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امام خمینی)ره(:
  عتبه بوسی امام رضا)علیه السالم( آرزوی من است.

مقام معظم رهبری)مد ظله(:
اساس کار  وجود   مقد س حضرت علی بن موسی الرضا)علیه السالم( 

 فرهنگی و تبلیغی بوده است.

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران:
 اگرچه لطف همه ائمه اطهار)علیه السالم(  و به ویژه امام عصر)عج( 

همواره شامل حال ملت ایران بوده است اما معتقد م آنکه همیشه 
لطفش ما را نجات د اده امام هشتم بوده و واقعا هر کاری برای 

زائرین امام انجام دهیم باز هم کم است.

 وزیر محترم فرهنگ و ارشاد  اسالمی :
 تردیدی نیست که جشنواره موفقی 

)جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( ( با این همه دستاوردهای 
دلنشین و رویدادی با چنین وسعت و عظمت و این همه مخاطب، 
نیاز به حمایت بیشتر دارد. حمایتی که با جان و دل شکل می گیرد. 
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با حضور وزیر ارشاد و با قرائت پیام رییس جمهور سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( طی مراسمی باشکوه در مشهد الرضا)ع(به پایان رسید

س��یزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( هم زمان با ش��ب 
میالد باس��عادت ام��ام رضا)ع(، با حض��ور وزیر فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی،حضرت آی��ت اهلل س��عیدی تولی��ت ح��رم حضرت 
معصومه)س(، حضرت آیت اهلل اختری دبیر کل مجمع جهانی 
اهل بیت)ع(  و با قرائت  پیام  حجت االس��الم والمسلمین دکتر 
حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران طی مراسمی باشکوه 

در مشهد الرضا)ع( پایان یافت.
آیین باشکوه اختتامیه این جشنواره با حضور تعداد زیادی از مقامات کشوری 
و لشکری، استاندار خراسان رضوی،معاونت اماکن متبرکه و معاونت تبلغات و 
ارتباطات آستان قدس رضوی، چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
برگزیدگان جش��نواره امام رضا)ع(، مسئوالن اس��تانی، فرهیختگان حوزه و 
دانشگاه،دس��ت اندرکاران برنامه های جش��نواره در داخل و خارج از کشور، 
هنرمندان سرش��ناس ،میهمانان بین المللی، خادمان نمونه فرهنگ رضوی 
داخل و خارج از کش��ور،تعدادی از استانداران اس��تان های کشور،تعدادی از 
نمایندگان ولی فقیه در اس��تان ها،تعدادی از مسئوالن وزارت امورخارجه و 

اهالی فرهنگ، رسانه و اصحاب اندیشه و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
این مراس��م که با تالوت آیاتی از قرآن کریم توسط سید جواد حسینی، قاری 
بین المللی کش��ورمان آغاز شد،با قرائت صلوات خاصه حضرت امام رضا)ع( و 
مداحی پرش��ور ش��هروز حبیبی از مداحان  و با قرائت پیام  آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید ادامه یافت سپس سید جواد جعفری، 

دبیرجشنواره بین المللی امام رضا)ع( به ایراد سخن پرداخت. 

     اجرای سرود اقوام مختلف ایرانی در سال همدلی و همزبانی
اجرای گروه س��رود رض��وی از جمله ویژه برنامه های ای��ن آیین بود که مورد 

استقبال گسترده حضار قرار گرفت. 
در این گروه که عالوه بر زبان فارسی اشعاری در وصف حضرت رضا)ع( به 10 
لهجه و گویش محلی دیگر از گویش های ایرانی اجرا شد فضای معنوی خاصی 

به مراسم بخشید.
در ادامه این مراس��م علیرضا رش��یدیان، استاندار خراس��ان رضوی، به ایراد 
سخن پرداخت و آنگاه این بار نوبت عسگر شاهی زاده، شاعر آذری زبان کشور 
و برگزیده جش��نواره ش��عر رضوی به زبان ترکی آذری بود که پشت تریبون 
ق��رار گیرد و با لهجه ش��یرین ترکی که برخی از ابیاتش نیز به فارس��ی قرائت 
می ش��د، حال و هوای محل برگزاری اختتامیه جشنواره امام رضا)ع( را معطر 
به عطر رضوی کند.در ادامه علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی پیام 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران، 

به سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( را قرائت کرد.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سخنران پایانی آیین باشکوه اختتامیه 
سیزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( بود و با تجلیل از خادمان نمونه 

فرهنگ رضوی این مراسم باشکوه در مشهد الرضا)ع( پایان یافت.
از ن��کات قابل توجه آیین اختتامیه جش��نواره س��یزدهم نمایش��گاه دیدنی 
برنامه های موضوعی دراستان های مختلف بود که در راهروی منتهی به سالن 
اختتامیه برپا ش��ده بود و مورد توجه عالقمندان و مخاطبان جش��نواره امام 

رضا)ع( قرار گرفت.

آیین
 اختتامیه



3

م(
سال

ه ال
علی

ضا)
م ر

ما
ی  ا

نر
ی ه

نگ
ره

ی ف
ملل

ن ال
ه بی

وار
شن

  ج

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پیام حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حس��ن روحانی رئی��س جمهور اس��المی ایران   به س��یزدهمین 
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( را قرائت کرد.متن پیام بدین ش��رح 

است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم

کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست
والدت هشتمین اختر تابناک آسمان والیت و اسوه تدبیر و محبت؛ حضرت 
امام رضا)ع( را گرامی داشته و حضور تمامی هنرمندان و فرهیختگان متعهد 
را در سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری که به نام مبارک این 

امام همام زینت یافته ارج می نهم.
ایران عزیز ستاره هدایتی از منظومه والیت را روشنایی بخش دیدگان و امید 
آفرین دلهای خود س��اخته؛ که نماد علم و حکمت، فکر و منطق، و تدبیر و 
اعتدال بوده است. مناظرهای سنگین و سدید آن حضرت با سران و علمای 
ادیان و فرقه های هم عصر ایشان، مایه مباهات و فخر اسالم و بویژه تشیع در 

سراسر ادوار تاریخ بوده و خواهد بود.
این جش��نواره مبارک که برای ترویج اندیشه های ناب و اعتدال  رضوی، و با 
محوریت گفتگوی بین ادیان و مذاهب و تکیه بر منطق و استدالل در موارد 
اختالفی برگزار شده، می تواند بستری مناسب برای تعامل سازنده در جهان 

و بویژه در همدلی و همگرایی پیروان ادیان و مذاهب فراهم سازد.
دستاورد یک س��ال توجه ویژه و مش��ارکت همدالنه با اهالی نیک اندیش 

فرهنگ و ادب و ش��یفتگان اقلیم پرط��راوت و امید بخ��ش هنر، گنجینه 
گرانبهایی اس��ت که آثار و ثمرات ماندگار آن می تواند منشاء خالقیت ها و 

آفرینش های تازه و اثرگذار شود. 
یقیناً این اقدام چش��مگیر که به اهتمام عاشقان گسترش و ترویج فرهنگ 
رضوی برگزار شده، گامی بزرگ در راه اعتالی سرمایه های معنوی و فرهنگی 

ملت بزرگ ایران است.
درک ابعاد وجودی و آش��نایی با عمق فضایل آن امام مهربانی از منظر هنر 
متعهد و هنرمندان عزیز کشور، تالشی مدبرانه برای نهادینه کردن فرهنگ 
متعالی تشیع اس��ت، چرا که آفرینش های هنری نغمات و انواری است که 

چون از دل هنرمند بر می خیزد، الجرم به دل همگان می نشیند.
انسان معاصر در پرتو آموزه های تعالی بخش دینی و مشی مبتنی بر اعتدال 
و خرد ورزی رضوی می تواند به آهنگ زندگی خود طراوتی نو بخشیده و به 

افق های امید بخش و نشاط آفرین در حیات مادی خود دست یابد.
اینجانب از برگزارکنندگان، دست اندرکاران و تمامی شرکت کنندگان در 
این جشنوارۀ فرهنگی صمیمانه سپاسگزاری کرده، امیدوارم با بهره گیری 
بیش��تر از آموزه های هدایتگر و انوار معنوی س��احت مقدس حضرت امام 
رضا)ع( و تداوم و ارتقاء سطح کیفی اینگونه اقدامات ارزشمند فرهنگی، بیش 

از پیش شاهد رشد و بالندگی همه جانبه ایران اسالمی باشیم.
عّزت، س��ربلندی و توفیق روز افزون همگان را از درگاه ایزد منان مس��ئلت 

می دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

متن کامل پیام  حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس 
جمهور اسالمی ایران  به سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الّسالم اي خسرِو اقلیم طوس 

الّسالم اي حضرِت شمس  الّشموس 
الّسالم اي صاحِب مجد و شرف 
یا شریف الّنفس یا خیر الّنفوس 

س��الی دیگر و گردِش ایامی دیگر، تا کش��تِی حامالِن فرهنِگ 
رضوی برای س��یزدهمین بار، در شبی که آس��مان از تأللِؤ تولِد 
شمس الش��موس س��تاره باران اس��ت، در س��احل آراِم آستاِن 
اماِم رئوف پهل��و گیرد و چنین محفِل باش��کوهی رقم خورد، و 

برترین هایش را معرفی و از مسافرانش میزبانی کند.
هر سال در چنین شبی وقتی به این مراسم می آیم حسی غریب 
دارم. برای من که در طول س��ال بر حس��ب ض��روررت در ده ها 
مراس��م و جشنواره ش��رکت می کنم این حس، حسی متفاوت 
است؛ گویی ثمرۀ همه فعالیت ها و جشنواره های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در چنین شبی به بار می نشیند و دسِت عنایت 

حضرت رضا)ع( را با خود همراه دارد.
جش��نوارۀ امام رضا حکِم رودخانة زاللی را دارد که از کوه های 
بلند و همیش��ه پوشیده از برف سرچش��مه می گیرد و هیچ گاه 
خشکی و کم آبی را تجربه نمی کند و هر چه پیش می رود تشنگاِن 
بیشتری را سیراب می سازد. تنها جشنواره ای که در تمام طول 
سال بی وقفه ادامه و استمرار دارد و چراغش به ضعف و خاموشی 
نمی گراید و بر خالف دیگر رویداده��ای فرهنگی هنری دچار 
بحران و چالش مادی و مدیریتی نش��ده اس��ت؛ و اینها همه از 
عنایات ویژه حضرت علی بن موسی الرضاس��ت که با این رویداد 
آیینی همراه است. موِج خودجوش��ی که این رویداد فرهنگی، 
نه تنها در سراس��ر ایران بلکه در بس��یاری از نقاط جهان، به راه 
انداخته در نوع خود از شگفتی های فعالیت های فرهنگی و نمونه 
بی بدیلی در ترویج، معرفی و تسّری معارف عملی اهل بیت)ع( 

در گسترۀ جغرافیای جهانی است.
*****

نسیِم فرح بخش��ی که از خاِک پاِک خراس��ان و از جواِر مضجع 
نورانی و آس��تاِن ملک پاسباِن علی بن موس��ی الرضا)ع( می وزد 
طراوت و تازگی به همراه می آورد و عالوه بر سرزمین ایران،  مشام 
دوستداران اهل بیت)ع( و عاشقان آستاِن حضرتش را در گوشه 
و کنار جهان آکنده از عطر عاش��قی و رایحة رضوی می کند تا از 
شوق و ارادت سرشار ش��وند و با بدایعی از فرهنگ و ادب و هنر، 
ارادت و اعتقاد خویش را به این آستان مقدس به نمایش گذارند. 
نس��یمی که مرز و منطقه و مملکت نمی شناسد و کوه و دشت و 
دریا مانعش نمی ش��ود. نسیمی که وزیدنش همیشگی و عطر و 
طراوتش جاودانی است. نسیمی که منشأ ملکوتی و معجزه آسا 
دارد و جهانی را از داش��ته های خویش تازه و با طراوت می سازد 
و همة ارادتمندان و عاش��قان را به س��وی کانون نور، به س��وی 
هشتمین چراغ والیت فرامی خواند. اینکه برخی از ارادتمندان 
در دوردس��ت ترین نقاط جهان با انف��اِس غیبی حضرت به این 
آستان منور متصل و منشأ خدمات و برکات ارزشمند می شوند 
بی تردید معجزه و کرامتی غریب اس��ت. عاشقانی که با برپایی 
کانون های علم و معرفت در سرزمین هایش��ان برای گسترش 
مع��ارف اهل بیت)ع(، و به ویژه فرهنگ رضوی، گام های بلندی 
برداشته اند. ای کاش مجال بیشتری بود که برخی از این برادران 
و خواهران در این محفل، حاالت و خدمات خود را شرح می دادند 
و برایم��ان می گفتند ک��ه ده ها هزار کیلومت��ر دورتر از مضجع 
مقدس امام با توسل و تمس��ک به عنایات حضرت چه کارهای 

مشروح سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در آیین اختتامیه  سیزدهمین 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

آیین
 اختتامیه
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بزرگی کرده اند! صدها نفر را هدایت یا به معارف اهل بیت)ع( عالقه مند 
کرده اند،  مسجد و مدرسه و کتابخانه و درمانگاه ساخته اند و به نام نامی 
حضرت رضا)ع( نام نهاده اند. کتاب تألیف یا ترجمه کرده اند و بسیاری از 
تالش های صادقانة دیگر که شمردن فهرست آنها در این مجال ممکن 
نیست. در یک کالم می توان اذعان کرد که مهم ترین دستاورد جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( در خارج از کش��ور نهادس��ازِی فرهنگی است؛ 
موضوعی که سال ها جزو آمال بس��یاری از نهادهای فرهنگی در کشور 
بوده اما اینک این جشنواره در آن پیشرو و موفق است. من به نمایندگی 
از مل��ت ایران و همه اهالی فرهنگ و هنر و دوس��تداران اهل بیت)ع( به 
این برادران و خواهران س��الم می کنم و به این عش��ق و ارادت خالصانة 

آنها قبطه می خورم.
هر کجا خورش��ید می تابد نشاِن روی توست /  می رس��اند بر همه عالم 

پیامت آفتاب
*****

حضرت فرمود: مومن، حقیقت ایمان را درک نمی کند مگر آنکه 3 خصلت 
داشته باشد: خصلتی از خداوند که کتمان اسرار افراد است، خصلتی از 
پیغمبر اسالم صلی اهلل علیه و آله که مدارا کردن با مردم است و خصلتی 

از ولّی خدا که صبر و شکیبایی در مقابل سختی هاست.
و اینها آموزه هایی از فرهنگ و سبک زندگی رضوی است که باید بیش از 
پیش تبیین و ترویج شود. امروز پاشنة  آشیل و نقطه آسیب پذیر فرهنگ،  
همین فرهنگ عمومی و س��بک زندگی است که تزلزل در بخش هایی 
از آن م��ا را می رنجاند. فرهنگ اهل بیت)ع( و ب��ه ویژه فرهنگ و تعالیِم 
عالم آل محمد)ع( پشتوانه فرهنگ عمومی و سرچشمة جوشاِن سبک 
زندگی ایرانی اسالمی است. آری، امروز ما بیش از پیش محتاج شناسایی 
گسس��ت های فرهنگی هستیم. گسس��ت هایی که نهاد خانواده ایرانی 
اسالمی و آموزه های متعالی آن را تهدید می کند. صداقت و راستگویی، 
وفای به عهد، انفاق و بخش��ش، همدلی و همزبانی،  آرامش و مدارا، صبر 
و شکیبایی، قناعت و صرفه جویی، مهربانی، ادب و احترام، همه فضایلی 
هستند که در کوران تضاد میان سنت و مدرنیته و متأثر از تهاجمی که 
از مس��یر رس��انه های نوپدید، به صورت بطئی و خزنده انجام می شود، 
ضعیف تر می شوند و آه و افسوس دوستداران فرهنگ ایرانی اسالمی را 
به آسمان می برند. بی تردید تأسی و رجعت به فرهنگ و آموزه های دینی، 
مسیر ترمیم چنین گسس��ت هایی است و جشنواره بزرگ امام رضا)ع( 
با گام های موثری که در حوزه س��بک زندگ��ی و ترویج فرهنگ رضوی 

برمی دارد بخشی از این مسئولیت خطیر را بر عهده دارد.
*****

این همه اشتیاِق تشّکل های مردمی و نهادهای دولتی دربارۀ یک موضوع 
و گرد آمدن آنها حول یک محور مشترک � که همانا ساحت قدسی رضوی 
است � اگر بی بدیل نباشد کم نظیر اس��ت، رویدادی که عامل وحدت و 
انس��جام فرهنگی در کشور شده و نمونة مناس��بی برای کار مدیریتی و 
فرهنگ سازی است که با عشق و ارادت به آستان رضوی انجام می پذیرد. 
از ویژگی های بارز این روی��داد فرهنگی هنری که کم کم و در طول این 
سیزده سال در دل آن نهادینه شده اند چند نکته مهم قابل اشاره است: 
اینک مطمئنیم که جنبه های مردمی و خودجوِش جشنواره از جنبه های 

س��ازمانی و دولتی آن پیشی گرفته اس��ت. بی اغراق می توان جش��نواره امام رضا را 
مردمی ترین رویداد فرهنگی کشور به شمار آورد، آن چنان که بر اساس سنجش های 
علمی بیش از 56 درصد برنامه های این رویداد جنبة مردمی و تنها 43 درصد س��هم 
بخش های دولتی و غیر دولتی اس��ت. بدین ترتیب این جشنواره رویدادی مردم نهاد 
است که کوشش ها و جوشش های قابل تقدیری داشته و به همین دلیل دولت خود را 

موظف به حمایت از آن می داند.
حرکِت خودجوِش برخی از جش��نواره های مردمی و اس��تقبال از فرهنگ رضوی در 
دیگر کش��ورها،  به تدریج برخی از جش��نواره های موضوعِی داخل کشور را به سوی 
بین المللی ش��دن سوق داده است. جش��نواره کتاب رضوی، جشنواره دلنوشته های 
رضوی، جش��نواره های شعر عربی و ش��عر ترکی از این جمله اند که از گسترۀ ملی به 
گسترۀ بین المللی ارتقا یافته اند و اینک ظرفیت های نوپدیدی را در عرصه بین المللی 

جست و جو می کنند.
اس��تقباِل بین المللی از برخی بخش های جش��نواره به گونه ای اس��ت که متناسب با 
ظرفیت های بومی، اقلیمی و فرهنگی کش��وِر میزبان و مردم آن، بومی سازی شده اند 
و البته در داخل کش��ور نیز مدت هاست که فعالیت های متنوع فرهنگی جنبة بومی و 

محلی به خود گرفته اند.
تنوع رش��ته ها و قالب های انتخاب ش��ده در پهنة گس��ترده ای از جغرافیای داخلی و 
خارجی کشور نیز از ویژگی های منحصر به فرد جشنواره و  در نوع خود بی نظیر است.

تقویت رویکردهای علمی جش��نواره با اتکا به نام مبارک عالم آل محمد)ع( از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است. طیف وسیعی از حوزه های علمیه و دانشگاه ها پشتوانة برگزاری 
این رویداد فرهنگی هنری اند. در سراس��ر کشور 562 نفر در قالب هیئت های علمی و 
588 نف��ر در قالب هیئت های داوران با این روی��داد فرهنگی هنری همکاری نزدیک 

دارند.
و البته به هم��ه اینها باید ارزیابی و نظ��ارت دقیق بر برنامه ها و فعالیت های س��االنة 
این رویداد را افزود؛ هم نظارِت تخصصی معاونت ها و س��ازمان های مشارکت کننده 
و برگزارکنن��ده در بخ��ش دولتی و غیر دولتی، و هم نظارت مردمی با نظرس��نجی از 

مخاطبان جشنواره .
*****

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در س��یزدهمین دوره خویش شاهد ارتقای برخی 
بخش ها و گسترش کمی و کیفی، به ویژه در بخش دانشگاهی است. استقبال کم نظیر 
دانش��گاه ها و دانشجویان از این جش��نواره گویای نفوذ فرهنگ رضوی در قشر جوان 
و تحصیلکرده اس��ت؛ نفوذ و ارادتی که اش��تیاق هر اهل دلی را ب��رای برنامه ریزی و 
بهره برداری از ظرفیت عظیم دانش��جویان بیان می کند. تجربه به ما ثابت کرده است 
که هر گاه رویدادی در نهاد دانشگاه پذیرفته شود و دانشجویان به آن عالقه و اشتیاق 
نشان دهند مسیرمان را درست انتخاب کرده ایم و زودتر از موعد به نتیجه می رسیم. 
جشنواره های دانش��جویی رضوی در سال جاری به چند برابر معمول افزایش یافته و 

در 23 دانشگاه منشأ آثار و برکات فراوان شده است.
ارتقای کمی و کیفی بخش های ویژه کودکان و نوجوانان نیز بیانگر آن اس��ت که این 
جشنواره نه تنها در طول زمان و به همه روزهای سال تسری یافته، بلکه همه طیف های 
س��نی، و حتی کودکان و نوجوانان، را به عنوان آینده سازان این مرز و بوم دربر گرفته 

است.
از همه برادران و خواهرانی که در اقصی نقاط کش��ور و در دیگر کش��ورهای جهان در 
ش��کل گیری، برپایی و برگزاری منظم این جش��نواره نقش داشته اند و اعضای ستاد 
برگ��زاری، به ویژه مدیرعامل و کارکنان بنیاد فرهنگ��ی هنری امام رضا)ع( و مدیران 
کل و اعضای س��تادهای استانی جشنواره سپاسگزارم و از همه اهالی فرهنگ و هنر و 
دلبس��تگان به آستاِن ملک پاسباِن علی بن موس��ی الرضا دعوت می کنم که از فردا به 
مسافراِن چهاردهمین کشتِی حامالن فرهنگ رضوی، که به نیت 14 معصوم حرکت 

خود را آغاز می کند، بپیوندند. 
اي پاک مرد یثربي، در طوس خوابیده

من تو را بیدار مي دانم
زنده تر، روشن تر از خورشیِد عالمتاب

از فروغ و فِر شور و زندگي سرشار مي دانم
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علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع(، با تبریک ایام دهه کرامت و هفته دولت، اظهار کرد: خداوند 
سبحان انسان را به عنوان خلیفه خود در زمین خلق نمود تا در به دست آوردن این 

جایگاه عظیم، حرکت کمالی خود را طی نماید.
وی ادامه داد: طی مس��یر به سمت کمال نیازمند نقشه راه و راهنمایان کاملی است 
که خداوند حکیم در مصحف نورانی خود – قرآن کریم- این نقش��ه راه را به ودیعه 
گذاش��ته و راهنمایان کامل آن، پیامبر و اهل بیت طاهرینش هس��تند که به مقام 
عصمت نائل ش��ده اند و وجود مقدس آنان، هدف از خلقت انس��ان که همانا، تجلی 

اسماء و صفات الهی است را، متجلی نموده است.
   وظیفه اشاعه فرهنگ رضوی بر دوش میزبانان سالله پاک رسول خداست

رشیدیان افزود: در سرزمین ایران اسالمی که همواره مزین به والء اهل بیت عصمت 
و طهارت بوده، سعادتی نصیب گشته تا خاک قدوم هشتمین معصوم از سالله پاک 
پیامب��ر)ص(، مژگانمان را توتیا س��ازد و همین فرصت وظایفی گران س��نگ را بر 
دوشمان نهاده که اشاعه فرهنگ رضوی، سبک زندگی و ترویج سیره و روش حضرت 

علی بن موسی الرضا)ع( در رأس این وظایف سنگین است.
   همگرایی همه قوای جامعه در توسعه و ترویج فرهنگ رضوی

وی همگرایی همه قوای علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری کشور و محبین حضرتش 
در فراسوی کشور جمهوری اسالمی ایران در توس��عه و ترویج فرهنگ رضوی را با 
چاشنی جشن و سرور دهه کرامت همراه دانست و تصریح کرد: انعکاس این همگرایی 

اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا)ع( است.
   400 هزار برنامه علمی، ادبی و هنری رضوی در سطح فراملی

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه دهه کرامت به عنوان نماد اشاعه فرهنگ 
رضوی در نظر گرفته ش��ده اس��ت و همه ارکان فرهنگی کشور و استان تالش خود 
را معطوف داش��ته اند تا ش��ادی منبعث از معرفت رضوی به مرکزیت آستان قدس 
رضوی بر همه ایران و اقصی نقاط جهان سایه افکند، گفت: در این مسیر ستاد ملی 
جش��ن های دهه کرامت با توصیه و عنایت دولت تدبیر و امید و با راهبرد و رویکرد 

استاندار خراسان رضوی: جامعه امروز جهان نیازمند فرهنگ رضوی است
توسعه فرهنگ رضوی، جش��ن های مردمی را ساماندهی نمودند که 
ستاد استانی دهه کرامت در رده ملی، فراملی و استانی زمینه ساز بیش 
از 400 هزار برنامه و فعالیت اعم از جش��نواره و محافل علمی، ادبی و 
هنری با محوریت فرهنگ رضوی ش��ده که بیش از سی هزار فعالیت 
مذکور تنها در استان خراسان رضوی برنامه ریزی و اجرا می شود. وی 
ادامه داد: آستان قدس رضوی در ایام دهه کرامت با برنامه های متنوع 
از جمله طرح ارمغان رضوی و توزیع بسته های فرهنگی و بسته های 
متبرک در اقصی نقاط کشور و برنامه های متنوع، طرح های انعکاس 
نور در فضاهای مجازی، جش��ن های بین المللی زیرسایه خورشید و 
غیره در بسیاری از نقاط داخل و خارج از کشور و جشنواره های متنوع 
که شمیم خوش رضوی را به اقصی نقاط کشور و جهان پراکنده است، 
بخش مهمی از فعالیت های جشن های دهه کرامت را عهده دار است.

رشیدیان با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر 
مردم قدر اتحاد و همدلی را ندانن��د خداوند آن ها را به بلیه اختالف و 
درگیری و خون ریزی دچار می کند، تاکید کرد: جامعه امروز جهانی 
و جهان اسالم نیازمند فرهنگ رضوی است و روش و منش و حکمت 
امام رئوف در تعامل با اقوام و مذاهب پاس��خی به نیازهای جهان تشنه 

تعالی و آرامش و کرامت انسانی است.
   عنایت دولت به مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم

وی خاطرنش��ان کرد: با عنایت به انتخاب مش��هد مقدس به عنوان 
پایتخت فرهنگی جهان اس��الم در س��ال 2017 و اهمیت مضاعف 
این ش��هر فرهنگی در توس��عه فرهنگ رضوی از جای��گاه پایتخت 
فرهنگی جهان اس��الم، برای افزایش س��طح اثرگذاری این مقوله، 
همت مضاعف اصحاب فرهنگ و هنر و دس��ت اندرکاران جشنواره 
بی��ن المللی ام��ام رضا)ع( و عنای��ت عالیه وزیر فرهنگ و اراش��اد 

اس��المی را طلب می نماید.

آیین
 اختتامیه
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هم زمان با میالد باسعادت حضرت رضا)ع( آیین اختتتامیه جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( برگزار ش��د که س��ید جواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 

به ایراد سخن پرداخت.
متن کامل سخنان دبیر جشنواره بین المللی امام رضا)ع( بدین شرح است:

- حمد و سپاس خداوند قادرمتعال را که به ما توفیق داد تا جزئی از مواهب بی کرانش 
را با خدمتی ناچیز اما صادقانه شکرگزار باشیم.

- سالم بر امامان هدایت و چراغ های تاریکی.
- سالم بر هشتمین حجت خدا که به وجودش باران فرو فرستاده شد.

-س��الم بر زائران ارجمند و مجاوران بزرگواری که برای مراسم اختتامیه سیزدهمین 
دوره جشنواره بین المللی

امام رضاعلیه السالم قدم رنجه داشته اند مقدمتان را گرامی می داریم و خاک پای شما 
را توتیای چشم می نماییم.

با تبریک فرارسیدن 11 ذیقعده سالروز میالد مسعود و فرخنده سلطان سریرارتضاء 
حضرت علی بن موسی رضا علیه السالم و تقارن دهه کرامت با هفته دولت که ان شاءا... 
سرش��ار از خیر و برکت بوده و خواهد بود یاد شهیدان دولت به ویژه شهیدان رجایی و 

باهنر را گرامی می داریم.
-مروری کوتاه بر ویژگی های جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم که نقطه عطف 
همدلی، همزبانی و نمونه ای بارز از همکاری دولت و ملت اس��ت نشان می دهد در این 

جشنواره 4 فرصت طالیی پیش رو قرار گرفته است.
1- فرصت حضور نیروهای خوش فکر، جوان و کارآمد

2- فرصت حمایت همه جانبه مردم و مسئوالن
3- فرصت ظهور و بروز عینی دلدادگی به اهل بیت علیهم الس��الم در تمامی سطوح 

جامعه و اقشار مردم
4- فرصت کارهای فراگیر و برجسته

- این فرصت ها بستری فراهم نموده است تا ظرفیت عظیمی از نوآوری ها توانمندی ها، 
استعدادها و خالقیت ها در این ایام شکوفا شود و فرهنگ رضوی تا دور دست ها ترویج 

شود و زمینه ای فراهم آید تا در  هر گوشه ای
چشمه ای به جوشش آید و از آن نهری به راه افتد و فهمی تازه ایجاد نماید، و معطر به 
عطر آموزه های رضوی گردد و تحقق بخش این کالم بلند مقام معظم رهبری باش��د 
که می فرمایند: وقتی یک کار نو و وس��یع در سطح کشور انجام گرفت می شود راضی، 

خرسند و امیدوار بود که گردونه فرهنگی به راه افتاده است.
برای بیان نکته ای بسیار مهم از لسان الغیب کمک می گیرم:

 فاش می گویم و از گفتة خود دل شادم                 بندۀ عشقم و از هر دو جهان آزادم
برای ما مایه مباهات اس��ت که سرزمینمان میزبان وجود نازنین اوست که نماد علم و 
عقل و حکمت و منطق و تدبیر سیاست است و به فرموده مقام معظم رهبری آنگاه که 
در معرض یک تجربه تاریخی عظیم و یک نبرد پنهان سیاسی قرار می گیرد به برکت 

تدبیر الهی شیوه ای حکیمانه را در این آزمایش بزرگ پیش روی
 آیندگان قرار می دهد.

برپایی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم در رشته های فرهنگی، هنری، 

پژوهش��ی و علمی در عرصه ای با گستره جهانی تالشی است در جهت ترویج اندیشه 
های ناب رضوی؛

خیل پر شمار فرهیختگان و هنرمندان حاضر در این رویداد گواهی بر دلدادگی اهالی 
فرهنگ و ادب ایران اسالمی به این آرمان مقدس است.

صدها شهر از کشورهای گوناگون در عرصة بین الملل و همة استان های کشور میزبان 
رویداد و فعالیتی ویژه بوده اند تا با بهانه میالد پر ش��کوهش آرا و منویات حضرتش را 

زینت هنر و کالم و فرهنگ نمایند.
در همین راس��تا توفیقی فراهم آمده است تا عالوه بر دس��ت اندرکاران جشنواره در 
داخل کش��ور میزبان اعضای آسیا و اقیانوسیه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی 
و همای��ش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی و خادمان فرهنگ رضوی منتخب 
از کشورهای اسپانیا، افغانستان، لبنان، عراق، تونس، نیجریه، هندوستان، پاکستان، 

مصر، افغانستان، مالزی، فیلیپین، بنگالدش، آذربایجان، اندونزی و سوریه باشیم.
-    آنچه که در این حرکت گس��ترده موجب بالندگی است بهره مندی از رهنمودهای 
مراجع عظیم الشأن و آیات عظام خصوصاً حضرت آیت ا... واعظ طبسی تولیت عظمای 
آس��تان قدس رضوی، حضرت آیت ا...  سعیدی تولیت معظم آستان مقدس حضرت 

فاطمه معصومه)سالم ا...علیها( و حضرت آیت ا... دستغیب تولیت بزرگوار
حضرت احمدبن موسی)علیه السالم( است که چراغ راه دست اندرکاران بوده و برکات 

فراوانی در برداشته است.
-    حمایت های بزرگوارانه و سخاوتمندانه جناب آقای جنتی وزیر فرهیخته و اندیشمند 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و مساعدت های همه جانبة معاونین ارجمند ایشان و مجموعه 
ارکان این وزارت و س��ازمان های تابعه به گونه ای بوده است که رشد جهشی برنامه ها 

را تضمین نموده است.
- توجه ویژه  دولت محترم، مجلس محترم شورای اسالمی، کمیسیون محترم فرهنگی 
مجلس کمک بزرگی به استمرار، اس��تحکام، فراگیری و ارتقاء این رویداد معنوی در 

عرصه ملّی و بین المللی بوده است.
- هماهنگی های ذی قیمت و همه جانبه انجام شده با آستان قدس رضوی بویژه عنایت 
خ��اص قائم مقام محترم و معاونین معزز این آس��تان مقدس و همچنین توجه خاص 

استاندار محترم خراسان رضوی
و اقدامات مؤثر معاونین ایشان و ساختار تأثیرگذار حوزه زیارت و عنایتی که استانداران 
محترم سراس��ر کشور خصوصاً در قم و فارس داش��ته اند از نقاط عطف همراهی های 

انجام شده می باشد.
- نقش بی بدیل استان ها، وزارتخانه ها، س��ازمان ها، نهادها، کانون ها، ادارات کل، مراکز 
علمی و دانشگاهی، موسسات فرهنگی و تشکل های مردمی، اشخاص حقیقی و حقوقی 
و اعضاء جشنواره به دلیل گس��تردگی و تنوع موضوعات در ظرف زمانی محدودی که در 
اختیار اینجانب می باشد در بیان نمی گنجد و لذا پیش بینی شده است تا برنامه ها و اقدامات 

انجام شده هر یک و به تفکیک برای بازگو شدن در صفحه نمایشگر مراسم گزارش گردد.
-  امیدواری��م همه آنانی که برای اعتالء این حرکت الهی کوش��یده و می کوش��ند نام 

آنها در ردیف احیاء کنندگان امر امام و موجب خیر دنیا و آخرت آنها باشد. ان شاءا...
    و السالم علیکم و رحمت ا... و برکاته

مشروح سخنان سید جواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در 
اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع(
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 در آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( که با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و دیگر مسئوالن کشوری و استانی  برگزار شد، طبق سنوات گذشته از خادمان نمونه 
فرهنگ رضوی سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در داخل و خارج از کشور تقدیر 

شد.
خادمان فرهنگ رضوی خارج از کش�ور هر ساله با تش�کیل کمیته ای تحت عنوان» انتخاب خادمان 
فرهنگ رض�وی در حوزه بی�ن الملل«،پس از رایزنی ه�ای مختلف انتخاب می ش�وند.این کمیته با 
دستورالعمل وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شده است که پس از اخذ نظر رایزنی های فرهنگی 
جمهوری اس�المی  و نمایندگی های مجمع جهانی اهل بیت و جامع�ه المصطفی العالمیه  در خارج از 
کش�ور، تعدادی از افراد واجد ش�رایط را در دس�تور کار خود قرار می دهد و پس از تشکیل جلسات 
مختلف لیس�ت نهایی با نظر اعضا انتخاب ش�ده  و جه�ت تایید و تصویب به وزی�ر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پیشنهاد می شود که پس از طی مراحل قانونی حضور خادمان فرهنگ رضوی  خارج از 
 کشور در جشنواره فراهم می شود.در دوره سیزدهم جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 8 میهمان از
 کشورهای؛لبنان،نیجریه،پاکستان،هند،اس�پانیا،تونس،مصر ، عراق  و افغانس�تان بعنوان خادمان 

نمونه فرهنگ رضوی خارج از کشور انتخاب شدند.
در حوزه ملی نیز بر اساس دستورالعمل وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کمیته ای تحت عنوان» انتخاب 
خادمان فرهنگ رضوی در حوزه ملی«، تشکیل شده است که نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاههای عضو جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در آن  عضویت دارند 
و پس از رایزنی های مختلف و بر اساس شاخص های تعین شده، افراد واجد شرایط که در عرصه های 
علمی،فرهنگی وهنری خدمت برجسته ای را در ساحت فرهنگ رضوی انجام داده اند انتخاب و لیست 
نهایی با نظر اعضا انتخاب شده و جهت تایید و تصویب به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد 
می شود که پس از طی مراحل قانونی،در آیین اختتامیه جشنواره در مشهد از 8 خادم فرهنگ رضوی 

داخل کشور تقدیر می شود.
  اسامی این خادمان و مختصری از فعالیت های آن ها بدین شرح است:

خادمان نمونه فرهنگ رضوی 
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تجلیل شدند 

خادمان
 نمونه فرهنگ

 رضوی
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حجت االسالم  شیخ ابراهیم یعقوب زکزکی از کشور نیجریه 
 محقق و مبلغ، به خاطر انجام اقدامات ماندگار در بسترس��ازی تشرف میلیون ها ساکن 

نیجریه به مکتب تشیع با الهام از آموزه های اهل بیت)ع( به ویژه حضرت رضا)ع(

Hujat al-islam Zakzaki    
Researcher and Preacher 
 Having done some memorable activities to provide the ground for the conversion of millions  
)of Nigerians into Shiism based on the teachings of Ahlul Bayt)A.S), especially Imam Reza)A.S

Nigeria

میکائیل آلوارز از کشور اسپانیا
 محقق و مبلغ به خاطر تاس��یس کتابخان��ه، بنیانگذار جامعه اس��المی بیعت اهلل، امام 

جماعت مسجد امام رضا)ع( در سویا

Mr. Mikail Alvarez
An Islamic Researcher 
Founder of Ahlul Bayt)A.S) Islamic Library in Spain 
Founder of Baitollah Islamic University  
Prayer Leader of Imam Reza)A.S) Mosque in Seville  

Spain

حجت االسالم محمد علی توحیدی از کشور پاکستان
محقق، مولف و نویس��نده به دلیل کمک به نهادینه س��ازی و فراگیر شدن برنامه های 

جشنواره امام رضا)ع( در شهرهای مختلف پاکستان

 Hujatol Islam Myhammad Ali Tawhidi
 Compiling a book named “The Sun of Toos”: a collection of poems presented in  
Razavi poetical contests
Conducting the programs of Imam Reza)A.S)  in different cities of Pakistan  

Pakistan 

خادمان فرهنگ رضوی   حوزه بین الملل در سیزدهمین جشنواره بین الملی امام رضا)ع(
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 علی ابوالخیر از کشور مصر
 مدرس، پژوهشگر و نویسنده، دارای آثار ماندگار در حوزه فرهنگ رضوی

Dr. Ali Abolkhair 
A researcher and Instructor  
Author of numerous books in Razavi Culture  

Egypt
 

خادمان
 نمونه فرهنگ

 رضوی

سردار حسن از کشور هندوستان
 به خاطر پایه گذاری جش��نواره امام رضا)ع( در ش��هر نوگانوان س��ادات از سال 2011 

میالدی تاکنون

 Mr. Sardar Hassan
Establishing Imam Reza)A.S) in Noganowan Sadat since 2011  

India
 

خدیجه سمعلی از کشور تونس
پژوهش��گر به خاطر انجام فعالیت های تحقیقی و پژوهشی با موضوع فرهنگ رضوی و 

انتخاب موضوع حرم مطهر حضرت رضا)ع( به عنوان پایان نامه دانشگاهی

Mrs. Khadidjeh Samali
A researcher  
Conducting some researches on Razavi Culture  
)Writing his MA thesis on the holy shrine of Imam Reza)A.S  

 Tunisia
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 دکتر ویکتور الکک از کشور لبنان
 شاعر و ادیب مسیحی به خاطر خلق قصاید مدحیه در باب امام رضا)ع(

 Dr. Victor Alkek 
A Christian Poet  
)Having written some poems on Imam Reza)A.S  

 Lebanon 

 محمد عالم احمدزاده از کشور افغانستان
 پژوهشگر .  به دلیل تالیف مقاالت متعددد در حوزه فرهنگ رضوی

Mr. Muhammad Alem Ahmadzadeh
A researcher  
Authoring many papers on Razavi Culture  

Afghanistan
 

 یاسین الجبوری از کشور عراق
 نویس��نده .  به دلیل تالیف آث��ار متعدد در حوزه فرهنگ رض��وی و ترجمه کتاب فاخر 

تحلیلی از زندگانی امام رضا)ع(

 Mr. Yasin Al-Jabouri
Writer of numerous works on Razavi Culture  

 Iraq
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 غالمحسین امیرخانی، رئیس انجمن خوشنویس��ان ایران به خاطر همراهی در راه 
اندازی اولین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با برگزاری مجمع خوشنویسان ایران 

در مشهد مقدس و کمک به نهادینه شدن سیزده دوره جشنواره خوشنویسی رضوی

Gholam Hossein Amir Khani
 President of the Association of Iranian Calligraphers
 Contribution to the launch of Imam first Reza(A.S.) International Festival by holding the
 Association of Iranian Calligraphers in Mashhad and also helping the institutionalization of
thirteen Razavi Calligraphy Festivals

 

 دکتر احمد پاکتچی، عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اس��المی به خاطر سازماندهی 
گروه محققان و نویس��ندگان و اقدام مش��ترک در تالیف دو کتاب مرجع در زمینه ابعاد 

زندگانی و شخصیت حضرت امام رضا)ع(

 Dr. Ahamad Pakatchi
 Member, researcher and writer at Center for the Great Islamic Encyclopedia
 For Organizing groups of researchers and writers and the joint effort in compilation of two
).reference books in the field of life and character of Imam Reza(A.S
 

 

 محمدسعید احدیان  ، مدیر مسئول موسسه فرهنگی و هنری خراسان ،انجام اقدامات 
مؤثر در ایجاد زیرساخت های الزم و تأثیرگذار  در گسترش و تعمیق بخشیدن به فرهنگ 

رضوی با بکارگیری شایسته  از ظرفیت مؤسسه فرهنگی هنری خراسان

Mohammad Saeed Ahadian 
 Editor-in-chief of Khorasan Cultural and Artistic Institute
 Taking effective measures to provide the ground for the necessary infrastructures to develop
   Razavi Culture using Khorasan Institutes capacities

 

خادمان فرهنگ رضوی داخل کشور 
در سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(

خادمان
 نمونه فرهنگ

 رضوی
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 حجت االس�الم س�ید علی طباطبایی، موس��س بیت الرضا)ع( در بافق یزد ب��ه دلیل انجام 
فعالیت های مستمر در حوزه فرهنگ رضوی با جذب گسترده جوانان و راه اندازی کاروان زائران پیاده 

از بافق یزد به مشهدالرضا)ع( به مسافت 1200 کیلومتر و استمرار آن از 25 سال گذشته تاکنون

 ,Hojjat al Islam Seyyed Ali Tabatabayi 
Founder of Beyt-Al-Reza)PBUH) in Bafq, Yazd
 Ongoing activities in the field of Razavi culture with impressive presence of the youngh and
 launching the caravan of walking pilgrims from Bafq, Yazd to Mashhad for about 1200 Km
and its continuation from 25 years ago to present

 

 مجید مالمحمدی، نویس��نده آث��ار کودک و نوجوان به خاط��ر تالیف کتب کودک و 
نوجوان با 20 اثر برگزیده در زمینه داستان های مذهبی و سه کتاب در مورد امام رضا)ع(

 ,Majid Molla Mohammadi 
 Children and adolescents writer
 Compilation of children›s books with 20 selected works in the field of religious stories and
).three books on Imam Reza)A.S

 

 زهرا باق�ری، فعال حوزه فضای مج��ازی به خاطر پایه گذاری و ایج��اد دو هفته نامه 
الکترونیکی با نام باب الکریمه)ع( و باب الجواد)ع( از شهریور سال 91 تاکنون با پرداختن 

مستمر به فرهنگ رضوی در حوزه فضای مجازی با هزینه شخصی.

 ,Zahra Bagheri 
 Razavi Culture Activist
Active in cyberspace for founding and establishing an electronic biweekly named Bab al-
,Karimah and Bab al-Javad since Auguest, 2012 to date
Continually addressing Razavi culture in cyberspace on her own expenses
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استاد عسگر شاهیزداه

عبداهلل بحرالعلومی
مصطفی قلیزاده علیار

وحید طلعت
بهرام اسدی

حمید واحدی
اسامی برگزیدگان جشنواره:

در بخش بین الملل:

اسامی مهمانان کشور جمهوری آذربایجان
مهرعلی عاصم- باکو

نوح باال بهرام اوغلی- باکو
حبیبه رحیم قزی- باکو

لیال علی آوا- باکو
کبری قلی آوا- باکو

گول باال قنایی- باکو
اسامی مهمانان کشور عراق

نصرت عاصی
استبراق یازار اوغلی
صاباح زین العابدین

اسامی برگزیدگان بخش داخلی
سید ضیا موسوی- زنجان
جمشید زرین- میاندوآب

نیما برگشادی- خوی
وحید سلطانزاده- چایکندی تبریز

 جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذری دبیر جشنواره:  حجت االسالم محمدباقر کریمی آذربایجان غربی

دبیر تخصصی: 
سعید نوریان

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
سعید نوریان

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
سعید نوریان

مدیر اجرایی:
سعید نوریان

ناظر عمومی:
علی چشمه نور

ناظر تخصصی:
سید مجتبی رضوی طوسی

مسئول سایت:
پروین قبادی

رابط خبر:
پروین قبادی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

سید ناصر اسحاقی
سعید نوریان

توحید بلورساز
نادر سقاء

بهنام صحرانورد
بیوک جامعی

شهداد عبداللهی
ابوالفضل حسین پور فر

حجت االسالم مهدی نوروزی
اسحاق رسولی

علی طالعی
عبداهلل مددی

امین فتحی
هیئت داوران:

حجت االسالم سیف اهلل مدبر
حجت االسالم حبیب اهلل بابایی

اسماعیل خوشنویس

علی غفاری
فائزه عظیم زاده اردبیلی

حسین پیشگویی
اسامی برگزیدگان جشنواره:
امیر رضایی پناه از استان تهران 

فاطمه صادقی و عشرت سالمی از تهران 
کاوس روحی از تهران

هاجر قلی زاده و معصومه محمدپور از استان آذربایجان 
غربی 

حامد پوررستمی از تهران 
نفیسه مومن دوست از تهران 

حبیب کارکن بیرق از استان آذربایجان شرقی 
مرضیه محمودی حس��ین خاکپور و محمد محب زاده 

از کرمان 

 همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوی اردبیل

 دبیر جشنواره:  علی اکبر صفی پور

دبیر جشنواره:  سید ناصر اسحاقی
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دبیر تخصصی:  مجید صادق زاده
مس�ئول دبیرخان�ه نمایندگ�ی بنیاد: حس��ینعلی 

آقاییان زاده
مس�ئول دبیرخان�ه برنام�ه موضوعی: حس��ینعلی 

آقاییان زاده
مدیر اجرایی: بهزاد بابایی

ناظر عمومی: آقای طباطبایی
ناظر تخصصی: مرضیه مهربان پژوه

مسئول سایت: سید علی اکبر محمدی
رابط خبر: حامد اهتمام

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی/ سید حامد عسگری فر

حسینعلی اقاییان زاده/ بهزاد بابایی
مجید صادق زاده/ رمضانعلی معتمدی

مهرداد آقاشریفیان/ فرهنگ مظفر
هوشنگ جزی زاده

هیئت داوران:
هوشنگ جزی زاده/ اکبر مصری پور

محمدعلی رجبی/ مهدی دلیلی

سیدرضا فتحی/ مهرداد صدری
مجید صادق زاده/ اسامی برگزیدگان جشنواره:

رشته تذهیب:
سوده سادات رضویه- کاشان
نسیم سوفسطایی- اصفهان

عاطفه آچاک- اصفهان
شایسته تقدیر در رشته تذهیب:

فریده طهماسبی- کرج/ محدثه چالوک- تهران
شیوا مدنی- کاشان/ مجید ارفعی- تبریز

علی بهمنی- تهران/ حمیده پور محمد- تهران
زهرا مختاری- اصفهان

رشته نگارگری:
زهرا نصر اصفهانی- اصفهان/امید زیرک- اصفهان

شایسته تقدیر در رشته نگارگری:
مسعود جانقربان- اصفهان/ مژده خلیل پور- تهران
آمنه بدرالسماء- اصفهان/ نرجس فیروزی- شیراز

رشته طراحی نقوش سنتی:
حمزه علی قادری- شهرکرد/ زهرا جعفری- اصفهان

لیال رهرو اصفهانی- اصفهان

شایسته تقدیر در رشته طراحی نقوش سنتی:
پیمان مهدوی- اصفهان/ زهرا هاشمی- شیراز

زهرا جهان تاب- اصفهان/ آسیه نصر اصفهانی- اصفهان
رشته تشعیر:

آرزو حسینی قهفرخی- اصفهان/ مجید علیزاده- اصفهان
رش�ته گل و مرغ: هیئت داوران جشنواره در این رشته 
اثری را حائز رتبه اول و دوم ندانست و رتبه سوم این رشته 

به مریم صافی اصفهانی از اصفهان تعلق گرفت.
شایسته تقدیر در رشته گل و مرغ:

سمیه آتشی- تبریز
زهره ارشادی- قم

آرزو احمدی- اصفهان
الهام هوشفر- اصفهان

طوبی گل محمدی- اصفهان
لیلی رحیمی شاد باد- تبریز

میثم نیلی- اصفهان

 جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای سنتی استان اصفهان

دبیر تخصصی:  زهرا حسینی
قائم مقام جشنواره: محمد طاهری

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
علی ادیب

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
اعظم فهیمی

مدیر اجرایی:
علی ادیب

ناظر عمومی:
جواد قربانی

ناظر تخصصی:
امیرمسعود شهرام نیا

مسئول سایت:
علیرضا عسگری

رابط خبر:
مریم نوذری مهر

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

سید موسی حسینی کاشانی
علیرضا جاللی

علی ادیب
محمد طاهری
زهرا حسینی

حجت االسالم ولی زاده
ناصر چک نژادیان

حجت االسالم دهقاندار
سجاد فروغی

اسامی برگزیدگان جشنواره:
آوا شفائی- اصفهان

فاطمه حق وردیلو- البرز/فردیس
زهرا صابری- البرز/ساوجبالغ
طاهره رجبی- البرز/فردیس

محمدرضا آزاده رنجبر- البرز/نظر آباد
کافیه ادیب- ایالم

حسین عباسی- تهران

صغری محمدزاده صدقیانی- آذربایجان شرقی
فاطمه ملکان- البرز/طالقان

ملیحه رستمی کرجائی- البرز/کرج
زهرا عباسی ایمانی- البرز/کرج

یعقوب علیمحمدی- البرز/فردیس
خدیجه غفاری- البرز/کرج

بهناز شکاری- آذربایجان شرقی
رقیه ایازی جنت آبادی- خراسان رضوی

مرجان روستایی- یزد
محرم قنبرزاده- البرز/فردیس

سیده زلیخا موسویان- البرز/فردیس
معصومه برنا- البرز/فردیس

حمید بگائی – البرز/کرج
مهتاب نیک روش- البرز/کرج

عباس اصغری- آذربایجان شرقی
مهناز شیرمحمدی- تهران
مهدی ترکمنی- همدان 

 جشنواره کتابخوانی رضوی حکمت های رضوی دبیر جشنواره:  سید موسی حسینی کاشانی البرز

دبیر تخصصی:  محمد علی قاسمی
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد: علی هلشی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
فریبا عبداللهی

مدیر اجرایی: حمداهلل نوروزی
ناظر عمومی: خلیل الیاسی

ناظر تخصصی: نیکنام حسینی پور
مسئول سایت: سید محمد موسوی

رابط خبر: الهام عبداللهی
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
علی محمد نیاکان/ حبیب اله بخشوده

علی هلشی/ جلیل صفربیگی
محمدعلی قاسمی/ حجت االسالم و المسلمین 

چراغی پور

حجت االسالم مهدی اکبر نژاد/ بهروز سپید نامه
محمدرضا برجعلی زاده

هیئت داوران:
علی حسن سهراب نژاد/ ظاهر سارایی

محمدعلی قاسمی
اسامی برگزیدگان جشنواره:

رده سنی زیر 18 سال
امیرحسین ابراهیمی خبیر- تهران
محمدرضا شیخی کشکولی- شیراز

سوینچ رضایی- خوی
مانیا یوسفی- گلستان

سینا سبزی- ایالم
پارسا مویدی- تهران

هومان صادقی- تهران

مهتاب کرمی- تهران
قابل تقدیر در رده سنی زیر 18 سال

فائزه دستیاری- ایالم
فائزه شاکری- ایالم
الهه احمدی- ایالم

رده سنی باالی 18 سال
زینب ارونی- همدان

مجتبی کریمیان- ایالم
عباسعلی معتمدی- بوشهر

فرخندان قربانعلی مقدم- تهران
کبری صیفی- مشهد

محمود کاتبی پور- تبریز
مهین وزیری- تهران

ایوب شیخی زاده- خوزستان 

 جشنواره سفرنامه و خاطره نویسی رضوی ایالم

دبیر جشنواره:  حجت االسالم حبیب رضا ارزانی 

 دبیر جشنواره:  علی محمد نیاکان
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دبیر تخصصی:  علی هوشمند
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد: فریماه بوشهری
مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی: فریماه بوشهری

مدیر اجرایی: فریماه بوشهری
ناظر عمومی: فریماه بوشهری

ناظر تخصصی: همایون امیرزاده

مسئول سایت: عبدالصمد دشتی
رابط خبر: محمد نجفی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره: حمیده ماحوزی/ 
زکی��ه امیرپور/ فریماه بوش��هری/ آنیت��ا مظفری/ علی 
هوشمند/ حجت االسالم اشرافی/ عباس عاشوری نژاد/ 

اردشیر محمودی فرد/ حجت االسالم جمالی

هیئت داوران:/ علی هوشمند/ سعید بیابانکی/ حسین دارند/ 
مرضیه معصومی/ صدیقه مزارعی زاده/ محمدرضا احمدی فر

اسامی برگزیدگان جشنواره:/ زهرا نیک نام 
فاطمه بحرینی مطلق/ سید جواد حسینی

زهرا معصومی/ رضوان میرجهانمردی/ نجمه س��ادات 
حسینی/ مهدی پورغالم/ حدیث زنگنه   

 جشنواره مشاعره رضوی بوشهر

دبیر کار گروه: دکتر محمد علی شامانی
مسوول دبیرخانه:مریم تاراسی

رابط خبر: نسرین امینی
اسامی هیئت داوران جشنواره:

بخش داس�تان کوتاه رضوی: صدیقه اسماعیل لو/ محمد رضا 
گودرزی/ محمدجواد جزینی

بخش قصه گویی رضوی: مژگان خلیل پور/ طاهره گرمسیری/ 
فریبا حبیبی

بخش نش�ریه نگاری رضوی: مریم حس��ینیان/ نرگس شیخ 
سفلی/ فرزانه رحمانی

بخش کتابسازی رضوی: پروانه انصار/ مهرنوش قربانعلی/ ویدا 
ملکی 

بخش ش�عرخوانی رض�وی: فروغ ش��ایگان/ حمیرا خدابنده/ 
انسیه موسویان

بخش معرفی شخصیت رضوی: نرگس جعفری/ زهرا اطهری/ 
مریم تاراسی

 بخش نقاشی رضوی: نادر فاطمی/ رضا عبدلی/ پریس تنظیفی
بخش خوشنویس�ی رض�وی: مجید حس��ینی/ رضا عمادی/ 

پیمان پیروی
 اسامی برگزیدگان جشنواره:

بخش داستان کوتاه رضوی:
رده سنی 7 تا10 سال

مینا کنج قبادی از اصفهان/ سیده زهرا افتخاری از قزوین
حدیث بهدانی از خراسان جنوبی/ زهرا جعفری از کردستان
سیدمحمدعلی هاشمی از بوشهر/ نازنین زهرا الزمی از یزد

محدثه جمشیدی از کردستان/ انسیه کریمی از همدان
رده سنی 13 تا 11 سال
1- زهرا نیکروان از گیالن

2- سیده سارا کاظمی از چهارمحال بختیاری
3- نیکناز رستگاری  از همدان

صوفیا محمدی از گیالن/ حدیث ایمانی از قزوین
اردبیل/ ستاره نیک منش از قزوین پریا ستوده از 

آرش بختیاری از همدان
رده سنی 17 تا 14 سال

مهسا ریحانی از زنجان/ فاطمه شفیعی از کرمان
بهاره شجاعی مهر از لرستان/ نسترن جوادنیا از کرمانشاه
لیال دوستی فرد از زنجان/ محدثه چهارده ولی از همدان

کیمیا یوسفی فرد از البرز/ شمیم رحیمی از مرکزی
 بخش قصه گویی رضوی:

فاطمه بحرانی از یزد/ مهتاب شهیدی از تهران
خدیجه میرزایی از البرز/ پروین حمیلی از ایالم

محسن وظیفه از اردبیل/ وحید خسروی از کرمانشاه
سمیه امیری از لرستان/ سید احمد مصطفوی از خراسان رضوی

 بخش نشریه نگاری رضوی:
رده سنی 12 تا 10 سال

س��ارینا عبدالملکی، مبینا دهقان، رومینا فرد علیرضایی و الین 
موسوی از البرز/ سپیده س��لیمانی، یاسمن ابدرم، ستاره نوازنده 
و مبینا نوازنده از خراس��ان رضوی/ مهدیس عبدی، سها پیری و 
پرنیا جونزه از ایالم/ کیانا احمدی، ملیحه موحدزاده، مریم سلیمی، 
هس��تی محمدی نژاد و مهدی دشت دار از بوشهر/ فاطمه هراتی، 

زهرا غریبی و ملیحه سادات ساداتی از خراسان جنوبی
رده سنی 15 تا 13 سال

علی کرمی، مهدی احمدی، امیرحسین پیرداده و سمیه امیری از 
لرستان/ علی رضوانیان، مهدی سپندآسا، محمد اسماعیلی، علی 
عطایی و منصوره تقوی فرد از فارس/ آناهیتا ترکمان زاده، پریسا 

حالجی، فائزه آقاهلل، و لیال قیطرانی از آذربایجان شرقی
مرضیه بهرامی، نرگس صمیمی، ندا غالمرضایی، فاطمه سادات 
هاش��می و ملیحه مردانی از چهارمح��ال و بختیاری/ رزا توکلی، 

معصومه محق، نگین آقامحمدیان، فاطمه حاجی آبادی، دالرام 
غالمی و مرضیه غزالی از خراس��ان رضوی/ مائده ذاکری زیارتی، 
فائزه نام آور زنگن��ه، الهه حمزه ای و فاطمه غفاری سروس��تانی 
از هرمزگان/ س��ارا نظری، مهس��ا زمانی، فاطم��ه رفیعیان، آیدا 
طاهرزاده، س��مانه عس��گری و فاطمه صالح��ی از چهارمحال و 
بختیاری/ نگین گوهری، مهش��اد علی پور، نگین دهقانی، پرستو 

قربانی و مریم طالب پور از اصفهان
رده سنی 17 تا 16 سال

فهیمه حاتمیان، فائزه دهقان، فرشته عباسپور و اعظم کریمیان از 
اصفهان/ نیلوفر کیانی مقدم، الله زارع، زهرا رستمی نژاد و فرزانه 
صالح��ی از چهارمحال و بختیاری/ امیدرضا ش��یرازی، امیررضا 
سعیدی خواه، حمیدرضا شمس، علی اصغر بنی پور و آزاده مزرعی 
از تهران/ غزل محمدی نژاد، مائده پاس��یار، مهدیس غنی زاده و 

مهری دشت دار از بوشهر
 بخش کتابسازی رضوی:

رده سنی 12 تا 8 سال
معین شامانیان و محبوبه صدفی از سمنان/ نیلوفر ثمودی، هانیه 
نجف زاده، زهرا جباری، و زه��را فرجزاده از اردبیل/ زینب کیانی 
نژاد، یاس��مین تقوی فرد، فرانک پور علی و منصوره تقوی فرد از 

فارس/ ابوالفضل ایزدپناه از فارس/ مبینا حبیبی از مازندران
ایلیا س��یاوش آرمان، امیر کیارش آرمان، امیر س��یاوش آرمان و 
فاطمه غفاری سروستانی از هرمزگان/ پوریا برموز و مریم قنبری از 
هرمزگان/ حدیث نورانیان، دنیا پارسا و مریم کاشانی فرد از سمنان

رده سنی 15 تا 13 سال
حدیث ت��اج آبادی، مهدیه قان��ع، اعظم نصرت آب��ادی و فاطمه 
رجبی پور از یزد/ محدثه اس��دی، س��ارا پرخید، مارال حدادی، 
مهدیه علی��زاده و فهیمه کهتر از ته��ران/ فاطمه صادق احمدی 
و بی بی فاطمه علی اکبری از خراس��ان رضوی/ فائزه محس��نی، 
مهسا محرمی، الناز حیدری و مبینا استاد بی نام از زنجان/ فاطمه 
سلطانی، هانیه خدابنده لو، فاطمه اوصانلو، زینب عزیزی و کبری 
حس��ینی از زنجان/ زینب قانعی و نعیمه بیدمش��کی از یزد/ الهه 
بیگی، الهه محمد هاش��می و اعظم بخشیان از اصفهان/ غالمعلی 

شاهی، ملیکا باقری، یگانه احمدی و رقیه خاکزاد از اصفهان
رده سنی 17 تا 16 سال

مبینا محترم و آس��یه اردانی از یزد/ سارا بگ زاده، فاطمه دلشاد، 
زهرا حس��ین زاده و مهی��ن وزیری از تهران/ ج��الل کامیاب فر، 
بنیامین کاظمی، سید حس��ام الدین رضایی و لیال عیوض زاده از 
قزوین/ عاطفه سادات محسن زاده، فاطمه بیدکی و اکرم محسنی 
الحس��ینی از یزد/ زهرا عرب و زهره منتظری از کرمان/ ش��قایق 

عزیزی، مهنا مرصعی، الهه رفیعی و فاطمه محمدی از زنجان
 بخش شعرخوانی رضوی:

رده سنی 7 تا 9 سال
رومیسا ریگی از سیستان و بلوچستان/ دیانا اسدی از مازندران

نسترن فالح زاده از یزد
رده سنی 11 تا 10 سال

مریم طالبی از مازندران/ فاطمه محمدرضایی از کرمان
فاطمه کاربخش از کرمان
رده سنی 14 تا 12 سال

ریحانه حسن پور از کهکیلویه و بویراحمد
فروزان آقائیان از اصفهان/ علی عطایی از فارس

رده سنی 17 تا 15 سال
احمدرضا نوروزی از خراسان جنوبی/  صالح سنگونی از خراسان 

رضوی/ مهدی فرهادی از همدان
 بخش معرفی شخصیت رضوی:

ماندانا واحدی از اصفهان/ شهره نادری باغشاهی از اصفهان/ مهدی 
صالحی اقدم از آذربایجان شرقی/ آسیه اردانی از یزد/ نسرین آفتاب 

از آذربایجان شرقی/ رسول صالحی از زنجان/ فاطمه ساول زاده از 
کرمانشاه/ نرگس رومینا از بوشهر

 بخش نقاشی رضوی:
رده سنی 9 _ 7 سال

فاطمه عزت��ی از قزوین/ علی خس��روی از کرم��ان/ محمدعلی 
ابراهیمی از کرمانش��اه/ زهرا نوروزی از خراس��ان رضوی/ عسل 
شادپور از گیالن/ سوسن وفایی از خراسان رضوی/ نیوشا جمالی 

از اردبیل/ حنانه قنبری از خراسان شمالی
رده سنی 12 _ 10 سال

مری��م عبدی از همدان / زه��را آقایی از قزوی��ن/ پارمیدا هادیان 
قهنفرخی از خوزس��تان/ راضی��ه علیزاده از هرمزگان/ ش��قایق 
فرزانه از آذربایجان غربی/ ثنا طاهرخانی از قزوین/ مائده زینالی از 

آذربایجان غربی/ مرتضی آصف از قزوین
رده سنی 15 _ 13سال

زهرا غفوریان محدث از خراسان رضوی/ رضا سربازی از اردبیل
افسانه ظریفیان از خراس��ان رضوی/ حمیده شمشاد از خراسان 
رضوی/ فائزه امانی از کردس��تان/ فاطمه مردانی از چهارمحال و 
بختیاری/ کوثر کیایی از گلستان/ نس��رین امینی از چهارمحال 

و بختیاری
 بخش خوشنویسی رضوی:

رده سنی 10 تا 12 سال
س��اجده رحمتی از خراسان رضوی/ مهس��ا عباسپور از خراسان 
رضوی/ آی��دا دادوند از اردبی��ل/ عرفان محمدبیگ��ی از قزوین/ 
محمدرضا کریم��ی از قزوی��ن/ کیانا نی��ک زاده از چهارمحال و 
بختیاری/ فاطم��ه قهاری از تهران/ بهاره آیینه چی از خراس��ان 

رضوی
رده سنی 13 تا 17 سال

مریم سادات حسینی آزاد از قم/ مریم طاهری از خراسان رضوی
سیدعرفان ابراهیمی از قزوین/ روزبه پسنده از اصفهان

عالیه علی مرادی از مشهد/ محمدباقر آرزه از تهران
الهام چمن از چهارمحال و بختیاری/ الهام نوروزی از گلستان

 بخش مشاعره رضوی:
 رده سنی 17-16

آذربایجان شرقی پریسا زارعی -  زهرا نقی ماهر
- فائزه آسایش آذربایجان غربی منیره احمدی 

اردبیل فاطمه حقی-  صنم فتحی
اصفهان سید فاطمه محبوبی و سید جمال حسینی 

البرز فاطمه کاظم ستوده و عرشیا نظری
بوشهر فاطمه بحرینی مطلق-  مهدی پور غالم
 تهران امیرمهیار غیاسوند-  ریحانه پور عبداهلل

چهارمحال و بختیاری  امیرعباس پرتو و حسن صیادی 
خراسان جنوبی   زهرا رمضانی

خراسان رضوی رضامنصوری و زینب بافنده
زنجان لیال دوستی فر و زهرا محمدی

سمنان صدیقه جمالی منش-  محمد علی نعیمی
فارس زهرا برزگر -علیرضا امانی جد

قزوین محدثه زارعی
کردستان  مریم کبابیان

کرمان ساناز غنی پور - زهرا چوپانی
کرمانشاه مهدیس اسفندیاری -مهتاب اسفندیاری

کهگیلویه و بویراحمد  ریحانه حسن پور- حلما پور شیرزاد
گلستان سید حسام الدین حسینی و فاطمه سرای لو

لرستان/ یگانه واثقی-  فاطمه زمانی اصل
مازندران/  مهدیس رعیت پناه- فاطمه یزدانی نسب

مرکزی یاسمن سادات شریفی
هرمزگان اسماء بلوچ نژاد/ همدان کژال عسگری 

یزد ریحانه صباغچی  - مژگان السادات حسینی هاشمی

 تهران)کانون پ�رورش فکری کودکان و 
 کارگروه کودک و نوجوان نوجوانان(

 دبیر جشنواره:  حمیده ماحوزی

دبیر جشنواره: علیرضا حاجیان زاده
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برنامه های
موضوعی



 نماینده جشنواره: مسلم ابراهیمی
مسئول دبیرخانه جشنواره:

مسلم ابراهیمی
مدیر اجرایی: علیرضا فروهر

ناظر عمومی:   ناظر تخصصی:
حسین افسری- سیدپویان حسین پور

مسئول سایت: مرضیه شارقی
رابط خبر: سید حمید رضوی

  هیئت داوران:
عفت شریعتی/ علی غفاری/ علی رواقی
بابک دربیکی/ محمدجعفر محمدزاده  

تهران ) مرک�ز روابط عموم�ی و اطالع 
دبیر جشنواره: محمدجعفر محمدزادهرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

 
  جشنواره پیامک ادبی رضوی

دبیر جشنواره:  حسین واعظیان
 نماینده جشنواره:

میثم عبدلی
مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:

میثم عبدلی

مدیر اجرایی:
علی شهبازی

 هیئت داوران:
حسین افسری

پویان حسین پور

علیرضا تقیان
عباسعلی محمودی 

ولی اهلل قدیمی
 

 تهران)مرکز توس�عه فن�اوری اطالعات و 
 جشنواره رسانه های دیجیتال رضویرسانه های دیجیتال(

دبیر تخصصی: حجت االسالم علی نصیری
مس�ئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:صمد 

مومنی
مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:محمد 

بیات
مدیر اجرایی:صادق حیدرنیا

ناظر عمومی:سید حسن صفوی
ناظر تخصصی:عباس اشرفی

مسئول سایت:مسعود تفرشی
رابط خبر:

خانم عاشوری
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

حجت االسالم و المسلمین علی نصیری
مجید معارف

علی سروری مجد
عباس اشرفی

ابوالفضل خوش منش
مرتضی کریمی نیا

حجت االسالم بهجت پور
کاظم شاکر

هیئت داوران:
حجت االسالم و المسلمین علی نصیری

حجت االسالم کاوس روحی
مجید معارف

علی سروری مجد
عباس اشرفی

حجت االسالم و المسلمین محسن دریابیگی
محمدکاظم رحمتی

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش علمی- پژوهشی
ابوالفضل خوش منش

حجت االسالم و المسلمین محسن دریابیگی
کاوس روحی برندق

علی سروری مجد
زهیر صیامیان گرجی

مرضیه محمدزاده
عباس مصالیی پور یزدی

سید علیرضا واسعی
بخش علمی – ترویجی

محسن دیمه کارگراب- ابوالفضل کاظمی
محمدعلی طاهری نژاد

امیررضائی پناه/لیال زمانی کوخالو

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

دبیر تخصصی: 
سید حسین طیبی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
پروین صنعتی راینی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
سید حسین طیبی

مدیر اجرایی:
محمد علی اعظمی

ناظر عمومی:
احسان مسلمی مهنی

ناظر تخصصی:
فاطمه آران

مسئول سایت:
زینب قائمی

رابط خبر:
زینب قائمی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
حجت االسالم سید احمد حسینی

توران نادری
پروین صنعتی
یوسف فرخی

سید حسین طیبی
مسعود راوند

شفیقه شفیعی
جهانگیر شهدادنژاد
محمد افشارمنش

منصور رئیسی

هیئت داوران:
محمدرضا گلچین
محمد افشارمنش

هوشنگ کردستانی
اسامی برگزیدگان جشنواره:

بخش مدیحه سرایی:
علی داداش زاده- اردبیل
سعید دوستان- اردبیل

محمد حسین باغبانی- مازندران
بخش چاووشی خوانی:

روح اهلل زارع- بوشهر
عیسی تابدار- هرمزگان

غالم گلپرا- هرمزگان

 جشنواره مدیحه سرایی و چاووشی خوانی رضوی جنوب کرمان

 رئیس جشنواره: مرتضی موسویان

 دبیر جشنواره:  حجت االسالم سید احمد حسینی
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دبیر تخصصی:  آسیه ارزانی نافچی
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد: علی لل�ه گانی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی: نوراهلل بنی مهدی
مدیر اجرایی: شهرام فرجی

ناظر عمومی: سهراب علیرضایی
ناظر تخصصی: غالمرضا نوعی

مسئول سایت: شهال اربابی
رابط خبر:
آسیه ارزانی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
جواد کارگران دهکردی

فرزاد رحیمی
علی لل�ه گانی

نوراهلل بنی مهدی
آسیه ارزانی

حجت االسالم مراد یوسفی
بابک زمانی پور

سید باقر حسینی
حجت االسالم سید محمد میربد

هیئت داوران:
محمد حکیم آذر

غالمرضا صفار
فرخنده شهریاری

تقی باللی
کبری موسوی

محمدجواد محقق
اسامی برگزیدگان جشنواره:

رده سنی کودک و نوجوان:
رشته قطعه ادبی کودک:

موسی نیک عیش، 
فاطمه ابوالفضل سلطانی 

آیلین فرجاد 
رشته داستان کودک:

فائزه عرب 
فاطمه کاظمی 
فاطمه بخشیان

رشته شعر کودک:
فاطمه خیامی 

مهرناز نصیری 
صبا اسدی 

بیتا خلیل زاده
رشته قطعه ادبی نوجوان:

محمد حسین عباسی / رادمهر بش /صبا زمانی
رشته داستان نوجوان: 

زهرا مختاری/ خدیجه بخشی / سمیه اسدی /صباکیانی 
رشته شعر نوجوان: 

یاسمن شفیعی فر / مبینا فراهانی /سیده سارا کاظمی 
مقطع بزرگساالن:
رشته قطعه ادبی: 

خاطره شیوندی / یاسمن مظاهری 
رقیه کرم نژاد

رشته داستان: 
سارا شجاعی /حدیثه کیوانی /سروش غالمی  

رشته شعر: 
مسعود طاهری عضد

ستاره رفیعیان 
لیال جعفری  

 جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی چهارمحال و بختیاری

دبیر تخصصی:  سید علی زمزم
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:

پروانه میالنی
مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی: پروانه میالنی

مدیر اجرایی: سید علی زمزم
ناظر عمومی:

ابراهیم دهقان زاده
ناظر تخصصی:

جواد بهرامی
مسئول سایت:

رضا رفیعی
رابط خبر:

حسین علی آبادی
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

احمد محبی
عبدالرضا صمدی

پروانه میالنی

حسین رفیعی
سید علی زمزم

حجت االسالم رمضان زاهدی اصل
علی تن

میترا رخشانی
بلقیس افضلیان
هیئت داوران:

ایرج میرزا علیخانی
جواد بختیاری

علی تن
میترا رخشانی

بلقیس افضلیان
اسامی برگزیدگان جشنواره:

بخش حروف نگاری:
خورشید حسنوند- لرستان

میثم نامدار- تهران
نصیر بشیری- تهران

شایسته تقدیر در بخش حروف نگاری:
حنیف رحیمی پور- یزد

شهرام دلدار- خراسان رضوی
نجیبه رحمانی- سمنان

فرشته رحمانی- خراسان جنوبی
محمد احدی دولت سرا- اردبیل

بخش نقاشیخط
مهران بهزادی- قم
عظیم فالح- تهران

سجاد همتی- لرستان
علیرضا بهدانی- خراسان جنوبی

امیرشجاع شجاعی پور- خراسان جنوبی
شایسته تقدیر در بخش نقاشیخط

سیده ساناز البرزی- تهران
محمدرضا شفیعی- اصفهان

شراره خدایار- اصفهان
مهدی عباس نتاج- مازندران  

 جشنواره نقاشی خط و خط نگاری رضوی دبیر جشنواره:  احمد محبی خراسان جنوبی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد: رحیم ولیزاده
مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی: رحیم ولیزاده

مدیر اجرایی: مهدی شیرازیان
  ناظر تخصصی: حجت االسالم علی اکبر علیزاده

رابط خبر: مهدی احمدیان
  اسامی برگزیدگان جشنواره:

بخش س�الم: بخش برترین های تشکل های کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد:

رمضانعلی معتمدی، مسئول کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد اصفهان و نادر سقا، 

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اردبیل تقدیر 
تشکل های برتر 

اسفندیار مکرمی، مدیر کانون فرهنگی و هنری 14 معصوم 
مانه و سملقان خراسان شمالی

 راضیه اب��وی ثانی، مدیر کانون فرهنگ��ی و هنری آفتاب 
جغتای خراسان رضوی 

حس��ین علی رضایی، مدیر کانون فرهنگی و هنری بسیج 

هنرمندان اصفهان  
جمشید ربانی، مدیر کانون فرهنگی و هنری شهید تقوایی 

خراسان رضوی 
بخش خانواده رضوی: 

خانواده ابراهیمی از تهران  
خانواده خیامی نژاد از خراسان رضوی 

بخش نور: 
بخش حفظ 40 حدیث رضوی:

ستاره نجفی از کرمانشاه، 
رقیه ترخاصی از خراسان رضوی 

مرضیه رحیمی از تهران 
علی اصغر دارینی از خراسان رضوی 

سهیال رضایی از مرکزی 
رؤیا قاسمی بغداد از یزد 
حمید قیصری از زنجان

 حسین حاجی زاده از اصفهان 
لیال مجیدی از تهران 

خدیجه تتری از خوزستان 
نرگس سپهری نسب از خراسان جنوبی 

فاطمه منصوری از کرمانشاه 
بهار کاشفی از تهران 

محمدمهدی مجیبی از اصفهان 
ملیحه رستمی از تهران 

بخش مفاهیم 40 حدیث رضوی: 
فاطمه زنگوئی از خراسان رضوی 

فاطمه کیا احمدی از گلستان 
فاطمه عطاردی از آذربایجان غربی

 کلثوم ثانوی سورگی از تهران 
مهدیه سادات خشوعی از اصفهان 

خسرو آزادی از مازندران  
عیسی قربانی از گلستان 

امید دیمی از خراسان جنوبی 
سید مهدی هادوی شهری از اصفهان  

خراسان رضوی)دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر 
جشنواره محراب)حفظ احادیث رضوی(کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی(

 دبیر جشنواره:  جواد کارگران دهکردی

دبیر جشنواره:  محمدحسین عبداللهی
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برنامه های
موضوعی



 خراسان رضوی)س�ازمان کتابخانه ها، 
 جشنواره انتخاب کتاب سال رضویموزه ها  و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(

دبیر تخصصی:  محمد حسن زاده
مدیر اجرایی: غالمرضا نجفی
رابط خبر: محمد حسن زاده 

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
حسن فتحی نیا/ رمضانعلی ش��ورابی / اشرف جهانشیری/ هادی 

وکیلی/ سید محسن هاشمی/ حسن قربانی/ محمد حسن زاده
هیئت داوران:  نادر برهانی مرند/ حسن باستانی/ محمدرضا الوند

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش طراحی لباس)شایسته تقدیر(:

فرناز خدایی از اردبیل به خاطر نمایش »چهار قدم«
سینا طارمی از گیالن به خاطر نمایش »ناگهان اشک و جنون«

طراحی صحنه: 
مهدی صالح ی��ار از آذربایجان ش��رقی به خاطر نمایش »س��فر 

سوزنبان«
سینا طارمی از گیالن به خاطر نمایش »ناگهان اشک و جنون«

مهدی حسن زاده از خراسان رضوی به خاطر نمایش »نیلوفرهای آبی«
طراحی گرافیک)شایسته تقدیر(:

میثم امانی از خراسان رضوی به خاطر نمایش »قدم زدن در اتاق قرمز«
موسیقی:

مهدی حس��نی از خراس��ان رضوی به خاطر نمایش »میالد مرگ 
عشق«

علیرضا سلیمانی از بوشهر به خاطر نمایش »سی بو نار«
میثم جعفر خانی از مرکزی به خاطر نمایش »رنج تار و پود«

بازیگر خردسال)شایسته تقدیر(:

حدیثه زورمند از خراس��ان رضوی به خاط��ر نمایش »قدم زدن 
در اتاق قرمز«

مریم طالب از اصفهان به خاطر نمایش »در سپیده دیدمش«
بازیگر زن:

مرجان موس��وی نژاد از گیالن به خاطر نمایش »ناگهان اش��ک 
و جنون«

مائده حمیدی از خراسان رضوی به خاطر نمایش »احیا«
المیرا طاعتی از اردبیل به خاطر نمایش »چهار قدم«

شایسته تقدیر این بخش:
زهرا داروغه زاده از اصفهان به خاطر نمایش »در سپیده دیدمش«
فاطمه الهی از خراسان رضوی به خاطر نمایش »نیلوفران آبی«

بازیگر مرد:
پژمان شاهوردی از لرستان به خاطر نمایش »پناهم بده«

وحید درویشی از گیالن به خاطر نمایش »ناگهان اشک و جنون«
جالل کریم زاده از خراس��ان رض��وی به خاطر نمای��ش »اینجا 

بدون مرز«
تقدیر ویژه این بخش:

علی س��وزنچی از خراس��ان رضوی به خاطر نمایش »میالد مرگ 
عشق«

محمد تقی نژاد از خراس��ان رضوی به خاطر نمایش »میالد مرگ 
عشق«

محمدرضا قوچانی از خراس��ان رضوی به خاط��ر نمایش »میالد 
مرگ عشق«

شایسته تقدیر این بخش:

عل��ی مجید پ��ور از آذربایجان ش��رقی به خاطر نمایش »س��فر 
سوزنبان«

صادق صدوق از خراس��ان رضوی به خاطر نمایش »قدم زدن در 
اتاق قرمز«
نویسنده:

مهدی صالح ی��ار از آذربایجان ش��رقی به خاطر نمایش »س��فر 
سوزنبان«

مهدی حسن زاده از خراسان رضوی به خاطر نمایش »احیا«
عباس عبداله زاده از مازندران به خاطر نمایش »بادکنک«

کارگردانی:
وحید درویشی از گیالن به خاطر نمایش »ناگهان اشک و جنون«

مهدی صال��ح یار از آذربایجان ش��رقی به خاطر نمایش » س��فر 
سوزنبان«

محمدامین صاحب علم از خراسان رضوی به خاطر نمایش »احیا«
نمایش های برگزیده جشنواره:

نمایش »احیا« به کارگردانی محمد امین صاحب علم از خراسان 
رضوی

نمایش »پناهم بده« به کارگردانی پژمان شاهوردی از لرستان
نمایش »سفر سوزنبان« به کارگردانی مهدی صالح یار از آذربایجان 

شرقی
نمایش »ناگهان اش��ک و جنون« به کارگردانی وحید درویش��ی 

از گیالن

 جشنواره تئاتر کوتاه زائر خراسان رضوی

 دبیر جشنواره:  محمدهادی زاهدی

 دبیر جشنواره:  رمضانعلی شورابی

دبیر تخصصی:  هادی منوری
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:

مهدی قیصری نیک
مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی: زهره وحیدی

مدیر اجرایی: مهدی قیصری نیک
 ناظر تخصصی: مجید غالمی جلیسه

رابط خبر: رضا نظامی سرایدار
اسامی شورای سیاستگذاری جشنواره:

حجت االسالم والمسلمین  مهدی شریعتی تبار 
مدیر عامل بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی 

مهندس حسین سعیدی/ معاون دبیر شورای عالی فرهنگی 
آستان قدس رضوی  

رضا خو راکیان/مدیر عامل مؤسسه فرهنگی قدس 
جواد محمدزاده مقدم/مدیر عامل انتشارات به نشر 

محمدهادی زاهدی/رئیس سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی  و دبیر جشنواره 

دکتر هادی منوری/دبیر علمی جشنواره 
مهدی قیصری نیک/ مش��اور اجرایی سازمان و مدیر اجرایی 

جشنواره  
هیئت داوران:

هیأت داوران هشتمین جش��نواره بین المللی  انتخاب کتاب 
سال رضوی 

در بخش های تاریخ سیره رضوی، علوم ومعارف رضوی ،زیارت 
،زبانهای خارجی و ترجمه، پایان نامه 

وآثار شایس��ته چ��اپ، کت��اب دیجیتال ،ک��ودک ونوجوان، 
داستان و شعر

حشمت کفیلی/حضرت آیت اهلل واعظ زاده   
احمد میرزاده /حجت االسالم والمسلمین جعفر زنگنه 

اس��ماعیل ذیقمی/ حجت  االس��الم والمس��لمین رضا وطن 
دوست 

اس��ماعیل رضایی برجکی/ حجت االسالم والمسلمین سید 
آبادی 

اصغر ارش��اد س��رابی/ حجت االسالم والمس��لمین عبداهلل 
غفرانی 

آقای شمس��ایی/حجت االسالم والمس��لمین محمد حسن 
پاکدامن 

احمد رضوانی / حجت االسالم والمسلمین مهدی علیزاده 
بزرگ عالم زاده/حجت االسالم والمسلمین مخلصی 

دکتر سید عباس زجاجی/ دکترسهیال پیروز فر
دکتر عباسعلی تفضلی/ دکتر سلطانی 
دکتر عبدالرحیم قنوات/ دکتر آگهی 

دکتر عبدخدایی/ دکتر مؤذن زاده 
دکتر کهنسال / دکتر ابوالفضل حسن آبادی 

دکتر مصطفی سیدی/ دکتر اشرف امامی 
دکتر ندیم رضوی/ دکتر امیر سلمانی رحیمی 

دکتر نعمت اهلل تقوی/ دکتر باغستانی 
دکتر هادی منوری/ دکتر حکیم باشی 

دکتر واعظی/ دکتر سعیدی 
سید علیرضا مهرداد/سعید سید موسوی 

سید کامران علوی/ سعید میرمحمد صادقی 
سید محسن حسینی/ سید مجاهد حسین نقوی 

سید نصرت حسین رضوی/ سید محسن ناجی 
/ حجت االسالم و المسلمین شریعتی نژاد  عادل البدری 

/ عزت صدیقی لویه  مجید نظافت 
محمد جواد غفور زاده/ محسن رجبی 

مرتضی کامل نواب/ محمدی مقدم 
مصطفی رحماندوست/ مهندس مهدی رزمی 

/ مهندس مهدی غیبی  هادی ساعی 
نرگس برهمند/ ناصر نجفی 
جواد قاسمی/ بهزاد نعمتی 

رضا نقدی 
اسامی برگزیدگان جشنواره:

محور علوم و معارف رضوی با رویکرد علمی و پژوهشی:
آیت اهلل محمدی ری شهری به خاطر تولید دوره چهار جلدی 

»حکمت نامه رضوی« به زبان های فارسی و عربی 
مرتضی طاهری و محمد کاظم بهنیا به خاطر کتاب »التفسیر 

المرتضی لالمام علی بن موسی الرضا)ع(« 
محور زیارت با رویکرد علمی پژوهشی:

حس��ن امیرزاده گرو از مشهد با خلق اثر »زیارت و زائران علی 
بن موسی الرضا)ع( آس��تان قدس در دوران قاجار« به عنوان 

رتبه سوم 
هیئت داوران در این محور هیچ یک از شرکت کنندگان را حائز 

رتبه های اول و دوم ندانست.
بخش ویژه جشنواره: 

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی به خاطر کتاب 
جلد اول »دائره المعارف آستان قدس رضوی« 

دکتر احمد پاکتچی به خاطر جلد اول »مجموعه مقاالت ابعاد 
شخصیت و زندگی حضرت امام رضا)ع(« 

محور زبان های خارجی و ترجمه)شایسته تقدیر(:
آقای اسماعیل زاده، رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
در کش��ور ترکمنستان به خاطر تالیف کتاب »امام رضا)ع( به 

زبان ترکی« 

حس��ینعلی مصطفوی گرو و علیرضا قلی نژاد نیز به ترتیب به 
خاطر کتاب های »امام رضا)ع( از دیدگاه اهل س��نت به زبان 

روسی« و »حکایت آفتاب به زبان فرانسه« 
محور شعر:

کتاب »غزال غزل«)ناب ترین س��روده های ش��اعران آستان 
حضرت علی بن موس��ی الرضا)ع(( گردآوری ش��ده توس��ط 
س��ید جمال هادی��ان طبائ��ی زواره و کت��اب »کوچه های 
خراسان«)مجموعه اشعار در سایه سار آفتاب( گردآوری شده 

توسط علی اصغر دلیلی صالح، مشترکا رتبه سوم 
در این محور هیچ اثری حائز دریافت رتبه های اول و دوم نشد.

محور داستان:
سعید تشکری به خاطر کتاب »غریب قریب« از مشهد 

مظفر ساالری به خاطر خلق کتاب »مینوی نگاه تو«)مجموعه 
داستان های کوتاه براساس زندگی امام رضا)ع(( از قم 

سید علی شجاعی به خاطر کتاب »به بلندای آن ردا« از تهران 
محور کودک و نوجوان:

در این محور هیچ اثری حائز دریافت جایزه رتبه اول نشد.
»طعم شیرین زیارت« نوشته ابراهیم اکبرزاده از تهران

»مهرب��ان ترین، قصه زندگ��ی امام رضا)ع(« نوش��ته مجید 
مالمحمدی از مشهد 

بخش کتاب دیجیتال)شایسته تقدیر(:
کتاب دیجیتال »بهش��ت را به خانه ات ببر« و »در همسایگی 
خدا« تولید شده توسط موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و 

پژوهش های اجتماعی استان قدس رضوی 
کتاب دیجیتالی »س��یره معصومان)ع(« توس��ط موسس��ه 

تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی)نور( 
بخش پایان نامه)شایسته تقدیر(:

محمود دلیری توندری به خاطر خلق اثر پژوهشی »پژوهشی 
در روایات طبی امام رضا)ع(« 

سعیده جاللیان سده به خاطر خلق پایان نامه »تاریخ صندوق 
ها و ضریح های مرقد امام رضا)ع(« 

بخش شایسته چاپ: 
طبق نظر هیئ��ت داوران در این بخش هی��چ اثری حائز رتبه 

شناخته نشد.
بخش ناشر فعال: 

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
معاونت تبلیغات و ارتباطات اسالمی آستان قدس رضوی 

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث 
انتشارات کتاب نیستان در این بخش شایسته تقدیر شناخته 

شد.  
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دبیر تخصصی:  علی طوسی ثانی
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره: محبوبه 

طبسی
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد: سیما بهادران

مس�ئول دبیرخانه برنامه موضوعی: ملیحه تاج 
آبادی

مدیر اجرایی: سید نوراهلل رضوی
ناظر عمومی: سید مسعود حسینی

ناظر تخصصی: جواد صادقی
مسئول سایت: الهه رامشینی

رابط خبر: هاجر رکن آبادی
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

استانی:
سید سعید سرابی

ناصر نبی زاده
یوسف امینی

محبوبه طبسی
علی طوسی ثانی

سید نوراهلل رضوی
شهرستانی:

علیرضا شرافت
علی طوسی ثانی

غالمحسین فاضلی نیک
سید نوراهلل رضوی

محبوبه طبسی
عبدالکریم شم آبادی

محمد مشقی
ملیحه تاج آبادی

علی تسوندی
هیئت داوران:

نستعلیق- غالمحسین امیرخانی
علی شیرازی

علی طوسی ثانی
شکسته- یداهلل کابلی

محمد حیدری
مجتبی ملک زاده

نسخ- علی رضائیان
فرهاد شیرخانی

تحریریه- سید علیرضا شرافت
محمد مشقی

امید باغانی
اسامی اعضای شورای سیاستگذاری:

احمد برادران
محمدرضا محسنی ثانی

رمضانعلی سبحانی فر
محمدعلی طالبی

رضا کشاورز
سید نوراهلل رضوی
علی طوسی ثانی

سیما بهادران
اسامی برگزیدگان جشنواره:

رشته نستعلیق:
مصطفی عابدینی

محمد البرزی
نیما الیکائی
صفر گالشی

علی خیری – محمدرضا پایون
قابل تقدیر در رشته نستعلیق:

حسین خلیلیان
فاطمه مقیمی

رسول آقامیری
احسان شورورزی

احمد احمدی
مهدی فانی

حمیدرضا حجتی
علی طوفانی

کیارش یعقوبی
بی بی زهره رئیس السادات

محمد سلیمانی خراط
رشته شکسته نستعلیق:

ذبیح اله لولویی مهر
بهادر پگاه

شهرام روحی
علی جعفری

طیبه ازندریانی
قابل تقدیر در رشته شکسته نستعلیق:

مجتبی رحم دار
نورالدین کرمی
مهرداد شیخی

نجمه محمودی
عبدالکریم شم آبادی

رشته نسخ:
علیرضا یوسفی

علیرضا تکدهقان
صابر صفایی
امیر پژمان

عذرا عبداهلل پور
قابل تقدیر در رشته نسخ:

الهام میرطالیی
حمید مکانیک
مریم متین فر

رشته ثلث:
مجید جدیدی
احسان کاظمی
علی احسان پور

علیرضا فالحت پیشه
سعیده جاویدی آزاد

قابل تقدیر در رشته ثلث:
روح اهلل محّرری
علی اصغر نظری
محسن فقیهی
مرضیه مکارم

تحریری:
طیبه ازندریانی
حسین نصیرپور
حسین دلبری

امید سهرابی گوله گوله
محمود مهری

قابل تقدیر
محدثه بزرگ نیا

علی عسکری کریانی
حمیدرضا حجتی

امین زنجانی
امیر جعفری

 جشنواره خوشنویسی رضوی  خراسان رضوی

دبیر تخصصی)مسئول کمیته علمی(: 
رجبعلی لباف خانیکی

نماینده جشنواره:
محمدرضا پهلوان

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
راهله حسن نژاد
مدیر اجرایی:

محمدرضا پهلوان
ناظر تخصصی:

محمدهادی همایون
رابط خبر:

مهدی ارجمند

اسامی اعضای شورای سیاستگذاری همایش:
حسین رضایی

دکتر امیر اکبری
عباس مدی

آقای شریفیان
محمد رکنی

سید جواد موسوی
حسن زمانی

سید مهدی کفش چی
هیئت داوران:

محمود بختیاری
محمد احمدی روحانی

حسن جمشیدی
سید مهدی سیدی

رجبعلی لباف خانیکی
اسامی برگزیدگان همایش:

بهزاد نعمتی 
دکترامیر اکبری 

سید مهدی سیدی فرخد 
مهندس ساسان نوروزی 

محم��ود بختیاری ش��هری و محمدرض��ا احمدی 
روحانی 

حسین ابراهیمی حصار 
حجت اله صادقی و عزت اله صادقی  

 خراس�ان رض�وی) اداره کل می�راث 
 همایش علمی پژوهشی جاده والیتفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(

دبیر جشنواره:  سید سعید سرابی

 دبیر جشنواره:  حسین زارع صفت
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دبیر تخصصی:  حسن عابدی
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:

حسن عابدی
مس�ئول دبیرخان�ه برنام�ه موضوعی: 

علیرضا فیروزه
مدیر اجرایی: مجتبی زیرک

ناظر عمومی: علی اکبر داوری
ناظر تخصصی: اتابک نادری

مسئول سایت: مهناز شجاعی
رابط خبر:

مینا اسعدی
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

حسین ثابت قدم وحید
حسن عابدی

مجتبی زیرک
هاشم شیرازیان

ناصر هدایتی
سعید آقایی

حسین مسافرآستانه
هیئت داوران:

مهرداد رایانی مخصوص
قاسم زارع

محمدرضا الوند

اسامی برگزیدگان جشنواره:
طراِح لباس برگزیده:

میثِم موال زینل ط��راِح لباس نمایش »چهار 
قدم«

 طراحی صحنه ی برگزیده:
حسین کارگر طراِح صحنه ی نمایش »بیداری 

در خواب هزار من«
آهنگساز برگزیده:

آرش خوشنام آهنگساِز نمایش »آسا«
 تجلیِل ویژه:

عزت اهلل مهرآوران
 بازیگر مرد:

میثم گودرزی بازیگر نمایش »چهار قدم«
رتبه ی دوم)مشترک( حسین شفیعی بازیگر 
نمایش »مس��لخ عش��ق« و جمال ساقی نژاد 

بازیگر نمایش »سفر«
 رتبه ی سوم)مش��ترک( س��امان حیدریان 
بازیگر نمایش »عکِس اتفاِق عزیز«و محسن 

خدادادی بازیگر نمایش »آسا«
  بازیگر زن:

بهاره کاظمی بازیگر نمایش »چهار قدم«
رتبه ی دوم)مش��ترک( سارا مش��عل بازیگر 

نمایش »آسا« و مهنوش بلیان بازیگر نمایش 
»آسا«

رتبه ی سوم)مش��ترک( س��ودابه جعفر زاده 
بازیگر نمایش »آش با طعِم زهر« و س��عیده 
حامد بازیگر نمایش »س��فر« و سمیه مهری 

بازیگر نمایش »روزهای اتفاق«

نمایشنامه نویس:
علی میرزا عمادی نویسنده ی نمایش »سفر«
پویان اصغری نویسنده ی نمایش »چهار قدم«

مهدی آشوغ نویسنده ی نمایش »آسا«

کارگردان:
یعقوب صدی��ق جمالی کارگ��ردان نمایش 

»سفر«
رتب��ه ی دوم)مش��ترک( محم��د رس��ائلی 
کارگردان نمایش »آش با طعِم زهر« و حسین 
کارگر کارگ��ردان نمایش »بیداری در خواِب 

هزار من«
رتبه ی سوم)مش��ترک( محمد حسن زاده 
کارگردان نمایش »تاکس��ی زرد« و سعید 
ن��وروزی کارگردان نمای��ش »عکِس اتفاِق 

عزیز«   

 جشنواره تئاتر رضوی خراسان شمالی

دبیر تخصصی: 
عباس حزباوی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
سید کریم موسوی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
سید کریم موسوی

مدیر اجرایی:
سید کریم موسوی

ناظر عمومی:
سید محمدرضا بنی هاشمی

ناظر تخصصی:
حجت االسالم و المسلمین محمد حسن عمادی

مسئول سایت:
محمد جهانگیری

رابط خبر:
عباس حیدری

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
همایون قنواتی

عبدالنبی شاکریان
سید کریم موسوی

ناصر چنانی
عباس حزباوی
حسین براتی

محمد جوروند
مهدی عزیزی

مرتضی حیدری آل کثیر
هیئت داوران:

عدنان غزی
محمد جوروند
عباس حزباوی

سید شبرحسینی
علی عفراوی

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش بین الملل:

عقیل اللواتی- عمان
عقیل المسکین- عمان

سمیر فراج- مصر
ارکان التمیه- عراق

ایمان دعبل- بحرین
سمر محمود- سوریه

احمد رضی- بحرین
مبارک النجاه- کویت

محمد حسینی طالب- لبنان
حسین آل عمار- عربستان

عبدالکریم ال زرع- عربستان
نادیا المالح- بحرین

سید علی السندی- لبنان
عبدالقوی محب الدین- یمن

هاشمیه الموسوی- عمان
بخش داخلی:

میالد عطوی
عادل صخراوی

عّماد غراوی
سالم ساری

محمد لویمی
زهرا بن یباره

مهدی ناصری
یوسف شرهانی

محمد عسکر
سلمان حیداوی

 جش�نواره ش�عر رضوی به زبان عربی)یادمان  دبیر جشنواره:  همایون قنواتی خوزستان
دعبل خزاعی(

 دبیر جشنواره:  حسین ثابت قدم وحید
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دبیر تخصصی:  تورج عقدایی
مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد: جعفر محمدی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی: زهرا شاهی
مدیر اجرایی: محسن اسالمی

ناظر عمومی: یوسف عباسی
ناظر تخصصی: کریم خان محمدی

مسئول سایت: ملیحه علی گو
رابط خبر: نرگس سعادتی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
ناصر مقدم

محمدنقی صالحی

زهرا شاهی
جعفر محمدی
تورج عقدایی

مرتضی مقدمی
محسن اسالمی
ابراهیم قاسمی
سعید ناصری

  اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش علمی پژوهشی:

هیئت داوران هی��چ اثری را در این بخ��ش حائز رتبه اول 
ندانست.

2-  مهدی خاتمی از استان زنجان
3- فرزانه رفیعی از استان اصفهان 

بخش علمی ترویجی:
هیئت داوران هی��چ اثری را در این بخ��ش حائز رتبه اول 

ندانست.
2- رتبه دوم متش��رکا به نرگس حس��نی مقدم و حس��ن 
حسنی از اس��تان زنجان و مریم کتابی و س��ارا امجدی از 

استان کرمانشاه 
3- حسن کریمی و حکیمه محمودی از شهرستان خدابنده 

 همایش علمی پژوهشی نماز در آموزه های رضوی زنجان

دبیر تخصصی:  حسینعلی جعفری
مس�ئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد: امیرهوش��نگ 

باهنر
مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی: امیرهوشنگ باهنر

مدیر اجرایی: نیره کاشی
ناظر عمومی: سیما رجبی

ناظر تخصصی: مهدی نجفی
مسئول سایت:   نیره کاشی

رابط خبر: آرزو ایمانی
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

محمدرضا سوقندی
مهدی جمال
سیما رجبی

منصور فرزامی راد
حسینعلی جعفری

حجت االسالم والمسلمین حدادیان
اسماعیل همتی

محمداسماعیل علیان
نیره کاشی

هیئت داوران:
حسینعلی جعفری

عماد عبادی
محمداسماعیل حاجی علیان

اسماعیل همتی

طاهره عروجی
محمدکاظم مزینانی

علی اهلل سلیمی
اسامی برگزیدگان جشنواره:

بخش داستان کوتاه کوتاه:
مقطع نوجوان

امیررضا نظری چالشتری- چهارمحال و بختیاری
سارا سادات کاظمی- چهارمحال و بختیاری

هیئت داوران هیچ اثری را در این بخش حائز رتبه س��وم 
ندانست.

مقطع جوان
فاطمه صدیقی- کرمانشاه

زهرا عبدالوهابی- قم
راحله پاشای کتابی- مازندران

مقطع بزرگسال
هیئت داوران هیچ اث��ری را در این بخش حائز رتبه اول 

و دوم ندانست.
3-احسان رحیم زاده- خراسان رضوی

 بخش داستان کوتاه:
مقطع نوجوان

شیما شهیدزاده- کرمان
شهرزاد لعل بذری- خراسان رضوی

سهیل احمدی- خراسان رضوی
شایس��ته تقدی��ر در این بخ��ش: معصوم��ه عظیمی- 

چهارمحال و بختیاری
مقطع جوان

ام البنین ماهر- خراسان رضوی
محمدحسین امانت- فارس

نعیمه بخشی- خراسان رضوی
شایسته تقدیر در این بخش:

محمدرضا فیروزی- سمنان
زهرا اسدی- خراسان شمالی

مقطع بزرگسال
عابدین زارع- فارس

روح اهلل صالحی- همدان
فهیمه میرسید- سمنان

شایسته تقدیر در این بخش:
طیبه جعفری- سمنان

محسن وظیفه پشتکوه- اردبیل
 بخش داستان بلند:

مقطع جوان
سمانه استاد- خراسان رضوی
سیده مریم حسینی- زنجان

آرمان اعتمادی- مازندران
مقطع بزرگسال

هیئت داوران در این بخش هی��چ اثری را حائز رتبه اول 
و دوم ندانست. 

محبوبه زارع- تهران

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

دبیر تخصصی: 
سعید محمد شه بخش

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
شهربانو جعفری

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
مینو حدادی

مدیر اجرایی: حمیده یعقوبی
ناظر عمومی:

 آقای درام
ناظر تخصصی:

مریم کهریزی
مسئول سایت:

نرگس ساالرزهی
رابط خبر:

نرگس ساالرزهی
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

حسین مسگرانی
مهتاب سارونی

شهربانو جعفری
حمیده یعقوبی

سعید محمدشه بخش
زهرا حسین آبادی

حلیمه پیری
احمد بستانی

هیئت داوران:
زهرا حسین آبادی

سعید محمدشه بخش
اسامی برگزیدگان جشنواره:

در بخش آرم و نشانه
سمر رضوانی- اصفهان

فاطمه فیضی اسفنگره- آذربایجان شرقی
سمانه اکبری- فارس
در بخش تصویرسازی

سعید صفارنژاد- قم
لیال بدرعظیمی- تهران
ناهید ذاکری- تهران  

 جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در هنرهای    سیستان و بلوچستان
گرافیکی

 دبیر جشنواره:  ناصر مقدم

 دبیر جشنواره:  حسین مسگرانی
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دبیر تخصصی: 
علی اکبر جهانگرد

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
مهدی امیدبخش

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
مهدی امیدبخش

مدیر اجرایی:
مهدی امیدبخش

ناظر عمومی:
داریوش صحرایی
ناظر تخصصی:

سعید فالح فر
مسئول سایت:

زهرا محترمی
رابط خبر:

سید علی اصغر محدث
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

بهزاد مریدی
مجتبی حق پرست

مهدی امیدبخش
مصطفی راسخی

علی اکبر جهانگرد
حجت االسالم و المسلمین نیازی

هیئت داوران:
اصغر کفشچیان مقدم

بهنام جاللی
نیما ادهم

علی محبوبی صوفیانی
بهداد الهوتی

علی هنرور
مرتضی محالتی

مهرزاد دیرین
هما دلواری

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش نقاشی:

هیئت داوران هیچ اث��ری را در این بخش حائز رتبه 
برتر ندانست.

بهروز مسلمی از شیراز
فاطمه مرادی از شیراز

شایسته تقدیر این بخش:
مرضیه کازرونی از شیراز

بهنام ولدوند از تهران
زهرا خسروی راد از اسالم آباد غرب

مجتبی مالیی از کهگیلویه و بویراحمد
فاطمه زارع از شیراز

بخش حجم:
محمد فرمانی از شیراز
بهروز مسلمی از شیراز

امیرحسین کولیوند از لرستان
 بخش پوستر و نشانه:

سمیرا بهشتی سوال از اردبیل
رضا راعی عمران از مازندران

سید مهرداد موسوی از اصفهان 

 جشنواره هنرهای تجسمی رضوی   فارس

دبیر تخصصی: 
ناصر ایزدفر

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
محمد صمدی نیارکی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
علی اکبر لوالئیان

مدیر اجرایی:
علی اکبر لوالئیان

ناظر عمومی:
اعظم خوئینی

ناظر تخصصی:
عبدالعلی شماسی
مسئول سایت:

امیر مالحسنی
رابط خبر:

عاطفه حسینی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
مهدی احمدی

حسین علیجانی
علی اکبر لوالئیان

حمیرا موسوی
ناصر ایزدفر

علی رمضانی
حمید وحیدی

علی محمد بیگی
محمد صمدی نیارکی

هیئت داوران:
یوسف فخرایی

نادر برهانی مرند
ناصر ایزدفر

عبدالعلی شماسی

اسامی برگزیدگان جشنواره:
در بخش کودک و نوجوان

سید عماد نصرآبادی- خراسان رضوی
حسن دولت آبادی- تهران

حمیده وحیدی- قزوین
در بخش نمایشنامه صحنه ای

هیئ��ت داوران در ای��ن بخش ب��رای رتبه اول 
انتخابی نداشته اند.
رتبه دوم مشترک:

مرجان موسی نژاد- گیالن
وحید درویشی- گیالن

رتبه سوم مشترک:
عقیل جماعتی- بوشهر

معصومه جمهوری- همدان
حمیده وحیدی- قزوین

 جشنواره نمایشنامه نویسی رضوی دبیر جشنواره:  مهدی احمدی   قزوین

دبیر تخصصی: 
مرتضی گودرزی

مسئول دبیرخانه جشنواره:
سید هادی حسینی

مدیر اجرایی:
محمد مهدی ایمانی

ناظر عمومی:

ناظر تخصصی:
سیف اهلل عیوضی

رابط خبر:
محمدجواد مختاری

هیئت داوران:
طاهر شیخ الحکما

نادر قشقایی
ملک دادیار گروسیان

رضا آزاد
اسامی برگزیدگان جشنواره:

فاطمه السادات رضوی
نسرین شاپوری آذر

ساره باستانی

 جشنواره نمادهای شهری رضوی قم) سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم(

 دبیر جشنواره:  بهزاد مریدی

 دبیر جشنواره: سید رسول موسی نژادیان
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دبیر تخصصی: 
رسول رضوی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
محمدجواد محرابی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
محمد جواد محرابی

مدیر اجرایی:
مهدی عباسی
ناظر عمومی:

سید محمدرضا محمدی زاویه

ناظر تخصصی:
علی سروری مجد

 اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
رسول رضوی
رضا برنجکار

محمدتقی سبحانی
محمدرضا سبحانی نیا

برگزیدگان:  این همایش رتبه اول نداشت.
مقاله »جای��گاه مکاتبات رض��وی در حل معضالت 
امامیه« نوشته مهدی غالمعلی و مقاله »اسما الهی 

در حدیث رضوی« نوشته علی رضا بهرامی رتبه دوم 
را کسب کردند.

مقال��ه »تحری��ف ناپذیری ق��رآن در کالم رضوی« 
نوشته مجتبی نوروزی و شیما پویانژاد و زهرا صادقی 
رتبه سوم را کسب کرد و همچنین سید جمال الدین 
موس��وی با مقاله »آموزه بدا و توسعه مفهومی آن در 
اندیشه رضوی« و فهیمه شبان زاده با مقاله »واکاوی 
روایات و ش��خصیت کالمی امام رض��ا)ع( از دیدگاه 
محدثان اهل سنت« رتبه سوم را در سومین همایش 

ملی حدیث رضوی کسب کردند.

 همایش علمی پژوهشی حدیث رضوی   قم

دبیر تخصصی: 
وریا عارفی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
سامان احمدی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
کامل گلباغی

مدیر اجرایی:
زهرا زندی

ناظر عمومی:
حیدر رحیمی

ناظر تخصصی:
فاطمه امامی

مسئول سایت:
شنو نوری

رابط خبر:
خبات ساعدی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
رحیم جعفری
سهیال شیخی

سامان احمدی

همایون شهال
وریا عارفی

کامل گلباغی
شیخ مختار هاشمی

بهمن حاج امینی
عبدالرحمن غوثی

هیئت داوران:
شیخ مختار هاشمی

وریا عارفی
بهمن حاج امینی

عبدالرحمن غوثی
مسعود مرادی

شهرام منصوری
سید بهاءالدین حسینی

یداهلل نورانی
اسامی برگزیدگان جشنواره:

الف( بخش مولودی خوانی:
براس��اس آراء داوران و به لح��اظ نکات فنی و هنری 
داوران هیچ اثری را در این بخش شایس��ته مقام اول 

ندانستند.

مقام دوم مشترک:
مسعود مرادی- سنندج

بهنام حجازی- سقز
مقام سوم:

وریا فرجی- سقز
سهراب زراری- سنندج

غالمرضا واهب- اصفهان
یونس تارپود- تبریز

مهدی مطهری پور- اصفهان
ب( منتخب آرای مردمی:

سهراب زراری- سنندج
ج( جایزه ویژه هیأت داوران:

1- محمد مرادی
احسان کریمی و محمد ویسیان- دهگالن

د( بخش منقبت خوانی:
1- مختار زند سلیمی- سنندج

2- لقمان معزی- سنندج
3- محمد مهدی روحی- همدان

ه( آرای مردمی در بخش منقبت خوانی:
لقمان معزی- سنندج 

 جشنواره مولودی خوانی رضوی دبیر جشنواره:  رحیم جعفری   کردستان

دبیر تخصصی: 
محسن کاشانی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
وحید محمدی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
رضا رجائی

مدیر اجرایی:
مهدی گنجی

ناظر عمومی:
ایرماه شاهرخی

ناظر تخصصی:
مهدی قزلی

مسئول سایت:
مجتبی احمدی

رابط خبر:
مجتبی احمدی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
فرشید فالح

وحید محمدی
محمد علیزاده

حجت االسالم رضایی
محسن کاشانی
مجتبی احمدی

مهدی گنجی
رضا رجایی نژاد

خانم پورداورانی
هیئت داوران:

سید علی میرافضلی
مهدی صمدانی

مرتضی امیری اسفندقه
محمدکاظم کاظمی
سید احمد حسینی

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش شعر رضوی:

محسن کاویانی از قم 

نیلوفر بختیاری از تهران
احسان منصوری از خراسان رضوی

مهدی مردانی از قزوین 
الهام عظیمی از اراک 

انیسه السادات هاشمی از تهران
خدابخش صفادل از خراسان رضوی 

شیما مظهری صفات از کرمان
بخش شعر اهل بیت: 

رضا نیکوکار از گیالن
علیرضا رجبعلی زاده کاشانی از کاشان

عبدالرضا حسینی از کرمان
بخش موضوع آزاد:

علی قراچه داغی از کرمان
پیام جهانگیری از اردبیل 

علیرضا  روشنی از کرج
بخش شعر کودک و نوجوان:

سمیره بروانیا از کرمان
آسیه عزیزپور از کرمان

 جشنواره شعر رضوی   کرمان

 دبیر جشنواره:  حجت االسالم عباس دانشی

 دبیر جشنواره:  فرشید فالح
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برنامه های
موضوعی



دبیر تخصصی: 
خلیل بیگ زاده

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
پیمان جسری

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
پیمان جسری

مدیر اجرایی:
صدراله بابلی

ناظر عمومی:
شهرام امیری

ناظر تخصصی:
ایوب هاشمی

مسئول سایت:
محسن کرمیان

رابط خبر:

محسن کرمیان
اسامی اعضای اتاق فکر همایش:

ابراهیم رحیمی زنگنه
رضا موزونی

پیمان جسری
پژمان خسروی پور

خلیل بیگ زاده
طیب صفری

مهدی ربانی نژاد
غالمرضا سالمیان

خلیل کهریزی
هیئت داوران:

وحید مبارک
محمد مراد ایرانی

سوسن جبری

غالمرضا سالمیان
الیاس نورائی
موسی پرنیان
پیمان صالحی
تورج زینی وند

جهانگیر امیری
مجید محمدی

اسامی برگزیدگان همایش:
احمد غنی پور ملکشاه و احمد خلیلی- مازندران

علی اکب��ر احمدی چن��اری و پریس��ا احمدی- 
سیستان و بلوچستان

خلی��ل بی��گ زاده، ش��هناز کریمی و غ��الم رضا 
حیدری- کرمانشاه

مجید محمدی، کبری عزیزی و فرخنده میرزایی- 
کرمانشاه  

   کرمانشاه
 همایش علمی پژوهشی سیمای امام رضا)ع( 

در آینه ادبیات تطبیقی)فارسی و عربی(

دبیر تخصصی: 
رضا گشتاسب

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
عالمه ممبینی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
سید جواد موسوی

مدیر اجرایی:
کرم اله محمدپور 

ناظر عمومی:
کریم روشنک

ناظر تخصصی:
 مسئول سایت:

علی ویسی
رابط خبر:

علی ویسی
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

رضا دهبانی پور
عیسی گرجی زاده

علمه ممبینی
سید جواد موسوی

رضا گشتاسب
حجت االسالم و المسلمین رضا قاسمی
حجت االسالم و المسلمین قاسم مقدم

یوسف نیکروز
غالمرضا شریعتی

هیئت داوران:
امین کمالوندی

محمدعلی پیرسبزی

سید جواد موسوی
رضا گشتاسب

امیر توروزی
سید یونس آبساالن

اسامی برگزیدگان جشنواره:
محسن اردشیری و غنچه شکوهیانی- آمل

محمد مظفری- بوشهر
مهدی حبیبی- مالیر

ناصری- میناب
وحیدرضا جعفری- آستانه اشرفیه

امیر زارع زاده- سقز
مرتضی اسدی مقدم- کرمانشاه
حاج مصطفی سعیدی- لرستان

 جشنواره آیین های نمایشی و پرده خوانی رضوی دبیر جشنواره:   رضا دهبانی پور   کهگیلویه و بویراحمد

دبیر تخصصی: 
مسعود امامی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
قاسم قندهاری

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
مریم رحمانی پور

مدیر اجرایی:
احمد قلیش لی
ناظر عمومی:

ام کلثوم خلیق سلمانی
ناظر تخصصی:
رسول بنی ابهری
مسئول سایت:

زهرا جاللی
رابط خبر:
زهرا جاللی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

حجت االسالم علی اصغر فضیلت
عبدالرحیم سیفی

قاسم قندهاری
مسعود امامی
مهدی بیگی

حامد شریفی
مهتا خوارزمی
رسول احمدی

هیئت داوران:
سید وحید موسوی 

زینب السادات موسوی 
حمیدرضا خلیلی 
حسین زحمتکش 

پیمان یعقوبی 
ابوذر پور رنجبر

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش فیلم:

مهدی آقاجانی کارگردان فیلم » مجلس آئینه «
حمیدرضا ایزدی قدوس��ی کارگردان فیلم »میزبان 

خورشید «
ش��یما زارع رفیع  کارگردان فیلم » ش��عر کودکانه 

نماز «
شایسته تقدیر این بخش:

حامد شریفی با فیلم» یه یادگاری«
 بخش فیلمنامه:

فرشید کلته با فیلمنامه »قلبهای آسمانی«
کریم دیلمی مع��زی با فیلمنامه »پاک ش��دن یک 

اشتباه«
حاتم نائیج زاده با فیلمنامه »رهایی«
سحراجاللی با فیلمنامه »قالی نامه«
 بخش بازیهای رایانه ای رضوی:

ابوالقاسم جنابادی با بازی »نجات قلب ها«
فاطمه اصغری با بازی »دژ پایدار«

 جشنواره پویانمایی و بازی های رایانه ای رضوی   گلستان

 دبیر همایش:  ابراهیم رحیمی زنگنه

 دبیر جشنواره:  حجت االسالم علی اصغر فضیلت
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دبیر تخصصی: 
رضا مقدسی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
کاظم فالحی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
فاطمه پورعباسی

مدیر اجرایی:
حسین ابراهیمیان

ناظر عمومی:
فاطمه ملکی

ناظر تخصصی:
رضا مقدسی

مسئول سایت:
محمد فتحی پور

رابط خبر:
فرهاد علی نیا

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
فیروز فاضلی

نقی علیزاده خطیبانی
کاظم فالحی

مجید محمدپور
رضا مقدسی

سلیمان پورابراهیم
علی کریمی پاشاکی
سید هاشم موسوی

حجت االسالم و المسلمین امیر چهری
هیئت داوران:

حسین ابراهیمیان

کاظم فالحی
مجید محمدپور

حجت االسالم ذبیح اهلل قوامی
سید هاشم موسوی

هوشنگ عباسی
علیرضا ملکیان

احمد توکلی
بیژن مقدم

منصور سعدی
رضا مقدسی

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش سرمقاله و یادداشت:

مرضیه شریفی در فصلنامه توسعه علوم رفتاری 
اصفهان 

غالمرضا بنی اسدی در روزنامه خراسان 
کبری سعادتی در ماهنامه امید اردبیل 

بخش گزارش:
مهدی عسکری در روزنامه خراسان 

مهدی ارجمند در روزنامه جوان 
خدیجه زمانیان در روزنامه قدس 

بخش تیتر: 
زهره کهندل در روزنامه قدس 

سیده فائقه موسوی در روزنامه قدس 
صدیقه رضوانی نیا در روزنامه قدس 

بخش مقاله: 
مرضیه شریفی و مسعود ش��ریفی در فصلنامه 

توسعه علوم رفتاری اصفهان 
هیئت داوران هیچ اث��ری را در این بخش حائز 

رتبه دوم ندانست.
ساقی نصیری از روزنامه آبشار آذربایجان غربی 

بخش مصاحبه: 
صدیقه رضوانی نیا در روزنامه جوان 

هیئت داوران هیچ اث��ری را در این بخش حائز 
رتبه دوم ندانست.

سمانه عبدی در روزنامه قدس   سوم شد.
بخش خبر: 

در ای��ن بخش هیأت داوران هی��چ اثری را حائز 
رتبه ندانست.

آثار شایسته تقدیر در این بخش:
محمدجواد رنجبر در روزنامه خراسان

مریم عرفانیان در خبرگزاری مهر
حسن احمدی فرد در روزنامه قدس 

 بخش عکس: 
در این بخش هیئت داوران هی��چ اثری را حائز 

رتبه ندانست.
در بخش تقدیر ویژه بخش عکس از راحله ندافی 

مقدم در روزنامه قدس تقدیر شد.
تقدیر در بخش جنبی جشنواره:

محمد اسماعیل لطفی دیبا مدیر روزنامه نقش 
قلم 

حسن جعفری مدیر روزنامه آوای شمال
سید حسین ضیابری مدیر هفته نامه هاتف 

علی کریمی پاشاکی مدیر هفته نامه گیالن بهتر 
معصومه نیک کار مدیر خبرگزاری ایسنا - دفتر 

گیالن  

 جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در    گیالن
مطبوعات و خبرگزاری ها

دبیر تخصصی: 
فرید رحمتی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
ماشاءاهلل امان الهی بهاروند

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
فرید رحمتی

مدیر اجرایی:
فرید رحمتی

ناظر عمومی:
احمد نقدیان

ناظر تخصصی:
محمد ماهان

مسئول سایت:
فرشته بیرانوند

رابط خبر:
اعظم روانشاد

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
حجت االسالم حمیدرضا حنان

محمدتقی کابید
ماشاءاهلل امان الهی بهاروند

محمدرضا گودرزی
فرید رحمتی

حجت االسالم سیدعلی موسوی
حجت االسالم فرزاد منصوری

علی نادر دهقانی
سید سیامک موسوی

هیئت داوران:
مسعود آب پرور 

الهه گل محمدی 
محمد رضا گوهری 

عبداهلل باکیده 
ناصر غالمرضایی 

اصغر شادروان 
محمد صادق جعفری 

اسامی برگزیدگان جشنواره:
بخش نماهنگ:

جایزه ویژه این بخش: حسن سالم از خرم آباد به خاطر 
نماهنگ » عمری عاشقی« 

هیات داوران هیچ یک از نماهنگ های راه یافته به این 
جشنواره را حائز رتبه اول و دوم ندانست.

3- رتبه س��وم مش��ترک: محمد ص��ادق دهقانی از 
بیرجند ب��ه خاط��ر نماهنگ »حج تهیدس��تان« و 
جمشید مجددی از مش��هد به خاطر نماهنگ »گل 

و گلشن«
 بخش تله فیلم:

حس��ن آخوند پور کارگردان مجموعه تله فیلم های 
»فرشته« و »شهری که نمی خوابد«

محمد حمزه ای  کارگردان تله فیلم »حبیب آقا«
جایزه سوم مشترکا به:

داوود رحمانی بخاطر تصویر ب��رداری مجموعه تله 
فیلم های »فرشته« و »شهری که نمی خوابد«

حسین ملکی بخاطر ایفای نقش در تله فیلم »حبیب 
آقا«

روشنک قلعه گی بخاطر ایفای نقش در تله فیلم های 
»فرشته« و »فرزانه«

امیر دژاکام بخاطر بهتری��ن فیلم نامه برای تله فیلم 
»ستاره شب« 

رئوف دشتی بخاطر بهترین فیلم نامه برای تله فیلم 
»شهری که نمی خوابد« 

 جشنواره تولیدات تلویزیونی و نماهنگ رضوی دبیر جشنواره:  حجت االسالم حمیدرضا حنان   لرستان

 دبیر جشنواره:  فیروز فاضلی
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 دبیر تخصصی: 
فریده یوسفی زیرآبی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
عباس زارع

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
معصومه فرجی
مدیر اجرایی:
معصومه فرجی
ناظر عمومی:

محمدرضا جلیلی
ناظر تخصصی:
ابراهیم حیدری

مسئول سایت:
عباس مهدوی

رابط خبر:
عباس مهدوی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
احد جاودانی

قاسم عزیززاده گرجی
عباس زارع

احسان مهدیان
فریده یوسفی

محمد قوقی
خدیجه قصاب ساروی

مریم رزاقی
هیئت داوران:

فریده یوسفی
مریم رزاقی

فاطمه نعمتی
احسان مهدیان
محمد عظیمی
علی حسن نژاد

اسامی برگزیدگان جشنواره:
رده سنی 7-10 سال

امیرعلی جعفری – تهران
معصومه میردار دروش- وزن آباد

ابوالفضل فالحتی- بابلسر
شیدا محمدی پاچی- ساری

یگانه حضرت پور- ساری
رده سنی 11- 15 سال

محمد مهدی محمدی- قائم شهر
فاطمه محسنی- قائم شهر

مهدی فالحتی- بابلسر
محمد خلیل پور- تنکابن

محراب مهدی پور- بابل
رده سنی 16-30 سال

زهرا بای- رامیان
محمد علی افضلی- شیراز

متین السادات عرب زاده- تهران
لیال یکه فالح- آبیک
زهرا موسوی- بیجار
رده سنی 31+ سال
حسن شیردل- بابل

رحیم ربیعی 
زهرا غالمی- اراک

فرزانه ایران نژاد- سیرجان
مرضیه نفری- قم

بخش بومی
مهری ذبیحی- ساری
راضیه اورعی- ساری

فاطمه اسداللهی- قائم شهر

 جشنواره نامه ای به امام رضا)ع(   مازندران

دبیر تخصصی: 
رضا باقی پالمی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
علیرضا حاجی علی بیگی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
اکرم اوستی

مدیر اجرایی:
مجتبی سعیدی
ناظر عمومی:

میثم میرجعفری
ناظر تخصصی:

سید میثم بهشتی نژاد
مسئول سایت:

سید مهدی امینی

رابط خبر:
سید مهدی امینی

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:
حسین شاکری

جهانبخش قنبری
علیرضا حاجی علی بیگی

مریم سعیدی
رضا باقی زاده پالمی
مصطفی ذوالفقاری

سیدمحمد خاتمی نژاد
سید مجتبی سجادی

رضا کوچکی
پوران نوشیر

هیئت داوران:

رضا باقی زاده
محمود قیوم زاده

سیدعلی شفیع پور
قاسم احمدی

علیرضا حاجی علی بیگی
اسامی برگزیدگان جشنواره:

مریم کتابی و شهرزاد کتابی- کرمانشاه
حمید میرعباسی- اصفهان

حمید گنجایش و حسین انصاری
زهرا آقا لری و مطهره آقا لری- مازندران

مسعود خدیمی- مرکزی

 همایش علمی پژوهشی اخالق و آداب رضوی  دبیر جشنواره:  حسین شاکری   مرکزی
با محوریت)مدنیت و شهروندی( 

 دبیر جشنواره:  احد جاودانی
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دبیر تخصصی: 
سعید موحدی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
فرخنده جاللی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
فرخنده جاللی
مدیر اجرایی:
فرخنده جاللی
ناظر عمومی:

صادق ارشیا
ناظر تخصصی:

شهرام کرمی
مسئول سایت:

مهدی نیرومند
رابط خبر:

مهدی نیرومند
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

علیرضا درویش نژاد
ناهید سلیمانی
سعید موحدی
حسین کریمی

حجت االسالم و المسلمین احمد پهلوانی
حجت االسالم خادم محمدی

مجید سرنی زاده
علی رضایی

هیئت داوران:
فریبا رئیسی
مریم معینی

شادی پور مهدی
اسامی برگزیدگان جشنواره:

بخش عروسکی
 1- طراحی بروشور:

لوح تقدیر و مبلغ -/   000/000/2ریال به طراح بروش��ور 
نمایش نذر ساالر جناب آقای س��روش حیدری از استان 

خراسان رضوی اهداء می گردد.
هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری ندارد.

 2 _ طراحی صحنه:
لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/2 ریال به طراحان صحنه 
نمایش گل پری سرکار خانم میترا گلپریان و جناب آقای 

محسن پور قاسمی از استان همدان اهداء می گردد.
هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری ندارد.

 3- موسیقی:
ضمن تقدیر از آهنگس��از نمایش نذر س��االر جناب آقای 
مرتضی روحی از استان خراسان رضوی و آهنگساز نمایش 

گل پری جناب آقای رضا عباسی از استان همدان
لوح تقدیر و مبلغ -/000/500/3 ریال به آهنگساز نمایش 
روزی … روزگاری ب��ه جناب آقایان علی جباری و محمد 

حسن نیکبخت اهداء می گردد.
هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری ندارد.

   4- بازیگری:
ضمن تقدیر از باران ستوده بازیگر نمایش روزی روزگاری 

از استان تهران
جای��زه ای��ن بخ��ش ش��امل ل��وح تقدی��ر و مبل��غ 
-/000/000/2ریال به بازیگر نمایش گل پری از اس��تان 

همدان جناب آقای حامد ترابی اهداء می گردد.
هیات داوران در این بخش انتخابی دیگری ندارد.

5- عروسک گردانی:
ضمن تقدیر از س��رکار خانمها س��میه قائم��ی – فاطمه 
شیرزاد – سحر حسن زاده و فهیمه اسدیان بازی دهندگان 
عروسک نمایش لی لی حوضک از استان خراسان رضوی

دوم: ل��وح تقدیر و مبل��غ-/ 000/000/4ریال مش��ترکا 
به عروس��ک گردانهای ، عروس��ک ک��رم از نمایش لی لی 
حوضک س��ر کار خانم مریم نوقابی و س��حر دست مرد از 

استان خراسان رضوی اهداء می گردد.

اول: تندی��س جش��نواره و دیپل��م افتخ��ار و مبل��غ 
-/000/000/5ریال مش��ترکا به عروسک گردان نمایش 
روزی … روزگاری از اس��تان تهران س��رکار خانم مریم 

ایرانمنش و سرکار خانم عذرا امام اهداء می گردد.

6- طراحی و ساخت عروسک :
سوم: هیئت داوران در این بخش انتخابی ندارد.

دوم: لوح تقدیر و مبلغ-/000/000/4ریال به سرکار خانم 
فرشته ابراهیمی از نمایش لی لی حوضک از استان خراسان 

رضوی اهداء می گردد.
اول: تندی��س جش��نواره و دیپل��م افتخ��ار و مبل��غ-

/000/000/5به سرکار خانم سمیه گلباز از نمایش روزی 
… روزگاری از استان تهران اهداء می گردد.

 7- نمایشنامه عروسکی:
دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ -/000/000/5ریال 
به نویسنده نمایش گل پری جناب آقای محسن پور قاسمی 

از استان همدان اهداء می گردد.

 8- کارگردانی :
دیپلم افتخار و تندیس جشنواره و مبلغ -/000/000/5ریال 
به کارگردان نمای��ش گل پری جناب آقای محس��ن پور 

قاسمی از استان همدان اهداء می گردد
آراء هیأت داوران : بخش صحنه ای

1- بروشور:
لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/2 ریال به طراح بروش��ور 
نمایش هتل از استان خراسان رضوی به سرکار خانم لیال 

بحری اهداء می گردد.
هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری ندارد.

2- طراحی لباس:
ضمن تقدیر از طراح لباس نمایش نذر خاتون سرکار خانم 

فردوس فالح از استان مازندران
جایزه این بخش ش��امل لوح تقدیر و مبلغ-/000/000/2 
ریال به طراح لباس نمایش خیابانهای دوس��ت داش��تنی 
جناب آقای مصیب داوری از اس��تان هرمزگان اهداء می 

گردد.
هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری ندارد.

3- طراحی صحنه:
ضمن تقدیر از طراح صحنه نمایش تولدت مبارک از استان 

هرمزگان جناب آقای رضا جوشعار
جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/2 
ریال به طراح صحنه نمایش هتل جناب آقای سید وحید 
حمیدزاده و س��رکار خانم لیال بحری از اس��تان خراسان 

رضوی اهداء می گردد.
هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری ندارد.

4- موسیقی:
ضمن تقدیر از آهنگساز نمایش تولدت مبارک جنای آقای 

امین سعدی پور از استان هرمزگان
جای��زه ای��ن بخ��ش ش��امل ل��وح تقدی��ر و مبل��غ-

/000/500/3ریال به آهنگساز نمایش خیابانهای دوست 
داشتنی جناب آقای محسن آزاد بخش از استان هرمزگان 

اهداء می گردد.
هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری ندارد

5- بازیگری کودک:
هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/1 ریال 
به هر یک از بازیگران کودک نمایش تولدت مبارک سرکار 
خانم زهرا ایزد پرست و سرکار خانم ها شهرزاد عزت آبادی 
و یلدا شریعتی بازیگران نمایش خیابانهای دوست داشتنی 

از استان هرمزگان
جای��زه ای��ن بخ��ش خ��ود ش��امل ل��وح تقدی��ر و مبلغ 
-/000/000/2ری��ال از بازیگ��ر ک��ودک نمایش تولدت 
مبارک سرکار خانم آنوشا محسنی تقدیر به عمل می آورد.

 6- بازیگری مرد:
س��وم: لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/3ری��ال به بازیگر 
نمایش تولدت مبارک جناب آقای ماهان علیزاده از استان 

هرمزگان اهداء می گردد.
دوم: ل��وح تقدیر و مبل��غ -/ 000/000/4ری��ال به بازیگر 
نمایش خیابانهای دوس��ت داشتنی از اس��تان هرمزگان 

جناب آقای عقیل پور عبدا… اهداء می شود.
اول: تندی��س جش��نواره و دیپل��م افتخ��ار و مبل��غ-

/000/000/5ریال ب��ه بازیگر نمایش تول��دت مبارک از 
اس��تان هرمزگان جناب آقای هومان محس��ن زاده اهداء 

می گردد.

7- بازیگری زن:
ضمن تقدیر از سرکار خانم فاطمه حسن زاده بازیگر نمایش 

هتل از استان خراسان رضوی
س��وم: لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/3ری��ال به بازیگر 
نمایش تولدت مبارک از اس��تان هرمزگان س��رکارخانم 

یاسمن غالمی اهداء می گردد
دوم: ل��وح تقدیر و مبل��غ -/000/000/4ری��ال به بازیگر 
نمایش هتل از استان خراس��ان رضوی سرکارخانم زهرا 

ناوشکی اهداء می گردد.
اول: تندی��س جش��نواره و دیپل��م افتخ��ار و مبل��غ-

/000/000/5ری��ال ب��ه بازیگ��ر نمایش هتل از اس��تان 
خراسان رضوی سرکار خانم مینا قهرمانی اهداء می گردد.

8- نمایشنامه نویسی:
س��وم: لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/3ریال به نویسنده 
نمایش خیابانهای دوس��ت داشتنی از اس��تان هرمزگان 

جناب آقای مصیب داوری اهداء می گردد.
دوم: لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/4ریال به نویس��نده 
نمایش هتل از استان خراسان رضوی جناب آقای مهدی 

سیم ریز اهداء می گردد.
اول: تندی��س جش��نواره و دیپل��م افتخ��ار و مبل��غ 
-/000/000/5ریال به نویس��نده نمایش تولدت مبارک 

از استان هرمزگان آقای رضا جوشعار اهداء می گردد.

9- کارگردانی:
سوم: لوح تقدیر و مبلغ -/000/000/3ریال به کارگردان 
نمایش خیابانهای دوس��ت داشتنی از اس��تان هرمزگان 

جناب آقای مصیب داوری اهداء می گردد.
دوم: لوح تقدی��ر و مبلغ -/000/000/4ریال به کارگردان 
نمایش هتل از استان خراسان رضوی جناب آقای مهدی 

سیم ریز اهداء می گردد.
اول: تندی��س جش��نواره و دیپل��م افتخ��ار و مبل��غ 
-/000/000/5ریال به کارگردان نمایش تولدت مبارک از 

استان هرمزگان آقای رضا جوشعار اهداء می گردد.

10- تقدیر ویژه:
هی��ات داوران به خاطر تلفیق مراس��م بوم��ی و باورهای 
مذهبی از نمایش نذر خاتون از اس��تان مازندران با اهداء 

دیپلم افتخار تقدیر ویژه به عمل می آورد.
* آثار برگزیده *

 1- بخش عروسکی :
هیات داوران جایزه خود را شامل تندیس جشنواره ،دیپلم 
افتخار و مبلغ ده میلیون ریال به نمایش عروسکی گل پری 

از استان همدان اهداءمی نماید.
و این اثر را بعنوان نمایش برگزیده بخش عروسکی به بنیاد 

بین المللی امام رضا)ع( معرفی می نماید .
 2- بخش صحنه ای :

هی��ات داوران جایزه خودرا در این بخش ش��امل تندیس 
جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال به نمایش 

تولدت مبارک از استان هرمزگان اهداءمی نماید.
و این اثر را بعنوان نمایش برگزیده بخش صحنه ای به بنیاد 

بین المللی امام رضا)ع( معرفی می نماید. 
)فریبا رئیسی،مریم معینی و شادی پور مهدی(

 دبیر جشنواره:  علیرضا درویش نژاد جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی   هرمزگان
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دبیر تخصصی: 
میرهاشم میری

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
مجید فروتن

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
منیژه حیدرپور
مدیر اجرایی:

محمدعلی فرجی
ناظر عمومی:
مرتضی نوری

ناظر تخصصی:
علی فریدونی

مسئول سایت:
آزاده سادات حسینی

رابط خبر:
حبیب اله شهنوازیان

اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

فاضل عبادی
سید محمدرضا جوادی

مجید فروتن
محمدعلی فرجی
میرهاشم میری

هادی فیض منش
سید مهدی موسوی

علی صدفی زاده
سیاوش دیهمی
هیئت داوران:
میرهاشم میری
سیاوش دیهمی

جواد محقق
اسامی برگزیدگان جشنواره:

سجاد سعیدنژاد- تهران
علی سلیمانی- همدان
مهدی حنیفه- زنجان

قاسم بای- گلستان
منصوره اسحاق زاده- تهران

عارفه دهقانی- تهران
رضا نیکوکار- گیالن
مریم برزگر- همدان

هادی فردوسی- فارس
دادیار حامدی- مازندران

افسانه سادات حسینی- خراسان رضوی
مصطفی الوندی سطوت- همدان

شبنم فرضی زاده- اردبیل
مهدی طراوتی توانا- همدان

مسلم محمدی- همدان
خسرو قربانی- همدان

حجت یحیوی- همدان

 جشنواره شعر دوبیتی و رباعی رضوی دبیر جشنواره:  فاضل عبادی   همدان

دبیر تخصصی: 
رقیه توکلی

مسئول دبیرخانه نمایندگی بنیاد:
هادی وروشویی

مسئول دبیرخانه برنامه موضوعی:
حسن شریف بیگی

مدیر اجرایی:
عبدالرضا عسکر
ناظر عمومی:

محمد حسن زارعیان
ناظر تخصصی:

حسین نمازی
مسئول سایت:

اکبر کریمی
رابط خبر:

امیر ترقی نژاد
اسامی اعضای اتاق فکر جشنواره:

علی غیاثی ندوشن
هادی وروشویی
عباسعلی دانافر

حسین روشن بخش
رقیه توکلی

محسن رستگاری
سیدمحمد جواد صداقت کشفی

محمدرضا حاجی غالمی
حسین پیغمبری
هیئت داوران:

مهتاب کرامتی
حمید نعمت اهلل
هومن بهمنش

نرگس آبیار
محمد آفریده

فرهاد مهران فر
اسامی برگزیدگان جشنواره:

بخش مستند:
هیئ��ت داوران فیلم مس��تند » م��ی ال دو« به 

کارگردانی فاطمه طوسی را تقدیر می نماید.
هیئ��ت داوران دیپلم افتخار س��ومین اثر برتر 
جشنواره به فیلم مستند »سپیده« به کارگردانی 

عباس سندی اهداء می نماید.
هیئت دیپلم افتخار دومین اثر برتر جشنواره را به 
فیلم » دست به مهره« به کارگردانی سید وحید 

حسینی اهداء می نماید.
هیئت داوران تندیس طالیی و دیپلم افتخار را به 
عنوان اثر اول به فیلم مستند » بخشش مریم« 

به کارگردانی مهدی شعبانی اهداء می نماید.
جایزه ویژه هیئت داوران به همراه دیپلم افتخار 
به فیلم »ش��کاف« به کارگردان��ی محمدرضا 

مجلسی اهداء می نماید.
بخش داستانی:

بخش اصلی:
هیئت داوران هیچ فیلمی را شایس��ته دریافت 

جایزه بهترین فیلم این بخش ندانست.
جایزه دوم این بخش ش��امل دیپل��م افتخار را 

به آقای س��عید نجاتی ب��رای کارگردانی فیلم 
»ُصراحی« اهدا می نماید.

جایزه س��وم این بخش ش��امل دیپلم افتخار به 
آقای مهدی س��یم ریز ب��رای کارگردانی فیلم 

»چمدان« اهدا می نماید.
جایزه ویژه هیئت داوران دیپلم افتخار به سعید 
س��لمان روغنی برای کارگردانی فیلم »درهای 

نزدیک« اهدا می نماید.
بخش سبک زندگی رضوی:

جای��زه بهترین فیلم به طور مش��ترک ش��امل 
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به آقایان رضا 
فهیمی برای کارگردانی فیلم »کودکان ابری« و 
سعید روستایی برای کارگردانی فیلم »از طرف 

آن ها « اهدا می شود.
هیئ��ت داوران در ای��ن بخش جای��زه دوم را به 

فیلمی اهدا نمی نماید.
جایزه ویژه هیئ��ت داوران در 4 بخش اهدا می 

گردد.
دیپلم افتخار ب��ه آقای امیر توده روس��تا برای 
کارگردانی فیلم »جای من رو توی اتاق بنداز«.

دیپل��م افتخار ب��ه آق��ای داوود رحمانی برای 
فیلمبرداری فیلم »سه سال و سه ماه و دو روز«.

دیپلم افتخار به خاطر نگاه و توجه وقت شناسانه 
به موقعیت کودکان در تنش های اخیر منطقه 

به آقای مهرداد حسنی برای فیلم »سکوت«.

 دبیر جشنواره:  علی غیاثی ندوشن جشنواره فیلم مستند و کوتاه رضوی   یزد
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عنوان برنامه:
نگاه رضوی)فیلم کوتاه و مستند و داستانی، عکس(

اسم دانشگاه:
دانشگاه هنر

دبیر:
دکتر سید محسن هاشمی 

عنوان برنامه:
هنرهای نمایشی رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه شهید چمران اهواز

دبیر:
دکتر خسرو نشان

 عنوان برنامه:
کتابخوانی رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر:
رقیه صادقی

 عنوان برنامه:
جشنواره قرآن و آموزه های دینی رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین

دبیر:
دکتر محمدرضا صلح جو

 عنوان برنامه:
اهل بیت)ع( و بنیان های فرهنگی عصر حاضر

اسم دانشگاه:
دانشگاه اصفهان

دبیر:
دکتر جعفر شانظری

 عنوان برنامه:
همایش مبانی سلوک معنوی در سبک زندگی رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه رازی

دبیر:
دکتر شهریار همتی

 عنوان برنامه:
نقش امام رضا)ع( در اعتالی فرهنگ ایرانی

اسم دانشگاه:
دانشگاه تهران

دبیر:
دکتر مجید سرسنگی

 عنوان برنامه:
اهل بیت علیهم السالم و تولید علم

اسم دانشگاه:
دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز

دبیر:
دکتر قاسم کاکایی

 عنوان برنامه:
هنرهای تجسمی و صنایع دستی رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه هنر اصفهان

دبیر:
نیلوفر ملک

 عنوان برنامه:
از حریم فاطمی تا حریم رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه صنعتی قم

دبیر:
دکتر عباس دلیر

 عنوان برنامه:
شعر و مشاعره رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه بیرجند

دبیر:
دکتر سید محمد حسین قریشی

 عنوان برنامه:
کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه رشت

دبیر:
فاطمه کریمی

دانشگاهیان
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 عنوان برنامه:
جوان، فضای مجازی، رویکرد رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه هرمزگان

دبیر:
دکتر عباس مرادی

 عنوان برنامه:
همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه فرهنگیان

دبیر:
دکتر سید حسین مجتبوی

 عنوان برنامه:
همایش قرآن کریم و سبک زندگی رضوی

اسم دانشگاه:
دانشکده علوم قرآنی سبزوار

دبیر:
حجت االسالم و المسلمین

 دکتر محمد فاتحی 

 عنوان برنامه:
جشنواره شعر رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

دبیر:
دکتر عباس شیخ االسالمی

 عنوان برنامه:
مسابقه فرهنگی سیره و معارف رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه پیام نور

دبیر:
دکتر ابراهیم تقی زاده

 عنوان برنامه:
جشنواره سفرنامه نویسی و ادبیات داستانی رضوی

اسم دانشگاه:
دانشگاه حکیم سبزواری

دبیر:
دکتر رضا کشاورز

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

اسم دانشگاه:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دبیر:
دکتر مصطفی مهرابی بهار

 عنوان برنامه:
جشنواره پوستر رضوی)دوساالنه(

اسم دانشگاه:
دانشگاه نیشابور

دبیر:
دکتر رضا محمدی

 عنوان برنامه:
سلسله نشست های تخصصی فرهنگ قرآنی در سیره 

رضوی
اسم دانشگاه:

دانشگاه امام صادق)ع(- پردیس خواهران
دبیر:

دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی 

 عنوان برنامه:
همایش سیره و معارف رضوی)دوساالنه(

اسم دانشگاه:
دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر:
دکتر محمد کافی
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بزرگداشت 
دهه کرامت

اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت 
آستان قدس رضوی/  حجت االسالم والمسلمین  سید جالل حسینی	•
آستان مقدسه حضرت معصومه)س(/  حجت االسالم والمسلمین صادقی	•
آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع(/ جناب آقای خواجه نژادیان	•
بنیاد بین  المللی امام رضا)ع( /  جناب آقای سید جواد جعفری	•
مرکز مدیریت حوزه علمیه قم/  حجت االسالم والمسلمین طیب حسینی	•
دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم/  حجت االسالم والمسلمین برقعی 	•
نهاد نمایندگی مقام معظم دردانشگاه ها/  حجت االسالم والمسلمین 	•

شمس/ جناب آقای  سید علی اصغر کیانژاد
سازمان اوقاف و امور خیریه /  حجت االسالم والمسلمین موسوی	•
سازمان تبلیغات اسالمی/  حجت االسالم والمسلمین  احمد صحت قول 	•

نیکی
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه/  جناب آقای سعید محمودی	•
مجمع جهانی اهل بیت/  حجت االسالم والمسلمین  محمد ساالر	•
جامعه انجمن های اسالمی بازار و اصناف/  جناب آقای مصطفی بهارلویی	•
 سازمان صدا و سیما /  جناب آقای سلطانی	•
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری/  سرکار خانم حجازی	•
سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران/  جناب آقای  هادی آشتیانی	•
معاونت  اجتماعی شهرداری تهران/  جناب آقای دکتر برخورداری	•
مرکز فعالیت های دینی شهرداری/  حجت االسالم والمسلمین خانپور	•

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی/  جناب آقای  هاشم بیاتی	•
وزارت کشور/  جناب آقای حسین کوچکیان فرد	•
مرکز رسیدگی به امور مساجد/  حجت االسالم والمسلمین  رضا نور بخش/  	•

جناب آقای راحمی
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان/  جناب آقای مجید مجیدی	•
سازمان بسیج مستضعفین/  جناب آقای امیری	•
سازمان بهزیستی کشور/  سرکار خانم ولی زاده	•
وزارت ورزش و جوانان/  جناب آقای قاسمی	•
وزارت آموزش و پرورش/  حجت االسالم والمسلمین زکریا ستوده	•
ستادکل نیروهای مسلح/  جناب آقای  اسداهلل بادفر	•
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری/  حجت االسالم 	•

والمسلمین فخرالدین صابری
نهاد کتابخانه های عمومی/  جناب آقای محمود قاسمی	•
کمیته امداد امام خمینی)ره(/  جناب آقای سید امیر حسینی	•
سازمان جوانان هالل احمر/  سرکار خانم نرگس ثقفی	•
ستاد عالی کانون های مساجد کشور/  حجت االسالم والمسلمین 	•

سلیمانی
ستاد عالی کانون های مساجد کشور/  جناب آقای طاهریان	•
ستاد عالی کانون های مساجد کشور/  جناب آقای فیض آبادی	•

 بخش وسیعی از برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم جشن های مردمی 
رضوی در دهه کرامت می باشد که این شورا با ریاست حجت االسالم و المسلمین جناب 
آقای حمیدرضا ارباب سلیمانی و با عضویت مسئوالن 17 کارگروه از بخش های مختلف 
و به ش��رح ذیل و با پیش بینی برنامه های فراگیر مردمی ب��ر پویایی کارگروه ها در این 
دوره از جش��نواره تأکید و ساماندهی جشن های مردمی با رویکرد معرفت افزایی مورد 
تبادل نظر قرار گرفت. این شورا با پیش بینی برگزاری جلسات منظم زمینه نقش آفرینی 

روزافزون مردم را در طول دهه کرامت در دستورکار قرار داده است.
کارگروه های اقشار:

1- کارگروه تهران و کالنشهر
2- کارگروه مسیر جاده والیت

3- کارگروه ورزش و جوانان
4- کارگروه روستایی و عشایری

5- کارگروه حوزه های علمیه
6- کارگروه بسیج مردمی و سازمان های تابعه

7- کارگروه ارتباطات  و اطالع رسانی
8- کارگروه مهد کودک ها

9- کارگروه نیروهای مسلح 
 10- کارگروه توسعه جشن های مردمی رضوی

 11- کارگروه صدا و سیما
 12- کارگروه بازار و اصناف

 13- کارگروه بانوان
 14- کارگروه دانشگاهی

 15- کارگروه دانش آموزی
 16- کارگروه سازمان ها و دستگاه های دولتی

 17- کارگروه بقاع متبرکه، امامزادگان، مساجد و مصلی ها
 در دهه کرامت سال 1500/94 جش��ن محوری در 700 شهر کشور برگزار شد و 400 

هزار برنامه در دهه کرامت اجرا شد.
بزرگداشت امامزادگان سراسر کشور در روز 5 ذی قعده در  بیش از 8 هزار امامزاده  کشور 

یکی دیگر از این برنامه ها بود.
روز 6 ذی قعده که روز بزرگداش��ت احمد بن موسی)شاهچراغ(، به عنوان سومین حرم 

اهل بیت در کشور نامگذاری شده است، نیز گرامی داشته شد.
بهره گیری از ظرفیت 1500 س��تاد محلی جش��ن های دهه کرامت در سطح محالت 
شهرهای کشور در راستای جریان سازی مردمی کردن جشن های دهه کرامت، توجه 
ب��ه گروه های مختلف فرهنگی و مذهبی و اجتماعی به ویژه بانوان، کودکان، نوجوانان، 
اصناف، ورزش��کاران و ... در این دهه، هدفگذاری برای 400 هزار برنامه در سطح کشور 
توسط دستگاه های عضو شورا هماهنگی جشن های دهه کرامت، برگزاری 1500 جشن 
محوری در 700 شهر با محوریت مساجد از جمله برنامه ریزی های شورای هماهنگی و 

نظارت جشن های دهه کرامت در سال جاری بوده است.

    توجه ویژه به روستاییان کشور
با توجه به اینکه 22  میلیون از جمعیت کش��ور در مناطق روس��تایی ساکن هستند  در 
جشن های دهه کرامت در سال جاری توجه ویژه ای به این قشر شد. توسعه جشن های 
دهه کرامت در سایر کش��ورها با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، مجمع 
جهانی اهل بی��ت و جامعه المصطفی العالمیه، توجه به توس��عه فعالیت های تبلیغاتی 
در س��طح معابر و خیابان های ش��هری به همت دس��تگاه های عضو به ویژه شهرداری، 
به��ره برداری از پروژه ه��ای فرهنگی هنری ملقب به نام های حض��رت رضا)ع( در این 
دهه، توجه به موضوع قدمگاه های امام رضا)ع( به ویژه در شهرس��تان ابرکوه، برگزاری 
آیین ورود کاروان نمادین حضرت رضا)ع( به شلمچه در 23 مرداد، توجه به پایگاه های 
اوقافت فراغت در مدارس و مس��اجد و آماده س��ازی گروه های سرود در دهه کرامت، از 

دیگر برنامه  های این دهه بود.
محور فعالیت های دهه کرامت در س��ال 94 آستان مقدس امام رضا)ع(، آستان مبارکه 

حضرت معصومه)س( و آستان حضرت شاهچراغ)ع( بود. 

شورای هماهنگی بزرگداشت  جشن های مردمی دهه کرامت
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بـــخش بیـــن المــــلل

میهمانان  بین المللی سیزدهمین جشنواره  بین المللی امام رضا)علیه السالم(
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مقدمه:
سیزدهمین فصل از کتاب جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( در حالی 
س��پری شد که به زعم همراهان این اتفاق عظیم فرهنگی می توان آن را 

نقطه عطفی نسبت به دوره های گذشته دانست.
بر این اس��اس در کنار پیش��رفت کمی و کیفی بخش ملی جشنواره امام 
رضا)ع(، امسال شاهد آن بودیم که بخش بین الملل نیز جهشی قابل توجه 
داشت.تجربه ای جدید و البته بس گرانبها و ارزشمند از برگزاری مراسم 
روز بین الملل تحت عن��وان »مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی« و 
همچنین برگزاری اولین همایش تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوی 
در تهران و به میزبانی س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، خاطره ای 
فراموش ناش��دنی از حضور در جشنواره را برای مهمانان خارجی دعوت 

شده از سراسر جهان رقم زد.
این تجربه فراموش ناشدنی از آن جهت جذاب به نظر می رسد که خالف 
دیگر لذت های روزمره زندگی، لذت آن در فراهم ش��دن مجال مناسبی 

برای اندیشیدن در فضای فرهنگی یک جامعه رضوی متجسد است.
حضور در جمعی اندیش��مند که افتخارش��ان خادمی حضرت ش��مس  

الشموس اس��ت بدون شک آثار پر برکتی را به دنبال خواهد داشت که از 
جمله آن ش��روع گفتگو میان فرهیختگان ملل مختلف اس��ت و این امر 
به خودی خود زمینه س��از پیوند فکری و فرهنگی خادمان خارجی امام 

رضا)ع( و همچنین تولید ایده های جدید می باشد.
سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( از آن رو تجربه ای متفاوت 
را برای ارادتمندان حضرتش رقم زد که امسال با توجه به تاکیدات مکرر 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اس��المی و روسای همه دستگاه های فعال 
در حوزه بین الملل و به طور خاص در ش��ورای بین الملل جشنواره امام 
رضا)ع( مبنی بر اعتالی هر چه بیشتر نام حضرت علی بن موسی الرضا)ع( 
در س��طح جهانی و اشاعه فرهنگ رضوی در میان ملت های مختلف، در 
حرکتی قابل تحسین کشورهای برگزار کننده این جشنواره به عدد 77 
و مناطق برگزاری آن به عدد 718 رسید و این امر خود مسئولیت دست 
اندرکاران امر را برای پوش��ش هر چه بهتر برنامه های روز میالد آن امام 

همام سنگین تر مینماید.
این ظرفیت بالقوه باال از ارادت به س��احت مقدس رضوی به خودی خود 
زمینه س��از تشکیل نهادی است که عمل واجبش هماهنگ سازی میان 

مقدمه 
بخش بین الملل

سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم 
کنون که سایه شمس الشموس بر سر ماست
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برنامه های در حال اجرا برای توس��عه فرهنگ رضوی در س��طح جهان 
است و وظیفه دیگرش شناساندن خادمانی است که با کمترین امکانات 

بزرگترین خدمات بشری را در فضای فرهنگ رضوی خلق می نمایند:
مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی:

جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( در ذیل توجهات حضرت حق 
و عنایات حضرت  ولی عصر)عج( و الطاف خاصه هش��تمین اختر تابناک 
امامت و والیت، حضرت علی ابن موسی الرضا)علیه السالم( و با کوشش 
خالصانه و بی دریغ مسووالن و دست اندرکاران مخلص آن، بویژه اعضای 
محترم شورای بین الملل توانسته اس��ت در عرصه بین الملل و در چهار 
س��ال حدود 718 نقطه از گیتی را فراگی��رد و زمینه ترویج هرچه بهتر و 
بیشتر فرهنگ و معارف رضوی در سراسر این کره خاکی را فراهم سازد. از 
این رو با توجه به گستره برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا)علیه 
الس��الم( و ابعاد اجرایی وس��یع آن و نیز با در نظر گرفتن شرایط کنونی 
جهان در حوزه انجام فعالیت ه��ای فرهنگی، ضرورت توجه به نیروهای 
بومی و پیگیری برنامه های جشنواره در خارج از کشور با رویکرد مردمی 
و بومی بیش از پیش احساس می گردد. با توجه به اینکه تا کنون نزدیک 
به 150 ش��خصیت در ادوار مختلف جش��نواره به عن��وان خادم یا فعال 
فرهنگ رضوی شناس��ایی و با حضور در مراس��م اختتامیه جشنواره در 
مشهد مقدس تجلیل شده اند، بهره گیری از ظرفیت و توانمندی فکری 
و عملی آن ها در زمینه طراحی و اجرای برنامه های جشنواره بین المللی 
امام رضا)علیه السالم( در خارج از کشور ضروری به نظر می رسد. در همین 
راس��تا در اجرای پیشنهاد شورای بین الملل جش��نواره بین المللی امام 
رضا)علیه السالم(، مجمع بین المللی خادمان فرهنگ رضوی با اهداف 

ذیل تشکیل شده است :
• تثبیت هویت فرهنگی و اجتماعی خادمان عرصة فرهنگ رضوی	
• ایجاد مجموع��ه ای فراگیر از عناصر عرصه فرهنگ رضوی به منظور 	

تعامل و هم اندیشی بخش های مختلف آن

• ایجاد زمینه گفتگو و ابراز نظرات عناصر عرصه فرهنگ رضوی	
• ایجاد انگیزه و بستر مناسب جهت ارتقا و رشد اعضا	
• فراهم  آوردن زمینه ی مشارکت فعال عناصر عرصة فرهنگ رضوی 	

در جهت توسعه و ترویج فرهنگ رضوی
• حمایت مادی و معن��وی از خادمان فرهنگ رضوی و فعالیت های 	

آنان
همچنین این مجمع در چارچوب اهداف تعیین ش��ده در پی آن اس��ت 
تا با تببین وظایفی همچون ارائه مش��اوره ی کارشناس��ی به دستگاه ها 
و نهادهای فعال در عرصه بین الملل ب��ا رویکرد ترویج و تعمیق فرهنگ 
رضوی، ارزیاب��ی و نقد و تحلیل فعالیت های مرتبط با فرهنگ رضوی در 
خارج کشور، ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراکز و مجامع ذیربط در خارج 
از کشور برای تقویت و گسترش فعالیت های فرهنگی با الهام از آموزه های 
رضوی، شناسایی و معرفی خادمان نمونه ی فرهنگ رضوی در رشته های 
مختلف، تعیین و تبیین سلسله مراتب علمی و هنری اعضاء، دفاع از حقوق 
مادی و معنوی اعضاء، برگزاری نشست های فرهنگی، علمی و پژوهشی 
در زمینه های گوناگون مرتبط با فرهنگ رضوی، جایگاه خود را در سطح 

بین الملل ارتقا بخشد.
مجمع جهان��ی خادمان فرهنگ رضوی در حقیقت مجموعه ای اس��ت 
که دستگاه ها و نهاد های مختلف فرهنگی فعال در خارج از کشور سهم 
بسزایی در توسعه برنامه های آن دارند لذا بسیار ضروری به نظر می رسد 
که اعضای هیئت امنا این مجمع میبایس��ت از  رؤس��ای این موسسات و 
سازمان ها تشکیل شده تا هم افزایی و همکاری بیشتری را در این زمینه 
شاهد باش��یم.بنابراین بر اساس بند هشتم اساس��نامه مجمع خادمان 
فرهنگ رضوی، هیئت امنای این مجمع با توجه به آنچه در اساسنامه آن 
ذکر شده است متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رییس سازمان 
فرهن��گ و ارتباطات اس��المی ،رییس مجمع جهان��ی اهل بیت)علیهم  
الس��الم( رییس جامعه المصطفی العالمیه، دبیرکل مجمع و رؤس��ای 
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مجامع تخصصی می باشد.
بر این اساس و با توجه به گستره عظیم جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
و همچنین تبیین و توسعه فرهنگ شامخ رضوی بر اساس نگاه بومی در 
کش��ورهای مختلف مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی به 4 مجمع 
تخصصی که دارای هیئات مدیره جداگانه ای نیز می باشند بر مبنای قاره 

محل سکونت خادمان به شرح ذیل تقسیم می گردد:
مجمع خادمان فرهنگ رضوی قاره آسیا و اقیانوسیه

مجمع خادمان فرهنگ رضوی قاره آفریقا
مجمع خادمان فرهنگ رضوی قاره اروپا 

مجمع خادمان فرهنگ رضوی قاره امریکا
 در همین راستا س��یزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در سال 
1394 میزبان اولین نشست مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی)بخش 

آسیا( در حسینیه الزهراء سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی بود.
این مراس��م که به دو بخش افتتاحیه و نشست تخصصی خادمان تقسیم 
شده بود با حضور تصمیم گیران و مدیران فرهنگی کشور از جمله  جناب 
آقای دکتر نهاوندیان رئیس دفتر ریاس��ت محترم جمهور، جناب آقای 
دکتر ابراهیمی ترکمان ریاست س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، 
جناب آقای سید جواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 
و تنی چند از مسئوالن دستگاه های ذی ربط در جشنواره بین المللی امام 
رضا)ع( در روز شنبه 1394/5/31 همزمان با دهه کرامت برگزار گردید.

 فرهنگ رضوی و حرکت در جهت ترویج تعالیم ناب امام رضا)ع( محدود 
ب��ه جنس، گروه، نژاد و یا س��ن خاصی نمی باش��د.این حرکت پیش��رو 
مخاطبان خود را در سراس��ر گیتی در هر ش��رایط و موقعیتی که در آن 
قرار داشته باش��ند  جذب می نماید.اساس��ا از آنجا که حرکت فرهنگی 
محدودیت پذیر نیس��ت پس نمیت��وان تجلی عمل به آن را در قش��ر به 

خصوصی جستجو کرد.
جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( در طول سیزده س��ال فعالیت خود 
نمونه های بسیار  مناس��بی را برای اثبات این سخن به جهانیان معرفی 
نموده اس��ت.خصوصا آنکه در گس��تره بین الملل این جشنواره هر ساله 
ش��اهد آنیم که تعداد متنوعی از اقوام مختلف چ��ه زن و چه مرد با تمام 
محدودیت های موجود خالصانه با ابراز ارادت به ساحت مقدس علی بن 

موسی الرضا)ع( می پردازند.  

    همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی:
 در این راستا و به منظور اهتمام ویژه به نقش و حضور بانوان در این مهم، 
کارگروه زنان و خانواده شوراي بین الملل جشنواره امام رضا علیه السالم 
در آغاز جش��نواره دوازدهم با دبیری اداره کل زنان و خانواده س��ازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی شروع به کار نمود و طی یک سال به جذب و 
همراه نمودن دستگاههای فعال حوزه زنان در کارگروه پرداخت که این 
اعضا اکنون به 18 دستگاه و مجموعه فعال رسیده است. پس از برگزاری 
جشنواره دوازدهم  این کارگروه پیشنهاد برگزاري همایش بانوان مروج 
فرهنگ رضوي را در ش��وراي بین الملل جش��نواره بین المللي امام رضا 
علیه الس��الم مطرح نمود که با توجه به اهداف عالی خود با اقبال اعضاي 

شورای بین الملل روبرو  شده و به تصویب رسید.
 پس از تصویب شورا اقدامات اجرایي الزم براي برگزاري اولین  همایش 
بی��ن المللي  بانوان مروج فرهنگ رضوي از یک س��ال پیش با تش��کیل 

کارگروهي متشکل از دستگاهها و نهادهاي مرتبط آغاز شد.
•  نمایندگان امور زنان ارشاد 	
•  امور زنان وزارت خارجه	
•  شوراي فرهنگي اجتماعي زنان	
•  امور بانوان مجمع  جهانی اهل بیت	
• امور بانوان مجمع تقریب مذاهب اسالمی	
•  شوراي فرهنگي اجتماعي زنان	
• امور بانوان برون مرزي صدا و سیما	
• بسیج جامعه زنان 	
• شبکه زنان اندیشمند مسلمان	
•  سایت خبری مهرخانه	
• معاونت بین الملل نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها	
• جامعه المصطفی العالمیه	
•  مدیریت حوزه های علمیه خواهران کشور	
• امور بانوان سازمان تبلیغات اسالمی	
•  معاونت امور زنان ریاست جمهوری	
• امور زنان شهرداري تهران	
• موسسه نور مبین	

مقدمه 
بخش بین الملل
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• امور زنان صدا و سیما	
در مدت یک ماه طرح مبس��وط همایش آماده و به تصویب ش��واي بین 
الملل جش��نواره رس��ید و س��پس طي فراخواني به کلیه نمایندگیهاي 
فرهنگي، از آنان خواسته شد ضمن اطالع رساني برنامه، بر اساس شیوه 
نامه طراحي شده و شاخص هاي معین شده،  بانوان مروج فرهنگ رضوي 

را در کشورهاي متبوع شناسایي و معرفي نمایند.
این امر صورت گرفت و با ارسال آثار و گزارش فعالیت هاي رضوي بانوان 
غیر ایران��ي در خارج از کش��ور از طریق رایزني ه��اي فرهنگي محترم، 
اطالعات تجمیع ش��د و در کارگروه انتخاب خادمین مورد بررس��ي قرار 
گرفت و نهایتا 5 نفر  از کش��ورهاي تونس، پاکس��تان' آذربایجان و عراق  

جهت دعوت و تجلیل انتخاب گردیدند.
 آثار این بانوان شامل پایان نامه دکترا، مقاالت و پژوهشهاي علمي و شعر 

حوزه معارف رضوي مي باشد.
همچنین به موازات انتخاب بانوان فعال رضوي غیر ایراني به منظور غناي 
هر چه بیشتر همایش بین المللي تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوي 
در شوراي بین الملل جش��نواره مصوب گردید 3 پیش همایش همراه با 
فراخوان در سه شهر مشهد، قم و شیراز توسط جامعه المصطفي العالمیه و 
مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران بزگزار گردد.  دبیرخانه همایش 
در جامعه المصطفي العالمیه در قم ایجاد و پس از فراخوان و دریافت آثار 

از سراسر کشور و انجام امور داوري و بررسي علمي نهایتا 
همایش امام رضا علیه الس��الم اس��وه حیات طیبه در تاریخ 94/05/25  
در ش��هر مقدس قم در مرکز آموزش عالي بنت الهدي وابسته به جامعه 

المصطفي
همایش  نقش بانوان در فرهنگسازي سیره رضوي در تاریخ 94/05/29 

در شهر شیراز
و همایش همدلي و همزباني در سیره رضوي 94/05/28در شهر مقدس 

مشهد 
برگزار و طي آن در هر همایش به 3 نفر از صاحبان آثار برتر جوایزي اهداء 
گردید و برگزیده گان با حضور جمعي از اندیش��مندان و فرهیختگان به 

شرح مقاله خود پرداختند.
بر اساس مصوبه ش��وري بین الملل جشنواره امام رضا علیه السالم مقرر 
گردید از هر همایش یک نفر به عنوان برگزیده برگزیده گان جهت تجلیل 
در همایش اصلي معرفي گردند و به این ترتیب 8 نفر) 5 بانوي خارجي و 

3 بانوي ایراني( جهت تجلیل تعیین گردیدند.
از س��ویي با توجه به اهمی��ت فعالیت بانوان ایراني  مقرر ش��د این بانوان 
شناسایي و از 8 نفر از آنها در همایش اصلي تجلیل به عمل بر همین اساس 

طي بررسي میداني گسترده برخي از بانوان شاخص در زمینه
•  وقف رضوي	
•  ادبیات و داستان نویسي و شعر 	
• رسانه	
• ورزش	
• فعالیت آموزشي	

نیز شناس��ایي ش��دند که در همایش اصل��ي مورد تقدیر ق��رار گرفتند. 
همچنین به منظور ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و آکنده نمودن فضاي 
همایش به عطر و معنویت آنان از یکي از خانواده هاي شهداي حرم رضوي 
که در عملیات تروریستي علیه زائران رضوي 73/03/30 در حرم امام رضا 
علیه السالم به فیض شهادت نائل گشته بودند، تقدیر ویژه به عمل آمد.

در نهایت همای��ش بانوان مروج فرهنگ رضوي، طي یک نیم روز در اول 
شهریور ماه سال جاري در حسینیه الزهراي سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمي با حضور جمعي  بیش از 300 نفر از فرهیختگان خارجي و داخلي 

برگزار شد.
از دیگر برنامه هایی که سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در 
بخش بین الملل اهمیت فراوانی یافت دیدار خادمان و مهمانان خارجی 
امسال با حضرت آیة اهلل العظمی اعرافی ریاست محترم جامعة المصطفی 
العالمیة و حضرت آیة اهلل العظمی س��عیدی تولیت محترم حرم حضرت 
معصومه)س( در قم بود که برغن��ای معرفتی خادمان فرهنگ رضوی و 
همچنین دس��ت اندر کاران این برنامه افزوده و انگیزه ایشان را در ادامه 
راهی که پیموده اند بیشتر و بیشتر نمود.در این نقطه نمی توان از میزبانی 
دقیق و مهمان نوازانه مجموعه مس��ئولین جامعة المصطفی العالمیة از 
مهمانان جشنواره چشم پوش��ید که مایه سرافرازی مسئوالن برگزاری 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( نیز بوده و خواهد بود.
آخرین برنامه مهم خادمان فرهن��گ رضوی در مدت حضور خویش در 
ایران دیدار با اس��تاندار خراسان رضوی جناب آقای رشیدیان بود که در 
آن شخصیت های خارجی و جناب آقای اس��تاندار به طرح برخی آراء و 
نظرها در حوزه گسترش فرهنگ رضوی در جهان در جمعی صمیمی و 
راحت پرداختند و این تبادل نظر در نهایت نتایج مثبتی را در برداشت. 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
برای بنده توفیق بس��یار بزرگی است که در این جمع گرامی توفیق حضور داشته 
باشم تشکر می کنم از این ابتکار ارزنده برای برگزاری مجمع بین المللی خادمان 
رضوی و استمرار این حرکت فرهنگی در دهه کرامت که با این اجالس ان شاءا... 

ابعاد تازه و گسترده تری را به خودش ببیند.
 از س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی و ریاست محترم این س��ازمان و همه 
دست اندرکاران در این حرکت گسترده گسترش فرهنگ رضوی تشکر می کنم. 
طبع��ا این افتخار عنوان خادمان رضوی ابعاد و اش��کال مختلفی را دربرمی گیرد 
ام��ا بزرگ ترین خدمت رضوی خدم��ت به فرهنگ رضوی اس��ت. مخصوصا در 
این زمانه ای ک��ه ما زندگی می کنی��م در زمانه ای که می خواهند از اس��الم یک 
تصویر غیرمنطقی، نابردبار و خش��ونت گرا معرفی کنند. بهترین راه مقابله با این 
تصویرس��ازی مجعول ارائه مکتب رضوی و فرهنگ رضوی است در شریطی که 
می خواهند معرف اسالم گروه های خشن، افراط گرا و خون ریز و ضد اخالق باشند 
بهترین مقابله ارائه الگوی گفتگوی رضوی اس��ت، ارائه فرهنگ بحث و منطق و 

استدالل و گفتمان اقناعی در معرفی اسالم است.
 اگر کسی در زمانه ما در این جامعه بزرگ جهانی که با گسترش ارتباطات به تعبیر 
صاحب نظران به دهکده جهانی تبدیل ش��ده اس��ت بخواهد برای تبلیغ و تحقق 
اسالم امروز خدمتی بکند در جامعه جهانی که اگرچه تعداد مسلمانان باالی یک 
میلیارد است اما به هر حال در جامعه بزرگ جهانی ما هنوز اقلیتیم و در این جمع 
بزرگ راه گسترش اسالم جز راه نبوی و رضوی نیست. راه ارائه قانع کننده دین راه 

ترغیب و ایجاد جاذبه برای قبول دین و سپس تحقق دین.
 مسلمان ها به دنبال این نبوده و نیستند که به جای دیگران انتخاب کنند و انتخاب 
خودشان را بر دیگران تحمیل کنند راه پیامبر ما این نبود. راه پیامبر ما گرچه خود 

را برحق می دانس��ت ارائه آنچه خود انتخاب کرده بود بر مردمان بود که مردمان 
خود این راه را انتخاب کنند. ال اکراه فی الدین... بدین جهت است که طرح اجرای 
مسئله شریعت در جوامع غیراسالمی در واقع توطئه معرفی اسالم به عنوان یک 
نگاه تحمیلی را دنبال می کنند. تبلیغ دین در یک جامعه غیردینی نخست با اخالق 
و با منطق آغاز می ش��ود و بعد اگر اکثریت این زیبایی ه��ا را دیدند و برگزیدند و 
پسندیدند جامعه اسالمی تشکیل می شود و آن جامعه اسالمی طبعا برای مسائل 
حدودی و تقلیدی خودش قواعد حقوقی و احکام دینی را برمی گزیند. راه اجرای 

شریعت مسیری جز انتخاب آزادانه و آگاهانه انسان ها ندارد. 
مکتب رضوی بنیان کار خودش را بر ترویج عقل گذاشته است عقل انتخابگر، عقل 
آزاد، عقل آگاه. سری بزنیم به مکتب درس امام رضا)ع( نقل کردند که ابن سکیت 
از امام رضا)ع( پرس��ید که امروز حجت و دلیل بر مردمان چیست امام رضا)ع( در 
پاسخ نمی گوید تعبد، قبول بدون استدالل، حتی نمی گوید وحی؛ که ما در جای 
دیگری حجت خدا بر انسان ها را دو چیز می دانیم انبیا و عقل. اما اینجا توجه شما 
را جلب می کنم به تعبیر الیوم توجه به مسائل زمانه و زمان آگاهی برای هر کسی 

که وظیفه تبلیغ را به دوش می کشد واجب است. 
خالصه امام خطاب به او می فرماید: م��الک و مبنا و معیار محور حرکت دینی ما 
باید عقل باشد. گفتمان عقلی گفتمان خردورزانه. امام رضا)ع(که با ارباب ادیان 
و مذاهب مختلف می نشیند حتی تعریضه ها و توهین های آن ها را هم می شنود 
اما با منطق و ادب و استدالل و رویکرد عقالنی برتربودن نگاه وحیانی را اثبات می 

کند. این الگوی رضوی است.تکیه بر عقل برای جلب افکار و البته جلب دل ها.
 گفتگوی بین ادیان و مذاهب امروز باید پرچم داری اش را پیروان مکتب اهل بیت 
به دس��ت بگیرند. نور از تاریکی وحشت ندارد. کسانی که یقین بیشتری دارند به 
حقانیت دیدگاه و مکتب خودش��ان، آن ها باید پیشگام گفتگوی با دیگر مکاتب و 

مشروح سخنان دکتر محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس 
جمهوردر نشست مجمع خادمان فرهنگ رضوی

مجمع جهانی
خادمان

 فرهنگ رضوی
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ادیان و مذاهب باشند و مالک و چراغ راهنما هم در این راه پیدا کردن مشترکات 
و تاکید بر مشترکات باشد. 

جامعه بشری باید از پیروان اهل بیت رویکرد سلم و صفا و مسالمت و همزیستی را 
بشنود و راه همزیستی هم تسلیم یکی در مقابل دیگری لزوما نیست. راه همزیستی؛ 
پیدا کردن نقاط مشترک است. »قل تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم«. پیدا کردن 
مش��ترکات. نکته دیگر در این رویکرد اقناعی تاکید بر مدارای با مردم است. ما در 
جامعه ای زندگی می کنیم که مرتبا ارتباطات مس��لمانان با غیرمسلمانان بیشتر 
می شود حتی در داخل جوامع اسالمی از ارتباط و همکاری با دیگران که جور دیگری 
می اندیش��ند،گریز و گزیری نداریم. راه چیست؟ امام رضا)ع( فرمودند: دوست یبا 
مردم نصف عقل است. همان رویکرد عقالنی یک حکمت عملی را هم برای ما معین 

می کند و آن محبت کردن به مردم است. دوستی کردن با آن هاست.
 این رویکرد غیراسالمی و ضد نبوی که من گمان کنم چون من راه درست را انتخاب 
کرده ام رویکردم با دیگران که انتخاب نکردند باید برخورد خشونت آمیز و تحمیلی 
باش��د جز ضرر و زیان به این مکتب و آیین،س��ود دیگری به دنبال ندارد. کسانی 
هستند در جامعه که مثل من نمی اندیشند و پسندشان غیر از پسند من است من 
می باید با آن ها راه بیایم. طبق اعتقادات ما در مومن باید نشانه ای از خدا و پیامبر 
و ولی اش باشد.  نشانه ای که باید از پیامبر داشته باشد مدارای با مردم است. مردم 
را تحمل کردن است. گش��تن و پیدا کردن نقاط مشترک و نقطه جذبی است که 

بتوانم در آن نقطه کلمه حق را به نحوی که او بپذیرد بیان کنم. 
پ��س یکی دیگر از ارکان الگوی رضوی مدارا با مردم اس��ت و چقدر این درس برای 
زندگی ما در جهان امروز راهگشاس��ت. اگر ما رویکرد نابردبار را برگزینیم. درواقع 
توجیه کرده ایم که دیگران هم با ما رفتار خشن و نابردبار انتخاب کنند. هیچ کمکی به 
ظلم به مومنان بیشتر از این نیست که من آیین ظلم و ستم را با کار خودم آغاز کنم. و 
وقتی طرف مقابل اکثریت داشت او خشونت و ظلمش را با خشونت ابتدایی من توجیه 
می کند و این است فلسفه وجودی ایجاد گروه های تکفیری و تروریستی به نام اسالم 

در داخل جهان اسالم. فلسفه وجودی آن ها توجیه ظلم و کشتار مسلمانان است.
 در این رویکرد مدارای با مردم و وفای به عهد و صدق در قول و اصول اخالقی جایگاه 
اساسی پیدا می کند. وظیفه ما چیست؟ امام رضا)ع( با جلوه درخشان در زمانه ای 
که حکومت و قدرت دس��ت دیگران بود چنان ارائ��ه ای از این مکب عقل و عدل و 
رحمت و محبت در همان چند سال فرصتی که به دست آورد، داشت که برخی از 
محققان و مورخان همچنان که گسترش مکتب اهل بیت را از نظر معارفی به امام 
صادق)ع( منتس��ب می کنند از نظر اجتماعی و سیاسی به عصر رضوی منتسب 
می کنند. در زمانه ما هم اگر ما می خواهیم سهمی در احیای مجدد اسالم در جهان 
و مکتب اهل بیت در حیات فکری و روحی بش��ریت داشته باشیم این است که ما 
با همین ش��یوه،می توانیم معارف اسالمی و اهل بیت را عرضه کنیم. مسلمانان و 

پیروان اهل بیت پرچمدار مقابله با خش��ونت و افراطی گری شوند این بهترین راه 
تبلیغ دین خدا و مکتب علوی است. 

وقتی رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
پیشنهاد جهان علیه خشونت و افراط گری را مطرح می کند و این با اقبال عمومی 
جهانی مواجه می شود و با اجماع به تصویب می رسد این یک پیروزی است. پیروزی 
در مقابل کسانی که سال ها و دهه ها تالش کردند ایران اسالمی را به عنوان حامی 
تروریسم معرفی کنند. حاال پرچم مبارزه با تروریسم و افراطی گری به دست ایران 
اسالمی است. ما از این فرصت باید اس��تفاده کنیم باید در حرکت های فرهنگی 
اجتماعی و سیاسی مان از این موضع مقابل خشونت و افراطی گری حرکت کنیم.

 مذاکرات هس��ته ای اخیر جمهوری اس��المی ایران هم نماد دیگری شد بر اینکه 
ایران اسالمی ارائه کننده الگوی گفتگو در جهان است. جنبه فرهنگی این حرکت 
از نظر من از جنبه سیاسی و هسته ای و اقتصادی اش بسیار مهم تر است. جهانیان 
دیدند که ایران اسالمی به دنبال جنگ نیست. به دنبال تسلیحات کشتار جمعی 
نیست. اگر هم دیگران گمان هایی بردند آماده گفتگوست و از چنان قدرت منطقی 
برخوردار است که می تواند طرف مقابل را که با سوء ظن و با اتهام آغاز کرده است 
با قدرت منطق و استدالل به نقطه ای برساند که خود همه قطعنامه های ظالمانه 
ش��ورای امنیت را لغو کند و به حقوق هسته ای ایران اذعان کند و رویکرد مقابله و 
تخاصم خودش را به رویکرد همکاری حتی در همین زمینه هسته ای تبدیل کند.

 این اعجاز مکتب رضوی اس��ت. این مکتب آیین گفتگوس��ت. گفتمان تعامل با 
دیگران اس��ت حتی اگر دیگران مثل ما نیندیش��ند. توفیق ایران اسالمی در این 
مذاکرات این بود که آن تصویر تهدیدآمیز و ترسناکی را که دشمنان ایران و اسالم 
ارائه ک��رده بودند و به اتکای آن تصویر قطعنامه های فصل هفتی به عنوان تهدید 
علیه امنیت جهان��ی برعلیه ایران تصویب کرده بودند. آن تصویر تبدیل ش��د به 
ایرانی که همگان به دنبال راه های گسترش همکاری با او هستند. این رفت و آمد 
روزافزون هیئت های اقتصادی و سیاس��ی که این روزها شاهد آن هستیم نشان 

این تغییر جدی رویکرد است. 
ما به عنوان خادمان فرهنگ رضوی هم در قول هم در عمل می باید این اصل اساسی 
مکتب رضوی و فرهنگ رضوی را ترویج کنیم و آن فرهنگ گفتگوس��ت که این 
آیین، منش  و ادبیات گفتگو می خواهد. ما در ایجاد ارتباط با دیگران حتما موفق 
خواهیم بود. چون عقل و منطق در پایان برنده میدان گفتگو خواهد بود. آن هایی به 
دنبال بستن راه های گفتگو هستند که نمی خواهند عقل و منطق در صحنه جهانی 
امکان بروز و ظهور پیدا کند. نور از تاریکی نمی هراسد. آیین و فرهنگ گفتگو را به 
عنوان درسی از مکتب رضوی دستور کار امروز خودمان کنیم و فرصتی برای جهان 
ایجاد کنیم که از این مکتب نورانی بهره بگیرد و این مکتب نورانی با پرتوافشانی در 

جهان، برای این جهان پرآشوب و پر آسیب راه حل های شفابخش دارد.
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السالم علیک یا علی بن موسی الرضا الصدیق الشهید… به همه خادمین ساحت 
مقدس امام رضا)ع( به ویژه میهمانانی که از کشورهای مختلف به عنوان خادمین 
فرهنگ رضوی در این اجالسی که معطر است به نام امام علی بن موسی الرضا علیه 

آالف التحیه و الثناء و به همه عزیزان تبریک می گویم.
ابتدا حدیثی از امام رضا)ع( را بازگو کرده و بعد گزارشی از وضعیت این اجالس 
برای دوستان بیان می نمایم. در حدیثی از امام رضا)ع( آمده که »احسن الظن 
باهلل فانما ان حسن ظنه باهلل کان ا... عند ظنه«. در این روایت امام رضا)ع( توصیه 
می کند که حس��ن ظن به خداوند داشته باش��ید هرکس حسن ظن به خداوند 
داشته باشد خداوند در نزد ظن و گمان او خواهد بود. در حدیث قدسی هم هست 
که »انا عند حسن الظن عبدی المومن«. خداوند به حضرت عیسی)ع( خطاب 
می کند که من در نزد ظن و گمان حسن ظن عبد مومن خودم هستم. علت اینکه 
در روایات ما بسیار توصیه شده که حسن ظن به خداوند داشته باشید این است 
که در حسن ظن به خدا انسان ذکر خداوند را دارد. مرحوم طباطبایی در کتابی 
به نام رساله الوالیه جمله ای دارند که می گوید انسان در این عالم نسبت به همه 
چیز غافل است جز خودش. نسبت به خودش دائم الذکر است از یاد خودش یک 
لحظه غفلت نمی کند اما نسبت به همه چیز غافل است و خداوند می خواهد انسان 
از یاد خودش بکاهد و به یاد خداوند باشد. و حسن ظن راه این ذکر است راه ذکر، 
خداوند متعال اس��ت که از طریق حسن ظن به خداوند ذکر خداوند را در جان و 
دل خودش تقویت کند. این حدیث را باب تبرک و تیمن به حدیث امام رضا)ع(  
بیان کردم؛ اما نکته این جلس��ه این است که امسال سیزدهمین جشنواره بین 
المللی امام رضا)ع( در کشور ما در دهه کرامت برگزار می شود و بیش از 21نفر از 
خادمان رضوی از ادوار گذشته دعوت شده اند این در حالی است که از سال 1387 
بخش بین الملل آن فعال بوده و فعالیت های مربوط به جشنواره امام رضا)ع( ابتدا 
در هش��ت کشور آغاز شد اما امروز شاهد آن هستیم که در 79کشور جشن های 
رضوی و جشن های پرشکوه دهه کرامت برگزار می شود.  میهمانانی که امسال 

در این جشنواره ش��رکت کردند از کشورهای مختلفی هس��تند که مهم ترین 
مسئله آن اس��ت که اولین بار این جشنواره در تهران برگزار می شود و ان شاءا... 
از این به بعد هم این س��نت حسنه تداوم خواهد داشت. پیش از این برنامه های 
بخش بین الملل در دل جش��نواره های تخصصی رضوی و در استان خراسان و 
در مش��هد برگزار می شد اما از این به بعد به صورت جداگانه برگزار خواهد شد و 
امس��ال آغاز چنین تصمیمی است و از میان کسانی که در طول سالیان گذشته 
به عنوان خادم فرهنگ رضوی برگزیده شده اند دعوت به عمل آمده تا در مجمع 
خادمان فرهنگ رضوی شرکت نمایند و امسال و از همین امروز اعالم می شود 
که اعضای آن خادمین رضوی کشورهای مختلف هستند و ازین رو از کل جهان 
که هر ساله به این تعداد اضافه خواهد شد و اساسنامه این مجمع هم به تصویب  
رسیده است. و خوش��بختانه این مجمع عظیم الشان از امروز آغاز به کار خواهد 
کرد. این بدان معنا نیست که بخش بین الملل جدای از مجموعه جشنواره بین 
المللی امام رضا)ع( اس��ت، بلکه بخش بین الملل در ذیل فعالیت های جشنواره 
ام��ام رضا)ع( و بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( وجود دارد و بر این 
اس��اس امروز در تهران در خدمت شما هستیم. امس��ال این ویژگی را دارد که 
چندین نش��ریه به نام مب��ارک امام رضا)ع( اختصاص پیدا کرده اس��ت. و چند 
کتاب به نام امام رضا)ع(  ترجمه و منتشر شده است. بیش از 20فیلم مستند به 
کشورهای مختلف ارسال شده برای اینکه به نمایش گذاشته شود. در اینجا الزم 
است یادآور  شوم که امسال برنامه ویژه ای وجود دارد و آن تقدیر از مرحوم آیت ا... 
آصفی است که ایش��ان نماینده مقام معظم رهبری در عراق بودند و  از خادمان 
فرهنگ رضوی که امس��ال مقرر بود در این اجالس ما از ایشان تجلیل کنیم اما 
متاسفانه تقدیر نبود و ایشان به رحم خدا پیوستند و برای ایشان طلب آمرزش 
و غفران الهی می کنیم. از توجه همه شما سپاسگزارم و امیدوارم خداوند متعال 

همه ما را مشمول الطاف خاصه حضرت ثامن الحجج قرار بدهد.  

سخنرانی دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی در افتتاحیه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی

مجمع جهانی
خادمان

 فرهنگ رضوی
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سید جواد جعفری: فرهنگ رضوی، فرهنگی است که جهان امن 
و سرشار از آرامش را برای همه می خواهد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملّت بزرگوار ایران اسالمی در تعظیم و بزرگداشت شعائر دینی از اولین روز از ماه ذیقعده 
که سالروز  والدت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سالم ا... علیها 
می باشد تا یازدهم ذیقعده که سالروز والدت با سعادت ثامن الحجج حضرت امام رضا 
علیه السالم می باشد و فاصلة آن ده روز می شود به عنوان دهة کرامت نامگذاری کرده 
اند و به رسم مهمان نوازی و میزبانی از تنها امام معصوم در سرزمین ایران اسالمی در 
گوشه گوشه کشور مراسم جشن و شادی و چراغانی و شربت و شیرینی به پا می کنند 
13 س��ال است که جشنواره امام رضا علیه الس��الم بمناسبت این ایام با برکت برگزار 
می شود ایجاد فضای با نشاط معنوی ملهم از آموزه های رضوی مهمترین هدف این 
جشنواره می باشد ترویج آموزه های رضوی یعنی ترویج فرهنگ سخن و قلم، فرهنگی 
که فرصت هر روز بهتر زندگی کردن را حق انس��ان می داند فرهنگ رضوی فرهنگی 
است که مدارا را به مروت اعتال می بخشد در پرتو فرهنگ رضوی فرهنگی  روز به روز 

جان افزاتر می شود که جهان امن و سرشار از آرامش برای همه می خواهد.
ش��اعر بزرگ ایرانی سعدی شیرازی با اعتقاد راس��خ به همین فرهنگ است که می 

گوید: 
بنی آدم اعضای یکدیگرند                         که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار                              دگر عضوها را نماند قرار
و هم او گفته است: 

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                 با دوستان مروت با دشمنان مدارا
فرهنگ رضوی حقیقت اسالم است، حقیقتی که با دشمنان هم بر مدار مروت رفتار 
می شود  جشنواره امام رضا علیه السالم همة مردم را، همة بشریت را بر محور فرهنگ 
رضوی  و فرهنگ اهل بیت علیهم السالم شاد و پر نشاط می خواهد و دست کسانی 
را که در این مسیر، قلم یا قدم میزنند به گرمی می فشارد و درخواست همراهی می 
نماید و با همین باور بوده اس��ت که در طی س��ال های برگزاری جشنواره امام رضا 
علیه السالم همواره سعی شده است چهره های سرشناس و شناخته شده در عرصه 
ملّ��ی و بین المللی که دارای خدمات برجس��ته در زمینه فرهنگ رضوی بوده اند را 
شناسایی و تکریم و تجلیل و بزرگداشت آنان را در دستورکار قرار دهد بزرگانی که 
از کشورهای مختلف رنج  س��فر را برخود هموار نموده و امروز در خدمت جمعی از 

آنان هستیم از جمله شیفتگان و ارادتمندان به
 اهل بیت علیهم السالم و به ویژه ساحت مقدس حضرت امام رضا علیه السالم هستند 

و خدمات  برجسته ای برای حوزۀ فرهنگ رضوی در کارنامه خود داشته اند که موفق 
به دریافت عنوان  خادم فرهنگ رضوی شده اند و بزرگانی که قرار است در این دوره 

از جشنواره مفتخر به دریافت این عنوان شوند قدم آن ها را به چشم می گذاریم.
تردیدی نیس��ت که رسالت رس��اندن پیام امام رضا علیه الس��الم و فرهنگ رضوی 
که رس��الت غبارزدایی از  چهرۀ اسالم و تبیین س��یمای حقیقی اسالم می باشد بر 
شانه هایمان قرار گرفته است به شکرانه این  عنایت الهی گردهم آمده ایم تا مجمع 
جهانی خادمان فرهنگ رضوی را بوجود آوریم و ان شاء ا...  با ایفای نقش خود در هر 
قاره ای که هستیم و در هر کشوری که زندگی می کنیم ناممان را در دفتر  مروجان 
فرهنگ رضوی به ثبت رس��انیم و از جمله احیاء کنندگان امر امام باشیم و سرافراز 
دو جهان باش��یم که خود به اباصلت هروی فرموده اند: خدا رحمت کند کس��ی که 

امر ما را احیاء کند.
بار دیگر وظیفه دارم به همه ش��خصیت های ممتاز و برجس��ته ای که میهمان این 
همایش هس��تند و مدعوین ارجمند عرض خیر مقدم داش��ته باشم و از مبتکران و 

برنامه ریزان این نشست نورانی سپاسگزاری نمایم.
به س��هم خود از حمایتها و پش��تیبانی های ش��خصیت ممتاز عرصه فعالیت های 
فرهنگی خارج کشور  س��رور ارجمند جناب آقای دکتر ابراهیمی ترکمان ریاست 
محترم س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المی و معاونین ارجمند و مشاورین عزیز 
ایش��ان خصوصاً جناب آقای دکتر هاشمی معاون محترم فرهنگی سازمان و جناب 

آقای دکتر واعظی مشاور ویژه ایشان و همکارانشان تشکر می نمایم.
جا دارد از همکاریهای مستمر و بسیار ثمر بخش دونهاد مقدس مجمع جهانی اهل 
بیت علیهم الس��الم  و جامعه المصطفی العالمیه خصوصاً از رؤسای بزرگوار این دو 
مجمع حضرت آیت ا... اختری و  حضرت آیت ا... اعرافی و معاونین ارجمند ایش��ان 
حضرت حجت االس��الم والمس��لمین جناب آقای س��االر  معاون محترم امور بین 
الملل مجمع جهانی اهل بیت)ع( و حضرت حجت االسالم والمسلمین حکیم الهی  
معاون محترم امور بین الملل جامعه المصطف��ی و مدیرکل محترم روابط عمومی 
و امور بین الملل این نهاد حضرت حجت االس��الم والمسلمین جناب آقای کاظمی 

سپاسگزاری نمایم. 
ان شاء ا... که خداوند متعال از همة کوشندگان عرصه فعالیتهای فرهنگ رضوی به 

شایستگی قبول فرماید و توفیقات روزافزون عطا نماید. 
 و السالم علیکم و رحمت ا... و برکاته
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تکریم خدام الثقافة الرضویة لماذا؟!
بزرگداشت خادمان فرهنگ رضوی برای چیست؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم
سالم و رحمت و برکات خداوند بر شما 

همانا خداوند فرموده است: بگو: »من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست 
نمی کنم جز مودت نزدیکانم ]اهل بیتم [ 

و در آیه دیگر فرموده اس��ت: بگو: »هر اجر و پاداش��ی از شما خواسته ام برای 
خود شماست؛

میتوان چنین گفت:
این دو آیه مبارکه با أمر الهی متجلی در کلمه “قل”)بگو( آغاز شده است, پس 
داللت بر این مطلب دارد که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله أمر و ارشاد الهی 
را تنفیذ و اجرا می نموده اند و خدای متعال همان کس��ی است که اراده و أمر 
فرموده به این که مودت به این ترتیب باشد و)این مطلب( مطلبی نیست که 

استنتاج و استنباط پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله باشد؛
م��راد از کلمه “مودت” _همانگونه که در کن��ز الفوائد  کراجکی وارد آمده_ 

همان “حب” ی است که أثر آن در مقام عمل آشکار باشد؛
و برخی گفته اند: “مودت” همان مرتبه خالص تر “حب” است.

و از امام حسین علیه السالم در تفسیر آیه مودت در سوره شوری روایت شده 
که فرمودند: قرابتی که خداوند أمر به صله آن نموده است و حق آن را بزرگ 

شمرده و تمام خیر را در آن قرار داده است, همان قرابت ما أهل بیت است؛
پس “مودت” مجرد “حب” به معنای عالقه قلبی تنها نیس��ت؛ و در برخی از 
آیات, مطالبی را که مؤید این معناست میابیم, مثال در این قول خدای متعال 
که فرموده است: “ هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی 

که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند” .
و مانند این گفته خدای متعال که میفرمایند: “ای کس��انی که به خدا ایمان 
آورده اید، هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته 
و طرح دوستی با آنها افکنید”؛ پس مودت قائم بر دو طرف است, چرا که من 
باب مفاعله است, مثل مضاربه و مقاتله و مجادله و امثال آن... و این گونه امور 

فقط در افعال ظهور میابند, نه در مجرد تمایالت قلبی؛
در نتیج��ه مراد از إلقاء مودت)طرح دوس��تی افکندن( انج��ام دادن اموری 
است که محبت خویش نس��بت به آنان را, به ایشان نشان میدهد؛ همانطور 
که حاطب بن أبي بَلَتعه با نوشتن نامه ای به قریش که از حرکت پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و آله به س��وی آنها خبر میداده انجام داد تا کفار قریش هشیار 

و آماده باشند؛
مالحظه میکنید که خداوند نفرم��ود »اال المودۀ للقربی«) جز مودتی برای 
نزدیکانم( و همچنین نفرمود »اال مودۀ القربی«)اال مودت نزدیکانم( چرا که 
این معنی مقصود اصلی این آیه مبارکه نیست؛ هر چند که در طول و زوایای 
معنایی که ذکر کردیم مقصود بوده باش��د؛ و آن معنا اینست که پیامبر اکرم 

سخنان حضرت آیت اهلل عالمه سید جعفر مرتضی عاملی 
در مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی

مجمع جهانی
خادمان

 فرهنگ رضوی
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صلی اهلل علیه و آله میخواهند بفرمایند که: »من بخاطر ابالغ این دین به شما 
_علی رغم تمام سختی های بزرگ و خطیری که تحمل میکنم_ پاداشی را 
که نفع آن به من باز گردد درخواست نمیکنم؛ بلکه اجر و پاداشی را میطلبم 
که نفع آن به خود ش��ما بازمیگردد و آن اجر اینست که نسبت به من مودت 
داشته باش��ید و محبتتان نسبت به من را در عمل آش��کار کنید, و نزدیکان 
مِن پیامبر و أهل بیت مِن رس��ول, همان کسانی اند که این مودت نسبت به 
من در آنان متجلی میشود, پس مودت همان مودت رسول است لیکن محل 
تجلی آن مودت, همان عترت و اهل بیت ایش��ان است؛ و این مطلب مثل آن 
میماند که شخصی پسر فالنی را بخاطر دوستی با پدرش اکرام کند, در حالی 
که خود پسر فی نفسه مقصود این دوس��تی و مودت نیست, لیکن وقتی که 
پسر را دوست میگیرد, این محبت و دوس��ت داشتن تنها به دلیل محبتش 

نسبت به پدر اوست.
اما اینجا یک سوال باقی میماند و آن اینکه: چگونه مودت نسبت به پیامبر در 
ذوی القربی تحقق پیدا میکن��د؟ آیا این مطلب من باب مثل »به در میگویم 

تا دیوار بشنود« است؟

میتوان چنین پاسخ داد:
اوال اینکه: مقصود از قربی)نزدیکان( هر قریب و خویشاوندی نیست, چرا که 
ابولهب هم از نزدیکان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است لیکن مودت نسبت 
به رس��ول با دوست داش��تن ابولهب و خدمت و اکرام او تحقق پیدا نمیکند.. 
بلکه هر کس او را دوست بدارد و اکرامش کند, چه بسا مبغض و دشمن رسول 
اکرم محس��وب میگردد و جزء ایذاء کنندگان پیامبر به شما میرود؛ حضرت 
نوح نیز پسری داش��ت لیکن عملی غیر صالح بود, پس مودت نسبت به این 

پسر, دیگر مودت پدر وی نخواهد بود؛
و در مورد هر یک از نزدیکان که از اهل فضل و تقوی و علم و طاعت الهی نیست, 
همین قاعده جاریست؛ در نتیجه اکرام , دوست داشتن و نیکی به وی, مودتی 

نسبت به رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله نیست؛

ثانیا: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله فقط به مثابه رس��ول و نبی بودن سخن 
میگوید؛

و ش��اهد بر این مطلب اینکه: کالم در اینجا درب��اره اجر و پاداش برای تبلیغ 
رسالت است.. و نیز درباره کسانی که خدا و رسولش أمر ایشان را بزرگ شمرده 
اند؛ رسول اکرم از مردم میخواهد تا خالص ترین محبت خویش را نثار ایشان 
کنند, و اینکه مودتشان نس��بت به حضرت را با وساطت ایشان که اهل بیت 
نبوت هستند صورت پذیرد؛ ایشان همان انس��ان های مخصوصین بکرامة 
اهلل هستند که در در حدیث کساء برای ما بیان نموده اند؛ و در احادیث دیگر 
تصریح به این مطلب شده که مقصود از آنها همان خلفای دوازده گانه علیهم 
الس��الم است؛ و ایشان همان کسانی اند که منظور نبی در حدیث ثقلین اند, 
حدیثی که ایشان را ِعدِل قرآن قرار داده است بطوریکه هرگز از یکدیگر جدا 

نمیشوند تا وقتی که بر پیامبر اکرم در حوض ایشان وارد شوند؛ 
ثالثا: مودت به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله, میبایس��ت ضمن عملی باشد 
که به نوعی ارتباطی به پیامبر داش��ته باش��د و صفت نبوت نیز در آن در نظر 
گرفته ش��ود؛ و آنچه ممکن اس��ت در این زمینه صورت بگیرد این است که 
دینی را که رس��ول اکرم صلی اهلل علیه و آله تبلیغ فرم��وده و خواهان جزا و 
پاداش بخاطر فداکاری ها و تالش��ی است در این راه بذل نموده, از آنها)اهل 
بیت( اخذ نماییم؛ پس منظور)از مودت( همان أخذ دین از نزدیکان و عترت 
و اهل بیت ایشان, اطاعت از آنها و همراهی و با ایشان بودن, و نیز عمل به أوامر 
پیامبر اکرم درباره ایشان و یاری آنهاست؛ چرا که این همان چیزی است که 

حضرت را راضی و خشنود میسازد. 
رابعا: این معنی مستحکم تر میگردد وقتی که میبینیم این خطابی که خداوند 
در این آیه به رس��ولش أم��ر میفرمایند که مردم را أمر ب��ه آن مطلب نماید, 
مخصوص کسانی که با حضرت زندگی کرده اند و ایشان را دیده و کالمشان 

را شنیده اند نیست؛ بلکه این أمر خطاب به تمام أمت است, به ویژه که رسول 
اکرم صلی اهلل علیه و آله این دین را به تمام نس��ل ها ابالغ فرموده اند, از زمان 

بعثتشان تا روز قیامت.
و هر مکلفی که زاده شد و زیست, و در آینده زاده خواهد شد و خواهد زیست, 

مکلف بمضمون این خطاب بوده و خواهند بود؛
و این مطلب تاییدی اس��ت بر گفته های ما مبنی ب��ر اینکه پیامبر اکرم تنها 
به عنوان نبی و رس��ول سخن میگویند نه به عنوان اینکه فردی از افراد مردم 

است و پدرش فالنی است یا اهل فالن سرزمین است؛
5  - این أجری که آیه مبارکه از آن سخن به میان آورده نفع و آثارش  متوجه 
ش��خص پیامبر اکر م صلی اهلل علیه و آله نیس��ت, بلکه به کسانی بر میگردد 
که این دعوت را اجابت نمودند و این مودت را به صورت عملی به کار بستند؛  
پس ایشان همان کس��انی اند که در دنیا خوشبخت خواهند بود و در آخرت 
نیز به تمام مراتب کرامت و قرب الهی دس��ت خواهن��د یافت, همانگونه که 
خدای متعال فرموده اند: » بگو: »من در برابر آن)ابالغ آیین خدا( هیچ گونه 
پاداشی از شما نمی طلبم؛ مگر کس��ی که بخواهد راهی بسوی پروردگارش 

برگزیند)این پاداش من است.( 
پس از آنچه گفتیم آش��کار ش��د که: نفس مودت برای پیامبر است و درباره 
نزدیکان و ذوی القربی, البته به صورتی که ذکر ش��د, چون پیروی از ایشان و 
تأس��ی و اقتدا به آنان, و طاعت و تسلیم به ایشان, که این راه تنها راهی است 
که ما را به خداوند میرساند؛ همانطور که آیه مذکور بدان تصریح کرده است؛

همانگون��ه که منافع این مودت همراه خیر و برکات و الطاف و بخش��ش ها و 
توفیقات به خود مردم باز میگردد؛ کما اینکه خدای متعال فرموده است: » 

بگو: »هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست « 
6- پس از آنچه گذشت میتوانیم بگوییم: 

تمام آنچه مذکور گشت, دو مطلب را آشکار میسازد: 
یک: تکریم و بزرگداش��ت خدام فرهنگ ایمانی, که در طریقه و تعالیم اهل 
بیت علیهم السالم متجلی میگردد, از جمله مودت اهل بیت علیهم السالم و 

مودت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله میباشد.
شاید عزیزانی که مبادرت به برگزاری اینگونه امور نموده اند, این مطلب را از 
مفاد آیه مودت به صورتی که ذکر کردیم الهام گرفته باش��ند, چرا که تکریم 
فعاالن عرصه خدمت به مذهب اهل بیت, به نوعی تش��ویق این فعاالن برای 
مضاعف س��اختن تالش های خویش پیرامون نشر آموزه های دینی خواهد 
بود.. و این تکریم, از جمله اموری است که اهل بیت علیهم السالم را خشنود 
ساخته, چشمشان را روشنی میبخشد و از جمله مصادیق مودت ایشان است

دوم: خدام فرهنگ صحیح که معارف أئمه علیهم الس��الم را نشر داده, مردم 
را با طریقه ایشان آشنا ساخته و به تربیت آنان مطابق با آموزه های اهل بیت 
مبادرت میورزند و بر طبق اخالق کریمه ی ایشان, مردم را پرورش میدهند, 

با یاری دین رسول اهلل
والحمد هلل، والصالة والسالم علی محمد وآله الطاهرین.
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خادمان فرهنگ رضوی در افتتاحیه مجمع جهانی خادمان فرهنگ 
رضوی تاکید کردند: فرهنگ رضوی در جهان در حال گسترش است

خادمان فرهنگ رضوی از کش�ورهای لبنان، پاکس�تان و عراق در س�خنرانیهای خود در آیین 
افتتاحی�ه مجمع جهانی خادم�ان رضوی، تاکید کردن�د که فرهنگ رض�وی در جهان در حال 

گسترش است.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، مجمع جهانی خادمان فرهنگ 
رضوی، با حضور محمد نهاوندیان، رییس دفتر ریی�س جمهور، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( 
و جمعی از شخصیت های فرهنگی و علمی کشورمان و تعدادی از خادمان نمونه فرهنگ رضوی 

از کشورهای مختلف در حسینیه الزهرا)س( سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی افتتاح شد.

   امام رضا)ع( در زمان خود، عالم ترین فرد بود
خانم اسماء ممدوت، نماینده مجلس شورای ایالت پنجاب، ضمن ابراز خرسندی 
از حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( گفت: بنده به عنوان 
یکی از متولی��ان مکانی مقدس در پاکس��تان افتخار دارم عض��وی از خادمان 
امام رضا)ع( باش��م. میلیون ها نفر از سراس��ر جهان در این ایام در مشهد حضور 
می یابند که مراتب درود و تهیت خود را نثار ایش��ان کنند که بیش از همه توجه 

مرا زمزمه های آنها با امام رضا)ع( جلب می کند.
این خادم برگزیده جش��نواره امام رضا)ع(، با بیان اینکه چه رازی در این گنبد و 
بارگاه ملکوتی نهفته که میلیون ها دل را از سراس��ر دنیا به خود جذب می کند، 
اظهار کرد: در ماجرای غدیر که امروز خداوند دین را بر انس��ان ها تکمیل کرده 

حجیت خداوند بر والیت و امامت مشخص می شود.
وی، با اذعان اینکه خداوند، ائمه معصوم)ع( را بعد از پیامبر اکرم)ص( به عنوان 
رهبر تعیین کرده اس��ت، گفت: تقوا یکی از مهم ترین تعلیمات دینی اس��ت که 
همواره به ما آموزش داده شده است، همراه آموزش دین پیامبر اکرم)ص( به ما 

عشق و عالقه به فرزندان و عترت خود را نیز آموخته است.
ممدوت، افزود: امام رضا)ع( به عنوان عالم آل محمد)ص(، همواره عشق و عالقه 

پیروان اهل بیت)ع( را در سراس��ر جهان به ما آموزش داده اس��ت و همچنین، 
درس های اخالقی خیلی خوبی را به ما آموختند.

وی، در ادامه س��خنان خود یادآور شد: امام رضا)ع( در درس های خود همیشه 
مسایل اخالقی را به شیعه تذکر می دادند و همیشه بر ضرورت حضور اهل بیت)ع( 
در مسائل دینی تأکید داشتند. امام رضا)ع( در زمان خود عالم ترین فرد و از همه 

بخشنده تر و معتمدتر نسبت به تعالیم الهی بودند.
نماینده مجلس شورای ایالت پنجاب، همچنین حادثه کربال را نقشه راه و جهت  
گیری به سوی کمال دانست و افزود: احیای دین مبین اسالم، اصلی ترین هدف 
قیام امام حسین)ع( بود که می توان از آن به عنوان نقش تعیین کننده  در پیشرفت 

اسالم و بقای آن در سعادت انسان ها یاد کرد.
وی، در پایان س��خنان خود گفت: هم اکنون اغلب مردم جهان از حادثه کربال و 
با اعتقادات امام حسین)ع( در مس��یر زنده نگه داشتن اسالم حقیقی، آشنایی 
ندارند، بنابراین الزم است تا نسبت به بسط و توسعه اهداف ائمه معصومین)ع( به 
ویژه امام رضا)ع( و امام حسین)ع( که در مسیر اسالم ناب محمدی)ص( حرکت 

کردند، توجه و تالش داشت.

مجمع جهانی
خادمان

 فرهنگ رضوی



45

م(
سال

ه ال
علی

ضا)
م ر

ما
ی  ا

نر
ی ه

نگ
ره

ی ف
ملل

ن ال
ه بی

وار
شن

  ج

    ایمان امری فطری است/ سرودن قصیده ای 
در مدح امام رضا)ع(

در ادامه این مراس��م، ویکتور الکک، شاعر مسیحی و 
خادم برگزیده جش��نواره امام رضا)ع( از لبنان، بیان 
کرد: ایمان امری فطری است و این ندای فطرت است 
که انس��ان را به س��وی ایمان و گرایش به قرآن و اهل 

بیت)ع( فرا می خواند.
وی، با اشاره به نخستین س��فر خود به ایران و زیارت 
امام رضا)ع( در مش��هد مقدس، گف��ت: من با حضور 
حرم مطهر رضوی ش��اهد عشق مردم به امام رضا)ع( 
که برای پابوسی آن امام همام، مشرف شده  بودند،بودم 

که ایمان آنان در من تأثیرگذاشت.
الکک، سخنان خود را در خصوص عشق و ارادت مردم 
به امام رض��ا)ع( را با خواندن قصیده ای که خودش در 
مدح امام هشتم شیعیان سروده است، به پایان رساند.

     ا شاعه فرهنگ اهل بیت)ع( در مراکز مهم جهانی
منصور لیمبا، خادم  نمونه فرهنگ رضوی در ادوار گذشته این 
جش��نواره، از فیلیپین هم با بیان اینکه اشاعه فرهنگ رضوی 
چی��زی به جز اش��اعه فرهنگ اهل بیت)ع( نیس��ت، گفت: ما 
معتقدیم که امام باق��ر)ع( همان امام صادق)ع( و امام رضا)ع( 
همان امام کاظم)ع( است، به نوعی همه ائمه معصوم)ع( شبیه 

یکدیگرند.
وی به ش��عار »عقالنیت و گفت وگو« در سیزدهمین جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( اشاره و تصریح کرد: این جشنواره برای 
ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( در جامعه، به ویژه فرهنگ رضوی 

برگزار می شود.
لیمبا، یادآور شد: الزم است تا در مراکز مهم جهانی، به اجرای 
برنامه های دینی برای اشاعه فرهنگ اهل بیت)ع( بپردازیم و 
بیش از پیش به تحقق ای��ن عوامل توجه کنیم تا این مهم را به 

منصه ظهور برسانیم.

    ضرورت تجلی زندگانی اهل  بیت)ع( به زبان های مختلف
یاس��ین الجبوری، خادم برگزیده جشنواره امام رضا)ع( از عراق نیز موضوع 
ترجمه را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: مردم برای حفظ نظام جامعه باید از 
امامان معصوم)ع( پیروی کنند که در این مس��یر می توان به مسأله ترجمه 
آثار و مکتوبات مربوط به سیره اهل بیت)ع( به زبان های مختلف اشاره کرد.

وی افزود: مردم در سطح جهان، نیازمند مکتوبات سیر و سلوک اهل بیت)ع( 
هستند که الزم است برای َآشنایی همگان در این عرصه، به ترجمه این آثار 

به زبان های اسپانیایی، روسی، آلمانی و حتی چینی بپردازیم.
یاسین الجبوری، به ترجمه خود در زمینه امام رضا)ع( به سه زبان انگلیسی، 
عربی و چینی اش��اره کرد و گفت: این کتاب را با هدف معرفی اهل بیت)ع( 
و زندگانی امام رض��ا)ع( ترجمه کرده ام و در نظ��ر دارم تا 22 ماه جاری در 

نمایشگاه  بین المللی پکن عرضه کنم.
بنا ب��ر اعالم این خبر، اب��وذر ابراهیمی ترکمان، رییس س��ازمان فرهنگ و 
ارتباطات اس��المی هم در پایان این مراس��م لوح تقدیرهایی را به خادمان 
فرهنگ رضوی از ایران، ترکیه، پاکستان، لبنان، آلبانی، عراق، غنا، تونس، 
بنگالدش، کنیا، مالزی، س��ودان، فلسطین)مقیم سوریه(، بلژیک و آلمان، 

اعطا کرد.
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رهبر ش��یعیان نیجریه و مهمان ویژه جشنواره امام رضا)ع( گفت: در گذشته 
امام رضا)ع( در بس��یاری از کش��ورها از جمله نیجریه غریب بود اما امروز می 
توانم ادعا کنم که غبار غربت از چهره ایشان زدوده شده و بسیاری از مسلمانان 

نیجریه ایشان را می شناسند.
به گزارش واحد خبر و اطالع رسان بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، مجمع جهانی 
خادمان فرهنگ رضوی،با حضور محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور، 
ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، سید جواد 
جعفری، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، جمعی از ش��خصیت های 
فرهنگی و علمی کشورمان و تعدادی از خادمان فرهنگ رضوی از کشورهای 
مختلف در حسینیه الزهرا)س( س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی افتتاح 

شد.
در این مراسم ش��یخ ابراهیم زاکزاکی رهبر ش��یعیان نیجریه و میهمان ویژه 
بخش بین الملل سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( ضمن قدردانی 
از عوامل اجرایی و برگزاری این جش��نواره، درب��اره اهمیت خدمت به جوامع 
بش��ری اظهار کرد: امام رضا)ع( شخصیتی غریب در تاریخ هستند و در غربت 
نیز به شهادت رسیدند؛ اما امروز وضع فرق کرده و دیگر ایشان غریب نیستند 

و زمان غربتشان به پایان رسیده است.
رهبر ش��یعیان نیجریه، تأکید ک��رد: امروز می توانم ادعا کن��م که غبار غربت 
از چهره امام رضا)ع( زدوده ش��ده و بس��یاری از مس��لمانان نیجریه ایشان را 

می شناسند.
وی در ادامه س��خنان خود به آموزش تفسیر قرآن کریم براساس تفاسیر امام 

رضا)ع( در نیجریه اش��اره کرد و گفت: در گذشته همچون امروز، امام رضا)ع( 
در نیجریه شناخته ش��ده نبود. ما در نیجریه جلس��ات تفسیر قرآن براساس 
تفاسیر امام رضا)ع( برگزار کردیم، به ویژه در ماه مبارک رمضان مراسم پخش 
تلویزیونی نیز داش��تیم و مردم بسیار این جلسات را پس��ندیدند و تازه امام را 

شناختند.
زاکزاکی ادامه داد: تفاسیر امام رضا)ع( بسیار پرمغز و معناست و با دیگر تفاسیر 
متفاوت و با شرایط امروز دنیا بسیار سازگار است؛ چرا که می توان از آن ایده های 
تقریبی به دست آورد و بسیاری از علمای اهل سنت امروز به دنبال کتاب »عیون 
اخبار الرضا« در نیجریه هس��تند و اگر این کتاب را ما امروز در اختیار داش��ته 

باشیم آن را به زبان خود ترجمه می کنیم.
رهبر شیعیان نیجریه، با اشاره حمل پرجم بارگاه رضوی از ایران به این کشور 
در سال گذشته، گفت: این پرچم مقدس در قبه حسینیه ما نصب شد و در سه 
روز مراس��می که در این خصوص برگزار کردیم، هزاران نفر گردهم آمدند که 

این حرکت، روشنگری های زیادی در بین مردم ایجاد کرد.
زاکزاک��ی، با اذعان اینکه تمام کس��انی که در نیجریه مس��لمان ش��ده اند از 
مس��تبصرین هس��تند که قباًل دین دیگری داش��تند، گفت: ما امسال نیز در 
نیجریه مراسم جشنی را خواهیم داشت و امیدوارم ما هم بتوانیم از احیاگران 
امر امام رضا)ع( باشیم؛ زیرا امام رضا)ع( در دعایی خواستار رحمت خدا برای 

کسانی است که امر اهل بیت)ع( را احیا می کنند.
وی در س��خنان پایانی خود، اذعان کرد: طبیع��ت فرهنگ اهل بیت)ع( برای 
مردم نیجریه بسیار جذاب است و اینها با آیین تشیع به خوبی پرورش یافته اند.

رهبر شیعیان نیجریه: امام رضا)ع( دیگر غریب نیست
 »عیون اخبارالرضا« را در نیجریه ترجمه می کنیم

مجمع جهانی
خادمان

 فرهنگ رضوی



47

م(
سال

ه ال
علی

ضا)
م ر

ما
ی  ا

نر
ی ه

نگ
ره

ی ف
ملل

ن ال
ه بی

وار
شن

  ج

نشس��ت تخصصی مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی نیز در نوبت عصر، با 
هدف تبیین راه های چگونگی توسعه فرهنگ رضوی در ملل مختلف بر اساس 
دیدگاه های حاکم در آن کشورها از سوی نیروهای بومی در بخش آسیا تشکیل 
شد و خادمان در این نشست به شرح آراء و نظرات خود در این حوزه پرداختند.

دستور کار دوم این نشس��ت تعیین هیئت مدیره مجمع تخصصی آسیا بود که 
افراد ذیل از میان خادمان قاره آسیا به مدت دو اعضای هیئت مدیره این مجمع 

را تشکیل می دهند:

1. آقای احمد الخرساء از لبنان)رئیس هیئت مدیره(
2. آقای منصور لیمبا از فیلیپین)نایب رئیس هیئت مدیره(

3. آقای محمد عبدالقدوس از بنگالدش)دبیر هیئت مدیره(
4. خانم دالل السلطی از سوریه
5. خانم نرجس سلبیه از مالزی

6. حجت االسالم محمد نقوی نجفی از پاکستان)عضو علل بدل(
7. جناب آقای سردار حسن از هندوستان)عضو علل بدل(

برگزاری نشست تخصصی خادمان بخش آسیا مجمع جهانی خادمان 
فرهنگ رضوی
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در آیین افتتاحیه مجم��ع جهانی خادمان فرهنگ رضوی از 28 نفر از خادمان 
برگزی��ده فرهنگ رضوی از ایران و چند کش��ور دیگر تقدیر ب��ه عمل آورد و از 

اساسنامه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی رونمایی شد.
مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی، پیش از ظهر ش��نبه 31 مرداد با حضور 
محمد نهاوندی��ان، رییس دفتر رییس جمهور، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس 
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، س��ید جواد جعفری، مدیرعامل بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع(، جمعی از شخصیت های فرهنگی و علمی کشورمان و 
تعدادی از خادمان فرهنگ رضوی از کشورهای مختلف در حسینیه الزهرا)س( 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی افتتاح شد.
ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در پایان 

این مراسم با اعطای لوح و تندیس ویژه از خادمان فرهنگ رضوی تقدیر کرد.
آیت اهلل س��ید جعفر مرتضی عاملی از لبنان، شیخ ابراهیم زاکزاکی از نیجریه، 
ویکتور الکک از لبنان، منصور لیمبا از فیلیپین، علی ابوالخیر از مصر، یاس��ین 
الجبوری از عراق، اسما ممدوت از پاکستان، حجت االسالم سید مقصود رضوی 
از کش��میر، حسنین عباس گردیزی از پاکس��تان، حجت االسالم محمد علی 
توحیدی از پاکستان، حجت االسالم س��ید محمد نقوی النجفی از پاکستان، 
محمود واعظی از ایران، اتونگ س��لیمان از اندونزی، میکائیل آلوارز از اسپانیا، 
واجد علی خرم از پاکستان، حجت االسالم مصطفی ناصری از ایران، تبسم نواز 
وراییچ از پاکستان، سردار حس��ن از هند، احمد الخرساء از لبنان، محمد عالم 
احمد زاده از افغانستان، محمد عبدالقدوس از بنگالدش، دالل محمود السطی 

از فلس��طین)مقیم سوریه(، خدیجه سمعلی از تونس، نرجس سلبیه از مالزی، 
الحنونه بنت احمد از مالزی، مدیحه رسول از پاکستان، محمد کامل زهیری بن 
عبدالعزیز از مالزی و علی امام زیدی از هند، افرادی بودند که سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمی و شورای بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا)ع( با اهدای 

لوح تقدیر از آنان تجلیل به عمل آورد.
بنا بر اعالم این گزارش، در مراس��م افتتاحیه مجم��ع جهانی خادمان فرهنگ 
رضوی همچنین از کتاب ها و نش��ریات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با 
موضوع امام رضا)ع( رونمایی شد. نشریات »اکو آو اسالم«، »الوحده« و »ایران 
نوین« و کتاب های »امام رضا)ع( از دیدگاه اهل س��نت« نوشته محمدمحسن 
طبس��ی)این کتاب س��ه بار به زبان هندی و یک بار به زبان تایی ترجمه ش��ده 
اس��ت(، »امام رضا)ع( در یک دیدگاه« نوشته علی امام  زیدی از هند، »زندگی 
و درس هایی از امام رضا)ع(« منتشر ش��ده به زبان تایی در تایلند، »سیره امام 
رضا)ع(« نوشته حسن حسین گونش در ارزروم ترکیه، »حکایت آفتاب؛ شرحی 
بر زندگی امام رضا)ع(« منتش��ر شده در هند، »حدیث سلسله الذهب« نوشته 
محمدمحسن طبسی و ترجمه عباس اصغر شبریز در هند و فصنامه »راه اسالم؛ 
ویژه امام رضا)ع(« در هند، از جمله منش��ورات س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اس��المی بودند که توس��ط محمدنهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهوری در 

این مراسم رونمایی شد.
همچنین در این مراسم از اساسنامه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی نیز 

رونمایی به عمل آمد.

 رونمایی از اساسنامه مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی 
 تقدیر از خادمان فرهنگ رضوی

مجمع جهانی
خادمان

 فرهنگ رضوی
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پیش همای�ش بین المللی بان�وان مروج فرهن�گ رضوی با 
عن�وان» امام رضا)ع( اس�وه حیات طیبه«  25 م�رداد ماه و 
در س�الروز میالد کریم�ه اهل بیت با حضور حجت االس�الم 
والمس�لمین اعرافی رییس جامعه المصطفی العالمیه و سید 
جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در قم 

برگزار شد.

   رئیس جامعة المصطفی العالمیه: اتحاد رمز حل مش�کالت 
در جهان اسالم است

آیت اهلل اعرافی گفت: پرهیز و حذف بسیاری از افراط و تفریط ها رمز 
حل مشکالت و ایجاد همبستگی در جهان اسالم است.

حضرت آیت اهلل علیرضا اعرافی در همایش بین المللی امام رضا)ع( 
اسوه حیات طیبه، ضمن تبریک فرارسیدن هفته کرامت اظهار کرد: 
فاصله  گرفتن از س��یره علمی و علمی س��نت رسول خدا و اهل بیت 

علیهم السالم عامل این همه ظلم در عالم شده است.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی افزود: ما امروز نیاز به بازگش��ت 
به گذشته داریم و حل مشکالت عالم اسالم هم در اصالح این افراط 
و تفریط ها اس��ت، امروز باید تالش کنیم تا به آن س��نت پاک رسول 

خدا)ص( برگردیم و ما از اینکه امت اسالم برگردد استقبال و حمایت 
می کنیم.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: ایران و امت اسالمی آن به 
عنوان پرچمدار بازگشت به اسالم و اندیشه های اسالمی بوده است 
و استقبال می کنیم که همه مس��لمانان و مذاهب اسالمی به اسالم 

بازگردند.

پیش همایش بین المللی بانوان مروج فرهنگ رضوی 
با سخنرانی آیت ا... اعرافی  در قم برگزار شد
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   به دنبال عرضه آزاد اندیشه ناب هستیم
 آیت ا... اعرافی تصریح کرد: ایران اسالمی هرگز به دنبال اینکه مذهبی 
را بر مذاهب دیگر تحمیل کند نیست، بلکه به دنبال عرضه آزاد اندیشه 
ناب هس��تیم، اما نباید این بازگشت، بازگشت به اندیشه ای  انحرافی 

باشد که از دل آن داعش بیرون بیاید.
امام جمعه موقت قم گفت: ما بر خالف اندیشه های لیبرالی خواستار 
بازگشت مسلمانان به اسالم ناب  هستیم، می خواهیم به آن اندیشه 
های ناب اسالم که از آن تمدن اسالمی بیرون بیاید و مشّوق همدلی 

و همبستگی است برسیم.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به دوران تاریخ و زندگانی 
اهل بیت علیهم السالم خاطرنشان کرد: در تاریخ اسالم شاهد دو خط 
امامت و خالفت هس��تیم؛ امامت و خالفت در طول تاریخ اس��الم در 
روز عاشورا به نقطه تقابل و برخورد فیزیکی رسید و در دوران امامین 

صادقین علیهمالسالم به صورت تئوری نرم پشت سر گذاشت .
وی ادامه داد: در دوران امام رضا)ع( که مربوط به سالهای بین 200 تا 
203 هجری قمری می باشد نوع دیگری از این تقابل شکل گرفت که 

از دو نوع برخورد دیگر خط امامت و خالفت مجزا شده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ابراز کرد: این تئوری در واقع هضم 
امامت در خالفت بود که حضرت توانست با بینشی که داشتند از این 
تهدید به عنوان فرصتی عالی در راستای ترویج سنت رسول خدا)ص( 

بهره کافی ببرند.
امام جمعه موقت قم گفت: در دوران والیتعهدی امام رضا)ع(، حضرت 
توانست جریان امامت و والیت را در درون دستگاه خالفت تثبیت کند 
و با هجرت از مدینه به طوس، از تهدیدها، فرصت های ارزش��مندی 

خلق کنند.
 حجت االسالم والمسلمین  اعرافی افزود: ارائه فرهنگ رضوی توسط 
افراد حقیقی و حقوقی در سراسر عالم مروج و مبلغ همین پیام رسول 

خدا)ص( است که باید این مفاهیم ناب در عالم گسترش یابد.

   سید جواد جعفری:مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی 
تشکیل می شود

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با بیان این که تشکیل مجمع 
جهانی خادمان فرهنگ رض��وی از برنامه های در حال پیگیری این 
بنیاد اس��ت، گفت: امسال این مجمع در سطح آسیا و اقیانوسیه و در 
سال های آتی در سطح آمریکا و اروپا شکل خواهد گرفت تا بتوانیم یه 

شبکه جهانی برای ترویج فرهنگ رضوی داشته باشیم.
سید جواد جعفری در نخستین پیش همایش بین المللی بانوان مروج 
فرهنگ رضوی با عنوان » امام رضا)ع( اسوه حیات طیبه« که در سالن 
همایش مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی برگزار شد، با تبریک ایام 
دهه کرامت در سخنانی اظهار کرد: سیزدهمین جشنواره بین المللی 
امام رضا)ع( را در حالی برگزار می کنیم که شاهد تحوالت شگرف در 

این حرکت عظیم فرهنگی هستیم.
 مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با بیان این که تشکیل مجمع 
جهانی خادمان فرهنگ رض��وی از برنامه های در حال پیگیری این 
بنیاد اس��ت، گفت: امسال این مجمع در سطح آسیا و اقیانوسیه و در 
سال های آتی در سطح آمریکا و اروپا شکل خواهد گرفت تا بتوانیم یه 
ش��بکه جهانی برای ترویج فرهنگ رضوی داشته باشیم. وی تصریح 
کرد: این همایش زمینه ایجاد نشاط معنوی و ترویج آموزه های رضوی 

را در شهر والیتمدار قم فراهم می کند.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس که دوره جنگ س��خت بود حضرت 
ام��ام جمله ای بلند فرمودند که در فرهنگ نظام به یادگار گذاش��ته 
شد، ایشان فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد؛ امروز در جنگ نرم می 
توان به تأسی از حضرت امام مصادیقی همانند خرمشهر را بیان کنیم.

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( با بیان این که در دوره جنگ 
نرم نهاد مقدس جامعة المصطفی را خدا تأس��یس کرد، اظهار کرد: 
برکات این نهاد مقدس در داخل و کش��ور کش��ور بر کسی پوشیده 
نیس��ت، در بنیاد بین المللی امام رضا)ع( چند س��الی از همکاری با 
نهاد جامعة المصطفی بهره می برد و این برکات برای ما روشن است. 

بانوان 
مروج فرهنگ

 رضوی



51

م(
سال

ه ال
علی

ضا)
م ر

ما
ی  ا

نر
ی ه

نگ
ره

ی ف
ملل

ن ال
ه بی

وار
شن

  ج

وی ادام��ه داد: ما در 5 حوزه با جامعة المصطفی همکاری می کنیم، 
این نهاد به صورت همه جانبه ب��ا این بنیاد بین المللی همکاری می 
کند؛ یکی از محورهای همکاری بین این دو نهاد برگزاری همایش و 

جشنواره بین المللی امام رضا)ع( است.
جعفری با بی��ان این که بنیاد بی��ن المللی امام رض��ا)ع( با تصویب 
مجلس شورای اسالمی و ابالغ دولت شروع به کار کرد، ابراز داشت: 
قرار شده که جشنواره امام رضا)ع( به صورت ساالنه در داخل و خارج 
از کشور برگزار شود که یکی از نهادهای استوار این جشنواره جامعة 

المصطفی است. 
وی عنوان کرد: در دوره س��یزدهم برگزاری جش��نواره امام رضا)ع( 
جامعة المصطفی در 5 محور با این بنیاد همکاری می کند؛ همایش 
بانوان مروج فرهنگ رضوی یکم ش��هریور در تهران برگزار می شود 
اما قبل از آن س��ه نشس��ت مقدماتی در مشهد، قم و ش��یراز برگزار 

خواهد شد.
مدیر عام��ل بنیاد بین المللی ام��ام رضا)ع( با اش��اره به محورهای 
همکاری با جامعة المصطفی خاطرنش��ان ک��رد: یکی از برنامه های 
بومی سازی فعالیت های جشنواره در خارج از کشور است، امسال در 
718 نقطه از دنیا محصوالت فرهنگی جشنواره توسط مبلغان بومی 
توزیع شد و در دهه کرامت مراس��م های ویژه ای نیز در این مناطق 

نیز برگزار می شود.
وی اضافه کرد: شناس��ایی و انتخاب خادم��ان فرهنگ رضوی یکی 
دیگر از محورهای همکاری است، شخصیت های بسیاری به فرهنگ 
رضوی خدمت می کنند این افراد شناس��ایی ش��ده و در اختتامیه 

جشنواره به دست مقامات نظام تقدیر می شوند.
جعفری با بیان این که تشکیل مجمع جهانی خادمان فرهنگ رضوی 
از برنامه های در حال پیگیری این بنیاد است، گفت: امسال این مجمع 
در سطح آسیا و اقیانوسیه و در سال های آتی در سطزح آمریکا و اروپا 
ش��کل خواهد گرفت تا بتوانیم یه شبکه جهانی برای ترویج فرهنگ 

رضوی داشته باشیم.
وی افزود: تدوین دانشنامه امام رضا)ع( یکی از کارهای بر زمین مانده 
بود که به همت جامعة المصطفی و این بنیاد در حال پیگیری و اجرایی 

شدن است، این کار بسیار پیر خیر و برکات خواهد بود.

   دبیراجرایی همایش: اس�تقبال پژو هش�گران از همایش 
بانوان مروج فرهنگ رضوی

حجت االسالم والمس��لمین صفورایی، دبیراجرایی همایش» امام 
رضا)ع( اسوه حیات طیبه« به استقبال پژو هشگران از  این همایش 
اش��اره کرد و از ارس��ال 195 اثر به همایش امام رضا)ع( اسوه حیات 
طیب��ه خبر داد و گفت: از این تعداد آثار ارس��الی، 109 اثر از مقاطع 

عالی ارشد و دکتری و 86 اثر مقطع کارشناسی بود.
 حجت االسالم والمسلمین صفورایی، دبیراجرایی همایش،  با اشاره 
به هدف برگزاری این همایش افزود: هدف از برگزاری اولین همایش 
تجلی��ل از بانوان مروج فرهنگ رضوی، شناس��ایی، معرفی و فراهم 
نمودن زمینه پژوهشی مناسب تر برای بانوان رضوی پژوه بوده است.

رئیس موسسه آموزش عالی بنت الهدی ادامه داد: بنیاد بین المللی 
امام رضا)ع( سالهاس��ت همایش هایی را در ح��وزه فرهنگ رضوی 
برگ��زار می کند اما در س��ال جاری این بنیاد تصمی��م گرفت اولین 
همایش تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوی را به صورت مس��تقل 

برگزار نماید.
وی با اش��اره به برگزاری این همایش در سه شهر مشهد، قم و شیراز، 
ابراز کرد: همایش »همدلی و همزبانی در س��یره رضوی« در تاریخ 
28 مرداد در مشهد و توس��ط نمایندگی جامعة المصطفی العالمیه 
مش��هد و همایش »بانوان فرهنگ ساز س��یره رضوی« در 28 و 29 
مرداد در ش��یراز توس��ط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران 

برگزار می شود.
دبیر علمی همایش علمی پژوهشی امام رضا)ع( اسوه حیات طیبه، با 
اشاره به فرصت سه ماهه ارسال آثار به دبیرخانه این همایش، گفت: 
در این فرصت کوتاه با همت بانوان رضوی پژوه، 195 اثر به همایش 

ارسال شد که این میزان مشارکت فراتر از انتظار ما بود.
حجت االسالم و المسلمین صفورایی یادآور شد: برخی از برگزیدگان 
همایش مشهد، شیراز و قم جهت تجلیل نهایی به همایش تهران که 
در تاریخ اول شهریور سال جاری برگزار می شود، دعوت می شوند.   
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   بانوان؛ مبلغان توانمند در ترویج فرهنگ رضوی
وی، به هدف برگزاری همای��ش بین المللی بانوان مروج فرهنگ 
رضوی اشاره کرد و افزود: هدف از برگزاری این همایش، مشخص 
شدن بانوان مروج فرهنگ رضوی اعم از ایرانی و غیر ایرانی داخلی 

و خارجی است.
هژب��ری با بیان اینکه ط��رح بانوان مروج فرهن��گ رضوی، برای 
نخستین بار در مشهد اجرایی می ش��ود، ابراز کرد: برگزاری این 
دست همایش ها کمک می کند تا بانوان مروج فرهنگ رضوی را 
شناس��ایی کرده، از توانمندی  آن ها بهره مند شویم و برای آن ها 
ایجاد انگیزه کنیم؛ همچنین این همایش، آن ها را تشویق می کند 
تا بزرگترین افتخار ما که شیعه بودن است، را به خارج صادر کنند.

ازین رو اولین سال برگزاری این نشست با تمرکز بر 8 محور صورت 
گرفت که آن عبارتند از: آث��ار و پیامدهای همدلی و همزبانی در 
مدیریت خانواده بر اساس سیره رضوی،آثار و پیامدهای همدلی 
و همزبانی در حیطه ارتباطی با فرزندان بر اس��اس سیره رضوی، 
آثار و پیامدهای همدلی و همزبانی در روابط بین زوجین بر اساس 
آموزه های رضوی، اثر بخشی همدلی و همزبانی در اصالح تعامالت 
اجتماعی بر اساس سیره رضوی، مهارتهای همدلی وهمزبانی در 

سیره علمی امام رضا علیه السالم،مهارتهای همدلی و همزبانی در 
فرایند آموزش بر اساس سیره رضوی، مهارتهای همدلی و همزبانی 
در تبلیغ فعال س��یره رضوی در عصر حاض��ر، بایدها و نبایدهای 
همدلی و همزبانی پیروان ادیان بر مبنای سیره رضوی، مصادیق 
همدلی و همزمانی میان دولت و ملت بر اساس آموزه های رضوی. 
دبیر همای��ش بین المللی همدلی و هم زبانی در س��یره رضوی با 
اشاره به اینکه مناسبت ها در طول سال مشخص است، ابراز کرد: 
با توجه به اینکه مناسبت ها در تقویم مشخص است و می دانیم که 
باید در چه زمینه هایی فعالیت کنیم، باید از امروز برای سال آینده 
برنامه ریزی کنیم و با توجه به ضعف و قوت ها، با آمادگی بیشتری 

این طرح را در سال آینده اجرا کنیم.

   نبی مکرم اس�الم بنیانگذار فرهنگ همدلی و همزبانی 
بودند/ طالب مروج فرهنگ همدلی باشند

بر اساس این گزارش در ادامه این نشست، پورحسینی مدیر گروه 
علوم قرآنی مدرس��ه علمیه حضرت نرجس مش��هد در سخنانی  
با موضوع »اثر بخش��ی همدل��ی و همزبان��ی در اصالح تعامالت 
اجتماعی بر اس��اس سیره رضوی« با اش��اره به این که نبی مکرم 

پیش همایش همدلی و هم زبانی در سیره رضوی در مشهد  برگزار شد
 دریافت 107 مقاله از ملیت های مختلف

همایش همدلی و هم زبانی در سیره رضوی بعنوان پیش نشست مقدماتی همایش بانو.ان مروج فرهنگ رضوی، 28 مردادماه در مشهد 
برگزار شد که 107 مقاله از ملیت های مختلف پس از ارسال به دبیرخانه این همایش مورد تحلیل و داوری قرار گرفت.

در این نشست نسرین هژبری، رئیس مدرسه عالی جامعة المصطفی)ص( العالمیة خواهران مشهد دبیر همایش بین المللی همدلی و 
هم زبانی در سیره رضوی با اشاره به اینکه از ملیت های مختلفی ارسال مقاله داشته ایم، اظهار کرد: این مقاالت از ملیت های افغانستان، 

پاکستان، هندوستان، چین، میانمار، تاجیکستان، آذربایجان، عراق و نیجریه دریافت کرده ایم.
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اسالم)ص( بنیانگذار فرهنگ همدلی و همزبانی بودند، گفت: ما 
نیز باید با پیروی از س��یره ائمه معصومی��ن)ع( فردگرایی را کنار 

گذاشته و همدل و دلسوز افراد جامعه باشیم. 
مدیر گروه عل��وم قرآنی مدرس��ه علمیه حض��رت نرجس)س( 
مشهد، به زوایای اثربخشی همدلی و همزبانی در اصالح تعامالت 

اجتماعی بر اساس سیره رضوی پرداخت. 
وی اب��راز کرد: خدمت امام زمان)عج( رس��یدن ادب خاصی نیاز 
دارد، نحوه برخورد افراد با امام رضا)ع( متفاوت بود و برخی افراد 
مؤدبانه به خدمت ایش��ان می رس��یدند و مش��مول فیض خاص 

ایشان می شدند.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: ادب به عنوان ظرافت کار در کالم 
بزرگان دیده می شود و اگر با اخالص همراه باشد، در جان ها می 
نشیند، بر این اساس ما باید برای ائمه اطهار)ع( که صدیق هستند، 

صادقانه کار کنیم. 
مدیر گروه علوم قرآنی مدرسه علمیه حضرت نرجس)س( مشهد 
با طرح این پرسش که آیا همدلی و همزبانی در سیره رضوی دیده 
می شود، افزود: نبی مکرم اسالم)ص( بنیان گذار این سیره بودند 
و جامعه نامهربان عصر خود را به و دوس��تانی با محبت و دلس��وز 

تبدیل کردند.  
پورحس��ینی افزود: امام رضا)ع( که پاره تن پیامبر اکرم)ص( 
هستند و ما توفیق همجواری ایشان را داریم، تداوم بخش این 
سیره بودند و ما باید ببینیم این مسأله چقدر برای ما مهم است 
و به آن ب��ه عنوان یک دغدغه و یک اصل مهم در بحث خانواده 

و جامعه نگاه می کنیم. 

   نبی مکرم اس�الم، س�نگ بن�ای همدل�ی و همزبانی را 
گذاشتند

وی با بیان این که امام رضا)ع( در زندگی و مسائل ما حضور دارند، 
ابراز کرد: ایشان، در مشکالت و غم و شادی ما حضور دارند و از این 
رو است که ما چه در زمان عقد و چه در زمان رفتن به سفر آخرت 

خدمت ایشان می رسیم.  
این استاد حوزه و دانش��گاه گفت: تمام اوقات جهان شیعه با امام 
رضا)ع( می گذرد، امامی که امنیت ما را تأمین می کند و بر ما الزم 

است تا بدانیم سیره و روش ایشان چگونه بوده است. 
مدیر گروه علوم قرآنی مدرسه علمیه حضرت نرجس)س( مشهد 
با اش��اره به این که حضرت محمد)ص( س��نگ بنای همدلی و 
همزبانی را گذاشتند، افزود: همزبانی به معنای تفاهم بیانی است 
و زمانی که دل ها با هم پیوند می خورد، آن چه بر زبان جاری می 

شود از درون انسان سرچشمه می گیرد.  

پورحس��ینی با اشاره به این که س��ؤال کردن، یکی از روش های 
تشویقی در بیان مطلب است، ابراز کرد: ائمه معصومین)ع( از این 
ش��یوه استفاده می کردند و فضا را برای شنیدن آماده می کردند؛ 
از حضرت امام رضا)ع( پرسیده شد: »زندگی کدام دسته از مردم 
نیکوتر اس��ت؟ فرمودند: »زندگی کس��ی از همه نیکوتر است که 

زندگی مردم دیگر از سوی زندگی او نیکویی یابد.«.
وی ابراز کرد: متأس��فانه در جامعه کنون��ی افراد تنها به فکر خود 
هس��تند و به فکر زندگی دیگران و کمک به آن ها نیس��تند، آیا تا 
حاال از خود پرس��یده ای��م برای نیکو کردن زندگ��ی دیگران چه 

تالشی کرده ایم.

   برپایی جلسه انس در خانواده، رشد معنویت را به دنبال 
دارد

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که همدلی و دلسوزی افراد در 
عمل آن ها دیده می شود، گفت: یکی از اثرات همدلی و همزبانی 
سیره رضوی، این اس��ت که خادمان امام رضا)ع( مروج فرهنگ 

رضوی شدند. 
مدیر گروه علوم قرآنی مدرسه علمیه حضرت نرجس)س( مشهد 
افزود: مأمورانی که از طرف مأمون مأمور شده بودند، امام رضا)ع( را 
از مرو تا مدینه همراهی کنند، لحظه به لحظه سیره عبادی ایشان 

را به تصویر می کشیدند.
پورحسینی اظهار کرد: همدلی و همزبانی امام رضا)ع( نه تنها بر 
خادمان ایشان بلکه بر همه افراد اثر گذار بود و یکی از برنامه های 
اصلی ایشان این بود که افراد را دور خود جمع می کردند و مجلس 
انس برپا می کردند و مشکالت و مسائل آن ها را جویا می شدند. 
وی با اشاره به این که ترویج فرهنگ دین، باید یکی از دغدغه های 
مهم ما باش��د، ابراز کرد: گفت و گو و جلسه انس با اعضا خانواده، 
سبب رشد معنوی اعضای خانواده می شود و عالقه مندی فرزندان 

به آموزه های دین را در پی دارد. 
سخنرانی حجت االسالم مسلم داوودنژاد، مدرس حوزه و دانشگاه 
و مش��اور خانواده و تربیت فرزند، درب��اره مهارت های همدلی و 
هم زبان��ی در تبلیغ فعال س��یره رضوی در عصر حاض��ر از دیگر 
برنامه های همایش بود که در آن راه های موثر در تقویت همدلی 
و همزبانی در خانواده و تأثیر آن در تبلیغ سیره رضوی تبیین شد. 
یادآوری می شود؛ در همایش همدلی و همزبانی در سیره رضوی 
مقاله برتر با عنوان »بررس��ی گفتمانی مناظرات امام رضا)ع( در 
مقابل دانشمندان غیرمسلمان« توسط زینب شریفی اسدی ارائه 
شده و در پایان نویسندگان مقاالت برتر مورد تقدیر قرار گرفتند.
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 س��ومین پیش نشس��ت همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی با عنوان» بانوان 
فرهنگ ساز سیره رضوی« در سالن ش��هید رجایی مدیریت آموزش و پرورش 
عش��ایر فارس در تاریخ 29 مرداد ماه س��ال 94 و همزمان با دهه کرامت برگزار 
گردید. در این نشست که با حضور شخصیتهای سیاسی و مذهبی استان برگزار 

شد در دو سطح کشوری و استانی از برگزیدگان تقدیر به عمل آمد.
در این مراس��م آیت اهلل ش��یخ موحد مدیریت محترم حوزه علمیه اس��تان 
فارس با اشاره به بیان ش��رایط قبول ولیعهدی توسط امام رضا)ع( به اظهار 
اعلمیت در دانش روزتوس��ط ایش��ان از طریق مناظره ب��ه زبانهای رایج آن 
زمان پرداخته و تاکید کرد که  با وجود اینکه هدف هارون و مأمون شکس��ت 
حض��رت در مناظره بود، ولی امام به روش��نگری دو امر مهم پرداختند:1- با 
صراح��ت، دانش و علمیت والیت را اثبات کردن��د.2- والیت آل علی)ع(  به 
ص��ورت علنی و در معرض دید همه به اثبات رس��اندند. این در حالی اس��ت 
که تاآن زمان بدلیل خفقان سیاس��ی هیچکس ب��ه این وضوح قادر به اثبات 

والیت امیر المومنین و اوالد معصومش)ع( نبود.
او با اش��اره به اهمیت این همایش و بازخ��ورد آن و انتظاراتی که ازاین همایش 

داریم تصریح نمود که
اگروالیت حق روی کار بیاید چه خواهدشدو موضوع این همایش هم مرتبط با 
فرهنگ رضوی است. فرهنگ رضوی یعنی چیزی که ولی بخواهد و یک والیت 
حقی باشد.و مهم آن است که با تمرکز بر اقوال و اعمال ائمه و امام رضا)ع( در این 

دست اجالسها با الفاظ بازی نکنیم،و این حرف مهمی است.
آیت اهلل س��ید علی اصغر دس��تغیب منتخب مردم فارس در خبرگان رهبری و 
تولیت آستان احمدی و محمدی با محوریت با قدردانی از مسئوالن برگزاری این 
همایش،این ابتکار ارزشمند از سوی مدیریت حوزه علمیه خواهران در شیراز را 
بسیار خوب دانسته و تاکید کرد که اساساً نقش حوزه علمیه خواهران اگر بیش 

از حوزه علمیه برادران ندانیم، کمتر نیست.
ایشان با اشاره بر نقش بانوان در سازندگی جامعه این قشر مهم و تاثر گذار را اساس 

و زیربنا پیشرفت قلمداد نموده و در این راستا اینطور بیان کرد:
»گرامیداشت بانوانی که مروج فرهنگ رضوی هستند از یک طرف اساس و بنیان 
فرهن��گ جامعه را تحکیم کرده و از طرف دیگر فرهنگ پیامبران و اوصیای آنها 
و خصوصاً فرهنگ اس��الم به معنای سیره و سبک زندگی پیامبر خاتم و فاطمه 

زهرا و ائمه هدی ترویج داده ایم«
آیت اهلل دس��تغیب همچنین با برش��مردن صفات و ارزش های مقام احمد ابن 
موسی و ارشد بودن ایشان از لحاظ س��نی و مقدم بودن ایشان از لحاظ فضایل 
و مناق��ب بعد از مقام والیت س��خنانی در تببین وجودی ش��خصیت امام زاده 

شاهچراغ ایراد نمود. 
خانم مریم الهی پور کارش��ناس روابط عمومی و امور بین الملل مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه خواهران و دبیر این همایش نیز با معرفی مرکز مدیریت حوزه 

های علمیه خواهران و فعالیت بخش بین الملل این نهاد به
چگونگی تعامل مرکز مدیریت حوزه خواهران با س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی پرداخته و  نحوه  برگزاری پیش همایش های برگزار شده در قم، مشهد 

و ش��یراز و همچنین انتخاب نفرات اول تا سوم این سه نشست را جهت معرفی 
به همایش اصلی تشریح کرد.

چگونگی استقرار دبیرخانه همایش در جامعه المصطفی و نحوه همکاری مرکز 
با این دبیرخانه و نیز ارزیابی مقاالت در هر دو مجموعه از دیگر نکات مهمی بود 
که خانم الهی پور به اشاره کرده و در انتها با معرفی مدیریت حوزه علمیه استان 
فارس و اقداماتی که پیرامون این  همایش انجام گرفته است ،هدف از برگزاری 
آن را تجلیل از بانوانی دانست که در راستای اهلبیت)ع( و نهادینه کردن فرهنگ 

رضوی تالش نموده اند. 

گزارشی از پیش همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی در شیراز
 با عنوان » بانوان فرهنگ ساز سیره رضوی«

بانوان 
مروج فرهنگ

 رضوی
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رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی:

...که مر آن راز توان دیدن و گفتن نتوان ...
ابوذر ابراهیمی ترکمان رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در جمع همایش 
بانوان مروج فرهنگ رضوی با تاکید بر اهمیت نقش بانوان در ترویج فرهنگ رضوی 

سخنان خود را با قرائت شعری از اشعار شاعران آسیای مرکزی چنین آغاز کرد: 
یکی از شاعران آسیای مرکزی ش��عری دارد با این مضمون که: عشقت به در آمد و 
در در زد/ در باز نکردم آتش اندر زد/... محبت اهل بیت)ع( بس��یار عجیب است، آیا 
می دانید که در محبت اکسیر محبت چه می کند؟برای مثال باید بگویم که انسان 
وقتی یکی از اعضای بدنش دچار عفونت می ش��ود در حالی که عفونت آن قدر زیاد 
است که دیگران به هیچ وجه نمی توانند به آن نگاه کنند خودش اما وقتی عفونتش 
را نظاره میکند به هیچ وجه آزرده و ناراحت نمی ش��ود.این نگاه همیش��ه مثبت به 
خویشتن ریشه در حب نفس دارد انسان آن قدر خودش را دوست دارد که به همین 
دلیل هیچ بدی را در خودش نمی بیند حتی از نجاسات و زخم های عفونی خودش 
متنفر نمی ش��ود. در حالی که دیگران با نگاهی متفاوت ناراحت ومتنفر می شوند. 
این تنها دلیلش در محبت و حب نفس است. حاال اگر همین محبت روی هرچیز با 
هرکس دیگری بنش��یند همین خاصیت را دارد اگر این محبت روی اهل بیت)ع( 
بنشیند نتیجه اش می شود همان اتفاقی که برای حضرت زینب)س( اتفاق افتاد که 
حضرت زینب)س( بعد از شهادت فرزندان و بعد از شهادت برادران و بعد از شهادت 
فرزندان برادرها م��ی فرمایند »ما رأیت اال جمیال«)من جز زیبایی هیچ ندیدم(. نه 
اینکه ایش��ان بدی دیده اس��ت و می گوید ندیدم نه اتفاقا همه چیز را زیبا نگریسته 
اس��ت. وقتی محبت را انس��ان روی خدا بنشاند س��یل و زلزله و بیماری و سختی و 
گرفتاری دیگر معنایی ندارد چون محبت کاری می کند که انسان بدی را نمی بیند 
و جز عش��ق و عالقه در وجود محبوب چیزی را احساس نمی کند اصال زبان عشق و 
محبت با زبانی که در حالت عادی ما گفتگو می کنیم متفاوت اس��ت: عش��ق را طی 
لسانی است که صد س��ال سخن/ یار با یار به یک چش��م زدن می گوید... پس الزم 
نیست کالمی گفته ش��ود فقط یک چشم زدن تمام این گفتگو ها را بیان می کند و 
یک انسان محب نسبت به محبوب خودش آنچه که می خواهد بگوید را با یک نگاه 
بیان می کند. داستان ما و امام رضا)ع(، داستان ما و حضرت معصومه)س( از همین 
جنس یعنی از جنس عشق است. از جنس دل است. گفت: نشد یک لحظه از یادت 
جدا دل/ زهی دل آفرین دل مرحبا دل/ به تاری گردنش را بسته زلفت/ فقیر و عاجز 
و بی دس��ت و پا دل/ هزاران بار منعش کردم از عشق/ مگر برگشت از راه خطا دل...

بنابراین کار دل اس��ت کار ما و حضرت معصومه)س( و با امام رضا) ع(| کار دل است 
کار زبان نیس��ت. گفت در نگاه تو ندانم که چه رازی اس��ت نهان/ که مر آن راز توان 

دیدن و گفتن نتوان... گاهی ممکن اس��ت نتوانیم صحبت بکنیم و چیزی بگوییم. 
اما این نگفتن و این س��کوت از روی عشق است از روی محبت به اهل بیت)ع( است. 
زبان دل قابل بیان نیس��ت بنابراین مش��اهده میکنیم که علما به خاطر اینکه نمی 
توانستند واژه ای برای حرف دل خویش بیابند ناچار به استفاده از این واژه های دم 
دس��تی می شدند. واال اگر می توانستند، به واژه هایی پناه می بردند که حرف دل را 
بتوانن��د بیان کنند. خاطره ای را عرض می کنم در ترکمنس��تان وزیر فرهنگی بود 
به نام آقای محمد آی دوق دویوف، وزیر فرهنگ ما هم به ترکمنس��تان آمده بود در 
فرودگاه با هم گعده ای گرفته بودیم صحبت می کردیم  وزیر فرهنگ ترکمنستان 
گفت من یک بار با رئیس جمهور ترکمنس��تان آمدم ایران پس��رم ازدواج کرده بود 
و بچه دار نمی شد در این س��فری که آمدیم تهران از رئیس جمهور خودمان اجازه 
گرفتم در موقع بازگشت که می آییم مشهد بروم بارگاه امام رضا)ع( و رفتم لحظاتی 
در حرم و از آقا فقط خواس��تم که به من نوه عنایت کند. بعد که برگش��تیم خداوند 
به ما نوه دختری داد و باز توفیق ش��د من دو سه س��ال بعد به مشهد بیایم و این بار 
رفتم مش��خصا نوه پسر خواستم. و برگشتم و این اتفاق افتاد و حاجتم روا شد. آنچه 
باعث ش��ده علمای بزرگمان از عبدالکریم حائری یزدی بگیرید که موس��س حوزه 
علمیه اس��ت تا بقیه علما در گرد حرم حضرت معصومه) س( جمع بشوند در حول 
محور حضرت رضا)ع( همه جمع بشوند این چیست؟ چرا این اتفاق برای هیچکس 
دیگری نمی افتد. چرا وقتی از امام حسین)ع( یا حضرت ابوالفضل)ع( نامی برده می 
ش��ود دل ما می لرزد و این اتفاق برای کس دیگری در هیچ جای دنیا نمی افتد این 
کار دل است و کار دل دست ما نیس��ت، پس به طور قطع از جایی هدایت می شود. 
خدایی هدایت می کند . یک دفعه محبت ش��ما در دل کسی می اندازد. »ان الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات س��یجعل لهم الرحمان ودا«. ی��ک دفعه دلتان هدایت می 
ش��ود به اینکه کار خدایی بکنید. دلتان هدایت می شود به سمت کارهای درست. 
این بانوانی که خادم رضوی هس��تند بدانند که دلش��ان هدایت شده به این سمت. 
میلیون ها س��یب از درخت افتاده ولی فقط در یک ذهن یک نفر جاذبه زمین کشف 
می شود پس در علم آن اثر نیست. علم نوری است که خدا در قلب هر کسی بخواهد 
می اندازد. این نشان می دهد که باید از یک ناحیه ای هدایتی بیاید و اگر آن هدایت 
از ناحیه خداوند نباش��د هیچ کدام از ما در ام��ام رضا)ع( و حضرت معصومه س این 
اتفاق نظر را پیدا نمی کنیم. حاال ما همه خادم رضوی هس��تیم. حافظ می گوید: یا 
رب مباد کس را مخدوم بی عنایت. امیدواریم که امام رضا ع که مخدوم همه ماست 

به ما عنایتی بکند و بتوانیم از عنایات ایشان بهره مند شویم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ضمن تبریک دهه کرامت و میالد باسعادت حضرت ثامن الحجج)ع( و خدا قوت به 
برگزارکنندگان و دست اندرکاران سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( و 

همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی. 
به نظر می رسد برای تحقق اهداف این همایش و ترویج فرهنگ رضوی الزاماتی را نیاز 
داریم که در این دقایق محدودی که در اختیارم هست به نکاتی اشاره خواهم کرد.

اول اینکه باید فرهنگ رضوی و ویژگی و مختصات آن را به درستی بشناسیم. دوم 
اینکه به درستی آن را ترویج کنیم.

اگر بررسی کنیم میبینیم فرهنگ، به ویژه در مورد ائمه اطهار،اعم است از سیره و 
اقوال و گفته هایی که از ائمه به ما رسیده و ما االن در دسترس داریم. در مورد اقوالی 
که به جامانده از امام رضا)ع( که فراوان هم هست اینجا سعی می کنم ورود نداشته 
باشم، چون همه از دوران کودکی به ما رسیده و در آموزش ها به این چشمه زالل و 

جاری معرفت بر جای مانده از حضرت دسترسی پیدا کردیم. 
من ویژگی این اقوال را که بررس��ی می کردم دیدم پرهیز از دنیا و س��اده زیستی و 

پرهیز از تکاثر و زراندوزی،بشدت مورد توجه ایشان بوده است.
 اما چند نکت��ه مهم برای ترویج فرهنگ رضوی نیاز اس��ت که ب��ه آن توجه کنیم 
هرچند این به این معنا نیس��ت که همه ویژگی ها به این چند مورد محدود ش��ده 
باش��د. یکی بحث لقب آن حضرت یعنی رضا است که متمایز کننده آن حضرت  از 

سایر ائمه)ع(است.
اگر به دنبال آن باش��یم تا بدانیم چرا آن حضرت لقب رضا را گرفتند در بررسی که  
من کردم از فرزند ایش��ان امام جواد ع این را دریافت کردم که از ایشان سوال شده 
بود چرا تنها آن حضرت، رضا نامیده شد آیا همه پدران شما پسندیده خدا و رسول 
و ائمه نبودند فرمودند همان گونه که دوس��تان و موافق��ان آن حضرت از او راضی 
بودند دش��منان و مخالفان هم از او راضی بودند. و چنین ویژگی درواقع در ایشان 
بود بدین سبب رضا نامیده شدند ویژگی دوم عالم آل محمد ص است. برخورداری 
باالی مقام علمی امام رضا ع در عصری که ایشان زندگی می کردند. هرکدام از ائمه 
ما بس��ته به زمان خودشان درواقع واکنش ها رفتارها و س��یره و اقوالی داشتند که 
عصری که امام رضا ع در آن زندگی می کردند عصر ش��کوفایی علم و سرازیرشدن 
علوم مختلف ملت ها و تداخل فرهنگی مردمان بوده که در این زمان پیشرفت علوم 
باعث پیدایش افکار و عقاید انحرافی و مشرب های فکری گوناون کالمی و فلسفی 
شده بود که همین امر چالش��ی جدی را دربرابر عقاید و آموزه های ناب اسالمی به 
وجود آورده بود که امام رضا ع نقش اساسی خودشان را در تبیین عقاید اسالمی ایفا 
کردند که توانس��تند با روشی که در پیش گرفتند به جاودانگی و بقای این آموزه ها 
کمک اساس��ی بکنند. ویژگی سومی که برای این امام اشاره بشود رأفت و مهربانی 
اس��ت امام رئوف یکی از القابی است که ایش��ان به امام رئوف خوانده می شوند که 
امیدوار هستیم ما هم در همیاری با این همسایه عزیز که در مجاورت ایشان هستیم 
و حق همس��ایگی را باید ادا کنیم بتوانیم این آموزه را از ایشان داشته وآن را ترویج 
کنی��م. و در عمل بتوانیم ای��ن رفتار را پیاده کنیم و هم��واره خودمان را در محضر 
این امام بدانیم. ویژگی مهم دیگر که می تواند در این شرایط بسیار تاثیرگذار باشد 
تعصیب ش��یوه رفتاری و سبک زندگی آن امام اس��ت و ارتباط موثر با دیگران یک 
الگوی مطلوب را به ما می دهد به ویژه در س��فری که از مدینه تا مرو داش��تند مدل 
ارتباط انسانی که داشتند مختصاتش این اس��ت که از عقاید مخاطبین خودشان 
اطالع داشتند و به شرایط روز جامعه ای که در آن بودند توجه داشتند و اتفاقات زمانه 
را رصد می کردند و همین ویژگی ها تاثیر داش��ته در ارتباطات انسانی که می تواند 

الگوی موفق در سبک زندگی ما باشد.
 مهم تری��ن ویژگی ک��ه از آن یاد می کنم ب��ه خاطروجود در عصر علم که زیس��ت 
می کردند عالوه بر تربیت ش��اگردان بزرگ در توس��عه عل��م و ایجاد فضای علمی 
مناسب برای طرح نظریه ها و اندیشه های مخالف اهتمام ورزیدند تا در سایه آزادی 

بیان مطالبی طرح شود و سپس مورد نقد منطقی و عقالنی قرار گیرد. بدین ترتیب 
شاهدیم که در سده سوم و چهارم قمری اوج تمدن اسالمی را داریم و مسائل مختلف 
فرهنگی و علمی در آن زمان و پیش��رفت های صنعتی و فناوری را شاهدیم. اگر ما 
امروزه تش��ابه وضعیت امروز را با امام رضا ع در نظر بگیریم به اهمیت این موضوع 
بیش��تر از پیش پی می بریم لذا باید توجه کنیم که آن روشی که این امام همام در 
پیش گرفتند و نتایج آن، بهترین روش برای نش��ر این حقایق ناب است. و در بستر 
آن شرایط فکری و سیاسی متالطم که همان بحث آزاداندیشی است که رهبر معظم 
بارها بر آن تاکید داش��تند و امیدواریم جایگاه شایسته خودش را در جامعه ما پیدا 
کند. برای رس��یدن به این آرمان نیازمند الگو و روشی برخاسته از دین هستیم که 

تبار و ریشه دینی داشته باش��د که الگوی ما هم همین امام رضا ع  و روش ایشان و 
حیات سیاسی و فکری ایشان به دالیل مختلف زمینه شکل گیری این الگو و روش 
مس��تدل برای این آرمان فراهم کردند. درواقع فضای باز سیاسی نسبی عصر امام 
در مقایسه با ائمه پیشین هجمه افکار و شبهه های انحرافی به دلیل ترویج مکاتب 

فکری باعث شد امام برای ترویج این ها از مناظره و آزاداندیشی بهره ببرند.
 این س��نت و سیره رضوی می تواند برای مردم ساالری دینی از یک طرف به عنوان 
تبار و ریشه و از طرف دیگر به عنوان شاخص و الگو مطرح شود. و نکته آخر اینکه ما 
نمی توانیم از فرهنگ رضوی سخن بیاوریم و بر آن تاکید بکنیم و از کریمه اهل بیت 
که پرورش یافته آن فرهنگ اس��ت نامی نبریم نوع نگاه ورفتاری که با زنان در این 
فرهنگ شده بود حاصل و ثمره آن را در وجود حضرت معصومه س می بینیم که هم 
از نظر شخصیت علمی به عنوان عالمه اهل بیت و کریمه اهل بیت و هم مشارکتشان 
در حرکت اجتماعی و هجرتی که انجام دادند پا به پا و همگام و دوش��ادوش امام و 
برادران و مردان جامعه برای ما می تواند یک الگو باشد و از خدا می خواهیم که کمک 
بکند تا به درس��تی این شخصیت را بشناسیم و به درس��تی بتوانیم در شناساندن 
آن به ویژه برای نسل جوان قدم های اساس��ی برداریم امیدوار هستیم با این گونه 
برنامه ها که بسیار کمک می تواند بکند برای ترویج این فرهنگ و همچنین با تالش 
محققان و اندیشمندان و دلسوزان این آموزه های اصیل و این چشمه زالل معرفت 
و معارف اهل بیت به امعه ما جاری شود و هرکدام از ما با تالش علمی و عملی خود 
بتوانیم در زندگی خودمان پیاده کنیم  و الگوی عملی ارائه بدهیم.  که این همایش 
می تواند کمک کند. می توانیم با شناسایی بانوانی که مروج این فرهنگ هستند و 
افزایش آگاهی های الزم بسط بدهیم این گونه فعالیت ها را و زمینه ها را به ویژه در 

سطح بین المللی فراهم کنیم.

 مشروح سخنان دکتر شهیندخت موالوردی معاون رییس جمهور در 
امور زنان و خانواده

بانوان 
مروج فرهنگ

 رضوی
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   رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: ما زنان مسلمان 
باید با الگوگیری از فرهنگ و س��یره رضوی، فرهنگ و س��یره فاطمی و 
فرهنگ و سیره مهدوی الگوی شایسته به کل زنان جهان به ویژه جهان 

اسالم ارائه دهیم.
ب��ه گزارش واحد خبر و اطالع رس��انی بنیاد بین الملل��ی امام رضا)ع(، 
فاطمه رهبر رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی، در همایش 
بین المللی تکریم بانوان مروج فرهنگ رضوی که در س��ازمان فرهنگ 
و ارتباطات اس��المی برگزار ش��د، ضمن تبریک ایام دهه کرامت گفت: 
با توجه به ش��رایط امروز جهان نقش زنان در پذیرش مس��ؤولیت های 

اجتماعی از اهیمت باالیی برخوردار است.
وی افزود: از آنجایی که در قوانین اس��المی افراد نس��بت به خدا، خود و 
جامعه مس��ئول هستند زنان نیز در مواردی خاص تاکید شده که قبول 

مسؤولیت کنند.
رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: زنان و مردان 
در اندیشه اسالمی در حقوق انسانی خویش مساوی هستند اما در مراحل 

اقدام و اجرا ممکن است تبعیض هایی صورت گیرد.
رهبر با اشاره به دس��ته ای از این حقوق اظهار کرد: می توان حقوق زنان 
را در حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی و قضایی 
دسته بندی کرد که درخصوص زنان دیدگاه اسالم منطبق بر فقه شیعه 
و نظام جمهوری اسالمی ایران می تواند محور گفتگو با دیگر کشورهای 

اسالمی قرار گیرد.

وی تصری��ح کرد: زنان بای��د از حق آزادی اندیش��ه، عدالت اجتماعی، 
مصونیت از ضررهای مادی و معنوی، امنیت روانی و عاطفی، س��المت 
جسمی، حق بهره مندی از بهداش��ت، حق کسب و کار شرافت مندانه، 
افزایش آگاهی در عرصه های مختلف، حق شرکت در اجتماعات عبادی، 
فعالیت های فرهنگی و تفریحی، آموزش و پژوهش آثار علمی برخوردار 

شوند.
رییس فراکسیون زنان مجلس ش��ورای اسالمی ابراز کرد: زنان باید در 
مس��ؤولیت های مالی و اقتصای، بهره مندی از مالکیت اموال، مشارکت 
اقتصادی و سیاس��ی و در سیاس��ت داخلی و بین الملل جهان اس��الم و 
حمایت از حقوق زنان و کودکان مظلوم نقش و حضور فعال داشته باشند.

رهب��ر گفت: در مجامع بین المللی بحث و ج��دال فراوان درباره حقوق 
انسانی زنان وجود دارد که منطبق بر دیدگاه های غربی بوده و کشورها 
ب��ا الگوبرداری از دیدگاه غربی وارد عمل ش��دند، ما باید با بهره گیری از 
دیدگاه اس��الم نس��بت به حقوق زن و مرد منطبق بر ارزش های اسالم 

اقدام کرده و آن را به دنیا ارائه دهیم.
وی با اشاره به وظیفه زنان مسلمان در ارائه الگوی مناسب به جهان اسالم 
ادامه داد: ما زنان مس��لمان باید با الگوگیری از فرهنگ و سیره رضوی، 
فرهنگ و سیره فاطمی و فرهنگ و سیره مهدوی الگوی شایسته به کل 
زنان جهان به ویژه جهان اس��الم ارائه دهی��م و با عمل، قلم و کالم خود 

خدمتگزار فرهنگ ناب اسالمی محمدی باشیم.

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی:

 زنان با استفاده از فرهنگ و سیره رضوی الگویی شایسته به زنان جهان 
ارائه دهند

بانوان 
مروج فرهنگ

 رضوی
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 مدی��رکل امور زنان و خانواده س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اس��المی از انتش��ار کتاب مقاالت همایش بین المللی تکریم 
بانوان مروج فرهنگ رضوی به س��ه زبان فارس��ی، انگلیسی و 

عربی خبر داد.
مدیرکل ام��ور زنان و خانواده س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اس��المی اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش شناس��ایی 
بانوان مروج فرهنگ رضوی، افزایش آگاهی های الزم در جهت 
بس��ط فعالیت ها و همچنین فراهم کردن زمینه های همکاری 

بانوان فعال رضوی است.
صدیقه حجازی افزود: جشنواره امام رضا)ع( بیش از 10 سال 
است که در کشور ما در حال اجراست و حدود 8 سال است که از 
فعالیت بخش بین الملل آن می گذرد و در طی این 8 سال افراد 
بسیاری در داخل و خارج کشور در این عرصه فعالیت کرده اند.

وی گفت: ما از طریق دبیرخانه این جشنواره شناسایی هایی را 
انجام داده ایم و هر س��ال و در هر دوره از جش��نواره بین المللی 
امام رضا)ع( از 8 نفر از بانوان در مراس��م اختتامیه در مش��هد 
مقدس تجلیل و نشان خادمان نمونه فرهنگ رضوی را دریافت 
کردند. بعد از این 8 سال کارگروه زنان و خانواده درصدد برآمد 
که آنگونه که شایسته و بایس��ته  بانوان است آنها را شناسایی و 

از آنها تقدیر کند.
مدی��ر کل امور زنان و خانواده س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اس��المی ادامه داد: ما در حوزه ی بین الملل شناس��ایی بانوان 

مروج فرهنگ رضوی را آغاز کردیم و اولین پیشنهاد ما این بود 
همایشی مستقل با هدف شناسایی بانوان فعال در حوزه فرهنگ 
رضوی برگزار شود که این طرح در شورای بین الملل جشنواره 

بین المللی امام رضا)ع( به تصویب رسید.
حجازی ادامه داد: در همین راستا و به منظور غنای این همایش 
3 پیش همایش مقدماتی برگزار کردیم و مسئولیت سه پیش 
همای��ش را جامعةالمصطف��ی العالمی��ه و حوزه ه��ای علمیه 
خواهران عهده دار ش��دند. اولین همای��ش روز میالد حضرت 
معصومه)س( با موضوع »امام رضا)ع( اس��وه حیات طیبه« در 
قم، دومین همایش در 28 مرداد با موضوع »همدلی و همزبانی 
در س��یره رضوی« در مشهد مقدس و س��ومین همایش نیز با 
عنوان »بانوان فرهنگ س��از س��یره رضوی« 29 مرداد ماه در 

شیراز برگزار شد.
وی گفت:  این شهرها مهمترین ش��هرهای زیارتی هستند که 
پذیرای این سه همایش بودند و مقاالت ارزشمندی به دبیرخانه 
این سه پیش همایش ارس��ال شد که امیدواریم در سال آینده 
این مقاالت را از فارس��ی به انگلیس��ی و از انگلیسی به فارسی 

ترجمه کنیم.
مدی��ر کل امور زنان و خانواده س��ازمان فرهن��گ و ارتباطات 
اسالمی خاطرنشان کرد: امروز از برگزیدگان بخش بین الملل 
همایش و س��ه پیش همایش گذش��ته تجلیل می کنیم و این 

برگزیدگان مقاله ها و پژوهش های مفیدی را ارائه دادند.

کتاب مقاالت همایش بانوان مروج فرهنگ رضوی منتشر می شود
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 مدیرعام��ل بنیاد بین المللی ام��ام رضا)ع( گفت: بخش بانوان جش��نواره امام رضا)ع( 
زمانی کار خود را آغاز کرد که بانوان زیادی از اقصی نقاط جهان خواستار ترویج فرهنگ 

رضوی هستند.
 به گزارش واحد خبر و اطالع رسانی بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، جعفری در همایش 
تجلیل از بانوان مروج فرهنگ رضوی که در حسینیه الزهرا  سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی برگزار شد، با بیان این که ماه ذی القعده ماه پرخیر و برکتی است، اظهار کرد:  ما 
باید بدانیم که در قبال این نعمت بزرگ که خداوند به ما داده است مسئولیم و آن نعمت 
حضور امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( در ایران است. این ها نعمت هایی هستند که 

ما هر چقدر هم بخواهیم شکر کنیم باز هم نمی توانیم.
وی گفت: در این راس��تا تکالیفی بر شانه های ماست که از جمله ی آنها این است که باید 
تالش کنیم که زیبایی س��خن امام)ع( و فرهنگ آنها را بشناس��یم و درصدد ترویج این 

فرهنگ برآییم.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( افزود: ما برای ترویج فرهنگ رضوی دو فرصت 
طالیی داریم. یکی همین دهه کرامت اس��ت که با فضای شادی و نشاطی که در داخل 
و خارج داریم می توانیم فرهنگ رضوی را ترویج بدهیم و دیگر جش��نواره امام رضا)ع( 

است که در این دهه برگزار می شود.
جعفری افزود: ما در این جشنواره با بهره گیری از قالب های هنری و فرهنگی می توانیم 
آموزه های فرهنگ رضوی را در داخل و خارج جاری و س��اری کنیم. همایش تجلیل از 
بانوان مروج فرهنگ رضوی نیز یکی از ش��اخصه های   جشنواره است. دلیل این که این 
همایش با تاخیر آغاز ش��د به همان دلیلی اس��ت که در چند سال اول جشنواره   بخش 

بین الملل را نداشتیم.
وی ادامه داد: ما معتقدیم یک میوه وقتی کامال رسیده می شود آن را باید از درخت جدا 

کرد، اگر میوه نارس را از درخت جدا کنیم میوه با شاخه جدا می شود. ما بخش بین الملل 
را زمانی تاسیس کردیم که این درخواست جهانی در عرصه ی بین المللی به وجود آمد و 

کشورهای مختلف خودشان متولی برگزاری این جشنواره شدند.
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( گفت: در سال 87، 8 کشور متولی شدند آن هم 
زیر نظر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و در ظرف مدت کوتاهی به صورت معجزه 
آسا این بخش فراگیر ش��د و امروز 79 کشور میزبان این جشنواره هستند و محصوالت 

تولیدی در زمینه فرهنگ رضوی به 718 نقطه از جهان ارسال شده است.
جعفری یادآور شد: بخش بانوان هم با همین رویکرد کار خود را آغاز کرد. اکنون در ایران 
و خیلی از کش��ورهای جهان زنان خواستار فعالیت در عرصه ی فرهنگ رضوی هستند. 
امروز در این جشنواره سه گروه هستند. گروه اول خادمان نمونه فرهنگ رضوی هستند 
که در ادوار گذش��ته جشنواره ی گذشته حضور داش��تند و به عنوان نفرات برتر معرفی 
ش��دند. مهمانان بعدی خادمان نمونه فرهنگ رضوی هس��تند که در دوره  س��یزدهم 
جش��نواره حضور دارند و امس��ال از 8 نفر از بانوان مروج فرهنگ رضوی در این همایش 

تجلیل می کنیم.
وی گفت: نشس��ت مقدماتی را در قم، مش��هد و شیراز داش��ته ایم و برای برگزاری این 
جشنواره علما و بزرگان زیادی به ما کمک کردند ما معتقدیم برای ترویج فرهنگ رضوی 

باید کار سازمانی و با استحکام و با کیفیت انجام شود تا دیگران هم از آن بهره ببرند.
بنابرای��ن گزارش در این همایش از 8 بانوی خارجی و 9 بانوی داخلی مروج فرهنگ 
رضوی توس��ط معاون رئیس جمه��ور در امور زنان و خان��واده و فاطمه رهبر رئیس 
فراکسیون زنان مجلس، سیدجواد جعفری، ابوذر ابراهیمی ترکمان، حجازی مدیر 
کل زنان س��ازمان فرهنگ و هاشمی معاون فرهنگی س��ازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی تقدیر شد.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع(:

جشنواره امام رضا)ع( فرصت طالیی برای ترویج فرهنگ رضوی است
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خانم اعظم مطهری نفر برگزیده پیش همایش »امام رضاعلیه السالم؛ 
اسوه حیات طیبه« می باشند که در قم برگزار شد:

وی به شرح مقاله خود که بررسی کالمی مناظرات امام رضا علیه السالم 
بود پرداخت و گفت: پس از بحث و بررس��ي هاي دقیق در مناظرات علي 
ابن موسي)ع( به نکاتي برخورد مي کنیم که چشم پوشي از آن ها ممکن 
نیس��ت، از جمله آن که: حضرت در بح��ث و گفت وگوها، اغلب از صنعت 
برهان و گاه از روش جدال احس��ن و گاه از صنع��ت خطابه به عنوان ابزار 
مناظراتي بهره مي جستند.مشخص کردن طرف مقابل بحث، هدایت به 
بح��ث، احقاق حق و حق مداري از مراحل س��ه گانه روش مناظراتي امام 

هشتم علیه السالم مي باشد.

JINAN JOODI JABBAR خانم جنان جودی جبار از عراق   
  محقق و مدرس معارف اس��المی و اهل بیت. وی به تشیرح تحقیق 
“ ام��ام رضا علیه الس��الم ترجمان قرآن” پرداخت و اظهار داش��ت 
:بررس��ی و تحقی��ق در زندگی ف��ردی و اجتماعی اه��ل بیت علیه 
السالم و به ویژه اماام رضا علیه الس��الم  میزان همبستگی آنها را با 
قرآن ، اس��الم و روش صحیح زندگی پیامبر نشان می دهد. ایشان 

همواره یارانشان را به تمسک به قرآن سفارش می کردند. و ایشان 
در حوزه احکام و فقه مس��ائل بس��یاری را از داخل قرآن استخراج 
می نمودند و با محققین مطرح می س��اختند و منتش��ر می نمودند 

در ح��وزه نم��از، روزه، زکات و ...

MARIEM MOKDAD  خانم مریم مقداد از تونس   
پژوهش��گر و محقق معارف اس��المی ب��ا تحقیق” پدی��ده رضوی)ع(

راهکاری برای مبارزه با تروریس��م واندیش��ه تکفیری " اینطور مطرح 
کرد: تروریس��م وافراطی گری دینی در جهان معاصر تهدیدی جدی 
برای امنیت و صلح از یکسو وبد جلوه نشان دادن چهره اسالم از سوی 
دیگر است. و دلیل تروریسم وافراطی گرایی دینی را در عواملی چون 
خانواده و نظامهای آموزش��ی باید جستجو کرد. امام رضا علیه السالم 
فرم��وده اند:خدا رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا کند وس��وال 

ش��د که چگونه باید امرتان را احیا کرد؟فرمودند:دانش های ما را می 
آموزند وبه مردم یاد می دهند ،پس اگر مردم با خوبیهای س��خنان ما 
آشنا ش��وند از ما پیروی می کنند" این نگرش امام زمینه ساز حرکت 
من برای تروی��ج مکرمتهای اخالق��ی امام علیه الس��الم در مبارزه با 
تروریس��م و افراطی گرایی دینی ش��د. اینگونه بود که توانستم زمینه 
پذیرش پیشنهادم را برای برپایی جلسه ای آموزشی تربیتی در میان 

خواه��ران دین��ی فراه��م کن��م.
اگر چه جلسه از نظر حجم، کوچک آغاز شد ولی تالش کردیم ابتدا از 
خودمان آغاز کنیم واخالق قرآنی همچون راس��تی ،محبت،تسامح و 
ایثار را برای خودس��ازی مورد توجه قرار دهیم. با این روش تصمیم به 
ورود به جامعه گرفتیم تا خود را برای زینت ائمه علیهم الس��الم بودن 

محک بزنیم و مردمان را بس��وی آنان فرابخوانیم.

گزیده ای از سخنان بانوان برگزیده در اولین همایش بین المللی 
بانوان مروج فرهنگ رضوی  

بانوان 
مروج فرهنگ

 رضوی
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ZARIFA AZIMOVA خانم ظریفه آوا از آذربایجان   
 مولف کتاب زی��ارت و مروج فرهن��گ رضوی با اعزام زائران به مش��هد 
مقدس، خانم ظریفه آوا با قرائت ش��عری به ابراز ارادت به ایران پرداخته 

و اظهار داش��ت: این مایه مباهات اس��ت که مات ما توانسته دین خود را 
از زمان س��خت دولت ش��وروی حفظ کند. و خدا را شکر میکنم که بمن 
توفیق داده است تا 25 سال در راه زیارتگاهها و در راه زیارت امام رضا)ع( 

گذران عمر کنم.

ZAHRAH QANBAR MOUSA خانم زهره قنبر موسی از عراق   
 محقق و پژوهشگر معارف اس��المي که در زمینه مقام و منزلت حضرت 
فاطم��ه معصومه)س( مطل��ب ارائه کرده بود. او درب��اره مقام ، منزلت  و 
کرام��ات حض��رت  فاطمه معصومه س��الم اهلل علیها به ارائه س��خنراني 

پرداخت.
خانم زینب ش�ریفی نفربرگزیده پیش همای��ش »همدلی و همزبانی 
در س��یره رضوی« که در مشهد برگزار ش��د ، ایشان به شرح مقاله خود« 
بررسی گفتمانی مناظرات امام رضا)ع( در مقابل دانشمندان غیرمسلمان 
پرداخت: در این پژوهش به این س��وال پرداخته شد که؛ امام رضا)ع( در 
برخورد با دانش��مندان غیر مسلمان از چه س��از و کار گفتمانی استفاده 
کردند؟ که برای رسیدن به این پاس��خ، از مبنای نظری گفتمان الکال و 
موف اس��تفاده شد و چنین حاصل شد که؛ امام رضا)ع( به منظور تثبیت 
گفتمان اسالم ناب در برخورد با دانشمندان غیرمسلمان از فرآیند حاشیه 

رانی نرم افزاری رقیب استفاد نمودند.
نظر به همه بعدی بودن شخصیت امام، در علوم مختلف می توانست تا به 
امروز، الگو ق��رار گیرد، چه این که این گفتمان از این حد نیز فراتر رفت و 
با گفتمان های رقیب دیگری نظیر ادیان آسمانی نیز تماس هایی داشت 
که اندیشه ی جهانی امام ع را به تصویر می کشید. از این رو، این پژوهش 
با تبیین دکترین اسالم در سیره و کالم معصومین)علیهم السالم( برای 

ارائه به جامعه ی اسالمی و به تبع جهانی، الگوهای در دسترسی ارائه نمود. 
و پس از تبیین نظریه گفتمان و فهم فضای گفتمانی عصر امام ، به تبیین 
جزییاتی از گفتمان امام رضا)ع( پرداخته شده تا الگوی در دسترس تری 

به جامعه تزریق گردد.

SYEDA TEHSEEN ZAHRA خانم سیده تحسین زهرا از پاکستان   
 ش��اعر مداح و محقق حوزه معارف اسالمی اینطور ارائه مطلب کرد: قال 
رسول اهلل)ص( :اولنا محمد اوسطنا محمد بل کلنا محمد ... . آغازشان نور 

و انتهایش��ان هم نوراست. خداوند انوار المعصومین را قبل از خلق جهان 
آفرید و همین دلیل باعث خلق کائنات گش��ت. ه��دف اصلی و بنیادین 
وی، هدایت نوع بش��ر اس��ت. تمام دنیا از نور پر نورشان درخشان شد. و 
اش��رف االرض بنور ربها ... . خداوند متعال ایشان را از مقام واالی امامت 
و عصم��ت ودیعه کرده و در قرآن الحکیم توضی��ح دادند که مقام امامت 
وخالفت از طرف ما اس��ت و ظالمین شایسته این مقام نیستند. و ال ینال 

عهد الظالمین .
 خانم ناهید طیبی نفر برگزیده پیش همایش »بانوان فرهنگ س��از 
سیره رضوی« که در ش��یراز برگزار شده است، ایشان به تشریح مقاله 
خود در رابطه با جس��تاری در مورد ملیت مادر امام رضا)ع( پرداخت: 

ملّیت مادر امام رضا)ع( به عنوان بحثی حاش��یه ای در آثار مربوط به 
امام)ع( مطرح ش��ده و دیدگاه های گونه گون را برتافته است. بررسی 
ملیت بانو نه تنها منجر به کشف حقیقتی تاریخی می شود بلکه زمینه 
ای جهت ارائه فرضیه ای بزرگ تر و پاس��خی عمیق تر به این پرسش 
می شود که چرا مادران هفت تن از ائمه)ع( کنیز بوده و از ملیت های 

مختلف با ویژگی های متفاوت هس��تند. 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
در ابتدا باید از شما شخصیت های بزرگوار و موثر که از نقاط مختلف جهان حضور 
دارید و ارتباط با حضرت امام رضا)ع( ش��ما را در مسیری جمع کرده است تشکر 
نمایم و به حق که جای تقدیر و سپاس دارد و همچنین خوش آمد عرض می کنم 
مخصوصا به جناب حجت االسالم  زاکزاکی که افتخار دارند پدر چند شهید هستند.

من در چند مح��ور نکاتی را عرض می کنم. محور اول یک تحلیل  کوتاه از زندگی 
پر خیر و برکت امام رضا)ع( در عصری اس��ت که ایشان در آن میزستند و بنده در 
س��خنرانی های گوناگون تحلیل هایی عرض کرده ام و در اینجا به دو نکته درباره 
این عصر اشاره می کنم. نکته اول آن است که امام رضا)ع( هم زمان در چند میدان 
و جبهه به ایفای نقش پرداختند و امت را هدایت و رهبری می نمودند. یک جبهه، 
جبهه فرهنگی و علمی در میان ادیان گوناگون ب��ود. عصر امام رضا)ع( به عنوان 
عصری شناخنه می شد  که حجم باالیی از اندیشه های وارداتی و بیرون از قلمرو و 
مرزهای اسالم وارد جهان اسالم شده بود و به گونه ای تمدن و فرهنگ اسالمی در 
برابر اندیشه ها و تمدن و فرهنگ های دیگر قرار گرفته بود. در اثر فتوحات گوناگونی 
که مسلمانان داشتند و گسترش مرزهای جهان اسالم و روابط میان جهان اسالم 
و دیگر تمدن ها و س��رزمین ها ارتباطات میان فرهنگی و ارتباطات میان دینی و 
تعامل میان فرهنگ ها و تمدن ها گسترش پیدا کرده بود. از این روست که هم از 
دنیای مسیحیت هم از یهود و هم از تمدن های روم و ایران و مصر و هند و چین به 
تدریج اندیشه هایی وارد جهان اسالم می شد. در این ارتباط میان ادیان و فرهنگ 
ها رهبران راستین مسلمان باید به درستی و دقت اندیشه اسالمی و معارف الهی 
و اس��المی را عرضه کنند تا جهان اسالم هضم در اندیشه های غیراسالمی نشود. 
این همان قصه ای است که امروز هم دنیای اسالم با آن مواجه هست. حضرت امام 
رضا)ع( در عصری قرار داشتند که این تقابل فرهنگ ها و تمدن ها و اندیشه های 
وارداتی از سراسر عالم به جهان اسالم به اوج رسیده بود. این اولین میدانی است که 
امام رضا)ع( در آن باید نقش خود را به عنوان امام و پیشوا و مبین معارف اسالمی 
ایفا کند. اگر شما به احتجاج ها و مناظره ها و گفتگوهای گسترده امام رضا)ع( در 
عصر امامتش��ان مراجعه کنید، به ویژه آن مناظراتی که در آن دو سه سال حضور 
امام در مرو و خراسان و در دستگاه مامون اجرا می شد خواهید دید که امام رضا)ع( 
در میدان مواجهه با مس��یحیت، یهود و با افکار وارداتی از بیرون جهان اسالم چه 

قدر فعال بودند و چه زیبا و با تمام عمق و جذابیت معارف اسالمی را در برابر آن ها 
عرضه می کردند. و از مرزهای اعتقادی امت اس��الم در برابر بیگانگان صیانت می 
کردند. این می��دان اول مواجهه امام رضا)ع( در حوزه فرهنگ و تقابل یا گفتگوی 
میان ادیان و فرهنگ ها و تمدن هاست. در این میدان اول  امام رضا)ع( الگوی بسیار 
جذاب��ی از گفتگو  و حوار و تعامل میان ادی��ان را ارائه دادند. منطق و روش جذاب 

گفتگو با صاحبان ادیان و دیانات مختلف را به نمایش گذاشتند. 
میدان دوم حضور امام رضا)ع( در عرصه فرهنگ میدان مواجهه با مذاهب اسالمی 
بود. ازالزم به ذکر است که گفتگوهای مذهبی که گاهی هم به اختالفات شدید می 
رسید در درون جهان اسالم آغاز شده بود و این در حالی است که مذاهب گوناگون 
به تدریج بعد از رحلت پیامبر اس��الم شکل گرفت. ارتباط میان این مذاهب گاهی 
تند و گاهی آرام می شد. و در عصر امام رضا)ع( نیز این مذاهب متنوع شکل گرفته 
بود. مذاهب فقهی چهارگانه اهل س��نت به جز مذهب اهل بیت. و مذاهب کالمی 
و تفس��یری در ماورای مذهب اهل بیت در عصور پیش��ین بنا شده  بود و در عصر 

امام رضا)ع( هم ارتباط میان این مذاهب وجود داشت و گاهی در حد تقابل بود.
 امام رضا)ع( در میدان مواجهه با مذاهب دیگر اس��المی با عنوان پیشوای مذهب 
اهل بیت)علیهم السالم( حضور بسیار قوی و استوار داشت. در این میدان هم امام 
رضا)ع( ادب گفتگو و راه منطقی و عقالنی ارتباط مذاهب اسالمی را به ما آموخت. 
و هم زمان با اینکه معارف بلند خاندان پیامبر و اهل بیت)علیهم السالم( را به زیبایی 
تصویر و ترسیم می کرد و به جامعه اسالمی ارائه می کرد و هم زمان با اینکه با دگر 
مذاهب به احتجاج ومناظره می پرداخت؛ راه درست گفتگو را هم آموزش می داد. 
امروز هم ما نیاز به آموزش ادب گفتگوی میان مذاهب داریم. امام رضا)ع(از بیان 
حق و منطق استوار اهل بیت هرگز شانه خالی نمی کرد. امام رضا)ع( حقایق اهل 
بیت)ع( را تبیین می کرد. اندیشه مترقی اهل بیت)ع( را به جامعه عرضه می کرد 
اما این عرضه و این دفاع عقالنی و منطقی بود و در قالب حوار هادئ قرار می گرفت.

میدان سوم در حوزه فرهنگ، مواجه امام رضا)ع( با یک جریان انحرافی در درون 
تشیع به شمار می رفت. خواهران و برادران و حضار محترم مستحضرید و در کتاب 
های فرق و نحل و ملل خوانده اید که جریان ائمه اثنی عشری در طول دوره امامان 
ما غالبا بعد از شهادت هر امام ش��اهد پیدایش یک یا چند انحراف بودیم؛ انحراف 
هایی که به طور مثال بر توقف گروهی بر یک امام ظهور پیدا می کرد. راه درست و 

سخنرانی حضرت آیت ا...اعرافی 
در دیدار میهمانان بخش بین الملل سیزدهمین 

دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در جامعه المصطفی العالمیه
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برهانی تشیع همان راه تشیع اثنی عشری است. یعنی کاروانی که از امام علی)ع( 
آغاز می شود و به امام دوازدهم ختم می شود. این یک سلسله است و یک کاروان 
اس��ت. همه آن ها نور واحدند. این راه مس��تقیم دوازده خلیفه راستین پیامبر در 
مسیر تاریخی خود در هر مقطعی با انحرافات و انشعاباتی مواجه بود و بیش از بیست 
انش��عاب و انحراف در گذر این 250سال حضور ائمه شاهد بودیم. این بحث البته 
دامنه دار اس��ت. یکی از این انحراف های خطرناک و دارای موج بزرگ، اجتماعی 
بود که بعد از امام موس��ی بن جعفر)ع( پیدا شد؛ گروهی از نزدیکان امام به خاطر 
هواهای نفسانی که به آن دچار شده بودند قائل به وقف بر امام شدند  یعنی از ادله 
ای که از پیامبر و ائمه پیش��ین آمده بود که امام��ت در دوازده امام تجلی پیدا می 
کند منحرف ش��دند. و قائل شدند به عدم شهادت امام و در نتیجه امامت امام رضا 
را نپذیرفتند. که این ها در تاریخ ما به »واقفیه« نامیده ش��دند. میدان س��وم امام 
رضا)ع( میدان مواجهه با این منحرفان در تشیع بود. تاریخ ما هم نشان داده است 
که این منحرفان در درون جامعه ش��یعی بسیار موفق شدند. جماعت کثیره ای را 
به انحراف کشاندند و جامعه شیعه در مقطع بعد از امام موسی بن جعفر)ع( دو پاره 
شد. واقفیه و معتقدان به امامت امام هشتم)ع(. در این شرایط طبعا امام رضا)ع( و 
شخصیت های بزرگی مثل یونس بن عبدالرحمن، صفوان و محدثان و یاران خالص 
و مهمی از امام رضا)ع( وظیفه داشتند جامعه را از این منحرفان واقفیه جدا کنند. 
و حقایق مذهب را به آن ها منتقل بکنند. و آن ها را از فروافتادن از انحراف توقف بر 
امام موسی بن جعفر)ع( نجات بدهند. این هم اختالف های داخلی تشیع و حتی 
علوی ها بود که در عصر امام رضاع( رخ داد. امام رضا در اینجا هم باید پرتوافشانی 

بکنند راه را نشان بدهند جلوی انحراف را بگیرند. 
تا اینجا مالحظه کردید از میان متعددهای فرهنگی و علمی مواجهه امام رضا سه 
میدان مهم را برشمردم. 1- مواجهه با افکار وارداتی و ادیان وارداتی و تمدن های 

دیگر. 2- مواجهه با مذاهب دیگر اسالمی و 3- مواجهه با انحراف داخلی شیعی.
امام همزمان دراین س��ه میدان، امام و یارانشان به انجام کارهای علمی تبلیغی و 
فرهنگی نیز  مب��ادرت می ورزیدند. چه در دوره ای که در مدینه بودند و چه دوره 
ای که در خراسان ایران حضور داشتند. چه در عصر هارون الرشید که پر از اختناق 
بود و چه در دوره حضور در ایران که به ظاهر گش��ایش داش��ت. شما وقتی که به 
روایات امام و اخبار و احادیث ایش��ان و به احتجاج��ات و مناظره ها و گفتگوهای 
ایشان مراجعه کنید این سه مواجهه به حوار و گفتگوی جدی علمی و فرهنگی را 
می بینید. حضور امام رضا)ع( در این میدان های فرهنگی و علمی بس��یار حضور 
بابرکتی بود  و میراثی که از امام رضا)ع( امروز در دست ما هست یک میراث بسیار 
عظیم و مبارکی اس��ت.  تراث عظیمی که از یاران و محدثان و نزدیکان ایش��ان به 
ما رسیده است. بخشی از تاریخ امت اس��المی است. در این سه میدان فرهنگی و 
علمی چند محور مهم را امام رضا)ع( ترسیم کردند که فوق العاده میراث عظیمی 
به شمار می رود. یک محور محور توحید است. امام رضا)ع( در عرضه اندیشه ناب 
توحید معجزه کرده اند چون یکی از انحرافاتی که در ادیان گذشته رخ داد تبیین 
درس��ت توحید است. معرفت خداست. جای بسیار دقت است. خیلی از انحرافات 

در مسئله توحید پیدا شد. ائمه ما از امام علی)ع( در نهج البالغه تا امام رضا)ع( در 
مناظرات و احتجاجاتش��ان آن قدر زیبا اندیشه ناب توحید را بیان کرده اند که در 
هیچ دین و مذهبی نمونه آن را نمیتوان مشاهده نمود. ما با گردن افراشته و با اعتزاز 
و افتخار می گوییم زیباترین تصویر از وحدانیت خدا از اوصاف و اس��مای الهی در 
اندیشه شیعه و در کالم امام رضا)ع( وجود دارد. امروز هم وهابیت به تبع ابن تیمیه 
و  گروه هایی از این قبیل در مس��ئله توحید می لنگند و نمی توانند آن را بفهمند. 
مع االس��ف به نام توحید گروه های کثیری از مسلمانان شیعه و سنی را تکفیر می 
کنند. در حالی که معتقدیم که این ها هس��تند ک��ه توحید را نمی فهمند. این ها 
سنی واقعی هم نیستند اشکالشان این است که توحید را نمی فهمند. توحید ابن 
تیمیه را اگر ببینید در میابید که توحید او خدای مجسم است. و امام رضا)ع( بارها 
در مناظراتشان بر نفی تجسم تاکید ورزیدند. خدایی که ما به عنوان شیعه و سنی 
می گوییم به ویژه اهل بیت)ع( و پیروانش��ان می گویند خدای واحدی اس��ت که 
علی)ع( در نهج البالغه تصویر کرده است. خدای بزرگی که اسما و صفاتی دارد که 
عقل بش��ر نمی تواند به عمق آن برسد. این توحید واقعی است نه آن توحیدی که 
عبدالوهاب از ابن تیمیه آموخت و امروزه شده بالی جان اسالم. اگر قرار بر تکفیر 
باش��د ما باید این فکرهای خش��ک و ارتجاعی و عقل های کوتاهی که نمی توانند 
حقیقت توحید را بفهمند تکفیر کنیم و بگوییم خدای ش��ما واقعی نیس��ت البته 
ما اهل منطقیم و تکفیر نمی کنیم. همه کس��انی که به خدا و پیامبر)ص( و اصول 
اساسی اس��الم اعتقاد دارند مسلمان می دانیم. به خاطر اختالف مذهبی کسی را 
تکفیر نمی کنیم، ما در فلس��طین در کنار برادران اهل سنت ایستاده ایم بیش از 
خود اهل س��نت. در دوره جهاد افغانستان در کنار مجاهدان افغانستان ایستادیم 
در حالی که اکثریت آنها نیز از اهل سنت بودند. امروز هم به همه برادران اهل سنت 
می گوییم و به دولت هایی که البته مزدورند می گوییم راه وحدت اسالمی را از ما 
بیاموزید. ما شیعه ایم و افتخار می کنیم اما وحدت و اخوت اسالمی را معیار حرکت 
خودمان قرار دادیم. ایران و حزب ا... در لبنان دریک خط با فسطین همراه هستند. 
و ما این را از امام رضا)ع( آموختیم. ایش��ان در آن واحد برای همه امت خدمت می 

کردند ضمن اینکه برای کیان تشیع تالش مضاعف می نمود. 
البته امام رضا)ع( در میدان دیگر با ابعاد سیاس��ی حضور داش��ت که میدان بسیار 
خطیری نیز بود. و آن مواجهه با خالفتی متجس��د ش��د که از معیارهای امامت و از 
خالفت خلفای راشدین فاصله گرفته بود. خالفت های عیاش ظالم و ستمگر که نه 
با منطق تش��یع سازگاری داشت و  نه حتی با منطق خلفای راشدین. در این میدان 
هم امام رضا)ع( حساس ترین صحنه را وارد شد. پیچیده ترین مواجهه امام رضا در 
این میدان بود. این مواجهه و برخورد سیاسی در گذشته تاریخ تشیع سابقه نداشت. 
امام رضا)ع( این تهدید پیچیده و بسیار خطرناک را به یک فرصت بسیار ناب تبدیل 
کرد. مرزهای تشیع را گس��ترش داد. اندیشه معارف اهل بیت را از مدینه به ایران و 
دیگر سرزمین ها منتقل کرد. پیروان اهل بیت)ع( باید در این عصر درس فرهنگ و 
سیاست را از امام رضا)ع( بیاموزند. هم زمان با حفظ کیان و وحدت اسالمی باید در 

گسترش اندیشه های نجات بخش اهل بیت تالش کنیم.   
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نشست صمیمانه میهمانان خارجی جشنواره امام رضا)ع( با  علیرضا رشیدیان 
استاندار خراسان رضوی و سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام 

رضا)ع( برگزار شد.
   اس�تاندار: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمن�د  نهادینه کردن 

گفتمان رضوی هستیم
علیرضا رش��یدیان، استاندار خراس��ان رضوی هم در پایان نشست صمیمانه 
میهمانان خارجی سیزدهمین جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، خطاب به 
میهمانان حاضر در جلس��ه گفت: از این احساس��ات زیبای شما نسبت به امام 
رئوف و پاکی این احساس��ات بسیار لذت بردم و در برابر شما احساس کوچکی 
کردم و این صحبت های شما رسالت بنیاد بین المللی امام رضا)ع( را در معرفی 
منش و ش��خصیت امام رضا)ع( سنگین تر کردو رس��التی که آقای جعفری و 

همکارانشان برعهده دارند با این حرف ها سخت تر شد.
وی با اش��اره به اینکه رهبر کبیر انقالب، مش��هد را پایتخت معنوی جمهوری 
اس��المی نام نهادند و مقام معظم رهبری نیز تاکید و توجه خاصی به این شهر 
مذهبی دارند، افزود: ما مشهد را پیشانی جمهوری اسالمی می دانیم و نگاهمان 

به آن به عنوان نه یک شهر ملی بلکه یک شهر بین المللی است.
رش��یدیان با اش��اره به اینکه در حال حاضر در دنیای انفجار اطالعات و رشد 
فزاینده ارتباطات که قدرت نفوذ اطالعات جهان را به دهکده و بلکه به یک خانه 
جهانی تبدیل کرده است، گفت: هر انسانی به دنبال کرامت انسانی و درستکاری 

و دنبال گم شده ای است که آن را پیدا کند. 

 وی با اش��اره به تاثیرات انقالب اسالمی و موج روز افزون گرایش مردم به دین 
مبین اسالم، اظهار کرد: تفکر انقالب اس��المی بر اساس عقالنیت و استدالل 

گسترش یافت. 
رشیدیان این تفکر که انقالب اسالمی برای گسترش نفوذ خود متکی به سالح 
و قوای مسلح اس��ت را باوری غلط و القای مذبوحانه دشمنان دانست و افزود: 
اسالم دنیا را با استدالل مسلمان کرد در حالی که غربی ها به غلط فکر می کنند 
مسلمان ها برای گسترش اسالم به دنبال سالح هستند . این اشتباه بزرگ آن 
هاست. امام با اتکا به ایمان مردم و با وحدت توانست پیروز شود. تفکر اسالمی 
در دنیای امروز براساس عقالنیت و استدالل گسترش یافته. این رویه ای است 
که اهل بیت در ایران بذر آن را کاشتند و امام خمینی آن را به ثمر نشاند و مقام 
معظم رهبری در حال بارور کردن این درخت هستند و آثار انقالب اسالمی در 
کشورهای مختلف دیده می شود که همان رشد عقالنیت و آزادی خواهی توام 

با استدالل و تدبیر و علم است.
رشیدیان خاطر نشان کرد: برای گسترش تفکر اسالمی میزان و مالک عقالنیت 
اس��ت که در کالم همه ش��ما این موج می زد. غربی ها با خدعه و سوء استفاده 
از احساس��ات قومی به دنبال ایجاد جریاناتی هستند که چهره نورانی اسالم را 
تحریف کنند و گروه هایی مثل داعش را به وجود آورند اما حرکت بر مدار عقل 
و اس��تدالل گفتمان امام رضا)ع( برای ماست و ما خود را فرزندان امام رضا)ع( 

می دانیم و با این سالح به مبارزه با استکبار و صهیونیست ها می رویم.
وی تصریح کرد: برای خنثی کردن توطئه های دشمنان، امروز بیش از هر زمان 

نشست
 صمیمانه

با استاندار

 میهمانان بخش بین الملل جشنواره بین المللی امام رضا)ع(
در دیدار با استاندار و دبیر این جشنواره چه گفتند؟
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دیگری نیازمند  نهادینه کردن گفتمان رضوی بین مسلمانان و تقویت وحدت 
و همبستگی امت اسالم هستیم.

رش��یدیان با اشاره به انتخاب مش��هد الرضا به عنوان پایتخت فرهنگی جهان 
اسالم در سال 2017، گفت: باید از این ظرفیت برای توسعه و تقویت ارتباطات 
با کشورهای اسالمی و  نهادینه کردن فرهنگ اسالم ناب استفاده کنیم. مشهد 
این افتخار را دارد که به اس��م کسی باش��د که در آن مدفون است. دو شهر در 
جهان به نام کس��انی که در آن مدفون هس��تند نام گرفته اس��ت. یکی مدینه 
النبی و دیگری مشهد الرضا)ع(. براساس رای آیسسکو در سال 2017 مشهد 
پایتخت فرهنگی جمهوری اس��المی اس��ت و این فرصت بی نظیری است که 
گفتمان عقالنیت توام با محبت در جامعه اس��المی بیشتر مطرح شود و ما این 

گفتمان را گسترش دهیم.

   همه لحظه های سفر متعلق به امام رضا)ع( است
سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا)ع( در دیدار میهمانان 
خارجی جش��نواره امام رضا)ع( گفت: در این جهان که رو به نابودی است تنها 
چیزی که باقی می ماند حب اهل بیت)ع( اس��ت محبتی که هم به درد دنیا و 

هم آخرت ما می خورد.
وی خطاب به میهمانان خارجی جشنواره امام رضا)ع( با تاکید بر اینکه براساس 
اعتقادات دینی، همه ما باور داریم در جلسه ای که درباره اهل بیت سخن گفته 
شود، آن جلسه عبادت است، افزود:  من اعتقاد دارم همه شما از لحظه ای که از 
کشورهای خود این سفر را آغاز کرده اید تا زمانی که به خانه هایتان برگردید در 
تمام این مدت در حال عبادت هستید. تمام این سفر متعلق به امام رضا)ع( است 
و شما برای احیاء امر امام رضا)ع( رنج سفر را بر خود هموار و مهاجرت کرده اید.

جعفری ادامه داد: نکته ای که حائز اهمیت است اینست حاال که ما توفیق یافته 
ایم در چنین فضایی ق��رار بگیریم چه تدابیری به کار ببریم تا این فعالیت ها و 
این حرکت استمرار داشته باشد. همه ما با یک عطش و عالقه مندی بسیار کار 
خود را در حوزه فرهنگ رضوی و معنویت آغاز کرده ایم اما این مهم اس��ت که 

چگونه این مسیر را ادامه خواهیم داد.
وی با تاکید بر این که قله برای ما آنس��ت که در ای��ام دهه کرامت همه جهان 
مملو از شور و نشاط معنوی باشد،افزود: گرچه تا حدی این راه را رفته ایم اما تا 

رسیدن به قله فاصله داریم. 
وی تصریح کرد: در جمع ما شخصیت ممتاز جهان تشیع، جناب عالمه زکزکی 
حضور دارند که افتخار یافته ایم ایشان در جمع ما باشند. همچنین خانم اسماء 
ممدوت از شخصیت های برجس��ته کشور پاکستان که در گذشته هم افتخار 
میزبانی ایش��ان را داشته ایم و پرفس��ور الکک و دکتر یاسین جیبوری، دکتر 
لیمبا، سرکار خانم سلبیه ایوب و خانم دالل السلطی، در این جمع حضور دارند. 
وی در پایان سخنانش در یک جمله شاعرانه گفت: من فقط یک جمله به شما 

می گویم و آن هم این است که خاک پای شما توتیای چشمان ما. 
   ظریفه آوا:  پس از این جش�نواره با آروزهای بسیار خوب و اندیشه 

های مثبت بازخواهیم گشت
در ادامه این نشس��ت خانم ظریفه آوا از کش��ور آذربایجان در سخنانی گفت: 
من در این نشست قصد صحبت نداشتم اما صحبت های مدیرعامل بنیاد امام 
رض��ا)ع( چنان وجدی در من به وجود آورد که حتما در مورد ایش��ان و جمله 

پایانیشان)خاک پای شما توتیای چشمان ما( کتابی می نویسم.
وی افزود: ما پس از این جشنواره با آروزهای بسیار خوب و اندیشه های مثبت به 
کشورهایمان بازخواهیم گشت. ایران قسمتی از وطن و قلب ما شده و ما خیلی 
خوش بین هستیم که بتوانیم در آینده با استفاده از این تجربیات کاری انجام 
دهیم. در این روزهایی که در ایران بودیم هر جا را که دیدیم و هر کجا که رفتیم 
برما تاثیرگذار بود و من حتما کتاب خاطراتم از این سفر را منتشر خواهم کرد.

این میهمان جشنواره بین المللی امام رضا)ع( ادامه داد: ما در کشوری زندگی 
می کنیم که زیر چتر کمونیست بود، اما توانستیم دین خود را حفظ و از اسالم 
دفاع کنیم. نکته مهم اینس��ت که ما مسلمانان باید وحدت داشته باشیم. این 

وحدت ما را به پیروزی می رس��اند. من وقتی به جمهوری آذربایجان برگردم 
حتما از س��ی دی هایی که این جا به ما داده اند در کتابخانه آنجا قرار می دهم. 
کتاب هایی را هم که تالیف کنم در کتابخانه قرار می دهم و یک نس��خه از آن 

را به ایران می فرستم.
وی در پایان س��خنانش گفت: از همه دس��ت اندرکاران جشنواره به خصوص 
مدیرعامل بنیاد امام رضا)ع( تشکر می کنم و در برابر شما به نشانه تعظیم سر 

فرود می آورم. 
   دکتراسماء ممدوت: در قلبم خودم را خادم رضوی می دانم

دکتراسماء ممدوت نماینده ایالت پنجاب پاکستان هم گفت: وظیفه هر خادم 
امام رضا)ع( اینست که به هر طریقی که می تواند این جریان را ادامه دهد. من 
در حرم امام رضا)ع( از ایشان خواستم توانایی طی کردن ادامه این مسیر را به 
ما بدهند. آن امام عالم آل محمد)ص( هستند و برای همه ما افتخار بزرگی است 
که در محافل آکادمیک و دانشگاهی و به لحاظ علمی راه ایشان را ادامه دهیم 
به خصوص در سطح ارش��د و دکتری تحقیقاتی را در مورد امام رضا)ع( انجام 
دهیم. ما عالقه مندیم جشنواره های مختلفی در قالب جشنواره امام رضا)ع( 
در دهه کرامت در پاکس��تان برگزار شود همچنین انتشار یک مجله هفتگی یا 
ماهنامه به زبان انگلیسی یا اردو را پیشنهاد می کنم . باید به قشر دانشجو و قشر 

جوان در جشنواره توجه ویژه شود.
وی افزود: ما بسیار عالقه مندیم در کشور پاکستان به خصوص در شهر الهور و 
در بقعه امامزاده ای که من متولی آن هستم درباره امام رضا)ع( کارهای مهمی 
انجام دهیم. از مجمع خادمان نمونه فرهنگ رضوی درخواس��ت می کنم در 
صورت صالحدید اینجانب را نیز به عضویت افتخاری هیئت مدیره این مجمع 
درآورن��د. البته اگرهم  این اتفاق نیفتد من در قلبم خودم را خادم امام رضا)ع( 

و عضو این مجمع می دانم.
ممدوت ادام��ه داد: ما این ظرفیت را داریم که جش��نواره ام��ام رضا)ع( را در 
شهرهای مختلف پاکس��تان و اختتامیه آن  را هم در اسالم آباد برگزار  کنیم. 
بین دو ملت ایران و پاکستان روابط حسنه ای برقرار است و دو کشور بسیار به 
روابط با هم عالقه مند هستند لذا می توان در برگزاری این جشنواره گام های 

بلندی برداشت.
وی در پایان س��خنانش اظهار کرد: از همه دست اندرکاران جشنواره به خاطر 
این همه زحمت تش��کر می کنم این افتخار بزرگی بود که در این جش��نواره 

حضور یافتیم.
   دکتر ابوالخیر: مردم از هر سو بسوی مشهد شتافته بودند

هم چنین دکتر علی ابوالخیر از تحلیگران سیاسی مصر در این نشست صمیمانه 
گفت: زبان برای تشکر و قدردانی از مسئوالن جشنواره امام رضا)ع( ناتوان است. 
اما من به سهم خودم قدرشناس��ی می کنم. و از اینکه در اجتماع عظیم مردم 
مشهد در حرم امام رضا)ع( در ایام میالد ایشان حضور یافتم بسیار خوشحالم. 
وی ادامه داد: احمد ش��وقی شاعر عرب، ش��عر جالبی دارد بدین مضمون که: 
»مردمی را دیدم از تیره ها و نژادهای مختلف که از هر س��وی ایران به س��وی 
مشهد شتافته بودند از افتراق دوری و به وحدت رسیده بودند و تفاوتی در رنگ 
و نژاد آن ها نبود و همه به عش��ق امامشان آمده بودند«. من امیدوارم زیر سایه 

الطاف خداوند و اهل بیت)ع( و با دعای امام رضا)ع( این حرکت ادامه یابد.
   دکتر منصور لیمبا: کرسی درس امام رضا شناسی تاسیس شود

دکتر منصور لیمبا از فیلیپین هم در این نشس��ت گفت: من پیشنهاد می کنم 
مراکزی از جشنواره امام رضا)ع( در کشورهای دیگر از جمله در فیلیپین ایجاد 
شود. متاسفانه هیچ نوع همکاری بین رایزنی جمهوری اسالمی در فیلیپین و 
شیعیان این کشور وجود ندارد و فقط تابلوهای تصویری از ایران برای ما ارسال 
می شود. اما کاش مرکز یا مراکزی به نام امام رضا)ع( در فیلیپین وجود داشته 
باش��د تا ما بتوانیم در ایام دهه  کرامت و غیر از آن با جشنواره همکاری داشته 
باشیم. از طرفی پیشنهاد می کنم درباره امام رضا)ع( کرسی درس تاسیس شود. 
به خصوص آن که در زمینه گفتگو بی��ن مذاهب و ادیان حضرت امام رضا)ع( 
نکته های جالبی دارند که می توان در عصر کنونی این گفتگوها را گسترش داد.
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   سردار حسن: کلمه ای ندارم که در پاسخ زحمات شما بکار ببرم 
س��ردار حسن از کشور هند دیگر میهمان جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( 
بود که در این نشس��ت گفت: من از همه دست اندرکاران جشنواره تشکر می 
کنم کلمه ندارم که در پاس��خ زحمات ش��ما به  کار ببرم و الفاظ هیچ یک از ما 
قادر به تشکر از شما نیست. انش��ااهلل که امام رضا)ع( موجب شفای همه شما 

در روز محشر باشد.
وی افزود: من در این س��فر دیدم که دبیر جشنواره امام رضا)ع( که مدیرعامل 
یک مرکز بین المللی هستند بسیار ساده و متواضع بودند من نظیر این افراد را 
فقط در جمهوری اسالمی دیدم . امام خمینی اینگونه بود و مسئوالن جمهوری 
اسالمی هم سعی دارند مثل امام خمینی)ره( ساده زیست باشند که من این را 
در شخصیت مدیرعامل بنیاد امام رضا)ع( که حاال ما او را مدیرعامل خودمان 
هم می دانیم دیدم. و این برای همه ما مس��لمانان درس اس��ت و همه ما باید 

اینگونه باشیم.
   حجت االس�الم گردیزی: خط ارتباطی بی�ن ما و بنیاد امام رضا)ع( 

برقرار باشد
حجت االس��الم گردیزی از پاکستان هم  ضمن تبریک ایام میالد امام رضا)ع( 
به همه ارادتمندان و محبان حضرت گفت:  توفیق دست اندرکاران جشنواره 
امام رضا)ع( را از خداوند مس��الت می کنم. ما در مرکزی که در اس��الم آباد در 
ایام میالد جش��ن هایی برگزار می کنیم  که حدود 500 نفر از خواهران در آن 
ش��رکت می کنند. سال قبل هیئتی از آس��تان قدس رضوی که حامل پرچم 
بارگاه امام هشتم)ع( بود در آنجا حضور یافت که امسال هم این اتفاق می افتد. 
وی ادامه داد: من پیشنهاد می کنم که خط ارتباطی بین ما و بنیاد امام رضا)ع( 
از طری��ق ایمیل یا هر ابزار دیگری برقرار باش��د. همچنین مقاالت و آثاری که 

در این جشنواره تولید شده بخصوص مقاالت علمی در اختیار ما قرار گیرد. 
   شیخ زاکزاکی: حضورشان در مشهد حکمت الهی بود

عالمه ش��یخ زاکزاکی رهبر ش��یعیان نیجریه هم در این نشست گفت: جناب 
مدیرعامل بنیاد امام رضا)ع(، در صحبت هایش��ان از بعضی از ما مثل شخص 
من به طور ویژه نام بردند که از ایش��ان تش��کر می کنم. م��ا در ایام میالد امام 
رضا)ع( مدیون زحمات ایشان و سایر دست اندرکاران جشنواره امام رضا)ع( 
هستیم. زحمات ایشان باعث شد ما در ایران حضور یابیم و من به نمایندگی از 
همه کش��ورهایی که در این برنامه های متنوع حضور داشتند از آقای جعفری 

و همکارانشان تشکر می کنم.
وی افزود: نکته دوم خطاب من به حضار محترم در این جلسه است که وقتی ما به 
کشورهای خودمان برگردیم باید؛ این فرمایش امام رضا)ع( را که »خدا رحمت 
کند کس��ی که امر ما را احیا کند« وقتی از ایش��ان پرسیدند امر شما چیست؟ 
فرمودند: »معارف کالم ما را بیاموزند و به مردم یاد بدهند زیرا اگر مردم زیبایی 

های کالم ما را بشنوند و بشناسند قطعا از ما پیروی خواهند کرد« عملی کنیم.
زاکزاکی ادامه داد: صحبت کردن درباره امام رضا)ع( یا آنچه درباره ایشان مطرح 
است صرفا در کتاب ها و مقاالت و همایش ها و انسان ها و ساختمان هایی که 
ما در آن زندگی می کنیم منحصر نمی ش��ود. ما باید آنچنان که امام رضا)ع( 
فرمودن��د این رفتارها را در وجودمان نهادینه س��ازی کنیم . این آداب باید در 
رفتار ما متجلی شود. این خیلی مهم تر اس��ت. ادب، جهاد، عقالنیت، تالش، 

صبر و ... را از حضرت یاد بگیریم و به آن عمل کنیم. 
رهبر شیعیان نیجریه تصریح کرد: من س��اعتی قبل در جلسه ای بودم و آنجا 
گفتم اینکه امام رضا)ع( به خراسان آمدند و این سرزمین را برای هجرت انتخاب 
کردند در حقیقت حضورشان در مشهد حکمت الهی بوده است و خداوند می 
خواسته ایشان به این سرزمین بیایند در غربت زندگی کنند در غربت به شهادت 
برسند و در سرزمین غریب مدفون شوند. این ها همه حکمت الهی بوده است. 
وی اظهار کرد: امروز مشهد به مرکزی جدید برای نشر معارف رسول خدا)ص( 
تبدیل ش��ده. به همین دلیل اس��ت که خداوند عالم آل محم��د)ص( به این 
سرزمین آورد و به عقیده من امام رضا)ع( پا به خاک خراسان گذاشتند تا عقاید 
انحرافی متعددی که بر جهان اس��الم حاکم شده بود مثل تحریف یهودیت و 
مس��یحیت و ... این تفکرات را از بین ببرند. ایده های خالفی که هنوز هم ادامه 
دارد. مثل همین نکته که می گویند قرآن ش��یعیان تحریف شده یا بعضی ها 

اعتقاد دارند قرآن اصال به پیامبر نازل نشده است. 
وی تصری��ح کرد: امام رضا)ع( به ما آموختند راه حل اختالفات و اندیش��ه های 
مختلف عقالنیت و حکمت اس��ت نه جنگ و درگیری و خونریزی. ما تجلی این 
عقالنیت و حکمت را در مناظرات امام رضا)ع( با فرق اس��المی و مذاهب و ادیان 
دیگر می بینیم. امام رض��ا)ع( درخت خرد، عقالنیت و گفتگو با ادیان و مذاهب 
را بنا نهادند. امروزه این درخت در جمهوری اس��المی رشد کرده و تجلی یافته 
است. جمهوری اسالمی موثر بودن فرهنگ گفتگو و  عقالنیت را حتی در همین 
مذاکرات هس��ته ای و با پیروزی که در این مذاکرات به دست آورد ثابت کرد این 
پیروزی در برابر هجمه های مختلف از س��وی س��ران آمریکا از زمان بوش پدر و 
بوش پسر و حتی هجمه هایی که اوباما به ایران داشت و مکررا اعالم می کرد همه 
گزینه ها روی میز است؛ اما ایران توانست همه این گزینه ها را کنار بزند و جمهوری 
اسالمی با بهره گیری از همین فرهنگ رضوی روی میز مساله هسته ای را حل 

کرد و این پیامی است که ما باید از این کشور با خودمان به کشورهایمان ببریم.
وی در پایان سخنانش گفت: یکی از بزرگواران پیشنهاد کرد مقاالت جشنواره 
امام رضا)ع( بین میهمانان توزیع ش��ود و من پیشنهاد می کنم آدرس ایمیل 

افراد حاضر در این جشنواره نیز در اختیار همه قرار گیرد.

نشست
 صمیمانه

با استاندار
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   عالم احمدزاده: خادمان نمونه فرهنگ رضوی به کش�ورهای دیگر 
اعزام شوند

محمد عالم احمدزاده خادم نمونه فرهنگ رضوی از کش��ور افغانستان هم در 
این نشس��ت یادآور ش��د: با توجه به قرابت فرهنگی ایران و افغانستان ما می 
توانیم جشنواره امام رضا)ع( در افغانستان برگزار کنیم. یادم هست 5 سال قبل 
جشنواره قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان برگزار شد و هم 
اکنون بعد از ایران بیشترین تعداد شرکت کننده در این جشنواره از افغانستان 
هس��تند لذا من خواهش می کنم این فضا برای ما بخصوص در دانشگاه ها باز 
شود همچنین خادمان فرهنگ رضوی که در این جشنواره تقدیر می شوند به 

عنوان سفیران رضوی به کشورهای دیگر اعزام شوند.
   پرفسور الکک: امام رضا)ع( س�عه صدر  را برای ایرانیان به یادگار 

گذاشت
پروفسور ویکتور الکک از کش��ور لبنان هم گفت: با تشکر از استاندار خراسان 
رضوی و رئیس س��ید ج��واد جعفری؛ باید بگویم من با وجودی که مس��یحی 
هستم اما رابطه ام با اهل بیت)ع( از دوران دبیرستان شروع شد. دورانی که من 
نهج البالغه را خواندم و شیفته امیرالمومنین شدم. در آن دوران بود که عالقه 
زیادی به شخصیت بی نظیر امام علی)ع( پیدا کردم و جلو رفتم. وقتی دعوت 
نامه جشنواره امام رضا)ع( به من رسید اول پیش خودم فکر کردم شاید خطایی 
اتفاق افتاده چون من یک مسیحی هستم . اما به این فکر افتادم که من 53 سال 
قبل قصیده ای در مدح امام رضا)ع( سروده ام و از 15 سال قبل در دانشگاه لبنان 
مشغول تدریس هستم و نهج البالغه را در دانشگاه های مسیحی آنجا تدریس 
می کنم. در دانشگاهی که یکی از قدیمی ترین دانشگاه های خاورمیانه است 

و 150 سال از تاسیس آن می گذرد. 
وی ادام��ه داد: من مناظرات امام رضا)ع(، با جاثلی��ق  را خواندم که در نهایت 
احت��رام بود. درباره مع��ارف امام رضا)ع( تحقیق کردم، نه��ج البالغه را دقیق 
مطالعه کردم، وارد گفتگوی ایرانی ها شدم و از همه آن ها لذت بردم. این برایم 
محترمانه است که در ایران 35 کلیسا وجود دارد. در کشوری که همه مردمان 
آن مسلمان اند در حالی که در بقیه کشورهای عربی که مسلمان هستند کلیسا 
وجود ندارد و این میراث امام رضا)ع( برای ایرانیان است که سعه صدر را برای 
آن ها به یادگار گذاشته است و من تا زنده هستم حتما به مشهد می آیم و حتما 
امام رضا)ع( را زیارت می کنم احس��اس می کنم او به من الهام می کند و باید 

بین مسلمانان ایران و مسیحیان جهان تعامل و ارتباط بیشتری برقرار باشد.
   پرفسور یاسین الجبوری: آن کتاب آتشی از اشتیاق نسبت به امام 

رضا)ع( در من ایجاد کرد
 پرفسور یاسین جیبوری از کشور عراق گفت: من در آمریکا درس می خواندم. 
تابستان ها  کار می کردم تا بتوانم تحصیلم را ادامه دهم . در سال های حضور در 
آمریکا به  کتابی برخوردم که درباره امام رضا)ع( بود من کتاب را که دیدم فقط 
با گریه توانستم آن کتاب را بخوانم. آتشی از اشتیاق از امام رضا)ع( آن کتاب در 
من ایجاد کرد که کتاب را ترجمه و با هزینه شخصی ام آن را چاپ کردم. خیلی 
در سر داشتم که به زیارت امام رضا)ع( بیایم اما زمان صدام بود و به من پاسپورت 
نمی دادند. س��ال های حضور در آمریکا مثل آدمی که در زندان بود گذش��ت. 
وقتی آن کتاب را می خواندم و ورق می زدم آرزو داشتم روزی دستم به ضریح 
امام رضا)ع( برسد و حرم او را ببینم. وقتی صدام رفت به کشورم برگشتم و بعد 
بیست و چند سال حضور در آمریکا، سال 2003 وارد عراق شدم. باالخره سال 
گذشته توانستم وارد مشهد شوم و به زیارت امام رضا)ع( بیایم. نمی توانید تصور 
کنید چه حسی داشتم من همیشه در زندگی ام به امام رضا)ع( فکر می کردم 
و او همیشه در ذهن من مجسم بود. سال قبل آقای سید محمد تقی انصاریان 
کنار ضریح از خدام خواس��تند که شرایطی فراهم ش��ود تا من بتوانم ضریح را 

لمس کنم و با تالش زیاد توانستم ضریح امام را زیارت کنم.
وی افزود: کتاب عالمه فض��ل اهلل درباره امام رضا)ع( که هم به صورت رنگی و 
هم سیاه و سفید منتش��ر شده در هشتاد کشور دنیا مورد استقبال قرار گرفته 
اس��ت. برای امام حسین و امام علی که تاج س��ر همه ما هستند کتاب هایی به 

انگلیس��ی و چینی ترجمه کرده ام و فردا 26 آگوست در نمایشگاه بین المللی 
کتاب چین از کتاب حرم امام علی که من آن را نوشته ام رونمایی می شود. نهج 
البالغه را هم به زبان انگلیس��ی ترجمه کرده ام که چاپ نفیس آن را برای شما 
هدیه آوردم. من از بچگی با نهج البالغه انس داشتم و خیلی این کتاب در زندگی 
ام تاثیرگذار بوده و برداش��ت های روانشناسی زیادی از آن داشتم. جاهایی از 
نهج البالغه را متوجه نمی شدم معلمی داشتم که او  کتاب را برایم ترجمه می 
کرد و توضیح می داد. خدا را ش��کر می کنم زمانی که آمریکا بودم نهج البالغه 
را ترجمه کردم بعدا دوس��تان ایرانی ام در بریتانیا آن را منتشر کردند و حتی 

شهید مطهری مقدمه ای برای این کتاب نوشت.
    دکتر دالل السلطی: در جشنواره امام رضا)ع( میهمانی از فلسطین 

حضور داشته باشد
دکتر دالل السلطی از کشور س��وریه نیز خطاب به دست اندرکاران جشنواره 
امام رضا)ع(، گفت: من از فضایی که ایجاد کردید تش��کر می کنم واس��طه ای 
ش��دید تا ما امام رضا)ع( را زیارت کنیم. او فرمایش��ی دارد که می فرماید خدا 
رحمت کند کس��ی را که امر ما را احیا کند. بنابر این قطعا  کسی که امر ایشان) 
اهل بیت)ع((را احیا نکند مرده اس��ت وامیدوارم ماهم جزو احیاکنندگان امر 

امام مان باشیم انشااهلل.
وی افزود: من دو پیش��نهاد به طور خاص دارم؛ یک��ی حمایت از مردم مظلوم  
فلسطین، چه در خاک فلسطین و چه در خارج از مرزهای فلسطین که به عنوان 
آوارگان در س��وریه زندگی می کنند و در منطقه زینبیه دمشق فلسطینی ها 
بیش��تر هستند و در برابر تروریست ها مدافع حرم حضرت زینب اند. پیشنهاد 
می کنم که در جشنواره امام رضا)ع( حتما میهمانی از فلسطین حضور داشته 

باشد تا در عمل عالقه به ملت فلسطین را نشان دهیم. 
پیشنهاد دوم من اینست که ما مدرسه دارالحدیث در سوریه داریم که خواهش 
می کنم اگر امکان دارد برای کسانی که در آنجا فعالیت می کنند هدیه تشویقی 
سفر به مشهد را قرار دهید. من در شب قدر 23 ماه رمضان یک اتوبوس کاروان 
برای زیارت امام رضا)ع( آوردم و آنجا حاجتی از امام رضا)ع( خواس��تم. دقیقا 
یک س��ال بعد روز 23 ماه رمضان خداوند به پسر من یک پسر بخشید که اسم 
او را رضا گذاش��ته ایم. من با هزینه شخصی ام این کار را کرده ام  و امام رضا)ع( 

آن را جبران کردند.
    دکتر محمود واعظی: در دنیای امروز که جهانی به هم پیوسته است 

تکروی نکنیم
دکتر محمود واعظی دبیر شورای بین الملل جشنواره امام رضا)ع( هم در این 
نشس��ت، گفت: شرایط جهان اس��الم چنان که آقای زکزکی گفتند جاهلیت 
مدرن اس��ت گرچه تکنولوژی در آن وجود دارد اما دش��منان جهان اسالم با 
شبکه س��ازی و با به کار گیری همه ظرفیت ها برای سرکوب کردن عقالنیت 
بسیج شده اند و ما شعار امسال جش��نواره در حوزه بین الملل را سیره رضوی 

عقالنیت و گفتگو قرار دادیم. 
وی ادامه داد: همانطور که آقای زکزکی اشاره کردند کالم امام رضا)ع( آنچنان 
جذاب و عقالنی است که هر کسی که محاسن آن را درک کند حتما از آن پیروی 
می کند. ما اینجا و در این نشس��ت های گرم و صمیمی از طریق قلب هایمان 
با همپیوند خورده ایم و حب به اهل بیت ما را به هم پیوند زده اس��ت. اما باید با 
نگاه به آینده این مسیر را طی کنیم. جشنواره امام رضا)ع( در خدمت خادمان 
فرهنگ رضوی است و امیدوارم همه شما با تجربه هایی که از اینجا کسب می 

کنید به کشورهایتان برگردید.
واعظی گفت:  مشهد در س��ال 2017 پایتخت فرهنگی جهان اسالم است که  
از این ظرفیت باید استفاده کرد. مهم اینست که در دنیای امروز که جهانی به 
هم پیوسته است تکروی نکنیم بلکه اتحاد و هم افزایی داشته باشیم. پایتخت 
فرهنگی جهان اس��الم هم بهانه ای برای ترویج فرهنگ رضوی است تا در این 
دنیای متالطم��ی که القاعده و داعش و طالبان به وج��ود آورده اند ما دنیایی 

عقالنی و منطقی را بنا کنیم.
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با تشکر از شورای بین الملل
 سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)علیه السالم(

شورای
 بین الملل

جناب آقای دکتر ابوذر ابراهیمی ترکمان
رییس محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسالمی و رئیس شورا

جناب آقای دکتر واعظی
مشاور ویژه محترم رییس سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی و دبیر شورا

جناب آقای مهرداد آگاهی
مدیر کل همکاری های فرهنگی هنری 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

حجه االسالم و المسلمین
 جناب آقای حسینی 

معاون محترم تبلیغات و ارتباطات اسالمی 
آستان قدس رضوی

حجه االسالم و المسلمین جناب آقای 
حکیم الهی

معاون محترم بین الملل جامعه المصطفی 
العالمیه

حجه االسالم و المسلمین 
جناب آقای زمانی

معاون محترم بین الملل حوزه های علمیه

حجه االسالم و المسلمین جناب آقای قمی
معاون محترم ارتباطات بین الملل دفتر مقام 

معظم رهبری

حجه االسالم و المسلمین جناب آقای ساالر
معاون محترم بین الملل مجمع جهانی اهل 

بیت)علیهم السالم(

حجه االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر 
سید محسن سادات کیایی

رییس محترم مرکز جهانی تبلیغ

حجه االسالم و المسلمین جناب آقای 
شرفخانی

معاون محترم فرهنگی اجتماعی سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشور

جناب آقای مهندس خلیل ا... بابالو
رییس محترم مرکز امور بین الملل و مدارس 

خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

 جناب آقای سید محمد حسین هاشمی
معاون محترم فرهنگی سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی
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جناب آقای علی آقانوری
مدیرکل محترم حراست سازمان فرهنگ و 

ارتباطات اسالمی 

 حجه االسالم و المسلمین
 جناب آقای علی کاظمی

مدیرکل محترم روابط عمومی و بین الملل 
جامعه المصطفی العالمیه

 سرکار خانم مرضیه افخم
سخنگو ورییس مرکز دیپلماسی عمومی و 

رسانه ای وزارت امور خارجه

 جناب آقای دهگاهی
رییس محترم مرکز ساماندهی ترجمه و نشر 

معارف اسالمی و علوم انسانی

 جناب آقای محمدرضا فاضل
کارشناس محترم فرهنگی اداره کل 

همکاریهای فرهنگی هنری سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسالمی

 جناب آقای احسان خزاعی
 مدیرکل  محترم پشتیبانی و تشریفات 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

جناب آقای فیاضی 
مدیر عامل محترم موسسه نور مبین

 جناب آقای  حسین دیوساالر
مدیر کل محترم امور فرهنگی ایرانیان 

خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی 

 جناب آقای محمدرضا حاتمی
مدیر محترم شبکه آی فیلم

 سرکار خانم صدیقه حجازی
مدیرکل محترم امور بانوان و خانواده سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 جناب آقای عامری
مشاور محترم معاون پژوهشی سازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 جناب آقای 
دکتر سید قاسم حسینی میرصفی

 مدیر محترم انتشارات بین المللی الهدی

جناب آقای محسن حموله
مدیر کل آفرینش های هنری کانون
 پرورش فکری کودکان و نوجوانان

جناب آقای نثاری
مدیرعامل بنیاد اندیشه اسالمی
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پرچم کشورها

افغانستان  1

 
2 پاکستان

 
3 هند

4 آذربایجان

5 قطر

6 قزاقزستان

7 ترکیه

8 عراق

9 ترکمنستان

10 ژاپن

11 فیلیپین

12 قرقیزستان

13 لبنان

14 تایلند

15 بنگالدش

16 ارمنستان

17 کویت

18 امارات

19 اندونزی

آلمان 20

21

22 روسیه

23 کوزوو

24 گرجستان

25 نروژ

26 انگلستان

27 اسپانیا

28 فرانسه

29 سوئد

30 هلند

آلبانی 31

تونس 32

33 ساحل عاج

34 سیرالئون

35 غنا

36 کامرون

کینشازا کنگو 37

کنگو برازویل 38

39 کومور

 جمهوری 
گینه 40

41 ماالوی

بوسنی و 
هرزگوین

جشنواره 
در جهان

ردیف
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42 مالی

43 ماداگاسکار

44 نیجر

45 بورکینافاسو

46 اوگاندا

47 نیجریه

بنین 48

آمریکا 49

استرالیا 50

اسلوونی 51

اوکراین 52

ایتالیا 53

برزیل 54

بالروس 55

پرتغال 56

تاجیکستان 57

تانزانیا 58

چین 59

رومانی 60

زامبیا 61

زیمباوه 62

سنگال 63

سوئیس 64

صربستان 65

عربستان 66

عمان 67

مالزی 68

یمن 69

یونان 70

سریالنکا 71

آفریقای 
جنوبی 72

سوریه 73

کانادا 74

ونزوئال 75

میانمار 76

کنیا 77
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با تشکر از 
همراهی   

رؤسای 
کارگروه های 

جشنواره
 بین المللی 
امام رضا)ع(

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان های


