پیاموزیر فرهنگوارشاداسالمیبهمناسبتآغازدههکرامتوبرگزاری
چهاردهمینجشنوارهبینالمللیامامرضا(علیهالسالم)
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سمت خراسان
ِ
پلک خورشید به فرمانِ تو برمیخیزد  /صبح از
ِ
تو برمیخیزد
نور هر صبح میافتد به د ِر خانة تو  /بعد ،از گوش��ة چش��مانِ تو
برمیخیزد
تمام کس��انی که در س��رزمین پ��اک ایران زیس��ت می کنند
خراس��ان را قبله خود م��ی دانند .همه ایرانیان ش��یفته حریم
امنِ علیبنموسیالرضا هس��تند .مگر میشود عاشقِ پیامبر
خاک خراسان عشق نورزید؟ و در
اکرم(ص) بود و به فرزندش در ِ
تنگناها و مصائب و مشکالت از او مدد نگرفت؟ مگر میشود دل
به حریمِ حضرتش سپرد و از معارف و فرهنگش بی بهره ماند؟
ملت بزرگ ایران افتخ��ار دارد که میزبانِ میهمانی عزیز از تبار
بیت پیامبر اس��ت که فرمود« :قُل ال أَس َئلُکُ م َعلَی ِه أَجرا ً إِالَّ
اهل ِ
المَوَدَّةَ فِی القُربى»
دوس��تی اهلبیت(ع) برای ما ایرانیان وظیف��ة بزرگ دینی و
میهماننوازی ،آیینِ دیرینة ایرانیان اس��ت .عش��ق و ارادتِ ما
ایرانیان به ثامن الحجج علیه آالف التحیه و الس�لام  ،عش��ق و
ارادتی پایان ناپذیر اس��ت که نمونة آن را در برگزاری جشنواره
امام رضا(ع) می بینیم .در طول سیزده دورة گذشته هر سال بر
جمع عاشقانِ آن امام همام و گسترة جغرافیاییِ جشنواره افزوده
شده و به بیشتر شهرها و برخی روستاهای کشور رسیده است؛
و امسال به یمنِ نیاتِ پاک و خالصانه شما و تبرّک عنوانِ دورة

چهاردهم ،این جشنواره گسترده تر و مسئولیت دستاندرکارانِ
برگزاری آن در گوشه و کنار کشور سنگینتر شده است.
این روزها آیینهای مربوط به برنامههای موضوعی جش��نواره
امام رضا(ع) در سراس��ر کش��ور در حال برگزاری است و همة
خادمان فرهنگ رضوی تا رسیدن روز موعود و میالد فرخنده
آن حضرت لحظهشماری میکنند.
شما دس��تاندرکا ِر برگزاری این جش��نواره ،شایستگی آن را
داش��ته اید که در ش��هر و دیار خویش به افتخار خدمتگزاری
حضرت ثامن الحجج نائل شده و در دایره بزرگ خادمان فرهنگ
رضوی قرار گرفته اید.
فرهنگ رضوی در این س��الها به همت و ارادت شما نشر و نمو
یافته و معارف اهلبیت(ع) در خانة دلها بارور ش��ده است .به
همه شما عزیزان تبریک میگویم و برایتان در این مسیر نورانی
عزت و سربلندی آرزومندم.
الزم می دانم از همراهی و دلسوزی مدیران اجرایی آن استان،
به ویژه نمایندة محترم ولیفقیه در اس��تان ،استاندار محترم،
نمایندگان محترم مجلس و اصحاب اندیش��ه و فرهنگ و هنر
که پش��توانه این حرکت فرهنگی بودهاند صمیمانه تش��کر و
سپاس��گزاری نموده مزید توفیق هم��گان را از درگاه خداوند
متعال خواستارم.
علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا
از جوار بارگاه حضرت معصومه(س) در قم آغاز شد
(ع)

آئین افتتاحیه جش�نهای دهه کرامت و چهاردهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) با حضور خادمان و مس�ئوالن
فرهنگی حرم امام رضا(ع) و کریمه اهل بیت(س) در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
آئین افتتاحیه چهاردهمین جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) و جش�نهای دهه کرامت با حضور س�یدجواد جعفری
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ،آیت اهلل سیدمحمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) ،حجت
االسالم سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی ،علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی ،سید مهدی صادقی
استاندار قم ،خادمان و مسئوالن فرهنگی حرم امام رضا(ع) و کریمه اهل بیت(س) و حرم احمد بن موسی(ع) ،نمایندگان
بیوت مراجع ،خانوادههای ش�هدا ،مدیران فرهنگی استانی و کشوری و زائران و مجاوران در نخستین روز از دهه مبارک
کرامت در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

س�یدجواد جعفری 31 :اس�تان77،
کشور و  2400نقطه از جهان دهه کرامت
را گرامی می دارند
س��یدجواد جعفری مدیرعام��ل بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) در این آیین ضمن تبریک
آغاز جشنهای دهه کرامت و چهاردهمین
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) ،گفت :از
محضر حضرت آیت ا ...سعیدی تولیت آستان
مقدس حضرت معصومه(س) سپاسگزاری
می کنم که با تدابیر حکیمانه یکی از با شکوه
ترین مراسم معنوی جمهوری اسالمی ایران
را در اولی��ن روز از دهه کرام��ت در این حرم
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(ع)

مطهر به منصه ظهور می رسانند.
وی با اش��اره به برگزاری ایام دهه کرامت در
کش��ور افزود :پروردگار متعال اراده فرموده
اس��ت ت��ا میزبانی هش��تمین حج��ت خدا
حضرت ام��ام رضا(علیه الس�لام) و خواهر
بزرگوارشان کریمه اهل بیت حضرت فاطمه
معصومه(س�لام ا ...علیه��ا) وامی��ن والیت
حضرت ش��اهراغ(علیه الس�لام) ب��ا مردم
والیتمدار این سرزمین باشد .ایران اسالمی
نیز به ش��کرانه این نعمت بزرگ دهه اول ماه
ذی القعده را که متعلق به آن بندگان برگزیده
خدا می باشد دهه کرامت نامیده اند.
جعفری ادام��ه داد :دهه کرامت یک فرصت
اس��ت تا از یک سو دست آوردهای ارزشمند
علمی و پژوهشی مراکز حوزوی و دانشگاهی
و از س��وی دیگر آثار هنری هزاران هنرمند
که سرش��ار از عواطف بی بدیل ارادتمندی
به س��احت مقدس حضرت ام��ام رضا(علیه
السالم) می باشد به جامعه عرضه شود.
وی با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری
مبنی ب��ر اینکه «م��ا اعتقادمان این اس��ت
ک��ه بهتری��ن راه و برترین حرب��ه ای که می
تواند هدای��ت الهی و هدای��ت انقالبی را در
ذهنها و جانها بنش��اند و به می��وه بیاورد
یک تش��کیالت اس��ت .ما عقیده داریم که
اگر چنانچه کس��انی بخواهند برای انقالب
کار کنند و اینها متش��کل نباشند نخواهند
نتوانس��ت از لحاظ کیفیت و از لحاظ کمیت
آن کاری را بکنن��د ک��ه یک گروه متش��کل
انجام خواهد داد ،تش��کیالت یکی از فرائض
ه��ر گروه مردمی اس��ت» ،گفت :ب��ا الهام از
این آرم��ان بلند و با هدف بزرگداش��ت دهه

کرامت و ترویج روزاف��زون فرهنگ رضوی،
جشنواره بین المللی امام رضا(علیه السالم)
پایه گذاری شد.
وی خاطرنش��ان کرد :این جش��نواره با بهره
مندی از رهنموده��ای آیات عظام و علمای
اعالم و با حمایت دولت ،مجلس و عنایتهای
همه جانبه آس��تان قدس رضوی و آس��تان
مقدس حضرت معصومه(س�لام ا ...علیها)
و حضرت احمدبن موس��ی شاهچراغ(علیه

دهه کرامت یک فرصت است تا از یک
سو دست آوردهای ارزشمند علمی و
پژوهشی مراکز حوزوی و دانشگاهی
و از سوی دیگر آثار هنری هزاران
هنرمند که سرشار از عواطف بی بدیل
ارادتمندی به ساحت مقدس حضرت
امام رضا(علیه السالم) می باشد به
جامعه عرضه شود
السالم) و با پشتیبانی وزارت فرهنگ وارشاد
اسالمی روزبه روز توسعه پیدا کرد و برگزاری
ساالنه آن به تصویب هیات وزیران رسید.
وی با اش��اره به اینکه برگزاری جش��نواره
بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) زمینه
ای را فراهم نموده اس��ت تا جامعه علمی و
فرهنگی کش��ور ارادتمندی خودش��ان را
به س��احت مقدس حضرت امام رضا(علیه
السالم) با تولید آثار فاخر و ماندگار به بروز

و ظهور برس��انند و این آثار ارزش��مند در
اختیار جامعه ق��رار گیرد ،افزود :امروز که
چهاردهمین دوره این جش��نواره همزمان
ب��ا اولین روز از دهه کرامت آغاز می ش��ود
بیش از  360ساختار حقوقی اعم از دولتی
و مردمی در اتحادی ک��م نظیر هم پیمان
و متش��کل ش��ده اند و برای  31اس��تان،
 77کش��ور و  2400نقط��ه از جهان برای
ده��ه کرامت حول مح��ور فرهنگ رضوی
برنام��ه تعریف ک��رده اند ت��ا دغدغههای
مق��ام معظم رهب��ری در زمین��ه توجه به
س��بک زندگی و اقتص��اد مقاومتی با الهام
از آموزهه��ای رضوی بی��ش از پیش مورد
توج��ه جدی قرار گیرد .در این جش��نواره
همواره گروهی برای تعظیم شعائر دینی و
ایجاد فضای بانشاط معنوی ،گروهی برای
آموختن و گروهی نیز ب��رای فراگیری در
تالش��ند تا پیوند روزافزون افراد جامعه با
معارفرضوی تقویت ش��ود.
وی تاکید کرد:برنامه ریزیهای دهه کرامت
و جش��نواره به گونه ای انجام ش��ده است تا
بهرهمندی از توانمندیهای هرچه بیش��تر
اقشار جامعه در برنامههای پیش بینی شده
دهه کرامت مدنظر قرار گیرد و برای حضور
و مش��ارکت هرچه بیش��تر مردم در این ایام
ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت
تش��کیل ش��ود تا با هدایتهای ستاد عالی
کانونهای فرهنگی هنری مس��اجد کشور
ب��ا مدیریت حجت االس�لام و المس��لمین
سلیمانی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
و دبیر این س��تاد ،نقش مردم در برنامههای
این دهه فراگیرتر و جدی تر شود.
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(ع)

تولیت آستان قدس رضوی :کرامت
انسانی ،گمشده دنیای امروز است
حجتاالس�لام والمسلمین س��یدابراهیم
رییسی تولیت آستان قدس رضوی در ادامه
این مراسم بر لزوم بهره گیری از مکتب نورانی
اهل بیت(ع) برای یافتن کرامت واقعی تاکید
کرد و گفت :برای کریم شدن ،باید به حضرت
فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) تاس��ی
کرد.آنها مظهر کرامتند.
وی اظهار کرد :سخن گفتن از کریم و کرامت
و اینک��ه بدانیم در فرهنگ دین��ی و قرآنی،
کرامت ،دارای چه منزلت و جایگاهی است،
در دهه کرامت ،بسیار زیبنده است.
تولیت آستان قدس رضوی افزود :کرامت را به
معنای بزرگی و بزرگواری و بخشندگی معنا
کردهاند؛ آنچه از کرامت در آیات نورانی قرآن
استفاده میشود ،آن اس��ت که برای انسان
یک کرامت ذاتی و اکتس��ابی در نظر گرفته
شده است.
وی تصریح کرد :کرامت انسان به لحاظ ذاتی
همان جایگاهی است که انسان را از دیگران
متمای��ز میکند؛ ویژگیهای��ی چون عقل و
قدرت تحلیل و تقوا از جمله امتیازات انسان
به ش��مار میرود؛ کرامت اکتسابی از کتاب
کامل و انسان کامل کسب میشود.
حجت االس�لام رئیسی افزود :شهدا پیش از
آنکه به مقام شهادت برسند ،به مقام کرامت
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رسیدند زیرا حاضر ش��دند که به خاطر یک
آرم��ان جان خ��ود را از دس��ت بدهند؛ این
جایگاهی اس��ت که برای انسان تعریف شده
اس��ت؛ معیار دقیق س��نجش ،تنها کریمان
هس��تند؛ در عال��م انس��انهای بخش��نده
بس��یاری دارند ولی آنها را کریم نمینامیم؛
هر بخش��ندهای کریم نیست زیرا بسیاری از
آنها برای جذب مناف��ع و جلب نظر دیگران
بخشندگی میکنند.

جبهه ما جبهه دفاع از کرامت
انسانی در مقابل دشمنان کرامت
انسانی است؛ آنچه استکبار جهانی
در دنیا به منصه ظهور میرساند
دقیقا بر اساس مقابله با کرامت
انسانی است
تولیت آس��تان قدس رضوی بیان کرد :تمام
کسانی که ادعای حقوق بشر آنها گوش فلک
را کر کرده اس��ت ،باید ببینند که این تز آنها
باعث ش��د که این همه جنایات در فلسطین
و یمن و ...ایجاد ش��ده است زیرا نگاه شما به
حقوق بشر ،کریمانه نبوده است؛ اینکه یک
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(ع)

عال��م جلیل القدر که خود او قانون اساس��ی
بحرین را نوشته است ،نفی بلد شود ،با کدام
قانون و مقررات انسانی انجام شده است؟
حجت االسالم رییس��ی گفت :آنچه آیتاهلل
ش��یخ عیس��ی قاس��م ،مورد حمای��ت قرار
میگیرد ،کرامت انس��انی اس��ت و آنچه آل
خلیفه انجام میده��د یک موضع کامال غیر
انسانی اس��ت و دنیا باید در مقابل این سلب
تابعیت و خدش��ه وارد کردن به این کرامت
انسان بایستد.
وی افزود :نقطه فاصله ما با جبهه استکبار در
همین مساله است؛ زیرا جبهه ما جبهه دفاع
از کرامت انسانی در مقابل دشمنان کرامت
انسانی است؛ آنچه استکبار جهانی در دنیا به
منصه ظهور میرساند دقیقا بر اساس مقابله
با کرامت انسانی است.
تولیت آس��تان قدس رضوی تصریح کرد:
کرامت انسانی ،گمشده دنیای امروز است
و به همین جهت س��خن گفتن از حضرت
فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع) از این
جهت اس��ت که بیان کنیم که در دنیا یک
دع��وت و یک دعوی وج��ود دارد؛ بیان ما،
توجه به مس��اله انس��انهای کامل است؛
پیام دهه کرامت آن است که نجات انسان
معاص��ر در گرو توجه به پیش��وایان دین و
کالم خدا و پی��ام و ارزشهایی اس��ت که
پرچمدارآن،ایراناس�لامیاس��ت.

تولی�ت آس�تان مق�دس حض�رت
معصوم�ه(س) :ده�ه کرام�ت فرصتی
برای آش�نایی بیش�تر با مع�ارف اهل
بیت(ع) است
هم چنی��ن در ادام��ه این مراس��م آیت اهلل
سید محمد سعیدی ،تولیت آستان مقدس
حضرت فاطمه معصوم��ه(س) گفت :برای
تجلیل از خاندان امام کاظم(ع) دهه اول ذی
القعده به عنوان دهه کرامت نامگذاری شده
تا با معارف اهل بیت(ع) بیشتر آشنا شویم.
وی اظه��ار کرد :ده��ه اول ذی القعده برای
خاندان پیامبر اس�لام(ص) یادآور جش��ن
و س��رور اس��ت و والدت حض��رت فاطم��ه
معصوم��ه(س) در ابت��دای آن و والدت امام
رضا(ع) در پایان دهه اول قرار دارد و همچنین
در نیمه این دهه حضرت احمد بن موسی(ع)
و عبدالعظیم حسنی(ع) تکریم میشوند.
وی بیان کرد 23 :ذی القعده زیارت مخصوص
امام رضا(ع) است و بیس��ت و پنجم این ماه
نیز دحواالرض اس��ت که در این روز زیارت
حضرت رضا(ع) افضل اعمال در این روز است.
امام جمعه قم ابراز کرد :از مقامات و کرامات
بانوی بزرگوار حضرت فاطمه معصومه(س)
بسیار گفتهاند .همه شیعیان امام صادق(ع)
به شفاعت حضرت معصومه(س) اهل بهشت
هستند و همچنین هرکس زیارت این بانو را
زیارت کند از بهشتیان است.
وی اظهار کرد :برای تجلیل از خاندان موسی
بن جعفر(ع) ده��ه اول ذی القعده به عنوان

دهه کرامت نامگذاری ش��ده ت��ا با معارف و
اهداف اهل بیت(ع) بیشتر آشنا شویم .امید
که زمینه س��از ظهور حض��رت مهدی(عج)
باشیم.
اهدای پرچم آستان قدس رضوی به
آستان کریمه اهل بیت
در این آیی��ن همچنین پرچم حرم امام علی
بن موس��ی الرضا(ع) توسط حجت االسالم
والمسلمین رییسی به آستان مقدس حضرت
معصومه(س) اهدا شد.
آیین خطبه خوانی و گلباران مضجع شریف
حضرت معصوم��ه(س) از دیگر برنامههای
این مراس��م بود؛ مول��ودی خوانی مرتضی
طاهری در میان س��فرا و نمایندگان حرم

حضرت امام رضا(ع) و احمد بن موسی(ع)
بخش دیگری از آئین افتتاحیه دهه کرامت
بود.
در ادامه این مراسم رونمایی از تابلوی نفیس
زی��ارت نامه حضرت فاطم��ه معصومه(س)
در صحن امام زمان(ع��ج) و گلباران هوایی
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)
برگزار شد.
گفتنی اس��ت همزمان با فرارس��یدن دهه
کرام��ت برنامهه��ای وی��ژهای همچ��ون
جشنهای مردمی ،همایشها و نشستهای
تخصص��ی با محوری��ت معرفی س��یره امام
رضا(ع) و حض��رت فاطمه معصومه(س) در
سراسر کش��ور و همچنین کشورهای دیگر
برگزار میشود.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

مراجع
عظام

آیتاهلل علویگرگانی:

شورای دهه کرامت خدمات شایسته ای نسبت به جامعه بشری داشته است

یکی از مراجع عظام تقلید با اشاره به اینکه جامعه
ام��روز در نهایت فقر فرهنگی ق��رار دارد ،گفت:
شورای جشنهای دهه کرامت خدمات شایسته
ای نس��بت به جامعه بشری در چارچوب والیت
داشته است.
آیتاهلل محمد علوی گرگانی در دیدار با اعضای
شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت ضمن
قدردانی از فعالیتهای اعضای این ش��ورا اظهار
کرد :این جمع توانس��تند خدمات شایس��تهای
نسبت به جامعه بشری در چارچوب والیت ارائه
دهند که جای تش��کر دارد ،اگر چه انتظار است
بیش از این در این راه خدمت کنند.
وی خاطرنش��ان کرد :جامعه ام��روز در نهایت
فقر فرهنگی اس��ت ،دشمنان با چند هزار رسانه
خارجی علیه اس�لام و والی��ت تبلیغ میکنند،
چه کسی میتواند به این رس��انهها پاسخ دهد،
مس��ؤولیت این بخش بر عهده ماست که مردم و
جامعه را آگاه کنیم.
این مرجع تقلید با اشاره به مالک فضیلت گفت:
امام علی(ع) فرمودند همه دنی��ا نادانی و جهل
اس��ت ،به جز مکانی که مواضع علم باش��د ،علم
زمانی ارزشمند اس��ت که با عمل همراه باشد و
عمل نیز با اخالص دارای ارزش است.
وی خاطرنشان کرد :کارها باید با اخالص و تنها
برای خدا باشد ،اگر این امر محقق نشود ،راههای
شیطان فراوان اس��ت ،ممکن است عمل انسان
از بین ب��رود ولی کمک خ��دا از ورود به راههای
شیطان جلوگیری میکند.
آیتاهلل علویگرگانی با تأکید بر کمک جوانان و
دختران جامعه گفت :بدحجابی در کش��ور غوغا
میکند ،از این موضوع ناراحت هس��تیم ،در این
زمین��ه دختران دیگر را بای��د دختر خود بدانیم

6

اگر با هم هس��تیم ،باید متأثر شویم و بیتفاوت
نباشیم.
وی خاطرنشان کرد :دختران را دریابید و فرهنگ
آنها را افزایش دهید ،در منابع و رسانهها مطالب
و درد دل ما را ابالغ کنید ،دلمان میسوزد ،زیرا
دش��من در این زمینه به ویژه برای سرزمین ما
کار میکند.
اس��تاد حوزه علمیه قم عنوان کرد :س��یلی که
دشمن از کشور ایران میخورد از هیچ کشوری
نمیخورد ،دنیا چش��م به ق��درت و والیت ایران
دوخته ،چشم دنیا به قم است.
وی یادآور ش��د :بدانید خدا با ماست ،به شرطی
که برای خدا کار کنیم و قدم برای خدا برداریم،
امیدواریم روزی از برکت خدمت شما بتوانیم کل
دنیا را زیر چتر والیت قرار دهیم.
نخس�تین جلد دانش�نامه امام رضا(ع)
رونمایی میشود
در ادامه ای��ن دیدار رئیس ش��ورای هماهنگی
جش��نهای مردمی ده��ه کرام��ت از رونمایی
نخستین جلد دانشنامه امام رضا(ع) همزمان با
سالروز والدت این امام بزرگوار خبر داد و گفت:
موج هدفمند ،هماهنگ و هوش��مندی در حوزه
فعالیتهای فرهنگی متناس��ب با مأموریت در
زمینه ترویج فرهنگ رضوی ایجاد شده است.
حجتاالسالم والمسلمین حمیدرضا سلیمانی
اظهار کرد :توجه به دختران و زنان در این حرکت
و برنامه فرهنگی آغاز شده و این امر نشان میدهد
اسالم متوازن و متعادل اس��ت و به بانوان توجه
دارد.
رئیس ش��ورای هماهنگی جش��نهای مردمی
دهه کرامت با اش��اره به روز پنجم ذی القعده به
عنوان روز بزرگداشت امامزادگان گفت :این روز

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

به عنوان امامزادگان و س��فیران الهی نامگذاری
ش��ده که به ایران آمدند و وجود آنها مایه خیر و
برکت شد.
وی عنوان کرد :صنف بازاریان و اصناف به شکل
مردم��ی و خودجوش همیش��ه در حرکتهای
دینی و اس�لامی به وی��ژه در انقالب اس�لامی
نقشآفری��ن بودند و امروز نی��ز در حرکتهای
خود محور حضور دارند و نقش آنها تعیینکننده
است.
وی عنوان کرد :فضای همدلی ،صفا ،صمیمیت و
انسجام در  34نهاد و دستگاه حکم فرماست و هر
یک تالش میکنند به میزان امکانات و فرصتها
برای ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) بهره ببرند.
رئیس شورای هماهنگی جشنهای مردمی دهه
کرامت با بیان اینکه برای سالمسازی فرد و جامعه
امروز و آینده کش��ور و پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی راهی جز بازگش��ت ب��ه فرهنگ اهل
بی��ت(ع) وجود ن��دارد ،گفت :ای��ن فرهنگ در
کنار قرآن اس��ت ،البته هر دو آنها ما را به س��وی
خداشناسی هدایت میکند.
وی عن��وان کرد :در کنار تالشه��ای فرهنگی،
هر روز با معارف بیش از پیش آش��نا میشویم و
تالش میکنیم محل کار خود را با معنویت اهل
بیت(ع) معطر کنیم.
ارباب س��لیمانی با بیان اینکه امس��ال عالوه بر
ایران ،در  77کشور جهان پرچم رضوی برافراشته
میش��ود ،گفت :کسانی که دس��ت بیعت دادند
در این حرکت سهیم هس��تند ،امیدواریم همه
تالشها مقدمهای برای ظه��ور امام زمان(عج)
باشد و اس�لام واقعی و حقیقی را در برابر اسالم
بدلی دارای باطن خش��ونت و ترور ک��ه در دنیا
ترویج میشود ،به دنیا بشناسانیم.

آیت اهلل موسوی اردبیلی:

شورای جشنهای دهه
کرامت فعالیتهای
بسیاری انجام داده است

آیت اهلل موس��وی اردبیلی در دیدار با اعضای
شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت که
در دفتر معظم له برگزار ش��د گفت :این شورا
فعالیتهای بسیاری انجام داده که از زحمات
شما قدردانی میکنم.
آیت اهلل موسوی اردبیلی افزود :کار در مساجد
بسیار با اهمیت است و ارزشمند به شمار می
آید و باید بدانید که پاداش بسیاری دارد.
وی افزود :کار در مساجد بسیار با اهمیت است
و ارزشمند به ش��مار می آید و باید بدانید که
پاداش بسیاری نیز دارد.
این مرج��ع تقلید ادامه داد :این نکته هم حائز
اهمیت اس��ت که باید بدانی��م کار فرهنگی و
دینی به ویژه کار در مس��اجد از حساس��یت
خاصی برخوردار است و باید با دقت و ظرافت
انجام شود.
آیت اهلل موسوی اردبیلی گفت :باید بکوشید
تا مردم را با خاندان اهل بیت(ع) آش��نا کنید
و در ای��ن ای��ام دهه کرامت بای��د از فرصتها
استفاده شود.
وی افزود :این کار هم نیاز به دقت بسیاری دارد
و فضایل به گونه ای که هست مطرح شود.
این مرجع تقلید گفت :شما کار بزرگی انجام
میدهی��د توفیق بیش��تر ش��ما را از خداوند
خواستارم.
در ابت��دای ای��ن دی��دار نیز حجت االس�لام
والمس��لمین حمی��د رضا س��لیمانی رئیس
شورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت
ضمن ارائه گزارش��ی از فعالیتهای این شورا
گف��ت :نهادهای بس��یاری از جمله نهادهای
فرهنگی ،مذهب��ی ،اجتماعی در این ش��ورا
نماین��ده دارن��د و ط��ی یک س��ند همکاری
مشترک ،فعالیت می کنند.
وی ادامه داد :بیش از  ۴۰۰هزار برنامه همزمان
با دهه کرامت در نقاط مختلف کش��ور برگزار
میشود.

آیتاهلل اعرافی :هجرت امام رضا(ع) زمینه تحقق
آرمانهای الهی را فراهم کرد

امام جمعه موقت قم هجرتهای تاریخ اسالم را بن بست شکن عنوان کرد و گفت :هجرتهای
امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) ،امامزادگان و نوادگان ائمه نمونههایی از هجرت است که
زمینه گسترش آرمانهای الهی در سطح جهان و نجات پیروان ایشان را فراهم کرد.
به گزارش واحدخبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا(ع) از قم ،آیتاهلل علیرضا اعرافی
در دیدار با اعضای شورای هماهنگی جشنهای مردمی دهه کرامت در مرکز مدیریت حوزههای
علمیه ،ضمن تشریح اهداف و ابعاد هجرت در تاریخ اسالم اظهار کرد :پایه ریزی ارکان اسالم با
هجرت گره خورده و یک اصل بنیادین در اندیشه قرآنی و اسالمی است.
وی هجرت را زمینه س��از انتقال پیام معارف اسالمی به بیرون مرزهای اسالم دانست و تصریح
کرد :هجرت راهکاری مهم برای شکست حصارها بوده و بستر توسعه مرزهای فکری و معرفتی
را فراهم میکند.
وی ق��م و ری را نگینهای درخش��ان تاریخ حوزههای علمیه دانس��ت و تصریح کرد :در قم در
مجاورت امامزادگان عظیمالشان و بارگاه حضرت معصومه(س) حوزه علمیه کهن شکل گرفته
که مبدأ تحوالت شگرفی در تاریخ بوده است.
آیتاهلل اعرافی هجرت امام رضا(ع) را راهبردی دانست و با اشاره به مهندسی این هجرت توسط
این امام همام ،بیان کرد :هدف مأمون از تحمیل این هجرت به امام رضا(ع) هضم خط رس��الت
و خان��دان پیامبر(ص) در بنی عباس بود که امام رضا(ع) در این مس��یر ضمن اتخاذ راهبردی
کالن ،نقشه شوم مأمون را خنثی کردند.
وی با اش��اره به برنامههای دهه کرامت ،لزوم الهام پذیری از جریانهای تاریخی اسالم را مورد
توجه قرار داد و گفت :درس مهاجرت راهبردی و به کارگیری شیوههای نوین در فضای تبلیغی
در س��یره امام رضا(ع) باید در دوران انقالب اسالمی مورد توجه باشد تا بتوان اندیشه و معارف
اسالمی را در سطح جهان گسترش داد.
امام جمعه موقت قم بهکارگیری ابزار و ش��یوههای جدید در انتشار معارف اهل بیت را ضروری
عنوان و تصریح کرد :یکی از بزرگترین درسهای امام رضا(ع) به ما مبارزه هوشمندانه با سلطه
گران عصر خود اس��ت و امروز ضروری است با بهره گیری از ابزار جدید نسبت به نهادینه سازی
این مبارزه اقدام کنیم.
وی رفتار حکیمانه امام رضا(ع) مقابل جریانهای انحرافی را یادآور شد و افزود :برگزاری جلسات
مناظره و گفت و گوی دینی در عین تعامل و دوس��تی ،س��رافرازی مباحث مستدل و منطقی
شیعیان را در این مباحثات به دنبال داشت.
آیتاهلل اعرافی لزوم رفتار حکیمانه و با تدبیر در ارتباط باب مشکالت جهان اسالم را مورد تاکید
قرار داد و گفت :ما باید با مذاهب مختلف اسالمی از مسیر تعامل و گفتوگو وارد شویم و از تکفیر
پرهیز کنیم تا دشمنان از این فرصت علیه ما استفاده نکنند.
وی با اشاره به بررس��ی مراحل نهایی انتشار دانشنامه امام رضا(ع) گفت :به زودی جلد نخست
این دانش��نامه رونمایی میش��ود که نویدبخش اطالعات خوبی برای جامعه علمی و نخبگان
اسالمی است.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه کارگیری ظرفیتهای هن��ر در معرفی معارف دینی را مؤثر
دانست و افزود :باید عرصههای جدیدی به سوی هنر دینی باز شود و هنرهای مختلف در راستای
معرفی اهل بیت و معارف اسالمی به کار گرفته شود.
وی خواستار تقویت نگاه بین المللی در بزرگداشت جشنهای دهه کرامت شد و افزود :استفاده
از ظرفیتهای فضای مجازی و رسانه ،تولید کتاب و محصوالت مجازی میتواند نسل جوان را
به سمت معارف اهل بیت جذب کند.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره 7

بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

مراجع
عظام

آیت اهلل خرازی:

زمینه فعالیتهای
مختلف در مساجد فراهم
شود

آیت اهلل فاضل لنکرانی :

مسئوالن فرهنگی بیانات اهل بیت
را با ترجمههای روان و زیبا
به نسل آینده منتقل کنند

		
آیت اهلل خ��رازی در دی��دار با اعضای ش��ورای
هماهنگی جشنهای دهه کرامت تصریح کرد:
یک��ی از وظایف ب��زرگ جامعه ش��یعه ،اتحاد و
ائتالف است.
اس��تاد حوزه علمیه قم با بیان این که دشمن از
ائتالف مسلمانان می ترسد ،اظهار داشت :دشمن
تنه��ا از ناحیه ع��دم اتحاد و ائتالف مس��لمانان
توانسته است به اس�لام و مسلمانان ضربه بزند،
بنابراین مس��لمانان باید همواره اتحاد و ائتالف
خود را حفظ کنند.
وی با اش��اره به این که مسلمانان در مذهبهای
مختلف دارای مشترکاتی هستند ،گفت :هر یک
از مسلمانان عقایدی دارند که باید محترم شمرده
شود ،اما مشترکاتی هم بین مسلمانان وجود دارد
که باید تقویت شود.
آیت اهلل خرازی با اشاره به اهمیت فعالیت مساجد
در کش��ور ،عن��وان کرد :مس��اجد محل عبادت
هستند و گرچه در مساجد ،عبادت مقدم بر سایر
کارهاس��ت اما باید کمال اس��تفاده را از مساجد
داشته باشیم.
وی یادآور ش��د :متأس��فانه امروز م��ردم که در
مسجد حضور مییابند ،نسبت به یکدیگر آشنایی
ندارند ،در حالی که افراد باید در مسجد همدیگر
را بشناسند ،دفتری برای شناسایی مومنین در
مساجد تشکیل شود و هنرها و صنعتهای افراد
در دفتر ثبت شود ،در این صورت ،مساجد فعلیت
و فاعلیت پیدا میکند و اثرگذاری بیشتری دارد.
استاد حوزه علمیه قم در پایان تصریح کرد :تالش
شورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت در
برگزاری مراسم مختلف در ایام دهه کرامت قابل
تقدیر است که امید است تالش شما مورد توجه
امام عصر(ع) قرار بگیرد.
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(ع)

آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی ،رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در دیدار
اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت عنوان کرد :در متون دینی
ما اهل بیت(ع) به عنوان کلید اصلی برای حل مشکالت مطرح شده اند و راه
نجات مشکالت ،اجتماع حول محور اهل بیت(ع) است.
وی با بیان این که متون ائمه معصومین(ع) در جامعه عملی ش��ود ،گفت :هر
سال تعداد زائران در آس��تانهای مقدس رو به افزایش است ،اما عمده بهره
برداری از حضور مردم در آستانهای مقدس از جمله آستان مقدس حضرت
معصومه(س) ،آستان قدس رضوی ،آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع)
و آستان مقدس احمدبن موسی(ع) است.
آی��ت اهلل فاضل لنکرانی تصری��ح کرد :امروز به برکت نظام اس�لامی ،تحول
بزرگی در آس��تانهای مقدس به وجود آمده اس��ت که باید از این ظرفیتها
استفاده کرد.
وی تصری��ح کرد :ام��روز آس��تانهای مقدس بنا ب��ه فرموده مق��ام معظم
رهبری(مدظله) به قطب فرهنگی کشور تبدیل شده است و این مسأله وظیفه
را برای مسئولین فرهنگی بیشتر میکند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت 34 :مرکز فرهنگی و رسانهای
در ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت حضور دارند که میتوانند
آسیبهای فرهنگی را ریشه یابی کنند.
وی با اش��اره به وضعیت نامناس��ب حجاب در جامعه و حضور اتاق اصناف در
ش��ورای بزرگداش��ت دهه کرامت تصریح کرد :امروز ما با حضور ش��وراهای
مختلف فرهنگی باید پوشش مناسب را حل کرده باشیم ،مغازه دار باید بداند
که فروش لباس بدن نما و نامناس��ب ،خیانت به نظام و خیانت به شهدا است
و کسب او حالل نیست.
آی��ت اهلل فاضل لنکرانی گفت :بیانات اهل بیت(ع) تمام مش��کالت روحی و
اعتقادی نس��ل جوان را برطرف میکند ،بنابراین مس��ئولین فرهنگی باید
کلمات اهل بیت(ع) را با ترجمههای روان و زیبا به نسل آینده منتقل کنند.
وی تأکید کرد :ریشه انقالب اسالمی در والیت است و اگر اعتقاد امام در والیت
نبود ،انقالب اس�لامی ایران به وقوع نمی پیوست ،انقالب اسالمی ایران یک
جوهره والیی دارد و والیت فقیه ما از این جوهره است ،علت حدوث انقالب و
علت بقای انقالب اسالمی ،والیت است که باید در جامعه به آن عمق ببخشیم.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد:

هر سال برنامههای دهه کرامت بهتر از قبل برگزار می شود

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه
مشهد گفت :هر سال در اجرای برنامههای دهه
کرامت ش��اهد توس��عه کمی و کیفی برنامهها
هستیم که دستاورد ارزشمندی از تالش اعضای
این ستاد را به منصه ظهور می رساند.
آیت اهلل سید احمد علم الهدی در جمع اعضای
شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت کشور،

بیان کرد :نقطه نظرات من درباره ارتقای کیفی
برنامههای جش��نواره امام رضا(ع) بیشتر جنبه
پیش��نهاد دارد وگرنه اعضای ستاد بزرگداشت
ده��ه کرامت همگ��ی از نخب��گان و خوش فکر
هس��تند که می توانند با ابتکارات خود به غنای
این برنامهها بیفزایند.
امام جمعه مشهد افزود :از آنجا که آغاز جشنهای

ده��ه کرامت از حرم کریمه اه��ل بیت ،حضرت
فاطمه معصومه(س) است ،بهتر است پایان این
مراسم در حرم مطهر امام رضا(ع) و در روز میالد
ایشان باشد.
وی از زحم��ات اعض��ای س��تاد ملی ش��ورای
هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت برای برگزاری
مطلوب این برنامهها قدردانی کرد.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

تولیت آستان قدس رضوی:

دهه کرامت بهترین فرصت برای مصون سازی جامعه از
هجمههای فرهنگی است
تولیت آس��تان قدس رضوی گفت :دهه کرامت
بهتری��ن فرصت برای تروی��ج فرهنگ رضوی و
بهره گی��ری از کرامات امام رض��ا(ع) به منظور
مصون س��ازی جامعه بویژه نخبگان و جوانان از
هجمههای گسترده فرهنگی دشمنان است.
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی
در دیدار با اعضای شورای بزرگداشت جشنهای
دهه کرامت در حرم مطهر رضوی افزود :در مورد
واژه کرام��ت در فرهن��گ دینی ما ن��کات قابل
توجهی وجود دارد و یک��ی از معنای آن تعظیم
ش��عائر دینی اس��ت که در حرمهای مقدسه امر
مبارکی می باشد.
وی بیان کرد :جلوه تعظیم شعائر دینی در اعتاب
مقدسه در توجه دلها به این جایگاه عظیم نقش
بس��زایی دارد لذا گرامیداش��ت دهه کرامت در
اعتاب می تواند تاثیر گسترده ای بر مردم در بعد
معنوی و فرهنگی داشته باشد.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت:
جایگاه کرامت در فرهنگ دینی ما بس��یار بلند
است و بعضا با هدف خلقت انسان برابری می کند،
عزت و کرامت حالتی برای انس��ان بالغ است که
نمی گذارد مغلوب دشمن و شیاطین درون شود
و از ایستادگی و مقاومت دست بردارد.
وی اظهار ک��رد :روز والدت باس��عادت حضرت
رضا(ع) در دهه کرامت امس��ال ب��ا روز مقاومت
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تقارن پیدا کرده اس��ت که چنین تقارنی بسیار
با معناس��ت و دارای پیام برای همه انسانهایی
اس��ت که در سراس��ر جهان در برابر مستکبران
ایستادگی می کنند.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی ادامه داد :هم
چنین کرامت به مقتضای شعائر دینی در حوزه
مفهومی برای دختران و پسران به معنای کرامت
داشتن در مقابل نفسانیات و امیال درونی است.
عضو ش��ورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت:
امروز شاهد هجمه فرهنگی دشمنان در مغرب
زمین به سوی جوانان و نخبگان جامعه هستیم و
راهکار برون رفت از همه این تهدیدات و مصون
سازی جامعه از هجمهها ،کرامت است.
حجت االس�لام و المسلمین رئیسی اظهار کرد:
بهترین زمان برای حرکت به سوی مصون سازی
جامعه از هجمه فرهنگی دش��من ،دهه کرامت
است که در این زمان حرم حضرت رضا(ع) محور
همه تغییرات و فعالیته��ا قرار می گیرد و ترویج
فرهنگ رضوی در کشور اتفاق می افتد.
وی با عظمت دانستن گرامیداشت قیام گوهرشاد
و بهره گیری از تجربیات و اندوختههای ارزشمند
در خصوص ترویج فرهنگ حجاب و عفاف گفت:
دهه کرامت به واقع ظرفیت بزرگی برای فرهنگ
س��ازی و مصون س��ازی جامع��ه از هجمههای
فرهنگی و آسیبهای اجتماعی است.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

تولیت آس��تان قدس رض��وی تاکید ک��رد :در
شرایطی که دنیا شاهد حرکات شنیع گروههایی
مانن��د داعش و جنگ و س��تیز اس��ت ،توجه به
فرهنگ غنی که ایران اسالمی پرچم دار آن بوده،
بیش از پیش شده است.
حجت االسالم و المسلمین رئیسی افزود :امروز
تهدیده��ای دش��من در حوزه فرهنگ بس��یار
گس��ترده اس��ت لذا برنامههای دهه کرامت می
تواند در بعد مفهوم سازی برای همه نوع مخاطب
در همه سنین مفید و مصون ساز باشد .و جایگاه
دهه کرامت بسیار عظیم است.
تولیت آس��تان قدس رض��وی با بی��ان اینکه
بس��یاری از معضالت فرهنگی و اجتماعی می
تواند در پرت��و کرامات امام رض��ا(ع) برطرف
شود ،افزود :ما باید تالش جمعی برای مصون
س��ازی جامعه از این ن��وع اتفاق��ات از طریق
ترویج فرهنگ رضوی در ده��ه کرامت و بهره
گی��ری از کرامات حض��رت رضا(ع) داش��ته
باش��یم که مناف��ع آن نصیب بخ��ش فرهنگی
کشور خواهد شد.
حجت االس�لام و المسلمین رئیسی اظهار کرد:
توجه به خدا و دگرخواه��ی در پرتو خداخواهی
زیربنای کرامت اس��ت و آن کرامت و بخشش��ی
ارزشمند اس��ت که دیگران از س��فره کرم بهره
گیرند نه خود فرد نیز شریک آن سفره شود.

علمای
اعالم

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س):

جشنواره امام رضا(ع) می تواند پرده از
روی دروغ بزرگ تکفیریها بردارد

آیت اهلل س��عیدی گفت :بدون ش��ک برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) تاثیر فراوانی در
فضاسازی معنوی در س��طح جامعه بخصوص در جذب و همراهی گروههای مختلف به
معارف اهل بیت(ع) دارد.
آیت اهلل سیدمحمد س��عیدی ،تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) درباره تاثیر
برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بر فضاسازی معنوی و ترویج آموزههای رضوی
در جامعه اظهار کرد :با توجه به تعریف جشنواره که معموال بر برنامه ای فرهنگی ،هنری و
علمی اطالق و برای بزرگداشت و معرفی یک شخصیت یا یک رویداد برگزار می شود باید
گفت بدون شک برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) تاثیر فراوانی در فضاسازی معنوی در
سطح جامعه بخصوص در جذب و همراهی گروههای مختلف به معارف اهل بیت(ع) دارد.
وی با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) که در جلد دوم از بحاراالنوار نقل شده است ،گفت:
الل َعبْدا ا َحْ یا أ ْمرَنا؛ خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء
ایش��ان می فرمایند« :رَحِ مَ ُهّ
کند» راوی از امام(ع) پرسید :فقلت له کیف یحیی امرَکم؛ چگونه امر شما زنده نگاه داشته
می شود؟ حضرت رضا(ع) فرمودند« :یتعلّم علومَنا و یُ َعلِّمُ ها الناس؛ معارف و علوم ما را فرا
ّاس ل َ ْو َعل ِمُ وا مَحاسِ نَ
بگیرند و به مردم آموزش دهند ».آنگاه امام(ع) ادامه دادندَ « :فإ َِّن الن َ
کَالمِنا الَتَّ َبعُونا؛ مردم اگر به زیباییهای کالم ما پی ببرند حتما از ما پیروی می کنند».
آیت اهلل سعیدی ادامه داد :امام رضا(ع) تعبیر «ناس» یعنی توده مردم را در نظر داشتند
گرچه در آن دوران اکثر مردم بر مس��یری غیر از مسیر اهل بیت(ع) بودند و سپس تاثیر
بدون قید و شرط کالم و معارف اهل بیت(ع) را بر مردم گوشزد کردند یعنی اگر امثال ما
مبلغان و برگزارکنندگان این جش��نوارهها بتوانیم کالم و معارف ائمه(ع) را آن گونه که
هس��ت با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات و ظرفیتها و درک درست از زمان و مکان به
مردم منتقل کنیم ،شکی نیست که دلهای مش��تاقان زیادی به سوی ائمه(ع) هدایت
خواهد شد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) درباره نقش نخبگان در ورود آموزههای رضوی
به س��بک زندگی مردم بیان کرد :نقش نخبگان در این باره نقشی اصلی است چراکه آنها به
دلیلموقعیتوجایگاهخاصشان،سرمشقوالگویدیگرانهستند.بنابراین،مردمیکهاهل
بیت(ع)راندیدهوازکالمومعارفایشانبیاطالعاندچشموگوششانمتوجهنخبگانیاست
کهپرچمداروپیشتازدرعملبهمعارفائمه(ع)هستند.
وی با اش��اره به تاثیر برگزاری جشنوارههایی همچون جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
بر مقابله با تصویر جعلی ای که گروههای تکفیری ارائه می کنند ،تاکید کرد :اگر الزامات
مذکور رعایت ش��ود این تاثیر را خواهد داشت چراکه دشمنان قسم خورده اسالم تالش
می کنند ش��یعیان و پیروان اهل بیت(ع) را یک جریان اقلیت تندرو ،منزوی و ناسازگار
در جهان معرفی کنند و خلق گروههای تروریستی و تکفیری از شگردهای آنان است و از
جمله راههایی که می تواند پرده از روی این دروغ و تهمت بزرگ بردارد برگزاری صحیح
این جشنوارهها با محتوا و برنامه ای غنی و گویا است.
آیتاهللسعیدیبابیاناینکهمردمامروزتشنهمعارفیاندکهعطشروحشانرابرطرفکند،
گفت:بهدلیلسازگاریمعارفاهلبیت(ع)بافطرتانسان،اگرجشنوارههابهشیوهایصحیح
وجذاباینمعارفراعرضهکنندطرفدارانبسیاریدرسطحجهانمییابند.
وی با تقدیر از متولیان برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) خاطرنشان کرد :امید
است با تجربه ای که اندوخته شده هر سال در شکل و محتوای بهتری این خدمت عظیم
علمی و فرهنگی به بازار فرهنگ جهان عرضه شود و بی گمان مورد عنایت اهل بیت(ع)
به ویژه حضرت رضا(ع) به ویژه امام عصر(عج) قرار می گیرید و روح مطهر امام و شهدا به
ویژه شهیدان مدافع حرم و نیز رهبر معظم انقالب از شما خرسند خواهند بود.

الریجانی :اقدامات شورای
دهه کرامت ستودنی است

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار با اعضای ستاد جشنهای دهه
کرامت کشور گفت :ماهیت انقالب اسالمی ماهیتی فرهنگی است.
دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در این دیدار با تشکر از
اعضای این ستاد جهت حضور گفت :ایام بسیار فرخنده ای است و احیای
فرهنگ کرامت امری س��تودنی است و یقینا مورد توجه حضرت حق قرار
می گیرد.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد :تردیدی نیس��ت که انقالب اسالمی ماهیتاً
فرهنگی است یعنی مبنای انقالب یک امر فرهنگی است که این امر همواره
مورد توجه بزرگان انقالب بوده و در صدر انقالب اسالمی هم صاحب نظران
به دسته بندیهای انقالب توجه می کنند ،به گونه ای که آنها ماهیت ایران
را فرهنگی تعریف می کنند.
دکتر الریجانی بیان کرد :اگر ما آن را به عنوان یک اصل بپذیریم که انقالب
ما انقالبی اس��ت و جوهره فرهنگی دارد ،حال سوال این است که بهترین
ماهیتی که برای فرهنگ در این انقالب می توان تعبیه کرد ،چیست؟
وی افزود :با توجه به اینکه دین اس�لام دین خاتم اس��ت ،به همین دلیل
کمال در آن نهفته است.
دکتر الریجانی بیان کرد :اگر ما دی��ن را پایه کار قرار دهیم انتخاب بهینه
ب��رای تقویت انقالب اس��ت .آن چیزی ک��ه احیا کننده دین اس��ت امام
خمینی(ره) به عنوان اس�لام ناب محمدی معرفی ک��رد که دو پایه دارد،
کتاب و عترت که هر دو وجهش مهم است ،هم کتاب به عنوان مبنای اصلی
و هم عترت به عنوان مفسر حقیقی آن.
وی تصریح کرد :در ایران که مهد معارف اهل بیت اس��ت به این موضوع به
طور تلویحی توجه بیشتری شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :به احساسات دین
و احساس��ات نسبت به اهل بیت در کشور ما موج می زند و این چیز مهمی
است که باید آن را صیانت و حفظ کرد و همین دهه کرامت وجه احساسی
دارد و خیلی هم خوب است.
وی افزود :اما مهمتر از آن این است که از این فرصتها برای عمق بخشیدن
به معارف اهل بیت(ع) استفاده کنیم .آنجاست که پایههای انقالب عمیق
می ش��ود ،لذا فکر می کنم ابتکاری که ب��رای دهه کرامت بود آن را هر چه
بتوانید از الیههای عمقی تر معارف اس�لامی استفاده کنید که جلوههای
هنری ،ادبی و حدیثی دارد ،که همه عمق بخشیدن محسوب می شود این
کمک زیادی می کند که حرکت تکاملی انقالب شتابان شود.
دکتر الریجانی عنوان کرد :انقالب اس�لامی انقالبی زنده است و به همین
دلیل هر چه جوه��ره آن را تقویت و عمیق کنیم ،باعث می ش��ود انقالب
بیشتر جهش کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان با تشکر از زحمات و اقدامات اعضای
ستاد دهه کرامت کشور خطاب به آنها خاطرنشان کرد :کار شما از هر جهت
ستودنی است و تشکر می کنم از زحمات عزیزان و دستگاههای مختلفی که
وظیفه خود را به خوبی ایفا کرده اند .این کار شما باعث می شود که معارف
اهل بیت(علیهم السالم) ،بین ملت ایران تقویت شود.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

علمای
اعالم

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل:

همایش مناظرات رضوی فرصتی برای
جهانی کردن فرهنگ گفتگو با الهام از
مناظرات امام رضا(ع) است

حضرت آیت اهلل دکتر سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و امام جمعه
مرکز این استان همایش گفتگو و مناظرات رضوی را فرصتی برای جهانی کردن مذاکره و
گفتگو با الهام از مناظره حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) عنوان کرد و خواستار مشارکت
جدی دستگاههای اجرایی استان و نیز محققان و اساتید و دانشجویان حوزه و دانشگاههای
سراس��ر کش��ور در این همایش ش��د .وی تصریح کرد :امام رضا(ع) در بحث مناظرات به
شایستگی چهره عقالنی و منطقی اسالم را نشان داده و در مقابل مستکبر مأمون توانسته
بهترین چهره اسالم را از نظر عقل ،منطق و علم به نمایش بگذارد.
ام��ام جمعه اردبیل گفت :در حالی که مأمون با آوردن  40هزار نفر س��عی کرده بود تا یک
جبهه علمی وحشتناکی را در مقابل امام رضا(ع) برپا کند آن حضرت با تبحر خاص سعی
کرد تا عظمت مناظره را در مکتب اسالم به نمایش بگذارد.
آیت اهلل عاملی در بخش دیگری از س��خنان خود افزود :بش��ریت امروز برای دستیابی به
سالمترین فکر و اندیشه به شیوههای تبلیغ دینی و اعتقادی نیاز دارد که در قرآن از آن به
عنوان موعظه احسن ،حکمت و مناظره یاد شده است.
وی نقش مناظره را در روشن شدن حقیقت و فهم مسئله یادآور شد و بیان کرد :ما افتخار
میکنیم که در بین استانهای کشور در جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) به موضوعی
با اهمیت پرداختهایم که میتواند همان طرح موضوع آزاداندیش��ی باشد که مقام معظم
رهبری همواره بر آن تاکید کرده است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اردبی��ل اضافه کرد :در طول تاریخ مناظرات بس��یار مهمی
اتفاق افتاده و این موضوع وارد تمدن اسالمی شده به طوری که ما مناظرههای تاریخی را
بین ادیان الهی نظیر مس��یحیت و اسالم ،شیعه و سنی و ...شاهد هستیم که باید همه آنها
جمعآوری شود .رئیس شورای فرهنگ عمومی استان به شیرین بودن مباحث و مناظره
ش��یعه با وهابیت اشاره کرد و ادامه داد :کتاب بنده با نام « 40سئوال از وهابیت» بر همین
محور اس��ت که بدون کینه و اختالف و دش��منی س��عی کردیم با علم و منطق و در چهره
مناظره مباحث را مطرح کنیم .وی با بیان اینکه فرهنگ مناظره باید با آداب درست خود
در جامع��ه راه یابد و هرگز نباید مناظره جای خود را به رفتار کینهتوزانه بدهد ،گفت :باید
به نحوی مناظره را مدیریت کرد تا آس��تانه تحمل افراد باال رفته و دست از کینه و کدورت
سیاسی به معنای واقعی برداشته شود .وی با اشاره به این که ائمه معصومین(ع) در دوران
زندگی خود مناظرههای فراوانی داش��ته اند گفت :قرآن مجید س��ه نوع شیوه تبلیغ را به
زیبایی بیان نموده که یکی از آنها مناظره احسن است.
امام جمعه اردبیل اظهار داشت :بسیاری از مردم جامعه متونی از انواع مناظرههای مذهبی
را در مناسبتها و مکانهای مختلف با اشخاص مختلف در سینه خودشان دارند و برگزاری
چنین همایشهایی فرصتی برای کشف و بیان آنها به مردم جامعه است.
آیت اهلل عاملی در ادامه افزود :در جش��نواره امام رضا(ع) ما میتوانیم با محوریت اس��تان
اردبیل در این زمینه موفق عمل کنیم و به صورت منظم در جزواتی ابعاد مختلف مناظره
را تبیین و تش��ریح کنیم .وی تصریح کرد :اردبیل در این جشنواره میتواند خودش را به
معنای واقعی نش��ان دهد و با ابعادی مختلف بحث مناظ��ره را با دعوت از علما ،متکلمان،
تاریخشناسان و فقها به معنای واقعی تبیین و تشریح کند.
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(ع)

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان:

در اتاق فکرجشنواره بین المللی
امام رضا(ع) برنامه ریزیهای الزم
صورت گیرد

نماین��ده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان در دی��دار با مدیر عامل بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) درخصوص چگونگی برپایی جش��نهای مردمی دهه
کرامت وهمچنین ویژه ایام والدت حضرات معصومین(علیهم الس�لام)،
ب��ه میزان تاثیر گذاری این گونه برنامهها برمخاطبان به ویژه نس��ل جوان
شدن اش��اره کرد و گفت :در برپایی اینگونه برنامهها الزم است مسئولین
به گون��ه ای محتوایهای فک��ری آن را تهیه وتنظیم و تقوی��ت نمایند تا
مخاطبان عالوه براس��تفاده و بهره درآن زمان از تاثیرات آن در زمانهای
بعد هم بهرمند باشد.
در این دیدار که مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی این استان نیز حضور
داشت ،آیت اهلل سید یوسف طباطبائی نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه
اصفهان خاطرنشان کرد :در مسئله عزداری برای معصومین(علیهم السالم)
این موضوع بهتر انجام شده است ،ولی در برنامههای فرهنگی وهنری مانند
برنامههای بنیاد بین الملی امام رضا(علیه السالم)؛باتوجه به احترامی که
مردم برای آن حضرت قائل هس��تن؛ باید برای ج��ذب عالقمندان به امام
هشتم(علیه الس�لام) و ماندگاری این نوع حرکتها ،از طریق برنامههای
فرهنگی و هنری؛ دراتاق فکر این جشنواره برنامه ریزیها و دقت نظرهای
الزم صورت گیرد .وی در پایان باتشکر ازهمه مسووالن ودست اندرکاران و
برگزارکنندگان جشنواره امام رضا(علیه السالم)که به ترویج شعائر دینی
و معارف اهل بیت(علیهم الس�لام) میپردازند اظهار کرد :انشاءاهلل همه ما
در دست یابی به شناخت بیش از پیش معصومین(علیهم السالم) به ویژه
امام هشتم(علیه السالم)تالش وکوشش روز افزون داشته باشیم.
در ابتدای این دیدار حجت االسالم و المسلمین حبیب رضا ارزانی مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه بنیاد بین المللی امام
رضا(علیه السالم) از  14سال پیش با آغاز جشنواره امام رضا(علیه السالم)
تأسیس شده گفت :این بنیاد عهده دار برگزاری جشنواره بین المللی امام
رضا(علیه السالم) در مشهد مقدس است.
س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) نیز در ادامه
جلسه با اشاره به برگزاری برنامههای مردمی در دهه کرامت ،اظهار کرد :در
ایام والدت امام رضا(علیه السالم) فضای معنوی خاصی با الهام از آموزههای
رضوی ایجاد میش��ود و امروز به برکت نظام اس�لامی همه ظرفیتهای
اجرایی و فرهنگی کشور به مدد دهه کرامت آمده آمده تا این فضا با نشاط
ش��ود .مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(علیه الس�لام) با بیان اینکه
یکی از برنامههای ش��اخص دهه کرامت جشنواره امام رضا(ع) است که با
رویکرد فرهنگ رضوی شکل گرفته است ،افزود :اولین دوره این جشنواره
با استقبال مردم روبرو ش��د بنابراین به مرور به کل کشور نیز تسری یافت
و در س��ال ششم برگزاری این جش��نواره نیز برای برگزاری آن در خارج از
کشور برنامه ریزی صورت گرفت.

نماینده ولی فقیه در استان ایالم:

نماینده ولی فقیه در مازندران:

برنامههایجشنواره
امامرضا(ع)هرسال
پربارتربرگزارمیشود

			
آیت اهلل نوراهلل طبرسی ،نماینده ولیفقیه
در مازن��دران ب��ا بی��ان اینک��ه فرهنگ
اهلبیت(ع) ریش��ه در تاریخ ایران دارد
خواستار ترویج فرهنگ ناب اهلبیت در
جامعه شد.
آیتاهلل نوراهلل طبرس��ی در دیدار با دبیر
جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام
رضا(ع) گفت :اینکه این جش��نواره مورد
اقبال عموم واقع ش��د یک نعمت است و
باید سپاس آن را بهجا آورد.
وی با تش��کر از عوامل اجرایی جشنواره
بینالملل��ی ام��ام رضا(ع) ،اظه��ار کرد:
برنامههای جشنواره امام رضا(ع) هرسال
پربارتربرگزارمی شود .باید فرهنگ ناب
اهلبیت(ع) را در جامعه ترویج داد.
نماینده ولیفقیه در اس��تان مازندران با
اش��اره به برگزاری جش��نواره نامه ای به
امام رضا(ع) در سال گذشته ،خاطرنشان
کرد :آثار ارس��الی به این جشنوارهها دل
نوش��تههایی ماندگارند که باید در جهت
چاپ و نشر آن اقدام شود.
آیت اهلل طبرس��ی بابی��ان اینکه فرهنگ
اهلالبی��ت(ع) ریش��ه در تاری��خ ایران
اس�لامی دارد ،اظه��ار کرد :با وس��یعتر
کردن این جش��نواره حقانیت اهلالبیت
به جهانیان ثابت میشود.
وی در پایان از مسئوالن فرهنگی استان
و عوامل اجرایی این جش��نواره در سطح
کشور خواست تا جشنواره فرهنگی هنری
امام رضا(ع) را باکیفیت و کمیت بیشتری
برگزار کنن��د تا خروج��ی پرمحتواتری
حاصل شود.

برگزاریجشنوارهامام
رضا(ع)ترویجسیرهومنش
رضویرابدنبالدارد

نماینده ولی فقیه در اس��تان ایالم گفت :برگزاری جش��نواره بین
المللی امام رضا(ع) در سراس��ر کشور ترویج و تبیین سیره و منش
حضرت امام رض��ا(ع) در جامعه را بدنبال خواهد داش��ت .حجت
االس�لام و المس��لمین محمدنقی لطفی اظهار کرد :برپایی چنین
جشنوارههای ارزشمند مانند جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
باید انعکاس دهنده سیره عملی ،اخالقی و عرفانی ائمه معصوم(ع)
به ویژه حضرت ثامن الحجج(ع) باشد.
وی با اش��اره به برگزاری جش��نواره امام رض��ا(ع) همزمان با دهه
کرامت در استانهای مختلف کش��ور از جمله ایالم ادامه داد :باید
در این برنامههای ارزشمند فضایل ،مناقب و مکارم امام رضا(ع) به
نحو مطلوب برای جامعه به ویژه نسل جوان تبیین و تشریح شود.
حجت االس�لام والمس��لمین لطفی افزود :از طرفی حضور کاروان
خدام رضوی در کنار برگزاری جشنوارههای موضوعی امام رضا(ع)
به همراه پرچم متبرک بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع) در
استانهای مختلف موجب برکت خواهد بود.
امام جمعه ایالم با اش��اره به اینکه وجود ب��ارگاه منور حضرت امام
رضا(ع) در ایران موجب افتخار و سربلندی ملت است ،تاکید کرد:
میلیونها ایرانی در طول س��ال وظیفه خود م��ی دانند که به پاس
این نعمت الهی به زیارت حضرت ام��ام رضا(ع) بروند ولی عده ای
از این زی��ارت بی نصیب مانده که حض��ور کاروان خدام رضوی در
اس��تانها و برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) م��ی تواند جایگزین
زیارت امام هشتم شود.
وی اضافه کرد :باید با بیان س��یره علمی و اخالقی ائمه معصوم(ع)
تحوالت بزرگی در جامعه به وجود آورده و بس��یاری از آسیبهای
اجتماعی و تهاجم فرهنگی دشمنان را خنثی کرد.
وی اظه��ار کرد :فلس��فه برگ��زاری مراس��مات مذهب��ی در قالب
مناس��بتهای دینی ،اعی��اد و همچنین برگزاری جش��نوارههای
مختلف ،انعکاس سبک زندگی امامان معصوم و اهلبیت عصمت(ع)
است .وی ،بابیان اینکه اهلبیت(ع) و امام معصوم(ع) بهترین الگو
برای جامعه هستند ،ابراز کرد :زندگی ائمه اطهار(ع) تأثیرات بسیار
عمیقی در ابعاد مختلف زندگی سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و دینی
مردم در زمان خود داش��ته و امروز نیز بهترین سرمشق و الگو برای
اقشار مختلف جامعه بهویژه نسل جوان است.
امامجمع��ه ای�لام ،با بی��ان اینکه امام��ان معصوم(ع) هم��واره با
محدودیتهای زیادی از س��وی ح��کام جبار زمانه خ��ود مواجه
بودهاند ،اضافه کرد :حضرت امام رضا(ع) در بین امامان معصوم(ع)
بیش��ترین حض��ور را در بین م��ردم بهصورت مناظ��رات علمی با
دانشمندان ادیان دیگر داشته اند که این مناظرات دایره المعارفی
از علم آن حضرت است.
آیتاهلل لطفی ،با اش��اره به اینکه از امام رض��ا(ع) بهعنوان عالم آل
محمد(ص) یاد میش��ود ،گف��ت :آن حضرت با مناظ��رات دینی
توانس��ت بس��یاری از ش��بهات آن روزگار را برط��رف کند و نقش
مهمی در تبیین جایگاه امامت داش��ته است .وی ،با تأکید بر اینکه
جش��نوارههایی که برگزار میش��ود در راس��تای معرفی ائمه(ع)
حرکت کند ،افزود :امروزه ترویج فرهنگ ،ش��یوه زندگی ،روش و
منش امامان معصوم(ع) برای جامعه بهویژه نسل جوان یک ضرورت
اس��ت که نقش مهمی در مقابله با فرهن��گ وارداتی غرب و تهاجم
فرهنگی دشمنان دارند.
امامجمعه ایالم ،با اش��اره به اینکه س��بک زندگ��ی ائمه اطهار(ع)
باارزشترین فرهنگ زندگی است ،یادآور شد :به برکت نظام مقدس
جمهوری اسالمی ،فرصتی فراهمشده است که فرهنگ رضوی در
بین اقش��ار مختلف مردم تبیین ش��ود .آیتاهلل لطفی ،با تأکید بر
اینکه باید کاس��تیها و نواقص برنامههای قبلی را برطرف ش��ود،
خاطرنشان کرد :باید بهگونهای عمل گردد که تأثیرات برگزاری این
جشنوارهها در بین اقشار مختلف مردم بهویژه نسل جوان بهخوبی
نمود پیداکرده و فرهنگ علوی و رضوی در جامعه گسترش یابد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی:

عشق به امام رضا
در میان اقوام و مذاهب
مختلف کشور جریان دارد
(ع)

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت :مردم مذاهب و مناطق
و اقوام مختلف عشق و عالقه خاصی به اهل بیت(علیهم السالم)
دارند و به زبان مادری خود در جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی
آذری از این عشق در راستای تبیین تعالیم دینی بهره می برند.
حجت االس�لام و المسلمین س��ید مهدی قریشی ،نماینده ولی
فقیه در اذربایجان غربی با بیان اینکه برگزاری جش��نواره ش��عر
رضوی به زبان آذری پیامدهای فرهنگی ویژه ای دارد ،گفت :در
این جشنواره تمامی شاعران مسلمانی که به اهل بیت عصمت و
طهارت ارادت دارند در یکجا جمع می شوند و این باعث اتحاد هر
چه بیشتر آنها است.
وی افزود :در دین مقدس اسالم دو محور قرآن و اهل بیت(علیهم
السالم) تا زمانی که دین و شریعت هستند ،وجود خواهد داشت و
کار کردن در این دو حوزه از نیازهای اصلی جوامع اسالمی است.
امام جمعه ارومیه با اش��اره به اینکه زبان هنر یک زبان تاثیرگذار
اس��ت ،تصریح کرد :شاعران ایرانی و ش��اعرانی که از کشورهای
ترک زبان همسایه در این جشنواره شرکت می کنند نام پر آوازه
امام هش��تم را بارها بر زبان جاری می کنند که می تواند در مسیر
تبیین مسائل دینی گامی شایسته باشد.
حجت االس�لام قریشی اضافه کرد :قرار داشتن بارگاه مطهر امام
هشتم در کش��ور ما یک ظرفیت بزرگ فرهنگی و مذهبی است
که باید مسئوالن فرهنگی در اشاعه این فرهنگ برجسته از هیچ
تالشی فروگذار نباشند.
نماینده ولی فقی��ه در آذربایجان غربی با بیان اینکه جش��نواره
ش��عر رضوی به زب��ان ترکی آذری مص��داق ب��ارز تعالیم دینی
اس��ت ،گفت :در مذهب شافعی که بیشتر همشهریان اهل سنت
آذربایجان غربی پیرو این مذهب هس��تند ارادت و عالقه خاصی
به معصومین(علیهم الس�لام) موج می زند و این جشنواره نقطه
عطف و اتحاد این دو مذهب است.
وی خاطرنشان کرد :مردم مذاهب و مناطق و اقوام مختلف عشق
و عالقه خاصی به اهل بیت(علیهم السالم) دارند و به زبان مادری
خود در جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری از این عشق در
راستای تبیین تعالیم دینی بهره می برند.
حجت االسالم و المسلمین قریشی با اشاره به اینکه زبان اکثریت
مردم آذربایجان غربی ترکی است ،افزود :این عامل باعث شده است
که تکرار این جشنواره هر سال با استقبال خوب مردم روبرو شود و
هرسال نیاز آن بیش از سال گذشته احساس می شود.
نماین��ده ولی فقیه در آذربایجان غربی به بیان خاطره کوچکی از
مش��هد مقدس پرداخت و گفت :در ایام جوانی در مشهد مقدس
همراه خان��واده در حال زیارت بودیم که بر زبانم جاری ش��د که
کاش همین جمعه به مکه و مدینه مشرف شده و به زیارت کعبه
نائل آییم که همان روز بعد از بازگش��ت به هت��ل تلفن همراه به
صدا در آمده و گفتند نوبت اعزام ش��ما به عنوان روحانی کاروان
به همراه خانواده رسیده اس��ت و این یعنی اگر امام رضا(ع) را به
عنوان قاصد اس��تجابت دعا پیش خدا واس��طه قرار دهیم دست
خالی برنمی گردیم.
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(ع)

علمای
اعالم

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

زبان هنر ماندگارترین و
ژرفترین زبان است

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در دیدار با اعضای ستاد
اجرایی جشنواره سراس��ری تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی
گفت :زبان هنر ماندگارترین و ژرف ترین زبان است.
حجت االسالم والمس��لمین یعقوبی در دیدار با اعضای ستاد
اجرایی یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی گفت :یکی
از بهترین راههای انتقال فرهنگ هنر متعالی اس��ت ،هنر قالب
هنر بس��یار عمیق و صریحی اس��ت که می توان��د کلیات را به
محسوسات تبدیل کند.
وی تاکید ک��رد :ماندگاری پیام هنری بهتر از س��خن گفتن و
سخنوری است چرا که حوزه هنر به ایدهها تجسم می دهد.
حجت االسالم یعقوبی اظهار کرد :تئاتر در فرهنگ ما ایرانیها
ریش��ه دار بوده اس��ت و قدمتی طوالنی داشته و هر چه جلوتر
رفته رشد قابل توجهی داشته است.
وی با اذعان براینکه باید به جش��نوارهها عمق ببخش��یم ،ابراز
کرد :رس��التی که بر دوش دست اندرکاران جش��نواره تئاتر و
نمایشنامه نویسی رضوی است این اس��ت که باید هنرمندان
متعهد و قابلیتها و ظرفیتهای اس��تان را به نحو شایسته ای
معرفی نمایند.
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت :وظیفه و رسالت ما
به عنوان یک شیعه این است که محاسن کالم ائمه را برجسته
کنیم و زیباییها را هنرمندانه مطرح کنیم.
حجت االسالم یعقوبی افزود :در جش��نواره تئاتر و نمایشنامه
نویس��ی رضوی که به نام امام رضا(ع) است باید زوایای سیره
رضوی را که می تواند س��وژههای ماندگار برای معرفت مردم
نسبت به امام رضا(ع) باشد را به همه منتقل کنیم.
وی تصریح کرد :جش��نواره تئاتر رضوی بهانه و فرصت بسیار
مناسبی برای گش��ودن راهی تازه برای ترویج فرهنگ رضوی
است.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه جش��نواره تئاتر و نمایشنامه
نویس��ی رضوی بزرگتری��ن رویداد هنری اس��تان اس��ت بر
تالش در جهت هرچه بهتر برگزاری این جش��نواره تاکید و از
برگزارکنندگان این جشنواره در استان تقدیر و تشکر کرد.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان شمالی نیز در ادامه
ای��ن دیدار به ارائه گزارش��ی از فعالیتهای انجام ش��ده برای
جش��نواره تئاتر رضوی اش��اره کرد و گفت :همه بسترها برای
برگزاری جش��نواره ای مطلوب و در خور شأن امام رضا(ع) در
استان فراهم است.
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(ع)

تولید کتاب با موضوع امام رضا
بسیار ارزشمند است

(ع)

نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تولید کتاب با
موضوع امام رضا(ع) کاری بسیار ارزشمند است ،گفت :امیدواریم با تالش بیشتر
در جهت تولید کتاب با محتواهای ارزشمندی چون تولید کتاب رضوی ،در جهت
ترویج فرهنگ رضوی شاهد آثار فاخر باشیم.
حجت االسالم محمد علی نکونام ،نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و
امام جمعه شهرکرد در نشست هیئت اجرایی نخستین جشنواره سراسری تولید
کتاب رضوی(برای کودک و نوجوان) که در دفتر امام جمعه ش��هرکرد با حضور
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهار محال و بختیاری برگزار شد ،تولید
کتاب با موضوع امام رضا(ع) را اقدامی ارزشمند دانست.
وی با اشاره به نزدیک شدن به دهه کرامت گفت :دریای عظیم امامت و والیت که
به عنوان دهه کرامت نامگذاری ش��ده برای این است که از همه ظرفیتها برای
برگزاری جشنهای دهه کرامت استفاده ش��ود و ارتقا فکر و فرهنگ جامعه در
جایگاه والیت صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه بابیان اینکه ارتقاء فرهنگ
فقط جنبه فکری ندارد و در حد نظریه و تئوری خالصه نمی ش��ود ،تاکید کرد:
ارتقاء فرهنگ باید در همه سطوح صورت گیرد.
حجت االس�لام و المس��لمین نکونام همچنین با اش��اره به برگزاری جشنواره
کتابخوانی رضوی در این استان افزود :جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از کارهای
عمقی و ریش��های کتابخوانی است ،که با نام مبارک امام رضا(ع) مردم را به انس
با کتاب دعوت میکند.
نماین��ده ولی فقیه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری ادام��ه داد :مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) در بیانات خود بر لزوم وجود راهکارهای عملی و مفید در
خصوص توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه توصیه میفرمایند و به نظر
بنده جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از این راهکارهای عملی در راستای تحقق
این توصیه و قدمی بس��یار مبارک است؛ شایسته است برگزاری این جشنواره را
با جدیت و انگیزه باال پیش برید و اجازه ندهید که این طرح ارزشمند ابتر بماند.
وی اس��تفاده از ظرفیت روحانیون ،ائمه جمعه و جماعات و پایگاههای مقاومت
بسیج برای اطالع رسانی برگزاری این جشنواره را بسیار مفید دانست.
گفتنی اس��ت ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی توس��ط نهاد کتابخانههای
عمومی کش��ور و با همکاری بنی��اد بینالمللی فرهنگی هن��ری امام رضا(ع) به
صورت همزمان در سراسر کش��ور برگزار میشود و به برگزیدگان این جشنواره
در دهه کرامت عالوه بر لوح سپاس و تندیس جشنواره ،هدایای ارزشمندی اهدا
خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در البرز با صدور پیامی،

ازهنرمنداندعوتکرد
درچهاردهمینجشنواره
خوشنویسیرضویشرکتکنند

			

آیت اهلل حاج س��ید محمدمهدی حس��ینی همدانی ،نماینده ولی
فقیه و امام جمعه کرج با صدور پیامی از هنرمندان کشور خواست
درخص��وص چهاردهمین جش��نواره ملی خوشنویس��ی رضوی
شرکت کنند.
آیت اهلل حس��ینی همدان��ی  ،نماینده ولی فقیه در اس��تان البرز و
امام جمعه کرج ،پیامی در خصوص چهاردهمین جش��نواره ملی
خوشنویس��ی رضوی که به میزبانی اس��تان البرز برگزار می شود،
صادر نمود .متن پیام بدین شرح است:
بسم اهلل المشرقین
هر بامداد که خورش��ید خاوری به پابوس س��احت مقدس خسرو
طوس  ،امام شریف النفس و خیرالنفوس  ،حضرت شمس الشموس
رسیده و ضمن کسب اجازه ازآن امام رئوف  ،رحمت واسعه الهی را
بر قلوب شیعیان و دلباختگان حریم کبریائیش  ،تابانده ودلگرمی
مضاعفی را در عبودیت بندگان بارگاه حضرت احدیت(جل جالله )
و ارادت و سر سپردگی مسلمین حقیقی به محضر ملکوتی حضرات
معصومین(ع) خاصه امام عصر والزمان(عج) معطوف داشته تا مردم
ش��ریف کش��ور عزیزمان بیش از پیش قدردان آن امام همام علیه
الصلواه والسالم باشند.
ذوق و هن��ر ایران��ی در خوشنویس��ی  ،تذهیب و دیگ��ر نگارههای
تصویری  ،جلوه بصری معجزه ابدی حضرت ختمی مرتبت ،محمد
مصطفی(صل��ی اهلل علیه وآل��ه ) را دو چندان نموده ت��ا بهانه تقرب
وتمسک دل دادگان و ارادتمندان تاریخ سراسر هنر ومهرورزی ایران
سرفرازمان به آن ثقلین شریف بوده باشد .
لذا ضمن تش��کر و تقدیر از دس��ت ان��درکاران و مجریان برگزاری
چهاردهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی سال  95از عموم
هنرمن��دان و اربابان ذوق و قریحه خط و خوش��نگاری دعوت می
کنم به قدر ظرف زیبای خود از این فرصت روان چشمه سار جمال
و زیبائی  ،زیبائی برداش��ته و آثار بدیع و وزینی در خور هشتمین
اختر خورشید والیت و امامت علی بن الموسی المرتضی علیه آالف
التحیه و الثناء  ،پیش کش ،تا برگ سبزی از تحفه خوبان باشد».

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر:

میزبانی جشنواره مشاعره رضوی یکی
از افتخارات استان ماست

			
نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوش��هر گفت :میزبانی جشنواره مشاعره رضوی
برای این استان یک سعادت و افتخار محسوب می شود و مسئوالن برگزاری آن
با تالش خود بوش��هر را بعنوان یکی از استانهای موفق در برگزاری برنامههای
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) معرفی کرده اند.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشهری افزود :جشنواره مشاعره رضوی نمادی از طلوع
فرهنگ رضوی است و باید تابش آن در تمام طول سال جامعه را در بر بگیرد.
امام جمعه بوشهر بیان کرد :برنامه ریزی و مدیریت نوآورانه نیاز برگزاری جشنواره
ملی مشاعره رضوی است.
صفایی بوش��هری با تاکید بر لزوم آشنایی مردم اس��تان بوشهر با سبک زندگی
رضوی گفت :جشنواره مشاعره رضوی به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ رضوی
برای فهم ،اجرایی و نهادینه شدن آموزههای امام رضا(ع) است.
وی ادامه داد :تجلیل از شاعران و چاپ اشعار استفاده شده در جشنواره مشاعره
رضوی باید در دستور کار برگزارکنندگان این جشنواره باشد.
صفایی بوش��هری اظهارکرد :تالش برای انعکاس جش��نواره اس��تانی مشاعره
رضوی ویژه دانش آموزان در سطح ملی نیز حائز اهمیت فراوانی است که دعوت
از چهرههای مطرح ملی می تواند به تحقق این مهم کمک کند.
امام جمعه بوش��هر گفت :برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب رضوی ،فراهم شدن
پخش مسابقههای جشنواره مشاعره رضوی در شبکه آموزش ،برپایی موزه رضوی
از جمله عوامل انگیزش��ی است که می تواند به حضور جدی مردم در برنامههای
مرتبط با جشنواره مشاعره رضوی به آن پرداخته شود.
صفایی بوشهری بیان کرد :برگزاری مسابقه عکاسی برای عکاسان بوشهری
با موض��وع فرهنگ رضوی و تهیه عک��س از حرم مطهر رض��وی نیز از دیگر
جاذبههایی اس��ت که می تواند ضمیمه جش��نواره ملی مش��اعره رضوی در
بوشهر باشد.
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(ع)

علمای
اعالم

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

نیازمند اشاعه سبک زندگی رضوی هستیم

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت :در
کنار جشنواره مولودی خوانی رضوی ضروری
اس��ت تا آثار داستانی ،ش��عر ،ادبیات و مقاالت
علم��ی و تخصصی ب��ه زبان ک��ردی نیز جمع
آوری شود.
حجت االسالم سید محمد حسینی شاهرودی
اظه��ار کرد :باید از کس��انی که ای��ده برگزاری
جش��نواره امام رضا(ع) را مطرح کردند و باعث
شدند که س��خنان امام رضا(ع) و فرهنگ اهل
بیت(علیهم السالم) منتشر شود تشکر کرد.
وی افزود :امام رضا(ع) می فرمایند «اگر مردم
زیباییهای کالم ما را بفهمند و درک کنند از ما
پیروی خواهند کرد».
نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان کردس��تان
خاطرنشان کرد :آنچه در خصوص دهه کرامت و
جشنوارههای موضوعی امام رضا(ع) و جشنواره
ش��عر و مولودی خوانی رض��وی حایز اهمیت
است ،این اس��ت که ش��ناخت مردم نسبت به
ایشان بیشتر می شود و این شناخت زمینه ساز
عالقه مندی بیشتر به فرهنگ اهل بیت(علیهم
السالم) است.
حجت االسالم شاهرودی افزود :پس از برگزاری
این جش��نوارهها تعداد مشتاقان به زیارت حرم
مطهر رضوی بیشتر می شود و باید به این مهم
توجه کرد ک��ه حتی خدا را هم باید معرفی کرد
تا مردم به س��وی باری تعال��ی حرکت کنند و
عظمتهای الهی باید شناس��انده شوند و اولیا
خدا هم همین طور هس��تند چرا که وجود اهل
بیت(علیهم السالم) یک نعمت الهی بوده و برای
هدایت مردم هستند.
وی اظهار کرد :اگر انسان می خواهد به سوی نور
و خدا برود برای رسیدن به خدا وسایلی مورد نیاز
است و کسانی که این مسیر را رفته اند بهترین
الگو به شمار می روند لذا باید اهل بیت(علیهم
السالم) را بشناسیم و از آنها الگو بگیریم.
نماینده مردم کردس��تان در مجلس خبرگان
رهب��ری تصریح ک��رد :نمی ت��وان گفت که در
کردستان ارادت مردم نس��بت به امام رضا(ع)
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با استانهای دیگر متفاوت اس��ت اما در اینجا
هم شیعه و سنی هر دو دوست دار اهل بیت(ع)
هستند و زیارت ایشان یکی از آرزویهای همه
مردم کردستان است.
حجت االسالم شاهرودی افزود :این جشنوارهها
یادآور عشق و ارادت به امام رضا(ع) است و باید
کاری کنیم که عالقه و عش��ق مردم به فرهنگ
اهل بیت(علیهم الس�لام) بیش��تر ش��ود .اگر
این امور یادآوری نش��ود ذهن انسان براساس
مشکالت زندگی به سوی مس��ائل دیگر سوق
پیدا می کند.
نماینده ولی فقیه در اس��تان کردستان تصریح
کرد :امام رضا(ع) حتی طب الرضا دارد و در رابطه
با خانواده و سالمت خانواده نیز مطالب دارند لذا
در سخنان امام رضا(ع) و سیره ایشان می توانیم
به سبک زندگی متعالی دست پیدا کنیم.
حجت االسالم شاهرودی افزود :بنابراین ارتباط
با خدا و بندگی و عبادت در س��یره ایشان وجود
دارد و با الگو گرفتن از س��یره ایشان می توانیم
نیازه��ای مختلفی که در زندگ��ی داریم را رفع
کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد :همانط��وری که خداوند
متعال رس��ول اهلل(ص) را اس��وه و الگوی همه
مسلمانان معرفی کرده اس��ت نوادگان ایشان
نیز س��عی کرده اند در همان راستا ویژگیهای
پیامبر(ص) را در وجود خود متبلور کنند و امام
رضا(ع) یکی از این بزرگان و اولیا خداست.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار کرد:
باید این جشنوارهها و کنگرهها را به این سمت
ببریم که بتوانیم ای��ن ذخیرههای خدا در روی
زمین را استفاده کنیم و اسوه قرار دهیم.
حجت االسالم شاهرودی افزود :در زمانی که این
همه تهاجم فرهنگی علیه مسلمانان وجود دارد
و دشمنان اس�لام می خواهند ما را از وضعیت
دینی خارج کنند با برگزاری این جشنوارهها و
با مطرح کردن ویژگیهای شخصیتی بزرگان
دین می توانیم به مقابله با هجمههای فرهنگی
و عقیدتی دشمنان بپردازیم.
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(ع)

وی افزود :عوض ش��دن فرهنگ را که به آرامی
اتفاق می افتد نم��ی توانیم درک کنیم لذا باید
در این وادی از همه ظرفیتها استفاده کنیم و
یک سری مسائل را مطرح کنیم که در فرهنگ
خودمان بمانیم.
نماین��ده ول��ی فقی��ه در اس��تان کردس��تان
خاطرنشان کرد :در این برهه بیشتر نیاز داریم
که فرهنگ ارزشمند زندگی و سبک رضوی را به
کار ببریم و به فرهنگ ایرانی اسالمی برگردیم.
وی همچنین به غنای فرهنگی و هنری استان
کردستان اشاره کرد و گفت :در کنار جشنواره
مولودی خوانی رضوی بای��د زمینه برای جمع
آوری آثار داستانی ،شعر ،ادبیات و مقاالت علمی
و تخصصی به زبان کردی نیز فراهم شود و از همه
این ظرفیتها در استان بهره گرفته شود.
نماینده ولی فقیه در اس��تان کردستان تصریح
کرد :در این منطقه اشعار غنی در خصوص سیره
رضوی یافت می شود و نباید به دست فراموشی
سپرده شوند و باید بر روی آنها کار کرد.
حجت االسالم ش��اهرودی افزود :باید فراخوان
مقاالت و ادبیات داستانی و شعر کردی رضوی
داشته باشیم و انواع جش��نوارههای تخصصی
هنر ،ادبیات و خوشنویس��ی را در کردس��تان
میزبانی کنیم.
نماینده مردم کردس��تان در مجلس خبرگان
رهبری در بخشی دیگر از سخنان خود به حرم
مبارک حضرتهاجر خاتون(س) خواهر گرامی
امام رضا(ع) در سنندج اشاره کرد و گفت :باید
وابستگان به امام رضا(ع) را معرفی کنیم چرا که
این بزرگواران از اولیا خداوند متعال هس��تند و
ارادتمندان بس��یاری در منطقه دارند و مشکل
افرادی که به آنها توسل می کنند حل می شود
و در هر منطقه ای محور هستند.
حجت االسالم شاهرودی افزود :انتظار می رود
هر س��ال که می گذرد بر غن��ای برنامه ای ویژه
در قالب یادواره و جش��نواره ای برای این بانوی
مکرم افزوده شود و از امسال شاهد برگزاری این
یادواره باشیم.

نماینده ولی فقیه در زنجان:

دهه کرامت فرصت مناسبی
برای ترویج سبک زندگی
اسالمی است

نماینده ولی فقیه در زنجان گف��ت :دهه کرامت که از میالد
باس��عادت حضرت معصومه(س�لام اله علیها) تا میالد امام
رضا(علیه السالم) نامگذاری شده است فرصت مناسبی برای
ترویج سبک زندگی اسالمی است.
آی��ت اهلل علی خاتمی ،نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و امام
جمعه زنجان با اشاره به آغاز دهه کرامت اظهار کرد :ایران از
زمان ظهور اسالم از هدایتهای مستقیم و غیرمستقیم ائمه
معصومین بهره مند بوده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه وج��ود ب��ارگاه ملکوت��ی حضرت
معصومه(س�لام اله علیها) و امام رضا(علیه السالم) موجب
برکت ایران اس�لامی اس��ت ،ادامه داد :ح��وزه علمیه قم با
تربیت نیروی انس��انی کارآمد ،به ارتقای جهان اسالم کمک
کرده است.
امام جمعه زنجان به آغاز ده��ه کرامت همزمان با  14مرداد
اش��اره کرد و گفت :این دهه فرصت مناس��بی برای توسعه و
ترویج سبک زندگی اسالمی است.
آیت اهلل خاتمی با اش��اره به برگزاری همایش کرامت انسانی
در آموزههای رضوی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان زنجان کرامت انس��انی را مورد توجه قرار داد و اضافه
کرد :در هیچ دینی به اندازه دین اس�لام به کرامت انس��انی
توجه نشده است.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به آغاز دهه کرامت،
این دهه را فرصت مناس��بی برای ترویج تقوا ،عفاف و سبک
زندگی اسالمی دانست.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

جشنواره داستان رضوی
ترویج دهنده فرهنگ رضوی است

نماینده ولی فقیه در استان سمنان و امام جمعه سمنان ،برگزاری جشنواره
سراسری داس��تان رضوی «کبوتر حرم» را ترویج فرهنگ اهل بیت به ویژه
فرهنگ رضوی دانست.
آیت اهلل س��یدمحمد ش��اهچراغی اظهار کرد :برگزاری جشنواره سراسری
داستان رضوی «کبوتر حرم» حرکت بسیار خوب فرهنگی و معنوی و تکریم
مقام حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) و خداپسندانه است.
وی با تاکید بر اس��تمرار این حرکت بسیار خوب ،به دهه کرامت اشاره کرد و
گفت :دهه کرامت تجلی مودت به اهل بیت(علیهم السالم) است.
امام جمعه سمنان بر ضرورت آشنایی جوانان و نوجوانان با سیره و روش ائمه
اطهار(ع) تاکید و خاطرنشان کرد :با برگزاری اینگونه جشنوارههای فرهنگی،
جوانان و نوجوانان بیشتر با سیره و روش امام رضا(ع) آشنا می شوند.
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(ع)

علمای
اعالم

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

امام رضا (ع) راه رشد ،پویایی و توسعه و
معرفت را به طور کامل به ما نشان داده
است

آی��ت اهلل دری نجف آبادی نماین��ده ولی فقیه دراس��تان مرکزی دیدگاه
امام رضا (علیه السالم) در مورد رش��د و توسعه و پویایی و پیشرفت جامعه
اسالمی را بیانت کرد و گفت:توسعه انسانی برای انسان و در خدمت انسان و
با هدف تعالی انسان مالک است .امام رضا (ع) می خواهد در جامعه اسالمی
برای پویایی اقتصاد ،رش��د و تحوالت اقتصادی ،توسعه و برنامه ی توسعه
ای سرمایه گذاری کند.توسعه انسان برای انسان است .علم ،دانش ،معرفت
و ....برنام��ه ریزی و تالش می کنند و این اولویت اهل بیت (ع) بوده اس��ت.
ابزارها و وس��ائل برای این هدف متعالی است که انسان ها به عالی ترین قله
های کمال و معرفت دسترسی پیدا کنند.
در گذش��ته بحث رشد ،توسعه ،توسعه اقتصادی و توسعه انسانی مطرح شد.
بحث توسعه انس��انی کمتر از  50سال اس��ت که در دنیا مطرح شده استکه
حداکثر با  4شاخص آموزش ،بهداشت ،کاهش مرگ و میر و افزایش راندمان
سن و سالمت است .همه این چهار فاکتور ،مادی هستند که به رفاه و سالمت
مادی و فیزیکی انسان توجه دارند .مباحث اعتقادیاخالقی ،اجتماعی مطرح
نیست .در فرهنگ علوی و رضوی توسعه انسانی برای انسان و گسترش ابعاد
نورانی و عظمت و کمال انسان مطرح می شود .انسان باید خود به مقامی که
شایسته ی مقام انسانیت است برسد .توسعه ی مادی ،ابزاری و فیزیکی هدف
نیستندبلکهرفاهبهزندگیمیبخشدکهالبتهصدهامشکلجدیبرایانسان
به وجود آوردند .بهداش��ت و درمان از یک زاویه برای مردم رفاه ایجاد کرده و
از سوی دیگر صدها مش��کل جدید برای جامعه به وجود آورده است .این ها
هدف نیستند هدف این است که انسان یک بعدی نباشد .انسان فقط فیزیکی
و جسمی نیست .باید انس��ان را به عنوان ولی اهلل دید .اگر قرار است به انسان
نمره داده شود به اعتبار ولی اهلل بودن او باشد .توسعه انسانی برای انسان ،رشد و
توسعهانسان،عظمتوتکاملوتعالیانساناست.اینکهقلبانسانکانوننور
و وحی الهی باشد .کانون شرف و عزت و اقتدار ،اخالص و صفا و معنویت شود.
راه احیای امر ائمه این است که انسان معارف اهل بیت را فرا بگیرد
همه در مکتب امام رضا (ع) مثل یونس بن عبدالرحمان ،فضل بن ش��اذان،
زکریا بن آدم قمی ،اباصلت هروی و بزرگان دیگر توانستند تحصیل علوم و
معارف را بکنند واین علوم و معارف را در اختیار تشنگان وادی معرفت قرار
دهند .این که انس��ان خود ،راه و چاه را بیاموزد و بشناسد و تکلیف را بدانند،
تحصیل معرفت کنند و در ابعاد نورانی علوم اسالمی شاخص باشند ،فریب
ش��یاطین را نخورند و بعد بتوانند دعوت کنن��ده ی به خیرات و خوبی ها و
پاکی ها و امانت ها و فضیلت ها و کرامت ها باش��ند .امام (ع) با این کیفیت
همه مس��ائل را در این می بیند که راه احیای امر دین این اس��ت که انسان
مانند عالمه طباطبایی و ش��هید مطهری و ..ش��ود و از طرفی کسانی مانند
عالمه طباطبایی و ش��هید مطهری و  ...تربیت کند .امام رضا (ع) راه رشد،
پویایی و توس��عه و معرفت را به طور کامل به ما نشان داده است .راه احیای
امر ائمه این اس��ت که علوم و معارف اهل بی��ت (ع) را بگیرد و از منبع وحی
به سراغ کسب علوم و دانش و معارف برود و سپس تالش کند که این علم و
دانش و معرفت را در اختیار تشنگان وادی علم و ایمان و معرفت قرار دهد.
احی��ای امر دی��ن ابعاداعتق��ادی ،اخالقی ،سیاس��ی ،اقتص��اد مقاومتی،
روانشناسی ،بهداش��ت ،درمان ،کرامت ،فضیلت و اخالص و  ...را شامل می
شود .امام (ع) از شیعیان خود می خواهد با همه وجود برای احیای امر دین
قیام کنند که راه اصلی آن این است که علوم اهل بیت (ع) را یاد بگیرند و آن
را به مردم و تش��نگان وادی معرفت یاد بدهند .پس از دیدگاه امام رضا(ع)
یکی از محورهای اصلی برای رش��د ،توس��عه و پویایی و پیش��رفت جامعه
اسالمی این است که جامعه درزمینه یعلوم و معارف اسالمی در اعلی درجه
ی معرفت قرار بگیرد .جوانان در عالی ترین درجه ایمان و آگاهی و معرفت
قرار بگیرند .طالب علم و معرفت باشند .حیات طیبه الهی پیدا کنند و برای
گسترش آن با همه وجود تالش و مجاهدت کنند.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

امام جمعه سنندج:

امام جمعه موقت اراک:

دهه کرامت فرصتی برای
نشر داشتههای فرهنگی و
معنوی ائمه اطهار(علیهم السالم)
است
مدی��ر حوزهه��ای علمیه اس��تان
مرکزی و امام جمع��ه موقت اراک
گفت :دهه کرامت فرصت مناسبی
برای نش��ر داش��تههای فرهنگی و
معنوی ائمه اطهار(علیهم السالم)
اس��ت و باید با برنامه ریزی الزم به
ش��کل کیفی و پرمحتوا در س��طح
جامعه فراگیر شود..
حجت االسالم س��ید علی حسینی
پور ،در نشس��ت برنامه ریزی دهه
کرامت اس��تان مرکزی اظهار کرد:
ش��ناخت عمی��ق مع��ارف دینی و
ش��خصیت ائمه(علیهم الس�لام)
و برنامهه��ای موث��ر در معرف��ی
داشتههای این حوزه باید در اولویت
برنامههای دهه کرامت باشد.
امام جمعه موقت اراک افزود :ایران
افتخ��ار میزبانی فرزن��دان گرامی
امام هفتم شیعیان را دارد و حضور
پربرک��ت امام رضا(ع) در مش��هد و
خواهر مکرمه ایشان در قم فرصت
مهمی برای ملت در تقویت معارف
دینی است.
وی تصریح کرد :برنامههای اعتقادی
و معنوی در راس همه امور اس��ت و
دهه کرامت فرصت��ی طالیی برای
مص��ون س��ازی جامع��ه از هجمه
فرهنگی است.

وجودمرقدمبارک
امامرضا(ع)درایران
مایهفخرومباهاتهمه
ایرانیاناست

امام جمعه سنندج بر تقویت برنامههای دهه کرامت
و جشنوارههای امام رضا(ع) در داخل و خارج کشور
تاکید کرد و گفت :وجود مرقد مبارک امام رضا(ع)
در ایران مایه فخر و مباهات همه ایرانیان است.
ماموستا عبدالرحمن خدایی اظهار کرد :اکثر مردم
کردستان مسلمانان ش��افعی مذهب هستند و بر
اساس مبانی فقهی و عقیدتی خویش احترام ویژه
ای را برای خاندان رسول اهلل(ص) قائل هستند.
وی افزود :متاس��فانه بیشتر ایرانیان نمی دانند که
مردم اهل سنت کردس��تان دارای ارادت ویژه ای
به اهل بیت(ع) هس��تند و حتی با هزاران اثر ادبی،
داستانی ،شعر و آثار فرهنگی و هنری کردستانیها
در خصوص اهل بیت(ع) و امام رضا(ع) آش��نایی
ندارند.
امام جمعه س��نندج خاطرنش��ان کرد :امیدواریم
برگزاری جشنوارههای امام رضا(ع) منجر به معرفی
ارادت ویژه مردم کردستان به این امام همام شود.
ماموستا خدایی افزود :در س��نوات گذشته شاهد
برگزاری جشنواره ادبیات داستانی کردی رضوی
در استان بودیم که از س��ال گذشته این جشنواره
به مولودی خوانی رضوی تغییر پیدا کرده است.
وی اظهار داش��ت :هرچن��د که کردس��تان مهد
موسیقی و به ویژه موسیقی عرفانی و مذهبی است
و مولودی خوانی جایگاه ویژه ای در این استان دارد
اما انتظار می رود در کن��ار مولودی خوانی رضوی
به مبحث ادبیات داستانی و شعر کردی رضوی نیز
توجه ویژه شود و جشنواره ای در این خصوص نیز
در استان برگزار شود.
امام جمع��ه س��نندج همچنین خواس��تار توجه
ویژه مسئوالن آس��تان قدس رضوی و بنیان بین
المللی امام رضا(ع) به ضرورت برگزاری یادواره ای
ساالنه برای بزرگداشت مقام شامخ حضرتهاجر
خاتون(س) در کنار مرقد مطهر ایشان در سنندج
شد.
ماموس��تا خدایی در پایان س��خنان خود نیز ابراز
امیدواری کرد که روز به روز ب��ر دامنه برنامههای
جشنوارههای رضوی در داخل و کشور افزوده شود
و شاهد حضور و مشارکت گسترده تر مردم در این
برنامهها باشیم.

امام جمعه موقت بیرجند:

جشنواره امام رضا
احیاء کننده سیره و سبک زندگی
رضوی در جامعه است
(ع)

			
امام جمعه موقت بیرجند گفت :جش��نواره امام رضا(ع) در قالبهای
مختلف تصویری ،صوتی و نوشتاری و غیره به نوعی احیا کننده سیره و
سبک زندگی رضوی در جامعه می باشد.
حجت االس�لام محسن مش��رفی ،با اش��اره به برگزاری جشنواره امام
رضا(ع) افزود :تبلیغ و رسانه در فضاسازی ذهنی مردم و باورهای آنها و
برطرف کردن خیلی از مجهوالت و بی خبریها موثر است.
وی با بیان اینکه دشمن با غولهای رسانه ای که در اختیار دارد بدنبال
عوض کردن جای حق و باطل اس��ت ،گفت :این نشان از تاثیر رسانه در
جامعه دارد ،لذا باید ما این رسانهها را در دست بگیریم و در راستای نشر
فرهنگ اهل بیت(علیه السالم) در جهان از همین رسانه استفاده کنیم.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه امام رضا(علیه السالم) در حدیثی
فرمودند “خداوند رحمت کند کسی را که امر را احیا کند” و بعد پرسیدند
که امر شما چطور احیا می ش��ود و ایشان گفتند که از طریق فراگیری
دانش ما اهل بیت(علیه الس�لام) می توان این را انجام داد ،اظهار کرد:
جشنواره امام رضا(ع) می تواند در قالبهای مختلف احیا کننده سیره
و سبک زندگی رضوی در جامعه باشد.
حجت االس�لام مش��رفی افزود :باید خوراک فکری جامعه را از طریق
انتشار سبک زندگی اهل بیت(علیه السالم) فراهم کرد و اجازه نداد که
دشمن با سبک زندگی غلط خود بر فکر مردم تسلط پیدا کند.
وی خطاب به هنرمندان اس��تان تاکید کرد :اگر می خواهید مشمول
دعای امام رضا(علیه السالم) ش��وید ،در این جشنواره شرکت کنید و
ب��رای آن از دل و جان مایه بگذرید ،چراکه زنده کردن س��بک زندگی
رضوی برکت زیادی دارد.
امام جمعه موقت بیرجن��د گفت :هنرمندان می توانند با ش��یوههای
هنرمندانه و جدید جلوههای کرامت امام رضا(علیه الس�لام) و سبک
زندگی رضوی را طوری ارائه کنند که مردم بیش��تر با ایش��ان و سبک
زندگی شان آشنا شوند و آن را بکار ببرند.
حجت االسالم مشرفی با بیان اینکه خروجی این جشنواره باید طوری
باش��د که از نظر محتوای��ی فرهنگ جامع��ه را تا حد عالی ب��اال ببرد،
یادآور ش��د :این جشنواره همچنین فرصت مناس��بی برای شکوفایی
ظرفیتهای استانهای کشوراست.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

فرهنگ و هنر ابزار موثری
برای ترویج فرهنگ
رضوی است

			
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با
اشاره به اینکه فرهنگ و هنر ابزار موثر و جریان سازی
درترویج فرهنگ رضوی اس��ت ،گفت :با شیوههای
جذاب و دلنش��ین میتوان عالوه بر آشنایی مردم با
فرهنگ رضوی ،اس��تعداد و ظرفیتها در این حوزه
را شناخت.
آیت اهلل علی معلمی با اشاره به برگزاری یازدهمین
دوره جش��نواره نامه ای به امام رض��ا(ع) اظهار کرد:
جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) یک حرکت ابتکاری
فرهنگی است که می تواند مخاطبان بسیاری داشته
باشد.
امام جمعه قائمشهر برگزاری این جشنواره در چند
سال اخیر را ارزش��مند توصیف کرد و گفت:خداوند
امامان معصوم را نش��انههای هدایت قرار داد که باید
برای شناخت راه صحیح زندگی و برای دریافت مبانی
اعتقادی درست و سبک زندگی به آنها متصل شد.
آیت اهلل معلمی با بیان اینکه گفت��ار و کردار امامان
معصوم حجت و براساس مبانی حق بوده است ،بیان
کرد :باید در کنار فراخوان جشنوارههای امام رضا(ع)
زمینه مطالعه بیشتر مردم در زندگی این امام معصوم
نیز فراهم شود.
عضو مجل��س خبرگان رهبری افزود :با ش��یوههای
جذاب و دلنش��ین میتوان عالوه بر آشنایی مردم با
فرهنگ رضوی ،استعداد و ظرفیتهایی را شناخت و
از این پتانسیلها برای ترویج هرچه بیشتر آموزههای
دینی و سیره ائمه(ع) بهره برد.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

علمای
اعالم

امام جمعه نوشهر:

امام شناسی از دستاوردهای
جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) است

			
امام جمعه نوش��هر ،امام شناس��ی و کس��ب معرفت را از
دس��تاوردهای مهم و ارزش��مند برگزاری جشنوارههای
مختلف با محوریت امام رئوف(علیه السالم) دانست.
حجت االسالم محمود مشایخ گفت :جشنواره نامه ای به
امام رضا(علیه الس�لام) با توجه به برگزاری چند دوره از
آن ،ش��رکت افراد مختلف و در سنین گوناگون را موجب
شده است.
وی افزود :نامه ای به امام رضا(علیه السالم) که نویسندگان
با انشاء و قلم خود ،می نویسند از سوی اهل فن ،بررسی و
برترینها انتخاب می شوند.
حجت االسالم مشایخ در خصوص برگزاری جشنوارههای
مختلف با محوریت امام رئوف(علیه السالم) ،اظهار کرد:
آشنا شدن با زندگی آن امام همام و تنها امام معصومی که
بارگاه منور آن حضرت در کشور ایران است ،مایه مباهات
و ارزشمند به شمار می آید.
وی با اش��اره ب��ه اینکه امام شناس��ی و معرف��ت یکی از
وظایف مس��لمانان به ش��مار می آید ،بیان کرد :برگزاری
جش��نوارههایی با محوری��ت امام هش��تم ،تاثیرگذاری
بس��یاری در س��نین مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان
دارد و امام شناسی و کسب معرفت از دستاوردهای مهم
و ارزشمند این جشنوارهها است.
حجت االس�لام مش��ایخ ابراز ک��رد :روش و س��یره اهل
بیت(علیهم السالم) ،حجت برای کارها است که در زندگی
فردی ،خانوادگی ،اجتماعی نقش مهمی را می گذارد.
وی در خصوص جذب مخاطب بیش��تر برای جش��نواره
نامه ای به امام رضا(علیه الس�لام) ،گفت :اطالع رسانی و
معرفی گسترده تر برای اینگونه کارهای شایسته و خوب
در تش��ویق کردن جوانان و نوجوانان و دیگر اقشار جامعه
بسیار حائز اهمیت است.
حجت االسالم مشایخ اظهار کرد :جذب افراد بیشتر و در
نتیجه دریافت فراوان نامهها به حضرت ثامن الحجج(ع)،
از فواید و ثمرات این جشنواره به صورت مطلوب و فراگیر
محسوب می شود.
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(ع)

امام جمعه یاسوج:

تکریم امامزادگان و ائمه(ع) مقطعی و منحصر
به زمان خاصی نیست

امام جمعه یاس��وج ضمن تاکید بر اینکه تکریم امامزادگان و ائمه نباید مقطعی باشد ،گفت :باید در
همه روزهای سال از وجود برکت امام رضا(علیه السالم) و بقاع متبرکه استفاده کرد.
آیت اهلل س��یدعلی اصغر حسینی در نشست ستاد جشنهای این دهه در این استان ،ابراز کرد :بشر
موجودی استثنایی و از فرشتگان برتر است.
وی با بیان اینکه خداوند مخلوق خود را سه گونه آفرید ،اظهار کرد :یکی از مخلوقات خداوند فرشتگان
هستند که کاری جز عبادت ندارند.
آیت اهلل حسینی ،با بیان اینکه برخی مخلوقات مثل حیوانات نیز نقطه مقابل فرشتگان هستند ،اضافه
کرد :انسان از دیگر مخلوقات خداوندی است که از سایر مخلوقات متفاوت تر آفریده شده است.
امام جمعه یاس��وج ،افزود :انسان دارای اختیاراتی بوده که می تواند راه سعادت و کمال را پیموده و
درجات عالیه را کسب کند.
پیشرفت انسان در گرو پرورش فطرت پاک الهی او است
وی با اشاره به اینکه خداوند عالم انسان را به شکلی طراحی کرده که دارای فطرت پاک باشد ،ادامه
داد :اگر انسان از فطرت پاک خود غفلت کند ،راه سقوط را در پیش خواهد گرفت.
آیت اهلل حسینی یادآور شد :اگر انس��ان فطرت خود را پرورش داده و بیدار باشد ،می تواند پلههای
پیشرفت و ترقی را به خوبی طی کند.
وی با بیان اینکه انسان می تواند معلم مالئکه باشد ،تاکید کرد :انسانی که در مسیر اصولی و اسالمی
گام برمی دارد ،شایستگی ظرفیتهای الهی را دارد.
وی در ادامه ،از کرامت به معنای پاکی و بزرگی یاد کرد و افزود :خداوند نیز انسان را با پاکی و بزرگی
خلق کرده و تمام خوبیها در وجود این موجود گذاشته شده است.
پیروی ازدستورات ائمه سبب رستگاری انسان می شود
آیت اهلل حس��ینی ،با اشاره به اینکه انسانهای برجسته ای در عالم به خصوص مکتب تشییع وجود
داشته و دارد که سایر ادیان از وجود آنها بی بهره اند ،تصریح کرد :ائمه اطهار(علیها السالم) گل سرسبد
وهادیان ما بوده که اگر از دستورات آنها پیروی کنیم ،راه سعادت و رستگاری را انتخاب کرده ایم.
امام جمعه یاس��وج با بیان اینکه مردم استان کهگیلویه و بویراحمد همگی شیعه امیرالمومنین(ع)
هستند ،افزود :بیشتر مردم استان از نوادگان امام موسی بن جعفر(علیه السالم) هستند .وی حضور
امام رضا(علیه السالم) را مایه برکت برای ایران اسالمی دانست و خاطرنشان کرد :امامزادگان نیز به
شوق دیدار این امام همام به کشورمان سفر و استانها را با حضور خود منور کرده اند.
تکریم امامزادگان و ائمه نباید مقطعی باشد
آیت اهلل حسینی ،ضمن تاکید بر اینکه تکریم امامزادگان و ائمه نباید مقطعی باشد ،تاکید کرد :باید
در همه روزهای سال از وجود و برکت امام رضا(علیه السالم) و بقاع متبرکه استفاده کرد.
امام جمعه یاس��وج با بیان اینکه اس��تان کهگیلویه و بویراحمد بعد از مازندران به نسبت جمعیت و
مساحت بیشترین امامزاده را دارد ،تصریح کرد :اگر امروز به شیعه بودن خود افتخار می کنیم ،همه
ناشی از زحمات امامزادگان در سطح کشور است.
برنامههای دهه کرامت ،ابتکاری و به روز باشد
وی خواستار برگزاری فعالیتهای برجس��ته در دهه کرامت شد و افزود :برنامههای این دهه نباید
تکراری باشد؛ ضمن اینکه باید فعالیتها ابتکاری و به روز باشد.
آیت اهلل حس��ینی ،امامزادگان را پناهگاه و مورد احترام مردم دانس��ت و گفت :باید دس��تاوردها و
خروجی جشنهای دهه کرامت مشخص و کارشناسی شود.

معاون وزیر ارشاد خواستار شد:

توجه به سبک زندگی با رویکرد اقتصاد
مقاومتی از آموزههای رضوی
علی اصغرکاراندیش مروس��تی معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی
گفت :س��یزده دوره از جشنواره بین المللی امام رضا(ع) برگزار و پس از
هر جشنواره جلسه آس��یب شناسی و برنامه ریزی برای دوره بعدی آن
تشکیل شده است.
کاراندیش مروس��تی افزود :امس��ال پس از اتمام دوره س��یزدهم این
جشنواره جلسات مفصلی با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها
که دبیری برنامههای موضوعی جش��نواره امام رضا(ع) را برعهده دارند
برگزار شد و مطالب مطلوبی در این جلسات مطرح و درباره آنها تصمیم
گیری و برنامه ریزی شد.
وی بیان کرد :برگزاری این جلس��ات نش��ان می دهد که همه دس��ت
اندرکاران این جشنواره تالش می کنند کیفیت برنامهها ارتقا یابد و در
جهت فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ رضوی اقدامات موثری انجام گیرد.
 ۷۷درصد شرکت کنندگان برگزاری جشنواره امام رضا(ع)
را در راستای ترویج فرهنگ رضوی موثر ارزیابی کردند
رئی��س کمیته برنامه ریزی چهاردهمین جش��نواره بی��ن المللی امام
رضا(ع) نتایج نظرسنجی انجام گرفته درباره دوره سیزدهم این جشنواره
را مسرت بخش ذکر کرد و گفت :بر اس��اس این نظر سنجی  ۷۷درصد
شرکت کنندگان برگزار ی جش��نواره امام رضا(ع) را در راستای ترویج
فرهنگ رضوی موثر ارزیابی کردند.
کاراندیش مروس��تی حضور پررنگ مردم و دیدن آث��ار در برنامههای
جشنواره امام رضا(ع) رکن رکین این رخداد فرهنگی برشمرد و گفت:
هرچند بنیاد بین المللی فرهنگی – هنری امام رضا(ع) محور اصلی این
جش��نواره اس��ت اما نباید فراموش کنیم که اگر در مراسم و برنامههای
فرهنگی مشارکت مردم گسترده نباشد به نتیجه اصلی نمی رسیم.
وی اظه��ار کرد :هدف دیگر جش��نواره امام رضا(ع) فرهنگ س��ازی و
گفتمان سازی در زمینه فرهنگ رضوی است لذا برای هر دوره برگزاری
این جش��نواره یک موضوع و ش��عار اصل��ی باید در نظر گرفته ش��ود تا
برنامههای بر مبنای آن تدوین شود.
وی بیان کرد :نیازهای مختلفی در جامعه امروز وجود دارد که دین کامل
اسالم قادر به پاسخگویی به همه این نیازهاست لذا باید با استخراج مبانی
دین و فرهنگ رضوی بت��وان هم نیازهای جامعه را برطرف کرد و هم از
طریق تعامالتی که با سایر کشورها در خالل برگزاری این جشنواره برقرار
شده ،فرهنگ رضوی را به سایر نقاط دنیا گسترش داد.
دیدگاهه�ای مقام معظم رهبری برای تعیین ش�عار و محور
اصلی هر دوره جشنواره امام رضا(ع) مورد توجه قرار گیرد
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنا قرار دادن نظرات و دیدگاههای
مقام معظم رهبری برای تعیین ش��عار و محور اصلی هر دوره جشنواره
امام رض��ا(ع) را مورد تاکید ق��رار داد و گفت :در برنام��ه ریزیها برای
جش��نواره امام رضا(ع) باید شعار ساالنه که از سوی رهبر معظم انقالب
اعالم میشود ،مدنظر قرار گیرد.
کاراندیش مروستی اظهار کرد :توجه به سبک زندگی اسالمی با رویکرد
اقتصاد مقاومتی با الهام از آموزههای رضوی در دوره چهاردهم جشنواره
امام رضا(ع) مورد توجه ویژه مجریان برگزاری این جشنواره است.
ترجمه آثار رضوی به زبانهای مختلف ضروری است
وی ترجم��ه آثار رضوی ب��ه زبانهای مختلف را م��ورد توجه قرار داد و
گفت :طی دو سال گذشته آثار جشنواره امام رضا(ع) به زبانهای مختلف

ترجمه ش��ده و با فع��االن فرهنگی در
نقاط مختلف جهان تعامالت مناسبی
در جهت ترویج فرهنگ رضوی انجام
گرفته است و ضروری است آثار رضوی
به زبانهای مختلف ترجمه شود.
معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
گفت :به رغ��م کمبودهایی ک��ه در منابع
انس��انی و مالی این وزارتخانه وجود دارد باید
با برنامه ریزی مناس��ب حداکثر بهره را از منابع موجود
گرفت که در این راستا باید از حضور  ۱۰۰هزار دانشجوی ایرانی در
خارج از کش��ور و  ۳۰هزار دانشجوی خارجی در داخل کشور برای
ترویج فرهنگ رضوی و برگزاری پرش��ور جش��نواره امام رضا(ع)
استفاده کرد.
کاراندیش مروستی بر توجه ویژه به خانوادهها ،کودکان و نوجوانان،
دانشجویان و  ...در برگزاری جشنواره امام رضا(ع) تاکید کرد و گفت:
طی دو سال گذشته وزارت علوم و دانشگاههای کشور حضور موثری
در این جشنواره داشته و کمیتههای مختلف و موثری از جمله طب
س��نتی ،بانوان و طب رضوی و  ...در کمیس��یون دانشگاهیان این
جشنواره تشکیل شده است.
ضرورت پاس�خگویی به شبهات دینی در فضای مجازی
با الهام از آموزههای رضوی
وی با اش��اره به خطرهای شبهه س��ازی در خصوص مبانی دینی
در فض��ای مجازی گفت :گاهی مطالبی در اینترنت و ش��بکههای
اجتماعی در خصوص فرهنگ دینی ما بیان می شود که برای مردم
بویژه قشر جوان ایجاد شبهه می کند.
وی افزود :شبهاتی که در خصوص آداب و رسوم مذهبی در فضای
مجازی به جامعه القا می شود را باید جدی گرفت و به نحو مناسب
پاس��خ داد و این پاس��خگویی می تواند از طری��ق تولیدات موثر و
متناسب با شبهات در جشنواره امام رضا(ع) انجام گیرد.
باید از موازی کاری در برنامههای جشنواره امام رضا(ع)
جلوگیری کرد
کاراندیش مروستی تاکید کرد :باید از موازی کاری در برنامههای
جش��نواره امام رضا(ع) جلوگیری کرد و همه کمیتهها و نهادهای
مختلف در یک راستا و هماهنگ عمل کنند.
وی بیان کرد :از برگزاری جلسات اضافی و هزینه بر نیز که به تعمیق
و گسترش محتوای جشنواره امام رضا(ع) کمکی نمی کند نیز باید
خودداری کرد اما تا می توان بای��د از حضور نیروهای فکری که به
کیفیت برنامهها کمک می کنند ،بهره گرفت.
وی اظهار کرد :استفاده از هنرمندان و افراد فرهیخته ناشناخته در
اس��تانهای مختلف و معرفی آثار آنان در جشنواره باید مدنظر قرار
گیرد ،همچنین باید از نظرات دست اندرکاران شهرستانی و استانی
در برنامه ریزی برای جشنواره استفاده کرد.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین بانک جامع اطالعاتی
جش��نواره امام رضا(ع) ،نمایش آثار و معرفی افراد دس��ت اندرکار
در دورههای پیش��ین جشنواره ،کمک به فروش موثر آثار تولیدی
جش��نواره ،برگزاری نمایش��گاهی از آثار جش��نواره در استانها و
گردش تولیدات هر اس��تان در جش��نواره امام رضا(ع) در کشور را
مورد تاکید قرار داد.
کاراندیش مروس��تی گفت :مناس��ب س��ازی جوای��ز با ارزش
تولی��دات ،توجه به پژوهش محوری آثار ارزش��مند ،رس��میت
دادن به مسئولیت اس��تانداران در ستادها استانی دهه کرامت،
تش��کیل کارگروه اقلیتهای مذهبی در جشنواره امام رضا(ع)
برای عمق بخشی به برگزاری دوره چهاردهم این جشنواره نیز
ضروری است.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

علی مرادخانی:

استفاده از برکات حرم رضوی در گسترش هنر
دینی اولویت معاونت هنری وزارت ارشاد است
یکی از عرصههایی که جش�نواره بی�ن المللی امام
رض�ا(ع) در دورهه�ای مختل�ف ،ورودی اثرگذار و
پربازده به آن داش�ته ،هنر اس�ت و ای�ن ورود باعث
شده که هنرمندان در رشتههای مختلف آموزهها و
معارف رضوی را دستمایه خلق آثار خود قرار دهند
و اینچنی�ن هنر در خدمت ترویج مع�ارف اهل بیت
علیهم السالم قرار بگیرد؛ از این رو و با توجه به آنکه
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی
این بخش از جشنواره است با دکتر علی مرادخانی،
معاون هنری وزیر ارشاد درباره سیاستها ،برنامهها
و خروجیهای هنری جشنواره امام رضا(ع) به گفت
و گو پرداخته ایم که مشروح آن به حضورتان عرضه
می شود:
معاونت هنری چقدر به اعتالی هنر ملی از طریق
تلفیق و تاثیرپذیری از آموزهه�ای اهل بیت(ع) به
ویژه حضرت رضا(ع) اهتمام دارد و برای این مهم چه
سیاستهایی را تدبیر کرده است؟
اصوال هنر ملی هر کشور متاثر از حوزه وسیع فرهنگی است
که یکی از عناصر اصلی و موثر در س��ایر مصادیق فرهنگ،
دین و آموزههای دینی اس��ت ،بنابراین طبیعی اس��ت که
فرهنگ ایرانی متاثر و آموخت��ه و آمیخته با فرهنگ دینی
باش��د ،بر این اس��اس ،درونمایه هم��ه فعالیتهای اصیل
هنری در رش��تههای مختلف تاثیر و تاث��ر متقابل فرهنگ
ملی و دینی و برونداد آثار وزین ،فاخر و ارزش��مند است که
نمونههای زیادی از اینگونه آثار در عموم برنامههای هنری
به ویژه در برنامههای مناس��بتی مانند ده��ه کرامت قابل
مالحظه است.
سیاس��ت محوری معاونت امور هنری استفاده از برکات
ِ
وجود حرم مطهر حض��رت رضا(ع) به عن��وان تنها امام
معصوم(ع) در ایران و حضور میلیونها زائر برای بس��ط
و گس��ترش هنر دینی ب��ا بهره گیری از مع��ارف قرآن و
تعالیم ارزش��مند اهل بیت(ع) است .تعیین یک موضوع
مشخص بر اساس بررس��ی و نیازسنجی اجتماعی در هر
س��ال و تجمیع فعالیتها حول محور واحد می تواند آثار
و نتای��ج گس��ترده ای در زمینههای مختل��ف فرهنگی،
اقتصادی ،بهداش��ت و س�لامت عمومی و س��ایر موارد
مبتالبه اجتماعی در پی داش��ته باش��د.
خروجی دورههای مختلف جش�نواره بین المللی
رضا(ع) را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این جشنواره
توانس�ته موجب ارتقای کمی و کیفی هنر آئینی در
کشور شود؟
بدیهی اس��ت خروجی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
متناس��ب با رویکردها و سیاس��تها و برنامهها خواهد بود
و انتظار ما این اس��ت که با اصالح و تعالی دیدگاه نس��بت
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به موضوع ،اثرگ��ذاری و ارتقای
کمی و کیفی آثار این جشنواره
و تعال��ی هنر آیینی در کش��ور
بیش از گذشته باشد.
آیا با بررسی میزان اقبال
و همراه�ی مخاطبان میتوان
به این نتیجه رس�ید که هنر ملی
کش�ور میل به مس�یر آئینی دارد و اگر
در این ب�اره فکر و بودجه صرف ش�ود ،می توان
در میادین مختلف گوی س�بقت را از دیگر انواع
هنر ربود؟
هن��ر آیین��ی در کن��ار س��ایر زمینهه��ا ،مجموعه
گس��ترده ای را فراهم می سازد که هر یک به تناسب
ظرفیتهای خود و در هماهنگی با دیگر فعالیتهای
هنری ،م��ی توانن��د تکمی��ل کننده و پاس��خگوی
انتظ��ارات ،عالی��ق و ذائقههای مختل��ف اجتماعی
باش��ند ،بنابراین ،تقابلی به ش��کل تض��اد و تناقض
مطرح نیس��ت بلکه نوعی تباین است که بیشتر برای
تمیز و تفکی��ک گونههای مختلف هنری صورت می
پذی��رد و به تعبیر عرفانی می ت��وان گفت« :عباراتنا
ش��تی و حس��نک واحد» یعنی بیانهای ما متکثر و
حس��نوزیباییتویکیهس��ت.
آی�ا معاونت هن�ری برنامه ای ب�رای متمرکز
ش�دن آثار برتر این جشنواره و ثبت و ضبط آنها
به گونهای که قابلیت عرضه در مجامع مختلف را
داشته باشد ،دارد؟
تاکید ما در جلسات سیاستگذاری و برنامه ریزی بر این
مبنا بوده است که می بایست بین حوزه رقابت و حیطه
تولید و نمونه س��ازی تفکیک شود .هرچند مسئولیت
جشنواره امام رضا(ع) برگزاری جشنواره ای رقابتی و با
هدف کشف و شناسایی استعدادها نیست اما به هر حال
اگر عرصه مسابقه ای بین هنرجویان برگزار می شود در
کنار آن نیز بستری مناسب برای حضور شخصیتهای
هنری و هنرمندان حرفه ای کشور نیز فراهم آید تا هم
نمون��ه و الگو قرار گیرد و هر قابلی��ت عرضه در مجامع
مختلف را داشته باشد.
برنامه معاونت هنری برای درگیر کردن اقشار
مختلف با رشتههای هنری جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) چیست؟
واقعیت آن است که اقش��ار مختلف اجتماعی در هر
حال با حضرت رضا(ع) و هر آنچه منسوب به آن امام
همام(ع) است پیوندی ناگسستنی دارند و بنابراین
جش��نواه رضوی ،اثر وضعی خاصی در قبض و بسط
ارتب��اط معنوی مردم با حضرت رض��ا(ع) و فرهنگ
رضوی ندارد اما انتظاری که از فعالیت جش��نواره و
حضور معاونت امور هنری در این عرصه وجود دارد،
آن اس��ت که از ظرفیتهای هنری کش��ور در جهت
اهداف فرهنگی جشنواره به نحو شایسته و اثربخش
بهره برداری ش��ود و از این منظر بدیهی است زبان و
بیان هنر رساترین رسانه برای تبیین و ترویج معارف
دینی و فرهنگ رضوی اس��ت.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

عشق به امام رضا(ع) سدی مستحکم
مقابل ولنگاری فرهنگی است
دکتر صالحی گفت :در مس��ئله ولنگاری فرهنگی ک��ه دغدغه مقام معظم
رهبری است ،بی تردید عش��ق به اهل بیت علیهم السالم و امام رضا(ع) می
تواند به عنوان عامل هدایتگر ،مانع گسترش این آفت و برخی بی بند و باریها
و ناهنجارشکنیها باشد.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یکی از بازوهای پُرتوان در
برگزاری این جشنواره است و به عنوان مجری رشتههای متعدد آن توانسته
اس��تانهای مختلف را پهنه پیوند و ارتباط با معارف رضوی کند؛ از این رو و
به منظور بررس��ی عملکرد این معاونت در این جشنواره با دکتر سیدعباس
صالحی ،معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به گفت و گو پرداخته
ایم که مشروح آن به حضورتان عرضه می شود:
معاون�ت فرهنگی وزارت ارش�اد برای برگزاری پرش�ور و کیفی
جش�نواره امام رضا(ع) چه راهبردها و برنامههایی را در طول سال
تدارک دیده است؟
معاونت فرهنگی برای برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) مطابق س��الهای
گذشته تالش کرده س��هم مناس��بی در برگزاری این رویداد مهم فرهنگی
دینی داشته باشد ،لذا در سال جاری جشنوارههای متعددی را در استانهای
مختل��ف با همکاری ادارات فرهنگ ارش��اد اس��تانها برگزار م��ی کند و از
ماهها پیش این اس��تانها در تدارک این اتفاق ب��زرگ بودند و اختتامیه این
جشنوارهها نیز هم اکنون تا پایان دهه کرامت در حال برگزاری است؛ از جمله
جشنوارههای رضوی در رشتههای سفرنامه نویسی و خاطره نویسی ،داستان
نویسی ،مشاعره ،ادبیات کودک و نوجوان ،دوبیتی و رباعی ،جشنواره محراب
که در حوزه حفظ احادیث امام رضا(ع) است و نیز شعر رضوی به زبان ترکی
آذری و عربی و نامه به امام رضا(ع) که به همت ادارات کل ارش��اد استانها و
با حمایت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شده و امسال جشنواره شعر
اقوام رضوی نیز به آنها اضافه شده است.
به نظر می آید تالش س��ه ضلع ادارات کل ارشاد استانها ،بنیاد امام رضا(ع)
و معاونت فرهنگی توانس��ته طی سالهای متمادی از جمله امسال حرکتی
با دس��تاوردهای مطلوب را را سامان دهد ،امید است در حوزههای مرتبط با
معاونت فرهنگی بتوان فرهنگ و ادبیات رضوی را در س��طح ایران اسالمی
گسترش داد.
سطح کیفی رشتههای فرهنگی این جشنواره را چطور ارزیابی می
کنید و چه برنامه ای برای درگیر کردن هر چه بیشتر اقشار مختلف با
رشتههایی که متولی برگزاری آنها هستید ،دارید؟
کار جدی تر امسال این بود که از طریق برنامه ریزیهای مناسبت تر ،کیفیت
این جشنوارهها رو به ارتقاء برود و از مسائل کمک کننده به این هدف آن بود
که ناظران مش��رف بر موضوع ،در برنامه ریزی و اثربخشی و  ...حضور داشته
باشند و برخی شخصیتهای متخصص در جشنوارهها از طریق ناظران مورد
حمایت فکری و نظارت و ارزیابی قرار گرفته اند.
با توجه به آنکه مقام معظم رهبری امروز دغدغه ولنگاری فرهنگی
جامعه را دارن�د ،آیا معاون�ت فرهنگی برنامه ای برای اس�تفاده از
ظرفیت جشنواره امام رضا(ع) در مقابله با این ولنگاری دارد؟
در مسئله ولنگاری فرهنگی که دغدغه مقام معظم رهبری است ،بی تردید
عش��ق به اهل بیت علیهم الس�لام و امام رضا(ع) می تواند ب��ه عنوان عامل
هدایتگر ،مانع گسترش این آفت و برخی بی بند و باریها و ناهنجارشکنیها
باش��د و در افقی باالتر معرفت اهل بیت(ع) و ایدهها و رهنمودها و برنامهها و
نقطه نظراتی که از آن حضرات(ع) به دست می آید ،کمک می کند به نوجوان
و جوان و آحاد جامعه ایرانی که در این فضا از خود صیانت کنند چراکه هر چه
بیش��تر در افق معارف رضوی قرار بگیریم طبیعتا فرصتهای رشد و اعتالء

افزای��ش یافته و تهدیده��ا ،لغزشها و
سقوط در عرصههای فرهنگی ،معنوی
و اخالقی کمتر و کمتر می شود.
ب�رای آنک�ه دامنه جش�نواره
ام�ام رضا(ع) در طول س�ال و بین
همه اقش�ار گسترده ش�ود برنامه و
سیاست معاونت فرهنگی چیست؟
به نظر می رس��د جش��نواره بی��ن المللی امام
رضا(ع) به عنوان اتفاقی که سالهای متمادی از عمر آن
می گذرد ،فرصتی را فراهم کرده که گنجینه عشق و معرفت رضوی
به عنوان س��رمایه فرهنگی برای ما دربیاید سرمایه ای که محدود به
ایام والدت حضرت(ع) و دهه کرامت نخواهد بود ،برای مثال بسیاری
از نتایجی که به عنوان کتاب و محصوالت دیگر در پرتوی جش��نواره
امام رضا(ع) پدید آمده می تواند در طول سال به عنوان نقطه اتکایی
برای معرفت افزایی و نیز هدایت فردی ،خانوادگی و جمعی مخاطبان
قرار بگیرد.
عم�لا این رویداد که س��الیان متوالی تدوام یافت��ه ،فرصتی را پدید
آورده برای ارزش اف��زوده متراکم در حوزه معرفت و راهنمایی برای
عمل صالح و بی تردید این کتابخانه چندرس��انه ای و جامع رضوی
که محصول دورههای متوالی برگزاری جش��نواره امام رضا(ع) است
پش��توانه ای برای حرکت فرهنگی در طول سال خواهد بود به ویژه
برای کس��انی که درپی تحرکات فعال دین��ی ،فرهنگی و اجتماعی
سالم هستند.
با توجه به آنکه جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) فرصت
حضور افراد مستعد و عالقمند به معارف رضوی و اهل بیت(ع)
را در میدان خلق آثار فراهم م�ی کند ،معاون فرهنگی برای
حضور دیگر افراد که نسبت یه این آموزهها رویکرد خنثی و
یا حتی منفی دارند در رش�تههایی که خود متولی است ،چه
رویکردی دارد؟
طبیعی اس��ت که بخشهایی از محصوالت جشنواره که فراگیرتر و
تاثیرگذارتر هستند ،می توانند به کمک این اتفاق بیایند ،داستانهای
کوتاه ،خاطرات زیبا ،مستندهای جذاب و کارهای هنری و سینمایی
که به نحوی آحادی از جامعه را متاثر می کند آنهم کس��انی که شاید
در ابت��دا درگیر نبودند یا کمتر درگیر بودند؛ لذا اگرچه بخش زیادی
از مخاطبان آن کس��انی اند که به امام رضا(ع) عشق و ارادت دارند و
مجموعه قابل توجهی را به خود اختص��اص داده اند اما در مجموعه
تولید ش��ده در س��الهای متوالی باید گزینیش شود در حیطههای
مختلف شعر ،داستان ،رمان و فعالیتهای هنری تا دریابیم چگونه می
توان بخشهایی که از جهت نفوذ و تاثیرگذاری برای اقشار خاکستری
و یا اقشاری که فاصله مذهبی با افق معارف اهل بیت(ع) دارند ،بتواند
چیزهای��ی تهیه کرد که بتوان با معارف اهل بیت(ع) و افق وجودی و
معرفتی امام رضا(ع) نزدیک کند .به نظر می رسد با گزینشی خوب در
کارهای تولیدشده می توان آثار خوبی را یافت که قدرت تاثیرگذاری
برای این جامعه و مجموعههایی که با آن حضرت(ع) ناآشنا هستند،
را داشته باشد.
دس�تاوردهای معاونت فرهنگی در ح�وزه ترویج معارف
رضوی را چطور ارزیابی می کنید؟
طبعاًجشنوارهبینالمللیامامرضا(ع)تاثیراتمستقیموغیرمستقیمی
در حوزههای مختلف فرهنگی داشته است همچون تربیت هنرمند،
مولف و کسانی که در تولید آثار هنری ادبی نقش دارند و نیز در تحول
و ارتقای کیفی فرمها و قالبهایی که در ارتباط با فعالیتهای هنری
فرهنگیاند،تاثیرداشتهاست.بهطورطبیعیجشنوارهایکهقالبهای
متنوعی را تجربه کرده و می کند و سالهای طوالنی از عمر آن می گذرد
هم در تربیت مبلغ فرهنگی و نیز عرضه فرم و قالب تاثیر داش��ته و می
توان این آثار را در تولیدات و جشنوارههای دیگر هم از نظر مفاهیم و هم
از نظر قالبها و روشها مشاهده کرد.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره 23

بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

رئیس سازمان سینمایی کشور:

تولید فیلم حرفهای با
محوریت امام رضا(ع)
اولویت وزارت ارشاد است

ارتقای بینشی و فضاسازی
دینی دو تحول مهم
جشنواره امام رضا(ع)

رئیس سازمان سینمایی کشور گفت :اولویت ما در
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی تولید فیلم حرفهای با
محوریت امام رضا(ع) است.
دکتر حجت اهلل ایوبی ،رئیس س��ازمان سینمایی کش��ور با بیان اینکه
اس��تفاده از ظرفیتهای متنوع فرهنگی کشور برای برگزاری جشنواره
امام رضا(ع) ،رخدادی ش��گرف در ابعاد فرهنگی و هنری اس��ت ،گفت:
برای استفاده حداکثری از ظرفیت هنرمندان باید آداب و اصول برپایی
جشنوارههای سینمایی رعایت شود به همین منظور استفاده از مشاوران
هنری و سینمایی برای برگزاری جشنوارههای کیفی ضرورت دارد.
وی با رضایتبخش ارزیابی کردن فعالیت برخی اس��تانها در جشنواره
س��ال گذشته ،اظهار کرد :به جای س��فارش تولید باید به شناسایی آثار
تولیدش��ده بپردازیم .البته اعتباراتی برای ساخت فیلم حرفه ای دینی
در نظر گرفته ش��ده است و اولویت ما س��اخت فیلم با محوریت فرهنگ
رضوی است.
ایوبی با تاکید بر لزوم رفع چالشهای فضای سینمایی با ظرافت و احتیاط
تصریح کرد :باید همس��و با تاکید مقام معظم رهبری ،نسبت به استفاده
بهینه از ابزار هنر و سینما برای تبلیغ و تفهیم مسائل دینی اهتمام داشت.
رئیس سازمان س��ینمایی با اش��اره به به اس��تقبال از بخش سینمایی
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) بیان کرد :دبیرخانه جش��نوارههای
سینمایی در سه استان یزد ،گلستان و لرستان تاکنون آثار متعددی در
قالبهای مس��تند ،فیلم کوتاه ،انیمیشین و تولیدات تلویزیونی رضوی
دریافت کرده اند .البته باید ش��رایط به گونه ای رقم بخورد که هر س��ال
نسبت به سال گذشته گامی به جلو برداشته شود.
وی انطباق آثار س��ینمایی با آموزههای رضوی را ضروری دانست و ابراز
کرد :باید تالش شود تا خروجی جشنواره در اختیار مردم قرار گیرد و از
همه ظرفیتها برای ارائه آثار کیفی تر استفاده شود.
ایوب��ی تاکید کرد :ب��ا توجه به آنکه خروجی تالشهای یک س��اله همه
اعضای فعال چهاردهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) در مراسم
اختتامیه اس��تانها بروز و ظهور می یابد ،بنابراین تالش بر این باشد که
در استانهای میزبان بخش سینمایی ،آیینهای اختتامیه باشکوه برگزار
ش��ود .وی با اشاره به فراخوان گس��ترده ،بخش سینمایی چهاردهمین
دوره از جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در سایتهای سینمایی تصریح
کرد :انتخاب خادم نمونه فرهنگ رضوی از میان س��ینماگران و تجلیل
از او در آیین اختتامیه جش��نواره که در ش��ب میالد امام هشتم(ع) در
مشهد مقدس برگزار می شود ،از جمله ویژه برنامههای بخش سینمایی
جشنواره است.
ایوبی با اشاره به تشکیل ستاد پشتیبانی جشنواره امام رضا(ع) در حوزه
س��ینمایی با همکاری دفتر امور جشنوارهها و همکاریهای بین المللی
س��ازمان سینمایی بیان کرد :شناس��ایی  10اثر از سوی مرکز گسترش
س��ینمای تجربی و  10اثر از سوی انجمن سینمای جوان از جمله نتایج
جلسات این ستاد بود که در کنار آثار ارسالی ،به نمایش در می آیند.
وی از پیشنهاد برخی سینماگران برای برگزاری کارگاه ایده تا تولید خبر
داد و گفت :عالوه بر این ،آسیب شناس��ی تولیدات دینی ،بررسی نحوه
نمایش معصوم(ع) در فیلم دینی و ایجاد بازار برای فروش آثار تولیدشده
نیز از سوی آنها پیشنهاد شده است.
وی افزود :بنیاد س��ینمایی فارابی ش��ش فیلم بلند با محتوای رضوی را
شناسایی کرده که به جشنواره می رسند.
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مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای
وزارت ارشاد تبیین کرد:
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

دکت��ر محم��د مه��دی احم��دی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اس�لامی با تاکید بر این
که جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) باعث دو
تحول مهم و اساس��ی در عرصه فرهنگی کشور
شده است ،گفت :ارتقای س��طح بینش دینی و
معرفتی م��ردم تحول مهمی اس��ت که در این
جش��نواره اتفاق افتاده اس��ت.
وی اف��زود :تهی��ه و تدوی��ن دانش��نامه ام��ام
رضا(ع)،تالی��ف و تولی��د انبوه کتابه��ا با موضوع
فرهنگ رضوی همچون صحیفه رضویه و به طور
کلی تولیدات علمی وپژوهش��ی جش��نواره امام
رضا(ع) ،پشتوانه معرفتی را برای مخاطبان و اقشار
مختلف مردم فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اس��تانهای وزارت
فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی فضاس��ازی دینی و
فرهنگی ،موضوعی بود که احمدی از آن به عنوان
دومین تح��ول مهمی نام برد که جش��نواره امام
رضا(ع) ایجاد کرده است ،وی در این زمینه اظهار
داشت :این جش��نواره به دنبال فضاسازی دینی و
فرهنگی است.جشنواره ای که در تمام استانهای
کشور برگزار می شود و فرصت و فضای ابراز ارادت
را به همه عالقمندان و ارادتمندان به ساحت امام
هشتم(ع)را فراهم می کند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت
فرهنگ و ارشاد اس�لامی پیشنهادهای مهمی
هم برای دس��ت اندر کاران جش��نواره داشت و
گفت :گنجاندن فصلی به عنوان معارف رضوی
در دروس عمومی دانش��جویان کشور ضروری
است.درس��ت اس��ت که امام رضا(ع) متعلق به
همه اس��ت اما به دلیل حضور حضرت در ایران
وظیفه ما ایرانیها در برابر ایشان ویژه است و ما
در وزارت ارش��اد آمادگی داریم پی گیریهای
الزم برای گنجاندن این مواد درسی را با وزارت
علوم انجام دهیم.
او تالش در راستای ترویج تفکر رضوی در ارزیابی
مدیران را ازاقدامهای ضروری دیگری دانست که
به عنوان شاخصی در ارزیابی مدیران توسط وزارت
ارشاد اعمال می شود.
احمدی در این زمینه افزود:به اعتقاد ما هر مدیری
در کش��ور تکلیف دارد که در زمینه جاری شدن
تفکر رضوی در زندگی مردم بکوش��د و این یکی
از مهم ترین ش��اخصیها ب��رای ارزیابی آن مدیر
خواهد بود.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنواره امام رضا(ع) به ارائه سبک زندگی
اسالمی ایرانی و ارتقای فرهنگ دینی و
هویت اسالمی ایرانی کمک کند
دکت��ر نوش آبادی گفت :مجموعه فعالیتهای جش��نواره امام رضا(ع) می تواند
به ارائه س��بک زندگی اسالمی ایرانی و الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت و ارتقای
فرهنگ دینی و هویت اسالمی ایرانی کمک کند و آثار عملی آن مبارزه با ولنگاری
فرهنگی خواهد بود.
با توجه به آنکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،معاونتهای مختلف آن و ادارات
کل ارشاد استانها همکار و مجری برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در
استانهای مختلف اند و در فضاسازی معنوی و ترویج آموزههای رضوی از طریق
رشتههای مختلف این جشنواره تالش و اهتمام را دارند با دکتر حسین نوش آبادی،
سخنگوی این وزارتخانه درباره راهبردها و سیاستهای برگزاری جشنواره امام
رضا(ع) به گفت و گو پرداخته ایم که مشروح آن به حضورتان عرضه می شود:
وزارت فرهن�گ و ارش�اد اسلامی به عن�وان کالن ترین دس�تگاه
سیاستگذار در حوزه فرهنگ چه برنامههایی برای پیوند سبک زندگی
مردم با آموزههای اهل بیت(ع) به ویژه مفاهیم رضوی دارد؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان دستگاه حاکمیتی حوزه فرهنگ و هنر،
سیاست سنگین و خطیری در ترویج ارزشهای اسالمی ،تقویت باورهای دینی و
گسترش فضایل اخالقی در سطح جامعه دارد.
آشنایی با سیره پیامبر عظیم الش��ان(ص) که خداوند متعال شخصیت بی نظیر
ایش��ان را به عنوان الگوی حسنه به جهانیان معرفی می کند و نیز ترویج فرهنگ
امامت و والیت و تبیین سیره ائمه معصومین علیهم السالم که خداوند متعال آنها
را از هر زشتی و پلیدی مبرا دانسته است و کمال و تعالی بشر را در گروی پیروی از
س��یره نظری و عملی آن بزرگواران(ع) معرفی کرده ،از جمله اهدافی است که در
وظایف دستگاه فرهنگی کشور مدنظر قرار گرفته است.
ظرفیت بخشها و
ِ
بدیهی اس��ت ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بهره گیری از
حوزههای تحت پوش��ش و نظارت مانند بخشهای فرهنگی ،هنری ،سینمایی،
رسانه ای و نظارت عالیه بر سازمانهای متبوعی مانند سازمانهای اوقاف و امور
خیریه ،حج و زیارت و فرهنگ و ارتباطات اسالمی و خبرگزاری جمهوری اسالمی
و نیز ش��ورای فرهنگ عمومی که از جمله ش��وراهای فرعی شورای عالی انقالب
فرهنگی کش��ور محسوب می ش��ود و ریاس��ت آن به عهده وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی است ،می تواند در تبیین اندیشه اس�لامی و تقویت تفکر دینی و ترویج
معارف و اخالق اس�لامی و ارایه سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ اسالمی -ایرانی
گامهای بلندی بردارد .در ابالغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه از طرف مقام
معظم رهبری ،ترویج سبک زندگی اسالمی  -ایرانی ،تقویت هویت اسالمی ایرانی
و گفتمان س��ازی در این رابطه به دستگاههای فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی محول شده است.
از این رو ،پیوند سبک زندگی مردم با آموزههای اهل بیت(ع) که در سوال مطرح
شده است ،منحصر در وظایف و تکالیف دستگاه فرهنگی کشور نیست و ضرورت
دارد تمام نهادها ،دستگاهها و مراکزی که فلسفه وجودی و تاسیسی آنها فعالیت
در زمینه ترویج معارف و تعلیم و تربیت دینی و اس�لامی اس��ت مانند حوزههای
علمیه ،مدارس دینی ،روحانیت ،دانش��گاهها به ویژه دانشگاهها و دانشکدههای
الهیات و معارف اسالمی ،آموزش و پرورش ،سازمان تبلیغات اسالمی ،ائمه جمعه
و جماعات ،مداحان ،مبلغان و وعاظ و بس��یاری از مراکز و موسسات دولتی ،شبه
دولتی و خصوصی ک��ه از منابع عمومی و بودجههای جاری و یا وجوهات مردمی
استفاده می کنند در انجام این وظیفه مهم همکاری و همراهی و هم افزایی داشته
باش��ند تا جامعه بتواند با شناخت کامل از معارف اس�لامی و سیره عملی پیامبر
گرامی اس�لام(ص) و ائمه معصومین(ع) با زندگی با سبک اسالمی  -ایرانی آشنا
و پیوند برقرار کند.
وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی همکاری در برگزاری جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) را با چه نگاهی و در چه سطحی از اولویت دنبال می
کند؟
نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) همان

نگاهی است که در فلسفه تاسیس بنیاد
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)
آمده است.
جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع)
در س��طوح ملی ،بین المللی ،عمومی و
مردمی هر ساله سیاست گذاری و برنامه
ریزی می کند .در س��طح مل��ی برنامههای
خود را معطوف به برنامههای اس��تانی می کند
که توسط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها،
نهادها و سازمانهای عضو ،برنامه ریزی و هدایت می شود .در این سطح
موضوعات علمی ،پژوهشی ،فرهنگی ،هنری ،سینمایی ،مطبوعاتی،
دیجیتالی و کودک و نوج��وان در چهارچوب کارگروههای تخصصی
تحت نظارت معاونتها و حوزههای تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی انجام وظیفه می کنند.
عالوه بر این ،در س��طح بین المللی برنامههایی تعریف شده است که
با بهره گیری از ظرفیت علمی  -فرهنگی اندیش��مندان و دانشمندان
جهان و مشارکت عاشقان و ارادتمندان هشتمین اختر تابناک آسمان
امامت و والیت(ع) در اقصی نقاط جهان و با رویکرد علمی ،پژوهش��ی
و فرهنگی و هنری برگزار می ش��ود البته بخش بین الملل با مدیریت
و محوریت س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و همکاری نهادهای
فرهنگی مرتبط با خارج از کشور به ویژه مجمع جهانی اهل بیت(ع) و
جامعه المصطفی(ص) به فعالیت خود می پردازد.
در بخش عمومی و مردمی نیز سازماندهی برنامههای عمومی جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) با ایج��اد فرصتهای معنوی دهه کرامت در
سراسر کشور در قالب جشنهای دهه کرامت با مشارکت اقشار مختلف
و با محوریت س��تاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و
همکاری سایر نهادهای فرهنگی و مرتبط اداره می شود.
به هر حال هدف کلی از این فعالیتها ،تبیین و ترویج فرهنگ رضوی
ب��ه منظور بهره من��دی از تعالیم و آموزههای رضوی ب��ا ایجاد فضای
بانش��اط معنوی در سطح جامعه است که توسط ادارات کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی و دس��تگاههای عضو به اجرا گذاشته می شود و یکی از
اولویتهای مهم دستگاه فرهنگی در هر سال است.
شناسایی پدیدآورندگان آثار فاخر فرهنگی هنری در زمینه فرهنگ
رضوی ،معرفی خادمان فرهنگ رضوی ،ایجاد پژوهشها و تحقیقات
علم��ی در ای��ن رابطه و چ��اپ و انتش��ار دس��تاوردهای آن از جمله
فعالیتهای قابل تقدیر هر ساله این جشنواره است.
دستاوردهایاینجشنوارهدرحوزهفرهنگیچهبودهاست؟
اصوال این جشنواره یک جشنواره ملی و بین المللی فرهنگی و هنری
است و دستاوردهای آن نیز در سطوح ملی ،استانی و عمومی تاکنون
در زمینههای فرهنگی بوده و بدیهی است مجموعه این فعالیتها می
تواند در راستای ارائه سبک زندگی اس�لامی ایرانی و الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت و ارتقای فرهنگ دینی و هویت اسالمی ایرانی بسیار
موثر و کارآمد باشد.
با توجه به تنوع رش�تهها و امکان درگیر ش�دن همه اقشار
با این جشنواره ،وزارت ارش�اد چه راهبردهایی برای جذب و
همراهی همگانی با آن تمهید کرده است؟
خوشبختانه ،این جشنواره موفقیتهای فراوانی داشته است و گامهای
بلند و موثری در رس��یدن به اهداف خود برداشته است .درگیر شدن
همه اس��تانها و همه نهادهای فرهنگی هنری کشور با این جشنواره
و مش��ارکت بسیاری از هنرمندان کشور با این مجموعه و سازماندهی
فعالیتهای فرهنگی در دهها کشور اسالمی و غیراسالمی و همکاری
بسیاری از علما ،اندیشمندان و صاحبنظران در داخل و خارج کشور و
ارایه دهها طرح پژوهشی و صدها مقاله ،شعر ،فیلم و تولید محصوالت
فرهنگ��ی هنری فاخ��ر در حوزههای نمایش��ی و تجس��می از جمله
دستاوردهای این جشنواره فرهنگی است که نشان مدیریت جهادی
و انقالبی مس��ئوالن این بنیاد و جشنواره و نیز مدیران ملی و استانها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

رئیسکارگروهمطبوعاتیجشنواره
بینالمللیامامرضا(ع):

رییس مرکز رسانههای دیجیتال وزارت
ارشاد تاکید کرد:

وجودامامرضا(ع)برای
هرایرانیمسلمانهویت
محسوبمیشود

جشنواره رسانههای
دیجیتال رضوی پرمخاطب و
جریان ساز باشد

رییس مرکز توس��عه فناوری اطالعات و
رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی گفت :جشنواره رسانههای دیجیتال رضوی
باید پرمخاطب و جریان ساز باشد.
سید مرتضی موس��ویان با بیان اینکه رویکرد مردمی
در برگزاری جش��نواره رس��انههای دیجیتال رضوی
بس��یار اهمیت دارد ،گفت :باید جشنواره به گونه ای
برگزار شود که مخاطب داشته باشد و مردم در جریان
برگزاری آن باش��ند و ش��ورآفرینی الزم در جشنواره
صورت گیرد.
وی با اش��اره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری
اشاره دارند ما در حال یک نبرد نرم فرهنگی با دشمن
هستیم ،اظهار کرد :تولید محتوا در عرصه رسانههای
دیجیتال بسیار مهم است و یک اصل اساسی محسوب
می شود.
رییس کارگروه رس��انههای دیجیتال جشنواره بین
الملل��ی امام رض��ا(ع) ،با تاکی��د بر اینکه جش��نواره
رس��انههای دیجیتال رضوی باید جریان س��از باشد،
تصریح کرد :این جش��نواره باید دائمی برگزار و مدام
رصد شود و افراد با تجربه و هم جوانان عالقمند در آن
ش��رکت کنند و این جوانها توسط جشنواره حمایت
شوند.
وی تصری��ح کرد :ظرفیتهای موج��ود مجمتعهای
دیجیت��ال که در اس��تانهای مختل��ف فعالیت دارند
در اختی��ار مرکز بازیه��ای رایانه ای ق��رار گیرد تا با
محوریت فرهنگ رضوی تولیدات خوبی را به جامعه
عرضه کنند.
وی ابراز امیدواری کرد؛ جشنواره رسانههای دیجیتال
رضوی با تمهیدات اندیشیده شده ،در این دوره بسیار
متفاوت و با کیفیت تر از دورههای قبل برگزار شود.
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(ع)

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ
و ارشاد اس�لامی گفت :وجود نازنین
امام رضا(ع) برای هر ایرانی ،مس��لمان
و ش��یعه یک هویت و برکت محس��وب
میشود.
حسین انتظامی اضافه کرد :وجود نازنین
امام رضا(ع) برای هر ایرانی ،مسلمان و
ش��یعه یک هوی��ت و برکت محس��وب
میشود و هر تالش��ی در رابطه با ایشان
مانند ش��رکت در جش��نواره هنرهای
س��نتی و صنایع دس��تی رضوی باعث
هویتبخشی و هویتسازی خواهد شد.
وی با اش��اره به گس��تردگی جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) در رش��تههای
مختلف گفت :ب��ا توجه به فراگیری این
جشنواره در رش��تههای مختلف وجود
تیمه��ای کارشناس��ی و پژوهش��ی در
جش��نواره استفاده درس��ت از ظرفیت
رسانههای کشور و اطالع رسانی به موقع
و کافی ارتباط درست و منطقی و تعریف
شده جش��نواره با بدنه وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و استفاده از ظرفیتهای
مختلف در معرف��ی پدیدآورندگان آثار
فرهنگی هن��ری با محوری��ت فرهنگ
رض��وی نقش مهم و کلی��دی ایفا کرده
است.
رئی��س کارگروه مطبوعاتی جش��نواره
بین الملل��ی امام رضا(ع) خاطرنش��ان
کرد :ارتباط دبیرخانه این جشنواره بین
المللی با بدنه رسانه ای کشور باید تعریف
شده تر ،حساب شده تر ،فرآیند محور و
در سطوح باالتر مثل سردبیران ،مدیران
مس��ئوالن روزنامهها ،خبرگزاریها و ...
صورت گی��رد تا اطالع رس��انی کامل و
همکاریها بیشتر باشد.
وی تصری��ح ک��رد :گس��ترده ب��ودن
مشوقهای جشنواره امام رضا(ع) برای
دس��ت اندرکاران ،معرفی رس��انههای
برت��ر و فعال ح��وزه فرهن��گ رضوی از
جمل��ه فعالیتهایی بوده ک��ه کارگروه
مطبوعات��ی جش��نواره بی��ن الملل��ی
امام رضا(ع) ب��رای ارتق��اء برنامههای
مطبوعاتی این جش��نواره انج��ام داده
است.

معاونفرهنگیکانونمطرحکرد:

استقبال بچههای
دارای نیازهای
ویژه از جشنواره
رضوی

مع��اون فرهنگ��ی کانون
گفت :بچههای دارای نیازهای
ویژه از چهاردهمین دوره جش��نواره
بینالمللی ام��ام رضا(ع) ،اس��تقبال
کردند.
رضا قمرزاده ،مع��اون فرهنگی کانون
در نشست خبری چهاردهمین دوره
جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) که
به همت بنیاد فرهنگ��ی و هنری امام
رضا(ع) برگزار شد ،با بیان این مطلب
اف��زود :حدود یک ه��زار و  532مربی
و کارش��ناس در این جشنواره توفیق
خدم��ت دارند و امس��ال نی��ز ،حدود
 52هزار و  236کودک و نوجوان در 8
رشته جشنواره رضوی کانون ،شرکت
کردهاند.
وی گف��ت :کان��ون پ��رورش فکری
ک��ودکان و نوجوانان در چهاردهمین
جش��نواره بینالمللی ام��ام رضا(ع)
ب��ا برپای��ی  8مس��ابقه مختل��ف
ب��ا موضو عه��ای «کاردس��تی»،
«شعرس��رایی»« ،خوشنویس��ی»،
«نقاش��ی»« ،داستا ننویس��ی»،
«معرفی شخصیت»« ،قصهگویی» و
«نشریهنگاری»  ،مسوولیت کارگروه
کودک و نوجوان این جش��نواره را بر
عهده دارد.
قم��رزاده گف��ت :فط��رت زیباترین
دلی��ل مهربانان��ه خدا ب��رای تمایز
انس��انها از س��ایر موجودات است.
اوج جلوهگ��ری این فطرت در س��ن
کودکی و نوجوانی است و کوتاهترین
راه ب��رای احیای ای��ن فطرت اتصال
آن به عش��ق اه��ل بیت(ع) اس��ت.
معاون فرهنگ��ی کانون تصریح کرد:
جش��نواره بینالملل��ی امام رضا(ع)
بهتری��ن و کوتاهتری��ن راه و فرصت
برای کانون پرورش اس��ت تا بتواند
معارف رضوی و عشق اهلبیت(ع) را
در دل کودکان زنده و ماندگار کند.
وی یادآور ش��د :کانون از سال 1389
با این جش��نواره هم��کاری میکند و
امس��ال هفتمین دوره را در  8رش��ته
موضوعی برگزار کرده است.

درسومیننشستاتاقفکر«ششمینجشنواره
کتابخوانیرضوی»مطرحشد:

حضور بیش از  235هزار
شرکتکننده در جشنواره
کتابخوانی با موضوع امام رضا(ع)

دبیرکل نه��اد کتابخانههای عمومی کش��ور گفت:
 235هزار و  382نفر در بخشهای مکتوب و الکترونیک
«ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی» از سری برنامههای چهاردهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) شرکت کردند.
سومین نشس��ت «اتاق فکر ششمین جش��نواره کتابخوانی رضوی» با
حضور علیرض��ا مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کش��ور؛
علیرضا برازش ،مدیر ش��بکه یک سیما؛ دکتر محسن پرویز ،نویسنده و
صاحبنظر حوزه کتاب ،دکتر محمد سرشار ،مدیر شبکه کودک سیما؛
محمد الهیاری ،معاون توس��عه کتابخانهها و کتابخوانی؛ امین متولیان،
معاون برنامهریزی ،پژوهش و فناوری اطالعات؛ اس��ماعیل ش��فاعی،
معاون اداری و مال��ی نهاد کتابخانههای عمومی کش��ور ،محمدهادی
ناصریطاهری ،مدی��رکل روابط عمومی و امور بیناالملل؛ اس��ماعیل
جانعلیپور مدی��رکل فرهنگی؛ علی رمضانی ،مدی��رکل منابع ،مجید
صحاف مشاور دبیرکل و سکینه خاتون مهدیانپور ،مشاور معاون توسعه
کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ساختمان
شماره یک نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت ،محم��د الهیاری ،معاون توس��عه کتابخانهها و
کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی کش��ور ضمن اش��اره به شرکت
 235382نفر در بخشهای مکتوب و الکترونیک «شش��مین جشنواره
کتابخوانی رضوی» به بیان اهمیت ش��رکت افراد در قالب خانوادگی در
این مس��ابقه و اختصاص جایزه ویژه به برگزیدگان این بخش پرداخت و
خاطرنشان کرد :بیشتر شرکتکنندگان در قالبهای فردی و خانوادگی
در این مسابقه شرکت کردهاند.
در ادامه ،علیرضا مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور،
ضمن قدردانی از مجموعه این نهاد برای برگزاری پربار شش��مین دوره
جشنواره کتابخوانی رضوی با ارائه چند پیشنهاد گفت :شرکت گسترده
مردم در این جش��نواره کتابخوانی ،قابل توجه است و باید اطالعرسانی
شود ،همچنین پیش��نهاد میکنم در صورت تصویب اعضای اتاق فکر،
نسبت به برگزاری اختتامیه جش��نواره در استانها اقدام شده تا امکان
حضور تعداد بیش��تری از شرکتکنندگان و تشویق آنان در استانهای
محل سکونتشان ،محقق شود.
وی در ادامه پیش��نهادات خود با اشاره به اهمیت گسترش جوایز این
جشنواره در تش��ویق ش��رکتکنندگان گفت :جلب حمایت توسط
اس��تانها از خیرین و نهادهای دولتی و خصوصی ،جلب مش��ارکت
مراک��ز فرهنگی(مانند :انجمن قلم) در تأمی��ن جوایز فرهنگی برای
تش��ویق برگزی��دگان و افزایش جوایز توس��ط نه��اد کتابخانههای
عمومی کشور از روشهایی اس��ت که موجب تشویق مخاطبین این
جش��نوارهخواهدش��د.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری جشنوارههایی برای شناخت بیشتر مردم
نسبت به ش��خصیتهای دینی و مذهبی گفت :خدا را شاکریم که مرقد
امام رضا(ع) در ایران قرار دارد و مردم ما ،ارادت خاصی به ایش��ان دارند؛
اما متأسفانه شناخت جامعه از شخصیت و سیره برخی ائمه ،بسیار محدود
اس��ت و اقدام برای برگزاری جشنوارههایی برای آشنایی بیشتر مردم با
تعدادی از معصومین ،اهل بیت ،وابستگان ،اصحاب و ...میتواند ،اقدامی
موثر برای رشد فرهنگ مذهبی و کتابخوانی در جامعه باشد.
گفتنی اس��ت؛ ارائه پیش��نهاداتی توس��ط اعضای اتاق فکر «ششمین
جشنواره کتابخوانی رضوی» برای گسترش این جشنواره و ارتقاء کیفی
آن در دورههای بعد از بخشهای قابل توجه این نشست بود.
نمایش آثار برگزیده نقاشی کودکان از کتاب «دوست مهربان کبوترها»
در شبکه کودک سیما و تولید یک مجموعه پویانمایی با بهرهگیری از این
آثار ،توسط شبکه کودک از پیشنهادات مطرح شده توسط دکتر محمد
سرشار ،مدیر این شبکه بود که با استقبال اعضای اتاق فکر مواجه شد.
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ابراهیمی ترکمان:

«گفتوگو و عقالنیت
از منظر حضرت
رضا(ع)» شعار امسال
جشنواره امام
رضا(ع) در بخش
بینالملل است

رئیس ش��ورای بینالملل جشنواره امام رضا(ع)
توگ��و و عقالنی��ت از منظر حضرت
گفت« :گف 
رضا(ع)» شعار امسال بخش بینالملل جشنواره
امام رضا(ع) است که افتتاحیه و اختتامیه آن در
مشهد مقدس برگزار میشود.
نشست خبری تشریح برنامههای بخش بینالملل
چهاردهمین جشنواره امام رضا(ع) با حضور ابوذر
ابراهیم��ی ترکم��ان ،رئیس ش��ورای بینالملل
جشنواره ،س��ید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد
بی��ن المللی امام رض��ا(ع) و اصحاب رس��انه در
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برگزار شد.
س��پس ابراهیمی ترکمان اظهار ک��رد :در متون
اسالمی جهل در برابر عقل قرار گرفته است .رهبر
معظم انقالب نیز تأکی��د دارند که امروز جهالت
مدرن در دنیا ایجاد ش��ده و همه مس��لمانان در
آستانه آسیب دیدن در این وضعیت قرار دارند.
وی درباره جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع)
اضافه کرد :چهارده س��ال است در کشور ما عطر
ام��ام رضا(ع) و ش��میم معنوی ده��ه کرامت(از
والدت حض��رت معصوم��ه(س) ت��ا والدت امام
رضا(ع)) میوزد و ما شیعیان این افتخار را داریم
که میزبان این امام معصوم باشیم.
ابراهیمی ترکمان شعار سال جاری جشنواره امام
رضا(ع) را «گفتوگو و عقالنیت از منظر حضرت
رضا(ع)» خواند و گفت :افتتاحیه بخش بینالملل
پنجشنبه  21مرداد در مشهد مقدس و اختتامیه
شنبه  23مرداد در این ش��هر برگزار خواهد شد.
خوشبختانه امسال دبیرخانه بخش بینالملل به
صورت دائمی در س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات
اسالمی تأسیس شده و بیش از  77کشور مجری
جشنواره امام رضا(ع) هستند.
رئیس س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات اس�لامی
اظهار کرد :ب��ا توجه به اینکه مش��هد مقدس در
س��ال  2017میالدی به عنوان «پایتخت جهان
اسالم» انتخاب شده ،امسال مراسم اختتامیه در
تهران نیست و در مشهد مقدس برگزار میشود.
ترکمان ب��ا بیان اینکه خادم��ان رضوی قارههای
آفریقا ،آمریکا و اروپا در ادوار گذشته امسال مجددا ً
به جشنواره دعوت شدهاند ،ادامه داد ۸:خادم نمونه
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فرهنگ رضوی از کشورهای آذربایجان ،اندونزی،
س��نگال ،عراق ،لبنان ،بلژیک و بریتانیا به عنوان
خادم برتر این دوره انتخاب ش��دند .سال گذشته
حجتاالسالم زکزکی یکی از خادمان برتر بود که
در تهران هم از ایشان تقدیر شد.
رئیس ش��ورای بینالملل جشنواره امام رضا(ع)
ابراز کرد :بس��تههای فرهنگی ما برای  ۴۵کشور
دنیا ارس��ال ش��ده و اکنون آماده استفاده است.
کارگروهه��ای علمی تألیف ،ترجمه و نش��ر آثار
رضوی آغ��از به کار ک��رده و برنامهه��ای خوبی
در ای��ن زمینه انج��ام خواهد ش��د .در این دوره
به پژوهش��گران فرهنگ رض��وی توجه ویژهای
شده اس��ت .نسخ خطی ویژه نیز این دوره مدنظر
قرار گرفته و مقاالت برت��ر همایش بانوان مروج
فرهنگ رضوی توسط بنیاد امام رضا(ع) منتشر
شده است.
وی با اش��اره به پروژه کتابشناسی امام رضا(ع)
که توسط مؤسس��ه الهدی در سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی آغاز شده ،افزود :این پروژه در
آینده نیز ادامه خواهد داشت تا زبانهای مختلف
ن جشنواره
برای جهان قابلاستفاده باشد .فراخوا 
امام رضا(ع) به خارج از کشور ارسال شده و تالش
کردیم از ظرفیت فضاه��ای مجازی برای تبیین
فرهنگ رضوی در جهان استفاده کنیم.
ابراهیم��ی ترکمان همچنین خاطرنش��ان کرد:
امسال برنامه این دوره جشنواره امام رضا(ع) خرد
جمعی و همافزایی نهادهای مرتبط به ویژه بنیاد
بین الملل��ی فرهنگی هنری ام��ام رضا(ع) بوده
که خوشبختانه در کش��ورهای همجوار فرهنگ

امسال دبیرخانه بخش بینالملل به
صورت دائمی در سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی تأسیس شده و
بیش از  77کشور مجری جشنواره
امام رضا(ع) هستند
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رضوی از آس��یای مرکزی تا قفق��از آثار خوبی به
جش��نواره ارسال ش��ده ،این درحالی است که تا
پیش از این در این کشورها شناخت زیادی از امام
رضا(ع) وجود نداشت .به تصور من این جشنواره
در شناخت امام رضا(ع) بسیار مؤثر بوده است.
رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در
پایان یادآور شد :س��ال گذشته ما مجمع جهانی
خادمان رضوی را تأس��یس کردیم و امسال این
مجمع آغاز به کار کرده تا خادمان رضوی سراسر
دنیا با هم مرتبط باشند.
س�ید جواد جعفری :تولید  ۲۶۴هزار اثر
در چهاردهمین جش�نواره بینالمللی امام
رضا(ع)
سیدجواد جعفری مدیرعامل بنیاد بینالمللی
امام رضا(ع) در این نشس��ت با بیان این مطلب
ک��ه جش��نواره امامرض��ا(ع) در چهاردهمین
دوره خود ش��اهد موفقیتهای چش��مگیری
بوده است ،اظهار کرد :این جشنواره دارای سه
ویژگی مردمی بودن ،تنوع و فراگیری اس��ت.
مردمی از این جهت که دهه کرامت برخواسته
از فعالیتهای مردم اس��ت و هر س��اله در این
دوره جش��نهای باش��کوهی در ایران برگزار
میش��ود.
وی افزود :در این دوره از جش��نواره  77کش��ور
جهان شرکت میکنند و ما امسال به رقابتهای
علمی ،پژوهشی و فرهنگی جشنواره بسیار توجه
کردهایم.
جعف��ری گفت :امس��ال در رقابته��ای علمی ـ
پژوهش��ی ـفرهنگ��ی ـ هنری جش��نواره 565
هزار نفر ش��رکت کردند ،در نهضت کتابخوانی،
 235ه��زار نف��ر ،حف��ظ احادیث  65ه��زار نفر،
دلنوشتههای رضوی  137هزار نفر ،بخش کودک
 52هزار نفر و بخش علمی ،دیجیتالی و پژوهشی
 74هزار نفر شرکت کردند.
وی ادام��ه داد :از مجموع  565ه��زار و  256نفر
ش��رکتکننده 264 ،هزار و  856اثر تولید شده
است .در نهایت در حوزه بینالملل از  200نقطه
به  400نقطه پیشرفت داشتهایم.

استاندار خراسان رضوی:

جشنهای
مردمیدهه
کرامت

جهان امروز تشنه معارف رضوی است
استاندار خراس��ان رضوی بر مشارکت همه
زیارتگاههای کش��ورهای جهان اسالم حتی
اماکن مقدس اهل سنت در جشنهای دهه
کرامت و برگزاری جش��نهای میالد کریمه
اهل بیت(ع) و امام رضا(ع) تاکید کرد.
علیرضا رش��یدیان در جمع اعضای شورای
مل��ی هماهنگی بزرگداش��ت جش��نهای
دهه کرامت گفت :تاکنون جش��نهای دهه
کرامت در حد اعتاب مقدس��ه ایران برگزار
ش��ده که الزم است زمینه مش��ارکت همه
زیارتگاههای اس�لامی در این جشنها برای
برگزاری مراسم ویژه معرفی مشهد به عنوان
پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال ٢٠١٧
فراهم شود.
وی بیان ک��رد :می توان هم اندیش��ی برای
برگ��زاری جش��نهای دهه کرام��ت را حول
محور زیارت با همکاری همه اعتاب مقدسه
و زیارتگاههای کشورهای اسالمی انجام داد.
رش��یدیان اظهار کرد :امام��زادگان واجب
التعظیم هر کدام هسته نورافشانی در کشور
هس��تند که یک جمعیت مناسبی از مردم را
متوجه وجود نازنین خ��ود می کنند لذا این
امامزادگان ظرفیتهایی برای جذب محبان
پیامبر اس�لام(ص) و اهل بیتش هس��تند و
مسلمانان جهان در مبحث حب پیامبر اسالم
و اهل بیت ان هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند.
استاندار خراس��ان رضوی گفت :تکفیریها
اقلیتی در برابر مسلمانان اهل سنت هستند
لذا بای��د مرزبن��دی در بی��ن این گ��روه از
مسلمانان داشت.
وی ادام��ه داد :مش��هد مقدس ب��ا توجه به

برخ��ورداری از حرم مطهر رض��وی ،حوزه
علمیه و دانشگاههای معتبر از ظرفیت الزم
برای اینکه کانون مذاک��رات و صحبتهای
علمی و دینی ش��ود و بت��وان آن را به عنوان
مرکز گفت و گوهای دینی و اسالمی و منطقه
آزاد دینی معرفی کرد ،برخوردار است.
رشیدیان تصریح کرد :تاکنون برنامههای
خوبی در س��طح استان و کش��ور پیرامون
الگ��وی جهانی ش��دن ب��ا به��ره گیری از
ظرفیته��ای ثامن الحجج علی ابن موس��ی
الرضا(ع) اجرا ش��ده اس��ت و اکنون که در
آستانه س��ال  ٢٠١٧هس��تیم ،آماده بهره
گیری از امکانات و ش��رایط اس��تان برای
معرفی مش��هد به عنوان پایتخت فرهنگی
جهان اسالم هستیم.
وی با اش��اره به خالقیته��ای بکاررفته در

برنامهه��ای ده��ه کرامت امس��ال گفت :با
نوآوریهای انجام گرفته یکی از زایشهای
جدی��د این برنامه نمایش��گاه کاروان آفتاب
اس��ت که در  ١٥بخش برای نخس��تین بار
برگزار می شود.
وج�ه بین المللی ده�ه کرامت برای
اشاعه بیشتر فرهنگ رضوی
وی با تاکید بر گسترش وجه بین المللی دهه
کرامت برای اشاعه بیش��تر فرهنگ رضوی
دهه کرامت ،اظهار کرد :دنیای امروز و جهان
اسالم تش��نه فرهنگ رضوی و گفتمان امام
رضا(ع) اس��ت و به همین منظور جشنهای
دهه کرامت در بیش از دو هزار و  ٤٠٠نقطه از
 ٧٧کشور جهان برگزار می شود تا راهگشای
معضالت بین فرق اس�لامی و س��ایر ادیان
باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اقدامات
انجام گرفته در راستای تسهیل زیارت زائران
گفت :احیای جاده والیت در هش��ت استان
کشور ،احداث زائرسراهای ارزان برای زائران
هر استان در اطراف حرم مطهر رضوی ،اغاز
احداث زائرش��هر رض��وی در منطقه طرق
و تالش ب��رای احداث زائرش��هری دیگر در
مسیر ش��هر قوچان از دیگر اقدامات در این
راستاست.
رش��یدیان با اش��اره به گلباران حرم مطهر
رضوی توسط بانوان در دهه کرامت ،پیشنهاد
کرد :همزمان با سالروز میالد حضرت فاطمه
معصومه(س) ،حرم کریمه اهل بیت(ع) نیز
توسط بانوان قمی گلباران شود.
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جشنهای
مردمیدهه
کرامت

 39برنامه محوری آستان قدس رضوی در دهه کرامت

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت:
ستاد دائمی جشنهای دهه کرامت در این آستان برای
این ایام در س��ال جاری  39برنامه محوری و یکهزار و
 700جشنهای داخلی موسسات زیرمجموعه را پیش
بینی کرده است.
حجت االسالم س��ید جالل حس��ینی گفت :یکی از
جلوههای ده��ه کرامت توجه و کم��ک به محرومان
اس��ت ،لذا امس��ال حرکتی متفاوت در جش��نهای
میالد رضوی ب��ا محوریت توجه و اطع��ام محرومان
آغاز می شود.
وی بیان کرد :در همین راستا معاونت اماکن متبرکه
و ام��ور زائران آس��تان ق��دس رضوی ط��رح “یا امام
رئ��وف( ”)1را در این ایام به اجرا در م��ی آورد که در
ای��ن طرح خدمه بارگاه ملکوت��ی رضوی با حضور در
بیمارس��تانهای انهای خراس��ان رضوی ،خراسان
ش��مالی و خراس��ان جنوبی ضمن عیادت از بیماران
و دعا برای ش��فای آنان بس��تههای تهیه شده شامل
بستههای متبرک و فرهنگی را به همراه شاخه گل به
آنان تقدیم می کنند.
وی اظه��ار ک��رد :در طرح ی��ا امام رئ��وف  2معاونت
اماکن متبرک��ه و امور زائران آس��تان قدس رضوی،
دانش پذیران اس��تثنایی و مراکز توانبخشی از جمله
گروههای��ی هس��تند که در ای��ن ایام م��ورد توجه و
پذیرایی خدمه بارگاه منور ام��ام رضا(ع) قرار گرفته
و برنامههایی از جمله مراس��م فرهنگی ،مسابقات و
اهدای هدیههای متبرک برای آنان اجرا می شود.
وی بیان کرد :در طرح ارمغان رضوی  1معاونت اماکن
متبرکه و امور زائران آس��تان قدس رضوی در صبح و
ش��ام روز میالد حضرت رضا(ع) بس��تههای متبرک
در کلی��ه صحنها و رواقهای ح��رم مطهر که محل
برگزاری نماز جماعت است ،توزیع می شود.
حجت االسالم حسینی افزود :به منظور شورآفرینی
و توجه به هموطنان در اقصی نقاط کش��ور ،معاونت
اماک��ن متبرکه و ام��ور زائران آس��تان قدس رضوی
در طرح ارمغ��ان رضوی  2به تعداد ی��ک هزار مرکز
فرهنگی – اجتماعی  50هزار بسته به صورت تصادفی
از طریق پست با متن تبریک والدت حضرت رضا(ع)
ارسال می کند.
وی بی��ان کرد :در طرح ام��ام مهربانیها 18 ،گروه از
خانوادههای ایثارگران و جانبازان معزز ،حامیان ایتام
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و جانبازان باالی  70درصد و جانبازان اعصاب و روان
به تعداد  11هزار و  500نفر برای زیارت در طول دهه
کرامت به حرم مطهر رضوی دعوت می شوند و مورد
پذیرایی خدمه قرار می گیرند.
دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت:
همزمان با آغاز دهه کرامت مراسم ویژه تعویض پوش
ضریح مطهر و پرچم گنبد مطه��ر حرم امام رضا(ع)
برگ��زار و این برنامه ب��ه صورت زنده از ش��بکههای
مختلف صدا و سیما پخش می شود.
حجت االس�لام حسینی افزود :در طرح اکرام رضوی
معاونت اماک��ن متبرکه و امور زائران آس��تان قدس
رضوی ،در ط��ول دهه کرامت پذیرای��ی از زائران در
وع��ده صبحانه با غذای متبرک حض��رت رضا(ع) به
تعداد ش��ش هزار و  35نفر ،در وعده ناهار به تعداد دو
هزار و  135نفر و در وعده ش��ام به تعداد چهار هزار و
 630نفر انجام می گیرد.
وی بیان کرد :همچنین طی ایام دهه کرامت ،ایستگاه
صلوات��ی میقات الرض��ا در کیلومت��ر  23جاده قدیم
نیش��ابور مقابل روستای امان آباد مس��تقر است و از
ش��ش هزار و  831نف��ر با توزیع بس��تههای متبرک
پذیرایی می شود.
وی اظهار کرد :در طول ایام دهه کرامت ،ویژه برنامه
“ش��کوه رضوان” به صورت روزانه و ویژه برنامه “انس
با قرآن در جوار عترت” با پوش��ش تصویری کامل در
حرم مطهر رضوی برگزار می شود.
حجت االس�لام حس��ینی افزود :در ط��ول این ایام
سلسله نشستهای متنوع و سخنرانیهای فرهنگی
در قالب برنامه “انوار الرضویه” ویژه زائران غیرایرانی
به زبانهای انگلیس��ی ،عرب��ی ،اردو و ترکی در رواق
دارالمرحمه و صحن غدیر حرم مطهر برگزار می شود.
وی برگزاری نشس��تهای تخصصی و جش��ن برای
کودکان و نوجوانان در قالب برنامه “کبوترانه” ،برنامه
پرسمان دینی شامل حلقههای معرفت و نشستهای
“دین نشاط زندگی” در حرم مطهر رضوی را از دیگر
برنامههای ویژه دهه کرامت برشمرد.
معاون تبلیغات و ارتباطات اس�لامی آس��تان قدس
رضوی گفت :در طول ایام دهه کرامت کاروانهای “در
شعاع خورشید” شامل مبلغان فرهنگی آستان قدس
رضوی در شهرها و روستاهای موقوفه دار  18استان
کشور حضور می یابند و  215جشن برگزار می کنند.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

وی افزود :همچنین کاروانهای “زیر سایه خورشید”
موسسه خدمات مش��اوره ای جوانان و پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی شامل مبلغان و خادمان
بارگاه منور حضرت رضا(ع) در  310شهر از  31استان
کشور و  50شهر از  12کشور دنیا به منظور برگزاری
جشنهای دهه کرامت حضور می یابند.
وی برگ��زاری پانزدهمین جش��نواره عل��وم قرآن و
حدیث ویژه کارکنان و خانواده بزرگ آس��تان قدس
رضوی ،ارس��ال محصوالت و اقالم فرهنگی به 500
نهاد ،سازمان و موسسه دولتی و خصوصی و لشکری
در کش��ور ،گلباران ح��رم مطهر رض��وی و برگزاری
اجتم��اع رضوی��ون در روز میالد حض��رت رضا(ع) و
میالد حض��رت معصوم��ه(س) را از دیگر برنامههای
دهه کرامت برشمرد.
وی گفت :جشنواره فرهنگی – ورزشی امام رضا(ع)
شامل مسابقات متنوع ورزش��ی در مجموعه تربیت
بدنی آستان قدس رضوی در هشت رشته شامل تنیس
روی می��ز ،دو همگان��ی ،ورزش صبحگاهی ،ورزش
پهلوانی ،جودو ،بس��کتبال ،ورزش وی��ژه جانبازان،
ورزش ویژه کارکن��ان در طول ده��ه کرامت برگزار
می شود.
دبیر ش��ورای عال��ی فرهنگی آس��تان قدس رضوی
برگزاری دو امدادی  50نف��ره در جاده والیت از ابتدا
تا انتهای دهه کرامت ،تجهیز هش��ت نقطه و جایگاه
ورزشی در مکانهای محروم و نیازمند ،ایجاد هشت
کتابخانه در هشت مسجد حاش��یه شهر در راستای
مس��اعدت فرهنگی و معنوی قش��ر محروم توس��ط
معاونت امداد مس��تضعفان آستان قدس رضوی را از
دیگر برنامههای آستان در این طول این ایام برشمرد.
برگزاری جش�نواره بین المللی کتاب سال
رضوی
وی گفت :نهمین جشنواره بین المللی انتخاب کتاب
س��ال رضوی با بررس��ی  320اثر و تجلیل از آثار برتر
توسط سازمان کتابخانهها موزهها و مرکز اسناد آستان
قدس رضوی ،نهمین جشنواره بین المللی هشتمین
خورشید والیت با بررسی  45هزار اثر از دانش آموزان
داخل و خارج از کشور و تجلیل از آثار برتر توسط بنیاد
فرهنگی رضوی در این ایام برگزار می شود.
وی برگزاری نشست علمی یکروزه اقتصاد مقاومتی و
نخستین نشست هم اندیشی پدیدآوردندگان کتاب
رضوی در بنیاد پژوهشهای اس�لامی آستان قدس
رضوی ،برگزاری هش��تمین جش��نواره ماه هشتم و
س��ومین جشنواره نس��یم والیت در کتابخانه و موزه
ملی ملک و نخستین جشنواره ضیافت اندیشه اساتید
در دانش��گاه امام رضا(ع) را از دیگ��ر برنامههای دهه
کرامت برشمرد.
وی گفت :آس��تان حضرت حسین بن موسی الکاظم
و زیارتگاه شهید مدرس در طول دهه کرامت میزبان
مهمان��ان در برنامههای “مهر بیکران”“ ،س��بدهای
بشارت” و “تکریم رضوی” شامل بخشهای آموزشی،
جشن ،تربیتی و فرهنگی است.
وی افزود :موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضوی نیز در طول ایام دهه کرامت همایش شب شعر
ملکوت هشتم را برگزار می کند.

مسئول کارگروه فرهنگی و محتوایی شورای هماهنگی دهه کرامت عنوان کرد:

انتشار  ۳۲محصول رسانهای با موضوع حضرت معصومه
در دهه کرامت
حجت االس�لام و المس��لمین سید محمد
صادقی آرمان گفت :در ای��ام دهه کرامت،
 ۳۲محصول رس��انه ای با موضوع حضرت
معصوم��ه(س) ب��ه همت آس��تان مقدس
حضرت معصومه(س) تولید شده است که
در ش��بکههای اس��تانی ،ملی و بینالمللی
منتشر میشود.
حج��ت االس�لام و المس��لمین صادقی،
مسئول کارگروه فرهنگی و محتوایی شورای
هماهنگی دهه کرامت عنوان کرد :آس��تان
مقدس حض��رت معصومه(س) در ایام دهه
کرامت بیش از  420عن��وان برنامه در نظر
گرفته اس��ت که مهم ترین هدف در اجرای
برنامهها ،تکریم زائ��ران و مجاوران در دهه
کرامت است.
مس��ئول کتابخانه و موزه آستان مقدس
حض��رت معصوم��ه(س) اظه��ار ک��رد:
همایش ،نشس��تهای تخصصی ،محافل
انس با قرآن کریم ،آیی��ن خطبه خوانی،
مسابقات و کارگروههای مختلف از جمله
برنامههایی اس��ت که در ایام دهه کرامت
برگزار میشود.
حجت االسالم و المس��لمین صادقی بیان
ک��رد :در ایام ده��ه کرام��ت 32 ،محصول
رسانه ای با موضوع حضرت معصومه(س)
و در قالب فیلم کوتاه ،مس��تند ،کلیپ ،تیزر
و  ...به همت روابط عمومی آس��تان مقدس

حضرت معصومه(س) تولید شده است که
در ش��بکههای اس��تانی ،ملی و بین المللی
نشر مییابد.
وی ب��ا بیان این که برنامه کاروان س��فیران
کریمه به صورت استانی ،ملی و بین المللی
برگزار میش��ود ،گفت :در برخی استانها
دو یا چن��د کاروان س��فیران کریمه اعزام
میش��وند و به اجرای برنامههای متنوع از
جمله دیدار با خانوادههای معظم جانبازان
و ایثار گ��ران ،اهدای بس��تههای حمایتی
به نیازمندان ،دیدار با ائمه جمعه ش��هرها،
برپایی جشنهای مردمی ،دیدار با نخبگان،
عی��ادت از بیماران و حضور در آسایش��گاه
معلولین و سالمندان و بازدید از مراکز علمی
و فرهنگی میپردازند.
مسئول کارگروه فرهنگی و محتوایی شورای
هماهنگی دهه کرامت با بیان این که محافل
قرآنی با حض��ور قاریان برجس��ته در حرم
مطهر بانوی کرامت برگزار میشود ،عنوان

(س)

کرد :در ایام دهه کرامت ،سه محفل قرآنی
در روز می�لاد حض��رت معصومه(س) ،روز
بزرگداش��ت امامزاده احمدبن موسی(ع) و
روز میالد امام رضا(ع) برگزار میشود.
حج��ت االس�لام والمس��لمین صادق��ی
خاطرنشان کرد :در شب میالد و روز میالد
حض��رت معصومه(س) مراس��م نقاره زنی
ح��رم مطهر پ��س از  6س��ال تعطیلی احیا
میشود.
وی ب��ا بی��ان این که مراس��م عصر ش��عر و
ش��ب ش��عر رضوی در حرم مطهر حضرت
معصوم��ه(س) برگ��زار میش��ود ،افزود:
مراسم خطبه خوانی در صبح روزهای دهه
کرامت با حضور کارکن��ان ادارات مختلف
انجام میشود .مس��ئول کارگروه فرهنگی
و محتوایی ش��ورای هماهنگی دهه کرامت
اظهار کرد :ش��ورای دهه کرامت به منظور
طراح��ی و برنامه ری��زی فعالیتهای دهه
کرام��ت ،کارگ��روه فرهنگ��ی و محتوایی
تش��کیل داد که در این کارگروه شعار سال
و نامگذاری ایام دهه کرامت مشخص شد.
حجت االسالم و المسلمین صادقی در پایان
یادآور شد :کتابهایی با موضوع امام رضا(ع)
و حض��رت معصومه(س) به همت آس��تان
مقدس حضرت معصومه(س) تولید ش��ده
اس��ت که به صورت مکت��وب و یا در فضای
مجازی منتشر میشود.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

جشنهای
مردمیدهه
کرامت

مهم ترین برنامههای اصناف و بازاریان کشور در ایام دهه کرامت
تشریح شد
نماینده اصناف در شورای هماهنگی دهه کرامت
در گفت و گویی به تش��ریح مهم ترین اقدامات
انجام شده جامعه انجمنهای اسالمی اصناف و
بازار در ایام این دهه پرداخت.
مصطفی بهارلویی با اشاره به برنامههای جامعه
انجمنهای اس�لامی اصن��اف و بازاریان در ایام
دهه کرامت در سطح کش��ور گفت :با مسئوالن
اتاقهای اصناف سراس��ر کش��ور و اتاق اصناف
ایران و تهران در جه��ت نهادینه کردن این دهه
مبارک هماهنگیهایی صورت گرفته که در این
خصوص پیگیری ،یادآوری ،ترغیب و تش��ویق
روسای اصناف در کلیه جلسات نسبت به اهتمام
ورزی به ایام دهه کرامت و استفاده حداکثری از
ظرفیتهای موجود آنها در نظر گرفته ش��ده
است.
نماینده اصناف در شورای هماهنگی دهه کرامت
به تهیه بخش��نامههای متعدد برای انجمنهای
اس�لامی و اتاق اصناف تهران و استانها جهت
ابالغ ب��ه اتحادیههای زیرمجموعه خود برای هر
چه باش��کوه تر برگزار کردن جشنهای مرتبط
با این دهه اش��اره کرد و گف��ت :در این خصوص
چراغانی و تزیین س��ر در اتحادیه و انجمنهای
اسالمی و ابالغ دستورالعمل شورای هماهنگی
و نظارت بر حسن انجام کارها و اقدامات صورت
گرفته است.
وی افزود :شرکت فعال در جلسات متعدد شورای
هماهنگی جشنهای دهه کرامت و ارائه گزارش
اقدامات و برنامههای اصناف در این دهه مبارک
و تعامل ،هماهنگی و تهیه بخش نامه با همکاری
سازمان اقتصاد اس�لامی و ابالغ به صندوقهای
قرض الحس��نه سراسر کش��ور برای تسهیل در
ارائ��ه وام به نیازمندان در ای��ن دهه و همچنین
آذین بندی صندوقهای قرض الحسنه سراسر
کش��ور و توزیع شربت و ش��یرینی و دایر کردن
ایس��تگاههای صلواتی در طول ایام دهه کرامت
از جمله برنامههایی اس��ت ک��ه برای هماهنگی
برنامههای این ایام صورت گرفته است.
بهارلویی ادامه داد :هماهنگی ،تعامل و پیگیری
پیامکهای گروهی با محوریت جامعه و همکاری
بسیار خوب انجمنهای اسالمی و اتحادیههای
صنف��ی و اتاقهای اصناف سراس��ر کش��ور به
مناس��بت این ایام جهت معرف��ی دهه کرامت و
همچنین تبری��ک به زیر مجموع��ه اصناف که
از چند س��ال گذش��ته این طرح با حدود 1100
پیامک شروع و در س��ال  1394به 1230000
پیامک رسید که امیدواریم بتوانیم در سالهای
آینده این روند به شکل مطلوب تری انجام شود.
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وی با اش��اره به اینک��ه پیگیری و ابداع مراس��م
معنوی غبارروبی در ای��ام دهه کرامت خصوصا
پنج��م و شش��م ذیقعده ک��ه روز بزرگداش��ت
امامزادگان و بقاع متبرکه و بزرگداشت حضرت
احمد بن موسی ش��اهچراغ(ع) نامگذاری شده
که تاکن��ون  14مورد مراس��م در این خصوص
برگزار شده است ،خاطرنشان کرد :امسال نیز با
هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور این
مراسم را در استانها برگزار می کنیم.
نماینده اصناف در شورای هماهنگی دهه کرامت
از چ��اپ و طراحی و نصب بنر و چراغانی و تزیین
بازارها خصوصا پی��اده راه  15خرداد حد فاصل
چهارراه گلوبندک تا ابتدای خیابان ناصرخسرو
که روزانه هزاران نفر تردد می کنند به شکل بسیار
جذاب و در خور شان و بعضا دایر کردن ایستگاه
صلواتی و غرفههای معرفتی جهت ارائه خدمت
ب��ه مراجعه کنندگان خبر داد و گفت :تش��کیل
جلس��ات و هماهنگی با صن��وف مختلف جهت
برپایی جش��نهای متعدد در این دهه ،خصوصا
در روز بزرگداش��ت حض��رت احمد بن موس��ی
شاهچراغ(ع) همچون صنف طال و جواهر ،آهن،
لوازم ورزشی ،خرازی و  ....و ارتباط و تعامل با کلیه
نهادها و سازمانهای عضو ش��ورای هماهنگی
دهه کرامت جهت اجرای برنامههای مشترک و
استفاده از نقطه نظرات آنها و همکاری متقابل با
آنها از جمله برنامههای پیش بینی شده اصناف
کشور برای این دهه است.
وی از اجرای مراس��م زیر س��ایه خورش��ید در
بازاره��ای تهران خب��ر داد و گف��ت :مدیریت و
اجرای مراسم معنوی زیرس��ایه خورشید همه
ساله با هماهنگی و همکاری سازمان فرهنگی و
هنری شهرداری تهران ،شهرداری منطقه ،12
تولیت آستان مقدس حضرت روح اهلل و امامزاده
زید(ع) ،انجمن اسالمی وزارت اقتصاد و دارایی،
بسیج دادگستری و قوه قضاییه است .این مراسم
با حضور خادمان حرم مطهر رضوی در بازار تهران
طی آئین و مراس��م خاص و بی نظیر که با حضور
پرش��ور اصناف و بازاریان و مردم مراجعه کننده
مواجه می ش��ود .این مراس��م در سال گذشته با
همکاری صنف فرش در مفروش کردن مس��یر
حرک��ت کاروان و نصب چراغه��ای پایه بلند در
وسط بازار و پخش شیرینی و نقل و شکالت همراه
با دود کردن اسپند و تشکیل زنجیره انسانی برای
تس��هیل در حرکت کاروان زیر سایه خورشید تا
سردر امامزاده زید(ع) برگزار و در ادامه در محل
امامزاده زید(ع) پس از برگ��زاری نماز جماعت
مراسم جشن باشکوهی همراه با مداحی توسط
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مداحان اهل بیت(ع) صورت پذیرفت و به رسم
یادبود هدایایی نفیس به خادمان حرم آس��تان
مقدس رضوی اهدا و در پایان از میهمانان توقف
کاروان بر س��ر مزار شهدای گمنام دفاع مقدس،
به مقام ش��امخ این عزیزان هم ب��ا اهدا گل ادای
احترام شد.
بهارلویی از صدور اطالعیه در آغاز جشنهای این
دهه مبارک همه ساله و تشویق و ترغیب اصناف
کش��ور جهت هر چه باش��کوهتر برگزار نمودن
جش��نهای این دهه مبارک خب��ر داد و تصریح
کرد :توزیع هزاران بسته پذیرایی توأم با یک پیام
تربیتی و اخالقی از شخصیتهای مرتبط با ایام
دهه کرامت در بین مردم و مس��اجد ،هماهنگی
با امامان جماعت مساجد بازار و شهرستانها در
خصوص تجلیل از مقام ش��امخ ش��خصیتهای
مرتب��ط با این دهه و بیان فضای��ل آنها و توزیع
شربت و ش��یرینی با محوریت اصناف ،تخفیف
کاال و خدمات و توزیع نان صلواتی در واحدهای
صنفی منتخب ،دیدار با خانواده شهدا و تکریم از
خانواده این عزیزان با تقدیم گل و هدایا و حضور
در گلزار ش��هدا و غبارروبی مزار ش��هدا انقالب
اس�لامی این دهه به زیر مجموعه ،بیان احادیث
حضرت رض��ا(ع) در بیلبورده��ای پیش بینی
شده از جمله برنامههای پیش بینی شده جامعه
انجمنهای اسالمی اصناف و بازار برای ایام دهه
کرامت است.
وی ادامه داد :آذین بندی بازارها و مراکز مهم
تج��اری در اس��تان و در بازار ته��ران در طول
این دهه مبارک ،برگزاری مراس��م و تجلیل از
بانوان همکار در اتحادیهها و اتاقهای اصناف
به مناس��بت روز دختر و تقدیم هدایا به آنها،
گلب��اران حرم مطه��ر رضوی توس��ط اصناف
خراسان رضوی و حضرت معصومه(س) توسط
اصناف قم و برپایی مراسم ویژه در روز والدت
این دو ش��خصیت ،پذیرایی از مردم و مراجعه
کنن��دگان در طول این دهه ب��ه اتحادیههای
صنفی و دایر کردن ایس��تگاههای صلواتی در
اقصی نقاط کشور و راه اندازی کانال در فضای
مجازی و ارسال و انعکاس اخبار و اطالعات از
دیگر برنامههای این دهه اس��ت.
نماینده اصناف در شورای هماهنگی دهه کرامت
با اشاره به  8هزار و  200اتحادیه صنفی و فعالیت
 3میلی��ون و  200هزار واحد صنفی در س��طح
کش��ور گفت :با نهادینه ش��دن این دهه مبارک
اکث��ر این واحده��ا در ایام دهه کرام��ت برگزار
کننده برنامههای مختلف پیش بینی شده توسط
انجمنهای اسالمی اصناف و بازار خواهند بود.

افتتاحیه برنامه های دهه کرامت در تهران برگزار شد

حجت االسالم حمیدرضا س��لیمانی در مراسم
افتتاحی��ه بزرگداش��ت دهه کرامت در اس��تان
تهران که در تاالر ش��یخ صدوق آستان مقدس
حضرت عبد العظیم الحس��نی(ع) برگزار ش��د،
با بیان اینکه در مقاطع تاریخی زندگی حضرت
معصومه(س)،حضرت ش��اهچراغ(ع)،حضرت
عبدالعظیم الحس��نی(ع) و دیگ��ر امامزادگان
همچون حضرت حم��زه(ع) و حضرت طاهر(ع)
اتفاقات جالب وجود دارد ،گفت :الزم است ،پایان
نامههایی در مورد شرح زندگی این امامزادگان
تهیه ش��ود و از فرصتهای علمی خودمان برای
بررسی زندگی ،آثار و تحوالت آنها بهره ببریم.
حجت االس�لام س��لیمانی به تاریخچه تشکیل
شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت اشاره
کرد و گفت :جش��نواره امام رضا(ع) در سال ۸۲
در مش��هد مقدس کلید خورد و برخی استانها
در برگزاری این جشنواره مشارکت کردند ،آرام
آرام این جشنواره به صورت ملی در افکارعمومی
مدیران ش��ناخته ش��د و امروز به عنوان یکی از
امتی��ازات وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به
شمار می آید.
ضرورت مردمی برگزار شدن جشنهای
دهه کرامت
وی ادام��ه داد :درس��ال  87با بررس��یهایی که

صورت گرف��ت ،ضرورت مردمی برگزار ش��دن
جش��نهای دهه کرامت احس��اس ش��د ،تا این
جش��نها تنها به ص��ورت اداری و دولتی برگزار
نشود ،بنابراین تالش کردیم از دیگر ظرفیتها
هم در برگزاری جشنهای دهه کرامت استفاده
کنیم و با این نگاه ستاد عالی کانونهای فرهنگی
هنری مساجد کشور به عنوان محور این حرکت
تعیین شد.
مش��اور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به
همکاری  34دس��تگاه ،نهاد دولتی و غیر دولتی
در برگزاری جشنهای مردمی دهه کرامت خاطر
نش��ان کرد :با همکاری این دس��تگاهها ،امروز
ش��اهد حرکت و برنامه ریزی ملی در حوزه دهه
کرامت هستیم.
حجت االس�لام س��لیمانی اذعان کرد :با برنامه
ریزیهای صورت گرفته ،برنامههای دهه کرامت
از اول ذی العقده(والدت حضرت معصومه(س))
از شهر مقدس قم آغاز می شود و در روز یازدهم
ذی القع��ده(والدت ام��ام رضا(ع)) در مش��هد
مقدس پایان می یابد .عالوه بر آن در س��الهای
اخیر با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی ،روز
پنجم ذی القعده به عنوان روز بزرگداش��ت امام
زادگان و روز شش��م ذی القعده روز بزرگداشت
حضرت شاهچراغ(ع) نامگذاری شد.
وی با اش��اره به برگزاری برنامههای گسترده

از س��وی آس��تانهای قدس رضوی ،آس��تان
مقدس��ه حض��رت معصوم��ه(س) و آس��تان
حضرت ش��اهچراغ(ع) همزمان با دهه کرامت
گفت :قریب  50برنامه از سوی آستان حضرت
ش��اهچراغ(ع) برای ایام ده��ه کرامت تدارک
دیده ش��ده اس��ت و اخیرا در جلس��ه شورای
هماهنگ��ی بزرگداش��ت دهه کرام��ت که در
آس��تان حضرت عب��د العظیم الحس��نی(ع)
برگزار ش��د ،آی��ت اهلل محمدی ری ش��هری،
تولیت این آس��تان برای تقوی��ت برنامههای
دهه کرامت اعالم آمادگی کرد.
دبیر س��تادعالی کانونه��ای فرهنگی هنری
مس��اجد کش��ور اظهار کرد :آس��تان مقدس
ام��ام رض��ا(ع) ،حض��رت معصوم��ه(س)،
حضرت ش��اهچراغ(ع) و حضرت عبدالعظیم
الحس��نی(ع) ب��ا انتق��ال تجربی��ات یکدیگر،
تالش می کنند از ظرفیتهایشان در برگزاری
باشکوه تر جش��نهای دهه کرامت بهره ببرند
و قرار اس��ت در ش��ب والدت امام رضا(ع ) در
مشهد مقدس تفاهم نامه ای را برای همکاری
بیشتر به امضا برسانند.
بنابراین گزارش ،در این مراسم به مناسبت میالد
حض��رت معصومه(س) خادم��ان حرم حضرت
عبدالعظیم(ع) جمع خوانی کرده و پرچم ضریح
ایشان در حرم عبدالعظیم(ع) به اهتزاز درآمد.
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جشنهای
مردمیدهه
کرامت

برگزاری یکصد برنامه ویژه ایام دهه کرامت در حرم مطهر
حضرت شاهچراغ(ع)

معاون تبلیغات و ارتباطات آستان مقدس احمدی
و محمدی(علیهما السالم) گفت :یکصد ویژه برنامه
با محوری��ت  ۱۵برنامه در ایام دهه کرامت در حرم
مطهر در نظر گرفته شده است.
حج��ت االس�لام احم��د س�لامی ،مع��اون
تبلیغ��ات و ارتباطات آس��تان مق��دس احمدی و
محمدی(علیهما الس�لام) با اشاره به برنامه ریزی
پنج ماهه برای برگ��زاری برنامههای دهه کرامت،
گفت :نزدیک  32دس��تگاه در شورای برنامههای
دهه کرام��ت فعالیت دارند .وی با اش��اره به اینکه
برنامهها در  2بخش به اجرا می رسد که بخش اول
 39برنامه اجرایی توس��ط حرم مطهر به ش��ورای
هماهنگی دهه کرامت و س��پس به آن دستگاهها
ابالغ شده اس��ت ،تاکید کرد :یکصد ویژه برنامه با
محوری��ت  15برنامه در ایام ده��ه کرامت در حرم
مطهر در نظر گرفته شده است.
این مقام مس��ئول ،نق��اره زنی و گلب��اران ضریح
ح��رم مطه��ر در روز  12م��رداد را از برنامهه��ای
این ایام عن��وان کرد و افزود :ش��ب میالد حضرت
معصومه(سالم اهلل علیها) با مولودی خوانی مهدی
سلحشور برنامههای آستان مقدس آغاز می شود.
وی با اش��اره به اینکه برگزاری کارگاه تربیت مربی
ب��ا موضوعیت «جای��گاه بانوان در جن��گ نرم» با
حضور  300نف��ر از خواهران در س��الن والیت در
روز چهارشنبه  13مرداد در حرم مطهر برگزار می
ش��ود ،اظهار داشت :در روز پنج ش��نبه پیاده روی
زن��ان از مقبره ام احمد(س�لام اهلل علیها) و تا حرم
مطهر حضرت شاهچراغ(علیه السالم) از ساعت 9
صبح را خواهیم داشت که پس از حضور خواهران
و گلباران حرم مطهر توسط آنان مراسم با مدیحه
سرایی مهدی سلحشور و سخنرانی حجت االسالم
شریفانی ادامه می یابد.
وی ،مول��ودی خوانی و س��فره صل��وات را از دیگر
برنامههای این روز عنوان کرد و افزود :در روز جمعه
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 15مرداد از س��اعت  11تا  12برنامه «بش��ارت» و
برنامه«مهدویت»درخصوصحضرتمهدی(عجل
اهللتعالیفرجهالشریف)رادرآستانمقدسخواهیم
داشتوعصرآنروزنیززیارتآلیاسینتوسطمیثم
مطیعی قرائت خواهد شد.
حجت االسالم سالمی ،از بازدید خدام حرم مطهر
از همکاران بازنشس��ته خود خبر داد و یادآور شد:
این برنامه در روز شنبه  16مرداد انجام می شود.
وی افزود :روز یک ش��نبه  17مرداد ،نشست ملی
«کتابخوان» با موضوع حضرت ش��اهچراغ(علیه
الس�لام) را در حرم مطهر خواهیم داش��ت هشت
کتاب در خصوص آن حضرت در این نشست اعالم
و به عموم مردم معرفی می شود.
مع��اون تبلیغ��ات و ارتباط��ات آس��تان مقدس
احم��دی و محمدی(علیهما الس�لام) از برگزاری
برنامه نقاش��ی دی��واری ویژه ک��ودکان در صحن
امام جواد(علیه الس�لام) در س��اعت  18خبر داد
و تاکید کرد :در روز دوش��نبه  5ذیقعده مصادف با
شب بزرگداشت آقا شاهچراغ(علیه السالم) ،ویژه
برنامه «کوچ عاش��قانه» برای کاروانهای پیاده را
خواهیم داش��ت که پنج تا  6هزار نفر زائر پیاده در
این مراس��م حضور می یابند که برخی از این افراد
 15روز در راه هس��تند و سخنرانی این مراسم آیت
اهلل رئیسی ،تولیت آستان قدس رضوی خواهد بود
که احمد واعظی هم در این مراسم مدیحه سرایی
خواهد کرد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه در روز بزرگداش��ت حضرت
شاهچراغ(علیه السالم) تمام ادارات با آن حضرت
تجدید عهد و میثاق می کنند ،یادآور ش��د :مراسم
گلباران و گالب شویی از ساعت هشت تا  12در روز
 19مرداد خواهیم داشت.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ساعت  18تا ،20
«عصر ش��عر احمدی» را با حضور شاعران استانی
خواهیم داشت ،تاکید کرد :سخنران  19مرداد ماه
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نیز آیت اهلل س��ید احمد خاتمی ،امام جمعه موقت
تهران خواهد بود.
وی همچنین با اش��اره به اینکه خان��واده نوزادان
پسری که در روز ششم ذیقعده به دنیا بیایند و نام
«احمد» را برای آنان برگزینند ،از س��وی آس��تان
مورد تقدیر قرار می گیرند ،اظهار داشت :گلباران و
عطر افشانی قبور شهدا با حضور خدام در روز پنج
شنبه  21مرداد خواهیم داشت.
س�لامی با تاکید ب��ر اینکه ش��ب والدت حضرت
امام علی بن موس��ی الرضا(علیه الس�لام) ،قرائت
زیارت امام رضا(علیه السالم) با حضور سید مهدی
میرداماد انجام می ش��ود که این مراس��م با حضور
خدام و پرچم حرم مطهر امام رضا(علیه الس�لام)
ادامه می یابد که س��خنرانی این مراس��م به عهده
حجت االسالم میرباقری است.
وی ،از اج��رای مس��ابقه عکس «ی��ادگاری» خبر
داد و گف��ت :از ابت��دای دهه کرام��ت به مدت یک
ماه ،افراد می توانن��د عکسهایی که در حرمهای
مطهر به یادگاری گرفته اند ،را ارسال و در مسابقه
شرکت کنند.
س�لامی همچنین از برگزاری مسابقه «دلنوشته
مردمی در وصف حضرت شاهچراغ(علیه السالم)»
خبر داد و يادآور ش��د :فراخوان جشنواره حضرت
شاهچراغ(علیه الس�لام) در بین عید غدیر و عید
قربان اعالم می شود.
وی ب��ا اش��اره به اینکه س��اخت س��ریال حضرت
شاهچراغ(علیه السالم) حدود یکصد میلیارد ریال
هزینه در بردارد و ب��ا برخی از کارگردانان صحبت
شده اس��ت بنا است که این س��ریال اجرایی شود،
اظهار داشت :صدا و سیما قول داده است تا شهرک
سینمایی برای این منظور در شیراز ساخته شود.
این مقام مس��ئول در پایان سرکش��ی به خانواده
ش��هدای حرم را از دیگر برنامههای این ایام عنوان
کرد.

اعالم ویژه برنامههای شهرداری مشهد برای جشنهای میالد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع)؛

مشهد میزبان جشنواره «شهر کرامت»
همزمان با دهه کرامت  30برنامه
محوری توسط شهرداری مشهد در
فرهنگسراها و بوستانهای شهر
برگزار خواهد شد.
میثم مرادی بیناباج ،قائم مقام معاون
فرهنگی و اجتماعی شهرداری
مشهد ،در نشست خبری اعالم
برنامههای دهه کرامت به ظرفیتهای
فرهنگی در این دهه اشاره کرد و
گفت :امسال برنامههای دهه کرامت
با رویکرد محتوایی سبک زندگی
امام رضا(ع) ،ترویج فرهنگ میزبانی
و توجه به مشهد  2017به عنوان
پایتخت فرهنگی جهان اسالم در
قالب «جشنواره شهر کرامت» برگزار
میشود.
 48جشن مردمی در مشهد
وی افزود :این جش��نواره در س��ه بخش
اصلی فضا سازی شهری ،برگزاری محافل
و جشنهای دهه کرامت و خدمت رسانی
عموم��ی به زائران امام رض��ا(ع) در نظر
گرفته شده است.
م��رادی به برگ��زاری جش��نهای دهه
کرامت در  29مکان از جمله فرهنگسراها
و بوستانهای شهر اشاره کرد و گفت48 :
جشن در دهه کرامت برنامه ریزی شده
است که عمده آنها در سه شب پایانی دهه
کرامت برگزار خواهد شد.
اجرای طرح «ش�هر سلامت» و
نمای�ش عروس�کی در محالت کم
برخوردار
وی بابیان این ک��ه دهه کرامت فرصت
مناس��بی برای خدمت رس��انی دست
ان��درکاران فرهنگ��ی به مردم اس��ت،
اظهار کرد :اجرای طرح شهر سالمت در
محالت کم برخوردار مشهد و معاینه و
ویزیت رایگان مردم و همچنین اجرای
 200سرود در مکانهای پرتردد شهر،
برگزاری جش��نواره نقاش��ی کودکان
با موض��وع امام رضا(ع) ،اج��رای تئاتر
آیین��ی از زندگی ام��ام(ع) ،برگزاری
مس��ابقه کتاب خوان��ی کتاب «دخیل
عشق» ویژه بانوان ،برپایی کاروانهای

نمایش عروسکی با  300اجرا در حاشیه
شهر مشهد و بوستانها و پویش مردمی
عکس ح��رم بارگاه در فضای مجازی از
جمله برنامههای دهه کرامت اس��ت.
قائم مقام مع��اون فرهنگی و اجتماعی
ش��هرداری مش��هد ب��ه تبلیغ��ات و
فضاسازی ش��هر در دهه کرامت اشاره
و اظه��ار کرد :در دهه کرام��ت از تمام
ظرفیته��ای تبلیغی معاونت فرهنگی
و اجتماعی در  60بیلبورد و  180روالب
و  25الم��ان قاب و کتاب که در ش��هر
نصب شده است ،با موضوع دهه کرامت
استفاده خواهد شد .مرادی افزود :بیش
از  6هزار پرچم س��تونی و آویز با القاب
ام��ام رضا(ع) و همچنی��ن  200پرچم
عرضی نصب خواهدش��د.
جانمای�ی  13المان ش�هری دهه
کرامت
وی به انتشار فراخوان فضاسازی شهری
نیز اش��اره کرد و گفت :برای اولین سال
اس��ت که این فراخوان در خ��ارج از ایام
نوروز انجام می شود؛ با این وجود بیش از
 430اثر از  96هنرمند به دبیرخانه ارسال
شده اس��ت که از این تعداد بعد از انجام
داوری  13اثر انتخاب ش��د و قرار اس��ت
در ش��ب میالد حض��رت معصومه(س)
رونمایی و جانمایی شود.

م��رادی برپای��ی گذر نمای��ش با حضور
هنرمندان شاخص سینما و تئاتر را یکی
از ویژه برنامههای دهه کرامت عنوان کرد
و گفت :این ویژه برنامه در  5شب پایانی
دهه کرامت در بوستان کوهسنگی مشهد
برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :برگزاری جشنواره آهوانه،
برپایی ایس��تگاه صلواتی ،اجرای طرح یا
معین الضعفاء ،اجتماع بزرگ باس��تانی
کاران ،همای��ش جاده والیت ،تش��رف
دوچرخه سواران از قم به مشهد از دیگر
برنامههای دهه کرامت است.
 10اتوب�وس وی�ژه زی�ارت برای
خدمت رسانی در مس�اجد حاشیه
شهر
همچنی��ن مدی��ر ام��ور فرهنگ��ی و
گردشگری ش��هرداری در این نشست
ب��ه ش��عار «هم��ه خادمیم» ب��ا هدف
فرهنگس��ازی و ترویج روحیه میزبانی
اشاره کرد و گفت :در طرح نایب الزیاره
از لحاظ ساختاری تغییراتی ایجاد شده
اس��ت تا ارتباط بهتری بین زائر و نایب
برقرارش��ود.
علی قناویزچی همچنین افزود :در دهه
کرامت از  10اتوب��وس ویژه زیارت برای
خدمت رسانی به مس��اجد حاشیه شهر
و افراد کم برخوردار رونمایی می شود.
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جشنهای
مردمیدهه
کرامت

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی برنامههای دهه کرامت شبکه استانی را تشریح کرد:

نصرپور :بیش از  9هزار ساعت برنامه در دهه کرامت از صدا و سیمای خراسان
رضوی پخش می شود
خبری ش��بکههای سراسری برای انعکاس
خبرهای وی��ژه برنامههای ده��ه کرامت،
از دیگر برنامههایی اس��ت ک��ه برای پخش
از ش��بکه استانی خراس��ان رضوی در نظر
گرفته است.
مدیر کل صدا و س��یمای خراس��ان رضوی
محوریت ای��ن برنامهه��ا را ترویج فرهنگ
رضوی ،غنای باورهای اعتقادی و مذهبی،
جشنهای ویژه میالد حضرت امام رضا(ع)،

صدا و س��یمای خراس��ان رضوی به عنوان
نماینده رس��انه ملی در جوار بارگاه رضوی
در ایام دهه کرامت رسالت بزرگی بر دوش
دارد و رویدادهای ایام میالد باسعادت امام
میهمان سرزمین خراسان و دهه کرامت را
به همه نقاط کش��ور و بلکه جهان منعکس
می کند.
محس��ن نصرپور مدیرکل صدا و س��یمای
خراسان رضوی در گفت و گویی اقدامات و
پیش بینیهای این رسانه برای ایام دهه
کرامت سال جاری را تشریح کرد.
تولید بیش از  9هزار ساعت برنامه
وی ب��ه تولی��د و آماده س��ازی  9هزار و
 195ویژه برنام��ه تلویزیونی و رادیویی
به مناس��بت دهه کرامت توس��ط صدا
و سیمای س��رزمین خورش��ید هشتم
اش��اره کرد و گف��ت :پنج ه��زار و 330
س��اعت برنامه تلویزیون��ی برای پخش
از ش��بکه استانی س��یما با موضوع دهه
کرام��ت تولی��د ش��ده ک��ه مهمترین
برنامهها شامل «بهشت هشتم»« ،شب
ش��رقی»« ،صبح خراس��انی»« ،س��فر
عش��ق»« ،پنجره»« ،نورالهدی» است.
در دهه کرامت حدود هزار س��اعت فیلم و
س��ریالهای مرتبط با این موضوع توسط
صدا و سیمای خراسان رضوی آماده پخش
شده .همچنین برنامههای رادیویی صدای
خراسان رضوی در این دهه سه هزار و 895
ساعت برنامه خواهد بود که «رادیوی زائر»،
«پابوس»« ،در همسایگی بهشت»« ،سالم
ای آفتاب» از عناوین مهمترین برنامههای
رادیویی این استان در دهه کرامت امسال
اس��ت .در دهه کرامت عالوه بر برنامههای
روتین روزانه ،صدای خراس��ان رضوی در
فواصل پخش ،با ش��بکههای سراس��ری و
مراکز استانها نیز ارتباط زنده برقرار می کند.

میالد حضرت معصومه(س) ،بزرگداش��ت
امام��زادگان و برنامههای فرهنگی و هنری
مرتبط با آن دانس��ت و ادامه داد :ارتباط با
شبکههای سراسری ،سخنرانی و موسیقی
و نماهنگهای تولیدی از دیگر برنامههای
شبکه استانی سیما در دهه کرامت امسال
می باشد.
انعکاس اخبار جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در رسانه ملی
وی با اع�لام آمادگی جهت انعکاس اخبار
و فعالیته��ای بنی��اد بین الملل��ی امام
رضا(ع) در این دهه اب��راز کرد :تمهیدات
ویژه ای ب��رای انعکاس اخب��ار این بنیاد
در بخشه��ای مختل��ف خب��ری رادیو و
تلویزیون اندیشیده شده است .هم چنین
آیین افتتاحیه جش��نواره امام رضا(ع) در
قم و آیین اختتامیه که در مش��هد برگزار
میشود توس��ط مرکز خراس��ان رضوی
بصورت ویژه پوشش داده می شود .ضمن
اینکه در ایام ده��ه کرامت ویژه برنامه ای
خاص را به جشنواره اختصاص می دهیم

پخ�ش  500خبر تولی�دی و گزارش
رادیویی و تلویزیونی
وی با اشاره به خبرها و گزارشهای تولیدی
که برای پخش در دهه کرامت آماده ش��ده
اس��ت ،افزود :در این ایام  500خبر تولیدی
و گزارش رادیویی و تلویزیونی از بخشهای
خب��ری رادی��و و تلویزیون اس��تانی پخش
خواهد ش��د .ارتباط مس��تقیم با بخشهای
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و با برخی اس��تانهای میزبان برنامههای
جشنواره ارتباط رسانه ای خواهیم داشت
تا اخبار جش��نواره خودش��ان را منعکس
کنند.
در زمینه انعکاس برنامهه��ا و فعالیتهای
جش��نواره بی��ن الملل��ی ام��ام رض��ا(ع)
ظرفیته��ای فراوانی در این رس��انه وجود
دارد و م��ا کامال آمادگی داری��م از تولیدات
این جش��نواره بهره ببریم .بعن��وان نمونه
تمایل داریم میهمانان بخش بین الملل
جشنواره که از چهرههای نخبه جهان
اسالم هس��تند و برای مردم جذابیت
فراوان��ی دارند در برنامهه��ای گفتگو
محور م��ا بخصوص در ایام دهه کرامت
حضور یابند .هم در ح��وزه رادیو و هم
تلویزی��ون وقت خاص��ی را به انعکاس
اخبار و رویدادهای جشنواره اختصاص
می دهیم.
امضا تفاهم نامه مش�ترک میان
مرکز صداو سیما استان با بنیاد بین
المللی امام رضا(ع)
وی همچنین با اشاره به اینکه بین صدا
و سیمای خراس��ان رضوی و بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) یادداش��ت تفاهم نامه
همکاری مشترک امضا شده است ،گفت :در
نشستی که با سیدجواد جعفری مدیرعامل
بنی��اد بین المللی امام رضا(ع) برگزار ش��د
یادداشت تفاهم نامه ای مبنی بر استفاده از
ظرفیت رسانه ملی در راستای توسعه کمی
و کیفی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع)
به امضا رسید.
مدی��رکل صدا و س��یمای مرکز خراس��ان
رضوی به عش��ق و ارادت اهالی رسانه ملی
به ساحت خورشید هش��تم هم اشاره کرد
و گفت :هر یک از همکاران رس��انه ملی در
سراسر کشور به عنوان دوستداران علی بن
موسی الرضا(ع) و خادمان رسانه ای حضرت
محسوب می شوند .خادمانی که حتی بدون
حضور فیزیکی و مجاورت با آستان مبارکش
می توانند بازوی توانمند فکری و عملیاتی
برای تولید محصوالت رسانه ای در قالبها
و ژانرهای مختلف به شمار آیند .البته برای
اس��تفاده از چنین ظرفی��ت عظیمی باید
برنامه ریزی کرد و براساس اهداف مشخص
پیش رفت.

از جمع خوانی خادمان تا برگزاری محافل متعدد قرآن؛ قبله تهران محور برنامههای دهه کرامت شد

ترویج سبک زندگی اهل بیت
ش��هرری-حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
به عنوان قبله تهران برنامههای ویژه ای را برای
بزرگداشت دهه کرامت و میالد باسعادت حضرت
معصومه(س) و امام رضا(ع) تدارک دیده است.
برنامههای دهه کرامت در استان تهران همزمان
با میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س)
آغاز شده و تا میالد هشتمین اختر تابناک آسمان
امامت و والیت ادامه خواهد داشت.
در این میان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
به عنوان قبله تهران برنامههای ویژه ای را برای
بزرگداشت دهه کرامت و میالد باسعادت حضرت
معصومه(س) و امام رضا(ع) تدارک دیده است.
امسال برای نخستین بار برنامههای دهه کرامت با
حضور و مشارکت دستگاهها و نهادهای مختلف و
تشکیل ستادهای دهه کرامت در شهرستانهای
اس��تان تهران به صورت منس��جم تری اجرایی
می شود.

حس��نی(ع) نیز در ایام دهه کرامت مورد توجه
شهرداری منطقه  ۲۰تهران و آستان مقدس حرم
حضرت عبدالعظیم قرار گرفته است.
به گفته مس��ئوالن ،برای برگزاری جش��نهای
دهه کرامت در کشور از جمله در شهرری و حرم
حض��رت عبدالعظیم حس��نی(ع) ،از ظرفیت و
توانمندی بیش از  ۳۴نهاد و ارگان دولتی و غیر
دولتی استفاده شده است.
آیی�ن غبارروبی و تعوی�ض پرچم حرم
حضرت حمزه بن موسی الکاظم در شهرری
برگزار می شود
همچنین از سوی آس��تان مقدس حرم حضرت
عبدالعظیم حس��نی(ع) نیز برنامههای ویژه ای

جمله برنامههایی اس��ت که در ده��ه کرامت از
سوی آس��تان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم
حس��نی(ع) برگزار می شود .مینا میرزایی یکی
از جوانانی که در ایام منتهی دهه کرامت در حرم
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حاضر شده بود
در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت :حرم
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) ظرفیتهای بی
نظیر فرهنگی و مذهبی دارد و باید در ایامی چون
دهه کرامت به عنوان محور برنامههای مذهبی در
استان تهران باشد.
وی افزود :حضور مردم از نقاط مختلف اس��تان
تهران و حتی کشور در حرم حضرت عبدالعظیم
حس��نی(ع) ،ظرفیتهای خوب��ی را در اختیار
نهادهای فرهنگی و تبلیغی قرار می دهد که باید

اهتزاز پرچم حض�رت معصومه(س) در
قبله تهران
مراس��م افتتاحیه برنامههای ده��ه کرامت نیز
با حضور مس��ئوالن اس��تانی در ح��رم حضرت
عبدالعظیم حسنی(ع) همزمان با میالد حضرت
معصومه(س) برگزار ش��د و برنامههای ویژه ای
طی  ۱۰روز در قبله تهران برگزار می شود.
اهتزاز پرچم حضرت فاطم��ه معصومه(س) در
ح��رم حضرت عبدالعظیم حس��نی(ع) از جمله
ویژه برنامههایی بود ک��ه با برگزاری آیینی ویژه
به اجرا درآمد.
جمع خوانی خادمان حضرت عبدالعظیم
همزمان با دهه کرامت
همچنی��ن جمع خوانی خادم��ان حرم حضرت
عبدالعظیم حس��نی(ع) همزمان با دهه کرامت
و با حضور جمعی از مس��ئوالن و شخصیتها از
جمله آیینهای ویژه میالد باس��عادت حضرت
معصومه(س) و امام رضا(ع) است.
برنامههای ویژه فرهنگی نیز در س��طح اس��تان
ته��ران با محوری��ت حرم حض��رت عبدالعظیم
حسنی(ع) در دهه کرامت برگزار می شود که از
جمله آنان برگزاری مسابقه کتابخوانی رضوی و
جشنواره آواها و نغمات رضوی است.
چراغانی کردن و آذین بندی قبله تهران
همزمان با دهه کرامت
تبلیغات محیطی و آذین بندی و چراغانی کردن
خیابانهای منتهی به حرم حضرت عبدالعظیم

برای بزرگداشت دهه کرامت تدارک دیده شده
اس��ت که برگزاری چندین محفل انس با قرآن
کریم ویژه برادران و خواهران از جمله آنان است.
قرار اس��ت در ده��ه کرامت و با حض��ور قاریان
کش��وری ،محافل انس با قرآن در حرم حضرت
عبدالعظیم برگزار ش��ود تا زمین��ه انس هر چه
بیشتر مردم با کالم وحی فراهم گردد.
گسترش س�بک زندگی اهل بیت هدف
برگزاری برنامههای دهه کرامت
برگزاری آیین بزرگداش��ت حض��رت حمزه بن
موس��ی الکاظم(ع) در حرم حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) و برگزاری آیین غبارروبی و تعویض
پرچم مضجع شریف این ش��خصیت بزرگ نیز
همزمان با دهه کرامت برگزار خواهد شد.
برگزاری جش��نهای میالد باس��عادت حضرت
فاطم��ه معصوم��ه(س) و ام��ام رض��ا(ع) نیز از

از این فرصت برای گس��ترش مبانی اعتقادی و
ترویج سبک زندگی اهل بیت استفاده برد.
عباس س��لیمی معاون فرهنگی آستان مقدس
حرم حضرت عبدالعظیم حس��نی(ع) با اش��اره
به اهداف برگ��زاری برنامههای متعدد فرهنگی
و مذهبی در دهه کرامت اظهار داشت :گسترش
سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت و آشنا
شدن اقشار مختلف مردم با سیره و روش زندگی
ب��زرگان ،از جمله اهداف برگزاری جش��نهای
دهه کرامت اس��ت .وی اف��زود :برنامههای دهه
کرام��ت و برگزاری جش��نهای میالد حضرت
فاطم��ه معصومه(س) و امام رض��ا(ع) به دنبال
گسترش سبک زندگی فاطمی و علوی و رضوی
در جهان است.
س��لیمی ادامه داد :باید از ظرفیتهای مختلف
برای بزرگداش��ت دهه کرامت اس��تفاده کرد تا
برنامههای خوبی در این ایام اجرایی شود.
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(ع)

جشنهای
مردمیدهه
کرامت

همزمان با دهه کرامت صورت می گیرد؛ استقبال ویژه از
زائران رضوی در فرودگاه بین المللی مشهد

پخش صلوات خاصه امام رضا
در همه پروازها

(ع)

مدیر کل فرودگاههای خراس��ان رضوی گفت :در راس��تای ایجاد شور و نشاط معنوی
و تکریم زائران حرم رضوی در طول دهه کرامت از همه مس��افران پروازهای داخلی و
خارجی که وارد مشهدالرضا می ش��وند ،در فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد به
صورت ویژه استقبال به عمل می آید.
محمد باقر قاسم زاده افزود :هر س��اله فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد مشهد با
همکاری آستان قدس رضوی و بنیاد بین المللی امام رضا(ع) مراسم استقبال ویژه ای
از زائران در دهه کرامت برگزار می کند.
وی بی��ان کرد :این مراس��م از س��وی کمیته ویژه اس��تقبال با هم��کاری دو نها مزبور
س��ازماندهی و از نخس��تین روز ده��ه کرام��ت و میالد باس��عادت حض��رت فاطمه
معصومه(س) آغاز می شود و تا آخرین روز از این ایام ادامه دارد.
وی اظه��ار کرد :در ترمینال داخل��ی و ترمینال خارجی فرودگاه بین المللی مش��هد،
جایگاهی ویژه برای استقبال از زائران پروازهای ورودی در نظر گرفته شده است.
مدی��ر کل فرودگاههای خراس��ان رضوی با بیان اینکه روزانه به طور متوس��ط  160تا
 180پرواز داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد مشهد انجام می
شود ،افزود :با توجه به برنامههای دهه کرامت بویژه جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
پروازهای روزانه از این فرودگاه افزایش می یابد.
قاسم زاده اضافه کرد :با این حال
اس��تقبال از زائران در پروازهای
ورودی داخل��ی و خارج��ی در
روزه��ای میالد حض��رت فاطمه
معصوم��ه(س) و می�لاد ام��ام
رضا(ع) از س��وی  60خادم بارگاه
من��ور رض��وی ب��ا اه��دای گل و
شیرینی خواهد بود.
وی بیان کرد :برای ورود مهمانان
داخلی و خارجی جش��نواره بین
المللی امام رض��ا(ع) کمیته ویژه
استقبال س��ازماندهی شده که به
صورت ویژه آنان را مورد استقبال
قرار داده و مشایعت خواهد کرد.
وی ادامه داد :در طول ایام دهه کرامت بس��تههای فرهنگ��ی مرتبط با این ایام به همه
کسانی که به فرودگاه مشهد مقدس وارد می شود ،هدیه می شود.
مدیر کل فرودگاههای خراس��ان رضوی گفت :در طول ایام دهه کرامت ،فرودگاه بین
المللی مش��هد با نصب بنر ،پوستر و گل و  ...متناسب با فرهنگ رضوی و نشاط معنوی
این ایام آراس��ته شده و از امکانات موجود برای متفاوت س��ازی فضا و انتقال احساس
نزدیک شدن به امام رضا(ع) بهره گرفته می شود.
قاسم زاده افزود :هماهنگیهای الزم برای تسهیل تردد زائران در طول ایام دهه کرامت
انجام گرفته و همچنین رانندگان اتوبوس و تاکسیهای داخل فرودگاه مشهد لباس فرم
پوشیده و خود را برای پذیرایی از مهمانان حضرت رضا(ع) آماده می کنند.
پخش صلوات خاصه
وی بیان کرد :در طول ایام دهه کرامت در همه پروازهای ش��رکتهای هوایی صلوات
خاصه حضرت رضا(ع) پخش می شود تا مسافران قبل از ورود به مشهد به حس و حال
زیارت و به مهمانی امام رئوف رفتن ،نزدیک شوند.
وی اضافه کرد :از آنجا که مهمانان داخلی و خارجی بسیاری برای شرکت در جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) وارد فرودگاه مشهد می شوند ،بنرهای اطالع رسانی مربوط به
این جشنواره در قسمتهای مختلفی از فرودگاه تعبیه شده تا راهنمای زائران باشد.
مدیر کل فرودگاههای خراسان رضوی گفت :همه تمهیدات الزم برای استقبال مناسب
و در شان شهر امام رضا(ع) در فرودگاه بین المللی شهیدهاشمی نژاد مشهد اندیشیده
شده است تا ذهنیت خوبی در ابتدای سفر زائران به مشهد بویژه کسانی که برای اولین
بار وارد این شهر می شوند ،شکل گیرد.
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(ع)

توسط زائران و مجاوران صورت می گیرد

گلباران حرم مطهر رضوی در
دهه کرامت

رئیس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس�لامی خراس��ان رضوی گفت:
همزمان با آغاز دهه کرامت در روز  14مرداد ماه جاری بانوان مشهدی
حرم مطهر امام رضا(ع) را به مناس��بت می�لاد حضرت معصومه(س)
گلباران می کنند.
حجت االسالم س��ید محمد س��لطانی افزود :این مراس��م همزمان با
برگزاری مراس��م گلباران حضرت معصومه(س) در قم توس��ط بانوان
قمی برگزار می گردد.
وی بیان کرد :مراس��م گلباران حرم حضرت رض��ا(ع) با حرکت بانوان
مشهدی از میدان شهدا به سمت خیابان آیت اهلل شیرازی آغاز می شود.
رئیس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس�لامی خراس��ان رضوی گفت:
هزاران بانوی محجبه مشهدی با در دست داشتن شاخه گل به سمت
حرم مطهر رضوی حرک��ت کرده تا این روز خجس��ته و میالد خواهر
ارجمند حضرت رضا(ع) را به پیش��گاه مق��دس آن امام همام تبریک
گویند.
وی اظهار کرد :بانوان پس از حضور در صحن انقالب اسالمی حرم امام
رضا(ع) گلها را به س��مت پنجره فوالد حرم پرتاب کرده و س��پس با
اجتماع در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر از سخنان یکی از اساتید
حوزه ،حجت االسالم حدائقی بهره مند می شوند.
وی اف��زود :در پای��ان این مراس��م میث��اق نامه ویژه می�لاد حضرت
معصومه(س) توس��ط یکی از بانوان قرائت می شود و اقامه نماز ظهر و
عصر پایان بخش این برنامهها خواهد بود.
حجت االس�لام س��لطانی اظهار ک��رد :همچنین در ش��ب میالد امام
رض��ا(ع)  23مرداد ماه جاری ،مراس��م گلباران ح��رم مطهر رضوی با
همکاری ادارات و نهادها و آس��تان قدس رضوی در ساعت  17عصر با
حرکت مشتاقان و ش��یفتگان ائمه اطهار(ع) از میدان شهدا به سمت
حرم مطهر آغاز می شود.
وی افزود :س��پس زائران و مجاوران در صحن جام��ع رضوی اجتماع
کرده و شاخههای گل همراه خود را به امام رضا(ع) تقدیم می کنند.
وی گفت :این مراسم با مدیحه سرایی مداحان اهل بیت(ع) ،سخنرانی
و قرائت میثاق نامه ادامه می یابد و در نهایت میثاق نامه روخوانی شده
و زائران و مجاوران با اقامه نماز جماعت مغرب و عش��ا این مراسم را به
پایان می رسانند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اس�لامی خراسان رضوی گفت :در
ایام والدت حض��رت رضا(ع) و حضرت فاطم��ه معصومه(س) ،پرچم
س��ه رنگ ایران و پرچم ائمه اطهار(ع) در واحدهای صنفی سطح شهر
نصب می شود.
حجت االسالم سلطانی اظهار کرد :همچنین با همکاری اداره کل ثبت
احوال خراس��ان رضوی از متولدین دختری که در روز والدت حضرت
معصومه(س) به نام آن بزرگوار نامگذاری شوند ،تجلیل ویژه می گردد.
از میالد حضرت معصومه(س) تا می�لاد حضرت رضا(ع) دهه کرامت
نامگذاری شده اس��ت که مهمترین برنامههای این ایام در مشهد و قم
برگزار می شود.

بزرگداشت

شاهچراغ(ع)

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی(علیهم السالم):

توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص سومین حرم اهل بیت در کانون توجه
قرار گیرد
تولی��ت آس��تان مق��دس احم��دی و
محمدی(علیهماالس�لام) ب��ا اش��اره ب��ه
نامگذاری ش��یراز از س��وی رهب��ر انقالب
به عنوان س��ومین حرم اهل بی��ت ،گفت:
توصیههای مقام معظم رهبری در خصوص
سومین حرم اهل بیت(علیهم السالم) باید
کانون توجه واقع شود.
آیت اهلل س��ید علی اصغر دس��تغیب اظهار
ک��رد :ش��ورای هماهنگی ده��ه کرامت از
برکات نظام مقدس جمهوری اسالمی است
و در این ش��ورا ظرفیته��ای باالیی وجود
دارد ک��ه باید از این ظرفیته��ا به بهترین
وجه استفاده شود.
نماینده مردم ف��ارس در مجلس خبرگان
رهبری اضافه کرد :در طول ایام دهه کرامت
ما با الگوهای شایس��ته ای ک��ه در اوج و قله
کرامت انسانی قرار دارند مواجه هستیم که
باید از آنها در راه رسیدن به کرامت انسانی
بهره ببریم.
آیت اهلل دستغیب ،فعالیت شورای هماهنگی

بزرگداش��ت ده��ه کرامت کش��ور را اقدام
شایس��ته ای در خصوص ای��ام دهه کرامت
دانس��ت و ابراز امیدواری کرد :در این شورا
چهرههایی حض��ور دارند که ه��م از علم و
آگاهی و هم اخالص و مودت ویژه به خاندان
رسالت(علیهم السالم) برخوردار هستند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس:
گفتمان رضوی در جامعه جاری شود
همچنین در این جلسه نماینده ولی فقیه در
استان فارس با اش��اره به اینکه تاثیر روحی
امامزادگان بر اندیشه مردم نقشی مهم دارد،
گفت :در دهه کرامت باید گفتمان رضوی در
جامعه جاری شود.
آیت اهلل اسداهلل ایمانی با تاکید بر اینکه ایران
اسالمی و س��ایر نقاط جهان اسالم به وجود
فرزندان اهل بیت(علیهم الس�لام) متبرک
اس��ت ،افزود :اهل بیت(علیهم السالم) در
دل و جان مردم ریشه دارند.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه سبک زندگی
امام رضا(علیه الس�لام) بای��د در قالبهای

مختلف به نس��ل جدید معرفی شود اظهار
کرد :گفتمان سبک زندگی رضوی باید در
جامعه ساری و جاری شود.
وی تاکید کرد :حرم امامزادگان در ایران باید
به قطب زیارتی تبدیل شود.
حج�ت االسلام حمیدرض�ا ارباب
س�لیمانی :دهه کرام�ت ،دهه تحکیم
پیوند با والیت است
در ادام��ه این جلس��ه مس��ئول ش��ورای
هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت کشور
با اش��اره به اینکه دهه کرامت ،دهه توسعه
فرهنگ خاندان رسالت و دهه تحکیم پیوند
با والیت است گفت :دهه کرامت ،دهه ابراز
محبت به ساحت اهل بیت(علیهم السالم)
است.
حجت االس�لام حمیدرضا ارباب سلیمانی
با اش��اره به اینکه این دهه ،دهه بزرگداشت
س��فیران الهی در ایران اسالمی و دهه به پا
خواس��تن مردم به احترام مهاجران الی اهلل
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(ع)

بزرگداشت

شاهچراغ(ع)

نهادها و تش��کلهای مردم برای برگزاری
جش��نهای دهه کرامت را از ن��کات مورد
اهمیت ای��ام دهه کرامت دانس��ت و تاکید
کرد :دهه کرامت مصداق بارزی از تعامل و
اتحاد دولت و ملت است که هم دستگاههای
دولتی در حال فعالیت هس��تند و هم مردم
برای اجرای آن مشارکت دارند.
وی با بیان اینکه دهه کرامت بر  2بال تفکر
و احساسات و عواطف قرار دارد ،اظهار کرد:
در برنامههای دهه کرام��ت مراکز علمی از
جمله حوزههای علمیه و دانشگاهها با انجام
فعالیتهای علمی و پژوهشی دستاوردهای
ارزشمندی را به منصه ظهور می رسانند و از
سوی دیگر صدها هنرمند نیز به تولید آثار
هنری می پردازند و احساسات و عواطف را
در قالب آثار هنری عرضه می کنند.
جعف��ری از تش��کیل بان��ک اطالعات��ی
برگزی��دگان جش��نواره بین الملل��ی امام
رضا(علیه السالم) خبر داد و افزود :این بانک
توسط پارک علم و فناوری خراسان رضوی
در حال تکمیل اس��ت که در همین راس��تا
راهبردهای شورای دهه کرامت نیز تدوین
شده است و در اختیار کارگروه محتوایی قرار
خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه م��دار حرکت در دهه
کرامت حض��رت امام رضا(علیه الس�لام)،
حضرت احمد بن موس��ی(علیه الس�لام) و
حضرت معصومه(سالم اهلل علیها) هستند،
گفت :در اط�لاع رس��انیهایی که صورت

است ،افزود :این دهه ،دهه توسعه فرهنگ
خاندان رسالت و دهه تحکیم پیوند با والیت
است.
وی با تاکید ب��ر اینکه راهی جز پیوند با اهل
بیت(علیه��م الس�لام) در جامع��ه کنونی
وجود ن��دارد ،اظهار کرد :اعضای ش��ورای
هماهنگی دهه کرامت در راس��تای معرفی
ائمه اطهار(علیهم الس�لام) به مردم گام بر
می دارند.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره
به اینک��ه ترویج و گس��ترش فرهنگ اهل
بیت(علیهم الس�لام) یک��ی از وظایف این
شورا و اعضای آن اس��ت ،اضافه کرد :نهال
این شورا که در سال  88کاشته شد ،امروز به
یک درخت تنومند تبدیل شده است و باید
شاهد برکات این حرکت عظیم در سطح ملی
و فراملی باشیم.
س�ید ج�واد جعف�ری :برگ�زاری
برنامهه�ای دهه کرام�ت در بیش از ۲
هزار نقطه جهان
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(علیه
السالم) نیز در این جلس��ه با اشاره به اینکه
بیش از  ۲هزار نقطه از جهان تحت پوشش
برنامههای ده��ه کرامت قرار م��ی گیرند،
گف��ت :در ایام ده��ه کرام��ت  2نکته حائز
اهمیت اس��ت که در هیچ زمانی از ایام سال
شاهد آن نیستیم.
س��ید جواد جعفری ،اتحاد نانوش��ته بین
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می گیرد ،تاکید بر این اس��ت که این اعتاب
مقدس محور قرار گیرند.
مدیرعامل بنیاد بین الملل��ی امام رضا(ع)
افزود :در ایام دهه کرامت مبلغان با رویکرد
ایجاد شادی و نشاط بین مردم فعالیت خود
را انجام دهند و همه دستگاههای کشوری
عضو ش��ورا به زی��ر مجموعههای اس��تانی
خود نیز برای اج��رای همگانی برنامهها در
استانها اهتمام داشته باشند.
اس�تاندار ف�ارس :تاثیرگ�ذاری
برنامههای دهه کرامت مورد بررس�ی
قرار گیرد
در ادامه این نشس��ت استاندار فارس گفت:
برنامههای دهه کرام��ت قبل و پس از اجرا
ارزیابی و ارزش��یابی شود و تاثیرگذاری آن
به خصوص بر نسل جوان باید مورد بررسی
قرار گیرد.
س��ید محمدعلی افشانی اظهار کرد :ارادت
مردم ب��ه ائمه اطهار(علیهم الس�لام) خود
دلیل اصلی همدلی اس��ت و در برنامههای
مردمی نظیر دهه کرامت نگرانی برای برنامه
ریزی و تالش وجود ندارد و در کمال نظم و
آرامش حضور پیدا می کنند.
وی با اش��اره به اینکه در ای��ام دهه کرامت
س��ه تولد مبارک وجود دارد ،اف��زود :ویژه
برنامهه��ای ای��ام والدته��ای حض��رت
ام��ام رضا(علیه الس�لام) ،حض��رت احمد
ب��ن موس��ی(علیه الس�لام) و حض��رت

معصومه(س�لام اهلل علیه��ا) در بلند مدت
به یک برنامه مش��خص تبدیل شود که باید
اهداف و راهبردهایی برای آن تدوین شود تا
حداکثر استفاده را از آن برد.
افش��انی تاکید کرد :اولی��ن هدف ترویج
سیره ائمه این ایام اس��ت که در برنامهها
بیش از هم��ه به جوانان توج��ه کنیم و با
توجه به شرایط کنونی ،به این بیندیشیم
که چه راهکارهایی اعمال شود تا جوانان
در راه اه��ل بیت(علیهم الس�لام) تربیت
شوند.
اس��تاندار فارس تحمل و بردب��اری ،عفو و
گذش��ت ،خلوص و پاکی را خصیصه اصلی
ائمه دهه کرامت برش��مرد و گفت :جامعه
امروز بش��ر به این ویژگیه��ا بیش از پیش
نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه دهه کرامت دهه خدمت
به خاندان پیامبر(صل اهلل علیه و آل و سلم)
است گفت :باید برنامههای علمی و پژوهشی
برای ش��ناخت ائمه وجود داشته باشد چرا
که یک برنامه اثرگ��ذار بهتر از صدها برنامه
تکراری و کم عمق است.
نماینده آس�تان حضرت معصومه:
قرآن کریم توس�ط بانوان هنرمند در
روز میلاد حض�رت معصومه(سلام
علیها) کتابت می شود
نما ین��د ه آ س��تا ن مق��د س حض��ر ت
معصومه(س�لام علیه��ا) ب��ا تش��ریح

برنامههای این آستان در دهه کرامت در
نشست شورای هماهنگی بزرگداشت دهه
کرامت کش��ور،گفت :در روز اول ذیقعده
مصادف با میالد حضرت معصومه(س�لام
اهلل علیه��ا) کتاب��ت قرآن توس��ط بانوان
هنرمند درق��م برای نخس��تین بار انجام
می شود.
حجت االسالم سید محمد صادقی آرمان،
برگ��زاری جش��نواره کریمه اه��ل بیت،
مستندسازی و کارهای رسانه ای که برای
تلفنهای همراه و فضای مجازی را از دیگر
برنامههای دهه کرامت این آستان مقدس
برش��مرد اظهار کرد :برنامههای مختلفی
در طول دهه کرامت برای فارس��ی و غیر
فارسی زبا نها در سنین مختلف کودک،
نوجوان و ج��وان خواهر و ب��رادر تدارک
دیده شده است.
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای معصوم
شناس��ی و کارگروه محتوایی نیز با ش��عار
سال ،خاطرنشان کرد :اقدامات انجام شده
به صورت بانک اطالعاتی جمع آوری و برای
استفاده تمامی نهادها و دستگاهها در قالب
سایت بارگذاری می شود.
نماین�ده آس�تان ق�دس رض�وی:
برگزاری ه�زار و  ۷۰۰برنام�ه در حرم
رضوی در ایام دهه کرامت
نماینده آس��تان قدس رض��وی هم در این
نشست از برگزاری هزار و  ۷۰۰برنامه در این

آستان در ایام دهه کرامت خبر داد و گفت:
 ۳۷برنامه محوری که جزء برنامههای کالن
مجموعه آستان قدس رضوی است در طول
ایام دهه کرامت برگزار خواهد شد.
محمد حس��ن محمدیان خاطرنشان کرد:
مس��اعدت تش��کلهای مردمی در اجرای
برنامهها از جمله نکاتی اس��ت که هر سال
شاهد آن هستیم.
محمدی��ان از حضور کاروان « زیر س��ایه
سار خورشید» در  12کشور و  30شهر در
خارج از کش��ور در طول ایام دهه کرامت
خبر داد و تاکید کرد :این کاروان در 300
ش��هر داخل کش��ور نیز حضور می یابند
و با هم��کاری امور مس��اجد و کانونهای
فرهنگی و هنری به اجرای برنامه خواهند
پرداخت.
نماینده آس��تان قدس رضوی همچنین
یادآور ش��د :اقداماتی نیز در راس��تای
بز ر گد ا ش��ت حض��ر ت ا حم��د ب��ن
موس��ی(علیه الس�لام) در روز شش��م
ذیقعده در برنامه ریز یهای حرم مطهر
رض��ویق��راردارد.
یادآوری می ش��ود؛ همزمان ب��ا برگزاری
جلسه اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت
دهه کرامت کشور به میزبانی شیراز ،اعضای
ش��ورا با حضور در آستان مقدس احمدی و
محمدی(علیهما الس�لام) ب��ه زیارت حرم
مطهر فرزن��دان امام هفتم(علیه الس�لام)
مشرف شدند.
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بزرگداشت
امامزادگان

دهه کرامت سال  ۹۶صورت می گیرد:

برگزاری کنگره بین المللی بی بی حکیمه(س) در کهگیلویه و بویراحمد

معاون فرهنگی و اجتماعی استاندار
کهگیلوی��ه و بویراحمد در نشس��ت
هماهنگی س��تاد کنگره بین المللی
بی ب��ی حکیمه خاتون(س�لام اهلل
علیها)،گف��ت :با توجه به اس��تقبال
داخل��ی و خارج��ی از برگ��زاری
کنگ��ره ملی ای��ن بان��وی بزرگوار و
درخواس��تهای متعدد ،تصمیم به
برگ��زاری آن در س��طح بین المللی
گرفته شد.
وی با بیان اینکه نیازمند شناخت و
باال بردن معرفت نس��بت به حضرت
بی ب��ی حکیمه خاتون(س�لام اهلل
علیه��ا) هس��تیم ،اظهار ک��رد :این
شناخت نیازمند جنبههای تبلیغی،
علمی ،آموزشی و دیگر زمینههاست.
محم��دی ،ب��ا بی��ان اینک��ه م��ردم
کش��ورهای حوزه خلیج فارس شناخت بیشتر و بهتری
نسبت به حضرت بی بی حکیمه خاتون(سالم اهلل علیها)
دارند ،عنوان کرد :این ش��ناخت در مصاحبهها با زائران
عربستانی ،بحرینی ،عراقی و دیگر زوار مشخص شد.
مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی اس��تاندار کهگیلویه و
بویراحمد ،با بیان اینک��ه کنگره بین المللی حضرت بی
بی حکیمه خاتون(س�لام اهلل علیها) ای��ام دهه کرامت
سال  96برگزار می شود ،افزود :در اوایل مرداد ماه سال
آینده همزمان با برنامهها و جشنوارههای موضوعی امام
رضا(ع) شاهد برگزاری باشکوه این کنگره خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون کمیته علمی این کنگره
با محوریت دانش��گاه دولتی یاسوج کار تهیه محورهای
این کنگره بین المللی را به اتمام رسانده است ،ادامه داد:
یک نس��خه از فراخوان و محوره��ای کنگره برای اظهار
نظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ارسال می شود.
محمدی ،زمان اعالم نظر س��ازمان اوقاف و امور خیریه
کشور را  20مرداد ماه امس��ال دانست و گفت :بعد سفر
ریاس��ت جمهوری و هیئت دولت به اس��تان ،نشس��ت
مش��ترکی با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار شد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد،
آخرین مهلت ارس��ال مقاالت ب��ه دبیرخانه کنگره بین
المللی حضرت بی بی حکیمه خاتون(سالم اهلل علیها) را
تا  25اسفندماه امسال عنوان کرد.
مرقد و زیارتگاه امامزاده بیبی حکیمه خاتون(سالم اهلل
علیها) دختر بالفصل امام هفتم موس��یبنکاظم(علیه
الس�لام) در  81کیلومتری و جنوب گچساران در ضلع
شرقی روستای بیبی حکیمه(سالم اهلل علیها) از توابع و
روستاهای این شهرستان ،حد فاصل بندر گناوه به مرکز
گچساران(دوگنبدان) در میان تنگهای بزرگ و طوالنی
قرار گرفته است.
حرم بی بی حکیمه(س) پیشانی فرهنگی مردم
کهگیلویه و بویراحمد است
مدیر کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد ،حرم
حضرت بی بی حکیمه خاتون(سالم اهلل علیها ) را پیشانی
فرهنگی مردم این استان دانست و گفت :جاده دسترسی
مهم ترین مشکل این حرم مطهر است.
حجت االسالم س��ید نوراهلل جنتی پور در نشست ستاد
هماهنگی کنگره بین المللی بی بی حکیمه خاتون(سالم
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اهلل علیها) ،گفت :مسئوالن ادارات ،نهادها و سازمانهای
استان کهگیلویه و بویراحمد به خصوص مسئوالن ارشد
استانی زحمات بس��یاری برای برگزاری کنگره ملی بی
بی حکیمه خاتون(سالم اهلل علیها) در سال  93کشیدند
که جای تقدیر دارد.
وی نقش س��ازمان متبوع خود در این کنگره را ستود و
اظهار کرد :مردم ،مسئوالن ارشد اجرایی و نماینده ولی
فقیه در استان ارادت خاصی نسبت به ائمه اطهار(علیهم
السالم) ،امامزادگان به خصوص حضرت بی بی حکیمه
خاتون(سالم اهلل علیها) دارند.
حجت االس�لام جنتی پور ،برگزاری ای��ن کنگره ملی
در س��ال  93را با عظمت و باعث حفظ آبرومندی مردم
اس��تان دانست و یادآور شد :این ش��کوه و عظمت جز با

لطف حضرت بی بی حکیمه(سالم اهلل علیها) و همکاری
استانی و کشوری مقدور نبود.
وی ح��رم حض��رت بی ب��ی حکیمه خاتون(س�لام اهلل
علیها ) را پیش��انی فرهنگی مردم این اس��تان خواند و
خاطرنشان کرد :به برکت این بقاع متبرکه ،مردم استان
همگی شیعه و محب اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم
السالم) هستند.
حجت االسالم جنتی پور ،شاخص ترین بقعه متبرکه
در اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د را ح��رم بی بی
حکیمه(س�لام اهلل علیه��ا) عنوان ک��رد و افزود :این
امامزاده ح��ق حیات برگ��ردن ما داش��ته و عالوه بر
زوار داخل��ی ،زائ��ران بس��یاری از کش��ورهای حوزه
خلیج فارس برای زیارت حرم بی بی به این اس��تان و
شهرس��تانگچس��ارانس��فرمیکنند.
وی ب��ه برگ��زاری کنگره بی��ن المللی حض��رت بی بی
حکیمه(س�لام اهلل علیها) در این اس��تان اشاره و ادامه
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داد :طبق نشس��تهای متعدد
مجموع��ه دانش��گاهی کمیته
علمی تشکیل ،احکام آنها صادر
و در حال فعالیت هستند.
حجت االس�لام جنت��ی پور،
به مش��کل زیرس��اختی مسیر
دسترس��ی ب��ه ح��رم مطهر و
اطراف آن اش��اره و خاطرنشان
کرد :در این زمینه نشس��ت با
مدیرعامل مناط��ق نفت خیز
جنوب جهت ب��رآورد هزینهها
برگزار و قولهایی گرفته شد.
اینمسئولفرهنگیواجتماعی
کهگیلویه و بویراحمد افزود :با
توجه به سیاستهای سازمان و
طرح جامع حرم حضرت بی بی
حکیمه خاتون(سالم اهلل علیها)،
باید امکانات رفاهی این مکان مقدسه فراهم شود.
وی اظهار امیدواری کرد ،مسئوالن دلسوز نظام این قطب
فرهنگی در جنوب کش��ور که در طول سال به خصوص
ایام نوروز میزبان مردم ایران اسالمی و کشورهای حاشیه
خلیج فارس است را فراموش نکنند.
حجت االس�لام جنتی پور ،مهم ترین مش��کل این
حرم مطهر را جاده مناس��ب و در دس��ترس زائران
دانس��ت و یادآور ش��د :اگر از طرف بندر گناوه 15
کیلومتر به س��مت حرم بازگش��ایی و آسفالت شود،
م��ی توان ش��اهد حضور زائران بیش��تری باش��یم؛
ضمن اینک��ه نماینده این شهرس��تان قو لهایی در
این زمینه دادند.
مدیر کل اوق��اف و امور خیریه کهگیلوی��ه و بویراحمد،
ضمن تاکید بر اولویت بندی زیرساختهای حرم مطهر
حضرت بی بی حکیمه خاتون(س�لام اهلل علیها) ،گفت:
باید تالش کرد کنگره ای آبرومند و در شان این بانوی با
فضیلت و کرامت برگزار کرد.
مرقد و زیارتگاه امامزاده بیبی حکیمه خاتون(سالم اهلل
علیها) دختر بالفصل امام هفتم موس��یبنکاظم(علیه
الس�لام) در  81کیلومتری و جنوب گچساران در ضلع
شرقی روستای بیبی حکیمه(سالم اهلل علیها) از توابع و
روستاهای این شهرستان ،حد فاصل بندر گناوه به مرکز
گچساران(دوگنبدان) در میان تنگهای بزرگ و طوالنی
قرار گرفته است.
مرقد مطهر بیب��ی حکیمه(س�لام اهلل علیها) یکی
از پرآوازهترین و امامزاد ههای جنوب کش��ور بوده
که همه ساله پذیرای زائران بسیار زیادی از جنوب
کش��ور و کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس و ش��یعه
نش��ین از جمله کویت ،بحرین ،امارات ،قطر و دیگر
کش��ورهای عربی از جمله لبنان ،عراق ،عربس��تان
و سوریه است.
نخس��تین کنگره ملی بی بی حکیمه(س�لام اهلل علیها)
روزهای هفتم و هش��تم آبان ماه سال  93با حضور وزیر
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ،نماینده ولی فقیه و رئیس
س��ازمان مرکزی اوقاف و امور خیریه کشور ،مدیرعامل
بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(علیه السالم)،
استانداران و نمایندگان ولی فقیه در استانهای جنوبی و
میهمانان استانی در جوار حرم مطهر این امامزاده واجب
تکریم برگزار شد.

«بی بی حکیمه» ،مرواریدی در دل کوهستانهای زاگرس جنوبی
آس��تانه مقدس��ه حضرت بی بی حکیمه(س) خواهر امام
رضا(ع) چ��ون مرواریدی در دل کوهس��تانهای زاگرس
جنوبی و در نزدیکی خلیج نیلگون فارس قرار دارد.
بیش از  ۳۰۰بقعه متبرکه در استان کهگیلویه و بویراحمد
وجود دارد که همیش��ه ملجاء و مأمن مردم عاش��ق اهل
بیت این اس��تان بوده ان��د و در این می��ان حضرت بی بی
حکیمه(س) به عنوان مهمترین امام زاده در این اس��تان
جایگاه ویژه ای دارد.
بقعه متبرکه حضرت بی بی حکیمه(س) که طبق اس��ناد
وروای��ات مختل��ف ،از دخت��ران حضرت امام موس��ی بن
جعفر(ع) است در فاصله  ۸۰کیلومتری جنوب شهرستان
گچساران در موقعیت خاص جغرافیایی در میان کوههایی
صعب العبور و درکنار چشمه ای جوشان قرار دارد.
س��االنه بالغ بر یک میلیون نفر از سراسر کشور و کشورهای
حوزه خلیج فارس به زیارت بارگاه بی بی حکیمه(س) خواهر
تنی شاهچراغ(ع) در این شهرستان مشرف می شوند.
آنها به عش��ق اهل بیت راه پر پیچ و خم و ناهموار زیارتگاه
بی بی حکیمه را از میان تپه ماهورهای بلند گچساران می
پیمایند تا از این چش��مه گوارای معرفت و حقیقت جرعه
ای بنوشند.
این بقعه متبرکه در حدفاصل گچس��اران و بندر
گناوه ،همانند مرواریدی در میان تنگه ای عظیم
و طویل می درخشد و زائران و عاشقان اهل بیت را
به سوی خود می خواند.
در زمان حکومت بنی عباس که ظلم به س��ادات
فزونی گرفت ،گروههایی از اهل بیت در چند دوره
متوالی از مرزهای عراق خارج ش��دند و خود را به
ایران رساندند.
یکی از این گروهها کاروانی به سرپرس��تی احمد
بن موسی ش��اهچراغ(ع) بود که به قصد عزیمت
به دیار خراس��ان وارد خوزستان شدند اما در بین
راه لشکریان مأمون به این کاروان حمله کردند و
هرکدام از این کاروانیان به سمتی رفتند.
حضرت بی بی حکیمه(س) پس از ش��هادت غالم خود ،به
همراه کنیزش در تنگه ای در این منطقه پناه می برد و در
درون غاری مخفی می ش��ود و در همانجا ب��ر اثر بیماری
جان می سپارد.
در پایان قرن س��وم و اوایل قرن چه��ارم بقعه این امامزاده
به دس��ت ابو محمد حسن حاکم ارجان س��اخته شد و در
دورههای مختلف این کار ادامه یافت.
در دوره صفویه هم این بقعه متبرکه به دس��تور شاه عباس
نوسازی می ش��ود و در سال  ۱۰۹۹توسط حسن علی خان
زنگنه و پس از آن عطا اهلل بیک مرمت و تعمیر شد و در نهایت
به دستور امیر سلطان اویس والی بهبهان بازسازی شد.
این زیارتگاه در س��ال  ۶۶تحت مدیریت اوقاف کهگیلویه
و بویراحمد ق��رار گرفت و از آن زمان ارائه خدمات عمرانی
به آن آغاز شد.
فاز دوم عملیات احداث بقعه متبرکه در س��ال  ۷۱در ۱۲
هزار و  ۷۵۰متر مربع زیربنا انجام ش��د و در س��ال  ،۷۲فاز
سوم آن ادامه یافت.
طرح جامع آستان بی بی حکیمه تا آبانماه  ۸۰ادامه یافت
و طی آن شبستان ،صحن ،رواقها ایجاد و گنبدی به ارتفاع
 ۳۰متر ساخته شد که نیمی از آن در داخل کوه است.
بی بی حکیمه(س) از اصحاب کرامت است
نماینده ولی فقیه در کهگیلوی��ه و بویراحمد در خصوص
این بانوی گرانقدر می گوید :شواهد و مستند زیادی وجود
دارد که امام موسی بن جعفر فرزندی به نام بی بی حکیمه
داش��ته و ش��خصیتهای بزرگی همچون عالمه مجلس��ی

اش��اره کردهاند که این بیب��ی در کوههای بهبهان مدفون
اس��ت و اس��ناد و مدارک و کتابهای دیگ��ری نیز در این
زمینه وجود دارد.
آیت اهلل س��ید شرف الدین ملک حس��ینی می افزاید :این
بیبی مکرمه از اصحاب کرامت است و هیچ کس از مناطق
جنوب ایران ذه��ن اش خالی از خاط��رات و قصههایی از
کرامت بی بی در شفا و فرج امور نیست.
وی بیان می کند :باید به مس��ئله معرفی بیبی حکیمه به
مردم به مثابه یک رس��الت توجه کنی��م همانگونه که در
رسالت ماست حضرت معصومه و شاه چراغ را معرفی کنیم.
آیتاهلل ملک حسینی تصریح می کند :معرفی حضرت بی
بی حکیمه(س) خواهر امام رضا(ع) و آس��تان مقدس آن
بانوی معزز می تواند هویت جدیدی به این استان ببخشد و
این استان را به یک پیشینه معنوی و فرهنگی پیوند بزند.
وی م��ی افزای��د :این اس��تان همیش��ه ب��ا طبیعتش به
کش��ور معرفی شده اس��ت اما با معرفی حرم مطهر بی بی
حکیمه(س) اس��تانی زیارتی و سیاحتی خواهد شد و این
ظرفیت باالیی است که باید مورد استفاده قرار بگیرد.

س�فر صدها هزار زائر به بی ب�ی حکیمه(س) در
عید نوروز امسال
اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد نی��ز در این خصوص می
گوید :مردم این اس��تان مفتخر ب��ه میزیانی بیش از ۳۰۰
امام زاده هس��تند که در راس آنها ،امام زاده بی بی حکیمه
خاتون فرزند بالفصل امام موس��ی کاظم(ع) و خواهر امام
رضا(ع) به عنوان یکی از پر آوازه ترین امام زادههای جنوب
کشور قرار دارد.
سید موسی خادمی می افزاید :این امام زاده واجب التعظیم
و عظیم الش��ان همه س��اله عالوه بر زائرین درون استانی
پذی��رای زائران و مش��تاقان خود از اقصی نقاط کش��ور به
ویژه اس��تانهای فارس ،بوشهر ،خوزستان ،چهار محال و
بختیاری و همچنین عالقمندان به اهل بیت از کشورهای
حوزه خلیج فارس است.
وی بی��ان می کن��د :به رغم ق��رار گیری مرق��د مطهر بی
بی حکیم��ه در موقعیت جغرافیایی س��خت ،توپوگرافی
نامناس��ب و ش��رایط آب و هوایی گرم ،ع��دم برخورداری
از مس��یر ارتباطی مناس��ب و امکانات رفاهی و اقامتی در
خور امام زاده بی بی حکیمه ،در ایام نوروز س��ال  ۹۳بیش
از صدها هزار نفر زائر داش��ته اس��ت که بیانگر عمق ارادت
مردم و ظهور کرامات عدی��ده از این بانوی مکرمه بزرگوار
برای زائران است.
خادمی به نیازهای آس��تان مقدس این امامزاده اشاره می
کند و می گوید :حرم بی ب��ی حکیمه یه عنوان یک کانون
فرهنگ��ی و مذهبی توس��عه خدمات رفاه��ی آن نیازمند
حمایت ملی ،سرمایه گذاری بیشتر و کمک خیرین است.

اس��تاندار ،فراهم کردن امکانات زیر ساختی برای معرفی
این ام��ام زاده را ضروری می داند و م��ی افزاید :معرفی هر
چه بیش��تر ش��خصیت حضرت بی بی حکیم��ه و تعمیق
شناخت معرفت دوس��تداران حضرت نس��بت به ایشان،
معرفی آن حضرت در سطح کش��ور ،آشنا نمودن و اطالع
یافتن محبان اهل بیت به وجود این بقعه متبرکه ،تالش در
راستای اجرای سیاست مد نظر مقام معظم رهبری مبنی
بر تبدیل ش��دن بقاع متبرکه به قطبهای فرهنگی ،بهره
گیری از ظرفیتهای عظیم معنوی و تاریخی در امر توسعه
گردشگری و مذهبی از دیگر اولویتها در این زمینه است.
لزوم رفع مش�کالت جاده دسترسی به مرقد بی
بی حکيمه
جاده دسترس��ی به این امام زاده واج��ب التعظیم یکی از
مهمترین مش��کالت زائران در س��فر به ای��ن زیارتگاه در
جنوب کشور است.
هم اکنون دو جاده دسترس��ی به ای��ن بقعه وجود دارد که
یکی از آنها از محور گچساران به گناوه منشعب می شود و
دیگری از باباکالن به سمت این امامزاده می آید اما هردو این
جادهها به خاطر عبور از تپه ماهورها و کوههای
صعب العب��ور از وضعیت مناس��بی برخوردار
نیس��تند .این در حالی اس��ت که این جادهها
جزء جادههای دسترسی به چاههای نفتی این
منطقه نیز محسوب می شوند.
نماینده گچس��اران و باشت در مجلس در این
خصوص می گوید :مرقد مطهر بی بی حکیمه
در یک جای محدود و منطقه ای کوهس��تانی
واقع ش��ده و جاده دسترس��ی ب��ه آن یکی از
مهمترین مشکالت این بقعه است.
غالمرضا تاجگردون می افزای��د :تا این جاده
ترانزیتی نشود مشکل همچنان پا برجاست و
باید برای رفع این مشکل تالشی ملی صورت
گیرد.
وی بر گس��ترش نقش ملی در توس��عه حرم مطهر بیبی
حکیمه(س) خواهر امام رضا(ع) تاکید می کند و بیان می
دارد :تاکنون اس��تان کهگیلویه و بویراحمد و شهرس��تان
گچس��اران در حد بضاعت نقش خود را به خوبی ایفا کرده
اند اما اکنون نیاز به برنامههای ملی برای توس��عه این حرم
مطهر است.
تاجگردون تصریح می کند :وزارت راه پذیرفته که این جاده
باید ملی ش��ود و امیدوارم کار مطالعات و اجرای آن هر چه
سریعتر آغاز شود.
تاجگردون بر توس��عه امکانات رفاهی و خدمات رسانی به
زائری��ن نیز تاکید می کند و می گوید :مرقد مطهر حضرت
بیبی حکیمه پس از ش��اهچراغ(ع) مهمترین زیارتگاه در
جنوب کشور است.
وی تصریح می کند :این مرق��د مطهر برکتی بزرگ برای
استان کهگیلویه و بویراحمد و جنوب غربی کشور است که
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و معرفی آن نقش مهمی
در توسعه منطقه خواهد داشت.
مرقد مطهر این خواهر امام غریب(ع) در جنوب ایران غریب
مانده است و به رغم آنکه ش��یعیان کشورهای حوزه خلیج
فارس این امامزاده عظیم الشأن را به خوبی می شناسند اما
اغلب مردم کشور او را نمی شناسند و این بانوی گرانقدر در
ایران ناشناخته مانده است .اگر چه چندی پیش کنگره این
دختر امام موسی بن جعفر(ع) با هدف معرفی ابعاد مختلف
شخصیتوزندگیآنبانویبزرگواربرگزارشداماشناساندن
هرچه بیشتر بی بی حکیمه مستلزم تالش بیشتر مسئولین
ملی و رفع مشکالت مرقد مطهر آن امامزاده است.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

بزرگداشت
امامزادگان

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع):

سخنان امام رضا(ع) در قالب فیلم کوتاه به جهانیان منتقل شود
هفتمیننشستشورایهماهنگیبزرگداشت
جشنهای مردمی دهه کرامت با حضور آیت
اهلل محمد محمدی ری شهری؛ تولیت آستان
مقدس حض��رت عبدالعظیم حس��نی(ع) و
امام��زادگان همجوار،س��یدجواد جعف��ری
مدیرعامل بنی��اد بین المللی ام��ام رضا(ع)،
حج��ت االس�لام والمس��لمین حمیدرض��ا
ارباب س��لیمانی؛ رئیس ش��ورای هماهنگی
بزرگداشت جش��نهای مردمی دهه کرامت،
عباس سلیمی؛ معاون فرهنگی این آستان و
جمعی از اعضای این شورا برگزار شد.
تولیت آس��تان مقدس حض��رت عبدالعظیم
الحسنی(ع)در این مراسم با تاکید باستفاده از
هنر برای انتقال فرهنگ اهل بیت(ع) به نسل
جوان گفت :می توان سخنان حضرت رضا(ع)
را در قالب فیلمهای کوتاه بیان کرد.
آی��ت اهلل محمد محم��دی ری ش��هری در
هفتمی��ن نشس��ت ش��ورای هماهنگی دهه
کرامت که در تاالر ش��یخ کلینی(ره) آستان
مق��دس عبدالعظی��م الحس��نی(ع) برگزار
ش��د ،تصریح کرد :هر ک��س از جمله اعضای
بزرگداش��ت ده��ه کرامت ب��ه مجلس اهل
بیت(ع) خدمت می کند مش��مول این دعای
حضرت رضا(ع) می شود که «خدا رحمت کند
هر کس امر ما را زنده نگه می دارد».
وی افزود :وظیفه اصلی و مهم آستان مقدس
حضرتعبدالعظیمالحسنی(ع)توسعهمکتب
اهل بیت(ع) است.
تولیت آس��تان مقدس حض��رت عبدالعظیم
الحسنی(ع) ادامه داد :برنامههای دهه کرامت
دچار تکرار نش��ود و از ظرفیت این دهه برای
آش��نایی نس��ل جوان با معارف ناب اس�لام
استفاده شود.
ری شهری گفت :امام رضا(ع) در سخنانی می
فرمایند بیان س��خنان ما برای مردم موجب
احیای مکتب ما می شود و اگر آنان بدانند ما
چه می گوییم حتما دنبال ما می آیند.
وی افزود :انتقال س��خنان اه��ل بیت(ع) به
جهانیان از لوازم زمینه سازی فرهنگی برای
ظهور امام زمان(عج) است.
اس��تاد درس خارج ح��وزه علمیه با اش��اره به
تالشهای��ی که برای تهیه حکم��ت نامههای
رضوی ،فاطمی و علوی می ش��ود ،خاطرنشان
کرد :به آقای رییسی تولیت آستان مقدس امام
رضا(ع)گفتمبهترینهدیهبرایزایرانحضرت
امامرضا(ع)وحتیبرایمسئوالنآستانقدس
رضوی“حکمتنامهرضوی”است.
وی گفت :استفاده از هنر برای انتقال فرهنگ
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اهل بیت(ع) به نس��ل جوان ایران و جهان در
دهه کرامت الزم است .ضمنا سخنان حضرت
رضا(ع) در قالب فیلمهای یک یا  2دقیقه ای
برای جوانان و مردم بیان شود.
ری شهری همچنین با اشاره به شبهات درباره
حضرت حمزه بن موس��ی(س) خاطرنش��ان
کرد :برخی محدثان و بزرگان از جمله عالمه
مجلسی ایشان را فرزند بالفصل امام رضا(ع)
می دانند ،بنابراین وظیفه مس��ئوالن آستان
مقدس عبدالعظیم الحسنی(ع) در گسترش
و تکریم معارف اهل بیت(ع) سنگین تر است.
سید جواد جعفری :دهه کرامت مانند
دهه محرم نهادساز است
در ادامه سید جواد جعفری گفت :دهه کرامت
شبیه دهه نخس��ت محرم نهادساز است و در
مسیر شادی و فرهنگس��ازی در رابطه با اهل
بیت(ع) است.
مدیرعامل بنی��اد بین المللی ام��ام رضا(ع)
افزود :پدیدههای فرهنگ��ی با توجه به عالقه
مندیهای اشخاص دوام دارند در این زمینه
می توان به دهه نخس��ت محرم اش��اره کرد و
گفت ک��ه رویدادها و فعالیتهای نهادس��از
ماندگار می شوند.
وی افزود :دهه کرامت ش��بیه دهه نخس��ت
محرم نهادساز است و در مسیر سرور و شادی
و فرهنگسازی در رابطه با میالد امام رضا(ع)
و حضرت معصومه(س) و س��ایر پیش��وایان
دینی است.
مدیرعامل بنی��اد بین المللی ام��ام رضا(ع)
خاطرنش��ان کرد :عطشی سیری ناپذیری در
مورد دانس��تن معارف اهل بیت(ع) از جمله
آموزههای منقول از امام رض��ا(ع) در ایران و
سایر کشورها وجود دارد.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
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(ع)

دبیر چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) ،اضافه ک��رد :تمام ارکان جامعه
اعم از دولت و مردم در دهه کرامت به حرکت و
جنبش در می آیند و این دهه مصداق همراهی
و همکاری دولت با مردم است.
برنامهه�ای ده�ه کرام�ت ه�ر روز
مردمیتر برگزار میشوند
حجتاالسالم والمسلمین حمیدرضا ارباب
س��لیمانی در ادامه این نشست ،گفت :فلسفه
وج��ودی ش��ورای هماهنگی ده��ه کرامت،
مدیریت برنامههای این دهه همراه با مشارکت
مردم است.
وی افزود :پایگاههای مختلف مردمی جامعه
از جمله مساجد ،کانونهای فرهنگی هنری
مساجد ،پایگاههای بس��یج ،بقاع متبرکه و ...
حضور و نقش موث��ر و پررنگی در برنامههای
دهه کرام��ت دارند و این نقش آفرینی هر روز
برجستهتر میشود.
دبیر س��تاد عالی کانونهای فرهنگی هنری
مس��اجد ،خاطرنش��ان ک��رد :نقشآفرینی
آستانهای مقدس رضوی ،فاطمی ،حسنی
و احمدی ،موجب برگزاری پربارتر و باشکوه
تر برنامههای دهه کرامت میشود.
وی خاطرنش��ان ک��رد :دبیرخان��ه ش��ورای
هماهنگی بزرگداش��ت جش��نهای مردمی
دهه کرامت تالش کرده اس��ت تا با همدلی و
همکاری بیش از  ۳۰مرکز و نهاد ،هماهنگی
و همآوایی مناسبی برای پیشبرد اهداف این
مهم را فراه��م کند و نتیجه اینکه این حرکت
هدفمند جمعی ،شبکهس��ازی ،نهادسازی و
بومیسازی است و آنچه این منظومه را تکمیل
میکند ،تولید و عرضهی محتوای مناس��ب
است که برای تامین آن از تولیتهای محترم

آستانهای رضوی ،فاطمی ،احمدی و حسنی،
استمداد میطلبیم.
حجت االسالم ارباب سلیمانی گفت :شورای
هماهنگی بزرگداش��ت جش��نهای مردمی
ده��ه کرامت ،الگ��وی موف��ق و زیبایی برای
س��ایر مناس��بتها ،برنامهها و فعالیتهای
فرهنگی کشور است .این الگو نشان میدهد
اگ��ر دس��تگاههای فرهنگی ب��ا برنامهریزی
صحیح و هدفگذاری سنجیده و رعایت اصول
کار جمعی به میدان بیایند ،کارهای بزرگ و
ارزشمند و ماندگاری را رقم میزنند .خصوصا
اگر روح حاکم ب��ر آن کار ،معارف قرآن و اهل
بیت(علیهم السالم) باشد.

برنامههای دهه کرامت در  ۸هزار بقعه
برگزار میشوند
مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه
کشور هم در ادامه نشست گفت :فرهنگسازی
در زمینه ش��ادی و نش��اط از دس��تاوردهای
شورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه کرامت
اس��ت زیرا عموما برنامه و فرهنگ مشخصی
برای برپایی جشن در اعیاد و والدتها وجود
ندارد.
حجت االس�لام س��یدمحمد کاظم موسوی
متق��ی خاطرنش��ان ک��رد :همان ط��ور که
برنامههای سوگواری حسینی کامال مردمی
برگزار می شوند باید برنامههای دهه کرامت
نیز مردمی و مستقل از نهادهای دولتی برگزار
شوند.

شورای هماهنگی دهه کرامت از فضای
مجازی غافل است
نماینده ش��ورای عالی فضای مجازی در ادامه
نشست ش��ورای هماهنگی بزرگداشت دهه
کرامت ،گفت :شورای عالی فضای مجازی بنا
بر شرح وظایف خود نمی تواند در امور اجرایی
برنامههای دهه کرامت دخالت کند بلکه صرفا
در برنام��ه ریزیه��ا و هماهنگیهای کالن و

 ۲۰۰اتحادی�ه اصناف کش�ور در دهه
کرامت آذینبندی میشوند
نماین��ده اصن��اف در ش��ورای هماهنگ��ی
ده��ه کرامت نی��ز در ای��ن نشس��ت ،گفت:
اتحادی��ه اصن��اف با ارس��ال بخش��نامهها و

راهبردی آن فعالیت می کند.
حجت االسالم حاجیحسینی افزود :متاسفانه
برخی اعضای شورای هماهنگی دهه کرامت
نس��بت به اهمیت فضای مج��ازی کم توجه
هستند.
وی خاطرنشان کرد :این شورا از طریق ارتباط
ب��ا نهادها و مراکزی مانن��د حوزههای علمیه
می تواند محتوای الزم برای برنامههای دهه
کرامت را اطالع رسانی کند.
نماینده ش��ورای عالی فضای مجازی اضافه
ک��رد :ش��ورای هماهنگی بزرگداش��ت دهه
کرامت و ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری
مساجد کشور باید با راه اندازی کانال تلگرامی،
برنامههای دهه کرامت و س��ایر مناسبتها را
اطالع رسانی کنند.

دستورالعملهایی به زیرمجموعههای خود
در سراس��ر کش��ور برنامههای دهه کرامت را
ابالغ کرده است.
مصطفی بهارلوی��ی اف��زود :اتحادیه اصناف
کش��ور در نخس��تین روز ده��ه کرامت یک
میلی��ون و  500ه��زار پیامک ب��ه واحدهای
صنفی با موضوع این دهه ارسال می کند.
نماین��ده اصن��اف در ش��ورای هماهنگ��ی
بزرگداش��ت دهه کرامت ،خاطرنشان کرد :از
س��وی اتحادیه اصناف با هماهنگی سازمان
اوقاف و ام��ور خیریه در ده��ه کرامت تعداد
قابل توجهی از آستان امامزادگان را غبارروبی
می شود.
وی ادامه داد :دیدار با خانواده ش��هدا همراه با
تقدیم گل و هدایا به آنها برنامه دیگر اتحادیه

اصناف کشور در دهه کرامت است.
نماین��ده اصن��اف در ش��ورای هماهنگ��ی
بزرگداشت دهه کرامت ،ادامه داد :همچنین
اتحادیه اصناف کش��ور ب��ا هماهنگی صنف
نانوایان اق��دام به توزیع رای��گان نان در دهه
کرامت خواهد کرد.
وی اف��زود :آذین بندی بارگاهه��ای تهران و
سراسر کشور برنامه دیگر این اتحادیه است.
نماین��ده اصناف در ش��ورای هماهنگی دهه
کرامت ،خاطرنش��ان ک��رد 200 :اتحادیه در
سراسر کشور در ایام دهه کرامت آذین بندی
می شوند.
وی با اش��اره ب��ه برگزاری برنامه «زیر س��ایه
خورش��ید» توس��ط اتحادیه اصناف کشور،
اضافه کرد :حرم مطهر رضوی و آستان مقدس
حضرت معصومه(س) در سالروز تولد این دو
بزرگوار گلباران خواهد شد.
بهارلویی گفت :اتحادیه اصناف کش��ور با راه
اندازی کانال تلگرام ویژه دهه کرامت ،برنامهها
و جشنهای اتحادیههای اصناف سراسر کشور
در این دهه را اطالع رسانی کند.
معاون فرهنگی آس�تان عبدالعظیم
الحس�نی(ع) :ه�دف از برگ�زاری دهه
کرامت گس�ترش آموزههای رضوی در
جامعه است
معاون فرهنگی آستان عبدالعظیم حسنی(ع)
گفت :دهه کرامت یک برنامه نمایشی نیست
که طی آن برنامهها و جشنهایی برگزار شود
بلکه هدف آن ،تبیین و گس��ترش آموزههای
رضوی در جامعه است.
عباس سلیمی گفت :جهان گرفتار آشوبها و
بالیای فراوانی است که بخشی از آن گریبان
ما را نیز گرفته است.
وی افزود :ق��رآن علت العل��ل گرفتاریهای
بشر را دوری از یاد خدا ،عمل نکردن به قرآن
و محرومیت از ان��وار اهل بیت(ع) معرفی می
کند.
معاون فرهنگی آس��تان حضرت عبدالعظیم
الحسنی(ع) خاطرنشان کرد :سخنان حضرات
معصومین(ع) راه گش��ای بش��ریت و نجات
بخش آنان از گرفتاریها است.
وی اضافه کرد :دهه کرامت یک برنامه نمایشی
نیس��ت که طی آن صرفا مجموعه برنامهها و
جشنهایی برگزار شود بلکه هدف آن ،تبیین
و گس��ترش آموزهه��ای رض��وی و زندگانی
حض��رت معصومه(س) و حض��رت احمد بن
موسی(ع) است.
سلیمی گفت :مجموعه آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم الحس��نی(ع) ت�لاش می کند تا
در نخس��تین س��ال عضویت خود در س��تاد
بزرگداشت دهه کرامت به این مناسبت ویژه
برنامههایی را برگزار کند.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

قدمگاهها

در استقبال از چهاردهمین جشنواره امام رضا(ع)؛

ورود کاروان امام رضا(ع) به ایران در جوار شهدای گمنام خرمشهر بازآفرینی
شد
واقعه تاریخی ورود حضرت ثامن الحجج(ع) به ایران
با برگزاری آیین نمادین ورود کاروان امام رضا(ع) در
مسجد جامع خرمشهر و در جوار شهدای گمنام این
شهر بازآفرینی شد.
در استقبال از جشنهای دهه کرامت و چهاردهمین
دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) مراسم سالروز
ورود امام رضا(ع) به ایران شامگاه  13مرداد با برگزاری
مراس��م ورود کاروان نمادی��ن حضرت رض��ا(ع) در
خرمش��هر و با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن
استانی و شهرستان گرامی داشته شد.
این مراسم که سالهای گذشته در مرز شلمچه برگزار
می شد ،امسال به درخواس��ت مردم در مرکز شهر و
از خیابان انقالب به سمت مسجد جامع خرمشهر در
کنار مرقد شهدای گمنام باز آفرینی شد.
ش��عرخوانی ،حماسه سرایی ش��اعران خرمشهری،
سخنرانی مس��ئوالن و.همچنین اجرای نمایش ماه
غریب از جمله برنامههای حاشیه این مراسم بود که با
استقبال فراوان روبرو شد.
همچنین در حاش��یه این مراس��م گردهمایی بزرگ
دختران و پس��ران زیر  18س��ال با نامهای «رضا» و
«معصوم��ه» و اهدا جوایز به  14نفر از آنها ،مس��ابقه
نقاشی با موضوع امام رضا(ع) توسط کودکان و مسابقه
خطاطی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار شد.
آیین نمادین ورود کاروان امام رضا(ع) به خرمش��هر
از س��ال  1387آغاز و پس از آن همه ساله این آیین با
شکوه همزمان با آغاز دهه کرامت و میالد کریمه اهل
بیت حضرت معصومه(س ) و به شکرانه سالروز ورود
امام رضا(ع) به ایران از مرز شلمچه باآفرینی شد.
طبق روایات در س��ال  ۲۰۰هجری قمری به دستور
مأم��ون خلیفه وقت هجرت اجب��اری امام رضا(ع) از
مدینه به مرو شکل گرفت .در این هجرت اولین نقطه
خاک کشورمان که متبرک به قدوم حضرت علی بن
موسی رضا(ع) شد ،ش��لمچه بود که به دروازه تشیع
شهرت پیدا کرد و براین اس��اس چند سالی است که
خرمشهر و شلمچه این ورود تاریخی را گرامی داشته
و با حرکت کاروان نمادین صحنه ورود امام رضا(ع) را
بازسازی می کند.
آیین نمادین ورود کاروان امام رضا(ع) به کش��ورمان
به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان،
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دیبرخانه کانونهای مساجد خوزستان ،اداره فرهنگ
و ارش��اد اسالمی خرمشهر و با مش��ارکت و همکاری
منطقه آزاد اروند و فرمانداری خرمشهر برگزار شد.
امام جمعه موقت خرمش�هر :اسلام ناب به
برک�ت حضور امام رضا(ع) در ایران گس�ترش
یافت
ام��ام جمعه موقت خرمش��هر با اش��اره ب��ه اهمیت
گرامیداشت سالروز تاریخی ورود امام رضا(ع) به ایران
گفت :مس��تندات این واقعه تاریخی باید گردآوری و
ثبت معنوی شود.
حجت االسالم محمد جواد عادل پور امام جمعه موقت
خرمش��هر در آیین ورود کاروان نمادین امام رضا(ع)
به ایران ،در خرمشهر اظهار کرد :اگرچه تاریخ دقیق
ورود امام رضا(ع) به کشورمان ایران مشخص نیست
اما براساس اطالعاتی که مورخین داده اند این تاریخ
در مرداد یا شهریور است.
وی با بیان اینکه هجرت تاریخی امام رضا(ع) به ایران
در سال  195شمسی و یا سال  200قمری بوده ،افزود:
تاریخ دقیق ورود این امام همام به کشور مهم نیست
بلکه آنچه که م��ورد اهمیت قرار دارد ،ورود تش��یع
و اس�لام اصیل به ایران در راس��تای هجرت این امام
بزرگوار به این سرزمین است.
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(ع)

حجت االسالم عادل پور با تاکید براینکه امام رضا(ع)
باعث گسترش تشیع در ایران شدند ،خاطرنشان کرد:
این امام بزرگوار در مس��یر هجرت خود تا مرو با گذر
از شهرهای مختلف ایران و گسترش آموزههای ناب
اسالمی باعث شدند مردم ایران بیشتر به اهمیت اهل
بیت(ع) واقف شوند.
وی ادامه داد :اگرچه امامان پیش از امام رضا(ع) نیز در
راستای گسترش اسالم تالش کردند ،اما عظمت امام
رضا(ع) باعث ش��د محبت اهل بیت(ع) در دل مردم
ایران دو چندان شود و با سخنرانیهایشان باعث شدند
تمیز حق از باطل برای مردم آسانتر شود و مردم ایران
عاشقانه به سمت تشیع گرایش پیدا کنند.
امام جمعه موقت شهرس��تان خرمشهر تصریح کرد:
براین اس��اس تشیع در ایران اسالمی به برکت حضور
امام رضا(ع) گسترش یافت و برکات این حضور تا امروز
در حکومت اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران احساس می شود.
وی اذعان کرد :ایران اس�لامی امروز ما جلوه ای از راه
ائمه اطهار دارد و امنیت ،پیشرفت کشور ،الگو شدن
جمهوری اس�لامی ایران برای تمام عالمیان همه از
برکات امام رضا(ع) و اهل بیت(ع) است.
حجت االس�لام عادل پور با تاکید براینکه خوزستان
دروازه ورود تشیع به ایران است ،ادامه داد :مردم این
سرزمین نه تنها در زمان امام رضا(ع) از تشیع استقبال
کردند بلکه پس از آن نیز حافظ مکتب تشیع شدند و
در طول تاریخ حافظ این میراث گرانبها خواهند بود.
وی تصریح کرد :در حال حاضر مردم خوزستان با جان
و دل و خون و اوالد خود مدافع حریم اهل بیت عصمت
و طهارت(ع) هستند.
امام جمعه موقت خرمش��هر در بخش دیگر سخنان
خود با اش��اره به اهمیت گرامیداشت سالروز تاریخی
هجرت ام��ام رضا(ع) به ایران بیان ک��رد :این میراث
گرانبها و دروازه بودن خرمشهر برای ورود تشیع و تفکر
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) باید ثبت معنوی شود .
وی تاکی��د کرد :میراث فرهنگی بای��د به دنبال ثبت
معنوی این واقعه تاریخی و جمع آوری اسناد آن باشد .

سید جواد جعفری در مراسم باشکوه سالروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور:

پیام اصلی حدیث سلسله الذهب اطاعت از والیت است
مراس��م باش��کوه س��الروز ورود امام رضا(ع) به
نیشابور ،با حضور هزاران نفر از مردم نیشابور و با
سخنرانی سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین
المللی امام رضا(ع) و مظفری فرماندار نیشابور در
این شهر برگزار شد.
سید جواد جعفری با قدردانی از مسئوالن برگزار
کننده مراسم س��الروز ورود امام رضا(ع)  ،گفت:
سپاسگزار کسانی هس��تیم که مبدع و بانی این
حرکت مبارکند و با نیت خیر خود باعث شدند تا
همه کسانی که دل در گرو امامت و والیت دارند
در این مراسم حاضر شوند و چراغ پرفروغ یاد امام
رضا(ع) در این دیار روشن و زنده بماند.
وی اظه��ار کرد :امام رضا(ع) در مس��یر طوالنی
هجرت تاریخی شان از مدینه تا مرو ،از شهرهای
مختلفی عبور کردند و قدمگاههای مختلفی در
مسیر عبور حضرت ثبت شده ،اما این نیشابور بود
که توسط آن حضرت برای قرائت حدیث شریف
سلسله الذهب انتخاب شد.
مدیرعام��ل بنیاد بی��ن المللی ام��ام رضا(ع) به
جایگاه ویژه شهر نیشابور در عصر رضوی اشاره و
تصریح کرد :در عصر امام رضا(ع) ،نیشابور مهد
علما و دانشمندان و فضال بود و من معتقدم این
ویژگی در تاریخ تکرار ش��ده و حضور باش��کوه
مردم این شهر در مراسم سالروز ورو امام رضا(ع)
به نیش��ابور گویای اعتقاد و ب��اور دینی و دانایی
و آگاهی مردمان این دیار اس��ت که هر س��اله با
ش��کوه هر چه تمام تر یاد و نام ام��ام رضا(ع) را
پاس می دارند.
جعفری به جایگاه واالی حدیث سلسله الذهب
اشاره کرد و گفت :آنچه در این حدیث مهم است
آن است که توحید به تنهایی کفایت نمی کند و
در کنار آن باید به والیت پرداخت.

وی پیام اصلی حدیث سلس��ه الذهب را اطاعت
از والیت دانست و ادامه داد :اعتبار نظام مقدس
جمهوری اس�لامی و انقالب اس�لامی ایران به
والیت فقیه است و همین پیروی از والیت موجب
استقرار این نظام الهی و پشت سر گذاشتن همه
دشمنیها و الگویی برای مبارزه با ظلم و ستم در
هر نقطه ای از عالم می باشد.
نیش�ابور توقفگاه معنادار امام رضا(ع)
در هجرت تاریخی شان به ایران بود
فرماندار نیشابور نیز در مراسم سالروز ورود امام
رض��ا(ع) به این ش��هر گفت :در س��فر طوالنی و
پربرکت از مدینه تا مرو حضرت رضا(ع) ،نیشابور
تنها خطه و سرزمینی بود که این امام همام توقف
معنادار داشتند و این مساله مایه مباهات مردم
این سرزمین است.
مظف��ری اظهار ک��رد :هنوز هم بع��د از قرنها و
سالها این مراس��م نمادین در نیشابور به جهت
گرامیداشت این روز بزرگ برگزار می شود.

رئیس ستاد بزرگداشت سالروز ورود امام رضا به
نیشابور افزود :یکی از افتخارات نیشابور میزبانی
شایسته اجدادان ما از امام رضا(ع) بوده است و در
مسیر طوالنی سفر پربرکت امام رضا(ع) از مدینه
تا مرو تنها جایی که امام برای توقف معنادار خود
آن را انتخاب کردند خطه و سرزمین نیشابور بود.
وی ادامه داد :حضرت رضا(ع) در توقفش��ان در
نیش��ابور حدیث معروف سلس��له الذهب را نقل
کردند و راویان حدیث بسیاری این حدیث را به
نسلهای بعد منتقل کردند.
مظفری خاطرنشان کرد :امروز نیز مردم نیشابور
همواره ثابت کردند که پیروان خوبی برای والیت
امر هستند.
در ادامه این مراسم مسئوالن و نیروهای نظامی و
انتظامی به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
حرکت کاروان نمادین امام رضا(ع) از میدان امام
خمینی به سوی مسجد جامع نیشابور با حضور
گسترده هزارن نفر از اقشار مختلف مردم از دیگر
برنامههای این مراسم بود.
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(ع)

قدمگاهها

حرم مطهر امام رضا(ع) مقصد نهایی قدیمی ترین کاروان پیاده رضوی

پیاده روی بافقیها روز والدت حضرت معصومه(س) در مشهد پایان می یابد
کاروان پیاده هیات الرضا بافق همزمان با والدت
حضرت معصومه(س) با رسیدن به حرم حضرت
رضا(ع) به سفر معنوی بیش از 1100کیلومتری
خود پایان می دهند.
س��یدهادی موسوی مس��ئول پژوهش کاروان
پیاده هیات الرضا(ع) شهرستان بافق یزد اظهار
کرد :این کاروان امسال برای بیست و چهارمین
سال پیاپی از شهرس��تان بافق یزد حرکت خود
را آغاز ک��رده و در ایام والدت امام رضا(ع) و دهه
کرامت به مشهدالرضا(ع) می رسند.
مس��ئول پژوهش کاروان پیاده هیات الرضا(ع)،
شهرس��تان بافق یزد افزود :کاروان پیاده هیات
الرض��ا(ع) شهرس��تان بافق حرکت خ��ود را از
 18تیرم��اه گذش��ته آغاز ک��رد و در روز والدت
حض��رت معصومه(س) به ح��رم مطهر حضرت
رض��ا(ع) می رس��ند .این
کاروان ه��م اکن��ون در
 90کیلومتری مش��هد در
منطقه روس��تای گرماب
ق��رار دارن��د و تا س��ه روز
دیگر به مش��هدالرضا(ع)
می رسند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه حضور
 160زائ��ر در این کاروان
پیاده بیان کرد :زائران این
کاروان هر سال تغییر می
کنند و امس��ال نیز زائران
زیارت اولی کاروان پیاده
هی��ات الرض��ا باف��ق را
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همراهی می کنند.
مس��ئول پژوهش کاروان پیاده هیات الرضا(ع)
شهرستان بافق یزد خاطرنشان کرد :این کاروان
هر س��ال به نام یکی از ائمه گذاش��ته می شود و
امس��ال به نام حضرت رباب(س�لام اهلل علیها)
نامیده شده است.
وی با اش��اره به برنامههای فرهنگی در طول این
مسیر گفت :جزء خوانی قرآن کریم ،قرائت دعای
عهد و زیارت عاشورا از جمله برنامههایی است که
در طول این مسیر داریم .سخنرانی ،جلسههای
معرفتی در بین اقامه نمازهای ظهر و عصر ،مغرب
و عش��اء ،بیان احکام ،بحثهای اخالقی و پاسخ
به سواالت ش��رعی بخش دیگری از برنامههایی
فرهنگی اس��ت که در طول این مس��یر در نظر
گرفته شده است.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

موس��وی ادام��ه داد :ب��ا توجه به گس��تردگی
ش��بکههای مجازی یک��ی از اقدامات مهمی که
توسط زوار پیاده این کاروان صورت گرفته است
کنار گذاش��تن این دنیای مجازی در طول این
سفر است تا با فراغت بال و ذهن خود را به دریای
عظیم معرفتی این سفر معنوی متصل کنند.
وی اصل��ی ترین ه��دف این حرک��ت معنوی را
ش��ناخت معرفتی اه��ل بیت(ع) عن��وان کرد و
افزود :همانطور که مرجع عالیقدر جهان اسالمی
آیت اهلل مکارم شیرازی فرمودند که کاروانهای
پی��اده را تنها یک پیاده روی س��اده ندانید بلکه
این کاروانها دانشگاه سیار هستند ،ما نیز تالش
کرده ایم تا زوار این کاروان با بحثهای معرفتی
آشنایی بیشتری پیدا کنند.
مس��ئول پژوهش کاروان پیاده هیات الرضا(ع)
شهرس��تان بافق یزد ادامه
داد :به همین منظور تمام
مس��یر حرک��ت حضرت
رضا(ع) از مدینه تا مرو به
صورت کامل مورد تحقیق
قرار گرفته اس��ت تا جایی
که حتی به سورههایی که
حضرت در نمازهای خود
در این مسیر تالوت کرده
اند نیز توجه شده است.
ی��ادآوری می ش��ود؛ این
کاروان قدیم��ی تری��ن
کاروان پی��اده روی بارگاه
رضوی است.

همزمان با دهه کرامت؛
هشتمین جشنواره
سراسری «آه و آهو» در
کاشان برگزار می شود
مدیر مؤسس��ه خادمین امام رضا(ع) شهرستان
کاشان گفت :هشتمین جشنواره سراسری آه و
آهو ،از ویژه برنامههای چهاردهمین جش��نواره
بین المللی امام رضا(ع) در شهرس��تان کاشان
برگزار می شود.
روح اهلل توکل��ی ترویج و توس��عه فرهنگ امام
رضا(ع) و فرهنگ اهل بی��ت(ع) را از مهم ترین
اهداف هشتمین جشنواره سراسری آه و آهو در
کاش��ان اعالم و اظهار کرد :هشتمین جشنواره
سراسری آه و آهو در کاشان و در دهه کرامت که
دهه ش��ادی ائمه اطهار(ع) است برخالف برخی
که مدعی هس��تند اسالم دین غم و غصه است با
رویکرد شادی از ائمه اطهار(ع) برگزار می شود.
وی یادآور ش��د :مراس��م افتتاحیه هش��تمین
جشنواره سراسری آه و آهو در شهرستان کاشان
همراه با ورود پرچ��م گنبد امام رضا(ع) به محل
جشنواره و اجرای زنده نقاره زنی آغاز خواهد شد.
توکل��ی گف��ت :مراس��م افتتاحیه هش��تمین
جش��نواره سراس��ری آه و آه��و در شهرس��تان
کاش��ان ،پنجشنبه ش��ب  14مرداد ماه در شب
میالد حضرت معصومه(س) با انجام نقاره زنی و
اهتزاز پرچم مطهر گنب��د امام رضا(ع) در محل
جشنواره ،نور افشانی ،تواشیح آغاز می شود.
وی ،همای��ش طب رض��وی ،همایش اش��عار و
نواهای رضوی ،ویژه برنامه شعر خوانی ،مولودی
خوانی ،جش��ن کودکان رضوی با اجرای حجت
االسالم مهدیزاده ،همایش زندگی به رنگ خدا،
سخنرانی حجت االس�لام دهنوی ،نمایش طنز
و مس��ابقه ،همایش تکریم خانواده ،س��خنرانی
حجت االسالم فرجی مدیر حوزه علمیه کاشان،
تکریم همس��ران جانبازان و خان��واده مدافعان
حرم را از جمله برنامههای هش��تمین جشنواره
سراسری آه و آهو اعالم کرد.
مدیر مؤسس��ه خادمین امام رضا(ع) شهرستان
کاشان همچنین ،برگزاری همایش بزرگداشت

مقام امامزادگان با حضور خادمان همراه با تقدیر
و تجلی��ل از خادمان نمونه ،س��خنرانی حجت
االس�لام صدیقی ،همایش مهدوی��ت و قرآن،
سخنرانی حجت االسالم عالی ،مناجات خوانی
و همایش طب رض��وی با موض��وع تدابیرخود
مراقبتی در س��یره رضوی را از دیگر برنامههای
هشتمین جشنواره سراسری آه و آهو برشمرد.
به گفته وی ،جش��ن میالد امام رضا(ع) همراه با
برنامههای متنوع مولودی خوانی ،نورافش��انی
آسمان ،مسابقه و نمایش برگزار خواهد شد.
مدیر مؤسس��ه خادمین امام رضا(ع) شهرستان

کاش��ان ،برگزاری جش��ن سراس��ری زیر سایه
خورش��ید با حض��ور خادم��ان ح��رم رضوی و
سخنرانی حجت االسالم ثباتی مقدم را آخرین
برنامه هش��تمین جشنواره سراس��ری آه و آهو
در آخرین روز دهه کرامت در روز یکش��نبه 24
مردادماه اعالم کرد.
توکلی ،همچنین ،برگزاری نماز جماعت مغرب
و عشاء ،نمایشگاه آثار هنرمندان معرق و منبت
ب��ا موضوع ام��ام رض��ا(ع) غرفهه��ای کودک و
نوجوان ،غرفه پرسش و پاسخ و پخش ویژه نامه
و بروش��ورهای رض��وی را از برنامههای جنبی
هشتمین جشنواره سراس��ری آه و آهو در دهه
کرامت ذکر کرد.
الزم به ذکر است ،هشتمین جشنواره سراسری
آه و آهو در دهه کرامت در زمینی به وس��عت دو
هزار و  500متر مربع در خیابان شهید بهشتی،
جنب اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشان به
مدت  11شب ،هرشب یک همایش با برنامههای
متنوع با حضور س��خنرانان برجس��ته کاشان و
کشور برگزار می شود.
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اقلید به احترام نام امام رضا(ع)
قیام می کند

تشریح برنامههای
شهرستان اقلید در دهه
کرامت
دبیر جشنواره رضوی «نسیم والیت» شهرستان
اقلید فارس ویژه برنامههای دهه کرامت در این
شهرستان را تشریح کرد.
مجی��د تقی خانی با اش��اره به وی��ژه برنامههای
شهرس��تان اقلید فارس به مناس��بت ایام دهه
کرامت اظهار کرد :شهرس��تان اقلید هر س��اله
ب��ه مناس��بت والدت حض��رت معصومه(س)
جش��نهای دهه کرامت با استقبال از دوندگان
جاده والی��ت در قدمگاه اقلید ف��ارس آغاز می
شود .این ویژه برنامه همزمان با جشن روز دختر
برگزار می ش��ود .همایش «خان��واده رضوی»
ویژه بانوان نیز از دیگر مراسم روز میالد حضرت
معصومه(س) است.
وی برگزاری یادواره  72ش��هید س��ادات و هم
نام امام رض��ا(ع) در اقلی��د را از برنامههای ویژه
و ابتکاری این شهرس��تان عن��وان کرد و گفت:
شهرستان اقلید این ظرفیت را دارد تا با همکاری
برخی از نهادها و دس��تگاهها از جمله بنیاد بین
المللی ام��ام رضا(ع) ای��ن یادواره را در س��طح
کشوری برگزار کند.
دبیر جشنواره رضوی «نسیم والیت» شهرستان
اقلی��د فارس از برگزاری محاف��ل انس با قرآن با
عنوان «قرآن در س��یره رض��وی» و محفل ادبی
و ش��ب ش��عر با عنوان «صدای پای دوست» در
این شهرس��تان خبر داد و خاطرنشان کرد :این
محافل عالوه بر اقلید در بخشها و روس��تاهای
این شهرستان نیز با حضور گسترده مردم برگزار
می شود.
وی با اشاره به برگزاری بیش از  10برنامه و مراسم
جشن در روس��تاهای شهرس��تان اقلید گفت:
برگزاری دعای ندبه با حض��ور حداکثری مردم
این شهرستان ،افتتاحیه نمایشگاه کتاب رضوی،
نمایش��گاه خط با عنوان «مش��ق نام دوست» و
نمایشگاه خط قرآنی ،مسابقه دوچرخه سواری
وی��ژه نوجوانان و پی��اده روی خانوادگی از دیگر
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مراسمهای این دهه مبارک است.
تق��ی خانی اش��اره ای به حرک��ت کاروان پیاده
از شهرس��تان اقلی��د به س��مت ح��رم حضرت
ش��اهچراغ(ع) داش��ت و افزود :ای��ن کاروان دو
روز قبل از روز احمد بن موس��ی از اقلید حرکت
می کنن��د و با ط��ی مس��افت  240کیلومتری
اقلید به ش��یراز در روز حضرت شاهچراغ(ع) به
حرم ای��ن امامزاده واجب التعظیم می رس��ند و
در مراس��مهای ویژه ای��ن روز در حرم حضرت
شاهچراغ(ع) شرکت می کنند.
وی از برگ��زاری مراس��م بزرگداش��ت امامزاده
عبدالرحمن و امامزادگان شهرستان اقلید خبر
داد و خاطرنش��ان کرد :در این مراسم از خادمان
این امامزادگان تجلیل به عمل می آید.
دبیر جشنواره رضوی «نسیم والیت» شهرستان
اقلید فارس با اش��اره به تجلیل خادمان فرهنگ
رضوی در شهرس��تان اقلید در ایام دهه کرامت
گفت :امسال طی مراسم جشنی شهرک مسکن
مهر تازه س��اخت شهرس��تان اقلید ب��ه نام امام
رضا(ع) نامگذاری می شود.
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(ع)

وی با بیان اینکه هشتمین روز ایام دهه کرامت به
نام شهرستان اقلید نامگذاری شده است ،تاکید
کرد :در این روز برای دومین س��ال پیاپی برنامه
ویژه ورود کاروان نمادین حضرت رضا(ع) برگزار
می ش��ود که این مراس��م با اس��تقبال کم نظیر
مردمی مواجه است.
تق��ی خانی در پای��ان به برنامهه��ای روز میالد
حضرت رضا(ع) در شهرس��تان اقلید اشاره کرد
و افزود :در این روز سراس��ر شهرس��تان اقلید به
برگزاری جشن و س��رور می پردازند که از جمله
آنها می توان به برگزاری برنامهها و جشنهای
محل��ی ،برپایی ایس��تگاههای صلواتی توس��ط
مس��اجد ،تکایا ،پایگاههای مقاومت بس��یج و ...
اشاره کرد.
وی با اش��اره به اینکه در این روز مبارک و بزرگ،
اقلید به احترام امام رضا(ع) قیام می کند ،گفت:
طبخ  888کیلو آش نذری به مناسبت روز والدت
هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت و
توزی��ع مردمی آن از دیگر وی��ژه برنامههای روز
والدت حضرت رضا(ع) است.

قدمگاه امام رضا(ع) در ابرکوه میزبان برنامههای دهه کرامت
مس��ئول هیئت فرهنگی مذهبی مکتب
الرضا(ع) شهرس��تان ابرکوه برنامههای
دهه کرامت این شهرس��تان را تش��ریح
کرد.
محم��ود ف�لاح زاده اظهار ک��رد :پیش
از فرارس��یدن م��اه ذی القع��ده اهال��ی
شهرس��تان ابرکوه خود را برای برگزاری
مراسم دهه مبارک کرامت با نصب پرچم،
بنر ،زیباس��ازی و برنام��ه ریزی آمادگی
خود را نشان می دهند.
وی اف��زود :در اولی��ن روز ده��ه کرامت
همزم��ان ب��ا س��الروز والدت حض��رت
معصومه(س) و روز دختر مراسمی ویژه
خواهران در سطح شهرستان برگزار می
ش��ود .همچنین مجلس ویژه ای نیز در
تکیه قمر بنیهاشم جهانستان با حضور
مادران و دختران ب��ه ویژه افرادی که در
موضوع��ات مختلف رتبههایی کس��ب
کرده اند ،برگزار می شود.
مسئول هیئت فرهنگی مذهبی مکتب

الرضا(ع) شهرس��تان ابرکوه ادامه داد:
در طول ای��ن دهه از س��وی نهادهای
فرهنگ��ی ب��ه خص��وص اداره فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی شهرس��تان ابرکوه
نمایش��گاه کت��اب با موض��وع رضوی
برگزارمیش��ود.
وی از اس��تقبال اهال��ی شهرس��تان از
دوندگان جش��نواره فرهنگی ورزش��ی
جاده والیت که در مس��یر خوزس��تان تا
مش��هد از قدمگاههای حضرت رضا(ع)
و به خصوص قدم��گاه حضرت در ابرکوه
عبور می کنند ،خبر داد.
فالح زاده خاطرنش��ان کرد :در این دهه
مراس��م خاص همراه با معنویت بسیار و
با حض��ور تعدادی از خادم��ان حرم امام
رض��ا(ع) در تعدادی از مس��اجد ،تکایا،
امامزادگان و خصوصا در محل مس��جد
بیرون منزلگاه امام رض��ا(ع) برگزار می
شود.
وی با اشاره به برگزاری مراسم شب شعر

والیت با حضور شعرای شهرستان ابرکوه
و شهرهای مسیر حرکت امام رضا(ع) که
به صورت ویدئو کنفرانس در محل اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان برگزار
می ش��ود ،گفت :گرامیداشت روز احمد
بن موسی ش��اهچراغ(ع) در امامزادگان
شهرستان در شش��مین روز ششم دهه
کرام��ت از دیگر برنامههای شهرس��تان
ابرکوه در این ایام است.
مس��ئول هیئت فرهنگی مذهبی مکتب
الرضا(ع) شهرستان ابرکوه با بیان اینکه
اوج مراس��م دهه کرام��ت در ابرکوه در
روز والدت ام��ام رضا(ع) اس��ت ،تصریح
کرد :در این روز در کلیه مس��اجد ،تکایا،
امامزادگان و محاف��ل مردمی که محور
آن در محل مس��جد بیرون منزگاه امام
رضا(ع) اس��ت مراسمی همراه با مدیحه
سرایی ،ش��عرخوانی ،طبخ آش نذری و
قرائت زیارت نامه و صلوات خاصه همراه
خواهد بود.
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استانداران

استاندار کهگیلویه و
بویراحمد:

استاندار مازندران :فرهنگ
رضوی راهکار مقابله با تهاجم
فرهنگی است

استاندار مازندران با تاکید بر اینکه فرهنگ رضوی راهکار مقابله
با تهاجم فرهنگی است ،گفت :برگزاری جشنوارهها وهمایشها
با نام امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای ترویج و گسترش فرهنگ
انسان ساز رضوی است.
ربیع فالح جلودار با بیان اینکه میراث معنوی آل محمد(ص) و
آموزههای ائمه ،بهترین ،ارزشمندترین و مستحکمترین روشی
است که میتواند ما را به حقیقت اسالم و صراط مستقیم رهنمون
باشد ،اظهار کرد :ائمه اطهار و معارف الهی و حیات بخش ایشان،
وثیق ترین منبع الهام بخش برای زندگی انسان به شمار می آید.
اس��تاندار مازندران تصریح کرد :امروز بیش از هر زمان دیگری
در میدان تش��تت اخالقی ،نزاع خونین بر س��ر تملک مرزهای
مادی و تحریف اصول عالیه و مقدس دین مبین اسالم به دست
مزدوران عاری از فطرت الهی ،بشریت به این چشمه زالل معنا
و معرفت نیاز دارد.
فالح جلودار با اشاره به اینکه سیره ومیراث معنوی ثامن االئمه،
حض��رت امام رضا(ع) که ب��ارگاه ملکوتی آن ام��ام همام ،ملجا
و پناهگاه دلدادگان آل اهلل اس��ت ،اذعان ک��رد :این امام همام
مصباحی منیر و هدایت بخش برای شیعیان است و باید زمینه
شناخت و شناس��اندن این معرفت ناب و الهی را به احسن وجه
فراهم نمود .وی ب��ا بیان اینکه فرهنگ رضوی بخش اساس��ی
هویت مذهبی و ملی ماس��ت ،خاطرنش��ان کرد :هر اندازه این
فرهنگ آسمانی تقویت شود می توانیم بیش از پیش خود را در
برابر تهاجمات فرهنگی حفظ و برای نس��لهای جوان و آینده
س��از ،الگوی رهایی بخش ارائه نمایی��م و در این میان برگزاری
جش��نوارهها و همایش فرصت مناسبی برای ترویج و گسترش
فرهنگ انسان ساز رضوی است.
استاندار مازندران افزود :جش��نواره بین المللی نامه ای به امام
رضا(ع) که همزمان با دهه ی کرام��ت در مازندران برگزار و در
س��ه بخش ملی و بی��ن المللی و ویژه داوری می ش��ود ،با هدف
اش��اعه و ترویج فرهنگ نورانی و کمال آفرین رضوی ،گسترش
فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی مرتبط با سیره ی ائمه ی
معصومین بویژه امام رضا( ع ) برگزار می شود.
فالح جل��ودار با اع�لام اینکه موجب��ات فخر ب��رای مازندران
والیمتداری اس��ت و باید س��عی ش��ود تا در ای��ن برنامههای
ارزش��مند فضائل ،مناقب و مکارم امام رضا(ع) به نحو مطلوب
برای جامعه به ویژه نس��ل جوان تبیین و تشریح شود ،افزود :از
سیره علمی و اخالقی تحول آفرین آن امام همام(ع) در راستای
پیش��گیری از آسیبهای اجتماعی و تهاجم فرهنگی دشمنان
استفاده مطلوب شود و از پدید آورندگان آثار فاخر این جشنواره
به ویژه ردههای س��نی کودک و نوجوان به نحو شایسته تقدیر
ش��ود تا زمینه نقش آفرینی بیش از پیش مروجان فرهنگ ناب
محمدی(ص) فراهم آید.
وی تصریح کرد :همچنین بهره گیری از شیوههای خالق ،موثر و
ابتکاری و اطالع رسانی همه جانبه از سوی رسانهها و صدا و سیما
در ترویج فرهنگ رضوی و تحقق اهداف این همایش عظیم نقش
بسزایی خواهد داش��ت ،خصوصا در بخش ویژه این جشنواره با
عنوان انتخاب یک حدیث از امام رضا(ع) با موضوعات مورد نیاز
روز جامعه مبتنی بر سیره رضوی به عنوان محتوای معرفتی در
راستای سبک زندگی اس�لامی با رویکرد اقتصاد مقاومتی ،در
سال ” اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ” به شکل ویژه می توان بهره
برد .استاندار مازندران با تاکید بر اینکه فرهنگ رضوی راهکار
مقابل��ه با تهاجم فرهنگی اس��ت ،گفت :برگزاری جش��نوارهها
وهمایشها فرصت مناس��بی برای ترویج و گس��ترش فرهنگ
انسان ساز رضوی است.
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استاندار ایالم:

جشنواره امام رضا
اثرگذاری مطلوبی در
جامعه اسالمی ایران
داشته است
(ع)

اس��تاندار کهگیلویه و بویراحم��د ،به اثرات
برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(علیه
السالم) در س��طح جامعه اشاره کرد و گفت:
فرهنگ رضوی در همه حوزهها و اس��تانها
گس��ترش پیدا کرده و اثرگ��ذاری مطلوبی
داشته است.
س��ید موس��ی خادمی یکی از ب��زرگ ترین
نعمتهای خداوند برای ملت ایران را وجود
این ضریح مقدس دانست و اظهار کرد :ما باید
از همه ظرفیتهای این امام بزرگوار در همه
سطوح کشور استفاده کنیم.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه نباید ای��ن موضوع
مختص به اس��تان خراس��ان و مشهد باشد،
یادآور شد :این ایده چند سال قبل در کشور
مطرح شده و به خوبی در حال اجراست.
مسئول ارش��د دولت در اس��تان کهگیلویه
و بویراحم��د ،با اش��اره به اینکه این اس��تان
میزبان جشنوارههای موضوعی امام رضا(ع)
با مشارکت مردم اس��ت ،ادامه داد :تالش بر
این اس��ت که برنامهها متناس��ب با آنچه در
سطح ملی تعیین شده اجرا شود و همچنین
در سطح استان برنامههایی به صورت استانی
داشته باشیم.
وی به تاثیر فراگیری فرهنگ رضوی در سطح
جامعه امروزی اشاره و خاطرنشان کرد :اگر
ما بتوانیم فرهنگ رضوی را در جامعه حاکم
کنیم ،جامعه پوی��ا و آرمانی خواهد بود ولی
کار سختی است و باید همه تالش کنیم آنچه
مدنظر ائمه معصومین(علیهم السالم) بوده
و جامع��ه ای که آنها انتظار داش��ته و مدینه
فاضل��ه ای که آنها برای ما طراحی کردند ،به
آن نزدیک شویم.
خادمی ،عن��وان کرد :ائم��ه معصومین و به
ویژه امام رضا(علیه الس�لام) یکی از بهترین
الگوهایی اس��ت که می توان از زندگی نامه،
احادیث و نصیحتهای آنان استفاده کرد تا
س��طح فرهنگ مردم را به آن ان��دازه ای که
مدنظر قرآن است ،نزدیک کرد.
وی ت��داوم اج��رای برنامهه��ای موضوعی
ام��ام رض��ا(ع) در جامعه اس�لامی ایران را
موثر دانس��ت و گفت :تالش همه مسئوالن
برگزاری جش��نوارهها باید اجرای مطلوب و
آشنایی مردم با س��یره و منش حضرت امام
رضا(علیه السالم) باشد.

ترویج سیره رضوی
تبلیغ فرهنگ اهل
بیت(ع) است
استاندار ایالم گفت :ترویج سیره و آموزههای امام
رضا(ع) در ابعاد مختلف در واقع تبلیغ و گسترش
فرهنگ اهل بیت(ع) است.
محمدرضا مروارید با اشاره به در پیش بودن زمان
برگزاری جش��نواره س��فرنامه و خاطره نویسی
رضوی در ایالم اظهار کرد :برگزاری این جشنواره
زمینه انس و آش��نایی هر چه بیشتر مردم بویژه
نس��ل جوان را با معارف رضوی بیش��تر و محکم
تر خواهد کرد.
وی ادام��ه داد :برگزاری جش��نوارههای رضوی
همزم��ان با دهه کرامت در اس��تانهای مختلف
کشور و خلق آثار هنری و فرهنگی با هدف ترویج
فرهنگ رضوی حرکتی بس��یار ارزش��مند است
و همه آحاد جامعه از ب��رکات این مهم بهره مند
خواهند شد.
مروارید با اشاره به تاثیر ترویج و تبلیغ آموزههای
رض��وی در پیش��گیری از آس��یبهای فرهنگی
اف��زود :فرهنگ از دیدگاه مق��ام معظم رهبری و
سایر مس��ئوالن نظام اهمیت ویژه ای دارد و باید
با استفاده از زبان هنر برای ترویج فرهنگ دینی
و پیشگیری از آس��یبهای اجتماعی اقدامهای
اساسی و تاثیرگذار انجام شود.
اس��تاندار ایالم تاکید کرد :جش��نواره رضوی پل
ارتباطی بین مردم بوی��ژه جوانان با گفتمان امام
رضا(ع) اس��ت چرا که ش��رکت کنندگان در این
جش��نواره با خلق آثارش��ان س��یره و منش امام
رضا(ع) را به تصویر می کشند.
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با موضوعهای
مختل��ف فرهنگ��ی ،هن��ری و علم��ی ب��رای
چهاردهمین دوره همزمان با دهه کرامت از میالد
با س��عادت حضرت معصومه(س) ت��ا میالد امام
رضا(ع) با هدف توسعه و ترویج فرهنگ رضوی در
سراسر کشور برگزار می شود امسال استان ایالم
برای نهمین سال میزبان این جشنواره است.
این جش��نواره در اس��تان ایالم از سال  87آغاز و
تاکنون بصورت متوالی همه س��اله در رشتههای
مختل��ف پیامک رض��وی ،تحقی��ق و پژوهش و
س��فرنامه و خاطره نویس��ی رضوی برگزار شده
است.
جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) امس��ال با
موضوع س��فرنامه و خاطره نویسی  20مرداد در
ایالم برگزار خواهد شد.

استاندار تهران:

آنچه ما را از سایر ادیان و فرق دینی متمایز
می کند ،فرهنگ اسالمی است

استاندار تهران گفت :به برکت توجه خداوند ،عنایات ائمه اطهار(ع) و نوادگان
آنان ،دقت و هوشیاری مقام معظم رهبری و حفظ وحدت از سوی مردم در
نظامی که زیر سایه تحریم و تهدید قرار دارد ،امنیت کامل برقرار است .سید
حسینهاش��می گفت :آنچه ما را از سایر ادیان و فرق دینی متمایز می کند،
فرهنگ شیعه علوی است که توفیق درک والیت و پیروی از ائمه طاهرین(ع)
را برای ما حاصل کرده است.
وی بیان کرد :به برکت توجه خداوند ،عنایات ائمه اطهار(ع) و نوادگان واجب
التکریم آنان ،دقت و هوش��یاری مقام معظم رهبری و حفظ وحدت از سوی
مردم در نظامی که زیر س��ایه تحریم و تهدید قرار دارد ،امنیت کامل برقرار
است .استاندار تهران با اشاره به اینکه تربیت دینی از دوران خردسالی ،زمینه
س��از یک جامعه دینی و متعهد می شود ،اظهار کرد :زندگی آرام مردم با هر
تفکر سیاس��ی در کنار یکدیگر از ضروریات یک جامعه علوی است که امید
است به حرمت حضرت معصومه(س) بتوانیم سایه یکدلی و همبستگی را
در کشور بیشتر کنیم.

استاندار سمنان:

جشنواره داستانهای رضوی زمین ه
بالندگی نویسندگان را فراهم میکند

استاندار سمنان گفت :جشنواره ملی داستانهای رضوی زمینههای رشد و
بالندگی نویسندگان را فراهم میکند .محمدرضا خباز ،حرم امام رضا(ع) را
محور کش��ور و مشهد مقدس را پایتخت معنوی ایران اسالمی خواند و اظهار
کرد :برگزاری جشنوارههایی نظیر داستانهای رضوی(کبوتر حرم) در رشد
و بالندگی نویسندگان کشور بسیار مؤثر است.
وی از جش��نواره ملی داس��تانهای رضوی بهعنوان جش��نوارهای شکیل و
تأثیرگذار یادکرد و گفت :برگزاری این جش��نواره در رش��د جامعه اسالمی و
بالندگی مردم و ارتباط عمیق مردم با اهلبیت(ع) بسیار مؤثر است.
استاندار س��منان با بیان اینکه مزد و پاداش در برگزاری این جشنواره توسط
حضرت رضا(ع) داده میشود ،گفت :به همین دلیل ،باید نیتها را در برگزاری
آن خالص کنیم؛ چراکه جهان در ید باقدرت ائمه اطهار(ع) قرار دارد.
خباز بر لزوم افزایش شمار ش��رکتکنندگان استان سمنان در دوازدهمین
جشنواره داستانهای رضوی تأکید کرد و افزود :نویسندگان این استان باید
تالش کنند ازنظر ارسال آثار به این جشنواره در رتبه اول قرار گیرند.
وی با بیان اینکه سمنان در سال  93در رتبه دوم و در سال  94با یک پله نزول
در رتبه س��وم قرار گرفت ،گفت :نویس��ندگان این استان باید تالش کنند در
س��ال  95از نظر تعداد آثار و ش��رکتکننده در رتبه اول قرار گیرند و حداقل
رتبه دوم را برای خود حفظ کنند.
یادآوری می ش��ود؛ دوازدهمین جشنواره ملی داس��تانهای رضوی(کبوتر
حرم) اواخر مردادماه و همزمان با دهه کرامت به میزبانی سمنان برگزار شد.

استاندار خراسان شمالی:

اثرگذاری جشنوارهها با ارائه ایده
جدید افزایش می یابد

استاندارخراسان شمالی در نشست شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر رضوی
گفت :اثرگذاری جشنوارهها با ارائه ایده جدید افزایش می یابد.
سید علی اکبرپرویزی با اظهار امیدواری نسبت به تداوم برگزاری جشنواره تئاتر
رضوی ،افزود :با توجه به بضاعت مالی و در حدتوان به جشنواره دهم تئاتر رضوی
کمک کردیم و باید برای جشنواره یازدهم اعتبارات بیشتری اختصاص یابد .وی
اظهار کرد :برگزاری جشنوارهها ،به معنای تکرار برنامههانیست و نباید برگزاری
جشنواره به سمت تکراری تبدیل شود و کسی جرات تغییر و انتقاد نداشته باشد .
پرویزی تصریح کرد :اثرگذاری جشنوارهها با برنامههای غیرتکراری ،متناسب
و افزایش کیفیت بیشتر می ش��ود ،بنابراین باید ایده جدید در کنار برنامههای
معمول جشنواره باشد.
وی تاکید کرد :استان آمادگی کامل برای برگزاری جشنواره یازدهم را دارد ،اما
انتظار ما مساعدت بیشتر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی است ،چراکه خراسان
ش��مالی از امکانات کافی برخوردار نیس��ت و حتی در بعضی موارد مش��کالت
پررنگ تر هم هست.
پرویزی از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
خواست باتوجه به شناختی که از خراسان شمالی دارد ،برای برگزاری جشنواره
یازدهم تئاتر رضوی کمک کند.

استاندار کردستان:
عشق و ارادت مردم کردستان به امام رضا(ع)
وصف ناپذیر است

استاندار کردستان ارادت ویژه مردم کردستان را وصف ناپذیر عنوان و بر معرفی این
ویژگیفرهنگیوعقیدتیبهدیگرایرانیانتاکیدکرد.عبدالمحمدزاهدیاظهارکرد:
کردستانالگویعینیتقریبوهمبستگیبینمذاهباسالمیاستودرجایجای
ایناستانفرهنگیمیتوانیمباورهایعمیقدینیواعتقاداتراسخمردمانمسلمان
این دیار را ببینیم .وی افزود :عشق و ارادت مردم کردستان به خاندان نبوت(ص) نیز
بسیار ویژه است و آیین و سنن خاصی در این خطه از میهن اسالمی برای پاسداشت
یاد و خاطره بزرگان دینی برگزار می شود .استاندار کردستان تصریح کرد :در کنار
این ویژگی می توانیم به خلق هزاران اثر هنری و ادبی توسط هنرمندان ،ادبا ،شعرا و
عرفای کردزبان در مدح و ثنای اهل بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) اشاره کرد .زاهدی
افزود :امیدواریم برگزاری جش��نواره مولودی خوانی رضوی بتواند نقش مهمی در
معرفی این ویژگیهای ناب کردستان ایفا کند .وی از همکاری و هماهنگی الزم در
استان برای برگزاری برنامههای دهه کرامت و جشنواره سراسری مولودی خوانی
رضوی(هه تاو) خبرداد و گفت :همه ظرفیتهای استان برای برپایی هرچه باشکوه
تر برنامههای این دهه در نظر گرفته شده است.
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استانداران

استاندار گلستان :برگزاری جشنواره
پویانمایی رضوی گلستان را به مرکز رخداد
علمی ،فرهنگی و مذهبی تبدیل کرده است

استاندار گلس��تان گفت :برگزاری جشنواره پویانمایی رضوی به میزبانی
گلستان ،دس��تاورد مهمی برای این هنر نوپا در کشور ما به دنبال داشته
است؛ تاسیس رشته پویانمایی در دانشگاه علمی کاربردی گرگان را می
توان جمله دستاوردهای جشنواره دانست.
هفت س��الی است که گلس��تان میزبانی جش��نواره پویانمایی رضوی از
س��ری برنامههای چهاردهمین جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) را بر
عهده گرفته و هش��تمین دوره آن نیز امس��ال برگزار می شود با توجه به
کسب هفت دوره تجربه در حوزه انیمیش��ن اطالع از نظر حسن صادقلو
استاندار گلستان از روند جشنواره را خالی از لطف ندانستیم با ما تا پایان
این مصاحبه همراه باشید.
 با توجه به اینکه گلستان میزبان هفت دوره جشنواره پویانمایی رضویبوده که  2دوره آن در زمان فعالی��ت حضرتعالی بوده ،بفرمایید روند این
جش��نواره را چگونه ارزیابی می کنید و فکر می کنید ره آورد میزبانی این
جشنواره برای استان چه بوده است؟
توجه به تکنولوژیهای نوین و نوآوری در تولید محتوا در مسیر بزرگداشت
اهداف واالی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) موضوعی اس��ت که همواره
مورد نظر مقام معظم رهبری نیز بوده اس��ت .جشنواره پویانمایی رضوی
که میزبانی آن برعهده اس��تان گلستان است ،توانسته است اوالً گلستان
را به کانون توجه برگزاری ای��ن رخداد علمی ،فرهنگی ،هنری و مذهبی
تبدیل نماید و ثانیاً انگیزههای فعاالن این عرصه را در استان افزایش دهد.
برگزاری این جشنواره به میزبانی گلستان ،دستاورد مهمی برای این هنر
نوپا در کشور ما به دنبال داشته است؛ تاسیس رشته پویانمایی در دانشگاه
علمی کاربردی گرگان را می توان از جمله دستاوردهای جشنواره دانست.
 نظر به اینکه موضوع عنوان جشنواره« ،پویانمایی رضوی» است تاثیرانتقال فرهنگ دینی در ساخت انیمیشن را تا چه میزان موثر می دانید؟
انتقال فرهنگ نیازمند ابزار است و در ش��رایطی که ابزارهای این انتقال
هر روز ،جدید تر و به روز تر می شوند به نظر می رسد پویا نمایی در سطح
بین المللی و ملی توانسته است جایگاه ویژه ای در انتقال مفاهیم خصوصاً
مفاهیم فرهنگی داشته باشد .جشنواره پویانمایی رضوی بستری در خور
توجه ب��رای انتقال فرهنگ غنی اهل بیت(ع) ،بخصوص حضرت رضا(ع)
به نسلهای کودک ،نوجوان و جوان این سرزمین است .البته در این مسیر
توجه به س��اخت انیمیشنهایی در مورد س��یره اهل بیت(ع) و انعکاس
رفتارهای این بزرگواران حائز اهمیت است.
 برای برگزاری هرچه بهتر جش��نواره چه پیشنهاداتی دارید و فکر میکنید استمرار این نوع برنامهها چه تاثیری در بطن جامعه خواهد داشت؟
یقیناً آنچه تا کنون اتفاق افتاده از سر صدق نیت بوده و در آینده نیز باید این
مسیر ادامه و بهبود یابد .در این راستا توجه به ساختارهای نوین انیمیشن
در دنیا ،ایجاد زمینههای برگزاری جشنواره بین المللی ،استفاده بیش از
پیش از توان بودجه ملی برای برگزاری ،ایجاد مش��وق حضور پویانمایان
داخلی ،برگزاری همایش و سمینارهای علمی جانبی با استفاده از مقاالت
پژوهشگران این عرصه می تواند در راستای برگزاری هرچه باشکوه تر این
جشنواره موثر باشد .استمرار این جشنوارهها با رویکرد رشد و توسعه در
سطح جامعه یقیناً می تواند در اش��اعه سیره رضوی و اسالمی در جامعه
تاثیر گذار باشد.
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استاندار قزوین:

فضای مجازی باید بستری برای ترویج
فرهنگ رضوی باشد

استاندار قزوین گفت :باید از ظرفیتهای فضای مجازی برای ترویج و اشاعه فرهنگ
رضوی نهایت بهره را برد.
فریدون همتی افزود :باید با اس��تفاده از فضای مجازی بتوان نسل جدید و فرزندان
خود را هرچه بیشتر با ائمه معصوم(ع) از جمله امام رضا(ع) آشنا کرد.
وی با تاکید بر اینکه مس��ئوالن و دس��ت اندرکاران حوزه فرهنگ باید برای ترویج و
اشاعه سیره ائمه اطهار از جمله حضرت امام رضا(ع) از طریق فضای مجازی و برگزاری
جشنوارههای فرهنگی و مذهبی برنامه ریزی کنند ،خاطرنشان کرد :فضای مجازی
می تواند به عنوان بهترین بستر برای تبلیغ و معرفی فرهنگ رضوی باشد.
همتی ،برگزاری چهارمین جش��نواره رسانههای دیجیتال رضوی در استان قزوین
را در ترویج و شناخت هرچه بیشتر جامعه بویژه نسل نو از سیره ائمه اطهار(ع) مهم
دانست و اظهار کرد :رفتار و سیره امامان معصوم خود را باید الگو قرار داده و در طول
زندگی خود برای رسیدن به س��عادت دنیوی و اخروی از آنها بهره بگیریم .استاندار
قزوی��ن با بیان اینکه ایرانیان همگی از محبان و عاش��قان واقع��ی ثامن الحجج(ع)
هستند ،خاطرنشان کرد :امیدواریم رفتار و فرهنگ رضوی را همواره سرلوحه خود
قرار دهیم .وی تصریح کرد :فعالیت فرهنگی باید اساس��ی ،اصولی و نشات گرفته از
دستورات قرآن کریم و فرامین نبی مکرم اسالم(ص) و ائمه اطهار(ع) باشد لذا نباید
در برنامه ریزی برای اجرای جشنواره بین المللی امام رضا(ع) از این مهم غافل شویم.

استاندار مرکزی:

تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی براساس سیره
نظری و عملی اهل بیت ضروری است
			

اس��تاندار مرکزی بر ضرورت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان س��ازی آن به
گفتمانی فراگیر و رایج ملی براساس سیره نظری و عملی اهل بیت(ع) تاکید کرد.
محمود زمانی قمی با تأکید بر گفتمان س��ازی در موضوع محوری اقتصاد مقاومتی
از همه دستگاههای استان خواست که تمام تالش خود را در جهت نیل به این هدف
به کار گیرند .وی تبیین اقتصاد مقاومتی را الزمه عملیاتی ش��دن این مطالبه مقام
معظم رهبری و پیش نیاز خروج از اقتصاد تک محصولی دانس��ته و اظهار امیدواری
کرد این هدف واال در پرتو تالش دس��تگاههای دولتی و نیز مراکز علمی ،فرهنگی و
آموزشی محقق شود .اس��تاندار مرکزی تاکید کرد :در شرایطی کنونی که کشور با
مشکالت اقتصادی رو به روست تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به
ویژه در محیطهای علمی ،آموزش��ی و رسانه ای با هدف تبدیل به گفتمان فراگیر و
رایج ملی براساس سیره نظری و علمی اهل بیت و به ویژه امام رضا(ع) ضرورت دارد.
الزم به یادآوری اس��ت اس��تان مرکزی همزمان با دهه کرامت و به مناسبت میالد
حضرت رضا(ع) همایش علمی پژوهش��ی اخالق و آداب رضوی از سری برنامههای
چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) را در مرداد ماه جاری برگزار می
شود که اقتصاد مقاومتی با الهام از آموزههای رضوی بخش ویژه این همایش است.

پیام استاندار یزد به یازدهمین جشنواره فیلم
کوتاه مستند و داستانی رضوی
میرمحمدی استاندار یزد همزمان با برگزاری یازدهمین جشنواره فیلم
کوتاه مستند و داستانی رضوی در یزد از سری برنامههای چهاردهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) پیامی به این جشنواره ارسال کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:
هو المصور
س��ینما ،هنری ماندگار و تأثیرگذار است به ویژه سینمای هدفمند و جامع
نگر که پس از پیروزی انقالب شکوهمند اس�لامی ایران ،خالق نابترین و
ش��یواترین مضامین عالی انس��انی ،اجتماعی ،فرهنگی و هنری گردیده و
عالقهمندان این هنر را در سراسر جهان به تحسین و احترام زایدالوصف به
فرهنگ ایران زمین واداشته و آن را به عنوان سینمایی که تصویرگر مفاهیم
ارزشمند و متعالی است معرفی نموده است.
تردیدی نیس��ت که نقش هنر س��ینما در ترویج آرمانهای متعالی انقالب
اس�لامی و تحقق هنر اسالمی در معنای حقیقی آن ،نقشی مهم و سودمند
است و زبان هنر میتواند تصویرگر واقعیتهای ناب و زالل کنونی ایران عزیز
اسالمی باشد و رسالت خطیر خویش را در روزگار کنونی ،به انجام رساند.
استان فرهنگی یزد ،مفتخر است که میزبان برگزاری یازدهمین جشنواره
سراسری فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی ،برای چهارمین دوره متوالی
اس��ت و امید دارد همچون سه دوره گذش��ته ،بتواند میزبانی شایسته برای
برگزاری این جش��نواره ملی ب��وده و این همایش مه��م فرهنگی و هنری،
زمینهساز تحول و اقدامی مبتکرانه در حوزه ساخت و تولید فیلمهای کوتاه
مستند و داستانی گردد.
نگاه هنرمندانه و اندیش��مندانه به موض��وع فرهنگ اصیل رضوی ،توجه به
توسعه اخالق اسالمی ،برگزاری برنامهها و کارگاههای جنبی موثر و موفق،
ایجاد وفاق و وحدت میان جامعه هنری اس��تان در مسیر تولید آثار فاخر و
تأثیرگذار و بهرهگیری از تجربیات ارزشمند هنرمندان موفق کشور در عرصه
فیلم و س��ینما برای تعالی هرچه بیشتر عرصههای هنری ،از جمله مسائلی
است که باید از س��وی متولیان امر برگزاری این جشنواره ،مطمحنظر قرار
گیرد و با توجه به سیاس��تهای کلی نظام ،رویک��رد ترویج فرهنگ اقتصاد
مقاومتی را نیز در خلق آثار هنری ملحوظ نظر قرار دهند.
همچنی��ن حضور خیل هنرمندان عزیز و عالقه مندان هنر در اس��تان یزد،
فرصت بس��یار ارزش��مند و ذیقیمتی است تا ضمن توس��عه آموزشهای
سینمایی ،زمینه را برای معرفی قابلیتها و توانمندیهای عظیم استان یزد
در عرصههای گوناگون فراهم آورده و فضا را برای حضور و مشارکت فعاالنهتر
س��رمایهگذاران در بخشهای مختلف فرهنگی ،هنری و گردش��گری باز
نماید ،چرا که در این رابطه ،هنرمندان میتوانند سفیران مه م و تأثیرگذاری
برای معرف��ی ویژگیهای ممتاز ای��ن دیار تاریخی و باس��تانی با مردمانی
س��ختکوش ،متدین ،قناعتپیشه ،فرهنگس��از و هنرپرور باشند .اینجانب
با قدردانی صمیمانه از هم��ه عوامل و برگزارکنندگان خدوم و پرتالش این
جش��نواره فرهنگی و هنری که مزین به نام نامی ،مبارک و متبرک حضرت
ثامن االئمه امام رئوف ،علی ابن موس��ی الرضا(ع) میباش��د ،موفقیت همه
هنرمندان عزیز به ویژه جوانان هنرمند استان دارالعباده و دارالعلم یزد را در
ظل توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم(ارواحنا لتراب مقدمه الفدا) از خدای
منان مسئلت مینمایم.
سیدمحمد میرمحمدی /استاندار یزد

استاندار البرز:

البرز بهترین گزینه برای برگزاری
جشنواره خوشنویسی رضوی است

			
اس��تاندار البرز گفت :استان البرز تازه تاس��یس است اما در هنر و
فرهنگ ریشه دارد  .برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی توفیقی
اس��ت که با تالشهای اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
نصیب ما شده و اطمینان داریم به خوبی از پس ان بر خواهند آمد.
وی ،البرز را بهترین گزینه برای برگزاری جش��نواره خوشنویسی
رضوی دانس��ت .مهندس طهایی با اش��اره به توانمندیهای همه
جانبه اس��تان البرز،در بخشهای فرهنگی و هن��ری افزود :البرز
اس��تانی بزرگ با پش��توانه ای قوی اس��ت که می تواند در تمامی
بخشهای جشنواره رضوی موفق باشد.
وی گفت:آمار چشم گیر هنرمندان و فعاالن فرهنگی در بخشهای
متنوع و رشتههای گوناگون ،نشان دهنده پتانسیل خوبی است که
اگر هدفمندانه مورد توجه قرار گیرد ،چهره واقعی استان را به کشور
معرفی خواهد کرد.
مهندس طهایی افزود :اس��تان البرز تازه تاسیس است اما در هنر
و فرهنگ ریش��ه دارد .خوشنویس��ی رضوی توفیقی اس��ت که با
تالشهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نصیب ما شده
و اطمینان داریم به خوبی از پس آن بر خواهند آمد.
استاندار البرز گفت :تمام کسانی که می توانند در این زمینه کمک
کنند ،باید به میدان بیایند .به ویژه شورای شهر و شهرداریها و همه
نهادهایی که می توانند صدر این امر نقش آفرینی کنند ،باید دست
یاری به اداره کل فرهنگ وارشاداسالمی استان بدهند تا جشنواره
ای در شأن استان و شرکت کنندگان برگزار شود.
مهن��دس طهایی ،ای��ن اس��تان را بهترین گزینه ب��رای برگزاری
جشنواره خوشنویسی رضوی دانست و با اشاره به توانمندیهای
همه جانبه اس��تان ،در بخشهای فرهنگی و هن��ری گفت :البرز
اس��تانی بزرگ با پش��توانه ای قوی اس��ت که می تواند در تمامی
بخشهای جشنواره رضوی موفق باشد.باید در این فرصت از وجود
گرانقدر اساتید بهترین استفاده بشود تا در سطح کشور بدانند که
استان البرز این استعدادهارا داشته و دارد.
اس��تاندار الب��رز گفت :تولی��د آثار فاخ��ر یکی از راههای تس��ری
فرهنگ رضوی در میان مردم و جوانان است،استفاده از آثار زیبای
خوشنویس��ی پیام معصومین در منازل و اماکن عمومی خود گواه
این مطلب اس��ت و نش��ان دهنده ارادات ایرانیان به ائمه ،خصوصا
امام هشتم(ع).
استاندار ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق خجسته ،آمادگی خود
را جهت پش��تیبانی و هر گونه کمک در هرچه بهتر برگزار ش��دن
جشنواره اعالم کردو گفت :از همه ارگانها و نهادها دعوت می کنم
دراین اتفاق خجسته و برکات آن با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
همراه شوند تا به بهترین نحوی این جشنواره در استان برگزار شود.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

خانهملت

یک نماینده مجلس:

نماینده مردم کرج در
مجلس شورای اسالمی:

جشنوارهنقاشیخطوحروف
نگاریرضویباعثآشنایی
مردمباهنرهایفاخررضوی
میشود

میزبانی جشنواره
خوشنویسی رضوی
افتخاری بزرگ برای
البرز است

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در خانه ملت
بر برپایی باشکوه پنجمین جشنواره نقاشیخط و
حروف نگاری رضوی تاکید کرد و گفت :این مهم
باعث آشنایی مردم با هنرهای فاخر می شود.
نظر افضلی اظهار کرد :جش��نواره نقاشیخط و
حروف نگاری رضوی درصدد است که زندگی و
س��یره امام رضا(علیه السالم) را در قالب هنر به
تصویر درآورد.
وی با تاکی��د بر اینک��ه ارائه دین ب��ه مردم در
قالبهای هنری بدون شک بسیار تاثیرگذار و
ماندگار در اذهان آنها خواهد بود ،افزود :با توجه
به اینکه جش��نواره امام رضا(ع) به صورت بین
المللی برگزار می ش��ود می تواند سیره و روش
زندگی ای��ن امام همام را با زبانهای مختلف به
مردم مسلمان جهان ارائه دهد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در خانه ملت
بر شناخت سیره و سلوک زندگی ائمه معصومین
به ویژه امام هش��تم به عنوان ولی نعمت مردم
خراسان تاکید کرد و گفت :هنرمندان می توانند
این مهم را در قالبهای هنری مختلف به مردم
منتقل کنند.
وی به وجود اس��تاد اس��ماعیلی م��ود هنرمند
برجسته خوشنویس استان خراسان جنوبی در
بیرجند اش��اره کرد و ادامه داد :با وجود اینگونه
هنرمندان برجس��ته در اس��تان ،به طور حتم
هنرمندان اس��تان در جش��نواره نقاشیخط و
حروف نگاری رضوی خوش خواهند درخشید.
به گفته وی ،حضور هنرمندان مختلف از اقصی
نقاط ای��ران در بیرجند به منظور ش��رکت در
جش��نواره نقاش��یخط و حروف نگاری رضوی
موجب آش��نایی هرچه بیش��تر آنها با فرهنگ
استان خراسان جنوبی می شود.
افضلی با اش��اره به اینک��ه از قدیم االی��ام ب ُعد
«فرهنگ» اس��تان خراس��ان جنوبی در سطح
کشور به صورت ویژه مطرح بوده است ،خطاب
به هنرمندان استان گفت :با تولید آثار ارزشمند
و به منظ��ور معرفی تمامی ابع��اد زندگی امام
هش��تم(ع) به م��ردم جهان در این جش��نواره
شرکت کنید.

عزیز اکبریان ،نماینده مردم کرج در
مجلس شورای اسالمی در بازدید از
پنجمین نمایشگاه قرآن و عترت اداره
کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
گفت :ما مفتخر به میزبانی جشنواره
خوشنویس��ی رض��وی هس��تیم اما
مشارکت همگان می تواند در پایان
جش��نواره افتخار بزرگت��ری را رقم
بزند.
ا کبر ی��ا ن ا ف��ز و د  :جش��نو ا ر ه
خوشنویس��ی ،اتفاقی بزرگ اس��ت
و تنه��ا اداره کل فرهن��گ و ارش��اد
اسالمی استان نیس��ت که میزبانی
آن را برعهده دارد .بلکه همه اس��تان
میزبان است و الزمه آن حضور همه
ارگانهاست .
وی تصریح ک��رد :اینگون��ه کارها با
مش��ارکت پیش می رود .در همین
نمایش��گاه ب��زرگ قرآن��ی ،حضور
موسس��ات ،مکمل یک نمایش��گاه
بزرگ شده است .
اکبریان گفت :الزم اس��ت س��ازمان
تبلیغ��ات اس�لامی ،ح��وزه هنری،
سازمان فرهنگی شهرداری  ،اصناف،
بس��یج فرمانداری و استانداری پای
کار باش��ند ،قدمی جل��و بگذارند و
مشارکت و حمایت کنند.
اکبریان خاطر نش��ان ک��رد :حضور
فعال مس��اجد مهم اس��ت ،آنها نیز
باید مش��ارکت فعال داشته باشند ،
تا انش��اهلل اینک که افتخار میزبانی
به ما رس��یده اس��ت ،بتوانیم افتخار
خیلی بزرگتری را در پایان جشنواره
رقم بزنیم.
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نماینده مردم بیرجند در مجلس:

نجات ما از مشکالت در تمسک
به فرهنگ رضوی است

نماینده مردم بیرجند،درمیان و خوسف در خانه ملت
با تاکید بر اینکه خراسان جنوبی ظرفیت و توانمندی
زیادی دارد ،افزود :جش��نواره نقاش��یخط و حروف
نگاری رضوی فرصتی برای تولید هرچه بیش��تر آثار
هنری ماندگار از سوی هنرمندان منطبق بر سیره و
فرهنگ رضوی است.
حجت االس�لام س��یدمحمد باقر عبادی بیان کرد:
جش��نواره امام رض��ا(ع) ،تاثیر زیادی بر گس��ترش
فرهنگ رضوی در س��طح کشور و جهان اسالم دارد
و موجب آش��نایی هرچه بیش��تر مردم با آموزهها و
شخصیت علی بن موسی الرضا(ع) می شود.
وی با اشاره به وجود هنرمندان برجسته ای از جمله
استاد مهدی اس��ماعیلی مود اس��تاد خوشنویسی
ایران در بیرجند گفت :اس��تاد اس��ماعیلی مود جزو
مفاخر اس��تان خراسان جنوبی محسوب می شوند و
در کنار ایشان ،هنرمندان توانمند و برجسته دیگری
هستند که در زمینههای دیگر هنری جزو هنرمندان
برجسته کشور شناخته شده اند.
ب��ه گفت��ه وی ،برگ��زاری اینگونه جش��نوارهها به
هنرمندان انگیزه تولید آثار فاخر می دهد و از سوی
دیگر انگیزههای معنوی جامعه را نیز تقویت می کند.
حجت االسالم عبادی تاکید کرد :خروجی جشنواره
نقاشیخط و حروف نگاری رضوی باید معرفی جایگاه
واالی هنر اس��تان به کشور و گسترش هرچه بیشتر
معارف واالی رضوی در زندگی مردم باشد.
وی در ادام��ه با بیان اینکه ام��روز جامعه ما نیازمند
پیاده ش��دن سبک زندگی اس�لامی و رضوی است،
گفت :ایرانیان باید تالش کنند نقاط خوب و مثبت را
از تمامی افراد فرا بگیرند؛ ب��ه عنوان مثال باید نظم،
انضباط و مس��ئولیت پذیری هرچه بیش��تر را که از
ایده آلهای دین مبین اسالم است را از مردم برخی
از کش��ورهای دیگر فرا گرفته و در مقابل از برخی از
فرهنگهای غرب فاصله بگیرند.
وی اضافه کرد :س��بک زندگی اس�لامی و رضوی به
اندازه ای جاذبه و محتوای عمیقی دارد که می تواند
پاس��خگوی تمامی نیازها و سواالت مسلمانان باشد
و در مقاب��ل آنچه امروز غرب از ط��رق ماهواره برای
مس��لمانان باالخص ایرانیان تبلیغ می کند تنها یک
حباب توخالی است که در در داخل این فرهنگ که
به حباب توخالی تش��بیه ش��ده اس��ت هیچ چیزی
وجود ندارد.
حجت االسالم عبادی ،فردگرایی و از هم گسستگی
نظام خانواده را محصول بی بند و باری دانست و گفت:
راه نجات ما از این مشکالت تمسک به فرهنگ و سیره
رضوی است که تمام خوبیها در آن نهفته است.
نماینده مردم بیرجند ،درمیان و خوسف در مجلس
شورای اسالمی خاطرنش��ان کرد :برگزاری اینگونه

یک نماینده مجلس:

برگزاری خوب تئاتر
رضوی سبب ثابت قدم
ماندن مردم در مسیر
سیره ائمه(ع) می شود

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای
اسالمی با اش��اره به برگزاری یازدهمین
دوره جشنواره سراسری تئاتر و نمایشنامه
نویسی رضوی در خراسان شمالی گفت:
اگر این جشنواره خوب برگزار و به درستی
معرفی شود ،سبب ثابت قدم ماندن مردم
در مسیر سیره ائمه(ع) می شود.
عبدالرضا عزیزی ،نماینده مردم شیروان
در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به
برگزاری یازدهمین دوره جشنواره تئاتر
رضوی در خراسان شمالی ،این رویداد را
اقدامی خوب و مهم در راستای آگاهی به
مردم در جهت س��یره ائمه(ع) و فرهنگ
رضوی برشمرد.
وی ب��ا بیان اینک��ه این جش��نواره فقط
مختص اس��تانهای خراس��ان نیست و
 31اس��تان کشور در آن ش��رکت دارند،
اظهار کرد :معرفی فرهنگ امامان شیعه
و به خص��وص ترویج فرهن��گ رضوی از
رسالتهای این جشنواره است.
این نماینده مجلس افزود :به روی صحنه
آوردن مفاهی��م ارزش��ی و نی��ز نمایش
چهره ظالمان با زبان هنر بسیار می تواند
تاثیرگذار باش��د که البته ام��روز نیز این
ظلم نس��بت به ائمه(ع) و پیروان آنان به
شیوههای گوناگون ادامه دارد که برگزاری
برنامههای��ی همچ��ون تئات��ر رضوی در
آگاهی بخشی به مردم نقش بسزایی دارد.
عزیزی با اش��اره به گروهه��ای تکفیری و
ظالمانی که با نام و پرچم اس�لام س��بب
ارتکاب جنایات فجیعی می شوند ،عنوان
ک��رد :این گروهها با ق��درت و مادیات هر
کاری بخواهند انج��ام می دهند ،همانند
ظالمانی که در زمان ائم��ه(ع) نیز وجود
داش��تند .وی ب��ا تاکید بر تبیین س��یره
ائم��ه(ع) و فرهن��گ رض��وی در جامعه،
اظهار کرد :جشنواره تئاتر رضوی این فضا
و محیط را به خوبی فراهم می آورد که در
صورت حمایتهای کافی می تواند در این
راستا بسیار موثر واقع شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس:

نماینده مردم نیشابور در مجلس
شورای اسالمی خبر داد:

تالش برای ثبت سالروز
ورود امام رضا(ع) به نیشابور
در تقویم رسمی کشور

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسالمی
با تاکید بر ثبت  10تیر ماه به عنوان سالروز ورود
نمادین امام رضا(ع) به این شهرس��تان ،گفت:
نمایندگان و مس��ئوالن ش��هری نیشابور تمام
ت�لاش خود را در این راس��تا مب��ذول خواهند
داشت.هاجر چنارانی در حاشیه مراسم سالروز
ورود امام رضا(ع) به نیش��ابور اظهار کرد :من و
دیگر نماینده شهرس��تان نیش��ابور در مجلس
شورای اس�لامی تمام تالش خود را برای ثبت
روز  10تیر به عنوان سالروز ورود امام رضا(ع) به
نیشابور در تقویم رسمی کشور خواهیم داشت
و این تالشها هم اکنون آغاز شده است.
نماینده م��ردم نیش��ابور در مجلس ش��ورای
اسالمی خاطرنشان کرد :خوشبختانه مسئوالن
شهری نیشابور برای ثبت این روز مهم در تقویم
رسمی کشور نیز بسیار تالش و پیگیری دارند.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای ویژه سالروز
ورود ام��ام رض��ا(ع) به نیش��ابور اظه��ار کرد:
افتخاری که نیش��ابور در طول تاریخ اس�لامی
به واس��طه حضور امام رضا(ع) برای خود ثبت
ک��رد هیچ یک از نقاط دیگ��ر خطه ایران زمین
درک و ثبت نکرده اس��ت .چناران��ی ادامه داد:
امام رضا(ع) از مدینه تا مرو توقفهای بسیاری
داش��تند اما تنها جایی که دانش��مندان و علما
به اس��تقبال ایش��ان آمدند ،خطه نیشابور بود
و همین مس��اله برای مردم این شهر افتخاری
بس بزرگ است.
وی افزود :اغلب مردم در مالقات با افراد صاحب
فضل و جایگاه ممکن است خواستههای مادی
و دنیوی داشته باشند اما دانشمندان نیشابوری
از فرصت حضور امام رضا(ع) در این شهر برای
کسب پند و اندرزی که رهنمون مسیر زندگی
و آینده آنان باش��د ،به نحو شایسته ای استفاده
کردند .نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :آنان با کتابت حدیث گرانقدر
سلسله الذهب ،حکومت صالحان و حجت خدا
بر روی زمین را برای همیشه تاریخ ثبت کردند
و غدیری دیگر را در این خصوص رقم زدند.

ثبت روز ملی خراسان در
تقویم رسمی کشور نیازمند
مستندات دقیق و شفاف
تاریخی است

نماین��ده مردم نیش��ابور و فی��روزه در مجلس
ش��ورای اسالمی گفت :برای ثبت  10تیر ماه به
عنوان روز ملی خراسان در تقویم رسمی کشور
و دفاع از آن در مجلس شورای اسالمی نیازمند
مستندات دقیق و شفاف تاریخی هستیم.
حمید گرمابی در حاش��یه مراسم سالروز ورود
امام رضا(ع) به نیش��ابوراظهار کرد :روز  10تیر
ماه س��الروز ورود امام رضا(ع) به نیشابور است
و طبق مصوبه ش��ورای عمومی فرهنگ استان
خراس��ان رضوی به عنوان روز «ملی خراسان»
نام گرفته است.
نماین��ده مردم نیش��ابور و فی��روزه در مجلس
ش��ورای اس�لامی افزود :تاکن��ون تالشهای
بسیاری در جهت ثبت این روز در تقویم رسمی
کشور صورت گرفته است.
وی بیان کرد :من نیز ب��ه عنوان نماینده مردم
نیشابور در مجلس شورای اسالمی از مسئوالن
استانی و شهرستانی خواسته ام که برای فعالیت
موث��ر در زمینه ثبت این روز در تقویم رس��می
کش��ور ،وقایع را با مس��تندات دقیق و ش��فاف
تاریخی اعالم کنند تا بتوانیم از آن در مجلس با
قوت دفاع کنیم.
گرمابی تاکید کرد :اگر مس��تندات دقیقی ارائه
نش��ود قطعا نمی توانی��م از آن در مجلس دفاع
کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد :برگزاری مراس��م ورود
کاروان نمادی��ن حضرت رضا(ع) در نیش��ابور
حرکت بسیار خوبی است و این مسئله نمادی از
وقایع تاریخی است که در این خطه از سرزمین
ایران رخ داده است.
نماین��ده مردم نیش��ابور و فی��روزه در مجلس
شورای اس�لامی ادامه داد :نیشابور و مردم آن
از ای��ن بابت به تاریخ و گذش��ته خ��ود افتخار
می کنند.
وی تصری��ح ک��رد :امیدواریم با ادام��ه این راه
بتوانیم نقش و جایگاه امام رضا(ع) در نیش��ابور
را ب��ه خوبی بازس��ازی ک��رده و از آن در زمان
مناس��ب بهترین بهره برداریهای فرهنگی را
داشته باشیم.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

خانهملت

یک نماینده مجلس:

نماینده مجلس شورای اسالمی:

برگزاری موفق هفت سال
جشنواره تئاتر رضوی موید
تالش ثمر بخش مسئوالن
فرهنگی خراسان شمالی است

برگزاری خوب تئاتر
رضوی سبب ثابت قدم
ماندن مردم در مسیر
سیره ائمه(ع) میشود

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی
گفت :توفیقات اس��تان در برگزاری هفت س��ال
متوالی جشنواره سراس��ری تئاتر رضوی و کسب
موفقیتهای گروههای هنری محلی در سالهای
مختل��ف را موی��د ت�لاش ثمر بخش مس��ئوالن
فرهنگی استان خراسان شمالی دانست.
علی اکب��ری اظهار کرد :با بهره گی��ری از اثر نافذ
هنر بر آموزههای عمومی و تاثیر مایههای وجودی
هنرمندان بر مخاطبان بدون ش��ک دستاوردها و
پیامهای تربیتی و انس��ان س��از ثامن الحجج را با
ظرافتهای هنری به شیواترین زبان می توان به
جامعه انتقال داد و از ثمرات گهربار آن بهره برد.
اکبری بر اس��تمرار برگزاری این جشنواره تاکید
کرد و گفت :اگر برگزاری مس��تمر این جش��نواره
به عنوان ی��ک حرکت فرهنگی وهنری به نام امام
رضا(ع) در موعد مش��خصی تثبیت ش��ود از این
رو آمادگیهای عمومی بص��ورت ادواری در بین
هنرمندان وعامه مردم کشور شکل گرفته و مشابه
برگزاری س��ایر رس��ومات دینی که در زمانهای
معین انجام می ش��ود این جش��نواره نیز نهادینه
می ش��ود و در گذر زمان روز بروز ب��ر کیفیت آن
افزوده خواهد ش��د .وی تاکید کرد :این مناسبت
با همکاری و مشارکت همه جانبه افراد ،گروهها،
نهادها در بعد فراگیر کشوری و فراملی شناسانده
ش��ود تا میزان به��ره وری و بالطبع ب��ر روند رو به
توسعه آن افزوده می شود.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی
خاطرنشان کرد :توفیقات استان در برگزاری هفت
سال متوالی و کسب موفقیتهای گروههای هنری
محلی در سالهای مختلف موید تالش ثمر بخش
مسئوالن فرهنگی استان است که اینجانب وظیفه
میدانم به نوبه خ��ود از این تالشها و ایثارگریها
علیرغ��م کمبوده��ا ،تنگناه��ا و محدودیتها از
برنامه ریزان و مجریان این رویداد عظیم فرهنگی
و هنری در استان تقدیر وتشکر نمایم .علی اکبری
در خص��وص حمای��ت از هنرمندان در راس��تای
تولی��دات هنری ،اظهار ک��رد :اگرچ��ه در کوتاه
مدت ممکن اس��ت نتوان آن گونه که شایس��ته و
زیبنده این قشر فرهیخته است کار شایانی انجام
دهیم لیک��ن امیدواریم هم در بع��د حمایتی در
مقیاس ملی وهم در بعد حمایتی محلی از طریق
پیگیریه��ای اداری و اجرایی بتوانیم در خدمت
این قشر ارزشمند باشیم.
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نماینده مردم ش��یروان در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره
جشنواره سراسری تئاتر و نمایشنامه نویسی
رضوی در خراس��ان ش��مالی گفت :اگر این
جش��نواره خوب برگزار و به درستی معرفی
شود ،سبب ثابت قدم ماندن مردم در مسیر
سیره ائمه(ع) می شود.
عبدالرضا عزیزی ،نماینده مردم شیروان در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به برگزاری
یازدهمین دوره جش��نواره تئاتر رضوی در
خراسان شمالی ،این رویداد را اقدامی خوب
و مهم در راس��تای آگاهی به مردم در جهت
سیره ائمه(ع) و فرهنگ رضوی برشمرد.
وی با بیان اینکه این جشنواره فقط مختص
اس��تانهای خراسان نیس��ت و  31استان
کش��ور در آن ش��رکت دارند ،اظه��ار کرد:
معرفی فرهنگ امامان ش��یعه و به خصوص
تروی��ج فرهنگ رضوی از رس��التهای این
جشنواره است.
این نماینده مجلس اف��زود :به روی صحنه
آوردن مفاهیم ارزش��ی و نیز نمایش چهره
ظالمان با زبان هنر بسیار می تواند تاثیرگذار
باش��د که البته امروز نیز این ظلم نسبت به
ائمه(ع) و پیروان آنان به شیوههای گوناگون
ادامه دارد که برگزاری برنامههایی همچون
تئاتر رضوی در آگاهی بخشی به مردم نقش
بسزایی دارد.
عزیزی با اش��اره ب��ه گروهه��ای تکفیری و
ظالمانی که با نام و پرچم اسالم سبب ارتکاب
جنایات فجیعی می ش��وند ،عنوان کرد :این
گروهها با قدرت و مادیات هر کاری بخواهند
انجام می دهند ،همانند ظالمانی که در زمان
ائمه(ع) نیز وجود داشتند.
وی ب��ا تاکید ب��ر تبیین س��یره ائمه(ع) و
فرهنگ رض��وی در جامع��ه ،اظهار کرد:
جش��نواره تئاتر رضوی ای��ن فضا و محیط
را به خوبی فراه��م می آورد که در صورت
حمایتهای کافی می تواند در این راس��تا
بسیار موثر واقع شود.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

نماینده مجلس:

تئاتر رضوی نقش موثری در
جریان سازی دینی دارد

نماینده م��ردم بجن��ورد در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :تئاتر رضوی نق��ش موثری در
جریان سازی دینی و مخاطب آفرینی دارد.
علی قربانی با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره
جش��نواره تئاتر رضوی در خراس��ان شمالی،
اظهار کرد :برگزاری  7دوره این جش��نواره در
خراسان شمالی ،نشان از برتری تراز فرهنگی و
دینی استان دارد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه تمام دس��تگاههای
متول��ی در حوزه فرهنگ و دین باید در جهت
برگزاری مطلوب جشنواره تئاتر رضوی وارد
میدان ش��وند ،عنوان کرد :این جش��نواره به
لحاظ نقش��ی که در ایجاد فض��ای معنوی و
فرهنگ��ی در جامع��ه دارد ،از اهمیت باالیی
برخورداراس��ت.
قربانی از تئاتر به عنوان هنری زیبا و دلنشین یاد
ک��رد و گفت :هر اندازه آثار و نمایشهایی که به
روی صحنه می رود از لحاظ بار معنایی ،اندیشه
و زیباییه��ای هن��ری ،غنی باش��د ،به همان
میزان نی��ز تاثیرگ��ذاری آن در بین مخاطبان
بیشتر است.
وی با اش��اره به اینکه تئاتر رضوی نقش موثری
در جریان س��ازی دین��ی و مخاط��ب آفرینی
دارد ،اف��زود :ای��ن امر تنها با همدل��ی و تعامل
دس��تگاههای مرتبط با امر فرهنگ محقق می
شود ،بنابراین همگامی همه مسئوالن و توجه
وی��ژه به این روی��داد فرهنگی ،س��بب ارتقای
وضعیت فرهنگی استان خواهد شد.
این نماینده مجلس ،شناس��ایی اندیش��هها و
آموزههای حضرت رض��ا(ع) در قالب نمایش،
تروی��ج فرهن��گ من��ور رض��وی ،گس��ترش
فعالیتهای فرهنگی مرتبط با زندگی ائمه(ع)،
بارور س��اختن اندیش��ه و اعتقادات با مضامین
عالی فرهنگی و تاثیر فرهنگ رضوی در سبک
زندگی فردی و اجتماعی را از اهداف جشنواره
تئاتر رضوی برشمرد.
قربان��ی با بی��ان اینکه جش��نواره تئاتر رضوی
در خراس��ان ش��مالی ،هر س��ال باید نسبت به
دورههای قبل با کیفیت باالتری برگزار شود تا
مخاطبان و عالقه مندان بیش��تری جذب کند،
بر فراهم کردن زیرس��اختها ب��رای برگزاری
مطلوب این جشنواره تاکید کرد.

نماینده مجلس شورای اسالمی:

قلب فرهنگی ایران ،آماده
میزبانی تئاتر رضوی است

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسالمی
از آمادگی استان خراسان شمالی برای برگزاری
جشنواره تئاتر رضوی خبر داد و این استان را قلب
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دانست.
هادی قوامی درباره ی برگزاری یازدهمین دورهی
جش��نواره تئاتر و نمایش��نامه نویسی رضوی در
شهرس��تان بجنورد تاکید کرد :اس��تان خراسان
ش��مالی به لح��اظ فرهنگی ،تاریخ��ی و مذهبی
دارای زمینهها و ظرفیتهای قابل اعتنایی است
که م��ی تواند میزبان جش��نوارههایی نظیر تئاتر
رضوی باشد.
وی با اشاره به عشق و ارادت مردم خراسان به امام
رض��ا(ع) اضافه کرد :جش��نوارههایی نظیر تئاتر
رضوی که مزین به نام حضرت رضا(ع) هس��تند،
همواره با استقبال مردم مواجه می شوند .بنابراین
از دوره ی پیش رو نیز حتماً استقبال قابل قبولی
صورت خواه��د گرفت .بهرح��ال تاثیر برگزاری
رویدادهایی از این دست بر کسی پوشیده نیست
و در آش��نایی هر چه بیش��تر مردم با آموزههای
فرهنگ رضوی موثر است.
عضو هیئت علمی دانش��گاه فردوس��ی مشهد
تصریح کرد :ریش��ههای فرهنگ��ی و دینی هر
سه اس��تان خراس��ان یکی اس��ت و از فرهنگ
رض��وی بهره می گیرد .برگزاری جش��نواره ی
تئاتر رضوی اتفاق مبارکی اس��ت که می تواند
به غنای فرهنگی اس��تان کمک کند و ما هم در
مجلس حامی برگ��زاری رویدادهای فرهنگی
اینچنیندراس��تانهس��تیم.
عض��و کمیس��یون برنام��ه و بودج��ه ی مجلس
ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه تنها دغدغه ی ما
بحث هزینهه��ای میزبانی بود ک��ه به لطف خدا
برطرف شده است ،گفت :استان خراسان شمالی
یک گنجینه ی فرهنگی در ایران اسالمی است،
چرا که تقریبا تمامی اقوام کش��ور از ترک و کرد و
ترکمن و بلوچ تا اقوام دیگر ،ساکن استان هستند.
در واقع بیش از یکصد س��ال است که مردم اقوام
مختلف ایران در خراس��ان شمالی ،کنار هم و در
صلح و آرامش زندگی می کنند و این از نشانههای
غنای فرهنگی این منطقه است.
قوامی تاکید کرد :خراسان شمالی قلب فرهنگی
جمه��وری اس�لامی اس��ت و زیرس��اختها در
زمینههای مختلف فرهنگی در این استان آماده
ی برگزاری جش��نواره ی رضوی است .رویدادی
که می تواند کمک خوبی برای توس��عه فرهنگی
استان باشد.

نماینده مردم زاهدان
درمجلس:

جشنواره جلوههای فرهنگ
رضوی در هنرهای گرافیکی
نقطه عطفی در فعالیتهای
فرهنگی سیستان و
بلوچستان است

مولوی نذیراحمد سالمی:

جشنواره جلوههای فرهنگ
رضوی درهنرهای گرافیکی
زبان هنرمندان برای بیان
اعتقاداتشان است

نماین��ده م��ردم زاه��دان در مجلس ش��ورای
اس�لامی گفت :جش��نواره جلوههای فرهنگ
رضوی درهنرهای گرافیک��ی ،نقطه عطفی در
فعالیتهای فرهنگی و هنری استان سیستان و
بلوچستان است و برگزاری این جشنواره چهره
واقعی اس��تان را به مردم دیگر اس��تانها نشان
خواهد داد.
دکتر حسینعلی شهریاری اظهار کرد :جشنواره
جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی
یکی از رویدادهای مهم فرهنگی و هنری استان
سیستان و بلوچس��تان قلمداد می شود که می
توان با برگ��زاری چنین جش��نوارههای چهره
واقعی استان را به مردم دیگر نقاط کشور معرفی
کنیم تا آن افکار و القائات اش��تباه نسبت به این
استان از ذهنها پاک شود.
وی با بیان این که جشنواره سراسری جلوههای
فرهن��گ رض��وی در هنره��ای گرافیکی زبان
رس��ایی برای انعکاس واقعیتهای اس��تان به
حس��اب می آید ،اف��زود :این جش��نواره ملی
می تواند ظرفیتها و پتانس��یلهای اس��تان را
برجسته کند تا ذهنها نسبت به استان روشن
تر شود .نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای
اسالمی هنر گرافیگ را وسیله ای برای گسترش
یک فکر درست یا نادرست قلمداد و خاطرنشان
کرد :با توجه به اینکه سیستان و بلوچستان در
خط مقدم جنگ نرم دش��منان ق��رار دارد اگر
از اب��زار هنر گرافی��ک کاره��ای جاودانه خلق
ش��ود قطعا با ذهن و دل مخاطبان خود ارتباط
برقرارمی کند.
شهریاری به دس��تاوردهای کوتاه مدت و بلند
مدت برگ��زاری جش��نواره جلوههای فرهنگ
رضوی اش��اره و بیان کرد :اثر یک کار فرهنگی
در بازده زمانی بلند مدت ظهور و بروزمی کند.
وی افزود :میزان ارادت برادران اهل س��نت به
امام رضا(علیه السالم) و حضرت معصومه(سالم
اهلل علیه��ا) زبان زد خاص و ع��ام جامعه بوده و
اس��ت و خودبه خود برگزاری جش��نوارههای
منتس��ب به این بزرگواران وحدت و همگرایی
را در بین مردم استان دوچندان خواهدکرد.

نماینده اهل سنت سیستان و بلوچستان در مجلس
خبرگان رهبری گفت :جشنواره جلوههای فرهنگ
رضوی درهنرهای گرافیک زبان هنرمندان در بیان
تعلق ووابستگی آنان به اعتقادات ملی و مذهبی است.
مولوی نذیراحمد س�لامی نماینده مردم اهل سنت
سیستان و بلوچس��تان در مجلس خبرگان رهبری
اظهار کرد :یک دهه از عمر پر خیر و برکت برگزاری
جش��نواره امام رضا(ع) در زاهدان می گذرد ،در این
مدت این جش��نواره بازخوردهای مثبتی در جامعه
به دنبال داشته که اکنون در سایه برگزاری آن سایه
اخوت و ب��رادری در اقصی نقطه اس��تان گس��ترده
شده است.
وی با بیان اینکه برگزاری همایشها و جشنوارههایی
مانند جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیگی
پادزهری در برابر نفوذ فرهنگی دشمنان است ،افزود:
اکنون که دش��منان قس��م خورده انقالب در جنگ
سخت علیه کش��ورمان ناامید شده اند و راهکار نفوذ
فرهنگی در بین جوانان را دنبال می کنند انتظار می
رود که دس��تگاههای فرهنگی در ش��رایط حساس
کنونی که مورد هجمه فرهنگی دش��من قرار گرفته
ایم آستین باال زده طرح و ایده بدهند تا نفوذ فرهنگی
دشمنان ابتر بماند.
مولوی سالمی تاکید کرد :بی شک به تصویر کشیدن
سیره و منش ائمه معصومین(علیهم السالم) با ابزار
فرهنگ و هنر روحی��ه معرفتی در بین هنرمندان به
ویژه هنرمندان اهل سنت تقویت خواهدکرد.
وی افزود :برگزاری جشنوارههای همچون جشنواره
جلوههای فرهن��گ رضوی در هنره��ای گرافیکی
نیازمند یکس��ری برنامههای مدون و منظم بوده که
قطعا به روند برگزاری کیف��ی آن کمک خواهد کرد
لذا می طلبد که در هنگام برگ��زاری آن از نیروهای
ارزشی فرهنگ و هنر به کار گرفته شود.
عض��و مجلس خب��رگان رهبری خاطرنش��ان کرد:
جش��نواره جلوههای فرهنگ رض��وی در هنرهای
گرافیکی اثر هنرمند را که نشات گرفته از خالقیت و
ابتکار است با مبانی اعتقادی جال می دهد تا محصول
ماندگاری خلق شود .در جشنواره جلوههای فرهنگ
رضوی رابطه ی قلبی و عاطفه ای بین هنرمند و امام
رضا(ع) شکل می گیرد.
وی افزود :برگ��زاری جش��نواره جلوههای فرهنگ
رضوی در هنرهای گرافیکی در دهه کرامت حرکت
ارزش��مند اس��ت زیرا که دهه کرامت یکی از جریان
سازیهای اجتماعی هوشمند در دوران معاصراست.
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(ع)

خانهملت

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی:

جشنواره داستان رضوی حرکت بسیار
خوبی برای توسعه فرهنگ رضوی است

نماینده مردم سمنان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت :جشنواره
داس��تان رضوی حرکت بس��یار خوبی برای توسعه فرهنگ رضوی
است.
نماینده مردم شهرستانهای سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس
ش��ورای اس�لامی گفت :برگزاری جش��نواره سراس��ری داستان
رضوی(کبوتر حرم) حرکت بسیار خوبی برای ترویج فرهنگ رضوی
است و باید این جشنواره در رشتههای دیگر عالوه بر داستان نویسی
نیز در این استان توسعه یابد.
احمد همتی با اش��اره ب��ه وجود بارگاه منور ثام��ن الححج حضرت
علی ابن موس��ی الرضا(ع) در ایران اظهار ک��رد :باید قدر این نعمت
الهی را بدانیم و فرهنگ غنی اسالم و ائمه اطهار(ع) را از طریق انواع
رشتههای فرهنگی و هنری در جامعه ترویج و به مردم معرفی کنیم.
وی داستان نویس��ی را یکی از این ابزارها دانس��ت و گفت :داستان
نویسی و به کارگیری نویسندگان سراس��ر کشور در این جشنواره
می تواند اثر بسیار خوبی در معرفی فرهنگ غنی اسالم داشته باشد
باید تالش شود نویسندگان بیشتری در کشور درگیر این جشنواره
ملی شوند.
همتی به همجواری سمنان با استان خراسان رضوی و عبور میلیونها
زائر از این اس��تان برای رسیدن به مشهد مقدس اشاره کرد و افزود:
عبور زائران از این اس��تان نیز ظرفیت گرانقدری است که می شود
در ای��ن امر از آن بهره گرفت و برای ترویج فرهنگ رضوی و فرهنگ
غنی اسالم استفاده کرد.
نماینده مردم شهرستانهای سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس
شورای اسالمی بر اس��تفاده از روشهای علمی در برگزاری هرچه
بهتر جشنواره داستان رضوی(کبوتر حرم) تاکید کرد و خاطرنشان
س��اخت :فراخوان این جشنواره باید با روشهای مختلف تکرار و به
اطالع همه نویسندگان رسانده ش��ود تا این جشنواره سال به سال
پربارتر برگزار شود.
وی اطالع رس��انی فراخوان و برنامههای جشنواره را ضروری خواند
و گفت :صدا و سیمای سراس��ری و استانی ،مطبوعات و رسانههای
مختلف مجازی و دیجیتالی باید برای توسعه اطالع رسانی فراخوان
جشنواره به کارگیری شود تا اثربخشی الزم را داشته باشد.
نماینده مردم سمنان ،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی
با اش��اره به برگزاری دورههای مختلف این جشنواره ،بررسی نتایج
و عملک��رد آن در دورهه��ای مختلف را مهم خوان��د و گفت :به نظر
میرسد این جشنواره عالوه بر داس��تان نویسی باید در رشتههای
دیگر فرهنگی هنری در استان س��منان برگزار شود تا تاثیرگذاری
بیشتری داشته باشد .همتی گفت ٨٠ :تا  ٩٠درصد تمرکز جشنواره
باید بر موضوع داستان نویسی باشد و درصدی نیز به سایر رشتههای
فرهنگی هنری اختصاص یابد .چهاردهمین جش��نواره سراسری
داس��تان رضوی(کبوتر حرم) از س��ری برنامهه��ای چهاردهمین
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بیستم مرداد و همزمان با ایام دهه
کرامت به میزبانی سمنان برگزار میشود.

60

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

نماینده یزد در مجلس شورای اسالمی:

فرهنگ رضوی باید به گردشگران خارجی
شناسانده شود

بیوکی معتقد اس��ت هم مس��ئوالن و هم مردم باید از فرصت قرار داشتن مرقد امام
هشتم در ایران ،بیشترین استفاده را در باال بردن فرهنگ و معنویت جامعه ببرند.
سید ابوالفضل موس��وی بیوکی ،نماینده یزد و صدوق در مجلس شورای اسالمی،
معتقد است هم مسئوالن و هم مردم باید از فرصت قرار داشتن مرقد امام هشتم در
ایران ،بیشترین اس��تفاده را در باال بردن فرهنگ و معنویت مردم ببرند .او میگوید
در کن��ار معرفی فرهنگ رضوی به گردش��گرانی که از نق��اط مختلف جهان به یزد
میآیند ،از صفاتی مانند “قناعت” که مردم یزد و صفاتی مانند “دارالعباده” و “شهر
حس��ینیهها” که ش��هر یزد به آنها شهره هس��تند نیز باید در فیلمها استفاده شود.
گفتگوی کوتاه ما با این ساکن ساختمان بهارستان از خاطرتان میگذرد:
به نظر ش�ما چگونه میتوان با استفاده از جشنواره فیلم کوتاه مستند
و داستانی رضوی ،فرهنگ رضوی را در سطح بینالمللی گسترش داد؟
ش��هرهای بینالمللی مذهبی ما مش��هد و قم هس��تند که پذیرای طالب زیادی از
کشورهای اسالمی مختلف هستند و این روند خوشبختانه رو به گسترش است .در
کنار این طلبهها ،زائران زیادی ،به خصوص شیعیان ،از اقصی نقاط جهان و حتی از
آفریقا به شهرهای زیارتی میآیند .با توجه به اینکه اکنون دنیای رسانه است ،جذب
زائر بیشتر در صورتی اتفاق میافتد که بتوانیم تبلیغات قوی رسانهای داشته باشیم.
یعنی به طور مثال وقتی توریستها برای بازدید از مکانهای تاریخی به یزد میآیند،
بتوانی��م فرهنگ رضوی و جاذبه آن را طوری به توریس��تها معرفی کنیم که برای
بازدید از مشهد و مشاهده حرم رضوی ترغیب شوند .ایده آلی که برای هنرمندان و
مسئولین یزد متصور هستیم ،اینست که در این زمینه پیشرو باشند و بتوانند با توجه
به توانمندیها و پیشینه تاریخی استان ،فرهنگ رضوی را به جهانیان بشناسانند.
پتانس�یل ی�زد برای س�اخت فیلمهایی ب�ا موضوع رض�وی را چطور
میبینید؟
در واقع پتانسیل یزد ،همین مردم معتقد و اهل زیارت هستند .عالقه مردم به زیارت و
سفر به حرم رضوی خود میتواند دستمایه دهها فیلم باشد و شاید در میان شهرهای
ایران هیچ شهری به اندازه یزد در این زمینه مستعد نباشد.
شما خادم حرم امام رضا(ع) هستید .چه موضوعاتی را در حرم میبینید
که برای ساخت فیلم مناسب هستند؟
بهترین هنرمندان را زائرین حرم امام رضا(ع) میدانم که هرکدام با خواس��تهای به
مش��هد وارد میش��وند و هرکدام نیز با تاثیر خاصی که از وجود حرم مطهر رضوی
میگیرند ،مش��هد را ترک میکنند .به این علت که افراد ،مسائل را در دل خود نگاه
میدارند ،بس��یاری از این اتفاقات بازگو نمیشود .تبدیل این خاطرات و مستندات
مردمی به فیلم ،کار فوقالعادهای خواهد شد .البته بعضی مراکز نیز در مشهد برای
زائرین یزدی ایجاد ش��دهاند که میتوانند موضوعات نابی را برای س��اخت فیلم در
اختیار بگذارند .همچنین میتوان در کنار این موضوع ،از صفاتی مانند “قناعت” که
مردم یزد و صفاتی مانند “دارالعباده” و “شهر حسینیهها” که شهر یزد به آنها شهره
هستند نیز در فیلمها استفاده کرد.
ب�ه عن�وان نماینده مجل�س در برگ�زاری فعالیته�ای فرهنگی چه
دغدغهای دارید؟
مسلما ما باید زمینه فعالیتهای فرهنگی را برای عموم مردم و به خصوص جوانان
توس��عه دهیم .در مراسمی که به مناس��بت روز معلم در مدرسه شاهد برگزار شد،
مشاهده کردم که تمام مراسم ،از جمله تئاتر و مقاله و آهنگ ویژه آن روز را خود بچهها
انجام دادند .این نشان میدهد قابلیت باالیی در میان جوانان یزد وجود دارد و هرچه
به این اس��تعدادها بپردازیم ،باعث نشاط جامعه خواهد شد .بنابراین باید به مسائل
فرهنگی و هنری و جذب جوانان به اینگونه فعالیتها توجه ویژهای داشته باشیم.

هنرمندان

استاد برجسته
خوشنویسی ایران:

فرهنگ گستری
و تعمیق معنویت
هدف برگزاری
جشنواره بین
المللی امام
رضا(ع) است

اس��تاد غالمحس��ین امیرخان��ی نابغ��ه و هنرمند بنام
خوشنویسی کش��ورمعتقد است :هدف اصلی برگزاری
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) فرهنگ گس��تری و
تعمیق معنویت در جامعه است.
دهه کرامت امس��ال چهاردهمین دوره جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) در ایران و بسیاری از نقاط دنیا برگزار
می شود ،این جشنواره هر ساله از سوی بنیاد بین المللی
فرهنگی امام رضا(ع) در رش��تههای مختلف پژوهشی،
هنری ،فرهنگی ،سینمایی ،مطبوعاتی ،فضای مجازی
کودک و نوجوان و بخش بین الملل با محوریت فرهنگ
رضوی برگزار می شود.
استان البرز س��ال گذش��ته میزبان برگزاری جشنواره
نهضت کتابخوانی رضوی بود اما امس��ال به همت سید
موس��ی حس��ینی کاش��انی ،مدیر کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان البرز و با توجه به توانمندیهای موجود،
البرز میزبان جشنواره خوشنویسی رضوی است.
همین بهانه باعث شد تا گپ و گفتی خودمانی با هنرمند
خط نس��تعلیق ای��ران و جهان ،اس��تان غالمحس��ین
امیرخانی ترتی��ب دهیم وی اهل شهرس��تان طالقان
استان البرز است.
اس��تاد امیرخانی در ابت��دای این گفتگ��و نقطه ضعف
جش��نوارههای برگزار شده در کش��ور را گیر افتادن در
بخ��ش تش��ریفات و دور ماندن از اصل پیام رس��انی به
مخاطبان دانست و خواستار تاملی بیشتر برای این اتفاق
بزرگ و خجسته شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه جش��نوارههای هنری باید
در کش��ور به صورت گردشی برگزار ش��ود تا جوانان هر
منطقه احساس خوب پویایی را تجربه کنند ،گفت :پیام
یک جشنواره معنوی مثل جشنواره خوشنویسی رضوی
متعلق به سراسر کشور است پس باید همه مردم امکان
دسترسی به این جشنواره را داشته باشند.
این هنرمند برجسته خوشنویسی ایران و جهان افزود:
هدفی که در جش��نواره امام رضا(ع) دنبال میش��ود،
فرهنگ گس��تری و تعمیق معنویت است ،اینکه هنر و
فرهنگ بیاید به نوعی مشارکت جدی در تلطیف فضای
زندگی مردم داش��ته باش��د و به آگاهی م��ردم تعمیق
ببخشد.
استاد امیرخانی تاکید کرد :مطالبی را که یادآور میشوم
نمی توان نقد نامید به همین منظور بستگی به برداشت
مخاطب دارد ولی آنچه مهم اس��ت که بیان ش��ود این
است که درهر جشنواره اصل مطلب ایجاد انگیزه برای
هنرمند اس��ت که من از یادآوری شرایط موجود جامعه
هنری کشور بسیار ناراحت هستم.
وی خاطر نشان کرد :متاسفانه جامعه هنری با عظمت و
عزتی که در عرصه تاریخ و معنا بخشی به جامعه بزرگ

ایران داش��ته و دارد ،از آن امکاناتی که جامعه را شاداب
و س��رزنده و تاحد امکان برخوردار میکند ،فوق العاده
بی نصیب است.
جوایز افزایش یابد
امیرخانی اش��اره کرد :در یک جشنواره بیش از  ۵۰۰اثر
درخش��ان ،جذاب و برجس��ته به دبیر خانه میرسد که
عزیزان هنرمند در شاخه مختلف خوشنویسی از جمله
شکسته ،نسخ ،ثلث ،خط و نقاشی شرکت میکنند این
در حالی است که فقط  ۱۰جایزه تدارک دیده میشود.
این هنرمند برجس��ته کش��ور تصریح کرد :هنرمندان
شرکت کننده در جشنواره بس��یار ممارست و زحمت
میکش��ند ،کار را به تذهیب کار میدهند و هزینههای
متعدد جانبی متحمل میشوند و دست آخر تنها از ۱۰
اثر تقدیر می شود.
استاد امیرخانی اضافه کرد ۱۰ :جایزه به نسبت  ۵۰۰اثر،
یک جور بی توجهی است و این در حالی است که باید از
هنرمند به طور جدی حمایت شود.
حمایت از هنرمندان
وی در ادامه خطاب به مسئوالن برگزار کننده جشنواره
خوشنویس��ی رضوی در اس��تان البرز گفت :مسئوالن
فرهنگی به این نکته فوق العاده مهم توجه داشته باشند
که به تناس��ب این واقع��ه مبارک ،حمایت و تش��ویق
مناسبی از هنرمند انجام شود.
به گفته استاد امیرخانی برگزاری جشنواره خوشنویسی
رضوی باید مایه افتخار استان البرز باشد.
وی ضمن ابراز خشنودی از این بابت که مراکز استانها
در رشتههای مختلف شرکت کرده اند و البرز نیز میزبان
برگزاری جشنواره رضوی در بخش خوشنویسی است،
خاطرنش��ان کرد :برای میزبانی البرز بسیار خوشوقتم
البته از ابتدای برپایی این جش��نواره ،پیشنهاد دادیم
که برگزاری جش��نواره در مراکز اس��تانها گسترش
پیدا کند .
اس��تاد امیر خانی خرد ،خردمندی و فرهنگ پروری را
هدف این جش��نواره خواند و گفت :چه کسی باید از این
موهبت برخوردار شود؟ تمام مردم ،و مردم کجا هستند،
در همه جغرافیای ایران ،بنابراین همواره پیشنهاد ما این
بوده است که مراکز استانها ،بتوانند نقشی داشته باشند
تا احساس مشارکت و انگیزه در همگان به وجود آید.
وی در پای��ان با تاکی��د بر اینکه انجمن خوشنویس��ان
در سراسر کش��ور دارای  ۳۰۰شعبه اس��ت ،ادامه داد:
خوشنویسی یک هنر ملی و تاریخی است و فرهنگ در
بطن و متن آن است ،تعالی و رشد و گسترش آن طبیعی
است ما با ادبیاتی س��ر و کار داریم که چکیده تجربه ی
تاریخی و فرهنگی ملت ما اس��ت این ادبیات درون مایه
خوشنویسی است و به این دلیل حامل معرفت است.
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هنرمندان

بازیگر کودک
تیزر جشنواره
فیلم رضوی،
میهمان رییس
جمهور

هنرمند نگارگری کشور:

جشنواره
هنرهای سنتی
و صنایع دستی
رضوی کیفی
برگزار می شود
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سفر چند روز پیش رئیس جمهوری به استان یزد که با استقبال
باشکوه مردم این شهر همراه بود حاشیههای جالبی داشت .یکی
از این حاشیههای جالب ،بیان خواس��تههای مردم یزد از زبان
دانش آموز  ۱۱س��اله این شهر بود که بازتاب زیادی داشت .این
بازیگر کودک در دوره س��یزدهم جشنواره امام رضا(ع) در تیزر
جش��نواره فیلم رضوی ایفای نقش کرد که با استقبال گسترده
ای روبرو شد .پخش تیزر صحبتهای این دانش آموز در جلسه
اداری اس��تانداری یزد و دیدار دکتر روحانی با این پسر نوجوان
لحظات خاطره انگیزی را برای مس��ئوالن این شهر و همراهان
رئیس جمهوری برجا گذاشت.
سجاد اسماعیلی دانش آموز پایه شش��م مدرسه رازی ،۲شهر
یزد در گفتوگو با خبرنگار روزنامه ایران درباره دیدار با رئیس
جمهوری و همچنین نقش آفرینی در تیزری که خواستههای
مردم یزد را در آن بیان کرده بود گفت :فرزند دوم خانواده هستم
و برادر بزرگترم که  ۲۰س��ال دارد دانشجو است .پدرم کابینت
ساز است و همیشه به تحصیل من و برادرم اهمیت میدهد.
از کودکی عالقه زیادی به بازیگری داش��تم و س��ال قبل وقتی
برای بازی در تیزر جشنواره رضوی انتخاب شدم باور نمیکردم
ی��ک روز هم بتوانم خواس��تههای مردم ش��هرم را برای رئیس
جمهوری بازگو کنم .در تیزر جشنواره رضوی من همراه با چند
نفر از دوستانم مشغول صحبت بودیم .حرف ما این بود که چطور
میتوانیم کاری کنیم تا امام رضا(علیه السالم) به شهر ما بیاید.
به دوستانم گفتم مادربزرگ من میگوید :اگر میخواهیم امام
رضا(علیه السالم) به شهر ما بیاید باید همه شهر را فرش کنیم تا
امام رضا(علیه السالم) قدوم مبارک خود را بر شهرمان بگذارند.
بعد از این حرفها همه ما تصمیم گرفتیم تا خیابانها و کوچهها
را فرش کنی��م .هر کدام قالیچه و یک تخته فرش��ی را به دوش
گرفتیم و آنها را در خیابان و کوچهها قرار دادیم تا امام رضا(علیه
السالم) به شهر ما یزد بیاید.
وی ادام��ه داد :بعد از پخش تیزر جش��نواره فیل��م رضوی که با
استقبال زیادی نیز مواجه ش��د یکی از فیلمسازان با دیدن این

تیزر از من دعوت کرد تا در تیزری که برای اس��تقبال از رئیس
جمهوری در سفر به شهر یزد قرار است ساخته شود بازی کنم.
من هم مش��تاقانه قبول کردم .در این تیزر اس��م من امید است
و در آن مش��کالت یزد را برای رئیس جمه��وری بازگو کرده ام.
بعد از سالم به دکتر روحانی گفتم شهر ما با چند مشکل بزرگ
مواجه است.
در یکی از صحنهها به مدارس دانش آموزان مهاجر افغان رفتیم
و به رئیس جمهوری گفتم از شما میخواهم به ما کمک کنید تا
بتوانیم بهتر از کسانی که به شهرمان مهاجرت میکنند پذیرایی
کنیم و به آنها امکانات دهیم .همچنین در یکی از مراکز صنعتی
این ش��هر به دکتر روحانی گفتم از ش��ما میخواهم به صنعت
یزد نگاه ویژهای داش��ته باشید و با توسعه صنعت کاری کنید تا
جوانان نخبه این شهر که  ۲۲سال است رتبههای برتر کنکور را
کس��ب میکنند در همین شهر خدمت کنند .همچنین از شما
میخواهم آب را به شهرمان بازگردانید و ما یزدیها به شما قول
میدهیم که کاری کنیم کارستان و همه جا را آباد کنیم .در آخر
نیز به دکتر روحانی گفتم هدیه ما به ش��ما آب است و یک جلد
قرآن کریم به امانت نزد استاندار گذاشته ام که به شما هدیه کند.
سجاد در ادامه گفت :این تیزر در جلسه شورای اداری استان یزد
که به ریاس��ت رئیس جمهوری برگزار شد پخش گردید و قرار
بود تا در وس��ط فیلم مکث کوتاهی ایجاد شود و من وارد جلسه
شوم که این کار انجام نگرفت و در پایان فیلم نزد دکتر روحانی
رفتم و ایشان نیز با قدردانی از من به خاطر بیان مشکالت شهر
یزد هدیهای به من دادند .من هم شالی به ایشان هدیه دادم تا از
من به یادگار داشته باشند.
وی درب��اره آرزوی خود گفت :آرزو دارم یک روز بازیگر ش��وم.
میخواهم بتوانم نقشی در برطرف کردن مشکالت شهرم داشته
باشم و بتوانم در رونق و آبادانی آن کمک کنم .از اینکه توانستم
از نزدیک با رئیس جمهوری مالقات داش��ته باشم و گوشهای از
خواستههای مردم شهرم را برای ایشان در قالب یک تیزر بیان
کنم خوشحالم.

هنرمن��د نگارگر اصفهانی ،برگزاری جش��نواره هنرهای
س��نتی و صنای��ع دس��تی رض��وی را یک��ی از بهتری��ن
جشنوارههای برگزار شده در سالهای اخیر دانست.
اس��تاد هوش��نگ جزی زاده ،هنرمند نگارگر اصفهانی با
اشاره به آثار ارائه شده به جشنواره ملی هنرهای سنتی و
صنایع دس��تی رضوی گفت :سال گذشته کارهای خوبی
به جشنواره ارائه شده بود و آثار پیشرفت قابل مالحظهای
داشتند ،برگزاری این مسابقات سبب تشویق هنرمندان
برای ارائه کارهای فاخرتر میشود.
وی با تأکید بر اینکه سطح کیفی آثار ارائه شده خیلی خوب
بوده و کارها قوی تر شده است ،تصریح کرد :جشنواره در
سالهای قبل بیش از اینکه به نگارگری بپردازد به صنایع
دس��تی پرداخته اما در طی چند سال اخیر که به صورت
تخصصی به نگارگری پرداخته ،آثار رس��یده به جشنواره
از کیفی��ت بهتری برخوردار ش��ده اس��ت و پرداختن به
نگارگری به ش��کل تخصصی در این جشنواره سبب شده
تا آثار فاخری در این حوزه در جش��نواره شرکت کنند که

با ادامه این مس��یر میتوانیم شاهد رشد و بالندگی رشته
نگارگری در سالهای آینده باشیم.
استاد جزی زاده تأکید کرد :حوزه صنایع دستی با نگارگری
تفاوت زیادی داش��ته و مقولهای جداگان��ه دارد و صنایع
دستی را نباید با نگارگری مقایسه کرد چرا که این دو حوزه
جدا اس��ت اما کارهای ارائه شده به این جشنواره از سطح
مطلوبی برخوردار بوده است.
وی اظهار کرد :برای بهتر ش��دن س��طح کیفی کارهای
ارائه شده به جش��نواره باید از ارائه آثار تکراری و کپی
کاری پرهیز ش��ود و کارها مبتکرانه باش��د ،برای خلق
اثر هنری هنرمند باید متناس��ب با موض��وع به مطالعه
بپردازد.
این هنرمند نگارگری با بیان اینکه تا کنون جش��نواره
ای ب��ه تفصیل جش��نواره رضوی انجام نش��ده اس��ت،
خاطرنشان کرد :بهتر است ترتیبی اتخاذ شود تا موزهای
تخصصی برای جمع آوری و نمایش آثار رضوی در نظر
گرفته شود.
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سعید تشکری؛
نویسندهای
که قلمش وقف
بارگاه رضوی
است

«سعید تشکری هستم ،نویس��نده!» این همه آن چیزی
اس��ت که در معرفی خود میگوید! میخواهم بیش��تر از
خودش بگوید که ادامه میدهد« :سال  42در قوچان متولد
شدم و سال  48با فعالیت در حوزه تئاتر وارد کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان شدم» .فعالیتهای هنریاش
ادامه پیدا میکند تا اینکه دانشجوی دانشگاه هنر در تهران
میشود تا مقطع کارشناسی ارشد! فعالیت در حوزه هنر،
تئاتر ،نمایشنامه نویسی ،کارگردانی ،ادبیات داستانی و...
اما در تمام این دوران ،همه آرزویش نویسنده شدن بود.
شنیدهام که در جایی گفته بود س��ه بار متولد شده است:
سال  42در قوچان ،سال  48در دنیای تئاتر و دیگر بار سال
 ،70در مس��جد جامع گوهرش��اد؛ همانمکانی که نقطه
وصلش بود به عالم آل محمد(ص) .درس��ت از همان نقطه
بود که تمام آثارش متبرک ش��د به عطر حضور امام ثامن؛
امام غریب.
«غریب قریب»؛ عنوان جدیدترین رمان اوست .رمانی دو
جلدی که هنوز چن��د روزی از رونمایی آن نمیگذرد که
خبرس��از شده است .رمانی که در مراس��م رونمایی از آن،
دیگر اس��تاد اهل قلم؛ «سید مهدی ش��جاعی» در وصف
نویسندهاش میگوید« :آثار سعید تشکری اگرچه تماماً از
اس��تواری و صالبت برخوردارند ،اما این قلم ،از وقتی¬ که
کبوتر حرم ش��ده ،به فخر و فخامتی متفاوت ،دست یافته
است و گویی که از مرکز ثبت اسناد رضوی ،شناسنامهای
تازه گرفته اس��ت ...و ب��رای یک قلم ،چه فخر و ش��رفی از
این برتر که پیمان و پیوندش با آس��تان حضرت ش��مس
الشموس ،چون خورشید بدرخشد و آثار انسابش در جبین،
متجلی شود».
«غریب قریب» ،دوازدهم ش��هریورماه  ،94تنها چند روز
پ��س از رونمایی از آن ،در هش��تمین جش��نواره انتخاب
کتاب س��ال رضوی نیز مهر تأیید گرفت و مقام اول محور
داستاننویس��ی را از آن خود کرد .تازهترین اثر او این بار،
با قرار گرفتن «مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضوی» ،در مقابل نام ناشر ،بیش از پیش ،رنگ و بوی حرم
به خود گرفت.
میگوید تنوع سلسلهها و دورههای تاریخی از ویژگیهایی
اس��ت که این رمان را از دیگر آثارش متمایز میکند ،تنوع
شخصیتها و اینکه هیچ مطلب بدون سندی دراین رمان
وجود ندارد« :من در کارهایم کمتر س��راغ مکانی به اسم
حرم امام رضا(ع) رفتهام بلکه بیش��تر به ش��خصیت امام
رضا(ع) پرداختهام و کش��ف من در رمان «غریب قریب»
همین بود».
«تش��کری» این بار روایت هنرمن��دان غریب حریم حرم
را از س��الیانی دور به زبان ام��روز درآورده .هنرمندانی از
نوغانیان ،سامانیان ،غزنویان ،سلجوقیان ،خوارزمشاهیان،
چنگیزیه��ا ،ایلخانان ،تیموریان ،صفویان ،افش��اریان و
قاجار ،که بی توجه به تغییر حکومتها و با هربار س��اخت
و بازس��ازی حرم رضوی ،با عشق به این بارگاه ،هنرشان را
نذر امام رؤوف کردند و هر آنچه در چنته داش��تند یکجا
در این حریم و مضجع شریف به کار بستند .هنرمندانی که
در نگاه لطیف نویسنده ،در مجاورت امام غریب ،لقب او را
به خود گرفتند.
اما این اولین حضور او در جش��نواره انتخاب کتاب س��ال

رضوی نیس��ت چرا که پیش از این رمان «بار باران» او نیز
منتخب سه دوره این جشنواره بوده است .سعید تشکری
از این دس��ت عناوین در کارنامه فرهنگیاش کم ندارد :از
«س�لاخ»؛ همان داستان کوتاهش از ش��تری که دخیل
پنجره فوالد ش��د و یاد آن آهوی مشهور را زنده کرد و شد
داستان برگزیده اولین جشنواره داستاننویسی رضوی در
سال  ،90تا نمایشنامه «قاف» که اولین نمایشنامه مذهبی
کودکان در دهه  60بود و جایزه یونیسف را از آن خود کرد،
رمان «مفتون و فیروزه» در شرح امام رضا(ع) و خواهرشان
حضرت معصومه(س)که برگزیده سیزدهمین جایزه ادبی
قلم زرین ش��د و مجموعه نمایشهای «وقتی زمین دروغ
میگوید» او که در زمستان  1391عنوان کتاب برتر سال
را به خود اختصاص داد ،تنها بخشی از این افتخارات است.
میخواهم رمز موفقیتش را بدانم که میپرس��م« :کتابی
که در رابط��ه با ائمه اطهار(ع) نوش��ته میش��ود باید چه
ویژگی داشته باشد ،تا س��یره اهل بیت(ع) را الگوی نسل
امروز کند؟ به پشتی صندلی تکیه میدهد و میگوید« :با
صداقت نوشته شود ،ریاکاری نباشد و با شناخت دقیقی از
ادبیات معاصر باشد».
آثار شما این ویژگیها را دارد؟
بله!(س��ریع و قاطع پاسخ میدهد ).کار من ادبیات است
با مضمون رضوی.
درخواس��تم برای اینکه ما را در خاط��رهای از یک تجربه
معنوی ش��ریک کند را بی پاس��خ میگذارد و به این اکتفا
میکند ک��ه اینها درونی و قبلی اس��ت و دوس��ت ندارم
چیزی بگویم.
از جشنواره میپرسم .هرچه باشد ،او از قدمای این جشنواره
است! میگوید« :خوب است که در ساخت این فیلمنامهها،
حمایت اتفاق بیفتد ،کتابها چاپ شود و از اثر برگزیده ،به
تعداد زیاد خریداری و به مردم هدیه ش��ود ».میخواهم از
فرصت هم صحبتی استفاده کنم و نظر یک نویسنده مطرح
ساکن مشهد را در ارتباط با کتابخانه آستان قدس رضوی
بدانم ،که هن��وز جملهام به پایان نرس��یده ،خیلی محکم
میگوید« :عالی».
ب�ا ای�ن تعبی�ر ،کتابخانهای با ای�ن حجم منابع
مطالعاتی و ظرفیت ،در جایگاهی هس�ت که برگزار
کننده جشنواره کتاب سال رضوی باشد؟
جایگاهش همین است! کارش همین است.
«س��عید تش��کری» ،گرچه به یاد ندارد که کتاب خاصی
در کودکی ،تأثیر ش��گرفی در رقم خ��وردن حال و هوای
امروزش گذاش��ته باش��د ،اما این را به صراحت میگوید و
افتخار میکند که از شش س��الگی ،تمام دوران کودکی و
نوجوانیاش را در آن دورهای که هم س��ن و سالهایش در
کوچه و خیابان بزرگ میشدند ،اوهمنفس با کتابخانه بوده
است .کتابخانه کودک در قوچان و پای ثابت کانون پرورش
فکری کودک و نوجوان.
و روزگار برایش به گونهای رقم خورد ،که امروز به راس��تی
قلم زدن برای حض��رت شمسالش��موس را افتخار خود
میداند و بیس��ت و اندی سال است که جز برای او ننوشته
است .همو که در مقدمه «بار باران»ش اینگونه میگوید:
«تمام آرزویم این بوده که روزی من را به این نام بخوانند؛
خادمی بود که کارش کتابت این بارگاه قدسی بود».
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

هنرمندان

جشنوار شعررضوی
اقوام ایرانی در گام
نخست؛احد ده بزرگی:

شکوفایی
گویشهای
اصیل فارسی در
باغ شعر رضوی

استاد برجسته قلمزنی:

کیفیت آثار
ارسالی به
جشنواره هنرهای
سنتی و صنایع
دستی رضوی قابل
توجه است

64

داور جشنواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی گفت :شکوفایی
شعر با گویشهای اصیل زبان فارسی از ثمرات جشنواره
شعر رضوی است.
داور جش��نواره شعر رضوی اقوام ایرانی با اشاره به ثمرات
شعر گفتن با گویشهای اصیل ایرانی گفت :ارادت مردم
ایران به امام رضا(ع) و خاندان اهل بیت و شعر گویی برای
این بزرگواران با لهجه و گویشهای اصیل سبب حفظ این
لهجهها و شکوفایی شعر در آنها میشود.
احد دهبزرگی ،با اشاره به اینکه تاکنون جشنوارهای برای
شعرگویی با لهجهها و گویشها برگزار نشده است ،اظهار
کرد :برگزاری جشنواره شعر رضوی با گویشهای مختلف
در راس��تای گس��ترش فرهنگ دینی ب��ه تقویت و حفظ
گویشها منجر میشود.
وی ب��ا بیان اینک��ه ش��عرهای آئینی و دین��ی تاکنون به
زبان رس��می و ادبی بوده است ،افزود :ارادت مردم به امام
رضا(ع) و خاندان اهل بیت امری ریشهای و اعتقادی بین
مردم است که محتوای شعرهای این جشنواره را تشکیل
میدهد و این ش��عرگویی سبب افزایش پیوند قلبی مردم
با خاندان اهل بیت میشود.
داور جش��نواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی با اشاره به اینکه
شعر به گویشهای محلی س��بب شکوفایی این نوع شعر

میشود ،افزود :در گذش��ته کم و بیش شعرهایی به زبان
و گویش محلی س��روده شده اما این جش��نواره میتواند
جریانس��از در این امر باشد و نقطه عطفی برای گسترش
این نوع شعر قرار گیرد.
دهبزرگی با اش��اره ب��ه برگزاری این جش��نواره در روز
بزرگداشت حضرت احمدبنموسی(ع) در دهه کرامت
خاطرنش��ان کرد :قیام فرهنگی حضرت شاهچراغ(ع)
و دیگ��ر امامزادگان خاندان اهل بیت در حمایت از امام
رض��ا(ع) موضوعی اس��ت که در این جش��نواره مطرح
شده است.
عضو اتاق فکر جشنواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی تصریح
کرد :توجه ش��اعران به نقش این امام��زادگان به ویژه در
استان فارس سبب شناخت بیشتر مردم با آنها و خلق شعر
درباره این امامزادگان مقدس میش��ود امری که تاکنون
کمرنگ بوده است.
وی با بیان اینکه در گزینش اشعار محتوا و کاربرد درست
لهجه و گویش مدنظر است ،بیان کرد :برگزاری جشنواره
ش��عر رضوی اقوام ایرانی و ادامهدار ب��ودن این برنامه در
س��الهای آتی میتواند حرک��ت عظیم فرهنگ��ی را در
گسترش ش��عر آئینی در خانههای مردم و حفظ لهجهها
به وجود آورد.

استاد قلمزنی نقش برجسته با اشاره به برگزاری جشنواره
ملی هنرهای سنتی و صنایع دستی رضوی گفت :در تمام
دورهها آثار خوب ،با کیفیت و قابل توجهی به جش��نواره
رضوی ارسال شده است.
اس��تاد رجبعلی راعی با اش��اره به برگ��زاری یازدهمین
جش��نواره ملی هنرهای س��نتی و صنایع دستی رضوی
گفت :جشنواره ملی رضوی اقدام خوبی است که چندین
سال اس��ت در حال برگزاری است و هرسال باید گامهای
مربوط به آن محکمتر بوده و هدف آن مشخص تر شود تا
آثار ارسالی به جشنواره در شأن نام آن باشد.
استاد قلمزنی نقش برجسته با بیان اینکه من به جشنواره
هنرهای سنتی و صنایع دس��تی رضوی اثر ارسال کرده
بودم که در رشته قلمزنی نقش برجس��ته حائز رتبه برتر
ش��د ،تصریح کرد :در تمام دورهها آث��ار خوب ،با کیفیت
و قابل توجهی به جش��نواره رضوی ارس��ال ش��ده و الزم
است کارهایی که با موضوع رضوی انجام میشود هر سال
کیفیت بهتری داشته باشد.
وی با اش��اره به جایگاه اصفهان در ح��وزه هنر و فرهنگ
اظهار کرد :اصفهان ریشه در تمام فرهنگهای ایران دارد

و در حوزه نگارگری اس��اتید بزرگ و محترمی داشتهایم.
باید در مرحله نخس��ت دید چ��ه میخواهیم تا در مرحله
بعد انجام شود.
اس��تاد راعی افزود :متاس��فانه زمانی که هنرمندان ما از
دنی��ا میروند برای آنها یادبود برگ��زار میکنیم در حالی
که تا زمانی که هنرمند ما در قید حیات اس��ت باید آنها را
گرامی بداریم.
وی خاطرنشان کرد :کسانی که کار فرهنگی و هنری انجام
میدهند باید زیر چتر حمایتی قرار گیرند و از آثار هنری
حمایت شود.
یادآوری می شود؛ به مناسبت سالروز میالد با سعادت
حضرت علی بن موس��ی الرضا(علیه السالم) و حضرت
فاطم��ه معصومه(س�لام اهلل علیها) و همزم��ان با دهه
کرام��ت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان
اصفه��ان با همکاری بنیاد بی��ن المللی فرهنگی هنری
امام رضا(علیه الس�لام) و دفتر امور هنرهای تجسمی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی یازدهمین جشنواره
ملی هنرهای سنتی و صنایع دستی رضوی را در مرداد
ماه امس��ال برگزار کرد.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

استاد برجسته
خوشنویسی کشور:

بعد انقالب 14
هزار خوشنویس
در کشور تربیت
شدند

هنرمند پیشکسوت تئاتر و
سینما:

قرار گرفتن دو
مفهوم ارزشی
یعنی تئاتر و رضوی
از مشخصههای
جشنواره تئاتر
رضوی است

محمد سلحش��ور استاد برجس��ته خوشنویسی کشور با
اش��اره به اینکه انقالب اسالمی نقطه عطفی در تاریخ هنر
خوشنویس��ی کشور به ش��مار می آید ،گفت :پدید آمدن
خوشنویسی رضوی یکی از نتایج رشد این هنر در دوران
پس از انقالب است.
استاد محمد سلحشور از شاگردان استاد حسن زرینخط
اس��ت و پس از آن نیز در محضر اس��اتیدی همچون سید
حسین میرخانی و علیاکبر کاوه تلمذ کرده است .محمد
سلحـشور در سال  ۱۳۶۴دکترای درجه یک هنری خود
را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافت کرد و تاکنون
حدود ده هزار صفحه از جمله قرآن ،نهج البالغه ،رباعیات
خیام ،دیوان باباطاهر و حافظ را کتابت کرده است.
ای��ن اس��تاد خوش��نویس کش��ور تربیت چه��ارده هزار
خوش��نویس ممتاز در سراسر کش��ور را توفیقی تاریخی
دانست و گفت :برگزاری جش��نوارههای خوشنویسی در
کش��ور مرا به یاد زمانی می اندازد ک��ه پیش از انقالب در
سراس��ر کش��ور ،تنها  ۶۳خوش نویس ممتاز داشتیم که
اینک تعداد آنها به  ۱۴هزار نفر رسیده است .
وی اف��زود :در بخ��ش بان��وان نی��ز موضوع بس��یار حایز
اهمیت اس��ت .در ط��ول تاریخ خوشنویس��ی تنها  ۶یا ۷
بانوی خوشنویس داش��ته ایم ،در حالی که طی دهههای
اخیر ۱۲۰۰بانوی خوش��نویس تربیت کرده ایم که  ۸نفر
از آنان استاد ممتاز هستند و این یک توفیق بزرگ است.
سلحشور پیرامون شرایط داوری جشنواره خوشنویسی
رضوی و آثاری که به ش��یوه الکترونیک به این جشنواره
ارسال ش��ده اس��ت ،بیان کرد :چون اصل کار هنوز دیده
نشده است ،نمی توان به درستی تصمیم گرفت؛ بازبینی با

کامپیوتر که خط ریز را درشت نمایی می کند و ظرافتها
را از بین می برد ،عادالنه نیست و این ظریف کاریها با این
شیوه داوری دیده نمی ش��وند .اگر بتوانیم با عدالت رفتار
کنیم ،جوابگوی شرکت کنندگان خواهیم بود .باید چنان
با دقت و ظرافت داوری کنیم که اگر هنرمندی نش��انی از
کارش داد به راحتی آن را به خاطر آوریم .کارهای رسیده
آنقدر به یکدیگر نزدیکند که انتخاب بهترین اثرها سخت
شده اس��ت اما با تشریک مساعی و یکی شدن نظر اساتید
انتخاب ارجح معرفی خواهد شد.
وی گفت :باید بتوانیم انگیزههای این جوانان را حفظ نموده
و جش��نوارهها را بگونه ای ترتیب دهیم که سمت و سوی
جذب حداکثری داشته باشد .افزایش جوایز خود به نوعی
ایجاد کننده انگیزه است و اگر کافی نباشد ،انرژی جوانان
را پایمال خواهیم کرد.
پیشکسوت خوشنویس��ی ایران بر لزوم ایجاد جاذبههای
آموزشی هنر اصیل ایرانی برای جوانان تاکید کرد و گفت:
ایجاد گس��ترده خانههای هنر و فضاه��ای جاذب ،جهت
پر کردن اوقات فراغت جوانان ،ب��ا هنرهای اصیل ایرانی
ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
وی خاطرنش��ان کرد :جا دارد همانط��ور که برای ورزش
جاذب��ه ایجاد می کنیم و در رس��انههای جمعی تبلیغات
گسترده ای برای ورزش صورت می گیرد ،توجیه مثبتی
برای هنر ایجاد کنیم که جوانان به این س��مت و س��و نیز
جذب ش��ده و در تمام ش��اخههای هنری به سمت تعالی
تفکر اجتماعی کش��یده ش��وند .وقتی ذات فرزندان ما به
طرف هنر کشیده شود ،متعالی شده نفع آن به خانوادهها
و جامعه نیز خواهد رسید.

س��یاوش طهم��ورث ،با اش��اره به س��ابقه ش��رکت در
جش��نواره تئاتر رض��وی در دورههای قبل ب��ه عنوان
بازیگر و داور ،عنوان کرد :بهترین انتخاب برای برگزاری
جش��نواره تئاتر رضوی ،اس��تان خراس��ان ش��مالی و
شهرستان بجنورد است.
س��یاوش طهم��ورث ،هنرمن��د پیشکس��وت تئاتر و
س��ینما ،گف��ت :حض��ور هنرمن��دان ،نویس��ندگان
و اس��اتید دانش��گاه در عرص��ه هن��ر و نمای��ش در
یازدهمی��ن جش��نواره تئات��ر رضوی ،س��بب اعتبار
بخشی به این جشنواره شده است.
وی برگزاری جش��نواره را بزرگداشتی برای هنر دانست و
اظهار داشت :یک حسن دیگر جشنواره تئاتر رضوی ،قرار
گرفتن دو هویت مهم ارزشی و معنوی به نام تئاتر و رضوی
در کنار هم است.
طهمورث ب��ا تاکید بر اینکه تئاتر س��اختنی و نمایش��ی

نیس��ت که باید ایجاد شود ،عنوان کرد :تئاتر حاصل تفکر
و داشتنیهایی اس��ت که هنرمند با مخاطب به اشتراک
می گذارد.
داور یازدهمین جش��نواره تئاتر رضوی افزود :فرهنگ و
زبان هنر ،مهمتر از اقتصاد و سیاس��ت است ،چرا که هنر
دیدگاه ،معنویات و خاس��تگاه مردم را شکل می دهد و در
نهایت کشور را می سازد.
وی با بیان اینکه تئاتر انسان ساز است و معنویات را تقویت
م��ی کند ،برگزاری جش��نواره تئاتر رضوی در خراس��ان
ش��مالی را عامل موفقیت و ادامه دار بودن این جش��نواره
عنوان کرد.
وی اذع��ان کرد :مرک��ز هنر ایران تهران نیس��ت ،چرا که
برگزاری جشنواره تئاتر رضوی نشان داد ،استعدادهایی
در اس��تانها وجود دارد که نظیرش در هیچ کجای کشور
وجود ندارد.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

هنرمندان

جمال شورجه:

جشنواره امام
رضا(ع) سراسر
ایران را با
فرهنگ رضوی
آشنا کرده است

بازیگر نقش مامون در
مجموعه «والیت عشق»:

جشنواره امام
رضا(ع) در بُعد
فرهنگی و مذهبی
گام مثبت و روبه
جلو برداشته است
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کارگردان سینما گفت :سیاست واگذاری میزبانی هر رشته به
یک منطقه و استان ،دامنه دربرگیری جشنواره امام رضا(ع) را
در همه ایران می گستراند.
جم��ال ش��ورجه ،کارگردان س��ینما ،برگزاری بخ��ش فیلم و
تئاتر رضوی ذیل جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) را نش��انه
کمبود در این حوزه و احس��اس نیاز به تولید آثاری از این دست
دانس��ت و افزود :این ابزار انگیزشی فیلمسازان ،تهیه کنندگان
و نویس��ندگان به ویژه در میان نس��ل جوان را به مسیر ساخت
کارهای ارزشی و تصویر سبک زندگی معصوم(ع) سوق می دهد.
وی با بیان اینکه این جشنواره زمینه پرداخت به سبک زندگی
دیگر معصومان(ع) را نیز فراهم می کند ،گفت :این جشنواره با
پرهیز از نگاه قشری به موضوعات ،می تواند کمک شایانی کند به
نسل جوان ما در حرکت به سوی سینمای آرمانیِ دینی و معنوی
از فیلم کوتاه گرفته تا انیمیشن و ...
کارگردان «باشگاه سری» رشتههای متنوع را نشانه نگاه بسیط
سیاس��تگذاران جش��نواره امام رضا(ع) دانس��ت و اظهار کرد:
برگزاری رش��تههای هنری مختلف ،گستردگی و جدیت کار را
نشان می دهد و نیز سیاست واگذاری میزبانی هر رشته به یک
منطقه و استان ،دامنه دربرگیری این جشنواره را در همه ایران
می گس��تراند همان طور که امام رض��ا(ع) متعلق به آحاد ملت
ایران هستند.
ش��ورجه درباره امکان به��ره گیری از رس��انههای تصویری در
انتق��ال آموزههای رضوی اذع��ان کرد :یک��ی از وظایف اصلی
سینما و سیما ترس��یم سبک زندگی ائمه(ع) است و اگر همین
یک رسالت جدی گرفته ش��ود ،بسیاری از مشکالت مردم حل
می ش��ود؛ البته می توان به جای بیان نکته به نکته زندگانی آن
حضرات(ع) ،از داستانهای روز نیز برای معرفی و عرضه سبک

زندگی اهل بیت(ع) اس��تفاده کرد و مخاطب را با این سبک از
زندگی آشتی داد.
کارگردان «عملیات کرکوک» ادامه داد :اما متاس��فانه در طول
بیش از س��ه دهه بعد از انقالب اس�لامی ،نتوانس��ته ایم سبک
زندگی معصومان(ع) را در قالبهای تصویری به صورت جدی
مطرح کنیم و همین علت بسیاری از مشکالت و بعضا انحرافات
اخالقی جامعه اس��ت .معضالتی که از سطوح مسئوالن تا عامه
مردم با آن درگیرند.
شورجه تصریح کرد :اینکه سالها قبل مجموعه ای به نام «امام
علی(ع)» س��اخته شد و پس از آن دیگر کاری در این باره تولید
نشد ،تکافوی نیاز ما را نمی کند ،ما باید ساالنه و مستمر در حوزه
س��بک زندگی معصومان(ع) و عرضه روشه��ای تربیتی آنها
تولی ِد تصویری داشته باش��یم تا مخاطب مستمر با این پیامها
در تماس باشد.
کارگردان فیلم «س��ی و س��ه روز» تغذیه فکری فیلمسازان از
معارف اهل بیت(ع) را دارای تاثیر بر سبک زندگی اسالمی ایرانی
مردم دانس��ت و بیان کرد :اگر روشی برای اصالح جامعه وجود
داشته باشد فقط روش معصومان(ع) است ،پس باید دستمایه
تولید آثار س��یما و س��ینما قرار بگیرد البته سینماگران ما باید
مملو باشند از این آموزهها.
وی خاطرنش��ان کرد :البته این انباشتگی حد ایده ال است ،اما
همین که عالقمندی به اصالح جامعه از طریق فیلم و س��ریال،
فیلمس��از را به مطالعه س��وق ده��د و او روش معص��وم(ع) در
برخوردهای فرهنگی اجتماعی مثل تربیت کودک و کس��ب و
کار را در داستانهای روز به تصویر بکشد ،مسیر اصالح را هموار
می کند البته در کنار دغدغه مندی باید از مش��اوران زبده و نیز
حضور در حوزههای علمیه نیز مدد گرفت.

محم��د صادقی ،بازیگ��ر نقش مام��ون عباس��ی در مجموعه
تلویزیونی «والیت عشق» با اشاره به ظرفیت باالی تلویزیون و
سینما برای انتقال آموزههای رضوی گفت :هنر تصویر ظرفیت
بالقوه ای برای این مهم دارد و تلویزیون هم از طریق مجموعهها
و نیز برنامههای کارشناس محور ،توانسته بخشی از این ظرفیت
را به فعلیت برساند.
وی اظهار کرد :در سینما این ظرفیت به طور غیرمستقیم وجود
دارد و مروری بر تولیدات مش��تمل بر بیوگرافی شخصیتهای
دینی و تاریخ اس�لام نشان می دهد این دس��ت از آثار در بستر
دراماتیک با بهره برداری از جذابیتهای نمایش��ی ،مستندات
باورپذیر را به مخاطب عرضه کرده است.
صادق��ی با تاکید بر ل��زوم تلفیق تکنیک و محت��وا برای عرضه
آموزههای رضوی از طریق س��ینما و تلویزیون بیان کرد :وقتی
الزامات تکنیکی فراهم باشد و محتوا توسط نویسندگان خوب
عرضه ش��ود ،آنگاه تلفیق این دو به ما در فرهنگسازی رضوی از
طریق هنر تصویر کمک می کند.
بازیگر مجموع��ه تلویزیونی «مختارنامه» به توفیق نس��بی
تولیدات مذهبی تصوی��ری در جذب و اثرگذاری بر مخاطب
اشاره کرد و افزود :به شکل موثر می توان از این طریق سبک
زندگی مردم را متاثر کرد و من خود درباره مجموعه «والیت
عشق» این اثرگذاری و واکنشهای مثبت را دیدم؛ شاید اگر
این آموزهها شفاهی یا مکتوب عرضه می شد ،چنین تاثیری
نمی داش��ت اما عرضه تاریخ و س��یره رضوی ب��ا هنر تصویر
تاثیرگذارتر بود.
وی درباره نوع احساسات شخصی خود با این مجموعه در مقایسه

با دیگر تجربههای بازیگری ابراز کرد :به دلیل اهمیت موضوع،
حساسیت باالیی داشتم و به شدت احساس مسئولیت می کردم
چون ممکن بود کوچکترین قصور لطمه ای جبران ناپذیر داشته
باشد؛ لذا تالشی خاص در این کار داشتم تا کار عیار باالیی داشته
باشد چرا که بازیگران در راس هرم یک کار تصویری اند و کار آنها
خروجی کار همه هرم را نشان می دهد و خوشبختانه بازتابهای
مردمی نشان داد که توفیق داشتیم.
صادقی با اش��اره به کارب��رد تخصصهای فن��ی و نخبگانی در
تولید آثار تاریخ اس�لام و اه��ل بیت(ع) تاکید ک��رد :تولیدات
بزرگی همچون «والیت عشق» و «مختارنامه» به خودی خود
جذابیته��ای خاص دارد و جالب آن که در هر بار تکرار آنها ،باز
هم با موج عظیم اس��تقبال همراه می شوند و مخاطب گویی در
هر بار زوایای تازه ای را در آنها کشف می کند و این برای بازیگر
تجربه ای خاص و دوست داشتنی است.
بازیگر نقش مامون در مجموعه «والیت عشق» ادامه داد :از نظر
ش��خصی هم اینگونه نقشها برای بازیگر برکات خاصی دارد و
عش��ق و ارادت قلبی هم میل به این دست تجربهها را در بازیگر
افزایش می دهد.
وی درباره نقش جش��نواره بین المللی ام��ام رضا(ع) در انگیزه
بخشی به نسل جوان برای ورود به تولید آثار هنری با محوریت
اهل بیت(ع) و آموزههای رضوی خاطرنشان کرد :این جشنواره
به ویژه در ب ُعد فرهنگی و مذهبی گام مثبت و روبه جلو محسوب
می ش��ود؛ دعوت از نسل جوان برای مش��ارکت در عرصههای
اخالقی مذهبی می تواند منش��اء حرکتهای مثبت فرهنگی
مذهبی شود.

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

جشنواره تئاتر
رضوی قابلیت
تبدیل شدن
به رویدادی
جریان ساز را
دارد

استادفرشچیان:

فعالیتهای هنری
که در جهت رشد
و تعالی جشنواره
امام رضا(ع) است
به سوی نور و
حقیقت است

محمود عزیزی گفت :واقعیت این است که ما در  ۳۷سال گذشته
هیچ جریان س��ازی فرهنگی ،هنری نداش��تیم و همیشه افراد
بودند که تاثیرگذار بودند در حالی که معتقدم اگر روی جشنواره
تئاتر رضوی خوب برنامه ریزی ش��ود در آینده از این جشنواره
می توان به عنوان رویدادی جریان ساز نام برد.
هنرمند تئاتر و دبیر یازدهمین دورهی جش��نواره تئاتر رضوی
ضمن تش��کر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونانش برای
توجه ویژه به این جشنواره ،گفت :از اتفاقات جدیدی که رغبت
م��را برای پذیرش این مس��ئولیت زیاد کرد ،هم��کار و همدلی
هنرمندان خوب کش��ور بود که فک��ر نمیکردیم اینقدر همراه
و همدل باشند.
وی با بیان اینک��ه اخالق رضوی بخوبی در آثار این جش��نواره
متبلور میش��ود ،ادامه داد :اگر امکانات رش��د برای این جریان
فراهم شود میتواند پایهگذار یک جریان فرهنگی باشد .واقعیت
این اس��ت که در  37سال گذش��ته یک جریان فرهنگی هنری
قدرتمند در کشور شکل نگرفته است ،حال آنکه افراد هنرمند
زیادی داریم اما جریان خاصی نداریم .اگر گروههایی بنشینند
و آثار این جشنواره را ارزیابی کنند خواهند دید که نطفههایی در
این بستر شکل گرفته است که اگر از آنها حمایت شود ،میتوانند
به یک جریان قدرتمند هنری و فرهنگی تبدیل شوند.
عزیزی درخصوص بازبینی ویدئویی آثار ارائه شده ،توضیح داد:
من شخصاً مخالف این شیوهی بازبینی هستم چراکه قطعاً یک
فیلم نمیتواند پاس��خگوی حس یک تئاتر باشد .اما از آنجا که
نمیشود چند داور را در مدتی محدود همزمان به چندین شهر
مختلف فرس��تاد تا کارها را ببینند ناچار به این ش��یوه متوسل
شدیم .این اشکال متوجه این نوع جشنوارههاست و اصوالً باید
از فردای اختتامیهی یک جشنواره کار دور بعدی آن آغاز شود اما
این اتفاق نمیافتد .این نوع بازبینی حتماً با نقصان مواجه است
اما نکتهی مدنظر ما ارزیابی جوهر اصلی آن اثر است.
دبیر جشنوارهی تئاتر رضوی درخصوص توجه به نمایشهای
آیینی و س��نتی در این جشنواره نیز اظهار کرد :نمیتوان بدون

تعیی��ن تکلیف با هنرهای نمایش��ی آیینی و س��نتی خودمان
به طرف تئاتر م��درن برویم .از همین رو در این جش��نواره هم
شکلهایی از نمایشهای سنتی مانند نقالی و پردهخوانی در نظر
گرفته ش��ده و از اس��تادان بنام این حوزهها نیز برای حضور در
جشنواره دعوت شده است .امیدواریم تا پایان سال نیز موزهی
هنرهای آیینی و سنتی راهاندازی شود زیرا این کار پایهای برای
حرکت به سمت این هنرهاست .نیروی جوان و خالق ما بینظیر
است اما برای آن که آنها چیزی برای مقایسه با خودشان داشته
باشند ما باید قبل از آنها چیزی به جا بگذاریم.
وی اظه��ار کرد :بخش عظیمی از کارهای جش��نواره بر مبنای
دل انجام گرفته ،چرا که دل نیز وابس��ته به صاحب جشنواره و
امام رضا(ع) است.
عزیزی با بیان اینکه اخالق رضوی در تئاتر رضوی جریان دارد،
افزود :تولیدکنندگان آثار ،داوران ،هنرمندان و تمامی کسانی
که در این دوره از جش��نواره حضور یافته اند باید کمک کنند تا
این جریان هدایت شود و جاری بماند.
عزیزی با ابراز خرس��ندی از برگزاری جشنواره تئاتر رضوی در
خراسان ش��مالی عنوان کرد :اتفاق نادری است که امام جمعه
مرکز این اس��تان درباره تئاتر رضوی در خطبههای نماز جمعه
صحبت کند ،وزیر برای افتتاح آن بیانیه بدهد و مسئوالنی این
چنین کار انجام دهن��د اما ما همه این اتفاقات را در خراس��ان
شمالی شاهد هس��تیم .این هنرمند برجس��ته تئاتر و نمایش
در کش��ور با اشاره به کنار هم قرار گرفتن اقوام مختلف با نهایت
صلح و دوستی در خراسان شمالی و بهره گیری مردم از اشکال
مختلف فرهنگهای ش��نیداری و دیداری ،مردم این استان را
فرهنگ دوست معرفی کرد که سبب شکل گیری جریان تئاتر
در خراسان شمالی شده اند.
عزیزی تصریح کرد :مردم ما هر زمان که بخاطر میهن و فرهنگ
سرزمین بوده اس��ت و تمام تالش دس��ت اندرکاران برگزاری
یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی گامی در راستای پاسخگویی
به مطالبات مخاطبان در حوزه تئاتر می باشد.

استادمحمودفرش��چیان گفت :فعالیتهای هنری نظیر
نگارگ��ری و صنایع دس��تی ک��ه در جهت رش��د وتعالی
جش��نواره امام رضا(علیه الس�لام) به صورت سنجیده و
متعالی انجام ش��ود به سوی نور و حقیقت بوده و شایسته
و مفید خواهد بود.
استاد محمود فرشچیان ،نگارگر برجسته اصفهانی در سفر
یک روزه به اصفهان پیرامون برگزاری یازدهمین جشنواره
ملی هنرهای سنتی و صنایع دستی رضوی اصفهان گفت:
هرکس��ی در هرجا و به هرنحو که باشد بتواند خدمتی به
حضرات معصومین(علیهم السالم) انجام دهد بدون شک
تالشی مفید و موثر انجام داده است.
اس��تاد و هنرمند نگارگر اصفهانی با بی��ان اینکه ما هنوز
نتوانس��تیم دی��ن خ��ود را در خدمت ب��زرگان ادا کنیم،

اظهار ک��رد :فعالیتها و برنامههای فرهنگی هنری که در
قالب جش��نواره بین المللی امام رضا(علیه السالم) انجام
می ش��ود تالشهایی است که هرکسی با توان خود سعی
دارد به امام هشتم(علیه الس�لام) عرض ارادتی نمایید و
امیدواریم در درگاه با عظمت امام رضا(علیه السالم) مورد
قبول واقع شود.
وی با تأکید بر اینکه اصفهان به نگارگری درکشورمان و در
دنیا مشهور است ،خاطرنشان کرد :هرگونه فعالیت ،تالش
و هر قدمی اعم از تالیف کتاب و مقاله تا س��ایر برنامهها و
فعالیتهای هنری نظیر نگارگری و صنایع دستی که در
جهت رش��د و تعالی جش��نواره امام رضا(علیه السالم) به
صورت سنجیده و متعالی انجام شود به سوی نور و حقیقت
بوده و شایسته و مفید خواهد بود.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

هنرمندان

قطب الدین صادقی:

تقویت ایمان،
هدف اصلی
نمایشهای
آیینی است

بازیگروالیت عشق:

هنرمندان
درباره مفاهیم
رضوی دچار
شعار زدگی
نشوند
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قطب الدین صادقی با اشاره به اینکه سرچشمه اول نمایشهای
آیینی روایت اس��ت ،گفت :نمایش آیینی دسته ای از هنر است
که با قلب و دل آدمی سرو کار دارد ،بنابراین ،تنها هدف نمایش
آیینی باید تقویت ایمان باشد.
قطب الدین صادقی ،پژوهش��گر ،مدرس ،نویسنده و کارگردان
تئاتر ک��ه در یازدهمین جش��نواره تئاتر رضوی در خراس��ان
ش��مالی نیز حضور دارد ،گفت :روایت به عنوان سرچشمه اول
نمایشهای آیینی امری حماس��ی اس��ت که از گذشته دور نیز
وجود دارد و سبب انتقال تجربیات بین نسلها می شود.
وی با اشاره به اینکه نمایش آیینی مربوط به دسته ای از هنرها
اس��ت که معتقد به امور ماوراء الطبیعه اس��ت ،اظهار کرد :بشر
از طریق یک اثر هنری تالش می کند تا نش��ان دهد انسان قادر
نیست در برابر جهان هستی مقابله کند.
وی با بیان اینکه اعتقاد راس��خ در این دسته از هنرها ،این است
که انس��ان کوچک اس��ت و راه نجات برای روح در یکی ش��دن
اس��ت ،عنوان کرد :همه نمایشهای مذهب��ی در جهان بر این
اساس تکیه دارد.
این هنرمند عرصه تئاتر افزود :نمایشهای آیینی و مذهبی در
راه یک معنای مش��ترک بسیج ش��ده اند که جوهر آن ستایش
است که البته برای اثبات خود اصراری بر رد دیگری ندارند.
صادق��ی با بیان اینکه معنای نمایشه��ای آیینی رجوع به یک
ذات مقدس اس��ت ،تصریح کرد :تنها هدف نمایشهای آیینی،
تقویت ایمان است.

وی ب��ا اذعان به اینکه نم��ی دانم آثار ارائه ش��ده در این دوره از
جش��نواره تئاتر رضوی چقدر در این راستا حرکت کرده است،
ابراز کرد :باید تالش ش��ود تا در این آشفته بازار جهانی و در دل
تکنولوژی ،در بدس��ت آوردن یک ایمان و اعتقاد باطنی موفق
عمل کنند.
وی گفت :نمایشهای آیینی باید کاری ک��ه علم قادر به انجام
نیس��ت را انجام دهد ،چرا که علم محاس��به گر اس��ت و با مغز
سروکار دارد ،اما نمایش آیینی با قلب و دل سرو کار دارد که باید
با ایمان پیوند بخورد.
صادقی با اش��اره به جنگ و اختالف در جهان امروز و گسترش
وحشی گری توسط گروههایی چون داعش ،ابراز امیدواری کرد:
هن��ر نمایش بتواند به مخاطب ،رحم��ت و امید بیاموزد و درک
عاطفی و اعتقادی از جهان را ارائه کند.
وی با تاکید بر اینکه تئاتر ایران فقط تاالر وحدت و تماشاگر تفنن
طلب نیست ،عنوان کرد :نگذاریم چراغ تئاتر خاموش شود و آن
را که متعلق به چهار سوی ایران اسالمی است ،گسترش دهیم.
این پژوهش��گر و کارگ��ران تئاتر افزود :باید هم��ه نوع تئاتر که
مبتنی بر همه اقش��ار جامعه است را در کش��ور تقویت کنیم و
نگذاریم ریشه فرهنگ و هنر در جامعه بخشکد که در این صورت
مردم دچار فقر فرهنگی خواهند شد.
صادقی تاکید کرد :باید مسئوالن فرهنگی هر آنچه که در طبق
اخالص دارند ،را انجام دهند تا فرهنگ ،هنر ،اندیشه و باورهای
سرزمین مان زنده بماند.

حبیب دهقان نسب بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران است
که مخاطبان قاب شیش��ه ای بیش��تر او را با بازی در نقش های
تاریخی به یاد می آورند که بازی در مجموعه های فاخر،والیت
عش��ق ،امام علی(ع) ،تنهاتری��ن س��ردار و مختارنامه از جمله
آنهاست او در مجموعه های پرمخاطبی چون؛ درپناه تو ،خواب
و بیدار ،وحس سوم نیز ایفای نقش کرده است.
بازیگر کهنه کار س��ینما و تلویزیون ایران که سابقه تئاتری نیز
دارد ،در گفتگویی درباره جش��نواره تئات��ر رضوی که در قالب
جشنواره امام رضا(ع) در بحنورد برگزار می شود ،برگزاری این
جشنواره در ش��هری غیر تهران را مثبت ارزیابی می کند و می
گوید :تمرکززدایی جشنواره های فرهنگی و هنری از پایتخت
به دیگر نقاط کش��ور امری بسیار پس��ندیده است و باعث رفاه
فرهنگی مردم می شود اگر قرار باشد جشنواره ها صرفا در تهران
برگزار شود و بقیه مناطق کشور از از ثمرات این هنر ها بی بهره
بمانند ما دچار فقر فرهنگی در بقیه مناطق کش��ور می ش��ویم
اتفاقی که همین حاال هم در خیلی از مناطق کشور افتاده است.
بازیگر والیت عش��ق تاکید دارد :برگزاری جشنواره هایی مثل
تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی در خراسان شمالی ،تئاتر کودک
و نوجوان در همدان یا اصفهان و ...می تواند به تئاتر کشور کمک
کند و من سخت اعتقاد دارم باید در امور فرهنگی تقسیم بندی
ها به صورتی باشد که همه مناطق کشور از هنر بهره مندشوند.
اجرای عمومی بسیار مهم است
این بازیگر اجرای عمومی را بسیار مهم ارزیابی می کند و معتقد
است :افرادی که در جشنواره های تئاتری شرکت می کنند ،از
لحاظ مالی و معنوی سختی ها و زحمات بسیاری را متحمل می
ش��وند و اجرای عمومی داشتن پاداش خوبی است که می توان
به آنها داد تا پاس��خ خوبی برای همه این تالش ها باش��د .اینکه

جش��نواره ها تا چه اندازه موظف هس��تند از گروه های شرکت
کننده حمایت کنند ،مس��ئله ایس��ت که کارشناسان مختلف
نظرات متفاوت��ی درباره آن ارائه می دهند ام��ا من اعتقاد دارم
چقد شایسته اس��ت که مجریان برگزاری جشنواره ها این کار
را انجام دهند.
یک جشنواره تئاتری ابتدا باید از جانب مردم منطقه و اهالی
تئاتر پذیرفته ش��ود و ج��ا بیفتد .اگر در م��ورد انگیزه های
برگزاری جش��نواره ،اهداف و نوع برگزاری آن اطالع رسانی
روشن و گس��ترده ای صورت گیرد ،به نفع جشنواره خواهد
بود .بعد از رعایت این موارد ،گروه های تئاتری هم می دانند
چه حمایت ها و امکاناتی برایشان وجود دارد و با دید بازتری
در جش��نواره ش��رکت می کنند چرا که حمایت ها جشنواره
را غنی تر می کند.
بازیگر در پناه تو ب��ا تاکید بر حمایت از گروه های تئاتری تاکید
دارد و می گوید :این حمایت ها کیفیت جش��نواره تئاتر رضوی
را افزایش می دهد و یکی از راههای بهبود سطح یک جشنواره
است .چقدر خوب است جش��نواره سراسری تئاتر و نمایشنامه
نویسی رضوی که در خراسان شمالی برگزار می شود،هم بخش
اصلی داشته باشد و هم بخشی جانبی که مهمانان در آن بخش
ش��رکت کنند که در این بخش می توان از افراد با س��ابقه تئاتر
برای شرکت در جشنواره دعوت کرد.
وی با هشدار به اهالی تئاتر که درباره مفاهیم رضوی دچار شعار
زدگی نشوند می گوید :چنین موضوعاتی خیلی مستعد کلیشه
شدن و شعارزدگی هستند و نویسنده ها و کارگردان های تئاتر
خیلی باید مراقب باشند که در دام شعارو کلیشه و تکرار نیفتند.
البته روشن است که تمام این برنامه ریزی ها و رسیدن به اهداف
مستلزم همکاری و حمایت مسووالن است.
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هادی مرزبان:

برای ارتقای کیفیت
تئاترهای رضوی از
باتجربهها کمک بگیریم

رضا فیاضی:

حمایت های مالی و
معنوی از آثار باعث
تشویق جوانان می شود

هنرمند برجسته تئاتر کشور:

ریشههای محکم هنرهای
نمایشی با جریان تئاتر
رضوی احیا میشود

کارگردان با س��ابقه تئاتر ایران گفت :اگر کاری به اهل فن س��پرده
شود ،می توانیم شاهد آثار درخشانی باشیم .اینکه معموال کارهای
سفارش��ی از نظر کیفی آثار ضعیف و غیر قابل تحملی هس��تند به
ضعف سفارش دهنده بر می گردد که اشتباهی انتخاب شده اند.
هادی مرزبان درباره برگزاری جش��نواره تئاتر و نمایشنامه نویسی
رض��وی اظهار کرد :ب��ه طور کل��ی برگزاری جش��نوارهها موجب
خوشحالی اس��ت چرا که کمکی برای تئاتر خواهد بود ،اما حضور و
تماشای رویدادی که مزین به نام ثامن االئمه(ع) است حس و حال
بهتری به انسان می دهد.
کارگردان برجسته تئاتر ایران تصریح کرد :تئاتر رضوی اگر جایگاه
خودش را پی��دا کند ،می تواند چه به لحاظ نمایش��ی و چه در بعد
معنوی خدم��ت بزرگی به تئاتر و فرهنگ کش��ور کن��د .در ایران
جشنوارههای بسیاری برگزار می ش��وند که بعضی از آنها در حد
اسم باقی می مانند .در حالی که جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی
رضوی باید جایگاهی پیدا کند که ارزش نام رضوی را داشته باشد.
وی با بیان اینکه هر جشنواره ای جایگاه و ارزش خودش را مشخص
می کند ،اضافه کرد :مسئله مهم نگاه و درایت مدیران در برگزاری
جشنواره است که باید سنگ بنای درستی گذاشته شود .هیئتهای
انتخاب و داوری آثار س��ختگیریهای الزم را داش��ته باش��ند که
هرکسی نتواند با هر اثری پای به جشنواره امام رضا(ع) بگذارد.
کارگردان نمایشهای «پایین گذر س��قاخانه» و «پلکان» درباره

کارهای سفارشی که در جش��نوارههای موضوعی روی صحنه می
روند ،ابراز کرد :کار سفارشی درست هم می تواند وجود داشته باشد
که این به نگاه سفارش دهنده و همینطور کارگردان اثر بستگی دارد.
متاسفانه برخی از دست اندرکاران هنوز استخوان خوردکردههای
تئاتر را باور ندارند و گاهی فکر می کنند اگر کس��ی صرف محتوا را
بداند برای اجرای تئاتر کفایت می کند.
مرزبان با بیان اینکه اعتقاد یک امر دلی است و به ظاهر افراد ربطی
ندارد ،ادامه داد :اگر کاری به اهل فن س��پرده شود و هنرمندی که
کار سفارشی می گیرد ،به خود و اثرش باور داشته باشد می توانیم
شاهد آثار درخشانی باشیم .اینکه معموال کارهای سفارشی از نظر
کیفی آثار ضعیف و غیر قابل تحملی هس��تند ،به ضعف س��فارش
دهنده و تولید کننده کار بر می گردد که اشتباهی انتخاب شده اند.
کارگردان «شب روی س��نگفرش خیس» یادآور شد :در سالی که
به اسم موال علی(ع) نامگذاری ش��ده بود ،به بهرام بیضایی ،حمید
امجد و من سفارش کار داده شد که هر یک از ما در این باره نمایشی
آم��اده کنیم« .مجلس ضرب��ت خوردن» که اخیرا ب��ه کارگردانی
محمد رحمانیان روی صحنه رفت ،حاصل آن س��فارش اس��ت .ما
هم نمایش «میر عش��ق» را آم��اده کرده ایم که یک م��اه در تاالر
وحدت ،سه ماه هر روز صبح و عصر در فرهنگسرای بهمن و بیست
شب در افتتاحیه سالن هنر اصفهان روی صحنه رفت و با استقبال
باشکوهی رو به رو شد.

بازیگر فیلم سینمایی «یوس��ف هور» گفت :جشنواره تئاتر با هر
مضم��ون و هر مکانی که برگزار ش��ود ،ویترین خوش آب ورنگی
است که می تواند نتایج فرهنگی مثبتی به بار آورد.
رضا فیاضی درباره برگزاری جشنواره تئاتر رضوی اظهار کرد :به
طور کلی من از هر جشنواره ای که برای تئاتر جنبه های تبلیغی
داشته باشد عاشقانه استقبال می کنم و مطمئنم که نتایج مثبت
زیادی خواهد داشت.
فیاضی درباره خواسته های شرکت کننده ها از جشنواره تئاتر و
نمایشنامه نویس��ی رضوی و برآورده شدن این مطالبات توضیح
داد :جشنواره ها باید برای شرکت کننده هایشان تسهیالتی قائل
شوند .بدون حمایت ،کاری از پیش نمی رود .حمایت ها باید هم
معنوی و هم مالی باشد .مثال تسهیالت مالی و مکانی برای اجرای
عموم گروه ها در نظر گرفته ش��ود .این کار باعث تشویق جوانان
برای ادامه هرچه بهتر کار می شود .در خراسان هنرمندان شاخص
زیادی بوده اند که ش��اید این روزها گوشه گیر شده باشند .باید از
این پتانسیل های منطقه استفاده کرد.
بازیگر فیلم س��ینمایی «یوسف هور» در ادامه با اشاره به تاثیرات

مثبت و ماندگار تئاتر بر مردم ،توضیح داد :تئاتر جریانی را بدون
اصرار در بین مردم رواج می دهد که باید س��اماندهی شده باشد.
مثال بس��تن کمربند ایمن��ی تا زمانی که قانونی نش��ود ،اجرا هم
نمی شود .تئاتر به انس��ان ها کمک می کند تا فردی رفتار نکنند
و جشنواره ای مثل جش��نواره تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی
در استان خراسان شمالی می تواند این آموزه ها را در شهرستان
های ایران گسترش دهد.
وی در مورد یک��ی از معضالت این روزهای برگزاری جش��نواره
های تئاتری گفت :وقتی مدیران تغییر می کنند ،سیاست ها هم
عوض می شود .بانیان برگزاری جشنواره ها با سیاست های تازه
کارشان را آغاز می کنند .من فکر می کنم اگر تمهیدی اندیشیده
می شد که با تغییر هر مدیر همه چیز زیر و رو نشود ،شرایط بهتری
خواهیم داشت .این تغییرات پی در پی کم کم می تواند بدنه تئاتر
را تضعیف کند ،در حالی که ما با برگزاری جش��نواره های تئاتری
به دنبال گسترش این هنر بین همه اقشار و همه مناطق هستیم.
قانونی ش��دن جشنواره ها تشکیالت را منظم تر می کند و به نفع
تئاتر است.

هوش��نگ توکلی با اش��اره به وجود آیینه��ا و رفتارهای
فرهنگی هنری در گذش��ته فرهنگ ایران��ی ،گفت :باید
این ریش��ههای محکم را دوباره در جامعه احیا و با تحقیق
در حوزه علوم انسانی س��بب حفظ و آشنایی مردم با این
میراث کهن شویم.
هوشنگ توکلی ،پیشکس��وت هنر سینما و تئاتر کشور و
مش��اور دبیر یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی ،با اشاره به
اینکه اس��م جشنواره همواره با مقاومت همراه بوده است،
گفت :اما اکنون ب��ا آوردن آن به اس��تانها و مناطق دور
دست ،غریبی تئاتر رفع شده است.
وی با بیان اینکه با این اعتقاد بهترین آیینها و رفتارهای
فرهنگی هنری طایفه خود را از دس��ت دادیم ،این مسئله

را به دلی��ل عدم آش��نایی و مقاومت با واژهها دانس��ت و
گفت :هرچقدر تجدد وارد س��رزمین و فرهنگ ما ش��د،
رفتارهایمان نیز با ریشهها فاصله گرفت.
توکلی ب��ا ابراز امیدواری از اینکه جش��نواره تئاتر رضوی
بتوان��د واژهه��ا و رفتاره��ا را تصحیح کند ،عن��وان کرد:
ریش��ههای محکم��ی از گذش��ته وج��ود دارد و بای��د با
جریانهایی نظیر تئاتر رضوی احیاء شود.
این هنرمند پیشکس��وت عرصه تئاتر و س��ینما با اشاره
به اینک��ه در مدیریتهای فرهنگ��ی غنیمتهایی وجود
دارند ،اظهار داشت :باید این افراد را حفظ کنیم و با فراهم
آوردن امکانات از این نوع فعالیتها و جش��نوارهها بیشتر
داشته باشیم.
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دكتر محمد اله ياري

گفت و گو با معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی
کشور درباره جشنواره بزرگ کتابخوانی رضوی در سراسر کشور

تهران -سید امین زکی پور:در چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) جش��نواره کتابخوانی رضوی در سراسر کشور برگزار شد که
نهاد کتابخانههای عمومی کش��ور مجری برگزاری آن بود و دهها هزار نفر
از عالقه مندان در آن ش��رکت کردند .به همین مناس��بت با دکتر محمد
اللهیاری معاون توسعه کتابخانهها و کتابخوانی نهاد کتابخانههای عمومی
کشور به گفت وگو نشستیم که در ادامه می آید.
جناب آقاي دكتر اله ياري ،امس�ال نهاد كتابخانههاي عمومي
كش�ور ميزبان جش�نواره نهضت كتابخواني رضوي است .براي
اجراي فاخر و متفاوت اين جشنواره نسبت به دورههاي قبل چه
تمهيداتي پيش بيني شده است؟
در  5س��ال گذشته اين مسابقه به مناسبت سالروز میالد حضرت علی بن
موسیالرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) و همزمان با دهة کرامت با
هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی ،گسترش فعالیتهای فرهنگی مرتبط
با حضرت امام رضا(ع) و شناسایی ،معرفی و گرامیداشت تولیدکنندگان
و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی مرتبط با فرهنگ رضوی توس��ط بنیاد
بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگزار شده است .مسابقه كتابخواني رضوي از سري برنامههاي جشنواره
بين المللي امام رضا( عليه السالم) مي باشد.
پس از دريافت پيش��نهاد دبيرخانة جش��نوارة بنیاد بینالمللی فرهنگی
هنری ام��ام رضا(ع) و موافقت جن��اب آقاي مختارپ��ور دبيركل محترم
نهاد با برگزاري شش��مين دوره اين مسابقه از سوي نهاد ،نخستین جلسه
ش��ورای برنامهریزی جشنواره ملی کتابخوانی رضوی ،با حضور اعضاي
اتاق فكر اين جشنواره كه از ميان مدیران ارشد و صاحبنظران حوزة کتاب
و کتابخوانی مي باش��ند تش��كيل و نظرات كاربردي و تخصصي ايشان
بهمنظور اجراي هرچه بهتر اين رويداد مبارك فرهنگي دريافت شد.
فراخوان شرکت در مسابقه در ایاماهلل دهة مبارک فجر انقالب اسالمی در
پورتال نهاد كتابخانههاي عمومي كشور منتشر شد .با حكم دبيركل محترم
نهاد ،مديران كل كتابخانههاي عمومي بعنوان
دبيران س��تاد اس��تاني اجراي جش��نواره
منص��وب ش��دند .ش��یوهنامة مش��اركت
در شش��مين جش��نوارة کتابخوانی در
دبيرخانة اين جشنواره طراحي و به استانها
ابالغ شد.
در س��ال جاري همزمان با ششمين دوره
برگ��زاري جش��نواره مذكور و ب��ه منظور
تحكيم بنياد خان��واده ،نهاد كتابخانههاي
عمومي كش��ور تدبيري اتخاذ نموده است
كه ع�لاوه بر اينكه عالقمن��دان مي توانند
بر اساس ش��رايط س��ني بصورت فردي با
انتخاب يكي از كتابها در مسابقه شركت
كنند ،بصورت خانوادگي در مسابقه شركت
نمايند.
به منظ��ور تروي��ج فرهنگ من��وّر رضوي
عناوي��ن كتب مس��ابقه چاپ و ب��ه همراه
پاسخنامه از طريق بيش از  3200كتابخانه
عمومي كش��ور در اختيار عالقمندان قرار
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جشنواره کتابخانه رضوی
سراسر کشور

گرفت .همچنين امكان اس��تفاده از فايل  PDFمنابع مس��ابقه از طريق
پورتال نهاد كتابخانههاي عمومي كش��ور به آدرس www.iranpl.ir
مهيا گرديد.
به منظور تامين ساليق و عاليق كليه مخاطبان ،مسابقه در دو شيوه مكتوب
و الكترونيكي طراحي شد .در شيوه مكتوب پاسخنامهها از كتابخانههاي
عمومي تحويل و دريافت مي ش��ود .امكان شركت الكترونيكي از طريق
پورتال نهاد كتابخانههاي عمومي كشور به آدرس  www.iranpl.irو
سايت شمس توس به آدرس  shamstoos.irمهيا گرديد.
ضمن انعكاس گس��ترده جشنواره و اطالع كليه دستگاههاي فرهنگي در
تهران و سراسر كش��ور ،از طريق تعامل صورت گرفته با وزارت فرهنگ و
ارتباطات اس�لامي امكان شركت فارسي زبانان و ايرانيان عزيز در سراسر
جهان در اين مسابقه فراهم آمد.
در خصوص منابع مسابقه و كتابهايي كه براي مسابقه در نظر
گرفته شده و نحوه انتخاب اين كتابها توضيح بفرماييد.
“ دوس��ت مهربان كبوترها ،نوشته مجيد مال محمدي ،انتشارات بوستان
كتاب(ويژه كودكان)”؛
« اعترافات غالمان ،نوشته حميدرضا شاه آبادي ،انتشارات كانون پرورش
فك��ري ك��ودكان و نوجوانان(ويژه نوجوان��ان)” و “امام علي بن موس��ي
الرضا(ع) ،تاليف بنياد پژوهشهاي اس�لامي آستان قدس رضوي(ويژه
جوانان و بزرگساالن)» منابع مسابقه كتابخواني رضوي مي باشد.
در خصوص نح��وه انتخاب كتابها بايد گفت فهرس��تي از برترين منابع
حوزه امام رضا(ع) شناسايي ش��د و پس از بررسي در جلسات تبادل نظر
كارشناسي ،به انتخاب و تاييد اتاق فكر جشنواره رضوي رسيد.
اجراي مسابقه نهضت كتابخواني رضوي در چه گستره و با چه
شيوههايي برنامه ريزي و انجام خواهد شد؟
همانگونه كه از عنوان جشنواره بر مي آيد ،گستره جشنواره رضوي بصورت
ملي مي باش��د .عالوه بر شركت هموطنانمان؛ امكان شركت الكترونيكي
براي فارسي زبانان سراسر جهان ميسر شده است.
تا چ�ه انداره جش�نواره كتابخواني
رضوي را در توسعه و ترويج كتابخواني
بين اقش�ار مختلف جامعه موثر و نقش
آفرين ارزيابي مي كنيد؟
كتابخانههاي عمومي زمينه س��از توس��عه
فرهنگي بوده و نقش ممت��ازي در بالندگي
فرهنگي و اجتماعي دارند ،نهاد کتابخانههای
عمومی کش��ور معتقد اس��ت فعاليتهاي
ترويجي و جش��نواره اي ،باالخص مس��ابقه
كتابخواني رضوي ضمن ج��ذب مخاطب ،
منجر به افزايش مراجعه و عضو به كتابخانه
عموم��ي ش��ده و مطالع��ه عموم م��ردم در
حوزه رض��وي را افزايش مي دهد .به منظور
اثربخشي مسابقه ميان اقشار مختلف ،بجاي
انتخاب يك منبع براي تمام ردههاي سني،
كتابهاي مناسب هر قش��ر اعم از كودك و
نوجوان و بزرگس��ال انتخاب شد .انشاءاهلل،
ما تمام تالشمان را میکنیم تا در سال  95که

از سوي رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالي) به «سال اقتصاد مقاومتی اقدام
عمل» و در نهاد بهعنوان «سال خواندن» نامگذاری شده است ،با به كارگيري
همة ظرفيتهاي نهاد و كتابخانهها به مثابه ميدان عمل ،جشنوارهای در شأن
آن امام رئوف(ع) و ترویج فرهنگ منور رضوی و در مسير تحقق منويات رهبر
انقالب(مدظلهالعالي) و اهداف نهاد اجرا کنیم.
نوآوريهايي كه در اين دوره از جشنواره در دستور كار دبيرخانه جشنواره
قرار گرفته است را توضيح بفرماييد.
پس از برگزاري پنج دورة گذشته جشنوارة کتابخوانی رضوی ،با توجه به
جايگاه ،قابليتها و ظرفيتهاي مناسبي كه نهاد براي اين همكاري داشت
و عالقهمن��دي و وظيفة نهاد در قبال ترويج فرهن��گ كتابخواني(بهويژه
ك��ه مزين به نام بابرك��ت ثامنالحجج(عج) نيز گش��ته اس��ت) ،دبيرخانة
جشنوارة بینالمللی امام رضا(ع) پيشنهاد داد ،نهاد كتابخانههاي عمومي
براي همكاري با ششمین جشنوارة کتابخوانی رضوی(از سری برنامههای
چهاردهمی��ن جش��نواره بینالمللی ام��ام رضا(ع)) متول��ي اصلي بخش
كتابخواني ش��ود كه خوش��بختانه ب��ا تصويب دبير كل محت��رم اين اتفاق
خجسته رخ داد .
نخس��تين ويژگي اين است كه در سالهای گذشته ،برای برگزاری مسابقه
تنها یک کتاب معرفی میش��د ،اما امس��ال ،پس از بررسی و تهیة فهرست؛
سه كتاب براي سنين مختلف انتخاب شد تا همه افراد كتابخوان و عالقمند
بتوانند با توجه به سن و توانمندي شان در مسابقه شركت نمايند.
ويژگي دوم اين دوره امكان شركت خانوادگي در مسابقه كتابخواني است.
خانوادههاي عزيز عالوه بر اينكه مي توانند بر اساس شرايط سني به صورت
انفرادي با انتخاب يكي از كتابها در مسابقه شركت كنند ،اين امكان را دارند
در قالب اعضاي يك خانواده نيز بسته سه عنوان كتاب را تهيه و با ارسال پاسخ
در قالب پاسخنامههاي خانوادگي برگزيده جشنواره شوند.
ويژگي سوم تش��كيل  31دبيرخانه در ادارات كل استاني استاني است .در
اين ابالغ از مديران كل استانها خواسته شد تا ضمن هماهنگي با دبيرخانه
جشنواره كتابخواني رضوي مس��تقر در نهاد از همه ظرفيتهاي استاني و
جلب مشاركت دستگاهها و نهادهاي دولتي و غيردولتي در اجراي بهتر اين
طرح ملي اقدام نمايند.
چهارمين ويژگي اين دوره امكان ش��ركت فارسي زبانان سراسر جهان در
جشنواره مي باشد.
اعضاء اتاق فكر جشنواره و تصميمات متخذه اعضاء محترم اتاق
فكر تا چه اندازه اي در اين ارتقاء نقش داشته است؟
اتاق فكر جشنواره رضوي متش��کل از صاحبنظران و مدیران ارشد نهاد و
صاحب نظران فرهنگي ،ديني و رسانه خارج از نهاد بود:
• كمك به انتخاب عناوين كتابهاي مسابقه
• راهنمايي در مورد نحوه تهيه ،انتشار و توزيع منابع مسابقه
• راهنمايي در خصوص شيوه تبليغات و اطالع رساني
• راهنمايي در مورد نحوه برگزاري مسابقه
• افزايش تعداد برگزيدگان جشنواره
• تمديد مهلت شركت در مسابقه
• برگزاري زمان اختتاميه همزمان با والدت با سعادت حضرت شاهچراغ(ع)
• برگزاري اختتاميه استاني و  ....از مواردي بوده است كه اتاق فكر جشنواره
در مورد آن تصميم گيري نمودند.
فرايند نظارت در برنامههاي موضوعي جشنواره بين المللي امام
رضا عليه السالم به دو صورت عمومي و تخصصي پيش بيني شده
اس�ت تا انش�اء اهلل انتخاب  8برنامه موضوعي برتر مبتني بر نتايج
حاصل�ه از اين نظارتها انجام گيرد .در اي�ن خصوص در دبيرخانه
جشنواره چه تدابيري انديشيده شده است؟
نهاد كتابخانههاي عمومي كشور رسالت اصلي خود را در برگزاري جشنواره،
ترويج كتابخوان��ي و فرهنگ منور رضوي با رعايت اصول صحيح مي داند و

پرهيز از هرگونه آمارس��ازي را در برگزاري جشنواره مدنظر قرار داده است
چرا كه معتقد اس��ت كيفيت برگزاري مس��ابقه فداي آمارسازي و افزايش
كمي ش��ركت كنندگان نگردد و با انجام تبليغات صحيح جلب مش��اركت
صورت گيرد.
بر اين اساس در ستاد اجرايي جشنواره همه روزه به طور مستمر فعاليت تك
تك استانها رصد و طي تماسهاي منظّ م نقاط ضعفها رفع و راهنمايي الزم
صورت مي گيرد .ضمن آنكه بازديدهاي ميداني با س��فر به استانها توسط
مديران كل ستادي صورت گرفته است.
ب�راي مستندس�ازي آث�ار و برنامهه�اي جش�نواره چه پيش
بينيهايي ش�ده است تا پس از اجرا دستاوردهاي آن به فراموشي
سپرده نشود و مورد استفاده عالقمندان قرار گيرد؟
بر اس��اس برنامه ریزیهایی که در دبيرخانة جش��نواره مس��تقر در ستاد
نهاد(اداره كل فرهنگي در معاونت توس��عة كتابخانهها و كتابخواني) انجام
شد شيوهنامة اجراي استاني جش��نوارة كتابخواني رضوي عليهالسالم ،در
 16ماده و  25بند و شش تبصره بهتفصيل به مديران كل استاني كه به حكم
دبيركل محترم نهاد ،بهعنوان دبيران ششمين جشنوارة كتابخواني رضوي
انتصاب شدند ،ابالغ گشت كه اين ،در هماهنگي هرچه بيشتر استانها در
اجراي اين رويداد فرهنگي ياريگر باشند.
ش��اخصهاي گزارش گيري از فعاليتهاي نيز تدوين ش��ده است كه طي
بخش��نامه اي به استانها ابالغ مي ش��ود و پس از اتمام جشنواره انشاء اهلل
فرايند مستندسازي انجام خواهد شد.
مجموعه مكاتبات س��تادي و صورتجلسات اتاق فكر نيز ضميمه مستندات
خواهد بود .تا كنون در قالبهاي اسناد و بخشنامهها ،تصاوير ،توليدات ملي
و استاني ،صورتجلسهها و  ...به صورت ويژه مستندسازي صورت گرفته است.
برگزاري جشنواره منتسب به نام مبارك حضرت امام رضا عليه
السالم و حفظ شانيت اين نام سازوكاري متفاوت با ساير برنامههاي
هنري را مي طلبد .در اين خصوص چه پيش بينيهايي در دبيرخانه
به عمل آمده است؟
كليه محصوالت فرهنگي توليد شده اعم از پوستر ،تيزر ،بروشور ،دعوتنامه
اختتاميه و  ...بر اساس محتواي جشنواره(پيوند كتابخواني با اثري از بارگاه
مقدس حضرت علي بن موس��ي الرضا عليه السالم) طراحي و منتشر شده
اس��ت .تمامي  125هزار نس��خه كتاب توزيعي ،مش��خص ّا ويژه جشنواره
كتابخواني چاپ مجدد ش��ده است .تمام جلسات ستادي و استاني با پخش
صلوات خاصه حضرت رضا(ع) شروع مي شود تا انشاء اهلل متبرك به عنايات
آن حضرت شود.
براي اثربخشي برنامهها و اجراي مراسم فاخر اختتاميه و دعوت
از سخنرانان ثاتيرگذار براي مراس�م چه تدابيري انديشيده شده
است؟
نظر به برگزاري اختتاميه ملي از مسئولين مهم فرهنگي كشوري اعم از وزير
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي ،ش��وراي معاونين وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي ،اعضاءهيات امناي نهاد كتابخانههاي عمومي كشور ،اعضاي شوراي
شهر ،اعضاي شوراي فرهنگ عمومي ،مسئولين دستگاههاي فرهنگي و ....
صاحب نظران و دس��ت اندركاران حوزه فرهنگ مكتوب و فرهنگ رضوي
دعوت به عمل خواهد آمد.
تجربه نهاد در برگزاري برنامهها و همايشها تجريه گران س��نگي است .به
فضل خدا و مدد حضرت علي بن موسي الرضا عليه السالم اختتاميه فاخر و
پرشوري برگزار خواهد شد.
ضمن آنكه با تصويب اتاق فكر جشنواره كتابخواني رضوي ،با توجه به تعداد
شركت كنندگان؛ هر اس��تان مجوزهاي الزم براي برپايي مراسم اختتاميه
استاني صادر خواهد شد.
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(ع)

محمد محمدپور

جشنواره امام رضا(ع) پاسخگوی نیاز جامعه در بهره گیری از
فرهنگ رضوی است
آذربایجان ش�رقی -س�هیال باقریان :مدیر كل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان آذربایجان شرقی گفت :جشنواره امام رضا(ع) نیاز جامعه
به بهره گیری از فرهنگ ناب رضوی را پاس��خ داده و پویایی خاصی در
هنر و ادب دینی آئینی ایجاد کرده است.
محمد محمدپور ،مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان
شرقی با اشاره به خلق آثار ارزشمند توسط عاشقان و ارادتمندان امام
مهربانیها(ع) ،اظهار کرد :فراهم کردن زمینه بهره گیری هرچه بهتر
و بیشتر از فرهنگ ناب رضوی ،نیازمند برگزاری برنامههای ویژه است
که طی چند سال اخیر توسط بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و با همکاری
ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها در پاسخ به این نیاز آشکار و
به منظور گسترش و تعمیق فرهنگ ناب رضوی ،جشنوارههای رضوی
که به س��یره و ش��خصیت متعالی امام رضا(ع) میپردازد ،برگزار شده
و توانس��ته یکی از موفقترین و شاخصترین جشنوارههای فرهنگی و
هنری با گسترهی جهانی باشد.
وی با بیان اینکه این جشنواره پویایی خاصی در هنر و ادب دینی آئینی
ایجاد کرده ،ادامه داد :با توجه به ظرفیت غنی استان آذربایجان شرقی
در عرصه هنر عکاس��ی ،اجرای چند دوره جش��نواره سراسری عکس
رضوی به این اس��تان محول شده و رقابت در هنر عکاسی که شیوه ای
ارتباطی و پدیده ای فراگیر و جهانش��مول و قالبی اثرگذار برای طرح
مضامین مختلف دینی ،اجتماعی و انسانی است ،در تبریز محک زده می
شود؛ امسال نیز این جشنواره با نوآوری ویژه ای شامل بخش عکاسی با
تلفن همراه برگزار شد که با استقبال خوب عالقمندان همراه بود و بیش
از  1500اثر در این بخش به دبیرخانه جشنواره رسید.
تاثیرات مثبت اتاق فکر در روند اجرایی جشنواره
محمدپور با اشاره به تاثیرات مثبت اتاق فکر
بر روند برگزاری جش��نواره عکس رضوی
گفت :اعضای اتاق فکر از ش��خصیتهای
مج��رب و صاحبنظر در راس��تای اجرای
مصوبات کمیته برنامهریزی جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) انتخاب شدند و مطابق
با رهنمودهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
موجب فراهم ش��دن زمینههای مناسب
ب��رای تحلیل و بررس��ی عملکردها و ارائه
راهکارهای کالن ،بهکارگیری خردجمعی
در طراحی و بررسی برنامههای موضوعی
جشنواره و اعتمادسازی و مشارکتجویی
و فرصتیابی و فرصت سازی شده اند.
مدیر كل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
آذربایجان شرقی با اشاره به توجه دبیرخانه
جش��نواره به مسئله س��بک زندگی بیان

72

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

جشنواره عکس رضوی
آذربایجان شرقی

کرد :در فراخوان ششمین جشنواره سراسری عکس رضوی پرداخت
به موضوع س��بک زندگی مدنظر قرار گرفت و به عنوان یکی از محورها
سبک زندگی اس�لامی با رویکرد اقتصاد مقاومتی و انتخاب حدیثی از
امام رضا(ع) معرفی شد.
وی درب��اره برنامه دبیرخانه برای مستندس��ازی آث��ار برگزیده اعالم
کرد :ب��رای این مهم ،عالوه بر درج اخبار مرتب��ط در پورتال اداره کل،
زیرپورتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی و زیرپورتال سایت شمس
طوس و همچنین انجام مصاحبههای متعدد با اصحاب فرهنگ و هنر و
مسووالن استانی و درج آنها در نشریات و خبرگزاریها ،مجموعه ای از
آثار راه یافته به بخش مسابقه و همچنین آثار برتر و برگزیده که در طی
ادوار مختلف معرفی شده اند ،در مجموعه ای با عنوان «آفتاب مشرقی»
و در  141صفحه منتشر شده و در اختیار عالقمندان قرار می گیرد.
محمدپور درباره ت��دارک دبیرخانه برای برگزاری هر چه باش��کوه تر
جش��نواره عکس رضوی تصریح کرد :با توجه ب��ه اینکه مردم این دیار
عش��ق و ارادت ویژه ای به ائمه اطهار(ع) دارند تمهیدات ویژه ای برای
برگزاری باشکوه این جشنواره در نظر گرفته شده است که از آن جمله
می توان به برنامههای جنبی این جش��نواره ش��امل برگزاری نشست
تخصصی و کارگاه آموزش��ی با حضور اس��اتید ،تجلیل از مقام هنری
استادان و پیشکس��وتان هنر عکاسی و برگزاری نمایشگاه عکس سیر
تحول توسعه حرم مطهر رضوی اشاره کرد.
وی یادآور شد :برای اثربخشی برنامهها و اجرای فاخر آیین اختتامیه
و معرف��ی و تقدیر از نفرات برتر ،از نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز
و اس��تاندار ،مس��ووالن نهادهای فرهنگی و همچنین اس��تادان بنام
کشوری و استانی در حوزه هنر عکاسی و پیشکسوتان این هنر دعوت
به عمل می آید.
تجلیل از عکاس پیشکسوت
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان
ش��رقی از تجلیل «حس��ن خیری» عکاس
پیشکسوت تبریزی در مراسم آیین اختتامیه
جش��نواره سراس��ری عکس رضوی که در
بیستم مرداد ماه برگزار می شود ،خبر داد.
وی افزود :در دورههای پیشین برگزاری این
جشنواره ،از دیگر اساتید بنام و پیشکسوت
هنر عکاس��ی استان تجلیل شده بود که می
توان به برگزاری آیین تجلیل از استاد بهزاد
پروین ق��دس در س��ال  90و در دورههای
بع��دی نی��ز تجلی��ل از اس��تاد محمدعلی
جدیداالسالم ،اس��تاد جواد بهمنش ،استاد
محمدرض��ا امتنانی و اس��تاد میرعباس آل
یاسین اشاره کرد.

محمدباقر کریمی

کشورهای همسایه ،استان آذربایجان را با جشنواره شعر رضوی
می شناسند
آذربایجان غربی -رویا شاه حس�ین زاده :مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اس�لامی آذربایجان غربی گفت :نام استان آذربایجان غربی در میان مردم
کشورهای همسایه و همزبان ،با شعر امام رضا(ع) عجین شده و این استان
را با جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذری می شناسند.
محمدباقر کریمی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی درباره
جایگاه جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان ترکی آذریدر کشورهای
آذری زبان و جامعه آذری زبانان ایران اظهار کرد :با توجه به برگزاری برای
یازدهمین سال ،این جشنواره توانسته جایگاه ویژه ای را در میان شیعیان و
عاشقان امام رضا(ع) و اهل بیت علیهم السالم بیابد تا جایی که می توان گفت
نام استان آذربایجان غربی در میان مردم کشورهای همسایه و همزبان ،با
شعر امام رضا(ع) عجین شده و این اس��تان را با جشنواره بین المللی شعر
رضوی به زبان ترکی آذریمی شناسند.
وی در ادامه تصریح کرد :ما همه س��اله شاهد حضور پُرشور شعرای ترکی
و آذری زبان از کش��ورهای جمهوری آذربایجان ،نخجوان ،عراق ،ترکیه،
ازبکستان و ...هستیم و جشنواره به دلیل استمرار به جایی رسیده که حتی
بدون ارسال فراخوان رس��می برای وصول اثر ،اشعاری را دریافت کردیم و
این یعنی شعرای خارجی مطمئن هستند همه ساله این جشنواره بر گزار
می ش��ود .کریمی درباره نوآوریهای این دوره از جش��نواره گفت :امسال
برای جذب آثار و مخاطبان بیش��تر ضمن ارسال فراخوان به داخل و خارج
از کش��ور ،از ظرفیتهای فضای مج��ازی نیز با تش��کیل گروهها و کانال
تلگرامی و ...نهایت اس��تفاده را کردیم .عالوه بر این ،با تشکیل انجمن شعر
آئینی ارومیه و تفکیک داوری آثار مدیحه ،سعی در جذب شاعران مذهبی
استان هم شده است .همچنین ،توجه به ظرفیت انجمنهای ادبی استان و
جوانگرایی و کمک گرفتن از شاعران به عنوان بازوهای اجرایی نیز از جمله
ابتکارات امسال بوده است.
تالش برای حضور شاعران نوجوان و جوان
دبیر جش��نواره بین المللی ش��عر رضوی به زبان ترک��ی آذری ادامه داد:
همچنین ،سعی شده از طریق تشکیل منظم
جلسات اتاق فکر و یاری گرفتن از امام جمعه
و نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان همچنین
س��ایر مس��ئوالن گامهای مثبتی در جهت
ارتقای س��طح کیفی و کمی برنامه برداشته
ش��ود .امس��ال با همکاری گرفت��ن از مرکز
آفرینشه��ای ادبی کانون پ��رورش فکری
ک��ودکان و نوجوانان تالش ش��ده به حضور
ش��اعران نوج��وان و جوان رونق بیش��تری
داده شود.
وی با اعالم تدارک برنامه برای ش��عرخوانی
شاعران آذری افزود :ما امسال نیز طبق 10
سال گذش��ته مهلتی را برای شعرخوانی در
برنامه صبح و عص��ر اختتامیه در نظر گرفته
ایم و در کن��ار این آئین برای نخس��تین بار
شاعران در ضیافت شام مهمان نماینده ولی
فقیه در استان حاضر می شوند و پس از شام
مراسم شعرخوانی با حضور مسئوالن برگزار
می شود.

جشنواره شعر ترکی آذری رضوی
آذربایجان غربی

کریمی با اش��اره به تاثیرات اتاق فکر جشنواره بر ارتقای کمی و کیفی آثار
واصله به دبیرخانه ابراز کرد :تشکیل مستمر جلسات اتاق فکر امسال کمک
شایانی به جا افتادن برنامه در میان مسؤوالن و سازمانها کرده است .البته
در سالهای گذش��ته هم همین گونه بود اما امس��ال برنامه را به نقطه ای
رسانده ایم که همه مسئوالن واقعا احساس می کنند این جشنواره متعلق
به خودشان اس��ت و از هیچ کمکی دریغ نمی کنند ،از امام جمعه گرفته تا
مسئوالن سپاه و اس��تانداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و
مقامات استانداری و مدیران سایر دستگاهها.
وی با اشاره به توجه «شعر ترکی آذری رضوی» به موضوع سبک زندگی و
اقتصاد مقاومتی بیان کرد :سبک زندگی امام رضا علیه السالم و دیگر اهل
بیت علیهم الس�لام ،ارتباط تنگاتنگی با مفهوم مطرح ش��ده از طرف مقام
معظم رهبری یعنی اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی داشته و دارد و بجا بود
که در فراخوان به هر دو اینها اشاره شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی آذربایجان غربی با بیان اینکه دبیرخانه
نهایت دقت را در نظارت از مسائل زیباشناختی گرفته تا عدالت اعمال کرده
است ،گفت :آثار کل دورهها از جش��نواره ابتدایی تا دهم تدوین و به شکل
کتابی تحت عنوان «گونش ضیافتی» منتش��ر شده اس��ت و در آینده هم
همین روال ادامه می یابد ،گونش ضیافتی یک و دو منتش��ر شده و سومی
نیز در دست انتشار است.
زمینه سازی برای تبلور عشق و ایمان مردم در جشنواره
وی نام مبارک امام رضا(ع) را روح دمیده شده در کالبد موضوع و محتوای
این جشنواره دانست و ادامه داد :این نام با خود معنویتی را به جشنواره می
افزای��د که قطعاً در هیچ برنامه هنری ،ادبی و فرهنگی دیگری وجود ندارد.
مردم ما عاشق اهل بیت علیهم السالم و امام رضا(ع) بوده و هستند و ما نهایت
تالشمان را در مردمی تر کردن برنامه انجام می دهیم تا شرکت کنندگان
عشق و ایمانشان را با خود به جشنواره بیاورند .
کریمی درباره راهبردهای جش��نواره برای فضاس��ازی معنوی اعالم کرد:
دعوت از مداح��ان و خادمان ام��ام رضا(ع)،
جلب مشارکت دست اندرکاران فعالیتهای
مذهبی همچون اعضای موسس��ات قرآنی،
دعوت از خانوادههای شهدا ،اهدای بستههای
متبرک و  ...اقداماتی است که دبیرخانه برای
رعایت فضای معنوی و شان و منزلت حضرت
رضا(ع) انجام می دهد.
وی از ت��دارک وی��ژه برای آیی��ن اختتامیه
این جش��نواره خبر داد و خاطرنش��ان کرد:
دعوت از مس��ئوالن و مقامات ،پوشش زنده
از شبکههای «زهرا تی وی» ترکیه و جهانی
سحر آذری ،سخنرانی نماینده ولی فقیه در
استان و اس��تاندار ،حضور مهمانان خارجی
برای شعرخوانی و حضور چهرههایی همچون
استاد عسگر ش��اهی از اردبیل و استاد عارف
بزو نالی از باکو از جمله این تدارکات اس��ت.
ع�لاوه بر این ،اج��رای این آیی��ن را عبداهلل
بحرالعلومی ،مجری توانمند رس��انه ملی بر
عهده دارد.
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سیدناصر اسحاقی

مناظرات رضوی می تواند صلح جهانی را جایگزین مخاصمه و
مناقشه کند
اردبیل -فرش�اد قنبری :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل تاکید
کرد :مناظرات رضوی مروج فرهنگ صلح جهانی اس��ت و با توجه به شرایط کنونی،
می توان مناظره را به عنوان یک اصل برای دستیابی به آرمان صلح جهانی ،به جای
مخاصمه و مناقشه به کار برد.
س��یدناصر اسحاقی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اردبیل با تبریک فرا
رس��یدن دهه کرامت و ایام باس��عادت والدت امام مهربانیه��ا(ع) ،درباره جایگاه
همایش «گفتگو و مناظرات رضوی» اظهار کرد :مناظره یک اصل اساسی در قرآن
است ،مناظره با سایر ادیان و حتی اندیش��ههای غیرالهی در قرآن کریم و در سیره
رس��ول اکرم(ص) همواره متبل��ور بوده و به نوعی به عنوان ی��ک اصل با دین مبین
اسالم قرین است.
وی ادامه داد :در واقع مناظره یکی از مبادی ورودی به صلح جهانی اس��ت و صلح
جهانی تاکنون با پروتکل ،جنگ و خش��ونت محقق نش��ده است .دین اسالم دین
خشونت ،جنگ و تعدی نیس��ت بلکه از صدر اسالم و با سیره نبی مکرم(ص) بحث
مناظرات و اثبات حقانیت از طریق کالم حق مطرح بوده و به همین دلیل نیز پیامبر
رحمت(ص) سعی کرده با کالم نافذ خود در قلبها نفوذ کند.
اس��حاقی با بیان اینکه تعبیر مناظره نام مبارک امام رض��ا(ع) را به ذهن می آورد،
گفت :چراکه ایشان در بحث مناظره با دلیل و حجت و استدالل کافی حاضر شده و
سعی کرده همواره در این مناظرات کالم حق و حقیقت را مطرح کنند ،لذا مناظرات
رضوی مروج فرهنگ صلح جهانی است و ما در نظر داریم با توجه به شرایط کنونی،
مناظره را به عنوان یک اصل در بین مس��لمانان ترویج کنیم و برای دس��تیابی به
آرمان صلح جهان ،مناظره را به جای مخاصمه و مناقش��ه به عنوان اصلی اجتناب
ناپذیر پیشنهاد دهیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اردبیل تاکید کرد :امید است با برگزاری
همایش «گفتگو و مناظرات رضوی» ،پیام صلح و ضد خش��ونت از اردبیل برخاسته
و به منطقه برسد و مخاصمههایی که امروز ش��اهد آنهاییم جای خود را به مباحثه
بدهد و مباحث پُرباری که در این همایش مطرح می ش��ود ،دستاوردی پربار برای
کشور و جهان اسالم داشته باشد.
بنابر گفته اسحاقی اگرچه تاکنون پژوهشهای علمی در زمینه جایگاه امام رضا(ع)
در مناظره انجام شده اس��ت اما برای دومین سال متوالی است که همایشی در این
ابعاد در کش��ور برگزار می ش��ود و ما برآنیم تا در قالب جشنواره بینالمللی رضوی،
شهر اردبیل را به عنوان منادی برگزاری مناظرات معرفی کنیم.
وی درباره نوآوریهای اعمال شده در این دوره از
همایش «گفتگو و مناظرات رضوی» بیان کرد :به
منظور زمینه سازی بیشتر برای حضور محققان
و پژوهش��گران برجس��ته مطالعات دین و اهل
بیت(ع) ،در قالب جلس��ات اتاق فكر دو كارگروه
حوزوی و دانشگاهی با حضور چهرههای برجسته
تشكیل شد كه ضمن بررسی و نقد و ارزیابی دوره
نخست همایش در آن ،طرحهای جدیدی برای
برگ��زاری دورههای آتی این همایش ارائه ش��د.
اس��حاقی افزود :تغییر در عناوی��ن ،موضوعات و
محوره��ای همایش و نیز بین المللی ش��دن آن
از مهمترین و برجس��ته ترین این تغییراس��ت،
ضمنا اج��رای برنامههای دیگری نیز پیش بینی
شده است.
انتشار «تمنای وصال» و «سخن عشق»
وی درب��اره برنامههای دبیرخانه ب��رای چاپ و
نش��ر آثار اعالم کرد :در دوره اول همایش كتاب
«تمنای وصال» شامل چكیده  160مقاله رسیده
به دبیرخانه منتشر شد ،امس��ال در کنار انتشار
كتاب «سخن عشق» كه شامل مقاالت برتر سال
گذشته است ،كتاب چكیده مقاالت دوره دوم نیز
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ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

همایش گفتگو و مناظرات رضوی
اردبیل

منتشر می شود؛ همچنین ،برای چاپ مقاالت این همایش از ظرفیتهای فصلنامه
«فرهنگ رضوی» نیز استفاده می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اردبیل درباره دستاوردهای اتاق فکر در
ارتقای این همایش تصریح کرد :یكی از ابتكارات قابل توجه و شایسته تحسین بنیاد
بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) تش��كیل اتاقه��ای فكر برای برنامههای
موضوعی جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) اس��ت .با توجه ب��ه حضور چهرههای
تاثیرگذار حوزوی و دانشگاهی در این اتاقها ،طرحها و ایدههای ارزنده ای از جلسات
به دست آمده است؛ خوشبختانه این جلسات به صورت منظم و مستمر برگزار شده
و نتایج ارزشمندی داشته است.
وی با اش��اره به توجه دبیرخانه موضوع س��بک زندگی و اقتصاد مقاومتی به عنوان
مطالبه رهبر معظم انقالب در فراخوان همایش تاکید کرد :در برنامههای تاثیرگذاری
نظیر جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) كه به رویدادی مهم در جهان
اسالم تبدیل شده ،تحقق منویات مقام معظم رهبری و توجه به دغدغههای معظم
له از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و خوشبختانه امس��ال و در سایه تدبیر و درایت
عزیزانمان در این مجموعه ارزشمند ،اقتصاد مقاومتی و سبك زندگی اسالمی ایرانی
به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
اسحاقی ادامه داد :بخش��ی از همایش علمی پژوهشی گفتگو و مناظرات رضوی به
این موضوع اختصاص یافته و آثار ارزش��مندی هم توس��ط محققان و پژوهشگران
در این خصوص به دبیرخانه همایش ارس��ال شده اس��ت و یكی از ویژگیهای این
جش��نواره باید تالش در جهت تحقق منویات رهبر فرزانه انقالب اس�لامی باشد.
وی درباره فرآیند نظارت در بخشهای عمومی و تخصصی بر این جش��نواره گفت:
نظ��ارت و ارزیاب��ی چنین رویداد با عظمت��ی در حوزه فرهنگ و مع��ارف رضوی از
ضروریات اس��ت ،كاری كه به درس��تی و با نظر وزیر و همراه��ی اداره كل ارزیابی و
رسیدگی به ش��كایات وزارت متبوع انجام می ش��ود و در تالشیم تا این همایش با
تمامی ظرفیت و توان برگزار شود و ضمن آنكه از ناظر مقیم در استان در جلسات اتاق
فكر بهره می بریم از همراهی ناظران اعزامی هم اس��تقبال می كنیم  .شایسته است
در انتخاب و معرفی هشت اس��تان برگزیده ،ارزیابان به همه ظرفیتهای استانها
توجه داشته باشند.
تولید آلبوم و مجموعه فیلم و عكسهای همایش
اس��حاقی با اشاره به ضرورت مستندسازی آثار جش��نواره به منظور بهره مندی
عموم عالقمندان تاکید کرد :انتش��ار كتابهای چكیده مقاالت و مقاالت برتر،
تولی��د آلبوم و مجموعه فیل��م و عكس همایش و
انتش��ار ویژه نام��ه از اهم برنامههایی اس��ت كه
در راس��تای مستندس��ازی و همگانی تر كردن
جشنواره پیش بینی شده است.
وی درباره ویژه برنامهه��ای آیین اختتامیه اعالم
کرد :كمیته هنری همایش ب��ا حضور هنرمندان
صاحبنظر اس��تان تش��كیل ش��ده و برنامههای
ارزش��مندی همچ��ون برپای��ی نمایش��گاه
تخصصی ،اج��رای نمایش و مداح��ی و نماهنگ
را در دس��تور کار دارد؛ همچنی��ن ،ب��رای حضور
مقام��ات ارش��د كش��وری و چهرههای نام آش��نا
نی��ز هماهنگیه��ای الزم ب��ه عمل آمده اس��ت.
اس��حاقی از برنامه ریزی ب��رای برگزاری همایش
«گفتگو و مناظرات رضوی» با رویکرد بین المللی
خبر داد و یادآور شد :در سال آینده و دوره پانزدهم
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) ،این همایش با
محورها و بخشهای مختل��ف كه به تصویب اتاق
فكر رسیده اس��ت را به صورت بین المللی برگزار
م��ی کنیم و در تالش��یم ت��ا از حض��ور محققان و
پژوهش��گران جهان اس�لام در دوره آتی همایش
بهره ببریم.

حجتاالسالم حبیب رضا ارزانی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

جشنواره سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی رضوی به منظور
گسترش فرهنگ و سیره حضرت رضا(ع) در جامعه برگزار میشود
اصفهان -محمدتقی خلیل زاده :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت:
یازدهمین جشنواره سراس��ری صنایع دستی و هنرهای سنتی رضوی با هدف
خلق آثار هنری در راستای متجلی ساختن خصایص و فضیلتهای حضرت امام
رضا(ع) و گسترش فرهنگ رضوی برگزار میشود.
حجتاالس�لام حبیب رضا ارزانی با اش��اره به برگزاری یازدهمین جش��نواره
سراسری صنایع دستی و هنرهای سنتی رضوی افزود :یکی از مهمترین اهداف
برگزاری یازدهمین دوره جش��نواره سراس��ری صنایع دستی و هنرهای سنتی
رضوی اصفهان خلق آثار هنری در راس��تای معرفت بخشی و ارتقاء معنویت در
س��طح جامعه و همچنین متجلی ساختن خصایص و فضیلتهای حضرت امام
رضا(ع) و گس��ترش فرهنگ رضوی و س��رلوحه قرار دادن آن در امور زندگی با
ایجاد آثار هنری می باشد.
دبیر جش��نواره صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی رض��وی درب��اره اقدامات و
دس��تاوردهای مهم این جش��نواره در س��الهای گذش��ته بیان کرد :دستاورد
جشنوارههای پیشین شامل ایجاد انگیزه برای هنرمندان و پدید آورندگان آثار
هنری در تصویر کشیدن زندگی و ش��خصیت حضرت امام رضا(ع) و همچنین
ترویج فرهنگ رضوی از طریق تولید و نشر آثار هنری بوده است.
وی ادامه داد :اجرای برنامههایی از این دس��ت از یک س��و با ایجاد بستری برای
فعالیتهای هنری با گرایشات مذهبی راهگشاس��ت و از سوی دیگر درجریان
سازی تولیدات هنری برای اهل بیت و آشنایی آحاد جامعه با سنت و سیره ائمه
اطهار تاثیر گذار خواهد بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد :چشم اندازی
که برای آینده این جش��نواره متصور هستیم ایجاد موجی از خلق آثار هنری در
راستای معرفی هرچه بیشتر ش��خصیت ومعارف حضرت امام رضا(ع) و آشکار
شدن خصیصه و فضایل زندگی امام هشتم بر همگان به ویژه جامعه هنری است.
وی افزود :به طور کلی قرار اس��ت از ابعاد مختلف و در قالب تمامی رش��تههای
هنری به زندگی امام رضا(ع) نگریسته شود تا نه تنها کل جامعه ایرانی با سیره و
شخصیت تنها امام معصومی که در مملکت اسالمی ایران زندگی میکردند آشنا
میشوند بلکه به نشر و ترویج فرهنگ رضوی نیز کمک می شود.
حجت االسالم ارزانی با بیان اینکه اطالع رسانی گسترده ای در خصوص فراخوان
و برگزاری جشنواره رضوی به هنرمندان سراسر کشور شده است ،تصریح کرد:
در فاصله بین دو جشنواره پیگیری و تماسهای
مکرری از سوی استادان ،هنرمندان ونگارگران
در خصوص جشنواره بعدی می شود و این امر
نشانگر آش��نایی کامل و همه جانبه و اشتیاق
واف��ر هنرمندان جهت ارایه اثر به جش��نواره و
شرکت در جشنواره اس��ت و این مساله شامل
هنرمندان پیشکسوت و حرفه ای و جوان تر هم
می باشد که مشتاقانه این جشنواره را با عشق
و ارادت به آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)
دنبال میکنند.
نشستهای اتاق فکر
وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر جشنواره صنایع
دس��تی و هنرهای س��نتی رضوی اظهار کرد:
در جلس��ات اتاق فکر این جش��نواره از نظرات
و پیش��نهادات اهل فن و متخصصان در حوزه
تجسمی برای هر چه بهتر برگزار شده جشنواره
استفاده می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان
اصفهان پیرامون نحوه ارسال آثار به دبیرخانه
جشنواره گفت :آثار شرکت کنندگان به صورت

یازدهمین جشنواره سراسری صنایع دستی
و هنرهای سنتی رضوی
اصفهان

پستی از دیگر اس��تانهای کشور برای دبیر خانه این جش��نواره واقع در استان
اصفهان ارسال می شود ،هنرمندان اصفهانی نیز به صورت حضوری آثار خود را
تحویل می دهند.
وی خاطرنشان کرد :امسال قبل از آغاز یازدهمین دوره جشنواره صنایع دستی
و هنرهای س��نتی رضوی مجموعه ای ش��امل تصاویر و اطالعات مربوط به 10
دوره پیش��ین منتش��ر خواهد ش��د و در اختیار هنرمندان ادارات کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی اس��تانهای سراسر کش��ور و بنیاد بین المللی امام رضا(ع) قرار
خواهد گرفت.
دبیر جشنواره صنایع دستی و هنرهای سنتی رضوی در خصوص مکان نگهداری
آثار افزود :هر سال آثار بصورت امانت در اختیار دبیرخانه قرار می گیرد و پس از
پایان جشنواره به هنرمندان عودت داده می شود و در طی زمانی که آثار به منظور
داوری در اختیار دبیرخانه قرار دارند امکان نگهداری و حفاظت از آنها وجود دارد.
وی با اشاره به نقش جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در ترویج فرهنگ رضوی
گفت :این جشنواره با متجلی ساختن خصایص و فضیلتهای حضرت رضا(ع) در
قالب آثار هنری نقش عمده و به سزایی در ترویج فرهنگ رضوی و نمایش دادن
و معرفی سیره و روش زندگی ثامن الحجج(ع) به جامعه هنری دارد.
وی ادامه داد :این جش��نواره با گس��تره بی��ن المللی آن ،شناس��ایی ،معرفی و
گرامیداشت استادان ،هنرمندان و پدید آورندگان برتر آثار مکتب امام رضا(علیه
الس�لام) را جزء اهداف خود قرار داده است و تا به حال در گسترش فعالیتهای
فرهنگی و هنری و دینی مرتبط با سیره رضوی موفق بوده است.
حجت االسالم ارزانی با اشاره به اینکه امروزه فرهنگ رضوی در الیههای عمیق
و درونی اعتقادات و باورهای ش��یعیان ورود کرده است ،بیان کرد :در این راستا
ابزار قوی هنر برای تحقق اه��داف بلند این فرهنگ می تواند بیش از پیش موثر
عمل کند و هنرمندان با ارائه آثار هنری در ابعاد مختلف زندگی حضرت رضا(ع)،
فرهنگ رضوی را در جامعه نهادینه کنند.
حضور پیشکسوتان در جشنواره
وی با اش��اره به اهمیت حضور پیشکس��وتان برای تشویق جوانان گفت :این
حضور بسیار موثر اس��ت و یکی از مواردی که به آن اعتقاد دارم ،حضور موثر
و مثبت افراد پیشکسوت در اجرای برنامهها ست .این موضوع باعث می شود
که از یک طرف دلگرمی جوانانی که در ابتدای راه هستند را ایجاد می کند و
از طرفی حضور پیشکس��وتان برای هر برنامه و
جشنواره خود یک اعتبار ویژه تلقی می شود.
از س��وی دیگر ارج نهادن به هنر و تالش افراد
پیش��کوت و به نوعی قدردانی از زحمات آنها
و ادای دین به س��الهای همت و تالش صورت
گرفته آنها می باش��د.در جشنواره ملی رضوی
در اصفه��ان حض��ور پیشکس��وتان به صورت
کام��ل در تم��ام بخشهای جش��نواره اعم از
اتاق فکر،هیات انتخاب ،هیات داوری و س��ایر
بخشها بصورت فعال مش��هود اس��ت ،ضمن
اینک��ه در اتاق فکر جش��نواره نی��ز از نظرات
و پیش��نهادات و همچنی��ن راهنماییه��ا و
راهکارهای این بزرگواران بهره مند هس��تیم.
حجت االس�لام ارزانی تصریح کرد :بس��تر الزم
را برای انج��ام فرآیند نظارت و ق��رار گرفتن در
مس��یر موضوعات اعالم ش��ده مرتبط با اهداف
جش��نواره امام رضا(ع) را در اصفهان مهیا کرده
ایم و امیدواریم مورد تایید مدیران و مس��ئوالن
بنیاد بین المللی حضرت امام رضا( علیه السالم)
نیز قرار گیرد.
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(ع)

سید موسی حسینی کاشانی

قطب خوشنویسی کشور میزبان خطاطان رضوی

دبیر جشنواره :حضور  295هنرمند در جشنواره خوشنویسی
رضوی
البرز -فریبا کالهی :یکی از جشنوارههای باسابقه و با قدمت جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) که دورههای اول تا دهم آن به میزبانی استان یزد و دورههای یازدهم تا
سیزدهم نیز به میزبانی خراسان رضوی برگزار شده بود ،برگزاری چهاردهمین دوره
آن به استان البرز واگذار شده است؛ استانی که به داشتن اساتید برجسته خوشنویسی
در ایران و جهان شهرت فراوانی دارد و امسال نیز در تکاپوی بسیاری برای برگزاری
هر چه بهتر این جش��نواره در مرداد ماه امسال اس��ت و انتظار می رود جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) در دهه کرامت یکی از تاثیرگذارترین جش��نوارههای موضوعی
خود را در این استان شاهد باشد.
اثرگذاری مثبت چرخشی بودن جشنوارههای هنری در بین استانهای
کشور
سید موسی حسینی کاشانی با اشاره به اینکه استان البرز در دهه کرامت جاری اولین
سالی اس��ت که میزبان یکی از جشنوارههای موضوعی امام رضا(ع) در شاخه هنری
اس��ت ،اظهار کرد :در سالهای گذش��ته معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی اس��تان البرز در جش��نواره کتابخوانی رضوی فعال بود .مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان البرز ادامه داد :معتقدم برگزاری دوره ای و چرخشی رقابتهای
هنری می تواند ظرفیتهای مختلف استانها را بکار گرفته و نشاط بیشتری را برای
مخاطبان به همراه داش��ته باشد .وی با مثبت ارزیابی کردن روند برگزاری جشنواره
خوشنویسی رضوی در این استان تا این مرحله گفت :استان البرز در شعر و هنرهای
تجسمی نیز سابقه بسیار خوبی دارد و می تواند در این رشتهها نیز موفق عمل کند.
جش�نواره خوشنویسی رضوی ظرفیت اس�تان البرز را به خوبی نشان
می دهد
وی با اش��اره به اینکه در مخاطب جش��نواره کتابخوانی رضوی مخاطب عام اس��ت
و جش��نواره خوشنویس��ی رضوی دارای مخاطب خاص می باشد ،افزود :جشنواره
خوشنویس��ی رضوی بضاعت باالی استان را با بیش��ترین درصد شرکت کننده در
جشنواره به خوبی نشان می دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان البرز با اش��اره به حساسیت داوریها در
جش��نواره خوشنویسی رضوی تاکید کرد :بر همین اساس از اساتید شاخص در هنر
خوشنویس��ی برای داوری آثار رسیده به این جش��نواره دعوت به عمل آمده است.
همچنین برای پربار کردن جشنواره خوشنویسی رضوی نمایشگاهی از آثار داوران
و چهرههای برجسته خوشنویسی کش��ور در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه این
جشنواره خواهیم داشت.
وی بیان کرد :به منظور ایجاد انگیزه در جوانان برای
شرکت در جشنواره با چند تن از هنرمندان جوان
استانها تماس برقرار کرده و به صورت خصوصی
از آنها دعوت شده است.
بخش غیررقابتی جشنواره برای شرکت
اساتید و مبتدیان هنر خوشنویسی
دبیرجش��نواره خوشنویس��ی رضوی با اشاره به
ش��رکت اس��اتید ش��اخص هنر خوشنویسی در
بخش فنی این جش��نواره ابراز کرد :برای افرادی
که به تازگی وارد عرصه هنر خوشنویسی شده اند
و هنوز امکان رقابت در جش��نوارهها و مسابقات
خوشنویس��ی را ندارند نیز بخ��ش غیررقابتی در
ش��اخه خط تحریری را قرار داده ایم تا این افراد
نیز امکان محک زدن میزان توانایی خود در هنر
خوشنویسی را داشته باشند.
ارسال  429اثر به دبیرخانه
وی با اش��اره به اینکه البرز قطب خوشنویس��ی
کش��ور اس��ت ،گفت18 :درصد از آثار ارسالی به
دبیرخانه چهاردهمین جش��نواره خوشنویسی
رضوی ،متعلق به هنرمندان استان البرز است که
باالترین آمار مشارکت را نشان می دهد .از سوی
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جشنواره خوشنویسی رضوی
البرز

دیگر کهکیلویه و بویر احمد ،با نیم درصد و استانهای سیستان و بلوچستان ،هرمزگان
و بوشهر با صفر درصد مشارکت ،در انتهای این لیست قرار گرفتند.
دبیر جش��نواره خوشنویس��ی رضوی با اشاره به اینکه سهم اس��تان البرز در مرحله
نخست داوریها ،آثار  9خوشنویس البرزی است ،خاطرنشان کرد :استانهای البرز،
تهران ،خراسان رضوی و اصفهان بیشترین آثار ارسالی را به خود اختصاص داده اند.
حسینی کاشانی با اشاره به شرکت  295نفر با ارسال  492اثر در این جشنواره افزود
 :بخشی از این آثار ،به صورت حضوری ،بخشی نیز از طریق ایمیل و بیشتر آثار با ثبت
نام الکترونیکی در سایت جشنواره به دبیرخانه جشنواره رسیده است.
وی گفت :از میان آثار رس��یده  40اثر به دلیل عدم محتوای مناسب و عدم ارتباط با
هنر خوشنویسی از بخش داوریها خارج شده اند .تفکیک آثار ارسالی خوشنویسان
نش��ان می دهد  214اثر نستعلیق 111 ،اثر شکسته نس��تعلیق 44،اثر ثلث 34 ،اثر
تحریری و  27اثر نسخ بوده اند.
تدوین کتاب آثار برتر
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی البرز اشاره ای به مستندس��ازی روند برگزاری
جشنواره خوشنویس��ی رضوی داش��ت و افزود :این مقوله از سوی برگزارکنندگان
جش��نواره در دو بخش برنامه ریزی شده اس��ت .یک بخش مربوط به جمع آوری و
صورت جلسه کردن فعالیتهای اجرایی در روند برگزاری جشنواره است که در این
زمینه از همفکری و همیاری دیگر اس��تانها نیز استفاده شده است .بخش دیگر نیز
مربوط به تدوین کتاب آثار فاخر و برجسته ای از آثار برتر هنرمندان این عرصه است
تا منبعی مرجع و ماندگار برای عالقه مندان فراهم آید.
وی تاکید کرد :در مراسم اختتامیه جشنواره از مسئوالن فرهنگی کشوری و استانی
و همچنین از اساتید مطرح خوشنویسی کشور دعوت شده است و امیدواریم بتوانیم
تا سه ضلع این مثلث به نحوی در کنار هم جمع شوند که شایسته این جشنواره باشد.
اتاق فکر بهترین راه شناسایی ظرفیتهای جشنواره
وی اشاره ای به برگزاری جلسات اتاق فکر جشنواره به منظور شناسایی ظرفیتهای
استان و آسیب شناس��ی دورههای گذشته این جشنواره داشت و افزود :اعضای اتاق
فکر جش��نواره خوشنویسی رضوی با حضور مستمر در جلسات این اتاق و دستیابی
به بانک اطالعات حوزه خوشنویسی در دیگر استانها توانست روند مناسبی را برای
برگزاری هر چه بهتر جشنواره پیگیری کنند.
حسینی کاشانی تش��کیل جلسات اتاق فکر جش��نواره را به منظور برنامه ریزیها،
شناسایی ظرفیتها و رفع نواقص بسیار ضروری دانست و خاطرنشان کرد :در برخی
از جلسات از س��وی اعضا چندین پیشنهاد ارائه می
ش��د که با در نظر گرفتن همه جوانب ،برخی از این
پیشنهادات به تصویب می رسید.
وی با اش��اره به بخش ویژه اقتص��اد مقاومتی با
اله��ام از آموزههای رضوی در چهاردهمین دوره
جش��نوارههای موضوع��ی امام رض��ا(ع) گفت:
اس��تان الب��رز نیز ب��ا در نظر گرفت��ن این بخش
سعی خواهد داش��ت تا احادیثی از امام رضا(ع)
که توس��ط هنرمندان خوشنویس به این موضوع
پرداخته شده باش��د را به طوره ویژه مدنظر قرار
ده��د.
حسینی کاشانی با اشاره به تاثیر غیر قابل انکار نام
امام هش��تم(ع) بر روند اجرایی جشنواره گفت :به
اعتقاد من نام مبارک امام رضا(ع) از اولین جلسات و
برنامه ریزیها تاثیر خود را گذاشته است و به همین
علت ،کارها نه براس��اس ابالغات اداری که بیشتر
دلی انجام شدند و بر همین اساس دست اندرکاران
برگزاری جشنواره خوشنویسی رضوی که جشنواره
ای مزین به نام امام رضا(ع) است ،از این نام مبارک
بیشترین بهرهها را گرفتند و این مساله انجام کارها
و اقدامات را بسیار آسان کرد.

علي محمد نياكان
جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ايالم:

خاطرات و سفرنامههای رضوی کتاب می شوند
ایالم -الهام عبداللهی :دبیر جشنواره سفرنامه و خاطره
نویسی رضوی گفت :آثار برگزيده جشنوار ههای قبلی نيز
در قالب كت��اب و با نا مه��ای «اقليم هشتم»(س��ا لهای
« ،)91-92قلم��ی براي خورشيد»(س��ال  )93و «روايت
وصال»(سال  )94هر کدام در ش��مارگان یک هزار نسخه
منتشر شده است.
عل��ي محمد نياكان ،مديرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
اس��تان ايالم درباره نوآور یه��ای جش��نواره «خاطره و
س��فرنامه نويس��ی رضوی» در س��ال جاری اظه��ار کرد:
پنجمین دوره این جش��نواره عالوه بر زبان فارسی به زبان
عربي ني��ز برگزار ش��د ،همچنین ،اف��زودن بخش زيارت
اولیها به آن نيز بر غنای کار افزود؛ عالوه بر اين ،به منظور
اطالع رس��انی به زائران عرب زبان در مهران ،شعبه ای از
نمايندگی دبيرخانه را داير كرديم تا بتوانيم اطالع رسانی
بيشتری به شيعيان و دوستداران فرهنگ اهل بيت علیهم
الس�لامبويژهفرهنگرضویداش��تهباش��يم.
برگزاری جشنواره به دو زبان فارسی و عربی
وی درباره دیگر زبانهایی که آثار با آنها به دبیرخانه ارسال شده
است ،گفت :امسال جشنواره به دو زبان فارسی و عربی برگزار
و خوش��بختانه آثار به زبان عربی نيز دریافت شد و در مجموع
 450اثر به این دو زبان ،به دبيرخانه رسید.
نياكان با اشاره به برنامه دبیرخانه برای مستندسازی آثار بیان
کرد :آثار برگزيده توسط هيئت داوران ،در قالب كتاب به زيور
طبع آراسته می شود چنانکه آثار برگزيده جشنوارههای قبلی
نيز در قالب كتاب و با نامهای «اقليم هشتم»(سالهای -92
« ،)91قلمی براي خورشيد»(سال )93
و «روايت وصال»(سال  )94هر کدام در
شمارگان یک هزار نسخه به زيور طبع
آراسته شده و در اختيار عالقه مندان به
فرهنگ رضوی قرار گرفته است.
مدي��رکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
اس��تان ايالم در ارزیابی آثار ارسالی به
دبیرخانه و راهکارهای ارتقای کمی و
کیفی آنها تصریح کرد :امس��ال نسبت
به سالهای گذش��ته آثار بيشتری به
دبيرخانه رسيده است و نسبت به دوره
چهارم 160 ،اثر بيشتر ارسال شد و اين
به دس��ت نیامد مگر با استفاده از تمام
ظرفيته��ای اطالع رس��انی همچون
فضای مج��ازی ،صداوس��يما ،تهیه و
پخش تيزر ،پيامك ،پوستر ،فراخوان و
استفاده از همه ظرفيتهای استان که

ایالم

نهایتا به دریافت  450اثر انجامید.
برگزاری نشستهای منظم اتاق فکر جشنواره
وی با ابراز خرسندی از تاثیرات مثبت اتاق فکر بر ارتقاء و رشد
این جشنواره افزود :برگزاری هفت جلسه با حضور اعضای اتاق
فكر و اس��تفاده از نظرات اساتيد حوزه و دانشگاه ،هنرمندان و
فرهيختگان بر غن��ای کار افزوده و اين همافزايی و همفكری،
رشد چشمگير آثار را به دنبال داشته است.
دبیر جشنواره س��فرنامه و خاطره نویس��ی رضوی با اشاره به
اعمال نظ��ارت در دو بخش عمومی و تخصصی بر جش��نواره
«خاطره و س��فرنامه نويس��ی رضوی» تاکید ک��رد :با حضور
اعضای اتاق فكر و ديگر اس��اتيد و صاحبنظران و هنرمندان و
با تشكيل جلس��ات متعدد به آسيب شناسی برنامههای قبلی
مبادرت شد و بر آن شديم نقطه ضعفها را رفع و بر نقاط قوت
جشنواره بيفزاييم.
مديرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان اي�لام درباره
برنامهه��ای دبیرخان��ه برای برگ��زاری جش��نواره ای در
ش��ان و جایگاه امام رضا(ع) گفت :س��عی ش��ده از نظرات
صاحبنظران برای برگزاری باش��كوه اي��ن رويداد بهره مند
شويم و جشنوارهای درخور ش��أن و نام امام مهربانیها(ع)
برگزار كنيم.
وی از برگزاری باشکوه آیین پایانی این جشنواره خبر داد و
یادآور شد :دعوت از دو تن از چهرههای ملی و بين المللی،
حضور قاسم مقدمی ،اس��تاد و قاری بين المللی جمهوری
اس�لامی ايران و دكت��ر محمدرضا س��نگری ،نويس��نده،
پژوهش��گر ،رمان نويس دفاع مقدس و استاد دانشگاه و نيز
نماينده ولي فقيه و ام��ام جمعه ايالم
برای غنای ه��ر چه بیش��تر این آیین
صورتگرفتهاس��ت.
دبی��ر جش��نواره س��فرنامه و خاطره
نویس��ی رضوی با اش��اره ب��ه اینکه به
دنب��ال آن هس��تیم ای��ن همایش به
صورت بین المللی در سالهای آینده
برگزار ش��ود ،اظهار کرد :به دلیل هم
جواری استان ایالم با مرز مهران شعبه
ای از ای��ن جش��نواره در م��رز مهران
تشکیل شده است تا زائران عرب زبان
بارگاه رضوی بتوانند در این جشنواره
ش��رکت کنند .وی ادامه داد :همچنین
ب��ارگاه امام رض��ا(ع) هر س��اله میزبان
هزاران نفر از زائران عرب زبان کشورهای
مختلف می باشد که می توانند آثار خود
را به این جشنواره ارسال کنند.
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حمیده ماحوزی

دکتر حمیده ماحوزی:

جشنواره مشاعره رضوی خانوادهها را با فرهنگ اهل بیت
آشتی داده است

بوشهر -فریما بوش�هری:دبیر جشنواره سراسری مشاعره رضوی در
بوشهر با اشاره به اثرگذاری بخش دانش آموزی جشنواره مشاعره رضوی
در سطح این استان گفت :اغلب به صورت خانوادگی خود را برای جشنواره
آماده می کنند که در اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی تاثیر زیادی دارد.
دکت��ر حمی��ده ماح��وزی ،مدیر کل
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان
بوشهر با اشاره به قدمت و تاریخچه
جشنواره مشاعر رضوی اظهار کرد:
در سال جاری یازدهمین جشنواره
مش��اعره رضوی به میزبانی بوشهر
برگزار می ش��ود و بعد از گذشت 10
دوره ،ای��ن برنامه یک��ی از مطالبات
استانی و ملی به صورت توامان است
و اف��راد زیادی در طول س��ال برای
شرکت در آن تالش می کنند.
وی ادامه داد :این جشنواره با تقویت
جشنواره دانش آموزی استانی و همکاری آموزش و پرورش تاثیرات بسیار
خوبی در جامعه گذاشته ش��ده و اغلب به صورت خانوادگی خود را برای
جشنواره آماده می کنند که در اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی که این مهم
تبیین سیره و سنت رضوی تاثیر زیادی دارد.
ماحوزی در ارزیاب��ی نحوه جذب مخاطب و همراه س��ازی جامعه با این
جشنواره گفت :دبیرخانه از طریق اعالم فراخوان ،ارسال پیامک و استفاده
از ظرفیت صدا و س��یما و جراید برای جذب مخاطبان استفاده می کند.
همچنین ،توزیع لوح فشرده حاوی اشعار رضوی و توزیع کتاب «خورشید
خراسان» در بین شرکت کنندگان در این باره موثر است.
حضور پرش�ور دانش آموزان در جش�نواره مش�اعره رضوی
دانش آموزی
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
بوش��هر درب��اره بخ��ش دان��ش آموزی
جش��نواره «مش��اعره رضوی» بیان کرد:
یکی از تاثیرگذارتری��ن عوامل در فراگیر
شدن این جش��نواره ،بخش دانش آموزی
است بطوری که دانش آموزان با برگزاری
کالسهای آموزشی مش��اعره و دعوت از
دوستان خود به فراگیر ش��دن این برنامه
اقدام کرده اند و نموده اند .در س��ال جاری
با حضور نماینده آموزش و پرورش در اتاق
فکر و همکاری و همراهی باالی آنان ،دانش
آموزان بیش��تری تمایل به شرکت در این
جشنواره را یافته اند .
وی ابراز کرد :اتاق فکر جش��نواره س��بب
همدلی و مشارکت دیگر دستگاهها شده و
پخش مطالب در شبکههای مجازی سبب
شده تا پیشنهادات بسیار خوبی برای پُربار
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جشنواره سراسری مشاعره رضوی
بوشهر

ش��دن جشنواره به دبیرخانه ارسال ش��ود و همین امر سطح جشنواره را
نسبت به گذشته ارتقاء داده است.
برگزاری جلس�ات آسیب شناس�ی به منظور شناسایی نقاط
قوت و ضعف
دبیر جش��نواره سراس��ری مشاعره
رضوی در بوش��هر با اش��اره به اعمال
نظارت ب��ر روند اجرای جش��نواره و
خروجی ای��ن نظارتها اع�لام کرد:
با برگزاری جلس��ه آس��یب شناسی
بع��د از اتمام جش��نواره و رفع نواقص
و کمبوده��ا و پررنگ نم��ودن نقاط
قوت ،سعی شده که هرساله جشنواره
قوی تر و جذاب تر ش��ود؛ لذا هر ساله
با اف��زودن برنامهه��ای جانبی مثل
برگزاری مشاعره دانش آموزی ،برپایی
نمایشگاه عکس و آثار تجسمی ،تشکیل منظم اتاق فکر ،دعوت از اساتید و
سخنرانان برجسته ،تبلیغات در صدا و سیما و نشریات و برگزاری جلسات
منظم کارشناسی سعی شده بر تعداد مخاطبان و نیز شور و نشاط جشنواره
افزوده شود .ماحوزی درباره برنامه دبیرخانه برای مستندسازی آثار تاکید
کرد :تهیه گزارش تصویری از روند برگزاری جش��نواره ،قرار دادن بانک
اطالعاتی اشعار خوانده شده توسط مشاعره کنندگان در سایت جشنواره،
بارگذاری دائمی مطالب مرتبط با جشنواره در پورتال ،مجلد کردن گزارش
و برنامههای ادوار گذشته و انتشار دائمی مطالب در رسانههای مکتوب در
این راستا انجام می شود.
وی درب��اره برنامه ریزیهای دبیرخانه برای حفظ ش��ان امام رضا(ع) در
برگزاری این جشنواره تصریح کرد :بی شک نام امام رضا(ع) باعث برکت
و رونق این جشنواره اس��ت لذا برای رعایت
و احترام ش��ان و منزلت ای��ن امام همام(ع)
رعایت حجاب و پوشش توسط همه حاضران
در برنامه ،تمرکز بر برگزاری کیفی جشنواره،
جلب مشارکت دیگر س��ازمانها ،برگزاری
برنام��ه «زیر س��ایه خورش��ید» ب��ا حضور
خادمان امام رض��ا(ع) در برنامه اختتامیه،
دع��وت از هنرمن��دان و ادیب��ان محل��ی و
پذیرایی مناس��ب از حضار و تکریم شرکت
کنندگان در برنامه در دستور کار قرار دارد.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان
بوش��هر درب��اره وی��ژه برنامهه��ای آیین
اختتامیه یادآور ش��د :حضور و س��خنرانی
امام جمعه بوش��هر که با اس��تقبال مردم و
تشریح وظایف آنها همراه است و همراهی و
حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی،
اعضای شورای اسالمی شهرها ،فرمانداران
شهرس��تانها و ش��خصیتهای فرهنگی
استان نیز از برنامههای این آیین است.

برزین ضرغامی

ایجاد گنجینه آواها و نواهای رضوی از اقصی نقاط کشور در
دستور کار است
تهران -فاطمه عاش�وری :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان تهران گفت :سعیبرایناستکهگنجینهایازآواهاونواهای
رضوی که از اقصی نقاط کش��ور به دبیرخانه رسیده به رسم امانت
ثبت و ضبط و در قالب صوتی و تصویری به عالقمندان ارائه شود.
دکتر برزین ضرغامی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
تهران با اش��اره به برگزاری جش��نواره آواها و نواهای رضوی برای
نخس��تین بار به میزبانی تهران اظهار کرد :سعی شده تا با اقدامات
مناسب ،گام اول در این راستا محکم و استوار برداشته شود .تشکیل
اتاق فکر متشکل از اساتید برجسته و نخبه ،اطالع رسانی مناسب
در سطح کش��ور با استفاده از ابزارهای رسانه ای مختلف ،برگزاری
جلسات متعدد با اساتید و مراکز هنری مرتبط ،مکاتبه و مذاکره با
سازمانها و ارگانهای ذیربط و ارتباط تنگاتنگ با بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) و معاونت محترم امور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد
اسالمی در همین راستا انجام شده است.
ویبااشارهبهگسترهملیاینجشنوارهکهمیتواندظرفیتمطلوبی
برای تجمیع آواها و نوها از فرهنگهای مختلف را فراهم آورد گفت:
اولین اقدامات در این زمینه مذاکره و مکاتبه با مراکز مرتبط از جمله
مرکزآفرینشهایهنریآستانقدسرضویبودتااشعاروقطعاتی
کهبامحتوایرضویدراینزمینهازقبلتولیدشده،گردآوریشود.
در گام بعد آثاری که به دبیرخانه جش��نواره آواها و نواهای رضوی
واصل شده در قالب یک مجموعۀ گردآوری و منتشر می شود.
عرضه آثار برگزیده جشنواره به عالقه مندان
ضرغامی درباره برنامه دبیرخانه ب��رای برای عرضه آثار و تولیدات
جشنواره بیان کرد :آثار برگزیدۀ جشنواره با کیفیت مطلوب ضبط
و فیلمبرداری و در قالب لوح فش��رده عرضه می شود؛ سعی بر این
است که گنجینه ای از آواها و نواهای رضوی که از اقصی نقاط کشور
به دبیرخانه رس��یده به رسم امانت ثبت
و ضبط و در قال��ب صوتی و تصویری به
عالقمندان ارائه شود.
بهره ب�ردن از نظ�رات نخبگان
کشور در اتاق فکر جشنواره
مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
استان تهران درباره برکات برخورداری
جش��نواره از اتاق فکر در ارتقای کمی
و کیفی آن تصریح ک��رد :یکی از نقاط
مثب��ت و قوت این جش��نواره ،اعضای
اتاق فکر آن بود که از تعدادی از اساتید
و نخبگان ح��وزۀ آواها و نواها کش��ور
تش��کیل می ش��د و بی ش��ک یکی از
مهمترین دالیل موفقیت این جشنواره
به ش��مار م��ی رود؛ امید اس��ت با گام
مس��تحکم در دوره س��ال اول بتوانیم
زمین��ه را ب��رای برگزاری ق��وی تر در

جشنواره آواها و نواهای رضوی
تهران

سالهای آتی فراهم کنیم.
وی درباره اعمال نظارت بر مراحل مختلف این جش��نواره ادامه
داد :تعامل س��ازنده با ناظران عمومی و تخصصی جش��نواره در
صدر توجهات دبیرخانه جش��نواره قرار دارد .ناظر عمومی که به
صورت مس��تمر با دبیرخانه جشنواره در ارتباط و ناظر تخصصی
که در معاونت امور هنری مس��تقر است ،به طور کامل در جریان
امور قرار می گیرند تا بحث نظارت بر جشنواره به صورت دقیق و
کامل صورت پذیرد.
فعالیتهای دبیرخانه در راس�تای مستندس�ازی آثار
رسیده به جشنواره
ضرغام��ی درباره برنامه دبیرخانه برای مستندس��ازی آثار اعالم
کرد :با تیمی مستندساز قرارداد کاری بسته شده تا همه مراحل
برگزاری جش��نواره از تش��کیل اتاق فکر و جلسات و نشستهای
مختلف و بررس��ی آثار گرفته و آیینهای افتتاحیه و اختتامیه و
 ...به صورت کامل تصویربرداری و ضبط و در پایان جش��نواره به
صورت یک مجموعۀ تصویری کامل ارائه شود.
وی ب��ا تاکید ب��ر لزوم حفظ ش��ان امام رض��ا(ع) در برگزاری
این جش��نواره گفت :بی ش��ک نام زیبا و مقدس حضرت علی
ابن موس��ی الرضا(ع) به خودی خود باعث ش��أنیت و جاللت
جشنواره می شود و تمامی عوامل و دست اندرکاران جشنواره
و هنرمندان در تالش��ند تا اقدامات اجرای��ی اعم از اجراهای
برنامهها و آیینهای افتتاح و اختتام و  ...متناس��ب با ش��أن و
منزلت این نام متبرک باش��د.
ضرغامی ب��ا اعالم ت��دارک وی��ژه دبیرخانه ب��رای اختتامیه
جش��نواره آواها و نواهای رضوی ابراز ک��رد :دعوت از مقامات
برجستۀ کش��وری ،میهمانان ویژه ،اس��اتید و نخبگان هنری
کش��ور ،هنرمن��دان و هنردوس��تان،
س��خنرانان فرهیخته ،پخش کلیپهای
تصویری از مراحل برگزاری جشنواره،
تجلیل از بزرگان و پیشکسوتان فرهنگ
رضوی و  ...از جمله اقداماتی اس��ت که
برای مراس��م اختتامیه پیشبینی شده
است.
تجلیل از استاد کریمخانی و محمد
اصفهانی در اختتامیه جشنواره
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
تهران در پایان یادآور شد :تجلیل از آریا
عظیم ن��ژاد و اس��تاد کریمخانی ،محمد
اصفهانی برای خوان��دن تیتراژ مجموعه
تلویزیون��ی والیت عش��ق ،ودود موذن
زاده اردبیلی ،ش��هروز حبیبی و ش��اعر و
آهنگساز قطعه «رضا رضا» در بخش مرور
آثار و تجلیل از پیشکس��وتان نیز از دیگر
برنامههای دبیرخانه است.
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حجت االسالم سید احمد حسینی

جشنواره بین المللی امام رضا(ع) به مقابله علمی با تهاجم
فرهنگی کمک می کند
جنوب کرمان -زینب قائمی :دبیر همایش علمی پژوهشی گفتمان
خانواده در فرهنگ رض��وی تاکید کرد :برای مقابله با تهاجم فرهنگی
غرب نياز است كه در جهت ترويج و گسترش فرهنگ و سيره ائمه(ع)
به ویژه امام رضا(ع) در جامعه برنامه ريزی صورت گيرد.
حجت االسالم سید احمد حسینی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
جنوب کرمان درباره جایگاه همایش ملی «گفتمان خانواده در فرهنگ
رضوی» اظهار کرد :برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب نياز است كه در
جهت ترويج و گسترش فرهنگ و سيره ائمه(ع) به ویژه امام رضا(ع) در
جامعه برنامه ريزی صورت گيرد كه بهترين كار در اين راستا استفاده
از اندیشمندان و صاحبنظران برای تبيين انديشه نورانی حضرت ثامن
الحجج(ع) است.
وی ادام��ه داد :تا از طری��ق برگزاری همايشهای علمی و پژوهش��ی
همچون همايش علمی پژوهشی گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی
که به میزبانی جنوب كرمان برگزار می شود ،بتوان این هدف را محقق
کرد و اميد است در سالهای آينده نيز با موضوعات جديد استمرار بيابد.
حجت االسالم حسینی درباره نوآوریها و ابتکاراتی که همایش امسال
اعمال شده اس��ت ،گفت :به منظور مشاركت بيشتر مردم در همايش
علمی پژوهشی «گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی» ابتدا دبيرخانه
همايش اقدام به راه اندازی بانك مخاطبان همايش و ارسال پيام كوتاه
کرد كه تا پايان مهلت زمان ارس��ال مق��االت و برگزاری همايش ،اين
تعامل با مخاطبان ادامه دارد ،همچنين ،در اقدام دیگر چاپ و انتش��ار
فراخوان و ارس��ال آن به حوزههای علميه و دانشگاهها و نیز ارسال به
پايگاههای اطالع رسانی و نشريات انجام شد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی جنوب کرمان درباره برنامههای
دبیرخانه برای چاپ و نش��ر مقاالت بیان کرد :در صورت احراز شرايط
و تاييد هيات تحريريه ،مق��االت در فصلنامه «فرهنگ رضوی» چاپ
می شود.
حجت االسالم حسینی با بیان اینکه هنر
تاثیرگذارترین اب��زار بر روح و روان افراد
اس��ت افزود :مق��االت برگزیده همایش
علمی پژوهشی والیت در فرهنگ رضوی
س��وژه ای برای فعالیتهای فرهنگی در
جنوب کرمان خواهند بود.
وی با بیان اینکه اگر آموزش با اس��تفاده
از ابزار هنر باش��د تاثیرگذارتر است بیان
داش��ت:فرهنگ و هنر جن��وب کرمان
هویت مردم این منطقه است که نیازمند
تقویت اس��ت تا برای آیندگان به یادگار
بماند.
دبیر همایش علمی پژوهش��ی گفتمان
خانواده در فرهنگ رض��وی ادامه داد :تا
کنون کتب متعددی در خصوص فرهنگ
و هنر جنوب کرمان نوشته شده که کافی
نیست و نیاز اس��ت در این خصوص کار
بیشتری انجام شود.
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همايش علمی پژوهشی گفتمان خانواده
در فرهنگ رضوی
جنوب استان کرمان

وی درباره تاثیر اتاق فکر بر ارتقای کمی و کیفی همايش علمی پژوهشی
«گفتم��ان خانواده در فرهنگ رضوی» تصریح ک��رد :با توجه به آنکه
اعضای اتاق فكر بر اس��اس تخصص و توانمندی انتخاب ش��ده اند ،بر
نحوه اجرا ،انتخاب موضوع ،داوری ،انتشار فراخوان مقاالت و كيفيت
محتوای همايش تاثيرگذار بوده اند و حضورشان به تقويت و استحكام
همايش و اثربخشی آن انجامیده است.
دبیر همایش علمی پژوهش��ی گفتمان خان��واده در فرهنگ رضوی با
اش��اره به توجه دبیرخانه همایش به مسئله س��بک زندگی و اقتصاد
مقاومتی که از دغدغههای مقام معظم رهبری است ،تاکید کرد :سبك
زندگی اس�لامی و اقتصاد مقاومتی الزم و ملزوم يكديگرند كه تبيين
جايگاه اي��ن دو موضوع در جامعه و بيان اهمي��ت آن در ايجاد فضای
سالم و بدون وابستگی به غير موثر است و می تواند تعادل را در جامعه
ايجاد كند.
وی افزود :این مهم می تواند عدم وابس��تگی ب��ه بيگانگان و در نهايت
نپذيرفتن نظام سلطه را تقويت كند ،از این رو ،ضمن بيان تئوريك اين
دو مقوله بايد از گزينههای علمی و كاربردی بهره جس��ت و در جهت
هدايت ،تشويق و ايجاد انگيزه برنامههای تخصصی و كارشناسی شده
و عملياتی به عنوان الگو در اختيار اقش��ار مختل��ف جامعه قرار داد ،از
این رو ،اقتصاد مقاومتی در دستور کار دبیرخانه همایش قرار گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان درباره فرآیند نظارت
بر همایش ابراز کرد :سنجش و ارزيابی همايش «گفتمان خانواده در
فرهنگ رضوی» بر اساس معيارهای تعيين شده از سوی دفتر مديريت
عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود.
وی با اش��اره به ضرورت مستندس��ازی آثار همایش علمی پژوهشی
گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی اعالم کرد :چاپ كتاب ،تهيه فيلم و
عكس و گزارش نهايی همايش به همین منظور در دستور كار دبيرخانه
همايش قرار دارد.
حجت االس�لام حس��ینی ب��رای برگزاری
اثربخش آیین اختتامیه این همایش بیان
کرد :عالوه بر دعوت از مديران ارشد وزارت
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی و صاحبنظران
اس��تان ،در آيي��ن اختتامي��ه دو ت��ن از
ش��خصیتهای علمی از ایران و استرالیا به
عنوان سخنران حضور می یابند.
وی درباره برنام��ه دبیرخانه برای پرداخت
و ترویج س��بک زندگی رضوی یادآور شد:
همایش در محورهای خانواده مطلوب در
سيره رضوی ،تربيت خانواده در فرهنگ و
س��يره رضوی ،رعايت بهداشت خانواده در
فرهنگ رضوی ،حف��ظ و تحكيم خانواده
در فرهن��گ رضوی و حمايت از خانواده در
نظام اسالمی با تاكيد بر آموزهها و سيره امام
رضا(ع) اس��ت كه پس از اتمام همايش در
نظر داريم مقاالت برگزيده همايش را سوژه
انجمنهای فرهنگی و هنری برای فرهنگ
سازی و تولید آثار قرار دهیم.

جواد کارگران دهکردی

دبیر جشنواره تولید کتاب رضوی خبر داد؛

حمایت و چاپ آثار فاخر جشنواره تولید کتاب رضوی
برای کودک و نوجوان
چهارمحال و بختیاری -زینب فهامی :دبیر جشنواره جشنواره تولید
کتاب رضوی برای ک��ودک و نوجوان گفت :به منظ��ور تولید آثار فاخر ،از
نویسندگان بنام و فعال در حوزه فرهنگ رضوی که دارای تالیفات اثرگذار
و پرمخاطب بوده اند ،حمایت مالی می شود.
جواد کارگران دهکردی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی چهارمحال و
بختیاری درباره ابتکاراتی که برای جلب نظر و همراهی مخاطب با جشنواره
تولید کتاب رضوی برای کودک و نوجوان انجام ش��ده است ،اظهار کرد :با
توجه به نحوه اجرا و عملکرد دورههای قبل و بررسیهای به عمل آمده ،به
منظور ایجاد قابلیت توزیع آثار بین مخاطبان ،تمهیدات ویژه ای اندیشیده
شده است.
وی ادامه داد :علی رغم ورود به قرن انفجار اطالعات و تسلط دنیای مجازی
بر افکار جامعه ،هنوز کتاب به عنوان یکی ازکارآمدترین رسانههای جمعی،
کارکرد مطلوب خود را حفظ کرده است لذا با عنایت به عالقه مندی کودکان
و نوجوانان به کتاب به ویژه کتب مصور ،به نظر می رس��د نتیجه کار بسیار
اثرگذارتر از گذشته باشد.
کارگران دهکردی درباره راهکارهای دبیرخانه برای جریان سازی در حوزه
کتابخوان��ی رضوی در میان کودکان و نوجوانان بیان کرد :برای این مهم با
اعالم فراخوان و اعالم ش��رایط ،از مولفان و نویسندگان در زمینه فرهنگ
رضوی دعوت به همکاری به عمل آمده که در صورت داوری آثار و تشخیص
مطلوب هزینه چاپ تامین می شود و همین انگیزه ساز بوده است.
وی افزود :دبیرخانه جشنواره از چاپ تعدادی از این آثار حمایت می کند تا
این کتابها منتشر شده و در دسترس عالقمندان قرار گیرد.
مدیرکل ارش��اد اس��تان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه پرورش و
تربیت نویس��ندگان کودک و نوجوان یکی از اهداف این جشنواره است و
دبیرخانه آموزش نیروی انسانی وآسیب شناسی جشنواره ادبیات کودک
و نوجوان را دردس��تور کار خود قرار داده است ،گفت :در این راستا کارگاه
آموزش��ی با حضور اس��اتید دانش��گاه درمجتمع فرهنگی و هنری غدیر
شهرکرد برگزار شد و عالوه بر آموزش ،آثار این حوزه مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
تولید کتاب صوتی رضوی
دبیر جش��نواره تولید کت��اب رضوی برای
ک��ودک و نوجوان ،با اش��اره اینک��ه بدنبال
تولی��د کتاب صوتی رضوی ب��رای کودکان
و نوجوانان هس��تیم افزود :با توجه به رشد
فضای مجازی و امکانات گسترده این فضا،
بدنبال آن هس��تیم که تولید کتاب صوتی
رضوی داشته باشیم و در سایتها و فضاهای
مختلف آن را انتشار دهیم .هم چنین با صدا
و سیمای مرکز اس��تان رایزنی شده است تا
برنام��های را برای قصهگوی��ی رضوی برای
کودکان و نوجوانان تدارک ببیند که انشااهلل
بزودی اجرایی میشود.
وی با اشاره به اینکه به چند نویسنده مطرح
کشور نیز سفارش تالیف کتاب با محوریت
فرهنگ رضوی برای ک��ودکان و نوجوانان
داده شده اس��ت،افزود :از چند کتاب آماده
چاپ نیز برای انتشار حمایت خواهیم کرد.

جشنواره تولید کتاب رضوی برای
کودک و نوجوان
چهارمحال و بختیاری

دبیر جش��نواره تولید کتاب رضوی برای ک��ودکان و نوجوانان به نوآوری
دیگری که در این جش��نواره اتفاق میافتد اش��اره و بیان کرد :کتاب برتر
کودک و نوجوان رض��وی از دیدگاه مخاطبان نیز انتخ��اب و در اختتامیه
جشنواره از خالق آن تجلیل میشود.
دبیر جش��نواره تولید کتاب رضوی برای کودکان و نوجوانان درباره تولید
آث��ار با این محور ابراز ک��رد :در زمینه تولید آثار فاخ��ر ،از طریق ارتباط با
نویسندگان بنام و فعال در حوزه فرهنگ رضوی که دارای تالیفات اثرگذار
و پرمخاطب بوده اند ،حمایت مالی می شود.
وی با ارزیابی آثار رس��یده به دبیرخانه این جش��نواره اع�لام کرد :با اعالم
فراخوان و حمایت از آثار در زمینه کتاب رضوی برای گروه سنی کودک و
نوجوان ،تا کنون بیش از  30اثر درخور چاپ و انتش��ار به دبیرخانه رسیده
که پس از مرحله داوری به چاپ می رسند.
کارگران دهکردی با اش��اره به تاثیر اتاق فکر جش��نواره در ارتقای کمی و
کیفی آثار واصله ادامه داد :خوشبختانه همکاری اعضای اتاق فکر جشنواره
و حضور در جلسات نقد و بررس��ی و ارائه نظرات و پیشنهادات در این باره
موثر بوده است.
وی با اش��اره به نظارت دائمی دبیرخانه بر روند برگزاری جشنواره «تولید
کتاب رضوی برای کودکان و نوجوانان» تاکید کرد :عالوه بر این ،مس��تند
س��ازی آثار جشنواره در طول برگزاری و بعد از اجرا با همکاری دبیرخانه و
بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان چهارمحال و بختیاری درباره
سازوکارهای اجرایی برای برگزاری این جشنواره متناسب با شان و جایگاه
امام رضا(ع) گفت :با عنایت به شاءنیت جشنواره و تبرک آن با نام حضرت
رضا(ع) ،دبیرخانه قائل به تف��اوت آن با دیگر برنامههای فرهنگی و هنری
اس��ت و ویژه برنامههایی همچون برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور
مدرسان و اساتید حوزه ادبیات کودک و نوجوان رضوی و چاپ و توزیع آثار
منتخب را در دستور کار دارد.
دبیر نخس��تین جش��نواره ملی تولید کتاب رضوی برای کودک و نوجوان
درباره برگزیدگان این جش��نواره گفت 6 :برگزیده اصلی این جشنواره در
اختتامیه معرفی خواهند شد که به این افراد
جوایز نقدی از  ٥الی 2٠میلیون ریال به همراه
لوح تقدیر و تندیس جشنواره به سه نفر اول
درهر بخش (کتب تولید ش��ده و کتب آماده
چاپ) اهداء خواهد شد.
وی درباره تدارک دبیرخان��ه برای برگزاری
هرچه باش��کوه تر آیین پایانی این جشنواره
خاطرنش��ان کرد :تالش بر آن اس��ت تا این
مراس��م با حضور س��خنرانان مط��رح و نیز
متخصص در زمین��ه کتاب کودک و نوجوان
رضوی همراه با برپایی نمایشگاهی از اینگونه
آثار و نی��ز تابلوها و آثار برگزی��ده ادوار قبل
برگزار شود.
کارگران دهکردی زمان اختتامیه نخستین
جشنواره ملی تولید کتاب رضوی برای کودک
و نوجوان را بیس��تم مردادم��اه و همزمان با
ده��ه کرامت اعالم کرد و گفت :این مراس��م
در فرهنگسرای بزرگ ارشاد شهرکرد برگزار
می شود.
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احمد محبی

جشنواره نقاشیخط و حروف نگاری رضوی زمینه ای برای خلق آثار
هنری مذهبی است
خراسان جنوبی -حس�ین علی آبادی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه مردمی جشنواره نقاشیخط
و حروف نگاری رضوی گفت :انگیزه بخشی به نسل جوان و ابعاد هنری
و مذهبی ،این جشنواره را گام مثبت و رو به جلو کرده است.
احمد محبی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی
درباره جایگاه مردمی «جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی»
اظهار کرد :جایگاه این جش��نواره در انگیزه بخشی به نسل جوان برای
ورود به تولید آثار هن��ری با محوریت اهل بیت(ع) و آموزههای رضوی
مناسب بوده و این جشنواره به ویژه در ب ُعد هنری و مذهبی گام مثبت و
روبه جلو محسوب می شود ،چراکه دعوت از نسل جوان برای مشارکت
در عرصهه��ای معارفی و مذهبی می تواند منش��اء حرکتهای مثبت
هنری مذهبی شود.
وی درباره نوآوریهای اعمال شده در جشنواره سال جاری بیان کرد:
تشکیل اتاقهای متعدد فکر با حضور استادان دانشگاه و نخبگان هنری
اس��تان ،برگزاری دو کارگاه نقاشیخط و حروف نگاری با حضور اساتید
مطرح کشور در مرکز اس��تان ،حذف کارگاههای حضوری جشنواره و
همچنین افزایش میزان جوایز جشنواره و بکارگیری خرد جمعی از ایده
تا اجرا و تبدیل امکانات بالقوه به بالفعل و نیز تجلیل و بررسی نکات قوت
جشنواره از جمله این نوآوریها است.
برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت ارتقای جشنواره
محبی در پاسخ به این س��وال که آیا برگزاری کارگاههای آموزشی
نیز در دس��تور کار جشنواره اس��ت یا نه ،گفت :طی روال هر سال با
توزیع فراخوان این جشنواره ،برنامه ریزی برای برگزاری کارگاههای
متعدد با حضور استادان برجس��ته کشوری و با هدف ارتقای کیفی
جشنواره و تولید آثار فاخر رضوی و ترغیب هنرمندان استان انجام
ش��د که برگزاری دو کارگاه نقاش��یخط و حروف ن��گاری با حضور
احمد آریامنش و امیرحسین قوچی بیک
و هنرمندان اس��تان از جمله آنها اس��ت.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
خراس��ان جنوبی درباره نق��ش و کارکرد
اتاق فکر جشنواره در ارتقای کیفی و کمی
آن تاکید کرد :بی ش��ک تشکیل اتاقهای
فکر در ای��ن جش��نواره اصلیترین مرکز
تب��ادل اطالعات و تصمیم گیری اس��ت و
برگزاری نشستهای تخصصی برنامههای
موضوعی جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)
تحت عنوان اتاق فکر میتواند با استفاده از
ظرفیتها و قابلیته��ای موجود و بالقوه
هنری و تأثیرگذاری آن در برگزاری هر چه
بهتر جشنواره تعیین کننده باشد.
وی ادامه داد :اعضای اتاق فکر جش��نواره
متش��کل از هنرمن��دان و کارشناس��ان
متخصص اس��ت ک��ه حضور ای��ن افراد و
ارائه نقطه نظراتشان میتواند در انتخاب و
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جشنوارهنقاشیخطوحروفنگاریرضوی
خراسان جنوبی

معرفی آثار برتر و در نهایت روند مطلوب برگزاری جشنواره تاثیرگذار
باشد.
محبی درب��اره چرایی توجه به س��بک زندگی و اقتص��اد مقاومتی در
فراخوان جشنواره ابراز کرد :همس��و با شعار انتخابی سال توسط مقام
معظم رهبری ،در این جشنواره اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفت و
بحث سبک زندگی اسالمی با رویکرد اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات
فراخوان جشنواره امس��ال قرار گرفت و به عنوان بخش جنبی بویژه با
رویکرد اصالح الگوی مصرف در س��الی که این نام را گرفته ،پیش بینی
شد.
وی با اشاره به نظارت بر جشنواره در دو بخش عمومی و تخصصی گفت:
در بخش تخصصی و موضوعی ناظر توسط دبیرخانه جشنواره معرفی و
نظارت خود را در همه مراحل از جمله داوری ،حضور در مراسم اختتامیه
و نظارت بر اهدا جوایز و نمایشگاه اعمال کرد و در بحث نظارت عمومی
نظارت توس��ط نماینده تعیین شده در اس��تان صورت می گیرد که با
شرکت در همه مراحل جشنواره و نظرس��نجی از ارباب رجوع و جمع
بندی نظرات به دفتر ارزیابی و عملکرد وزارت متبوع انجام می گیرد.
بنابر گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان جنوبی به
منظور مستندسازی آثار و برنامههای جشنواره تفاهم نامههای متعددی
با موسس��ات و شرکتهای توانمند جهت عکاسی و فیلمبرداری ،تهیه
تیزر و کلیپ ،چاپ آثار و پرپایی نمایش��گاه منعقد ش��ده است و همه
برنامههای جش��نواره به ش��کل کامال هنرمندانه مستندس��ازی و به
دبیرخانه ارائه می شود.
محبی با تاکید بر لزوم حفظ شأنیت نام مبارک امام رضا(ع) در برگزاری
جشنواره تصریح کرد :برگزاری جش��نواره منتسب به نام مبارک امام
رضا(ع) ،سازوکاری متفاوت با سایر برنامههای هنری را می طلبد از این
رو ،تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان هنری استان و ایجاد کمیتههای
مختلف جهت برگزاری بهتر جش��نواره و برپایی کارگاههای متعدد در
این راستا انجام می شود؛ البته این مهم می
طلبد تا به جای س��ازو کارهای معمول در
سایر جشنوارهها ،این جشنواره از ظرفیت
اعتقادی و عالقمندی ب��ه امام رئوف(ع)
برخوردار باش��د و در ت��داوم و تنوع آثار و
نیز نوآوری و خالقیت به سیره آن امام(ع)
تاسی کند.
وی درب��اره تمهی��دات دبیرخان��ه برای
برگ��زاری هر چ��ه بهتر آیی��ن اختتامیه
خاطرنش��ان کرد :دعوت از مع��اون امور
هنری وزیر ارش��اد ،نمایندگان استان در
مجلس ،مس��ئولین و ائمه جمعه استان،
اساتید دانشگاه و برگزیدگان مرحله دوم
جش��نواره از جمله این تمهیدات اس��ت؛
همچنین ،از ظرفیت صدا و سیمای مرکز
استان و نشریات و خبرگزاریهای استان
نیز استفاده می شود .عالوه بر این ،حضور
چهرهها و شخصیتهای اثرگذار نیز برای
این آیین پیش بینی شده است.

سید سعید سرابی

میزبانی مشهد الرضا(ع) از آثار برنامههای موضوعی جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) در جشنواره «کاروان آفتاب»
خراس�ان رضوی -محبوبه بوژمهرانی :مدیرکل فرهنگ و ارش��اد
اس�لامی خراسان رضوی گفت :جش��نواره کاروان آفتاب در جوار بارگاه
امام رضا(ع) برگزار می شود که آثار برنامههای موضوعی امام رضا(ع) نیز
در آن ارائه می شود.
س��ید سعید س��رابی در نشس��ت خبری اعالم برنامههای دهه کرامت و
نمایشگاه کاروان آفتاب اظهار کرد :همزمان با میالد کریمه اهل بیت(ع)
بانوان مش��هدی از میدان ش��هدا به س��مت حرم مطهر رضوی حرکت
خواهند کرد و در آنجا با استقبال خادمان وارد حرم مطهر میشوند و با
تبریک والدت حضرت معصومه(س) جش��نهای این دهه را رسما آغاز
خواهند کرد همچنین مراسم گلباران حرم حضرت معصومه(س) در قم
نیز برگزار می شود.
وی ادامه داد :فعالیتهای جشنهای دهه کرامت از سال گذشته رها نشد
و سبب ش��د تا از جایگاه شورای راهبردی
جشنهای دهه کرامت شاهد تاثیرگذاری
استان در سطح ملی باشیم و کاری کنیم
که آنچه در اس��تان طراحی ش��ده بود به
سطح ملی هم ارائه شود که تجربه خوبی
از همافزایی متقابل بود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی تصریح کرد :از جمله نقاط قوتی که
در جشنهای دهه کرامت امسال میتوان
به آن اشاره کرد ایجاد ساختار جدید ستاد
ویژه برگزاری جشنهای دهه کرامت نام
برد که تمام دس��تگاههایی را که در این مسیر فعالیت میکنند با یکدیگر
هماهنگ شدند.
سرابی خاطرنش��ان کرد :از دیگر نقاط قوت امسال ایجاد ستاد برگزاری
جشنهای دهه کرامت در شهرستانها با حضور تمام دستگاههای عضو در
ستاد استانی دارای ادارات و نمایندگیهای
شهرستانی است که این مهم موجب ارتقا
برنامههای شهرستانها میشود.
وی اف��زود :کمیته محتوای��ی با محوریت
دفتر تبلیغات اس�لامی شکل گرفته است
ک��ه میتواند زمین��ه را ب��رای بازطراحی
راهبردها و ترمیم آنه��ا فراهم کند تا در
سال  ٢٠١٧بتوانیم جشنهای دهه کرامت
را ب��ه عنوان یکی از جش��نهای مبتنی بر
مردم و به عنوان یک الگوی مناسب اسالمی
در برگزاری جشن و شادی به جهان اسالم
معرفی کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی عنوان کرد :تجربههایی را از امسال
آغاز کردیم تا در دهه کرامت س��ال آینده
آنها را پی بگیریم که برگزاری جش��نواره
کاروان آفتاب یکی از آنهاست که مجموعه
کاملی اس��ت از آنچ��ه در تولی��د و ترویج

جشنواره کاروان آفتاب
خراسان رضوی

فرهنگ و معارف رضوی در دستگاهها رخ میدهد در قالب یک نمایشگاه
ارائه می شود .
وی به مردمی بودن برنامههای دهه کرامت اش��اره ک��رد و افزود :نگاه ما
این اس��ت که برنامههای این دهه با حضور مردم برگزار شود و جشنواره
کاروان آفتاب یکی از برنامههایی است که حضور مردم در آن پررنگ است
و همه مردم می توانند در این نمایشگاه حضور پیدا کنند و دستاوردهای
جشنواره امام رضا(ع) و فعالیتهای حوزه فرهنگ ،هنر و معارف رضوی را
از نزدیک مشاهده کنند.
سرابی افزود :این نمایشگاه کهکش��انی از فعالیتهای مختلف فرهنگی
و هنری اس��ت که امیدواریم آغاز خوبی برای مشهد  ٢٠١٧و رویدادهای
مربوط به آن باشد و ما بتوانیم از تجارب آن برای درخشش بیشتر مشهد
 ٢٠١٧بهره ببریم.
 15بخ�ش در جش�نواره کاروان
آفتاب
در ادامه این نشس��ت صدرا یوسفی مدیر
اجرایی جش��نواره کاروان آفتاب گفت:
ج��ای خالی جش��نواره کاروان آفتاب به
عنوان محلی برای تجلی فرهنگ ،هنر و
معارف رضوی حس میشد.
وی اظهار کرد :این خالء ما را بر آن داشت
که ای��ن مجموعه کام��ل را تحت عنوان
کاروان آفتاب برنامهریزی کنیم.
یوس��فی ادامه داد :م��ا در  ١٥بخش از
جمل��ه بخشهای هن��ری ،فرهنگی ،رس��انههای دیجیتال ،هنرهای
تجس��می و ...این جش��نواره را پیگیری کردهایم و  ٢٥کمیته اجرایی
و  ٣٤دس��تگاه ملی و یک دس��تگاه بینالمللی در ای��ن رویداد حضور
خواهند داشت.
مدیر اجرایی جشنواره کاروان آفتاب تصریح
کرد :افتتاحیه ما روز دوشنبه  ١٨مرداد ماه
ساعت  ١٨:٣٠در س��الن صبای صداوسیما
است که تا این لحظه ١٣٦غرفه نمایشگاهی
در آن وج��ود خواهد داش��ت و تا کنون ١٤
نشست تخصصی هم برای آن در نظر گرفته
شده است.
وی از حضور رسانههای استان در نمایشگاه
خبر داد و گفت :اصحاب رسانه میتوانند در
این نمایش��گاه حضور جدی داشته باشند و
ما آمادگی فراهم کردن شرایط برای حضور
پررنگ آنان را داریم.
وی عنوان ک��رد :جش��نواره کاروان آفتاب
فرصت خوبی خواهد بود برای ارائه مناسب
و فاخ��ر فعالیتها و برنامهه��ای فرهنگی و
هنری که انشااهلل بتواند در زمینه دستیابی
به اهداف خود موفق باشد.
همچنین در پایان این نشس��ت از پوس��تر
جشنواره کاروان آفتاب نیز رونمایی شد.
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حجت االسالم سیدمحمود مرویان حسینی

همایش ملی «روشهای تبلیغ در فرهنگ رضوی» در مشهد
برگزار می شود
دبیر همایش روشهای تبلیغ در فرهنگ رضوی گفت:
این همایش ویژه هفت هزار مبلغ مس��تقر و هجرت در
کشور در مشهد برگزار میشود.
حجت االسالم س��یدمحمود مرویان حس��ینی افزود:
فراخوان مقال��ه همایش روشهای تبلی��غ در فرهنگ
رضوی ویژه هفت هزار مبلغ مس��تقر و هجرت در کشور
توزیع شده است.
وی ادام��ه داد :تروی��ج فرهنگ نوران��ی و کمال آفرین
رض��وی ،گس��ترش فعالیتهای پژوهش��ی ،فرهنگی،
هنری و مذهبی مرتبط با س��یره ائمه معصومان(ع) به
ویژه امام رض��ا(ع) و تقدیر از پدیدآورندگان آثار برتر در
زمینه س��یره ،شخصیت و معارف آن حضرت و کمک به
انتشار گس��ترده آن از جمله مهمترین اهداف برگزاری
این همایش به شمار می رود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی تصریح کرد:
این همایش در  10آذرماه  95مش��هد برگزار میشود
که مبانی و اص��ول تبلیغ در فرهنگ رض��وی ،پیامها و
روشه��ای تبلیغ ،مخاطبشناس��ی تبلیغ در فرهنگ
رضوی از جمله مهمترین محورهای این همایش است.
وی گف��ت :تبلیغ در بیانات و س��یره امام رضا(ع) ،روشهای تبلیغ��ی حضرت رضا(ع) با
صاحبان ادیان و مذاهب ،جریانشناسی تبلیغی ادیان و مذاهب در دوره حضرت رضا(ع)،
مبانی و اصول تبلیغی متخذ از مناظرات علمی امام رضا(ع) از جمله دیگر محورهای این
همایش محسوب میشود.

همایشملی«روشهایتبلیغدر
فرهنگرضوی»
خراسان رضوی

حجت االس�لام مروی��ان حس��ینی ادام��ه داد :از دیگر
محورهای ای��ن همایش میتوان ب��ه روشهای تبلیغی
در خراس��ان متأثر از فرهنگ رضوی ،جایگاه و روشهای
تبلغی در دنیای معاصر متناس��ب با ظرفیتهای فرهنگ
رضوی ،محبت و ارادت مذاهب اسالمی به امام رضا(ع) در
فرهنگ سازی تبلیغی ،روشهای توسعهای تبلیغ فرهنگ
رضوی و روشهای تبلیغ فرهنگ رضوی در فضای مجازی
اشاره کرد .وی اظهار کرد :براین اساس مقاالت باید حاصل
پژوهشه��ای علمی محقق و دربردارن��ده جنبههایی از
نوآوری باش��د و اجزای س��اختاری مقاله علمی(چکیده،
درآمد ،متن ،نتیجهگیری و فهرس��ت منابع) در آن لحاظ
ش��ود .دبیر همایش روشهای تبلیغ در فرهنگ رضوی
افزود :ارجاع��ات به صورت درون متنی و برای توضیحات
الزم از پی نوشت استفاده و فهرست منابع مؤلف محور باشد
و چکیده مقاالت نباید از حدود  150کلمه بیشتر باشد.
وی خاطرنش��ان کرد :از دیگر نکات کلید برای نگارش این
مقاالت به این موارد میتوان اش��اره کرد که کلید واژه باید
نشاندهندهسیرتکوینیمقالهوبینسهتاهفتکلمهباشد
زیرا آثار برگزیده در قال��ب کتاب ،چاپ و برای صاحبان اثر
ارسال خواهد شد لذا مقاالت ارسالی حداکثر 20صفحه باشد .یادآوری می شود؛ همایش
ملی «روشهای تبلیغ در فرهنگ رضوی» از سری برنامههای چهاردهمین دوره جشنواره
بینالمللیامامرضا(ع)استکهتوسطسازمانتبلیغاتالسامیخراسانرضویوبهمیزبانی
مشهد برگزار می شود.

محمد حسین عبداللهی

همکاری  70هزار مسجد در سومین جشنواره ملی محراب

جشنواره سراسری محراب
خراسان رضوی

خراس�ان رضوی -علی ش�کوفه :دبی��ر اجرایی
سومین جشنواره سراس��ری محراب گفت 70 :هزار
مسجد در کشور در برگزاری این جشنواره مشارکت
دارند.
محمد حسین عبداللهی افزود :این جشنواره به نقش
مساجد در توسعه و ترویج تعالیم و آموزههای رضوی
می پ��ردازد و مخاط��ب آن فعاالن مس��جدی ،ائمه
جماعات مس��اجد و عموم افرادی است که به نوعی با
این مراکز و فعالیتهای آن همکاری دارند.
وی اظهار کرد :جش��نواره سراسری محراب پذیرای
آثار و توانمندیهای فردی تمام فعاالن مس��جدی و
تشکلهای فرهنگی در مساجد بوده و تنها کانونهای
فرهنگی  -هنری مس��اجد را مح��ور فعالیتهای خود
قرار نداده است.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد
خراسان رضوی گفت :این جشنواره متشکل از چهار
بخش نور ،س�لام ،اقامه نماز و بخش ویژه اس��ت که
برنامههای آن در قال��ب حفظ حدیث ،پذیرش مقاله
یا اثر هن��ری و فرهنگی در موضوعات تعیین ش��ده،
برگزار می شود.
عبداللهی افزود :بخش نور این جشنواره با دو محور «حفظ و مفاهیم چهل حدیث رضوی»
در قالب آزمونهای غیرحضوری برای عموم مردم در مسجد و «نقاشی احادیث رضوی»
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ویژه مقطع سنی هشت تا  15سال برگزار می شود.
وی ادام��ه داد :بخش س�لام این جش��نواره نیز در دو
محور ‘ابتهال صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)’ ویژه
مقطع سنی  15تا  35سال و ‘فعالیتهای ترویج فرهنگ
رضوی’ ویژه تش��کلها و کانونه��ای فرهنگی  -هنری
مساجد است.
دبیر اجرایی سومین جشنواره سراسری محراب گفت:
بخش ویژه این جش��نواره نیز پذی��رای مقاله از فعاالن
مسجدی در باره سبک زندگی اسالمی با رویکرد اقتصاد
مقاومتی است و در بخش اقامه نماز این جشنواره هم به
هشت نفر از ائمه جماعات مساجد که فعالیت خاصی را
در این زمینه انجام داده باشند ،جوایزی اهدا می شود.
وی با اشاره به شرکت  60هزار نفر در بخش  40حدیث
این جش��نواره اف��زود :مهلت ارس��ال آثار برای س��ایر
بخشهای جشنواره سراس��ری محراب تا  20مرداد ماه
سال جاری تمدید شده است.
وی اظهار کرد :تمام اس��تانهای کش��ور در جشنواره
سراسری محراب ش��رکت دارند اما مراسم پایانی آن با
محوریت خراسان رضوی شهریورماه امسال در مشهد

برگزار می شود.
عبداللهی گفت :سومین جشنواره ملی محراب از سلسله برنامههای چهاردهمین جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) است که ویژه دهه کرامت برنامه ریزی شده است.

محمدهادی زاهدی

رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی:

جشنواره امام رضا(ع) دامنه تالیف رضوی را در جهان گسترانده است

خراسان رضوی -رضا نظامی :دبیر جشنواره بین المللی کتاب سال
رضوی گفت :با توجه به اینکه هر سال گستره توزیع فراخوان جشنواره
«کتاب س��ال رضوی» در سراس��ر جهان بیشتر ش��ده ،شاهد افزایش
دریافت منابع از سراس��ر جهان هستیم که تعداد این آثار در چند سال
گذشته از مرز  300نسخه گذشته است.
محمدهادی زاهدی ،رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضوی درباره تاثیرات برگزاری جشنواره بین المللی امام
رض��ا(ع) در تولید کتاب با موضوع فرهنگ رض��وی اظهار کرد :یکی از
دغدغههای ش��ورای سیاستگذاری جشنواره ،حمایت از نوقلمان برای
تولید کتاب با موضوع رضوی بوده و از نخس��تین دوره انتخاب «کتاب
سال رضوی» به منظور پشتیبانی و تشویق نوقلمان و کسانی که امکان
چاپ آثارشان را ندارند ،به عنوان بخش آثار شایسته چاپ در جشنواره
قرار داده شده است.
وی ادامه داد :بررس��ی عملکرد دورههای مختلف نش��ان می دهد این
جشنواره توانسته پژوهشگران ،س��ازمانها و مراکز علمی ،فرهنگی و
پژوهشی بس��یاری را با محوریت جشنواره همس��و و فرهنگ و معارف
رضوی را در جهان گسترش دهد.
زاهدی درباره متوسط تعداد آثاری که در هر دوره به دبیرخانه جشنواره
رسیده است ،تصریح کرد :با توجه به اینکه هر سال گستره توزیع فراخوان
در سراسر جهان بیشتر شده ،ش��اهد افزایش دریافت منابع با موضوع
رضوی از سراسر جهان هستیم که تعداد این آثار در چند سال گذشته
از مرز  300نسخه گذشته است.
رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با
اشاره به تاثیرات جشنواره «کتاب سال رضوی» بر حوزه نشر کشور و در
تولید آثار برجسته و فاخر گفت :آمار چند دوره گذشته جشنواره نشان
می دهد که جش��نواره بین المللی کتاب سال رضوی توانسته عالوه بر
افزایش آثار با موضوع رضوی ،زمینه حضور نوقلمان باشیم را نیز فراهم
کرده که اینها از برکت برگزاری جشنواره
فاخر رضوی و ایجاد بخش آثار شایس��ته
چاپ بوده است.
وی در توضیح بخشهای جش��نواره بین
الملل��ی «کتاب س��ال رض��وی» تصریح
کرد :این جش��نواره در پن��ج بخش کلی
کت��اب برتر(با محورهای عل��وم و معارف
رضوی؛ تاریخ و س��یره رض��وی؛ زیارت؛
شعر؛ داستان؛ کودک و نوجوان؛ ترجمه؛
زبانهای خارجی) ،کتاب دیجیتال برتر،
پایاننامه برتر ،ناش��ر برتر و آثار شایسته
چاپ با موض��وع امام رض��ا(ع) و خاندان
آن حض��رت(ع) ک��ه ش��امل حض��رات
موس��یالکاظم ،جواداالئمه ،حسین بن
موس��یالکاظم و احمدبن موسیالکاظم
ملقب ب��ه ش��اهچراغ” و فاطمه معصومه
علیهم السالم است ،برگزار می شود.
دبیر جش��نواره بین المللی کتاب س��ال

جشنواره کتاب سال رضوی
خراسان رضوی

رض��وی درب��اره برنام��ه دبیرخانه جش��نواره برای تولی��د کتابهای
الکترونیک اعالم کرد :خوشبختانه ،با حمایتهای شورای سیاستگذاری
توانسته ایم بر اساس نیاز و حرکت جامعه بخشهای جشنواره را توسعه
دهیم لذا با افزایش تعداد کتابخانههای دیجیتال در س��طح کش��ور و
همچنین حرکت جوانان به سمت مطالعه منابع دیجیتال شده ،بخش
کتاب دیجیتال در راستای حمایت و تقدیر از تولیدکنندگان کتابهای
دیجیتال ،بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری جشنواره در هفتمین
دوره جش��نواره انتخاب کتاب سال رضوی در سال  1393پیشبینی و
به آن افزوده ش��د که این خود حرکتی بود در راستای حمایت از تولید
آثاری از این دست و در چند دوره گذش��ته آثار فاخری در حوزه منابع
دیجیتال انتخاب و معرفی شده است.
وی درباره تاثیر اتاق فکر جش��نواره در ارتقای کیمی و کیفی آثار ابراز
کرد :قطعاً حرکت رو به جلوی جش��نواره و قدم برداشتن براساس نیاز
جامعه بدون حمایت شورای سیاستگذاری جشنواره امکانپذیر نیست.
زاهدی با اشاره به اعمال نظارت بر روند برگزاری این جشنواره افزود :هر
سال دبیرخانه جش��نواره با دعوت از ناظران معرفی شده از سوی بنیاد
فرهنگی و هنری امام رضا(ع) مساعدت الزم را در این خصوص داشته
و امسال هم این آمادگی وجود دارد.
وی درباره برنامه دبیرخانه برای مستندسازی آثار ارسالی به دبیرخانه
جشنواره بین المللی «کتاب سال رضوی» گفت :معموالً تمامی مصوبات
ش��ورای سیاس��تگذاری و کمیتههای اجرایی در قالب صورتجلس��ه
تنظیم شده و برنامه اختتامیه تصویربرداری می شود ،همچنین ،نتاج
نظرسنجی بدست آمده در جلسات آسیب شناسی مورد بررسی قرار می
گیرد و در سال بعد نقاط ضعف برطرف می شود ،البته نتایج نظرسنجی
در س��الهای اخیر نشان می دهد که جشنواره توانسته رضایت فعاالن
حوزه رضوی را جلب کند.
رئیس س��ازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
برای حفظ ش��انیت امام رض��ا(ع) در روند
برگزاری این جشنواره تاکید کرد :براساس
تاکید تولیت آستان قدس رضوی و شورای
سیاس��تگذاری جشنواره ،س��عی شده که
جش��نواره طوری برگزار ش��ود تا در شان
بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) باشد و نیز
اختتامیه و امکانات پذیرایی از مهمانان در
بهترین سطح باشد تا برگزیدگان با خاطره
ای خوش مشهدالرضا(ع) را ترک کنند.
دبیر جش��نواره بین المللی کتاب س��ال
رضوی درباره تدارکات فراهم شده برای
آیین پایانی این جش��نواره خاطرنش��ان
ک��رد :یک��ی از دغدغهه��ای ش��ورای
سیاس��تگذاری جش��نواره این است که
افراد ش��اخص در حوزه کش��ور به عنوان
س��خنران ویژه دعوت ش��وند تا عالوه بر
افزایش دانش مدعوان ،از برد خبری این
چهرههانیزاس��تفادهش��ود.
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دکتر جعفر شرف الدین شیرازی

پایتخت معنوی ایران؛ میزبان همایش ملی «نماز در فرهنگ
رضوی»
رئیس پژوهشگاه مجازی تربیت اسالمی «بنیان» گفت:
همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی از سری برنامههای
چهاردهمین جش��نواره بینالمللی ام��ام رضا(ع) دوم
آذرم��اه به همت پژوهش��گاه مجازی تربیت اس�لامی
«بنیان» در مشهد برگزار میشود.
دکتر جعفر شرف الدین ش��یرازی افزود :همایش ملی
نماز در فرهنگ رضوی از سری برنامههای چهاردهمین
جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) دوم آذرماه سال جاری
با تقدیر از هشت مقاله برتر برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :این همایش با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ
منور رضوی ،گسترش فعالیتهای فرهنگی ،هنری و
پژوهش��ی مرتبط با س��یره امام رضا(ع) و گرامیداشت
تولید کنندگان و پدیدآورندگان برتر آثار پژوهشی در
زمینه نماز با اله��ام از آموزههای رضوی و اهل بیت(ع)
و کمک به انتشار گسترده تر این آثار اجرایی میشود.
رئیس پژوهشگاه مجازی تربیت اسالمی «بنیان» اظهار
کرد :از محورهای کلی این همایش میتوان به الزامات و
اقتضائات فراگیری فرهنگ نماز در سطح جامعه برپایه
فرهنگ رضوی ،نم��از مبتنی بر فرهنگ رضوی زمینه
ساز تمدن اسالمی ،نهادینهسازی فرهنگ نماز مبتنی
بر آموزههای رضوی در ابعاد کمی و کیفی و توس��عه و
ترویج کمی و کیفی فرهنگ نماز در بازار با تاکید بر آسیبشناسی اشاره کرد.

همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی
خراسان رضوی

وی خاطرنش��ان کرد :از بخشهای اصل��ی این محورها
شناسایی موانع و محدودیتهای اساسی در برپایی نماز
با شکوه ،نماز و ش��هادت در فرهنگ رضوی و زمینه ساز
ایجاد تمدن اس�لامی ،چگونگی نهادینه سازی فرهنگ
نماز در خانواده و اجتماع ،بررس��ی نماز در سبک زندگی
ایرانی ،اسالمی و  ...به شمار میرود.
ش��یرازی با اش��اره به اینکه مهلت ارسال آثار به همایش
سراسری نماز در فرهنگ رضوی ،که با همکاری  ۴۲نهاد
و دستگاه در مش��هد برگزار میشود ،تا  ۲۰مهرماه سال
جاری تمدید ش��د ،تصریح کرد :اول آبانماه نتایج اعالم
شده و مراس��م اختتامیه آن نیز دوم آذرماه سال جاری
در دانش��گاه فرهنگیان ،پردیس ش��هید بهشتی مشهد
برگزار میشود.
وی متذکر ش��د :همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی به
همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد بینالمللی
فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) و با همکاری ستاد اقامه نماز
استان خراسان رضوی و دانشکده مجازی تربیت اسالمی
برگزار میشود .یادآوری میشود ،متقاضیان می توانند
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پژوهشکده بنیان
ب��ه آدرس  shamstoos.irو www.ebonyan.ir
مراجعه کنند و یا با شماره و تلفکس ۰۵۱-۳۵۰۷۴۴۳۶
و  ۰۹۱۵۳۱۰۹۱۴۵آقای احمدآبادی تماس گیرند.

کوروش صبوریان

دوندگان جاده والیت در مسیر قدمگاههای امام رضا(ع)

بارگاه رضوی مقصد نهایی دوندگان جاده والیت
خراسان رضوی-هانیه امانی :مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت :دوندگان
جشنواره فرهنگی ورزشی جاده والیت در مسیر قدمگاههای امام رضا(ع) می دوند.
کوروش صبوریان اظهار کرد :دوندگان هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی جاده والیت،
مسیر قدمگاههای امام رضا(ع) را که  ۱۹۶۰کیلومتر طول دارد ،در مدت  15روز از شلمچه
تا مشهد می دوند.
کوروش صبوریان افزود :حرکت این کاروان  9مردادماه از
جوار مزار ش��هدای شلمچه آغاز شد و دوندگان شهرهای
استان خوزستان را دویدند ،عصر دهم مرداد ماه از استان
خوزس��تان خارج و روز یازدهم به شهرستان دهدشت در
استان کهگیلویه می رسند.
وی ادامه داد 28 :دونده مس��یر قدمگاههای امام رضا(ع)
را می دوند که ش��ناخت مس��یر قدمگاه حضرت رضا(ع)
در کشور ،شناساندن فرهنگ و س��یره رضوی به جوانان
از مهمترین اهداف این حرکت فرهنگی ورزشی است .
دبیر جشنواره فرهنگی ورزش��ی جاده والیت با اشاره به
اینکه قبل از شروع جشنواره جاده والیت ،چندان اطالعی از قدمگاههای حضرت رضا(ع)
نبود ،تبیین کرد :با برگزاری این جشنواره ،عاشقان امام رضا(ع) تقویم جاده والیت را می
دانند و در مسیر پنج استان مش��تاقانه پرچم متبرک آقا را به دیده می کشند و اشک می
ریزند .صبوریان ضمن تشکر از استاندار خراسان رضوی و استانداران پنج استان خوزستان،
کهگیلویه و بویر احمد ،فارس ،یزد و خراسان جنوبی ،از مسئوالن ورزش استانها و شهرهای
مسیر ،ائمه جمعه ،راهنمایی و رانندگی ،نیروی انتظامی ،هالل احمر ،فرمانداران و ...تقدیر
و تشکر کرد و گفت :همه با دل و جان به دوندگان جاده والیت کمک می کنند.
مدیر کل ورزش و جوانان اظهار کرد :دوندگان جاده والیت 23 ،مردادماه ساعت  8و سی
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جشنوارهفرهنگیورزشیجادهوالیت
خراسان رضوی

دقیقه به مشهد می رس��ند و در میدان  15خرداد مراسم اس��تقبال با شکوهی با حضور
مسئوالن کشوری و لشکری در روز میالد امام مهربانیها انجام می شود که اقشار مختلف
مردم در آن حضور خواهند داشت.
جاده والیت جاده عشق است
هم چنین هوشنگ ولی پور معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی و از همراهان کاروان جاده والیت با اشاره به افتتاح
این جشنواره در محل یادمان شهدای شلمچه ،گفت :خدا
را ش��اکریم که هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی جاده
والیت را با شکوه خاصی آغاز کردیم و مفتخریم که هر سال
نسبت به س��الهای گذشته این مراسم با کیفیت بیشتری
انجام می ش��ود .وی افزود :دویدن حدود  ۲۰۰۰کیلومتر
در هوایی باالی  ۵۰درجه عشق می خواهد و این دوندگان
با پای دل و جان و عاشقانه می دوند و انشاا ...از برکت وجود
امام رضا(ع) بهره خواهند برد .احمد صالح نژاد سرپرست
کاروان دوندگان ج��اده والیت نیز در خصوص برنامه این
کاروان اظهار کرد :کاروان دوندگان پس از دویدن  100کیلومتر ،در شهر اهواز استراحت
کرد سپس دوندگان بیش از  200کیلومتر به سمت شهر رامهرمز و سپس بهبهان دویدند
و روز یازدهم مرداد ماه دوندگان به استان کهگیلویه و بویر احمد می رسند.
وی گفت :کاروان جاده والیت پس از ورود به ش��هر دهدشت با استقبال فرماندار و دیگر
مسئولین شهرستانی در شهر تاریخی دهدشت اسکان داده می شوند و عصر روز یازدهم
در برنامه ای فرهنگی  ،هنری در استادیوم آزادی دهدشت از آنان تقدیر می شود.
وی گفت :کاروان جاده والیت دوازدهم مردادماه پس از بدرقه مردم خون گرم و والیتمدار
شهرستانهای دهدشت و چرام ،وارد شهر یاسوج می شوند.

حسین ثابت قدم وحید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی:

شرکت کنندگان در جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی به
بارگام امام رضا(ع) مشرف می شوند
خراسان شمالی -مینا اس�عدی :رئیس ستاد اجرایی جشنواره تئاتر
رضوی اعالم ک��رد :اردوی زیارتی ب��ه بارگاه ملکوتی امام هش��تم(ع) و
برگ��زاری کارگاهه��ای عقیدتی ،بازدی��د از مکانهای زیارتی اس��تان،
فضاس��ازی مراکز اجرا ،برنامههای ارزشی مرتبت با امام(ع) در افتتاحیه
و اختتامیه در جش��نواره تئاتر و نمایش��نامه نویسی رضوی پیش بینی
شده است.
حس��ین ثابت قدم وحید ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
ش��مالی درباره پایگاه مردمی جش��نواره امام رضا(ع) در این اس��تان
اظه��ار ک��رد :همجواری اس��تان با ح��رم رضوی و توجه مس��ئوالن
نس��بت به فعالیتهای هنری به ویژه جش��نواره امام رضا(ع) و همت
عالی همکاران در برگزاری ،زمین��ه ای را فراهم آورد تا بجنورد برای
ششمین بار میزبان جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی و پایگاه
هنرمندان و مخاطبان اخالق مدار باش��د.
وی درب��اره برنامههای دبیرخانه برای ارتقای کمی و کیفی آثار گفت:
عل��ی رغم ظرفیت باالی هنر دینی مخصوصا تئاتر رضوی در کش��ور،
امسال متاسفانه نسبت به سال قبل در اطالع رسانی و تبلیغات عمومی
ضعیف عمل ش��ده و به ص��ورت کامل فضای تئاتری و هنری کش��ور
را پر نک��رده بود ،ولی امید اس��ت در زمان اجرای برنام��ه این کمبود
جبران شود.
ثاب��ت قدم وحید اج��رای کیفی تئاترهای مذهب��ی را ضرورت فرهنگی
دانست و افزود :تئاتر می تواند رس��انه قدرت مندی در انعکاس حقیقت
دینی و معارف اخالقی و اسالمی باش��د ،بر همین اساس آثار تولیدشده
در جش��نواره باید از کیفیت و نوآوری قابل مالحظه ای برخوردار باشد،
ویژگی ای که در دورههای گذشته جش��نواره تئاتر و نمایشنامه نویسی
رضوی مشهود بوده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان شمالی با اشاره به انتخاب
دکترمحمود عزیزی به دبیری جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی
بیان کرد :این انتخ��اب نویدبخش اتفاقات
خوب است.
برگ�زاری همزم�ان جش�نواره
نمایشنامه نویسی رضوی
وی با اشاره به برگزاری جشنواره نمایشنامه
نویس��ی همزمان با جشنواره تئاتر رضوی
تصریح کرد :این اقدام در س��طح اس��تان
بس��یار ارزش��مند اس��ت چراک��ه تولید
نمایشنامه فاخر باعث تولید تئاتر فاخر می
شود و کمبود این عرصه را مرتفع می کند.
ثابت قدم وحید با بیان اینکه همانند سال
قبل آثار غیررقابتی به هنرمندان اس��تان
س��فارش داده ش��ده و پس از بازبینی در
جش��نواره به اجرا در می آی��د ،افزود :آثار
برگزی��ده در ه��ر بخش جه��ت اجراهای
عمومی در س��طح کش��ور م��ورد حمایت
قرار می گیرد و کلیه آثار با توجه به سطح

جشنواره تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی
خراسان شمالی

جشنواره قابلیت اجرای ملی را در کشور داراست.
وی درباره آثار اتاق فکر بر ارتقای کمی و کیفی جشنواره تئاتر و نمایشنامه
نویسی رضوی ابراز کرد :اتاق فکر در قالب شورایی پس از اتمام جشنواره
دهم تشکیل و در جند جلسه به آسیب شناسی جشنواره پرداخت و سپس
راهکارهایی برای جبران کمبودها ارائه کرد.
اجرای برنامههای جانبی
رئیس اجرایی جشنواره تئاتر رضوی ظرفیت ،شعار و موضوعات جشنواره
تئاتر و نمایشنامه نویسی رضوی را بسترس��از اجرای برنامههای جانبی
دانست و گفت :از این رو ،برگزاری همایشها و مسابقات جنبی همچون
عکس تئاتر ،پوس��تر تئات��ر ،نمای��ش خیابانی ،نمایشه��ای رادیویی،
نمایشهای کوتاه ،تئاتر تجربی ،تعزیه و آیینهای نمایشی اقوام وکودک
و نوجوان و  ...پیش بینی شده است؛ در دورههای قبل نیز همایش گفتمان
دینی ،کارگاه طراحی پوس��تر تئاتر ،کارگاههای کارگردانی و بازیگری و
عکس تئاتر و  ....در حاشیه جشنواره برگزار شده بود .
وی درباره خروجی نظارتها بر این جش��نواره اع�لام کرد :بنابر نظارت
عمومی و تخصصی در دوره دهم ،جش��نواره تئاتر و نمایش��نامه نویسی
رضوی رتبه برتر در اجرا در بین  31اس��تان و  77کشور جهان از آن خود
کرده و به عنوان س��نگین ترین و پرهزینه ترین برنامه بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) شناخته می شود.
چاپ کتاب جشنواره
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان خراس��ان ش��مالی درباره
راهکارهای مستندس��ازی نمایشها تاکید کرد :جدای مستندسازی و
فیلمبرداری از تمامی آثار اجراش��ده به صورت حرفه ای توس��ط کمیته
مستندسازی و س��معی و بصری جشنواره ،ویژه نامههای روزانه در قالب
«نشریه صحن» منتش��ر می شود ،عالوه بر این ،در بخشهای جنبی نیز
آثار رسیده در قالب کتاب به چاپ می رسند.
وی ادام��ه داد :در پای��ان جش��نواره نیز از
کل دس��تاوردها ،کتابی نفی��س تولید و به
هنرمندان و اس��تانها ارسال می شود و در
اختیار عموم نیز قرار می گیرد؛ در دورههای
قبل نیز این روند در قالب کتابهای پایانی
و همایشهای تخصصی وجود داشته است.
ثابت قدم وحید درباره تالشهای دبیرخانه
برای حفظ شان و جایگاه امام رضا(ع) در روند
برگزاری بیان کرد :برای این مهم برنامههایی
نظیر اردوی زیارتی به ب��ارگاه ملکوتی امام
هشتم(ع) و برگزاری کارگاههای عقیدتی،
بازدید از مکانهای زیارتی استان ،فضاسازی
مراکز اجرا ،برنامههای ارزشی مرتبت با امام
رئوف(ع) در آیینهای افتتاح و اختتامیه و ...
در نظر گرفته شده است و در تالش هستیم تا
در مراسم اختتامیه یکی از چهرههای ارزشی
هنر سخنرانی داشته باشد.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

همایون قنواتی

دبیر جشنواره شعر رضوی عربی خبر داد:

شعرخوانی شاعران عرب زبان در جوار آرامگاه دعبل خزاعی

خوزستان -معصومه صالحی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان خوزستان از شعرخوانی شاعران عرب زبان رضوی در مساجد
شهرهای عرب زبان خوزستان در ایام دهه کرامت خبر داد.
همایون قنواتی گفت :هفتمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به
زبان عربی در جوار آرامگاه دعبل خزاعی در شوش برگزار می شود.
دبیر جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی(یادمان دعبل
خزاعی) با اشاره به اینکه سال گذشته در شهرهای آبادان وخرمشهر،
شاعران عرب زبان رضوی درمس��اجد این شهرهای به شعرخوانی
پرداختند گفت ،:این تجربه موفق بود و مردم از آن استقبال گسترده
ای کردند و هزاران نفر در دهه کرامت در این دو ش��هر مخاطب این
شعرها شدند.
ش�عرخوانی ش�اعران ع�رب زبان در مس�اجد اس�تان
خوزستان
وی ادامه داد :این تجربه موفق ما را بر آن داش��ت تا در دهه کرامت
س��ال  ۹۵با همکاری کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ،در
کل شهرهای عرب زبان خوزس��تان مثل؛ اهواز ،خرمشهر ،آبادان،
سوسنگرد ،شادگان ،هویزه و  ...این مراسم را برگزار کنیم .تا شاعران
عرب زبان ش��رکت کننده در جشنواره ش��عر رضوی به زبان عربی
درمیان مردم حضور یابند و به شعر خوانی بپردازند.
دبیر هفتمین جش��نواره بین المللی ش��عر رضوی به زبان عربی ،با
تاکید بر اینکه عالقه به ش��عر در ذات مردم عرب زبان اس��ت و جزو
بنیانهای فرهنگی این قوم محس��وب می شود ،افزود :این عشق و
عالقه باعث شده هر ساله جشنواره شعر رضوی به زبان عربی با شور
و هیجان بسیار و با حضور هزاران نفر در خوزستان برگزار شود.

خوزستان

کرد :سال گذشته شبکهها المنار ،الکوثر ،االهواز و شبکه تلویزیونی
کربال اختتامیه این جشنواره را پوشش گسترده ای دادند و امسال
نیز این اتفاق تکرار می شود.
انتشار کتاب اشعار برگزیده
دبیر جشنواره بین المللی شعر رضوی به زبان عربی(یادمان دعبل
خزاعی) از انتشار کتاب اشعار رضوی عربی خبر داد و گفت :به دنبال
آن هس��تیم در یک مجموعه کتاب ،اش��عار رضوی به زبان عربی را
گردآوری و منتشر کنیم.
قنواتی با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره شعر
رضوی به زبان عربی(یادمان دعبل خزاعی) اظهار کرد :تاکنون بیش
از  300اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است و با تمدید مهلت ارسال
آثار آمار این آثار بیشتر نیز خواهد شد.
وی با اشاره به استقبال شاعران عرب زبان از این جشنواره اظهار کرد:
از  5کشور عربی آثار به دبیرخانه جشنواره بین المللی شعر رضوی به
زبان عربی(یادمان دعبل خزاعی) ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان خوزستان خاطرنشان
کرد :در حال حاضر هیات داوران جش��نواره ش��عر رضوی به زبان
عربی(یادمان دعبل خزاعی) مشخص شده اند و پس از اتمام مهلت
ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره کار داوری آثار را آغاز خواهند کرد.
وی با اش��اره به اینکه مراس��م افتتاحیه و اختتامیه جشنواره شعر
رضوی به زبان عربی همزمان با ایام دهه کرامت  20مرداد ماه برگزار
می شود ،افزود :مراسم اختتامیه و اهدا جوایز از برگزیدگان جشنواره
نیز  21مرداد ماه در یادمان دعبل خزاعی این شاعر شوشی برگزار
خواهد شد .این مراسم به مدت  2روز برگزار می شود.
جشنواره ای مردمی
قنواتی تاکید کرد :ب��رای مردمی برگزار
ش��دن این برنامه ریزیهای��ی به منظور
حضور شاعران در مساجد جامع و برخی
مس��اجد مهم ش��هرهای مختلف استان
صورت گرفته است.
وی ادام��ه داد :هر س��اله ه��زاران نفر
در ش��هر ش��وش و در آرام��گاه دعبل
خزاعی در مراس��م اختتامیه جشنواره
بی��ن الملل��ی ش��عر رض��وی ب��ه زبان
عربی(یادمان دعبل خزاعی) ش��رکت
می کنند که مردمی بودن این جشنواره
را نش��ان می دهد .به ویژه اینکه مردم
خوزستان بس��یار به شعر عالقه دارند و
ارادتش��ان به ساحت امام رضا(ع) را در
قالب این هنر تاثیرگذار و ماندگار نشان
می دهند.

اختتامی�ه جش�نواره در ج�وار
آرامگاه دعبل خزاعی
قنواتی ش��هر ش��وش و آرامگاه دعبل
خزاعی را محل برگزاری آیین اختتامیه
هفتمین جش��نواره بین المللی ش��عر
رضوی به زبان عربی ،اعالم کرد و گفت:
مثل روال هر س��ال این جش��نواره در
ش��وش برگزار می شود و شاعران عرب
زبان داخل و خارج کشور به شعر خوانی
می پردازند.
انعکاس جشنواره در شبکههای
عرب زبان داخل و خارج از کشور
مدیرکل ارشاد خوزس��تان ،با اشاره به
پوشش رسانه ای جشنواره بین المللی
ش��عر رضوی به زب��ان عربی ،از س��وی
ش��بکههای داخل��ی و خارجی تصریح
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(ع)

ناصر مقدم

همایش کرامت انسانی در آموزههای رضوی برای نخستین بار
در زنجان برگزار می شود
زنجان -نرگس سعادتی :دبیر همایش علمی پژوهشی کرامت
در آموزههای رضوی گفت :کرامت انس��انی هم در آیات و روایات
ائمه(ع) مورد تاکید است هم امام راحل همه ما را مکلف به حفظ
کرامت انسانی در جامعه کرده اند .بیشترین اصول قانون اساسی
نیز بر این اصل تاکید دارد.
ناصر مقدم ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان زنجان
درباره نقش و جایگاه همایش علمی پژوهشی «کرامت انسانی در
آموزههای رضوی» از زیرمجموعههای جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) اظهار کرد :این همایش که محصول جلس��ات اتاق فکر و
تایید بنیاد بین المللی امام رضا(ع) است ،برای نخستین بار با این
موضوع برگزار میشود.
دبی��ر همایش علمی پژوهش��ی کرامت انس��انی در آموزههای
رضوی ب��ا بیان اینکه کرامت انس��انی در آی��ات و روایات ائمه
معصومین(ع) مورد تاکید اس��ت ،افزود :امام راحل نیز همه ما
را مکلف به حفظ کرامت انس��انی در جامعه کرده اند .مهم آنکه
بیشترین اصول قانون اساسی تاکید بر کرامت و ارزش انسانها
باالخص کس��انی که در راس��تای اهداف بلند نظام جمهوری
اس�لامیگامبرمیدارنداس��ت.
مقدم با بیان اینکه عالوه بر در قانون اساس��ی مسئوالن نظام و در
راس آن مق��ام معظم رهبری نیز به این ام��ر توجه دارند ،تصریح
کرد :این مهم موجب ش��ده تا مساله حقوق شهروندی که امروزه
در س��ازمانها با دقت و حساسیت بیش��تری رعایت میشود ،به
اجرا درآید.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با ابراز خرسندی
از اس��تقبال پژوهش��گران و محققان از این همایش تصریح کرد:
موضوع ای��ن همایش که برگرفته از فرمایش��ات ائمه(ع) به ویژه
امام رض��ا(ع) درباره کرامت انس��انی
اس��ت به عنوان موضوعی بدیع ،زمینه
بروز خالقیت و نگرشهای نو را فراهم
کرده اس��ت؛ برای مثال از روحانیون و
گروههای مرجع استان برای حضور در
این همایش دعوت شده است و انها خود
می توانند وس��یله انتقال موضوعات به
جامعه هدف شوند.
چاپ آثار برگزیده همایش
وی درب��اره برنام��ه دبیرخان��ه برای
چاپ و انتش��ار مق��االت برگزیده بیان
کرد :خالصه و اصل مق��االت در قالب
کتاب چ��اپ و در اختی��ار عالقمندان
قرار میگیرد تا بتوانن��د از مطالب آن
استفاده کنند.
مقدم درباره توجه همایش به مس��ئله

همایشعلمیپژوهشیکرامتانسانی
درآموزههایرضوی
زنجان

س��بک زندگی و اقتصاد مقاومتی که در ش��عار امسال نیز توسط
مقام معظم رهبری موردتوجه قرار گرفته است ،ابراز کرد :اقتصاد
مقاومتی و سبک زندگی از مسائل غیرقابل اجتناب زندگی است؛
اگر بخواهیم زندگی خوب و آرامی داش��ته باش��یم باید به سبک
زندگی ایرانی اس�لامی توج��ه کنیم و تاکید ب��ه موضوع اقتصاد
مقاومتی نیز در راس��تای ایجاد رفاه اجتماعی است ،از این رو ،در
بخش اقتصاد مقاومتی دو برگزیده تقدیر می شوند.
آثار رسیده به دبیرخانه همایش
دبیر همایش علمی پژوهشی کرامت انسانی در آموزههای رضوی
با بیان اینکه امس��ال این همایش با اس��تقبال فراوانی از س��وی
پژوهش��گران و محققان حوزه و دانشگاه در سراسر کشور روبه رو
بود ،افزود 100 :اثر به دبیرخانه این همایش در زنجان ارسال شده
که آثار برگزیده در کتاب این همایش منتش��ر ش��ده و همچنین
مقاالت برتر در مجالت علمی پژوهشی از جمله فصلنامه فرهنگ
رضوی به صاحب امتیازی بنی��اد بین المللی امام رضا(ع) چاپ و
منتشر شده و در اختیار عالقه مندان ساحت فرهنگ رضوی قرار
می گیرد.
نظارت بر روند برگزاری همایش
وی درباره برنامههای دبیرخانه برای نظارت عمومی و تخصصی
بر این همایش اعالم کرد :کرامت انسانی در آموزه های از دو جنبه
عمومی و تخصصی مورد توجه ق��رار گرفته که جنبه عمومی آن
به منظور بهرهمندی عامه مردم از مطالب مرتبط ،از طریق رسانه
استانی منتشر میش��ود و در بخش تخصصی نیز سعی شده تا با
بهرهگیری از روحانیون و متخصصان حوزه دین ترویج شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان با اشاره به ضرورت
مستندسازی آثار با هدف ماندگاری آنها
گفت :لذا تالش میشود تا از طریق اخبار
و گزارشهای حاصل از این همایش ،این
رویداد مهم را در اس��تان ماندگار کرد؛
همچنی��ن ،این مطالب ب��ه صورت یک
مجموعه گردآوری و در قالب نمایشگاه
استانی و سراسری در مشهد مقدس در
معرض دید عموم قرار میگیرد.
وی درب��اره ت��دارک دبیرخان��ه ب��رای
اختتامی��ه همایش خاطرنش��ان کرد:
برای اثربخشی این برنامه حجت االسالم
حس��ینی از فضالی ح��وزه علمیه قم و
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در
امور روحانیون ،آیت اهلل خاتمی ،نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان
و اس��تاندار زنجان در ای��ن آیین حضور
می یابند.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

محمدرضا سوقندی

دبیر جشنواره داستان نویسی رضوی:

جشنواره امام رضا(ع) به کشف استعدادهای جدید داستان نویسی
کمک کرده است
س�منان -ابراهی�م پورتق�ی :مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد
اس�لامی س��منان از اس��تقبال باالی اس��تانها از جش��نواره
داس��تان رضوی(کبوتر حرم) خب��ر داد و گفت :برگ��زاری این
جش��نواره در کنار فضاسازی ،منجر به شناس��ایی استعدادهای
جدید و ناب شده است.
محمدرضا س��وقندی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سمنان
درباره جریان سازی و تاثیرگذاری جشنواره داستان رضوی(کبوتر
حرم) در س��طح استانی و سراس��ری اظهار کرد :این جشنواره از
ابتدای کار تا کنون موجب ایجاد موج داستان نویسی و شناسایی
استعدادهای جدید در سطح استان شده است.
وی ادامه داد :در برخی از استانها به ویژه تهران ،خراسان رضوی و
کرمان یک جریان ادبی در حوزه فرهنگ و معارف رضوی به وجود
آمده است .البته در برخی اس��تانها استقبال خوبی از جشنواره
نش��ده و نیازمند آسیب شناسی با حضور کارشناسان و مسئوالن
فرهنگی آنها هستیم.
س��وقندی در ارزیابی آثار ارس��الی گفت :خلق اثر هنری به ویژه
آثار بلند همچون داستان و رمان نیازمند صرف وقت بسیار است،
طبیعتا تعداد آثار بلند رس��یده به دبیرخانه جش��نواره به کثرت
داستانهای کوتاه نیس��ت اما زمینههای بروز استعدادها فراهم
آمده است.
دبی��ر جش��نواره داس��تان رضوی(کبوتر حرم) درب��اره زمینه
س��ازیهای دبیرخانه برای تولید آثار داس��تانی بلند بیان کرد:
برگزاری کارگاههای آموزشی داستان نویسی ،سفارش خلق اثر
به تعدادی از نویسندگان بومی استان و دوساالنه کردن داوری با
این هدف انجام شده است.
وی درباره راهکارهای جذاب س��ازی رمانه��ای رضوی و جلب
نظر مخاطبان به آنها تصریح کرد :شناسایی نویسندگان مذهبی
در سطح کشور در دستورکار دبیرخانه
جش��نواره داس��تانهای رضوی قرار
می گیرد و س��پس بستههای فرهنگی
حاوی کتاب و لوح فش��رده به انضمام
فراخوان جش��نواره برای آنها ارسال و
سعی میش��ود با تامین جوایز ویژه به
این بخ��ش ،انگیزه خلق آث��ار فاخر را
ایجاد کنیم.
سوقندی با اشاره به استفاده از ظرفیت
مستعداستانسمنانبرایارتقایکمی
و کیفی داس��تان نویس��ی رضوی ابراز
کرد :اس��تفاده از آثار تولیدشده توسط
سایر اس��تانهایی که جش��نوارههای
فرهنگی و هنری رضوی دارند س��بب
مان��دگاری آنها می ش��ود ،برای مثال
استفاده از داس��تانها جهت خلق آثار
نمایش��ی ،فیلم و انیمیش��ن می تواند
موجب بازتولید آثار فاخر شود؛ لذا نقش
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ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

جشنواره داستان رضوی
سمنان

بنیاد امام رضا(ع) در تشویق سایر استانها به استفاده از تولیدات
داستانی بسیار مهم است .البته باید استفاده از آثار تولیدشده در
شورای سیاستگذاری جشنوارههای رضوی تاکید شود.
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی س��منان با بی��ان اینکه
ج��ذب مخاطب ج��وان جزء راهبرده��ای دبیرخانه جش��نواره
داس��تان رضوی(کبوتر ح��رم) اس��ت ،افزود :ارس��ال فراخوان
جشنواره به کانونهای فرهنگی هنری مساجد ،بکارگیری جوانان
در دبیرخانه جشنواره داس��تان رضوی(کبوتر حرم) و برگزاری
کارگاههای نقد داس��تان با حضور جوان��ان عالقمند با این هدف
تمهید شده است.
وی استفاده از ظرفیت داستان نویسان پیشکسوت را از اولویتهای
دبیرخانه برشمرد و گفت :دعوت از پیشکسوتان به عنوان داور یا
مهمان جشنواره در مراسم پایانی ،همواره مدنظر است ،همچنین،
تجلیل از پیشکسوتان طی برنامههایی همچون تجلیل از مفاخر
فرهنگ ،رونمایی کتاب ،حمایت از آثار خلق شده توسط آنان در
کمیته خرید کتاب اس��تانی و معرفی آن��ان در خالل برنامههای
فرهنگ��ی تخصصی و اهدای جوایز و بس��تههای فرهنگی در این
راستا انجام می شود.
سوقندی با ابراز خرس��ندی از تاثیر اتاق فکر جشنواره در ارتقای
کمی و کیفی و حرفه ای تر شدن آثار تاکید کرد :دعوت از ارزیاب
مقیم در جلس��ات اتاق فکر و دشواری سیاس��تگذاری ،تشکیل
جلسات متعدد س��تاد برگزاری جشنواره در استان و شهرستان،
اخذ گزارش مس��تمر از مس��ئول دبیرخانه ،برگزاری جلس��ات
آسیب شناس��ی و تحلیل محتوای جش��نواره در دورههای قبل
جهت پیش��گیری از افت کمی و کیفی جشنواره و تهیه فرمهای
نظرس��نجی ویژه مدعوین ه��م به عنوان س��ازوکارهای نظارتی
جشنواره پیش بینی شده است.
دبیر جش��نواره داستان رضوی(کبوتر
حرم) اعالم کرد :همچنین ،به منظور
مستندس��ازی آثار ،قبل از اجرا توسط
دبیرخانه جمع آوری فایلها ،پوستر و
فراخوان جشنواره و نیز در حین اجرای
برنامهها با فیلمبرداری و عکاسی و در
پایان با جمع آوری گزارشات خبری،
تصاوی��ر و  ...انجام و نهایت��ا مجموعه
آثار جشنواره در قالب کتاب دوازدهم
داس��تانهایرضویچاپمیش��ود.
وی درباره راهکارهای اتخاذشده برای
حفظ ش��انیت امام رضا(ع) در برگزاری
این جشنواره خاطرنشان کرد :استقبال
و پذیرایی شایسته از مدعوین و مهمانان،
تامین جوایز فاخر ،اج��رای برنامههای
ارزشمند ،پیش بینی برنامههای حاشیه
ای و دع��وت از مقام��ات و مس��ئوالن
کشوری و اس��تانی در مراسم افتتاحیه
برای این منظور انجام می شود.

حسین مسگرانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان:

جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیگی معنویت و هنر
را پیوند می دهد

سیس�تان و بلوچستان -نرگس س�االرزهی :دبیر دومین
جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیگی تاکید
کرد :در برگزاری این جشنواره صرفا جنبه هنری مطرح نیست
بلکه باید جنبه معنوی آن نیز لحاظ شود تا شرمنده حضرت رضا
علیه السالم نباشیم و این وظیفه ما است.
مس��گرانی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی سیس��تان و
بلوچس��تان درباره ابتکارات اعمال شده در دومین جشنواره
«جلوههای فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیگی» بیان کرد:
افزودن رشته پوستر به دو رش��ته آرم و نشانه و تصویرسازی،
از جمله این ابتکارات اس��ت و زمین��ه آن را فراهم می کند تا
تعداد بیشتری از آثار گرافیکی و تجسمی به دبیرخانه ارسال
ش��ود .چراکه پوسترس��ازی یکی از رش��تههای پرطرفدار در
اس��تان سیستان و بلوچستان اس��ت که هنرمندان زیادی در
آن فعالیت می کنند.
وی در ارزیاب��ی نخس��تین دوره ای��ن جش��نواره اظهار کرد:
در حالی نخس��تین جش��نواره جلوهه��ای فرهنگ رضوی در
هنره��ای گرافیکی برگزار ش��د که پیش از آن ،سیس��تان و
بلوچس��تان تجرب��ه برگزاری همایش پژوهش��ی جش��نواره
«فضایل رضوی» را در کارنامه داش��ت؛ اگرچه برای شروع بد
نبود اما س��طح آثار زیر متوسط قرار داشت ،اما امسال دومین
دوره این جش��نواره با تحوالت چش��مگیر نسبت به سال قبل
برگزارمیش��ود.
مس��گرانی ادامه داد :خوشبختانه براس��اس نتایج مراکز علمی
و دانشگاهی ،تبلیغات جش��نواره جلوههای فرهنگ رضوی در
هنرهای گرافیکی توانسته فضای هنری استان را به خصوص در
رشته گرافیک متحول و معنویت رضوی را تقویت کند و به نوعی
جنبش و جوش��ش می��ان هنرمندان
تجسمی و گرافیک ایجاد کرده است.
مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
سیس��تان و بلوچس��تان درباره تاثیر
اتاق فکر بر ارتقای کم��ی و کیفی این
جشنواره بیان کرد :اتاق فکر در فرآیند
برنامه ری��زی و تصمیم گیری در مورد
جش��نواره موثر بوده و در جلسات آن
کیفی��ت کار و نحوه تبلیغ��ات و ارائه و
ش��کل افتتاحیه و اختتامیه ،چگونگی
برپایی نمایشگاه و موضوعات و عناوین
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظ�ارت عموم�ی و تخصصی بر
جشنواره
وی درباره اعمال فرآیند نظارت در دو
بخش عمومی و تخصصی تصریح کرد:

جشنواره «جلوههای فرهنگ رضوی در
هنرهای گرافیگی»
سیستان و بلوچستان

کارشناسان نظارت بر جشنواره مشخص شده اند زیراکه فرآیند
نظارت جدای از اجرا م��ورد ارزیابی قرار می گیرد .امر نظارت بر
جش��نواره به صورت جدی انجام می شود تا حاصل آن منتج به
برگزاری مطلوب و اثربخش تر در س��الهای آتی شود .عالوه بر
این ،نظر هنرمندان حاضر در جشنواره نیز برای اعتالی آن مورد
بررسی قرار می گیرد.
مس��گرانی درباره برنامههای دبیرخانه جش��نواره جلوههای
فرهنگ رضوی در هنرهای گرافیکی برای مستندس��ازی آثار
اعالم کرد :چاپ آثار این جشنواره در قالب کتاب ،از مواردی
اس��ت که اتاق فکر دنبال می کند؛ همچنین آثار برتر در قالب
نمایشگاه در زاهدان و دیگر ش��هرهای استان در معرض دید
عموم مردم قرار گرفته و تصاویر و اسامی برگزیدگان این دوره
از جش��نواره در بیلبورد و اس��تندهای تبلیغاتی فضای سطح
ش��هر جا می گیرد.
دبیر دومین جش��نواره جلوههای فرهن��گ رضوی در هنرهای
گرافیگی با اش��اره به برنامه دبیرخانه برای هرچ��ه بهتر برگزار
شدن آن بیان کرد :تالش بر آن است که براساس همان ارادتی که
همکاران و هنرمندان به امام رضا علیه السالم دارند ،نگاه خاص و
معنوی باشد چراکه در برگزاری این جشنواره صرفا جنبه هنری
مطرح نیست بلکه باید جنبه معنوی آن نیز لحاظ شود تا شرمنده
حضرت رضا علیه السالم نباشیم و این وظیفه ما است.
وی درب��اره مدعوی��ن و مهمانان خ��اص این جش��نواره گفت:
معتقدم در برگزاری جش��نوارههای هنری ،باید آثار و تولیدات
آن با مخاطب وارد دیالوگ ش��ود ،لذا افتتاحیه و اختتامیه جای
سخنرانی نیس��ت ،مهم این است آثار هنرمندان و حضور آنان را
داش��ته باشیم ،یعنی باید آثار هنری این جشنواره به میان مردم
آمده و تاثیر خود را بر جامعه بگذارد که
در این زمین��ه اقدامات درخوری انجام
شده است.
تالش برای تقریب مذاهب
مسگرانی درباره برنامههای دبیرخانه
این جش��نواره ب��رای همدلی و تقریب
مذاهب اسالمی حول وجود مقدس امام
رضا(ع) تاکید کرد :غیر از مقوله گرافیک
برای اینکه حضور شخصیتهای علمی
و فرهنگی از برادران ش��یعه و سنی را
داش��ته باش��یم به دنبال این هستیم
که جشنواره ش��عر بلوچی رضوی را به
موازات جشنواره گرافیکی برگزار کنیم
که اگر با این پیش��نهاد موافقت ش��ود
فراخوان و برگزاری آن از طریق رسانهها
اعالم خواهد شد.
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(ع)

بهزاد مریدی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس:

شیراز ظرفیتی خاص برای برگزاری جشنواره شعر رضوی اقوام
ایرانی دارد

دبیر جشنواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی گفت :با توجه به آنکه شیراز
به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) در ایران شناخته می شود ،عالقه
ش��گرف مردم این اس��تان به ائمه معصوم(ع) ،مهمتری��ن عامل در
برگزاری مطلوب و شایسته این جشنواره است.
دکتر بهزاد مریدی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس با
اشاره به واگذاری جشنواره «شعر رضوی اقوام ایرانی» به این استان
به جای جشنواره هنرهای تجسمی رضوی در سال جاری اظهار کرد:
استان فارس پس از  10سال برگزاری جشنواره ملی هنرهای تجسمی
رضوی و در راستای محقق کردن طرح شهر اخالق ادبی دنیا و با عنایت
به جایگاه تاریخی استان و انتظاری که از شیراز به عنوان پایتخت ادبی
ایران اسالمی می رود امسال میزبانی جشنواره شعر رضوی اقوام ایرانی
را عهده دار شد.
وی درباره اس��تقبال اقوام از جشنواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی بیان
کرد :پیگیری و فعالیت پردامنه ای در این راستا صورت گرفته و جای
امیدواری اس��ت که این جشنواره با توجه به نخستین تجربه میزبانی
استان فارس ،با استقبال روبرو شود؛ بدیهی است استقبال هنرمندان
و فرهیختگان عرصه فرهنگ و ادب تعیین کننده جایگاه این جشنواره
نوپا در استان فارس است.
داوری  27داور در جشنواره
مریدی با اش��اره به پیش بینی ش��رکت گویشهای مختلف شعری
در این جش��نواره ،درباره تدارک دبیرخانه ب��رای داوری آثار تصریح
کرد :این جشنواره در  9گویش لری(شامل مناطق مختلف) ،بلوچی،
گیلکی( تالش��ی و تانی) مازندرانی(اس��ترآبادی و طبری) ،کردی(و
گویشهای وابس��ته) ،گویشهای فارسی شامل الرستانی ،کدهمره
ای و گویشهای وابسته ،گویشهای مرکزی(نطنزی ،میمندی و )...
گویشهای س��منانی(گویشهای وابسته) با قضاوت  27داوری از 9
برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
فارس درباره کیفیت آثار و تدبیر دبیرخانه
برای تثبی��ت جایگاه جش��نواره در بین
اق��وام اعالم کرد :باید پذیرفت همیش��ه
اولین جش��نواره ،تجربه ای تخصصی در
آن راستا اس��ت ،هرچند تالش می شود
ت��ا با بهترین کیفیت و متفاوت در س��ال
آینده برگزار ش��ود ،با ای��ن حال در کنار
جشنواره ملی شعر اقوام ایرانی ،برگزاری
هزارشب فرهنگسرا ،برنامه شعرخوانی در
سطح مساجد ،بقاع متبرکه و پایگاههای
بسیج و انجمنهای ادبی سراسر استان،
برگزاری نمایشهای میدانی و نمایشنامه
خوانی ،برگزاری ش��ب شعر با هماهنگی
با صدا و س��یما و  ...برای برگزاری هر چه
بهتر نخس��تین دوره این جشنواره انجام
می شود.
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جشنواره شعر رضوی اقوام ایرانی
فارس

تاثیرات مطلوب اتاق فکر بر برگزاری کیفی جشنواره
وی با ابراز خرس��ندی از تاثیرات مطلوب اتاق فکر بر برگزاری کیفی
جشنواره ادامه داد :اعضای اتاق فکر همگی از اصحاب فرهنگی و هنر
فرهیخته اس��تان فارس اند که تجربه س��الها برنامه ریزی و اجرا در
زمینه برگزاری جش��نوارهها و همایشهای ادبی را دارند؛ لذا حضور
اساتیدی همچون دکتر قاسمیان ،عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد
احد ده بزرگی ،مس��ئول همایش شعر عاش��وراییان کشوری ،دکتر
سالمی از اساتید ش��عر و ادب و زبان شناسی در کنار سایر اعضا و تیم
اجرایی ،باعث ارتقای سطح برنامه ریزی و تصمیم گیری در اتاق فکر
این جشنواره شد.
دبیر جش��نواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی درباره نحوه اعمال فرآیند
نظارت بر اجرای مراحل مختلف جش��نواره ابراز کرد :در مرحله اول
تمام تالشها بر این است که این جشنواره با کیفیت مطلوب و در شأن
امام رضا(ع) برگزار شود تا جزء هشت برنامه برتر موضوعی قرار بگیرد.
عالوه بر این ،بهره مندی از اتاق فکر مجرب همچنین  27داور خبره از
سراس��ر کشور در جهت سالمت امر داوری و برنامه ریزی دهها برنامه
فرهنگی و ادبی جانبی همه از تمهیدات دبیرخانه در جهت نظارت در
دو بخش عمومی و تخصصی است.
وی با اش��اره به ضرورت مستندسازی جش��نواره «شعر رضوی اقوام
ایرانی» گفت :در دبیرخانه جش��نواره کارشناسی مجرب مسئولیت
جمع آوری گزارشها و مستندسازی را بر عهده دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان فارس درباره ساز وکار
دبیرخانه برای حفظ شان امام رضا(ع) در این جشنواره تاکید کرد:
با توجه به آنکه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع) در ایران
شناخته می شود ،عالقه شگرف مردم این استان به ائمه معصوم(ع)
مهمترین عام��ل در برگزاری مطلوب و شایس��ته این جش��نواره
اس��ت؛ در اصل جشنواره ش��عر رضوی اقوام ایرانی در شهر شیراز
و اس��تان فارس بخش��ی از صدها برنامه
ای است که از سوی ادارات و ارگانها و
همچنین حرکتهای خودجوش مردم
در این اس��تان اجرا می ش��ود .لذا تمام
بس��ترهای الزم در شیراز برای برگزاری
یک جش��نواره متناس��ب با نام حضرت
ثامن االئمه(ع) فراهم اس��ت.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت برگ��زاری آیین
اختتامیه این جش��نواره خاطرنشان کرد:
مراسم اختتامیه جش��نواره شعر رضوی
اقوام ایرانی صرفنظ��ر از اعالم آراء(که در
جای خود دارای اهمیت فراوانی اس��ت)
ماحصل چندین ماه زحمت ستاد اجرایی
اداره کل اس��ت لذا تمام تالش همکاران
این خواهد بود که مراس��می شایسته نام
حضرت امام رضا(ع) و با حضور مسئوالن
ارشد وزارتی و استانی و اساتید فرهیخته
کشور برگزار شود.

اکبر اسكندري نژاد

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمي قزوين:

تولید بازیهای رایانه ای جذاب هدف جشنواره رسانههای دیجیتال
امام رضا(ع) است
قزوین -حامد حاجی ل�و :برای افزایش کمّ ی آثار در دورههای بعدی تصمیم
داریم بخشی از جشنواره را با همکاری مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت دائمی و با آراء مردمی برگزار
کنیم.
اکبر اسكندري نژاد ،مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمي قزوين با اشاره به واگذاری
میزبانی جشنواره رسانههای دیجیتال رضوی به این استان اظهار کرد :در سنوات
قبل جشنواره امام رضا(ع) «جشنواره نمايشنامه نويسي رضوي» را در دستور كار
داشت اما بنابر دستور العمل شوراي سياستگذاري جشنواره مبني بر جابجايي
میزبانی رشتهها بين اس��تانها ،اداره كل ارشاد قزوین پس از بررسيهای الزم،
موافقت خود را برای این میزبانی در چهارمين جش��نواره سراسري رسانههاي
ديجيتال رضوي اعالم کرد.
وی درباره نوآوریهایی که نس��بت به گذشته در این بخش از جشنواره امام
رض��ا(ع) اعمال ش��ده گفت :رس��انههای دیجیتال موضوعی ن��و در مباحث
فرهنگی اس��ت و تاثیرگذاری ویژه ای روی مخاطبان به ویژه اقش��ار جوان و
نوجوان جامعه دارد .این پتانس��یل می تواند تهديد و یا فرصت باشد و وظیفه
مسئوالن فرهنگی جامعه اس��تفاده از این ابزار در جهت تحقق اهداف کالن
فرهنگی اس��ت .از این رو ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین نیز تمام
تالش خود را برای برگزاری هرچه بهتر این جش��نواره ک��ه مزین به نام امام
رضا(ع) نیز اس��ت ،می کند.
اس��کندری نژاد ادامه داد :ما در اتاق فكر برگزاری این جشنواره سعی كردیم
با اضافه کردن موضوعات جدید به فراخوان جش��نواره خالقیت و نوآوری را
لح��اظ کنیم و از طرفی بتوانیم با این کار فعالیتهای جدید را در این رش��ته
پوش��ش دهیم .از جمله بخشهای جدید می توان به محتوای دیجیتال و یا
فعالیتهای فرهنگی دیجیتال اش��اره کرد؛ در واقع سعی بر این بوده با توجه
به تاثیر فراوان ش��بکههای اجتماعی در زندگی امروز ،محتواي مناس��ب در
فضاي مجازي را تولید كنيم.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمي قزوين با اشاره به تفاوت نوع برگزاری و تبلیغات
این دوره با از دورههای گذشته ،بیان کرد :همسو با رویکرد سال و موضوع اقتصاد
مقاومتی ،سعی کردیم بیشتر از تبلیغات مجازی استفاده کنیم و ثبت نام و ارسال
آثار نیز به صورت الکترونیکی انجام شد.
ارتقای کیفی آثار
وی در ارزیابی آثار ارس��الی به دبیرخانه رشته
رسانههای دیجیتال جشنواره بین المللی امام
رضا(ع) بیان کرد :در این جشنواره ارسال آثاری
با س��طح کیفی مناسب را ش��اهد هستیم و در
حین برگزاری نیز با برپایی کارگاههای آموزشی
تالش کردیم بر کیفیت بیفزاییم.
اسکندری نژاد سرمایه گذاری در این بخش را
با توجه به استعدادهای فراوان و عالقه جامعه
جوان از نظر فرهنگی مقرون به صرفه دانست و
گفت :برای افزایش کمّ ی آثار در دورههای بعدی
تصمیم داریم بخشی از جشنواره را با همکاری
مرکز توس��عه فناوری اطالعات و رس��انههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامی به
صورت دائمی و با آراء مردمی برگزار کنیم.
وی درب��اره برنامههای دبیرخان��ه برای تولید
بازیه��ای رایان��ه ای با محت��وای آموزههای
رض��وی تصریح کرد :یک��ی از بخشهای مهم
و حرفه ای در فراخوان جش��نواره رس��انههای

جشنواره رسانههای دیجیتال رضوی
قزوین

دیجیتال رضوی بخش بازیهای رایانه ای است ،البته در این باره با چند چالش
روبرو هستیم :نخست آنکه تکنولوژی بازی سازی متعلق به فرهنگ بیگانه است
و هم��ه بازیهای معروف و موفق مربوط به کمپانیهای بزرگ بازی س��ازی در
کشورهایی با فرهنگ غیربومی ما هستند در حالیکه خالقیت و نوآوری در بومی
سازی و ترويج فرهنگ ایرانی اس�لامی در بازیهای یارانه ای همراه با جذابیت
برای کودک و جوان مهم است.
اسکندری نژاد تاکید کرد :هزینههای گزاف تولید یک بازی رایانه ای موفق چالش
دیگر است ،با توجه به عدم رعایت قانون کپی رایت در محصوالت خارجی عمال
امکان رقابت و جبران این هزینهها در بازار داخلی برای تولید کنندگان بس��یار
سخت است ،لذا نیاز است نهادهای متولی این امر مانند بنیاد ملی بازیهای رایانه
ای در جهت برطرف کردن آنها گام بردارند.
بناب��ر گفته مدیركل فرهنگ و ارش��اد اس�لامي قزوين در جش��نواره امس��ال
کارگاههایی با موضوع بازی سازی استفاده از انیمیشن در بازی سازی رایانه ای و
بازی سازی در محیط اندروید برگزار شد که تاثیر مطلوبی در شناسایی و عالقه
مند سازی قشر مس��تعد داشت ،البته س��ومين چالش در بازی سازی در حوزه
سینما همچنان گریبانگیر اس��ت و رفع آن دغدغه بیشتر کارشناسان فرهنگی
و دینی را می طلبد.
وی با اشاره به نقش اتاق فكر اين جشنواره در ارتقای کمی و کیفی آثار بیان کرد:
با توجه به آنكه اين جشنواره در سالهاي قبل توسط مركز توسعه فناوري اطالعات
و رس��انههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار مي شد و به طبع
تخصص اين مركز در اجراي اين جش��نواره به دليل دسترسي و اشراف كامل به
فضاي مجازي كش��ور بويژه ارتباط مستمر با سازندگان و توليد كنندگان عرصه
فضاي مجازي ،اين اداره كل با مشكالت زيادي در اين حوزه همراه بود .لذا با عنايت
به فعاليت مداوم پرسنل اداره كل و همچنين عنایت وجود مقدس حضرت ثامن
الحج(ع) امام رضا(ع) اين اداره كل تاكنون در برپايي اين جشنواره در حد مطلوب
عمل کرده و در دورهاي بعد برنامه ريزي مناسبتر و بهينه تری خواهیم داشت.
تولید آرشیو آثار و مستندسازی جشنواره در دستور کار است
اسکندری نژاد درباره برنامه دبیرخانه برای مستندسازی آثار ابراز کرد :با توجه
به تش��كيل دبيرخانه دائمي اين جش��نواره در محل اداره كل و همچنين پيش
بيني الزم در اين خصوص مبن��ي بر تهيه فيلم،
عكس ،كپي از آثار و ثبت آنها و  ....در دستور كار
اين جش��نواره قرار گرفته اس��ت تا بتوان آرشيو
كامل را فراهم کرد.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمي قزوين با تاکید
بر لزوم آشنا کردن اقشار مختلف مردم با فرهنگ
و معارف سيره رضوي و رعایت شئونات حضرت
ثامن الحجج(ع) در روند برگزاری این جشنواره
گفت :با هم��كاري اداره كل اوقاف و امور خيريه
اس��تان قزوين ،مراس��م اختتاميه جشنواره 20
مردادماه در آس��تان مطهر امامزاده حسين(ع)
که منتس��ب به امام رئوف(ع) است با بخشهای
متنوع همچون تعزيه خوانی و نقالي ،سخنراني
و تجليل از خانواده محترم ش��هداي مدافع حرم
استان برگزار می شود.
وی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد :ب��ه منظور
برگ��زاری هرچه باش��کوه تر آیی��ن پایانی از
مس��ئوالن و مقامات استاني و كشوري و بويژه
وزارتخانه برای حضور در این جشنواره دعوت
به عمل آمده اس��ت.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

حجت االسالم والمسلمین عباس دانشی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

همایشحدیثرضویارتباطیموثرومستمربااهلحدیثبرقرار
کرده است
قم -محمدرضا ش�اهمردی :دبیر همایش علمی پژوهش��ی
حدیث رضوی در قم با بیان اینکه همایش حدیث رضوی جای خود
را در میان پژوهشگران حدیث یافته است ،گفت :مرکز تخصصی
حدیث در حوزه علمیه قم در این همایش مش��ارکت دارد و س��ه
دوره آن با مسئولیت مدیران ارشد و مشارکت اعضای هیئت علمی
دارالحدیث برگزار شده است.
حجت االسالم والمسلمین عباس دانشی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قم درباره جایگاه همایش علمی پژوهشی «حدیث
رضوی» اظهار کرد :این همایش در میان اهل حدیث و پژوهشگران
جایگاه خوبی دارد ،تا جای��ی که مرکز تخصصی حدیث در حوزه
علمیه قم در آن مشارکت دارند و سه دوره آن با مسئولیت مدیران
ارشد و مش��ارکت اعضای هیئت علمی دارالحدیث برگزار شده و
آیت اهلل محمدی ری شهری ،س��خنران اصلی اختتامیه سومین
دوره همایش حدیث رضوی بود.
برگزاری نشستهای توجیهی با مراکز علمی و پژوهشی
وی درب��اره نوآوریها و ابتکارات ای��ن دوره از همایش بیان کرد:
برگزاری نشس��تهای توجیهی در مراکز علمی و پژوهشی حوزه
و دانش��گاه یکی از اقدامات برای جذب بیشتر آثار مخاطبان بوده
است ،همچنین ،ارتباط گس��ترده با نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانش��گاههای قم که حلقه ارتباط دبیرخانه همایش با
مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کش��ور است و ارتباط با جامعه
الزهراء(س) و مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به منظور
آشنایی دایره وسیعی از طالب و پژوهش��گران با این همایش ،از
جمله ابتکارت اعمال شده است.
انتشار مقاالت برگزیده
حجت االسالم دانشی از انتشار مقاالت
برگزی��ده خب��ر داد و گف��ت :یک��ی از
مهمترین اقدام��ات دبیرخانه همایش
مل��ی حدیث رض��وی چاپ و انتش��ار
فراگیر دس��تاوردهای علمی آن بوده
است ،از این رو ،با همکاری بخشهای
مختلف دبیرخانه ،تعداد قابل توجهی
از مقاالت پس از داوری و ارزیابی توسط
متخصصان ،در قالب کتاب جمع آوری
می شود تا مورد استفاده پژوهشگران
و محققان سیره و معارف امام رضا(ع)
قرار بگیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
قم با اشاره به نقش اعضای اتاق فکر در
ارتقای همایش تصریح کرد :پرداختن
به موضوعات مرتبط با اهل بیت علیهم
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همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی
قم

السالم در کنار ضرورت و نیازی که جامعه بدان دارد ،می بایست
مبتنی بر سلس��له مباحث دقیق علمی و پژوهش��ی برنامه ریزی
ش��ود ،چرا که دنیای ام��روز و جامعه ما نیاز عمیق��ی به معارف و
سبک و س��یره ائمه(ع) دارد و دستگاههای فرهنگی موظفند تا با
دقت نظر در این حوزه ورود کنند؛ لذا اعضای اتاق فکر متشکل از
پژوهش��گران ،اساتید و فعاالن فرهنگی و اجتماعی با گفت و گو و
تبادل نظر به بررسی ابعاد مختلف برنامه و چگونگی ایجاد بستری
مناسب برای تعمیق و بسط معارف اهلبیت(ع) پرداختند.
توجه به اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی در همایش
دبیر همایش علمی پژوهش��ی حدیث رضوی در قم با اش��اره به
توجه دبیرخانه به موضوع س��بک زندگی و اقتصاد مقاومتی ابراز
ک��رد :یکی از پیش زمینههای اجرای اقتص��اد مقاومتی که مورد
تاکید مقام معظم رهبری و راهبرد استراتژیک دولت تدبیر و امید
است« ،گفتمان س��ازی» و فراهم کردن شرایط اجتماعی تحقق
این رویکرد اساسی اس��ت؛ احادیث رس��یده از پیشوایان دین و
معصومان(ع) یکی از منابع مهم و غنی گفتمان سازی در این باره
است ،لذا ما در چهارمین همایش «حدیث رضوی» محوری را به
این موضوع اختصاص دادیم.
حجت االسالم دانشی با اشاره به دعوت از سخنرانان مطرح و تاثیر
گذار ب��رای حضور در آیین اختتامیه تاکید کرد :س��تاد برگزاری
اختتامیه تشکیل شده و هر کدام از واحدها به تدوین برنامههای
نهایی خود جهت برگزاری یک اختتامیه باشکوه ،همراه با ثمرات
و نتایج علمی و معنوی مشغول هستند تا برنامه ای درخور شان و
رضایت حضرت علی بن موسی الرضاء(ع) اجرا شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان ق��م همچنین با
اش��اره به آغ��از این همای��ش از جوار
بارگاه حضرت فاطم��ه معصومه(س)
خاطرنش��ان کرد :ب��ه منظ��ور اعالم
برنامههای چهاردهمین جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) همراه با مدیرعامل
بنیاد بی��ن المللی امام رض��ا(ع) قبل
از آغاز ده��ه کرامت دی��داری با آیت
اهلل س��عیدی ،تولیت آس��تان کریمه
اه��ل بی��ت(ع) داش��تیم؛ همچنین،
رئیس دبیرخان��ه کانونهای فرهنگی
هنری مس��اجد کش��ور و اعضاء اصلی
س��تاد برگزاری جش��نهای این دهه
دیدارهای��ی ب��ا آیات عظ��ام و مراجع
گرانق��در تقلید دارن��د و در طول دهه
آئینهای باش��کوهی در سراسر کشور
بویژه ش��هرهای مقدس مش��هد ،قم،
شیراز و شهرری برگزارمیشود.

سید رسول موسوی نژادیان
سرپرست سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم:

خروجی جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی در اختیار
شهرداریهای سراسر کشور قرار می گیرد

قم -محمد آمره :س��ید رسول موس��وی نژادیان با بیان اینکه جشنواره
نمادهای ش��هری رض��وی بصورت ملی برگ��زار می گردد ،اظه��ار کرد :با
توجه به اینکه جش��نواره نمادهای ش��هری رضوی به ص��ورت ملی برگزار
می شود،خروجی جش��نواره هم باید با نگاه ملی در اختیار شهرداریهای
کشور قرار گیرد.
دبیر جش��نواره ملی نمادهای ش��هری رضوی در ادامه افزود :در این راستا
تدبیری اندیشیده شده است که در پایان جشنواره مجموعه آثار رسیده به
دبیرخانه جشنواره در دو دوره اخیر ،در قالب یک جلد کتاب چاپ و منتشر
گردیده و در اختیار شهرداریهای سراسر کشور قرار گیرد.
وی با اش��اره ب��ه خروجی نخس��تین دوره این جش��نواره ،گفت :خروجی
جشنواره نخست برای استان قم بسیار ارزشمند بوده و تعدادی از آثار تولید
و در محلهای مناسب در سطح ش��هر قم نصب شده است که امیدواریم با
همکاری سازمان زیبا سازی شهرداری قم شاهد نصب تعداد بیشتری از آثار
هنرمندان در سطح شهر باشیم.
موسوی نژادیان با اش��اره به تعامالت صورت گرفته با شهرداریهای کالن
شهرها بیان داشت :با توجه به تعامل خوب و سازنده ای که با شهرداریهای
کالن شهرها داریم قطعا خروجی این جشنواره اعم از اطالعات هنرمندان
و آثار در اختیار شهرداریها قرار خواهد گرفت.
تشکیل اتاق فکر جشنواره
وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر این جشنواره ،اظهار کرد :از آنجایی که اتاق
فکر جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی با حضور هنرمندان برتر کشور
تشکیل شده است و محوریت آن بر عهده دکتر گودرزی دبیر تخصصی این
جش��نواره می باشد ،در این اتاق فکر سه تن از اس��اتید هنرهای تجسمی،
مدیر عامل محترم سازمان زیباس��ازی که متولی اصلی این حوزه است به
همراه نماینده س��ازمان فرهنگی هنری عضویت دارند که بعد از برگزاری
این جش��نواره نیز از راهنماییها و هدایتهای ات��اق فکر در جهت تقویت
جشنواره بهره خواهیم برد.
وی با اش��اره به فرآیند نظات بر جشنواره ،افزود :فرآیند نظارت بر جشنواره
هم توسط مسؤول نظارت و ارزیابی جش��نواره و هم توسط ناظر جشنواره
صورت خواهد گرفت و انشاهلل این ارزیابیها
به صورت مستمر انجام خواهدشد.
موسوی نژادیان با اش��اره به مستند سازی
آث��ار و اقدامات صورت گرفت��ه در برگزاری
جش��نواره ملی نمادهای ش��هری رضوی،
تصریح ک��رد :با توجه ب��ه برنامه ریزیهای
صورت گرفته تی��م تصویربرداری حرفه ای
جهت مس��تند تصویری این جش��نواره در
نظر گرفته ش��ده و همچنین چاپ کتاب و
کاتالوگ آثار جهت بهره مندی بیش��تر مد
نظر قرار گرفته شده است.
موس��وی نژادی��ان ب��ا اش��اره ب��ه برنامه
ریزیهای صورت گرفت��ه برای برگزاری
مراس��م اختتامیه جشنواره ملی نمادهای
ش��هری رضوی گفت :امسال با هدف بهره
من��دی هرچه بیش��تر از ظرفی��ت حضور
مسؤوالن ملی و هنرمندان مطرح کشور،
از دبیرخان��ه جش��نواره ام��ام رض��ا(ع)و
جن��اب آقای جعف��ری مدیرعامل محترم
بنی��اد فرهنگی بین الملل��ی امام رضا(ع)

جشنواره ملی نمادهای شهری رضوی
قم

درخواس��ت ش��د اختتامیه در دهه والیت برگزار شود که مورد موافقت
قرار گرفت و ان ش��اءاهلل ب��ا برنامه ریزیهای خوبی ک��ه صورت گرفته،
امیدواریم مراس��م فاخر و ماندگاری برگزار ش��ود.
وی با اشاره به برخی مشکالت در نخستین دوره این جشنواره اظهار داشت:
س��ال گذشته چون جشنواره برای اولین بار برگزار می شد ،پرداخت جوایز
با تاخیر انجام شد اما امسال ساز و کارهای الزم در این خصوص پیش بینی
شده اس��ت و در تالشیم که جوایز هنرمندان در همان روز اختتامیه تقدیم
ایشان گردد.
نگاه معنوی جشنواره نمادهای شهری رضوی
«مرتضی گودرزی دیباج» دبیر تخصصی جش��نواره ملی نمادهای شهری
رضوی ،نیز با اشاره به نگاه دینی و رویکرد معنوی جشنواره و با توجه به نام
امام رضا(ع) گفت :این جشنواره مشخصا به طرح مباحث دینی با تأکید بر
اهل بیت اختصاص دارد .امیدواریم حوزه هنرهای تجسمی و هنرهای شهر
را بر محورهای دینی مذکور استوار نگه داریم و به این رویکرد عمق ببخشیم
و آن را معاصرسازی کنیم.
وی افزود :یکی از اهداف جدی ما در حوزه ش��هری مطالعه ،جس��توجو،
ظهور و بروز باورهای دینی با تکنیکها و شیوههای معاصر و مدرن است که
ال در حوزه تصویر س��ازی و زیبا سازی جامعه امروز به اتکای هنر
بتواند عم ً
هنرمند جوان و تجربه پیشکسوتان این حوزه مورد استفاده قرار بگیرد .این
در واقع اصل کار ماس��ت و حتماً از سطح جشنواره فراتر میرویم تا بتوانیم
طرحها را به کمک مس��ئولین در سطح ش��هر اجرا کنیم و قرار بر این است
که این جشنواره و ماحصل آن را به عنوان الگو برای کل کشور مطرح کنیم
ومدل تجلی هنر دینی در عرصه فضا س��ازی شهرس��ازی در سطح کشور
گسترش بدهیم.
وی با اشاره به سطح باالی این جشنواره گفت :باتوجه به اینکه این جشنواره
منتس��ب به امام رضا علیه الس�لام می باشد امسال سعی ش��ده است تا با
شناس��ایی نقاط ضعف و تقویت نقاط مثبت سال گذشته ،جشنواره ای در
شان امام رضا(ع ) برگزار نماییم.
تروی�ج فرهنگ رض�وی هدف اصلی
جشنواره
وی ادامه داد :این جش��نواره با هدف ترویج
فرهنگ اهل بیت(ع) و ارتقای هنر س��اخت
نماده��ای مان��دگار ب��رای فضاه��ا و اماکن
ش��هری برگزار میش��ود .تا ام��کان بروز و
ظه��ور خالقیت هنرمن��دان در خل��ق آثار
بدیع(حجم��ی) با نگرش ب��ه فرهنگ دینی
و اس�لامی خصوص��اً ترویج فرهنگ ش��هدا
و انقالب اس�لامی و ب��ا اله��ام از آموزههای
رضوی و اهل بی��ت(ع) را فراهم آورد .امید
است حضور چشمگیر و ارزشمند هنرمندان
موجب رونق هر چه بهت��ر و یاریگر برگزار
کنندگان این جش��نواره باش��د .نکته دیگر
اینک��ه میخواهیم به واس��طه جس��تجو در
باورهای دینی به واسطه قالبهای معاصر به
برداشتهای زیبا و جدید در حوزه زیباسازی
شهری دست پیدا کنیم؛ اتفاقی که به تنهایی
نمیتوانیم رقم زننده آن باشیم ،بلکه جوانان
نیز باید ما را در این عرصه یاری رس��انند.
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(ع)

حجت االسالم و المسلمین رحیم جعفری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کردستان مطرح کرد:

کمکهای جشنواره مولودی خوانی رضوی به اقتصاد مقاومتی

کردستان -خبات ساعدی:دبیر
جشنواره مولودی خوانی رضوی(هه
تاو) گفت :حمایت از تولید و نشر آلبوم
مول��ودی خوانی می توان��د از حیث
دستیابی به رشد اقتصاد هنر به عنوان
یکی از مولفههای تقویت تولید داخلی
در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گیرد.
رحیم جعف��ری ،مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان کردستان
درب��اره نوآور یه��ای ای��ن دوره
از جش��نواره «مول��ودی خوان��ی
رضوی(هه تاو)» اظهار کرد :تغییر
اعض��ای حقیقی اتاق فک��ر ،توجه به ویژگی و باف��ت قومی مذهبی
کردس��تان و رایزنی با مسئوالن محلی ش��مال عراق جهت حضور
گروهه��ایمول��ودیخ��وانازجمل��های��نابت��کاراتاس��ت.
تش�کیل جلس�ات اتاق فک�ر در جهت ارتقای س�طح کیفی
جشنواره
وی درب��اره تاثیرات اتاق فکر در ارتقای کیفی این جش��نواره گفت :با
توجه به هویت معین جش��نواره از حیث طراحی س��اختار و همچنین
پیش��ینه غنی مولودی خوانی در مناطق کردنش��ین باالخص استان
فرهنگی کردستان و نیز همسو با رویکرد مردمی و دیرینه این برنامه،
تاثیرگ��ذاری آرای ات��اق فکر در محت��وای برنامه متناس��ب با ترویج
فرهنگ تقریب مذاهب اس�لامی و تقویت بعد علمی داوری جشنواره
بوده اس��ت .جعفری درب��اره نگاه این جش��نواره به موض��وع اقتصاد
مقاومتی و سبک زندگی بیان کرد :در این خصوص محصوالت هنری
حاصل از جش��نواره در صورت تامین و تخصیص اعتبار ویژه از سوی
بنیاد بین المللی امام رضا(ع) از یک س��و
و معاون��ت امور هن��ری وزارت متبوع از
سوی دیگر جهت حمایت از تولید و نشر
آلبوم مولودی خوان��ی می تواند از حیث
دستیابی به رش��د اقتصاد هنر به عنوان
یکی از مولفههای تقوی��ت تولید داخلی
در اقتصاد مقاومتی م��د نظر قرار گیرد،
اهتمام بر استفاده از مد و لباس اسالمی
و ایرانی از جمله البس��ه اق��وام ایرانی در
این جشنواره نیز یکی از نمودهای سبک
زندگیبودهاس��ت.
رضایت ازنظارت عمومیوتخصصی
مدی��رکل فرهن��گ وارش��اد اس�لامی
استان کردس��تان با ابراز رضایت از سطح
نظارته��ای عموم��ی و تخصصی تصریح
کرد :خروج جشنواره از سالنهای محدود
از حی��ث ظرفیت مخاطب و اجرا در فضای
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جشنواره مولودی خوانی رضوی(هه تاو)
کردستان

باز را در این دوره جش��نواره در دامنه
کوه آبیدر سنندج(پارک شهدای 28
دی) پیش بینی کرده ایم تا مشتاقان
مولودی خوانی را بیش از پیش با این
فضای معنوی و سرشار از نشاط دینی
سیراب کنیم.
تهی�ه آلبوم مول�ودی خوانی
رضوی
دبی��ر جش��نواره مول��ودی خوان��ی
رضوی(هه تاو) درباره برنامه دبیرخانه
برای مستندسازی آثار اعالم کرد :تهیه
و تکثیر آلبوم مولودی خوانی رضوی و بانک اطالعات جشنواره که همچون
سنوات قبل مورد استفاده قرار بگیرد ،در این راستا است؛ در نظر داریم در
س��ال جاری در آیین پایانی بخش بین المللی جشنواره ،هم اجرای گروه
منتخب مولودی خوانی نوای رحمت را داشته باشیم و هم کاروان هنری
مولودی خوانی را به بهانه نمایش��گاه کاروان آفتاب در مشهد مقدس به
مهمانی هشت استان ببریم.
جعفری با تاکید بر لزوم برگزاری جش��نواره منتس��ب به نام مبارک امام
رضا(ع) فارغ از تکلف و در عین س��ادگی یادآور شد :دعوت از معاون امور
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر عامل و معاون اجرایی بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) برای حضور در آیین پایانی انجام شده است.
با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان؛ از فراخوان و پوستر
دومین جشنواره سراسری «ههتاو» رونمایی شد
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی کردس��تان گفت :فراخوان و پوستر
دومین جش��نواره سراس��ری مولودی خوانی رضوی «هه تاو» با حضور
آیت اهلل س��یدمحمد حس��ینی ش��اهرودی
نماینده ولی فقیه در اس��تان کردس��تان و
سایر عوامل اجرایی این جشنواره در سنندج
رونمایی شد .حجت االسالم جعفری افزود:
اولین دوره جش��نواره سراس��ری مولودی
خوانی رضوی «ههتاو» از جمله برنامههای
موضوعی س��یزدهمین دوره جشنواره بین
المللی امام رضا(ع) بود که تابستان  94و در
دهه کرامت در سنندج برگزار شد.
وی خاطرنش��ان ک��رد :دومی��ن دوره این
جشنواره در مرادماه سال  95در بخشهای
مول��ودی خوان��ی رضوی ،منقب��ت خوانی
رضوی ،کودک و نوجوان و میهمانان خارجی
برگزار می ش��ود.دبیر جش��نواره مولودی
خوانی رضوی «هه تاو» بیان کرد :در دومین
دوره این جش��نواره ،گرامیداشت و یادواره
زندهیاد «مالعبدالکریم مدرس» از روحانیان
و مولودی خوانان برجس��ته کُرد برگزار می
شود.

محمد علیزاده

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:
برگزاری جشنواره شعر رضوی با حضور شاعران کشورهای فارسیزبان در دستور
کار است

کرمان -مجتبی احمدی :دبیر جش��نواره سراسری شعر رضوی در
کرمان تاکید کرد :امیدواری��م بتوانیم از دوره آینده ،قدمهایی در راه
فراملی کردن جش��نواره ش��عر رضوی و بینالمللی کردن آن برداریم
و دوره بیستوس��وم را با حضور شاعران کش��ورهای فارسیزبان دنیا
برگزار کنیم.
محمد علیزاده ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان کرمان درباره
جایگاه جشنواره ش��عر رضوی در میان مردم اظهار کرد :جشنواره شعر
رضوی با سابقه بسیار طوالنی در استان کرمان و با دامنه ملی ،پُرسابقهترین
برنامه فرهنگی رضوی در بین جشنوارهها و برنامههای استانهای مختلف
اس��ت و کرمان و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان ،این توفیق را
داش��ته اس��ت که بیش از دو دهه در زمینه فرهنگ رضوی ،خدمتگزار
باشند .در طی برگزاری دورههای پُرش��مار این جشنواره ،آثار ارزشمند
زیادی توسط ش��اعران رضوی در سراسر کشور خلق شده و به دبیرخانه
رس��یده که گزیده این آثار در قالب کتابها و مجموعهشعرهایی از قبیل
«آسمان هشتم» منتشر شده است.
استقبال شاعران از بیست و دومین دوره جشنواره
وی ادامه داد :به لطف خدا و عنایت امام رضا علیهالسالم امسال و در دوره
بیستودوم هم با استقبال خوب شاعران کشور ،بیش از سه هزار شعر به
دبیرخانه رسیده که بنابر اعالم کمیته علمی جشنواره بسیاری از آثار ،از
کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند.
علیزاده درباره نوآوریهای اعمال ش��ده در این دوره از جش��نواره شعر
رضوی تصریح کرد :در جشنواره امسال ،از  30شاعر راهیافته به جشنواره
دعوت ش��ده که در روزهای  18و  19مردادماه در کرمان حضور داش��ته
باش��ند و ضمن اس��تفاده از برنامههای ادبی مثل کارگاههای آموزشی و
جلسات نقد و بررسی ،در فضایی مناسب بتوانند با پیشکسوتان و استادان
عرصه شعر کشور تعامل کنند تا اینچنین جشنواره ضمن بحث رقابت و
مسابقه ،بار آموزشی هم داشته باشد .تدارک شب شعر رضوی برای ارائه
آثار ش��اعران راهیافته با حضور عموم نیز از
جمله این نوآوریها است.
تجلی�ل از «عل�ی انس�انی» و
نکوداشت مرحوم «حمید سبزواری»
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
کرم��ان ادام��ه داد :همچنی��ن ،تجلیل از
پیشکسوتان و بزرگان عرصه شعر آیینی
و ش��عر رض��وی ،از بخشهای وی��ژه این
جش��نواره است که امس��ال با حضور علی
انسانی ،شاعر و مداح اهلبیت علیهمالسالم
برگزار می شود .نکوداش��ت یاد شادروان
استاد حمید س��بزواری ،پدر شعر انقالب
نیز از دیگر بخشهای ویژه جشنواره شعر
رضوی در کرمان است.
وی درب��اره برنامهه��ای دبیرخان��ه برای
ارتقای کیفی جش��نواره شعر رضوی بیان
کرد :بخشی از این ارتقای کیفی ،معطوف
به برنامههایی است که باید منجر به ارتقای

جشنواره سراسری شعر رضوی
کرمان

جریان ش��عر رضوی شود؛کوشیدهایم بستری برای ارتقاءبخشی جریان
شعر آیینی و شعر رضوی در این جشنواره ایجاد کنیم و به همین منظور
از چند تن از اس��تادان و صاحبنظران این عرصه دعوت شده تا شاعران
جوان را در جشنواره همراهی کنند.
دبیر جش��نواره سراسری ش��عر رضوی در کرمان تاکید کرد :و در زمینه
ارتقاء و گسترش جشنواره امیدواریم بتوانیم از دوره آینده ،قدمهایی در راه
فراملی کردن جشنواره شعر رضوی و بینالمللی کردن آن برداریم و دوره
بیستوسوم را با حضور شاعران کشورهای فارسیزبان دنیا برگزار کنیم.
وی با اشاره به تاثیرات مثبت اتاق فکر بر گسترش کمی و کیفی آثار ابراز
کرد :با همراهیها و همفکریهای اعضای ات��اق فکر که همه از اصحاب
فرهن��گ و هنر و ادب و یا از مس��ئوالن فرهنگی هس��تند ،توانس��تهایم
برنامهریزیهای س��نجیدهای در جهت کیفیتافزایی جشنواره داشته
باشیم .بنای کار این جشنواره و به طور کلی همه برنامههای حوزه فرهنگ
و هنر کرمان ،بر مش��اوره گرفتن از اهل نظر و سپردن کار هنری به دست
اهل هنر است ،که خوشبختانه این موضوع در جشنواره ملی شعر رضوی،
به صورت ویژهای اتفاق افتاده است.
علیزاده درباره برنامههای دبیرخانه برای مستندس��ازی آثار اعالم کرد:
خوشبختانه جشنواره ملی شعر رضوی در کرمان اهتمام ویژهای در این
باره داش��ته که تولید و انتشار ویژهنامههای «رواق» در همین راستا بوده
است .همچنین ،تهیه عکس و فیلم از برنامههای جشنواره نیز در دستور
کار دبیرخانه قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان کرمان درباره سیاستگذاری
دبیرخانه برای برگزاری این جشنواره در ش��ان امام رضا(ع) تاکید کرد:
دبیرخانه جشنواره ملی شعر رضوی از همراهی و همدلی صاحبنظران
و ش��اعران و اهل فرهن��گ و هنر برخوردار اس��ت و اینها با ش��ناختی از
ش��أن و جایگاه برنامه و انتس��اب آن ب��ه حضرت امام رضا(ع) مش��غول
برنامهریزی و زمینهس��ازی برای برگزاری باش��کوه جش��نواره هستند،
چراک��ه معتقدیم برنامهای ک��ه مزین به نام
مبارک بهترینهاست ،باید به بهترین شکل
ممکن برگزار شود.
وی درب��اره برنامهه��ای پیش بینی ش��ده
ب��رای آیی��ن اختتامی��ه گفت :س��خنرانی
حجتاالس�لام و المس��لمین راشد یزدی،
ش��عرخوانی چن��د ت��ن از ب��زرگان ش��عر
آیینی ،تجلیل از اس��تاد حاج علی انس��انی
و گرامیداش��ت یاد اس��تاد زندهیاد حمید
سبزواری ،از بخشهای این مراسم است.
علیزاده با اشاره به اعمال نظارت به شیوههای
عمومی و تخصصی یادآور ش��د :تالش شده
اس��ت آیتمها و حدود و انتظارات مورد نظر
بنیاد در برگزاری شایسته جشنواره رعایت
ش��ود ،لذا با ارزش��یابی مس��تمر جشنواره
طی سالهای گذش��ته و مدنظر قرار دادن
توصیههای ناظران ،روند شفاف و موثری را
دنبال کردهایم.
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(ع)

ابراهیم رحیمی زنگنه

دبیر همایش سیمای امام رضا(ع) در آیینه ادبیات پایداری:

مقاالت برگزیده همایش منتشر می شود

کرمانش�اه -احس�ان ملکیان :دبیر همایش سیمای امام
رضا(ع) در آیین��ه ادبیات پایداری گفت :مق��االت برگزیده
همایش در کت��اب «عهد جان��ان  »3و همچنین در مجالت
علمی پژوهشی کش��ور همچون «فصلنامه فرهنگ رضوی»
منتشر می شود.
ابراهیم رحیمی زنگنه ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
کرمانشاه درباره جایگاه همایش «سیمای امام رضا(ع) در آیینه
ادبیات پایداری» در س��طح کشور اظهار کرد :خوشبختانه این
همایش از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است تا جایی که
پس از چندین سال برگزاری ،به خوبی شناخته شده و در اکثر
دانش��گاهها و مراکز آموزشی عالی کشور هدف حضور اساتید و
دانشجویان است.
وی درباره نوآوریهای اعمال ش��ده در این دوره از همایش
گفت :در این دوره از همایش ضمن ارسال پوستر فراخوان و
بروشور همایش به مراکز آموزشی و دانشگاهی سراسر کشور،
از طریق پایگاههای اینترنتی ،سایتهای مرتبط با موضوعات
و فعالیته��ای رضوی ،ش��بکههای اجتماعی ،پس��تهای
الکترونیک(ایمی��ل) و پخش تیزرهای تبلیغاتی نس��بت به
جذب آثار عالقمندان و پژوهش��گران اقدام ش��د .همچنین،
به منظور جذب آثار بیش��تر در همایش از ظرافت حمایتی و
پشتیبانی فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات پایداری دانشگاه
ش��هید باهنر کرمان ب��رای چاپ مق��االت برگزیده همایش
استفاده می شود.
رحیمی زنگنه درباره برنامههای دبیرخانه برای انتشار مقاالت
برتر اعالم کرد :آثار برگزیده همایش و مقاالت موردتایید هیئت
داوران در کتاب مجموعه مقاالت با نام «عهد جانان  »3منتشر
می ش��ود؛ عالوه بر این و طبق تفاهم
با فصلنامه علمی پژوهش��ی «ادبیات
پایداری» چاپ دانشگاه شهید باهنر
کرمان ،هفت مقال��ه برگزیده در این
فصلنامه چاپ می شود ،البته فصلنامه
علمی پژوهش��ی «فرهنگ رضوی»
چاپ بنیاد امام رض��ا(ع) نیز همواره
پش��تیبان دبیرخانه بود و تعدادی از
مق��االت نیز برای چاپ به آن ارس��ال
می شود.
برگزاری نشستهای اتاق فکر
در جهت ارتقای همایش
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
اس��تان کرمانش��اه درب��اره تاثیرات
اتاق فکر بر ارتق��ای همایش و اعمال
نوآوریها و ابتکارات دبیرخانه تصریح
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همایش سیمای امام رضا(ع) در آیینه
ادبیات پایداری
کرمانشاه

ک��رد :اعضای اتاق فکر ک��ه همگی از نخب��گان ،فرهیختگان و
کارشناسان خبره حوزه فرهنگ هس��تند طی چند سال اخیر
به صورت فعال و پویا در نشس��تها ش��رکت ک��رده اند و یقیناً
همفکری و مشورت آنها سهم بس��زایی در برگزاری کیفی آثار
همایش داشته است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه توج��ه دبیرخانه ب��ه موض��وع اقتصاد
مقاومتی و س��بک زندگ��ی در برگ��زاری همایش و اعالم
فراخوان آن بیان ک��رد :هدف از این اقدام بازتاب پژوهش
و تحقیق در عرصه اقتصاد مقاومتی و س��بک زندگی ائمه
معصومین(ع) به ویژه امام رضا(ع) بوده اس��ت و از آنجایی
که موضوع اقتصاد مقاوتی یکی از فلس��فههای مهم زندگی
معصومین علیهم الس�لام ب��وده و پیوندی ناگسس��تنی با
ادبی��ات پایداری دارد ،این موضوع را به عنوان بخش ویژه
در همایش گنجاندیم.
نظارت بر برنامههای همایش
رحیمی زنگنه درباره اعمال نظارت در بخشهای عمومی
و تخصص��ی این همایش اب��راز کرد :عالوه ب��ر موضوعات
عموم��ی ک��ه در اتاق فکر مطرح ش��د به بح��ث نظارت در
اتاق فک��ر همایش نیز پرداختی��م و تدابیر و اقدامات الزم
را جهت رس��یدن هم��ه ارکان همایش به ش��اخصهای
موردنظر ارزیابان انجام داده ایم و امیدواریم امسال شاهد
برگ��زاری همایش به عنوان یک��ی از برنامههای موضوعی
منتخبباش��یم.
وی درباره برنامه دبیرخانه برای مستندس��ازی آثار برگزیده
اع�لام کرد :ب��رای این منظور ه��م چاپ مجموع��ه مقاالت
همایش را در دس��تور کار قرار دادیم
و هم تهیه گزارشی مکتوب به همراه
بازتاب رس��انه ای همای��ش را در نظر
گرفته ایم.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
اس��تان کرمانش��اه با اعالم برگزاری
باش��کوه آیین اختتامیه این همایش
تاکی��د کرد :در مراس��م اختتامیه که
 20مردادم��اه برگزار می ش��ود یکی
از س��خنرانان متخصص کشوری در
حوزههای رض��وی از جامعه محققان
و مدرس��ان حوزه علمی��ه قم دعوت
ش��ده اس��ت ،همچنین ،س��خنرانان
اس��تانی نیز اعالم آمادگی کرده اند و
برنامههای جانبی نظیر نمایشگاه آثار
رضوی و برنامهه��ای هنری نیز پیش
بینی شده است.

رضا دهبانی پور

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد:

کل کشور باید صحنه نمایش پرده خوانی رضوی شود

کهگیلویه و بویراحمد -علی ویسی :هشت گروه برگزیده جشنواره طی
چهار روز در یاسوج ،مرکز کهگیلویه و بویراحمد به اجرای عمومی می پردازند.
امس��ال تالش شده تا این گروهها پس از بازگش��ت به استان خود ،آیینها و
تعزیههای خود را به اجرای عموم بگذارند.
رضا دهبانی پور ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد با
بیان اینکه آیینهای نمایشی ،تعزیه و پرده خوانی از دیرباز در فرهنگ کهن
ایران وجود داشته و با جان و روح مردم این سرزمین عجین شده است گفت:
اینها جزو آیینهای سنتی مناطق مختلف ایران و برخوردار از تنوع چشمگیر
است؛ از این رو ،جشنواره آیینهای نمایشی ،تعزیه و پرده خوانی در فرهنگ
رضوی فرصت مغتنمی است که نصیب استان کهگیلویه و بویراحمد شده تا
به احیای این هنر اصیل بپردازد.
وی ادامه داد :عجین شدن این آیینهای ارزشمند با نام مبارک امام رضا(ع)
شور توصیف ناشدنی را در دل مردم ایجاد می کند ،لذا این جشنواره فی نفسه
تأثیرگذار و گرمابخش است و مردم به آن گرایش دارند ،اما تالش ما به عنوان
مجری این است که هر ساله این آیینها را در پُررفت و آمدترین ساعات روز و
در شلوغ ترین اماکن شهر برگزار کنیم تا تمام اقشار از پیر و جوان از این آیینها
بهره برده و بیشتر با سیره و معارف رضوی آشنایی پیدا کنند.
دهبانی پور درباره راهکارهای جریان س��ازی توس��ط جش��نواره جشنواره
آئینهای نمایش��ی و پرده خوانی رضوی گفت :معرفی هر چه بیش��تر آن به
جامعه هنری برای تولید آثار فاخر و به تبع آن ارائه بهتر فرهنگ اصیل رضوی
در میان همه اقش��ار مردم به این هدف کمک می کند ،لذا مذاکره ای با دکتر
ناصربخت ،ناظر تخصصی جش��نواره برای اعزام آیینهای نمایشی برتر این
جشنواره به یکی از جش��نوارههای معتبر کشور همانند جشنواره سراسری
تئاتر آیینی س��نتی و بخش تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر فجر صورت گرفته
است .این اتفاق می تواند انگیزه ای برای حضور گروههای حرفه ای تر نمایشی
و تعزیه و تولید آثار ماناتر و بی بدیل تر باشد.
اعالم گسترده فراخوان در کشور
دبیر پنجمین جش��نواره آئینهای نمایش��ی و پرده خوانی رضوی از اعالم
فراخوان گسترده در سطح کشور خبر داد و
افزود :کیفیت آثار رسیده نسبت به دورههای
گذش��ته بس��یار باال رفته که نشان می دهد
بیانگر این جش��نواره جای خ��ود را در میان
اهالی تئاتر کش��ور باز کرده و ب��ه برکت نام
مبارک امام رضا(ع) امس��ال ش��اهد حضور
گروهه��ای حرفه ای ت��ر در این جش��نواره
هستیم.
وی درباره جدول کاری گروههای حاضر در
این جشنواره بیان کرد :هشت گروه برگزیده
جش��نواره طی چهار روز در یاس��وج ،مرکز
کهگیلویه و بویراحمد به اجرای عمومی می
پردازند .امسال تالش شده تا این گروهها پس
از بازگشت به استان خود ،آیینها و تعزیههای
خود را به اجرای عموم بگذارند .همچنین در
تالش��یم با همکاری بنیاد بی��ن المللی امام
رضا(ع) ،اج��رای عمومی برخی از گروههای
برگزیده در حاشیه نمایشگاه دهه کرامت در
مشهد مقدس مهیا شود.

پنجمینجشنوارهآئینهاینمایشیوپرده
خوانیرضوی
کهگیلویه و بویراحمد

دهبانی پور با اشاره به حضور افراد متخصص و صاحب اندیشه در اتاق فکر این
جشنواره ابراز کرد :پیشنهادات متنوعی از نظر حساسیتهای دینی ،علمی و
هنری مطرح می شود که همگی در بهبود سطح کیفی و باز شدن دریچههای
جدیدی به روی جشنواره مؤثر است و بی شک اتاقهای فکر در برگزاری دو
دوره اخیر جشنواره از برکات آن است.
وی ارتباط مستمر با محمدحسین ناصربخت به عنوان ناظر تخصصی را نقطه
قوت جشنواره دانس��ت و تاکید کرد :وی از متخصصان نمایشهای آیینی و
سنتی کشور است و جشنواره را از جنبههای مختلف تخصصی رصد کرده و
موارد الزم را گوشزد می کند و با دبیرخانه ارتباط مستمر دارد .عالوه بر این،
ناظر عمومی جش��نواره نیز که از پرس��نل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان است در کنار ستاد اجرایی حضور دارد.
مستندسازی تصویری از اجرای نمایشها
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی کهگیلویه و بویراحمد درباره راهکارهای
مستندسازی جشنواره اعالم کرد :در هر پنج دوره ،تفاهمنامه ای با یک تیم
مستندساز حرفه ای در استان منعقد شده تا از تمامی آیینهای نمایشی در
زمان اجرا با کیفیت عکاسی و فیلمبرداری شود .این فیلمها تدوین و در آرشیو
جشنواره برای بهره مندی عالقمندا ذخیره می شود.
وی ادامه داد :همچنین ،تیم مستندس��از از این فیلمها تیزرهای گزارشی و
تبلیغاتی برای جش��نواره تولید می کنند که در آیین اختتامیه در استان به
نمایش در می آید .البته امس��ال عالوه بر این ،مذاک��ره ای با مدیرکل صدا و
س��یمای مرکز اس��تان صورت گرفته تا تمامی اجراها با دوربین صدا و سیما
تصویربرداری شده و در طول سال از شبکه استانی پخش شود.
دهبانی پور با تاکید بر لزوم رعایت ش��ان امام رضا(ع) در برگزاری جشنواره
گفت :به دلیل حساسیت این جشنواره ،امسال با تأکید بیشتری با گروههای
برگزیده رایزنی می ش��ود تا متناسب با شأن و مقام امام رضا(ع) در جشنواره
حاضر شوند .این رعایت از پوشش افراد تا متن نمایشها و حتی دیالوگهایی
که در اجراها استفاده می شود را شامل خواهد شد و نیز ناظرانی برای بررسی
این رعایت به کار گرفته می شوند.
وی تاکید کرد :از گروهها خواس��ته ش��ده تا با
پوش��ش مناس��ب و رعايت كامل حجاب در
جش��نواره حضور يابند و در طول جشنواره و
اجراهاي عمومي تمامي شئونات و ارزشهاي
اخالقي و ديني را رعايت کنند تا جش��نواره از
ايجاد آسيبها و حواشي مصون بماند و فضاي
معنوي و نوراني آن خدشه دار نشود.
دبیر پنجمین جش��نواره آئینهای نمایشی
و پرده خوان��ی رضوی در ادام��ه بیان کرد:
کمیته ای متشکل از افراد صاحبنظر و ستاد
اجرایی جش��نواره جهت محتواسازی آیین
اختتامیه انتخاب می ش��وند؛ همچنین ،در
ت�لاش و رایزنی با چند س��خنران صاحبنام
و تأثیرگ��ذار برای آیی��ن پایانی هس��تیم.
همچنی��ن ،ه��ر س��اله در آیی��ن اختتامیه
تصاوی��ری زنده از حرم مطه��ر امام رضا(ع)
ب��رای اتصال روح��ی مخاطبان ب��ا امام(ع)
پخ��ش می ش��ود و درصددی��م پرچم حرم
رضوی نیز در آیین پایانی در س��الن باش��د.
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حجت االسالم علی اصغر فضیلت

دبیر هشتمین جشنواره پویانمایی رضوی:

تاسیس اولین دوره کاردانی انیمیشن دستاورد جشنواره پویانمایی
رضوی است
گلستان -الهام رئوفی :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان
گفت :تاسیس اولین دوره کاردانی انیمیشن در دانشگاه علمی کاربردی
س��ما در گرگان پس از برگزاری هفت دوره از خروجیهای جشنواره
پویانمایی رضوی است.
حجت االسالم علی اصغر فضیلت ،دبیر هشتمین جشنواره پویانمایی
رضوی و مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی گلستان درباره فضاسازی
برای برگزاری کمی و کیفی این جشنواره اظهار کرد :با توجه به هدف
ترویج فرهنگ نبوی ،علوی و رضوی و تقس��یم مخاطبان به دو سطح
عام و خاص ،با بسترسازی برای رفع چالشهای ذهنی مخاطبان طبعاً
اصل تاثیرگذاری اتفاق می افتد ،اما کمیت و کیفیت آثار بسته به سایر
عوامل است؛ اینکه دیگر دس��تگاههای فرهنگی تا چه میزان اشتغال
ذهنی مخاطب نسبت به موضوعات را پیگیری می کنند ،اهمیت دارد.
وی انتخ��اب برخی اولویتها توس��ط مخاطب را خ��ارج از اختیارات
دبیرخانه دانس��ت و گفت :جلب توجه و همراهی هر چه بیشتر اقشار
مختلف به جشنواره هدف ما است و همه عوامل را برای این هدف به کار
می گیریم لذا برای ارتقاء سطح کمی و کیفی جشنواره نیز تالش شده
تا با افزایش سطح جوایز ،برگزاری کارگاه آموزشی و افزودن به گستره
تبلیغات و اطالع رس��انی و تغییر نام جشنواره نیز از رضوی به «نبوی،
علوی و رضوی» با هدف حذف محدودیت تولید آثار و فرصت سازی،
این مهم محقق شود.
برگزاری کارگاههای آموزشی
حجت االس�لام فضیل��ت برگ��زاری کارگاههای آموزش��ی در حوزه
پویانمایی رضوی را ضروری دانس��ت و تصریح ک��رد :در کارگاههای
آموزشی آخرین دس��تاوردهای علمی و فنی از س��وی اساتید ارائه و
داش��تههای علمی و فنی مبادله می شود ،همچنین ،ترمیم و تکمیل
داشتههای علمی و تجربی شرکت کنندگان و رفع چالشهای ذهنی
حاضران مورد توجه قرار می گیرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان
جش��نواره پویا نمایی رضوی را در سطح
این اس��تان جریان ساز دانس��ت و افزود:
تاس��یس دفتر آس��یفا(انجمن انیمیشن
ایران) و ایجاد گروههای انیمیشن سازی
و گ��روه تولید بازیهای یارانه ای از جمله
دستاوردهای این رخداد ملی در گلستان
بوده است؛ همچنین ،شناسایی جوانانی
ک��ه در دورههای قبل ش��رکت داش��ته و
هم اکن��ون در تیمهای حرف��ه ای تولید
انیمیش��ن در مش��هد و ته��ران و س��ایر
شهرس��تانها مش��غول به کار هستند ،از
برکات این جشنواره است.
بنابر گفته وی تاسیس اولین دوره کاردانی
انیمیشن در دانشگاه علمی کاربردی سما
در گرگان پس از برگزاری هفت دوره نیز
از دیگر خروجیهای جشنواره است .البته
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جشنواره پویانمایی رضوی
گلستان

از دالیل عمده دس��تیابی به این توفیقات ،برگزاری کارگاهها با حضور
برترین اساتید انیمیشن ایران در گرگان است که به تشکیل گروههای
تولید انیمیشن و تحصیل آکادمیک عالقمندان در این رشته انجامیده
است.
حجت االس�لام فضیلت درباره معرف��ی آثار برگزیده جش��نواره به
عالقمن��دان ابراز ک��رد :ارائه آثار ه��ر دوره در قالب لوح فش��رده به
شرکت کنندگان و عالقمندان در طول برگزاری جشنواره ،اهدا آثار
برگزیده هفت دوره جشنواره پویانمایی رضوی به شرکت کنندگان
در جش��نواره پیش رو ،ارائه آثار برگزیده دورههای مختلف از طریق
مرکز اس��تان در مدت برگزاری یا یک هفته پس از اختتامیه ،معرفی
ش��ش طرح پویانمایی از آثار هنرمندان به دبیرخانه بین المللی امام
رض��ا(ع) و حمایت از س��اخت دو اثر توس��ط بنیاد بی��ن المللی امام
رضا(ع) ،استفاده از فضای رس��انه برای معرفی آثار برگزیده و تالش
برای فروش آثار از طریق معرفی به صدا و سیما و سایر مراکز مرتبط
در این راستا انجام می شود.
وی از برنامه ریزی برای بازگشایی دانشکده علمی کاربردی در رشته
انیمیشن خبر داد و گفت :تالش است ضمن آشنایی دانشجویان ،انگیزه
شرکت در دورههای آتی این جشنواره تقویت شود همچنین ،همسو با
برگزاری دورههای آموزش فیلمنامه انیمیشن در برخی از حوزههای
علمیه خواه��ران و برادران توس��ط دبیرخانه ،نمایش آث��ار برگزیده
دورههای انیمیشن در حاشیه کالسها نیز برنامه ریزی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان پژوهش را در ارتقای کیفی
و کمی جش��نواره پویانمایی رضوی موثر ارزیاب��ی کرد و افزود :عمده
تغییر و تحوالت چه در سطح کمی و چه کیفی معلول تالشهای اتاق
فکر جش��نواره است و این امکان برای اعضای اتاق فکر فراهم شده تا با
بررس��ی ادوار گذشته و نقاط قوت و ضعف آنها ،فرصت و تهدید ،فضا و
بستر مناسب تری را برای برگزاری فراهم کنند.
وی از تدارک گسترده برای پذیرایی شایان
از مدعوین و مهمانان این جشنواره خبر داد
و گفت :مکان مناسب اسکان ،نحوه ایاب و
ذهاب شرکت کنندگان از هر استان ،مکان
برگزاری و پذیرایی ،پیش بینی برنامههایی
برای مدت زمان اقامت داوران و مهمانان
ویژه ،دعوت از افراد برجس��ته این رش��ته
و نیز مقامات ارشد اس��تانی و کشوری به
عنوان سخنران و نیز دعوت از هنرمندان
برتر این عرصه برای داوری آثار از جمله این
تدارکات است.
حجت االس�لام فضیل��ت با بی��ان اینکه
تالش می کنیم تا آثار مستندسازی شود،
خاطرنش��ان کرد :جلس��اتی با استاندار و
نماینده ولی فقیه برای شرکت در مراسم
اختتامیه صورت گرفته ،عالوه بر این ،در
حال رایزنی برای حض��ور وزیر فرهنگ و
ارشاد اس�لامی و یا معاونان وی در مراسم
اختتامیه هستیم.

فیروز فاضلی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گیالن:

جشنواره امام رضا(ع) رسانهها را وارد میدان پرداخت به فرهنگ
رضوی کرده است
گیالن -محمد فتحی پور :حساس شدن رسانهها درباره مسائل مهم
جامعه و پرداخت مناسب به آنها ،می تواند تغییرات مثبتی را ایجاد کند
چون اگر رسانهها در زمینه فرهنگ سازی و ترویج اندیشههای اسالمی
پیشقدم شوند ،بی ش��ک می توانند تغییرات شگرفی را در جامعه رقم
بزنند .فیروز فاضلی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان گیالن با
ابراز خرسندی از استقبال اصحاب رسانه از جشنواره «جلوههای فرهنگ
رضوی در رسانهها» اظهار کرد :طی شش سال گذشته با عنایت خاص
امام هشتم(ع) ،جشنواره به خوبی در بین اصحاب فرهنگ و رسانه معرفی
شده و اس��تقبال خوب آنها را به همراه داشته است ،خوشبختانه از نظر
کمی و کیفی هم در بخش آثار و هم از نظر اس��تانهای شرکت کننده،
جشنواره روند رو به رشدی را داشته است.
افزوده شدن بخش رادیو و تلویزیون به جشنواره امسال
وی ادامه داد :امسال موضوع رادیو و تلویزیون نیز به جشنواره افزوده شد
و نام جش��نواره به «جلوههای فرهنگ رضوی در رسانهها» تغییر یافت
که این تغییر رشد بیشتر از نظر کمیت و تنوع آثار در سالهای آتی را رقم
می زند؛ همچنین ،تعداد قابل توجهی از رسانههای مکتوب کشور در امر
تبلیغ این جشنواره و شناساندن آن به مخاطبان سهیم هستند و همین
موضوع سبب شده که جایگاه مناسبی برای آن در سطح ملی ایجاد شود.
فاضلی درباره ابتکاراتی که اعمال آنها سبب رشد جشنواره شده است،
گفت :در سال جاری ،ثبت نام به صورت الکترونیکی و از طریق زیرپورتال
جشنواره فراهم و روند شرکت عالقمندان تسهیل شد ،همچنین تغییر
عنوان جشنواره ،گستره دریافت آثار را توسعه داد و سبب دریافت آثاری
از مطبوعات ،خبرگزاریها ،پایگاههای خبری و رادیو و تلویزیون ش��د.
عالوه بر این ،بخش شعر نیز به جش��نواره افزوده شد که شرایط الزم را
برای ارس��ال اثراز طرف ش��اعران با موضوع امام رضا(ع) را فراهم کرد؛
البته علی رغم آنکه این موضوع از بخشهای اصلی جش��نواره نیس��ت
و داوری آن در سطح اس��تان انجام می شود
با این حال مخاطب��ان خاص خود را دارد و
زمینه مش��ارکت اصحاب فرهنگ و هنر را
فراهم کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان
گی�لان درب��اره برنامهه��ای دبیرخان��ه
جش��نواره برای ترویج فرهن��گ رضوی از
طریق مطبوعات بیان ک��رد :یکی از ارکان
اصلی اطالع رس��انی جشنواره ،رسانههای
مکتوب هستند ،بنابراین ،با توجه به گستره
مخاطبان آنها ،اقش��ار مختل��ف جامعه با
چگونگی برگزاری جشنواره آشنا هستند
و همین س��بب ش��د که بس��یاری از افراد
صاحبنظ��ر به چ��اپ مقاله ،گ��زارش و...
ترغیب شوند .همچنین ،استفاده از ظرفیت
کارشناس��ان اس��تانهای کش��ور ،ارسال
پوستر و فراخوان برای رسانهها ،چاپ خبر و
مصاحبههای جشنواره ،تشویق رسانههای
استانهای همجوار به انتشار مطالب مرتبط

جشنوارهجلوههایفرهنگرضویدررسانهها

گیالن

و ...از جمله تمهیدات اندیشیده شده برای ترویج فرهنگ رضوی است.
وی با اش��اره به حضور اس��اتید دانش��گاه ،روحانیون و اصحاب رس��انه
دراتاق فکر جش��نواره «جلوههای فرهنگ رضوی در رسانهها» تصریح
کرد :بنابر جلس��ات این اتاق فکر در خصوص اضافه ش��دن بخش شعر،
رادیو و تلویزیون و کاربرد روشهای متعدد اطالع رسانی به مخاطبان،
تصمیمات مهمی اتخاذ ش��د که این امر در افزایش تعداد آثار و ارتقای
کیفی آن تاثیرگذار بوده است.
فاضلی با اشاره به توجه جش��نواره به موضوع اقتصاد مقاومتی و سبک
زندگی ابراز کرد :با توجه به آنک��ه رهبر معظم انقالب بر این دو موضوع
تاکید دارند اتاق فکر جش��نواره بر آن شد تا «س��بک زندگی و اقتصاد
مقاومتی» به عنوان یکی از محورهای اصلی جش��نواره انتخاب ش��ود،
چراکه رسانهها از ارکان اصلی اطالع رسانی در جامعه هستند و حساس
شدن آنها در زمینه مس��ائل مهم جامعه و پرداختن مناسب به آن ،می
تواند تغییرات مثبتی را ایجاد کند چون اگر رس��انهها در زمینه فرهنگ
سازی و ترویج اندیشههای اسالمی پیشقدم شوند ،بی شک می توانند
تغییرات شگرفی را در جامعه رقم بزنند.
وی درباره روند اعمال نظارت بر جشنواره تاکید کرد :هماهنگی الزم با
مسئول ارزیابی عملکرد جشنواره ،مستقر در اداره کل برای تهیه گزارش
و تکمیل فرمهای نظارت و ارزیابی انجام شده است .عالوه بر این ،در پی
هماهنگی با دبیر تخصصی جشنواره ،مستقر در تهران ،نسبت به تهیه
فراخوان و پوس��تر و داوری آثار اقدام شده و تمهیدات الزم برای حضور
دبیرتخصصی جشنواره در مراس��م اختتامیه جشنواره اندیشیده شده
است .فاضلی با اشاره به ضرورت مستندسازی این جشنواره و بهره مندی
از آثار آن اعالم کرد :آثار برتر پنج دوره جشنواره جلوههای فرهنگ رضوی
در مطبوعات و خبرگزاریها در پنج کتاب مجزا ،مجوز دریافت کرده و
به چاپ رسیده اس��ت .در سال جاری نیز پس از اعالم نتایج داوری ،آثار
برتر دسته بندی شده و در قالب کتابِ جشنواره منتشر می شود و در پی
هماهنگی با صداوسیمای مرکز استان ،فیلم و گزارش تصویری مراسم
اختتامی��ه جهت پخش از صداوس��یمای
مرکز گیالن تولید می شود.
وی با اع�لام تدارک ویژه دبیرخانه برای
برگزاری آیین اختتامیه خاطرنشان کرد:
طبق هم اندیشیهای انجام شده ،مراسم
اختتامیه در حرم مطهر آقاس��ید جالل
الدین اش��رف(ع) ،برادر ام��ام رضا(ع)
در شهرس��تان آس��تانه اش��رفیه برگزار
می ش��ود تا حال و ه��وای روحانی حرم
بر غنای برنام��ه بیفزای��د؛ مکاتبه برای
حضور معاون مطبوعات و اطالع رسانی
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ،دعوت
از مس��ووالن و اصحاب فرهن��گ و هنر،
اس��تاندار ،فرمانداران ،اعضای ش��ورای
اسالمی ش��هر رشت و آس��تانه اشرفیه،
ائمه جمعه ،نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی نیز برای برگزاری هر چه بهتر
اینآیینانجامش��دهاس��ت.
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حجت االسالم حمیدرضا حنان

به منظور توجه به نظر شرکت کنندگان؛ افزایش بخشهای
جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در دورههای آتی
لرستان -فرشته بیرانوند :دبیر جشنواره تولیدات تلویزیونی
رضوی از افزایش بخشهای تله فیلم و رادیویی در سالهای آینده
به منظور توجه به نظر شرکت کنندگان این جشنواره خبر داد.
حج��ت االس�لام حمیدرضا حن��ان در خص��وص نوآوریهای
جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی اظهار کرد :با توجه به حضور
منسجم صدا و سیمای جمهوری اس�لامی ایران در این دوره از
جش��نواره تولیدات تلویزیونی رضوی شاهد دگرگونی و ارتقای
طراز جشنواره نسبت به سالهای قبل هستیم.
وی با اش��اره به پخ��ش بخشهای مختلف جش��نواره تولیدات
تلویزیونی رضوی در حین اجرای جشنواره در رسانه ملی افزود:
کارگاههای آموزشی در حاشیه جشنواره برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان لرستان خاطرنشان
کرد :حضور مسئوالن معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی و بخش دیگری
از نوآوریهای این دوره از جشنواره است.
وی اش��اره ای به تعامالت برگزارکنندگان این جشنواره با صدا
و سیمای جمهوری اس�لامی در جهت برگزاری فاخر جشنواره
داش��ت و گفت :در چندین جلس��ه متعدد که با مسئوالن صدا و
س��یمای جمهوری اس�لامی ایران و همچنین مسئوالن صدا و
سیمای مرکز اس��تان داشته ایم مقرر ش��د تا کلیه امور داوری،
پوشش رسانه ای و ارس��ال آثار مرتبط با جشنواره توسط صدا و
سیمای جمهوری اسالمی ایران انجام گیرد.
دبیر جش��نواره تولیدات تلویزیونی رضوی در پاس��خ به سوالی
مبنی بر اینک��ه در دورههای آتی چه تمهیدات��ی برای تقاضای
شرکت کنندگان مبنی بر افزایش رشتههای جشنواره تولیدات
تلویزیونی رضوی اندیشیده شده اس��ت ،اذعان کرد :امیدواریم
در س��ال آینده جش��نواره تولیدات تلویزیونی نه تنها در بخش
تله فیل��م بلک��ه در س��ایر بخشهای
تلویزیونی و همچنین رادیویی برگزار
شود .همچنین با توجه به گستره وسیع
این جشنواره بسیاری از تولیدات صدا
و س��یما در این جشنواره مورد ارزیابی
قرار خواهد گرفت که ب��ا وقوع این امر
مسلما شاهد ارتقا سطح آثار ارسالی به
این جشنواره خواهیم بود.
وی با بی��ان اینکه آثار رس��یده به این
دوره جش��نواره تولیدات تلویزیونی از
رشد کمی و کیفی خوبی برخوردار بوده
است ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه با
تنظیم مناس��ب آیین نامه و فراخوان
جش��نواره کلی��ه موارد فن��ی و کیفی
در آیی��ن نامه دیده ش��ده و فیلمهای
ارسالی از کیفیت بسیار باالیی برخوردار
هستند .بدیهی است آثاری که شرایط
الزم برای انطباق بر موارد آیین نامه ای
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جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی
لرستان

را نداشته و حداقل اس��تانداردهای الزم را برای حضور در بخش
اصلی جش��نواره کس��ب نکنند قادر به حضور در بخش مسابقه
جش��نواره نخواهند بود .از طرفی توقع مردم و افکار عمومی این
است که با توجه به عنوان جشنواره که حول محور فرهنگ رضوی
است شاهد آثار با کیفیتی در جشنواره باشیم.
حجت االس�لام حنان به تش��کیل جلس��ات اتاق فکر جشنواره
تولیدات تلویزیونی رضوی اش��اره و تصریح کرد :در این دوره از
جشنواره چندین جلسه اتاق فکر جشنواره با حضور اندیشمندان
حوزه و دانشگاه ،فرهنگیان ،علما و روحانیان معظم برگزار شده
که مصوبات این جلسات چراغ راه ما در برگزاری هر چه باشکوه
تر جشنواره بوده و هست.
وی بر اجرای فرآیند نظارت عمومی و تخصصی در روند اجرایی
جشنواره اش��اره ای کرد و افزود :این فرآیند به منظور انتخاب 8
برنامه موضوعی برتر مبتنی بر نتایج حاصله از نظارتها صورت
می گیرد که امیدواریم جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی نیز
در این نظارت ،با کسب نمره مطلوب به این جایگاه برسد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان لرس��تان ادامه داد :به
همین منظور کلیه امور اجرایی جش��نواره منطبق بر آیین نامه
اجرایی نظارتی طراحی و اجرا می ش��وند ت��ا به حول و قوه الهی
استان لرستان در ترکیب استانهای برتر کشور قرار گیرد.
وی از مستندس��ازی آث��ار و برنامهه��ای جش��نواره تولی��دات
تلویزیونی رضوی خبر داد و گفت :مستندس��ازی جش��نواره از
ابتدا تا انتها هم به صورت مکتوب و هم به صورت تصویری و تهیه
گزارش خبری به تیمهای حرفه ای اس��تان به بخش خصوصی
واگذار ش��ده است تا با بهترین کیفیت نس��بت به مستندسازی
برنامه اقدامات الزم صورت گیرد.
دبیر جش��نواره تولی��دات تلویزیونی رضوی با اش��اره به اینکه
برگزاری جشنواره منتسب به نام مبارک
حضرت امام رضاعلیه الس�لام و حفظ
شأنیت این نام س��از و کاری متفاوت با
س��ایر برنامههای هن��ری را می طلبد،
تاکید ک��رد :کلی��ه م��وارد نظارتی از
جمله مخاطب ،نظم در س��الن ،حضور
مس��ئوالن و میهمانان ویژه و پوش��ش
مناس��ب برادران و خواه��ران که مورد
تاکی��د بنیاد بین الملل��ی امام رضا(ع)
هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی
است به طور کامل در این جشنواره نظر
گرفته شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد :به منظور
اثربخش��ی هر چه بیش��تر برنامههای
جشنواره ،مقرر شده است آثار ارسالی
به دبیرخانه همزمان در چندین نقطه
ش��هر و در پارکه��ا و اماک��ن عمومی
پرتردد ش��هر برای عموم مردم نمایش
داده شوند.

احد جاودانی

رشد سه برابری دلنوشتههای بخش بین الملل جشنواره نامه ای به
(ع)
امام رضا
مازندران -عباس مهدوی :مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مازندران از
رشد سه برابری آثار ارسالی به بخش بین الملل جشنواره نامه ای به امام رضا(ع)
خبر داد.
احد جاودانی با بیان اینکه نامههای بین المللی تاکنون رشد سه برابری نسبت به
سال گذشته داشته است گفت :سال گذشته  350نامه از  43کشور به جشنواره
ارس��ال شده بود .امس��ال یک هزار و  12نامه از  58کشور به دبیرخانه جشنواره
ارسال شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران بیان کرد :درجشنواره امسال مجمع
جهانی اهل بیت(ع) ،س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی ،جامعه المصطفی
العالمیه ،آس��تان قدس رضوی و مدارس خارج کشور تعامل و همراهی شایسته
ای با جشنواره داشته اند.
جاودانی با بیان اینکه با بررس��ی آثار که از س��طح باالیی نسبت به سال گذشته
برخوردار بود طی هماهنگی با صدا و سیما جهت تولید برنامهها و فیلمهای کوتاه
اقدام شد ،تصریح کرد :در برخی از مشکالت که قادر به حل بوده ایم بعنوان خادم
رضوی با مراجعه به نویسندگان نامه بصورت حضوری برخی از آنها برطرف شد.
وی خاطرنش��ان کرد :برای ارتقاء کیفی و کمی آثار مبلغ جوایز را هم نس��بت به
س��ال گذش��ته افزایش قابل توجهی داده طوری که در برخی از بخشها رشد 3
برابری داشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی مازندران با بیان اینکه جامعه هدف هر بخش
مشخص و فراخوان دسته بندی شده به مراکز و نهادها ارسال شد ،اذعان داشت:
در بخش ملی فراخوان به آموزش و پرورش ،کانون پرورش فکری ،کانون مساجد،
دانشگاهها ،مسافران نوروزی و راهیان نور ،بخش بین المللی به جامعه المصطفی
العالمیه ،س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،مجمع جهانی اهل بیت آستان
قدس رضوی ،مدارس خارج کش��ور ،بخش ویژه حدیث رض��وی به حوزههای
علمیه ،معتکفین ماه رجب ،مس��اجد ،در بخش وی��ژه نامههای بومی مازندران
خانههای هالل روس��تایی ،هیات مذهبی ،خانههای مدیریت بحران روستاها،
کانون فرهنگی و هنری مساجد و پایگاههای بسیج ارسال شد.
اتخاذ تصمیمات جشنواره در اتاق فکر
جاودانی با بیان اینکه با برگزاری حداقل  11جلسه اتاق فکر که کلیه راهبردیها
و تصمیمات جش��نواره در این جلس��ات مصوب و اجرایی شد ،خاطرنشان کرد:
با حضور نمایندگان دس��تگاههای فرهنگی و
اساتید ادبیات فارسی کیفی شدن هرچه بیستر
جشنواره مورد توجه قرار گرفت .
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران در
خصوص ثبت آثار ،اظهارداش��ت :کلیه آثار در
س��امانه الکترونیکی ش��مس توس ثبت و آثار
برگزیده نیز بصورت کتاب با عنوان نجوای دل
به چاپ می رسد.
جاودانی تصریح کرد :در حاشیه جشنواره نامه
ای به امام رضا(ع) دیپلماسی رضوی ،تجلیل از
مروجین فرهنگ رضوی در داخل و خارج کشور
در دستور کار قرارگرفته است.
وی بی��ان کرد :دع��وت از مهمان��ان خارجی،
مسئوالن کش��وری ،حضور برگزیدگان خارج
از کش��ور ،حضورخدام به همراه پرچم مقدس
ح��رم امام رض��ا وتجلیل ازمروج��ان مهربانی
ونوعدوستی در جشنواره امسال برنامه ریزی
شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی اس��تان
مازندران با اش��اره ب��ه انجام فراخوان در س��ه

جشنواره نامهای به امام رضا(ع)
مازندران

بخ��ش اصلی و دو بخش وی��ژه اذعان کرد :قبل از فراخوان جلس��ات مختلفی با
صاحبان امر ،نهادهای مرتبط انجام ش��د و اتاق فکر با همکاری افراد صاحبنظر
در خصوص نحوه تنظیم فراخوان ،بررس��ی آثار و اهدای جوایز باهدف گسترش
فرهنگ منور و کمال آفرین رضوی تشکیلشده است.
دبیر جشنواره نامه ای به امام رضا(ع) با اشاره به استقبال خوب مردم از فراخوان
جش��نواره اظهار کرد :فراخوان در بین مس��افران ن��وروزی از طریق کمپهای
هاللاحمر مستقر در مبادی ورودی شهرها ،در بین حوزههای علمیه در بخش
حدیث رضوی از طریق خانههای هالل و مراکز مختلف فرهنگی مس��اجد و در
بین  ۴۰۰هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق آموزشو پرورش
توزیع شد.
وی افزود :تغییرات یازدهمین دوره جش��نواره نامهای به امام رضا(ع) در شکل
فراخوان ،محتوای احادیث و س��بک زندگی در راستای ش��عار امسال «اقتصاد
مقاومتی اقدام و عمل» ویژه و خاص است.
وی در ادامه به نحوه اهدای جوایز اش��اره و بیان کرد :به سه نفر برگزیده و هشت
نفر شایس��ته تقدیر از بخش اصلی در گروه الف کودکان  ۷تا  ۱۸سال و در گروه
بزرگساالن  ۱۸سال به باال جوایز نفیسی اهدا میشود.
توزیع  20هزار فراخوان در بین معتکفان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از توزیع  ۲۰هزار فراخوان در بین معتکفین خبر
داد و افزود :در این دوره همکاری ویژهای با روابط عمومی ،سرپرستی و معاونت
سازمان تبلیغات آستان قدس رضوی ،س��ازمان ارتباطات کشور ،نمایندگی و
معاونت امور خارجه برای بهتر برگزار شدن جشنواره انجام گرفت.
برترینهای یازدهمین جشنواره
مدیركل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مازندران از معرفی ۴۳برگزیده یازدهمین
جشنواره بین المللی نامه ای به امام رضا(ع) در بخشهای حدیث رضوی ،بومی،
ملی و بین المللی خبر داد و گفت :برترینهای جشنواره یازدهم ۲۰مرداد جاری
مورد تجلیل قرار می گیرند.
حدجاودانی ،مدیركل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی مازندران با اشاره به میزبانی
شایسته استان از سال 85تاكنون برای برگزاری باشكوه جشنواره منتسب به علی
بن موسی الرضا(علیه السالم) گفت :اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی
نامه ای به امام رضا(علیه السالم) 20مردادماه جاری در آستانه والدت باسعادت
این امام همام برگزار می شود.
وی ب��ا بیان اینك��ه دبیرخانه این جش��نواره در
س��ه بخش ملی ،بین المللی و بومی 137هزار و
791نامه دریافت نموده ،افزود817 :نامه از این
تعداد ب��ه بخش بین المل��ل268 ،نامه به بخش
حدیث رضوی اختصاص دارند.
جاودانی ب��ه 387نامه رس��یده در بخش بومی
جشنواره یازدهم اشاره كرد و ادامه داد :همچنین
136ه��زار و 319نامه به بخ��ش ملی(كودكان،
نوجوانان و بزرگساالن) اختصاص داشته است.
تجلی�ل از رای�زن فرهنگ�ی ای�ران در
ترکمنستان در آیین اختتامیه
جاودان��ی در خاتم��ه ب��ه فعالیته��ای رایزنی
فرهنگی ایران اسالمی در تركمنستان اشاره كرد
و گفت :امسال در مراسم اختامیه یازدهمین دوره
جش��نواره بین المللی نامه ای به امام رضا(علیه
الس�لام) از خدمات حجت االسالم محمدجواد
ابوالقاس��می رایزن فرهنگی ایران در عشق آباد
تركمنس��تان به عنوان م��روج فرهنگ رضوی
تجلیل بعمل می آید.
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مهدی حقیقی

همایش ملی شناخت اخالق و آداب رضوی به موضوعات اولویت دار
جامعه می پردازد
مرکزی -میثم افش�ارزاده :دبیر همایش علمی پژوهشی
ش��ناخت اخالق و آداب رض��وی از تالش ب��رای پرداخت به
موضوعات مختلف و اولویت دار جامعه بر اساس سیره عالم آل
محمد(ص) در همایش ملی ش��ناخت اخالق و آداب رضوی
خبر داد.
مهدی حقیقی ،مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان
مرکزی با اش��اره به برگزاری همایش ملی «شناخت اخالق و
آداب رضوی» اظهار کرد :اگر بگوییم موضوع اخالق ،محوری
ترین و ضروری ترین موضوع امروز جامعه ماست ،گزاف نگفته
ایم .منظور از اخالق به مفهوم عام و در همه وجوه آن است.
وی ادامه داد :در این راستا استان مرکزی از سالهای گذشته
همایش علمی پژوهشی «شناخت اخالق و آداب رضوی» را
برگزار می کند و در تالش اس��ت موضوعات مختلف و اولویت
دار جامعه را بر اساس سیره عالم آل محمد(ص) تبیین کند که
با الطاف الهی و مراحم خاصه امام رضا(ع) امروز این همایش
در سطح کشور شناخته شده است.
حقیقی درباره نوآوریها و ابتکارات اعمال ش��ده برای جذب
مخاطبان اظهار ک��رد :گنجاندن موض��وع اقتصاد مقاومتی
به عنوان محور اختصاصی همایش امس��ال و نیز اس��تفاده از
ظرفیتهای هنری و نمایش��گاهی در ح��وزه کودکان مثل
روزنامه دیواری و نیز آثار عکس منتخب ،از جمله این نوآوریها
در همایش امسال است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی درباره برنامه
دبیرخانه برای برای چاپ و انتشار مقاالت برگزیده تصریح کرد:
مجموعه آثار منتخب در قالب کتاب و نیز نش��ر دیجیتال در
اختتامیه همایش سال جاری رونمایی و پس از آن به صورت
هدفمند برای دانشگاهها و حوزههای علمیه و مراکز پژوهشی
و نیز پژوهشگران عالقمند در سراسر
کشور ارسال می شود.
ارتق�ای همایش به کمک اتاق
فکر
وی با اش��اره ب��ه تاثیر ات��اق فکر بر
ارتق��ای همای��ش ملی «ش��ناخت
اخ�لاق و آداب رض��وی» بیان کرد:
ه��ر جش��نواره ای ب��رای بالندگی و
اثرگذاری باید به صورت مداوم توسط
صاحبنظران نقد و بررس��ی و توسط
دس��ت اندرکاران پاالیش ش��ود که
نقش اساس��ی در این ب��اره بر عهده
اتاق فکر همایشها است که در واقع
همانند دیده بانی تیزین نقاط ضعف
و ق��وت را رص��د و شناس��ایی کند و
به ترس��یم چش��م انداز کوتاه مدت،
میان مدت و بلندم��دت آن بپردازد.
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همایش علمی پژوهشی شناخت اخالق و
آداب رضوی
مرکزی

حقیقی با اشاره به پرداخت به موضوع سبک زندگی و اقتصاد
مقاومتی در این همایش ابراز کرد :نیاز امروز جامعه ما چنانچه
مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تأکید کرده اند و مطمح نظر
مدیران اجرایی کشور نیز قرار گرفته ،موضوع اقتصاد مقاومتی
است .در همایش سال جاری نیز ما به این نتیجه رسیدیم که به
صورت اختصاصی و بنابر تأکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
به این موضوع بپردازیم .در واقع وظیفه تبیین مفهوم اقتصاد
مقاومتی بر اساس سیره عالم آل محمد(ص) را در دستور کار
قرار داده ایم.
دبیر همایش علمی پژوهش��ی شناخت اخالق و آداب رضوی
درباره نحوه اعمال نظارت بر این همایش بیان کرد :دبیرخانه
همایش رضوی در استان مرکزی یک دبیرخانه فعال در طول
س��ال اس��ت و یکی از اموری که به صورت جدی مورد توجه
مسئول دبیرخانه ،اتاق فکر و مورد تأکید مداوم من نیز است،
توجه به ارتقای کیفی برنامههاس��ت .لذا بر اساس مالکهای
اعالم شده توسط بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و واحد ارزیابی
و نظارت وزارت فرهنک و ارشاد اسالمی ،نشستهای ویژه ای
ب��ا حضور ناظر مقیم و عوامل اجرای��ی و نیز اتاق فکر همایش
برگزار شد تا در حد توان منویات بنیاد امام رضا(ع) در ارتقای
کیفی و اثرگذاری برنامه مورد توجه و اجرایی شوند.
مستندسازی روند برگزاری همایش
حقیق��ی از عقد ق��رارداد کاری با گروهی مج��رب به منظور
مستندسازی همایش خبر داد و گفت :از نظر صوتی ،تصویری
و مکتوب در بخش اجرای��ی برنامهها و نیز آثار تولیدی تالش
می ش��ود ،آنچه باید از دل ای��ن همایشها به صورت مفاهیم
راهبردی و عملیاتی به متن مردم برسد ،رسانده شود .همواره
دغدغ��ه ما این بوده اس��ت ک��ه پس از
اجرای این همایش مفاهیم تولیدشده
را به صورت هدفمند ب��ه مرحله اجرا
درآورد و یا حداق��ل در معرض توجه
مجریان بخشهای مختلف فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی جامعه
قرار دهد.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
اس��تان مرکزی با اعالم ت��دارک ویژه
ب��رای آیی��ن اختتامیه خاطرنش��ان
کرد :سعی شده با طراحی برنامههای
ویژه برای اختتامیه ،هم حال و هوای
معنوی وجود مقدس امام رضا(ع) در
همایش احساس ش��ود و هم شرکت
کنندگان توأم��ان بتوانند بهره علمی
را ببرند؛ انتخ��اب مخاطب به صورت
هدفمند ،اج��رای برنامههای هنری و
فرهنگی و  ...در همین راس��تا صورت
گرفته است.

علیرضا درویش نژاد
جشنواره تئاتر کودک ونوجوان رضوی و
نمایش عروسکی رضوی

پذیرش آثار دهمین جشنواره تئاتر کودک ونوجوان رضوی
هرمزگان تمدید شد
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت :زمان پذیرش آثار دهمین جشنواره تئاتر
کودک ونوجوان رضوی و نمایش عروسکی رضوی تا پایان محرم تمدید شد.
علیرضا درویش نژاد با اعالم این خبر گفت :فراخوان
اولیه از ابتدای امس��ال جهت پذیرش آثار در سطح
ملی اعالم شد که تا پایان رمضان آخرین مهلت ارسال
آثار بود که شاهد اس��تقبال کم نظیر عالقه مندان و
کارگردانان در این حوزه بودم .
وی افزود  :نظر به رای زنی با بنیاد بین المللی فرهنگی
–هنری امام رضا(ع) به دلیل شرایط نامساعد اقلیمی
و گرمای ش��دید  ،زمان برگزاری جش��نواره امسال
در هرم��زگان به آذر ماه موک��ول گردید و به همین
خاطر زمان ارس��ال آث��ار تا پای��ان محرم(10آبان )
تمدید گردید .
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان به زمان
برگزاری جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت :هرسال
همزم��ان با ده��ه کرامت جش��نواره تئاتر کودک و
نوجوان و نمایش عروس��کی رض��وی در هرمزگان
برگزارمی ش��د اما به دلیل ق��رار گرفتن این دهه در
اوج گرمای تابستانی ،امسال در آذرماه که از شرایط
مساعدتر آب و هوایی برخوردار است برگزار خواهد
ش��د .درویش نژاد به تاثیر گذاری این جشنواره در
ارتقای هنر دینی با رویکرد فرهنگ رضوی در کشور
پرداخت و ادام��ه داد :در این ده روز بیش از  600اثر

هرمزگان

به دبیر خانه ارس��ال شده اس��ت که حدود  150اثر موفق به حضور در دورههای مختلف
جشنواره شده اند .
وی ب��ه اجرای عموم نمایشها اش��اره ک��رد وگفت :
اکثر نمایشهای تولید ش��ده برای این جش��نواره در
اس��تانهای مبدا اجرای عموم داشته اند و همین امر
باعث رونق تئاتر رضوی در کشور و به ویژه نسل کودک
و نوجوان شده است .
درویش ن��ژاد یک��ی از مهمترین مصادی��ق فرهنگ
رضوی را توجه به فریضه نماز دانس��ت و عنوان داشت
:آثار نمایشی که با رویکرد ترویج و تبلیغ نماز باشد در
اولویت انتخاب و حضور در جشنواره می باشد .
تمرین شش گروه نمایش�ی هرمزگان برای
حض�ور در جش�نواره تئاتر ک�ودک ونوجوان
رضوی
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هرمزگان گفت:
شش گروه نمایش از سراسر اس��تان برای شرکت در
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی در حال تمرین
و آماده سازی می باشند .
ب��ه دلیل بدی آب و هوای اس��تان هرمزگان و گرمای
شدید امکان برگزاری این جشنواره در تابستان و هم
زمان با دهه کرامت وجود نداشت و با هماهنگی بنیاد
امام رضا(ع) به آذرماه منتقل گردید.

حجت االسالم موسوی اجاق

 ۴۰۰نفردرجشنوارهملیحفظاحادیثرضویدرقشمباهمرقابتمیکنند

رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی منطقه قشم
از رقابت  ۴۰۰نفر در جش��نواره ملی حفظ احادیث
رضوی در قشم خبر داد و گفت ۱۰۰ :نفر از ثبت نام
شدگان یکشنبه  ۲۰تیر ماه  ۹۵در آزمون کتبی این
جشنواره در دانشگاه س��ماء جزیره قشم با یکدیگر
رقابت کردند.
حجت االس�لام موس��وی اجاق نقش امام رضا(ع)
در ترویج مبانی علمی دین اس�لام را نقش��ی بسیار
مهم و برجس��ته خواند و اظهار کرد :تقویت و تداوم
این جش��نواره نیازمند عزم ملی همه دستگاههای
فرهنگی است.
وی اف��زود :یکی از راههای تروی��ج فرهنگ رضوی،
بهرهگیری از ابزار هنر و اندیشه بوده و وظیفه کنونی
فع��االن فرهنگی در جه��ت مقابله ب��ا هجمههای
فرهنگی دشمنان اس�لام و نظام ،گسترش فرهنگ
رضوی است.
وی تصریحکرد :بخش حفظ چهل حدیث رضوی با
هدف تعمیق فرهنگ اولیای الهی بین عالقمندان به
خاندان عصمت و طهارت(ع) امسال در جزیره قشم
برگزار می شود.
وی خاطرنش��ان کرد 400 :نف��ر از عالقمندان ،در

جشنواره سراسری حفظ احادیث رضوی
هرمزگان

زمین��ه حف��ظ احادیث جش��نواره سراس��ری حفظ
احادیث رضوی در  2مرحله کتبی و ش��فاهی در قشم
به رقابت میپردازند.
موس��وی اجاق در ادامه از رقابت  100نفر از ثبت نام
ش��دگان در آزمون کتبی این جش��نواره ،در دانشگاه
سماء شهر قشم خبرداد و گفت :قبول شدگان آزمون
کتبی در آزمون شفاهی نیز با یکدیگر رقابت میکنند
و برندگان این  2آزمون به عنوان برگزیدگان جشنواره
احادیث رض��وی در بخش حفظ چهل حدیث معرفی
میشوند.
وی ابراز کرد 150 :داوطل��ب در هرمز نیز همزمان
با عالقمندان در جزیره قش��م ب��ه رقابت پرداختند
و همچنین  150ثبت نام ش��ده این جش��نواره در
روس��تای س��لخ جزیره قش��م نیز با یکدیگر رقابت
میکنند.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه حفظ احادی��ث رضوی نقش
تعیینکنندهای در آش��نایی هرچه بیشتر گروههای
مختلف مردم با مع��ارف حضرت امام رض��ا(ع) دارد
تصریحک��رد :این احادیث همچنی��ن نقش مهمی در
تقویت بنی��ان خانواده و پاس��خگویی به جریانهای
نوظهور دارد.
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فاضل عبادی

جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی به شاعران جوان انگیزه ورود
به میدان آئینی را بخشیده است
همدان -زهرا اکبرنیا :مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان همدان با
اش��اره به تالشها برای مستندسازی آثار جشنواره شعر دوبیتی و رباعی
رضوی گفت :انتشار «زمزمه خورشید یک و دو» از سوی دبیرخانه به شاعران
جوان و تولید کنندگان آثار ادبی انگیزه بخشیده است.
فاضل عبادی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان درباره فضاسازی
جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی برای هدایت ذوق و انگیزه شاعران به این
مسیر اظهار کرد :فعالیتهای شعری به ویژه در حوزه دوبیتی و رباعی در همدان
به باباطاهر ختم نمی ش��ود و شاعران بسیاری در طول تاریخ از همدان در این
زمینه فعالیت داشته و موفق و سرآمد بودند که سرآمد آنها باباطاهر است و این
سبب پیوند شعر دوبیتی و رباعی با فرهنگ رضوی و امام رضا(ع) شده است.
وی ادام��ه داد :لذا به برک��ت امام رضا(ع) ،هم باباطاهر ب��ه نوعی معرفی و هم
اقدامات دیگر ش��اعران در این میدان تقدیر می ش��ود و هم می توان در حوزه
معرفت دینی با ابزار ش��عر جایگاه به مراتب باالیی برای شعر دوبیتی و رباعی
تعیین کرد تا براین اس��اس تاثیرگذاری و محتوابخشی به فعالیتهای دینی
و ادبی بیشتر ش��ود و زمینه ظهور و بروز اندیشههای ناب والیی با زمزمههای
ادبی شکل بگیرد .عبادی درباره راهکارهای دبیرخانه برای ارتقای کیفی آثار
و تولید دوبیتیها و رباعیات ارزشمند گفت :قطعا نام جشنواره شعر دوبیتی و
رباعی رضوی می تواند ب��ر ارزش کار بیفزاید و ارتباط میان نخبگان و مردم را
رقم زده و به مردمی بودن کار منتهی شود؛ در این میان از اقدامات این استان
توجه به فعاالن و برجس��تگان این حوزه و دعوت از آنها ،تولید آثار محتوایی و
مناسب برای همگان است.
فعالیت شعری مناسب با محور آموزههای رضوی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان درباره جایگاه آثار ارسالی به
جشنواره در فضای شعری کشور بیان کرد :امروز شعر آئینی در کشور فعالیت
مناسبی دارد و شاعران و انجمنهای مختلفی در این زمینه در سراسر کشور
فعال هس��تند؛ شعر رضوی و از جمله دیگر اشعار آئینی می تواند زمینه اصلی
فعالیت این انجمنها باشد و تولیدات آنها سبب رونق فرهنگ رضوی و به وجود
آمدن سرچشمههای معرفت ،تحقیق و پژوهش و مطالعه مردم شود و رونق و
گسترش جایگاه شعر آئینی به ویژه دوبیتی و
رباعی را رقم بزند.
وی با اشار به راهکارهای دبیرخانه برای ارتقای
کمی و کیفی آثار ابراز کرد :با پایان جشنواره
سال گذشته ،جش��نواره چهاردهم در استان
کیلد خورد و دبیرخانه آن فعال ش��د و پس از
تائید فراخوان و تش��کیل کمیتههای علمی و
مشورتی جشنواره ،فراخوان گسترده در کشور
به ویژه به مراکز علمی ،آموزشی و فرهنگی و
نهادها و انجمنهای ادبی و افراد و شاعرانی که
با توجه به چند سال فعالیت دبیرخانه ،بانک
اطالعاتی آنها موجود بود ،ارسال شد.
عب��ادی افزود :همچنین ،از طریق رس��انهها
و س��ایتهای خبری و مراکز صدا و س��یما،
فراخوان جش��نواره به اطالع عموم رس��ید و
صاحبنظران و اس��تادان به مشارکت گرفته
ش��دند تا آثار ب��ا کمیت و کیفیت مناس��ب
ت��ری در چهاردهمی��ن جش��نواره رباعی و
دوبیتی رضوی حاضر ش��وند؛ ع�لاوه بر این،
افزودن بخش اعطای جایزه به ش��اعران برتر
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جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی
همدان

شهرستانهای اس��تان ،باال بردن مبلغ جوایز ،توجه به مضامین جدید نیز در
این باره انجام شده است.
وی درب��اره تاثیر اتاق فکر در این ارتقاء ابراز کرد :اتقاق فکر آس��یبها و نقاط
ضعف جش��نوارههای پیشین را برطرف و نقاط قوت آنها را تقویت کرد ،برخی
از اعضای اتاق فکر خود متولی برگزاری یک برنامه همزمان با برنامه جشنواره
اصلی در اس��تان ش��دند که این به غنای کار می افزاید و تاثیر این اتاق فکر در
اجرای برنامهها به خوبی مشهود است.
کاری که از دل برآید الجرم بر دل نشیند
عبادی با بیان اینکه زمینههای اعتقادی معنوی باعث می شود دست اندرکاران
حتی بدون نظارت نیز کار خود را به بهترین ش��کل انجام دهند ،تصریح کرد:
کاری که از دل برآید الجرم بر دل نشیند و ما هم وظیفه داریم در حوزه فرهنگ
دینی تالش وافری داشته باشیم؛ اما نظارت بر محتوا و اجرای برنامه خود کمک
بزرگی به برگزاری در سطح مطلوب کرد و ارزیابی خوب و منصفانه انگیزه باالیی
را در مجریان ایجاد می کند.
مستندسازی آثار با انتشار «زمزمه خورشید یک و دو»
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس�لامی استان همدان درباره برنامههای دبیرخانه
جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی برای مستندسازی آثار اعالم کرد :طی
دو سال اخیر آثار برگزیده در مجموعه ای تحت عنوان «زمزمه خورشید یک و
دو» از سوی دبیرخانه جشنواره امام رضا(ع) در همدان منتشر شده و به شاعران
جوان و تولید کنندگان آثار ادبی انگیزه بخشیده است.
وی ادامه داد :انتش��ار و توزیع آثار در ش��مارگان باال و نیز اهدای آنها به مراکز
علم��ی ،فرهنگی و کتابخانهها به منظور عمومی س��ازی آنها و ضبط برنامهها
در قال��ب گزارشهای مکتوب ،س��معی و بصری نیز در راس��تای ماندگاری و
مستندسازی آثار صورت گرفته تا آیندگان نیز از این تجارب بهره مند شوند.
عبادی ب��ا تاکید بر لزوم حفظ ش��ان و جایگاه امام رض��ا(ع) در برگزاری این
جش��نواره تاکید کرد :حفظ این ش��انیت هم بر محتوا و غنا برنامه توجه دارد
ت��ا ویژگیهای ام��ام(ع) بیان ش��ود و بتواند برای مخاطب عام معرف س��یره
رضوی باش��د و ه��م در مرحله بعد ن��وع اجرا و
برنامههای انجام ش��ده در ای��ن زمینه با توجه
به آئین نامههای موجود ط��وری برنامه ریزی
شده که همسو با شرایط فرهنگ رضوی باشد؛
همچنی��ن ،رعایت نحوه برگزاری ،شناس��ایی
س��یره رضوی ،توجه به مخاطبان و حفظ شان
آنها و نظ��م و انتظام برنامه از نکاتی اس��ت که
رعایت آنها به اجرای برنامه ای در شان و منزلت
امام هشتم(ع) منتهی می شود.
وی درباره تدارکات دبیرخان��ه برای برگزاری
باشکوه آیین اختتامیه اعالم کرد :امسال جهت
اثربخش��ی و اس��تفاده عموم مردم و همگانی
کردن برنامه ،تمهیداتی اندیشیده شده تا این
آیین در آرامگاه باباطاهر برگزار شود؛ همچنین
این برنام��ه با اجرای برنامههای نمایش��گاهی
و عصر ش��عر در همه شهرس��تانهای استان،
باعث می ش��ود تا مخاطبان شهرستانی هم از
برنامههای رضوی بهره ببرند .عالوه بر این ،برای
سخنرانی ش��خصیتهای فرهنگی و حوزوی
رایزنی می شود.

علی غیاثی ندوشن

جشنواره فیلم کوتاه رضوی ،یکی از مهم ترین رویدادهای سینمایی
کشور است
یزد-عاطفه ابراهیمی :یزد برای چهارمین سال پیاپی میزبان جشنواره ای متبرک
به نام امام رضا اس��ت .علی غیاثی ندوشن مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و
دبیر جشنواره ،جش��نواره فیلم کوتاه رضوی را یکی از مهم ترین فعالیتهای هنری
اس��تان و کشور می داند .او همچنین می گوید تالش کرده است تا هر سال جشنواره
باشکوه تر و در خور نام امام رضا(ع) برگزار شود.
جناب آقای غیاثی جشنواره فیلم رضوی در دوره برگزاری خود در استان
یزد توانسته است جای خود را در بین جشنوارههای مطرح کشور باز کند.
این موفقیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
این موفقیت بواسطه تالش همه اصحاب فرهنگ و هنر بخصوص هنرمندان فیلمساز
است که با عشق و عالقه و جدیتی که در کار داشته اند توانسته اند تا این دوره جشنواره
ملی فیلم رضوی با موفقیت و باش��کوه برگزار شود .امس��ال شاهد افزایش استقبال
شرکت کنندگان از این جش��نواره بودیم.خوشبختانه با اقدامات و برنامهریزیهای
صورت گرفته ،امسال شاهد هستیم که تعداد استانهای شرکت کننده در این طرح
هم افزایش یافته به گونهای که در دوره قبل شرکت کنندگان از  26استان کشور و در
این دوره ش��رکت کنندگان از  30استان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ملی فیلم
کوتاه مستند و داس��تانی رضوی یزد ارسال کردند .امسال همین در رکوردی جدید
 618فیلم به دبیرخانه ارسال شده است.
یکی از دغدغههای جنابعالی در تولید آثار جشنواره فیلم رضوی تولید
محتوا بوده است .از این رو برای تولید فیلم نامه که منجر به فیلمهای فاخر
و تاثیرگذار با هدف توسعه و ترویج فرهنگ رضوی و سبک زندگی دینی و
رضوی شود چه برنامههایی در دست اقدام دارید؟
در سال گذشته نیز طرح هشت قدم در جشنواره یاد شده اجرا شد و در سالجاری هم با
توجه به موفقیت در دوره قبل ،این طرح با عنوان طریق الرضا(ع) برگزار شد.در قالب
این طرح کارگاههای تدوین ،نویس��ندگی ،فیلمنامه نویسی و صدا همراه با نمایش
اجرا ش��ده اس��ت .البته نخس��تین باب از طریق الرضا(ع) در این دوره ،به اکران آثار
گزیده فیلمسازان یزدی دوره دهم جشنواره و همچنین آثار برگزیده دورههای نهم
و دهم این جشنواره انجام شد.امیدوارم با اینگونه برنامههای آموزشی که درحاشیه
برنامههای جنبی برگزار می ش��ود هم در تولید محتوا و هم س��اخت فیلمهای اخر
رضوی موفق باشیم.
آثار رس�یده به جش�نواره را چگونه ارزیابی می کنید و برای ارتقا کمی
و کیفی آثار رس�یده چه تمهیداتی در دبیرخانه جشنواره اندیشیده شده
است؟
همانطور که عرض کردم  ،در دوره قبل ش��رکت
کنندگان از  26استان کشور و در این دوره شرکت
کنندگان از  30اس��تان آثار خ��ود را به دبیرخانه
جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی
یزد ارسال کردند .هدف ما این بوده است با تشکیل
مستمر اتاقهای فکر و انتخاب دقیق اعضای هیات
انتخاب و اس��تاده از داوران سرش��ناس و مجرب
بتوانیم درارتقاء آثار کمی و کیفی جشنواره قدم
روبه جلویی را برداریم .خوشبختانه آثاری که به
دبیرخانه ارس��ال شده اس��ت نیز آثار با کیفیتی
هستند.
اعضاء اتاق فکر جش�نواره و تصمیمات
متخذه اعضا محترم ات�اق فکر تا چه اندازه
ای در این ارتقاء نقش داشته است؟
بی شک بی تاثیر نبوده اند .چون تمامی این افراد
با تجربه و دقت کاری و همچنین دلسوزی خاصی
که برای ارتقاء این جشنواره دارند کمر همت بسته
اند.ما نیز در اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
استان یزد با توجه به اهمیت جدی که جشنواره
رضوی برای ما دارد اتاق فکر جش��نواره را جدی

جشنواره فیلم رضوی
یزد

گرفته ایم چرا که اعتقاد داریم با حمایتهای فکر این اتاق می توانیم جشنواره ای در
شان امام رضا(ع) برگزار نماییم.
فرآین�د نظ�ارت در برنامههای موضوعی جش�نواره بی�ن المللی امام
رضاعلیه السلام به دو صورت عمومی و تخصصی پیش بینی ش�ده است
تاانش�اءا ...انتخاب  8برنامه موضوعی برتر مبتنی بر نتایج حاصله از این
نظارتها انجام گیرد .دراین خصوص در دبیرخانه جش�نواره چه تدابیری
اندیشیده شده است؟
ببینید ما در مرحله اول هیات انتخاب داریم که اعضای این هیات نیز با نظارت دقیق
طبق قوانین مقررات ارسالی فرخوان دبیر خانه جشنواره که برای هنرمندان فیلمساز
داشته است آثار ارسالی را مورد بازبینی قرامی دهند.البته در این جا هم رهنمودهای
اتاق فکر و تصمیمات منطقی در دس��تورکار هیات انتخاب است اما درمحله بعد آثار
منتخب نیز زیر نگاه ذره بین داورانی خواهد رفت که هم سرشناس هستند و هم اینکه
تجربه کای در این خصوص را دارند.
برای مستندسازی آثار و برنامههای جشنواره چه پیش بینیهایی انجام
شده است تا پس از اجرا دستاوردهای آن به فراموشی سپرده نشود و مورد
استفاده عموم عالقمندان قرار گیرد؟
جشنواره از کمیتههای تخصصی و کاری تشکیل شده است که یکی از این کمیتهها
کمیته مستند سازی ،رس��انه و روابط عمومی است.خوش��بختانه ما طی برگزاری
چندین دوره این جش��نواره با مس��تندات و آثار خوبی برخورداریم که می توانیم در
هرموقعی بهرههای الزم را داشته باش��یم .برنامههای جنبی جشنواره به طور کامل
تصویربرداری می شود .همانگونه که سال گذشته طرح  8قدم و کارگاههای تخصصی
آن تصویربرداری شد و به صورت یک پکیج در اختیار عالقه مندان قرار گرفت .امسال
همچنین همزمان با مرکز استان ،فیلمهای برگزیده در شهرستانهای استان یزد نیز
اکران می شود تا عالقه مندان به فرهنگ رضوی و همچنین سینما بتوانند همزمان
در جریان جشنواره قرار گرفته و از آن استفاده کنند.
برگزاری جشنواره منتسب به نام مبارک حضرت امام رضاعلیه السالم و
حفظ شأنیت این نام ساز و کاری متفاوت با سایر برنامههای هنری را می طلبد
در این خصوص چه پیش بینیهایی در دبیرخانه جشنواره بعمل آمده است؟
اس��تان یزد یک استان دینی و مذهبی اس��ت که بنام دارالعباده و حسینیه ایران نام
گرفته است  .این استان همچنین سالها با موفقیت تمام جشنواره ملی خوشنویسی
رضوی را برگزار کرد که امسال نیز با توجه به تجربیات و حساسیتهای مهمی که این
جشنواره برای ما بخصوص هنرمندان متعهد استان
یزد دارد س��عی خواهیم کرد همچون س��الهای
گذشته باشکوه و در شان امام رضا(ع) برگزار شود.
تش��کیل کمیتههای اجرای��ی و تخصصی یکی از
دغدغههای مهم ما بوده اس��ت که از ماهها قبل این
کمیته کار خود را برای حفظ شانیت این جشنواره
به کار بسته است.
برای اثربخش�ی برنامهها و اجرای مراسم
فاخ�ر اختتامی�ه و دع�وت از س�خنرانان
تأثیرگذار برای مراسم چه تدابیری اندیشیده
شده است؟
اگ��ر س��ال گذش��ته در جری��ان اختتامی��ه این
جش��نواره بودید متوجه ش��دید که این اس��تان
این جشنواره را بس��یار مهم و تاثیر گذار دانسته
است به طوریکه بارها اعالم کردیم که جشنواره
ملی فیلم رضوی یک��ی از مهمترین رویدادهای
س��ینمایی کشور است .سال گذش��ته با توجه به
اهمیت این جش��نواره ریاست سازمان سینمایی
و مدی��ران زیرمجموعه ایش��ان حضور داش��تند
همچنانکه مدیران ارشد استانی نیز در جشنواره
حضور یافتند.
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(ع)

دانشگاهیان

سید جواد جعفری در نشست خبری
برنامههای بخش دانشگاهیان:

ایجادسبکزندگیدینیمبتنی
بر آموزههای رضوی از اهداف
مهمبرگزاریجشنواره
(ع)
بین المللی امام رضا

			
مدیر عامل بنیاد امام رضا(ع) ،گفتمانسازی در حوزه
فرهنگ و هنر برای ایجاد سبک زندگی دینی مبتنی
بر آموزههای رضوی را از جمله اهداف جش��نواره امام
رضا(ع) دانست.
س��ید جواد جعفری ،مدیرعامل بنیاد اما م رضا(ع) در
نشست خبری برنامههای بخش دانشگاهیان جشنواره
بی��ن المللی اما م رضا(ع) گفت :ط��رح فراگیر نهضت
رضوی که به وسیله معاونت فرهنگی وزارت علوم پدید
آمد یکی از ابتکارهای وزارت علوم بود.
او افزود :پ��س از  14دوره از برگزاری جش��نواره بین
المللی امامرضا(ع) ،امروز شاهد ارتقای کمی و کیفی
این جش��نواره هس��تیم که بخش قابلتوجهی از آن
مرهون اصحاب رس��انه اس��ت .فعالیتهای فرهنگی

با حضورهاشمی و جعفری صورت گرفت:

رونماییازگزارشعملکرد
بخشدانشگاهیانسیزدهمین
(ع)
جشنوارهبینالمللیامامرضا
این جشنواره به مناسبت دهه کرامت است و سه هدف
عمده را دنبال میکند.
ی بر اهمیت
جعفری به بیانات مقام معظم رهبری مبن 
سبک زندگی دینی اشاره کرد و گفت :گفتمانسازی
در حوزه فرهنگ و هنر با هدف ترس��یم سیره معارف
و اندیشههای رضوی برای ایجاد سبک زندگی دینی
مبتنی بر آموزههای رضوی یک��ی از اهداف مهم این
جشنواره است.
او اف��زود :اگر فرهنگ رض��وی در جامعه نش��ر داده
ش��ود مردم به آن عمل میکنند .دانشگاهها بهترین
محلی هس��تند ک��ه میتوانند آموزهه��ای مربوط به
معارف و اندیش��ههای رضوی را نش��ر دهند 2 .دوره
است که بخش قابلتوجهی از این جشنواره به وسیله
دانشگاهها به عنوان یک رس��الت مهم در نظر گرفته
شده که به موجب آن آثار بسیار برجستهای به وسیله
دانشگاهیان تولید شده است.
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(ع)

با حضور دکتر س��ید ضیا ءهاش��می معاون وزیر علوم و سیدجواد جعفری
مدیرعام��ل بنیاد بی��ن المللی امام رض��ا(ع) ،از گ��زارش عملکرد بخش
دانشگاهیان سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) رونمایی شد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،در حاشیه
برگزاری نخستین نشست خبری برنامههای بخش دانشگاهیان چهاردهمین
جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم ،که با حضور دکتر سید ضیاءهاشمی،
مع��اون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اطالعات و س��ید
جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،برگزار شد؛ از کتابهای
گزارش عملکرد بخش دانش��گاهیان س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) رونمایی شد.
دکترهاش��می در این نشس��ت خبری گفت 29 :دانش��گاه در جشنواره امام
رضا(ع) مش��ارکت دارند و 30کانون رضوی در دانش��گاههای کش��ور شکل
گرفته اند.
مدیر عامل بنیاد امام رضا علیه السالم نیز در این نشست گفت :طرح فراگیر نهضت
رضوی که به وس��یله معاونت فرهنگی وزارت علوم پدید آمد یکی از ابتکارهای
این وزارت خانه است.

دیدارمدیرعاملبنیادبینالمللیامامرضا
با معاون فرهنگی وزارت علوم

(ع)

س��ید جواد جعفری مدیرعام��ل بنیاد
بین الملل��ی امام رضا(ع) با دکتر س��ید
ضیاءهاش��می معاون فرهنگ��ی وزارت
علوم،تحقیقات و فناوری دیدار و گفتگو
کرد.
به گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی
بنی��اد بین الملل��ی امام رض��ا(ع) ،در
این نشس��ت دو طرف بر توسعه کمی و
کیفی برنامههای بخش دانش��گاهیان
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) ،در
دوره چهاردهم جشنواره امام رضا(ع)
تاکید شد.
بخش دانشگاهیان سیزدهمین جشنواره
بی��ن المللی امام رض��ا(ع) چندی پیش

طی مراس��می باشکوه با سخنرانی دکتر
ضیاءهاشمی معاون فرهنگی وزیر علوم
و با شرکت دانشجویان برگزیده بیش از
 16دانشگاه کش��ور در آیینی باشکوه در
مشهد الرضا(ع) پایان یافت.

در دیدار سید جواد جعفری با معاون
فرهنگی وزارت علوم بر توسعه کمی
و کیفی برنامههای بخش دانشگاهیان
جشنواره امام رضا(ع) تاکید شد

16جش��نواره در قال��ب س��یزدهمین
جش��نواره بین المللی امام رض��ا(ع) با
همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع)،در
دانشگاههای کشور در طول کمتر از یک
س��ال برگ��زار و در هر جش��نواره بطور
میانگین ح��دود  400اثر فاخر توس��ط
جوانان دانشجو تولید ش��د که  300اثر
برگزیده در مجموع داشت.
در دوره چهارده��م جش��نواره بی��ن
المللی امام رضا(ع) ،بخش دانشگاهیان
جش��نواره در قالب هفت کمیته هنری،
فرهنگی ،ادبی ،فض��ای مجازی ،بانوان،
بین الملل و طب الرضا(ع) فعالیت خواهد
کرد.
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(ع)

از سوی معاون وزیر علوم صادر شد:

دانشگاهیان

احکام مسئوالن کمیتههای هفتگانه جشنواره بین المللی
امام رضا(ع) در بخش دانشگاهیان
پس از پایان نشس��ت خبری برنامههای بخش
دانش��گاهیان چهاردهمی��ن دوره جش��نواره
بی��ن المللی ام��ام رضا(ع) ،احکام مس��ئوالن
کمیتههای هفتگانه جش��نواره امام رضا علیه
السالم از سوی دکتر سید ضیاءهاشمی ،معاون
فرهنگ��ی و اجتماعی وزیر علوم صادر و به آنها
اعطا شد.
در حاش��یه برگزاری نخس��تین نشست خبری
برنامهه��ای بخش دانش��گاهیان چهاردهمین
جش��نواره بین المللی امام رضا علیه السالم ،که
با حضور س��ید جواد جعف��ری مدیرعامل بنیاد
بین المللی امام رضا(ع) و هم چنین معاون وزیر
علوم؛ احکام مس��ئوالن کمیتهه��ای هفتگانه
بخش دانشگاهی جشنواره بین المللی امام رضا
علیه السالم که از سوی دکتر سید ضیاءهاشمی،
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم صادر شده
بود به آنها اعطاء شد.
ب��ر این اس��اس؛ دکتر غالمرض��ا اکرمی ،رئیس
دانش��گاه هنر تهران ب��ه عنوان رئی��س کمیته
هن��ری ،دکتر حس��ن ملکی ،مع��اون فرهنگی
دانشگاه عالمه به عنوان دبیر جشنواره اخالق در

سیره رضوی ،فاطمه مهاجرانی رئیس دانشکده
فنی دخترانه شریعتی به عنوان مسئول کمیته
بانوان ،دکتر کریم نجفی برزگر ،معاون فرهنگی
دانشگاه پیام نور به عنوان مسئول کمیته فضای
مجازی ،دکتر علی یوس��فی ،مع��اون فرهنگی
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مسئول کمیته
بین الملل و دکتر خدادوست ،مدیر کل طب سنی

وزارت بهداش��ت به عنوان مسئول کمیته طب
رضوی بخش دانشگاهی چهاردهمین جشنواره
بین المللی امام رضا علیه السالم منصوب شدند.
در حاش��یه نخس��تین نشس��ت خبری بخش
دانشگاهی چهاردهمین جشنواره بین المللی
امام رضا علیه السالم؛ از گزارش عملکرد بخش
دانشگاهی جشنواره سیزدهم نیز رونمایی شد.

رونماییازپوستربرنامههایبخشدانشگاهیان
(ع)
چهاردهمینجشنوارهبینالمللیامامرضا
در حاش��یه نشس��ت خب��ری برنامههای بخش
دانش��گاهیان چهاردهمین دوره جشنواره بین
الملل��ی امام رض��ا(ع) ،که با حضور دکتر س��ید
ضیاءهاش��می ،مع��اون فرهنگ��ی و اجتماعی
وزارت عل��وم ،تحقیقات و فن��اوری اطالعات و
سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی
امام رضا(ع)،برگزار ش��د؛ از پوستر این برنامهها
رونمایی شد.
در حاشیه برگزاری نخستین نشست خبری
برنامههای بخش دانش��گاهیان چهاردهمین
جش��نواره بین المللی امام رضا علیه السالم،
احکام مس��ئوالن کمیتههای هفتگانه بخش
دانش��گاهی جش��نواره بی��ن الملل��ی ام��ام
رضا علیه الس�لام که از س��وی دکتر س��ید
ضیا ءهاش��می ،معاون فرهنگ��ی و اجتماعی
وزیر علوم صادر ش��ده بود به آنها اعطاء شد.
هم چنین پوس��تر پوس��تر برنامههای بخش
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دانش��گاهیان چهاردهمی��ن جش��نواره بین
المللی امام رضا(ع) توسط وعاون وزیر علوم
و مدیرعامل بنی��اد بین المللی امام رضا(ع)،
رونماییش��د.
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(ع)

ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش ،جــــ��دول
برنامههای دانش��گاهیان چهاردهمین دوره
جش��نواره بی��ن المللی ام��ام رضا(ع)،بدین
شرح است.

برنامههای بخش دانشگاهیان
نام دانشگاه

عنوان برنامه

استان

دانشگاه تهران

همایش عقالنیت در سیره رضوی

تهران

دانشگاه شیراز

همایش عرفان و مولفههای آن در سیره رضوی

فارس

دانشگاه عالمه طباطبایی

همایش اخالق در سیره رضوی

تهران

دانشگاه رازی کرمانشاه

همایش سلوک علمی در سبک رندگی رضوی

کرمانشاه

دانشگاه کردستان

همایش امام رضا(ع) ار نگاه اهل سنت

کردستان

دانشگاه گیالن

کرسی آزاد اندیشی( اسالم ،عقالنیت و معنویت)

گیالن

دانشگاه پیام نور

جشنواره رسانههای فضای مجازی رضوی

تهران

دانشگاه شهید مدنی اذربایجان

جشنواره کتابخوانی رضوی

آذربایجان شرقی

دانشگاه بیرجند

جشنواره شعر و مشاعره رضوی

خراسان جنوبی

دانشگاه صنعتی بیرجند

جشنواره نشریات مکتوب رضوی

خراسان جنوبی

دانشگاه بوعلی همدان

جشنواره سفرنامه و ادبیات داستانی رضوی

همدان

دانشگاه گناباد

جشنواره سرود و تواشیح رضوی

خراسان رضوی

دانشگاه شریعتی

جشنواره بانوی کرامت(بخش هنری)

تهران

دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

جشنواره بانوی کرامت(بخش علمی)

تهران

دانشگاه حضرت معصومه(س)

جشنواره بانوی کرامت( بخش فرهنگی و ادبی)

قم

دانشگاه هنر تهران

جشنواره فیلم و انیمیشن رضوی(نگاه)

تهران

دانشگاه هنر شیراز

جشنواره هنرهای نمایشی رضوی

فارس

دانشگاه هنر اصفهان

جشنواره صنایع دستی رضوی

اصفهان

دانشگاه هنر تبریز

جشنواره هنرهای تجسمی رضوی

آذربایجان شرقی

دانشگاه فردوسی مشهد

همایش بین المللی عدالت و اخالق در مکتب اهل بیت(ع)

خراسان رضوی

دانشگاه امام رضا(ع)

جشنواره نهضت ترجمه رضوی

خراسان رضوی

دانشگاه فرهنگیان

همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی

خراسان رضوی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

جشنواره تجلی فرهنگ رضوی در شعر و ادبیات فارسی رضوی

خراسان رضوی

دانشگاه نیشابور

همایش سلسله الذهب

خراسان رضوی

دانشگاه علوم پزشکی بابل

مازندران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشگاه علوم پزشکی قم
دانشگاه امام صادق(ع)

در دانشگاههای علوم پزشکی موضوع
طب الرضا(ع) و نظام سالمت در سیره رضوی در دستورکار
قرارگرفته است که چگونگی و نوع برنامه در هریک از
دانشگاهها در کمیته
طب اسالمی بخش دانشگاهیان جشنواره تصمیم گیری و تقسیم
کار خواهد شد.

خراسان رضوی
فارس
قم
تهران

دانشگاه باقرالعلوم قم

قم

دانشگاه شیراز

فارس
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(ع)

برنامههای
روستایی

مدیرکل ارشاد هرمزگان:

دهمین جشنواره «آسمان هشتم» در کردر رضوی آغاز شد
جشنواره آسمان هشتم قابلیت بین المللی شدن در برخی رشتهها را دارد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان گفت:
جشنواره آسمان هش��تم در برخی رشتهها می
تواند بصورت بین المللی برگزار شود.
علیرضا دروی��ش نژاد در آئی��ن افتتاح دهمین
جش��نواره فرهنگی ،هنری و ورزش��ی آسمان
هشتم با بیان این که شخصیت عظیم الشان اهل
بیت(ع) به جهت اتصال به ملکوت ،رحمانیت را
فرا انس��انی اعمال می کنند ،اظهار کرد :ترویج
فرهنگ رضوی در واقع تس��هیل کننده مس��یر
ظهور است.
وی گفت :هر چه عطر فرهن��گ امام رضا(ع) در
جامعه بیشتر گس��ترش یابد تاثیر آن در زندگی
مادی و معنوی مردم آن جامعه بیش��تر خواهد
بود.
درویش نژاد رفع ناهنجاریهای زندگی را در گرو
گره خوردن زندگی به فرهنگ منور رضوی عنوان
و خاطرنش��ان کرد :فرهنگ رضوی درمان همه
دردهای بشر در حوزه فردی و اجتماعی است.
وی در ادام��ه با ذکر این مطل��ب که حرکت امام
خمینی(ره) در مسیر شکل گیری نظام اسالمی
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برگرفته از جریان فرهنگ رضوی اس��ت ،افزود:
والیت فقیه نیز برگرفته از همین فرهنگ نورانی
است.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی هرمزگان
اظهار کرد :اس��تحکام نظام و انق�لاب ،ثبات در
کشور و امنیت پایدار به برکت گره خوردن انقالب
اسالمی با فرهنگ رضوی است.
وی ضمن اش��اره به توانمندیهای فراوان مردم
روس��تای کردر رضوی در برگزاری برنامههای
متعدد متناسب با امام هشتم شیعیان ،از برگزاری
جشنواره علمی پژوهشی رضوی به صورت ملی
در میناب خب��ر داد و گفت :ب��ا هماهنگیهای

علیرضا درویش نژاد  :ترویج
فرهنگ رضوی در واقع تسهیل
کننده مسیر ظهور است

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

صورت گرفته موافقته��ای الزم برای برگزاری
این جشنواره در س��ال آینده در روستای کردر
اخذ شده است.
درویش نژاد همچنین با بیان این که جش��نواره
فرهنگی ورزشی آسمان هشتم قدرت نفوذ در آن
سوی مرزها را دارد ،از رایزنی با سازمان فرهنگ
ارتباطات اس�لامی برای برگ��زاری بخشهایی
از جش��نواره آسمان هش��تم در برخی کشورها
خبر داد و افزود :جوانان و مردم کردر باید در این
زمینه پیگیریهای الزم را انجام دهند .با همت
و جدیتی که در مردم روستای کردر وجود دارد
اطمینان دارم در این عرصه می توانند به خوبی
نقش ایفا کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان نگاه
دولت یازدهم ب��ه حوزه فرهن��گ را نگاه ارزش
مدارانه عنوان کرد و گفت :رئیس جمهور و وزیر
فرهنگ و ارش��اد در زمینه ترویج و نشر فرهنگ
اهل بی��ت(ع) در جامعه هم��واره تاکید فراوان
دارند .نگاه مسئوالن در سطح استان و شهرستان
میناب به ترویج فرهنگ والیی و ارزشی نگاه باز

است.
مس��ئول دبیرخانه کانونه��ای فرهنگی هنری
مساجد هرمزگان نیز در این آئین با بیان این که
جشنواره آسمان هش��تم در همایش فرهنگ و
مدیریت جهادی به عنوان طرح برگزیده در حوزه
مدیرت جهادی معرفی شده ،افزود :این جشنواره
بیانگر بینش عمیق مردم کردر و عزم راسخ آنان
در حوزه فرهنگی است.
حجت االسالم احمد پهلوانی برگزاری جشنهای
مردم��ی در هش��ت روس��تا و واگ��ذاری برخی
رش��تههای جش��نواره آسمان هش��تم به دیگر
روس��تاها در میناب را اقدامی زیبا در زمینه نشر
فرهنگ رضوی دانس��ت و گفت :امیدواریم این
حرکت ارزشمند به بخشها ،مناطق و حتی دیگر
استانها گسترش یابد.
وی همچنین از اعزام  ۴۰نف��ر از دخترانی که تا
کنون موف��ق به زیارت حرم کریمه اهل بیت(ع)
به شهر مقدس قم خبر داد و گفت :این سفر ویژه
دختران شرکت کننده در همایش ویژه دختران

اس��ت که در قالب طرح زی��ارت اولیها صورت
می گیرد.
بیش از  1300نفر در جش�نواره ش�رکت
کردند
در این مراس��م ابوذر مهدی نخعی فرماندار ویژه
میناب با تقدیر از تالشهای صورت گرفته طی
 ۱۰س��ال برپایی جش��نواره فرهنگی ،هنری و
ورزشی آسمان هشتم در میناب ،گام برداشتن
در مس��یر ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) را ارزش
دانست و اظهار کرد :مردم روستای کردر رضوی
در سطح ملی از جایگاه ویژه ای در حوزه فرهنگی
قرار دارند.
نخعی با اشاره به ابعاد مختلف جشنواره «آسمان
هشتم» ،افزود :اهالی روس��تای کردر با همت و
نیت خالص فعل توانستن را به خوبی صرف کرده
و منطقه را به عنوان الگویی مناس��ب در س��طح
کشور معرفی کرده اند.
فرماندار ویژه میناب درک معارف اهل بیت(ع)

و ام��ام زمان(عج) را در گرو درک امام رضا(ع) به
عن��وان عالم اهل بیت(ع) دانس��ت و گفت :همه
ما باید تالش کنیم از چش��مه جوش��ان رضوی
سیراب شویم.
بخشدار بخش بندزرک نیز در این مراسم با بیان
این که ده��ه کرامت بهترین فرصت برای ترویج
و نش��ر فرهنگ منور رضوی اس��ت ،افزود :جای
بسی خوشحالی است که یک روستا در هرمزگان
توانسته به عنوان مرکز بزرگ نشر فرهنگ رضوی
در کشور مطرح شود.
علی مهرانی گفت :مردم روس��تای کردر رضوی
در زمینه اشاعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی،
هنری و ورزش��ی مرتبط با سیرهی ائمه اطهار به
ویژه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) بسیار مفید
عمل کرده اند.
حض�ور ه�زار و  300نف�ر در جش�نواره
آسمان هشتم
همچنی��ن دبیر اجرای��ی دهمین جش��نواره
فرهنگی ،هنری و ورزش��ی آس��مان هش��تم
با بیان این که جش��نواره ده��م متفاوت تر از
س��الهای گذش��ته برگزار می ش��ود ،گفت:
دهمین جشنواره آسمان هشتم در سه بخش
ورزش��ی ،فرهنگی و هنری و برنامههای ویژه
برگزاریمیش��ود.
ابراهیم ذاکری اف��زود :همت بلند و اندیش��ه
آس��مانی مردم به ویژه قش��ر جوان روس��تای
کردر موجب شد یک هزار و  ۳۰۷نفر به صورت
مستقیم در دهمین جش��نواره آسمان هشتم
شرکت کنند .ش��رکت کنندگان در دو بخش
خواهر و بردار و در  ۱۶رش��ته با یکدیگر رقابت
می کنند.
ذاک��ری با بی��ان این که ش��رکت در بخشهای
مختلف دهمین جش��نواره آس��مان هش��تم با
رشد  ۳۰درصدی مواجه بوده است ،از برگزاری
همایش  ۵۰۰نفری دختران همزمان با روز دختر
و میالد حضرت فاطمه معصومه(س) و همایش
رضوی با حضور گسترده و اقشار مختلف مردم را
به عنوان برنامههای ویژه دهه کرامت و دهمین
جشنواره آسمان هشتم در میناب نام برد.
ای��ن فعال فرهنگ��ی برگزاری  ۱۰س��ال پیاپی
جشنواره آسمان هشتم را مرهون همت و پای کار
بودن مردم روستای کردر دانست و خاطرنشان
کرد :تداوم و ارتقا این حرکت ارزشمند نیازمند
حمایت و همراهی مس��ئوالن و مجموعههایی
نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد و وزارت کشور است.
یادآوری می ش��ود؛ جش��نواره فرهنگی هنری
و ورزش��ی آس��مان هش��تم از ویژه برنامههای
جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع) است که هر
ساله در دهه کرامت و همزمان با میالد حضرت
فاطمه معصوم��ه(ع) و با هدف اش��اعه و ترویج
فرهنگ رضوی در میناب آغاز و تا میالد حضرت
علی بن موسیالرضا(ع) ادامه دارد.
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رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

کار فرهنگی زیر بیرق رضوی در جهان خسته از خشونت ،تاثیرگذار است

ابراهیم�ی ترکمان با اش�اره به ش�رايط دوران
زندگي امام رضا(ع) گف�ت :وجهه عاطفي امام
رضا(ع) نزد مردم پررنگتر شده و جهان امروز
كه از خش�ونتها و جنگها خس�ته است ،اين
جنبه برايش گيرايي خاص دارد لذا قرارگرفتن
زير پرچ�م رضوي كار هر فع�ال فرهنگي را در
خارج از كشور تسهيل ميكند.
برگزاری این جش�نواره عالوه بر فضاس�ازی
رضوی در اس�تانهای مختل�ف ،در بخش بین
المل�ل نیز ب�ا همت و راهب�ری و برنام�ه ریزی
س�ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی معنویت
خاصی را در کش�ورهای مختلف ایجاد می کند
و دامنه بهره مندی از معارف رضوی را در دیگر
مجامع اسالمی نیز می گستراند و همین زمینه
ای را برای ترویج و تبلیغ معارف اهل بیت علیهم
السلام فراهم می کن�د؛ از ای�ن رو و به منظور
واکاوی سیاس�تها و راهبردهای این سازمان
در برگزاری بخ�ش بین الملل جش�نواره امام
رضا(ع) با دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان ،رییس
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به گفت و
گو پرداخت�ه ایم که مش�روح آن به حضورتان
تقدیم می شود:

اس��ت و آن جنبه مهرباني و عاطفي امام هش��تم(ع)
اس��ت .به هرحال با توجه به شرايط دوران زندگي آن
امام همام(ع) ،وجهه عاطف��ي امام رضا(ع) نزد مردم
پررنگتر شده است و جهان امروز كه از خشونتها و
جنگها خسته است ،اين جنبه برايش گيرايي خاص
دارد ل��ذا قرارگرفتن زير پرچم رض��وي كار هرفعال
فرهنگي را در خارج از كشور تسهيل ميكند.
س�ازمان فرهن�گ و ارتباط�ات اسلامي
هم�كاري در برگ�زاري جش�نواره بينالمللي
امام رضا(ع) را با چه نگاهي و در چه سطحي از
اولويت دنبال ميكند؟
در تقويم فعاليتهاي س��االنه س��ازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي برگزاري جش��نواره بينالمللي
ام��ام رض��ا(ع) از عناوي��ن اصلي اس��ت و چندين
ماه س��تاد س��ازمان و نمايندگيهاي فرهنگي در
كش��ورهاي مختلف بخش اعظم وقت خود را صرف
برگزاري هرچه باش��كوهتر اين جشنواره ميكنند.
از دعوت و انج��ام مقدمات اعزام ميهمانان خارجي
جشنواره به ايران گرفته تا برگزاري ويژه برنامههاي
اين جش��نواره در كش��ورهاي مختلف جهان ،همه
و همه توس��ط اين س��ازمان ص��ورت ميگيرد .لذا
سازمان به عنوان مسئول بخش بينالملل جشنواره
امام رضا(ع) يكي از اصليترين بخشها را مديريت
ميكند و تالش دارد تا آن را به بهترين وجه انجام
دهد .بنابراين برگزاري اين جشنواره از اولويتهاي
مهمس��ازماناس��ت.
دس�تاوردهاي اي�ن جش�نواره در ح�وزه
فرهنگي در سطح بينالمللي چه بوده است؟
پ��س از فعاليتهاي چندينس��اله س��ازمان بويژه
نمايندگيه��اي فرهنگ��ي در خ��ارج از كش��ور در
اين زمين��ه با دس��تاوردهاي خوبي روبرو هس��تيم.
دوستداران امام رضا(ع) در كشورهاي مختلف اكنون
بسيار دلگرم شدهاند كه تالش خالصانه آنها اينك در
جايي ديده و از آن تقدير ميش��ود و پس از استقبال
ف��راوان آنها ما مجمع جهاني خادم��ان رضوي(ع) را
سال گذشته تأس��يس كرديم كه از دس��تاوردهاي
مهم اين جشنواره محسوب ميشود .شخصيتهاي

س�ازمان فرهن�گ و ارتباطات اسلامي به
عن�وان مؤثرتري�ن مجموع�ه فعّ�ال در حوزه
فرهنگ در خارج از كشور چه برنامههايي براي
پيوند س�بك زندگي مس�لمانان غيرايراني با
آموزههاي اهل بيت( ع) به ويژه مفاهيم رضوي
دارد؟
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي مسئول روابط
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با كشورها و ملتهاي
ديگر است و براي انجام اين مس��ئوليت ،بيش از 82
نمايندگ��ي فرهنگي در  60كش��ور جه��ان دارد كه
به ش��يوههاي مختل��ف ،فرهنگ اس�لامي – ايراني
كشورمان را به نخبگان و عموم مردم معرفي مينمايد.
همچنين بايد توجه داشته باش��يم كه چه بخواهيم
و چ��ه نخواهيم جه��ان م��ا را يعني عم��وم ايرانيان
را ب��ه ارادتمان به اه��ل بيت عصم��ت و طهارت(ع)
ميشناسد ،لذا هرگونه فعاليت فرهنگي ما طبيعتا در
اين راستا ارزيابي ميشود .اما به صورت خاص ،سازمان
برنامههاي ويژه اي را در اين زمينه به اجرا درميآورد.
از اعزام مبلغين در مناسبتهاي مختلف گرفته تا اعزام
گروههاي تواش��يح در ماه مبارك رمضان و تا تمهيد
برگزاري مراسم س��وگواري حضرت اباعبدا(...ع) در
كش��ورهاي ديگر ،همه و هم��ه در اين چارچوب قرار
ميگيرند .به ص��ورت خاص در مورد مفاهيم رضوي،
بايد عرض كنم كه س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات از
ديرباز در وس��ط ميدان است و براساس شرح وظايف
خود ،مسئوليت بخش بينالملل جشنواره امامرضا(ع)
را برعهده گرفته است.
در خصوص امام رضا(ع) يك ويژگي خاص مش��اهده
ميش��ود كه در خارج از كشور كارها را آسانتر كرده
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برجس��ته غيرايراني كه عالقهمند خدمت به فرهنگ
واالي رضوي هستند در اين مجمع منسجم شدهاند
تا تالشهايشان در كش��ورهاي مختلف از چارچوبي
واحد و انسجامي يكپارچه برخوردار شود .ما نيز همه
گون��ه حمايت را از اين مجمع انجام مي دهيم .پس از
چند سال برگزاري جشنواره بينالمللي امام رضا(ع)
در خارج از كش��ور اكنون دوستداران آن حضرت(ع)
در كشورهاي مختلف هر س��ال سالروز ميالدشان را
انتظار مي كشند ،چرا كه خاطرات خوشي براي آنان
از برگزاري جشنواره رقم خورده است.
س�ازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي چه
راهبردهايي ب�راي جذب و همراهي حداكثري
مسلمانان غيرايراني با آن تمهيد كرده است؟
تمام تالش م��ا غالبا در حوزه مس��لمانان غير ايراني
ق��رار ميگيرد .ايراني��ان مقيم خارج از كش��ور براي
مش��اركت در اين جش��نواره به عل��ت ويژگي ايراني
بودن و امامرضاي��ي بودن خود ،زمينه بهتري دارند و
گاهي اوقات به ما كمك هم ميكنند .اين مسلمانان
غيرايراني هستند كه ما ميبايست براي آشنايي آنان
با فرهنگ واالي رضوي تالش كنيم .ما عمده تالشمان
روي اي��ن بخش اس��ت و بحمدا ...با تش��كيل مجمع
جهاني خادمان رضوي كه عمدتا غيرايراني هس��تند
در اين زمينه فعال باشيم.
برنامههاي آتي سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمي براي ارتقاي كمّي و كيفي اين جشنواره
و فضاسازي معنوي در خارج از كشور چيست؟
امس��ال چهاردهمين دوره جشنواره بينالمللي امام
رضا(ع) برگزار ميش��ود و س��ازمان از دوره پنجم كه
اين جشنواره بينالمللي شده است مسئوليت بخش
بينالملل را عهدهدار بوده و با همكاري نهادهايي چون
مجمع جهاني اهل بيت(ع) ،جامعهالمصطفي(ص)،
وزارت ام��ور خارج��ه وبرخ��ي نهاده��اي ديگر اين
مس��ئوليت را به انجامرسانده است .در زمينه ارتقاي
كمي و كيفي فعاليتها ،در اين زمينه ما هر سال تالش
ميكنيم براساس برنامههايي كه ستاد جشنواره به ما
ابالغ ميكند و ابتكارات خودمان ،س��طح برگزاري را
باال ببريم.
امس��ال از فضاي مج��ازي در اختيار س��ازمان براي
برنامههاي مختلف جش��نواره اس��تفاده كردهايم و
ميخواهيم در س��الهاي آتي اين جنب��ه را تقويت
كنيم .چرا ك��ه امروز با مخاطب��ان در فضاي مجازي
بهتر ميتوان ارتباط برق��رار كرد .ضمن اينكه تالش
ميكنيم مجمع جهاني خادمان رضوي را منسجمتر
كرده و به سمت اهداف جشنواره پيش ببريم .ما امسال
 18نفر از اعضاي مجمع از حوزه كشورهاي اروپا و آسيا
را به ايران دعوت كردهايم تا در اينجا نشس��تهايی را
برگ��زار کنند .ضمنا هش��ت ت��ن از خادمان فرهنگ
رضوي هم از كش��ورهاي مختلف ،امس��ال ميهمان
جشنواره هستند و تالش مي كنيم هر چه بيشتر امام
رضا(ع) را به مخاطب خود بشناس��انيم چون اعتقاد
داريم هر كه اين امام عزيز(ع) را شناخت انوار معنويت
الهي بر زندگي اش خواهد تابيد.

آیت اهلل اعرافی:

جشنواره امام رضا(ع)می تواند فرصتی برای مبارزه با تکفیریها باشد
مدی��ر حوزههای علمیه کش��ور گفت :اگر
س��بک تعامل میان مذهب��ی و گفتگوهای
میان امت اس�لام را از ام��ام(ع) دریافت و
تحلیل و ب��ه جهان عرضه کنی��م می توان
توطئههای تکفیر را خنثی کرد و امید است
جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در این باره
اهتمام داشته باشد.
آی��ت اهلل علیرضا اعراف��ی ،مدیر حوزههای
علمیه کشور درباره تاثیر برنامههای تبلیغی
ترویجی همچون برگزاری جش��نواره بین
المللی امام رضا(ع) در فضاس��ازی معنوی
در جامعه و پیوند مردم با آموزههای رضوی
اظهار کرد :نخب��گان و فرهیختگان حوزه و
دانش��گاه وظیفه دارند که معارف سازنده و
نورانی اسالم و اهل بیت(ع) را در بخشهای
مختلف سبک زندگی به نسل امروز منتقل
کنند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��یوههای نش��ر و
فرهنگسازی در هر عصر و زمانه ای متفاوت
و در ح��ال تح��ول و تکامل اس��ت ،گفت:
روشهایی نوین همچون برگزاری جشنواره
نیز در دنیا تجربه شده و طبعا باید ما نیز برای
فرهنگسازی دینی و اصالح سبک زندگی از
آن بهره ببریم .از این رو ،برگزاری جشنواره
بین المللی امام رضا(ع) نیز اقدامی شایسته
است و جای تقدیر و سپاس دارد و امید است
هر سال عمق و دامنه بیشتری بیابد.
آی��ت اهلل اعراف��ی درباره رس��الت نخبگان
در اس��تخراج و وارد کردن آموزههای اهل
بیت(ع) به سبک زندگی مردم بیان کرد :نشر
و اش��اعه فرهنگ صحیح و غنی ،شیوههای
گوناگونی دارد اما در اصل ارائه محتوا با توجه
به نیازهای عصر ما است حضور نخبگان اثر
باالیی دارد .گاهی معارف ائمه(ع) با شیوه ای
نامناسب با زمان عرضه می شود که تحریف
یا دلزدگی را به دنبال دارد ،از این رو ،نخبگان
به ویژه در حوزه و دانشگاه هم در تولید معانی
و معارف الهی و هم نشر و اشاعه صحیح آن
نقش دارند.
مدیرعام��ل جامع��ه المصطف��ی العالمیه
محوری��ت محور ق��رار دادن نخبگان حوزه
و دانش��گاه در تبیین و تروی��ج معارف اهل
بی��ت(ع) را صحی��ح و ضروری دانس��ت و
تصریح کرد :اگر نشر معارف و فرهنگ دینی
در دس��ت صاحبان فکر و اندیشه نباشد هم
در مضمون و هم در ش��یوه دچار نابسامانی
می ش��ویم؛ در حوزه معارف رضوی نیز این
مطلب صادق است و انتظار می رود جشنواره

امام رضا(ع) بتواند در بازتولید و نشر معارف
عترت(ع) ،نخبگان را فعال تر کند.
وی درب��اره اس��تفاده از آموزههای رضوی
ب��رای مبارزه ب��ا جریانه��ای تکفیری که
م��ی خواهن��د چهره اس�لام و ائم��ه(ع) را
مخدوش کنند ،تاکید کرد :بی تردید یکی
از ابعاد زندگی حضرت رضا(ع) گفتگوهای
منطقی و ارتباطات سازنده و علمی در قالب
احتجاج��ات و مناظراتی بود که با صاحبان
ادیان و فرق و مذاهب گوناگون داش��ته اند،
این سبک از تعامل میان دینی ،میان مذهبی
و میان فرقه ای یکی از نکتههای برجس��ته
زندگی امام رضا(ع) است.
آی��ت اهلل اعراف��ی ادامه داد :در ش��رایط

نش�ر و اش�اعه فرهن�گ صحیح و
غن�ی ،ش�یوههای گوناگونی دارد
ام�ا در اصل ارائ�ه محتوا ب�ا توجه
به نیازه�ای عصر ما اس�ت حضور
نخبگان اثر باالیی دارد
کنونی جهان اس�لام که در میان مذاهب
اس�لامی ،افرادی ب��ه کوچکتری��ن بهانه
دس��ت به تکفیر و ت��رور می زنن��د قطعاً
بازگشت به سنت و روش رضوی ،بهترین
وسیله برای تعامل با فرق و مذاهب است.
بدون تردی��د همانطور که ام��ام رضا(ع)
ّاس ل َ ْو َعل ِمُ وا مَحاسِ ��نَ
فرمودندَ « :فإ َِّن الن َ

کَالمِنا الَتَّ َبعُون��ا؛ مردم اگر به زیباییهای
کالم م��ا پی ببرند حتم��ا از ما پیروی می
کنند ».اگر س��بک تعامل میان مذهبی و
گفتگوهای میان امت اسالم را از امام(ع)
دریافت و تحلیل و ب��ه جهان عرضه کنیم
می توان توطئهه��ای تکفیر را خنثی کرد
و امید اس��ت جش��نواره بین المللی امام
رضا(ع) در این باره اهتمام داشته باش��د.
مدیر حوزههای علمیه کش��ور زندگی امام
رضا(ع) را پررمز و راز و ذوابعاد دانست و ابراز
کرد :ایشان هم از نظر میراث روایی گنجینه
ای فاخر بر جای گذاش��ته ان��د و هم از نظر
تاریخی آموزههایشان در مقابل هجمههای
فرهنگ��ی آن دوران که از خ��ارج مرزهای
اس�لام و نیز هجمههای فکری سیاس��ی از
ناحیه دستگاه خالفت صورت می گرفت و
همچنین مواضع ایشان در گفتگوهای دینی
و رفع ش��بهات و پاالیش اندیشه شیعیان و
صیانت آنها از انحرافاتی که از سوی واقفیه
و  ...رواج می یافت ،برای ما سرش��ار از درس
و عبرت است.
آیت اهلل اعرافی تاکید کرد :با توجه به آنکه
ام��ام رضا(ع) در عص��ر پُرغوغایی زندگی
می کردند و جریانهای مختلف فرهنگی
درص��دد تخریب و تحری��ف فرهنگ ناب
اسالم بودند ،ش��ناخت آن عصر و مواضع
امام(ع) ،در عرصه ملی و بین المللی الهام
بخش است؛ از این رو ،بازگشت به معارف
و سنن رضوی ،در اصالح فرهنگ و مقابله
با آسیبهای فرهنگی به ویژه در کمک به
نسل جوان برای مقابله با انحرافات بسیار
موثراس��ت.
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(ع)

بینالملل

معاون ارتباطات و امور بینالملل جامعهالمصطفی اعالم کرد

تبلیغ فرهنگ رضوی توسط 30هزار دانشجوی خارجی

گسترۀ وسیع جشنواره بینالمللی امام رضا(ع)
در بیش از  77کش��ور جهان باعث ش��ده است
ک��ه این جش��نواره بیش از پی��ش از همۀ منابع
موجود ب��رای نش��ر فرهنگ رض��وی در جهان
اس��تفاده کند و این مناب��ع نیازمند هماهنگی و
سازماندهی منظم برای هر چه بهتر برگزارکردن
جش��نواره در کش��ورهای مختلف جهان است.
جامعهالمصطفیالعالمیه با بهرهگیری از هزاران
دانشجوی خارجی از ملیتهای مختلف توانسته
اس��ت به بازوی قدرتمندی برای نش��ر و ترویج
فرهن��گ و مع��ارف رض��وی توس��ط نخبگان و
دانشجویان تحصیلکرده در ایران تبدیل شود،
اما این فعالیتها و برنامهه��ا چگونه و طبق چه
دستورالعملهایی در کشورهای خارجی برگزار
میشود؟
ل�زوم نش�ر معارف اهل بی�ت بهصورت
علمی
معاونارتباطاتواموربینالمللجامعهالمصطفی
در این باره گفت :جامعهالمصطفی با بهرهگیری
از 30هزار دانش��جو و 40هزار فارغالتحصیل از
 22ملیت در  60کش��ور جهان ،یکی از نهادهای
کمنظیر و در واقع بینظیر در جمهوری اسالمی
ایران اس��ت که در عرصه دی��ن و دانش فعالیت
میکند .حجتاالسالموالمسلمین حکیمالهی
با اشاره به اینکه معارف اهل بیت باید بهصورت
علمی و فلسفی در جهان نش��ر پیدا کند ،گفت:
ظرفیتی که ما امروز داری��م ،فکر میکنم کمتر
نهادی در اختیار دارد؛ بر همین اساس ،ما تالش
میکنیم که آموزههای دینی برگرفته از معارف
اهل بیت را در س��طح جهان بهص��ورت علمی و
فلسفی منتش��ر کنیم و از این رهگذر ،میتوان
گفت یکی از ش��خصیتهایدُرافش��ان دین و
تاریخ ما ،امام رضا(ع) است که ایشان هم از لحاظ
مباحث علمی شهرت دارد و هم از نظر سیاسی و
هم از نظر برخورد با پیروانِ مذاهب دیگر.
از همۀ ابزارها برای نشر فرهنگ رضوی
استفاده کنیم
وی در ادام��ه ب��ه فعالیته��ا و برنامهه��ای
جامعهالمصطفی در راس��تای نش��ر آموزههای
ام��ام رضا(ع) اش��اره کرد و افزود :م��ا با توجه به
ساحتهایی که اشاره شد ،تالش کردیم با تکیه
بر این س��ه محور به نشر آموزههای امام رضا(ع)
اقدام کنیم؛ اقدامات ما شامل برگزاری نشستها
و همایشهای علمی با بهرهگیری از سیره و رفتار
رضوی ،تولید علم و دانش از طریق چاپ کتاب و
مقاله در راستای ترسیم و تدوین تمدن اسالمی
بر پایۀ فرهنگ رضوی ،برگزاری جشنوارۀ رضوی
در کش��ورهای مختلف و برپایی نمایشگاههای
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فرهن��گ رض��وی در کش��ورهای مختلف برای
آش��نایی نخبگان و اه��ل علم ب��ا فرهنگ امام
رضا(ع) ،برگزاری فعالیتهای علمی و فرهنگی
و برگزاری دورههایی مانند خطاطی ،عکاس��ی و
نمایشنامهنویسی با محوریت سیرۀ امام رضا(ع)
و همچنین برگزاری میزگردها و گفتگوهایی با
تمرکز بر فرهنگ و گفتمان رضوی است.
وی تصریح کرد :ما باید از این میراث گرانبهایی
که امام رضا(ع) برای ما بهجا گذاش��ته اس��ت،
بیشترین استفاده را بکنیم.
خارجی حوزۀ فرهنگ رضوی را
ِ
نخبگان
معرفی میکنیم
حجتاالسالموالمسلمین حکیمالهی در ادامه
به فعالیته��ای برونم��رزی جامعهالمصطفی
بهعنوان کارگزا ِر فعالیتهای بینالمللی در کشور
اشاره کرد و گفت :شناسایی افرادی که در حوزۀ
فرهنگ رضوی در کش��ورهای مختلف فعالیت
میکنند و معرفی آنها به دبیرخانۀ جش��نوارۀ
بینالمللی امام رضا(ع) ،معرفی خادمان رضوی
از کش��ورهای مختلف به جش��نواره ،برگزاری
همایشه��ا و اجالسهای علمی ب��ا موضوعات
فرهنگ رضوی در داخل و خارج با پیشنهادهای
جش��نواره و همچنی��ن برپایی نمایش��گاههای
فرهنگ رضوی با آثاری که از دبیرخانۀ جشنواره
در اختیار ما قرار میگیرد ،از جمله اقداماتی است
که با همکاری مستقیم جش��نوارۀ امام رضا(ع)
صورت میگیرد.
وی اف��زود :همچنی��ن ب��ا هم��کاری دبیرخانۀ
جش��نواره ،اقدام ب��ه برگزاری هفت��ۀ فرهنگ
رضوی میکنیم که برنامههای این بخش شامل
برگزاری مسابقات شعرخوانی ،نمایشنامهخوانی
و برپای��ی میزگرده��ا و نشس��تهای علم��ی و
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(ع)

فرهنگی در حوزۀ فرهنگ رض��وی و همچنین
دیگر فعالیتهای هنری ش��امل سرود ،نقاشی،
خطاطی و تولید نرمافزار رضوی است.
برنامههای برونمرزی بر عهدۀ نخبگان
بومی است
مع��ا و ن ا ر تبا ط��ا ت و ا م��و ر بینا لمل��ل
جامعهالمصطفی ،اجرای برنامههای برونمرزی
این نهاد را بر عهدۀ نخبگان بومی همان کشورها
اع�لام ک��رد و گف��ت :سیاس��تگذاری کالن،
برنامهری��زی و نظارت بر روند اج��رای برنامهها
و فعالیتهای جش��نواره در خارج از کش��ور بر
عهدۀ ماس��ت ،ولی اجرای این برنامهها بر عهدۀ
افراد بومی در کش��ورهای مختلف جهان است؛
عالوه بر ای��ن نمایندگان ما ب��ر روند اجرای این
برنامهها نظ��ارت میکنند ،اما قبل از آن ما برای
اجرای ای��ن برنامهها دس��تورالعملهایی برای
نمایندگانمان ارس��ال میکنی��م و آنها بعد از
جش��نواره گزارشهایی از اجرای برنامه برای ما
میفرستند.
حجتاالسالموالمسلمین حکیمالهی در پایان
س��خنان خود ،گس��ترش برنامههای جشنواره
بینالملل��ی ام��ام رضا(ع) را خواس��تار ش��د و
خاطرنش��ان کرد :این جش��نواره توانسته است
تا حدود زیادی به نش��ر و توسعۀ فرهنگ رضوی
کمک کن��د ،ولی با توجه به گس��ترش فرهنگ
رض��وی در بخشه��ای مختلف زندگ��ی ،نیاز
اس��ت فعالیتهای ما در ایران و خارج از کش��ور
گستردهتر شود؛ از سوی دیگر باید به فعالیتهای
پژوهش��ی اهمیت بیش��تری داد؛ فعالیتهایی
که بتوان��د ماندگارت��ر و تاثیرگذارتر جلوه کند.
پیش��نهاد میکنم که با گسترش این فعالیتها
دوستان بتوانند برنامهای با عنوان «کتاب سال

معاون امور بینالملل مجمع جهانی اهل بیت:

وظیفۀ اصلی ما بومیسازی فرهنگ رضوی در کشورهای مختلف است
مجم��ع جهانی اه��ل بی��ت بهعن��وان یک
س��ازمان غیردولتی و جهانی ،در سال ۱۳۶۹
هجریشمسی بهدست جمعی از نخبگان پیرو
اهل بیت(ع) و تحت اش��راف مرجعیت شیعه
تأسیس شد تا وظیفۀ شناسایی ،سازماندهی،
آموزش و پشتیبانی از عالقهمندان به خاندان
پیامبر را عهدهدار شود .با نزدیکشدن به زمان
برگزاری جش��نواره بینالمللی امام رضا(ع)
س��ازمانهای متولی نش��ر معارف اهل بیت
در کش��ورهای مختلف دس��تبهکار شدهاند
تا برنامههای خود را با کیفیت بهتری نسبت
به ادوار گذش��ته برگزار کنند .مجمع جهانی
اه��ل بیت بهعن��وان یکی از با س��ابقهترین و
پیشروترین سازمانهای مردمنهاد کشور در
این زمینه سابقۀ طوالنی و تأثیرگذاری دارد.
در این ب��اره با معاون ام��ور بینالملل مجمع
جهانی اهل بیت درب��ارۀ فعالیتهای مجمع
در برگزاری جش��نواره امام رض��ا(ع) گفتگو
کردهایم.
ترجمۀ  1800کتاب به  50زبان زندۀ دنیا
مع��اون بینالملل مجمع جهان��ی اهل بیت
نش��ر و ارتقای فرهنگ اسالمی در کشورهای
مختلف دنیا را مهمترین وظیفۀ مجمع دانست
و گفت :مجمع جهانی اهل بیت یک سازمان
مردمنهاد(انجیاو) و غیردولتی است که در
حوزههای نشر معارف و فرهنگ اهل بیت در
راستای ارتقای سطح فرهنگ و نگاه اسالمی
در کشورهای مختلف فعالیت میکند و یکی از
مسئولیتهای ما در این مجمع دفاع از کیان و
هویت پیروان اهل بیت در خارج از کشور است.
محمد س��االر ادامه داد :در این رابطه مجمع
فعالیته��ای مختلف��ی در بع��د تبلیغاتی و
اقتصادی داشته است؛ یکی از فعالیتها چاپ
و ترجمۀ حدود  1800کتاب به  50زبان زنده
دنیاس��ت و دیگر برگزاری اردوهای مختلف
فرهنگی ،علمی و مذهب��ی در خارج و داخل
کشور است؛ عالوه بر این ،ما هر چهار سال یک
بار اجالس عمومی مجمع را با حضور  700نفر
از  120کشور جهان برگزار میکنیم؛ آنها هر
چهارسال یک بار به ایران میآیند و در رابطه با
نقاط ضعف و قوت و چالشهای پیش رو بحث
و تبادل نظر صورت میگیرد.
 3400مبل�غ در کش�ورهای مختلف
داریم
ساالر با اشاره اینکه باید تقسیم کار بیشتری
بین نهادهای متولی صورت بگیرید تا بتوانیم
به بهترین نحو ممکن فعالیتهای برونمرزی
را پیش بگیریم ،گفت :ما حدود  3400مبلغ

در ح��دود  70کش��ور دنیا را تحت پوش��ش
خود داریم ک��ه در ارتباط با م��ا فعالیتهای
فرهنگی و مذهبی را در کشورهای خودشان
پیگی��ری میکنند؛ در این بی��ن از نهادهایی
همچون بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) و سازمان
فرهن��گ و ارتباط��ات اس�لامی و همچنین
جامعهالمصطف��ی و نهادهای��ی ک��ه متولی
فعالیته��ای فرهنگ��ی در خارج از کش��ور
هس��تند ،کمک میگیریم و متقابال به آنها
کمک میکنیم؛ با این حال فکر میکنم باید
یک تقس��یم کار جدی هم بین نهادها وجود
داشته باش��د تا عالوه بر اینکه موازی کاری
صورت نگیرد ،بتوانیم تاثیرگذاری بیش��تری
داشته باشیم.
مع��اون بینالملل مجمع جهان��ی اهل بیت،
بنیاد فرهنگی ام��ام رضا(ع) را از برکات نظام
جمهوری اس�لامی ایران برشمرد و گفت :در
داخل کش��ور به برکت این نهاد فعالیتهای
خوبی در حوزۀ نشر معارف رضوی انجام گرفته
اس��ت ،ولی در خارج از کشور فکر میکنم که
این فعالیتها کمرنگ بوده است و باید بیشتر
از اینها کار کرد.
وی با بیان اینکه بومیسازی فرهنگ رضوی
در کش��ورهای مختلف یکی از وظایف اصلی
ماست ،افزود :نمیتوان کتمان کرد که تا االن
واقعا کارهای خیلی خوبی صورت گرفته است؛
از جمله ترجمۀ س��خنان امام رضا(ع) که در
چندین جلد با همکاری آستان قدس رضوی
و بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) چاپ و منتش��ر
ش��ده اس��ت ،ولی ما بهعنوان دس��تگاههای
متولی وظیفه داریم زندگی این بزرگواران را در
کشورهای مختلف بشناسانیم و نهادینه کنیم.
بهج�ای دول�ت باید از م�ردم کمک

بگیریم
محمد ساالر کمکهای مردمی را بهمراتب از
بودجههای دولتی تأثیرگذارتر دانست و تأکید
کرد :ما باید بهجای اینکه از بودجههای دولتی
اس��تفاده کنیم ،از خودیاری مردم برای نشر
این معارف کمک بگیریم؛ مثال هزینۀ همین
جشنهایی که در مناسبات مختلف در کشور
برگزار میش��ود بر عهده خود مردم اس��ت و
میبینید که مردم با چه شور و حرارت خاصی
این جشنها را برگزار میکنند.
معاون ام��ور بینالملل مجم��ع جهانی اهل
بیت ادامه داد :از فعالیتهای دیگر ما ارس��ال
بستههای فرهنگی به کشورهای مختلف است
و از جملۀ این اقالم بروش��ورها و کتابهایی
است که بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) در اختیار
ما قرار داده اس��ت و ما آنها را به کش��ورهای
هدف ارسال میکنیم.
وی در ادام��ه هدف از ایج��اد مجمع خادمان
رضوی را ت��داوم ارتباط با نخب��گان و فعاالن
فرهنگ رضوی در س��طح جهانی دانس��ت و
اظهار داش��ت :این پیشنهاد اولین بار از طرف
مجمع مطرح شد؛ به هر حال در ادوار گذشته
عدۀ زیادی از فعاالن و خادمان فرهنگ رضوی
با ما همکاری میکردند و مجمع خادمان برای
تدوام هم��کاری و بهرهمن��دی از این فعاالن
ایجاد شده است.
وی درباره شرایط حساس منطقه و لزوم تبیین
و انتشار هر چه بهتر فرهنگ اهل بیت در خارج
از مرزهای کشور ،گفت :امیدواریم که بتوانیم
بیش از پیش معارف اهلبیت را در کشورهای
مختلف بومیسازی کنیم تا در شرایط حساس
منطقه ،رفتارهایی که گروههای تکفیری بهنام
اسالم در جهان نشر میدهند ،خنثی شود.
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

بینالملل

دبیر محتوایی بخش بین الملل جشنواره امام رضا(ع):

جشنواره امام رضا(ع) بر ظرفیتهای بومی در بخش بین الملل تکیه دارد
دبی�ر محتوای�ی بخ�ش بی�ن المل�ل

اس��ت چراکه در فضای کنونی جهان که حرمت،
انسانیت و انصاف زیر پا گذاشته شده و منشهای
ضدعقالنی در روابط بین المللی اجرا می ش��ود،
این دو کلیدواژه یعنی «گفت و گو» و «عقالنیت»
که تش��یع نیز به کارب��رد آنها افتخ��ار می کند،
ضرورت دارد.
باید توجه داشت گفت و گو به عنوان منش انسانی
و اسالمی برای حل مسائل خانوادگی ،دینی و...
در من��ش حض��رت(ع) و در ارتباط ب��ا اصحاب،
مخالفان ،پیروان ادیان و ...دیده می شود که بعضا
در قالب مناظره نیز رخ داده اما در جوامع اسالمی
و غیراسالمی فراگیر اس��ت؛ از این رو ،این شعار
محور هم��ه برنامهها و نشس��تهای بخش بین
الملل جشنواره امام رضا(ع) در سال جاری است.
جشنواره امام رضا(ع) در بخش بین الملل
و در کش�ورهای مجری چه آث�ار و برکاتی
داشته و چه عواملی بر تشدید این اثرگذاری
موثر بوده است؟
تاثیر از دو جهت قابل بررسی است :نخست آنکه

جش�نواره امام رض�ا(ع) با بی�ان اینکه
بخش بین الملل جش�نواره امام رضا(ع) بر
استفاده از ظرفیتهای بومی مثل مساجد
تکی�ه دارد ،گف�ت :مانای�ی و تاثیرگذاری
کارهای بومی مردمی بس�یار بیشتر از کار
رسمی و فرمیک مسئوالن است.
ب�ی تردی�د برنامههای فرهنگ�ی هنری با
محوریت ائمه(ع) در عرصه بین الملل ،می
توان�د در تلطیف فضایی ک�ه گروهکهای
تروریس�تی همچون داعش علیه اسالم و
اهل بیت(ع) ایجاد کرده اند ،تاثیری شگرف
داشته باشد که تجربههای نظام در این باره
بهترین شاهد اس�ت؛ از جمله این برنامهها
جش�نواره بین المللی امام رضا(ع) اس�ت
که توانس�ته ارتباط خوبی ب�ا مخاطبان در
کش�ورهای مختلف برقرار کند؛ از این رو و
در بررس�ی ابعاد اثرگ�ذار آن در پهنه بین
الملل با دکتر محمود واعظی ،دبیر محتوایی
بخش بین الملل جشنواره امام رضا(ع)
و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به
گفت و گو پرداخته ایم که مش�روح آن
به حضورتان عرضه می شود:
ب�ا توجه ب�ه آنکه بخش بی�ن الملل
جش�نواره امام رض�ا(ع) ب�ه راهبری
س�ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
اجرا می شود ،این سازمان برای عمق و
دامنه بخشیدن به هدف این جشنواره
چه تدارکاتی دیده است؟
امسال سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی
با توجه به ماموریت س��اماندهی بخش بین
المل��ل جش��نواره ب��ا هم��کاری نهادهایی
همچون جامعه المصطف��ی(ص) العالمیه،
مجمع جهانی اهل بیت(ع) ،آستان قدس رضوی،
وزارت علوم و بخش بین الملل آموزش و پرورش
در بیش از  80کشور برنامههای ویژه ای دارد.
برپایی نمایشگاههای هنری و عرضه آثار ،برگزاری
جشنها ،همایشها و نشس��تهای تخصصی و
مس��ابقات محلی با تمرکز ب��ر کتابهای خاص،
آماده سازی و ارسال مجموعه اقالم فرهنگی و نیز
توزیع چندین هزار فلش ش��امل مجموعه کتب،
مقاالت و پوس��تر و  ...از جمله این برنامهها است؛
عالوه بر این ،هفته فیلم رضوی نیز برگزار می شود.
آی�ا مح�ور خاص�ی ب�رای برنامهه�ای
چهاردهمین جش�نواره امام رض�ا(ع) در
بخش بین الملل لحاظ ش�ده اس�ت؟ دلیل
انتخاب این محور و مبنا چیست؟
بل��ه« ،گفت و گ��و و عقالنی��ت از منظر حضرت
رضا(ع)» ب��ه عنوان ش��عار س��ازمان فرهنگ و
ارتباطات اس�لامی در برگ��زاری چهاردهمین
جش��نواره بین المللی امام رضا(ع) انتخاب شده
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بانیان و طراحان آن درپی کار فرمی نباشد چراکه
کارهای اداری و شکلی ،معموال عمق کمی دارند
و اینکه فقط درپی پُر کردن ساعات اداری باشیم
ب��ه ویژه در حوزه کار دین��ی هنری نتیجه بخش
نیس��ت؛ دوم آنک��ه کار باید به اقتض��اء محیط و
فراخور حال مخاطب باشد که از آن به بومی سازی
تعبیر می شود.
لذا در هر دوی ای��ن ابعاد هم در بنیاد بین المللی
امام رضا(ع) و هم در سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمی ،تالش شده تا اتکاء بر کار جمعی باشد نه
میز و بودجه و نیز با جویا شدن نظر مبلغان دینی
و کارشناسان ،کار به فراخور حال مخاطبان انجام
شود؛ برای مثال در عملی س��ازی شعار ،فقط به
همایشهای علمی تخصصی بسنده نمی شود و
برنامهها متنوع اند.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی برای
افزایش تاثیر این جش�نواره و فضاس�ازی
معنوی حاص�ل از آن رویکرد و راهبردی را

ویژه نامه چهاردهمین جشنواره
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

در پیش گرفته است؟
بخش بین الملل جشنواره امام رضا(ع) بر استفاده
از ظرفیتهای بومی مثل مس��اجد تکیه دارد ،به
عبارت بهتر ،س��عی بر حمایت اس��ت تا ایجاد و
برگزاری ،چراکه مانای��ی و تاثیرگذاری کارهای
بومی مردمی بسیار بیشتر از کار رسمی و فرمیک
مسئوالن است و همین بومی شدن کار و حضور
اف��راد عالقمن��د و باورمند ،ضمانت اثربخش��ی
جشنواره خواهد بود.
ب�ا توج�ه ب�ه اقدام�ات گروهکه�ای
تروریستی و تکفیری که آسیبهای جدی
به چهره اسالم ناب زده و موج اسالم هراسی
را تشدید کرده است ،آیا می توان از مجرای
برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا(ع)
به تلطیف این فض�ا و نمایش چهره حقیقی
اسالم امیدوار بود و اصال آیا چنین انتظاری
وارد است؟
تفکر تکفیر مصیبت بزرگ جهان اس�لام است،
دنی��ای وهابیت و تکفی��ر با دیالوگ س��الهای
اخیر خود ،چهره عقالنی و پُرمهر اس�لام را
مخدوش کرده اند لذا عالوه بر حساس��یت
مسلمانان نسبت به این حرمت شکنی ،طرح
مباحث از زبان ائمه(ع) به ویژه امام رضا(ع)
در ای��ن فضای تکفیر و خش��ونت گرایی که
همه انسانها از هر دین و مکتبی را مشمئز
می کند ،می توان��د در تلطیف و تنویر افکار
عمومی نسبت به اسالم و مکتب اهل بیت(ع)
راهگشا باشد.
بین خشونتهای تکفیریها با مکتب اهل
بیت(ع) قرنها فاصله است ،چاره ای نداریم
جز آنکه جلوههای زیبای اسالم را از مکتب
ائمه(ع) ب��ه عنوان اس��وههای عملیِ قرآن
عرضه کنی��م تا تلخیها را در ذائقه منصفان
جهان از بین ببریم.
بسیاری از حرکات افراطی برای آن است که ما در
عرصه بین الملل نتوانسته ایم فرهنگ تشیع را به
زبان بومی اقوام مختلف بشناس��انیم و متاسفانه،
کمکاری ما دشمن را پُرکار کرد! لذا همه نهادهای
فعال در عرصه بین الملل و موظف در حوزه تبلیغ
در این باره مقصرند چراک��ه اگر تمرکز هدفمند
داش��تند تا این آموزهها را با زب��ان منطق و بومی
کش��ورهای مختلف عرضه کنند جایی برای این
حرکات افراطی و تفریطی باقی نمی ماند!
با توجه به فرمایش امام رضا(ع) که فرمودند« :اگر
انسانها زیبایی کالم ما را درک کنند از آن تبعیت
می کنند ،».ح��رکات تکفیریها مانند کف روی
آبی است که ماندگاری و اصالت ندارد و امید است
طرح مباح��ث رضوی بتواند جای خود را در عالم
انسانی باز بکند البته این در گروی کار بیشتر ،هم
افزایی ،بسیج و تالشهای پیگیرانه نهادها به ویژه
دانشگاهها است که متاسفانه ارائه مقاالت سالیانه
آنها در این باره بسیار ناچیز است.

بخش بین الملل

بخش بین الملل چهاردهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و با همکاری مجمع
جهان�ی اهل بی�ت(ع) و جامعه المصطفی العالمیه و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کش�ور وزارت آم�وزش و پرورش و وزارت امور
خارجه در کشورهای ذیل برگزار می شود:
ردیف

نام کشور

ردیف

نام کشور

ردیف

نام کشور

1

اندونزی

27

لیبریا

53

ارمنستان

2

اوگاندا

28

گینه

54

انگلیس

3

تاجیکستان

29

گرجستان

55

آلبانی

4

قزاقستان

30

کلمبیا

56

قبرس

5

قطر

31

کانادا

57

بلژیک

6

آذربایجان

32

کامرون

58

ترکمنستان

7

عراق

33

کامبوج

59

زیمباوه

8

پاکستان

34

قرقیزستان

60

ژاپن

9

ترکیه

35

غنا

61

سوئد

10

بنگالدش

36

سودان

62

بحرین

11

آلمان

37

سنگال

63

عربستان سعودی

12

آمریکا

38

ساحل عاج

64

سیرالئون

13

افغانستان

39

تونس

65

فرانسه

14

تانزانیا

40

رواندا

66

بروندی

15

چین

41

تایلند

67

کومور

16

سنگال

42

بورکینافاسو

68

عمان

17

کویت

43

اوکراین

69

اتیوپی

18

لبنان

44

الجزایر

70

امارات

19

هند

45

ازبکستان

71

دبی

20

روسیه

46

آذربایجان

72

کوبا

21

اسپانیا

47

کشمیر

73

سریالنکا

22

میانمار

48

سوریه

74

کنیا

23

مراکش

49

فیلیپین

75

نروژ

24

مالی

50

مالزی

76

یمن

25

ماالوی

51

مصر

77

بالروس

26

ماداگاسکار

52

نیجریه
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بین المللی فرهنگی هنری امام رضا

(ع)

اینجا قم است یا مشهد؟!فریادهای «ای دُ ر یَم عصمت؛ یا حضرت معصومه(س)»
در میان اشک و لبخند در صحن و سرای قدس رضوی جاری شد
هزاران بانوی زائر و مجاور امام مهربانیها حضرت
علی بن موس��ی الرضا(ع) با اهت��زار پرچمهای
جشنهای دهه کرامت از میدان شهدای مشهد
مقدس به سمت حرم مطهر رضوی حرکت کرده و
با اجتماع در رواق امام خمینی(ره)؛ میالد کریمه
اهل بیت(سالم اهلل علیها) را به ساحت مقدس آن
امام همام تبریک و تهنیت گفتند.
س��اعت هش��ت و س��ی دقیقه صبح پنج شنبه
و در س��الروز فرخنده میالد آیینه زهرا(س�لام
اهلل علیها)؛ حضرت معصومه(س�لام اهلل علیها)؛
عرصه میدان ش��هدای مش��هد ممل��و از بانوان
ش��یفته و دلداده حریم امامت و والیت ش��د که
همنوای با مدیحه سرایان اهل بیت  -ضمن سر
دادن زمزمههای عاشقی  -مسیر عشق همیشگی
والیت یعنی از میدان ش��هدا تا بارگاه منور امام
رضا(ع) را پیاده روی نمودند.
در این اجتماع پرشور که با مداحی پرشور مدیحه
سرایانی چون میثم مطیعی همراه بود هزاران بانو
و دختران جوان و نوجوان و کودکان با شاخههای
گل و پرچمهای دهه کرام��ت مبارک باد ،طبل
جش��نهای ده��ه کرام��ت را ش��ادمانه به صدا
درآوردند و با نجوای یا معصومه(س�لام علیها) و
جانم رضا(ع) ،جانم رضا(ع) و پیش��تازی پرچم
متبرک آستان قدس رضوی و خادمان این امام
همام از میدان شهدا به سمت حرم مطهر رضوی
به حرکت درآمدند.
بر گامهای عاشقی در طول مسیر از کوچه و پس
کوچههای مس��یر خیابان ش��یرازی افزوده می
ش��ود .همه آمده بودند؛ پیر ،جوان و خردسال!...
بوی عطر و اس��پند بر معنویت این مسیر افزوده
و آنچه به چشم می آید؛ شوق وصل و رسیدن به
مضجع شریف رضوی بود تا زودتر تهنیت گوی
میالد مبارک خواهر غمخوار و عمه س��ادات به
امام الرئوف علی بن موس��ی الرضا(ع) باش��ند.
اشکهای ش��وق در ترنم فریادهای «ای دُر یَم
عصمت؛ یا حض��رت معصومه(س)» در صحن و
س��رای قدس رضوی جاری ش��د و مشتاقانه در
دریاف��ت پاداش و عیدی این می�لاد فرخنده بر
یکدیگر س��بقت می گرفتند .پاداش��ی که شاید
شفاعت باش��د! دختری را می بینم که می گرید
و م��ی خندد! م��ی گوی��د :جمع ش��فاعت امام
معصوم(ع) و خواهر انس��یه حوریایی ش��ان؛ رد
خ��ور ندارد! ابتدا زمزمه می کن��د :یا وجیها عند
اهلل اشفع لنا عنداهلل و بالفاصله ادامه می دهد :یا
وجیهه عنداهلل اشفعی لنا عنداهلل!
خادمان حریم ق��دس رضوی نیز س��نگ تمام
می گذارن��د چه آنکه میالد فرخن��ده ی خواهر
ولی نعمت شان است! جعبههای شیرینی و آب
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میوهها دست به دس��ت می گردد و در رواق امام
خمینی(ره) کام زائران و مجاوران را ش��یرین تر
می کند .آدمی در این ش��ور و اشتیاق زیارت می
ماند وقتی می ش��نود “ :گویند همه صل علی آل
محمد(ص) ،معصوم��ه(س) خوش آمد ،خوش
آمد”! .آیا اینجا قم اس��ت یا مشهدالرضا(ع)؟! هر
چه هست حریم امامت و والیت بر حسب کل نور
واحد یکی اس��ت! بماند که پای خواهر و برادری
نیز در میان باشد! .پرچمهای تیپ فاطمیون نیز
خودنمایی دلچسبی دارد! یاد عمه اعظم سادات
حضرت زینب(س) گرامی داشته می شود! اینجا
که غریبی بی معناس��ت اما غرب��ت زینب(س)؛
دلها را آتش می زند!.
حجه االس�لام علیرضا حدائق سخنران مراسم
اس��ت .پنهان نباشد که پیش از س��خنرانی این
استاد اخالق شاعران آیینی به مدیحجه سرایی
پرداختند .حدائق در دو بخش س��خن می راند:
کرامت اس�لام در قرآن و اشاره ای به مقام واالی
بزرگ بانوی جهان اسالم حضرت معصومه(س)
می پردازد.
خطیب مراس��م در اجتم��اع پرش��ور بانوان در
حرم قدس رضوی و در تش��ریح فضایل حضرت
معصومه(س) اظهار کرد :در روایتی از امام جعفر
ص��ادق(ع) تصریح ش��ده که ه��ر کس حضرت
فاطم��ه معصومه(س) را زیارت نماید؛ بهش��ت
بر او واجب می ش��ود .وی همچنین از ش��فاعت
به عنوان برترین ویژگی این بانوی آس��مانی نام
برد و خاطرنشان کرد :به عقیده بسیاری از علما
و بزرگان ش��یعه؛ بعد از حضرت زهرا(سالم اهلل
علیها)؛ هیچ بانویی دایره شفاعتش به گستردگی
شفاعت حضرت معصومه(س) نیست.
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بارگاه حضرت معصومه(س) گلباران شد

قم غرق در شور و شعف
در شب میالد بانوی کرامت شهر مقدس قم غرق
در نور و شادی بوده و بارگاه ملکوتی کریمه اهل
بیت(س) نیز میزبان خیل عظیم زائران است.
همزمان با میالد حضرت فاطمه معصومه(س)
دخت موسی بن جعفر(ع) شهر قم و حرم مطهر
بان��وی کرام��ت میزب��ان خیل عظی��م زائران و
مجاوران اس��ت و این ش��هر غرق در نور و سرور
شده است.
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ضریح مطهر حضرت معصومه(س) نیز با حضور
گسترده زائران گلباران شد و زائران فرا رسیدن
میالد دخت موسی بن جعفر(ع) و آغاز جشنهای
دهه کرامت را گرامی داشتند.
با برگزاری مراس��م گلباران مراس��م جشنهای
دهه کرامت آغاز شد و در طول این ایام و تا میالد
امام رضا(ع) حرم حضرت معصومه(س) و ش��هر
مقدس ق��م میزبان برنامههای متعددی اس��ت
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که به مناسبت این ایام تدارک دیده شده است.
در سالروز والدت حضرت معصومه(س) مراسم
وی��ژه خطبه خوانی در حرم ای��ن بانوی بزرگوار
برگزار می شود.
در ش��هر قم نیز مردم به پخش گل و ش��یرینی
می�لاد بان��وی کرام��ت را جش��ن گرفتهان��د و
مراسمهای مختلفی به مناسبت این روز مبارک
برگزار شده است.

