  ،شکسته نستعلیق  ،ثلث و نسخ و تحریری
برگزیدگان این دوره از جش�نواره را اعلام کرد و با
تجلیل از برترینها  ،در تاریخ  3شهریورماه  1394به
کار خود پایان داد .
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بخشی از پیام علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس کارگروه هنری
جشنواره
 ...حرمت و حریم قم و آنچه می نگارند چنان واال و خطیر اس��ت که خداوند در کتاب خود که سرش��ار از جمال و
کمال لفظی و معنوی است و جن و انس در بیان نمونه ای از آن در محدوده یک سوره نیز ناتوانند  ،به قلم و کتابت
سوگند یاد می کند  .در فضیلت قرآن کریم همین بس که زمان نزول وحی تاکنون  ،هزاران کتاتب و خوشنویس
با انواع شیوهها و سبکهای هنر خوشنویسی  ،به نگارش قرآن  ،همت گمارده اند و همانگونه که معارف و حقایق
آن پایان نیافته  ،ظرایف و دقایق خوشنویس��ی قرآن نیز به نوبه خود مس��تمرا در دسترس مشتاقان قرار گرفته
اس��ت و این پیوند خجس��ته میان خوشنویسی و قرآن و س��ایر معارف دینی و از جمله فرهنگ رضوی همچنان
زاینده و پاینده است .
بی گمان هنر خوشنویس��ی که باالصاله و باالضافه ارزشمند بوده و زیبایی خط عالوه بر جنبههای هنری  ،به اثر
گذاری و ماندگاری فکری و اندیش��ه کمک قابل توجهی نموده اس��ت  ،واجد جایگاه و منزلت ویژه ای در حوزه ،
هنرهای تجسمی اس��ت و از این روی هنرمندان ارجمند فعال در عرصه جشنواره خوشنویسی رضوی عالوه بر
ارج هنری به لحاظ خوشنویس��ی از اجر معنوی به جهت نشر معارف دینی و فرهنگ رضوی برخوردارند  .توفیق
همه دس��ت اندرکاران جشنواره سیزدهم را که در شهر تاریخی سبزوار در حال برگزاری است  ،از خداوند متعال
مس��ألت دارم و امیدوارم تالش عموم ارادتمندان آستان قدس رضوی به خصوص هنرمندان حاضر در جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) مورد عنایت پروردگار و رضایت حضرت رضا(ع) قرار گیرد.
بخشی از سخنرانی سیدسعید سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر جشنواره
کسی به حسن و مالحت به یار ما نرسد
		
اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند
ذیقعده ای دیگر  ،متبرک به یاد و نام حضرت علی بن موس��ی الرضا(ع) جان ش��یفتگان حضرتش را به آرامش و
قلب و روحش��ان را به نور رضوی روشن و مزین ساخت  .از هیبت و بلندی آوازه اش  ،شکاف قلم برسفیدی کاغذ
به رعشه در آمد و از تلفین این سپیدی و سیه فامی نقشی به یاد ماندنی بر لوح ارادت محبان ثبت گردید .دیدیم
که هنر خوشنویس��ی سر در قدم یار نهاده و با الهام از آموزههای رضوی و ترویج فرهنگ پویای رضوی  ،جشنواره
خوشنویس��ی رضوی را رقم زد  ،هنری که به راس��تی یکی از جلوههای ابراز ارادت به س��احت آن هشتمین در
گرانمایه گنج والیت اس��ت و پیش��تر از آن  ،خدمت این رشته از هنر را به ساحت قرآن نیز دیده ایم و البته ثقلین
کتاب خدا و عترت پیامبر (ص) میراث گرانقدر حضرت پیامبر اکرم (ص) هس��تند که هنرمندان خوشنویس به
خوبی توانس��ته اند هنر ناب خود را با تمس��ک به این در گرانبها  ،به منصه ظهور برسانند  .سیزدهمین جشنواره
ملی خوشنویسی رضوی حاصل همین دید والیی و اندیشه صاحبان هنر خوشنویس است.
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برگزيدگان جشنواره خوشنویسی رضوی
خط نستعلیق
		
 اصغرمحمدی البرزی		
مصطفی عابدینی
			
 علی خیری		
صفر گالشی
خط شکسته نستعلیق

		
ذبیح اهلل لولویی مهر
		
 -علی جعفری

 بهادر پگاه			 -طیبه ازندریانی

خط ثلث
		
مجید جدیدی
		
علیرضا فالحت پیشه

			
 احسان کاظمی -سعیده جاویدی آزاد

خط نسخ
		
علیرضا یوسفی
		
امیر پژومان

			
 علیرضا تکدهقان -عذرا عبداهلل پور

تحريري
		
طیبه ازندریانی
		
امید سهرابی

			
 حسين نصيرپور -محمود مهری

 نیما الیکایی -محمدرضا پایون

 -شهرام روحی

 -علی احسان پور

 -صابر صفایی

 -حسین دلبری

هيات داوران جشنواره خوشنویسی رضوی
نستعلیق  :استاد غالمحسین امیرخانی  ،استاد علی شیرازی  ،استاد علی طوسی ثانی
شکسته نستعلیق  :استاد یداهلل کابلی  ،استاد محمد حیدری  ،استاد مجتبی ملک زاده
نسخ و ثلث  :استاد علی رضاییان  ،استاد فرهاد شیرخانی
خط تحریری  :استاد سیدعلیرضا شرافت  ،محمد مشقی  ،دکتر امید باغانی
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جشنواره نقاشی خط
و حروف نگاری رضوی
استان خراسان جنوبی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره نقاش�ی خط و ح�روف ن�گاری رضوی از
سری برنامههای س�یزدهمین جشنواره بین المللی

امام رضا(ع) ش�هریور ماه  1394در استان خراسان
جنوب�ی برگزار ش�د  .تع�داد  525اثر به جش�نواره
ارس�ال ش�دکه از این تعداد  340اثر مربوط به بخش
نقاش�ی خط و  185اثر مربوط به بخش حروف نگاری
است.
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بخشی از سخنرانی احمد محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...درماه پربرکت ذی القعده ماهی اس��ت که اولین روزش میالد خواهرخورشیداست و یازدهمین روزش میالد
شمس الش��موس  .برنامههای موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در این دهه که دهه پربرکت کرامت
نام دارد به تجلیل از برگزیدگان خود می پردازد  .آثاری که در این جش��نواره خلق می ش��ود بی ش��ک درد دل
هنرمندان اس��ت با آقا و ولی نعمتمان حضرت امام رضا(ع) و به طبع آثار هنری حاصل تجلی عشق هنرمندان
سراسرکشور است به س��لطان س��ریر ارتضاحضرت ثامن الحجج (ع)  .یکی از دالیلی که این آثار مانا و ماندگار
اس��ت همین عشق و دلدادگی است و این آثار با صحن و سرای حضرت امام رضا(ع) پیوند معنوی خورده است .
آثاری که امس��ال ارائه شد به لحاظ کیفیت خیلی به هم نزدیک بود که این امر کار داوری را مشکل کرد ولی در
نهایت کار داوری با دقت و به بهترین نحو توسط هیأت داوران انجام پذیرفت .
بخشی از سخنرانی سردار نظری فرماندهی سپاه انصارالرضا(ع) در استان
 ...هنر ابزار اس��ت و هدف نیست و هنر ناب و انقالب اسالمی پیوند دهندگی بین سخت ترین ابزارها با نرم ترین
ابزار که فرهنگ باش��د هس��ت  .اگر بتوان به ابزارهای مادی روح داد قطعاً اثر گذاری آن ابزار  ،جهت دهندگی و
تعالی بخش��ی آن ابزار فوق العاده خواهد بود  .ماهیت و جوهره ی انقالب اس�لامی فرهنگی است و برای تعالی
وتکامل انس��انها  ،نظام اس�لامی که مولود انقالب اسالمی است برپا شده اس��ت و لذا در نظام اسالمی است که
این موض��وع باید در قلهها متبلور و متجلی ش��ود  .بنابراین اگر هنرمندان بزرگوار در رش��تههای مختلف این
هنرمندی خود را با نگاه تعالی بخش  ،نگاهی با امتداد نگاه انقالب اسالمی  ،با همان چیزی که در جوهره و ذات
انقالب اسالمی نهفته است و وجود دارد هم سو و هم جهت کنند به یقین ما بیش از آنچه که امروز توفیق داریم،
توفیق پیدا خواهیم کرد  .پس قدر بدانید این نعمتی را که خداوند متعال به ش��ما در قالب هنر عنایت فرموده ،
این یک ظرفیت اس��ت یک نعمت خدادادی است و اگر از آن درست استفاده نشود و جهت گیری تعالی بخشی
برای مردم نباش��د باید پاسخ دهیم و البته هنرمندان عزیز در نظام مقدس اسالمی الحمداهلل هوشیار هستند و
در جبهه فرهنگی و عرصه جنگ نرم  ،آنانی که بخش عمده ای از خطوط مقدم مبارزه را می توانند بعهده بگیرند
هنرمندان بزرگوار هستند .
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برگزیدگان جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی
بخش حروف نگار ی
خورشید حسنوند از استان لرستان
میثم نامدار از استان تهران
نصیر بشیری از استان تهران
حنیف رحیمی از استان یزد
شهرام دلدار از استان خراسان رضوی
نجیبه رحمانی از استان سمنان
فرشته رحمانی از استان خراسان جنوبی
محمد احدی دولت سرا از استان اردبیل

بخش نقاشیخط
مهران بهزادی از استان قم
عظیم فالح از استان تهران
سجاد همتی از استان لرستان
علیرضا بهدانی از استان خراسان جنوبی
امیر شجاعی پور از استان خراسان جنوبی
سیده ساناز البرزی از استان تهران
محمد رضا شفیعی از استان اصفهان
شراره خدایار از استان اصفهان

هیأت داوران جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی
ایرج میرزاعلیخانی
		
علی تن
			
دکترجواد بختیاری
هیأت علمی جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی
		
بلقیس افضلیان
			
ایرج میرزا علیخانی

میترا رخشانی

هشتمین خورشید

جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در
هنرهای گرافیکی
استان سیستان و بلوچستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره جلوهه�ای فرهنگ رض�وی در هنرهای
گرافیکی از س�ری برنامههای سیزدهمین جشنواره
بین الملل�ی امام رض�ا(ع) یکم ش�هریورماه 1394
در محل س�الن اش�راق مجتم�ع فرهنگ�ی و هنری
زاهدان برگزار شد  .تعداد  289اثر ازسراسرکشور به
دبیرخانه این جشنواره ارسال شد .
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بخش�ی از س�خنرانی مولوی علی احمد سلامی نماینده مردم سیس�تان و بلوچستان در مجلس
خبرگان رهبری
 ...اهل تسنن بسان برادران اهل تشیع عرض ارادت خاص به امام رضا(ع) دارند و حاضر هستند تمام اموال خود را
در راه این امام بزرگوار وقف کنند  .خادم واقعی حضرت امام رضا(ع) کسی است که سیره و منش این امام بزرگوار
را سرمش��ق زندگی خود قرار دهد  .توجه به صفات حضرت امام رضا(ع) بزرگترین تجلیل از مقام شریف ایشان
اس��ت  .بارگاه امام رضا(ع) قطعه ای از بهشت است که حتی غیرمسلمانان به جایگاه معنوی این امام بزرگوار در
نزد پروردگار پی برده اند و به حرم ایش��ان برای زیارت از کش��ورهای مختلف دنیا به مشهد سفر می کنند .هدف
جشنواره امام رضا(ع) از فعالیت فرهنگی و مذهبی در راستای گرایش بیشتر هنرمندان به معنویت است .

بخشی از سخنرانی علی اصغرجمشیدنژاد معاون سیاسی و اجتماعی استانداری
 ...اکنون بخش��ی از فرهنگ دینی در قالب جشنواره رضوی مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است که می تواند
سرآغاز ورود بیشتر هنرمندان به فرهنگ ناب اسالمی باشد زیرا هنرمندان با نگاه عمیق خود به مفاهیم اسالمی
رنگ و جالی دوچندان می بخش��ند که این برای شخص هنرمند افتخار آمیز است .هفته دولت بخشی از هنر در
فرهنگ شهادت است که ش��هیدان رجایی و باهنر در برابر آرمانهای انقالب اسالمی به شهادت رسیدند  .ملت
ایران صبورانه در برابر تحریمهای استکبار جهانی ایستادگی کردند و هیچ گاه تن به ذلت ندادند به همین جهت
برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات ملت ایران به ثبت رسید .
بخشی از س�خنرانی حجت االسالم و المسلمین عباس دانش�ی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان قم
 ...نکوداش��ت و تکریم بزرگان یک فرهنگ قالب در بین همه ملتهاس��ت  .همه فرهنگه��ا  ،ملتها و ادیان در
هرجای از جهان پهناور هس��تند یک وجه مشترک دارند و آن تجلیل و تکریم بزرگان است  .در اسالم از آنجا که
همه پندها در نگاه قرآن برای خداس��ت همه چیز در اسالم یک بسته الهی دارد و تجلیل و تکریم از بزرگان مورد
س��فارش قرار داده است  .در نگاه اس�لام زیارت نامه مجموعه عبارتهایی اس��ت که یک یک آن رنگ توحید و
خداشناسی دارد و زیارت نامه ائمه معصومین علیهم السالم انسان را از داالن تاریک خارج کرده و به پیامبر (ص)
می رساند  .عرض ارادت مردم سیستان و بلوچستان به امام رضاعلیه السالم زبان زد خاص و عام ملت ایران است
و هرگاه از کار و فعالیت فارغ می شوند به سمت مشهدالرضا عزم زیارت می کنند .

هشتمین خورشید

97

بخشی از سخنرانی حسین مسگرانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...برای برگزاری جش��نواره در سطح ملی با دامنه گسترده تر و عمیق تر نیاز به حضور صاحب نظران در اتاق فکر
جش��نواره می باش��د  .همچنین از هنرمندان این انتظار می رود که در حوزه فرهنگ رضوی آثار بیشتری خلق
نمایند زیرا که هنر ابزاری ماندگار برای به تصویر کشیدن سیره و منش ائمه معصومین علیهم السالم می باشد .
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) یکی از رویدادهای مهم فرهنگی  ،مذهبی ایران است که این جشنواره معنوی
نیز در بسیاری از کش��ورهای دنیا در حال برگزاری است  .برپایی جشنواره در استان با قومیتهای مختلف یک
نوع حرکت ارزش��مند اس��ت چراکه امام رضا(ع) محور وحدت بین شیعه و سنی هس��تند و بایستی در راستای
تقویت وحدت در استان  ،حول محور شخصیت امام رضا(ع) گامهای بیشتری برداشت .

برگزیدگان جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی درهنرهای گرافیکی
بخش آرم و نشانه
رتبه اول  :سمر رضوانی از استان اصفهان
رتبه دوم  :فاطمه فیضی اسفنگره از استان آذربایجان شرقی
رتبه سوم  :سمانه اکبری از استان فارس
بخش تصویرسازی
رتبه اول  :سعید صفارنژاد از استان قم
رتبه دوم  :لیال بدرعظیمی از استان تهران
رتبه سوم  :ناهید ذاکری از استان تهران

هیأت داوران جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی
زهرا حسین آبادی
سعیدمحمد شه بخش
حسین نوروزی
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جشنواره مولودی خوانی رضوی
(هه تاو)
استان کردستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره مول�ودی خوان�ی رض�وی ( هه ت�او) در
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
با شرکت  ٣٨گروه مولودی خوان و  ٢٤منقبت خوان
کار خود را ادامه داد که پس از بررسی و داوری مرحله
اول  ١٨گ�روه مولودی خ�وان و  ٨نف�ر منقبت خوان
شایس�ته حضور در بخش نهایی ش�ناخته ش�دند .
مراس�م اختتامی�ه در تاریخ اول و دوم ش�هریورماه
 1394ب�ه م�دت دو روز برگزار ش�ود و ب�ا تجلیل از
برگزیدگان جشنواره به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین سید محمد حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه
در منطقه
 ...جش��نواره مولودی خوانی رضوی که هم هنر موسیقی ودین با هم تلفیق شدن ،ارزش بسیار واالی در جامعه
اسالمی دارد.امام رضا (علیه السالم) شخصیت بسیار بزرگی است که مورد قبول بزرگان مسلمان دنیای اسالم
است ،کرامت و بزرگی که این امام بزرگوار دارد نشانگر مسیری است که پیامبران دارند.
ایمان و جایگاه این امام همام باعث ش��د که جاهلیت عباسی از ترس ،این بزرگوار را به قدرت حکومتی برساند.
امام رضا (علیه الس�لام) صاحب فضایل و ویژگیهای بارزی است و این بزرگوار مشهور به عالم آل محمد (صلی
اهلل علیه و اله و س��لم) است و دانش��مند اهل بیت می دانند و هیچ فردی نمی تواند این بزرگوار را درک کند چرا
که کرامت زیادی دارد.
خدای متعال به صورت ویژه ای به پیامبر اسالم(صلی اهلل علیه و اله و سلم) خطاب می کند بگو به امتت که این
راه من دعوت به حق است و در دین اسالم جهل راهی ندارد.در آیات قرآنی خداوند به پیامبر(صلی اهلل علیه و اله
و سلم) آنقدر احترام قائل اس��ت بر او درود می فرستد بنابراین شما مومنین این کار را انجام دهید زیراکه درود
برپیامبر سفارش خداوند متعال است.

بخش�ی ازسخنرانی ماموس�تا عبدالرحمان خدایی نماینده مردم کردس�تان در مجلس خبرگان
رهبری
 ...در حوزه هنر و فرهنگ در کردس��تان ظرفیتهای بس��یار زیادی داریم که بهرهگیری از آنها ضروری اس��ت.
برگزاری اینگونه مراس��مهای دینی و فرهنگی نقش بسزایی در ارتقای توجه به مباحث معنوی در جامعه دارد.
اهل بیت در واقع بزرگترین سرمایههای جهان اسالم هستند و ارادت مسلمانان به این عزیزان ریشه در تاریخ
اسالم دارد.این مهم در برنامهها ،اشعار و برگزاری مراس��مهای مختلف در این استان کامال مشهود است.مقام
معظم رهبری در س��فر تاریخی خود به کردستان با شناخت عمیقی که از ظرفیتهای فرهنگی استان داشتند
آن را به عنوان استان فرهنگی معرفی و بر توجه ویژه به این بخش تاکید کردند.
بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین رحیم جعفری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیرجشنواره
 ...ترویج و اش��اعه فرهنگ و هنر رضوی ،معرفی ،نش��ر و تقوی��ت مبانی تعمق و تفکر رض��وی در جامعه ایران
اسالمی ،فضا س��ازی جامعه با اصول و ارزشهای اس�لامی برگرفته از س��یره ائمه و معصومین(علیه السالم)،
جامه عمل پوش��اندن به دغدغهه��ای ادبی و فرهنگی مقام معظم رهبری در مقابل��ه با تهاجم فرهنگی ،تعامل
هنرمندان ،ش��عرا و فعاالن فرهنگی ادبی به تولید آثار فاخر در ح��وزه فرهنگ رضوی از جمله اهداف برگزاری
جش��نواره است .تقویت استکبار ستیزی و نشر دستاوردهای انقالب اسالمی از طریق فرهنگ و ادبیات ُکردی،
تقویت همبستگی و وحدت اسالمی ،هم افزایی بصیرت فرهنگی و نشر بیداری اسالمی ،ایجاد نشاط اجتماعی
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و همگرایی ملی ،بها دادن به جایگاه طریقتهای قادریه و نقش��بندیه به عن��وان طریقتهای مورد تاکید مقام
معظم رهبری جهت تکریم ،مقابله هنری با جریانهای تکفیری در پرتو انوار سیره نبوی(صلی اهلل علیه و آله) و
فرهنگ رضوی را از دیگر اهداف برگزاری جش��نواره مولودی خوانی رضوی می باشد  .جشنواره مولودی خوانی
رضوی متناسب با فرهنگ و اس��تعداد استان کردستان برنامه ریزی و تصویب شد .این موضوع تناسب تاریخی
عمیق و غنی با فرهنگ منطقه دارد که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز مواجه بود.
برگزیدگان جشنواره مولودی خوانی رضوی (هه تاو)
بخش مولودی خوانی
گروه نوای رحمت به سرپرستی مسعود مرادی از شهرستان سنندج
گروه آوای حزین به سرپرستی بهنام حجازی از شهرستان سقز
گروه ناله دف به سرپرستی وریا عارفی از شهرستان سنندج
گروه حزین به سرپرستی وریا فرجی از شهرستان سقز
گروه آوای آواالن به سرپرستی سهراب زراری از شهرستان سنندج
گروه ستاره سپهر به سرپرستی غالمرضا واهب از شهرستان اصفهان
گروه سماع به سرپرستی یونس تارپود از شهرستان تبریز
گروه اوتاد به سرپرستی مهدی مطهری پور از شهرستان اصفهان
گروه آوای آواالن به سرپرستی سهراب زراری از شهرستان سنندج
بخش منقبت خوانی
مختار زند سلیمی از شهرستان سنندج
لقمان معزی از شهرستان سنندج
محمد مهدی روحی از شهرستان همدان
هیات داوران جشنواره مولودی خوانی رضوی (هه تاو)
افشین ارشدی
سید عطاء اهلل سالمیه
خلیفه منصور مرادی
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جشنواره مدیحه سرایی و
چاوشی خوانی رضوی
جنوب استان کرمان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره مدیحه س�رایی و چاووشی خوانی رضوی
در س�یزدهمین دوره جش�نواره بی�ن الملل�ی امام

رضا(ع) تعداد صد اثر از سراس�ر کش�ور دریافت که
پ�س از داوری  6اثر ب�ه عنوان برگزیده اعالم ش�د .
این جش�نواره در تاری�خ  28مردادماه ب�ا تجلیل از
برگزیدگان به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین رضا کرمی پور امام جمعه شهرستان جیرفت
 ...مدیحه س��رایی یکی از س��نتهای خوب اهل بیت عصمت و طهارت اس��ت که برای احیاء مکتب تشیع و اهل
بیت(ع) توصیه شده است.اهل بیت (ع) چه در مراجعه مردمی و برنامههای دیگرهمواره تاکید بر احیاء ارزشهای
دینی از طریق مدیحه س��رایی داشته اند و امروزه هم تاکید بر این اس��ت مدیحه سرایان تشیع با اشعار ناب ارائه
طریق نمایند.چاووش��ی خوانی نیز از سنتهای بسیار خوبی اس��ت که امروزه کم رنگ شده است .در گذشته که
مردم ایران نسبت به سایر ائمه به امام رضا(ع) دسترسی بیشتری داشته اند هنگام تشرف زائران در ورودی شهر
یا روستا زائر امام رئوف را بدرقه می کردند و به چاووشی خوانی می پرداختند و یا تا خود مشهد برای ثامن الحجج
چاووشی خوانی و مدیحه سرایی می نمودند.
مداحان و چاووشی خوانان باید در عزا و جش��نها از اشعار اصیل و معرف اهل بیت استفاده کنند و رعایت اخالق
را مد نظر قرار دهند.وظیفه همه دستگاهها است که فرهنگ اصیل اسالمی را احیاء کنند.یکی از راههای تسلط
آمریکا نیز بر ما تسلط فرهنگی است که به فرموده مقام معظم رهبری باید با آن مقابله کرد.
بخشی از سخنرانی فرج اله عارفی نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسالمی
 ...برپایی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) از جمله جش��نواره ملی مدیحه سرایی و چاووشی خوانی در حفظ
شعائر ،آداب و س��نتهای مذهبی وانسجام ملی بس��یار موثر است.برپایی جش��نواره مدیحه سرایی و چاووشی
خوانی باعث می ش��ود که مردم از قومیتهای گوناگون با خ��ورده فرهنگهای مختلف حول یک محور قرار گرفته
و مانند برخی جوامع رفتار نکنند.برپایی این جش��نواره به صورت ملی کار مثبتی است که می توان در آن نقاط
ضعف و قوت هر خورده فرهنگ را شناسایی کرد و تبادل فرهنگی انجام داد.
احیاء س��نتهایی چون چاووش��ی خوانی باعث ش��ناخت داشتهها و گذش��ته خود اس��ت چنانکه اگر شناخت
گذش��تهای مانند عاشورا نبود انقالبی هم وجود نداش��ت.ورود به عرصه مدیحه سرایی و چاووشی خوانی ضمن
ایجاد خودباوری در ما باعث جلوگیری از ورود فرهنگ غربی می شود.

برگزیدگان جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی
بخش مدیحه سرایی
رتبه اول  :علی داداش زاده– استان اردبیل
نفر دوم  :سعید دوستان– استان اردبیل
رتبه سوم  :محمدحسین باغبانی– استان مازندران
بخش چاووشی خوانی
 رتبه اول  :روح اهلل زارع – استان بوشهر رتبه دوم  :عیسی تابدار – استان هرمزگان رتبه سوم  :غالم گلپران – استان هرمزگانهیات داوران جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی
هوشنگ کردستانی
		
محمدرضا گلچین
علیجان سلیمانی
		
محمد افشار منش
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همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
استان قم
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
    

همایش علمی پژووهش�ی حدیث رضوی با دریافت
 109مقال�ه از  133پژوهش�گر کار داوری را در س�ه
مرحله آغاز کرد  .با بررس�یهای انجام ش�ده توسط
داوران  40مقاله برای داوری مرحله دوم انتخاب شد.
 30درصد ازمقاالت در سطح علمی و پژوهشی تالیف
شده بود  ،دین شناس�ی و مهدویت بیشترین تعداد
این مق�االت را به خود اختصاص داده  ،خداشناس�ی
و امام�ت و صف�ات اله�ی و ق�رآن و اعج�از از دیگر
موضوعات این همایش بودند.
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بخشی از سخنرانی آیتاهلل محمد محمدی ری شهری تولیت حرم حضرت عبدالعظیم
 ...الگوگیری از س��یره علمی و عملی امام رضا(ع) در حوزههای علمیه و برای دفاع از اسالم و مکتب تشیع ،بسیار
ضروری اس��ت که در این زمینه نیازمند به کار فراوانی اس��ت.فضای سیاسی پس از پیامبر اکرم(ص) اجازه نداد
جامعه اس�لامی و بلکه جامعه بش��ری از علم گس��ترده ائمه بهره الزم را بگیرد؛ به همین جهت ،میراث علمی به
جای مانده از اکثر ائمه (ع) آن چنان که باید باش��د نیست.اگر فضا اجازه میداد کل جامعه بشری از این احادیث
بهره میبردند؛ یکی از ش��عرای اهل س��نت بیان میکند که در عمرم ندیدم که کسی مثل امام رضا(ع) برای هر
س��والی یک پاسخ داشته باشند و این پاس��خها را به قرآن مستند دارند .مجموعا 2427 ،حدیث کوچک و بزرگ
از امام رضا(ع) باقی مانده اس��ت؛  204حدیث از این تعداد ،احادیث تفسیری است که نکته قابل توجه آن است
که هرچند که تعداد احادیث اعتقادی پس از احادیث فقهی باالترین میزان احادیث نقل شده را دارد ولی از نظر
حجمی باالترین این احادیث را به خود اختصاص داده است .
بخشی ازسخنرانی حجت االسالم و المس�لمین عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیرهمایش
 ...حدیث نعمت بس��یار عظیمی بود که از امت اسالمی دریغ شد و بیش از  100سال نقل هر حدیثی ممنوع شد
و افرادی برای کنار زدن صاحبان حق و مس��ند نش��ینان هدایت ،تا حدی پیش رفتند که نقل احادیث پیامبر را
نیز ممنوع کردند و این مس��یر را دچار انحراف کردند.کس��انی که دلداده این آس��تان بودند این احادیث را نشر
دادند و امام رضا (علیه الس�لام) نیز در این جریان استثنایی ،نقشی پررنگ در نجات معارف نبوی از مهجوریت و
مظلومیت عظیم و س��ترگ داشت و با س��فر از مدینه به مرو و اقامت در آنجا از فرصت به دست آمده استفاده و به
نشر مکتب اهل بیت (ع) پرداخت.
ایش��ان برخوردار از علم ودانش وحیانی بودن��د و امروزه می توانیم جلوههای عظیم س��خنان آن امام را ببینیم
وس��بک زندگی خود و راهبردهای اساسی جامعه را تنظیم کنیم ،معارف رضوی گنجینه ارزشمندی برای رشد
و بالندگی جامعه اس�لامی است و این همایش تالشی برای اس��تفاده از این اقیانوس ارزشمند است و بر همین
اساس امام رضا (علیه السالم) را می توان میراث دار این عرصه در عصر و زمان خود و پس از آن دوران دانست.
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برگزیدگان همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
رتبه اول  :مهرداد برون
رتبه دوم  :مهدی غالمعلی
رتبه دوم  :علیرضا بهرامی
رتبه سوم  :مجتبی نوروزی
رتبه سوم  :شیما پویانژاد
رتبه سوم  :زهرا صادقی منش
رتبه سوم  :سید جمال الدین موسوی
رتبه سوم  :فهیمه شبانزاده
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
حجت االسالم و المسلمین عبدالهادی مسعودی
حجت االسالم و المسلمین سيدمحمدكاظم طباطبايي
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدتقي سبحاني نيا
حجت االسالم و المسلمین دکتر رسول رضوي
حجت االسالم و المسلمین مهدي غالمعلی
حجت االسالم و المسلمین دکتر رضا برنجکار
حجت االسالم و المسلمین دکتر سید مسعود معصومی
حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد غالمعلي
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمدرضا سبحاني نيا
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمد رنجبر حسینی
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همایش علمی پژوهشی نماز در
آموزههای رضوی
استان زنجان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایش علمی پژوهش�ی نم�از در آموزههای رضوی
 28مردادم�اه  1394در تاالر هنر فرهنگس�رای امام
خمینی (ره) زنجان برگزار ش�د  .تع�داد  60مقاله به
دبیرخانه این همایش ارس�ال ش�د ک�ه از این تعداد
 5مقال�ه به عنوان مق�االت برگزیده از س�وی هیأت
داوران اعالم شد .
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بخشی از س�خنرانی حجت االسالم و المسلمین حمیدرضا ارباب س�لیمانی مشاور محترم وزیر و
دبیرستادعالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
 ...هجرت پیامبر گرامی اس�لام از مکه به مدینه  ،هجرت امام حس��ین(ع) از مکه به کربال و هجرت امام رضا(ع)
به مرو را از مهمترین هجرتهای تاریخ اس�لام می باش��د  .هجرت امام هشتم(ع) به ایران زمینه ترویج فرهنگ
رض��وی را رقم زد  .هرک��دام از هجرتهای طول تاریخ منش��أ تحوالت و برکات فراوان بوده اس��ت ولی از میان
هجرتها س��ه هجرت از جایگاه باالتری برخوردار اس��ت .قبل از هجرت رسول اکرم(ص) شاهد اتفاقات مهمی
همچ��ون والدت  ،بعثت و ن��زول قرآن کریم بررس��ول گرامی خداوند هس��تیم ولی آنچه ب��ه هدایت حضرت
امیرالمومنین(ع) به عنوان مبدا تاریخ قرار گرفت هجرت آن حضرت اس��ت که با این حرکت تحوالتی در دنیای
آن روز انجام ش��د که غیرقابل توصیف است و  100سال از این هجرت نگذشته بود که صدای اذان از دیوار چین
بگوش رسید .
بخشی از سخنرانی ناصر مقدم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر همایش
 ...همه محققان در موضوع نماز و دانش معارف اسالمی در مساجد و مدارس بیانات ارزشمندی را به جامعه ارائه
داده اند ،ولی الزم است در باب اهمیت نماز از منظر حضرت امام رضا(علیه السالم) ارائه شود  .ائمه معصومین هر
یک به نوبه خود تاکیداتی بر اهمیت نماز دارند ولی در این همایش فلس��فه نماز از منظر امام رضا(علیه السالم)
مورد تاکید اس��ت.آن حضرت نماز را بهترین و ارزش��مندترین عبادت از منظر خداوند می دانند و می فرمایند:
نماز هر انس��انی را به سوی رس��تگاری دعوت می کند.آن حضرت بارها بر اقامه نماز اول وقت تاکید داشتند که
نمونه بارز آن را می توان در یکی از مناظرات ایش��ان با فرق آن زمان در خصوص موضوع توحید شاهد بود که آن
حضرت در لحظه نماز این مناظره را که لحظه گرایش آن فرد به دین اس�لام بود ترک کردند.نماز اول وقت نظم
و انظباط در زندگی انس��ان ایجاد می کند و درزندگی انسان وقت شناس��ی از امورات مهم است و اگر قرار باشد
نماز را به موقع اقامه نکنیم دچار اشکاالتی می شویم.حضور قلب از منظر آن حضرت و فرمایشات ایشان به آباذر
مورد تاکید است چرا که از منظر ایشان «خدواند نور دیده من را نماز قرا داده و نماز را محبوب من کرد همچنان
که غذا را محبوب گرس��نه و آب را محبوب تشنه قرار داد با این تفاوت که گرسنه با خوردن غذا و تشنه با خوردن
آب س��یر می ش��ود ولی من از خواندن نماز سیر نمی ش��وم  .امیدوارم امروز عالوه بر تحقیق در خصوص نماز از
لحاظ علمی و پژوهشی بتوانیم در عمل به احکام و مسائل ارزشمند نماز کارهای بزرگی انجام دهیم.
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برگزیدگان همایش علمی پژوهشی نماز در آموزههای رضوی
بخش علمی پژوهشی
مهدی خاتمی – نقش نماز در رفع آسیبهای جامعه و رشد و تعالی آن بر مبنای فرهنگ رضوی  -استان زنجان
فرزانه رفیعی – نقش نماز در اخالق فردی و اجتماعی در فرهنگ رضوی -استان اصفهان
بخش علمی ترویجی
نرگس حسنی مقدم و حسن حسنی – تشویق دانش آموزان به نماز براساس تعالیم رضوی -استان زنجان
مریم کتابی و س��ارا امجدی – جایگاه نماز در بیانات امام رضا(ع) و آس��یب شناس��ی آن در رسانه ملی  -استان
کرمانشاه
حس��ن کریمی و حکیمه محمودی – اثر بخش��ی فرهنگ نماز از دیدگان امام رضا(ع) بر س�لامت روان دانش
آموزان دختر دوره متوسطه  -شهرستان خدابنده
هیأت علمی همایش علمی پژوهشی نماز در آموزههای رضوی
دکتر تورج عقدایی
دکتر صائینی
دکتر جمشید صدری
دکتر نادر محمدزاده
دکتر ابوالقاسم اوجاقلو
خانم دکتر حسینی
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همایش علمی پژوهشی مناظرات
رضوی
استان اردبیل
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

در روزه�ای  27و  28مردادم�اه  ، 1394دیار والیی و
اهل بیتی اردبیل با برگزاری همايش علمی پژوهشی
مناظ�رات رضوي از س�ري برنامههاي س�يزدهمين
جش�نواره بي�ن المللي ام�ام رضا (ع)  ،یکب�ار دیگر
عش�ق و ارادت خود را به س�احت مق�دس و نوراني
حض�رت ثامن الحج�ج علی بن موس�ی الرضا(ع) به
نمایش گذاشت .تعداد آثار رسیده  168اثراز سراسر
كش�ور به دبيرخانه همايش بود  ،آثار ارسالي در سه
مرحله توس�ط كميتههاي انتخ�اب و داوري ارزيابي
و برگزيدگان نهايي جش�نواره در مراس�م اختتاميه
مورد تجليل قرار گرفتند.
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بخشی از سخنرانی طاهر شریفی معاون سیاسی امنیتی استانداری
 ...اگر بزرگان دین ما همواره روح معنوی و عرفانی خود را پیدا کرده و همیش��ه سعی داشتند تا بهره الزم را از این
ارتباط ببرند امروز بش��ر قرن بیست و یکم هرچه تالش میکند ،نمیتواند این فاصلهها را کم کرده و ارتباطش را
بیشتر کند.
گاه عطش این ارتباط و ناامیدی ایجاد ش��ده به حدی است که به خود فرصت و مجال اندیشیدن میدهیم که با
چه طریق و روش��ی میتوان از فضای معنوی ایجاد شده بیش��تر و بهتر استفاده کرد .گاه این ارتباط تنها در نگاه
یک فرد عالم و عارف تجلی پیدا میکند و انس��ان تنها با مشاهده این وضعیت به این حقیقت میرسد که ارتباط
معنوی تنها در کالم نیست بلکه گاه نگاه نافذی است که در آن یک عارف با معبودش نجوا میکند.
در عصر تحوالت علمی اخالق مهمتر از علم و تغییرات آن اس��ت ،چراکه علوم به هر طریق ممکن دستیافتنی
است اما اخالق اگر گم شود دست یافتن به آن سخت و غیرممکن است.
یک مس��لمان نباید جز به خدا به هیچ چیز دیگری بیندیشد یا بخواهد به تقویت ارتباطات و تعامالت غیرالهی و
انسانی فکر کند .
بخشی ازسخنراني دكتر فائزه عظيم زاده اردبيلي معاون پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)
 ...مؤلفههای حاکم بر مدل زندگی امام رضا (ع) که در آن میتوان س��بک اس�لامی ،دینی و اعتقادی را مشاهده
کرد ،بر پنج محور و پایه قرار گرفته که در قدم اول اعتمادسازی و اهتمام به آزاداندیشی است.
این حرکت باید مبتنی بر اعتماد و رعایت اصول اخالقی باش��د که امام رضا (ع) نیز در مناظرات خود بر این اصل
تاکی��د کردند که در مباحث مختلف نباید از دایره اخالق و خطوط قرمز خارج ش��ده در حالی که تاکید واقعی بر
آزاداندیش��ی و شنیدن سخنان منتقدان را همیشه مد نظر قرار داشتند .هر چند عصر امام رضا (ع) عصر تضارب
آرا و اندیش��ههای مختلف بود اما آن حضرت همچون نخ یک تس��بیح س��عی میکرد تا همه دانهها را دور این نخ
گردآوری کند تا بتواند با محوریت قرآن و سیره اهل بیت حقایق را باز گوید.
قرآن کتاب استدالل و تفکر است نه اینکه امروزه عدهای بخواهند آن را سر طاقچه بگذارند و تنها آن را در برخی
از ایام استفاده کنند در حالی که در قرآن تمام مفاهیم و منش زندگی تعریف شده است.
امام رضا (ع) با ادبیات عامه پس��ند سعی میکرد تا مخاطبانش را دور خود جمع کرده و در روش مناظرات بیشتر
بر محور عقالنیت و تعامل به جای تخاصم تاکید کرده و تالش��ش بر این بوده تا بتواند س��یره و س��لوک مقبول و
پس��ندیده را مورد توجه قرار دهد  .آن حضرت چه در زندگی ش��خصی و چه اجتماعی با رعایت اصول و مقررات
س��عی میکرد تا اندیش��ههای منطقی و عقالنی را بیش از گذش��ته مورد توجه قرار دهد .ام��ام در مقام تعامل و
مناظره در حقیقت یک روانشناس متبحر بوده و با بهرهگیری از مهارت ارتباطی ،کالمی و رفتاری سعی میکرد
در زندگی دیگران به شکل تأثیرگذار عمل کند.
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بخشی ازسخنان سید ناصر اسحاقی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اردبیل و دبیرهمایش
 ...با تش��خیص شورای فرهنگ عمومی موضوع جشنواره امام رضا(ع) در استان اردبیل تغییر پیدا کرد تا با غنای
مباحث مدیحهس��رایی و چاوشیخوانی فرصتی برای محققان و پژوهش��گران کشوری و استانی فراهم آید تا با
محوریت مناظرات و گفتوگوهای رضوی دیدگاههای خودشان را مطرح کنند.
در این تغییر موضوع س��عی ش��د تا زمینه انگیزه ،ذوق و نبوغ متخصصان و پژوهش��گران را برانگیخته تا امکان
بهرهگیری از توان و ظرفیتهای بیش��تر فراهم آید.در چنین ش��رایطی که دنیای اس�لام در جنگ مناقش��ه و
مخاصمه میسوزد و گروههای تکفیری سلفی و وهابی به دنبال به چالش کشاندن وحدت امت اسالمی هستند
ما با تکیه بر مبانی دینی و محوریت قرآن و اهل بیت (ع) س��عیمان بر این است تا چهره نورانی و وحدانی اسالم
را به نمایش بگذاریم.
بر اساس قرآن و سنت اهل بیت عصمت و طهارت (ع) باید به سمتی حرکت کرد تا با اعتدال و گفتوگو و مباحثه
مسائل را به پیش برده و جلوی برخی از انحرافات را در جامعه اسالمی بگیریم.
شایس��ته است با تکیه بر این س��رمایهها و گنجینههای عظیم در جهان اس�لام فضای مناقشه و مخاصمه را به
مناظره و گفتوگو تبدیل کنیم ،چراکه فضای موجود که فضای جنگ و کش��تار اس��ت برای جهان اس�لام سم
مهلکی اس��ت که بیگانگان آن را برای امت اس�لامی تدارک دیدهاند.امروز به برکت مکتب اسالم و قرآن در بین
کش��ورهای جهان اسالم جمهوری اسالمی ایران در اوج آرامش ،امنیت و اقتدار است و ما این را مرهون فرهنگ
گفتوگو و گفتمان معنوی و ارزشی میدانیم.
در این همایش محققان و پژوهش��گران س��عی کردهاند دیدگاههای خود را با محوریت مناظرات رضوی مطرح
کنند که ارزش��مند اس��ت و تا زمانی که این مبانی فکری ،اعتقادی و نظری درس��ت جا نیفتاده و شکل نگرفته
برگزاری این همایش را در استان اردبیل به عنوان پرچمدار ترویج گفتمان مناظره ادامه خواهیم داد.
برگزیدگان همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوی
رتبه اول  :اميررضايي پناه از اس��تان تهران با مقاله تحلیل گفتمان مناظرهها و مجادلههای حضرت رضا (ع) با
دگرهای گفتمانی
رتبه دوم  :فاطمه خادمي  ،عش��رت صادقي  ،ام البنين چابكي از تهران ب��ا مقاله مؤلفههاي تقريب مذاهب در
سيره رضوي با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات
رتبه س�وم  :كاوس روحي برن��دق از تهران با مقاله اخالق و مهارتهای مناظ��ره در مناظرههای امام رضا (ع)
مطالعه موردی مناظره امام رضا (ع) با متکلمان ادیان و مذاهب
رتب�ه چهارم :هاجر قليزاده و معصومه قنبر پور از آذربايجان غربي با مقاله بینامتنی قرآنی مناظرهی امام رضا
(علیه السالم) با سلیمان مروزی
رتبه پنجم  :حامد رستمي از تهران با مقاله راهکارها و گستره نقش آفرینی نظام والیی در نظم نوین جهانی با
تکیه بر آموزههای رضوی علیه السالم
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رتبه ششم  :نفيسه مومن دوست از استان تهران با مقاله مناظره  ،فراگردی تبليغی (مروری بر مناظره مکتوب
السالم) با علمای مذاهب مختلف)
حضرت امام رضا(عليه ّ
تعصب در
رتب�ه هفتم  :حبيب كاركن بيرق از اس��تان آذربايجان ش��رقي با مقاله بررس��ی عوامل و پيامدهاى ّ
مناظره ،با عنایت به مناظرات امام رضا (ع)
رتب�ه هش�تم  :مرضيه محمودي وحسين خاكپور از اس��تان كرمان با مقاله اصول حاکم بر مناظرات امام رضا
علیهالسالم و شیوه بهکارگیری آن در کرسیهای آزاداندیشی
آقاي مجيد محب زاده و راضيه طاهري از اس��تان فارس به دليل ارايه مقاله مناظره علی ابن موس��ی الرضا(علیه
السالم) بزرگ منظره تاریخ اسالم
هیأت داوران همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوی
دكتر فائزه عظيم زاده اردبيلي
حجت االسالم والمسلمين سيف اهلل مدبر
حجت االسالم والمسلمين حبيب اهلل بابايي
حجت االسالم والمسلمين ابراهيم پورحسين فر
دكتر علي غفاري
اسماعيل خوشنويس
هيأت علمي همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوی
حضرت آيت اهلل عاملي
حجت االسالم والمسلمين حبيب اهلل بابايي

دكتر فائزه عظيم زاده اردبيلي
حجت االسالم و المسلمين صابر اكبري جدي
دكتر علي غفاري
حجت االسالم والمسلمين عادل مواليي
اسماعيل خوشنويس
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همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع)
و پاسخگویی قرآن
به پرسشهای عصر
استان تهران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایش علمی پژوهش�ی امام رضا(ع) و پاسخگویی
قرآن به پرسش�های عصر ب�ا دریافت بی�ش از 250
عن�وان مقاله ازسراسرکش�ور در دو س�طح «علمی
– پژوهش�ی » و «علم�ی – ترویجی» مورد بررس�ی
داوران قرار گرفت و نتیجه بررس�ی  ،هش�ت عنوان
مقال�ه در بخش علمی – پژوهش�ی و چه�ار مقاله در
بخش علمی  -ترویجی به عنوان برگزیده اعالم شد.
مراسم اختتامیه این همایش یکم شهریورماه 1394
در ت�االر عالمه امینی دانش�گاه تهران ب�ا تجلیل از
برگزیدگان به کارخود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی دکتر مجید معارف رئیس دانشکده الهیات دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی
 ...همای��ش امام رضا(ع) به موضوع جالبی پرداخته اس��ت  .زیرا باید در نظر داش��ت که ق��رآن باید در همه وقت
پاسخگوی نیازهای بش��ر باش��د  .وقتی که به زندگی امام رضا(ع) نگاه می کنیم در می یابیم که در آن زمان نیز
محفلهای بحث و جدل در بین ش��یعه و س��نی و حتی در بین ش��یعیان به طور جدی وجود داشته و به مسایل
بنیادی و فکری پرداخته می ش��ده است  .در دوران  20س��اله امامت امام رضا(ع) ایشان با استفاده از قرآن کریم
مسایل بس��یار مهمی را حل کردند  ،اینگونه می توان گفت که پاسخگویی قرآن به شبهات عمال در سیره علمی
امام هش��تم (ع) وجود داشته است  .باید ابتدا ببینیم که مقصود از روایات قرآنی امام رضا(ع) چیست  ،دوم اقسام
روایات قرآنی در روایات قرآنی ایش��ان چیست  ،س��وم این که رابطه روایات قرآنی امام هشتم(ع) با شرایط زمان
ایش��ان چه بوده اس��ت  ،در آخر نیز باید کارکردهای روایات قرآنی امام رضا(ع) در حل ش��بهات زمان ایشان را
دانست  .کتاب مسند االمام رضا(ع) با  2200روایت از آن بزرگوار می تواند سند خوبی برای مراجعه و استفاده از
روایات قرآنی آن امام معصوم باشد .
بخشی از سخنرانی آیت اهلل موسوی بجنوردی استاد حوزه و دانشگاه و چهره ماندگار فقه و حقوق
 ...در جهان اس�لام در دو مقطع تاریخی خطر عظیمی متوجه اسالم ش��د که احتمال داشت دین اسالم به کلی
از بین برود  .یکی بعد از مرگ معاویه بود که یزید س��رکار آمد  .می دانیم که طبق مفاد صلح نامه امام حس��ن (ع)
توافق ش��ده بود اگر معاویه مرد خلیفه بعد از او امام حس��ن (ع) باش��ند و اگر از دنیا رفته بودند  ،امام حسین (ع)
بشوند  .یعنی معاویه حق نداشت یزید را جای خود بنشاند ولی دیدید که بعد از فوت معاویه یزید خلیفه مسلمین
شد  .امام حس��ین (ع) در اینجا دیگر کوتاهی نکرد زیرا دین اسالم به کلی از بین می رفت  .در جریان عاشورا اگر
چه به ظاهر امام حسین (ع) شهید شدند لیکن پیام آور کربال حضرت زینب (س) و امام سجاد(ع) مسائل را برای
جامعه اس�لامی به روشنی بیان کردند .خطربزرگی که متوجه جهان اسالم بود این بود که یزید فاسد که خلیفه
ش��ده بود دین اس�لام را از بین ببرد و این خطر از بین رفت .خطر دومی که متوجه جهان اسالم بود دوران بعد از
شهادت امام موس��ی الکاظم (ع) در مدینه بود  .می دانید در خالفتهارون الرش��ید مسلمانان فتوحات زیادی
کردند و تا فرانس��ه پیش رفتند تعداد زیادی از علمای مس��یحی در زندان افتادند  .آنها در زندان شبهات زیادی
مطرح می کردند اگر کسی نمی آمد این شبهات را پاسخ دهد جهان اسالم در خطر بود  .مأمون چاره ای ندید و از
امام رضا(ع) در خواس��ت کرد که به خراسان بیاید زیرا تنها کسی که می توانست به شبهات پاسخ دهد فقط امام
بود  .امام رضا(ع) هم این درخواس��ت مأمون را پذیرفت و برای حل این ش��بهات به خراسان آمد نه برای پذیرش
والیت عهدی ایش��ان آمدند با تمام عقاید منحرفی که مطرح بود مناظره و بحث کردند و تجدید حیاتی به اسالم
دادند .امام رضا(ع) بزرگترین خدمت را بعد از عاش��ورا به اس�لام کردند که خطر از بین رفتن اسالم مانند زمان
امام حسین (ع) وجود داشت  .امام رضا(ع) دیدند در جهان اسالم شبهات زیادی مطرح است  ،به همه آنها پاسخ
دادند و بنابراین خطر از میان رفتن اس�لام را از بین بردند  .همه ائمه چراغ فروزانی برای جهان اس�لام هستند .
این دو امام بزرگوار خطر بزرگی که متوجه جهان اس�لام بود را از بین بردند  ،یکی امام حسین (ع) با شهادتش و
اسارت اهل بیتش و دوم امام رضا(ع) با آمدنش به خراسان و پاسخ دادن به تمام شبهات زمانش .
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بخشی از سخنرانی دکتر برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرهمایش
 ...ابتدا از طریق س��ایتهای رس��می جشنواره نظیر س��ایت ش��مس توس و پایگاههای وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی  ،و ارسال پوس��تر فراخوان همایش به دانش��گاهها و پژوهشگاه کشور اطالع رس��انی انجام شد و این
امر موجب ش��د که کیفیت و کمیت مقاالت ارس��الی  ،با سالهای قبل تفاوت داش��ته باشد  .طی مدت فعالیت
دبیرخانه  ،بیش از  250عنوان مقاله برای این همایش ارس��ال شد که حدود  25درصد آنها توسط اعضای هیأت
علمی دانش��گاهها تألیف شده اس��ت  .کارکرد هویت دینی  ،هدفمند کردن انسان و وصل کردن انسان به منبع
الیزال الهی اس��ت  .مفهوم موعودگرایی و انتظار امیدبخش و تقویت کننده امید به آینده است  .جامعه ای دینی
فردایی روشن تر از امروز خواهد داشت  .پیاده س��ازی و کاربردی کردن نتایج چنین برنامههایی از اولویتهای
دستگاههای اجرایی و به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است .
برگزیدگان همایش امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر
بخش علمی – پژوهشی
دکتر ابوالفضل خوش منش بامقاله سیرمفهوم «ابوت»از حضرت ابراهیم تا حضرت امام رضا(ع)
دکتر محسن دریابیگی با مقاله ویژگیهای اجتماعی شیعیان از منظر امام رضا(ع)
دکتر کاووس روحی برندق بامقاله مطالعه تطبیقی توسعه گستره رحامت درقرآن وحدیث رضوی
دکتر علی سروری مجدبا مقاله تعامالت اجتماعی از منظرقرآن و فرهنگ رضوی
دکتر زهیرصیامیان گرجی بامقاله الزامات تفس��یرعصری از مس��اله « جایگاه قرآن در پاس��خگویی به مسائل
عصر» در فرهنگ عصر رضوی
دکتر مرضیه محمدزاده با مقاله منش شخصی و خانوادگی امام رضا(ع)
دکتر عباس مصالیی پور یزدی با مقاله جایگاه خانواده در آموزههای رضوی
دکتر سیدعلیرضا واسعی با مقاله تبارشناسی سنت تعامل با خانواده در سیره رضوی(ع)
بخش علمی – پژوهشی
دکترمحس��ن دیمه کارگراب و ابوالفضل کاظمی با مقاله بررس��ی روش تربیت فرزن��دان در خانواده با تأکید بر
سیره ی امام رضا(ع)
دکتر محمدعلی طاهری نژاد با مقاله گناه و تأثیرآن برسبک زندگی با رویکرد سیره رضوی
دکتر امیررضایی پناه و س��میه ش��وکتی مقرب با مقال��ه تحلیل گفتمان بنیادهای اقتصادی س��بک زندگی از
دیدگان امام رضا(ع)
لیالزمانی کوخالو با مقاله بررسی روش تربیت فرزندان درخانواده با تأکیدبرسیره ی امام رضا(ع)
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هیأت داوران همایش امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی نصیری
حجت االسالم و المسلمین دکتر کاوس روحی
حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن دریابیگی
دکتر مجید معارف
دکتر علی سروری مجد
دکتر عباس اشرفی
دکتر محمدکاظم رحمتی
هیأت علمی همایش امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی نصیری
دکتر مجید معارف
دکتر علی سروری مجد
دکتر عباس اشرفی
دکتر ابوالفضل خوش منش
دکتر محمدکاظم شاکر
دکتر مرتضی کریمی نیا
حجت االسالم و المسلمین عبدالکریم بهجت پور
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همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق
و آداب رضوي
استان مركزي
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایش علمی پژوهش�ی ش�ناخت اخلاق و آداب
رضوی از س�ری برنامههای س�یزدهمین جشنواره

بین المللی امام رضا(ع)  28مرداد  1394در اس�تان
مرکزی برگزار شد  62 .مقاله به دبیرخانه این همایش
ارسال ش�د و در نهایت  5مقاله به عنوان مقاالت برتر
اعالم گردید .
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برگزیدگان همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی
رتبه اول  :مریم کتابی و شهرزاد کتابی با مقاله شهروندی و آداب شناسی آن در فرهنگ رضوی از استان کرمانشاه
رتبه دوم  :حمید میر عباس��ی با مقاله شهروندی در قالب مدل اجتماع گرای اسالمی با تاکید بر دیدگاههای امام
رضا (علیه السالم) از استان اصفهان
رتبه س��وم  :حمید گنجایش و حسین انصاری با مقاله شاخصههای بازار اس�لامی در آرمانشهر رضوی (الگویی
برای شهرهای امروزی) از تهران
رتبه چهارم  :زهرا آقا لری و مطهره آقا لری با مقاله اخالق مدیریت در آرمانشهر رضوی از استان مازندران
رتبه پنجم  :مسعود خدیمی با مقاله راهکارهای نهادینه سازی فرهنگ مدنیت و شهروندی از استان مرکزی
هیأت داوران همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی
دکتر رضا باقی زاده پالمی
دکتر علی شفیع پور
دکتر محمود قیم زاده
دکتر قاسم احمدی
هیأت علمی همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و آداب رضوی
دکتر محمود قیوم زاده
دکتر سید علی شفیع پور
دکتر قاسم احمدی
دکتر رضا باقی زاده
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همایش علمی پژوهشی سیمای
امام رضا(ع)
درادبیات تطبیقی(فارسی  -عربی)
استان كرمانشاه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

همایش امام رضا(ع) در ادبیات تطبیقی (فارس�ی -
عربی) از س�ری برنامههای س�یزدهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) ب�ا دریافت بیش از  80مقاله
از پژوهشگران سراسر کشور در تاریخ  28مرداد ماه
 1394با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ودبیرهمایش
 ...فکر تدوین و طراحی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با هدف نشر و گسترش معارف ناب رضوی و پاسخگویی
به نیازمندیهای هنرمن��دان ،اصحاب فرهنگ و پژوهش��گران به منابع تولیدی در عرص��ه آموزهها و فرهنگ
رضوی گام به عرصه ظهور نهاده است و همه ساله برنامههای متنوعی با این مضامین در جای جای ایران اسالمی
و نقاط مهمی از دنیا برگزار می گردد در س��الجاری نیز در استان کرمانشاه همایش علمی پژوهشی سیمای امام
رضا(ع) در ادبیات تطبیقی(فارس��ی-عربی) با همت بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتباطات ،دانشگاه رازی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و حضور پژوهشگران  ،عاشقان
و عالقمن��دان حریم اهل بیت علیهم الس�لام و خاصه امام رضا(ع) در مرداد ماه در تاالر بزرگ انتظار کرمانش��اه
برگزار شد .مقاالت اهل بیت در ادبیات فارسی جلوه ویژه ای دارد و در ادبیات عرب هم همین طور اساتید محترم
گروه زبان و ادبیات فارس��ی گروه عربی دانش��گاه رازی به عنوان هیئت علمی این همایش بودند  .خوش��بختانه
مقاالت خوب و برجس��ته ای از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد و از بین حدود هشتاد مقاله با اینکه موضوع
بسیار تخصصی و موضوع خاصی بود این هش��تاد مقاله به دبیرخانه رسید و  18مقاله در مجموعه مقاالت چاپ
شده و هشت مقاله هم ارائه خواهد شد.
بخشی از سخنرانی محمد حکیمی نویسنده ،مترجم و محقق برجسته کشور
 ...اگر غیر مس��لمانانی که این روزها شاهد اعمال سفاکانه داعش هستند بدانند که شخصیتی مانند امام رضا(ع)
با تاس��ی به سیره نبوی دارای دس��تورات زندگیساز بر مبنای عقل و منطق هس��تند و نیز رهنمودهای انسانی
و اخالقی امام هش��تم(ع) را که توأم با مهربانی اس��ت ،مطالعه کنند یقینا مرز اسالم ناب را با آنچه به اسم اسالم
معرفی میشود ،متوجه خواهند شد و حساب این دو را از یکدیگر جدا خواهند کرد.
ثامن االئمه(ع) در دوران خطیر والیتعهدی که میتوانست با دولتمردان و بزرگان همنشین شود ،همنشینی با

بردگان و ضعفا را برگزیدند .این ویژگیهای اخالقی امام رضا(ع) اس��ت که دلهای عاشق را به سوی امام رئوف
میکش��اند.اگر سبک زندگی امام رئوف(ع) با استناد به منابع تاریخی ،روایی و حدیثی در جشنواره امام رضا(ع)
بی��ان و به زبانهای گوناگون ترجم��ه و در اختیار همه قرار گیرد ،بهترین تبلیغ برای حقیقت اس�لام و رهبران
راستین آن است.
فعالیتهای فرهنگی و هنری جشنواره امام رضا(ع) فرصتی ویژه برای مقابله با ترفندهای سیاسی دشمن است
 .ظرفیتهای هنری ،فرهنگی ،علمی و پژوهشی جش��نواره امام رضا(ع) قدرت نرم در برابر این جریان است که
باید برای استفاده بهینه از آن با برنامهریزی حرکت کرد.
بخشی از سخنرانی ماموستا مال محمد محمدی امام جمعه اهل سنت شهر کرمانشاه
 ...جوانان این مرز و بوم باید نگاه ویژه ای به اخالقیات امام رضا(ع) داشته باشند .در کشور اسالمی ایران برگزاری
جش��نواره ای به نام ائمه معصوم (ع) ،عالوه بر اینکه انسان را به فکر زحمات و مشقات امامان بزرگوار می اندازد،
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عطف توجه به نیاز مردم و نشس��ت و برخاس��ت مردم با مس��ئولین است.دش��منان این مرز و بوم باید نظاره گر
برگزاری این مراس��مات کش��ور ما باشند که از خط مشی خودشان دوری گزینند و ش��اد نشوند.ما از مسئولین
اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی که جانانه برای فرهنگ و ارشاد اس�لامی این مرز و بوم تالش می کنند ،حمایت
می کنیم.
ما از متولیان امر برگزاری این جش��نواره انتظار داریم برخورد خ��وب با مهمانان امام رضا(ع) ارزش واالیی دارد
زیرا امام رضا(ع) امامی بس��یار مهمانواز بوده و مردم از بانیان این امر انتظار مهمانوازی و پذیرایی به نحو احسن
را دارند .مس��ئولین کرمانشاه باید مقدار حس��ن خلق و ادب و احترام را بیشتر کنند که این جشنواره برای هیچ
یک از مهمانان امام رضا(ع) خس��ته کننده نباش��د.امیدوارم جوانان با هنر و شایس��ته ما پیرو قرآن ،سنت نبی
اکرم(ص) و ائمه اطهار باشند و عمر عاریتی خود را با مسائل گزاف از جمله تفریحات ناسالم و اعتیاد هدر ندهند.
برگزیدگانهمایشعلمیپژوهشیسیمایامامرضا(ع)درآیینهیادبیاتتطبیقی(فارسی-عربی)
دکتر «احمد غنی پور ملکشاه» و دکتر «احمد خلیلی» با عنوان مقاله «بررسی تطبیق قصاید رضویه ابن یمین
و صاحب بن عباد با رویکرد بینابینی از مازندران
دکتر «علی اکبر احمدی چناری» و «پریسا احمدی» با عنوان مقاله “تطبیق سیمای امام رضا (ع) در آیینه شعر
دعبل خزاعی و نظیری نیشابوری از سیستان و بلوچستان
دکتر «خلیل بیگ زاده»« ،شهناز کریمی» و «غالمرضا حیدری» با عنوان مقاله “بررسی تطبیقی سیمای امام
رضا (ع) و انبیای الهی (مطالعه موردی:شعر فارسی و قرآن کریم از کرمانشاه
دکتر «مجید محمدی»« ،کبری عزیزی» و «فرخنده میرزایی» با عنوان مقاله “بررس��ی تطبیقی سیمای امام
رضا (ع) در شعر دعبل خزاعی و سید رضا برقعی از کرمانشاه
دکتر «احمدرضا یلمهها» و «مهدیه ولی محمد آبادی» با عنوان مقاله “بررسی تطبیقی مدایح رضوی در اشعار
عربی و فارسی از ابتدا تا پایان قرن دهم از اصفهان
دکتر «بهمنهادیلو» با عنوان مقاله “بنیانهای اخالق اجتماعی امام رضا (ع) در ش��عر ملتزم عربی و فارسی از
آذربایجان شرقی
دکتر «فاروق نعمتی» و دکتر «جهانگیر امیری» با عنوان مقاله “بررسی تطبیقی منقبت رضوی در اشعار دعبل
خزاعی و بابا فغان شیرازی از کرمانشاه
دکتر «ابراهیم فالح» با عنوان مقاله “بررسی تطبیقی سیمای امام رضا (ع) در شعر ابونواس و سنایی از مازندران
هیأت داوران همایش سیمای امام رضا(ع) در آیینه ادبیات تطبیقی(فارسی  -عربی)
– دکتر سوسن جبری
		
 دکتر محمد ایرانی			
دکتر جهانگیر امیری
– دکتر موسی پرنیان
 دکتر خلیل بیگ زاده– دکتر تورج زینی وند		
– دکتر وحید مبارک
– دکتر پیمان صالحی
		
– دکتر غالمرضا سالمیان
– دکتر الیاس نورایی
		
– دکتر مجید محمدی
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همایش علمی پژوهشی جاده والیت
استان خراسان رضوی
اداره کل میراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری

هماي�ش علم�ی پژوهش�ی ج�اده والیت از س�ری
برنامههای س�یزدهمین جش�نواره بین المللی امام
رض�ا(ع) با دریافت بیش از  30مقاله ارزش�مند  ،دوم
ش�هريور  1394در س�الن اجتماعات موزه خراسان
ب�زرگ با تجلی�ل از برگزیدگان همایش ب�ه کار خود
پایان داد .
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بخشی از سخنرانی دکتر رحمانی موحد معاون میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور
 ...جاذبه هجرت بزرگ تاریخی که حال هجرت سیاس��ی نام گذاری شده است و تحولی که در شیعه و در تاریخ
ش��یعه بویژه در ایران اسالمی با این هجرت آغاز ش��د یکی از بزرگترین جاذبههای این سفر متصل به مأموریت
اس��ت  .بیش از دویس��ت و هفتاد میلیون ش��یعه در سراس��ر جهان زندگی می کنند جذب این تعداد شیعه به
س��مت دیدار بارگاه مقدس کار س��ختی نیس��ت با یک برنامه ریزی و با ایجاد جاذبه در مسیرها و فراهم کردن
زیر س��اختها قطعا می توانیم این ظرفیتها را افزایش دهیم من پیش��نهاد مش��خصم این است که انشاءا...
اس��تانهای مختلف هم در این موضوع وارد شوند و به کمک استانهای مبدا ً و مقصد این جاده و در مسیر یک
برنامه زمان بندی گذاشته تا بتوان آرمانها و ایدههایی که هست انشاءا ...تحقق یابد .
بخش�ی از س�خنرانی محمد حس�ن واحدی معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری
خراسان رضوی
 ...امسال در س��طح ملی و فرا ملی در قالب بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) حدود چهارصد هزار
برنامه فرهنگی در قالب جشنواره ،تئاتر ،آموزشی ،پژوهشی  ،تولید محصوالت فرهنگی سمینارها برنامه ریزی
شده برای  31استان کشور و هفتاد و هفت کش��ور جهان که خالصه می شود در  731نقطه جغرافیایی جهان،
امروز نام امام رضا(ع) سبک زندگی رضوی ،فرهنگ رضوی ،در  731نقطه جغرافیایی جهان طنین انداز هست
و این از برکت نظام جمهوری اسالمی اس��ت ،باید افتخار بکنیم به اینکه امام معصومی که تنها در کشور ما یک
امام معصوم داریم رویههایش ،روشهایش ،آئینهایش ،س��بکهایش ،مهندس��ی اش ،مدیریت اش ،تبدیل
به یک فرهنگ تثبیت ش��ده می ش��ود .امیدواریم که روزی برس��د که فرهنگ رضوی به صورت اجرایی هرچه
سریعتر عملیاتی شود.حرکت امام رضا(ع) در جاده والیت یک حرکت فرهنگی است .
بخش�ی از س�خنرانی حس�ین زارع صفت مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دس�تی و گردشگری
خراسان رضوی و دبیر همایش
 ...جهان اس�لام بویژه ایران اسالمی مدیون فرهنگ و حرکت تاریخی اهل بیت عصمت و طهارت هستند بویژه
ایران اس�لامی که مدیون فرزندان بزرگوار و امام زادگان بزرگوار فرزندان امام موسی کاظم(ع)  ،هر آنچه داریم
مدیون آن بزرگوار است و مایه ی عزت و افتخار و آرامش و همه برکات.
قطع��اً حرکت تاریخی حض��رت رضا(ع) از مدینه تا مرو و برگش��ت ش��ان در قریه س��ناباد و شهادتش��ان در
مش��هدالرضا(ع) یک مسیر تاریخی اس��ت که در سنوات گذشته ودورههای گذش��ته کارهای علمی پژوهشی
فراوانی انجام ش��ده و این مس��یر به عنوان جاده والیت مورد توجه و عنایت جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
قرار گرفت ،در همین همایش باید یافتههای گذش��ته را کاربردی کرد و به بهره برداری رساند ،بویژه در شرایط
منطقه و کشورمان که حتماً گردشگری مذهبی رونقی بیش از گذشته پیدا کند ،مقاالتی که ارائه شده ،مقاالتی
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که برگزیده ش��ده و نقطه نظرات و رویکردهای مقاالت ملی و استانی که موجود است داشته عظیمی است برای
بهره برداری .
برگزیدگان همایش علمی پژوهشی جاده و الیت
بهزاد نعمتی با ارائه مقاله " تدوین دایره المعارف آستان قدس گامی مهم در بازشناسی فرهنگ رضوی"
دکترامیر اکبری با ارائه مقاله “ نقد و بررس��ی دیدگاهها در خصوص جاده والیت واهمیت تبیین مسیر حرکت
تاریخی امام رضا(ع) از مدینه به مرو به لحاظ گردشگری مذهبی”
سید مهدی سیدی فرخد با ارائه مقاله “ مرو در زمان حضرت رضا(ع)”
مهندس ساسان نوروزی باارائه مقاله “ توسعه فرهنگی الگوی برتر توسعه روستایی در محورجاده والیت ،نمونه
مطالعاتی روستای شریف آباد”
محم��ود بختیاری ش��هری و محمدرض��ا احمدی روحانی ب��ا ارائه مقاله اي ب��ا عنوان “ امکان س��نجی مرمت
وساماندهی مجموعه کاروانسرای عالقبند در محور گردشگری جاده والیت”
حسین ابراهیمی حصاربا ارائه مقاله «رباط خاکستری»«-رباط ایاز(سنگ بست)»گذشته-حال-آینده
حجت اله صادقی و عزت اله صادقی با ارائه مقاله “ بررس��ی چالشها وتوانمندیهای جاده والیت در راس��تای
توسعه پایدار منطقه ای ومحرومیت زدایی با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک”
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی جاده والیت
محمود بختیاری شهری
محمد احمدی روحانی
رجبعلی لباف خانیکی
مهدی سیدی
دکتر حسن جمشیدی
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همایش خانواده و سبک زندگی
در فرهنگ رضوی
استان خراسان رضوی
کمیته امداد امام خمینی (ره)

همای�ش علمی پژوهش�ی خانواده و س�بک زندگی
درفرهنگ رضوی از س�ری برنامههای س�یزدهمین
جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) ب�ا دریافت 349
مقال�ه داوری را آغ�از ک�رد و ب�ا معرف�ی برترینها
درتاریخ  29شهریورماه  1394به کار خود پایان داد .
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بخش�ی از س�خنرانی دکتر س�ید کمال الدین حس�ینی مدیر کل دفتر امور اجتماع�ی و فرهنگی
استانداری خراسان رضوی
 ...مجموعه منس��جمی از رفتارها  ،سبک زندگی را ایجاد می کند که این س��بک می تواند برگرفته از رفتارهای
خودی و گاها غیر خودی باش��د .بهره گیری از س��بک و آداب و رس��وم زندگی غربی در کشورهای اسالمی آثار
مخربی از خود برجا می گذارد و موجب رشد آسیبهای اجتماعی میشود .برای نهادینه کردن یک زندگی ایرانی
و اس�لامی باید جلوههای مذهبی زندگی را تقویت و تبلیغ کنیم .پدیدههای اجتماعی دارای نمودهای درونی و
بیرونی هستند از اینرو از همه ی ابزارها ،ظرفیتها ،افراد و جایگاههای اجتماعی باید برای معرفی و نهادینه کردن
سبک زندگی اسالمی اس��تفاده کرد .امروز به خاطر فضای ایجاد ش��ده ،طبقات اجتماعی گویا و تعیین کننده
رفتارها هستند که در این میان تبلیغات اجتماعی به آسیبها بیشتر دامن میزند.
بخشی ازسخنرانی حمید رضا ترقی عضو هیأت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره)
 ...س��بک زندگی غربی با آموزههای اسالمی مناسبت ندارد .برای نهادینه شدن سبک زندگی ایرانی اسالمی در
کنار فرهنگ س��ازی  ،قانون گذاری و وضع قوانین در این خصوص میتواند به عنوان عامل پیشگیرانه عمل کند.
برای نهادینه شدن س��بک زندگی ایرانی اسالمی در کنار فرهنگ س��ازی  ،قانون گذاری و وضع قوانین در این
خصوص می تواند از سبک زندگی غربی پیشگیری کند .طالق ضربه ی جدی به خانواده و سبک زندگی اسالمی
وارد میکند .باید دانست که آحاد مردم در مقابل مشکالت دیگران مسئول هستند و عدم اهتمام به مسلمین در
زندگی اجتماعی از مسلمانی به دور است.
هیأت علمی همایش خانواده و سبک زندگی در فرهنگ رضوی
حجت االسالم و المسلمین دكتر محمدرضا جواهری

دکتر جالل درخشه
دکتر ناهید مشائی
دکتر علی سروری مجد
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
مرتضی مرتضوی کاخکی
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جشنواره پویانمایی و بازیهای
رایانه ای رضوی
استان گلستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره ملی پویانمایی و بازیهای رایانه ای رضوی
با دریافت  ٤٣فیلم ٣٥ ،فیلمنامه و  ٣٨بازی رایانه ای

داوری خود را آغاز کرد و پس از بررسی دقیق هیئت
داوران در بخشه�ای فیل�م  ،فیلمنام�ه و بازیهای
رایانه ای و اعالم برترینهای این دوره از جش�نواره ،
در  22م�رداد ماه  1394با تجلیل از برگزیدگان به کار
خود پایان داد .
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بخش�ی از س�خنرانی حجت االسلام و المس�لمین علی اصغر فضیلت مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی و دبیرجشنواره
 ...دول��ت ،تولید کننده و مصرف کننده س��ه رکن اصلی در تولیدات س��ینمایی و هنری هس��تند لذا همدلی و
همزبانی بیش��تر بین این س��ه رکن به منظور تولید آثار فاخر ضرورت دارد.امروز تولیدات حوزه پویانمایی برای
گروههای مختلف س��نی از کودکی تا س��ن پیری جاذبه دارد و می طلبد توجه ویژه ای به آن ش��ود .بهتر است
اش��خاص و گروههای مختلف درون کش��ور با همدلی و همزبانی که از شعارهای طالیی رهبری انقالب است ،به
م��داوای پیکر زخم خورده فرهنگ این مرز و بوم اقدام نمایند تا موجب نفرین آیندگان قرار نگیریم .س��اختار و
محتوا دو نیاز جامعه س��ینمایی کشور اس��ت  ،رفع این دو نیاز به همدلی و همراهی همه دست اندرکاران حوزه
فرهنگ نیاز دارد ضمن اینکه بایس��تی از متنهایی که قابلیت تبدیل ش��دن به آثار سینمایی را دارند ،حمایت
ش��ود .توجه به نشاط اجتماعی و تالش برای افزایش آن و نیز تقویت روحیه امید به آینده از دیگر نیازها درحوزه
فرهنگ است  .امروز استکبار جهانی و در راس آن صهیونیسم در تالش است با تولیدات متنوع فرهنگی و هنری،
چهره ای خشن از اسالم به جهان عرضه کند و ما می توانیم با بهره گیری از صنعت سینما ،فرهنگ واالی اسالمی
خود را به جهانیان عرضه کنیم.
بخشی از سخنرانی س�یدمحمد مهدی طباطبایی نژاد مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی کشور
 ...این مرکز برای تولید دو اثر مس��تند و انیمیش��ن رضوی توسط هنرمندان گلس��تانی حمایت مالی بعمل می
آورد هنرمندان گلس��تانی دراین حوزه ظرفیت و توانمندی باالیی دارند .به عنوان مثال فیلم مستند ‘آتالن’ از
تولیدات مرکز گسترش سینمای مس��تند و تجربی در گلستان به کارگردانی معین کریم الدینی از بهترین آثار
سینمایی کشور است که به بخش فینال جوایز آسیا  -پاسیفیک استرالیا راه یافته است .هنر صنعت انیمیشن از
هنرهای بی بدیل سینمای کشور است  ،امروز کمتر فیلم سینمایی بویژه درحوزه تولیدات دینی و مذهبی است
که در تولید آن از هنر انیمیش��ن استفاده نشود .س��ینمای آینده متعلق به هنر انیمیشن است و گستره مفاهیم
دینی ازجمله جشنوارههای فرهنگی رضوی می تواند یکی از اثر گذار ترین و از پایههای مهم تولیدات این بخش
قرار گیرد.
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برگزیدگان جشنواره پویا نمایی رضوی و بازیهای رایانه ای رضوی
بخش فیلم
آقاجانی کارگردان فیلم«مجلس آیینه» از تهران
حمیدرضا ایزد قدوسی کارگردان فیلم«ضیافت خورشید» از مشهد
شیما زارع کارگردان فیلم«شعر کودکانه نماز» از تهران
بخش فیلمنامه
فرشید کلته  -فیلمنامه قلبهای آسمانی
کریم دیلمی معزی – فیلمنامه پاک شدن یک اشتباه
حاتم نائیج زاده – فیلمنامه رهایی
سحر اجاللی – فیلمنامه قالی نامه
بازی رایانه ای
ابوالقاسم جنابادی – بازی نجات قلبها
فاطمه اصغری – بازی دژ پایدار
هیأت داوران جشنواره پویا نمایی رضوی و بازیهای رایانه ای رضوی
شهرام حیدریان
مسعود امامی
مهتا خوارزمی
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جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی
استان لرستان
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره ،تولي�دات تلويزيون�ي رضوی از س�ری
برنامههای سیزدهمین دوره جش�نواره بین المللی
امام رض�ا(ع) ب�ا دریافت تع�داد  10تله فيل�م و 35
نماهنگ داوری خود را آغاز ک�رد و در  28مرداد ماه
 1394با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد
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بخشی از سخنرانی علیرضا رضاداد مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی کشور
 ...تقویت معنویت و اشاعه س��یره ائمه معصومین (علیهم الس�لام) مهم ترین رویکرد جشنواره رضوی است.
هنر ابزاری توانمند در حوزه فرهنگی اس��ت .بهره گیری از ظرفیت توانمند هنر در نهادینه سازی فرهنگی باید
مورد توجه قرار گیرد.هنر به این دلیل که به فطرت انس��انی نزدیک تر است ،می تواند در تبین فرهنگ رضوی
بسیار موثر باشد.برگزاری جش��نواره تولیدات تلویزیونی رضوی در تقویت تولیدات حوزه ی ائمه معصومین (
علیهم الس�لام) نقش بسزایی دارد.در این جشنواره تالشهای خوبی در جهت ارسال آثار متناسب با جشنواره
در سراس��ر کش��ور به عمل آمده بود.تقویت بخش تلویزیونی ،از محاس��ن جش��نواره رضوی ،بود ،امیدواریم
س��الهای آینده نیز بیش��تر به تقویت برنامههای تلویزیونی اهمیت داده شود.پربار تر شدن آثار ارسالی به این
جشنواره بر تاثیر گذاری آنان و تحقق اهداف جشنواره نیز موثر خواهد بود.تعطیل شدن جشنوارههای ساالنه
از آسیبهای فرا روی این جشنوارههاست ،در این راستا باید پایگاه ارزیابی جشنوارههای که ساالنه برگزار می
شوند ،همواره فعال باشند.
بخشی از سخنرانی رمضانعلی حیدری خلیلی مشاور اجرایی رییس سازمان سینمایی کشور
 ...گسترش فرهنگ دینی از نیازهای جامعه است  .تبیین فرهنگ دینی در جامعه مهم ترین رویکرد جشنواره
رضوی اس��ت.تقویت معنویت در جامعه و تبیین س��یره و منش امام رضا(علیه السالم) و ائمه معصومین(علیه
الس�لام) از اه��داف برگزاری جش��نواره تولی��دات تلویزیون��ی رضوی اس��ت.جهت تحقق این اه��داف باید
جشنوارههای رضوی به رشد و بالندگی برسند.رشد جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی جهت تحقق اهداف
این جشنواره ضروری است  ،گسترش فرهنگ دینی از نیازهای جامعه است.تبیین سیره معنوی اهل بیت (ع)
از برنامههای ش��اخص صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اس��ت  .محوریت صدا و سیما در برگزاری برنامه
مشخص است.صدا و سیما زمینه و بستر را برای تولید و پخش جشنوارهها و فیلمهای رضوی فراهم کرده است.
در این راستا در طول سال  300فیلم ویدئوی ،یکصد فیلم مستند و انیمیشن و بیش از یک هزار فیلم مر تبط با
موضوع جشنواره رضوی تولید و پخش می شود.صدا و سیما با حمایت از این برنامهها می تواند به رشد و توسعه
و افزایش این جشنوارهها کمک کند.فیلمهای معنوی پس از تولید نیازمند تامل بیشتری است ،فکر کردن در
این زمینه می تواند باعث رشد ،استمرار و پایداری جشنوارهها شود.

بخشی از سخنرانی حبیب اله خجسته پور فرماندار خرم آباد
 ...اس��تفاده از تکنیک هنر برای انتقال پیام اهل بیت(ع) به جامعه بسیار ضروری است  .ما ایرانیها افتخار این
را داریم که به عنوان محبان اهل بیت (ع) ش��ناخته شده هس��تیم و به این موضوع افتخار می کنیم.وجود امام
رضا(ع) افتخاری برای کشور است .اگر می خواهیم محبت اهل بیت در وجود ما ریشه بدواند بایستی با کرامات
این بزرگان آش��نا شویم.آشنایی با کرامات اهل بیت(ع) در هر عصری بایس��تی متناسب با همان عصر و زمان
باشد در این زمانی که عصر ارتباطات و سرعت گرفتن انتقال پیامها از صادر کننده پیام به مخاطب است ما نیز
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ب��رای انتقال پیام اهل بیت(ع) چاره ای نداریم جز اینکه از روشهای نوین و امروزی در این راه اس��تفاده کنیم.
تمام رش��تههای هفتگانه هنر بایس��تی در خدمت انتقال پیام اهل بیت (ع) به ویژه به جوانان باش��د  .در عرصه
انتق��ال پیامها از طرق مختلف ما نیز نباید جا خالی داده و فضایی فراهم کنیم که پیامهای نامناس��ب با فرهنگ
اهل بیت (ع) در شبکههای اجتماعی و مجازی به س��مع و نظر جوانان برسند بلکه بایستی آثار هنرمندان را در
قالب پیامهایی کوتاه از اهل بیت ارائه داد.هدف از برگزاری چنین جش��نوارههایی تجمیع آثار شرکت داده شده
در آرش��یوها نیس��ت  .انتظار می رود متولیان امر نماهنگهایی که برای این قبیل جشنوارهها تهیه می شود را
در دس��ترس همگان قرار دهند ضمن اینکه الزم اس��ت حقوق مادی و معنوی تولیدکنندگان آثار فرهنگی نیز
رعایت شود.
بخش�ی از سخنرانی حجت االسلام و المس�لمین دکتر حنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و
دبیرجشنواره
 ...بهترین ابزار برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع)در جامعه  ،اس��تفاده از زبان هنر است .ترویج فرهنگ اهل بیت
ی��ک نیاز ضروری برای جامعه ی امروز اس��ت برای عبور از چالشهای احتمالی فرهن��گ  ،تنها راهی که وجود
دارد تمس��ک به فرهنگ اهل بیت است .یکی از اهداف برگزاری جش��نوارههای رضوی در کشور  ،معرفی سیره
ی علم��ی و عملی امام رضا ( ع ) و ترویج فرهنگ اهل بیت در جامعه اس��ت .تقابل میان فرهنگ دینی و فرهنگ
ملی  ،یک تهدید بزرگ برای کشور اس��ت  ،برای مقابله با تهاجمات دشمن در حوزه ی فرهنگ  ،نیازمند تلفیق
فرهنگ دینی و فرهنگ ملی هستیم و با تعامل این دو گونه ی فرهنگ است که می توانیم در جـنگ فرهنگی با
دشمـنان نظام و انقالب پیروز باشیم .
یکی از فلس��فههای برگزاری اینگونه جش��نوارهها ایجاد تعامل بین فرهنگ دینی و فرهنگ ملی ماست و هنر
بهترین ابزار برای نزدیک کردن و تلفیق این فرهنگهاست .هنربهترین ابزار برای رجوع به عمق مسائل مختلف
اس��ت .هنر این توان را دارد که ما را به الیههای پنهان مس��ائل برس��اند و این ظرفیت در دیگر ابزارها و روشها
وجود ندارد .
کرامت در وجود انس��ان یا ذاتی اس��ت که از عقالنیت وی سرچش��مه م��ی گیرد و یا اکتس��ابی و اختیاری که
ظرفیتها  ،تواناییها و استعدادهای انس��ان را شامل می شود .بهترین راه دستیابی به کمال اختیاری  ،ایمان و
انجام تکالیف الهی است و تعامل کرامات انسان با یکدیگر وی به کمال الهی می رساند .
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برگزیدگان جشنواره توليدات تلويزيوني رضوي
حسن سالم از خرم آباد با نماهنگ عمری عاشقی
محمد صادق دهقانی از بیرجند با نماهنگ حج تهیدستان
جمشید مجددی از مشهد با نماهنگ گل و گلشن
حسن آخوند پور کارگردان مجموعه تله فیلمهای فرشته و شهری که نمی خوابد
محمد حمزه ای کارگردان تله فیلم حبیب آقا
داوود رحمانی به خاطر تصویر برداری مجموعه تله فیلمهای فرشته و شهری که نمی خوابد
حسین ملکی بخاطر ایفای نقش در تله فیلم حبیب آقا
روشنک قلعه گی بخاطر ایفای نقش در تله فیلمهای فرشته و فرزانه
امیر دژاکام برای تله فیلم ستاره شب
رئوف دشتی برای تله فیلم شهری که نمی خوابد
هیات داوران جشنواره توليدات تلويزيوني رضوي
بخش نماهنگ
مسعود آب پرور
الهه گل محمدی
محمدرضا گوهری
بخش تله فیلم
عبداهلل باکیده
ناصر غالمرضایی
اصغر شادروان
محمدصادق جعفری
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جشنواره ی فیلم مستند و کوتاه رضوی
استان یزد
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی با دریافت 531
اث�ر در دو بخش فیلم کوت�اه و فیلم مس�تند داوری
آث�ار را آغ�از کرد و ب�ا اعلام بیانیه هی�أت داوران ،
مراسم اختتامیه جش�نواره با حضور جمع کثیری از
هنرمندان و مس�ئوالن کشوری و اس�تانی در تاریخ
 28مردادماه  1394با تجلیل از برگزیدگان این دوره
جشنواره به کار خود پایان داد .
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بخشی از پیام میرمحمدی استاندار یزد
روندگان طريقت به نيم جو نخرند /قباي اطلس آنكس كه از هنر عاريست
هنرها ،هديه خداوند و طراوت بخش زمين و زمينيان و وقتي حامل انديش��هها و ارزش��ها باش��ند ،تيزروترين
مركبند و رس��اترين پيك ،و بي شك ساحت دلها و جانها را تس��خير مي كنند و عواطف و احساسات را در مي
نوردند .هنرها مرز نمي شناسند و تشنه ترين قلوب را درمي يابند و مي پرورانند و تعالي مي بخشند و هنرمندان
عزيزترين سرمايههاي يك ملتند كه به وظيفه الهي خود عمل مي كنند تا قدر بينند و بر صدر نشينند.
ح��اال اگر هنرها و هنرمندان پروانه وار گرد ش��مع فروزان حضرت ش��مس الش��موس به پ��رواز درآيند و از آن
سرچش��مه كرامت و عنايت نور گيرند معلوم است چه شوري آفريده مي ش��ود و چه موجهايي از بركت و عزت
پدي��د مي آيد .زيرا هرچه داريم از خاندان عصمت و طهارت(ع) اس��ت و عش��ق هس��تي بر مح��ور اين  14نور
مقدس مي چرخد و بررس��ي ابعاد وجودي اين خاندان ،سبك زندگي و توسعه ترويج فرهنگ منور آنان دريايي
اس��ت كرانه ناپيدا كه جز خير و خوبي در آن نيس��ت و طبيعي اس��ت كه تحقق اهداف اين جش��نوارهها تحقق
آرمان ش��هيدان ،امام شهيدان و تجلي ارزشهاي انقالب اسالمي ماس��ت و تسري فرهنگي است كه مسلمين و
مستضعفين گرفتار عالم بدان تشنه اند و مشتاق .
اينجانب به كليه هنرمندان و ميهمانان ارجمند بويژه فيلمسازان عزيز خيرمقدم گفته و به سهم خود از مجريان
دهمين جش��نواره ملي فيلم كوتاه مس��تند و داس��تاني رضوي بويژه مديركل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي
تقدير و تش��كر مي كنم و خداقوت مي گويم و هنر همه هنرمندان را ارج مي نهم و آرزوي سالمتي ،سربلندي و
توفيق روزافزون آنان را از خداوند زيباييها مسئلت دارم.
بخشی از سخنرانی حجتاهلل ایوبی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی کشور
 ...هنر از ارزش بسیار باالیی برخوردار است ،هنر و فرهنگ مزیت نسبی ما ایرانیان است و در کل جهان ،ایرانیان
را به فرهنگ و هنر میشناسند.همه چیز غیر از هنر و فرهنگ را میتوان خریداری کرد ،غذای جسم را میتوان
از همه جا وارد کرد ام��ا غذای روح را نمیتوان به صورت وارداتی یا با پول خریداری کرد.ما تنها ملتی هس��تیم
که آنقدر برای نگارش ،کتاب ارزش قائلیم که نویس��ندگی را یک هن��ر بزرگ میدانیم و هنرهای دیگر از جمله
خوشنویس��ی را در خدمت آن قرار دادهایم.زندگی در یزد هنرمندانه است ،وارد خانههای یزد میشویم ،کامال
فرهنگ و هنر را میبینیم و این نش��ان دهنده جایگاه ایران در جهان اس��ت.زمانی ما جهانی میشویم که سعی
کنیم اصالتهای خودمان را حفظ کنیم و با همین اصالت و تکیه بر فرهنگ و هنر و ارزشها ،به س��مت جهانی
ش��دن حرکت کنیم.سال گذشته بیش از  70درصد در س��ینمای ایرانی و با مزامین خانواده و تحکیم خانواده،
مخاطب داشتیم.مدیران ملی ،اس��تانی و منطقهای باید قدر هنرمندان را بدانیم و اجازه دهیم که هنرمندان ما
بیافرینند و خلق کنند.
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بخشی از سخنرانی محمد علی طالبی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری یزد
 ...پیشرفت کمی و کیفی جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی نوید بخش برگزاری جشنوارهای با کیفیت بیشتر
و حتی در ابعاد بینالمللی است.اس��تان ی��زد به لحاظ معنوی بودن و ویژگیه��ای فرهنگی که از آن برخوردار
اس��ت ،میتواند زمینه بس��یاری از فعالیتهای فرهنگی هنری در جامعه باشد.امروز در استان یزد شاهد همت
واالی مسئوالن برای ارتقای وضعیت فرهنگی هنری استان هستیم که با تداوم این تالشها ،در آینده میتوانیم
شاهد پیشرفتهای بهتری باشیم.
بخشی از سخنرانی علی غیاثی ندوشن مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرجشنواره
 ...جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی در دهمین دوره از نظر کمی و کیفی رشد داشته است  .در این جشنواره
ش��اهد اجرای طرح خالقانه  8قدم بودیم که طی آن کارگاههای آموزش��ی تدوین ،تصویربرداری ،کارگردانی و
فیلمنامه نویس��ی برگزار شد .سه برنامه نقد و بررسی فیلم با حضور کارگردانها و مشارکت عالقه مندان برگزار
شد که با استقبال مردم هنر دوست یزد روبرو شد.
برگزیدگان جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی
بخش مستند
فیلم مستند « بخشش مریم» به کارگردانی مهدی شعبانی
فیلم « دست به مهره» به کارگردانی سید وحید حسینی
فیلم مستند «سپیده» به کارگردانی عباس سندی
فیلم «شکاف» به کارگردانی محمدرضا مجلسی
فیلم مستند « می ال دو» به کارگردانی فاطمه طوسی
بخش داستانی
بخش اصلی
«صراحی»
سعید نجاتی برای کارگردانی فیلم ُ
مهدی سیم ریز برای کارگردانی فیلم «چمدان»
سعید سلمان روغنی برای کارگردانی فیلم «درهای نزدیک»
بخش سبک زندگی رضوی
رضا فهیمی برای کارگردانی فیلم «کودکان ابری»
سعید روستایی برای کارگردانی فیلم «از طرف آنها »
هیأت داوران جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی
هومن بهمنش
حمید نعمت اهلل
مهتاب کرامتی
فرهاد مهران فر
محمد آفریده
نرگس آبیار
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جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در
مطبوعات وخبرگزاریها
استان گیالن
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

جش�نواره جلوههای فرهنگ رض�وی در مطبوعات
و خبرگزاریه�ا از س�ری برنامهه�ای س�یزدهمین
جش�نواره بی�ن المللی ام�ام رض�ا(ع) ب�ا دریافت
 1220اث�ر در بخشهای  :س�رمقاله و یادداش�ت 111
،گزارش ،110مصاحبه  ،79مقاله ، 107خبر،360تیتر
، 411عک�س 26و  ...داوری خود را آغ�از کرد  .پس از
داوری تعداد  17اثر از 7نش�ریه وخبرگزاری شامل:
نشریات خراس�ان،امید اردبیل،قدس ،توسعه علوم
رفتاری ،جوان ،آبشار وخبرگزاری مهر به عنوان آثار
برتر انتخاب شدند.مراس�م اختتامیه این جشنواره
در تاریخ  29مرداد ماه  1394با تجلیل از برترینهای
جشنواره به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی حس�ن محرابی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی
 ...بخش��ی از سیاس��تگذاریهای این اداره کل سیاس��تگذاری و مس��اعدت فکری برای غنی سازی محتوای
رسانههاس��ت که برگزاری جشنوارههایی مانند جش��نواره رضوی عالوه بر این مهم به ترویج فرهنگ رضوی در
جامعه نیز کمک میکند .جش��نواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها ترسیم الگو و نقشه
راهی برای رس��انهها است  ،مطبوعات و رسانههای مجازی باید با فرهنگ رضوی گره خورده تا بتواند آموزههای
دینی را در جامعه گس��ترش دهد  .امام رضا(علیه السالم) در راس��تای آگاهی بخشی و ارشاد مردم فعالیتهای
بسیاری داشتند  ،همین فعالیتهای این امام بزرگوار الگویی مناسب برای محتوا بخشی به رسانههاست .مردم
بخش اعظمی از اطالعاتشان را از رسانهها دریافت میکنند که اگر روابط بین رسانه و مردم تسهیل شود آگاهی
مردم افزایش مییابد .رس��انهها باید با بهره گیری از سیره رضوی مطالب قابل فهم و مورد نیاز مخاطبان را ارائه
دهند و آنان را نسبت به مسائل اجتماعی جامعه خود آگاه کنند.پاسخگویی به نیازهای فکری مردم عاملی مهم
برای موفقیت رس��انه است  .رسانه باید در برابر شبهاتی که از این درگاه وارد جامعه میشود ،ایستاده و به شفاف
سازی شبهات بپردازد.
بخشی از سخنرانی یونس رنجکش مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیالن
 ...خوش��بختانه جش��نوارههای رض��وی  ،ایج��اد انگیزه ای اس��ت ب��رای تولی��د محتواهایی که م��ی تواند در
بسترسازیهای فرهنگی بویژه گسترش فرهنگ رضوی حرکت کند .دسترسی آسان مردم به رسانه و گسترش
آن در زندگی مردم ،غیرقابل انکار اس��ت  ،دسترس��ی راحت به اخبار و اطالعات یک مزیت و امکان ضعف اعتبار
در تولید محتوا آس��یب عمده این مقوله است .اقتصاد رسانه و ضعف در تولید محتوا از مشکالت عمده این حوزه
اس��ت  .حل این مش��کل نیازمند حمایت مسئوالن و متولیان امر است تا با حل مش��کل اقتصاد رسانه باعث این
شوند که رسانه روی پای خود بایستند و تولید محتوا کنند.
بخشی از سخنرانی فیروز فاضلی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیر جشنواره
 ...جش��نواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها به نسبت سال گذشته با رشد  132درصدی
خودنمایی کرد  .آثار رس��یده از  17استان کشور و منتشر شده در  38نش��ریه محلی 15 ،نشریه سراسری و 13
خبرگزاری اس��ت  .نظم و زمان مندی دوره اخیر جش��نواره نس��بت به دورههای پیش��ین از ویژگیهای خاص
جشنواره بود .
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برگزیدگان جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها
بخش سرمقاله و یادداشت
مرضیه شریفی در فصلنامه توسعه علوم رفتاری از اصفهان
غالمرضا بنی اسدی در روزنامه خراسان از مشهد مقدس
کبری سعادتی در ماهنامه امید از اردبیل
بخش گزارش
مهدی عسکری در روزنامه خراسان
مهدی ارجمند در روزنامه جوان
خدیجه زمانیان در روزنامه قدس
بخش تیتر
زهره کهندل در روزنامه قدس
سیده فائقه موسوی در روزنامه قدس
صدیقه رضوانی نیا در روزنامه قدس
بخش مقاله
مرضیه شریفی و مسعود شریفی در فصلنامه توسعه علوم رفتاری از اصفهان
ساقی نصیری از روزنامه آبشار از آذربایجان غربی
بخش مصاحبه
صدیقه رضوانی نیا در روزنامه جوان
سمانه عبدی در روزنامه قدس
بخش خبر
محمدجواد رنجبر در روزنامه خراسان
مریم عرفانیان در خبرگزاری مهر
حسن احمدی فرد در روزنامه قدس
بخش عکس
راحله ندافی مقدم در روزنامه قدس
هیات داوران جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها
منصور سعدی
علیرضا ملکیان
احمد توکلی
بیژن مقدم
رضا مقدسی
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جشنوارههای بخش کودک و نوجوان
استان تهران
کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان کشور

جشنوارههای هشتگانه ویژه کودک و نوجوان رضوی با
عناوین :
جشنواره قصه گویی رضوی
جشنواره داستان نویسی رضوی
جشنواره نشریه نگاری رضوی
جشنواره خوشنویسی رضوی
جشنواره کتابسازی رضوی
مسابقه معرفی شخصیت
جشنوارهنقاشیرضوی(یکتصویرازیکحدیثرضوی)
جشنواره شعر خوانی و مشاعره رضوی
برنامهه�ای بخش ک�ودک و نوجوان از س�ری برنامههای
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با  8عنوان
برنامه در  31اس�تان کش�ور با بیش از  60ه�زار اثر در دهه
کرامت برگزار شد .
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بخش�ی از س�خنرانی علیرضا حاجیانزاده مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
کشور رییس کارگروه کودک و نوجوان رضوی
 ...هدف از برگزاری بخش کودک و نوجوان جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) آش��نا ک��ردن بچهها با امامت و
والیت از راه مأنوس کردن آنها با امام رضا(ع) اس��ت.این مس��ئله طبیعی است که بچهها با بعضی از ائمه اطهار
بیش��تر مأنوس��ند و البته ما ایرانیان به دلیل وجود مضجع ش��ریف و نورانی امام رضا(ع) در مشهد مقدس با این
امام رئوف انس بیش��تری داریم لذا باید از این فرصت اس��تفاده و فرهنگ امامت و والی��ت را از طریق برگزاری
جشنوارههایی مانند جش��نواره امام رضا(ع) برای بچهها تبیین کنیم.در گذشته کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان  16جش��نواره رضوی در  16نقطه کشور برگزار میکرد ،برای توجه بیشتر به اهداف اصلی جشنواره
بخش کودک و نوجوان ،در این دوره یک جش��نواره با هش��ت موضوع «کتابس��ازی رضوی»« ،نشریهنگاری
کاغذی رضوی»« ،قصهگویی رضوی»« ،خوشنویس��ی رضوی»« ،نقاش��ی رضوی»« ،ش��عرخوانی و مشاعره
رضوی»« ،داس��تان کوتاه رضوی» و «معرفی ش��خصیت امام رضا(ع)» برگزار شد.این دوره از جشنواره به طور
مجزا در همه استانهای کشور برگزار و داوری ش��د و در پایان ،آثار برگزیده برای داوری نهایی به تهران ارسال
شد.سال گذشته در هفته ملی کودک ،نمایشگاهی از آثار دریافتی را برگزارشد اما در سال جاری و در دورههای
آینده ،همزمان با برگزاری جشنواره نمایشگاهی از آثار هم برگزار خواهد شد و در این راستا نیز رسانهها نهایت
همکاری را داش��تند.این جشنواره رویدادی ارزشمند است که همه استانهای کشور را درگیر کرده ،چرا که به
دلیل همجوار بودن مردم ما با امام رضا(ع) ،باید تاکید و توجه بیشتری به ترویج معارف رضوی داشته باشیم و ما
این را باعث افتخار خود میدانیم که مسوولیت بخش کودک و نوجوان جشنواره را به عهده گرفتهایم.
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جشنواره داستان کوتاه رضوی
برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه رضوی
رده سنی  7تا 10سال
سیدهزهرا افتخاری از قزوین
		
مینا کنجقبادی از اصفهان
زهرا جعفری از کردستان
حدیث بهدانی از خراسان جنوبی
نازنینزهرا الزمی از یزد
		
سیدمحمدعلیهاشمی از بوشهر
		
محدثه جمشیدی از کردستان
رده سنی  13تا  11سال
زهرا نیکروان از گیالن		
		
نیکناز رستگاری از همدان
		
حدیث ایمانی از قزوین
		
ستاره نیکمنش از قزوین
رده سنی  17تا  14سال
مهسا ریحانی از زنجان		
		
بهاره شجاعی مهر از لرستان
		
لیال دوستی فرد از زنجان
		
کیمیا یوسفی فرد از البرز

انسیه کریمی از همدان

سیدهسارا کاظمی از چهارمحال بختیاری
صوفیا محمدی از گیالن
پریا ستوده از اردبیل
آرش بختیاری از همدان
فاطمه شفیعی از کرمان
نسترن جوادنیا از کرمانشاه
محدثه چهارده ولی از همدان
شمیم رحیمی از مرکزی

هیأت داوران جشنواره داستان کوتاه رضوی
		
محمدرضا گودرزی
			
صدیقه اسماعیللو
جشنواره قصه گویی رضوی
برگزیدگان جشنواره قصه گویی رضوی
		
مهتاب شهیدی از تهران
		
فاطمه بحرانی از یزد
		
محسن وظیفه از اردبیل
		
پروین حمیلی از ایالم
سید احمد مصطفوی از خراسان رضوی
سمیه امیری از لرستان
هیأت داوران جشنواره قصه گویی رضوی
			
طاهره گرمسیری
		
مژگان خلیل پور

محمدجواد جزینی

خدیجه میرزایی از البرز
وحید خسروی از کرمانشاه

فریبا حبیبی
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جشنواره نشریه نگاری رضوی
برگزیدگان جشنواره نشریه نگاری رضوی
رده سنی  12تا  10سال
سارینا عبدالملکی ،مبینا دهقان ،رومینا فرد علیرضایی و الین موسوی از البرز
سپیده سلیمانی ،یاسمن ابدرم ،ستاره نوازنده و مبینا نوازنده از خراسان رضوی
مهدیس عبدی ،سها پیری و پرنیا جونزه از ایالم
کیانا احمدی ،ملیحه موحدزاده ،مریم سلیمی ،هستی محمدی نژاد و مهدی دشت دار از بوشهر
فاطمه هراتی ،زهرا غریبی و ملیحه سادات ساداتی از خراسان جنوبی
رده سنی  15تا  13سال
علی کرمی ،مهدی احمدی ،امیرحسین پیرداده و سمیه امیری از لرستان
علی رضوانیان ،مهدی سپندآسا ،محمد اسماعیلی ،علی عطایی و منصوره تقوی فرد از فارس
آناهیتا ترکمان زاده ،پریسا حالجی ،فائزه آقاهلل ،و لیال قیطرانی از آذربایجان شرقی
مرضیهبهرامی،نرگسصمیمی،نداغالمرضایی،فاطمهساداتهاشمیوملیحهمردانیازچهارمحالوبختیاری
رزاتوکلی،معصومهمحق،نگینآقامحمدیان،فاطمهحاجیآبادی،دالرامغالمیومرضیهغزالیازخراسانرضوی
مائده ذاکری زیارتی ،فائزه نام آور زنگنه ،الهه حمزه ای و فاطمه غفاری سروستانی از هرمزگان
سارانظری،مهسازمانی،فاطمهرفیعیان،آیداطاهرزاده،سمانهعسگریوفاطمهصالحیازچهارمحالوبختیاری
نگین گوهری ،مهشاد علی پور ،نگین دهقانی ،پرستو قربانی و مریم طالب پور از اصفهان
رده سنی  17تا  16سال
فهیمه حاتمیان ،فائزه دهقان ،فرشته عباسپور و اعظم کریمیان از اصفهان
نیلوفر کیانی مقدم ،الله زارع ،زهرا رستمی نژاد و فرزانه صالحی از چهارمحال و بختیاری
امیدرضا شیرازی ،امیررضا سعیدی خواه ،حمیدرضا شمس ،علی اصغر بنی پور و آزاده مزرعی از تهران
غزل محمدی نژاد ،مائده پاسیار ،مهدیس غنی زاده و مهری دشت دار از بوشهر

هیأت داوران جشنواره نشریه نگاری رضوی
مریم حسینیان
نرگس شیخ سفلی
فرزانه رحمانی
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جشنواره کتابسازی رضوی
برگزیدگان جشنواره کتابسازی رضوی
رده سنی  12تا  8سال
معین شامانیان و محبوبه صدفی از سمنان
نیلوفر ثمودی،هانیه نجف زاده ،زهرا جباری ،و زهرا فرجزاده از اردبیل
زینب کیانی نژاد ،یاسمین تقوی فرد ،فرانک پور علی و منصوره تقوی فرد از فارس
ابوالفضل ایزدپناه از فارس
مبینا حبیبی از مازندران
ایلیا سیاوش آرمان ،امیر کیارش آرمان ،امیر سیاوش آرمان و فاطمه غفاری سروستانی از هرمزگان
پوریا برموز و مریم قنبری از هرمزگان
حدیث نورانیان ،دنیا پارسا و مریم کاشانی فرد از سمنان
رده سنی  15تا  13سال
حدیث تاج آبادی ،مهدیه قانع ،اعظم نصرت آبادی و فاطمه رجبی پور از یزد
محدثه اسدی ،سارا پرخید ،مارال حدادی ،مهدیه علیزاده و فهیمه کهتر از تهران
فاطمه صادق احمدی و بی بی فاطمه علی اکبری از خراسان رضوی
فائزه محسنی ،مهسا محرمی ،الناز حیدری و مبینا استاد بی نام از زنجان
فاطمه سلطانی،هانیه خدابنده لو ،فاطمه اوصانلو ،زینب عزیزی و کبری حسینی از زنجان
زینب قانعی و نعیمه بیدمشکی از یزد
الهه بیگی ،الهه محمدهاشمی و اعظم بخشیان از اصفهان
غالمعلی شاهی ،ملیکا باقری ،یگانه احمدی و رقیه خاکزاد از اصفهان
رده سنی  17تا  16سال
مبینا محترم و آسیه اردانی از یزد
سارا بگ زاده ،فاطمه دلشاد ،زهرا حسین زاده و مهین وزیری از تهران
جالل کامیاب فر ،بنیامین کاظمی ،سید حسام الدین رضایی و لیال عیوض زاده از قزوین
عاطفه سادات محسن زاده ،فاطمه بیدکی و اکرم محسنی الحسینی از یزد
زهرا عرب و زهره منتظری از کرمان
شقایق عزیزی ،مهنا مرصعی ،الهه رفیعی و فاطمه محمدی از زنجان
هیأت داوران جشنواره کتابسازی رضوی
پروانه انصار
مهرنوش قربانعلی
ویدا ملکی
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جشنواره شعرخوانی رضوی
برگزیدگان جشنواره شعرخوانی رضوی
رده سنی  7تا  9سال
رومیسا ریگی از سیستان و بلوچستان
دیانا اسدی از مازندران
نسترن فالح زاده از یزد
رده سنی  11تا  10سال
مریم طالبی از مازندران
فاطمه محمدرضایی از کرمان
فاطمه کاربخش از کرمان
رده سنی  14تا  12سال
ریحانه حسن پور از کهکیلویه و بویراحمد
فروزان آقائیان از اصفهان
علی عطایی از فارس
رده سنی  17تا  15سال
احمدرضا نوروزی از خراسان جنوبی
صالح سنگونی از خراسان رضوی
مهدی فرهادی از همدان
هیأت داوران جشنواره شعرخوانی رضوی
فروغ شایگان
حمیرا خدابنده
انسیه موسویان
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جشنواره معرفی شخصیت رضوی
برگزیدگان جشنواره معرفی شخصیت رضوی
ماندانا واحدی از اصفهان
شهره نادری باغشاهی از اصفهان
مهدی صالحی اقدم از آذربایجان شرقی
آسیه اردانی از یزد
نسرین آفتاب از آذربایجان شرقی
رسول صالحی از زنجان
فاطمه ساول زاده از کرمانشاه
نرگس رومینا از بوشهر
هیأت داوران جشنواره معرفی شخصیت رضوی
نرگس جعفری
زهرا اطهری
مریم تاراسی
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جشنواره نقاشی رضوی( یک تصویر از یک حدیث رضوی)
برگزیدگان جشنواره نقاشی رضوی
رده سنی  7 _ 9سال
فاطمه عزتی از قزوین
علی خسروی از کرمان
محمدعلی ابراهیمی از کرمانشاه
زهرا نوروزی از خراسان رضوی
عسل شادپور از گیالن
سوسن وفایی از خراسان رضوی
نیوشا جمالی از اردبیل
حنانه قنبری از خراسان شمالی
رده سنی  10 _ 12سال
مریم عبدی از همدان
زهرا آقایی از قزوین
پارمیداهادیان قهنفرخی از خوزستان
راضیه علیزاده از هرمزگان
شقایق فرزانه از آذربایجان غربی
ثنا طاهرخانی از قزوین
مائده زینالی از آذربایجان غربی
مرتضی آصف از قزوین

رده سنی 13 _ 15سال
زهرا غفوریان محدث از خراسان رضوی
رضا سربازی از اردبیل
افسانه ظریفیان از خراسان رضوی
حمیده شمشاد از خراسان رضوی
فائزه امانی از کردستان
فاطمه مردانی از چهارمحال و بختیاری
کوثر کیایی از گلستان
نسرین امینی از چهارمحال و بختیاری
هیأت داوران جشنواره نقاشی رضوی
رضا عبدلی		
نادر فاطمی		

پریس تنظیفی
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جشنواره خوشنویسی رضوی
برگزیدگان جشنواره خوشنویسی رضوی
رده سنی  10تا  12سال
ساجده رحمتی از خراسان رضوی
مهسا عباسپور از خراسان رضوی
آیدا دادوند از اردبیل
عرفان محمدبیگی از قزوین
محمدرضا کریمی از قزوین
کیانا نیک زاده از چهارمحال و بختیاری
فاطمه قهاری از تهران
بهاره آیینه چی از خراسان رضوی
رده سنی  13تا  17سال
مریم سادات حسینی آزاد از قم
مریم طاهری از خراسان رضوی
سیدعرفان ابراهیمی از قزوین
روزبه پسنده از اصفهان
عالیه علی مرادی از مشهد
محمدباقر آرزه از تهران
الهام چمن از چهارمحال و بختیاری
الهام نوروزی از گلستان
هیأت داوران جشنواره خوشنویسی رضوی
مجید حسینی
رضا عمادی
پیمان پیروی
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جشنواره مشاعره رضوی
برگزیدگان جشنواره مشاعره رضوی
		
پریسا زارعی از استان آذربایجان شرقی
		
منیره احمدی از استان آذربایجان غربی
			
فاطمه حقی از استان اردبیل
		
سید فاطمه محبوبی از استان اصفهان
		
فاطمه کاظم ستوده از استان البرز
		
فاطمه بحرینی مطلق از استان بوشهر
		
امیرمهیار غیاسوند از استان تهران
امیرعباس پرتو از استان چهارمحال و بختیاری
		
زهرا رمضانی از استان خراسان جنوبی
		
زینب بافنده از استان خراسان رضوی
			
زهرا محمدی از استان زنجان
		
محمد علی نعیمی از استان سمنان
			
علیرضا امانی جد از استان فارس
			
مریم کبابیان از استان کردستان
			
زهرا چوپانی از استان کرمان
		
مهتاب اسفندیاری از استان کرمانشاه
حلما پور شیرزاد از استان کهگیلویه و بویراحمد
فاطمه سرای لو از استان گلستان		
		
فاطمه زمانی اصل از استان لرستان
		
فاطمه یزدانی نسب از استان مازندران
		
اسماء بلوچ نژاد از استان هرمزگان
ریحانه صباغچی از استان یزد			

زهرا نقی ماهر از استان آذربایجان شرقی 			
فائزه آسایش از استان آذربایجان غربی
		
صنم فتحی از استان اردبیل
		
سید جمال حسینی از استان اصفهان
عرشیا نظری از استان البرز
مهدی پور غالم از استان بوشهر
ریحانه پور عبداهلل از استان تهران
حسن صیادی از استان چهارمحال و بختیاری
رضا منصوری از استان خراسان رضوی
لیال دوستی فر از استان زنجان
صدیقه جمالی منش از استان سمنان			
زهرا برزگر از استان فارس			
محدثه زارعی از استان قزوین
		
ساناز غنی پور از استان کرمان
مهدیس اسفندیاری از استان کرمانشاه		
ریحانه حسن پور از استان کهگیلویه و بویراحمد
سید حسام الدین حسینی از استان گلستان
			
یگانه واثقی از استان لرستان
مهدیس رعیت پناه از استان مازندران
یاسمن سادات شریفی از استان مرکزی
کژال عسگری از استان همدان
مژگان السادات حسینیهاشمی از استان یزد
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برنامههای بخش دانشگاهیان
معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری

افتتاحیه برنامههای بخش
دانشگاهیان
معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم
تحقیقات و فن آوری
استان خراسان جنوبی – بیرجند
 30اردیبهشت 1394
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بخشی از سخنرانی دکتر س�ید ضیاءهاش�می معاون فرهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
افتتاحیهبخشدانشگاهیانسیزدهمیندورهجشنوارهبینالمللیامامرضا(ع)درخراسانجنوبی
 ...اگ��ر چه برگزاری جش��نوارههای علمی و فرهنگی حول فرهنگ رضوی در وزارت علوم طی س��ال گذش��ته
رضایت بخش نبود اما امس��ال اس��تقبال و کیفیت برگ��زاری مطلوب بوده اس��ت.انجام کار فرهنگی در زمینه
برگزاری جش��نوارههای رضوی باید مورد توجه باش��د  .در راستای گس��ترش فعالیتهای فرهنگی برگزاری
این جش��نوارهها در دانش��گاههای مختلف کشور پیش��نهاد شده است.دانش��گاههای مختلف کشور داوطلب
برگزاری این گونه جش��نوارهها شده اند  .برگزاری جشنواره شعر و مشاعره رضوی با ارسال صدها اثر خالقانه از
دانشجویان نشان از خالقیتهای عظیم رضوی دارد.دانشگاه مهد دین و دینداری است و نباید برچسب بیهوده
به دانش��جو زده شود .برگزاری این گونه جشنوارهها و استقبال گسترده دانشجویان از آن تائید کننده این مهم
است.دانشگاه و نسل جوان شیفته فرهنگ رضوی است .اعتالی فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ رضوی است و
می طلبد مسئوالن زمینه و بستر برگزاری این گونه فعالیتهای ناب فرهنگی را فراهم کنند.باید در دانشگاهها
مسائل دینی و خالقیتها مطرح شود .باید زمینه ش��کوفایی انگیزههای جدید را در دانشگاهها فراهم کرد  .در
این راستا باید تنوع و تفاوتها را در دانشگاهها بشناسیم و دانشجویان را با اتهامات محکوم و طرد نکنیم.
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جشنواره شعر و مشاعره رضوی
استان خراسان جنوبی
دانشگاه بیرجند

جشنواره ش�عر و مشاعره رضوی از سری برنامههای
بخش دانشگاهیان س�یزدهمین دوره جشنواره بین
الملل�ی ام�ام رضا(ع) در دو بخش ش�عر و مش�اعره
برگزار ش�د و ۲۱۰نفر از دانش�جویان از  ۱۱دانش�گاه
کشور ش�رکت کردند  .از مجموع ش�رکت کنندگان
 ۱۵۰نفر در بخش شعر و  ۶۰نفر در بخش مشاعره ثبت
نام شدند .
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بخشی از سخنرانی دکتر خلیل خلیلی رییس دانشگاه بیرجند
 ...جش��نواره شعر و مش��اعره رضوی دانش��جویی  ،جایگاهی است که ارادتمندان به هش��تمین ستاره تابناک
آس��مان امامت و والیت ،اخالص و بندگی و عش��ق را در کالم متجلی خواهند ساخت.خداوند را شاکریم که در
چهلمین سال تأسیس دانش��گاه بیرجند ،این دانشگاه میزبان دانشگاهیان ،دانش��وران ،هنرمندان و شاعران
سراسر میهن اسالمی است ،ش��اعرانی که هم چون هنرمندان اداوار تاریخی پس از ائمه اطهار ،اشعاری زیبا از
س��ر ارادت و عشق در مدح و ثنا و رثای آفتاب درخشان خراسان سروده اند و حال در این محفل نورانی ،دور هم
گرد آمده اند تا با خواندن اشعارش��ان  ،دیگران را در این عشق  ،شریک و سهیم کنند و ما نیز به پاس سخن نیکو
و ارزشمندشان ،به همه این هنرمندان و شاعران دست مریزاد گوییم.
بخشی ازسخنرانی دکتر سیدمحمدحسین قریشی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه بیرجند
هنرمندان ،ش��اعران و نویسندگان در طول تاریخ ،در عشق به ائمه اطهار ،آثار ارزشمندی آفریدند و اینگونه بود
که مدایح فراوانی از سرس��وز و عشق در س��تایش مقام بلند امامان بزرگوار سروده و نگاشته شد تا تجلی بخش
ارادت خالقان آن آثار به ائمه اطهار  ،بویژه هش��تمین چهره زالل و پاک آس��مان امامت و والیت باش��د .اینک،
خداوند را س��پاس گزاریم که توفیق خدمت عطا فرمود تا در خراس��ان جنوبی و در ش��هر دانشگاهی بیرجند،
میزبان عزیزانی باش��یم که از سر عشق و ارادت به استان ملکوتیش ،شعر س��روده اند و به پیشگاه مشتاقان آن
حضرت عرضه داش��ته اند ،تا بر مراتب اخالص و بندگی همگان نس��بت به آن امام همام افزوده شود و نهایتاً در
جهت تعالی این مهم گامی برداشته شود.
بخشی از سخنرانی ابراهیم محمدی دبیرعلمی جشنواره شعر و مشاعره رضوی دانشگاهیان
 ...جشنواره شعر و مش��اعره رضوی دانشگاهیان بخشی از جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) است.
این جشنواره با هدف ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی در جامعه دانشگاهی ،آشنایی بیشتر جامعه دانشگاهی با
ادبیات آئینی و گس��ترش فعالیتهای فرهنگی و هنری و مذهبی مرتبط با سیره معصومین برگزار شده است.
آئین نامه اجرایی جش��نواره از  ۱۴دیماه  1394تدوین ش��د  .جش��نواره در دو بخش شعر و مشاعره برگزار شد
و ۲۱۰نفر از دانش��جویان از  ۱۱دانشگاه کشور ش��رکت کردند  .از مجموع شرکت کنندگان  ۱۵۰نفر در بخش
ش��عر و  ۶۰نفر در بخش مش��اعره ثبت نام ش��دند .در بخش شعر اش��عار منتخب از لحاظ موسیقی ،خالقیت و
سالمت روانی شعر مورد ارزیابی تیم داوری قرار گرفته است .در این بخش  ۱۵اثر توسط داوران برگزیده شد.در
بخش مشاعره نیز در مرحله نخست ارزیابی شرکت کنندگان از راه دور در مدت  ۲ماه انجام شد که از مجموع ۶۰
نفر  ۲۵نفر انتخاب و به مرحله دوم راه پیدا کردند.مرحله دوم مشاعره به صورت حضوری بین افراد برگزار و شش
نفر به مرحله نهایی راه یافته اند.
برگزیدگان جشنواره شعر و مشاعره رضوی دانشجویی
بخش شعر آزاد
پیام جهانگیری  -دانشگاه محقق اردبیلی
وجیهه نوزادی  -غیر انتفاعی امام رضا مشهد
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توماج نفیسی  -دانشگاه گیالن
الهام عمومی  -پیام نور اصفهان
بخش شعر کالسیک
محمد زارعی  -پیام نور دلیجان
علی سلیمانی  -پیام نور تهران جنوب
نیلوفر بختیاری  -علمی کاربردی تهران
حسن روشان -دانشگاه بیرجند
محمد کامرانی  -دانشگاه اراک
رضا یزدانی -دانشگاه تهران
مریم مروج  -دانشگاه حکیم سبزواری
محمد جواد الهی پور -غیرانتفاعی طلوع مهر
بخش مشاعره
سید ابراهیم سربلندی  -دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا معظم -دانشگاه اصفهان
حمید برزگر قهفرخی -دانشگاه آزاد شهرکرد
محسن کلهر -پیام نور همدان
هیأت داوران جشنواره شعر و مشاعره رضوی دانشجویی
 غالمحسین چهکندی نژاد			
دکتر امیراسماعیل آذر
 دکتر محمد بهنام فردکتر محمد حسینایی			
 دکتر عبدالرحیم حقدادی				
فاطمه بیدختی
 دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری			
دکتر مجید رضا خزاعی وفا
 محمدعلی رحیمی			
دکتر سیدمهدی رحیمی
 حسن روشان				
یعقوب زارع ندیکی
 دکتر اکبر شامیان ساروکالیی				
حسین زنگویی
 دکتر محمدرضا عزیزی			
دکتر سیدعبدالحمید ضیایی
 دکتر محمد کمالی			
دکتر کلثوم قربانی جویباری
 دکتر ابراهیم محمدی				
دکتر احمد المعی
 دکتر ایوب مرادی			
دکتر علی اکبر محمدی
 دکتر زینب نوروزی				
دکتر حامد نوروزی
 دکتر مراد علی واعظیدکتر عباس واعظ زاده			
 پیام یوسفی				
بهارک ولی نیا
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جشنواره کتابخوانی رضوی
استان آذربایجان شرقی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مراسم اختتامیه جش�نواره کتابخوانی رضوی ویژه
دانشگاهیان کش�ور س�وم خردادماه 1394در تاالر

ش�هریار دانش�کده ادبیات دانشگاه ش�هید مدنی
آذربایج�ان ش�رقی برگزار ش�د و از  25دانش�جوی
برگزیده در این مراسم تقدیر بعمل آمد .
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برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی
بخش کتابخوانی رضوی
رتبه اول  :ناصر موسی وند از دانشگاه غیرانتفاعی کمال
رتبه دوم  :محمد رضا احمدی از دانشگاه فردوسی مشهد
رتبه سوم  :محدثه روستایی از دانشگاه یزد
رتبه چهارم  :رامین یوسفی از دانشگاه آزاد اسالمی
رتبه پنجم  :الناز تقوی از دانشگاه پیام نور میاندواب
رتبه ششم  :علیهادی نژاد از دانشگاه پیام نور برزک
رتبه هفتم  :سید محمد حسین حسینی یزدی از دانشگاه علم و صنعت تهران
رتبه هشتم  :رسول پیروئی خوشاکو از دانشگاه غیرانتفاعی صبا
بخش تلخیص کتاب رضوی
رتبه اول  :راضیه رحیمی داپاری از دانشگاه شهید بهشتی
رتبه دوم  :راضیه محمدزاده از دانشگاه تهران
رتبه سوم  :زهرا رستمی بناب از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
رتبه چهارم  :فاطمه قامتی قمصری از دانشگاه جامعه الزهرا قم
بخش تلخیص کتاب تحلیلی از زندگی امام رضا(ع)
نفر اول  :مرتضی محمدزاده از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
نفردوم  :مصطفی علی نژاد از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
نفر سوم  :جلیل ایمانی از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
نفر چهارم  :محبوبه دهقان نیری از دانشگاه پیام نور اردکان

نفر پنجم  :شهربانو مردانی از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
بخش تلخیص کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا(ع)
فرزانه سیاوشی از دانشگاه اصفهان
بخش تلخیص کتاب جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا(ع)
نفر اول  :ولی اله حامی از دانشگاه گیالن
نفر دوم  :فاطمه دهقان نیری از آموزش عالی حضرت رقیه (س)
نفر سوم  :گلی رستگاری از دانشگاه هنر اصفهان
نفر چهارم  :مهدی رضا قلی زاده از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
بخش تلخیص کتاب علی بن موسی امام رضا(ع)
نفر اول  :رضا اکبر نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد
نفر دوم  :سحر رضوی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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نفرسوم  :مینا رزمی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
هیأت علمی و هیأت داوران جشنواره کتابخوانی رضوی
 قادر رزمجو زینی وند			
دکتر هدایتی
 دکترمحسن حیدریان			
دکتر رقیه صادقی
دکترمهین حاجیزاده
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جشنواره ادبیات داستانی رضوی
دانشجویی
استان خراسان رضوی  -سبزوار
دانشگاه حکیم سبزواری

جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشجویی در سه
بخش داستان نویس�ی  ،سفرنامه نویس�ی و خاطره

نویسی با دریافت  579اثر برگزار شد  .و در تاریخ 25
آبان ماه  1394با معرفی و تجلیل از برگزیدگان به کار
خود پایان داد.
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بخشی از س�خنرانی دکتر فضل اهلل ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
 ...این اولین دوره ای اس��ت که به طور کلی وزارت علوم درجشنواره بین المللی امام رضا(ع) حضور فعال دارد و
برای چهاردهمین دوره برگزاری این جشنواره نیز از هم اکنون برنامهها آغاز گردید  .به طور کل سیاست وزارت
علوم حمایت از برگزاری برنامههای فرهنگی و دانشجویی (رضوی ) است.
بخشی از سخنرانی دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری
 ...با برگزاری جش��نواره ادبیات داس��تانی رضوی در دانشگاه حکیم سبزواری س��ه محور دانشگاه ،هنر و سیره
رضوی با یکدیگر عجین ش��ده اند.درنتیجه برگزاری چنین جش��نوارههایی سیره رضوی به عنوان یک اخالق
 ،فرهنگ و منش در میان دانش��گاهیان نهادینه می ش��ود.و با توجه به تأثیرات مثب��ت معنوی که برجای می
گذارند ،نیازمند حمایت بیشتری است.
بخشی از سخنرانی دکتر رضا کشاورز معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری
 ...هدف از برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) این اس��ت که در محیط دانش��گاهی یک پیوند عمیق
عاطفی بین نس��ل جوان با امام رضا(ع) برقرار شود  .امس��ال  579اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره
ارس��ال شد که در مقایسه با جشنواره سال گذشته ،تعداد آثار ارسال ش��ده تقریبا به دو برابر افزایش پیدا کرده
اس��ت .این سومین جشنواره ملی حول محور امام رضا(ع) است که در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود
و س��الهای گذشته این دانشگاه میزبان جش��نوارههای تئاتر تک بازیگر رضوی و ادبیات داستانی رضوی بوده
است.
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برگزیدگان جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشجویی
بخش داستان نویسی
رتبه اول  :آریا معصومی با داستان«پیرزن توی مه» از دانشگاه یاسوج
رتبه دوم  :محمد طالب نژاد با داس��تان «چند سکانس از یک زندگی» از دانشگاه آزاد اسالمی آمل واحد آیت اهلل
آملی
رتبه سوم  :محمد حسین امانت با داستان «درخت بادام» از دانشگاه شیراز
بخش سفرنامه نویسی
رتبه اول  :محمود کاتبی پور با «سفرنامه باران» از دانشگاه تهران
رتبه دوم  :حامد میاح با سفرنامه «کرامات بیکرانه ی تو» از دانشگاه امریکن دبی
رتبه سوم  :فاطمه صدیقی با سفرنامه «عشق مشرقی» از دانشگاه پیام نور تازه آباد
بخش خاطره نویسی
رتبه اول  :صالحه صدیق ماکو از دانشگاه حکیم سبزواری
رتبه دوم  :فاطمه ساالر مرادی دانشگاه حکیم سبزواری
رتبه سوم  :فاطمه واعظی از دانشگاه حکیم سبزواری
هیات داوران جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشجویی
دکتر محمد جواد پاینده
دکتر ابراهیم استاجی
دکتر حسن دلبری
سیدنوراله رضوی
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جشنواره شعر رضوی دانشجویی
استان خراسان رضوی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
مشهد مقدس

جشنواره ش�عر رضوی دانش�جویی با دریافت 580
اثر از  151ش�اعر در قالبهای غزل ،قصیده ،مثنوی،
ش�عر نو و قطعات ادبی و بخش وی�ژه فضایل و مناقب
ام�ام رض�ا(ع) ب�ه داوری پرداخ�ت و درتاری�خ 16
مهرم�اه  1394با تجلیل از  15برگزیده در این دوره از
جشنواره به کار خود پایان داد .
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بخشی از پیام حجت االسالم والمسلمین سیدطاهاهاشمی معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه
آزاد اسالمی کشور
 ...از مهمترین علل پایداری و اس��تقبال از مراسم آیینی و مذهبی تجدد اشعار و متون آن است از همینرو اشعار
شاعرانی که بازتاب ارزشهای انسانی ،موهبتهای الهی و مدح انبیا و اولیای الهی است ،ماندگارتر میشود.
ش��عر رضوی در تاریخ نظم و نثر ایران جای��گاه ویژهای دارد که ترویج فرهنگ رضوی و آموزههای آن و کش��ف
اس��تعدادهای برتر در زمینه تحقیقات ادبی پیرامون ش��عر رضوی از سوی اس��تادان و دانشجویان میتواند در
ادبیات فارسی معاصر تحولآفرین باشد که دانشگاه آزاد اسالمی درصدد ایجاد این تحول است .
بخشی از سخنرانی سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...هیچ دلسوزی باالتر از کار فرهنگی نیست چرا که معضالت فرهنگی دغدغه جامعه ماست که نسبت به آن باید
چاره اندیش��ی شود.با ارزش ترین کار فرهنگی کاری است که با اس��تفاده از آموزههای اهل بیت (ع) انجام شود
به خصوص در مورد ما که در همس��ایگی امام رضا(ع) هستیم باید تالش کنیم که آموزههای ایشان را در زندگی
فردی و اجتماعی اجرا کنیم.دلیل اینکه بیش��تر به جنبههای ش��کلی مانند گنبد ،گلدسته ،شفاعت ،کرامت و
 ...پرداخته می ش��ود این اس��ت که ما مطالعه و شناخت کمتری نس��بت به معارف اهل بیت(ع) داریم ،هرچند
پرداختن به این موارد در جای خود ارزش��مند است اما مهم این اس��ت که ما معارف و آموزههای اهل بیت(ع) را
استخراج کنیم تا به همگان معرفی شود.
بخشی از سخنرانی دکتر عباس شیخاالسالمی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
 ...هر فرد در هر رش��تهای که فعالیت دارد ب��رای تلطیف فکر و روح خود نیاز به ش��عر و ادبیات دارد ،ما به عنوان
کس��انی که در همسایگی امام رضا(ع) هس��تیم ،اگر بتوانیم در تبیین اندیشههای ایشان با زبان ادبیات فاخر به
خصوص شعر رضوی تالش کنیم ،خودمان بهره بردهایم و میتوانیم فضای دانشگاه را نیز تلطیف کنیم.
جوانان ما به دلیل مش��کالتی که دارند به س��راغ ادبیات نمیروند و تفریحات ناس��المی دارند که نگاهی به آمار
دانش آموزان و دانشجویان معتاد نشان از این وضعیت دارد .باید جلسات شعرخوانی از ساالنه به صورت هفتگی
یا ماهانه در دانشگاه برگزار ش��ود تا هم بتوانیم حق امام رئوف(ع) را ادا کنیم و هم فضاهای ناسالم را به فضاهای
سالم تغییر دهیم.
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برگزیدگان جشنواره شعررضوی دانشگاهیان
بخش غزل
مصطفی توفیقی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
ابراهیم قبله آرباطان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
فرحناز حمزه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
بخش مثنوی
یاسر بابایی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم
لعیا محمدی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
بخش شعر نو
پیام جهانگیری از دانشگاه دولتی اردبیل
رمضان علی ابری از دانشگاه علمی کاربردی گلستان
محسن کلهر از دانشگاه پیام نور همدان
بخش قطعه ادبی
ابراهیم قبله آرباطان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
سعید خو محمدی خیرآبادی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور
سعیده خوشرو غیاثی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد فریمان
بخش ویژه فضایل و مناقب امام رضا(ع)
وحید طلعت از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد
زهرا شعبانی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
زینب اکبری از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران
بخش قصیده
غالمرضاهاشمی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

هیات داوران جشنواره شعر رضوی دانشگاهیان:
دکتر رضا اشرف زاده
دکتر مجید تقوی بهبهانی
دکترهادی منوری
دکتر اکبر شعبانی
رضا براتی نائینی
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جشنواره قرآن
و آموزههای دینی رضوی
استان قزوین
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

جش�نواره قرآن و آموزههای دینی رضوی با معرفی
برترینهای جش�نواره ویژه دانش�گاهیان کشور ،با

حضور مسووالن ارش�د کشوری و اس�تانی در تاالر
اجتماع�ات مرکزی دانش�گاه امام خمین�ی (ره) در
تاری�خ  28مرداد ماه  1394با تجلیل از برگزیدگان به
کار خود پایان داد .
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بخش�ی از س�خنرانی دکتر رحیم زاده مدیر کل دفترسیاس�ت گ�ذاری و برنامهری�زی فرهنگی
واجتماعی وزارت علوم
 ...برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) یکی از اقدامات ارزشی و راهبردی در وزارت علوم ،دانشگاهها و در دانشگاه
بین المللی امام خمینی (ره) اس��ت  .در دنیای کنونی که تصاویر نادرس��تی از اس�لام در جهان ارائه می ش��ود
نیازمند اس��ت تا این مباحث در مکانهای علمی به ویژه دانش��گاهها که متفاوت از مکانهای دیگر است مورد
موشکافی ،بحث و ارائه آگاهی قرار گیرد.
دانش��گاهها بهترین مکان برای پرداختن به این مباحث اس��ت و برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) ،یکی از این
اقدامات ارزش��ی در این راستا می باش��د زیرا به دلیل فضای خاص دانش��گاه باید مواجه علمی و درست با این
رویکردها صورت گیرد.یکی از مزیتهای مهم کش��ور ما این است که بارگاه مطهر امام رضا (ع) و اندیشه شیعی
در ایران مستقر است  .برای اینکه دانشگاهها مواجه درست و مناسب با این امکان را داشته باشند باید در معرفی
حکمت رضوی پیشگام باشند.
ذهن و ضمیر جوانان امروز درگیر پرس��شها و س��واالت بسیاری اس��ت که معتقدیم کاملترین پاسخها به این
س��واالت در دین مبین اسالم است و باید با زبان مناسب به این پرسشها پاسخ داده شود که برگزاری جشنواره
امام رضا(ع) ،یکی از این راههاس��ت و امیدواریم دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان الگو در برگزاری
این جشنواره برای سایر دانشگاهها باشد.
بخش�ی از س�خنرانی دکتر صلح جو معاون فرهنگی و اجتماعی دانش�گاه و دبیر جشنواره قرآن
وآموزههای دینی رضوی
 ...هر ساله تعدادی از دانش��گاههای کشور متولی برگزاری یکی از موضوعات جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
هستند .با تش��کیل گروههای سرود و تواشیح دردانشگاهها  ،دانش��جویان هنر خود را در این زمینه معنوی در

خدمت دین و اسالم قرار می دهند که با استقبال خوبی نیز همراه بود که از بین گروههای شرکت کننده در این
بخش شش گروه توانستند به مرحله نهایی راه یابند.
در این جشنواره ،اجرای زنده گروههای برتر توس��ط چهار تن از داوران مطرح کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و
گروههای برتر به انتخاب ش��دند .در بخش مقاله نویس��ی نیز که با عنوان همدلی و همگرایی بین پیروان ادیان
و مذاهب در آموزههای رضوی برگزار شد از بین مقاالت دریافتی دو مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شدند.
جشنواره نواهای رضوی (سرود ،تواشیح و هم خوانی)
جش��نواره نواهای رضوی در رش��تههای س��رود و تواش��یح و مقاله با محور همدلی و همگرایی پیروان ادیان و
مذاهب در آموزههای رضوی برگزار شد  16 .مقاله و  ۱۵گروه سرود و تواشیح برای حضور در این برنامه فرهنگی
انتخاب شدند و نفرات برتر اول تا ششم و نیز گروههای برتر و مقاالت منتخب با نظر هیئتداوران اعالم شد .
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برگزیدگان جشنواره قرآن وآموزههای دینی رضوی
بخش تواشیح و سرود
رتبه اول  :گروه ثامن االئمه از دانشگاه یزد
رتبه دوم  :گروه حبل المتین از دانشگاه زنجان
رتبه سوم  :گروه شمیم وصال از دانشگاه آزاد اسالمی یزد
رتبه چهارم  :گروه معراج از دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
رتبه پنجم  :گروه رجا از دانشگاه بین المللی امام خمینی
رتبه ششم  :گروه االنوار از دانشگاه اهواز
بخش مقاله نویسی
دکتر مولوی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
خانم جعفری  -دانشجو
هیأت داوران بخش مقاله نویسی
دکتر محمدجواد شمس
دکتر علیرضا اشتری تفرشی
دکتر ایرج گلجانی امیرخیز
دکتر محمد مصطفایی
دکتر محمد مولوی
دکتر داوود معماری
هیأت داوران جشنواره نواهای رضوی (سرود ،تواشیح و هم خوانی)
استادان احمد ابوالقاسمی
حیدر جاودان
اسماعیل مومن ثانی
هادی آزرم
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جشنواره هنرهای تجسمی و
صنایع دستی رضوی
استان اصفهان
دانشگاه هنر

جشنواره هنرهای تجس�می و صنایع دستی رضوی
با دریافت  73اثر از  24دانشگاه کشور در رشتههای
حجم ،چوب ،نقاش�ی ایران�ی ،گل و م�رغ ،تذهیب،
س�فال و س�رامیک ،خوشنویس�ی ،فل�ز و گرافیک
برگزار و با معرفی و تجلیل از  21دانش�جوی هنرمند
برتر در آبان ماه  1394به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی دکتر کیانی رییس دانشگاه هنر اصفهان
 ...حضرت امام رضا(ع) می فرمایند علم و دانش گنجهای عظیمی اس��ت و کلیدهای آن گنجها پرس��ش و سؤال
کردن اس��ت  ،همه ما محققان و پژوهگشران می دانیم که یک تحقیق خوب با یک پرسش خوب شروع می شود
و با این حدیث امام رضا(ع) متوجه می ش��ویم که توجه ایشان به علم و پرسش جایگاهش کجاست .اما نکته ای
که در این جمله هس��ت موضوع کمال می باشد  ،کماالت می تواند تعبیری باشد به عنوان هنر در تعریف امروز.
همانطور که می دانید معنای هنر در گذش��ته در ادبیات و فرهنگ ما تعبیر و تعریفی جامع تر داشته و نسبت به
تعریفی که امروز از هنر می ش��ود متفاوت است  .همیش��ه هنر به عنوان یک مهارت و کمال ذکر می شده است.
به هرحال جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) که با همت بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و معاونت فرهنگی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری برگزار ش��د ان شاءا ...نقطه عطفی اس��ت که در دوره سیزدهم جشنواره ملی هنرهای
تجسمی رضوی را برگزار کردیم انشاءا ...در دوره آتی به صورت بین المللی برگزار کنیم.
بخشی از سخنرانی دکتر نیلوفر ملک معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر اصفهان
 ...زندگ��ی امامان ش��یعه (ع) جز ،بندگی خداوند نبوده اس��ت و آگاه��ی ،صداقت و همراهی با ق��رآن به عنوان
ویژگیهای آنان محسوب می شود ،آن نورهای قرآنی با زیست قرآنی خود رسم عاشقانه و آگاهی بندگی کردن
را ب��ه همه ما آموختند ،ائمه معصومین(ع) هرکدام در زمانهای مختل��ف و با زبانهای گوناگون به این امر مهم
اشاره داش��ته اند ،از این میان می توان به حدیث معروف امام رضا(ع) در نیشابور به نام سلسله الذهب اشاره کرد
حدیثی که به حق به عنوان مبنای هنر ش��یعی به حساب می آید و آن چیزی نیست جز توحید و اقرار به یگانگی
وجود خداوند به ش��رط والیت .هنرمندان شیعی درس��ت از همین زاویه به بازگویی و جلوه نمایی توحید همت
گشماش��ته اند  .آنها جهان و هنر را تنها از زاویه ولی دیدند و بدینگونه هنر بی پیرایه اسالمی به نام هنر شیعی
را شکل بخشیدند .کشش معنوی و جایگاه باطنی امام رضا(ع) در تاریخ فرهنگ و هنر ایران همیشه تصویر راه و
رس��م پیامبر (ص) و طریق ائمه معصومین (ع) را برای همه مخاطبین زنده داشته است از این رو هنرمند شیعی
از جایگاه بیان هنر رضوی در مقام تبلیغ ایس��تاده است و کارش هم باید ارزش زیباشناسانه و هنری داشته باشد
و هم وصایی خوبی به حساب آید و این امر رسیدن به مقام سهل ممتنع است که راهی سخت ولی شیرین است.

برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی رضوی
بخش حجم
رتبه اول  :محسن دری از دانشگاه هنر اصفهان
رتبه دوم  :نرگس متولد بخشایش از دانشگاه سوره
رتبه سوم  :زهرا احمدی خطیر از دانشگاه هنر اسالمی تبریز
بخش چوب
رتبه اول  :شکیبا ناظمی از دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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رتبه اول  :مهدی نامور از دانشگاه پیام نور اردبیل
رتبه دوم  :سمیه رفوگری از دانشگاه هنر اصفهان
رتبه دوم  :نرجس هدایت از دانشگاه هنر اصفهان
رتبه سوم  :آذر روشن از دانشگاه هنر اصفهان
بخش نقاشی ایرانی
رتبه دوم  :طه صفائیان از دانشگاه هنر اصفهان
بخش گل و مرغ
رتبه دوم  :زهرا عرفانی از دانشگاه شیراز
رتبه سوم  :سوده بیات از دانشگاه عالمه طباطبایی
بخش تذهیب
رتبه اول  :رضا میرزاخانی از دانشگاه مارلیک نوشهر
رتبه دوم  :مریم کاظمی از دانشگاه هنر اصفهان
رتبه سوم  :سیده زهرا مرتضوی از دانشگاه هنر اصفهان
بخش سفال و سرامیک
رتبه اول  :سمیرا پناهی از دانشگاه هنر اصفهان
رتبه دوم  :سروین مرادی از دانشگاه هنراسالمی تبریز
رتبه سوم  :نرگس متولد بخشایش از دانشگاه سوره
بخش خوشنویسی
رتبه اول  :محمدعبدالهی از دانشگاه آزاد لنگرود
رتبه اول:هادی هنردوست از دانشگاه فرهنگ و هنر همدان
رتبه دوم  :سیدمرتضی جعفری از دانشگاه مازندران
رتبه سوم  :محمود وطن خواه از دانشگاه هنر اصفهان
بخش فلز
رتبه اول  :داوود جعفری از دانشگاه علم و هنر اردکان
رتبه دوم  :پریناز امیری از دانشگاه هنر اصفهان
رتبه سوم  :مهسا شادکام از دانشگاه غیرانتفاعی مهر
هیأت داوران جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی رضوی
بخش حجم
 حمیدرضا روحانی  -مرتضی نعمت الهی  -میثم براریحسین موالیی
بخش صنایع دستی ( چوب)
دکتر قباد کیانمهر  -مهدی دوازده امامی
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بخش نگارگری
 دکترعلیرضا خواجه احمدعطاریجلیل جوکار
محمدرضا شیروانی  -دکتر صمد نجارپور  -سعید عباسی

 -میثم براری

بخش گرافیک
 عبدالعلی باقری  -دکتر ابوذر ناصحی  -حمید صادقیانمسعود سپهر
بخش صنایع دستی ( سفال و سرامیک ) :
 حسین موالیی		
شعبانعلی قربانی  -ملیکا یزدانی
بخش خوشنویسی
فرهاد خسروی پیژائم

 -حمید فرهمند بروجنی

بخش صنایع دستی ( فلز )
		
منصور حافظ پرست  -عظیم شمیسا

 -آزاده پشو تنی زاده

هشتمین خورشید

جشنواره پوستر رضوی
دانشجویی
استان خراسان رضوی  -نیشابور
دانشگاه نیشابور

جشنواره پوستر رضوی دانش�جویی با دریافت 209
اثر به داوری پرداخت که به تش�خیص هیات داوران
 34اثر به عنوان اثر منتخب نمایشگاهی معرفی شده
است  .مراسم اختتامیه جشنواره در اردیبهشت ماه
 1394با تجلیل از  8برگزیده به نام امام هش�تم علی
بن موسی الرضا علیه السالم به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی دکتر محمود سخائی رئیس دانشگاه نیشابور
 ...هدف از برگزاری این جش��نواره اش��اعه و ترویج فرهنگ منور رضوی ،گس��ترش فعالیتهای فرهنگی ،هنری
و مذهبی مرتبط با س��یره ائمه اطه��ار ،به ویژه امام رضا (ع) و تقدیر از پدید آورن��دگان آثار برتر هنری در زمینه
س��یره ،ش��خصیت و معارف امام رضا (ع) و کمک به انتشار گسترده تر این آثار اس��ت  .جشنواره پوستر رضوی
دانشجویی به خاطر حسن انتس��ابش به نام نامی حضرت امام رضا(ع) ،همچون ش��جره طیبه ،ریشه در اعماق
دلهای دلدادگان حضرتش دوانده و همچون خادمان بارگاه ملک پاسبانش ،مشتاقانه همه بزرگان علم و تقوی،
اهالی فرهنگ و هنر ،صاحبان اندیش��ه و قلم در اظهار ارادت و سرسپردگی به ساحت قدسی این امام همام سراز
پا نمی شناسند و از این رهگذر نیز این جشنواره را مورد لطف و نظر وافر خود قرار داده اند.
برگزیدگان جشنواره پوستر رضوی دانشجویی
بخش پوستر رضوی
سید مهرداد موسوی ،دانشگاه هنر تهران
سمیرا بهشتی سوال ،دانشگاه نبی اکرم تبریز
بخش قیام گوهر شاد
محمد تقی پور ،دانشگاه شاهد تهران
هیات داوران جشنواره پوستر رضوی دانشجویی
ایرج انواری
دکتر مهرداد صدقی
فرید یاحقی
محمد درویشی
محمدجعفر سلیم زاده
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جشنواره نگاه رضوی
استان تهران
دانشگاه هنر تهران

جش�نواره نگاه رضوی ب�ا دریافت بی�ش از  ۴۰۰اثر با
برگزاری مراس�م اختتامیه و تجلی�ل از برگزیدگان
جشنواره در تاریخ بیس�ت و هفتم آبان ماه 1394در
فرهنگسرای نیاوران به کار خود پایان داد .
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بخشی از سخنرانی سهیل گوهری پور دبیر جشنواره
 ...جهان بینی ،رویدادها و رویکردهای مثال زدنی اما کمتر پرداخته ش��ده ای در سیر زندگانی حضرت رضا (ع)
مشاهده می ش��ود که توجه و مرور دقیق آنها بی تردید کلید حل بس��یاری از سردرگمیها و نابه سامانیهای
امروزی است .در همین راستا جش��نواره نگاه رضوی نیز در تالش بود تا در سایه توجهات امام هشتم (ع) قدمی
هر چند کوچک در شناس��ایی و نمایش ظرفیتهای معنوی و تاریخی مشی مطهر رضوی ،سبک زندگی و نحوه
تبیین مفاهیم دین مبین اسالم از منظر حضرت در قالب عکس و فیلمنامه برداشته و نمود روشن اخالق اسالمی
را در قاب فیلم به نمایش بگذارد.
اس��تقبال غیر قابل پیش بینی از جشنواره ،ما را در برداش��تن گامهایمان مصمم تر کرد .از زمان انتشار فراخوان
تصمیم گرفتیم تا با نگاهی نو به جش��نواره به گونه ای بیندیش��یم که با جهان بزرگ تر و گس��ترده تری از یک
جش��نواره موضوعی رو به رو باشیم که برای دوره اول یک جشنواره نوپا ،بیش از  ۴۰۰اثر تعداد کم نظیری است.
نگاه رضوی تنها در نماهایی از گنبد یا سکانسهایی در صحن و بارگاه امام رضا (ع) نیست  ،بلکه به آثاری فکر شد
که تفکر ،اعتقاد و مشی زندگی حضرت را در تار و پود محتوای خود گنجانده و با فرمی گیرا آن را بیان می کردند.
بخشی از سخنرانی دکتر سید محسنهاشمی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه
 ...امروز جامعه مس��لمانان (و نه فقط شیعیان) محتاج دست آویزهایی اس��ت که از پس اعصار و قرون همچنان
محکم اند .چنانکه در کتب مقدس از ایش��ان به عروه الوثقی تعبیر می شود .امروزه برای آشنایی این رشتههای
استوار الهی ،عالوه بر موادی از قبیل سنگ و گچ و چوب کاشی و آیینه و طال ،می توان از فیلم و ویدیو و عکس نیز
بهره گرفت .و به جز شعر و تذهیب و معرق و خوشنویسی و مینیاتور ،هنرهایی نظیر عکاسی و سینما و انیمیشن
نیز پدید آمده اند .بازشناس��ی این میراث معنوی ،تجربه ای نوپاست اس��ت برای دانشجویان ایرانی ،که انصافا
قدری دیر آغاز شده است....
در این نخس��تین سال ،دستها هنوز ناتوان ،اندیش��هها هنوز متفرق و دلها به شدت ناشکیبایند .داوریها نیز
دشوار اس��ت ،چگونه میتوان ارادت جوانان به موالی ش��ان را داوری کرد؟ اما باید بدانیم که تردیدها را صرفا»
قداست و بلندی آن جایگاه دامن میزند...
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برگزیدگان جشنواره نگاه رضوی
بخش فیلم
رتبه اول  :مهدی سیم ریز با فیلم چمدان
رتبه دوم  :محمد حمزه ای با فیلم دور یا نزدیک
رتبه سوم  :یوسف کارگر با فیلم آغی
بخش مستند
رتبه اول  :فضل اهلل تاری با نام خدایخانه
رتبه دوم :جمیل عامل صادقی با نام از میان این مسیر سبز
رتبه سوم  :مرتضی درزی پور با نام سوچی مشهده
بخش انیمیشن
رتبه اول  :عباس جاللی یکتا با نام فانوس الالیی
بخش فیلمنامه
رتبه اول :حمزه ولی پور با نام جایی نزدیک بهشت
رتبه دوم :علیرضا رحیم نژاد با نام مکافات
رتبه سوم  :ملیحه عزیزی مفرد با نام قاری
بخش عکس
رتبه اول  :مهدی عقیقی
رتبه دوم :فضل اهلل اعرابی
رتبه سوم  :علیرضا رحمانی پور
هیات داوران جشنواره نگاه رضوی
بخش فیلم
رسول صدرعاملی
بهرام توکلی
شهاب اسفندیاری
بخش فیلمنامه
کامبوزیا پرتوی
کامران سپهران
مژگان فرح آور مقدم
بخش عکس
فرهاد سلیمانی
مهدی مقیم نژاد
جاوید نیک پور
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جشنواره هنرهای نمایشی رضوی
استان خوزستان
دانشگاه شهید چمران اهواز

جش�نواره هنره�ای نمایش�ی رض�وی در دو بخش
نمایش صحنه ای و نمایش آیینی میدانی  ،با دریافت

 29اث�ر در بخش صحن�های و  7اث�ر در بخش آیینی
میدانی در  31اردیبهش�ت ماه  1394در تاالر مهتاب
ش�هر اهواز با تجلی�ل از  5متن برگزیده نمایش�ی و
یک نمایش به عنوان نمای�ش برگزیده و یک نمایش
شایسته تقدیر ،به کار خود پایان داد.
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بخشی از سخنرانی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان
 ...هنر وسیلهای برای رش��د فرهنگی و معنوی جامعه است که با استفاده از آن میتوان بسیاری از مسایل را در
جامعه نهادینه کرد  .با جش��نوارههایی همچون نمایش رضوی میتوان با استفاده از هنر نمایش سیره و زندگی
امام رضا(ع) و سایر ائمه(ع) را بهتر به جامعه معرفی کرد.
بخشی از سخنرانی حس�ین میرزایی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و

فناوری
جشنواره هنرهای نمایشی از جمله جشنوارههای فاخر برگزار شده در کشور است .این جشنواره در  16عنوان
با موضوعاتی همچون نوای رضوی ،نمایش رضوی ،پوس��تر رضوی ،معارف اهلبیت(ع) ،شعر رضوی ،رویکرد
رضوی در فضای مجازی ،س��فرنامه و ادبیات رضوی در دانش��گاههای کش��ور برگزار ش��د.پنج نمایشنامه در
جش��نواره نمایش رضوی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده شد که این نمایشنامهها میتوانند آثاری مهم و
با ارزش برای هنرمندان تئاتر کشور باشند.
بخشی از سخنرانی صدیقه مومنی دبیر هنری جشنواره هنرهای نمایشی رضوی
 ...عالوه بر آثاری که به ش��کل مس��تقیم مربوط به س��یره و س��لوک ،زندگینامه ،کرامات و ش��هادت حضرت
رضا(ع) اس��ت  ،آثاری که به صورت غیرمس��تقیم به مفاهیم و آموزههای برگرفته از سیره آن حضرت همچون
فتوت ،ایمان ،گذشت ،ازخودگذشتگی ،عدالتخواهی و عدالتپروری ،پرهیزگاری ،رعایت اخالق و فداکاری
پرداختهاند ،نیز به جش��نواره راه یافتند.در این جش��نواره  36اثر به دبیرخانه ارسال شد و همچنین  8اثر فاخر
در بخش صحنهای و  5اثر در بخش آیینی میدانی به طور سفارش��ی برای جش��نواره تولید شد که به نمایش در
آمد .به منظور تاثیر گذاری در بین مخاطبان و بازتاب گس��ترده آن ،آثار رس��یده به جش��نواره ،در سالن آمفی
تئاتر دانش��کده هنر و اجرای عمومی در تاالر مهتاب اهواز انجام ش��د .در بخش جنبی نیز دو کارگاه آموزش��ی
(نویس��ندگی و کارگردانی) توسط هنرمندان ش��اخص تئاتر برای عالقمندان و شرکتکنندگان درجشنواره
برگزار ش��د که استفاده از این کارگاهها برای اعضای گروههای ش��رکتکننده در جشنواره رایگان بود .درطول
برگزاری این جش��نواره س��ه نشس��ت تخصصی باموضوع «تولیدآثار هن��ری با اقتباس ازمت��ون وآیینهای
دینی»برگزار شد.
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برگزیدگان جشنواره هنرهای نمایشی رضوی
بخش طراحی صحنه
یعقوب صدیق جمالی با نمایش «آبگینه»
علیرضا داوری با نمایش «آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود ،برگور من بکارش»
بخش نویسندگی
باقر سروش با نمایشنامه «روزها در راه»
علیرضا داوری با نمایشنامه «آهو اگر نهال تازه سال شکننده ی جوانی بود ،برگور من بکارش»
بخش کارگردانی
یعقوب صدیق جمالی با نمایش «آبگینه»
علیرضا داوری با نمایشنامه «آهو اگر نهال تازه سال شکننده ی جوانی بود ،برگور من بکارش»
بخش نمایشنامههای برتر
علی موسویان با نمایشنامه «ساعت بیست»
آرش عباسی با نمایشنامه «پدرانه»
مرتضی اسدیمرام با نمایشنامه «هیچ اتفاقی نیفتاده است»
مهدی ملکی با نمایشنامه «طال خاتون» و «راز هفت کبوتر»
عباس جانفدا با نمایشنامه «عوض بدلو»
هیأت داوران جشنواره هنرهای نمایشی رضوی
دکتر فرشاد فرشته حکمت عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران
تاجبخش فنائیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران
اصغر همت بازیگر و استاد بازیگری.
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همایش اهل بیت (ع) و بنیانهای
فرهنگی عصر حاضر
استان اصفهان
دانشگاه اصفهان

همای�ش اهل بی�ت (ع) و بنیانه�ای فرهنگی عصر
حاضر از سری برنامههای سیزدهمین دوره جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) با هدف تبیین دیدگاه قرآن
و اهل البی�ت (ع) در خصوص جایگاه و نقش تربیتی،
فرهنگ�ی ،اقتص�ادی ،اجتماعی و سلامت در نظام
اسلامی در دانش�گاه اصفهان با دریافت  268مقاله
برگ�زار ش�د  .و در تاری�خ  23ش�هریورماه  1394با
برگزاری مراسم اختتامیه و تجلیل از  15برگزیده این
همایش به کار خود پایان داد .
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بخش�ی ازس�خنرانی محمد صالح طیب نیا دبیر علمی همایش اهل بیت (ع) و بنیانهای فرهنگی
عصر حاضر
 ...زیربنایی ترین جایگاه در بنای فرهنگ اس�لامی خانواده است  .خانواده منش��آ تحوالت مدیریتی ،فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی و تربیتی در جامعه است  ،ولی متاسفانه در این زمینه سرمایه گذاری الزم انجام نشده است.
همایش خانواده از منظر اهل البیت (ع) اولین همایش از سلسه همایشهای اهل البیت (ع) و بنیانهای فرهنگی
عصر حاضر اس��ت ،اولین همایش با موضوع خانواده بدنبال بررس��ی جایگاه این رکن تربیتی در بنای فرهنگی
جامع��ه از منظر اهل بیت (ع) اس��ت.این همایش در هفت محور ت��راز مطلوب خانواده از نظ��ر اهل البیت (ع)،
تش��کیل ،حفظ و تحکیم خانواده از نظر اهل البیت (ع) ،مدیریت و اقتصاد خانواده ،س�لامت در خانواده ،تعلیم
وتربیت در خانواده ،جمعیت شناسی و خانواده و حمایت از خانواده در نظام اسالمی برگزار شد.
مقاالت برتر همایش اهل بیت (ع) و بنیانهای فرهنگی عصر حاضر
فاطمه وجداني با مقاله تحلیل مفهومی «غضب» در روایات اهل بیت(ع) و طراحی مدلی برای مدیریت خش��م
در خانواده
علي رمضان نژاد كش��تلي ب��ا مقاله عوام��ل درونخانوادگی مؤثر بر تحکی��م روابط خانواده با تکیه بر س��یره و
فرمایشات امام رضا (ع)
سعيده الهي دوست -علي رباني -فرشته قيصريه با مقاله تجربه زیسته مدیران زن از کار و خانواده و تبیین آن با
آموزههای اهل بیت(ع)
ذریه  -زهرا آبیار با مقاله بررسی آسیبهای فضای مجازی بر «هویت اخالقی»
ّ
محمد بیدهندی -محمد جواد ّ
خانواده در پرتو آموزههای رضوی(ع)
محمد شريفي با مقاله تغذیه سالم در خانواده با استناد به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم
سید مجتبی خیام نکویی -صفورا جباری -ید اهلل دالوند با مقاله نقش وراثت  -محیط و اثر متقابل آنها بر بروز
صفات و ویژگیهای اخالقی از منظر علم و دین
سمانه بهرامی با مقاله تاثیر آموزش مهارتهای فرزند پروری بر اساس آموزههای دینی بر روابط مادر و کودک
احس��ان علی اکبری بابوکانی  -مرتضی طبیبی جبلی با مقال��ه واکاوی نظام مالی حاکم بر روابط زوج و زوجه و
روشهای تأمین مالی زوجه در خانواده در نظم فکری فقه اهل البیت (ع)
حجت اله صادقی  -س��عیده بینا با مقاله شناخت چالشها و ظرفیتهای جامعه ایرانی در زمینه انس با قرآن و
اهلبیت(ع) در صیانت درونی اعضای خانواده از طریق مدل SWOT
بتول زاهد پور با مقاله راهکارافزایش محبت میان زن وشوهر از منظر آيات و روايات
عادله دادخواه -احمد عباس��ی دره بیدی -اکبر عباس��ی دره بیدی-داوود جمینی با مقاله واکاوی دیدگاه قرآن
واهل بیت (ع) پیرامون (الگوی)سبد غذایی سالم وتأثیر آن برنهاد خانواده
زهرا قاس��م نژاد -دكتر علي محمد س��اجدي با مقاله روش��ها و مهارتهای صیانت از خانواده در برابر آس��یبهای
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اجتماعی بر محوریت مکتب اهل
محمد امین نعمتی -وحید مقدم با مقاله پیشنهادی برای حل پارادوکس رفاه-ورود متغیر خانواده به تابع رفاه
اجتماعی مبتنی بر معارف اسالمی
زهرا محققیان -حدیثه کریمی-لیال پهل��وان نژاد با مقاله نقش ارتباطهای غیرکالمی در تقویت بنیان خانواده
از منظر اهل بیت(ع)
سميه برزو اصفهاني -مريم سادات پور اصفهاني بامقاله فرآیند انتخاب درست در ازدواج از منظر
هیأت علمی و هیأت داوران همایش اهل بیت (ع) و بنیانهای فرهنگی عصر حاضر
 دکتر احمد فضائلی			
دکتر مسعود آذربایجانی
 دکتر محمدباقر کجباف				
دکتر غالمعلی افروز
 دکتر مهرداد کالنتر				
دکترمحسن ایمانی
 دکتر نعمت ا ...موسی پور			
دکترهادی حسن خانی
 دکتر بهجت یزدخواستی				
دکتر محمد روشن
 دکتر امیرحسین بانکی پور فرد			
دکتر سیدمهدی سجادی
دکتر محمود مهر محمدی
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همایش تعلیم و تربیت در
فرهنگ رضوی
استان خراسان رضوی
دانشگاه فرهنگیان

همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی با دریافت
 637مقاله در  18مهرماه  1394در س�الن اجتماعات

تربی�ت معلم ش�هید بهش�تی مش�هد ب�ا تجلیل از
برگزیدگان همایش به کار خود پایان داد .
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بخشی از پیام علیاصغر فانی وزیر آموزش و پرورش
 ...فرهن��گ گرانقدر و عالم آرای اس�لامی ،کهکش��انی اس��ت که خورش��ید وجود پیامب��ر رحمت محمدبن
مصطفی(ص) در آن تابیدن گرفته اس��ت و دوازده اختر روش��نابخش از آن کانون وح��ی نور میگیرند و برآن
محور سیر میکنند .هش��تمین اختر تابنده این منظومه وجود مبارک و معنوی حضرت ثامن الحجج علیابن
موسیالرضا(ع) است ،سخنان و س��یره آن بزرگوار به واقع راهنمای مسلمانان و خصوصا شیعیان جهان است
تا در تاریکیهای صحرای حیات چراغ راهی و انگش��ت اش��ارتی به سوی آن کهکشان و آن خورشید درخشان
باشد .هرگونه تحقیق ،بررسی ،تفحص ،تدبر در سخنان و سیره زندگانی آن امام همام به منزله امری مقدس در
راهنمایی این کاروان به سوی حقیقت آن شمس نورانی است.
همین جا از اس��تادان حوزه ،دانشگاه ،دانش��جویان و طالب که با همت خود در پژوهش در محورهای همایش
همراه این کاروان شدند سپاسگزاری میکنم و برای همه دستاندرکاران این همایش از درگاه احدیت و بارگاه
نورانی حضرت ثامن الحجج اجر فراوان مسالت دارم.
بخشی از سخنرانی محمود مهر محمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور
 ...تربیت صنعت نیست از همین رو تربیت شناسان فراوانی گفتهاند تربیت مقدمهای بس پیچیده و پر رمز و راز
بوده که ربطی به تکنولوژی ندارد .یک کارگزار تربیت باید مطلقا دارای شرایط برتر نسبت به زوایای موجودی
انسان باشد و به ظرفیتهای تعالی بخش او در تمام حوزهها وقوف کامل داشته باشد.
مهترین مربیان افرادی هس��تند که در رده و رتبه باالتری قرار دارند و انسان کاملی محسوب میشوند  .انسان
کامل فردی است که ظرفیتهای بالقوه انسان را به خوبی بشناسد و تمام وجودش به حقیقت این ظرفیتهای
فاخر و دست نیافتی شهادت دهد.
بخشی از سخنرانی خسرو باقری استاد دانشگاه تهران
 ...وقتی به زندگی ائمه(ع) مینگریم با اتفاقاتی رو به رو میش��ویم که آنها در ش��رایط س��خت چه تصمیمات
درستی گرفتهاند .زمانی که از امام حسن(ع) صحبت میشود یا صلح ایشان که چگونه در آن تنگنا این تصمیم
را گرفتند همچنین زمانی که س��خن از امام حسین(ع) می شود  ،که مرگ با عزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح
دادند.همچنین امام رضا(ع) در بدترین و س��ختترین ش��رایط چه تصمیماتی گرفتهاند از همین رو میتوان
زندگی و تصمیمات ایش��ان را به س��ه بخش مدارا ،اندیشه و گفتوگو تقس��یم کرد .مأمون تالش زیادی کرد
که ایش��ان را به عنوان ولیعه��د خویش معرفی کند ،امام پذیرفتند و مدارا کردن��د ،در حالی که با اصل موضوع
مخالفت داشتند .
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بخش�ی از س�خنرانی حجتاالسلام و المس�لمین دکتر علیرضا ص�ادقزاده مع�اون فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور
 ...برای نخس��تین بار با تالشهای فراوان دانشگاه فرهنگیان مشهد  ،تعلیم و تربیت در سیره و کالم امام رضا(ع)
موضوع یک همایش و نشست علمی و مورد تبیین قرار گرفته است .
س��الهای زیادی در حوزه تربیت اسالمی تالش ش��ده اما متأسفانه در  30سال گذش��ته در این خصوص تنها
یک همایش برگزار شد اما در نهایت تالشهای دس��ته جمعی توسط دانشپژوهان دانشگاه منجر به برگزاری
نخستین همایش شد که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.در مرحله اول ارسال مقاالت حدود  637مقاله
به دبیرخانه همایش ارسال شد ،از این تعداد  400و سپس  200مقاله با ارزیابی داوران انتخاب و در نهایت نیز از
این تعداد  51مقاله به عنوان مقاالت برتر اعالم شد .
بخشی از سخنرانی سید حسین مجتبوی رئیس دانشگاه فرهنیگان مشهد
دانش��گاه فرهنگیان یکی از مهمترین دانشگاههای مأموریتگرا محسوب میش��ود ،یکی از مأموریتهای این
دانشگاه پرداختن به مس��ائل فرهنگی و دینی است.در راستای اشاعه این امر مهم به دلیل همجواری با مضجع
ش��ریف علیابن موسیالرضا(ع) در ش��ورای عالی دانشگاه فرهنگیان مصوب ش��د تا میزبانی برپایی نخستین
همایش ملی و کشوری تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی را برگزار نماید .
آنچه در جامعه امروز حضور و ظهور دارد و ما به آن تأس��ی بخشیم به فرموده پیامبر قرآن ،عترت و اهل بیت(ع)
هستند ،در واقع تأسی کردن از فرهنگ رضوی یعنی تأسی از فرهنگ دینی و اخالق داشتن ،لذا با این هدف این
همایش در مشهد توسط دانشگاه فرهنگیان برگزار شد .
برگزیدگان همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی
بخش اساتید
		
مرضیه برشادی پور
		
محدثه دهقان

حسن رضا زین آبادی و مریم عدلی
			
بخش دانشجویان
			
محمد بهروزی
بخش پوستر
زینت ارمغان
		
ژیال حیدری نقدعلی

عاطفه زرسازان 			
سیده شیما میرشجاعیان

میالد فهیمی

هیات داوران همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی
		
 حسین باغگلی		
محمود سعیدی رضوانی
		
دکتر ابراهیم مهرابی
		
 دکتر علیرضا صادق زاده دکتر مهدی علیزاده			
حسین زارع صفت
		
دکتر رضوی
 دکتر محسن فرمهینی فراهانی		

دکتر فاطمه فرضعلی		
 امیر اژدریاندکتر مهدی ستودیان
 -دکتر رمضان برخورداری
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همایش«سیره رضوی و سبک
زندگی قرآنی»
استان خراسان رضوی – سبزوار
دانشکده علوم قرآنی

همای�ش س�یره رضوی و س�بک زندگ�ی قرآنی از
سری برنامههای بخش دانش�گاهیان سیزدهمین
دوره جش�نواره بین المللی امام رضا(ع)  ،همزمان
با س�الروز ش�هادت امام حس�ن عس�کری(ع) در
تاری�خ  29آذرماه  1394در س�بزوار برگزار ش�د .
دبیرخانه همایش ب�ا دریافت  ۲۰3مقاله و اعالم 16
مقاله برتر  13 ،اثر از پروهش�گران ایرانی و  3اثر از
پژوهش�گران کش�ورهای خارجی در این دوره به
کارخ�ودپای�انداد.
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بخشی از سخنرانی آیت اهلل دکتر احمد عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
 ...به وجود آمدن گروههای تروریستی همچون داعش و القاعده در جهان اسالم ناشی از تفکرات غلطی است که
در سلفیگری وجود دارد.سلفیها در کشورهایی چون عربستان اقدام به انتشار کتابهایی در دفاع از تفکر بنی امیه
و فرهنگ حاکم بر داعش کرده اند ،آنها به دنبال ایجاد ش��بهات و رش��د تفکراتی غلط در راستای تخریب چهره
اسالم واقعی هستند.سلفیها و داعشیها به دنبال مطرح کردن تفکر مادی ظاهری بودن خدا در عالم هستند و بر
همین مبنا عقاید مختلفی را مطرح و در جهان اسالم جنایت می کنند.
حض��رت امام رضا(ع) در همان دوران زندگیش��ان با این عقاید و تفکرات برخورد داش��تند و بر عقلگرایی و علم
تاکید کرده اند.روایته��ای زیادی از حضرت رضا(ع) وجود دارد که در آنها نس��بت به عقل و خردگرایی در دین
توصیه شده است.حضرت رضا(ع) مناظرههای زیادی را با عالمان و بزرگان مکاتب غیراسالمی داشتند و آنان را
به عقل و خرد نسبت به شناخت خداوند دعوت کرده اند.یکی از ابعاد مهم زندگی حضرت رضا(ع) موضوع فتوت
و جوانمردی اس��ت  .حضرت بنیانگذار فرهنگ جوانمردی در بین شیعیان و مسلمانان هستند و سبکی متعارف
را در این زمینه ایجاد کرده اند.س��یره عملی حضرت رضا(ع) در حقیقت پایه گذار احترام مقابل بین انس��انها و
مکاتب مختلف اس��ت.برگزاری این همایشها در توس��عه و ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) در جهان اسالم
موثر است.شرکت کنندگان در این همایشها در حقیقت سربازان و مدافعین حریم اهل بیت(ع) و قرآن هستند.
بخشی از سخنرانی سیدجواد جعفری مدیر عامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...با توجه به فرمایش رهبر معظم انقالب که فرمودند« :س��بک زندگی موضوعی اس��ت که با فرهنگ س��ازی و
تدریجی درس��ت میشود» ،این کار توس��ط نخبگان و فرهنگ سازان ،میتواند بطور مس��تمر مورد توجه قرار
گیرد.اصالح سبک زندگی امری تدریجی است زیرا تغییرات و انحرافاتی که درسبک زندگی مشاهده می کنیم
به صورت ناگهانی به وجود نیامده و به مرور زمان ایجاد ش��ده است.سبک زندگی امروزه با تأثیر از فنآوریهای
نوین بس��رعت در حال تغییر می باش��د و این نوع س��بک زندگی دارای بیماریهایی اس��ت ک��ه ناهنجاریهای
اجتماعی از جمله طالق و خش��ونت و قاچاق بخش��ی از برآیند آن می باش��د که راه درمان آن استفاده از سبک
زندگی متناس��ب با آموزههای قرآنی و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السالم) به ویژه سیره رضوی
خواهد بود .لذا باید سبک زندگی خودمان را با پیروی از سیره امامان در مسیر درست قرار دهیم.
دانشگاه علوم قرآنی س��بزوار با توجه به عمر کوتاهی که دارد توانسته است همپای دانشگاههای کهن کار کند و
پیشتاز باشد ،این دانشکده با عضویت در جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) ،رشد خوبی در جذب مقاله داشته
و توانس��ته با دیگر دانشگاهها ارتباط برقرار کند و س��بک زندگی اسالمی را با الهام از آموزههای رضوی در کانون
توجه صاحب نظران قرار دهد.

هشتمین خورشید

187

بخشی از سخنرانی احمد برادران فرماندار سبزوار
 ...در زندگی امروز بالفطره انس��انها به دنبال سعادت هس��تند لذا قرآن کتاب راه سعادت است که میتواند در
توفیق و موفقیت جامعه نقش داشته باشد  .سبک زندگی و چگونه زیستن نیازمند توجه است ،حتی کشورهایی
هم که مبانی اسالمی ندارند از همین سیره استفاده می کنند اما گاها غفلتها باعث مشکالت و آسیبهایی در
زندگی ما میشود ،در حالی که راه رستگاری توسل و تمسک به آیات نورانی قرآن است که در سیره نبوی و ائمه
اطهار(ع) وجود دارد.
بخشی از سخنرانی حجتاالسالم و المسلمین محمد فاتحی رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار
و دبیر همایش
 ...در س��ال  1392همایش قرآن و میراث رضوی برگزار شده بود ولی با توجه به دغدغههای رهبر معظم انقالب
در سبک زندگی اسالمی نام همایش امسال به «سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی» تغییر یافت.
برگزاری همایش س��یره رضوی در شأن قرآن و اهل بیت(ع) باید باش��د ،محورهای این همایش نقش و جایگاه
س��یره رضوی در سبک زندگی قرآنی ،ماهیت و ارکان س��بک زندگی قرآنی در سیره رضوی ،مبانی شاخصهها
و مؤلفههای س��بک زندگی قرآنی در سیره رضوی و راهکارهای ترویج و توس��عه سبک زندگی قرآنی در سیره
رضوی اس��ت .سطح مقاالت در این دوره غنیتر و از اس��تقبال خوبی برخوردار بود .کارگاههای آموزشی و ارائه
مقاالت و نشس��تهای تخصصی از برنامههای همایش و محورهای آن ‘نقش و جایگاه س��یره رضوی در س��بک
زندگی قرآنی ،ماهیت و ارکان سبک زندگی قرآنی در سیره رضوی ،مبانی شاخصهها و مولفههای سبک زندگی
قرآنی در س��یره رضوی و راهکارهای ترویج و توسعه س��بک زندگی قرآنی در سیره رضوی’ بوده است که بسیار
مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت .هدف اصلی برگزاری همایش ملی سیره رضوی در سبک زندگی قرآنی
تقویت پژوهش در حوزه دین است.
برگزیدگان همایش«سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی»
مقاالت برتر فارسی
عاطفه زرسازان با مقاله تبیین روشهای تعلیم آموزههای دینی در سیره رضوی
ابوالفضل اسدی با مقاله معلمین شهید ،الگوهای تراز تربیتی در سیره رضوی
مصطفی احمدی با مقاله رهیافتی نو بر روشهای الگوئ��ی در تربیت اخالقی از منظر آموزههای رضوی (ع) ( با
تکیه بر نگره تبیینی و تفسیری رهبر)
مطفی احمدی فر ،حمید حسین نژاد محمد آبادی با مقاله اخالق محوری در آموزههای سیاسی امام رضا(ع)
دکتر رضا کشاورز با مقاله تجلی مؤلفه قرآنی حسن خلق در سیره امام رضا(ع)
زهره اخوان مقدم با مقاله بررسی تطبیقی مبانی و شاخصههای سبک زندگی از منظر قرآن و فرهنگ رضوی
سیدحسین حسینی بجدنی ،مهدی صانعی ،حسین بدری با مقاله واکاوی سیره عملی امام رضا(ع) در پویایی و
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شکوفایی سبک رضوی و پیرایه آن از افکار انحرافی
مجتبی اخوان ،فاطمه حمیدیان با مقاله تبیین سبک زندگی ایده آل قرآنی حضرت امام رضا(ع)
فرج اهلل میرعرب با مقاله جلوههایی از سبک زندگی اجتماعی امام رضا(ع)
امی��ر رضائی پناه با مقاله مبانی اعتدال گرایی در گفتمان س��بک زندگی امام رضا(ع) ( س��بک زندگی به مثابه
هویت و فرهنگ)
مقاالت برتر عربی
دکتر فیصل غازی جاسم  ،سرکارخانم دکتر زینب عبدالمهدی نعمه با مقاله الفلسفة القرآنية في الحياة التربوية
الرضوية
دکترناظ��م مجبل فالح العبادی ب��ا مقاله البیان الرضوی و عالقت��ه بالبیان لقرانی و التخطی��ط االلهی لتکامل
البشریه
هیات داوران همایش«سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی»
حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد خاتمی
حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمحمد نقی
حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالرضا زاهدی
حجت االسالم و المسلمین دکتر محمود ابوترابی
حجت االسالم و المسلمین دکتر علی غضنفری
دکتر محمدرضا مقیسه
دکتر احمد فغانی
دکتر رضا کشاورز

دکتر مهدی عبداللهی پور
دکتر زینب روستایی
دکتر علی شریفی
دکتر علی سروری مجد
دکتر رضا سعادت نیا
دکتر علیرضا کاوند
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همايش علمی پژوهشی اهل
البيت (ع) و توليد علم
استان فارس
دانشکده الهیات و معارف
اسالمی دانشگاه شیراز

“همايش اهل البيت عليهم السلام و توليد علم” در
تاری�خ يازده�م ودوازدهم آبان م�اه  1394با حضور
اساتيد دانش�جويان و پژوهش�گران سراسر كشور
برگزار شد .حدود  120مقاله به دبيرخانه اين همايش
ارسال شد كه پس از داوري 50 ،مقاله آن برگزيده كه
در كتاب مجموعه مقاالت برگزیده همایش منتش�ر
مي شود  20 ،مقاله به صورت سخنراني ارائه با تجلیل
از  14برگزیده در این دوره به کار خود پایان داد .
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بخشی از پيام آيت اهلل جوادي آملي مرجع تقليد و مفسر قرآن كريم
 ...توليد علم با هدف تامين امنيت و امان جامعه مدنظر اس��ت  ،هرگز خونريزي ،جامعه را اداره نمي كند و از اين
رو ،توليد علم براي كشتار جامعه مقصود و هدف نمي تواند قرار گيرد .دين به ما گفته است كه ما به پيامبراني كه
قدرت داديم چگونه قدرت داديم و چگونه توليد علم كردند و چگونه از علم توليد شده بهره امنيتي براي صيانت
و سالمت بردند ،از اين رو در نگاه دين اسالم ،ساخت سالحهاي كشتارجمعي حرام است ،چه رسد به بكارگيري
آنها.
آنچه بش��ر را گرفتار جنگ جهاني اول ،دوم ،اضطراب و جنگهاي نيابتي كرد ،براي آن اس��ت كه خود و جهان
را نشناخت و از اين رو ،نخس��تين علمي را كه بايد او توليد كند ،علم انسانيت است كه مي گويد انسان چيست و
در مصاف او با مرگ ،آيا مرگ پوس��يدن است يا از پوست به درآمدن اس��ت؟ آيا انسان پيروز است يا مرگ پيروز
اس��ت؟امروز دو وظيفه فراروي ما اس��ت ،يكي توليد علم و ديگر اين كه علم توليد شده صائب و صالح باشد و در
مسير صحيح به كار گرفته شود.
بخشی از سخنرانی آيت اهلل ابوالقاسم عليدوست ،عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 ...در علوم انس��اني ،دانش ،تحقيق و پژوهش بي انتها و بدون مرز هس��تند ،امروز هرچند فعاليتهاي بس��ياري
درباره موضوعهايي همچون فلس��فه و فقه صورت گرفته اس��ت اما كارهاي بر زمين مانده بس��يار است .آنچه به
عنوان دانش ديني اس�لامي در اختي��ار داريم ،قابل احترام و حاصل رنج فراوان انس��انهاي موحد و غيرموحد،
مسلمان وغيرمسلمان اس��ت .دين اسالم با تكريم علم و عالم شروع شد ،اين دين نه تنها علم را احترام كرد بلكه
پديدههاي اطراف علم همانند قلم ،پژوهش و  ...را س��تايش كرد .هنوز شمار زيادي از اين كتابها در بسياري از
رش��تهها معادلي ندارد ،كتابهايي كه از س��نت گفتاري و رفتاري پيامبر اسالم (ص) و اهل بيت (ع) سرچشمه
گرفته اند و به بخش��ي از تمدن بشري تبديل شده اند .مش��كلي كه امروز با آن رو به رو هستيم در نبود اعتماد به
نفس است كه دانشجويان و استادان در مسير طرح نقدهاي نو به مكاتب علمي گام بردارند و از طرفي ،يافتههاي
محققان معاصر به شكل شايس��ته اي مورد توجه قرار نمي گيرد و بيش��تر به دانشمندان درگذشته استناد مي
شود.
بخشی از س�خنرانی حجت االسلام و المسلمين دكترقاس�م كاكايي رييس دانش�كده الهيات و
معارف اسالمي دانشگاه شيراز دبير همايش اهل بيت (ع) وتوليد علم
 ...دانش��مندان مسلمان با درك صحيح ،تسامح و س��عه صدر ،علم را از هر نقطه دنيا فرا گرفتند ولي تنها مصرف
كننده علم نبودند بلكه آنچه در كارنامه علمي آنها مي درخش��د ،توليد علم اس��ت .چندين س��ده دانش��مندان
مس��لمان مانند ابن سينا و فارابي در فلسفه ،جابربن حيان در شيمي ،خوارزمي در رياضي ،ابن خلدون در تاريخ،
مس��عودي در جغرافيا ،ابن هيثم در فيزيك و رازي در طب ،بر تارك علم درخشيدند به گونه اي كه اروپا كه مي
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بايس��ت ميراثدار يونان و روم باستان باشد ،قرنها از دس��تاوردهاي فرهنگ و تمدن اسالمي بهره گرفت .ايران
باس��تان با همه علمش نتوانست دانش��مندان و فالسفه اي همچون سقراط ،افالطون و ارس��طو بپروراند اما به
بركت اسالم ،آنچنان استعداد مردمش شكوفا شد كه بزرگترين دانشمندان علوم عقلي و نقلي ،تجربي و عرفاني
را در سرزمين ايران بايد جست و جو كرد.
نقش اهل بيت در برپايي تمدن اس�لامي و توليد علم به طور شايس��ته تبيين نش��ده اس��ت ،هدف برپايي اين
همايش تبيين ناگفتهها در اين عرصه است  .همايش علمی پژوهشی اهل البيت (ع) و توليد علم در ادامه سلسله
همايشهاي س��يزدهمين جشنواره بین المللی امام رضا (ع) برگزار مي شود .اين همايش با همكاري دانشكده
الهيات و معارف اسالمي دانشگاه شيراز ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و بنياد بین المللی امام رضا (ع) برگزار
شد .

بخش�ی از سخنرانی دكتر سيد ضياءهاش�مي  ،معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم  ،تحقيقات و
فناوري
 ...بايد با رويكرد علمي ،تاثير س��بك زندگي ديني را با بهره گيري از منابع غني اس�لامي به جامعه امروز نش��ان
دهيم .اهل بيت (ع) هم در زمان خود و هم امروز از مرجعيت علمي برخوردار هستند و دانشگاهيان مي توانند با
بهره گيري از چنين منبع عظيمي ،پاسخ پرسشها و مجهوالت عصر امروز را استخراج كنند.
مرثيه س��رايي ،دعا ،نيايش و اجتماعات سرشار از احساس��ات واقعي و پاك براي آشنايي مخاطب دانشگاهي با
سبك زندگي اسالمي كافي نيس��ت بلكه بايد بارويكرد علمي از سبك زندگي و سيره اهل بيت (ع) اقتباس و به
فرهيختگان جامعه عرضه ش��ود.گاه درباره س��خنان علمي و جديد فالن دانشمند و نظريه پرداز گفته مي شود
كه اين موضوعها يك هزار و  400س��ال قبل در احاديث مطرح بوده اس��ت  ،اما اين ادع��ا نمي تواند با مخاطب
ارتباط درس��تي برقرار كند .اگر از چنين قضاياي علمي برخوردار بوده ايم پس چرا زودتر از ديگران آن را عرضه
نكردهايم؟
جاي كار فراواني در فرهنگ اهل بيت (ع) وجود دارد و سلسله جشنوارههاي بین المللی امام رضا(ع) كه همايش
اهل بيت (ع) و توليد علم يكي از آنهاس��ت ؛ مي تواند افق روش��ني را در موضوعهايي همچون س��بك زندگي و
خانواده با فراهم كردن زمينه فعاليتهاي علمي خالقانه ،ايجاد كند.
دانشگاه كانون دانش ،فرهنگ و دين است و بدون شك ،نظريه پردازي و توليد علم در اين عرصه بدون اجتهاد و
كوشش مستمر و فراوان ميسر نخواهد بود.
برگزیدگان همايش علمی پژوهشی اهل البيت (ع) و توليد علم
ج��واد عارف با مقاله تبیین رویکرد فریقین به «علم» با مقایس��ه کتاب «فضل العل��م» کافی و «العلم» صحیح
بخاری
دکتر شکرا ...خاکرند با مقاله ارزیابی سیر تطور اندیشه و تولید علوم اسالمی براساس سیره اهل بیت(ع)
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ولی ا ...عباسی با مقاله مبانی دین شناختی علم دینی از دیدگاه اهل بیت
احمد جعفری با مقاله بررسی تحلیلی تطبیقی آرای جنین شناسی در دعای عرفه
دکت��ر علی تقوی با مقاله تولید علم و تکنولوژی مدرن در بوته نقد پس��ا مدرن ب��ا تکیه بر محوریت مکتب اهل
البیت علیهم السالم
احد داوری با مقاله چرایی و مبانی شاگرد پروری در سیره علمی و عملی امام صادق عليه السالم
دکترمحمدرضا رجب نژادبا مقاله بررسی تأثیرعلوم انسانی اسالمی برتولید علم ونوآوری درطب وحفظ الصحه
رقیه شجاعی با مقاله بررسی نقش تعامل معصومین با مخالفان ،در تولید علم
لسما ِء ذاتِ اَل ْ ُح ُب ِ
ك)) و((بِغ َْي ِر َع َم ٍد
دکترمحمد میر با مقاله بیان قانون گرانش عمومی بر پایه بررس��ی آیات (( َو ا َ َّ
ت ََر ْون َ َها)) و روایت حسین بن خالد از امام رضا
دکترمصطفی فقیه اسفندیاری با مقاله کاربرد قواعد منطق تصدیقات در احادیث امام رضا (علیه السالم)
هیأت علمی و هیأت داوران همايش علمی پژوهشی اهل البيت (ع) و توليد علم
بخش داخلی
 دکتر محمدباقر عباسی			
دکتر قاسم کاکایی
 دکتر علی محمد ساجدی		
دکتر نعمت ا ...بدخشان
 دکتر علیرضا ساجدی			
دکتر عبدالعلی شکر
 دکتر الله حقیقت		
دکتر علیرضا فارسی نژاد
 دکتر محمد شریفانی			
دکتر محمد بنیانی
 دکتر زهرا قاسم نژاد		
دکتر محمدهادی زبرجد
 دکتر مهدی احمدی		
دکتر علی اکبر کالنتری
 دکتر محمدجواد سلمانپور			
دکتر مرتضی رحیمی
 دکتر محمدهاشم پور موال			
دکتر علی ثامنی
 دکتر سولماز کاراندیشدکتر مجتبی جاویدی		
بخش خارجی
 دکتر کشفی			
دکتر بابک شمشیری
 دکتر سعید زاهد زاهدانی			
دکترهادیان شیرازی
 دکتر مهرزاد منصوری		
دکتر غالمحسین زمانی
 دکتر سیدضیاء الدین تابعی			
دکتر شکراله خاکرند
 دکتر مرزوقی			
دکتر امید اسمانی
 دکتر تقوی			
دکتر محمد مزیدی
دکتر آفرین زارع
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همایش
« از حریم فاطمی تا حریم رضوی»
استان قم
دانشگاه صنعتی قم

همایش «از حریم فاطمی تا حریم رضوی» با دریافت
 116مقاله در س�ه بخش مقاله  ،دلنوش�ته و کلیپ در
تاریخ  27آبانماه  1394با حضور مس�ئوالن وزارت
عل�وم  ،تحقیقات و فناوری و مس�ئوالن اس�تانی در
سالن همایشهای شهید آخوندی دانشگاه صنعتی
قم با تجلیل از برگزی�دگان همایش به کار خود پایان
داد .
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بخشی از سخنرانی بهرام خوشنویسان رئیس دانشگاه صنعتی قم
 ...ایرانی��ان به خادم امام رضا (ع) معروف هس��تند ،مردم ایران ارادت خاصی به ام��ام رضا (ع) دارند ،از همین رو
همیشه در تالش هستند خدمتگزار زائران این امام رئوف باشند .دانشگاه صنعتی قم برای نخستین بار عهدهدار
برگزاری همایش حریم فاطمی تا حریم رضوی بوده اس��ت.امیدواریم همایش حریم فاطمی تا حریم رضوی به
اهدافی که به دنبال آن بوده است رسیده باشد و از سوی دیگر در سال آینده مناسبتر از سالهای گذشته برگزار
شود.
بخشی از سخنرانی دکتر رشید جعفر پور رئیس اداره پشتیبانی از فعالیتهای دینی قرآنی وزارت
علوم تحقیقات و فناوری
 ...فرهنگ رضوی با فرهنگ ایران عجین ش��ده اس��ت ،بواس��طه این فرهنگ امروز حرم ام��ام رضا (ع) به یکی
از مهمترین کانونهای گردهمایی معنوی همه ایرانیان تبدیل ش��ده اس��ت.وزارت عل��وم به عنوان مهمترین
متصدی مباحث فرهنگی در کش��ور نقش مهم و ویژه ای در گس��یل و هدایت مردم ب��ه این مکان معنوی دارد،
وزارت علوم با زمینه سازی و تسهیل شرایط برای برگزاری چنین جشنوارههایی می کوشد ،تا این فرهنگ غنی
شده در میان ملت ایران را روز به روز نهادینه تر کند.
برگزیدگان همایش «از حریم فاطمی تا حریم رضوی»
بخش مقاالت
رتبه اول :مریم فخرالدینی و سعیده بینا از استان اصفهان
رتبه دوم  :اسماعیل خارستانی از استان تهران
رتبه سوم  :فهیمه غالمی زارع از استان گیالن
رتبه چهارم  :زهرا محققیان و نسیبه علمایی از استان اصفهان
بخش دل نوشته
رتبه اول :حیدر نایبی
رتبه دوم :ستار رستمی
رتبه سوم :مرضیه نیکزاد
رتبه چهارم :سید مرتضی موسوی
بخش کلیپ
محمود نیکمرام
هیأت علمی و هیأت داوران همایش «از حریم فاطمی تا حریم رضوی»

		
سید محمود فخراالسالم طباطبایی
حجت االسالم و المسلمین دکتر سعید امیدیان
					
رضا ابوذر

حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن اکبری
احمد حسین پور علوی
اصغر نوبخت
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همایش مبانی سلوک معنوی در
سبک زندگی رضوی
استان کرمانشاه
دانشگاه رازی
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برگزیدگان همایش مبانی سلوک معنوی در سبک زندگی رضوی
خسرو شهیدی  ،س��میه فالحی نژاد با مقاله محبت مردم و اکرام و تکریم آنان در سبک زندگی وسلوک معنوی
رضوی (ع)
عبدالرضا نادری فر ،شکوفه حسینی شورابه با مقاله تاملی بر ابعاد جامعه شناسی سلوک معنوی در سیره وسبک
زندگی فردی و اجتماعی رضوی
میالد اختراعی ،آرمان امیری با مقاله آس��یب شناسی بهداش��ت معنوی و روانی در سبک زندگی رضوی و نقش
تعلیم و تربیت به عنوان راهبردی ضروری
مجتبی اخوان ،فاطمه حمیدیان با مقاله ضرورت شناساندن زیارت ،با معرفت ،عاملی برای ارتقای معنوی زائران
رضوی
مطهره آقالری ،زهرا آقالری با مقاله تعلیم نماز از طریق وب س��ایتهای مذهبی -اسالمی ،با تاکید بر آموزههای
امام رضا(ع)
محمدرضا یوس��فی ،سمانه کاظمی با مقاله بازتاب نقش وضو در س��لوک معنوی امام ثامن (ع) در ایینه ادبیات
عرفانی فارسی
جعفر علون آبادی با مقاله چگونگی کارکرد گردشگری زیارتی امام رضا(ع) در توسعه فرهنگ رضوی ،وحدت و
جلوگیری از جریانات تروریستی در منطقه
یداهلل حاجی زاده با مقاله آسیب شناسی جریانهای افراطی و آسیب رسان به سلوک معنوی ،با تکیه بر فرهنگ
و آموزههای رضوی
مریم قوجائی خامنه با مقاله بررس��ی تاثیرات آس��یب زای افکار و آراء غالبان بر سلوک معنوی به اسناد روایات
رضوی
هیأت علمی و هیأت داوران همایش مبانی سلوک معنوی در سبک زندگی رضوی
دکتر محمد ابراهیم مالمیر
دکتر فاطمه کالهچیان
دکتر شهریار همتی
دکتر مهرداد صفرزاده
دکتر حسین بیگلری
دکتر غالمرضا سالمیان
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همایش کرسیهای آزاداندیشی
و مناظرههای رضوی
استان گیالن
دانشگاه رشت

همای�ش کرس�یهای آزاداندیش�ی و مناظرهه�ای
رضوی با هدف «اش�اعه و ترویج فرهنگ رضوی» در
تاالر حکمت دانش�گاه گیالن برگزار شد .مقاالت بر
اس�اس پنج محور اخالق و مناظرههای رضوی ،ابعاد
علم�ی و مناظرههای رضوی ،بررس�ی مقایس�ه ای
مناظرههای رضوی با سایر متفکران ،فضای فکری و
تاریخ عصر حکومت عباس�ی و مناظرههای رضوی و
موضوعات مرتبط به دبیرخانه این همایش رسید که
پس از داوری  21مقاله انتخ�اب که  7مقاله به صورت
ارائه شفاهی و  14مقاله به صورت پوستر ارائه شد.
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بخشی از س�خنرانی حجتاالسالم والمس�لمین مصطفی حائری فومنی دس�تیار ویژه وزیر امور
خارجه در امور نظارتی
 ...برگزاری کرس��یهای آزاداندیشی در دانشگاه یکی از ابتکارات خوب و ارزشمند مقام معظم رهبری می باشد
که دانش��جویان باید از این فرصت به وجود آمده برای واکاوی ،بازنگری و بررسی مسائل روز استفاده کنند و به
استخراج و دریافت نکات کلیدی در همه زمینهها بپردازند.
مذاکره و مناظره با دش��منان برگرفته از فرهنگ مکتب اسالم است .وقتی امام رضا(ع) از مدینه به خراسان آمد،
ش��رایطی فراهم شد تا حضرت با مخالفینش به مناظره بنشیند .امام هشتم(ع) بر مبنای علم امامت از مکنونات
قلبی و فکری مامون در برگزاری جلسه مناظره خبر داشتند  ،با این حال مناظره را پذیرفتند .
ائمه اطهار(ع) از یک نکته روششناس��انه در مناظراتشان بهره میگرفتند و هرگز خودشان را حق کامل فرض
نمیکردند ،بلکه با حقیابی و حقگویی از مغالطه دوری میجس��تند .یکی از مالکهای روششناس��ی امامان
بهویژه امام رضا(ع) این بود که محور لجبازی و عناد در مناظراتش��ان وجود نداش��ت و عالوه بر استدالل عقلی و
نقلی سعی میکردند با منش و مالکهای عملیشان طرف مقابل را تحت تاثیر صداقتی که وجودشان بود ،قرار
دهند.
یکی از اصول بس��یار مهم در مناظرات رضویه تکیه بر مش��ترکات به عنوان یکی از قویترین روشهای مناظره
اس��ت .در واقع امام رضا(ع) بر مبنای وجود مشترکاتی وارد مناظره میشدند و در غیر این صورت با هیچ فردی
مناظره نمیکردند  .حضرت در مواجهه با اهل کتاب از طریق اس��تدالل عقلی و بر اساس مشترکات اعتقادی و
دینی به رفع اش��کاالت و اثبات حقایق در اسالم میپرداختند  ،زیرا بدون تعقل نمیتوان تناقضات بین ادیان را
تش��خیص داد و راه مطلوب را پیدا کرد.امام در استدالالت خویش از انجیل استفاده میکرد  .علمای مسیحی با
این استدالالت قوی قانع میشدند و بر تسلط امام رضا(ع) از کتاب الهیشان صحه میگذاشتند.
بخشی از سخنرانی دکتر فاطمه کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیالن
 ...دانشجو باید لوازم مربوط به کرسیهای آزاداندیشی را بشناسد و گام به گام زمینه را برای عملیاتی کردن این
مهم تدارک ببیند .امروز بیش از یک دهه از مطالبه رهبری میگذرد ،اما فعالیتهای صورت گرفته در این حوزه
دارای ژرفای الزم نیست.
ق��رآن کریم از پیامب��ران ادیان توحیدی ک��ه مناظره را دس��تور کار خویش قرار دادهاند ،س��خن میگوید .اما
مناظرات ژرف امام رضا(ع) بس��یار شنیدنی اس��ت .آن چیزی که مناظرات حضرت را متفاوت میکند ،شرایط
زمانی اس��ت که امام رضا(ع) در کوفه ،بصره ،بغداد و خراسان بزرگ در آن قرار داشتند .بحثهای کالمی و غیر
کالمی امام رضا(ع) در هر دوره تاریخی به عنوان یادگاری ارزشمند ،نوعی چالشآفرین بود.
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برترینهای همایش کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی
وحید درج در با مقاله بررسی محورهای اخالقی مناظرات امام رضا (ع)
محدثه فرجی  /مرضیه دهقان با مقاله جایگاه اخالق در مناظرات رضوی
سید سینا معصومی با مقاله مناظرههای رضوی ،الگویی نوین در اخالق مدیران
ّ
حسین جدی با مقاله ابعاد علمی مناظرات رضوی :الگویی مناسب برای تحقّق کرسیهای آزاد اندیشی
فهیمه غالمی زارع زاده با مقاله روش شناسي مناظره امام رضا(ع) با بزرگان اديان
شیوا عاشوری دهسری ـ حسین محمدی با مقاله انديشههاي اقتصادي امام رضا (عليه السالم ) و الگوي مصرف
از منظر امام رضا (ع)
مریم حق پرست با مقاله مناظرات امام هشتم (ع) و دفاع از اهل بیت (ع)
مژگان عبدالهی دارس��تانی با مقاله توجه به داشتن جسمی سالم و پیش��گیری از بیماریها از طریق تغذیه ی
مناسب از دیدگاه امام رضا (ع)
نیلوفر قانع با مقاله بررسی ضرورت و چیستی مناظرات امام رضا(ع)
فاطمه علیپوریگانه با مقاله نقش مناظرات رضوی در رشد و حق یابی و حق جویی
مطهره اسدی سالک معلمی ـ ارغوان قنبر با مقاله اخالق و معنویت در مناظرات رضوی
س��یده صفا رضوی نژاد ـ عطیه پورعلیزاده با مقاله بررسی ضرورت و چگونگی مناظرات امام رضا (ع) با پیروان
ادیان و مکاتب دیگر
معصومه احمدی پور با مقاله سیره اخالقی و عملی امام رضا”ع”و نقش آن در مناظرات
آسانا نظری با مقاله فضای فکری ،تاریخ عصر حکومت عباسی و مناظرات رضوی
ساناز اورمزد با مقاله دید کلی از مناظرات امام رضا (ع)
معصومه جاللیان با مقاله سیره اخالقی و تربیتی امام رضا باتوجه به قرآن و مناظرات ان حضرت
رعنا علیزاده واجاری با مقاله معنویت از دیدگاه امام رضا و نقش معنویت در روابط افراد جامعه
مرجان انتظاری ـ یگانه غالمی با مقاله ضرورت و روش شناسی مناظرات امام رضا (ع)
السالم و کارکرد اخالق در مناظره
مژگان ریماز با مقاله سیره ی عملی و اخالقی امام رضا علیه ّ
شادی بازازرده با مقاله سبک زندگی اسالمی از منظر امام رضا علیه السالم
مهدیه محمودی با مقاله جایگاه نماز از منظر امام رضا (ع) و نقش آن درمناظرات
هیأت داوران همایش کرسیهای آزاداندیشی و مناظرههای رضوی
دکتر محمدرضا غالمی
		
دکتر ابراهیم قاسمی روشن
امیر نورانی مکرم دوست
		
دکترعطاء اله اسماعیلی
ایراندخت فرخپور
			
محمد آذین فر
حمید قربان پور
			
محمدهادی غفاری
محمدرضا باغبان زاده
			
مهدی حسینی
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اختتامیه برنامههای بخش
دانشگاهیان
معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت
علوم تحقیقات و فن آوری
استان خراسان رضوی – مشهد
مقدس
 3آذرماه 1394

بخ�ش دانش�گاهیان س�یزدهمین جش�نواره بین
المللی ام�ام رضا (ع) با حضور  22دانش�گاه کش�ور
با  22عن�وان برنامه با موضوعات علمی پژوهش�ی ،
فرهنگی  ،هنری  ،س�ینمایی و  ...از بین شش هزار اثر
که توسط دانشجویان و اساتید خلق شده است 400
اثر برگزیده اعالم شد .
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بخش�ی از سخنرانی دکتر سید ضیاءهاش�می معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و
فناوری
 ...حضور گسترده دانشجویان در بخش دانشگاهیان سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) اثبات کرد
دانشگاههای ما کانون علم ،دین و فرهنگ اند و دانشجویانی که آثار خالقانه خود را در زمینههای مختلف در این
جشنواره خلق کرده اند ،مفاخر این کش��ورند.از روزی که طرح نهضت رضوی در دانشگاهها مطرح شد ،گمان
نمی کردیم به این س��رعت با اس��تقبال گسترده دانشگاهیان مواجه ش��ویم به طوری که براساس نامه ارسالی
به دانش��گاهها برای ثبت نام اولیه دانشجویان برای سفر به مش��هد مقدس و زیارت حرم مطهر رضوی،در قالب
کاروان زائرن پیاده ،تاکنون حدود  15هزار نفر دانشجو اعالم آمادگی کرده اند درحالی که پیش بینی ما حدود
 2000نفر بود.این در حالیس��ت که س��ال گذشته هزار و  200نفر از دانش��جویان در پیاده روی رضوی شرکت
کردند و به رغم اینکه امسال سقف ثبت نام را دو هزار نفر قرار دادیم تاکنون  15هزار دانشجو ثبت نام کردند که
نشان می دهد که دانشجویان ما متدین و تجلی عینی دیانتند.
 22جشنواره در قالب جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در دانشگاههای کشور در طول کمتر از یک سال برگزار
و حدود  6000اثر فاخر توسط جوانان دانشجو تولید شد که  400اثر برگزیده در مجموع داشت .
بخش�ی از س�خنرانی محمد حس�ن واحدی معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اس�تانداری
خراسان رضوی
 ...خروجی بخش دانشگاهیان جش��نواره بین المللی امام رضا (ع) ارائه ایدههای الزم از سوی دانشجویان برای
ارتقای فرهنگ میزبانی از زائران در مش��هد مقدس باش��د.فرهنگ میزبانی از زائران در مش��هد مقدس دارای
ضعفهایی اس��ت ،جش��نواره امام رضا(ع) می تواند به م��ا در ارتقای این فرهنگ کم��ک کند.ترویج و تثبیت
فرهنگ رضوی با اثرگذاری بر زندگی مردم دو هدف اصلی برگزاری برنامههای جشنواره امام رضا (ع) در داخل
و خارج از کش��ور اس��ت که دانش��جویان با ایدهها و خالقیتهای خود می توانند این جشنواره را در رسیدن به
اهداف مزبور پیش ببرد.پس از  13دوره از برگزاری جش��نواره بین المللی امام رض��ا (ع) و تولید انبوهی از آثار
فاخر رضوی ،باید زمینه عملیاتی کردن این تولیدات فراهم شود.
دانش��جویان وارد بحث جاده والیت که مسیری از ش��لمچه تا مشهد است ،ش��وند و درباره معرفی فعالیتهای
فرهنگی و آثار تاریخی مرتبط با امام رضا (ع) در این مس��یر به مس��ئوالن ایده بدهند.جشنواره بین المللی امام
رضا (ع) در خط مقدم برنامههای دهه کرامت قرار دارد و این جشنواره می تواند ما را در اجرایی شدن سند جامع
توسعه کمی و کیفی زیارت بویژه راه اندازی شبکه ملی زیارت یاری دهد.
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بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المس�لمین دکترمصطفی فقیه اسفندیاری دبیرهیات علمی
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع)
 ...انقالب اسالمی بسترس��از تمدنی نوین است و جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در راستای این تمدن سازی
نوین اس�لامی برگزار می ش��ود .بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در این جش��نواره به حض��ور فرهیختگان حوزه
و دانش��گاه برای ارتقای کیفی برنامهه��ا نیاز دارد  .برای ارتق��ای کیفی برنامههای این جش��نواره به ایدههای
دانش��جویان نیاز دارد و این ایدهها را به طرح تبدیل م��ی کند.هرچندظرفیت باالی معارف اهل بیت (ع) بویژه
امام رضا (ع) چیزی نیس��ت که با برگزاری چند دوره از این جش��نواره به آن بسنده کرد اما تا حدودی در این امر
موفق بوده ایم.
همواره س��عی بر این بوده اس��ت تا جش��نواره بین المللی امام رضا (ع) متناسب با سند چش��م انداز جمهوری
اسالمی ،برنامههای باالدستی نظام و متناسب با لقب امام رضا (ع) به عنوان “عالم آل محمد” باشد.
دس��ت کم چند واحد درسی در دانش��گاههای کشور متناس��ب با آموزهها و معارف رضوی به دانشجویان ارائه
ش��ود و دانشجویان با عشق و عالقه به معارف رضوی بپردازند همچنین در سطح تحصیالت تکمیلی رشتههای
مرتبط با فرهنگ و معارف رضوی ایجاد ش��ود .بنیاد بین المللی امام رضا (ع) مجله علمی  -پژوهش��ی با عنوان
فصلنامه فرهنگ رضوی را از دو سال قبل راه اندازی کرده است که از مقاالت علمی خوب دانشگاهها برای چاپ
این نشریه استقبال می کند.
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فصل سوم
برنامههای بین الملل
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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سیزدهمین جشنواره بین المللی امام
رضا (علیه السالم)
در بیش از  719نقطه و  77کشور دنیا
برگزار گردید

بخ�ش بین الملل س�یزدهمین دوره جش�نواره بین
المللی ام�ام رضا(ع) با محوریت س�ازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی کش�ور و با همکاری مجمع جهانی
اهل بیت(علیهم السالم)  ،جامعه المصطفی العالمیه،
وزارت امور خارجه و مرکز ام�ور بین الملل و مدارس
خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش برگزار شد .
بخش بین الملل جش�نواره تجربه ای جدید  ،گرانبها
و ارزش�مند از برگزاری مراس�م روز بین الملل تحت
عنوان «مجم�ع جهانی خادم�ان فرهنگ رضوی » و
برگ�زاری « همایش تجلیل از بان�وان مروج فرهنگ
رضوی » ب�ه میزبانی س�ازمان فرهن�گ و ارتباطات
اسالمی را شاهد بود .
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آلباني

• انتشار شماره  27نشری ه «عشق اهل البیت (ع)»
•برگزاری جشن میالد امام رضا (ع) توسط رایزنی جمهوری اسالمی ایران در شهر تیراننا
•انتشار دو نشریه اختصاصی درباره امام رضا(ع) و مفاهیم فرهنگ رضوی

آلمان

•برپایی نمایشگاه عکس
•توزیع اقالم متبرک رضوی
•برگزاری جشن میالد امام رضا(ع) جهت بهره برداری شیعیان مقیم این کشور در :
•مرکز اسالمی ایرانیان مقیم برلین
•مسجد امام رضا علیه السالم – برلین
•مسجد امام جعفر صادق علیه السالم – برلین
•مسجد افغانهای مقیم برلین
•مرکز اسالمی االرشاد (القائم) – برلین

ارمنستان

•برگزاري آيين گراميداشت ميالد حضرت معصومه (س)
•برگزاری نشستهای تفسیر قرآن كريم با موضوع «جایگاه قرآن در سیره علمی و عملی امام هشتم (ع)»
•برگزاری جشن میالد امام رضا(ع)
•تقدیر فعاالن قرآنی در شب میالد آن حضرت
•انتشار ماهنامه ویژه دهه کرامت

افغانستان( کابل )

•برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی رضوی
•انتشار کتاب خدای کودکان به مناسبت دهه کرامت
•برگزاری نمایشگاه قرآن در مسجد امام رضا(ع)

اندونزی

•برپایی نمایشگاههاي رضوی
•برپایی نمایشگاه تخصصی رضوی با همکاری رایزنی فرهنگی و نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه
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انگلیس

•برگزاری جشن میالد امام رضا(ع) و جلسات تفسیر قرآن در مرکز اسالمی انگلیس

اوگاندا

•برگزاری مراس��م جشن میالد امام رضا(ع) به همراه سخنرانی علمی در مسجد خواجههای اثنی عشری و
رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
•دیدار با ایتام مدرسه امام رضا(ع) و رسیدگی به امور آنها

پاكستان

•برگزاري جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع)
• برپایی نمایشگاه آثار فرهنگی (در سه شهر اسالمآباد  ،پیشاور و حیدر آباد)
•برگزاری نشست تخصصی گردشگری فرهنگی با محوریت زیارت امام رضا(ع) (در راولپندي)
•برگزاری مراسم جشن و محفل شعر درمدحت بارگاه رضوی و معصومه(س) (درشهر راولبندی )
•چاپ مقاله و مطالب موضوعی در رابطه با امام رضا(ع) در روزنامههای کثیر االنتشار
•انتشار گزارش سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) در روزنامه ساندی تایمز اسالم آباد
•برگزاري نمایشگاه کتاب و آثار فرهنگی رضوی (كراچي)
•برگزاری جشن میالد امام رضا(ع)
•برپایی نمایشگاه عکس از بارگاه رضوی (در شهر کویته )
•گردهمایی زبانآموزان فارسي به مناسبت میالد امام رضا(ع) (در الهور )

تاجیکستان

•برگزاری مراسم جشن میالد امام رضا(ع) در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران
•برپایی مسابقه با موضوع زندگانی امام رضا(ع)

تانزانيا

•برپایی نمایشگاه تخصصی امام رضا(ع) در دارالسالم.
•برگزاری چند کارگاه آش��نایی با س��یره امام رضا (ع) و پاس��خگویی به مس��ائل اعتقادی دانش آموزان و
دانشجویان
•برگزاری مسابقات کتابخوانی رضوی
• برگزاري شب شعر و مسابقه «نامه به امام رئوف» توسط رایزنی جمهوری اسالمی ایران
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تركمنستان

•برگزاری هفتمین همایش «میالد امام رضا (ع)» در مرو با حضور شخصیتهای علمی و مذهبی از ایران

تركيه (آنكارا)

•برپایی نمایشگاه آثار فرهنگی رضوی (در دو شهر آنکارا و استانبول)
•برگزاری جشنواره امام رضا (ع) (در دو شهر آنکارا و استانبول )

چين (شانگهای)

•برگزاری جشن میالد امام رضا(ع) در محل سرکنسولگری ایران در شانگهای
•برپایی کارگاه سخنرانی علمی در خصوص جایگاه آن در فرهنگ اسالمی و تشیع

زيمبابوه

•برپایی جش��ن میالد امام رضا(ع) به ش��کل بسیار وسیع در میان ش��یعیان مقیم از کشورهای مختلف در
زیمباوه
•برگزاری نشست علمی با حضور مبلغان اعزامی از ایران

ژاپن

•برپایی مراس��م جش��نی با ش��کوه در توکیو پایتخت این کشور با حضور س��فیر جمهوری اسالمی ایران و
ایرانیان مقیم این کشور

سنگال

•همایش معرفی امام رضا (ع) به جوانان موسسه قادریه از سوی رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
•همایش تبیین جایگاه ام��ام رضا(ع) در تحکیم روابط وحدت بخش میان مس��لمانان و همچنین تقویت
دیپلماسی قرآنی

سوئد

• برگزاري نشست «زنان ،قهرمانان قصه زندگي» همزمان با والدت حضرت معصومه (س)
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عراق

•برگزاري جشنواره امام رضا (ع) در بغداد
انتشار شماره جدید ماهنامه «البصیره» با محوریت زندگانی امام رضا(ع)

فیلیپین

•برگزاری جش��ن میالد امام رض��ا (ع) در رایزنی جمهوری اس�لامی ایران و هم��کاری جامعه المصطفی
العالمیه در شهر مانیل.
• برگزاری مراس��م جشن والدت حضرت امام رضا (ع) با حضور ش��یفتگان خاندان عصت و طهارت (ع) در
مرکز امامیه کیاپو واقع در شهر مانیل

لبنان

•برگزاری نمايشگاهي از آثار هنري و تصاويری از حرم مطهر امام رضا (ع)
•برگزاری جشن میالد امام رضا(ع) در میان شیعیان بیروت
•نصب تنديس شهيد چمران در بيروت همزمان با روز ميالد امام رضا (ع)

مالزی

•برگزاری جشن میالد امام رضا(ع) با حضور ایرانیان و شیعیان مقیم این کشور(در دهلی نو)
•برگزاري نمايشگاه معماری اس�لامی با محوریت حرم مطهر امام رضا(ع) و زیارتگاههای ایران به ویژه (در
بمبئي)

هند

•برگزاري مراسم میالد امام رضا(ع)در مسجد ایرانیان (در بمبئی )
•برگزاری مراسم بزرگداشت میالد حضرت امام رضا (ع) (در شهر نوگانوان )
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فصل چهارم
برنامههای مردمی بزرگداشت دهه کرامت
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جشنهای دهه کرامت
حجت االسالم و المس��لمین حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیرستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
و رئیس ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت  :ویژه برنامههای بزرگداش��ت این دهه از همزمان با میالد
مسعود حضرت فاطمه معصومه (س ) در قم آغاز و تا میالد خجسته حضرت امام رضا (ع) ادامه دارد .برنامههای
رس��می دهه کرامت ،از یکش��نبه (اول ذیقعده)  25آبان در قم و در مراس��می با حضور رئیس دفتر رهبر معظم
انقالب اسالمی آغاز ش��د و همچنین روز پنجم ذیقعده که روز بزرگداشت امامزادگان است با همراهی سازمان
اوقاف و امور خیریه ویژه برنامههایی در تمام بقاع متبرکه امامزادگان و از جمله  350امامزاده اصلی برگزار ش��د
.برگزاری دو مراس��م در حرم مطهر امامزادگان حس��ین بن موس��ی (ع) در طبس و هالل بن علی (ع) در آران و
بیدگل مراس��م ملی این روز اس��ت  .روز  6ذیقعده که روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ است در شیراز و در حرم
مطهر احمد بن موس��ی (ع) اختتامیه جشنهای بزرگداشت حضرت شاهچراغ برگزار شد.در پایان دهه کرامت و
همزمان با میالد هش��تمین اختر آسمان والیت و امامت  ،جشنهای گسترده ای در شب و روز تولد آن امام همام
برگزار می ش��ود ،جش��نواره امام رضا(ع) که با مصوبه هیئت دولت ابعاد مهم بین المللی هم پیدا کرده است و از
نظر موضوعی در  85شاخه مختلف برگزار می شود امسال در  200شهر  79کشور جهان برگزار خواهد شد .ویژه
برنامههایی در  35هزار مس��جد و بقاع متبرکه در ش��ب میالد امام رضا (ع) به همت ش��هرداریها  ،امور مساجد ،
سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان اوقاف برگزار شد  .به همت سازمان صدا و سیما ،در شب والدت امام رضا (ع)
صلوات خاصه آن حضرت از همه شبکههای رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما پخش شد.
تش��کیل  1500ستاد محلی بزرگداش��ت دهه کرامت در س��طح محالت ،جش��ن بانوی کرامت ویژه اساتید و
دانش��گاهیان با همت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها  ،جشنهای گسترده در  40هزار هیئت مذهبی و 20
هزار کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور  ،اعزام مبلغان مذهبی از حوزههای علمیه سراسر کشور به ویژه
قم و مش��ارکت اصناف و بازاریان در برگزاری ایستگاههای صلواتی  ،آذین بندی و اقدامات خیرخواهانه از جمله
کمک به نیازمندان و آزادی زندانیان از دیگر برنامههای س��تاد بزرگداش��ت دهه کرامت بود  .امسال جشنهای
میالد در سایر کشورها هم توسعه بیشتری یافته است.
همچنین حضور  700شخصیت شیعه و محبان اهل بیت از  130کشور از برنامههای بین المللی این دهه است .
دهه کرامت فرصتی مناسب برای ابراز محبت به خاندان پیامبر گرامی اسالم(ص) و شکرگزاری از فرصت حضور
امام رضا (ع) در کشورمان است و بهره گیری ایرانیان از این فرصت مغتنم الزم و ضروریست .
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دستگاههای عضو شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت
مرکز مدیریت حوزه علمیه کشور
				
آستان قدس رضوی
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
آستان مقدسه حضرت معصومه(س)
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
		
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
			
سازمان تبلیغات اسالمی
جامعه انجمنهای اسالمی بازار و اصناف
			
مجمع جهانی اهل بیت (ع)
مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
				
سازمان صدا و سیما
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
		
مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
		
معاونت اجتماعی شهرداری تهران
مرکز رسیدگی به امور مساجد
				
وزارت کشور
سازمان بسیج مستضعفین
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان		
وزارت ورزش و جوانان
			
سازمان بهزیستی کشور
وزارت آموزش و پرورش
			
ستاد کل نیروهای مسلح
کمیته امداد امام خمینی (ره)
			
نهاد کتابخانههای عمومی
سازمان جوانان هالل احمر
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
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بخشی از سخنان حضرت آیت اهلل واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی
 ...آستان قدس رضوی هرچه در توان داشته باشد برای انجام بهتر برنامههایی که برای گرامیداشت دهه کرامت
طراحی ش��ده به کار خواهد گرفت  .یکی از موضوعاتی که در این بحث باید به آن توجه ویژه داشته باشیم  ،تأثیر
امامت و رهبری در انقالب اس�لامی  ،مس��ائل سیاس��ی و اجتماعی و مقابله با قدرتهای ستمگر جهان است .
ش��اد کردن و بصیرت افزایی نیز در جای خود دارای اهمیت اس��ت و منافاتی با این بح��ث ندارد  .انقالب ما یک
انقالب فرهنگی بود و انتظار همه این اس��ت که بحثهایمان هم اصولی و اعتقادی باشد  .همه باید مراقب باشیم
تا کارهای گروهی به مسایل فردی و س��لیقه ای منتهی نشود  .انسان به حکم انسان بودن در معرض گرایش به
مس��ائل فردی اس��ت و اگر مراقب نباش��یم این آفت می تواند به برنامه ریزیها را ه پیدا کند  .گرامیداشت دهه
کرامت کار مهمی است و انجام این مهم توسط هر سازمان یا گروهی که با کیفیت بهتری اجرا شود اجر بسیاری
خواهد داشت و می تواند وسیله عرض ارادت به ساحت قدسی حضرت رضا(ع) و قرب الهی باشد .
بخشی از سخنان حضرت آیت اهلل سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)
 ...شورای هماهنگی جش��نهای دهه کرامت کار پرنش��اطی را به لحاظ محتوایی و اجرایی آغاز کرده است که
جای تقدیر دارد و با معرفت و وفاق برنامههای آن را به سرانجام می رسانند  .دهه کرامت با میالد کریمه اهل بیت
حضرت معصومه (س) آغاز و با میالد امام رضا(ع) به پایان می رس��د که در این ایام بزرگان و مسئوالن با همدلی
در بزرگداش��ت این دهه وارد ش��ده اند  .برگزاری جشنهای دهه کرامت در کش��ورهای مختلف جهان اقدامی
ارزشمند و قابل تقدیر است  .برگزاری دهه کرامت در کشورهای مختلف کار پرارزشی بوده است و در این عرصه
سعی شود تا از نظر محتوایی با ظرافت و دقت در آستان مقدس امام رضا(ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)
کارها دنبال ش��ود  .زیارت نامه حضرت معصومه (س) از زیارت نامه امام رضا(ع) رسیده است و امام معصوم این
زیارت را نقل کرده که نشان دهنده اوج مقام معنوی حضرت است و اینکه زیارت با سالم به حضرت آدم آغاز می
شود که حق پدری بر بشر دارد سپس سالم به حضرت نوح می کند که این امر نشان می دهد اسالم همه انبیای
الهی را قبول و نسبت به آنها ادب و احترام دارد .

بخشی از سخنان حضرت آیت اهلل سیدعلی اصغر دستغیب تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن
موسی الکاظم (ع)
 ...حمایت و پش��تیبانی از مقام والیت در عصر ما از مهم ترین وظایف است  .دهه کرامت در راستای نشر فرهنگ
کرامت با نگرش به س��بک زندگی الگوهای ب��زرگ بلکه عالی ترین الگوهای کرامت در جامعه اس��ت  .حضرت
ش��اهچراغ(ع) جایگاه خاصی در معرفی والیت برادر بزرگوارش��ان حضرت امام رضا(علیه السالم ) داشتند  ،در
ش��رایطی قرار گرفته ایم که تاریخ حیات ائمه در برخی مقاطع تکرار ش��ده اس��ت و حمایت و پشتیبانی از مقام
والیت در عصر ما از مهم ترین وظایف اس��ت  .دهه کرامت ارزش ویژه دارد و مردم براساس مودتی که به خاندان
ائمه اطهار(علیهم السالم ) دارند به س��مت حرمهای مطهر جاری هستند و البته نقش عمده ای خواص و ستاد
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دهه کرامت داش��ته و می تواند باالتر از این داشته باشد که از لحاظ معرفتی نیز گامهایی برداشته شود تا مردم با
شناخت و آگاهی بیشتری به زیارت نائل شوند  .توصیه مقام معظم رهبری این بوده است که این مرقد تابناک که
قبله امید مردم است  ،اهتمام بیشتری برای آن انجام شوند و توسعه داده شود که هم امکانات بیشتری در اختیار
زائرین قرار داده شود و هم از لحاظ معرفتی پایههای قوی تری داشته باشد .
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اهم فعالیتهای دستگاههای عضو شورای دهه کرامت سال 94

ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور
•برگزاری ویژه برنامههایی در  35هزار مسجد و بقاع متبرکه در شب میالد امام رضا (ع)
•تشکیل  1500ستاد محلی بزرگداشت دهه کرامت در سطح محالت
• جشن بانوی کرامت ویژه اساتید و دانشگاهیان با همت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
•جشنهای گسترده در  40هزار هیئت مذهبی و  20هزار کانون فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور
•اعزام مبلغان مذهبی از حوزههای علمیه سراسر کشور به ویژه قم
•برگزاری ایس��تگاههای صلواتی  ،آذین بندی و اقدامات خیرخواهانه از جمله کمک به نیازمندان و آزادی
زندانیان با مشارکت اصناف و بازاریان
•حضور  700شخصیت شیعه و محبان اهل بیت از  130کشور در ایران و شرکت در مراسم دهه کرامت
سازمان بهزیستی کشور
•جش��نواره فرهنگی و آموزش��ی اعیاد رضوی ویژه کودکان همزمان با دهه کرامت در  17هزار مهد کودک
سراسرکش��ور و هدف از برگزاری جش��نواره در ایام دهه کرامت شناس��اندن ارزشها و ش��خصیتهای
تأثیرگذار دین اسالم از جمله حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س)
وزارت آموزش و پرورش
• برگزاری جشنواره کتاب سال و اجرای طرح صالحین در دهه کرامت
• دیدار با مراجع تقلید  ،دیدار و تجلیل از خانوادههای معظم شهداء  ،جانبازان و ایثارگران
• اعزام بانوان وزارتخانه به بارگاه حضرت معصومه (س)
• برپایی نمایشگاه کتاب
• اجرای طرح صالحین با هدف سخنرانی با موضوع سیره رضوی با حضور بسیجیان وازرتخانه و کارکنان
• برگزاری مسابقات فرهنگی با موضوع سیره رضوی
• مسابقات ورزشی بانوان جام کرامت
• برگزاری همایش جاده والیت
• برگزاری جشن والدت امام رضا (ع) و تقدیر از هم نامان امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
• برگزاری جش��نهای دهه کرامت در  79کشور دنیا همراه با برگزاری نشستهایی پیرامون سیره و روش
امام رضا(ع)  ،حضرت معصومه (س) و حضرت احمدبن موسی (ع)
• اعزام شخصیتهای علمی  ،فرهنگی و نخبگان فرهیخته به کشورهای مختلف همزمان با دهه کرامت
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شهرداری تهران
•برگزاری مراسم و تقدیر از  500خادم رضوی ساکن تهران در شب والدت امام رضا(ع)
•برگزاری جشنهای دهه کرامت در بخشهای سخنرانی  ،تواشیح و اجرای نمایش
•برپایی نمایشگاه در نگارخانهها به مناسبت دهه کرامت
•برگزاری شب شعر در مناطق مختلف تهران
•برگزاری جشنهای زیر سایه خورشید در مناطق  15و  18تهران
•برگزاری برنامه رأفت کریمانه در مناطق مختلف تهران
•برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع سیره رضوی
•توزیع تبرکات خادمین رضوی
•برپایی نمایشگاه کتاب با موضوع امام رضا(ع)  ،حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسی(ع)
•برپایی نمایشگاه عکس و خوشنویسی همراه با مسابقه در دهه کرامت
•برپایی جش��نهای ویژه دهه کرامت با عنوان «مهر هش��تم » با تعامل و مشارکت مساجد  ،شوراها  ،بسیج
و گروههای مردمی به مدت  10ش��ب در یکی از بوس��تانهای منتخب و مساجد هریک از مناطق  22گانه
شهر تهران
•برگزاری جشن «خواهر خورشید » همزمان با ایام والدت حضرت فاطمه معصومه(س)
•برپایی  22نمایشگاه «قطعه ای از بهشت»
•برپایی نمایش��گاه عکس«کرام��ت کریمان»حرم مطه��ر امام رضا(ع)،حض��رت معصومه(س)وحضرت
احمدبن موسی(ع)
مرکز امور زنان نهاد ریاست جمهوری

•برگزاری همایش دختران امروز  ،زنان موفق فردا همزمان با دهه کرامت
•برپایی جشنهای مختلف بویژه مولودی خوانی در دهه کرامت
•برگزاری نشست تخصصی با موضوع دختران

سازمان اوقاف و امورخیریه کشور
•برگزاری بزرگداشت و تجلیل از امامزادگان در  350امامزاده کشور
•برپایی نمایشگاهی از تابلوهایی با موضوع سبک زندگی رضوی و امامزادگان
•برگزاری کنگره ملی بزرگداشت حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) در طبس
•برگزاری کنگره ملی بزرگداشت حضرت هالل به علی (ع) در آران و بیدگل
•انتشار سلسله تابلوهای نمایشگاهی با موضوع سبک زندگی رضوی و تجلیل از امامزادگان در سراسرکشور
•ارایه محصوالت فرهنگی و کتاب با قابلیت دانلود در سایت فرهنگیو پژوهشی اوقاف
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•اجرای ویژه برنامه تجلیل از خادمین و هیأت امنای بقاع کشور
•برگزاری جشن والدت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) در دوهزار امامزاده
•برگزاری جشن تکلیف دختران
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان
•برگزاری جشنواره «مداد کمرنگ» و «آیین دوستی» همزمان با دهه کرامت با هدف شناخت بیشتر سیره
و سبک زندگی امام رضا(ع) و حضرت معصومه (س)
•برگزاری هیأتهای انصارالمهدی (عج) ش��هری در دهه کرامت بامحوریت س��یره امام رضا(ع) و حضرت
معصومه(س)
•برگزاری خیمههای معرفت دانش آموزی به منظور پرسش و پاسخ و مباحث عقیدتی و شخصیت شناسی
و ابعاد وجودی امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)
•برگزاری اردوی طالیه داران ویژه مسئوالن انجمن اسالمی مدارس در ایام دهه کرامت
•برگزاری مس��ابقه کتابخوانی به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان با س��یره امام رضا(ع) از کتاب « امام
رضا(ع) و زندگی » در ردههای تشکیالت دانش آموزی
•برپایی دومین جشنواره «آیین دوستی» پیرامون نامه امام رضا(ع) به حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
•جامعه انجمنهای اسالمی بازار و اصناف
•برگزاری جشنهای زیر سایه خورشید
•برپایی مراسم غبارروبی امامزاده حسن (ع) و امامزاده پنج تن (ع) و تجلیل از امامزادگان
•توزیع شاخههای گل در روز والدت حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)
•برگزاری جشن دهه کرامت ویژه بازرسان واحد بازرسی اتاق اصناف
•برگزاری جشن دهه کرامت در حسنیهها و تکایای مربوط به اتحادیههای صنفی تحت پوشش
•ارسال پیامک تبریک ایام دهه کرامت براساس عناوین روز شمار به واحدهای صنفی تحت پوشش
•استفاده از احادیث قدسی ویژه ایام دهه کرامت بر سربرگ مکاتبات اداری
•نصب بنر متحدالشکل بر سردرب اتحادیهها و آذین بندی مناسب ایام دهه کرامت
•دیدار با خانوادههای شهدا و ایثار گران اصناف
•برپایی ایستگاه صلواتی
•و...
مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم
•برگزاری همایش فرهنگ رضوی در بیش از  70کشور جهان
•ترجمه و چاپ کتاب به زبانهای انگلیسی،لهاس��ا ،ترکی  ،اردو و فرانس��ه و دیگر زبانها در ارتباط با سیره
امام رضا(ع) و توزیع در خارج از کشور
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•تألیف کتاب «امام رضا (ع) در روایت اهل سنت» به زبان تایلندی
•معرفی فعاالن و خادمان فرهنگ رضوی با همکاری دستگاههای همزمان با دهه کرامت
•تهیه بستههای فرهنگی و محصوالت نرم افزاری در ارتباط با فرهنگ رضوی با همکاری جامعه المصطفی
 ،بنیاد بین المللی امام رضا(ع) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و ارسال به خارج از کشور
•معرفی مساجد  ،مراکز و موسسات دینی و مذهبی به نام امام رضا(ع) در خارج کشور
سازمان تبلیغات اسالمی
•برگزاری گفتمانهای دینی با موضوع دهه کرامت و تبیین سیره ائمه اطهار (ع) همزمان با دهه کرامت
•برگزاری برنامههای متمرکز در بیش از  30هزار کانون فرهنگی تبلیغی
•برگزاری برنامههای ویژه دهه کرامت در انجمنهای اسالمی ادارات و کاخانجات تحت پوشش
•برگزاری برنامههای مذهبی و سخنرانی با همکاری بیش از  91هزار هیأت مذهبی
•برگزاری مراس��م مداحی توس��ط  81هزار مداح تحت پوشش س��ازمان و اجرای برنامه به مناسبت دهه
کرامت
•هماهنگی با ائمه جماعات جهت سخنرانی در مساجد در خصوص دهه کرامت
•بهره گیری از ظرفیت فضاهای مجازی و فضاسازی محیطی برای ایجاد فضای بانشاط معنوی
•برپایی ایستگاههای صلواتی
•برگزاری مسابقات کتابخوانی
•سازمان بسیج مستضعفین
•برگزاری نشست سبک زندگی ایرانی اسالمی
•برگزاری جشنواره سبک زندگی و ماهواره
•اعزام تیمهای پزشکی به مناطق محروم
•برگزاری برنامههای گسترده فرهنگی  ،مذهبی و ورزشی همزمان با دهه کرامت
•برگزاری جش��ن والدت ام��ام رضا(ع) همراه با س��خنرانی  ،ملودی خوانی  ،همخوانی  ،تواش��یح و اجرای
مسابقات فرهنگی و توزیع اقالم فرهنگی
•برافراش��تن پرچمهای منقش به ن��ام مبارک امام رض��ا(ع) و حضرت معصومه(س) در مراکز اس��تانها و
شهرستانها
•برگزاری نشستهای روشنگری با موضوع شبکههای اجتماعی و ماهواره و اقتصاد مقاومتی
•برگزاری نمایشگاه کتاب  ،عکس و نقاشی با موضوع اهل بیت (ع) ،سبک زندگی و حجاب و عفاف
•برگزاری مس��ابقات کتابخوانی ویژه خواهران با موضوع زندگی نامه  ،ش��خصیت و سبک زندگی حضرت
معصومه(س)
•برگزاری نشست با موضوع سبک زندگی ایرانی اسالمی برگرفته از سیره امام رضا(ع)
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•برگزاری همایش حجاب و عفاف
•پیاده روی «حرم تا حرم»
•برگزاری مسابقات مختلف مانند مقاله نویسی  ،مسابقات قرآنی برپایی محافل انس با قرآن
•برگزاری ایستگاههای صلواتی  ،اردوی زیارتی مشهد مقدس
•برگزاری جشن دختران والیی ویژه دانشجویان طرح والیت
•دیدار با خانوادههای معظم شهداء و ایثارگران و برگزاری یادواره شهدا
•برگزاری نمایشگاه کتاب
•برگزاری نشستهای بصیرتی و معرفتی
• برگزاری جشنواره فیلم کوتاه  100ثانیه ای
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
•برگزاری نمایشگاه عکس و تصویر از قدمگاه امام رضا(ع) و امامزادگان
•برگزاری دورههای قصه گویی برای کودکان و نوجوانان
•برگزاری نمایشگاه کتابت نسخ خطی قرآن کریم
•بررسی و پیگیری جهت ثبت حدیث «سلسله الذهب» امام رضا(ع) به عنوان یکی از رویکردهای فرهنگی
سفر امام رضا(ع) به ایران در فهرست آثار معنوی
•برگزاری مراسم و س��خنرانی در ادارات سازمان میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردشگری با محوریت
شخصیت و سبک زندگی امام رضا(ع)  ،حضرت معصومه(س) و حضرت شاهچراغ(ع)
سازمان صدا و سیما
•تهیه و پخش  6س��ریال باموضوع دهه کرامت از ش��بکههای مختلف س��یما  .با فیلمهای « مسافر باران»
«،کمی دورتر »«زیارت»«روز هشتم »«هرشب تنهایی»«آوای نقارهها»
•پخش برنامه «نفس صبح» به مناسبت سالروز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی کاظم(ع)
•پخش برنامههای تولید شده در مورد زندگی حضرت امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) و حضرت احمد
بن موسی کاظم(ع)
•ارتباط مس��تقیم با حرم حضرت امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) و حضرت احمد بن موسی کاظم(ع)
در ایام دهه کرامت
•پخش زنده برنامه «امام مهربانی» از شبکه قرآن سیما همزمان با ایام والدت امام رضا(ع)
•پخش «عصرخانواده»«زنده باد زندگی » ،فیلم س��ینمایی «نامه ای به او» و «پای پیاده » سه اثر مستند با
موضوع زیارت امام رضا(ع) از شبکههای سراسری
•پخش برنامههای «قطعه ای به بهشت» «،مثل باران »«،بی تاب» از تولیدات شبکه سه سیما
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•پخش مستندهای «یاد خراسان »«ضامن حیات»«سیاق»«ایران مشهد »و«حکایت گونه ای که تر شد»
از برنامههای شبکه چهارسیما در دهه کرامت
•پخش برنامههای «تانیایش»«،انس��ان 250س��اله»«،بانوی کرامت»و «بانوی آفتاب»«،افق هش��تم»
«،عطرعاشقی» و مولودی خوانی از شبکه پنج سیما
نهاد کتابخانههای عمومی
•برگزاری نشست کتابخوانی با معرفی کتابهایی با عنوان مقام زن  ،سیره رضوی  ،سبک زندگی اسالمی
•برپایی ایستگاههای مطالعه در استانها با کتا بهای سیره رضوی
•برگزاری مس��ابقات قصه گویی ،قصه خوانی ومس��ابقه نقاش��ی با موضوع حضرت ام��ام رضا(ع)در بخش
کودکان
•برگزاری مسابقات آنالین و مکتوب کتابخوانی با موضوع زندگی امام رضا(ع) امامت از دیدگاه امام رضا(ع)
در سطح استانی و شهرستانی
•برگزاری مسابقات مقاله نویسی به مناسبت روز دختر و میالد حضرت معصومه(س)
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همایش سومین حرم اهل بیت (علیه السالم )
استان فارس
بنیاد فارس شناسی
نخس�تین همایش س�ومین حرم اهل بیت (علیه السلام )  28مردادماه  1394همزمان با سالروز
بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) در حرم مطهر آن حضرت برگزار شد .دبیرخانه
همایش در اولین سال برگزاری  100مقاله دریافت کرد .
بخشی از پیام حضرت آیتاهلل العظمی ناصر مکارمشیرازی به نخستین همایش سومین حرم اهل
بیت)ع)
 ...اس��تان فارس با برخورداری از حدود یک هزار و  ۸۰۰امامزاده و بقعه متبرک حائز رتبه اول در کش��ور اس��ت
که واالترین آنان س��ه امامزاده بزرگوار یعنی حضرت احمد بن موس��ی (ع) ،س��ید محمد بن موسی(ع) و سید
عالءالدین حسین(ع) اس��ت.عالوه بر وجود این ستارگان درخشان در آس��مان فارس باید به وجود حوزههای
علمی��ه متعدد ،علما ،مراجع بزرگوار و مردم متدین این خطه در طول تاریخ اش��اره کرد که همگی بر افتخارات
فارس می افزاید.
اصوال تاریخ گواهی می دهد که مردم اس��تان فارس همواره دین��دار و والیتمدار بودند به نحوی که در زمان آل
بویه اولین حکومت دینی در این خطه شکل گرفت و شواهد فراوان تاریخی نیز مانند ساخت مسجد نو در زمان
اتابکان فارس قابل توجه است.مس��احت این مسجد از مسجد جامع کوفه بیشتر است و شاید گنجایش بیش از
 ۴۰هزار نفر را دارد اما این مس��جد در زمانی ساخته شده که شاید جمعیت شیراز  ۴۰هزار نفر بوده ،یعنی شیراز
در آن زمان این همه نمازگزار داشته است.
متاسفانه در زمان رژیم طاغوتی پهلوی اول و دوم تالشهای بسیاری برای معنویت زدایی از این استان و ترویج
فرهنگ غیر دینی در آن به عمل آورد که برپایی جشن فرهنگ و هنر به مدت  ۱۱سال در شیراز اوج این تالشها
بود .این روند علی رغم وقوع انقالب اس�لامی و فداکاریهای مردم فارس در پیروزی آن کم و بیش ادامه یافت و
دشمنان میهن اسالمی از داخل و خارج کشور به تهاجم فرهنگی و تخریب پایههای به اعتقادی مردم کوشیدند
و از غفلت یا تغافل بعضی مسئوالن کشور برای جذب جوانان ما استفاده کردند.شیراز آبرومند است و باید آبروی
این شهر را حفظ کنیم .مسائل اخالقی نباید در شیراز تزلزل پیدا کند .همه ما مسئولیم و باید با زبان نیکو امر به
معروف و نهی از منکر کنیم و در جهت حفظ هویت دینی استان و ارتقای آن تالش داشته باشیم.
امیدوارم نامگذاری شایسته شیراز به س��ومین حرم اهل بیت (ع) از سوی رهبر معظم باعث هوشیاری و تالش
بیش��تر مردم و مسئوالن استان در جهت مقابله با جریانهای خطرناک فکری و فرهنگی شود و مردم دین مدار
و فرهیخته استان را بیش��تر متوجه تاریخ پرافتخار گذشته و سرمایه ارزشمند و پربرکت امامزادگان عالی مقام
فارس کند.
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بخش�ی از س�خنرانی حضرت آیتاهلل س�یدعلی اصغر دستغیب تولیت آس�تان مقدس حضرت
احمدبن موسی(ع)
 ...مقام معظم رهبری بر لزوم عنایت ویژه به مضجع شریف احمدبن موسی(ع) تأکید کرده و فرمودند که اینجا
قبله امید و آرامش برای دوستداران و ارادتمدان خاندان نبوت است که این بیان بسیار متینی است.
امید را یکی از گرانبهاترین س��رمایههای انسان برای پیمودن مسیر کمال و آرامش و اطمینان قلب است و این
موارد در جوار این بزرگواران و شخصیت برجسته حضرت احمدبن موسی(ع) حاصل شدنی است.
آن حضرت کسی است که پیشوای حرکت عظیم حمایت از مقام والیت است به طوری که به خوبی والیت برادر
بزرگوار خودشان امانتداری کرده و به ایشان تحویل دادند.
امین والیت بودن یکی از مهمترین فضایل خاندان اهل بیت(ع) و به ویژه حضرت احمدبن موسی(ع) است  .آن
حضرت زعامت کاروانی را که از مدینه به س��مت طوس حرکت میکردند عهدهدار بودند ،هرچند این حرکت
منتهی به شهادت ایشان شد اما باعث آشکار شدن چهره نفاق دشمنان اسالم شد.
دلهای دشمنان مملو از عداوت و دشمنی نسبت به صراط مستقیم والیت است،
انسانهای بصیر تحت والیت خاندان نبوت و فقیه جامعالشرایط که در حال حاضر مقام معظم رهبری هستند،
قرار دارند ،ش��یراز شهری است که قبل از انقالب جایگاه تاخت و تاز رژیم طاغوت به لحاظ فرهنگی بود و تالش
میکردند تا اینجا را تبدیل به کانون فساد و تباهی کنند اما شیراز و فارس در حقیقت برخالف اصل و جایگاهی
که داشته اینگونه در یک مقطع تاریخی مورد تاخت و تاز قرار گرفته است.
بخشی از سخنرانی آیتاهلل اسداهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز
 ...امروز شیراز به عنوان حرم سوم در ایران مطرح است و طبیعی است که برای رسیدن به اینکه این حرم کانون
توجه باش��د الزم اس��ت فضای فیزیکی تغییر و توس��عه پیدا کند و آنچه پیشبینی ش��ده تحقق یابد و این سه
حرم به عنوان یک قطب زیارتی یک جا مطرح ش��ود و فضاهای جامعی به طور صحیح و شایسته اجرا شود.بعد
دیگر این مسئله آن است که جامعه ما احمدبن موس��ی(ع) ،محمدبن موسی(ع) و سید عالءالدین حسینبن
موسی(ع) ،حضرت علیبن حمزه(ع) و سایر امامزادگان را آنچنان که هستند بشناسند و آثار وجودی آنان را در
جامعه درک کنند و تأثیر آنان در اجتماع مورد ارزیابی قرار دهند و اینجاست که ضرورت چنین همایشهایی
احس��اس میش��ود و فراخوان مقاالتی و حضور دانش��مندانی در این عرصه به عنوان ی��ک امر ضروری مطرح
میشود.
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بخشی از سخنرانی آیت اهلل محمد محمدی ری شهری
 ...برگزاری چنین همایشهایی بی تردید نقش بسیار موثری در تعمیق و توسعه معارف و فرهنگ اهل بیت(ع)
و معرفت نس��بت به خاندان رسالت دارد.آستان نورانی امامزادگان یکی از مراکز بسیار مهم معرفتی و فرهنگی و
یکی از بیوتی است که خداوند منان امر به تعظیم و تکریم و تعزیز آن فرموده است ،این مکانها از بیوتی هستند
که خداوند منان آن را جایگاه ذکر و انس و ارتباط با خودش قرار داده است.
قطعا طبق این روایت و آیه
اماکن زیارتی ش��یراز به خصوص مرقد منور احمدبن موسی(ع) و سایر امامزادگانً ،
از همان اماکن هس��تند ،این بزرگوار دارای دو نکته بسیار برجسته اس��ت؛ نخست اینکه شخصیتی بود که امام
معصوم ایش��ان را نسبت به سایر فرزندانش مقدم میداش��ت و با توجه به نزدیکی به خدا مالک ارزش و احترام
است این نشان میدهد که احمدبن موس��ی(ع) تا چه اندازهای مقرب و نزدیک بودند که امام معصوم تا این حد
به او احترام میگذاشت.
دومین نکته برجس��ته حضرت شاهچراغ(ع) والیتمداری آن حضرت اس��ت که در تمام مسائل راهگشاست،
مادر احمدبن موسی(ع) نیز در میان اهل بیت حضرت موسیبن جعفر(ع) جایگاه ویژهای داشته که حامل اصرار
امامت برای امام رضا بوده است.
بخشی از سخنرانی دکتر منصور طبیعی مدیر عامل بنیاد فارس شناسی و دبیر همایش
 ...دبیرخانه نخستین همایش علمی ،پژوهشی سومین حرم اهل بیت (علیهم السالم) با اعالم فراخوان یک صد
مقاله دریافت کرد که از این تعداد  36مقاله به عنوان مقاالت برتر انتخاب ش��د و در کتاب مجموعه مقاالت در 2
جلد به چاپ رس��ید  .مقاالت در سه محور ارسال شده اس��ت  ،زندگی ،شخصیت ،سیره و اندیشه حضرت احمد
بن موسی شاهچراغ (علیه الس�لام) ،معماری بنای حرم ،ارتباط معماری این بنا با شهر مقدس شیراز ،نقش آن
در شکل گیری و هویت مذهبی مردم شیراز ،تاثیر این حرم در گردشگری و والیت پذیری حضرت در محور اول
قرار داشت  .محور دوم موضوع مقاالت مفهموم حرم و سومین حرم اهل بیت (علیهم السالم) و محور سوم هویت
فرهنگی ،دینی و تاریخی شهر شیراز بود .
سومین حرم اهل بیت (علیهم السالم) اعالم یک برنامه راهبردی و استراتژیک است که نه صرفا برای حرم مطهر
و ش��هر شیراز بلکه برای کل اس��تان فارس خواهد بود و تالش می ش��ود که حرم کانون همه مسائل قرار گیرد.
آنچه که فراهم ش��ده حاصل پژوهشگران و اندیشمندان حوزه و دانش��گاه در این عرصه بوده است که به عنوان
نخس��تین تالش که با عنایت خاص آیت اهلل اسداهلل ایمانی ،نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ادامه
یافته است.
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هیأت علمی همایش بزرگداشت احمدبن موسی الکاظم(ع)
دکتر محمدهادی همایون
دکتر منصور طبیعی
دکتر سید سعید زاهد زاهدانی
دکتر علی سروری مجد
دکتر شکراهلل خاکرند
دکتر محمدعلی رنجبر
حجت االسالم و الملسلمین رصاف
دکتر محمد جانی
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ویژه برنامه نسيم واليت
شهرستان اقلید – استان فارس
بخشی از سخنرانی محمد مهدي ايمني مدير هيأت رزمندگان اسالم شهرستان اقليد

 ...از جمله اهداف برگزاری جشنواره نس��یم والیت در شهرستان اقلید که متبرک است به قدوم مبارک آن امام
همام  ،اش��اعه و ترویج فرهنگ منور رضوی  ،گس��ترش فعالیتهای فرهنگی  ،هنری  ،و مذهبی مرتبط با سیره
ائمه اطهار به ویژه ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام رضا(ع) است  ،شناسایی و ارج نهادن به آثار برتر فرهنگی
در زمینه سیره  ،ش��خصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده تر جشنهای مردمی دهه کرامت از
دیگر اهداف دبیرخانه جشنواره ی رضوی است .
از جمله ویژگی برگزاری جشنواره امس��ال برگزاری آیین ورود کاروان نمادین علی بن موسی الرضا(ع) به شهر
اقلید بود که بی تردید حضور همه جانبه مردم در این برنامه تاریخی را می توان عشق خالصانه مردم شهرستان
اقلید به ائمه معصومین خاصه امام رضا(ع) تلقی کرد .
جشنواره امسال با مش��ارکت حداکثری مردم در همه برنامهها برگزار گردید ،بی تردید جشنواره رضوی نسیم
والیت در شهرس��تان اقلید در نهمین دوره خود تبدیل به درخت تناوری ش��ده که در سایه سار آن دهها برنامه
سر بر آورده است که هر کدام مایه تفاخر شهرستان اقلید هستند  .و این همه ازعنایات ویژه ثامن الحجج (ع)
و کوش��ش خالصانه و بی ش��ائبه دس��ت اندرکاران و برگزارکنندگان جشنواره می باش��د که توفیق خدمت در
راس��تای احیاء امر آن امام هم��ام را یافته اند و از این بابت خش��نود و راضی اند و آم��اده برگزاری دهمین دوره
جشنواره رضوی نسیم والیت می باشند .
بی ش��ک عشق و ارادت به س��احت قدسی علی بن موسی الرضا(ع) یگانه ش��جره طیبه امامت و والیت در ایران
اسالمی موجب برنامه ریزی این مهم شده است .
بخشهایی از برنامههای جشنواره نسیم والیت
•همایش خانواده رضوی با عنوان حریم ریحانه
•استقبال از دوندگان جاده والیت
•محفل انس با قرآن کریم
•کاروان پیاده به سمت حرم مطهر شاهچراغ(علیه السالم) – کوچ عاشقانه
•پیاده روی بزرگ خانوادگی
•بزرگداشت ورود کاروان نمادین علی ابن موسی الرضاعلیه السالم به اقلید – کاروان قافله عشق
•یادواره  72شهید سادات و همنام امام رضاعلیه السالم و همایش کارمندان
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•تجلیل از خادمین و بقاع متبرکه در امامزاده ابراهیم (علیه السالم) روستای خنجشت
•افتتاح پروژههای عمرانی و فرهنگی در دهه کرامت
•ایجاد ایستگاههای صلواتی در سطح شهر توسط هیأتهای مذهبی
•برگزاری جشنهای محلی در حسینیهها و تکایا
•مسابقه ادبی  ،هنری خورشید هشتم
•همایش گوهر عفاف از منظر امام رضا(ع)
•گردهمایی بسیجیان حوزه مقاومت خاتم االنبیاء (ص) به مناسبت دهه کرامت
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جشنواره فرهنگی هنری آسمان هشتم
شهرستان میناب (روستای کردر) -استان هرمزگان
کانون فرهنگی هنری المنتظر(عج)
جشنواره آسمان هشتم با  4هزار شرکت کننده در  26رشته فرهنگی ،هنری و ورزش برگزار شد و پس از داوری

با معرفی برترینها  ،در تاریخ  18شهریورماه  1394با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد .

بخشی از سخنرانی دکتر جاسم جادری استاندار هرمزگان
 ...امروز و به همت اهالی والیت مدار روستای کردر ،نام این روستا با نام مبارک امام هشتم(ع) پیوند خورده است،
این توفیق ،لطف الهی و از عنایات اهل بیت(علیهم السالم) به مردم خوب این روستاست.خدا را شاکرم که توفیق
داد بار دیگر در جش��نواره آسمان هشتم ش��رکت کنم ،افتخار می کنیم که در چنین جشنواره ای حضور داریم .
بزودی عملیات اجرایی ساخت مجتمع فرهنگی هنری در روستای کردر رضوی آغاز می شود.
بخشی از سخنرانی سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)
 ...روستای کردر نمونه بارز تحقق سند چشم انداز  1404است  ،در حالی که هنوز یک دهه تا رسیدن به افق 1404
باقی است ،این مهم در روستای کردر رضوی محقق شده و این روستا نمونه ای بارز از جامعه ایرانی اسالمی است.
جشنواره آسمان هشتم که همه ساله در روستای کردر رضوی در شهرستان میناب استان هرمزگان ،برگزار می
ش��ود از سه منظر ؛ فرهنگ ایرانی و اسالمی،ترویج فرهنگ رضوی و ترویج فرهنگ زیارت ،حائز اهمیت است  .از
منظر نخس��ت اوج تجلی فرهنگ ایرانی اسالمی را می توان در روستای کردر مالحظه کرد .اهالی روستای کردر
رضوی با دس��ت خالی و امکانات محدود حرکتی را پی ریزی و دنبال کردند که باعث شد این روستا شهرتی بین
المللی پیدا کند  .ترویج فرهنگ رضوی دومین دلیل اهمیت برگزاری جشنواره آسمان هشتم در روستای کردر
است ماندگاری و شهرت جهانی این روستا ،به دلیل گره خوردن اسم روستای کردر با نام مبارک حضرت علی بن
موسی الرضا(ع) و پیشتازی در ترویج فرهنگ رضوی است ،حضرت آیت اهلل جوادی آملی در بیانی زیبا به ترسیم
مق��ام رضای حضرت ثامن الحج��ج(ع) می پردازند و می گویند« :هیچ موج��ودی از هیچ موجود دیگری راضی
نمیش��ود ،مگر به وساطت مقام امام هشتم؛ هیچ انس��انی به هیچ توفیقی دست نمییابد و خوشحال نمیشود،
مگر به وس��اطت مقام رضوان رضا(ع)؛ هیچ نفس مطمئنهای به مقام راضی و َمرضی بار نمییابد ،مگر به وساطت
مقام امام رضا(ع) ،او نه چون به مقام رضا رس��یده ،به این لقب ملقّب ش��ده است بلکه چون دیگران را به این مقام
میرساند ،ملقّب به رضا شد».با این نگاه بی ش��ک قرار گرفتن نام روستای کردر در جدول برنامههای جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) از عنایات آن امام رئوف نس��بت به مردم والیتمدار کردر رضوی است و خداوند ماموریت
ترویج ارزشهای دینی را با این وساطت در اختیار این مردم قرار داده است.
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بخشی از سخنرانی دکتر علیرضا درویش نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
 ...روس��تای کردر امروز به مهد اجرای برنامههای معرفتی فرهنگ رضوی در س��طح کش��ور تبدیل شده است،
اجرای  9سال پیاپی جشنواره در گستره شهرستانی ،اس��تانی و ملی نام این روستا را به کردر رضوی تغییر داد.
روس��تای کردر با تمس��ک به فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) در راستای حفاظت از نس��ل جوان در برابر تهاجم
فرهنگی دش��من ،خوش درخشیده و امروز نام این روستا برای همگان نامی آشناست .ما برای جذب آمده ایم و
هیچ مبنایی برای جذب انس��انها به جز تمس��ک به قرآن و فرهنگ اهل بیت وجود ندارد و این از اصول اولویت
دار حوزه فرهنگ هنر اس��ت  .ایجاد فضای باز فرهنگی هنری از اولویتهای دولت تدبیر و امید است .پرداختن
به فرهنگ رضوی در حوزه هنری از سیاس��تهای جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و فرهنگ و ارشاد
اسالمی از برنامههای روستاها در حوزه قرآن و عترت به صورت ویژه حمایت می کند.
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برگزیدگان جشنواره آسمان هشتم
بخش حفظ قرآن
محدثه ذاکری کمالی		
			
اعظم زهوکی
بخش قرائت
			
علی اصغر ساالری
بخش ترتیل
			
عباس زائری
بخش اذان
			
امیرحسین ذاکری
			
خالد خواجه دادی
بخش چاوش خوانی
		
محمدرضا اعتمادی
بخش چهل حدیث رضوی
			
اعظم زهیری
بخش نقاشی
			
زهرا پنجشنبه زاده
بخش شعر
			
حسین کریمی
بخش عکاسی
 -جواد لطفی زاده

 مرضیه ذاکری زاده زینب ساالری -حسین کریمی

-علی خوشایی

 عبداهلل زارعی احمدرضا ذاکری  -محمد امین جعفری عبداهلل کبابی غفور عاشوری -اصغر ذاکری

 -سید علی وحدانی

 -ابراهیم ذاکری

 -زهرا رکن آبادی

 -صدیقه ذاکری

 -صفورا رییسی

 یعقوب یزدان پناه  -غالمحسین خیرآبادی -علی ذاکری شهمراد

ناهید شاکری پور
بخش طراحی
 صدیقه ذاکریجلیل سرتک زاده  -مهران پندار
بخش سرود
گروه سرود محبان الرضا کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) روستای کردر
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جشنواره آه و آهو
استان اصفهان
موسسه خادمین حضرت امام رضا(ع) – کاشان
بخشی از س�خنرانی آيت اهلل عبدالنبي نمازي نماينده ولي فقيه دركاشان و عضو مجلس خبرگان
رهبري
 ...جش��نواره آه و آهو پرمحتواترین و ارزشي ترین جشنواره است  .محتواي برنامه براي  11شب در دهه كرامت،
برنامه اي بس��يار مفيد ،روش��نگر و هدايت كننده در مس��ائل مختلف فرهنگي ،اجتماعي ،حقوقي و خانوادگي
است.برگزاري چنين مراسمهايي داراي پيامهايي است  .شخصيت حضرت فاطمه معصومه(س) براي بشريت
داراي اين پيام اس��ت كه زن در نگاه توحيدي داراي جايگاه و منزلت است.دش��منان اسالم در تهاجم فرهنگي
خود بر عليه اس�لام مدعي هستند حقوق و جايگاه زن در نظام اس�لامي ناديده گرفته شده است و اين در حالي
اس��ت كه اس�لام بر خالف ديگر اديان باالترين جايگاه را براي زن در نظر گرفته اس��ت.اگر مرد داراي عظمت و
شخصيت و جايگاهي است ،اين جايگاه به بركت دامان و تربيت مادر است  ،امروز كه ميهن اسالمي ايران سرشار
از عطر و نور ش��هداي غواص اس��ت ،اين ش��هدا به بركت تربيت مادراني اس��ت كه آنها را مجاهد و مقاوم و نفوذ
ناپذير تربيت كردند و به تعبيرامام خميني(ره) مرد از دامان زن به معراج مي رود.حضرت فاطمه معصومه (س)
ش��خصيتي اس��ت كه علماي بزرگ زيادي در جوار حضرت آراميده اند كه اين بيانگر مقام باالي زن در اسالم و
جامعه اس��ت.در اهميت زن در اس�لام همين بس كه امام رضا(ع) مي فرماي��د هركس خواهرم حضرت فاطمه
معصومه(س) در قم را زيارت كند بهشت بر او واجب مي شود.
بخشی از سخنرانی روح اهلل توکلی مدیر موسسه خادمین امام رضا(ع) و دبیرجشنواره
 ...هفتمین جش��نواره ملی فرهنگی هنری «آه و آهو» با هدف اشاعه فرهنگ امام رضا علیه السالم و بزرگداشت
مقام اهل بیت (ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد .این جشنواره در دهه کرامت و با نگاه به شادی اهل
بیت اجرا می شود ،تالش بچههای موسسه و مجموعه این بوده است که جشنواره کامال مردمی و متعلق به همه
مردم باشد.امس��ال عالوه ارتقاء سطح کمی برنامهها به سطح کیفی برنامهها نیز توجه ویژه ای شد .از  ۲۵مرداد
(روز والدت حضرت معصومه) به مدت  ۱۱شب برنامه برنامه اجرا شد .
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اهم فعالیتهایی اجرا شد ه
•سخنرانی دکتر پرورش با محوریت خانواده
• اجرای تئاتر با موضوع امام رضا و خانواده
• تجلیل از  ۸نفر رزمنده آزاده به نام رضا
•سخنرانی دکتر پرورش با موضوع خانواده ایرانی با معیارهای رضوی
•تقدیر نمادین به صورت ویژه از  ۸مادر شهید مفقود االثر
•همایش مهدویت و قرآن با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین کفیل
تقدیر از حفاظ قرآن
•جشن کودکان رضوی با اجرای حجت االسالم و المسلمین مهدی زاده
•بزرگداشت مقام امامزادگان با حضور خادمین بقعهها و سخنرانی دکتر زجاجی
•شب شعر رضوی با حضور شعرای مطرح کشوری  ،تقدیر از پیشکسوتان شعر و شاعری
•همایش طب رضوی با حضور دکتر ُکرده افشاری و نیز تجلیل از خبرنگاران
•همایش مداحین ارزشی و تقدیر از پیشکسوتان مداحی
•جشن شب میالد امام رضا علیه السالم ،و تقدیر از  ۵نفر محیط بان کاشانی
•جشن بین المللی زیر سایه ی خورشید با حضور خدام حرم رضوی و سخنرانی حجت االسالم و المسلمین
ُمستشاری
•دیدار با خانواده شهدا و جانبازان
•عیادت از بیماران بیمارستان شهید دکتر بهشتی ،بازدید از زندان
• اجرای برنامههای متنوع در مشهد اردهال ،قمصر ،نیاسر ،برزک ،نشلج

•دیدار با آیت اهلل نمازی ،نماینده محترم ولی فقیه در شهرستان کاشان
• نمایش��گاه  ۴۰روایت امام رضا(ع) جهت آشنایی با سیره حضرت و رونمایی از  ۲اثر تجسمی برای روایت از
حضرت با نام “ضامن آهو” و “دعای باران”
راه اندازی غرفه در  4بخش در نمایشگاه شامل :
غرفه اول :آشنایی با زندگی حضرت  ،نقاشی و بازی ،طرح خادم کوچک امام رضا علیه السالم.
غرفه دوم  :غرفه پرسش و پاسخ برای رفع شبهات دینی
غرفه ی سوم  :غرفه پژوهشی ،جهت سنجش میزان رضایت مندی مردم
غرفه چهارم  :غرفه موسسه جهت معرفی موسسه خادمین امام رضا(ع) وماهنامه«هشت»
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جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی
استان خراسان رضوی
اداره کل ورزش و جوانان
جش��نواره فرهنگی ورزش��ی رضوی در تاریخ  20مرداد ماه  1394در محل ش��لمچه یادمان ش��هدا با حضور

مسئولین استانهای مسیر جاده والیت برگزار شد و کاروان با تعداد  21دونده با استقبال از ورود کاروان نمادین
این امام همام از مرز عراق به ایران  ،حرکت خود را در مس��یر جاده والیت آغاز کردند و در تاریخ  3ش��هریور ماه
 1394همزمان با شب میالد با سعادت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) به مشهد مقدس رسیدند
 .در طی مس��یر کاروان ورزشی رضوی با استقبال باشکوه مردم روبرو شده و با توزیع بستههای فرهنگی رضوی
از استقبال کنندگان تقدیر به عمل آمد .
بخش�ی از س�خنرانی حجت االسالم و المس�لمین دکتر بی آزار ش�یرازی رییس دانشگاه ادیان و
مذاهب اسالمی
 ...جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای راهاندازی تش��کلهای ترویج اخالق رضوی است و
اخالق رضوی را در میان جوانان نهادینه می کند  .تاکید بر اخالق رضوی می تواند نقش مهمی در جذب جوانان
به اسالم داشته باشد.آنچه تحت عنوان اسالم گریزی مطرح است ،دوری جستن از دین اسالم نیست بلکه تبری
از ادیان زمینی و خودساخته بش��ری است نه اسالم محمدی که در ظاهر اسالم است و در باطن از اسالم خبری
نیس��ت.آنچه در طول تاریخ باعث ش��د تا جوانان به دین پایبند بمانند اخالق واالی اهل بیت(ع) بوده است که
مردم تبلور س��یمای اس�لام در اخالق و رفتار آنان می دیدند .س��فر امام رضا(ع) ،به ایران باعث ایجاد موجی از
اخالق گرایی در آن س��رزمین است  .پس از سفر امام رضا(ع) به ایران اجتماعاتی تحت عنوان «فتوت» در ایران
ش��کل گرفت که سعی می کردند خود را متخلق به اخالق امام هش��تم(ع) کنند.وجود این تشکلهای مردمی
باعث شد تا اخالق جوانمردی به سایر سرزمینها گسترش یابد.
اگر ما در این زمانه همین روش را برای گسترش اخالق امام رضا(ع) درپیش بگیریم بسیاری از جوانان که چهره
واقعی اسالم را نمی شناسند جذب خواهند شد.برپایی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای
راه اندازی تش��کلهای ترویج اخالق رضوی اس��ت  ،جوانان چون راه حقیقت را ندیده اند ،راه بیگانه را می روند.
بنابراین الزم اس��ت تا جش��نواره امام رضا(ع) ،حقیقت را برای مردم به تصویر بکشد و اخالق رضوی را درمیان
جوانان نهادینه کند.
گرایش روز افزون مردم به زیارت حضرت رضا(ع) دلیلی بر گرایش مردم به این شخصیت آسمانی است و دراین
ش��رایط خوب اس��ت که فعالیتهای علمی وپژوهشی در راستای معرفی ش��خصیت حضرت رضا (ع) در قالب
جش��نواره ای مانند جشنواره امام رضا(ع) بهتر به مردم معرفی شود.جشنواره امام رضا(ع) فرصتی طالیی برای
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معرفی دین است ،مسئوالن جش��نواره باید تالش کنند تا مردم از ظواهر دین به محتوا گرایش پیدا کنند.تولد
امام هش��تم(ع) فرصت مناسبی است تا شادی و نش��اط را به جامعه تزریق کنیم.باید از پایه گذاران جشنهای
دهه کرامت سپاس��گزاری کرد ،این حسن س��لیقه باعث خواهد شد تا جامعه رنگ و بوی شادمانی با رنگ و بوی
دینی به خود ببیند .و تصویر غلطی که ازجامعه ش��یعی در دنیا س��اخته و پرداخته ش��ده است و ما را انسانهایی
افسرده تصور می کنند ،زدوده شود و وجهه شادی آفرین دین به نمایش گذاشته شود.
بخشی ازسخنرانی غالمرضا شعبانی بهار معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان
 ...خراسان رضوی ظرفیت بسیاری برای اجرای برنامهها و مسابقات مختلف فرهنگی و ورزشی دارد.
بارگاه منور رضوی ظرفیت عظیمی را در خراسان رضوی در تمامی حوزهها ایجاد کرده و این شرایط سبب شده
تا این استان از دیگر استانهای کشور متمایز شود و در بسیاری از برنامهها و اهداف وزارت ورزش و جوانان نقش
تاثیرگ��ذاری را ایفا کند.وجود بارگاه منور امام رضا (ع) به طور طبیعی به ورزش در این اس��تان جنبه فرهنگی
میدهد  .استان خراس��ان رضوی و مشهد با توجه به وسعت و جمعیتی که دارد و ظرفیت عظیم فرهنگی که در
این منطقه وجود دارد میتواند طالیه دار فرهنگ و اخالق در ورزش کشور باشد.
بخشی ازسخنرانی عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی،آموزش وپژوهش وزیر ورزش و جوانان
 ...جاده والیت اقدامی ارزش��مند برای توسعه معنویت در ورزش است و با برگزاری هرچه با شکوه تر برنامههایی
مانند جاده والیت به مسائل فرهنگی ورزش در کنار رقابت کمک خواهیم کرد  .دو امدادی جاده والیت اقدامی
بی نظیر در سراس��ر کشور است و در یکی از بهترین روزهای سال با این اقدام یک حرکت با ارزش فرهنگی با این
عمل زنده شد .انش��اءا ...این حرکت ارزشمند سال به سال گسترش یابد تا در مسیر والیت بمانیم و با مهمترین
هدفمان یعنی توجه به فرهنگ در کنار رقابت به معنویت در ورزش رنگ بوی تازهای ببخش��یم.و قطعا با توجه
به رویکرد وزارت و همکاری ادارت کل این حرکت را س��ال آینده به صورت گس��ترده تری برگزار خواهیم کرد.
مجموعه حوزههای مرتبط با برگزاری این برنامه همکاری خوبی در کش��ور داشتهاند ومسئولین استانهای در
مسیر این برنامه فعالیتهای خوبی را برای برگزاری بهتر و استقبال از دوندگان جاده والیت انجام دادهاند.
بخشی از سخنرانی علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی
 ...ابتدا باید گرامی بداریم یاد و خاطره تمامی ش��هیدان این کش��ور را با خون خود از فرهنگ و افتدار این کشور
دفاع کردند و باید از دوندگان جاده والیت تشکر کرد که به پاس احترام به شهدا از محل یادمان شهدای شلمچه
این حرکت با ارزش خود را شروع کردند.باید خدا قوت گفت به این عاشقان امام هشتم (ع) که با عزم و اراده خود
با طی کردن  2هزار کیلومتر عشق خود را به اهل بیت (ع) ثابت کردند.
ش��ما در مسیر امامی قدوم برداش��تید که امام رأفت و مهربانی است و امروز فرصت دارید تا با کوله باری از عشق
محبت تمامی خواستههای خود را در حرم امام مهربانیها بیان نمایید
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بخشی از سخنرانی کوروش صبوریان مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و دبیرجشنواره
 ...برگزاری دوی امدادی با نام جاده والیت کار دل و عشق به امام رضا (ع) است و خدا را شکر میکنیم که یکسال
دیگر توفیق خدمت به حضرت رضا (ع) را داریم .امس��ال برای ایجاد تنوع از توان بسیج ورزشکاران استفاده شد
که در این راستا مسائل فرهنگی در طول مس��یر جدی تر نمایش داده شد.به برکت ورود امام رضا(ع) به استان
خوزس��تان آنجا دروازه ورود تش��ییع به ایران شناخته شده اس��ت که این افتخار بزرگی برای استان خوزستان
محس��وب میش��ود و باید از این فرصت ارزش��مند به نحو احسن اس��تفاده کرد .ورود امام رضا(ع) به کشور یک
فرصت ارزش��مند و بسیار مهم برای اس��تانهایی است که در مسیر حرکت ایش��ان به سمت مشهد مقدس قرار
دارند تا بتوانند اقدامات مذهبی و فرهنگی انجام دهند .هدف از برگزاری جش��نواره فرهنگی ورزش��ی رضوی،
ترویج فرهنگ رضوی و روحیه جهادی با پیروی از ش��هدا اس��ت.همایش جاده والیت یکی از موضوعات جدی
در وزارتخانه اس��ت که ستاد آن تشکیل و اعتبارات آن تخصیص داده ش��ده و مجموعه فدراسیون و ادارات کل
اس��تانهای در طول مس��یر نیز تمام تالش خود را جهت برگزاری هر چه بهتر این جش��نواره به کار گرفته اند.
ورزشکاران در این مس��یر از شهرستانهای خرمشهر ،آبادان،کارون ،اهواز ،رامهرمز و بهبهان استان خوزستان
عبور و پس از آن اس��تانهای کهگیلویه و بویر احمد ،فارس ،یزد و خراسان جنوبی را طی می کنند و سرانجام به
مشهد مقدس می رسند.
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فصل پنجم
برنامههای بزرگداشت روزهای پنجم و ششم ذی القعده و قدمگاه ها

236

هشتمین خورشید

برنامههای بزرگداشت روز پنجم ذی القعده
روز تکریم و تجلیل از امامزادگان
سازمان اوقاف و امورخیریه کشور – شورای هماهنگی دهه کرامت
بخش�ی از سخنان حجت االسالم و المسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان

اوقاف و امور خیریه
 ...همزم��ان با دهه کرامت جش��نهایی در  2100بقعه متبرکه کش��ور برگ��زار ش��د  .در روز  5ذی القعده روز
بزرگداشت امامزادگان،در  291امامزاده همایشهایی به این مناسبت برگزار شد.
روز اول ذی القع��ده می�لاد کریمه اهل بیت حضرت معصومه (ع) تا روز یازده��م ذی القعده میالد حضرت علی
بن موس��ی الرضا (ع) دهه کرامت نامیده می شود  ،ضرورت داش��ت در این ایام پرخیر برکت  ،روزی را به عنوان
روز بزرگداش��ت امامزادگان داش��ته باشیم.دو س��ال گذش��ته با تالشهای صورت گرفته  ،روز  5ذی القعده در
تقویم رس��می کشور روز تکریم و بزرگداش��ت امامزادگان نامگذاری ش��د  .این نامگذاری فرصتی شد تا در این
روز بتوانیم با حضور مردم و ارادتمندان به اهل بیت در امامزادگان  ،ادای دینی به این فرزندان اهل بیت داش��ته
باشیم و مودت خود را نشان دهیم .اگر امروز سرسفره اهل بیت (ع) و قرآن در ایران اسالمی نشسته ایم  ،مدیون
امامزادگان هستیم  ،این امامزادگان با حضور خود در ایران ،فرصتی برای آشناسازی مردم با قرآن و فرهنگ اهل
بیت (ع) فراهم کردند.

هشتمین خورشید

اهم فعالیتهای انجام شده
•برگزاری بزرگداشت امامزادگان در  350امامزاده کشور
•برگزاری نمایشگاهی از تابلوهایی با عنوان سبک زندگی رضوی و امامزادگان
•برگزاری ویژه برنامههایی در  31امامزاده شاخص  31استان کشور
•برگزاری کنگره ملی بزرگداشت حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) در طبس
•برگزاری کنگره ملی بزرگداشت حضرت هالل بن علی (ع) در آران و بیدگل
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•انتشار سلس��له تالوهای نمایشگاهی با موضوع سبک زندگی رضوی و تجلیل از امامزادگان در امامزادگان
سراسرکشور
•ارایه محصوالت فرهنگی و کتاب با قابلیت دانلود در سایت فرهنگی و پژوهشی اوقاف
•برپایی نمایشگاه گنبدهای فیروزه ای در  1700امامزاده
•اجرای طرح زیر سایه خورشید در  76بقعه متبرکه
•برگزاری خیمههای معرفت
•چاپ و انتشار دوکتابچه «گنبدهای فیروزه ای» و «ضریحهای نورانی»
•حضور بیش از  170میلیون زائر به طور ساالنه در امامزادگان
•اجرای طرح جامع مرمت و بازسازی  1300بقعه متبرکه در سال 94
•طرح جامع مرمت و بازسازی  1300بقعه متبرکه
•ویژه برنامه تجلیل از خادمین و هئیت امنای بقاع کشور
•برگزاری جشن والدت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) در دو هزار امامزاده
•برگزاری جشن تکلیف دختران همزمان با والدت حضرت معصومه (س)
• برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات سراسری حفظ ،مفاهیم و قرائت قرآن کریم
•چاپ پنج جلد کتاب با موضوع س��یره امام رضا(ع) به زبانهای خارج��ی با همکاری بنیاد بین المللی امام
رضا(ع) و مجمع جهانی اهل بیت(ع) و ارسال از طریق رایزنیهای جمهوری اسالمی در خارج کشور
•اعزام مبلغین جامعه المصطفی به منظور تبلیغ در دهه کرامت
•همایش بزرگداشت امامزادگان در استان اردبیل
•همایشهای بزرگداشت امامزادگان در چهار بقعه متبرکه شاخص مرکز و شهرستانهای مختلف
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برنامههای روز ششم ذی القعده
روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی (ع) (شاهچراغ)
استان فارس

 ...به مناسبت ایام پر خیر و برکت دهه کرامت هرساله با فرا رسیدن روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی(ع)،
مردم والیتمدار فارس درحرکتی خودجوش و جهادی ،با تش��کیل کاروانهای پیاده ،از ش��هرها و روس��تاهای

استان به پابوس حضرت شاهچراغ(ع) آمده و بدین وسیله به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم
السالم) عرض ارادت و محبت می نمایند.
اهم فعالیتهای انجام شده
•حرکت بیش از ده هزار نفر از محبین امیر دلها حضرت احمد بن موس��ی(ع) در قالب یکصد کاروان پیاده از
جای جای استان پهناور فارس به سوی حرم مطهر این امامزاده کریم
• برگزاری آیین اختتامیه جشنواره ادبی هنری شاهچراغ(ع)
•برگزاری ویژه برنامه اهداء مدالهای المپیک و مس��ابقات ورزشی  65مدال آور هیئت جانبازان و معلولین
استان فارس به موزه آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)
•تجلیل از خادمان اهل بیت(ع) و فعاالن فرهنگی
•برگزاری جشن کودک
•برگزاری محفل انس با قرآن کریم
• آیین شب شعر حضرت شاهچراغ(ع)
• اجرای تئاتر زندگینامه حضرت شاهچراغ(ع)
• برپایی نمایشگاههای عفاف و حجاب و آشنایی با شخصیت حضرت شاهچراغ(ع)
• اعزام کاروان سفیران نور به بیمارستانهای شهرستانهای استان فارس
•دیدار هنرمندان با تولیت معظم آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)
•توزیع کیک شادباش روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) بین زوار حرم مطهر
• برگزاری همایش ملی علمی ـ تخصصی سومین حرم اهل بیت(ع)
•برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت احمد بن موسی (ع)
•برگزاری مراسم تعزیه خوانی
• برپایی غرفه کودکان و مشاوره تخصصی در این غرفه
•راهپیمایی دختران ش��یرازی از بقعه حضرت ام احمد(س) (مادر حضرت شاهچراغ(ع)) به سمت آستان
مقدس آن حضرت و جشن میالد حضرت معصومه(س)
•برگزاری اختتامیه جشنواره ملی حضرت شاهچراغ(ع)
•برگزاری مراسم سخنرانی و مناجات
•برگزاری مسابقات زندگینامه حضرت شاهچراغ(ع)

هشتمین خورشید

239

یادمان سالروز ورود حضرت امام رضا(ع)
و بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس
شهرستان شلمچه  -استان خوزستان

آیین نمادین ورود و اس��تقبال از کاروان امام رضا (ع)با هدف به نمای��ش درآوردن ورود تاریخی امام رضا(ع) به
ایران اسالمی با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت در مشهد شهدای شلمچه برگزار شد.
همه س��اله بنیاد بی��ن المللی امام رضا(ع) با هدف اش��اعه فرهنگ رض��وی و احیاء قدمگاهه��ای حضرت امام
رضا(علیه الس�لام) و در راستای تصمیمات شورای سیاس��تگذاری جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) قبل از
برگزاری هردوره از این جش��نواره می کوش��د تا با اج��رای کاروان نمادین امام رضا(ع) در ش��لمچه این افتخار
اسالمی و ایرانی را زنده نگه داشته و جرعه ای از عظمت این دریای بیکرانه را به تصویر بکشد.

بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین سید نبی موسوی امام جمعه خرمشهر
 ...با ورود امام رضا(ع) به ایران ،خوزستان به عنوان دروازه ورود والیت و تشیع شناخته شد و مردم راه خود را پیدا
کردند ،ورود امام رضا(ع) برکات بسیاری برای کشور ما به همراه داشت.مردم ایران از همان دوران به دوستداران
اهل بیت(ع) معروف بودند  .در جای جای ایران شاهد امامزادههای مختلفی هستیم که از فرزندان پیامبر(ص)
هس��تند و پس از رحلت و یا شهادت در همان محل به خاک سپرده شدند و آن شهرها از وجود پربرکت آنها بهره
مند می ش��وند.در آن دوران که ائمه اطهار(ع) در کشورهای دیگر در فشار و خطر قرار داشتند ،ایران ،بهترین و
امن ترین مکان برای آنها به حس��اب می آمد  .ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به عنوان شیعه امیرالمؤمنین و اهل
بیت(ع) شناخته شده ایم.اقتدا و پیروی تام از اهل بیت(ع) مشخصه بارز شیعیان است.یک شیعه واقعی پا جای
پای معصوم و ولی خود میگذارد و رفتار و حرکات ایش��ان را س��رلوحه زندگی خود قرار میدهد.اگر این تسلیم
بودن تام اتفاق بیافتد میتوان ادعا کرد که یک شیعه واقعی هستیم.
بخشی از سخنرانی سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...هج��رت امام رضا(ع) دو پیام بلند و مهم به همراه دارد که تامل و توجه به این دو پیام ضروری اس��ت .پیروزی
حق علیه باطل از پیامها و ثمرات هجرت امام رضا(ع) است  .اگر چه به ظاهر امام رضا(ع) در این هجرت به وسیله
مامون به شهادت رسید اما این نبرد پنهان سیاسی به گونه ای دیگر رقم خورد.
پیام پیروزی حق بر باطل موجب اس��تقرار تمدن عظیم اسالمی ش��د و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از
دل این تمدن است ،جانفشانی شهدای انقالب و هشت سال دفاع مقدس به پیروی از مکتب اهل بیت(ع) دیگر
پیام هجرت امام رضا(ع) بوده است.ش��هدا به پیروی از مکتب اهل بیت عصم��ت و طهارت(ع) پا جای پای امام
رضا(ع) گذاش��ته و به تاسی از این امام رئوف جانفشانی و خون خود را برای انقالب هدیه کردند و ماندگار شدند.
با برگزاری این جشنوارهها به دنبال تعظیم شعائر اسالمی هستیم و می خواهیم فرهنگ رضوی بیش از گذشته
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در جامعه گسترش یابد .
بخش�ی از س�خنرانی مرتضی طاهریان معاون فرهنگی س�تاد عالی کانونه�ای فرهنگی هنری
مساجد کشور و دبیر اجرایی شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت
 ...ش��هدا کریمان واقعی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) هستند .ش��هدا با دفاع از میهمن اسالمی و تقدیم جان
خود ،نشان دادند که کریمان واقعی هستند.
قطعا مراسم کاروان نمادین ورود امام رضا(ع) پیامهای بسیاری به همراه دارد و شاید مهمترین پیامی که بتوان
از آن برداش��ت کرد ،تجدید پیمان با شهدای دفاع مقدس است.کریمان واقعی همین شهدا هستند که کریمانه
ج��ان خود را در طب��ق اخالص قرار دادند و برای دفاع از کش��ور ،دین و مذهب در مقابل متجاوران ایس��تادگی
کردند.با برگزاری این مراس��م به یاد شهدایی هس��تیم که احیاگر واقعی نام و یاد ائمه معصومین و اهل بیت(ع)
بوده اند ،شهدای کشور ما احیاگر نام امام رضا(ع) بوده و لحظه لحظه زندگی آنان به عشق این امام همام گذشته
است.در دوران دفاع مقدس ش��اید تنها آرزوی رزمندگان ،نوشیدن شربت شهادت و ملحق شدن به موالیشان
امام رضا(ع) بود که به آن دست یافتند.شلمچه بهترین انتخاب برای برگزاری برنامهها و جشنهای دهه کرامت
استامیدواریم دهه کرامت ش��رایطی را فراهم کند که بتوانیم معرفت خود را نسبت به ائمه معصومین(ع) بیش
از گذشته افزایش دهیم.
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بزرگداشت یادروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور
استان خراسان رضوی

بخشی از سخنرانی غالمحسین مظفری معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان نیشابور
 ...مردم واليت مدار خراسان رضوی و نیش��ابور در آستانه دهم تیرماه سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور وروز
ملي خراس��ان به اس��تقبال اين رويداد بزرگ معنوي مي روند.براي نهمین س��ال پياپي همزمان با ماه مبارک
رمضان ومیالد باسعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی «ع» با برنامه ریزی منسجم وبحث و تبادل

نظر پیرامون برنامههای بزرگترين رويداد مذهبي تاريخ تش��یع در ایران سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابوردر
تير 94به اهتمام دس��تگاههای اجرایی اس��تان برگزاری باشكوه ویژه مراس��م فرهنگی مذهبی و جشن و سرور
اقدام گرديده اس��ت  .در راستای گس��ترش فرهنگ والیی در بین مردم و با عنایت به تاریخ گهربار دیار سلسله
الذهب که افتخار میزبانی و آس��تان بوسی هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت امام رضا (ع) را
دارد و تقویم تاریخ شیعه را با ثبت حدیث سلسله الذهب مزین نموده است .
بخشی از سخنرانی سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
 ...روزی که مردم نیش��ابور سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور را جش��ن گرفتند هیچ وقت فکر نمیکردیم به
تاس��ی از شما عاشقان والیت این حرکت در جاده والیت آغاز ش��ود.در سال  200هجری قمری ،عزتی به مردم
نیشابور اعطا ش��د که امام رضا (ع) در طول سفر خود حدیث معروف ،ارزشمند و گرانبهای سلسلهالذهب را در
این شهر بیان کردند که سبب تابش نوری بر سرزمین نیشابور شد.این جای شکر دارد از شما مردم عزیز نیشابور
که همواره در طول تاریخ چند هزار س��اله خود ،بنیانگذار حرکتهای بودید که یک جریان را در تاریخ کهن این
کش��ور به ثبت رساندهاید .به مسئوالن شهرستان نیشابور پیشنهاد می شود همزمان با دهم تیرماه سالروز ورود
امام رضا(ع) به نیشابور جشنواره سلسلهالذهب در شهرستان راهاندازی شود و در این جشنواره در یک دوره 10
روزه هنرمندان از سراس��ر کشور فراخوانده ش��ده و در زمینههای مختلف هنری آثار گرانبهای امام رضا(ع) را
برای جهانیان به تصویر بکشند.
اهم فعالیتهای انجام شده
•برگزاری کارگاه تخصصی خوشنویسی «سلس��له الذهب » توسط  20خوشنويس و تذهيب كاربرجسته
خراسان رضوی در محوطه بقعه متبرکه امامزادگان محمد محروق و ابراهیم «ع »
•برگزاری مراسم آييني ويژه در روستاي فديشه بخش ميانجلگه توسط مردم واهالي روستا
•برگزاری همایش علمی وپژوهشی «سلسله الذهب » در تاالر ادیب نیشابور
•حرک��ت نمادین کاروان حضرت امام رضا (ع) از مقابل ميدان امام خميني «ره» به س��مت مس��جد جامع
همزمان با سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور وروز ملي خراسان
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•برگزاری مراسم معنوی به مناسبت سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور در بقعه متبرکه قدمگاه رضوی
•برگزاری مراس��م جش��نهای رضوی وامام حس��ن مجتبی «ع» همزمان باس��الروز ورود امام رضا (ع) به
نیش��ابور در هیات امام حس��ن مجتبی «ع»  ،هیات ابوالفضلی ،هیات رضوی  ،مس��جدالرضا ،مسجدنبی
اکرم،مس��جد رضوی  ،مسجد امام حسین «ع»  ،مس��جد قدس رضوی  ،دارالقرآن علی ابن موسی الرضا ،
مس��جد ش��هدای گمنام  ،هیات انصار الرضا و مجمع س��ادات بنی فاطمه ،محوطه فرهنگسرای سیمرغ ،
بوستان مادر  ،محوطه افالک نمای خیام
•برگزاری جشنهای قرآنی سلسله الذهب در ده مسجد س��طح شهر (محمدرسول اهلل ،امام حسین«ع» ،
الهادی  ،محمدبن عبداله ،نبی اکرم  ،باقرالعلوم  ،اعظم ،پنج تن  ،مسجدصاحب الزمان قلعه نو و هیات امام
سجاد «ع» ) با حضور قاریان ،حافظان وتواشیح خوانان
•نصب تابلوهای احاديث حضرت امام رضا(ع)  ،آذينبندي با پارچههاي رنگين و چراغاني در مسير حركت
كاروان امام رضا(ع) توسط ادارات و نهادها
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فصل ششم
اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
استان خراسان رضوی
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سخنرانی دکتر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
الس�لام ای حض��رتِ شمسالشّ ��مو س
الس�لام ای خس��ر ِو اقلی��م ط��و سّ                             
ّ
   ی��ا ش��ر یفا ل ّنفس ی��ا خیرا ل ّنف��و س
ح��ب مج��د و ش��ر ف      
لس�لا م ا ی صا
ِ
ا ّ
ِ
فرهنگ رضوی برای س��یزدهمینبار ،در شبی که آسمان
حامالن
کشتی
گردش ایامی دیگر ،تا
س��الی دیگر و
ِ
ِ
ِ
محفل
آس��تان اما ِم رئوف پهلو گیرد و چنین
از تألل ِؤ تول ِد شمسالش��موس س��تارهباران است ،در س��احل آرا ِم
ِ
ِ
باش��کوهی رقم خورد ،و برترینهایش را معرفی و از مس��افرانش میزبانی کند.هر سال در چنین شبی وقتی به
این مراس��م میآیم حسی غریب دارم .برای من که در طول س��ال بر حسب ضروررت در دهها مراسم و جشنواره
شرکت میکنم این حس ،حس��ی متفاوت است؛ گویی ثمرة همه فعالیتها و جش��نوارههای وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در چنین شبی به بار مینشیند و ِ
دست عنایت حضرت رضا(ع) را با خود همراه دارد.جشنواره امام
حکم رودخانة زاللی را دارد که از کوههای بلند و همیش��ه پوشیده از برف سرچشمه میگیرد و هیچگاه
رضا(ع) ِ
تشنگان بیشتری را سیراب میسازد .تنها جشنوارهای
خشکی و کمآبی را تجربه نمیکند و هر چه پیش میرود
ِ
که در تمام طول س��ال بیوقفه ادامه و اس��تمرار دارد و چراغش به ضعف و خاموشی نمیگراید و بر خالف دیگر
رویداده��ای فرهنگی هنری دچار بحران و چالش مادی و مدیریتی نش��ده اس��ت؛ و اینها هم��ه از عنایات ویژه
موج خودجوشی که این رویداد فرهنگی،
حضرت علیبنموسیالرضاس��ت که با این رویداد آیینی همراه استِ .
نه تنها در سراس��ر ایران بلکه در بس��یاری از نقاط جهان ،به راه انداخته در نوع خود از شگفتیهای فعالیتهای
تس��ری معارف عملی اهل بیت(ع) در گس��ترة جغرافیای جهانی
فرهنگی و نمونه بیبدیلی در ترویج ،معرفی و
ّ
است.
خاک ِ
نسیم فرحبخشی که از ِ
پاسبان علیبنموسیالرضا(ع)
آستان ملک
پاک خراسان و از جوا ِر مضجع نورانی و
ِ
ِ
ِ
میوزد طراوت و تازگی به همراه میآورد و عالوه بر س��رزمین ایران ،مشام دوس��تداران اهلبیت(ع) و عاشقان
آستان حضرتش را در گوشه و کنار جهان آکنده از عطر عاشقی و رایحة رضوی میکند تا از شوق و ارادت سرشار
ِ
شوند و با بدایعی از فرهنگ و ادب و هنر ،ارادت و اعتقاد خویش را به این آستان مقدس به نمایش گذارند .نسیمی
که مرز و منطقه و س��رزمین نمیشناسد و کوه و دش��ت و دریا مانعش نمیشود .نسیمی که وزیدنش همیشگی
و عطر و طراوتش جاودانی اس��ت .نسیمی که منشأ ملکوتی و معجزهآس��ا دارد و جهانی را از داشتههای خویش
تازه و با طراوت میس��ازد و همة ارادتمندان و عاش��قان را به س��وی کانون نور ،به س��وی هشتمین چراغ والیت
انفاس غیبی
فرامیخواند .اینکه برخی از ارادتمندان و ش��یفتگان آن حضرت در دوردس��تترین نقاط جهان با
ِ
حضرت به این آستان منور متصل و منشأ خدمات و برکات ارزشمند میشوند بیتردید معجزه و کرامتی آشکار
اس��ت .عاش��قانی که با برپایی کانونهای علم و معرفت در سرزمینهایشان برای گسترش معارف اهلبیت(ع)،
و به ویژه فرهنگ رضوی ،گامهای بلندی برداش��تهاند .مجالی نیست که برخی از این برادران و خواهران در این
محفل ،حاالت و خدمات خود را ش��رح میدادن��د و برایمان میگفتند که دهها ه��زار کیلومتر دورتر از مضجع

هشتمین خورشید

245

مقدس امام هش��تم با توس��ل و تمس��ک به عنایات حضرت چه کارهای بزرگی کردهاند! صده��ا نفر را هدایت
یا به معارف اهلبیت(ع) عالقهمند کردهاند،مس��جد و مدرس��ه و کتابخانه و درمانگاه س��اختهاند و به نام نامی
حضرت رضا(ع) نام نهادهاند .کتابهای متعدد تألیف یا ترجمه کردهاند و بس��یاری از تالشهای صادقانة دیگر
که ش��مارش فهرست آنها در این مجال ممکن نیس��ت .در یک کالم میتوان اذعان کرد که مهمترین دستاورد
جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) در خارج از کشور نهادس��ازیِ فرهنگی است؛ موضوعی که سالها جزو آمال
بس��یاری از نهادهای فرهنگی در کشور بوده اما اینک این جشنواره در آن پیشرو و موفق است .من به نمایندگی
از ملت ایران و همه اهالی فرهنگ و هنر و دوس��تداران اهلبیت(ع) به این برادران و خواهران درود می فرستم و
به این عشق و ارادت خالصانة آنها غبطه میخورم
میرساند بر همه عالم پیامت آفتاب
		
نشان روی توست
هر کجا خورشید میتابد ِ
حضرت فرمود :مومن ،حقیقت ایمان را درک نمیکند مگر آنکه  3خصلت داش��ته باشد :خصلتی از خداوند که
کتمان اسرار افراد اس��ت ،خصلتی از پیغمبر اسالم صلی اهلل علیه و آله که مدارا کردن با مردم است و خصلتی از
ولی خدا که صبر و ش��کیبایی در مقابل سختیهاست و اینها آموزههایی از فرهنگ و سبک زندگی رضوی است
ّ
که باید بیش از پیش تبیین و ترویج ش��ود .امروز پاش��نهآشیل و نقطه آس��یبپذیر فرهنگ در همه کشورهای
اس�لامی ،همین فرهنگ عمومی و س��بک زندگی اس��ت که تزلزل در بخشهایی از آن ما را میرنجاند .مسلما
جوشان
تعالیم عالم آل محمد(ع) پشتوانه فرهنگ عمومی و سرچشمة
فرهنگ اهلبیت(ع) و به ویژه فرهنگ و
ِ
ِ
سبک زندگی ایرانیاسالمی است .آری ،امروز ما بیش از پیش محتاج شناسایی گسستهای فرهنگی هستیم.
گسس��تهایی که نهاد خانواده ایرانی اس�لامی و آموزههای متعالی آن را تهدید میکند .صداقت و راستگویی،
وف��ای به عهد ،انفاق و بخش��ش ،همدلی و همزبانی،آرام��ش و مدارا ،صبر و ش��کیبایی ،قناعت و صرفهجویی،
مهربانی ب��ه دیگران ،ادب و احترام ،همه فضایلی هس��تند که در کوران تضاد میان س��نت و مدرنیته و متأثر از
تهاجمی که از مسیر رسانههای نوپدید ،به صورت نرم و خزنده انجام میشود ،بیتردید تأسی و رجعت به فرهنگ
و آموزههای دینی ،مس��یر ترمیم چنین گسستهایی است و جش��نواره بزرگ امام رضا(ع) با گامهای موثری
که در حوزه س��بک زندگی و ترویج فرهنگ رضوی برمیدارد بخشی از این مس��ئولیت خطیر را بر عهده دارد.
از ویژگیهای بارز این رویداد فرهنگی هنری که کمکم و در طول این سیزدهس��ال در دل آن نهادینه ش��دهاند
خودجوش
می توان چند نکته مهم قابل اش��اره اس��ت :اینک با اطمینان می توان گفت که جنبههای مردمی و
ِ
جش��نواره از جنبههای س��ازمانی و دولتی آن پیش��ی گرفته اس��ت .بیاغ��راق میتوان جش��نواره امام رضا را
مردمیترین رویداد فرهنگی کش��ور به شمار آورد ،آنچنان که بر اساس سنجشهای علمی بیش از  56درصد
برنامههای این رویداد جنبة مردمی و تنها  43درصد س��هم بخشهای دولتی و غیردولتی اس��ت .بدینترتیب
این جشنواره رویدادی مردمنهاد است که کوششها و جوششهای قابل تقدیری داشته و به همین دلیل دولت
ِ
خودجوش برخی از جش��نوارههای مردمی و استقبال از فرهنگ
داند.حرکت
خود را موظف به حمایت از آن می
ِ
موضوعی داخل کشور را به سوی بینالمللی شدن
رضوی در دیگر کشورها ،بهتدریج برخی از جش��نوارههای
ِ
سوق داده است .جشنواره کتاب رضوی ،جشنواره دلنوشتههای رضوی ،جشنوارههای شعر عربی و شعر ترکی
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از این جملهاند که از گسترة ملی به گس��ترة بینالمللی ارتقا یافتهاند و اینک ظرفیتهای نوپدیدی را در عرصه
بینالمللی جستوجو میکنند.
استقبال بینالمللی از برخی بخشهای جش��نواره به گونهای است که متناسب با ظرفیتهای بومی ،اقلیمی و
ِ
فرهنگی کشو ِر میزبان و مردم آن ،بومیسازی ش��دهاند و البته در داخل کشور نیز مدتهاست که فعالیتهای
متنوع فرهنگی جنبة بومی و محلی به خود گرفتهاند.تنوع رشتهها و قالبهای انتخاب شده در پهنة گستردهای
از جغرافیای داخلی و خارجی کشور نیز از ویژگیهای منحصر به فرد جشنواره و در نوع خود بینظیر است.
تقویت رویکردهای علمی جشنواره با اتکا به نام مبارک حضرت رضا(ع) از اهمیت ویژهای برخوردار است .طیف
وس��یعی از حوزههای علمیه و دانشگاهها پشتوانة برگزاری این رویداد فرهنگیهنریاند .در سراسر کشور 562
نف��ر در قالب هیئتهای علمی و  588نف��ر در قالب هیئتهای داوران با این روی��داد فرهنگی هنری همکاری
نزدی��ک دارند.و البته به همه اینها بای��د ارزیابی و نظارت دقیق بر برنامهها و فعالیتهای س��االنة این رویداد را
افزود؛ هم نظارتِ تخصصی معاونتها و س��ازمانهای مش��ارکتکننده و برگزارکنن��ده در بخش دولتی و غیر
دولتی ،و هم نظارت مردمی با نظرسنجی از مخاطبان جشنواره.
جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) در سیزدهمین دوره خویش شاهد ارتقای برخی بخشها و گسترش کمی و
کیفی ،به ویژه در بخش دانشگاهی است .استقبال کمنظیر دانشگاهها و دانشجویان از این جشنواره گویای نفوذ
فرهنگ رضوی در قش��ر جوان و تحصیلکرده اس��ت؛ نفوذ و ارادتی که اشتیاق هر اهل دلی را برای برنامهریزی و
بهرهبرداری از ظرفیت عظیم دانش��جویان بیان میکند .تجربه به ما ثابت کرده است که هر گاه رویدادی در نهاد
دانش��گاه پذیرفته شود و دانشجویان به آن عالقه و اشتیاق نشان دهند مس��یرمان را درست انتخاب کردهایم و
زودتر از موعد به نتیجه میرس��یم .جشنوارههای دانشجویی رضوی در سال جاری به چند برابر معمول افزایش
یافته و در  23دانش��گاه منش��أ آثار و برکات فراوان شده اس��ت.ارتقای کمی و کیفی بخشهای ویژه کودکان و
نوجوانان نیز بیانگر آن است که این جشنواره نه تنها در طول زمان و به همه روزهای سال تسری یافته ،بلکه همه
طیفهای سنی ،و حتی کودکان و نوجوانان ،را به عنوان آیندهسازان این مرز و بوم دربر گرفته است.
در پای��ان الزم می دارم از همه ب��رادران و خواهرانی که در اقصی نقاط کش��ور و در دیگر کش��ورهای جهان در
شکلگیری ،برپایی و برگزاری منظم این جش��نواره نقش داشتهاند و اعضای ستاد برگزاری ،بهویژه مدیرعامل
و کارکنان بنیاد فرهنگی هنری امام رضا(ع) و مدیران کل و اعضای س��تادهای اس��تانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی همچنین از حضور همه اعضای کمیس��یون فرهنگی مجلس و اس��تاندار خراس��ان رضوی و مدیران
آستان
ارجایی این اس��تان و همه عزیزانی که ش��رف حضور دارند و از همه اهالی فرهنگ و هنر و دلبستگان به
ِ
کشتی حامالن فرهنگ
مس��افران چهاردهمین
پاس��بان علی بن موسیالرضا دعوت میکنم که از فردا به
ملک
ِ
ِ
ِ
رضوی ،که به نیت  14معصوم حرکت خود را آغاز میکند ،بپیوندند.
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س�خنرانی مهندس علیرضا رشیدیان استاندار خراس�ان رضوی در مراسم اختتامیه سیزدهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
عرض خیر مقدم دارم خدمت میهمانان عزیز سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و ایام دهه کرامت و
میالد مس��عود امام علی بن موسی الرضا(ع) را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم .همینطور گرامی می
داریم هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر(رئیس جمهور و نخست وزیر) را.
خداوند س��بحان انس��ان را به عنوان خلیفه خود در زمین خلق نمود تا در به دس��ت آوردن این جایگاه عظیم،
حرکت کمالی خود را طی نماید .طی مسیر به سمت کمال نیازمند نقشه راه و راهنمایان کاملی است که خداوند
حکیم در مصحف نورانی خود – قرآن کریم -این نقش��ه راه را به ودیعه گذاش��ته و راهنمایان کامل آن ،پیامبر
و اهل بیت طاهرینش هس��تند که به مقام عصمت نائل ش��ده اند و وجود مقدس آنان ،هدف از خلقت انسان که
همانا ،تجلی اس��ماء و صفات الهی است را ،متجلی نموده است .در س��رزمین ایران اسالمی که همواره مزین به
والء اهل بیت عصمت و طهارت بوده ،س��عادتی نصیب گش��ته تا خاک قدوم هش��تمین معصوم از س�لاله پاک
پیامبر(ص) ،مژگانمان را توتیا سازد و همین فرصت وظایفی گران سنگ را بر دوشمان نهاده که اشاعه فرهنگ
رضوی ،سبک زندگی و ترویج سیره و روش حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در رأس این وظایف سنگین است.
بی تردید همگرایی همه قوای علمی ،پژوهش��ی ،فرهنگی و هنری کشور و محبین حضرتش در فراسوی کشور
جمهوری اس�لامی ایران توسعه و ترویج فرهنگ رضوی را با چاشنی جش��ن و سرور دهه کرامت رقم زده است
و انعکاس این همگرایی اختتامیه جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) اس��ت که در ای��ن مقال به کلیه مهیمانان
این اختتتامیه از جمله تمامی خادمان فرهنگ رضوی که توفیق خدمت به س��احت قدس رضوی را داشته اند،
اصحاب فرهنگ و هنر ،نخبگان علمی و فرهنگی و مدیران ومس��ئولین اجرایی کشور و استان که شرف حضور
دارند خیر مقدم عرض می نمایم.
دهه کرامت به عنوان نماد اش��اعه فرهنگ رضوی در نظر گرفته شده است و همه ارکان فرهنگی کشور و استان
تالش خود را معطوف داشته اند تا شادی منبعث از معرفت رضوی به مرکزیت آستان قدس رضوی بر همه ایران
و اقصی نقاط جهان سایه افکند .در این مسیر ستاد ملی جشنهای دهه کرامت با توصیه و عنایت دولت تدبیر و
امید و با راهبرد و رویکرد توس��عه فرهنگ رضوی ،جشنها یمردمی را ساماندهی نمودند که ستاد استانی دهه
کرامت در رده ملی ،فراملی و اس��تانی زمینه س��از بیش از  ٤٠٠هزار برنامه و فعالیت اعم از جش��نواره و محافل
علم��ی ،ادبی و هنری ب��ا محوریت فرهنگ رضوی گردید که بیش از س��ی هزار فعالیت مذکور تنها در اس��تان
خراس��ان رضوی برنامه ریزی و اجرا گردید .در همین فرصت از آس��تان قدس رضوی که با برنامههای متنوع از
جمله طرح ارمغان رضوی و توزیع بس��تههای فرهنگی و بس��تههای متبرک در اقصی نقاط کشور و برنامههای
متنوع ،طرحهای انعکاس نور در فضاهای مجازی ،جش��نها ی بین المللی زیرسایه خورشید و غیره که در ٢٥٠
نقطه داخل کش��ور و  ٧٧نقطه خارج از کش��ور و جشنوارهها یمتنوع که ش��میم خوش رضوی را به اقصی نقاط
کشور و جهان پراکنده است ،صمیمانه قدردانی نمایم.
بنده به نوبه خود از اعضای س��تاد جشنهای دهه کرامت در کل کش��ور و همچنین از اعضای ستاد دهه کرامت
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در خارج از کش��ور قدردانی می نمایم که جلوه برون مرزی جش��نهای دهه کرامت ،مرهون تالش این عزیزان
است .از کلیه کسانی که در حوزههای علمی ،فکری ،هنری و  ...در سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
تالش کرده اند به ویژه مجموعه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،استانداریهای قم و فارس و کرمان و مدیران
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استانهای و دبیران جش��نوارههای موضوعی سراسر کشور و سازمانهای مردم
نهاد و همه کسانی که تدبیر آنان چنین رویداد بزرگ فرهنگی را رقم زده است ،سپاسگزارم .چند روز پیش مقام
معظم رهبری در سخنانش��ان فرموودند اگر مردم قدر اتحاد و همدلی را ندانند خداوند آنها را به بلیه اختالف و
درگیری و خون ریزی دچار می کند.
جامعه امروز جهانی و جهان اس�لام نیازمنند فرهنگ رضوی است و روش و منش و حکمت امام رئوف در تعامل
با اقوام و مذاهب پاس��خی به نیازهای جهان تشنه تعالی و آرامش و کرامت انسانی است .فلذا با عنایت به انتخاب
مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم در س��ال  ٢٠١٧و اهمیت مضاعف این شهر فرهنگی در
توسعه فرهنگ رضوی از جایگاه پایتخت فرهنگی جهان اسالم ،برای افزایش سطح اثرگذاری این مقوله ،همت
مضاعف اصحاب فرهنگ و هنر و دس��ت اندرکاران جشنواره بین المللی امام رضا(ع) و عنایت عالیه وزیر محترم
فرهنگ و اراشاد اسالمی را طلب می نماید که توفیق بیش از پیش همه عزیزان را از محضر خداوند منان و در پناه
عنایات ائمه معصومین(ع) و تجهات خاص حضرت علی بن موسی الرضا(ع) خواهانم.
ما الفت دیرینه به این در داریم انسی به سالله پیمبر داریم
خواهان کرامتیم از درگه عشق کی دست زدامان رضا برداریم
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س�خنرانی س�یدجواد جعف�ری مدیرعامل بنی�اد بین الملل�ی فرهنگی هن�ری امام رض�ا(ع) و
دبیرجشنواره بین المللی امام رضا(ع) در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره
حم��د و س��پاس خداوند قادرمتعال را که به ما توفی��ق داد تا جزئی از مواهب بی کران��ش را با خدمتی ناچیز اما
صادقانه شکرگزار باش.سالم بر امامان هدایت و چراغهای تاریکی.سالم بر هشتمین حجت خدا که به وجودش
باران فرو فرستاده شد.سالم بر زائران ارجمند و مجاوران بزرگواری که برای مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره
جش��نواره بین المللی امام رضا علیه السالم قدم رنجه داشته اند مقدمتان را گرامی می داریم و خاک پای شما را
توتیای چشم می نماییم.
با تبریک فرارس��یدن  11ذیقعده سالروز میالد مسعود و فرخنده سلطان س��ریرارتضاء حضرت علی بن موسی
الرضا علیه الس�لام و تقارن دهه کرامت با هفته دولت که ان شاءا ...سرش��ار از خیر و برکت بوده و خواهد بود یاد
شهیدان دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می داریم.
مروری کوتاه بر ویژگیهای جش��نواره بین المللی امام رضا علیه الس�لام که نقطه عط��ف همدلی ،همزبانی و
نمونهای بارز ازهمکاری دولت و ملت اس��ت نشان می دهد دراین جشنواره  4فرصت طالیی پیش رو قرار گرفته
است.
 -1فرصت حضور نیروهای خوش فکر ،جوان و کارآمد
 -2فرصت حمایت همه جانبه مردم و مسئوالن
 -3فرصت ظهور و بروز عینی دلدادگی به اهل بیت علیهم السالم در تمامی سطوح جامعه و اقشار مردم
 -4فرصت کارهای فراگیر و برجسته
این فرصتها بستری فراهم نموده است تا ظرفیت عظیمی از نوآوریها توانمندیها ،استعدادها و خالقیتها در
این ایام شکوفا شود و فرهنگ رضوی تا دور دستها ترویج شود و زمینه ای فراهم آید تا در هر گوشهای چشمه
ای به جوش��ش آید و از آن نهری به راه افتد و فهمی تازه ایجاد نمای��د ،و معطر به عطر آموزههای رضوی گردد و
تحقق بخش این کالم بلند مقام معظم رهبری باش��د که میفرمایند :وقتی یک کار نو و وس��یع در سطح کشور
انجام گرفت میش��ود راضی ،خرس��ند و امیدوار بود که گردونه فرهنگی به راه افتاده اس��ت.برای بیان نکته ای
بسیار مهم از لسان الغیب کمک می گیرم:
ف��اش میگوی��م و از گفت��ۀ خ��ود دل ش��ادم               بن��دۀ عش��قم و از ه��ر دو جه��ان آزادم
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) نعمت و فرصت خدادادی اس��ت تا با عنایت ویژه ثامن الحجج حضرت امام
رضا(ع) دلدادگان و ش��یفتگان و عاش��قان اهل بیت علیهم الس�لام بتوانند به این بهانه پرچمدار نشر فرهنگ
رضوی در هر نقطه از ایران و جهان باش��ند در همین راستا توفیقی فراهم آمده است تا عالوه بر دست اندرکاران
جشنواره در داخل کشور میزبان اعضای آسیا و اقیانوسیه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی و همایش بین
المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی و خادمان فرهنگ رضوی منتخب از کش��ورهای اسپانیا ،افغانستان ،لبنان،
عراق ،تونس ،نیجریه ،هندوستان ،پاکستان ،مصر ،افغانستان ،مالزی ،فیلیپین ،بنگالدش ،آذربایجان ،اندونزی
و سوریه باشیم.
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آنچه که در این حرکت گس��ترده موجب بالندگی اس��ت بهره مندی از رهنمودهای مراجع عظیم الشأن و آیات
عظام خصوصاً حضرت آیت ا ...واعظ طبس��ی تولیت عظمای آس��تان قدس رضوی ،حضرت آیت ا ...س��عیدی
تولیت معظم آس��تان مقدس حضرت فاطم��ه معصومه (س�لام ا...علیها) و حضرت آیت ا ...دس��تغیب تولیت
بزرگوارحضرت احمدبن موس��ی (علیه السالم)اس��ت که چراغ راه دس��ت اندرکاران بوده وب��رکات فراوانی در
برداشته است .حمایتهای بزرگوارانه و سخاوتمندانه جناب آقای جنتی وزیر فرهیخته و اندیشمند فرهنگ
و ارش��اد اسالمی و مساعدتهای همهجانبۀ معاونین ارجمند ایشان و مجموعه ارکان این وزارت و سازمانهای
تابعه به گونه ای بوده است که رشد جهشی برنامهها را تضمین نموده است.
توجه وی��ژ ه دولت محت��رم ،مجلس محترم ش��ورای اس�لامی ،کمیس��یون محترم فرهنگ��ی مجلس کمک
بزرگی به اس��تمرار ،اس��تحکام ،فراگیری و ارتقاء این روی��داد معنوی در عرصه ملّی و بین المللی بوده اس��ت.
هماهنگیه��ای ذی قیمت و همه جانبه انجام ش��ده با آس��تان قدس رض��وی بویژه عنایت خ��اص قائم مقام
محت��رم و معاونین معزز این آس��تان مق��دس و همچنی��ن توجه خاص اس��تاندار محترم خراس��ان رضوی
و اقدامات مؤثر معاونین ایشان و س��اختار تأثیرگذار حوزه زیارت و عنایتی که استانداران محترم سراسر کشور
خصوصاً در قم و فارس داشتهاند از نقاط عطف همراهیهای انجام شده می باشد.
نقش بی بدیل اس��تانها ،وزارتخانهها ،س��ازمانها ،نهاده��ا ،کانونها ،ادارات کل ،مراکز علمی و دانش��گاهی،
موسسات فرهنگی و تشکلهای مردمی ،اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء جشنواره به دلیل گستردگی و تنوع
موضوعات در ظرف زمانی محدودی که در اختیار اینجانب میباش��د در بیان نمیگنجد و لذا پیش بینی ش��ده
است تا برنامهها و اقدامات انجام ش��ده هر یک و به تفکیک برای بازگو شدن در صفحه نمایشگر مراسم گزارش
گ��ردد .امیدواریم همه آنانی که برای اعتالء این حرکت الهی کوش��یده و می کوش��ند نام آنه��ا در ردیف احیاء
کنندگان امر امام و موجب خیر دنیا و آخرت آنها باشد .ان شاءا...
و السالم علیکم و رحمت ا ...و برکاته

هشتمین خورشید

251

فصل هفتم
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
از نگاه تصویر
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نشست شورای سیاستگذاری

نشست شورای مشورتی

نشست کمیته برنامه ریزی
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نشست کارگروه فرهنگی

نشست کارگروه هنری

نشست کارگروه پژوهشی

نشست کارگروه سینمایی

نشست کارگروه رسانه های دیجیتال

نشست کارگروه مطبوعاتی
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نشست کارگروه دانشگاهیان

نشست کارگروه کودک و نوجوان

نشست شورای بین الملل

مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی

نشست بانوان مروج فرهنگ رضوی

نشست شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت

دبیران برنامه های موضوعی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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فرهنگی

محمدباقر کریمی
دبیر جشنواره بین المللی
شعر رضوی به زبان ترکی
آذری -اذربایجان غربی

سیدموسی حسینی
کاشانی
دبیر جشنواره کتابخوانی
حکمت های رضوی -البرز

علی محمد نیاکان
دبیر جشنواره سفرنامه و
خاطره نویسی رضوی  -ایالم

دکتر حمیده ماحوزی
دبیر جشنواره مشاعره
رضوی -بوشهر

جواد کارگران دهکردی
دبیر جشنواره ادبیات
کودک و نوجوان رضوی -
چهارمحال و بختیاری

همایون قنواتی
دبیر جشنواره بین المللی
شعر رضوی به زبان عربی-
خوزستان

محمدرضا سوقندی
دبیر جشنواره داستان
رضوی(کبوتر حرم)  -سمنان

محمدرضا
علیزاده احمد آبادی
دبیر جشنواره شعر رضوی
 -کرمان

فاضل عبادی
دبیر جشنواره شعر دوبیتی و
رباعی رضوی -همدان

احد جاودانی
دبیر جشنواره بین المللی
نامه ای به امام رضا(ع) -
مازندران

محمدهادی زاهدی
دبیرجشنواره بین المللی
کتاب سال رضوی
خراسان رضوی

محمدحسین عبداللهی
دبیر جشنواره محراب
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دبیران برنامه های موضوعی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

هنری
دکتر علی اکبر صفی پور
دبیر جشنواره شعر رضوی
-آذربایجان شرقی

دکتر حبیب رضا ارزانی
دبیر جشنواره جلوه های
فرهنگ رضوی در هنرهای
سنتی -اصفهان

حسین ثابت قدم وحید
دبیر جشنواره تئاتر رضوی
-خراسان شمالی

احمد محبی
دبیر جشنواره نقاشی خط
و حروف نگاری رضوی -
خراسان جنوبی

سیدسعید سرابی
دبیر جشنواره خوشنویسی
رضوی -خراسان رضوی

حسین مسگرانی
دبیر جشنواره جلوه های
فرهنگ رضوی در هنرهای
گرافیکی -سیستان و
بلوچستان

دکتر بهزاد مریدی
دبیر جشنواره هنرهای
تجسمی رضوی  -فارس

دکتر مهدی احمدی
دبیر جشنواره نمایشنامه
نویسی رضوی  -قزوین

سیدرسول موسوی
نژادیان
دبیر جشنواره
نمادهای شهری
رضوی -سازمان
فرهنگی هنری ورزشی
شهرداری قم

دکتر رضا دهبانی پور
رحیم جعفری
دبیر جشنواره
دبیر جشنواره مولودی
آیینهای نمایشی و
خوانی رضوی (هه
پرده خوانی رضوی -
تاو)  -کردستان
کهگیلیویه و بویراحمد

سیداحمد حسینی
دبیر جشنواره مدیحه
سرایی و چاووشی
خوانی رضوی  -جنوب
کرمان

دکتر علیرضا
درویش نژاد
دبیر جشنواره تئاتر
کودک و نوجوان
رضوی  -هرمزگان
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دبیران برنامه های موضوعی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
پژوهشی

دکتر سیدناصر اسحاقی
دبیر همایش مناظرات
رضوی-اردبیل

دکترابراهیمرحیمیزنگنه

دبیرهمایشامامرضا(ع)درآیینهادبیات
تطبیقی(فارسی-عربی)-کرمانشاه

دکتر حسین شاکری
دبیر همایش اخالق و آداب
رضوی -مرکزی

محسن مسعودیان راد
دبیر همایش خانواده و سبک
زندگی در فرهنگ رضوی
خراسان رضوی

حسین زارع صفت
دبیر همایش جاده والیت
خراسان رضوی

علی اصغر فضیلت
دبیر جشنواره پویانمایی و
بازی های رایانه ای رضوی-
گلستان

دکتر حمیدرضا حنان
دبیر جشنواره تولیدات
تلویزیونی رضوی -لرستان

مطبوعاتی

سینمایی

دکتر برزین ضرغامی
دبیر همایش علمی پژوهشی
امام رضا(ع) و پاسخگویی
قرآن به پرسش های عصر-
تهران

دکتر عباس دانشی
دبیر همایش حدیث
رضوی -قم

دکتر ناصر مقدم
دبیر همایش نماز در آموزه
های رضوی  -زنجان

دکتر فیروز فاضلی
دبیر جشنواره جلوه های
فرهنگ رضوی در مطبوعات و
خبرگزاری ها-گیالن

علی غیاثی ندوشن
دبیر جشنواره مستند و فیلم
کوتاه رضوی  -یزد

258
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دبیران برنامه های موضوعی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

دانشگاهیان
دکتر جعفر شانظری
دبیر همایش اهل بیت (ع)
و بنیان های فرهنگی عصر
حاضر -دانشگاه اصفهان

دکتر نیلوفر ملک
دبیر جشنواره هنرهای
تجسمی وصنایع دستی
رضوی  -دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مجید سرسنگی
دبیر همایش نقش امام
رضا(ع) در اعتالی فرهنگ
ایرانی  -دانشگاه تهران

دکتر رقیه صادقی
جشنواره کتابخوانی
رضوی -دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان شرقی

دکتر سیدمحسن
هاشمی
دبیر جشنواره نگاه
رضوی -دانشگاه هنر
تهران

دکتر فائزه عظیم زاده
دبیر سلسله نشست های
تخصصی فرهنگ قرآنی در
سیره رضوی -دانشگاه امام
صادق(ع)-پردیس خواهران
تهران

دکتر سیدمحمد حسین
قریشی
دبیر جشنواره شعر و مشاعره
رضوی -بیرجند

دکتر خسرو نشان
دبیر جشنواره هنرهای
نمایشی رضوی -دانشگاه
شهیدچمران اهواز

دکتر قاسم کاکایی
دبیر همایش علمی پژوهشی
اهل البیت(ع) و تولید علم-
دانشگاه شیراز

دکتر عباس دلیر
دبیر همایش از حریم فاطمی
تا حریم رضوی -دانشگاه
صنعتی قم

دکتر محمدرضا صلح جو
دبیر جشنواره قرآن و آموزه
های دینی رضوی -دانشگاه
بین المللی امام خمینی(ره)
قزوین

دکتر شهریار همتی
دبیر همایش مبانی
سلوک معنوی در
سبک زندگی رضوی-
دانشگاه رازی کرمانشاه

دبیران برنامه های موضوعی سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

هشتمین خورشید

259

دانشگاهیان

دکتر فاطمه کریمی
دبیر همایش کرسی
های آزاداندیشی و
مناظره های رضوی-
دانشگاه گیالن

دکترابراهیمتقیزاده

دبیر مسابقه سیره
و معارف رضوی-
دانشگاه پیام نور
خراسان رضوی

دکتر محمد کافی
دبیر همایش سیره و معارف
رضوی -دانشگاه فردوسی
مشهد

دکتر سیدحسین
مجتبوی

دبیرهمایشتعلیموتربیت
درفرهنگرضوی-دانشگاه
فرهنگیانخراسانرضوی

دکتر مصطفی مهرابی بهار
دبیر همایش فرهنگ و
تمدن پزشکی در دوره امام
رضا(ع) -دانشگاه علوم
پزشکی مشهد

دکتر رضا محمدی
دبیر جشنواره پوستر
رضوی -دانشگاه
نیشابور

دکتر عباس شیخ
االسالمی
دبیر جشنواره شعر رضوی
دانشجویی-دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد

دکتر محمد فاتحی
دبیر همایش سیره
رضوی وسبک زندگی
قرآنی -دانشکده علوم
قرآنی سبزوار

دکتر رضا کشاورز
دبیر جشنواره
سفرنامهنویسی
و ادبیات داستانی
رضوی -دانشگاه حکیم
سبزواری

ویژه برنامه ها

محمدمهدی ایمنی
دبیر ویژه برنامه نسیم والیت
فارس

روح اهلل توکلی
دبیر جشنواره آه و آهو
کاشان -اصفهان

دکتر کوروش صبوریان
دبیر جشنواره فرهنگی
ورزشی رضوی
خراسان رضوی

ابراهیم زاکری
دبیر جشنواره
آسمان هشتم
هرمزگان

260
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استان قم

افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

هشتمین خورشید

261

262

هشتمین خورشید

هشتمین خورشید

آذربایجان شرقی

جشنواره عکس رضوی

263

264

هشتمین خورشید

آذربایجان غربی

جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری

هشتمین خورشید

اردبیل

همایش مناظرات رضوی

265

266

هشتمین خورشید

اصفهان

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی

هشتمین خورشید

البرز

جشنواره کتابخوانی حکمت های رضوی

267

268

هشتمین خورشید

ایالم

جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی

هشتمین خورشید

بوشهر

جشنواره مشاعره رضوی

269

270

هشتمین خورشید

تهران

همایش علمی امام رضا(ع) و پاسخگویی قرآن به پرسشهای عصر

هشتمین خورشید

جنوب کرمان

جشنواره مدیحه سرای و چاووشی خوانی رضوی

271

272

هشتمین خورشید

چهارمحال بختیاری

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی

هشتمین خورشید

خراسان جنوبی

جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی

273

274

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

جشنواره خوشنویسی رضوی

هشتمین خورشید

خراسان شمالی

جشنواره تأتر رضوی

275

276

هشتمین خورشید

خوزستان

جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی(دعبل خزائی)

هشتمین خورشید

زنجان

همایش نماز در آموزه های رضوی

277

278

هشتمین خورشید

سمنان

جشنواره داستان نویسی رضوی
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سیستان و بلوچستان

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنر گرافیکی

279

280

هشتمین خورشید

فارس

جشنواره هنرهای تجسمی

هشتمین خورشید

قزوین

جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی

281

282
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قم

همایش حدیث رضوی

هشتمین خورشید

قم

283

سازمانفرهنگیهنریورزشیشهرداری/جشنوارهنمادهایشهریرضوی

284

هشتمین خورشید

کردستان

جشنواره مولودی خوانی رضوی
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کرمان

جشنواره شعر رضوی

285

286
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کرمانشاه

همایش امام رضا(ع) در ادبیات تطبیقی(فارسی و عربی)

هشتمین خورشید

کهگیلویه و بویراحمد

287

جشنواره آئین های نمایش ،پرده خوانی و نقالی در فرهنگ رضوی

288

هشتمین خورشید

گلستان

جشنواره پویانمایی و بازی های رایانه ای رضوی

هشتمین خورشید

گیالن

289

جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها

290

هشتمین خورشید

لرستان

جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی

هشتمین خورشید

مازندران

جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(ع)

291

292

هشتمین خورشید

مرکزی

همایش شناخت اخالق و آداب رضوی

هشتمین خورشید

هرمزگان

جشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی

293

294

هشتمین خورشید

		
همدان

جشنواره دو بیتی و رباعی رضوی

هشتمین خورشید

یزد

جشنواره فیلم کوتاه و مستند رضوی

295

296

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

امورکتابخانهها ،موزههاواسنادآستانقدسرضوی/جشنوارهکتابسالرضوی

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

297

دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد /جشنواره محراب

298

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری  /همایش جاده والیت

هشتمین خورشید

اختتامیه

بخش دانشگاهیان

299

300

هشتمین خورشید

اختتامیه

بخش دانشگاهیان

هشتمین خورشید

دانشگاه آزاد مشهد

جشنواره شعر رضوی دانشجویی

301

302

هشتمین خورشید

دانشگاه اصفهان

همایش اهل بیت(ع) و بنیان های فرهنگی عصر حاضر

هشتمین خورشید

دانشگاه بیرجند

جشنواره شعر و مشاعره رضوی دانشجویی

303

304

هشتمین خورشید

دانشگاه شیراز

همایش اهل بیت علیهم السالم و تولید علم

هشتمین خورشید

دانشگاه قزوین

جشنواره قرآن و آموزه های دینی رضوی

305

306

هشتمین خورشید
دانشکدهعلومقرآنیسبزوار

همایش سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی

هشتمین خورشید

دانشگاه هنر تهران

جشنواره نگاه رضوی

307

308

هشتمین خورشید
پوستر

بخش دانشگاهیان
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خوزستان

309

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

310

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

بزرگداشت یاد روز ورود حضرت امام رضا(ع) به نیشابور

هشتمین خورشید

اصفهان

جشنواره آه و آهو -کاشان

311

312

هشتمین خورشید

هرمزگان

جشنواره آسمان هشتم -کردر

هشتمین خورشید

فارس

جشنواره نسیم والیت -اقلید

313

314

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اداره کل ورزش و جوانان /جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

315

316

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

317

318

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

319

320

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

321

322

هشتمین خورشید

خراسان رضوی

اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
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خادمان فرهنگ رضوی

323

داخل کشور

جناب آقای غالمحسین امیرخانی

هنرمند ،خوشنویس
رییس انجمن خوشنویسان ایران
همراهی در راه اندازی اولین دوره جشنواره بین المللی امام رضاعلیه السالم
با برگزاری مجمع خوشنویس�ان ایران در مش�هد مقدس و کمک به نهادینه
شدن سیزده دوره جشنواره خوشنویسی رضوی

324

هشتمین خورشید

خادمان فرهنگ رضوی

داخل کشور

جناب آقای دکتر احمد پاکتچی

محقق ،نویسنده و عضو مرکز دایره المعارف
بزرگ اسالمی

س�ازماندهی گروه محققان و نویسندگان و اقدام مشترک در تالیف دو کتاب
مرجع در زمینه ابعاد زندگانی و شخصیت حضرت امام رضاعلیه السالم

هشتمین خورشید

خادمان فرهنگ رضوی

325

داخل کشور

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سید علی طباطبایی

موسس بیت الرضا(علیه السالم) در بافق یزد

انجام فعالیتهای مستمر در حوزه فرهنگ رضوی با جذب گسترده جوانان
راه اندازی کاروان زائران پیاده از بافق یزد به مشهد الرضا(ع) به مسافت 1200
کیلومتر و استمرار آن از  25سال گذشته تا کنون

326
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خادمان فرهنگ رضوی

داخل کشور

جناب آقای مجید مال محمدی
نویسنده آثار کودک ونوجوان

مولف کتب کودک و نوجوان با  20اثر برگزیده در زمینه داستانهای مذهبی و
سه کتاب در مورد حضرت امام رضا(ع)
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خادمان فرهنگ رضوی

327

داخل کشور

سرکار خانم زهرا باقری
فعال حوزه فضای مجازی

پایه گ��ذاری و ایجاد دو هفته نامه الکترونیکی با نام ب��اب الکریمه (ع) و باب الجواد (ع)
از ش��هریور سال  1391تاکنون با پرداختن مس��تمر به فرهنگ رضوی در حوزه فضای
مجازی با هزینه شخصی

328

هشتمین خورشید

خادمان فرهنگ رضوی

داخل کشور

جناب آقای مهندس محمدسعید احدیان

مدیرمسئول موسسه فرهنگی وهنری خراسان
انج�ام اقدامات مؤثر ب�رای ایجاد زیرس�اخت های تاثیرگذار بر گس�ترش و
تعمیق بخش�یدن به فرهنگ رضوی با بکارگیری شایسته ظرفیت های فنی
و فرهنگی
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خادمان فرهنگ رضوی

329

خارج از کشور

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای زاکزاکی

کشور  :نیجریه
محقق و مبلّغ
انجام اقدامات ماندگار در بسترسازی تشرف میلیون ها ساکن نیجریه به
مکتب تشیع با الهام از آموزه های اهل بیت علیهم السالم بویژه حضرت امام
رضا علیه السالم

330
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خادمان فرهنگ رضوی

خارج از کشور

جناب آقای میکائیل آلوارز

کشور :اسپانیا
محقق و مبلّغ
موس�س کتابخانه ،بنیانگذار جامعه اسلامی بیعت ا ،...امام جماعت مسجد
امام رضا (ع) در سویا
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خادمان فرهنگ رضوی

331

خارج از کشور

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد علی توحیدی

کشور :پاکستان
محقق ،مؤلف و نویسنده
کمک به نهادینه سازی و فراگیر شدن برنامه های جشنواره امام رضا(ع) در
شهرهای مختلف پاکستان

332
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خادمان فرهنگ رضوی

خارج از کشور

جناب آقای سردار حسن

کشور :هندوستان
پایه گذاری جشنواره امام رضا (ع) در شهر نوگانوان سادات از سال  2011تا
کنون
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خادمان فرهنگ رضوی

333

خارج از کشور

سرکار خانم خدیجه سمعلی

کشور :تونس
پژوهشگر
انجام فعالیت های تحقیقی و پژوهشی با موضوع فرهنگ رضوی
انتخاب موضوع حرم مطهر حضرت امام رضاعلیه السالم به عنوان پایان نامه
دانشگاهی

334
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خادمان فرهنگ رضوی

خارج از کشور

جناب آقای دکتر علی ابوالخیر

کشور :مصر
مدرس ،پژوهشگر و نویسنده
دارای آثار ماندگار در حوزه فرهنگ رضوی
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خادمان فرهنگ رضوی

خارج از کشور

جناب آقای دکتر ویکتور الکک

کشور  :لبنان
شاعر و ادیب مسیحی ،دارای قصاید مدحیه برای امام رضا(ع)

335
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خادمان فرهنگ رضوی

خارج از کشور

جناب آقای محمد عالم احمد زاده

کشور  :افغانستان
پژوهشگر و دارای مقاالت متعدد در حوزه فرهنگ رضوی
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خادمان فرهنگ رضوی
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خارج از کشور

جناب آقای یاسین الجیبوری

کشور  :عراق
نویسنده و مولف آثار متعدد در حوزه فرهنگ رضوی و ترجمه کتاب فاخر
تحلیلی از زندگانی امام رضا(ع)
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