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امام خمينی)ره(:
همه نیروها و همه قدرت ها در هر جا هستند محتاج به توجه 

حضرت رضا)ع( هستند.

مقام معظم رهبری)مدظله(:
اساس کار وجود مقدس»حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(« 

فرهنگی و تبلیغی بوده است.

رياست محترم جمهوري اسالمي ايران:
من متواضعانه از شما خواهش مي کنم در ستاد جشنواره برنامه ريزي 

کنید، دولت و مجلس عزيز هم به عنوان وظیفه با افتخار پشتیباني 
مي کنند.



5گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

- مقدمه ................................................................................................................................................................................................................................................... 
- فصل اول )دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( در يك نگاه( ............................................................................... 
الف( بخش ملي ...............................................................................................................................................................................................................................  
ب( بخش ويژه .................................................................................................................................................................................................................................. 
ج( بخش بین المللي ................................................................................................................................................................................................................. 
د( برنامه هاي خاص دهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع( ................................................................................................. 

- فصل دوم )گزارش بخش ملي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(( .......................................................... 
- افتتاحیه ............................................................................................................................................................................................................................................. 
همايش انتظار و مهدويت در آموزه هاي رضوی .......................................................................................................................................... 
همايش علمي پژوهشي امام رضا)ع(، اديان، مذاهب و فرق ............................................................................................................

همايش علمي پژوهشي شناخت اخالق و آداب رضوي ........................................................................................................................ 
همايش علمي پژوهشي هجرت امام رضا)ع( و هجرت هاي تابعه با رويكرد تمدني ..............................................
همايش علمي پژوهشي فضايل رضوي ...................................................................................................................................................................
همايش علمي پژوهشي امام رضا)ع( در آيینه ادبیات عرفاني .......................................................................................................
جشنواره ملي تئاتر کودك و نوجوان و نمايش عروسكي ضامن آهو ......................................................................................
جشنواره ملي جلوه هاي رضوي در هنرهاي سنتي .................................................................................................................................
جشنواره ملي نهضت کتابخواني ....................................................................................................................................................................................
جشنواره بین المللي شعر عربي رضوي يادمان دعبل خزاعي .......................................................................................................
جشنواره سراسري نماهنگ رضوي ............................................................................................................................................................................
جشنواره تئاتر رضوي ................................................................................................................................................................................................................
جشنواره پیامك ادبي ................................................................................................................................................................................................................
جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات و خبرگزاريها .................................................................................................
جشنواره شعر کردي رضوي ..............................................................................................................................................................................................
جشنواره نمايشنامه نويسي و بازي نامه نويسي در فرهنگ رضوي .........................................................................................
جشنواره ملي داستان نويسي رضوي .......................................................................................................................................................................
جشنواره ملي مشاعره رضوي ...........................................................................................................................................................................................

  

فهرست
 مطالب 

10
11
12
16
16
17

19
20
22
24
27
30
33
36
40
45
49
52
55
58
62
65
68
72
74
76



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 6

جشنواره سراسري نامه اي به رضوی ..................................................................................................................................................................... 
جشنواره ملي هنرهاي تجسمي رضوی ................................................................................................................................................................ 
جشنواره بین المللي شعر رضوي به زبان ترکی .......................................................................................................................................... 
جشنواره ملي نقاشیخط و حروف نگاري رضوي ......................................................................................................................................... 
جشنواره پويانمايي سیره رضوي .................................................................................................................................................................................. 
جشنواره سراسري عكس رضوي ................................................................................................................................................................................. 
جشنواره مديحه سرايي و چاووشي خواني رضوي .................................................................................................................................... 
جشنواره ادبیات کودك و نوجوان رضوي ........................................................................................................................................................... 
جشنواره سفر نامه نويسی و خاطره نويسی رضوي .................................................................................................................................
جشنواره سراسري تئاتر زائر .............................................................................................................................................................................................
کنگره ملي شعر رضوي ....................................................................................................................................................................................................... 

جشنواره ملي نمايش هاي آيیني در فرهنگ رضوي ............................................................................................................................ 
جشنواره فیلم مستند و فیلمنامه رضوي ........................................................................................................................................................... 
همايش صحیفه رضويه .......................................................................................................................................................................................................... 
جشنواره ملي پوستر رضوي ............................................................................................................................................................................................. 
هم انديشي و نوانديشي حريم امن رشد و بالندگي در سیره رضوي .................................................................................... 
جشنواره ملي شعر رضوی دانشگاهیان ................................................................................................................................................................. 
جشنواره ملي دانشجويي تئاتر رضوي)تك بازيگر( .................................................................................................................................. 
مسابقه فرهنگي سیره و معارف رضوي ................................................................................................................................................................ 
همايش ملي سیره و معارف رضوي ......................................................................................................................................................................... 
همايش علمي پژوهشي طب الرضا)ع( .................................................................................................................................................................. 
جشنواره پژوهش هاي رضوي نوجوانان ............................................................................................................................................................... 
جشنواره نام ها و نشانه هاي رضوي ........................................................................................................................................................................ 
جشنواره يك تصوير از يك حديث رضوي ........................................................................................................................................................ 
جشنواره بین المللي قصه گويي رضوي ............................................................................................................................................................... 
جشنواره کتابخواني الكترونیكي رضوي ................................................................................................................................................................ 
جشنواره کتاب سازي فرهنگ رضوي .................................................................................................................................................................... 
جشنواره نشريه نگاري رضوي ........................................................................................................................................................................................ 
جشنواره نمايشنامه خواني رضوي ............................................................................................................................................................................. 
جشنواره محیط زيست در آموزه هاي رضوي .............................................................................................................................................. 
همايش علمي پژوهشي جاده واليت ......................................................................................................................................................................

 

79
83
87
90
93
96
98

102
105
108
111
114
117
120
123
126
128
132
135
137
141
143
146
149
153
156
159
163
166
169
174



7گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

جشنواره انتخاب کتاب سال رضوي ............................................................................................................................................................................. 
همايش نقش زيارت در ايجاد و ارتقاي سالمت روان جامعه ............................................................................................................ 
همايش علمي پژوهشي نقش زيارت در کاهش آسیبهاي اجتماعي ......................................................................................... 
همايش علمي پژوهشي اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي ................................................................................................................ 
همايش ايثار و شهادت در فرهنگ رضوي ............................................................................................................................................................ 
جشنواره دو ساالنه يادمان هاي شهري رضوی ................................................................................................................................................ 
جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی .................................................................................................................................................................................... 

- فصل سوم )گزارش برنامه هاي جنبي استان ها در دهمين جشنواره بين المللی امام رضا)ع(( .......
استان خراسان رضوي .....................................................................................................................................................................................................................
استان تهران ...........................................................................................................................................................................................................................................
استان فارس ...........................................................................................................................................................................................................................................
استان يزد .................................................................................................................................................................................................................................................
استان کرمان )جنوب( .................................................................................................................................................................................................................
استان ايالم ..............................................................................................................................................................................................................................................
استان اردبیل ........................................................................................................................................................................................................................................
استان آذربايجان شرقي .............................................................................................................................................................................................................
استان گلستان ......................................................................................................................................................................................................................................
استان خراسان جنوبي ................................................................................................................................................................................................................
استان آذربايجان غربي ...............................................................................................................................................................................................................
استان مازندران ...................................................................................................................................................................................................................................
استان بوشهر ..........................................................................................................................................................................................................................................
استان قزوين ..........................................................................................................................................................................................................................................
استان کردستان .................................................................................................................................................................................................................................
استان گیالن .........................................................................................................................................................................................................................................
استان خراسان شمالي ................................................................................................................................................................................................................
استان لرستان .......................................................................................................................................................................................................................................
استان خوزستان .................................................................................................................................................................................................................................
استان سیستان و بلوچستان .................................................................................................................................................................................................
استان کرمانشاه ..................................................................................................................................................................................................................................
استان کهگیلويه و بويراحمد ................................................................................................................................................................................................

استان مرکزي ..................................................................................................................................................................................................................................

 

176
181
183
186
190
193
194

197
198
199
199
199
200
200
200
201
201
202
202
203
203
204
204
205
205
206
206
207
207
208
208



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 8

استان هرمزگان .............................................................................................................................................................................................................................
استان همدان ...................................................................................................................................................................................................................................
استان قم ...............................................................................................................................................................................................................................................

- فصل چهارم )گزارش بخش ويژه دهمين جشنواره بين المللی امام رضا)ع(( ..................................................
گزارش همايش بزرگداشت امامزادگان سراسر کشور ...........................................................................................................................
جشن هاي دهه کرامت .........................................................................................................................................................................................................
- دستگاه هاي عضو شوراي هماهنگي جشن هاي رضوي ..............................................................................................................
.- همراه با بزرگان در جشن هاي دهه کرامت .............................................................................................................................................

- فصل پنجم )گزارش بخش بين الملل دهمين جشنواره بين المللی امام رضا)ع(( .........................................
زيمبابوه ...................................................................................................................................................................................................................................................
تانزانیا .......................................................................................................................................................................................................................................................
آلباني ........................................................................................................................................................................................................................................................
پاکستان .................................................................................................................................................................................................................................................
افغانستان ..............................................................................................................................................................................................................................................
هند ..............................................................................................................................................................................................................................................................
آمريكا .......................................................................................................................................................................................................................................................
بوسني ......................................................................................................................................................................................................................................................
قرقیزستان ...........................................................................................................................................................................................................................................
تايلند .........................................................................................................................................................................................................................................................
ايتالیا .........................................................................................................................................................................................................................................................
بنگالدش ...............................................................................................................................................................................................................................................
فیلیپین ...................................................................................................................................................................................................................................................
ترکمنستان .........................................................................................................................................................................................................................................
ترکیه .........................................................................................................................................................................................................................................................
سودان ......................................................................................................................................................................................................................................................
ازبكستان ...............................................................................................................................................................................................................................................
ارمنستان ...............................................................................................................................................................................................................................................
تاجیكستان .........................................................................................................................................................................................................................................
اندونزي ..................................................................................................................................................................................................................................................

 

208
209
209

211
212
223
223
224

225
226
226
226
226
228
228
229
229
229
230
230
230
230
231
231
231
231
232
232
232



9گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

آذربايجان ............................................................................................................................................................................................................................................
سیرالئون ..............................................................................................................................................................................................................................................
روسیه ......................................................................................................................................................................................................................................................
عراق ..........................................................................................................................................................................................................................................................
سنگال ....................................................................................................................................................................................................................................................
ونزوئال .....................................................................................................................................................................................................................................................
فرانسه .....................................................................................................................................................................................................................................................
سوريه ......................................................................................................................................................................................................................................................
اتريش .....................................................................................................................................................................................................................................................
يونان .........................................................................................................................................................................................................................................................
غنا ...............................................................................................................................................................................................................................................................

- فصل ششم )اختتاميه دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(( .................................................................................

سخنراني معاون اول رئیس جمهور .........................................................................................................................................................................

سخنراني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ..............................................................................................................................................................
سخنراني استاندار وقت خراسان رضوي ..............................................................................................................................................................
سخنراني دبیر جشنواره بین المللي امام رضا)ع( ......................................................................................................................................
فهرست خادمان فرهنگ رضوي تجلیل شده در مراسم اختتامیه ..........................................................................................
فهرست دبیران جشنواره هاي موضوعي تجلیل شده در اختتامیه ........................................................................................
فهرست میهمانان خارجي اختتامیه ........................................................................................................................................................................

- فصل هفتم )گزارش دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( از نگاه تصوير( ..............................................

 

233
233
233
233
234
234
234
234
235
235
235

237
238
242
245
249
251
253
257

259



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 10

   مقدمه 
سزد که بر سر خورشید سايه اندازيم

کنون که سايه شمس الشموس بر سر ماست 
يكي از نعمت هاي خداوند متعال بويژه براي ما ايرانیان اين است که ما را وامدار همیشگي لطف و رحمت 
حضرت علي بن موس��ي الرضا)ع( قرار داد. يقیناً راه ش��كرگزاري اين نعمت بزرگ تالش در اشاعه فرهنگ 
منور رضوي اس��ت که به ديگر س��خن عبارتس��ت از اصالح فرهنگ عمومي جامعه مبتني بر ارزش هاي 

رضوي.
کاروان فرهنگي هنري جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( به لطف خداوند متعال و عنايات خاصه حضرت 
علي بن موس��ي الرضا)ع( در دهمین س��ال اين رويداد فرهنگي رضوي، بیش از پیش قیام به اداي تكلیف 
براي رشد و توسعه ارزش ها و مفاهیم معنوي جامعه بويژه با رويكرد توجه به منويات مقام معظم رهبري 
در ب��اب هنر متعهد و ضرورت ها و بايس��ته هاي فرهنگي نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران پرداخته 
است. دهمین جشنواره با بیش از 55 برنامه موضوعي و در 31 استان کشور و 86 نقطه از جهان، فقط ارايه 
ارقام در مقام يك گزارش نیس��ت که تنها متكي به آمار باش��د بلكه از شاخصه هاي فرهنگي براي توسعه 

ارزش هاست، ارزش هايي که از انديشه ها و قلب هاي عاشق واليت تراوش يافته است.
بخش ملي جش��نواره با 55 برنامه موضوعي در سراس��ر کشور توس��ط ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
سراس��ر کش��ور، دانش��گاه ها، کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان، س��ازمان حفاظت محیط زيست، 
س��ازمان بهزيستي، س��ازمان ورزش و جوانان، کمیته امداد امام خمیني)ره(، شهرداري مشهد مقدس و... 

طراحي و اجرايي گرديد.
بخش جنبي جشنواره با بیش از 160 برنامه در 26 استان کشور طراحي و اجرا گرديد. بخش ويژه شامل همايش 
بزرگداشت امامزادگان سراسر کشور با 250 بزرگداشت امامزاده در 250 شهرستان با محوريت سازمان اوقاف و 
امور خیريه و جشن هاي دهه کرامت با محوريت ستاد عالي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کشور با 250 

هزار مراسم و برنامه در مساجد، مدارس و اصناف سراسر کشور طراحي و اجرا گرديد.
در بخش بین الملل در 186 نقطه از 48 کشور جهان در دهه کرامت، مراسم بزرگداشت میالد حضرت امام 
رضا)ع( با برنامه هاي متنوع فرهنگي هنري با محوريت س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي و با کمك و 

همراهی مجمع جهانی اهل البیت علیه السالم و جامعه المصطفی العالمیه برگزار گرديد.
بي ترديد اين رويداد عظیم فرهنگي بهره مند از ارشادات علماي اعالم و آيات عظام و حاصل اراده و تالش 
جمعي بسیاري از ادارات، سازمانها، اصناف و اصحاب فرهنگ و هنر است و مافوق همه اينها، عنايات خاصه 
حضرت علي بن موسي الرضا)ع( که پشتیباني دولت محترم، مجلس محترم، عنايت و حمايت وزير محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و معاونت هاي تخصصي اين وزارت، همراهي ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
اس��تان ها، دانشگاه ها، س��ازمانهاي دولتي و بخش غیر دولتي و... را محقق نموده است. ضمن قدرداني از 
همراهي همه عزيزان، توفیق همگان را در اين مس��یر خطی��ر نهادينه کردن فرهنگ رضوي در همه ابعاد 

جامعه، از درگاه خداوند متعال و توجهات ائمه معصومین)ع( بويژه حضرت ثامن الحجج)ع( خواهانم.
سيدجواد جعفري 
مدير عامل بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا)ع(
و  دبير جشنواره بين المللي امام رضا)ع(
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فصل اول 

دهمين جشنواره بين المللي 
امام رضا)ع( در يك نگاه 

الف- بخش ملي 
ب- بخش برنامه هاي جنبي استانها 

ج- بخش ويژه
د- بخش بین الملل

ه�- برنامه هاي خاص دهمین جشنواره 
بین المللي امام رضا)ع(
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    بخش ملي 

مجرينام استانعنوان جشنواره/ همايشرديف

قمافتتاحیه جشنواره بین المللي امام رضا)ع(1
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

قم همايش انتظار و مهدويت در آموزه هاي رضوي2
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

3
همايش علمي پژوهشي امام رضا)ع( اديان، مذاهب و 

فرق
تهران

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

مرکزي همايش علمي پژوهشي شناخت اخالق و آداب رضوي4
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

5
همايش علمي پژوهشي هجرت امام رضا)ع( و 

هجرت هاي تابعه با رويكرد تمدني
همدان

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

همايش علمي پژوهشي فضايل رضوي6
سیستان و 
بلوچستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

7
همايش علمي پژوهشي امام رضا)ع( در آيینه ادبیات 

عرفاني
کرمانشاه 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

8
جشنواره ملي تئاتر کودك و نوجوان و نمايش عروسكي 

ضامن آهو
هرمزگان

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

اصفهان جشنواره ملي جلوه هاي رضوي در هنرهاي سنتي9
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

البرز جشنواره ملي نهضت کتابخواني رضوي10
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

11
جشنواره بین المللي شعر عربي رضوي يادمان دعبل 

خزاعي
خوزستان 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

لرستانجشنواره سراسري نماهنگ رضوي12
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

خراسان شماليجشنواره تئاتر رضوي13
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

تهرانجشنواره پیامك ادبي14
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

15
جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات و 

خبرگزاري ها
گیالن 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

کردستانجشنواره شعر کردي رضوي16
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
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17
جشنواره نمايشنامه نويسي و بازي نامه نويسي در 

فرهنگ رضوي
قزوين

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

سمنانجشنواره ملي داستان نويسي رضوي18
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

بوشهر جشنواره ملي مشاعره رضوي19
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

مازندرانجشنواره سراسري نامه اي به امام رضا)ع(20
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

فارس جشنواره ملي هنرهاي تجسمي امام رضا)ع(21
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

آذربايجان غربيجشنواره بین المللي شعر رضوي22
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

خراسان جنوبيجشنواره ملي نقاشیخط و حروف نگاري رضوي23
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

گلستانجشنواره پويانمايي سیره رضوي24
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

آذربايجان شرقيجشنواره سراسري عكس رضوي25
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

اردبیلجشنواره مديحه سرايي و چاووشي خواني رضوي26
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

جشنواره ادبیات کودك و نوجوان رضوي27
چهارمحال و 

بختیاري
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

ايالمجشنواره سفرنامه نويسي و خاطره نويسي رضوي28
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي

جنوب کرمانجشنواره سراسري تئاتر زائر29
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالميکرمانکنگره ملي شعر رضوي30

کهكلیويه و بوير جشنواره نمايش هاي آيیني در فرهنگ رضوي31
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمياحمد

تهرانجشنواره فیلم مستند و فیلمنامه رضوي32
مرکز گسترش سینماي مستند 
و تجربي وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
دانشگاه امام صادق)ع(تهرانهمايش صحیفه رضويه33
دانشگاه علوم پزشكيخراسان رضويجشنواره ملي پوستر رضوي34

35
هم انديشي و نوانديشي حريم امن، رشد و بالندگي در 

سیره رضوي
تهران

دانشگاه امام صادق)ع( )پرديس 
خواهران(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهدخراسان رضويجشنواره ملي شعر دانشگاهیان ايران36



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 14

دانشگاه سبزوار خراسان رضويجشنواره ملي دانشجويي تئاتر تك بازيگر رضوي37
دانشگاه پیام نور مشهد خراسان رضويمسابقه فرهنگي سیره و معارف رضوي38
دانشگاه فردوسي مشهد خراسان رضويهمايش سیره و معارف رضوي39
دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضويهمايش طب الرضا40

تهرانجشنواره پژوهش هاي رضوي نوجوانان41
کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان

آذربايجان غربيجشنواره نام ها و نشانه هاي رضوي42
کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان

قم جشنواره يك تصوير از يك حديث رضوي43
کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان

مازندرانجشنواره بین المللي قصه گويي رضوي44
کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان

خوزستان جشنواره کتابخواني الكترونیكي رضوي45
کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان

جشنواره کتابسازي رضوي46
سیستان و 
بلوچستان

کانون پرورش فكري کودکان و 
نوجوانان

فارس جشنواره نشريه نگاري امام رضا)ع(47
کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان

خراسان رضويجشنواره نمايشنامه خواني رضوي48
کانون پرورش فكري کودکان و 

نوجوانان

تهرانجشنواره محیط زيست در آموزه هاي رضوي49
سازمان حفاظت محیط زيست 

کشور 

خراسان رضويهمايش علمي پژوهشي جاده واليت50
سازمان میراث فرهنگي، صنايع 

دستي و گردشگري

خراسان رضويجشنواره انتخاب کتاب سال رضوي51
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوي

سازمان بهزيستي کشورتهرانهمايش نقش زيارت در ايجاد و ارتقاي سالمت روان جامعه52

53
همايش علمي پژوهشي نقش زيارت در کاهش آسیبهاي 

اجتماعي
اداره بهزيستي مشهدخراسان رضوي

کمیته امداد امام خمیني)ره(خراسان رضويهمايش علمي پژوهشي اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي54

خراسان رضويهمايش ايثار و شهادت در فرهنگ رضوي55
اداره کل بنیاد شهید و امور 

ايثارگران
شهرداري مشهدخراسان رضويدو ساالنه ملي يادمان هاي شهري مشهد الرضا)ع(56
اداره کل ورزش و جوانانخراسان رضويهمايش دو استقامت57
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 بخش ويژه

مجري عنوانرديف

سازمان اوقاف و امور خیريهبزرگداشت امامزادگان و بقاع متبرکه سراسر کشور 1

جشن هاي عید رضوي ايام میالد حضرت امام رضا)ع( و حضرت 2
فاطمه معصومه)س( در دهه کرامت

س��تاد عالي کانون ه��اي فرهنگي 
هنري مساجد کشور 

بخش بين المللي

نام شهرتعداد برنامهنام كشوررديف
وين1اتريش1
باکو- نخجوان6آذربايجان2
ايروان-ارمنستان3
تاشكند1ازبكستان4
مادريداسپانیا5
هرات- کابل19افغانستان6
-1ايتالیا7
تیرانا1آلباني8
ابوظبي- دوبيامارات متحده عربي9
نیويورك4آمريكا10
جاکارتا4اندونزي11
لندن- ابردين- بیرمنگام- پیتربرو- گالسكوانگلستان12
-2ارمنستان13
داکا1بنگالدش14
سارايوو3بوسني15

کويت��ه- اس��الم آب��اد- پیش��اور- حیدرآباد- 17پاکستان16
راولپندي- کراچي- الهور

قازان-تاتارستان17
دوشنبه2تاجیكستان18
دارالسالم- زنگبار3تانزانیا19
بانكوك2تايلند20
عشق آباد1ترکمنستان21
آنكارا- استانبول4ترکیه22
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--تونس23
--الجزاير24
شانگهاي-چین25
مسكو1روسیه26
لوزاکازامبیا27
حراره- ماالوي- بوتسوانا2زيمبابوه28
کلمبوسريالنكا29
خارطوم1سودان30
دمشق3سوريه31
-سیرالئون 322
-سنگال 332
بلگرادصربستان34
بغداد- بصره- سلیمانیه- کاظمین- کربال- نجف1عراق35
اکرا1غنا36
پاريس1فرانسه37
مانیل1فیلیپین38
آلماتي- آستانهقزاقستان39
--قرقیزستان 401
--قطر41
اتاوا- تورنتو- ونكوور-کانادا42
-کويت43
--لبنان44
کواالالمپور-مالزي45
الگوسنیجريه46
بمبئي- دهلي نو- کشمیر6هند47
-1ونزوئال48
آتن1يونان49

برنامه هاي خاص دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(
افتتاح جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( همزمان با آغاز جش��نهاي دهه کرامت همراه با بزرگداشت - 1

حضرت فاطمه معصومه)س( در حرم مطهر حضرت معصومه)س( در قم
بزرگداشت حضرت احمد بن موسي )ع( شاهچراغ- 2
بزرگداشت قدمگاه امام رضا)ع( در اقلید فارس - 3
 بزرگداشت قدمگاه امام رضا)ع( در بهبهان- 4
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طي مسافت 2000 کیلومتر دو استقامت و امدادي توسط ورزشكاران از شملچه تا مشهد مقدس - 5
بزرگداشت سالروز ورود امام رضا)ع( در ابرکوه يزد - 6
بزرگداشت سالروز ورود امام رضا)ع( در تفت يزد - 7
بزرگداشت سالروز ورود امام رضا)ع( در نیشابور - 8
گلباران حرم مطهر امام رضا)ع( توسط خواهران در روز والدت حضرت معصومه)س(- 9
گلباران حرم مطهر امام رضا)ع( در روز والدت حضرت امام رضا)ع( توسط اقشار مختلف مردم - 10
برگزاري جشنهاي رضوي در سراسر کشور در مساجد و اماکن متبرکه- 11
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فصل دوم

گزارش بخش ملي 
دهمين جشنواره بين المللي 

امام رضا)ع(
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 افتتاحيه دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

استان: قم 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

 افتتاحي�ه دهمي�ن جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( 
همزمان با ششمين جشنواره كريمه اهل بيت)ع( در سالروز 
والدت حضرت معصومه)س( با حضور وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در شبس�تان امام خميني)ره( حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصوم�ه)س( برگزار ش�د. س�خنراني آقاي دكتر 
حس�يني وزير فرهنگ و ارشاد اس�المي، حضرت آيت ا... 
علم الهدي امام جمعه مش�هد و قرائت قرآن توسط استاد 
بين المللي كشور آقاي كريم منصوري، آيين خطبه خواني 
آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه)س(، اجراي تواشيح 
توس�ط گروه رهپويان واليت و مداحي آقاي س�يدمهدي 

ميرداماد از جمله برنامه هاي اين مراسم بود.
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بخشي از سخنان حضرت آيت ا... علم الهدي، امام جمعه مشهد در مراسم افتتاحيه 
بزرگترين رس��الت دهه کرامت، فرهنگ س��ازي بر اس��اس اص��ول بنیادين ديني و معنوي اس��ت. حجج 
معصومین)ع( خورش��یدهاي تابناك جلوه گري هس��تند که در  برابر انديشه ها، انسان را به سوي خداوند 

متعال و معرفت ا... توجه مي دهند.
ائمه اطهار)ع( نمايش��گر صفات جمال و جالل الهي هس��تند، بزرگترين عامل براي نش��ان دادن عظمت و 
جايگاه اهل بیت عصمت و طهارت)ع( فرهنگ س��ازي بر اس��اس اصولي است که دلهاي مردم را به سمت 

پروردگار توجه مي دهد.
واليتمداري و دفاع از آرمان ها و ارزش هاي اسالمي و انقالبي، اصول قطعي در فرهنگ سازي ديني و ايستادگي 
در برابر جبهه کفر و اس��تكبار است. ش��رط ايمان و توحید، اطاعت، پذيرش و تبعیت محض از انوار الهي ائمه 
اطهار)ع( و ولي امر در زمان غیبت است. واليتمداري با اين مفهوم و تفسیر به عنوان يك اصل مهم فرهنگي است 

که در دهه کرامت بايد نسبت به تثبیت و تبیین اين اصل در جامعه اهتمام جدي داشته باشیم.

بخش�ي از س�خنان جناب آقاي دكتر سيدمحمد حس�يني، وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمي در 
مراسم افتتاحيه

امس��ال در دهه کرامت، برنامه هاي گس��ترده فرهنگي و هنري در سراس��ر کش��ور مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. مراس��م بزرگداش��ت حضرت امام رضا)ع( و حضرت فاطمه معصومه)س( در بیش از 150 امامزاده 
در سراس��ر کشور برگزار مي ش��ود. در دهه کرامت امسال در شهرهايي که بر اساس مستندات تاريخي به 
عنوان مس��یر ورود امام رضا)ع( به کشورمان مطرح شده اند برنامه هاي باشكوهي برگزار مي شود. تدوين 
دانش��نامه جامع امام رضا)ع( با 2500 مدخل در بیش از 10 مجلد ش��روع ش��ده است. بحمدا... با حضور 
دانش پژوهان و نخبگان حوزوي و دانش��گاهي در برنامه هاي دهه کرامت، محتواي برنامه ها بس��یار غني 
شده است. موسوعه امام رضا)ع( در هشت جلد و ترجمه فارسي و انگلیسي صحیفه رضويه در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت. تهیه کتابخانه ديجیتال  امام رضا)ع( از جمله اقدامات در زمینه تولید نرم افزار اس��ت. 
امروز نقش و جايگاه قم در دفاع از اصول و ارزش هاي اسالمي و انقالبي به سراسر جوامع اسالمي سرايت 

پیدا کرده است.
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)1( 
همايش انتظار و مهدويت در آموزه هاي رضوي 

استان: قم

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

سومين همايش سراسري انتظار و مهدويت در آموزه هاي 
رضوي از س�ري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي 
امام رضا)ع( در مهرماه 1391 در اس�تان قم برگزار گرديد. 
تع�داد 100 مقال�ه به دبيرخانه همايش رس�يد ك�ه از اين 
تعداد، 20 مقاله به عنوان آثار برگزيده انتخاب ش�دند و از 
اين تعداد 5 اثر به عنوان آثار اول تا پنجم تجليل شدند.
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بخشي از سخنان آيت ا... حسيني بوشهري مدير حوزه هاي علميه سراسر كشور در همايش 
به س��هم خودم از همت بلند دس��ت اندرکاران اي��ن همايش آبرومند به ويژه مرک��ز تخصصي مهدويت و 
مس��ؤولین اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمي قم و همه کس��اني که به هر شكل و صورت همراهي کردند 
سپاس��گزارم. هر نهضت و انقالبي نیاز به زمینه س��ازي هايي دارد که بدون اين زمینه س��ازي ها مقدمات 

نهضت به ثمر نمي رسد...
ببینیم حضرت علي بن موسي الرضا)ع( درباره ويژگي هاي جامعه منتظر چه مي فرمايند:

اولین ويژگي و مهمترين آن اين اس��ت که حالت انتظار و يقین به آينده داش��ته باش��ند. شما مي خواهید 
امام زمان)عج( ظهور کند، طالب و فضالی عزيز، برادران و خواهران طلبه، مؤمنین و متدينین، اين يقین 
و باور را داش��ته باش��ید چون آن روز قطعاً اتفاق خواهد افتاد. امام رضا)ع( به عنوان يك آموزه و پیام به ما 
گفته اند اين روز برو برگرد ندارد. آدمي که خاطرش جمع باشد میهمانش خواهد رسید با آدمي که ترديد 

دارد ساز و کارش متفاوت است.

بخش�ي از سخنان حجت االس�الم والمسلمين كلباس�ي رئيس مركز تخصصي مهدويت و دبير 
علمي همايش 

قب��ل از هر چی��ز از حضور همه عزيزاني که زحمت کش��یدند ت��ا در طول چند ماه گوش��ه اي از معارف 
اهل بیت)ع( در آموزه هاي امام رضا)ع( تبیین ش��ود و توضیح داده ش��ود، اگرچه واقعیت اين اس��ت که 
عرصه هاي دس��ت نخورده از نظر تحلیل و بررس��ي در زندگي معصومین)ع( و بويژه امام هشتم)ع( بسیار 
زياد است که در فرصتي بايد پیرامون آنها صحبت کرد. مقاالت برتر و ديگر مقاله ها بسیار ارزشمند بوده 
که در مجالت و مجموعه ها استفاده خواهد شد. از دبیر محترم همايش جناب حجت االسالم والمسلمین 
آقاي تصوري و نیز از معاونت پژوهش��ي مرکز جناب آقاي يوسفیان که در بحث داوري زحمت کشیده اند 
تش��كر مي کنم و از جناب آقاي اس��ماعیل طبا و همكار محترمشان که زمینه ساز و بسترساز اين همايش 

بوده اند تشكر مي کنم.

بخشي از سخنان آقاي اسماعيلي طبا مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي قم در همايش 
س��طح اين همايش در اين سالها بسیار باال رفته است و مقاالت هم که ارسال شده نشان دهنده آن است. 
از حاج آقاي کلباسي و تمامي همكارانشان در مرکز تخصصي که دبیرخانه را برپا کرده اند و اين برنامه را 

به ثمر مي رسانند هم از نظر علمي و هم از نظر داوري و هم از نظر اجرايي تشكر مي کنم.
گرچه همه مقاالت خوب بوده اند ولي در محدوديت هايي که وجود دارد، 5 مقاله انتخاب شده و هدف اين 
است که از پژوهشگران تقدير کنیم و همه آنها را ترغیب کنیم تا در اين باره کار کنند. من از حضور استاد 
ارجمند آيت ا... بوشهري کمال تشكر را دارم امیدوارم با توجه به حضور مراکز مهم فرهنگي در استان قم 

ما شاهد شكل گیري جشنواره بین المللي امام مهدي)عج( با مرکزيت قم باشیم.
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)2(  
همايش علمي پژوهشي امام رضا)ع(، اديان، مذاهب و فرق 

استان: تهران 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هماي�ش علمي پژوهش�ي ام�ام رضا)ع( ادي�ان، مذاهب و 
فرق از س�ري برنامه ه�اي دهمين جش�نواره بين المللي 
ام�ام رضا)ع( در 14 موضوع مختلف در حول س�ه موضوع 
اصلي جريان شناس�ي زمان امام رضا)ع(- روش شناسي و 
آث�ار و ثمرات در تهران برگزار گرديد. 113 اثر به دبيرخانه 
همايش واصل ش�د و مجموعًا 14 مقاله به عنوان آثار برتر 
م�ورد تقدير قرار گرفت. مراس�م اختتاميه اين همايش در 
تاريخ 91/7/2 در تاالر عالمه اميني دانشگاه تهران برگزار 
گرديد كه در اين مراس�م وزير فرهنگ و ارش�اد اسالمي، 
مدير كل فرهنگ و ارش�اد اس�المي ته�ران و دبير علمي 

همايش به ايراد سخن پرداختند.
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بخشي از سخنراني دكتر سيدمحمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در اختتاميه همايش 
... دهمی��ن جش��نواره بین الملل��ي امام رض��ا)ع( در قالب 888 برنام��ه و در 68 موضوع برگ��زار گرديده 
اس��ت... جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( به لطف حضور دانشگاهیان و اساتید، هر ساله شاهد رشد قابل 
مالحظه اي در اجراي برنامه هاست... تألیف دانشنامه امام رضا)ع(، با بهره گیري از بیش از 2500 مدخل 

در سال آينده انجام خواهد گرفت.

بخش�ي از س�خنراني آقای سيداحسان قاضي زاده هاش�مي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
تهران و دبير همايش 

... وجود و گس��ترش فرق و چند دس��تگي در دوران زندگي حضرت، حضور ايش��ان در خراسان را فرصتي 
براي گسترش فرهنگ تشیع قرار داد. در شرايطي که فرهنگ ديني و اعتقادي عصر امام رضا)ع( و حكومت 
جائر عصر، در وضعیت نامناسبي قرار داشت، حضور حضرت امام رضا)ع( و انجام مناظرات و احتجاجات با 

علماي ساير اديان، تأثیر ويژه و بسزايي در گسترش و تبلیغ فرهنگ شیعي داشت.

بخشي از سخنراني آقای دكتر حسين مفتخري دبير هيأت علمي همايش
... عم��ده مالك ه��اي ارزيابي مق��االت، ابداع و نوآوري، اجتناب پژوهش��گران از طرح مس��ايل تكراري و 

کلیشه اي در رعايت چهارچوب علمي است.
ويژگي هاي خاص اين همايش عبارتست از: 1- انتشار بولتن و چاپ کتاب مجموعه مقاالت برتر و توزيع 
آن در بین میهمانان همزمان با برگزاري مراس��م اختتامیه 2- س��طح باالي سخنراني هاي همايش و ارايه 
10 مقاله برتر توس��ط نگارندگان آنها در روز اختتامیه 3- س��فارش مقاله به اساتید اهل فن جهت ارتقاي 

سطح کیفي همايش.

اسامي نفرات برگزيده )بدون رتبه بندي(:
دکتر عباس برومند اعلم	 
دکتر حسن حضرتي 	 
دکتر سیدرحیم رباني زاده و دکتر نیره دلیر 	 
دکتر زهیر صیامیان گرجي 	 
دکتر محمود کريمي بناد کوکي و يحیي میرحسیني 	 
دکتر علي نصیري 	 
دکتر علي شريفي 	 
دکتر سیدمهدي حسیني تقي آباد	 
دکتر ابوالفضل خوش منش 	 
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دکتر محمدکاظم رحمتي 	 
دکتر ملیحه عابديني 	 
دکتر عباس مصاليي پور 	 
دکتر ايوب هاشمي 	 

اسامي هيأت علمي:
دکتر عباس برومند اعلم	 
دکتر رباني زاده	 
دکتر حسن حضرتي 	 
دکتر علیرضا میرزامحمد	 
دکتر حسین مفتخري 	 
حجت االسالم والمسلمین مهدي مهريزي 	 
دکتر محمدحسن رجبي )دواني(	 
دکتر بختیاري 	 
دکتر قرچانلو 	 
دکتر سروري مجد	 
دکتر عباس اشرفي 	 
دکتر عباس مصاليي پور	 
دکتر ابوالفضل خوش منش 	 
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)3(  
همايش علمي پژوهشي شناخت اخالق و آداب رضوي 

استان: مركزي 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

چهارمين همايش علمي پژوهش�ي ش�ناخت اخالق و آداب 
رضوي از س�ري برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي 
امام رضا)ع( مهرماه 1391 در اس�تان مركزي برگزار گرديد. 
اختتاميه اين همايش در س�وم مهرماه 1391 در شهر اراك 
برگزار ش�د كه در اين مراس�م از كتاب س�يره اخالقي امام 
علي بن موس�ي الرضا)ع( كه مقدمه آن توسط نماينده ولي 
فقيه در اس�تان، حضرت آي�ت ا... دري نجف آبادي نگارش 
شده بود رونمايي شد. 140 مقاله به دبيرخانه همايش واصل 

گرديد كه 9 نفر به عنوان صاحبان آثار برتر معرفي شدند.
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بخشي از سخنان آيت ا... حائري شيرازي نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبري 
... ملت ايران اس��المي از تمدني بزرگ و تاريخ س��از بهره مند اس��ت. بنابراين بايد عالوه بر دينمداري، بر 
ملیت خود ببالیم و ارزش قائل شويم... اقامه نماز، پرداخت زکات و امر به معروف و نهي از منكر از مطالبات 
الهي است و اين عوامل، پويايي و بالندگي دين خدا و عزت مسلمانان را تضمین مي کند... در دين مبین 
اس��الم، ارش��اد ، هدايت و اصل ثابت بر اساس آيه هاي قرآن وجود داشته و به لحاظ برخورداري از نعمت 

بزرگ الهي در دنیا حرفي براي گفتن دارد.

بخش�ي از سخنان آقای مصطفي مش�ايخي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مركزي و 
دبير همايش 

جشنواره اخالق و آداب رضوي با هدف ترويج سیره رضوي و تقويت بیش از پیش معنويت در جامعه و با 
همت بلند پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري مرتبط با معارف رضوي در دهمین سال برگزاري جشنواره 
امام رضا)ع(، در سطح بسیار باالتر از دوره هاي قبلي خود قرار گرفته است... امامان معصوم)ع( چراغ راه، 
مصباح هدايت و معلم انس��ان ها و بهترين اس��وه براي بشريت هس��تند و پیروي از آنان نردبان سعادت و 
کلید نجات اس��ت. خاندان بزرگ وحي الگوي تمامي فضايل- مكارم اخالق- نمونه انس��ان کامل و تجلي 

آيات قرآن کريم و صفات برگزيده الهي و ملكات صمداني هستند.
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فهرست برگزيدگان همايش علمي پژوهشي شناخت اخالق و آداب رضوي 

شهرتحصيالترتبهعنوان مقالهنام و نام خانوادگيرديف

مردم دوستي در سیره و محمد محسني1
کارشناسي ارشد اولسخنان امام رضا)ع(

قمالهیات

2
بهرام جبارلو 

شبستري- نازيال 
نوزاد ديزجي

ضابطه هاي ارتباط انساني 
مطلوب با ديگري يا ديگران 
بر مبناي سیره و سخنان امام 
رضا)ع(، مورد مطالعه: تواضع و 

فروتني

کارشناسي ارشد دوم
تهرانعلوم ارتباطات

3
رمضانعلي جاللي- 
محمدرضا رباط 

میلي

نیازسنجي آموزشي شناخت 
اخالق و آداب رضوي مردم 

شهر اراك
سوم

کارشناسي ارشد 
الهیات و معارف 

اسالمي
اراك

اسماعیل 4
خارستاني

حفظ کرامت مردم و احترام به 
آنان در سیره و سخنان امام 

رضا)ع(
کارشناسي ارشد چهارم

تهرانتاريخ و فلسفه

اخالق نقد در گفتار و رفتار ريحانه مشايخي5
اراكحوزويپنجمامام رضا)ع(

وجیهه صالحي6
کرامت انساني و خدمت به 
محرومین در آموزه هاي 

قرآني و رضوي
کارشناسي ششم

طراحي
نجف 
آباد

7
فهیمه غالمي 

زارع زاده- فاطمه 
غالمي زارع زاده

مردم داري و ارتباط با مردم در 
هفتمسیره و سخنان امام رضا)ع(

کارشناسي ارشد 
زبان و ادبیات 

فارسي
تهران

سیدمحمدرضا 8
موسوي

مردم داري و ارتباط با مردم در 
کارشناسي ارشد هشتمسیره و سخنان امام رضا)ع(

زنجانمطالعات منطقه اي

محمود فتح آبادي9
تبیین سیره اخالقي امام 
رضا)ع( با رويكرد به سیره 

عبادي و رفتارشناسي
کارشناسي معارف هشتم

داراباسالمي

اسامي اعضاي هيأت علمي:
حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا باقي زاده	 
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمود قیوم زاده	 
حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدعلي شفیع پور حسیني 	 
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)4(
همايش علمي پژوهشي هجرت امام رضا)ع( و هجرت هاي تابعه 

با رويكرد تمدني 

استان: همدان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

همايش سراسري علمي پژوهش�ي هجرت امام رضا)ع( و 
هجرت ه�اي تابعه با رويكرد تمدني از س�ري برنامه هاي 
دهمي�ن جش�نواره بين الملل�ي ام�ام رض�ا)ع( در تاريخ 
91/7/3 در محل س�الن مجتمع فرهنگي سينمايي شهيد 
آويني همدان برگزار گرديد. تعداد 105 مقاله به دبيرخانه 
همايش واصل ش�د كه 8 مقال�ه به عنوان آثار برتر معرفي 

شدند.
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بخش�ي از س�خنان آقای علي اكبر فاميل كريمي معاون سياس�ي امنيتي اس�تاندار همدان در 
همايش 

فرهنگ اهل بیت)ع( يكي از برترين و مهمترين ش��اخصه هاي دفاع مقدس اس��ت به طوري که در دفاع 
مقدس هیچ نقطه اي يافت نمي ش��ود که وابس��ته به فرهنگ اهل بیت)ع( نباش��د. مجاهدت و ايثارگري 
دوران دفاع مقدس از فرهنگ غني اهل بیت)ع( الگوبرداري شده است. به صورت حتم اگر اين چنین نبود 

هیچ مؤلفه ديگري نمي توانست اين رشادتها را پايدار و جاويدان نگاه دارد.

بخشي از سخنان آقای خسرو بيات مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي همدان و دبير همايش 
... ترويج فرهنگ منور رضوي، گسترش فعالیتهاي فرهنگي و مذهبي مرتبط با فرهنگ رضوي و تجلیل از 
محققان و پژوهش��گران حوزه فرهنگ رضوي از جمله اهداف برگزاري همايش هجرت امام رضا)ع( اس��ت. 
بررسي مباني هجرت، رويكردهاي تاريخي، بررسي آثار فرهنگي و تمدني هجرت، بررسي اوضاع سیاسي و 
اجتماعي هجرت امام رضا)ع( و هجرت ديگر امامزادگان همگام با هجرت امام رضا)ع( از جمله محورهاي 

همايش علمي پژوهشي هجرت امام رضا)ع( است.
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فهرست برگزيدگان همايش علمي پژوهشي هجرت امام رضا)ع( و هجرتهای تابعه با رويكرد تمدنی

استانعنوان مقالهنام و نام خانوادگيرديف

مجید محب زاده- راضیه 1
فارسبررسي مباني قرآني هجرتطاهري

دکتر محمدرضا ستوده 2
نیا- زهرا قاسم نژاد

بررسي و تحلیل مباني هجرت با تكیه بر هجرت 
فارسانبیا در قرآن کريم

دکتر محمدابراهیم مالمیر- 3
کرمانشاهبررسي مباني روايي هجرتتوران ملكي شريف

دکتر سیدعلي حسیني- 4
تهرانبررسي مباني قرآني هجرتمهدي کارگر

قمجريان هاي فكري و مذهبي رايج قبل از هجرتمحمد اسماعیل زاده5

دکتر مريم کتابي- شهرزاد 6
کتابي

جريان هاي فكري و مذهبي رايج قبل از هجرت و 
کرمانشاهاستراتژي حضرت پس از هجرت با ايشان

اسدا... نقدي- مرضیه 7
همدانهجرت و تأثیرات آن بر شهرنشینيرضايي

مرضیه برشادي پور- 8
جمشید پورعرب

نقش هجرت امام رضا)ع( در تعمیق و گسترش 
تشیع ايرانیان

خراسان 
رضوي

اسامي هيأت داوران:
دکتر حسینعلي ترکماني	 
دکتر عبدا... عطايي	 
دکتر سید حمید حسیني 	 
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)5( 
همايش علمي پژوهشي فضايل رضوي 

استان: سيستان و بلوچستان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

شش�مين همايش ملي علمي پژوهش�ي فضايل رضوي در 
تاريخ 91/7/4 در اس�تان سيس�تان و بلوچستان در محل 
تاالر اش�راق مجتمع فرهنگي هنري زاهدان برگزار گرديد. 
تعداد 100 اثر از 106 پژوهش�گر به دبيرخانه همايش ارسال 
گردي�د كه 5 نف�ر به عنوان صاحبان آث�ار برگزيده معرفي 
ش�دند. همچنين به دليل تق�ارن دهه كرامت با هفته دفاع 
مقدس از آقاي محمدرضا زاهد شيخي به عنوان پژوهشگر 
هشت سال دفاع مقدس استان در عرصه فرهنگ رضوي با 

اهداي لوح و هديه تقدير گرديد.
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بخشي از سخنراني مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي سيستان و بلوچستان در همايش 
امس��ال 100 مقاله از سراس��ر کشور به دبیرخانه همايش ملي علمي پژوهش��ي فضايل رضوي سیستان و 
بلوچستان ارسال شده است که سطح علمي بیشتر مقاالت در مقاطع دکترا و کارشناسي ارشد بوده است 
و اين موضوع نشانگر افزايش سطح علمي پژوهشگران است. بیش از 700 مقاله علمي و پژوهشي ماحصل 

برگزاري شش دوره همايش ملي فضايل رضوي در سیستان و بلوچستان است.

بخشي از سخنان آيت ا... سليماني نماينده ولي فقيه در استان سيستان و بلوچستان
حیات نبي مكرم اس��الم)ص( جاودانه و ماندگار اس��ت و هیچ احدي حق اهانت به ساحت ايشان را ندارد. 
حیات جهان به برکت وجود قدس��ي نبي مكرم اسالم)ص( است که تمام اديان به آنها اهتمام دارند. پیوند 
امت اسالمي با خاندان اهل بیت)ع( بر پايه کرامت، بزرگواري و عظمت معنوي ائمه اطهار)ع( شكل گرفته 
است. دوران هشت ساله دفاع مقدس دستاورد بارگاه حضرت امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( است و 

رزمندگان اسالم در سايه کرامت ائمه معصومین)ع( در برابر کفر ايستادگي کردند.

بخشي از سخنراني آيت ا... سيدمجتبي حسيني نماينده مقام معظم رهبري در كشور سوريه 
س��یره پیامبر مكرم اسالم)ص( و ائمه اطهار)ع( گسترش دين مبین اسالم از طريق دعوت بود. امام رضا)ع( در 
زمان حیات پربرکت خود تمام س��ختي ها و مش��قت ها را براي سیره جدش��ان رسول ا...)ص( متحمل شده و 

همانند جد بزرگوارشان اسوه کرامت و هدايتگري بشريت براي رسیدن به سعادت دنیوي و اخروي هستند.
حضرت علي بن موس��ي الرضا)ع( با روش��نگري عقیدتي و فكري و ارتقاي دانش علمي مردم و رسوا کردن 
اس��الم دروغین ترويج شده توسط حاکمان مس��تبد و زورگوي زمان نقش مهمي در ابقا و گسترش اسالم 

ناب محمدي)ص( ايفا کردند.
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فهرست برگزيدگان همايش علمی پژوهشی فضايل رضوی
 

استان/ شهرستانرتبهنام و نام خانوادگيرديف

تهراناولاسماعیل فارستاني1

تهرانمشترکاً دومفاطمه سیفي- عذرا سیفي2

علي آباد کتولمشترکاً سومداود غیجي- فاطمه اسفندياري3

بیرجندمشترکاً چهارمعلي آسوده- نرگس حیدري4

تهرانپنجممحمدمهدي رشادتي5

اسامي هيأت داوران:
دکتر دادخدا خدايار	 
دکتر پرويز رضا میرلطفي 	 
قاسمعلي شیرازي 	 

اسامي هيأت علمي:
علیرضا سعیدي مهر 	 
عباس صفدري 	 
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)6( 
همايش علمي پژوهشي امام رضا)ع( در آيينه ادبيات عرفاني 

استان برگزار كننده: كرمانشاه 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

جش�نواره علمي پژوهش�ي امام رض�ا)ع( در آيينه ادبيات 
عرفاني از س�ري برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي 
امام رضا)ع( در مهرماه 1391 در تاالر انتظار شهر كرمانشاه 
برگزار گرديد. 87 اثر به دبيرخانه جشنواره واصل گرديد و 

20 مقاله به عنوان آثار برتر معرفي شدند.



37گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

بخشي از سخنان حجت االسالم آفتابي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي كرمانشاه در همايش 
امام رضا)ع( بین دين، دانش، اخالق و زندگي ارتباطي برقرار نمود که تلفیقي از روش هاي حس��ي، عقلي 
و شهودي است و اين مهم را در جهت نیل به عرفان کامل به کار برده است. يكي از مباني سیر و سلوك 
عرفاني عشق به معبود است اگرچه عشق باالتر از حب است اما عشق داراي عاليمي چون شور و بي قراري 
است و حال آنكه حب مملو از آرامش و تعادل است. پیام عرفان ائمه)ع( اين است که همواره میان احساس 

و عقل اعتدال برقرار نمودند و دو خصوصیت خود ارزيابي و خودنظارتي را در آيین عرفاني حفظ کردند.

بخشي از سخنراني آقای دكتر ايوب هاشمي سخنران  ويژه همايش 
در طول زندگي بش��ر س��تارگان تابناکي ظهور و بروز مي کنند که نور و گرماي زيادي مي بخش��ند. مثل 
اينها خورش��یدي را مي ماند که به همه انس��انها توان و نیرو مي بخشد. ما به اين شخصیت هاي واال گهر 
س��خت محتاجیم. بايد کماالت بالقوه خود را به فعلیت برسانیم. در سايه اين پیشوايان آسماني مي توانیم 
به ويژگي هاي بازر و حس��نه اخالق دس��ت يابیم. بايد ائمه اطهار)ع( را بیش از پیش بشناسیم و خود را با 
آنها مقايسه کنیم که از آن همه ايثار و تعهدي که در سیره و اخالق آنان هست چه میزان در خود داريم. 
بن مايه ادبیات عرفاني و اس��المي بر پايه قرآن، روايات نبوي و معصومین)ع(، ش��هود قلبي و دانش هاي 

نظري و عرفاني است.
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 فهرست برگزيدگان همايش علمي پژوهشي امام رضا)ع( در آيينه ادبيات عرفاني 

مقطع عنوان مقالهنام و نام خانوادگيرديف
استان/ رتبهتحصیلي

شهرستان

عبدالرضا نادري فر- 1
اعظم محمددخت

قصیده از محمد يوسف کلهر 
کرمانشاهي در مدح و منقبت 
حضرت علي بن موسي الرضا)ع(

کرمانشاهاول-

اعظم محمددخت- 2
لیال خیرخواه

امام رضا)ع( در باور تأويلي عرفاي 
کرمانشاهدوم-طريقه نقش بنديه

صفورا کمري- مهین 3
دائي چین

نقد و بررسي ادبیات عرفاني 
رضوي از منظر معیارهاي ادبي 

و عناصر آرايه اي زباني در 
شعر کالسیك و فولكلور استان 

کرمانشاه

کرمانشاهسومارشد

عبدالرضا نادري فر- 4
زهرا عموشاهي

تأملي در نظم آهنگ شعر عارفانه 
شايسته ارشدرضوي

کرمانشاهتقدير

اعظم محمددخت- 5
سودابه فرهادي

انواع و مراتب رزق در فرهنگ 
رضوي و انعكاس آن در ادبیات 

عرفاني
شايسته ارشد

کرمانشاهتقدير

سهیال صالحي مقدم6
ساختار عرفاني و ادبي شعر سپیده 

هشتم از موسوي گرمارودي از 
ديدگاه سبك شناسي تكويني

تهرانششمدکتري

سهیال صالحي مقدم7
جريان شناسي شعر رضوي در 

ادبیات فارسي و ادبیات عربي در 
آيینه عرفان

تهرانهفتمدکتري

ابراهیم کنعاني8
بررسي نشانه معناشناختي 

شعر زيارت نامه سروده طاهره 
صفارزاده

سمنانتجلیلدکتري

سیماي امام رضا)ع( در شعر هاجر پوالد چنگ9
نجف آبادتجلیلارشدسنايي غزنوي و دعبل خزاعي

تحلیل سبك شناسانه مدايح سمیرا شفیعي10
اراكتجلیلارشدرضوي

عرفان عملي امام رضا)ع( در اشعار مريم شكیبامهر11
کرمانشاهتقديرسنايي
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بررسي اشعار رضوي از نظر سبك آرزو شاهمرادي12
کرمانشاهتقدير-شناسي در شعر خالد نقشبندي

13
احمد خلیلي- 

سیدمحسن مهدي 
نیاچوبي

بررسي مضامین عرفاني در شعر 
بابلسرتجلیلدکتريرضوي معاصر

مريم کتابي- شهرزاد 14
کتابي

تبیین و بررسي شاخص ترين 
سجاياي اخالقي رفتاري انسان 

کامل در فرهنگ رضوي
کرمانشاهتجلیل-

عبدالرضا نادري فر- 15
مهین دائي چین

اثر پژوهشي در قصیده نويافته 
سامي از نامي شهسواري 

کرمانشاهي در مدح و منقبت 
حضرت علي بن موسي الرضا)ع(

کرمانشاهبرتر-

محمدرضا کرمي پور- 16
رضا شعبان نژاد

نقش عرفان کاربردي امام رضا)ع( 
در رشد آموزه هاي اخالقي و سیر 

و سلوك فلسفي در ايران
قزوينبرتر-

17
دکتر اسماعیل 
صادقي- محمود 

آقاخاني بیژني

نقد و بررسي ادبیات داستاني با 
اصفهانبرتردکتريمحوريت زندگي امام رضا)ع(

جايگاه امام رضا)ع( در عرفان غالمعباس سعیدي18
مشهدتجلیل-بغداد در خراسان

19
دکتر عبدالحمید 
محققي- پیمان 

فرامرزي

بررسي واليت برگرفته از امامت با 
نگاهي به تأثیر امامان معصوم در 

آموزه هاي صوفیه
ياسوجتجلیلدکتري

حامد وفاپور20
نقد و بررسي اسامي و القاب 

امام رضا)ع( در آيینه تأويالت و 
اصطالحات ادبیات عرفاني

کارشناسي 
کرمانتقديرارشد

اسامي هيأت علمي:
محمد ابراهیم مالمیر 	 
غالمرضا سالمیان	 
کیومرث چراغي 	 
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)7( 
جشنواره ملي تئاتر كودك و نوجوان و نمايش عروسكي

 ضامن آهو 

استان: هرمزگان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

شش�مين جش�نواره ملي تئاتر كودك و نوجوان و نمايش 
عروسكي ضامن آهو از سري برنامه هاي دهمين جشنواره 
بين الملل�ي امام رضا)ع( در بندرعباس از 28 ش�هريور تا 
دوم مهرماه 1391 برگزار گرديد. تعداد 57 اثر به دبيرخانه 
جش�نواره رسيد كه از اين تعداد 8 اثر به عنوان آثار برتر 

معرفي شدند.
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بخشي از سخنان حجت االسالم مريدي زاده مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي هرمزگان و دبير 
جشنواره 

هنر ديني نقطه کمال هنر است. جوهره هنرمند زيبايي شناسي و جوهر هنر تجسم زيبايي هاست. خدا را 
س��پاس به يمن دهه پربرکت کرامت و عنايات ائمه معصومین)ع( خاصه توجهات حضرت ثامن الحجج)ع( 
و خواهر بزرگوارش��ان حضرت فاطمه معصومه)س( راهي در برابرمان گش��وده ش��ده است که بدون ترديد 
غايت و مقصدش جايگاهي ستودني خواهد بود. ما مفتخريم که اين جشنواره فرصت مغتنمي پديد آورده 
ت��ا هنرمندان حوزه تئاتر کودك و نوجوان عمیق تر در احواالت و س��یره رضوي تحقیق و تفحص کنند و 
از نگرش تك بعدي به فرهنگ رضوي پرهیز نموده و عالمانه و نكته سنج معارف و آموزه هاي اين مكتب 

غني را رصد نمايند.

بخشي از سخنان آقاي ابراهيم عزيزي استاندار هرمزگان در جشنواره  
هنرمندان، مناديان، س��ربازان و پرچم داران فرهنگ رضوي در س��نگر احیا،  معرفي و تثبیت داشته هاي 
دي��ن مبین اس��الم در ذه��ن و دل کودکان و نوجواناني هس��تند که مهمترين گروه س��ني جهت درك و 

آموختن و تأثیرپذيري اند.
جهاني که دشمنان اسالم هر لحظه در صدد توطئه گري و پرده افكني بر نورانیت و جهان شمولي فرهنگ 
و معارف اسالم ناب رسول ا...)ص( مي باشند بايد هوشیار باشیم تا هراس آنان حربه اي علیه شان شود و 
اين مهم س��رلوحه امورمان و خط مشي برنامه ريزي خاصه در حوزه فرهنگ و هنر است. امروزه مفتخريم 
که تحت لواي حكومت اس��المي امام عصر)عج( روزگار م��ي گذرانیم و مي توانیم مناديان فرهنگ رضوي 

باشیم.
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 فهرست برگزيدگان بخش تئاتر كودك و نوجوان

استان/ رتبهعنوان نمايشبخشنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

رضا جوشعار 1
طراحي 
و دوخت 

لباس

دنیا مثه يه باغه، يه باغ 
هرمزگان-پرستاره

فاطمه زهي زاده2
طراحي 
و دوخت 

لباس
گلستان-آرزوي نرگس خانم

علي اديبي 3
طراحي 
و دوخت 

لباس
هرمزگان-جنگل قصه ها

لیال بحري4
طراحي 
دکور و 
صحنه

خراسان -کوپه شماره هشت
رضوي

سید کورش خلیلي 5
پور 

پوستر و 
خراسان -سلطان باغ بلوربروشور

رضوي

بازيگري الینا ناهیدي 6
گلستان-آرزوي نرگس خانمخردسال

خراسان سومسلطان باغ بلورموسیقييحیي موسوي 7
رضوي

هرمزگاندومجنگل قصه هاموسیقيمحسن حاجي زاده8

گلستاناولآرزوي نرگس خانمموسیقيبهنام پهلوان نژاد9

بازيگري رحيمه ايران منش10
هرمزگانسومجنگل قصه هازن

بازيگري زهرا ناوشكي11
خراسان دومكوپه شماره هشتزن

رضوي
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بازيگري راضيه جوادي 12
هرمزگاناولجنگل قصه هازن

بازيگري مجيد رزبان13
هرمزگانتقديرجنگل قصه هامرد

بازيگري سيدمهدي صمدي14
گلستانسومآرزوي نرگس خانممرد

بازيگري محمد اسالمي15
خراسان سومسلطان باغ بلورمرد

رضوي

بازيگري جواد بهرامي16
مرد

دنیا مثه يه ياغه، يه باغ 
هرمزگاندومپرستاره

بازيگري حسین طاهري17
خراسان اولکوپه شماره هشتمرد

رضوي

نمايشنامه مهدي سیم ريز18
خراسان سومکوپه شماره هشتنويسي

رضوي

نمايشنامه فريبا چوپان نژاد19
گلستاندومآرزوي نرگس خانمنويسي

هرمزگانسومجنگل قصه هاکارگردانيحامد رضواني20

گلستاندومآرزوي نرگس خانمکارگردانيفريبا چوپان نژاد21

دنیا مثه يه ياغه، يه باغ کارگردانيرضا جوشعار22
هرمزگاندومپر ستاره

خراسان اولکوپه شماره هشتکارگردانيمهدي سیم ريز23
رضوي

هيأت داوران:
ايرج محمدي 	 
فريبا رئیسي 	 
علي رضايي	 
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 فهرست برگزيدگان بخش تئاتر عروسكي 

استان/ رتبهعنوان نمايشبخشنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

همدانسوم گالب طراحي و ساخت عروسكطیبه آبجداني1
تهرانسوم صداي پاي بارانطراحي و ساخت عروسكمرضیه ايمانخاني2
تهراندومافسانه ماهكطراحي و ساخت عروسكالله علیپور3
تهراناول پري کوچولوي درياييطراحي و ساخت عروسكمريم تیموري4
تهراناول پري کوچولوي درياييطراحي و ساخت عروسكنسیم ياقوتي5
تهراناولپري کوچولوي درياييطراحي و ساخت عروسكمهدي نعمتي مقدم6
-تقديربه سمت شرقعروسك گردانيسیدجواد رحیم زاده7
همدانسومگالب خانم هاعروسك گردانيساناز خوش مهر8
همدانسومگالب خانم ها عروسك گردانيراحله بیگلري9
تهرانسومافسانه ماهك خانمعروسك گردانينسیم ياقوتي10
تهراندومپري کوچولوي درياييعروسك گردانيبهرام بهبهاني11
تهرانتقدير افسانه ماهك خانمطراحي پوستر و بروشورهاله دارابي12
همدانتقديرگالبطراحي صحنه و دکورخسرو انصاري13
همدانتقديرگالبطراحي صحنه و دکورامید انصاري14
تهرانتقديرافسانه ماهك خانمطراحي صحنه و دکورعلي تابع امام15
سومگالبنمايشنامه عروسكيمحسن پورقاسمي16
تهراندومپري کوچولوي دريايينمايشنامه عروسكيمريم تیموري17
تهرانسومپري کوچولوي درياييکارگردانيمريم تیموري18
تهراندومصداي پاي بارانکارگردانيداوود بختیاري19
تهراندومصداي پاي بارانکارگردانيسمیه گلباز20
همداناولگالبکارگردانيمحسن پورقاسمي21

هيأت داوران:
ايرج محمدي 	 
فريبا رئیسي	 
علي رضايي	 
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)8(
جشنواره ملي جلوه هاي رضوي در هنرهاي سنتي 

استان: اصفهان 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هفتمي�ن جش�نواره ملي جلوه ه�اي رض�وي در هنرهاي 
س�نتي از سري برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي 
امام رضا)ع( شهريور و مهر 1391 در استان اصفهان برگزار 
گردي�د. تعداد 200 اثر به دبيرخانه اين جش�نواره رس�يد 
كه 42 اثر به عنوان آثار برگزيده انتخاب ش�دند. مراس�م 
اختتاميه جش�نواره در 29 شهريور در محل سالن مجتمع 

فرهنگي هنري استاد فرشچيان برگزار شد.
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فهرست برگزيدگان جشنواره ملي جلوه هاي رضوي در هنرهاي سنتي 

استان/ رتبهرشتهنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

اصفهاناول تنديس فلزيفرهاد سلیماني1

اصفهانسومتنديس فلزيحسین شاه سمند2

خراسان سومحكاکي روي سنگهاي قیمتيمحمد صادق طباطبايي3
رضوي

خراسان اولمیناکاريفهیمه گرگ يراقي4
رضوي

اصفهاندوممیناکاريمرجان راد احمدي5

اصفهانسوممیناکاريزهرا مختاري6

اصفهاناولفیروزه کوبيسپیده رباتي7

اصفهاندومفیروزه کوبيمحمدحسن جعفري حاجي آبادي8

اصفهانسومفیروزه کوبيمجتبي ولي خاني9

پیكرتراشي و احجام چوبي سید علي پاك نژاد10
اصفهاناولسنتي

پیكرتراشي و احجام چوبي کريم حیدري11
اصفهاندومسنتي

پیكرتراشي و احجام چوبي حمید بهجت12
آذربايجان سومسنتي

غربي

اصفهاناولمشبك- منبت چوبمريم امین الرعايا13

مرکزيدوممشبك- منبت چوبناصر نهاوندي پور14

البرزسوممشبك- منبت چوبسمیه مشايخي15

اراكاولمنبتداود سلیماني16

تهراندوممنبتعلیرضا خوبي17

اصفهاناولمعرق- منبتنجمه طغرايي18

اصفهاندوممعرق- منبتسمیه نجفي19
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اصفهانسوممعرق- منبتحمید رضا فتحي زاده20

تهراناولمعرق چوبسهیال سالمي21

تهراندوممعرق چوبام البنین احمديان22

تهرانسوممعرق چوبوجیه السادات جاللي23

اصفهاندومرودوزي هاي سنتيمريم بهشتي24

گیالنسومرودوزي هاي سنتيزهره عاشوري25

تهراندومقالیبافياعظم باقرزاده سانیچي26

اصفهانسومقالیبافياعظم رحیمي داراني27

اصفهاناولاليه چینيفهیمه حقیقي28

اصفهاندوماليه چینيآسیه نصر اصفهاني29

اصفهاندوماليه چینياشرف جعفري30

اصفهانسوماليه چینيسید سعید طباطبايیان31

اصفهانسوماليه چینيمینو راد احمدي 32

مرکزياولقلمزنيسعید کرمي33

مرکزيدومقلمزنيسیدعباد هاشمي نسب34

اصفهانسومقلمزنيحسن نیساني35

سومسرامیكمريم مرداني36
آذربايجان 

شرقي 
)تبريز(

سومسرامیكمهدي اسماعیلي37
آذربايجان 

شرقي 
)تبريز(

سومکاشيسیدمحمد میرشفیعي38
آذربايجان 

شرقي 
)تبريز(

اصفهاناولقفل سازيکريم امیدي39

اصفهاناولمشبك فلزحسین روحي40

اصفهاندوممشبك فلزباقر نفري41
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نفرات برگزيده در بخش غير رقابتي:
اثر زينت السادات عارفي از استان تهران در رشته ملیله دوزي به عنوان اثر برگزيده - 1
اثر عبدالقیوم بیاني )ش��رافت( از استان اصفهان در رش��ته ساخت تنديس هاي فوالدي به عنوان اثر - 2

برگزيده

اسامي هيأت داوران:
مهدي علمداري، رشته قلمزني	 
مهدي دلیلي، رشته طراحي نقوش سنتي- فرش	 
يوسف خلیلي، منبت- معرق- سازه هاي چوبي 	 
مهدي طوسي، منبت- معرق- سازه هاي چوبي 	 
زينت يزدخواستي، دوخت هاي سنتي 	 
مريم بابايي، دوخت هاي سنتي 	 
حسین اسماعیلي، مینا	 
سیدمحمد فقیهي، مینا	 
دکتر مهرنوش شفیعي، سفال- سرامیك- کاشي 	 
مجید خلیلیان، سفال- سرامیك- کاشي 	 
منصور خادم خراساني، اليه چیني- گچبري 	 
فیروزي فر، گچبري 	 
مسعود بهنام منش، سنگ هاي قیمتي- زيورآالت سنتي 	 
روبن يروشالمي، فیروزه کوبي 	 
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)9( 
جشنواره ملي نهضت كتابخواني

استان: البرز

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

دومين جشنواره ملي نهضت كتابخواني از سري برنامه هاي 
دهمين جشنواره مهرماه 91 با حدود 9000 شركت كننده در 

استان البرز برگزار گرديد.
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بخشي از سخنان آقاي مجتبي ابراهيمي مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي البرز و دبير جشنواره 
در اختتاميه

کتاب جشنواره )خورشید دو آسمان( توسط حجت االسالم رزاقي از اساتید حوزه و دانشگاه استان البرز با 
توجه به مقتضیات و نیازهاي استان احصا و تألیف شده است. 826 نفر کتاب جشنواره رضوي را اينترنتي 
دريافت کردند و س��اير ش��رکت کنندگان کتاب جش��نواره را تهیه کردند. 9000 نفر در جش��نواره ملي 
کتابخواني رضوي شرکت نمودند. در اين جشنواره شرکت کنندگان از مقاطع تحصیلي ديپلم تا دکتري و 

علماي حوزه هاي علمیه کشور نیز شرکت داشته اند.

بخش�ي از س�خنان آقاي داريوش رضواني مشاور امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در اختتاميه

هیچ جش��نواره اي در زير آس��مان نیلي کش��ور به پاي جشنواره رضوي نمي رس��د. اين جشنواره از نوع 
فرهنگ و هنر و از جنس دل اس��ت. جش��نواره رضوي با روح و جان و فطرت افراد ارتباط دارد. از اصحاب 
فرهنگ و هنر و بانیان اين جش��نواره و تالش کارکنان ادارات کل فرهنگ و ارش��اد اس��المي که در اين 
جش��نواره همانند خادمان آستان قدس رضوي خدمتگزاري کردند و از مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
البرز جهت همت و همكاري در تألیف کتاب خورشید دو آسمان و ترجمه آن به عربي و انگلیسي قدرداني 
مي نمايم. اين اقدام موجب مي ش��ود تا احاديث و س��یره علمي و عملي امام رضا)ع( در اقصي نقاط دنیا 

انتشار پیدا کند و پیام ايشان به سراسر گیتي مخابره شود.

بخشي از سخنان آقاي ناصر رجبي معاون سياسي امنيتي استانداري البرز در اختتاميه 
اين جش��نواره در اوج قله جش��نواره هاي الب��رز جاي دارد. ام��ام رضا)ع( امام رئوف و ب��ا خصايل فردي 
و اجتماع��ي اس��ت. يك��ي از ويژگي هاي اي��ن امام همام مكارم اخالقي، علمي ايش��ان اس��ت که بايد در 
جش��نواره هايي با همین مضمون ترويج و نهادينه ش��ود. امیدوارم اين جش��نواره در سال آتي پربارتر و با 

تألیفات بیشتر در حوزه کتابخواني رضوي همراه باشد.
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فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره نهضت كتابخواني رضوي 

استان/ شهرستانرتبهنام و نام خانوادگيرديف
البرز- کرجاولغالم رضا خدا رحمي1
البرز- کرجاولالناز خلیلي2
آذربايجان شرقياولاسماعیل علي خواه3
البرز- کرجاولنیر هبلدنپور4
البرز- کرجاولروح اله زماني5
البرز- کرجاولاکرم الملوك شیخ حسني6
البرز- مشكین دشتاولخداکرم بابالو7
البرز- کرجاولحسین غفاري8
البرز- کرجدومسودابه هاشمي نژاد9
البرز ماهدشتدومهاجر فرتوت10
البرز طالقاندومسید يحیي میرحسیني11
البرزدوممريم پیري12
البرزدومسیدهاشم حسین زاده13
البرز- کرجدومسیده فاطمه شريفي14
البرز- کرجدومزهرا شعباني سیجاني15
البرز- نظرآباددومکبري عزيزي16
تهرانسومغالم حسین پازوکي17
البرز- کرجسوماکرم عزيزي نهندر18
البرز- کرجسوممهرداد مريدي19
البرز- کرجسومکاظم داودخاني20
البرز- کرجسومکوثر کشاورزي21
البرز- کرجسومحجت فرتوت22
البرز- ماهدشتسومفرزانه محمدي23
البرز- نظرآبادسومخديجه خیراللهي24

* 96 نفر نیز به عنوان رتبه بعدي معرفي شدند.
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)10(
جشنواره بين المللي شعر عربي رضوي 

يادمان دعبل خزاعي 

استان: خوزستان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

س�ومين جش�نواره ش�عر عربي بين المللي ام�ام رضا)ع( 
)يادم�ان دعب�ل خزاع�ي( از س�ري برنامه ه�اي دهمين 
جشنواره در مهرماه 1391 در استان خوزستان برگزار شد. 
اختتاميه اين جشنواره در شهر شوش در محل مقبره دعبل 
خزاعي برگزار گرديد. 473 اثر به دبيرخانه جشنواره رسيد 

كه از اين ميان 13 نفر به عنوان برگزيدگان اعالم شدند.
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بخشي از سخنان آيت ا... حيدري، عضو مجلس خبرگان رهبري در افتتاحيه 
آنچه در روزهاي اخیر توس��ط صهیونیس��ت ها رخ داد حلقه اي از حلقه هاي مستمر دشمنی آنها از آغاز 
اسالم تاکنون است، آيات قرآن نشانگر آن است که آنها دائماً نسبت به اسالم کینه ورز بوده اند و استمرار 
اعتراضات علیه اين اقدام درسي به دشمنان اسالم مي دهد که آن را فراموش نخواهند کرد و جرأت تكرار 
چنین اقدامات موهني را نخواهند داشت. از اين رو استمرار اين حرکتها و اعتراضات واجب است، چنانكه 
اين روزها اين اعتراضات ابعاد گس��ترده اي يافته اس��ت که به شكس��ت و کفر صهیونیستها خاتمه خواهد 
يافت. از برگزار کنندگان جشنواره شعر رضوي به ويژه شاعران حاضر در سومین جشنواره بین المللي شعر 
رضوي تقدير مي نمايم. بزرگداش��تي که اهل بیت)ع( نس��بت به اين ش��اعران روا مي داشتند خود حاوي 

درس هايي است که با شاعران اهل بیت)ع( با عطا و سخاوت مواجه شويم.

بخشي از سخنان آقاي سپهر، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خوزستان در افتتاحيه جشنواره 
امیدواريم ش��عرا و ادبا با تأثیرپذيري از بزرگان ش��عر جهان تش��یع همچون دعبل خزاعي براي صیانت از 
ش��خصیت پیامبر، شعر بس��رايند. بخصوص ش��عراي عرب زبان که در طول تاريخ، شعرشان همواره مورد 
توجه پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( قرار گرفته اس��ت. امسال همچون سال هاي گذشته مراسم ورود نمادين 
امام رضا)ع( از مرز ش��لمچه در ش��هر خرمش��هر با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزار شد. در اين 
مراسم از نرم افزار صلوات خاصه که توسط سید کريم موسوي و حسن خانچي از ابتهال خوانان بین المللي 

خوزستاني قرائت شده است رونمايي شد.

بخشي از سخنان آقاي سيد كريم حسيني، معاون سياسي امنيتي استانداري خوزستان در افتتاحيه
آثار شاعران مسلمان، تالش فرهنگي عظیمي است که بر صفحات تاريخ بشري مرسوم خواهد ماند. چنانكه 
شاعران بیداري اسالمي در خطي واحد در مواجهه اسالمي قرار گرفته اند. شاعراني که بهترين بازماندگان 
شاعران گذشته همچون حسان بن ثابت، فرزدق، کمیت، دعبل خزاعي و ابن سكیت هستند، اين شاعران 
با هدف بیان سخن راست و نشر حقیقت قلم به دست گرفتند و اشعار خود را که مملو از احاديث و آيات 

قرآن و مفاهیم آن است بر سر دشمن ريختند.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره بين المللي شعر عربي رضوي )دعبل خزاعي(

بخشرتبهنام و نام خانوادگيرديف

برگزيدگان داخل کشوراول حسین ساعي1

برگزيدگان داخل کشوردوممجاهد عمراني2

برگزيدگان داخل کشورسومنسیم ناصري3

برگزيدگان داخل کشورچهارمقاسم باوي4

برگزيدگان داخل کشورپنجمسید حمید نوري5

برگزيدگان داخل کشورششمسید مصطفي احمديان6

برگزيدگان داخل کشورهفتممحمدحسن عرادي7

برگزيدگان داخل کشورهشتمفرحان چناني8

برگزيدگان خارج از کشور )از کشور عراق(اول زيدالسالمي9

برگزيدگان خارج از کشور )از کشور عراق(دومحسن الحبوري10

برگزيدگان خارج از کشور )از کشور بحرين(سوماحمد حسن الحجیري11

برگزيدگان خارج از کشور )از کشور يمن(چهارمفضل عبدالرحمن الشرفي12

برگزيدگان خارج از کشور )از کشور يمن(پنجماسعد الوزير13

هيأت داوران:
دکتر عطاش )رئیس هیأت مديره(	 
دکتر محمد جوروند	 
دکتر حاج عباس حزباوري 	 
دکتر حسین چوبین 	 
دکتر محمود شكیب انصاري 	 
استاد عبدالكاظم علي نژاد	 
استاد سیدشبر حسیني 	 
استاد سیدمهدي موسوي 	 
استاد سالم الساري 	 
خانم منا عدناني 	 
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)11(
جشنواره سراسري نماهنگ رضوي 

استان: لرستان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

چهارمي�ن جش�نواره سراس�ري نماهنگ رضوي از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( در 
شهريور ماه 1391 در اس�تان لرستان برگزار گرديد. تعداد 
90 اثر به دبيرخانه جش�نواره رسيد كه از اين تعداد 30 اثر 

به بخش مسابقه راه يافت.
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بخشي از سخنان جناب حجت االسالم والمسلمين سيداحمد ميرعمادي، نماينده ولي فقيه در 
لرستان و امام جمعه خرم آباد

برگزاري جش��نواره نماهنگ رضوي فرصتي مغتنم براي ابراز عش��ق و ارادت هنرمندان کش��ور به ساحت 
مقدس امام رضا)ع( اس��ت. هنرمند متعهد اس��المي با سرودن اشعار و تدوين طراحي برنامه هاي فرهنگي 
و هنري، همواره عش��ق و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت)ع( بروز داده و به نمايش مي گذارد. 
ارتب��اط تنگاتن��گ مردم با خاندان عصمت و طهارت)ع( بیانگر رابطه عمیق و واليي مردم با واليت اس��ت. 
مردم ايران اسالمي همواره   ]ارادتمند[ اهل بیت)ع( بوده اند و در دوره هاي مختلف تاريخي نیز اين ارادت 
و عش��ق خود را ثابت کرده اند. تجلي واليت پذيري و عشق به عصمت و طهارت در تبعیت از واليت فقیه 
متجلي مي شود و کسي که از فرهنگ واليت بهره مي گیرد بايد همواره نشانه اي از واليت را داشته باشد.

بخشي از سخنان آيت ا... عباسعلي صادقي، رئيس حوزه علميه كماليه خرم آباد
عشق به امام رضا)ع( محبتي استوار در دل مردم است که نشان از عظمت، علم و معنويت اين بزرگوار دارد.

بخش�ي از س�خنان جناب حجت االسالم علي اس�ماعيليان، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
لرستان در اختتاميه 

اين س��ومین سال است که لرستان میزبان برگزاري جشنواره سراسري نماهنگ رضوي است که افتخاري 
براي اين استان مي باشد. همزمان با برگزاري اين جشنواره در خرم آباد در ساير شهرها نیز در رشته هاي 
مختلف فرهنگي و هنري برنامه هايي اجرا شده است. از مجموع 90 اثر ارسالي به اين جشنواره تعداد 30 
اثر به بخش مس��ابقه راه يافته و برگزيدگان به جش��نواره بین المللي که در مشهد برگزار مي شود معرفي 

مي شوند.
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 فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره سراسري نماهنگ رضوي 

استان/ شهرستانرتبهعنوان نماهنگنام و نام خانوادگي رديف

بوشهراولالالييکريم فائقیان1

مشهددومدلدارمحمد جعفر رفیعي 2

اصفهاندومرهاييسید میالد میردامادي3

خرم آبادسومتارفيفردوس خسروي نژاد4

کرمانشاهسومپرواز غريبکامران رضايي5

فهرست شايسته تقدير جشنواره سراسري نماهنگ رضوي 

استان/ رتبهعنوان نماهنگبخشنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

-تقديرآفتاب حسنتصويربرداريمرتضي پورصمدي1

خرم آبادتقديربیداريکارگردانيسعید همتي وند2

خرم آبادتقديردر يك قدميکارگردانيآتوسا رحمتي3

موسیقي مجید صانعي4
متن

-تقديردلدار

اسامي هيأت داوران:
منیري 	 
صفاريان	 
ناصر غالمرضايي	 
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)12(
جشنواره تئاتر رضوي 

استان: خراسان شمالي 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

نهمين جشنواره سراسري تئاتر رضوي از سري برنامه هاي 
دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( در شهريور ماه 
1391 در اس�تان خراسان رضوي برگزار شد. مجموعًا 148 
متن از 26 اس�تان كشور به دبيرخانه جشنواره رسيد و با 
بازخوان�ي آثار 9 اثر به بخش نهايي جش�نواره راه يافتند. 
مراس�م اختتاميه اين جش�نواره در تاالر گلش�ن بجنورد 

برگزار گرديد.
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بخشي از سخنان حجت االسالم والمسلمين يعقوبي، امام جمعه بجنورد در مراسم اختتاميه
بهترين و زيباترين روشي که مي تواند ارزش هاي يك کشور و نظام را ماندگار کند هنر است. هنر بهترين 
قالب براي ماندگاري پیام ملت هاس��ت. تاريخ تئاتر در کشور بسیار درخشان است و همه مردم در شهرها 
و روس��تاها از کودکي با آن در قالب ش��بیه خواني آشنا هستیم. شبیه خواني معنويت و ارزش هاي ديني 
ما را از نس��ل هاي گذش��ته تاکنون نقل کرده است و تأثیر سازنده اي داشته و دارد و تاريخ ايران اسالمي 
سرش��ار از اين قابلیت هاس��ت. تئاتر بويژه تئاتر رضوي در آشنايي نسل جوان با دين، مكتب و ارزش هاي 
رضوي تأثیرگذار اس��ت. خراسان شمالي باب الرضا)ع( است و امیدواريم با اجراي اين برنامه هاي فرهنگي 

همچنان در مسیر گسترش ارزشها ماندگار باشد.

بخش�ي از سخنان آقاي قاس�م جعفري، نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان و گرمه و جاجرم 
در مراسم اختتاميه

هنر تئاتر از ديرباز ريش��ه در دل و جان مردم ايران داش��ته اس��ت. هنرمندان از تحلیل قوي، احس��اس و 
عاطفه باال برخوردارند و همانند منشوري هستند که از اين منشور مي توان معناي مختلفي برداشت کرد. 
هنر در اين جش��نواره ارايه معناي درس��ت از فضايل الهي امام رضا)ع( و همچنین اخالق حس��نه حضرت 

محمد)ص( است.

بخش�ي از سخنان آقاي ثابت قدم وحيد،  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي بجنورد و دبير اين 
جشنواره در اختتاميه 

وف��اداري و دلدادگي به واليت از س��وي حضرت فاطمه معصوم��ه)س( در کنار محبت و معرفت اين بانوي 
بزرگوار نسبت به امام زمان خودش از مهمترين مفاهیم اساسي در اين دهه است. برگزاري جشنواره تئاتر 
رضوي از بزرگترين رويدادهاي هنري اس��تان اس��ت. در پرتوي اين رويداد، قابلیت هاي فرهنگي و هنري 
اس��تان شناس��ايي و معرفي خواهد شد. آشنايي و ارتباط بیش��تر مردم با تئاتر، پويايي، رشد و بالندگي در 
حوزه تئاتر، تبادل فرهنگي و هنري بین هنرمندان استان، تقويت هنر ديني و توجه به ارزش هاي رضوي 

و نهادينه شدن فرهنگ اهل بیت)ع( از ديگر دستاوردهاي اين جشنواره است.

بخش�ي از س�خنان آقای حسين مس�افر آس�تانه، نماينده هيأت داوران جش�نواره در مراسم 
اختتاميه

در اين جش��نواره ش��اهد پرداخت بیش��تر به کرامات امام رضا)ع( بوديم، پژوهش و پرداخت به اليه هاي 
فرهن��گ رضوي بايد مدنظر قرار گی��رد. نیازمنديم تا مفاهیم عمیق تر و ن��كات جديدتري از زندگي امام 
رضا)ع( دست مايه تولیدات هنرمندان قرار گیرد. مسؤوالن اجرايي جشنواره ها به ويژه تئاتر رضوي فرصت 

را فراهم کنند تا کارگاه هايي را به منظور بررسي درست و اصولي تر به اين مقوله تشكیل دهیم.



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 60

 فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره تئاتر رضوي 

استان/ رتبهبخشعنوان نمايشنام و نام خانوادگي/ گروهرديف
شهرستان

صداي قدمهاي گروه موسیقي1
قطار 

اردبیلتقدير موسیقي 

هفت دريا حسن خورسند2
شبنمي

مشهدتقدير موسیقي

در همین ساچلي موسوي پور3
نزديكي

طراحي 
صحنه

تبريز تقدير 

طراحي عوض بدلورضا حسن زاده4
صحنه

تربت حیدريهسوم

فقط به اندازه يك احسان جانمي5
سالم

طراحي 
صحنه

اصفهاندوم

فقط به اندازه طناز تجديد6
يك سالم

-تقديربازيگري زن

هفت دريا شهره مكري7
شبنمي

مشهد تقديربازيگري زن

-تقديربازيگري زندو چرخ موازينوشین حشمتي زاده8

در همین مینا اکبري9
نزديكي

تبريزسومبازيگري زن

فقط به اندازه مائده وحید10
يك سالم

اصفهاندومبازيگري زن

تربت حیدريهاولبازيگري زنعوض بدلوروشنك سه قلعه گي 11

گروه بازيگران نمايش 12
)علیرضا مهران- سیدعلي 
موسويان- سروش طاهري(

تهرانتقديربازيگري مردمنهاي يك

مشهدسومبازيگري مرددو چرخ موازياحمد طاهونچي13
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صداي قدمهاي علي محمدزاده14
قطار

اردبیلدومبازيگري مرد

هفت دريا سعید صادقي15
شبنمي

مشهداولبازيگري مرد

)پیشكسوت تئاتر علي حاج علي عسگري16
مذهبي(

تقديرکارگرداني

تهرانسومکارگردانيمنهاي يكمحمد زوار بي ريا17

تربت حیدريهسومکارگردانيعوض بدلومحمد حسن زاده18

هفت دريا رضا حسیني19
شبنمي

مشهددومکارگرداني

مشهداولکارگردانيدو چرخ موازيعباس جانفدا20

اسامي استادان بازخواني متون:
علي عابدي 	 
حسین مسافر آستانه	 
حمیدرضا نعیمي 	 

اسامي داوران مرحله بازبيني:
دکتر رحمت امیني 	 
نادر برهاني مرند	 
حسین مسافر آستانه	 

اسامي داوران مرحله نهايي:
سعید پورصمیمي	 
رضا بابك	 
حسین مسافر آستانه	 
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)13(
جشنواره پيامك ادبي 

استان: تهران

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

سومين جش�نواره پيامك ادبي رضوي از سري برنامه هاي 
دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( در مهر ماه 1391 
در استان تهران برگزار گرديد. كل پيامك هاي ارسال شده 
به دبيرخانه جشنواره تعداد 433427 پيامك بود كه 2314 
پيامك به مرحله نهايي راه يافتند و از اين تعداد 14 پيامك 

به عنوان پيامك هاي برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از سخنان آقاي دكتر سيدمحمد حس�يني،  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در اختتاميه 
جشنواره 

پیامك ابزار جديد ارتباطي براي انتقال انديشه هاي ناب است. قدرت مانور زيادي در پیامك وجود دارد و 
از آن مي توان در راستاي بیان حقايق بهره برد. از فعالیت کساني که براي نشر فرهنگ اهل بیت)ع( تالش 
مي کنند تشكر مي نمايم. خوشبختانه اين جشنواره رشد قابل توجهي داشته و میزان شرکت کنندگان آن 
در زماني نزديك به 3 سال از هشت هزار نفر به بیش از 430 هزار نفر رسیده است. »پیامك« خبرگزاري، 
روزنامه و يا نش��ريه نیست که نیازمند امكانات وسیع باش��د. هر فردي مي تواند عنصري اثرگذار بوده و با 
خالقیتي بس��یار زيبا، مطالب خود را بیان کند. يك پیامك وس��یله راحتي اس��ت که به خودي خود، هم 
فرس��تنده و هم گیرنده اس��ت. امروز اگر ديگران از ابزارهاي ارتباطي استفاده مي کنند ما نیز بايد از تمام 

ابزارهاي ارتباطي جديد استفاده کرده و پیام خود را به طور روشن و شفاف به جهانیان برسانیم.
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فهرست برگزيدگان سومين جشنواره پيامك ادبي 

استانرتبهمتن پیامكنام و نام خانوادگيرديف

اسماعیل 1
محمودي

چهارمحال دومهشتم ستاره از دل هفت آسمان بلند
و بختیاري

پريشاني هايم دانه دانه گندم مي شوند، مي پاشم بر سنگفرش، مريم اصالني2
کبوترانت برمي چینند، به خانه برمي گردم، سبك، آرام

تهراندوم

وقتي کبوترها عقربه باشند، زمان به وقت حرم همیشه جمیله توکلي3
ارديبهشتي است

مازندرانسوم

آبشار وحي پیغمبر ز لبهايت روان، چون بهاري در بهاران محمود جهانديده4
يا علي بن موسي الرضا)ع(

اردبیلچهارم

کرمانشاهپنجمتو را به خواب من آورده اند آهوهاسمیه قبادي5

امام رضا، مي خواهم سیب بمانم نه انگور، مست بچرخم قهرمان پورنوروز6
بر سر زبانها، نه لرزش کنان روي دست

فارس ششم

براي چشم هاي پدرم سرودم، کوتاه ترين شعرم را کنار اعظم زارع7
پنجره فوالد: پدر بدون عصاي سفید

فارس هفتم

با دست و صورت خیس رو به ايوان طال نماز مي خوانم محسن کلهر8
خیلي وقت بود مشهد باران نباريده بود

همدانهشتم

اصفهاننهمفصل انگور که مي شود، از چشم هايم »رضا« مي چكدزينب شمس9

لرستاندهمهنوز هم سیب ها به سمت خراسان مي چرخند که تو لبخند مي زنيفاطمه بیرانوند10

تهرانيازدهمگره از کارم باز مي شود، گره از مشتم هرگز، بر ضريح توپريسا شكارسري11

تهراندوازدهمسوت شادي مي کشد، روي ريل هاي کهنه، قطار مشهدهادي عوض پور12

گاهي حرفهايم را براي نان ريزه هاي حیاط آقا امام فروغ حاجي پو13
رضا)ع( مي زنم، شايد کبوترهاي حرم هضمش کنند

خوزستانسیزدهم

نمي دانم از کجا آمده ام، کفش هايم را انگار به همه کفشداري ها نیما احمدي14
سپرده ام، دريا وقتي تو را به ساحل مي برد که غرق شده باشي

خراسان چهاردهم
شمالي

اسامي هيأت داوران:
-دکتر نعمت ا... ايران زاده	  دکتر محمد دانشگر   
-رضا هادي نژاد	  امیرعلي عظیم زاده  
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)14(
جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات و خبرگزاري ها

استان: گيالن

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

و  مطبوع�ات  در  رض�وي  فرهن�گ  جلوه ه�اي  جش�نواره 
جش�نواره  دهمي�ن  برنامه ه�اي  س�ري  از  خبرگزاري ه�ا 
بين الملل�ي ام�ام رضا)ع( در س�ال 1391 در اس�تان گيالن 
برگزار ش�د. مجموعًا 1320 اثر به دبيرخانه جش�نواره رسيد 

كه 17 اثر به عنوان آثار برگزيده انتخاب شدند.
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بخشي از سخنان آقاي حميد حاذق نيكرو،  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي گيالن در مراسم 
اختتاميه

پیامبر اکرم)ص( سرچش��مه معنويت و کرامت انس��اني اس��ت. کرامت گوهر گمش��ده اي است که انسان 
ديجیتال عصر مدرن به دنبال آن اس��ت. انس��ان در عصر انباش��ت اطالعات به دنبال اتصال به سرچشمه 
کرامت و انس��انیت اس��ت و الزم است زمینه هاي الزم براي رس��یدن به قله هاي کمال در اختیار همگان 

قرار گیرد.
گیالن در تاريخ ش��یعه پیشگام بوده و امسال دومین س��ال برگزاري اين جشنواره در گیالن است. آگاهي 

يافتن مردم از مسايل مختلف به تالش و اطالع رساني مطبوعات و خبرگزاري ها وابسته است.

فهرست برگزيدگان جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در مطبوعات و خبرگزاريها

نام و نام رديف
خانوادگي/ گروه

رتبهبخشنشريهعنوان اثر

چگونه مذهب شیعه جعفري عماد نجفي 1
پديد آمد؟

اولمقالهپادنگ

نگاهي جامعه شناختي به تأثیر صديقه رضايي2
زيارت امام رضا)ع( در بهبود 

سالمت اجتماعي

دوممقالهآذربايجان

همشهري کلمه به درباني مي ايستدهمشهري آنالين3
آنالين

سوممقاله

اولمصاحبهقدسزائران اينجا رضايي مي شوندزهره کهندل 4
امام رضا)ع( قهرمان فرصت طیبه مروت5

سازي است
دوممصاحبهقدس

سوممصاحبهجام جمگفتگو با پیرترين نقاره زنفاطمه مرادزاده6
محمدرضا بینش 7

برهمند
کس در اين درگه نیامد بازگردد 

ناامید
داستان گیالن بهتر

کوتاه و 
خاطره

اول

احمد عبدا... زاده 8
مهنه

داستان قدسکرباليي مشهدالرضا)ع(
کوتاه و 
خاطره

دوم

مي کشم بر ديده گرد کفش جعفر علیزاده9
زوار تو را

داستان شهرآرا
کوتاه و 
خاطره

سوم
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احمد عبدا... زاده 10
مهنه

اوليادداشتقدسهفت سین حاجت بهارانه

غالمحسین 11
عطايي دريايي

نداي تابستان ها زمان حج فقرا
هرمزگان

دوميادداشت

اولگزارشقدسآقا دلتنگ شمايیمزهره کهندل12
آقا براي همه زائرانش دعا زهرا دلپذير 13

مي کند
دومگزارشقدس

غالمرضا بني 14
اسدي

سومگزارشخراسانرضا، مقام زائر امام رضا)ع(

وبالگ آيات 15
غمزه از باشگاه 

خبرنگاران

ابرهاي اجابت و خطي به رنگ 
معجزه

وبالگ آيات 
غمزه از باشگاه 

خبرنگاران

اولشعر 

سید حمید 16
هاشمي

دومشعرروزنامه قدسآنها که از جنس ديگرند

هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد محمدعلي رضايي17
به عشق

اولعكسروزنامه قدس

اسامي هيأت داوران:
علي اکبر کسائیان	 
ساسان ولي زاده	 
محمود اکرامي فر 	 

اسامي اعضاي هيأت علمي:
مجید محمدپور 	 
يونس رنجكش	 
ابراهیم بهمني جاللي 	 
شهاب گلچین	 
حجت االسالم ذبیح ا... قوامي 	 
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)15(
جشنواره شعر كردي رضوي 

استان: كردستان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

اولي�ن جش�نواره بين المللي ش�عر كردي رضوي از س�ري 
برنامه ه�اي دهمي�ن جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( 
مهرم�اه 1391 در اس�تان كردس�تان برگزار ش�د. تعداد 61 
اثر ش�عر كردي و 24 دلنوشته كردي به دبيرخانه جشنواره 

رسيد.
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بخشي از سخنان آيت ا... سيدمحمد حسيني شاهرودي، نماينده ولي فقيه در استان كردستان
مس��لمانان نس��بت به پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( و مقدسات دين مبین اس��الم مودت دارند و نسبت به 
دش��مني هاي استكبار و غرب علیه دين اسالم و ارزش هاي آن بي تفاوت نخواهند بود. گرامیداشت دهه 
کرامت و برگزاري جش��نواره رضوي ش��عر کردي در کردس��تان اقدامي شايسته و ارزش��مند براي تبیین 
برنامه ه��اي ديني در کردس��تان اس��ت... توجه به فضاهاي معنوي اس��تان و تحقق اي��ن مهم زمینه اي 
براي جذب گردش��گران مذهبي و نیز معرفي بیش��تر استان کردس��تان و میزان ارادت مردم اين استان به 

پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( است.

بخشي از سخنان آقاي عليرضا شهبازي، استاندار كردستان
برگزاري مراسم و جشنواره هاي متناسب با ويژگي هاي زباني و مذهبي مشترك در استان کردستان باعث 

و باني وحدت میان مذاهب در کشور خواهد شد.
جش��نواره بین المللي شهر ش��عر کردي رضوي را نیز با اين بن مايه که هم از ويژگي مهم ادبي برخوردار 
است و هم مذهبي است، رويدادي بسیار مهم در اين برهه از زمان است. عظمت و شخصیت امام رضا)ع( 
در میان کلیه مذاهب ش��ناخته شده است. ذکر عظمت و شخصیت امام رضا)ع( از سوي شاعران و بزرگان 

دين در قالبهاي ادبي به ويژه شعر در طول دوران پس از وفات آن حضرت همچنان وجود داشته.

بخشي از سخنان آقای دكتر فداكار، معاون اداري و مالي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
جش��نواره بین المللي ش��عر کردي رضوي در ادامه برنامه ريزي شوراي بین المللي جشنواره امام رضا)ع( 
ويژه مناطق کردنش��ین کشورهاي منطقه عراق، ترکیه، سوريه و ارمنستان بوده است. از جمله موضوعات 
مهم شناخت فرهنگ رضوي در آيین ها، آداب و رسوم و فرهنگ عامه، شناخت انديشه ها و زندگاني امام 
رض��ا)ع( و مضامین عالي فرهنگ رضوي، تأثیر انديش��ه و آثار امام رض��ا)ع( در زندگي فردي و اجتماعي، 
شناس��اندن کرام��ت و تأثیرات رفتاري ام��ام رضا)ع( در زندگي انس��ان و تبیین ابع��اد علمي و اجتماعي 

شخصیت و سیره امام رضا)ع( مي باشد.

بخشي از سخنان آقاي ميمنت آبادي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي كردستان 
ترويج و اشاعه فرهنگ و ادبیات رضوي، معرفي، نشر و تقويت مباني تعمق و تفكر رضوي در جامعه ايران 
اس��المي از مهمترين اهداف برگزاري جشنواره بین المللي ش��عر کردي رضوي است. هم افزايي، بصیرت 
فرهنگي و نش��ر بیداري اس��المي، تعامل شعرا و فعاالن فرهنگي، ادبي به تولید آثار فاخر در حوزه فرهنگ 
رضوي تقويت و همبستگي و وحدت اسالمي، ايجاد نشاط اجتماعي و همگرايي ملي و بها دادن به جايگاه 

زبان و ادبیات کردي از اهداف ديگر برگزاري جشنواره بین المللي شعر کردي رضوي است.
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فهرست برگزيدگان جشنواره بين المللي شعر كردي رضوي 

استان/ شهررتبهبخش نام و نام خانوادگيرديف

ديواندرهاولملي يدا... احمدياري1

ايالماولملي حبیب ا... بخشوده2

سنندجدومملي سوسن محمدي3

سرپل ذهابدومملي نسرين بیگي4

ارومیهسومملي فكريه سالمت روندي5

بوکانسومملي شهرام حسن زاده6

کرکوك برگزيده-شیخ قادر شیخ اسماعیل7
)عراق(

ايرانبرگزيدهبین المللعلي احسان فريدوني8

سنندجسومدل نوشته و قطعات ادبيآرش زند کريمي9

سنندجسومدل نوشته و قطعات ادبيسمیه قادري10

سنندجسومدل نوشته و قطعات ادبيسمیه ا... ويسي11
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 فهرست برگزيدگان جشنواره بين المللي شعر كردي رضوي )بخش ملي(

استان/ شهررتبهنام و نام خانوادگيرديف

سنندجچهارمامجد ويسي1

پاوهپنجمعرفان مرادي2

سنندجششمشهین مجیدي3

سنندجهشتمماريه زند کريمي4

سنندجهشتمسروه نوري5

سنندجهشتمشادي قريبي6

کرمانشاهنهميزدان بابايي7

ايالمدهمرضا رستم پور8

ايالميازدهمحمداله لطفي9

کرمانشاهدوازدهمثريا صفري10

بیجارچهاردهمطاهره تختي11

بیجارپانزدهممحمد رحیمي رضوان12

اسامي هيأت داوران:
استاد جواد محبت	 
استاد دکتر رادفر 	 
استاد دکتر محمد صالح اديبي 	 
استاد سید اسماعیل حسیني 	 
شیال گیالني 	 
علي احسان فريدوني 	 
يحیي صمدي 	 
شاهرخ اورامي 	 
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)16(
جشنواره نمايشنامه نويسي و بازي نامه نويسي در فرهنگ رضوي 

استان: قزوين 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هفتمين جشنواره سراسري نمايشنامه نويسي و اولين دوره 
جشنواره سراس�ري بازي نامه نويسي در فرهنگ رضوي از 
سري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 
شهريور ماه 1391 در اس�تان قزوين برگزار شد. در مجموع 
110 هنرمند با 141 اثر در جش�نواره حضور يافتند كه از اين 

ميان 11 نفر به عنوان صاحبان آثار برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از سخنان آقاي ش�فيعي ها، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي قزوين و دبير جشنواره 
در اختتاميه

آثار هنري با موضوع زندگاني پیامبر اعظم)ص( و اهل بیت ايش��ان موجب رس��تگاري هنرمندان است. لذا 
همه هنرمندان بايد نس��بت به اين مقوله توجه ويژه اي داش��ته باش��ند. بايد به سمتي حرکت کنیم که با 
تولید و اجراي اين نمايش��نامه ها به انتقال مفاهیم و معاني ديني و س��یره اهل بیت)ع( بويژه حضرت امام 
رضا)ع( به ش��كل جدي تر بپردازيم. اس��تفاده از عروس��كهاي محبوب کودکان و شخصیتهاي مورد عالقه 

ايشان بستر مناسبي براي آشنا ساختن آنان با آموزه هاي ديني است.

فهرست برگزيدگان جشنواره نمايشنامه نويسي و بازي نامه نويسي رضوي 

استان/ شهرستانرتبهعنوان نمايشنامهنام و نام خانوادگيرديف

اردبیلدومکبوتران حرممهديه علیقلي زاده1

سبزوارسومراز آهوي دشت خورشید2

همدانشايسته تقديرمهربانترين همسايهمعصومه جمهوري3

اردبیلشايسته تقديرديوارها مي تازندحسین قربانزاده 4

مشهداولعوض بدلوعباس جانفدا5

اهوازدومصبراساغر لطفي نژاد6

قزوينسومجاده لغزنده استلیال روغنگیر قزويني7

مشهدتقدير ويژهوقت خوب مصائبسعید تشكري8

شاهرودشايسته تقديرزير اين سقف فیروزهمحمدرضا عبادياني 9

تهرانشايسته تقديررؤيايي خیس در حوالي پلكهايتاحسان روحي10

مرندشايسته تقديرآخر يك جاده ترانزيتيمهدي صالحیار11

* امید رنجبر، در بخش بازي نامه با عنوان بازي نامه »مأموريت هشتم« شايسته تقدير شناخته شد.
* بهنام رضي پور در بخش بازي نامه با عنوان »او« شايسته تقدير شناخته شد.

اسامي هیأت داوران:
بخش نمايشنامه: يوسف فخرايي- ناصر ايزدفر- نادر برهاني مرند	 
بخش بازي نامه نويسي: محمود باللي- متین ايزدي	 
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)17(
جشنواره ملي داستان نويسي رضوي 

استان: سمنان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

جش�نواره مل�ي داس�تان نويس�ي )كبوتر حرم( از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( در 
استان س�منان برگزار ش�د. تعداد 590 اثر از 372 شركت 

كننده به دبيرخانه همايش رسيد.
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بخشي از سخنان مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي سمنان در اختتاميه جشنواره 
قرآن کتاب داس��تان نیست، قرآن کتاب نور اس��ت، کتاب هدايت است، کتاب حكمت است اما از داستان 
براي هدايت و براي دعوت بهره مي گیرد. داستان هدف نیست آنچه هدف است تربیت است، آنچه هدف 
است هدايت است. يكي از مزيت هاي فرهنگي استان سمنان حوزه ادبیات است و داستان نويسي رضوي 
باعث شده است که جريان ادبي در استان شكل بگیرد و هر چند ما  از وضع موجود راضي نیستیم اما يك 

سرمايه اي است براي رسیدن به وضعیت مطلوب.

بخشي از سخنان آقاي شاهچراغي، در مراسم جشنواره 
تجلیل از امام رضا)ع( تجلیل از خداس��ت و در روايتي آمده توفیق و تجلیل از عالم تجلیل از خداس��ت و 
حضرت رضا)ع( عالم آل محمد)ص( اس��ت. بايد امام رضا)ع( را به مردم معرفي کرد و اين جش��نواره راهي 
براي معرفي امام رضا)ع( اس��ت و گوشه اي از عظمت امام رضا)ع( را نشان مي دهد. زيارت بايد با معرفت 
باش��د و ما وظیفه اي به عنوان شناخت داريم و کار مهمي است و نتیجه و خروجي جشنواره اهمیت دارد 
و جمع آوري آثار بايد به گونه اي باشد که در صحت و سالمت آثار دقت زيادي شود. گفتند اين جشنواره 

نور است و وقتي توسعه پیدا کند نور علي نور است.

فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره داستان نويسي )كبوتر حرم(

استان/ رتبهبخشنام اثرنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

گیالناولداستان کوتاهپس من چي بنويسمصنم فاضل1

سمناندومداستان کوتاهاون دوست اين دوستسید فهیمه میرسید2

آذربايجان سومداستان کوتاهتشییع زندگانحافظ امن زاده3
غربي

درودسومداستان میني مالفردا بیامنصور آسترکي4

سمنانسومداستان میني مالايرانشاهاسماعیل حاجي علیان5

اسامي هيأت داوران:
- اسماعیل همتي  - محمدرضا گودرزي   - حسن میرعابديني  

اسامي هيأت علمي:
- اسماعیل همتي - محمدرضا گودرزي    - حسن میرعابديني  

-  اسماعیل حاجي علیان - حامد امامي   
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)18(
جشنواره ملي مشاعره رضوي 

استان: بوشهر 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

جشنواره ملي مشاعره رضوي از سري برنامه هاي دهمين 
جش�نواره بين الملل�ي امام رض�ا)ع( در بوش�هر برگزار 
گرديد. وزير محترم فرهنگ و ارش�اد اس�المي در مراسم 
اختتاميه اين جش�نواره به ايراد سخن پرداختند. از ميان 
1100 نفر عالقمند متقاضي ش�ركت در اين جش�نواره 115 
نفر براي ش�ركت در مشاعره برگزيده ش�دند و نهايتًا 13 
نف�ر به عن�وان برگزي�دگان نهايي اين جش�نواره معرفي 

شدند.
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 بخش�ي از سخنان آقاي دكتر سيدمحمد حس�يني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در اختتاميه 
جشنواره

... از ديرباز مردم ما با ش��عر مأنوس بودند و اين ويژگي يك امر فطري و طبیعي اس��ت. انسان طالب جمال 
و زيبايي اس��ت. وقتي که س��خن در قالب شعر بیان مي ش��ود، مثل يك آب زاللي است که در يك ظرف 
بلورين و زيبايي وجود داش��ته باشد که قطعاً کش��ش و جاذبه بیشتري ايجاد مي کند مخصوصاً اگر ظرف 
و مظروف هر دو از کمال و جمال برخوردار باش��ند. وقتي که هم ظاهر و هم باطن هر دو در اوج باش��د آن 
موقع مي تواند انسانها را جذب کند و بعد شعر مي تواند ماندگار و تأثیرگذار باشد... مضامین شعر فارسي 
گره خورده با معارف قرآني و آموزه هاي اهل بیت)ع( است. شايد رمز ماندگاري آن همین باشد. اگر شعر 
به سرچشمه اهل بیت)ع( متصل نشده بود مشخص نبود که بتواند ماندگاري و تأثیرگذاري خود را داشته 
باش��د و مورد اقبال جامعه قرار گیرد... اين جش��نواره کار ارزش��مندي اس��ت که بايد روز به روز دامنه آن 
وسیع تر شود و در مدارس، دانشگاه ها، مساجد و رسانه ملي شاهد بروز آن باشیم... انشاءا... با همگرايي و 

مشارکت بیشتر، از فرهنگ منور نبي اکرم اسالم)ص( و اهل بیت)ع( صیانت و پاسداري نمايیم.

بخشي از سخنان آيت ا... صفايي بوشهري، امام جمعه بوشهر در اختتاميه جشنواره  
ش��عر کهن ترين هنر جامعه بش��ري و ماندگارترين آن است چراکه ش��عر در عرصه فلسفه زبان شناختي 
يكي از مقوالت مهم و تأثیرگذار مي باش��د. ش��عر چه در س��اختار و چه در مدل، چه در محتوا و چه در 
آهنگ بیان که سه مقوله مهم شعر است همواره شاهد رشد و کمال بوده و تاريخ شعر همواره گواه بر اين 
بوده اس��ت که شعر و شاعر در تاريخ يك قوم جايگاه ويژه اي داشته اند و مشاعره يك فضاي تعاملي شعر 
اس��ت بین يك جمعیت براي ارايه ش��عر در قالب ويژه با شیوه تربیتي آخرين حرف مصراع که انواعي دارد 
و مهمترين آن مش��اعره آيیني است. آسماني ترين و عرشي ترين مشاعره آيیني در حوزه دين و فرهنگ، 
مش��اعره رضوي اس��ت. شعر يك انسان بیش از عمر يك انس��ان عمر دارد. حافظ اندکي زيست اما شعر او 

هیچ وقت نمي میرد.

بخشي از سخنان آقاي حسنوند، استاندار بوشهر در اختتاميه جشنواره  
خدا را ش��اکريم که خمیر مايه اصلي اين اس��تان دين، مذهب و فرهنگ اس��ت و همیشه در خدمت اهل 
بیت)ع( بوده و همه رفتارها و خصلتهاي مردم آن برگرفته از امامان معصوم)ع( در مسايل ديني و فرهنگي 
و اخالقي است. استان بوشهر در عرصه هاي مختلف فرهنگي هنري سرآمد بوده است از جمله: تعزيه، شعر 
و دوبیتي، تئاتر، خط و... که هر کدام مي تواند در سطح ملي و بین المللي برگزار شود و موجب توسعه و 

ترويج و انتقال فرهنگ بومي گردد.



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 78

بخشي از سخنان آقاي محمدي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي بوشهر در اختتاميه جشنواره  
يكي از اتفاقات خوبي که در اين جشنواره با استفاده از رهنمودهاي حضرت آيت ا... صفايي بوشهري و وزير 
محترم با توجه به پتانس��یل موجود در اس��تان، شكل گرفت، ارتقاي کمي و کیفي جشنواره بود به طوري 
که مش��اعره رضوي به درون خانواده ها کش��یده شد و ش��اهد حضور زوج هاي جواني هستیم که در اين 
جشنواره شرکت دارند، پايین آمدن گروه سني داوطلبان و حضور پرشور دانش آموزان ابتدايي و راهنمايي 
بنا به تأکید نماينده محترم ولي فقیه و امام جمعه بوشهر نیز از جمله تازه هاي اين رويداد ملي مي باشد.

فهرست اسامي برگزيدگان هفتمين جشنواره مشاعره رضوي 

استان/ شهرستانرتبهنام و نام خانوادگيرديف

بوشهراول فاطمه افراسن1

بوشهردومسیده رضوان میر جهانمردي2

بوشهرسومصديقه مزارعي زاده3

بوشهرچهارممرضیه معصومه 4

بوشهرپنجمزهره نیكنام5

بوشهرششمحديث زنگنه6

تهرانهفتمزهره محمدي کیا7

بوشهرهشتممريم بحراني8

هيأت داوران:
سعید بیابانكي 	 
حسین دارند 	 
محمدرضا احمدي فرد 	 
علي هوشمند	 
عبداله رئیسي 	 
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)19(
جشنواره سراسري نامه اي به امام رضا)ع(

استان: مازندران 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هفتمي�ن جش�نواره بين المللي نامه اي ب�ه امام رضا)ع( 
از س�ري برنامه هاي دهمين جش�نواره بي�ن المللي امام 
رضا)ع( مهرماه 1391 در استان مازندران برگزار شد. 83 
هزار اثر به دبيرخانه جش�نواره رسيد كه 14 نفر به عنوان 

صاحبان آثار برتر معرفي شدند.
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بخشي از سخنان حجت االسالم عباسعلي ابراهيمي در اختتاميه جشنواره  
مازندران هفتمین س��ال میزباني جش��نواره نامه اي به امام رضا)ع( را طي مي کند و در تمام اين سال ها، 
تعداد نامه ها س��یر صعودي داشته است، امسال بیش از 83 هزار نامه رسیده است و شاهد افزايش حدود 
پنج برابري نامه هاي ارس��الي به دبیرخانه نس��بت به سال گذش��ته بوديم. رسانه ها در طول اين مدت بار 

سنگین خدمتگزاري را بر عهده داشتند.

بخشي از سخنان حجت االسالم قاسمي، امام جمعه موقت ساري در مراسم اختتاميه 
س��نت پروردگار رازداري اس��ت و س��ؤال اين اس��ت که ما در زندگي روزانه خود تا چه اندازه از اين سنت 
به��ره مي بريم. اگر چش��م چیزي ديد و اگر گوش چیزي ش��نید ت��ا چه اندازه رازدار هس��تیم. ما به چه 
میزان به فرموده پروردگار عمل مي کنیم. خداوند س��تارالعیوب است ما تا چه اندازه عیب هاي ديگران را 
مي پوشانیم. در اين ايام صهیونیسم و آمريكا دست به دست هم داده اند تا به ساحت پیامبر)ص( جسارت 
کنند. س��نت پیامبر مدارا کردن با مردم اس��ت. فیلمي س��اختند تا بگويند پیامبر)ص( جنگ طلب است 
اما س��فارش پیامبر)ص( مدارا کردن با همس��ايه، اقوام، همكار و... است. سنت امامان معصوم صبر در برابر 

مشكالت است.

بخشي از سخنان آقای مصطفي حق پرست، مدير كل اطالعات مازندران در مراسم اختتاميه 
در اين جشنواره، شاهد حضور زيباي افرادي که از سر ارادت در اين مكان گرد آمده اند و دل نوشته هاي 
خ��ود را نثار آن امام کردند هس��تیم. در اين نامه ها عش��ق و ارادت به ائم��ه از عمق جان و اعتقادات ابراز 
ش��ده است. اس��الم از مسیر واليت و اهل بیت مي تواند منشأ روشن  و حقیقتی براي همه جهانیان باشد. 
امروز بايد بدانیم که اگر مي خواهیم به نتیجه مطلوب برسیم بايد راه واليت و ائمه را دنبال کنیم چرا که 

واليت منشأ همه خوبي هاست.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره نامه اي به امام رضا)ع(

شهرستانگروه سنيرتبهنام و نام خانوادگيرديف

بابل7 تا 10 سال1محمدحسام حیدرپور1

ماهشهر7 تا 10 سال2آال فتاحي2

زيراب7 تا 10 سال3آرين محسني3

رامسر7 تا 10 سال4کیانا مربي هروي4

نوشهر7 تا 10 سال5ياسمن تقي پور5

ساري7 تا 10 سال6حديث جعفري6

ساري7 تا 10 سال7شايان رجبي7

خرامه)فارس(11 تا 15 سال1سعیده محمدي8

بستان)اهواز(11 تا 15 سال2فاطمه چلداوي )منصور(9

قائم شهر11 تا 15 سال3سیده ماه جهان طالبیان10

تنكابن11 تا 15 سال4حديثه ذوالقدري11

بابلسر11 تا 15 سال5مريم قي پیشه12

ايالم11 تا 15 سال6غزل سپیدنامه13

بلده- نور11 تا 15 سال7زهرا سپهريان14

قائم شهر16 تا 20 سال1فاطمه زماني15

اراك16 تا 20 سال2آزاده خدادادي16

قم16 تا 20 سال3سیده فاطمه حسیني17

تنكابن16 تا 20 سال4رضوانه بالسي18

چهارمحال و 16 تا 20 سال5شكوفه سلطاني19
بختیاري

ساري16 تا 20 سال6سیده فاطمه شجاعي20

تبريز16 تا 20 سال7میرمیالد مهندي زاده21

بابلسر21 تا 30 سال1زهرا امیدوار22

فین21 تا 30 سال2هاجر عالم نظري23
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سنندج21 تا 30 سال3فاطمه خزاعي24

بهشهر21 تا 30 سال4مرتضي کهنسال25

همدان21 تا 30 سال5سیده راضیه واحدي26

کرمانشاه21 تا 30 سال6شكوفه فتاحي27

سیرجان- کرمان21 تا 30 سال7الهه رهنما28

اهوازباالي 31 سال1مريم نبأزاده29

زاويهباالي 31 سال2زهرا بیات30

تنكابنباالي 31 سال3آرش نعمتي رحیم آبادي31

ساريباالي 31 سال4نرگس غفاريان32

کیاکالباالي 31 سال5سیدرحیم ربیعي33

اردبیلباالي 31 سال6سلماز صادقي نصرآبادي34

سیرجان- کرمانباالي 31 سال7فرزانه ايران نژاد35

اسامي هيأت داوران:
احسان مهديان	 
سید محمد صادقي سنگدهي 	 
سمیه رحماني 	 
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)20(
جشنواره ملي هنرهاي تجسمي  رضوی

استان: فارس

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

نهمين جش�نواره ملي هنرهاي تجس�مي رضوی از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( در 
مهرماه 1391 در اس�تان فارس برگ�زار گرديد. 200 هنرمند 

آثار خود را به دبيرخانه جشنواره ارسال نمودند.
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بخش�ي از س�خنان آقاي دكتر ش�اه آبادي،  معاون هنري وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمي در 
مراسم اختتاميه

آنچه موجب تمايز هنرمندان ايران با س��اير هنرمندان در ديگر کش��ورهاي جهان مي شود معنويت است 
معنويتي که نمود آن در آثار موجود بوده و به صورت مش��هود ديده مي شود، هنرمندان کشور مي توانند 
اين س��رمايه را در قالب يك اثر هنري به مخاطب خود منتقل کنند. اين خاصیت هنر است. در عین حال 
کم بودن دانش هنرمندان و عامه، يك خأل محس��وس اس��ت که در ادوار مختلف جش��نواره رضوي وجود 

داشته است و بايد در مسیر رفع آن تالش شود.
بدون شك هنرمندان سیره و حوادث زندگي امام رضا)ع( را بايد در آثار هنري خود عرضه کنند و هنرمند 
زماني مي تواند آثار هنري خلق شده را زمینه اي براي معرفي امام رضا)ع( و سیره و روش زندگي آن امام 

بزرگوار به جهانیان قرار دهد که خود با سیره و حكمت رضوي آشنايي کافي داشته باشد.

بخشي از سخنان آقاي همتي،  مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي فارس در مراسم اختتاميه 
مفتخريم که اين دوره جش��نواره که به نام مبارك حضرت امام رضا)ع( در ش��یراز در حال اجرا مي باش��د 
همزم��ان ب��ا هفته دفاع مقدس مي باش��د. مي توان گف��ت هنرمندان با هنر خود در خ��ط مقدم دفاع از 
ارزش هاي اس��المي قرار دارند و منويات قلبي خود را با اس��تفاده از هنر خود به منصه ظهور مي رسانند، 
کس��اني که از هنر خود براي خراب کردن چهره پیامبر اس��الم)ص( اس��تفاده کردند استحقاق مجازات را 
دارند و هنرمندان ايران اسالمي به واسطه هنر خود مي توانند پاسخ مناسبي به اين رفتار دشمنان بدهند.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره هنرهاي تجسمي  رضوی

استانرتبهبخشنام و نام خانوادگيرديف

اصفهاناول پوستر محمد حقیقي 1

مرکزيدومپوستر محمدمهدي خدادادي 2

همدانسومپوستر بهمن سلیماني3

قزويناول تذهیب سهیال اسكندري4

فارسدومتذهیب ساره صفايیان5

گیالنسومتذهیب زينب رهنما6

تهراناول گل و مرغمهنا سوال7

فارسدومگل و مرغطاهره مفتاح8

گیالنسومگل و مرغمحسن مرادنیا9

مرکزياول مجسمه سازيعلي غالم نژاد10

قمدوممجسمه سازيرضا آقا براري 11

آذربايجان غربيسوممجسمه سازيرحمان اقبال12

آذربايجان شرقياول طراحي ابراهیم محمديان13

آذربايجان غربيدومطراحي فرزين راه نشین14

فارسسومطراحي علي شیري 15

مرکزياول نگارگريمصطفي شرفي 16

قمدومنگارگرياسدا... فقیفي17

گلستانسومنگارگريرضوان غرب18

فارساول نقاشيالناز عبداللهي19

مرکزيدومنقاشيسمیرا رفیعي20

بوشهرسومنقاشيفاطمه مرادي21
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اسامي هيأت داوران بخش طراحي و نقاشي:
علي ندايي 	 
همايون ثابت مطلق 	 
مجید اسلمي 	 

اسامي هيأت داوران بخش مجسمه سازي:
مرتضي ترسلي 	 
پريسا خضابي 	 
نادر قشقايي	 

اسامي هيأت داوران بخش پوستر:
مرتضي محالتي 	 
هما دلواري 	 
پیمان پورحسین	 

اسامي هيأت داوران بخش نگارگري- گل و مرغ- تذهيب: 
علي اصغر تجويدي 	 
عباس سلیماني 	 
محمدولي محمدي رحماني 	 
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)21(
جشنواره بين المللي شعر رضوي  به زبان تركی آذری

استان: آذربايجان غربي

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هفتمين جش�نواره بين المللي ش�عر رضوي به زبان تركي 
آذري، از س�ري برنامه ه�اي موضوع�ي دهمين جش�نواره 
بين المللي امام رضا)ع( در مهرماه 91 در استان آذربايجان 
غربي برگزار ش�د. 92 اثر از ش�اعران خارجي و 265 اثر از 
شعراي داخل كشور به دبيرخانه جشنواره رسيد كه پنج اثر 

داخلي و پنج اثر خارجي به عنوان آثار برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از سخنان حجت االسالم كريمي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان غربي و 
دبير جشنواره در اختتاميه مراسم 

امس��ال با توجه به فراخواني ها و بازتاب آن از طريق ش��بكه جهاني س��حر و زهرا تي وي ترکیه بیشترين 
آثار به دبیرخانه هفتمین دوره شعر رضوي به زبان هاي ترکي و آذري ارسال شده است. در هفتمین دوره 
جشنواره شعر رضوي 20 نفر میهمان خارجي از کشورهاي آذربايجان، عراق، ترکیه و ساير کشورها حضور 
دارند. انتش��ار کتاب و توزيع فیلم که ش��امل مجموعه آثار دوره هاي گذش��ته است و نیز تشكیل شوراي 

شعر به منظور اطالع رساني از طريق شبكه هاي داخلي و خارجي از ويژگي هاي جشنواره امسال است.

بخشي از سخنان آقاي وحيد جالل زاده، استاندار آذربايجان غربي در مراسم اختتاميه
جش��نواره ش��عر رضوي فرصت مغتنمي است تا درياي خروش��ان آموزه هاي قرآني زمینه آشنايي هر چه 
بیش��تر نس��ل جوان با فرهنگ اهل بیت به ويژه امام هش��تم ش��یعیان حضرت علي بن موسي الرضا)ع( و 
کريمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( فراهم ش��ود. بايد از برکات فرهنگ غني رضوي و اهل بیت 
عصمت و طهارت به خوبي اس��تفاده کنیم. يكي از باورهاي عمیق اعتقادي ش��یعه مس��أله امامت است و 
مسأله امامت زمینه ساز احیاي همه ارزش هاي انساني است و در برگزاري اين گونه جشنواره ها بايد روي 

بحث محتواسازي بر مبناي اصل واليت پذيري تاکید شود.



89گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

 فهرست برگزيدگان جشنواره بين المللي شعر رضوي )تركي و آذري(

استان/ شهرستانبخشرتبهنام و نام خانوادگيرديف

تبريزداخلياولشكرانه عالم1

اردبیلداخليدوماحسان محمدي2

تهرانداخليسوممهناز صابوني3

مراغهداخليچهارمعارف ساساني4

پلدشتداخليپنجمامره اسدي5

-خارجياولحاج رستم علیزاده6

-خارجيدومرستم توفیق7

-خارجيسومخالد صفي خان8

-خارجيچهارمموسي الرضا حیدر اوا9

-خارجيپنجممهمان گل محمداف10

اسامي هيأت داوران بخش داخلي:
ودود دوستي 	 
حمید واحدي 	 

اسامي هيأت داوران بخش خارجي:
اصغر شاهي زاده	 
عبدا... بحرالعلومي 	 
عارف بزونامي 	 
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)22(
جشنواره ملي نقاشي خط و حروف نگاري رضوي 

استان: خراسان جنوبي 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

دومين جش�نواره ملي نقاش�يخط و حروف نگاري رضوي 
از س�ري برنامه ه�اي دهمين جش�نواره بين المللي امام 
رضا)ع( مهرماه 1391 در اس�تان خراس�ان جنوبي برگزار 

شد. 18 نفر به عنوان صاحبان آثار برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از س�خنان آقاي مطهري فر، مدير كل فرهنگ و ارش�اد اس�المي خراس�ان جنوبي در 
اختتاميه جشنواره 

اين جشنواره جشنواره اي واليي- فرهنگي است که هنرمندان بسیاري از سراسر کشور در 31 رشته در آن 
ش��رکت کردند. دنیاي امروز نیازمند هنر است و نیاز به هنر واليي دارد لذا هنرمندان بايد شايستگي ها و 
قابلیت هاي خود را بیشتر شناخته و از آن به نحو مطلوبي در خلق آثار ايشان استفاده کنند. امروزه بیش 
از هر زمان ديگري نیاز به برگزاري جش��نواره ها و حضور هنرمندان اس��ت که باعث شناس��اندن هنرهاي 

متنوع و اصیل به مردم کشور خواهد شد.

بخشي از سخنان آقاي قهرمان رشيد، استاندار خراسان جنوبي در اختتاميه جشنواره 
ترويج و تبیین هنر، مهمترين رويكرد جش��نواره امام رضا)ع( است. اين جشنواره در سال جاري رقابتهاي 
سازنده اي میان هنرمندان نقاشیخط و حروف نگاري ايجاد کرد و هر ساله رو به گسترش و پیشرفت است. 
هنرمندان نقش مهمي را در خصوص خلق آثار هنري خود ايفا کرده اند لذا بايد روند صعودي خود را در 

راستاي تكامل هنر در اين استان باال برده تا در کسب موفقیت ها و پیشرفتها سرآمد شوند.
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 فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره نقاشيخط و حروف نگاري رضوي 

استان/ شهرستانرتبهبخشنام و نام خانوادگيرديف

اصفهانشايسته تقديرحروف نگاريمريم نصر اصفهاني 1

اردبیلشايسته تقديرحروف نگاريمحمد احدي 2

خراسان جنوبيشايسته تقديرحروف نگاريسعید حیدري3

اصفهانشايسته تقديرحروف نگاريسیداحمد مهدوي4

مازندرانشايسته تقديرحروف نگاريسینا رعیت دوست5

اصفهانسومحروف نگاريآزاده رضواني6

مازندراندومحروف نگاريجمال رمضاني7

کرمانسومحروف نگاريعلیرضا بیت الهي 8

تهرانشايسته تقديرنقاشیخطمحسن رهبري9

خوزستانشايسته تقديرنقاشیخطقدرت اله تاج میرعالي10

اردبیلشايسته تقديرنقاشیخطحسن قره گوزلي11

تهرانشايسته تقديرنقاشیخطمحمد ايماني راد12

خراسان جنوبيشايسته تقديرنقاشیخطراضیه شرفي13

تهرانسومنقاشیخطمحمد نبي احمدي14

خراسان جنوبيسومنقاشیخطسمیه خزاعي مسك15

تهراندومنقاشیخطعظیم فالح16

فارسدومنقاشیخطمجید رستگار17

لرستاناولنقاشیخطسجاد همتي18

اسامي هيأت داوران:
جواد بختیاري 	 
ايرج میرزا علي خاني 	 
خلیل کوئیكي 	 
مجید کاشاني 	 
محمد استانستي 	 
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)23( 
جشنواره پويانمايي   رضوي 

استان: گلستان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

چهارمين جش�نواره پويانمايي  رضوي از س�ري برنامه هاي 
دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( در مهرماه 1391 
در استان گلستان برگزار گرديد. 114 اثر از 24 استان كشور 
به دبيرخانه جشنواره واصل شده و 25 فيلم و 27 فيلمنامه 
به بخش مس�ابقه جش�نواره راه يافتند كه از ميان اين آثار 

سه اثر برگزيده و دو اثر ويژه تقدير شدند.



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 94

بخش�ي از س�خنان آقاي منتظري، مدير كل فرهنگ و ارش�اد اس�المي گلس�تان در اختتاميه 
جشنواره  

آثار برگزيده جش��نواره پويانمايي در تمامي ش��هرهاي استان گلس��تان به نمايش گذاشته مي شود. صد و 
چهارده اثر هنري در قالب فیلم و فیلمنامه به جش��نواره پويانمايي س��یره رضوي ارسال شده است که در 
پايان جشنواره از 3 اثر برگزيده و 2 اثر ويژه، تقدير مي شود. اين جشنواره براي چهارمین سال در استان 
گلس��تان برگزار ش��د که از زمان برگزاري اين جشنواره برکات زيادي در پي داشته است. ترغیب و تشويق 
هنرمند در سراس��ر کشور به معارف رضوي، رشد و ش��كوفايي استعدادهاي هنرمندان در استان را در پي 
دارد و ش��كل گیري آموزش��گاه هاي آزاد پويانمايي از جمله برکات ارزش��مند برگزاري اين جشنواره بوده 

است.

بخش�ي از س�خنان آقاي جمشيدي، معاون سياس�ي امنيتي استانداري گلس�تان در اختتاميه 
جشنواره 

تبلی��غ فرهن��گ رضوي در بین مردم س��بب تقويت آموزه هاي ديني، همبس��تگي ملي، انس��جام وحدت 
متدينین و مردم ايران مي ش��ود. جشنواره امام رضا)ع( در اين مدت موفق عمل کرده و با اين نگاه از اين 
جشنواره با تمام وجود استقبال مي کنیم. در برگزاري اين جشنواره ها در استان ها، در معرفي آموزه هاي 
ديني به ويژه در مورد ائمه اطهار)ع( و حوزه مربوط به امام رضا)ع( خوب اقدام شده و پررنگ جلوه کرده 

است.
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 فهرست برگزيدگان بخش فيلم جشنواره پويانمايي رضوي 

استان/شهرستانرتبهنام فيلمنام و نام خانوادگيرديف
همدانشايسته تقديرحريم حرمفاطمه زندي/ مريم خوش اقبال1
همدانشايسته تقديرسفرمجید سلیمي2
گرگانشايسته تقديرروياي نقاش کوچولوعلي رخشاني3
جايزه ويژهسفر هشتمحامد شريفي4
تهرانتقديرآقاي مهربانعلیرضا گلپايگاني/ بهنام دلداده5
تهرانتقديرعطر عاشقيمجید صبري/ منصوره خطیون6
گرگانسومچشم هاي کاغذيشهرام بیگي/ جواد عظیمي7
تهراندومعطر عاشقيمجید صبري/ منصوره خطیون8
تهراناولآقاي مهربانعلیرضا گلپايگاني/ بهنام دلداده9

اسامي هيأت داوران:
مسعود امامي 	 
امید خوش نظر 	 
روانبخش صادقي 	 
 	

فهرست برگزيدگان بخش فيلمنامه جشنواره پويانمايي رضوي

استان/ رتبهنام فيلمنامهنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

اراكتقديرنگهباناحمد تقوايي1
اردبیلتقديرکبوتران حرمحمید عزيزي2
خوزستانتقديرطوطي و بازرگانعلي آقايي3
يزدسومقاليسید محمدجواد صداقت4
تهراندوماز شهر سردلیال خلیل زاده5
کرمانشاهاولابر رحمتسعید احمديان6

اسامي هيأت داوران:
مسعود امامي 	 
امید خوش نظر 	 
روانبخش صادقي 	 
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)24(
جشنواره سراسري عكس رضوي 

استان: آذربايجان شرقي 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

جش�نواره عك�س رض�وي از س�ري برنامه ه�اي دهمين 
جش�نواره بين الملل�ي امام رض�ا)ع( در مهرم�اه 1391 در 
استان آذربايجان ش�رقي برگزار شد. 358 عكاس با 2800 
اثر در اين جشنواره شركت نمودند كه 48 اثر از 37 عكاس 
به بخش مس�ابقه راه يافتند و 11 نفر به عنوان صاحبان آثار 

برتر انتخاب شدند.
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بخشي از سخنان آقاي داننده، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي در اختتاميه 
آموزه هاي ائمه معصومین)ع( حبل المتین و عروة الوثقي در فهم معاني قرآن است. قرآن فصل مشترك و 
پیامبر)ص( نقطه عطف میان مسلمانان است و هیچ توهیني به ساحت اسالم و قرآن پذيرفته نیست. ائمه 

معصومین)ع( معلمان قرآن و تفسیر زنده و ناطق اين کتاب عظیمند.
هن��ر بهترين ابزار براي تبیین عش��ق و ارادت به امام رضا)ع( ب��وده و در اين میان هنرمندان غبار حرمش 
را کحل بصر نموده و با آهنگ يا ثامن الحجج)ع( زنگار از آيینه دل مي زدايند. اش��ارت هاي پیدا و پنهان 
هنرمن��دان که گاه بر لوحه اي نقش مي بندد و گاه چون کبوتري در حريم حرم حضرت دوس��ت و گنبد 
دلرب��ا و زرک��ش قلب تپنده اي��ران به طواف درمي آيد، همه و همه فّر و ش��كوه آن امام همام را به تصوير 

مي کشند. جشنواره رضوي مجمع دل عشاق و کهكشاني براي معراج دلدادگان است.

 فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره عكس رضوي 

استان/ شهرستانرتبهنام و نام خانوادگيرديف

تهراناولسیدمحسن سجادي 1

تهراندوممهدي طاهري2

مشهدسوممهدي مصباحي 3

مشهدچهارمسجاد انتظار مهدي4

مشهدپنجمامین خسرو شاهي 5

شیرازششمسیدصادق حسیني 6

تبريزهفتميوسف اکبري پابندي7

قوچانهشتمعطا رنجبر زيدانلو8

مشهدنهممحمود بازدار9

زنجاندهمفاطمه قلويسي10

مشهديازدهمرضا نظام دوست11

اسامي هيأت داوران:
-  اسماعیل عباسي	  عباس میرهاشمي  
- محمدمهدي رحیمیان	  مجید ناگهي   
فرهاد سلیماني 	 
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)25(
جشنواره مديحه سرايي و چاووشي خواني رضوي 

استان: اردبيل

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هفتمين جش�نواره سراسري مديحه س�رايي و چاووشي 
خواني رض�وي از س�ري برنامه ه�اي دهمين جش�نواره 
بين المللي امام رضا)ع( در ش�هريور ماه 1391 در اس�تان 

اردبيل برگزار شد.
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بخشي از سخنان حجت االسالم حسيني راد، امام جمعه بخش الهرود مشكين شهر در اختتاميه 
اين جش��نواره ها در قالب هاي فرهنگي مي تواند بس��یاري از آسیبها را کاهش دهد. وجود امامزادگان در 
اين منطقه مايه خیر و برکت است. جشنواره مديحه سرايي در مناطق استان عاملي براي افزايش معنويت 

و گرايش جوانان به امامان و مباحث اعتقادي است.

بخشي از سخنان آقاي عزيزي، سرپرست فرمانداري شهرستان مشكين شهر در اختتاميه 
عظمتي که بارگاه مقدس رضوي به اين س��رزمین بخش��یده است عظمتي جاودانه بوده و همیشه روشنگر 
اهداف و راه تبیین ش��ده اس��ت که مي توانیم با تكیه بر سیره و سلوك ائمه هدي به ويژه فرهنگ رضوي، 
جامعه اسالمي خود را به سمت رشد و تعالي واقعي حرکت دهیم. جشنواره هاي مديحه سرايي و چاووشي 

خواني در اردبیل و جشنواره امام رضا)ع( در کل کشور اعتبار جهاني به کل ايران بخشیده است.

بخشي از سخنان آقاي شرفي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اردبيل در اختتاميه
واليت هديه روشن و اساس عنايت خداوندي بر خلق و مواليمان آقا علي بن موسي الرضا)ع( نماد مهرباني 
خدا با کائنات است. امام رئوفي که رأفت و مهرباني از قلب آسماني اش سرچشمه مي گیرد و بزرگي و بي 
کرانگي، در امتدادش جريان مي يابد. هشتمین خورشید واليت بهانه عشق ورزيدن و دوست داشتن است. 
او امیر دلهاس��ت و بر دلهاي عاش��ق حكومت مي کند. سلطان خراسان آشناي هر دور و نزديك و بزرگ و 
کوچك است. او مشهد را به واسطه حضورش به »طور« تبديل کرده که اينك میقات میلیونها انسان است.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره مديحه سرايي و چاووشي خواني رضوي 

استان/ رتبهبخشنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

هديه ويژهتجلیل از مداحان دفاع مقدسحسن فتحي1
هديه ويژهتجلیل از مداحان دفاع مقدسبهروز سرباز2
هديه ويژهتجلیل از مداحان دفاع مقدسکريم محمدي3
هديه ويژهتجلیل از مداحان دفاع مقدسسیدمحمد عاملي4
هديه ويژهتجلیل از مداحان دفاع مقدسحسن مكارمي5
هديه ويژهمداحان پیشكسوتسلیم موذن زاده اردبیلي6
هديه ويژهمداحان پیشكسوتمحمدباقر تمدن7
هديه ويژهمداحان پیشكسوتعبدالحسین نجارباشي8
هديه ويژهمداحان پیشكسوتاکبر ساجدي9
هديه ويژهمداحان پیشكسوتشهروز بیوك آقازاده اردبیلي10
هديه ويژهمداحان پیشكسوتسیدمحمد عاملي11
هديه ويژهشاعران حوزه فرهنگ رضويعسگر شاهي زاده12
هديه ويژهشاعران حوزه فرهنگ رضويحسین غفاري13
هديه ويژهشاعران حوزه فرهنگ رضويغالمرضا هادي14
هديه ويژهشاعران حوزه فرهنگ رضوييوسف معزي15
هديه ويژهشاعران حوزه فرهنگ رضويرسول ناصر آزاد16
هديه ويژهتالشگران و خادمان رضويعلي امام قلي زاده17
هديه ويژهتالشگران و خادمان رضويصاحبعلي رام سادات18
هديه ويژهتالشگران و خادمان رضوياصول الدين محبوبي19
شايسته تقديرمقاالت پژوهشيسمیرا اصالني20
شايسته تقديرمقاالت پژوهشيعلي دژباني21
شايسته تقديرمقاالت پژوهشيموسي تقوي نمین22
شايسته تقديرمقاالت پژوهشيمسلم نوروززاده23
کرمانسوممقاالت پژوهشيمريم ابراهیمي24
چهارممقاالت پژوهشيعسگر آرمون25
چهارممقاالت پژوهشيعبدا... اسدي26
نیراولشعرعلي سعادتخاني27
اردبیلدومشعراحسان محمدي28
اردبیلسومشعرپیام جهانگیري29
اردبیلسومشعرمحمدرضا بهرام30
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خلخالچهارمشعرمالحت نادري31
اردبیلچهارمشعرسمیرا پیرزاده32
خلخالپنجمشعرپرناز قرباني33
اردبیلششمشعرمريم علیزاده34
واحد اخبار و اطالعات صدا و سیما 35

اردبیل
سپاسرسانه هاي فعال

سپاسرسانه هاي فعالخبرگزاري ايرنا36
سپاسرسانه هاي فعالخبرگزاري فارس37
سپاسرسانه هاي فعالخبرگزاري شبستان38
سپاسرسانه هاي فعالخبرگزاري مهر39
سپاسرسانه هاي فعالنشريه پیام اردبیل40
سپاسرسانه هاي فعالنشريه طنین حق41
سپاسرسانه هاي فعالنشريه اردبیل فردا42
اردبیلدومچاووشي خوانيکريم جماعتي ثمرين43
تفرشسومچاووشي خوانيگروه ثامن الحجج44
مشكین شهرچهارمچاووشي خوانيگروه برادران اسمعیلي45
مینابچهارمچاووشي خوانيگروه صدف46
آستانه اشرفیهپنجمچاووشي خوانيمحمدخسرو پرويزي47
مشكین شهردوممداحيمحمد اسمعیلي48
اردبیلسوممداحيمحبوب شاهعلي پور49
يزدچهارممداحيمصطفي راغب50
مشكین شهرپنجممداحيجالل اسمعیلي51
اردبیلششممداحيمسعود غفراني52
اراكششممداحيياسر اسمعیلي53
مشهدهفتممداحيجواد سلیماني تربتي54
آستانه اشرفیههشتممداحيمحمدخسرو پرويزي55

اسامي هيأت داوران:
-  لطیف کاظمي 	  قاسم رفعتي    
-  عسگر شاهي زاده 	  شاپور اماني    
-  ودود مؤذن	  صالح عاصم کفاش اردبیلي   
-   مهدي میرزا رسول زاده	  شهروز حبیبي    
-  موسي رجبي اصل	  اسد نیكفال    
سعید نوريان	 
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)26(
جشنواره ادبيات كودك و نوجوان رضوي 

استان: چهار محال و بختياري 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هفتمين جشنواره ادبيات كودك و نوجوان رضوي از سري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( در 
مهرماه 1391 در ش�هركرد برگزار ش�د. تعداد 1750 اثر به 

دبيرخانه جشنواره واصل شد.
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 بخشي از سخنان آقاي عنابستاني، استاندار چهارمحال و بختياري در اختتاميه جشنواره  
مس��یر رشد کودکان و نوجوانان در جهت آرمانهاي الهي، هدف اين جشنواره است. جهت گیري در مسیر 
ارزشها و بهره گیري از ابزار هنري به فیض وجودي امام رضا)ع(، بهره گیري در جهت رشد و تكامل است. 
آنچ��ه در اين نوع ادبیات عالوه بر س��اختار بر ارزش يك اثر مي افزاي��د، بهره مندي از مؤلفه هاي تكامل 
بش��ري اس��ت. ادبیات کودك و نوجوان ي��ك تالش هنرمندانه در قالبهاي مختل��ف براي هدايت کودك و 

نوجوان به سمت رشد به زبان و شیوه اي در سطح فهم اوست.

بخش�ي از س�خنان آقاي گنجي،  مدير كل فرهنگ و ارشاد اس�المي چهارمحال و بختياري در 
اختتاميه جشنواره 

نقش و جايگاه شناس��اندن ارزش هاي فرهنگي و انديش��ه هاي واالي انس��اني در تربیت ادبي کودکان و 
نوجوانان اهمیت بس��زايي دارد. ذوق ادبي کودکان و نوجوانان زماني به غلیان مي افتد که س��خن و بیان 
تازه اي آنها را به شنیدن و خواندن جذب نمايد. شناسايي نیازها و ويژگي هاي سني اين قشر مي تواند با 
ارايه تصويري جديد در مضمون و محتوا به هدايت احساسات و دغدغه هاي کودکان و نوجوانان بینجامد. 
ادبیات روش انديشیدن خالق و سازنده را به کودك آموخته و او را با نقش خود در زندگي آشنا مي کند. 
اين جشنواره با رويكرد علمي به ادبیات، شعر و قطعه ادبي و بهره مندي از اساتید ادبي در کیفیت بخشي 

به ادبیات عمل مي نمايد.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره ادبيات كودك و نوجوان رضوي

شهرستانرتبهگروه سنيبخشنام و نام خانوادگيرديف
سارياولکودكشعرمحیا جوادي1
يزد- بافقدومکودكشعرمريم برزگري2
اردبیل- نمینسومکودكشعرنیلوفر ثمودي3
گلستان- گرگاناولکودكداستانگلناز عبدي4
کردستان- بیجاردومکودكداستانشكوه آقا میرزايي5
اردبیلسومکودكداستانهديه جعفري6
شهرکرداولکودكقطعه ادبيسیده سارا کاظمي7
خوزستان- شوشتردومکودكقطعه ادبيفاطمه ساقي زاده8
کردستان- سريش آبادسومکودكقطعه ادبيفاطمه حیدري9
شهرکرداولنوجوانشعرآرزو سبزوا10
گلستان- رامیاندومنوجوانشعرپرستو گلسرخي11
نیشابورسومنوجوانشعرسیدهادي موسوي12
شهرکرداولنوجوانداستانمعصومه عظیمي13
گرگاندومنوجوانداستاننسیم طیاري14
شهرکردسومنوجوانداستانخديجه بخشي15
مشهداولنوجوانقطعه ادبيفائزه خیامي نژاد16
لرستان- خرم آباددومنوجوانقطعه ادبيالهه رشیدي چگني17
کرمانشاه- سنقرسومنوجوانقطعه ادبيسعیده ترکمني18
شهرکرداولبزرگسالشعرلیال جعفري19
گرگاندومبزرگسالشعرحسین عبدي20
قمسومبزرگسالشعرمحمد کامراني اقدام21
اصفهاناولبزرگسالداستانفرزانه زيرك پور22
لرستان- دوروددومبزرگسالداستانسیدمحسن حسیني23

چهارمحال و بختیاري- سومبزرگسالداستانامید مرداني24
بروجن

فارس- جهرماولبزرگسالقطعه ادبيفاطمه نیك عهد25
آذربايجان غربي- خويدومبزرگسالقطعه ادبيمحمد صفاجو26
شهرکردسومبزرگسالقطعه ادبياشكان عظیمي27
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)27(
جشنواره سفرنامه نويسي و خاطره نويسي رضوي 

استان: ايالم

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

شش�مين جش�نواره س�فرنامه نويس�ي و خاطره نويس�ي 
رض�وي از س�ري برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي 
امام رضا)ع( ش�هريورماه 1391 در ايالم برگزار شد. 200 اثر 
به دبيرخانه جش�نواره رس�يد كه 16 اثر به عنوان آثار برتر 

معرفي شدند.
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بخشي از سخنان آقاي گهرسودي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ايالم در اختتاميه جشنواره  
از اهداف اين جش��نواره اش��اعه و ترويج فرهنگ رضوي، گس��ترش فعالیت هاي فرهنگي هنري و مذهبي 
مرتب��ط با س��یره ائمه معصومی��ن)ع( بويژه امام رض��ا)ع( و تجلیل از پديدآورندگان آث��ار برتر در موضوع 
ش��خصیت و معارف امام رضا)ع( اس��ت. در اين جشنواره از کتاب »خدا و تجلي توحید در انديشه رضوي« 
مجموعه اي از مقاالت استادان، فرهیختگان و اعضاي هیأت علمي دانشگاه هاي کشور که در سال 89 در 

همین زمینه به رشته تحرير درآمده اند رونمايي مي شود.

بخشي از سخنان حجت االسالم والمسلمين محمدنقي لطفي، امام جمعه ايالم 
س��یره علمي و عملي امام رضا)ع( در ابعاد مختلف بايد بیش از پیش براي مردم جامعه بويژه نس��ل جوان 
تبیین ش��ود. امام رضا)ع( مسأله واليت و جانشیني پیامبر اکرم)ص( را آشكار کرد ولي به اين مسأله مهم 
در س��یره علمي ايش��ان کمتر پرداخته ش��د. بزرگترين اقدام امام رضا)ع( انقالب فرهنگي و جنبش علمي 
است. ايشان در مسؤولیت خطیر امامت، با دانش، علم و جايگاه معنوي خود براي تبیین دين اسالم تالش 

کرد. نخبگان و دانشمندان و توده مردم بايد بیش از پیش از سیره امام رضا)ع( بهره بگیرند.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره سفرنامه نويسي و خاطره نويسي رضوي 

استان/ شهرستانرده سني نام و نام خانوادگيرديف

کرمانشاهباالي 18 سالعايشه صديقي1

کرمانشاهباالي 18 سالسید ابراهیم پیره2

مشهدباالي 18 سالامیر مرادي راد3

مشهدباالي 18 سالمنصوره ناقدي مهر 4

تبريزباالي 18 سالموسي کاظم زاده5

مشهدباالي 18 سالمهسا مرادي راد 6

مشهدباالي 18 سالکبري صیفي7

ايالمباالي 18 سالندا عبداللهي 8

بافقزير 18 سالالهام افسري 9

بافقزير 18 سالمريم افسري10

تهرانزير 18 سالمريم ستايش فر11

مشهدفائزه خیامي نژاد12

کرمانزير 18 سالشیما شهیدزاده13

قمزير 18 سالسیده رويا صبح خیز 14

مشهدزير 18 سالمحمد مرادي راد 15

ايالمزير 18 سالفائزه دستیاري16

اسامي هيأت داوران:
علي حسن سهراب نژاد	 
امیرعباس عزيزي فر 	 
محمدعلي قاسمي 	 
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)28(
جشنواره سراسري تئاتر زائر 

استان: جنوب كرمان 

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

اولين جش�نواره سراس�ري تئاتر زائر از س�ري برنامه هاي 
دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( در شهريور ماه 
1391 در جنوب كرمان، شهرس�تان جيرفت برگزار گرديد. 
تعداد 50 اثر به دبيرخانه جش�نواره رسيد كه از اين تعداد 

11 اثر به عنوان آثار برگزيده معرفي شدند.
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بخش�ي از سخنان حجت االسالم والمس�لمين سيداحمد حس�يني، مدير كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي جنوب كرمان و دبير جشنواره در اختتاميه 

احیاي س��یره رض��وي و توجه به برنامه ه��اي فرهنگي با توجه ب��ه دغدغه هاي مق��ام معظم رهبري در 
خصوص مسايل فرهنگي در جنوب، از جمله اهداف برگزاري اين جشنواره است. برنامه هاي ديني معنوي 
و فرهنگي اس��اس و هويت ماس��ت و بايد به آن توجه بیش��تري نمايیم و براي مقابله با تهديدات دشمنان 

خصوصاً جنگ نرم بايد با برگزاري همین جشنواره ها، جوانان و نوجوانان را واکسینه نمايیم.

بخشي از سخنان حجت االسالم عسكري، امام جمعه جيرفت در اختتاميه 
هر جامعه اي که نتواند انديش��ه خود را به زبان هن��ر بیان کند، اعتقادات و ارزش هاي مورد اعتماد او در 
جري��ده عالم ثبت نمي ش��ود و جامع��ه اي مي تواند به احوال و ارزش هاي خود مه��ر جاودانگي بزند که 
هنر داش��ته باش��د. هنري که در قالب ش��عر و تئاتر و... پیاده مي ش��ود از عوامل ماندگاري ارزش هاست. 
تأثیرگذاري هنر در جهان عمیق است. اگر جامعه اي با زبان هنر بیگانه باشد از خود بیگانه مي شود. قرآن 

هنر الهي و دين هنر جاودانه الهي است.

بخشي از سخنان آقاي ابراهيم غنچه پور، فرماندار جيرفت در مراسم اختتاميه 
اگر ما نگاهي به تاريخ بیندازيم مي بینیم که ريش��ه هاي اصیل تئاتر در آيین مذهبي ماس��ت. در حادثه 
کرب��ال همین تعزيه خواني ه��ا، واقعیات را در اعماق وجود ما وارد مي کند. ب��ه همین جهت بايد در اين 
عرصه ها حرکت هاي تازه اي را آغاز کنیم. خدا را شاکريم امروز به بهانه والدت حضرت ثامن الحجج)ع( 

حرکت هاي بسیار خوب و زيبايي از سیره ائمه اطهار در کشور اجرا مي شود.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره تئاتر زائر 

استان/ رتبهبخشعنوان نمايشنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

شايسته تقديرآثار گرافیكيمعرکهپوريا سلطاني زاده1
شايسته تقديرآثار گرافیكيپريدن با يك پاي برهنهمعصومه آراسته2
برگزيدهطراحي صحنهسید سجاد عابدي3
شايسته تقديرمتن302مهدي حشمتي4
سوممتنغريب پیر چوگانمهرداد بهزادي5
سوممتنغريب پیر چوگانصادق صوغاتي6
دوممتنپريدن با يك پاي برهنهفاطمه رادمنش7
شايسته تقديرکارگرداني302مهدي حشمتي8
شايسته تقديرکارگردانيرفتن يا ماندنپژمان مهراب پور9
سومکارگردانيرنج نامه گنج نامهمنوچهر صبوري10
دومکارگردانيپريدن با يك پاي برهنهفاطمه رادمنش11
شايسته تقديربازيگري زنزير طاق هفتمزهرا نادري12
دومبازيگري زنرنج نامه گنج نامهآرزو جعفري13

فريان دانشیار 14
)خردسال(

شايسته تقديربازيگري زناشك آهو

دومبازيگري مردتوبه آخرمیثم سرآباداني15
دومبازيگري مردرنج نامه گنج نامهمنوچهر صبوري16
شايسته تقديربازيگري مرداشك آهوعلیرضا احمدزاده17
سومبازيگري مردرفتن يا ماندناحمد مسافري18

نمايش پريدن با يك پاي برهنهفاطمه رادمنش19
برگزيده

نمايش رنج نامه گنج نامهمنوچهر صبوري20
برگزيده

اعضاي هيأت داوران:
افشین خورشید باقري 	 
- علي محمد رادمنش 	  رضا صمدپور  
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)29( 
كنگره ملي شعر رضوي 

استان: كرمان

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

هفتمين كنگره سراس�ري ش�عر رضوي از سري برنامه هاي 
دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( در ش�هريورماه 
1391 در اس�تان كرم�ان برگ�زار ش�د. تع�داد 3260 اثر به 
دبيرخانه جش�نواره رس�يد ك�ه از اين تعداد هش�ت اثر به 

عنوان آثار برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از س�خنان آقاي احمد س�عيدي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اس�المي كرمان در مراسم 
افتتاحيه

نگاه ما در برگزاري کنگره ش��عر رضوي کرمان، نگاهي با ابعاد جهاني اس��ت. آنچنان که ساير برنامه هاي 
جش��نواره فرهنگ��ي و هنري ام��ام رضا)ع( با رويك��ردي جهاني تعريف و برگزار مي ش��وند و اصوالً هدف 
جشنواره در کالن، گسترش اين رويداد مهم در سطح جهان است. مجموع آثار رسیده به هفت دوره کنگره 
شعر رضوي کرمان بیش از 15 هزار اثر است که از میان آنها دست کم 5 هزار اثر ناب و آثاري که قابلیت 

انتشار در عرصه عمومي را دارند ثبت و ضبط شده است.

بخش�ي از س�خنان حجت االسالم والمس�لمين س�يد يحيي جعفري، امام جمعه كرمان درباره 
كنگره شعر رضوي 

ش��اعران بويژه شاعران جوان در مسیر شناخت اهل بیت)ع( بايد تالش کنند، دقت در کالم آن بزرگواران 
نتايج درخش��اني دارد. اين نور رضوي در اش��عار و کالم آنها متجلي مي ش��ود و دلهاي مخاطبان را نیز به 
ش��وق مي آورد و همراه خود مي کند. امام رضا)ع( مي فرمايند دوس��ت هر کس عقل و خرد او و دشمن 

وي بي عقلي و بي خردي است.

بخشي از سخنان آقاي اسماعيل نجار، استاندار كرمان در خصوص كنگره شعر رضوي 
همه افرادي که در مسیر ترويج فرهنگ رضوي قدم برمي دارند بايد رفتار و عملكرد آنان مطلوب حضرت 
رضا)ع( باش��د. سرودن ش��عر در مدح و ثناي ائمه معصومین)ع( بهترين راه شكرگزاري در برابر نعمت اين 
ذوق خدادادي و قريحه اي اس��ت که خداي تعالي به ش��اعران عنايت کرده اس��ت. خداوند متعال شاعر و 

شعري که در خدمت ائمه اطهار)ع( باشد را ماندگار و البته تأثیرگذار مي داند.
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 فهرست برگزيدگان كنگره شعر رضوي 

استان/ شهرستانرتبهنام و نام خانوادگيرديف

اصفهاناول عباس شاه زيدي 1

يزددومعالیه مهرابي2

نیشابورسومخدابخش صفادل3

خوزستانچهارممیثم خالديان4

خمینپنجمفاطمه آل طاهر5

خوزستانششمزهرا شعباني6

تهرانهفتممنصوره اسحاق زاده7

اردبیلهشتماحسان محمدي8

کرمانشايسته تقدير محمدحسن اسفنديارپور9

کرمانشايسته تقديرشیما مظهري صفات10

اسامي هيأت داوران:
عباس باقري 	 
محمدعلي بهمني 	 
محمدکاظم کاظمي 	 
سیدعلي میرافضلي 	 
زهیر توکلي 	 
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)30(
جشنواره ملي نمايش هاي آييني در فرهنگ رضوي 

استان: كهگيلويه و بويراحمد

مجري: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

اولين جش�نواره ملي نمايش هاي آييني در فرهنگ رضوي 
از س�ري برنامه ه�اي دهمي�ن جش�نواره بين المللي امام 
رضا)ع( ش�هريورماه 1391 در استان كهگيلويه و بويراحمد 
برگزار ش�د. از ميان آثار رس�يده 6 اثر به عن�وان آثار برتر 

معرفي شدند.



115گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

بخش�ي از س�خنان آقاي دكتر فداكار،  معاون اداري و مالي وزير و رئيس شوراي سياستگذاري 
جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

بسیاري از ارزش ها را مي توان در قالب هنر، ماندگار کرد و عالقه اي که مردم ايران به امام رضا)ع( دارند 
با هنرهاي گوناگون به ساير ملت ها و نسل ها منتقل شده است. يكي ديگر از برنامه ها براي شناخت امام 
رضا)ع( جشنواره شعر رضوي است که تاکنون به زبان فارسي، عربي و آذري برگزار مي شد و زبان کردي 
نیز از اين پس به آن اضافه مي شود. در راستاي گسترش فعالیت ها براي شناخت امام هشتم)ع( جشنواره 
بین المللي امام رضا)ع( پس از 10 س��ال برگزاري به بنیاد امام رضا)ع( ارتقا مي يابد و از س��ال بعد تحت 

عنوان يك بنیاد بین المللي مستقل فعالیت مي کند.

بخشي از سخنان آقاي امين كمالوندي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي كهگيلويه و بويراحمد 
و دبير همايش نمايش هاي آييني در فرهنگ رضوي 

از سلطان عشق، علي بن موسي الرضا)ع( سخن گفتن کاري بسیار دشوار است و اگر هم ممكن باشد فقط 
از دس��ت و زبان دل برمي آيد. بي ش��ك هنرمند که با دست و زبان و چشم و گوش و البته دل خلق اثری  
مي کند و مي آفريند، مي تواند ارادت و عشق خود را به خورشید هشتم آسمان واليت آن گونه که بايد و 
ش��ايد به زيباترين شكل نشان دهد. نشان دادن وسعت بیكرانه ابعاد شخصیتي امام رضا)ع( به وسیله ابزار 
هنر کاري بس شگرف است که اگر تا ابد ادامه يابد همچنان تازه و حرف هاي ناگفته بسیاري باقي خواهد 
ماند. اين توفیق بزرگي اس��ت که به عنوان خادمي کوچك در عرصه اين اتفاق بزرگ فرهنگي )جش��نواره 

بین المللي امام رضا)ع(( براي شناساندن آن امام رئوف و فرهنگ منور رضوي خالصانه خدمت مي کنم.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره نمايش هاي آييني در فرهنگ رضوي 

نام نام نويسندهنام اعضاي گروهنام گروهرديف
کارگردان

سیدعبدا... نوري- سعید آذرگون- حسین بخرديان- هلیا1
پژمان باقرپور- پژمان امیرنژاد- مهران امیرپور- 

پژمان يعقوب آزاد- محمدباقر حیدري

سیدرضا سیدرضا رفیعي
رفیعي

حسن عنايت پور- قاسم قنبري- احسان طرزقي- سفیر2
اسماعیل قره باغي- مجتبي رفیعي- علي گود 

آسیايي- محسن نذري- فرشته حالجیان- خديجه 
فاتحي زاده- محمدعلي گود آسیايي- سجاد عنايت 

پور

مصطفي عنايت 
پور

مصطفي 
عنايت پور

طاهر اختايي- امیر زارعي- امیر تقي پور- احمد رهي بجنورد3
زعفراني- بهاره احمدي پور- زهرا طاهري- غالمرضا 

يوسفي- حامد عالمي پور- فاطمه ملكي- عتیه 
يوسفي- جالل کاملیان- علیرضا موحدي

مهدي عباس جانفدا
کشمیري

رحمان شاه محمدي- اسرين امیني- امیر زارع پیوند4
زاده- شیروان رضازاده- زينب رضواني- مفیده زارع 
زاده- شیروان رشیدي- اسماعیل صادقي- شهرام 

سلیمي- داينار عاليي- فرشته شاه محمدي- محمد 
زارع زاده- دلینا امان الهي- شهرام رستم پور- فرهاد 
قیصريان- واحد شباني- احسان زارع زاده- رضا زارع 

زاده- دياگو بهرامي- هوشیار کريم پور

امیر زارع امیر زارع زاده
زاده

علي آتشاني- محمدرضا سعادتي- هادي قمیشي- عشق5
هاره قمیشي- حسن آتشاني- مهسا هراتي- مرضیه 

کمالي

مهسا امیر آتشاني
هراتي

رويا سعیدي- مجید درخشنده فر- لیال میعاد جوان6
قرباني- عباس جلیل زاده- پويان عطايي- مريم 

دوستي- امین پناهي- محمدامین معقولي زاده- امیر 
سروري- آرش جانساري- سعید مصلحي

پويان مرتضي شاه کرم
عطايي

اسامي هيأت داوران:
دکتر محمدحسین ناصر بخت 	 
دکتر اردشیر صالح پور 	 
انوشیروان ارجمند	 
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)31(
جشنواره فيلم مستند و فيلمنامه رضوي 

استان: تهران 

مجري: مركز گسترش س�ينماي مستند و تجربي وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي

هفتمين جشنواره فيلم مستند و فيلمنامه نويسي رضوي از 
سري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 
در ش�هريور ماه 1391 در اس�تان تهران برگ�زار گرديد. در 
مجم�وع 83 فيل�م و 141 فيلمنام�ه به دبيرخانه جش�نواره 
رس�يد ك�ه 7 فيلم و 8 فيلمنامه به عن�وان آثار برتر معرفي 

شدند.
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بخشي از سخنان آقاي شفيع آقا محمديان، رئيس مركز گسترش سينماي مستند و تجربي در 
اختتاميه 

ما صرفاً براي ارايه آمار، جش��نواره فیلم رضوي را برگزار نمي کنیم و از آنجا که به دنبال آس��یب شناسي 
آن هم بوديم به س��راغ يك تقس��یم بندي جدي رفتیم و قرار شد امسال فقط مستندهاي کوتاه و بلند در 
جشنواره نمايش داده شود و با توجه به فقر فیلمنامه که در زمینه فیلم رضوي احساس مي شود، مسابقه 
فیلمنامه را هم در کنار اين بخش برگزار کرديم. قرار اس��ت در جش��نواره س��ال بعد فیلمهاي انیمیشن و 
داس��تاني کوتاه نمايش داده ش��ود و در سال بعد هم فیلم هاي س��ینمايي و تله فیلم. هر سال هم بخش 

فیلمنامه در کنار بخش اصلي حفظ مي شود.

بخشي از سخنان آقاي جليل عرفان منش، معاون امور آثار سينمايي و سمعي و بصري سازمان 
سينمايي كشور در اختتاميه 

از آقاي ش��فیع آقا محمديان براي تهیه مقدمات تولید فیلم مستندي حاوي نظرات هنرمندان در اعتراض 
به اهانت به س��احت رس��ول ا...)ص( تشكر مي نمايم. اين واقعیت را نمي توانیم کتمان کنیم که متأسفانه 
س��اختار کیفي برخي از آثاري که تولید مي کنیم، تناس��بي با ش��أن و منزلت ائمه اطهار و فرزندان آنها 
که درباره ايش��ان فیلم مي س��ازيم ندارد. به عبارت ديگر آثاري که به عنوان آثار ارزش��ي و درباره زندگي 
ائمه تولید مي ش��ود، کیفیت مناسبي ندارد و به همین نسبت هم مخاطب ندارند. اقتباس از تاريخ، امري 
تخصصي است و کسي که قلم برمي دارد و از تاريخ اقتباس مي کند بايد اهل تاريخ بوده و درك تاريخي 

داشته باشد.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره فيلم مستند و فيلمنامه رضوي 

عنوان فیلمنامه/ نام و نام خانوادگيرديف
رتبهقسمتبخشعنوان فیلم

تقديرانیمیشنفیلمنامهمسافران مرورحیم کريم زاده1
تقديرداستاني کوتاهفیلمنامهروي جاده برفيسید مرتضي سبز قبا2
دومداستاني کوتاهفیلمنامهسفر به ديگر سومحمدرضا شايان نژاد3

هواي ابري نشانه احمد تقوايي4
اولداستاني کوتاهفیلمنامهباران نیست

خادمان امام حبیب ا... صحرانورد5
تقديرمستندفیلمنامهرضا)ع(

خادمان امام رايموند هواکیمیان6
تقديرمستندفیلمنامهرضا)ع(

تقديرداستاني بلندفیلمنامهلطف آبادسید احمد موسوي7
دومداستاني بلندفیلمنامهپابوسراحله کرمي8
اولداستاني بلندفیلمنامهزيارتمحمود غفاري9
اولداستاني بلندفیلمنامهزيارتسعید فرهادي10
تقديرتحقیق و پژوهشفیلمعكاسي زيارتيرئوف دشتي11

دستهايمجتبي مقني12
تقديردستاورد فنيفیلم فیروزه اي

تقديردستاورد فنيفیلمدر سايهالهام حسامي13
تقديرکارگردانيفیلمآن مرد سبد داردحمید هاشم زاده14
تقديرکارگردانيفیلمزادگاه خورشیدمحسن عباسي سرچشمه15
تقديربرگزيده بهترين فیلم کوتاهفیلمزادگاه خورشیدمحمدرضا طايفي16
تقديرتهیه کنندگيفیلمجاده واليتعباس مهاجران17

اسامي هيأت داوران بخش فيلمنامه:
-  جواد کاسه ساز 	  علي اکبر قاضي نظام  
-  هادي کريمي 	  حبیب ا... بهمني    
جعفر حسني 	 

اسامي هيأت داوران بخش فيلم:
-  نرگس آبیار 	  محمدعلي فارسي    
-  مصطفي دااليي 	  سهیل کريمي     

احمدجان میرزايي 	 
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)32( 
همايش صحيفه رضويه

استان: تهران

مجري: دانشگاه امام صادق)ع(

همايش علمي پژوهشي صحيفه رضويه از سري برنامه هاي 
دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( ب�ا محوريت 
كت�اب »صحيف�ه الرضوي�ه الجامعه« در مهرم�اه 1391 در 
س�الن همايش هاي دانش�گاه امام صادق)ع( برگزار ش�د. 
تع�داد 60 مقاله به دبيرخانه همايش رس�يد و تعداد 5 اثر 

به عنوان آثار اول تا سوم معرفي شدند.
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 بخشي از سخنان آقاي دكتر حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در همايش صحيفه رضويه
برنامه هاي متنوعي از جمله جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( در کش��ور به مناسبت دهه کرامت برگزار 
مي ش��ود که امروز يكي از ش��خصیت هاي عالم که تألیفات گوناگوني درباره تفاسیر قرآن و احاديث اهل 
بیت)ع( دارند تجلیل مي شوند. بنده آيت ا... ابطحي را از همان دوره دانشجويي در سال 68 مي شناختم 
و ايشان زحمات بي وقفه اي در شناسايي اهل بیت)ع( به مخاطبان دارند از جمله تدوين 100 اثر به چاپ 
رسیده است و صدها اثر منتشر نشده دارند که کار کمي نیست. آنهايي که دستي در تحقیق و تتبع دارند 
مي دانند که تألیف يك اثر پژوهشي متقن و مستحكم چه زحماني در بردارد. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي از بزرگان علم و ادب و دانش تجلیل به عمل مي آوريم.

بخش�ي از سخنان حجت االس�الم ميرلوحي،  مدير كل امور بين الملل دانشگاه امام صادق)ع( 
در همايش 

متأس��فانه يكي از معارف اهل بیت)ع( که از آن غافل هس��تیم مس��أله ادعیه و زيارت معصومین)ع( است 
که هیچ وقت به دعاها و زيارت ائمه)ع( به ديد منبع و منش��أ معرفتي نگاه نكرديم. آيت ا... موحد ابطحي 
مؤل��ف کتاب ارزش��مند صحیفه رضويه با اين ديد آثار ارزش��مندي از صحیفه نبوي��ه تا صحیفه رضويه را 
براي ش��ناخت بیشتر معصومین)ع( تألیف کرده اند که کارهاي علمي ايشان در اتقان و استواري بي نظیر 
اس��ت. ايشان از بین 130 کتاب معتبر تاريخي و روايي، بیش از 160 دعا از امام رضا)ع( و فرزندان ايشان 

جمع آوري کرده اند.

بخشي از سخنان حجت االسالم ادبي، مدير انجمن آثار و مفاخر فرهنگي در همايش 
اين کار علمي ناظر به تفكر رضوي و عقالنیتي اس��ت که بر مدار اهل بیت)ع( تنظیم و تدوين ش��ده است. 
ايرانیان و ش��یعیان عالقه وافري به حضرت امام رضا)ع( داش��ته و دارند که بخشی از اين شناخت و عالقه 
ناظر به شور رضوي و بخش ديگر آن بايد ناظر به شعور رضوي باشد. عقالنیتي که اهل بیت)ع( در منظومه 
تعالیم خود مطرح کرده اند چند جانبه است. اين عقالنیت را بايد نه به معناي متداول، بلكه به بیان جديد 

مطرح کرد و از ساحت دين به زبان روز دفاع نمود.

بخشي از سخنان آقاي دكتر ايزدي، دبير علمي همايش صحيفه رضويه 
امروز ابزارهاي تبلیغي دين و زمینه هاي تبلیغ معارف اهل بیت)ع( وس��یع تر ش��ده اس��ت که امیدواريم 
چنین آثار و مباني و مبادي همچون صحیفه رضويه به منصه ظهور برس��د. کاربرد قرآن کريم در صحیفه 
و زيارات امام رضا)ع( تحلیل متني و محتوايي با رويكرد فقهي و حديثي، تحلیل سندي و رجالي صحیفه 
رضوي��ه، مح��ور عقايد و کالم، محور اخالق و عب��ادات، دعا و زيارت، جامعه و سیاس��ت، زبان و ادبیات و 

تحلیل هاي متن شناختي صحیفه 9 محور مقاالت اين همايش بودند.
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بخشي از سخنان آيت ا... سيدمحمد باقر موحد ابطحي صاحب اثر صحيفه رضويه در همايش 
امام س��جاد)ع( فرمودند در آخر الزمان مردماني عمیق انديش مي آيند که خداوند س��وره حديد و س��وره 
عنكبوت را نازل کرد تا به عمق مطالب قرآن اذعان کنند. س��یره اهل بیت)ع( دعا بوده و حضرت امیر)ع( 
بزرگترين دعاکننده بوده اند. در صحیفه رضويه دعاها به ش��كل کامل اعراب گذاري ش��ده تا هر کس به 
هر اندازه از معلومات )در هر سطحي( بتواند آن را بخواند. فهارس در قسمت اول و آخر و مأخذ و عناوين 

ادعیه کامل آمده است تا خوانندگان و پژوهشگران به آساني از مطالب کتاب بهره ببرند.

فهرست برگزيدگان همايش صحيفه رضويه 

استانرتبهنام و نام خانوادگيرديف
تهراناول دکتر عباس تقويان1
تهراناول محمد جاني پور2
تهراندوممهدي غالمي3
تهرانسوممحمود کريمي4
تهرانسومحسین مهدوي منش5
--علي خالقي6
--دکتر محمدرضا اسالمي7
--مهدي شادمان8
--دکتر ابراهیم فالح9
--دکتر سمیه حسنعلیان10
--دکتر ابوالفضل علیشاهي11
--اسحاق کريمي 12
--پريسا عطايي13

اسامي هيأت داوران:
-  دکتر عباس مصاليي پور 	  دکتر احمد پاکتچي  
دکتر مهدي ايزدي 	 
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)33( 
جشنواره ملي پوستر رضوي 

استان: خراسان رضوي 

مجري: دانشگاه علوم پزشكي 

اولين جش�نواره ملي دانش�جويي پوس�تر رضوي از سري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( در 
ارديبهش�ت ماه 1391 در اس�تان خراس�ان رضوي برگزار 
گردي�د. 169 اثر به دبيرخانه جش�نواره رس�يد كه 9 اثر به 

عنوان برترين آثار معرفي شدند.
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بخش�ي از س�خنان آقاي محمدحس�ين آيتي ،معاون دانش�جويي و فرهنگي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي 

زمینه اصلي برگزاري جشنواره پوستر رضوي درك مقتضیات زمان توسط جوانان است. تاريخ هر سرزمین 
مراحل مختلفي را سپري مي کند که ايران اسالمي اکنون در مرحله اوج گیري، رشد و حرکت رو به جلو 
ق��رار دارد ک��ه در اين مرحله نیازمند فعالیت جوانان در زمینه هاي علمي و هنري هس��تیم. برگزاري اين 
جشنواره با هدف گسترش معارف ديني در قالب هنري حرکت مؤثر در درك موقعیت جامعه در مقابله با 

دشمنان محسوب مي شود.

بخشي از سخنان آقاي دكتر محمود شبستري، رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد در مراسم 
اختتاميه

تمامي شرکت کنندگان در اين جشنواره لحظاتي را که صرف خلق آثار هنري خود کرده اند نوعي عبادت 
محس��وب مي ش��ود. تأثیر اي��ن اقدام هنري و مذهبي ارزش��مند قطعاً در آينده در زندگ��ي دنیا و آخرت 
دانشجويان متجلي خواهد شد. اين يك سعادت بزرگ در زندگي معنوي شما دانشجويان است که اقدامي 

در جهت خدمت به امام رضا)ع( در قالب نهادينه کردن فرهنگ رضوي برداشته ايد.

بخشي از سخنان آقاي سيدجواد جعفري، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان رضوي و 
دبير جشنواره بين المللي امام رضا)ع( در اختتاميه 

اين جشنواره درصدد است تا سیره تنها امام معصوم مدفون در سرزمین اسالمي ايران را در قالب مفاهیم 
هنري در جامعه گسترش داده و تعمیق کند. استفاده از هنر به منظور انتقال مفاهیم فرهنگي بسیار مؤثر 
اس��ت. در همین راستا دهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( پس از همكاري با دانشگاه علوم پزشكي 
در زمینه برگزاري همايش طب الرضا)ع( در س��ه سال متوالي، امسال برگزاري بخش فرهنگي جشنواره را 

در قالب موضوع پوستر رضوي به اين دانشگاه واگذار کرد.

بخشي از سخنان آقاي دكتر ناصر سرگلزايي، دبير جشنواره پوستر رضوي در اختتاميه
تلفیق هنر با آموزه هاي مقدس رضوي از نیازهاي امروز جامعه اسالمي ايران محسوب مي شود. برگزاري 
نخس��تین جشنواره ملي دانشجويي پوس��تر رضوي به منظور نزديك کردن هر چه بیشتر جوانان با سیره 
رضوي و گنجاندن آن در قالب آثار هنري انجام ش��ده اس��ت. فرازهاي حیات تابناك امام رضا)ع( و اماکن 
متبرک��ه آن حضرت، معارف و بیانات امام رضا)ع( و روايات، اش��عار و مقاالت مرتبط با آن حضرت، مردم، 

زيارت و بقاع متبرکه از موضوعات نمايشگاه است.
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فهرست اسامی برگزيدگان جشنواره پوستر رضوی

استان/ رتبهنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

دانشگاه/ رشته

مؤسسه آموزش عالي فردوسمشهداولمحمد افشار1

سیدمهدي 2
میرحیدري 

علوم قرآن و حديث قمقمدوم

دانشگاه هنرشیرازسوممیالد فروزنده3

مرکز آموزش علمي کاربردي فرهنگ تهرانشايسته تقديرنصیر بشیري4
و هنر واحد 5

کارشناسي ارشد تصويرسازي-شايسته تقديرمختار رحماني تنها5

دانشگاه هنرنیشابورشايسته تقديرجواد زري نیا6

دانشگاه تربیت معلم عالمه امینيتبريزشايسته تقديرعیسي صادقي7

دانشگاه هنرهاي زيبا دانشگاه تهرانتهرانشايسته تقديرهدايت علیپور8

دانشگاه شهید چمراناهوازشايسته تقديرمحسن گرجي9

اسامي هيأت داوران:
محمدرضا درويش )دبیر علمي( 	 
مسعود نجابتي )عضو هیأت داوران( 	 
دکتر مهرداد صدقي )عضو هیأت داوران( 	 
فريد ياحقي )عضو هیأت داوران(  	 
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)34(
هم انديشي و نوانديشي حريم امن رشد و بالندگي در سيره رضوي 

استان: تهران

مجري: دانشگاه امام صادق)ع( )پرديس خواهران(

هم انديشي و نوانديشي حريم امن رشد و بالندگي در سيره 
رضوي از س�ري برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي 
امام رضا)ع( در قالب دو كميس�يون تخصصي تحت عناوين 
)1- ديباي عفاف در فرهنگ و س�يره رضوي 2- حريم امن، 
ش�اخص ها و راهكارهاي تجل�ي آن در س�يره رضوي( در 
ارديبهش�ت ماه 1391 در س�الن آمفي تئاتر شهداي گمنام 
دانش�گاه امام صادق)ع(- پرديس خواهران برگزار شد. 25 

اثر به دبيرخانه همايش رسيد.
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بخشي از سخنان خانم مهديه مهدوي دبير اجرايي هم انديشي 
در جشنواره امام رضا)ع( موضوع و محور حجاب و عفاف به دانشگاه امام صادق)ع( و بويژه پرديس خواهران واگذار 
ش��د. برنامه ديگري که به پرديس خواهران واگذار ش��ده بود، تدوين مجموعه مقاالت در مورد حجاب و عفاف بوده 
که اين کار در حال انجام اس��ت و اين مجموعه مقاالت در جش��نواره امام رضا)ع( ارايه خواهد شد. در کنار اين هم 
انديشي، نمايشگاه کتابي با موضوع سیره رضوي)ع( و حجاب و عفاف در حال برگزار شدن است که حاضران در اين 
جلس��ه مي توانند از اين نمايش��گاه ديدن کنند. اين هم انديشي از دو کمیسیون تخصصي تشكیل شده که عبارتند 
از: کمیس��یون »ديباي عفاف در سیره رضوي)ع(« و کمیس��یون »حريم امن، شاخص ها و راهكارهاي تجلي آن در 

سیره رضوي)ع(«.

بخشي از سخنان خانم دكتر فائزه عظيم زاده اردبيلي دبير علمي هم انديشي 
از اهداف اين هم انديش��ي مي توان به تعیین جايگاه زن و مرد در زندگي اجتماعي، تبیین نقش عفاف در رش��د و 
تعالي حیات انساني و ارايه شاخص هاي حريم امن، رشد و بالندگي اشاره کرد. دو رويكرد متفاوت در میان مسؤوالن 
و صاحبان رسانه نسبت به حجاب و عفاف وجود دارد. در رويكرد اول عده اي معتقدند که با اجبار و الزام مي توان 
فرهنگ س��ازي نمود و در رويكرد دوم عده اي معتقدند که بايد باورها را نس��بت به عفاف و حجاب تغییر داد تا در 

عرصه اجراي قوانین بتوانند تأثیر مثبت داشته باشند.

فهرست سخنرانان و اعضاي هيأت داوران هم انديشي و نوانديش�ي حريم امن، رشد و بالندگي در 
سيره رضوي 

استاننوع همكارينام و نام خانوادگيرديف

قمسخنرانحجت االسالم فرج ا... هدايت نیا گنجي1

تهرانارايه مقالهدکتر فاطمه میرغفوريان2

تهرانارايه مقالهدکتر شكوفه گلخو3

تهرانارايه مقالهدکتر مهرشاد شبابي4

تهرانارايه مقالهدکتر ايراندخت فیاض5

تهرانعضو هیأت رئیسهحجت االسالم والمسلمین سید مصطفي میرلوحي6

تهرانعضو هیأت رئیسهدکتر رضا پرتوي زاده7

تهرانعضو هیأت رئیسهدکتر فائزه عظیم زاده اردبیلي8

قمعضو هیأت رئیسهابراهیم شفیعي سروستاني9

تهرانعضو هیأت رئیسهحجت االسالم والمسلمین سعید رجحان10

تهرانعضو هیأت رئیسهدکتر صديقه مهدوي کني11
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)35(
جشنواره ملي شعر  رضوی دانشگاهيان

استان: خراسان رضوي 

مجري: دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 

اولي�ن جش�نواره ملي ش�عر رض�وي دانش�گاهيان ايران 
از س�ري برنامه هاي دهمي�ن جش�نواره بين المللي امام 
رضا)ع( در ارديبهش�ت ماه 1391 در مشهد برگزار گرديد. 
314 نفر در اين جش�نواره شركت نمودند و 1074 اثر ادبي 
به دبيرخانه جش�نواره ارس�ال نمودند. 24 نف�ر به عنوان 

صاحبان آثار برتر معرفي شدند.
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 بخشي از سخنان آقاي دكتر صالحي، استاندار سابق خراسان رضوي در اختتاميه جشنواره
اين دانش��گاه از افتخارات پرشكوه انقالب اسالمي در توسعه علم است و امروز که اين جشنواره به میزباني 
واحد مش��هد برگزار مي ش��ود از کلیه دست اندرکاران بويژه رياست دانش��گاه تشكر و قدرداني مي نمايم. 
بهترين و زيباترين تعريف ادبیات را امام صادق)ع( دارند که مي فرمايند: ادبیات لباس��ي اس��ت که شخص 
بر تن گفته ها و نوشته هاي خود مي کند تا زيباتر جلوه کند. شعراي ايران بهترين شعراي جهان هستند. 
يكي از ويژگي هاي خراسان برخورداري آن از شعراي پرآوازه و بزرگي همچون عطار نیشابوري و فردوسي 

است.

بخشي از سخنان آقاي سيدحسين محتشمي، دبير جشنواره ملي شعر رضوي دانشگاهيان 
فراخوان جش��نواره از 6 ماه گذش��ته به همه دانشگاه هاي کشور ارسال شده و آثاري با موضوعات فضايل، 
مناق��ب و مدايح اهل بی��ت)ع( بويژه امام رضا)ع( در قالب غزل، قصیده، رباعي، ش��عر نو و ترجمه منظوم 
احاديث امام رضا)ع( دريافت شده است. مجموع اشعار برگزيده در مجموعه کتاب جشنواره چاپ مي شود. 

در اين جشنواره 314 نفر شرکت دارند.

بخش�ي از س�خنان آقاي دكتر محمدمهدي مظاهري، معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي در 
جشنواره 

ش��عر و ادبیات در عهد پیامبر)ص( دچار تحول اساس��ي ش��د و دگرگوني محتوايي پیدا کرد. به طوري که 
ش��اعران در زير بیرق اسالم مباني خوبي مطرح کردند. خداوند در سوره شعرا شاعران را به داشتن ايمان، 
فضیلت و به ياد خداي سبحان بودن فرا مي خواند. عده اي از شعرا که آيات قرآن و پیامبر)ص( را ستايش 
مي کنند و دش��منان پیامبر)ص( و دش��منان دين و منكران اسالم را مورد هجو قرار مي دهند مورد تفقد 

پیامبر)ص( قرار مي گیرند.

بخشي از سخنان آيت ا... علي اصغر معصومي، عضو مجلس خبرگان رهبري در مراسم 
علم اصل همه خیرات اس��ت. ريشه هاي ناداني انس��ان در جهل است. بايد قرآن را در دانشگاه ها بیاوريم 
تا جهل برود زيرا مهمترين کتاب نفیس و تحلیل در ساختار انسانیت قرآن کريم است. معلمي مقام الهي 
اس��ت که اصل مقام معلم از آن خداوند اس��ت، خدايي که آدم را از خاك آفريد و به ائمه اطهار)ع( و امام 

رضا)ع( جلوه نوراني بخشید.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره ملي شعر رضوی  دانشگاهيان   

دانشگاهاستان/ شهرستاننام و نام خانوادگيرديف

آزادخمیني شهرمحمد خادم1

آزادهنديجانزهرا شعباني 2

آزادنیشابورزهرا محدثي خراساني3

آزادرشتآرش واقع طلب 4

دولتيمشهدابوالقاسم جلیلیان مصلحي5

آزادخمیني شهرالهام عمرمي6

پزشكيکرمانسبحان هاتفي نسب 7

آزادسبزوارمعصومه عباسي برگوئي8

مشهدرضا عابدين زاده9

پیام نورفريمانالهه بیات مختاري 10

آزادکاشمرسعید کرامتي تواليي11

آزادرشتحسین اصدق پور هروي12

آزادچهارمحال و بختیاريوحید قهفرخي برزگر13

پیام نور نیشابورمهدي آخرتي14

پیام نورفريمانطیبه ثابت15

دولتيمشهدعلي گردويي16

آزادتبريزابراهیم قبله آرباطان17

آزادبوشهرصالح دروند18

حوزهمشهدسیدحسین مبارز19

پیام نورفريمانراضیه رجائي20

آزادسیرجانايمان اسدي21

آزادهمدانعلي سلیماني22

آزادرشتامیرخان پرور23

آزادرشتساجده جبارپور24
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فهرست اسامي داوران:
دکتر رضا اشرف زاده )رئیس کمیته علمي و هیأت داوران(	 
دکتر سید نعمت ا... تقوي 	 
دکتر تقي وحیديان	 
دکتر ستوديان	 
دکتر محمدحسین خسرواني 	 
دکتر عباس خیرآبادي	 
دکتر مهدي نوروز	 
دکتر اکبر شعباني 	 
دکتر قادري 	 
دکتر پورخالقي 	 
دکتر قائمي 	 
دکتر حسن دلبري 	 
دکتر بساك	 
دکتر احمدي 	 
دکتر فغاني 	 
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)36(
جشنواره ملي دانشجويي تئاتر رضوي )تك بازيگر(

استان: خراسان رضوي

مجري: دانشگاه سبزوار 

اولين جشنواره ملي دانشجويي بازيگر رضوي)تئاتر تك( از 
سري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 
در خرداد ماه 1391 در سبزوار برگزار شد. 41 اثر به دبيرخانه 
جشنواره رسيد كه 15 اثر به عنوان آثار برتر معرفي شدند.
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فهرست برگزيدگان جشنواره ملي دانشجويي تئاتر رضوي )تك بازيگر(

دانشگاهرتبهبخشعنوان نمايشرديف

پرنده اي که فريب مترسك را 1
مي خورد

معرفي به جشنواره امام 
رضا)ع(

آزاد اسالمي آمل بدون رتبه )تقدير(

معرفي به جشنواره امام نامیرا2
رضا)ع(

خانه هنر دانشگاه بدون رتبه )تقدير(
حكیم سبزواري

معرفي به جشنواره امام رضا رضاست3
رضا)ع(

پیام نور بروجردبدون رتبه )تقدير(

خانه هنر دانشگاه تقديرطراحي صحنهنامیرا4
حكیم سبزواري

پیام نور بروجرداولنويسندگي و متنرضا رضاست5

پرنده اي که فريب مترسك را 6
مي خورد

دانشگاه حكیم  دومنويسندگي و متن
سبزواري

دانشگاه حكیم سومنويسندگي و متنعروسك يخي7
سبزواري

پرنده اي که فريب مترسك را 8
مي خورد

دانشگاه حكیم تقديرکارگرداني 
سبزواري

دانشگاه حكیم تقديرکارگرداني عروسك يخي9
سبزواري

دانشگاه حكیم تقديرکارگرداني نامیرا10
سبزواري

حسین قرباني )نمايش پرنده اي 11
که فريب مترسك را مي خورد(

دانشگاه حكیم اولبازيگري
سبزواري

دانشگاه حكیم دومبازيگريسید ايمان ارضي )نمايش نامیرا(12
سبزواري

سامان شكیبا )نمايش رضا 13
رضاست(

پیام نور بروجرددومبازيگري

حمیدرضا عمارلو )نمايش 14
مسافران(

دانشگاه هنر سومبازيگري
اسالمي تبريز

حسین غايبي شباهنگ )نمايش 15
پازل(

دانشگاه آزاد سومبازيگري
اسالمي سبزوار
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هيأت بازخواني:
حسین شمس آبادي 	 
سید هادي زرقاني 	 
دکتر رضا کشاورز	 

هيأت بازبيني:
امیر مكارم	 
آرش دادگر 	 
عبدالحي شماسي	 

هيأت داوران:
رضا حامدي خواه 	 
کورش نريماني 	 
افشین خورشید باختري 	 
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)37(
مسابقه فرهنگي سيره و معارف رضوي 

استان: خراسان رضوي

مجري: دانشگاه پيام نور مشهد 

مسابقه فرهنگي سيره و معارف رضوي از سري برنامه هاي 
دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( در ارديبهش�ت 

ماه 1391 در مشهد برگزار شد.



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 136

فهرست برگزيدگان مسابقه فرهنگي سيره و معارف رضوي 

استاندانشگاهرتبهنام و نام خانوادگيرديف

خوزستانپیام نور مرکز بهبهان1افسانه دست گشاده1

قمپیام نور مرکز قم2شهال اسماعیلي2

خوزستانپیام نور مرکز شوشتر3زهرا بشیري3

قمپیام نور مرکز قم4زهرا انصاري4

تهراندانشگاه غرب تهران5بتول ناصري5

چهارمحال و پیام نور مرکز فارسان6لیال حسن زاده6
بختیاري

اسامي اعضاي كميته علمي:
دکتر مجید کبیريان	 
دکتر مصطفي مومني 	 
دکتر زهرا گواهي 	 
دکتر محمد رمضانپور 	 
محسن ديمه کار 	 
دکتر سیدحسین مجتبوي 	 
دکتر محمود خواجه میرزا	 
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)38(
همايش ملي سيره و معارف رضوي 

استان: خراسان رضوي

مجري: دانشگاه فردوسي مشهد 

اولي�ن همايش ملي س�يره و مع�ارف رض�وي »عقالنيت، 
معنويت، عدالت« از س�ري برنامه هاي دهمين جش�نواره 
بين المللي امام رضا)ع( در ارديبهشت ماه 1391 در استان 

خراسان رضوي برگزار شد.
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بخشي از سخنان آقاي دكتر عباس جوارشكيان، دبير علمي همايش 
ايزد منان را سپاس��گزاريم که اين توفیق بزرگ را عنايت فرمود تا در حرکت فرهنگي مبارك و مقدس��ي 
که در يك دهه اخیر به نام جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( هر س��اله شمیم واليت و عطر رضوي را در 
فضاي اين مرز و بوم بیش از پیش به مشام جانها مي رساند، جامعه دانشگاهي کشور نیز سهمي داشته و 
رسالتي را بر دوش بگیرد. برگزاري همايش سیره و معارف رضوي، فرصت مغتنمي را براي ورود به ساحت 
انوار درخشان آموزه هاي بلند و حیات بخش اهل بیت)ع( و بويژه امام همام و عالم آل محمد)ص( حضرت 
ابوالحسن علي بن موسي الرضا)ع( فراهم آورد. پس از بررسي ها و مذاکراتي که در کمیته علمي همايش 
انجام شد، از میان چندين عنوان پیشنهادي، مبحث »عقالنیت، معنويت و عدالت« به عنوان رويكرد خاص 
همايش براي اولین س��ال برگزاري در نظر گرفته ش��د. الزم به ذکر اس��ت که اين بحث را اولین بار مقام 
معظم رهبري در س��الگرد وفات حضرت امام)ره( در س��ال جاري به عنوان س��ه محور و شاخصه انديشه و 

مكتب امام خمیني)ره( مطرح فرمودند...
از مساعي همه سروران و دست اندرکاران اين همايش بويژه از جناب آقاي دکتر عاشوري، رياست محترم 
دانشگاه فردوسي مشهد، جناب آقاي دکتر طهمورث پور، معاونت محترم فرهنگي دانشگاه و دبیر همايش 
و عنايت ويژه و شايان تقدير جناب آقاي جعفري، دبیر محترم جشنواره بین المللي امام رضا)ع( و همكاران 

محترم ايشان که مجدانه اين همايش را پشتیباني فرموده اند تشكر مي نمايم.
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 فهرست مقاالت چاپ شده در همايش ملي سيره و معارف رضوي 

عنوان مقالهنام و نام خانوادگيرديف

تفسیر عقالنیت دين و شريعت در آموزه هاي حضرت محمد اسدي گرمارودي1
امام رضا)ع(

مباني عقلي وجوب نصب امام توسط خدا و رسول)ص( سیدمحمد مرتضوي2
در آموزه هاي رضوي

تبیین عقالني نقش و جايگاه امامت و وجوب واليت از علیرضا يوزباشي- محمد نوروزي3
ديدگاه امام رضا)ع(

بايسته هاي اخالقي مورد تأکید امام رضا)ع( در حیطه بهرام جبارلوي شبستري- نازيال نوزاد ديزجي4
ارتباط اجتماعي بر مبناي عقالنیت، معنويت و عدالت

جايگاه عقالنیت در احتجاجات امام رضا)ع(حسن حسیني- طلعت ده پهلواني5
نحوه مواجهه امام رضا)ع( با جريان واقفیهالهام يوسفي6

بررسي اصول عقالني و معنوي خوشبختي در کالم عباسعلي اخوان ارمكي- فاطمه حمیديان7
رضوي

ويژگي هاي فراگیر تفكر شیعي: عقالنیت، عدالت طلبي محمدعلي شمالي8
و معنويت

امامت، محور عقالنیت، معنويت و عدالتمحمدحسین مختاري9

جايگاه عقالنیت، معنويت و عدالت در جامعه و عصر رضا فريدي- سیدغالم حسیني10
مهدوي

عقالنیت، معنويت و عدالت در انديشه، باور و رفتار امام محمدتقي دياري بیدگلي11
خمیني)ره(

جايگاه عقالنیت، معنويت و عدالت در پیدايش و تداوم سیدحسین فخر زارع12
انقالب اسالمي

جستاري در باب انطباق عدالت فقهي با مباني حقوق علي اکبر ايزدي فرد- حسین کاويار13
بشر

تبیین جايگاه عدالت، عقالنیت و معنويت در عرصه ابوالفضل علیشاهي قلعه جوقي14
دانش فقه

ابوالفضل علیشاهي قلعه جوقي- سوسن 15
جعفري

بررسي کاربردي عقالنیت، عدالت و معنويت در آيه 
)َديْن( از آيات االحكام

نسبت عقالنیت، معنويت و عدالت با انسانیت انسانکبري مشايخي قالطويیه16
عقالنیت فلسفي، عقالنیت دينيجهانگیر مسعودي17
تأسیس الهیات اخالقي شیعهمحسن جوادي18

از تعارض تا عینیت معنويت و عقالنیت در فلسفه فهیمه شريعتي19
اسالمي

عقالنیت دين و بغاوت خرد از منظر عالمه اقبال الهوريمهدي حسن زاده20
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اسامي كميته علمي همايش:
دکتر مهدي جلیلي	 
دکتر محمدحسن حائري 	 
دکتر مهدي حسن زاده	 
دکتر غالمرضا رئیسیان	 
دکتر محمدعلي رضايي کرماني 	 
دکتر محمود سعیدي رضواني 	 
دکتر علیرضا عابدي سرآسیا	 
دکتر محمدتقي فخلعي 	 
دکترسیدمحمد مرتضوي 	 
دکتر جهانگیر مسعودي 	 
دکتر سیدحسین سیدموسوي 	 
دکتر حسن نقي زاده 	 
دکتر هادي وکیلي 	 
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)39(
همايش علمي پژوهشي طب الرضا)ع(

استان: خراسان رضوي

مجري: دانشگاه علوم پزشكي 

س�ومين همايش علمي پژوهش�ي طب الرضا)ع( از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( در 
ارديبهش�ت ماه 1391 در مش�هد مقدس برگزار شد. تعداد 
167 مقاله به دبيرخانه همايش رسيد كه 14 مقاله به عنوان 
مقاالت برتر معرفي ش�دند. )تاكنون فهرست برگزيدگان و 
آثار برتر به دبيرخانه جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( 

نرسيده است(
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اسامي هيأت علمي:
دکتر سید احمد ثاقبي 	 
دکتر عبدا... بهرامي 	 
دکتر محمدمهدي اصفهاني 	 
دکتر موسي الرضا حاج زاده 	 
دکتر امیر طالب 	 
دکتر حسن رخشنده 	 
دکتر سیداحمد امامي 	 
دکتر حمیدرضا بهرامي 	 
دکتر هدي عزيزي 	 
دکتر حمید عبدي 	 
دکتر حسین عرفاني 	 
دکتر سیدحسین مفتاحي معصوم 	 
دکتر علي تقي پور 	 
دکتر مجید ظهیري 	 
حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا کیاني 	 
دکتر مهدي يوسفي 	 
دکتر هادي منوري 	 

اسامي هيأت داوران:
دکتر سیداحمد ثاقبي  	 
 دکتر موسي الرضا حاج زاده 	 
دکتر مهدي يوسفي  	 
دکتر هادي منوري 	 
دکتر حسین عرفاني 	 
دکتر مجید ظهیري 	 
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)40( 
جشنواره پژوهش هاي رضوي نوجوانان

استان: تهران

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دومين جش�نواره پژوهش ه�اي رضوي نوجوانان از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( در 
مهر ماه 1391 در استان تهران برگزار گرديد. تعداد 685 اثر 
به دبيرخانه جشنواره رسيد كه هشت نفر به عنوان صاحبان 

آثار برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از س�خنان آقاي محس�ن فضلي، مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان 
تهران و دبير جشنواره در اختتاميه 

در دنیا يك فرهنگ مهاجم به س��ختي در حال کار کردن اس��ت و ما هم تذکرات و هشدارهايي تاکنون در 
همی��ن خصوص دريافت کرده ايم. اين فرهنگ مهاجم از همه س��از و کارها براي جايگزين کردن معاني، 
معارف، ارزش ها، مدل ها و اس��طوره هاي خودش اس��تفاده مي کند. در س��ال هاي گذشته مقام معظم 
رهب��ري با تعبیر ش��بیخون فرهنگي و اخیراً ب��ه عنوان جنگ نرم از آن ياد کرده ان��د و به همه ما که در 
عرصه فرهنگ و هنر در حال تالش هس��تیم، هش��دار داده اند. اگر مي خواهیم در مقابل فرهنگ مهاجم 
مقاوم��ت کنیم و خودم��ان و بچه هايمان را حفظ کنیم، هیچ راهي به جز توج��ه به ايمان مذهبي وجود 
ندارد. جش��نواره هاي هشت گانه رضوي اگر با دقت، س��نجیدگي و دوري از سطحي نگري و عمل گرايي 
صرف بتواند عمل کند، مي توانند فرهنگ درس��ت و مناس��ب مذهبي را در بین کودکان و نوجوانان ترويج 

دهند و آن را تبديل به ايمان و رفتار نمايند.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره پژوهش هاي رضوي نوجوانان

نام و نام خانوادگي رديف
پژوهشگران

استانرتبهعنوان پژوهشمربي راهنما

علي زارع زاده- آرمان 1
مهران فر

بررسي میزان آگاهي زهرا کرديلو
دانش آموزان شهر قدس از 

زندگي امام رضا)ع(

تهران1

فائزه زارع زاده- زهرا 2
سفیدگر- نیوشا ناصر 

زارع

زهرا شكري- 
مريم فالح نژاد

البرز2مصحف خواني

زهرا سپاسي- ريحانه 3
علي آبادي- فاطمه 

قاسمي

حمیده 
ابريشمي

تأثیر حضور بارگاه امام 
رضا)ع( بر اعتقادات مردم 

خراسان جنوبي

خراسان 3
جنوبي

محمدباقر آزره- محمد 4
جهانگیري

تأثیر سیره رضوي بر لیال افسري
فراگیري مهارت دوستي و 

همدلي در نوجوانان

تهران4

بررسي میزان آگاهي اعضاي زهرا برجيساحل مملكت دوست5
نوجوان از فلسفه نقاره نوازي

قزوين5

حديث دهقان- مريم 6
سامي- زهرا طالبي

زهرا شكري- 
مريم فالح نژاد

بررسي تأثیر زيارت امام 
رضا)ع( بر آرامش دروني 

زائران

البرز6

رامین نديمي- 7
محمدرضا نوروزي

بررسي آداب و رسوم برخي زهرا کرديلو
اقدام در تشرف به بارگاه 

رضوي

تهران7

رضوان پورکرمي- 8
فاطمه زارع فخرآبادي

سعیده 
طباطبايي پور

تهران8خدام حرم رضوي
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)41(
جشنواره نام ها و نشانه هاي رضوي 

استان: آذربايجان غربي 

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دومي�ن جش�نواره نام ه�ا و نش�انه هاي رضوي از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( مهر 
م�اه 1391 در اس�تان آذربايجان غربي برگزار ش�د. تعداد 
3961 اثر به دبيرخانه جش�نواره رسيد كه 27 اثر به عنوان 

آثار برتر معرفي شدند.
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بخشي از پيام آقاي سيدصادق رضايي مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
امروز خرس��نديم که اين باران زاللي که از هش��ت استان کش��ور باريدن گرفت امكاني ايجاد کرد تا انبوه 
مش��تاقان، گ��ره دل به پنجره فوالد معارف حضرتش محكم تر کنند و خال��ق آثار ماندگاري در اين حوزه 
شوند که قبل از حضور در رقابت ظاهري جشنواره، پیروز و برنده جدال نور و ظلمت دروني شده اند. اين 
جهاد گواراي وجود تك تك کودکان و نوجواناني که هم س��فر اين سلس��له نور ش��دند و خوشا به سعادت 

مربیاني که مشوق و رفیق راه در اين قافله گشتند.

بخش�ي از سخنان آقاي فريدون سيد مصطفوي، مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
آذربايجان غربي 

يك��ي از وظايف اصلي کانون پرورش فك��ري کودکان و نوجوانان، پرورش حس ديني و خداباوري کودکان 
و نوجوانان است که فكر مي کنم برگزاري جشنواره نام ها و نشانه هاي رضوي يكي از هزاران راهي است 
براي رس��یدن به اين هدف و ما از برگزاري اين جش��نواره به دنبال اين اهداف هس��تیم: توسعه و تعمیق 
فرهنگ رضوي و تربیت ديني کودکان و نوجوانان، آش��نا ساختن کودکان و نوجوانان با منسوبین، صحابه، 

اماکن، آثار و برکات امام رضا)ع(.



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 148

 فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره نام ها و نشانه هاي رضوي 

استان/ شهرستانرتبهبخشنام و نام خانوادگيرديف
تهراندومنقاشي مربیانآزاده مرجاني1
کرمانسومنقاشي مربیانمحبوبه محبوبي2
خراسان رضوياولنقاشي گروه سني )د، ه�(عاطفه محمودي3
خراسان رضوياولنقاشي گروه سني )د، ه�(فاطمه قدرتي 4
لرستاندومنقاشي گروه سني )د، ه�(منزه چراغیان5
خراسان رضويسومنقاشي گروه سني )د، ه�(نرجس سیدنژاد6
اصفهاناولنقاشي گروه سني )ج(لیال داوودي7
آذربايجان غربيدومنقاشي گروه سني )ج(معصومه عابدي8
خراسان رضويدومنقاشي گروه سني )ج(يگانه زمانیان9
اردبیلسومنقاشي گروه سني )ج(زهرا صدري10
گلستاناولنقاشي گروه سني )ب(آي سن مختومي11
لرستاندومنقاشي گروه سني )ب(امیرحسین میرزايیان12
خراسان رضويسومنقاشي گروه سني )ب(زينب حمیدي13
مرکزيسومنقاشي گروه سني )ب(مبینا کارخانه14
خراسان رضوي اولعكاسي مربیانپروين قهرماني15
بوشهردومعكاسي مربیانزينب احمدي16
تهرانسومعكاسي مربیانفاطمه گلچین17
آذربايجان غربيچهارمعكاسي مربیانزهرا عنبري18
خراسان رضوياولعكاسي گروه سني )د، ه�(اردالن حسنعلیزاده19
اصفهاناولعكاسي گروه سني )د، ه�(سیده محدثه حجازي20
خوزستانسومعكاسي گروه سني )د، ه�(سارا هدايتي نژاد21
آذربايجان غربياولعكاسي گروه سني )ج(فرناز موالمحمدي22
آذربايجان غربيدومعكاسي گروه سني )ج(فرشاد نصیري23
خوزستانسومعكاسي گروه سني )ج(سید محمدامین صالحي24
خوزستاناولعكاسي گروه سني )ب(سودابه حسني25
آذربايجان غربيدومعكاسي گروه سني )ب(مونا باقرزاده26
اردبیلسومعكاسي گروه سني )ب(محمدرضا بوداقي27

 اسامي هيأت داوران بخش نقاشي:
- معصوم قلي زاده	  -  نادر فاطمي موسوي   جمال الدين اکرمي   

اسامي هيأت داوران بخش عكاسي:
-  کريم متقي 	  -  فضل اله فعال نوري   جواد پورصمد 
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)42( 
جشنواره يك تصوير از يك حديث رضوي 

استان: قم

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دومين جش�نواره يك تصوير از يك حديث رضوي از سري 
برنامه ه�اي دهمي�ن جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( 
مهر ماه 1391 در اس�تان قم برگزار ش�د. تعداد 5000 اثر به 
دبيرخانه جشنواره رسيد كه 32 نفر به عنوان صاحبان آثار 
برتر معرفي ش�دند. در افتتاحيه اين جش�نواره آقاي دكتر 
حس�يني وزير، فرهنگ و ارش�اد اس�المي و آقاي رضايي، 
مدي�ر عامل كانون پ�رورش فكري ك�ودكان و نوجوانان به 

ايراد سخن پرداختند.
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بخشي از سخنان آقاي دكتر حسيني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در افتتاحيه جشنواره  
برنامه بسیار خوبي توسط آقاي رضايي و همكارانشان برپا شده که در جايگاه خطیر پرورش فكر و انديشه 
کودکان و نوجوانان کش��ور مشغول فعالیت هستند. اساس تربیت در دوران کودکي است و شخصیت افراد 
در اين دوران شكل مي گیرد و چه خوب است که اين عزيزان را با معارف اهل بیت)ع( و با فرهنگ رضوي 
آش��نا کنیم. وظیفه ماس��ت که به فرزندان خوب کش��ورمان بفهمانیم که چرا به ائمه ما حمله مي کنند 
)جنگ نرم( و فیلم س��ازي مي کنند. چرا نمي خواهند اين تفكر در دنیا رايج ش��ود. چون باالخره با منافع 
آنها ناس��ازگار است... ما در داخل بايد کنار هم باش��یم. اين جشنواره امام رضا)ع( يك الگويي است از هم 
گرايي نهادها و سازمانها که دارند کمك مي کنند و همه خدا را شاکر هستند و اين را عنايت و لطف امام 

علي بن موسي الرضا)ع( مي دانند که شامل حالشان شده است.

بخشي از سخنان آقاي پيريايي، استاندار قم در مراسم افتتاحيه
جش��نواره ي��ك تصوير از يك حديث رضوي خدمت بزرگي اس��ت به مفاهی��م و معاني رضوي و همچنین 
به نس��ل کودك و نوجوان، اين کار بس��یار بزرگ را مايه تقدير مي دانم و تشكر مي کنم. ببینید ابتدا چه 
تصويري در ذهن دانش آموزان و کودکان و نوجوانان اتفاق افتاده است بعد اين تصوير ذهني مبدأ، تبديل 
به تصديق و تصوير شده است و شكل گرفته است. مجموعه انگیزه ها، اعتقادات و نگاه ها در يك جا جمع 

شده و داوري مي شود و بعد برگزيده ها مشخص مي شود.

بخشي از سخنان آقاي رضايي، مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي خیمه اي برپا شده است که مدت ده سال از آن مي گذرد و تحت عنوان 
دبیرخانه جش��نواره فرهنگي هنري ام��ام رضا)ع( خدمت مي کند. امروز اي��ن دبیرخانه به بنیاد فرهنگي 
هنري امام رضا)ع( تبديل شده است. ما هم يك پرچمي را تحت عنوان کارگروه کودك و نوجوان در اين 
خیمه برافراش��تیم که با حمايت هاي ويژه جناب آقاي دکتر حس��یني وزير محترم، امروز به سومین سال 
خود رسیده است. هر عمل خیري که توسط جشنواره مخصوصاً اين کارگروه کودك و نوجوان انجام شود 

يك عمل خیر و حسنه و برگشت آن براي دوستان وزارتخانه است.
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فهرست اسامي برگزيدگان جشنواره يك تصوير از يك حديث رضوي 

استان/ رتبهگروه سنينام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

گلستاناول7 تا 9 سالآصف هوه جي 1

اصفهاندوم7 تا 9 سالمحسن موسويان2

اصفهانسوم7 تا 9 سالفاطمه شمسي3

خراسان جنوبيچهارم7 تا 9 سالمحدثه صحرانورد4

اصفهانپنجم7 تا 9 سالسارا مزروعي5

اصفهانششم7 تا 9 سالمحمدرضا رفیعي6

اصفهانهفتم7 تا 9 سالفائزه قاسمي 7

اصفهانهشتم7 تا 9 سالگلرخ مهرعلي 8

اصفهاناول10 تا 12 سالياسمن شامیرزايي9

اصفهاندوم10 تا 12 سالآرش سلیماني10

اردبیلسوم10 تا 12 سالسورا قنبرزاده11

گلستانچهارم10 تا 12 سالکوثر کیايي12

اصفهانپنجم10 تا 12 سالالهام سلطان محمدي13

خراسان جنوبيششم10 تا 12 سالمنیره صفوي14

گلستانهفتم10 تا 12 سالمحبوبه آق آتاباي15

مرکزيهشتم10 تا 12 سالزهرا کارخانه16

خراسان جنوبياول13 تا 16 سالسمانه جاللي17

فارسدوم13 تا 16 سالفائزه حیاتي18

خراسان رضويسوم13 تا 16 سالهانیه بادکانلو19

خراسان رضويچهارم13 تا 16 سالفائزه درواري20

خراسان رضويپنجم13 تا 16 سالسارا محروقي21

قمششم13 تا 16 سالسمیه موحدي22
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گلستانهفتم13 تا 16 سالمژده کرد افشاري23

لرستانهشتم13 تا 16 سالکیمیا مرادي24

بوشهراولمربیان و هنرمندانزهرا میرزايي خواه25

خراسان رضويدوممربیان و هنرمندانپروين قهرماني نژاد26

قمسوممربیان و هنرمندانسارا رضائیه زاد27

تهرانچهارممربیان و هنرمندانآزاده مرجاني28

يزدپنجممربیان و هنرمندانشیرين چراغي29

اردبیلششممربیان و هنرمندانرقیه پرواره30

خراسان جنوبيهفتممربیان و هنرمندانطیبه ترشیزي31

گیالنهشتممربیان و هنرمندانهالله حسن زاده32

 فهرست اسامي هيأت داوران:
محمدعلي کشاورز 	 
سیامك حجت االسالمي 	 
مارال صیادچي 	 
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)43(
جشنواره بين المللي قصه گويي رضوي 

استان: مازندران

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

س�ومين جش�نواره بين المللي قصه گويي رضوي از سري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( در 
شهريور ماه 1391 در استان مازندران برگزار گرديد. 5014 
اثر متقاضي ش�ركت در جش�نواره بود كه 9 نفر به عنوان 
برگزي�دگان نهايي داخل�ي و 9 نفر به عن�وان برگزيدگان 

خارجي معرفي شدند.
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بخشي از سخنان آقاي سيدعلي اكبر طاهايي، استاندار مازندران در جشنواره 
ب��ه ج��رأت مي توان گفت در میان اقوام و فرهنگ هاي گوناگون، هیچ قالب بیاني به قدر قصه نافذ و مؤثر 
نبوده اس��ت. در همان آغاز دعوت به س��وي رس��تگاري، قصه گويي قرآن از ابزارهاي تبلیغي بوده اس��ت. 
قص��ه جايگاهي بلند در تربیت نفوس و تهذيب جان ها دارد. جش��نواره قص��ه گويي رضوي انتقال دهنده 
ارزش هاي اسالمي به نسل جديد جامعه است و مي تواند انسان را با میراث هاي فرهنگي و آداب جامعه 

خود و جهان آشنا سازد.

بخشي از سخنان آقاي قاسم احمدي الشكي، نماينده مردم نور و محمودآباد در مجلس شوراي 
اسالمي در جشنواره 

عشق به واليت در جان مردم مسلمان جاي دارد. قبل از به وجود آمدن تكنولوژي نوين خدمات فرهنگي 
به صورت کالمي منتقل مي ش��د. هم اکنون در دنیاي ديجیتال فضاي رس��انه اي س��بب شد تا ابزار قصه 
گويي به فراموش��ي سپرده ش��ود. اگر امروز شاهد زنده بودن ايام محرم و مناسبت هاي مذهبي در جامعه 
اس��المي هس��تیم، نقش انتقال سینه به سینه از گذش��ته تاکنون اثرگذار بوده و دستخوش تغییرات نشد. 

برپايي جشنواره هاي رضوي موجب ترويج اين فرهنگ در بین کودکان و نوجوانان شده است.

بخش�ي از س�خنان آقاي هادي ابراهيم�ي، معاون سياس�ي- امنيتي اس�تانداري مازندران در 
جشنواره 

جش��نواره هاي فرهنگي قصه گويي رضوي موجب توس��عه فرهنگ و احیاي سنت هاي کهن بومي است. 
هنر و دين دو مقوله مهمي هس��تند که از آغاز آفرينش انس��ان تاکنون همگام با يكديگر حیات و هس��تي 
بشر را در خود گره زده و اين پیوستگي ريشه در پنهان جان و مايه وجودي هستي انسان و جهان دارند. 
يكي از مصاديق بارز هنرهاي ادبي قصه اس��ت. قصه انس��ان را با میراث فرهنگ��ي و آداب جامعه و جهان 

آشنا مي کند. 
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فهرست برگزيدگان جشنواره بين المللي قصه گويي رضوي 

استان/ شهر/ رتبهرده سنيبخشنام و نام خانوادگيرديف
کشور

خوزستانسومکودكداخليفرگل محمودي راد1
مازندراندومکودكداخلياسرا امیر فخريان2
کرماناولکودكداخليفاطمه رحیمي نیا3
گیالنسومنوجوانداخليپريسا هاشمي4
تهراندومنوجوانداخليفاطمه اسدي5
فارساولنوجوانداخليعلي عطايي6
مازندرانسومبزرگسالداخليمريم فالحي نرمي7
تهراندومبزرگسالداخليمهدي محمديان8
خراسان رضوياولبزرگسالداخلياسماعیل عسگري9
آلمان--خارجيرابرت جسه10
پاکستان--خارجيراضیه حیدر تالپور11
هند--خارجيسیدکمیل اصغر زيدي12
روسیه-خارجيجنتي سرجي مارکوس13
سوئد--خارجيسیدعلي باقر سید14
عراق--خارجيهاودنك محمد فرج15
افغانستان--خارجيبانو رضايي16
افغانستان--خارجيمريم عسگري17
اسپانیا--خارجيمحمد حمو18

قصه گويان ويژه جشنواره ها: ثنا و مینا قاسمیان از مازندران	 
قصه گوي ويژه جشنواره: دکتر غالمرضا منتظري مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي گلستان	 
شايسته تقدير از سوي هیأت داوران: مريم خلجي پیر بلوطي از استان چهارمحال و بختیاري	 

اسامي هيأت داوران:
ملك چیذري	 
فاطمه جعفرزاده	 
زهره جهرمي	 
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)44(
جشنواره كتابخواني الكترونيكي رضوي 

استان: خوزستان

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دومين جش�نواره كتابخواني الكترونيكي رضوي از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( در 
ش�هريور ماه 1391 در اهواز برگزار شد. در مجموع 9737 
كاربر از نقاط مختلف كش�ور در اين مسابقه شركت نمودند 

كه سه نفر به عنوان برگزيدگان نهايي انتخاب شدند.
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بخشي از سخنان آقاي عبدالنبي شاكريان، دبير جشنواره در مراسم اختتاميه 
در مجم��وع 9737 کاربر از نقاط مختلف کش��ور در اين مس��ابقه ش��رکت کردند که خوش��بختانه تنوع، 
گستردگي و پراکندگي شرکت کنندگان استان ها و حتي برخي از روستاهاي کشور را نیز در برگرفت. در 
اين میان اس��تان خوزستان با 6503 شرکت کننده، استان خراسان رضوي با 591 شرکت کننده و استان 

اردبیل با 408 شرکت کننده بیشترين آمار مشارکت در اين جشنواره را به خود اختصاص دادند.

بخشي از پيام مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به اين جشنواره 
س��ه سال از مش��ارکت کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان در جاري ساختن فرهنگ و تفكر سراسر 
نور عالم اهل بیت، ثامن الحجج)ع( در کش��ور عزيزمان مي گذرد و هر س��ال امیدواران عنايت حضرتش 
بهینه تر از س��ال قبل چراغ امید اس��تمرار اين حرکت ارزش��مند رضوي را در اين خانه مهرباني روشن تر 
کرده اند. امروز خرس��نديم که اين باران زاللي که از هش��ت استان کشور باريدن گرفت امكاني ايجاد کرد 
تا انبوه مش��تاقان گره دل به پنجره فوالد معارف حضرت��ش محكم تر کنند و خالق آثار ماندگاري در اين 

حوزه شوند.

بخش�ي از سخنان آقاي سيد مجتبي صدر، مش�اور مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان در امور استان ها

استان خوزستان اولین استاني است که دو برنامه رضوي را در کشور انجام خواهد داد. استان خوزستان از 
سال آينده همزمان با برگزاري مراسم نمادين ورود امام رضا)ع( در شلمچه مسابقه عكاسي با کاروان امام 
رضا)ع( را برگزار مي کند. اين برنامه فرصت خوبي اس��ت تا کودکان و نوجوانان بتوانند از منظر خود اين 

واقعه تاريخي را با هنر عكاسي در قالب اجراي يك مسابقه به تصوير بكشند.

بخش�ي از س�خنان حجت االس�الم محمدحسين بلك، مش�اور فرهنگي اس�تاندار و مدير كل 
تبليغات اسالمي خوزستان 

کشش و جاذبه برنامه هاي جشنواره امام رضا)ع( در استان خوزستان گوياي واقعیت تاريخي آغاز حرکت 
حضرت ثامن الحجج)ع( در ايران از اين محل است و باعث بازگشت پرشورتر برنامه هاي رضوي به جايگاه 
خود مي شود. افتخار خوزستان است که اولین بار آفتاب وجود امام هشتم)ع( در ايران از اين مشرق طلوع 
و ايران را تابناك نموده است. موضوعات کودکان و نوجوانان بسیار مورد عالقه پیامبر اکرم)ص( بوده است.
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فهرست برگزيدگان جشنواره كتابخواني الكترونيكي رضوي 

استان/ رتبهنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

خوزستاناول ابوالفضل گنجويان1

خوزستاندومياسمن معیني2

خراسان رضويسومپريسا يداللهي3
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)45(
جشنواره كتاب سازي فرهنگ رضوي 

استان: سيستان و بلوچستان

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دومي�ن جش�نواره كتاب س�ازي فرهنگ رضوي از س�ري 
برنامه ه�اي دهمي�ن جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( 
توس�ط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در استان 
سيس�تان و بلوچس�تان در ش�هريور ماه 1391 برگزار شد. 
استانداري سيستان و بلوچستان و حوزه علميه امام جعفر 
ص�ادق)ع( در اجراي اي�ن برنامه همكاري داش�تند. تعداد 
2218 اثر به دبيرخانه جش�نواره رسيد كه 22 اثر به عنوان 

آثار برتر معرفي شدند.
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 بخشي از پيام آقاي سيد صادق رضايي، مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و رئيس 
كارگروه كودك و نوجوان دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( در مراسم اختتاميه   جشنواره  

س��ه سال از مش��ارکت کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان در جاري سازي فرهنگ و تفكر سراسر نور 
عالم اهل بیت، ثامن الحجج)ع( حضرت امام رضا)ع( در کشور عزيزمان مي گذرد و هر سال امیدواران عنايت 
حضرتش بهینه تر از س��ال قبل چراغ امید اس��تمرار اين حرکت ارزش��مند رضوي را در اين خانه مهرباني 
روش��ن تر کرده اند. هر چند در آغاز راه، هدف گذاري، فراواني آمار نبود که مش��ارکت عاش��قانه همراهان و 
همكاران مبین و گواه اين مدعاست و امروز خرسنديم که اين باران زاللي که از هشت استان کشور باريدن 

گرفت امكاني ايجاد کرد تا انبوه مشتاقان گره دل به پنجره فوالد معارف حضرتش محكم تر کنند...

بخشي از سخنان آقاي موذن دبير جشنواره كتاب سازي فرهنگ رضوي در مراسم اختتاميه 
اين نمايش��گاه يك نمايش��گاه معمولي نیست. اينها کتاب هايي هس��تند که کودکان و نوجوانان و عزيزان 
هنرمند سراسر کشور با دست خودشان تهیه کردند و ماه ها با آن سر و کار داشتند يعني ذهن و دست و 
دل و فكرشان ماه ها درگیر فعالیت و فكر رضوي بوده است. همه کساني که به نام مقدس حضرت رضا)ع( 
و به نام مقدس حضرت معصومه)س( کار کردند همه برگزيده هستند اما داوران از بین 2218 اثر رسیده 

22 اثر را به عنوان ويژه انتخاب و معرفي نمودند.

بخشي از سخنان حجت االسالم والمسلمين راهداري ، امام جمعه موقت زاهدان در مراسم اختتاميه 
امام صادق)ع( فرمودند: خدا حرمي دارد و آن مسجد الحرام است، پیامبر خدا)ص( حرمي دارد و آن مدينه 
است، امیرالمؤمنین)ع( حرمي دارد و آن نجف است و ما اهل بیت حرمي داريم که آن قم است به همین 
زودي ها دختري از دخترانم در آنجا دفن خواهد ش��د که هر کس حق او را بشناس��د و به زيارت او برود 
بهشت براي او واجب خواهد شد و اين جمله را براي ائمه داريم. ولي در اين جا براي حضرت ذکر شده و 
امروز تمام عظمتي که جمهوري اسالمي دارد به برکت اين خانم است... لذا برادران و خواهراني که زحمت 

کشیده اند و هر عزيزي که فكر يك نوجوان را در اين مسیر آشنا کند خدمت کرده اند.

بخشي از سخنان آقاي حيدري مشاور مدير عامل و مدير بازرگاني كانون پرورش فكري كودكان 
و نوجوانان كشور در مراسم اختتاميه 

اصل قضیه اينجاس��ت که جشنواره هاي رضوي در يك حرکت کاماًل آرام، ظريف، محكم، متنوع و جذاب 
و زيبا به وس��یله کارشناس��ان کانون و وزارت فرهنگ و ارشاد اس��المي طراحي شده تا بچه ها بتوانند اين 
معارف را در وجود خودش��ان عجین کنند. در بازديد غیر رس��مي که از نمايشگاه داشتم وقتي آثار بچه ها 
را ديدم متعجب شدم. در اين کارگاه ها الگوهايي هستند که ناشرين بايد از آنها الگو بگیرند يعني بچه ها 

يك بار ديگر در تولید کتاب الگوي بزرگترها شدند.
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فهرست برگزيدگان دومين جشنواره كتاب سازي فرهنگ رضوي 

استان/ رتبهنام اثر بخشنام و نام خانوادگيرديف
شهرستان

همداناولغذاي بهشتينوجوانستوده سعیديان1

1- نیما جوانمهر 2- علي عباس 2
زاده 3- طاها ارجوني

گلستاناولکبوتر زائرنوجوان

1- کیمیا کالته 2- زهرا 3
کنجدي

خراسان دوميا ضامن آهونوجوان
رضوي

1- مرجان انصاري 2- سحر 4
نادري 3- فاطمه ذوالفقاري

از خدا نوجوان
خواسته

البرزدوم

سمنانسومکودك دلیرنوجوانمنصوره صوفي5

1- سودا خیرخواه مقدم 2- 6
مهسا صوفي

اردبیلسومزيارتنوجوان

7
سیره نوجوانفاطمه کلیم

خورشید 
مشهد

سیستان و چهارم
بلوچستان

اصفهانپنجمشبنم نیايشنوجوانفاطمه قضاوتي8

يزدپنجمدرخت آرزوهانوجوانعاطفه سادات محسن زاده9

1- ساغر لطفي نژاد 2- شیوا گل 10
محمدي

خوزستاناول سوغاتيمربیان

1- صديقه امیني 2- فهیمه 11
عصاري

اصفهاندوممسافر حرممربیان

گنجینه مربیانشیرين چراغي12
احاديث

يزدسوم

از مدينه تا مربیانندا محمدي13
طوس

سیستان و سوم
بلوچستان
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تهرانچهارمزير گنبد طالمربیان1- زهرا نوري 2- مهین وزيري14

خاطرات مربیانمژگان مرادي فر 15
زيارت

مرکزيپنجم

سیستان و سومپیام رحمتآزادبتول ساراني 16
بلوچستان

17
1- مهین شهمرادزاده 2- آسیه 

تاج آبادي 3- اسماء بلوچ 
شهرياري

کرمانچهارمتولد آفتابآزاد

زاهدانپنجمامام رضا)ع(آزادفائزه پیري18

اسامي هيأت داوران:
علي خانجاني 	 
جمال الدين اکرمي	 
علي آويزي 	 

اسامي هيأت علمي:
حجت االسالم مهدي محبي 	 
حجت االسالم سیدمصطفي اکبرزاده	 
حجت االسالم احمد غالمیان	 
حجت االسالم حمید موذني	 
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)46(
جشنواره نشريه نگاري رضوي 

استان: فارس 

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

س�ومين جشنواره سراسري نش�ريه نگاري امام رضا)ع( از 
سري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 
در ش�يراز در شهريور ماه 1391 برگزار گرديد. تعداد 1806 
اث�ر به دبيرخانه جش�نواره رس�يد كه از اي�ن تعداد 1468 
نشريه در بخش كاغذي و 338 نشريه در بخش الكترونيكي 
ثبت شده اس�ت و نهايتًا پس از داوري 8 اثر به عنوان آثار 

برتر معرفي شدند.
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بخشي از سخنان آقاي مجتبي حق پرست ، دبير جشنواره در مراسم اختتاميه 
جش��نواره نش��ريه نگاري امام رضا)ع( برگ زريني بر تارك تمام فعالیتهاي کانون پرورش فكري کودکان 
و نوجوانان اس��تان فارس است. جش��نواره هاي رضوي را عشق به پیش مي برد و همه دست اندرکاران با 
تمس��ك به اهل بیت)ع( در اين مسیر گام برمي دارند. امس��ال با رشد 90 درصدي تعداد 18000 نشريه 
کاغذي و الكترونیكي به دبیرخانه رسید که استانهاي فارس با 267 اثر، تهران با 119 اثر و خراسان رضوي 

با 117 اثر رتبه هاي باالتري از اين حضور را به دست آوردند.

بخشي از سخنان آقاي سيدصادق رضايي،  مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
كشور 

برگزاري جش��نواره امام رضا)ع( در حوزه کودك و نوجوان افتخاري بزرگ براي کانون اس��ت. آموزه هاي 
اهل بیت)ع( بايد در تمام ش��ؤون زندگي جوامع اس��المي و حتي بشري حاکم شود زيرا پیام رسول مكرم 
اس��الم)ص( و اهل بیت)ع( جهاني اس��ت. هدف از برگزاري جش��نواره امام رض��ا)ع( مصونیت کودکان و 
نوجوانان در دنیاي معاصر و گره خوردن تفكرات آنها با الگوهاي الهي زندگي اهل بیت)ع( اس��ت. وظیفه 

کانون ترويج فرهنگ تشیع و هدايت کودکان در مسیر آموزه هاي ديني است.

بخشي از سخنان آقاي حسين صادق عابدين،  استاندار فارس 
دلیل نبود ثروت فرهنگي در برخي عرصه ها، عدم توجه به سیره اهل بیت)ع( است. حديث سلسلة الذهب 
يادگار ماندگار فرهنگ رضوي است. اصل و اساس دين، توحید و خمیر مايه آن ال اله اال ا... است که برج و 
بارويي است که هر کس در آن وارد شود از عذاب الهي ايمن خواهد بود و البته امام رضا)ع( در اين حديث 
شرط آن را واليت خود دانسته اند. پیشنهاد مي نمايم اين حديث به عنوان يك منبع پژوهشي مهم، يكي 

از محورهاي جشنواره امام رضا)ع( قرار گیرد.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره نشريه نگاري امام رضا)ع(

استان/ رتبهنوع نشريهعنوان نشريهنام افرادرديف
شهرستان

1
علیرضا کارکن- بهمن شادمهر- 
وحید افسرده- محمد مهدي 

سوزنده- رضا زرگري

خاطرات 
فارساولالكترونیكيماندگار

بیتا شمشیري- فاطمه رضايي- آيدا 2
روشن

عطر امام 
فارسدومالكترونیكيرضا)ع(

زهرا حسین زاده- زهرا قاسم پور- 3
کیمیا زنده دل

نگارخانه 
تهراناولکاغذيرضوان

زهرا کشاورز- زهره فرار- مائده 4
بوشهردومکاغذيآرزوي زيارتپاسیار

5
علیرضا حسیني- علي ابراهیم 

قاجاريان- سپهر مصطفوي- حامد 
بختیاري

ماليرسومکاغذيرضاي واليت

شیما تقي زاده- فاطمه قره داغي- 6
تهرانچهارمکاغذيفرش تا عرشالهه علیرضالو

پريناز عباس نژاد- آيالر فیروزي 7
هشتگردپنجمکاغذيشوق زيارتفرد- سارا ترك

شمیم دهقان خلیلي- سارا امیدي- 8
اصفهانششمکاغذيشمیم رحمتفاطمه حیدري

اسامي هيأت داوران:
زهرا اطهري 	 
فريبا حكیم زاده	 
غالمعلي کیومرثي	 
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)47(
جشنواره نمايشنامه خواني رضوي 

استان: خراسان رضوي

مجري: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

دومي�ن جش�نواره نمايش�نامه خوان�ي رض�وي از س�ري 
برنامه ه�اي دهمي�ن جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( 
شهريور ماه 1391 در مشهد مقدس برگزار شد. تعداد 260 
اثر از 304 گروه متقاضي ش�ركت در جش�نواره و 30 مقاله 
در بخش فراخوان مقاله ها به دبيرخانه جشنواره رسيد. 8 
گروه نمايشنامه خواني و 8 مقاله به عنوان آثار برتر معرفي 

شدند.
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 بخشي از سخنان خانم باباخاني،  دبير جشنواره در مراسم افتتاحيه و اختتاميه
با توجه به اينكه ترويج س��یره رضوي از اولويت هاي فرهنگي در همه س��طوح اجتماعي است، کودکان و 
نوجوانان در اين جش��نواره اهمی��ت و مقام بهره گیري از الگوهاي الهي را ب��ه خوبي درمي يابند. فعالیت 
نمايشنامه خواني رضوي از اهمیت زيادي برخوردار است و ضروري است بررسي عالمانه اي بر روي زواياي 
پی��دا و پنه��ان اين فعالیت نو در کانون و تقويت محتواي آن صورت پذيرد. اين جش��نواره با رش��د 110 
درصدي در سال جاري موجب ارتقاي کمي و کیفي فعالیت فرايندي نمايشنامه خواني در مراکز فرهنگي 

هنري کشور شد.

بخشي از سخنان آقاي آدوسي، معاون فرهنگي كانون كشور در اختتاميه 
رسالت اصلي کانون، پرورش فكري و ذوقي کودکان و نوجوانان با واسطه فعالیتهاي فرهنگي هنري است. 
هنرهاي نمايش��ي به عنوان واسطه موفق در مراکز کانون کارآمدي بس��یار بااليي داشته است. فعالیتهاي 
ديني رضوي در حوزه کودك و نوجوان در شرايط حاضر و در مقابل هجوم فرهنگي دشمن اهمیت بسیاري 

دارد.

بخشي از سخنان آقاي دكتر صالحي، استاندار وقت خراسان رضوي در مراسم اختتاميه 
فعالیت ه��اي کانون پرورش فك��ري کودکان و نوجوانان، ه��رم فرهیختگي و فرزانگ��ي جامعه را افزايش 
مي دهد و به تحقق ايده آرمان ش��هري که در آن همه انس��ان ها به سعادت واقعي برسند کمك مي کند. 
فرزندان س��رمايه اصلي خانواده ها هس��تند و کانون مكاني براي شكفتن اس��ت و سرمايه هاي ما بايد در 
چنین مكان هايي رشد و نمو کنند و شخصیت آنها شكل بگیرد. توجه و مراقبت از زبان و سخن گفتن و 
س��نجیده و پرهیز از غیبت و دروغ و تهمت از جمله آموزه هايي است که امامان و معصومین بر آن تأکید 

داشتند و بچه ها بايد با اين مسايل در مكان هايي مثل کانون آشنا شوند.

بخشي از سخنان سردار غفاري، معاون استانداري وقت خراسان رضوي در اختتاميه 
کودکان و نوجوانان مهمترين قش��ر از لحاظ تربیتي، آموزشي و فرهنگي در جامعه هستند. کانون پرورش 
فك��ري ک��ودکان و نوجوانان تالش مي کند تا بهترين کودکان را براي نس��ل آينده تربیت و آموزش دهد. 

خداجويي و خودشناسي در اين جشنواره ها براي کودکان ارزشمندترين کارهاست.
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 فهرست نفرات و گروه هاي برگزيده جشنواره نمايشنامه رضوي 

نام و نام خانوادگي فرد رديف
يا گروه

استان/ رتبهعنوان نمايشبخش
شهرستان

نمايشنامه خواني زهره معماري نسب 1
اعضا

نگین 
شكسته

مشهداول

نمايشنامه خواني مريم خاکسار تهراني2
اعضا

بادبادك 
جادويي

تهراناول

نمايشنامه خواني شكرا... سیف الهي3
اعضا

من که آهو 
نیستم

اردبیلدوم

نمايشنامه خواني مائده باي4
اعضا

النه 
گنجشك

گلستانسوم

خراسان برگزيدهقربانيمربیاناسماعیل عسكري5
رضوي

بوشهربرگزيدهزيارتمربیانقمر غالمیان6

نیشابوردوممقاالتزکیه رشید آبادي7

علي اکبر حلیمي- 8
الیسا مهدي زاده

-سوم-مقاالت

اسامي هيأت داوران:
دکتر محمدحسین ناصر بخت	 
شهرام حبیب ا... زرگر 	 
دکتر علي رضا باونديان	 
علي اکبر حلیمي 	 
سهراب خواجه نژاد	 
غالمحسین طوسي 	 
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)48(
جشنواره محيط زيست در آموزه هاي رضوي 

استان: تهران

مجري: سازمان حفاظت محيط زيست كشور 

جشنواره منطقه اي محيط زيس�ت در آموزه هاي رضوي 
از س�ري برنامه هاي دهمي�ن جش�نواره بين المللي امام 

رضا)ع( مهر ماه 1391 در استان تهران برگزار گرديد.
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فهرست برگزيدگان جشنواره محيط زيست در آموزه هاي رضوي / استان مجری آذربايجان غربی

استانرتبهنام اثربخشنام و نام خانوادگيرديف

آذربايجان غربيجايزه ويژه-عكسمحمد فكوري1

اردبیلجايزه ويژه-عكسولي اله ارجمند2

آذربايجان غربي5-عكسمهدي سعادت3

آذربايجان غربي4-عكسرحیم بايزيدي4

آذربايجان غربي3-عكسرضا امن زاده5

کردستان2-عكسجمشید فرجوند فردا6

آذربايجان غربي1-عكسسجاد زوار رضايي7

زنجانجايزه ويژهبازگشتفیلمعابس ناد علیزاده8

اردبیلجايزه ويژهاوج رهاييفیلماحمد شادي9

اردبیلجايزه ويژهنفسفیلمولي اله ارجمند10

آذربايجان غربي3آق گولفیلممهدي حیدري 11

آذربايجان غربي2چتري براي بارانفیلمآرش رفیعي12

آذربايجان غربي1اورموگوليفیلمرضا امن زاده13
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استان تهران )مجري(

استانرتبهنام اثربخشنام و نام خانوادگيرديف

مازندران1-عكس نیمه حرفه ايسید ولي شجاعي لنگري1

تهران2-عكس نیمه حرفه ايسیدهوژن مبرقعي تقوي2

البرز3-عكس نیمه حرفه اياصغر جواديان نژاد3

تهرانبرگزيده-عكس نیمه حرفه ايامامعلي يگان زاده4

قزوينبرگزيده-عكس نیمه حرفه ايسامان اعلمش5

قمبرگزيده-عكس نیمه حرفه اياحمد بحري6

مرکزي1-عكس حرفه ايحسن مقیمي7

مازندران2-عكس حرفه ايحسین خادمي8

مازندران3-عكس حرفه ايسیدولي شجاع لنگري9

گیالن1-فیلم نیمه حرفه ايغالمرضا حیدري10

البرز2-فیلم نیمه حرفه ايمهدي شريفي11

تهران3-فیلم نیمه حرفه ايحسین کیا پاشا12

قزوينبرگزيده-فیلم نیمه حرفه ايمهدي طاهري13

مرکزيبرگزيده-فیلم نیمه حرفه ايحمید نظري آستانه14

استان خوزستان )مجري(

استانرتبهنام اثربخشنام و نام خانوادگيرديف
خوزستان1مجموعه کاملعكسسیدباقر موسوي 1
چهارمحال و بختیاري1مجموعه کاملعكسافشین اسدي2
چهارمحال و بختیاري1مجموعه کاملعكسسید محمد البرزي3
ايالم2مجموعه کاملعكسعبدالصاحب بازيار4
لرستان2مجموعه کاملعكسمحمدهادي رستمي5
خوزستان2مجموعه کاملعكسعالیه چنگیزي6

طپش ه��اي طبیعت فیلمسیدباقر موسوي7
خوزستان

خوزستان1

خوزستان2زايش بز وحشيفیلمشیروان ثابتي فر8
خوزستان3ساخت النه زنبورفیلمشهريار عسكري9
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 استان فارس)مجري(

استانرتبهنام اثربخشنام و نام خانوادگيرديف

بوشهر1-عكسمهدي بن تمیم محمدي1

هرمزگان2-عكسمیثم قاسمي 2

فارس3-عكسسیدمهدي سیادت3

اصفهانبرگزيده-عكسخداداد استوار4

بوشهربرگزيده-عكسمهدي جمادي5

سیستان و برگزيده-عكسمسعود شیخ ويسي6
بلوچستان

کرمانبرگزيده-عكسپور سینا7

کهگیلويه و برگزيده-عكسهدايت اله ديده بان8
بويراحمد

فارسبرگزيده-عكس محمدجواد نظري9

هرمزگانبرگزيده-عكس مجید منصوري10

هرمزگان1خرسینفیلمداود مرزي زاده11

نايبند گورستان الك فیلمسمیه دشتي حسیني12
پشت ها

بوشهر2

فارس3کبوتر حرمفیلملیال علي اکبري13

کهگیلويه و برگزيدهمستند حیات وحشفیلمهدايت اله ديده بان14
بويراحمد

فارسبرگزيدهمستند حیات وحشفیلمحاصل قائدي15

کرمانبرگزيدهتیمار گربه وحشيفیلمابراهیم هرندي16

17
امنیت در پارك ملي و فیلمحمید شعرباف

پناهگاه حیات وحش 
قمیشلو

اصفهانبرگزيده

بنیامین هفت لنگ- تیام 18
پاينده

بوشهربرگزيدهسینما و يك عالمه کوريفیلم
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استان خراسان رضوي )مجري(

استانرتبهنام اثر/ مشخصات عكسبخشنام و نام خانوادگيرديف

خراسان برگزيدهساريگلفیلمفرامرز اسفندياري1
شمالي

خراسان برگزيدهامید و محیط بانفیلمعلي نانواباشي2
جنوبي

خراسان برگزيدهزوالنفیلمامیر چهارراهي 3
جنوبي

سمنانتقدير شدهنگین کوير پرورفیلمعباس زارع و ناجمي4
يزدتقدير شدهروباه و زاغفیلمحسین عباسیان5

6
جايزه ويژه 12 دقیقه در هورالعظیمفیلمعالیه چنگیزي

حضرت 
معصومه)س(

خوزستان

7
نام گونه: پلنگعكسبهروز جعفري

محل: پارك ملي ساريگل
زمان: پايیز 90

خراسان برگزيده
شمالي

8

گونه: آگاما سروزغيعكسعلي آزاد
محل:پناهگاه حیات وحش 

نايبندان
زمان: پايیز 90

يزدبرگزيده

9

گونه:سنجاب زمینيعكسحسین اصالحي
محل:پناهگاه حیات وحش 

نايبندان
زمان:زمستان 90

خراسان برگزيده
رضوي

10

گونه:فالمینگوعكسسحاب میرا
محل:تاالب بین المللي 

قومیشان
زمان:پايیز 90

گلستانتقدير شده

11
گونه:گورخر آسیاييعكساحمد علیخاني

محل:پارك ملي توران ساريگل
زمان:پايیز 90

سمنانتقدير شده

12

گونه:آهوعكسعلي خاني 
محل:پناهگاه حیات وحش 

شیراحمد
زمان:پايیز 89

جايزه ويژه 
حضرت رضا)ع(

خراسان 
رضوي
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)49(
همايش علمي پژوهشي جاده واليت

استان: خراسان رضوي

مجري: سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

هفتمي�ن همايش علمي پژوهش�ي جاده واليت از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي امام رضا)ع( در 
مهر ماه 1391 در استان خراسان رضوي برگزار شد. تعداد 
61 مقاله به دبيرخانه همايش رس�يد كه از اين تعداد 3 نفر 

به عنوان صاحبان آثار برتر معرفي شدند.
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بخشي از سخنان آقاي رجايي ، سرپرست اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
خراسان رضوي و دبير همايش در اختتاميه

جش��نواره امام رضا)ع( فرصتي است براي بیان معارف و فضايل و مناقب اهل بیت)ع( که دهمین سال آن 
به نحو شايسته اي برگزار مي گردد. ذيل اين برنامه ها، همايش علمي پژوهشي جاده واليت شكل گرفته 
اس��ت که امري مغفول مانده تاريخي اس��ت. اين اداره کل با کمك اس��اتید عالقه مند، باستان شناسان و 
ساير عالقه مندان علمي موفق شده است از البه الي تاريخ، مسیر هجرت حضرت علي بن موسي الرضا)ع( 
از مدينه به مرو را مستندس��ازي کند و براي عرضه به جامعه عالقه مندان آماده نمايد. نقش تمدن س��از 
حضرت در ش��كل گیري جامعه شیعي و اسالم عزيز در ايران بازشناسي شده و مجموعه مقاالت رسیده با 

ارايه در همايش چاپ و منتشر و در اختیار عالقه مندان قرار گرفته است.

بخشي از سخنان آيت ا... ابطحي، در اختتاميه همايش  
امیدوارم عنايات و الطاف اين حضرت و همچنین امام هش��تم)ع( ش��امل حال همه کس��اني که در احیاي 
مكتب شان و بويژه تشیع و بیداري اسالمي، زحمت مي کشند بشود. اين تالش ها منجر به جهاني شدن 

تشیع که باني آن امام رضا)ع( بود خواهد شد.

فهرست برگزيدگان همايش علمي پژوهشي جاده واليت

رتبهنام و نام خانوادگيرديف
اولمجید خالق نیا1
دومعلیرضا روحي2
سومفاطمه دانش يزدي3

اسامي هيأت داوران و كميته علمي:
-  دکتر حسن جمشیدي 	  دکتر محمدهادي همايون  
-  دکتر محمدرضا جواهري 	  دکتر محسن حسین زاده  
-  حجت االسالم گلستاني 	  رجبعلي لباف خانیكي   
دکتر مهدي وطن پرست	 
دکتر امیر اکبري 	 
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)50( 
جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي 

استان: خراسان رضوي

مجري: سازمان كتابخانه ها، موزه ها 
و مركز اسناد آستان قدس رضوي

پنجمي�ن جش�نواره انتخاب كتاب س�ال رضوي از س�ري 
برنامه هاي دهمين جش�نواره بين الملل�ي امام رضا)ع( در 
مهر ماه 1391 در اس�تان خراسان رضوي و اختتاميه آن در 
محل تاالر اجتماعات بنياد پژوهش هاي اس�المي آس�تان 
قدس رضوي برگزار شد. تعداد 240 اثر داخلي و خارجي به 
دبيرخانه جش�نواره رسيد كه از اين تعداد 20 اثر به عنوان 

آثار برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از س�خنان آقاي س�يداحمد علوي، قائم مقام توليت عظماي آس�تان قدس رضوي در 
اختتاميه جشنواره  

امروز مردم دنیا تشنه معارف و سیره رضوي هستند و برگزاري چنین جشنواره هايي گامي مؤثر در جهت 
ترويج اين معارف ناب الهي اس��ت. ارايه آثار نفیس در خصوص سیره زندگاني حضرت رضا)ع( توسط ادبا، 
نويس��ندگان، محققان و پژوهشگران براي انتقال مفاهیم اس��المي به جهان بشريت و از همه مهمتر نسل 
جوان مايه افتخار و مباهات آس��تان قدس رضوي اس��ت. هر حرکتي از ائمه معصومین)ع( بر اساس فلسفه 
و هدف خاصي بوده اس��ت و حرکت حضرت رضا)ع( از مدينه به مرو يك حرکت علمي، فرهنگي، سیاسي 
و اجتماعي بود که در ايران محقق ش��د تا قلمروي اس��الم ناب به دربار مأمون نیز نفوذ کند. نهضت علمي، 

سیاسي و قبول واليتعهدي با حرکت هدفمند و استراتژيك حضرت رضا)ع( آغاز شد.

بخش�ي از س�خنان حجت االسالم والمسلمين رش�اد، رئيس حوزه علميه امام رضا)ع( تهران و 
رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي در مراسم اختتاميه 

امروز صدها فلسفه مضاف داريم و فلسفه به صورت يكپارچه نیست. مي توان فلسفه سنت را به اعتبار اين 
که تعريف وس��یعي است به مسأله سنت نگاه فلسفي داشت و از ماهیت سنت و نوع هستي آن بحث کرد. 
فلسفه هاي مضاف همگي فلسفه هاي درجه دوم  هستند. اين پرسش مطرح است که آيا فلسفه سنت از 
دس��ته فلس��فه هاي مجاز که درجه دوم هستند می باشند يا از نوع ديگري؟ حضرت امام)ره( در خصوص 
اصول در يكي از آراي خود مي گويند علم اصول نه از دسته علوم حقیقي است و نه از دسته علوم اعتباري. 
بايد اطلس اقوال و افعال معصومین)ع( از سوي آستان قدس رضوي طراحي شود. اصوالً مسلمانان در حوزه 

فلسفه هاي مجاز جهان مبتدي هستند.

بخشي از س�خنان آقاي محمدهادي زاهدي، رئيس سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد 
آستان قدس رضوي و دبير جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي 

اين جشنواره عالوه بر معرفي بهترين آثار در زمینه نشر و توسعه معارف رضوي، به نويسندگان و صاحبان 
قلم فرصت مي دهد تا آثار خود را به چاپ برس��انند. در اين دوره از جش��نواره انتخاب کتاب سال رضوي 
ش��اهد افزايش حضور آثار خارجي بوديم که نتیجه اطالع رس��اني مناس��ب از طري��ق 70 رايزن فرهنگي 
در کش��ورهاي مختلف جهان و ارسال بروشور جشنواره اس��ت. حضور آثار خارجي در اين جشنواره نشان 
مي دهد که اين جش��نواره مي تواند گردآورنده آثار برتري باش��د که در زمینه حضرت رضا)ع( و معارف 

سیره رضوي نگاشته شده است.
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 فهرست برگزيدگان جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي 

شهررتبهمحوربخشناشرمؤلف/ مترجمعنوان اثررديف

1

معارف الهي: 
تفسیري بر 
احتجاج امام 

علي بن موسي 
الرضا)ع( با 
عمران صابي

عالمه 
محمدتقي 

جعفري

مؤسسه تدوين 
و نشر آثار عالمه 

جعفري

کتاب 
برتر

علوم و 
معارف 
رضوی

تهراناول

2

بازشناسي مفهوم 
زيارت

حجت االسالم 
حسین زماني

دبیرخانه طرح 
مطالعات توسعه 
کمي و کیفي 

زيارت

کتاب 
برتر

مشهداولزيارت

3
محمدبن علي)ع( 

امام جواد
دکتر مرضیه 

محمدزاده
کتاب دلیل ما

برتر
خاندان 
امام 

رضا)ع(

قماول

4

احاديث خاص 
اهل سنت 

)سلسلة الذهب( 
انگلیسي

احمد نمايي 
)مترجم(

معاونت ارتباطات 
و تبلیغات 

اسالمي آستان 
قدس رضوي

کتاب 
برتر

آثار 
ترجمه 

شده

مشهداول

5

حكايت آفتاب: 
نگاهي کوتاه 
به زندگي امام 
رضا)ع( ترکي 

آذري

بنیاد پژوهش دکتر الوار بابايف
هاي اسالمي 
آستان قدس 

رضوي

کتاب 
برتر

آثار 
ترجمه 

شده

مشهددوم

6

االمام مهدي)ع( 
في احاديث 
االمام الرضا)ع(

آيت ا... سید 
محمد باقر 
موحد ابطحي

بنیاد پژوهش 
هاي اسالمي 
آستان قدس 

رضوي

کتاب 
برتر

زبانهاي 
خارجي 

قماول

7

نسیم جان: 
فرهنگ رضوي 
و جلوه هاي آن 
در زبان و ادبیات 

فارسي

دکتر محمد 
ابراهیم مالمیر- 

دکتر فاطمه 
کالهچیان

کتاب انصاري
برتر

کرمانشاهاولشعر

با اسلیمي هاي 8
گنبد نیلي

مرضیه مرادي- 
معصومه مرادي

کتاب رخشید
برتر

شیرازدومشعر



179گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

9

چشم مرا روشن 
کن: گزيده 
داستانهاي 
جشنواره 

بین المللي امام 
رضا)ع(

به کوشش 
ساسان ناطق

کتاب سوره مهر 
برتر

اردبیلدومداستان

10

نجواي اول: 
پنجمین 
جشنواره 

سراسري نامه اي 
به امام رضا)ع(

اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي 

مازندران

کتاب شلفین
برتر

ساريسومداستان

11
مناسبات امام 
رضا)ع( با فرق 
شیعي غیر امامیه

زهرا بختیاري 
)دانشگاه باقر 

العلوم(

پايان -
نامه برتر

قماول-

12
تاريخ تشیع 
در دوران امام 

جواد)ع(

حسین نعیم 
آبادي )دانشگاه 

باقر العلوم(

پايان -
نامه برتر

قمدوم-

فهرست آثار شايسته چاپ

شهرمؤلفعنوان اثررديف
س��یره اجتماعي اب��ن رض��ا)ع( امام ج��واد)ع( امام 1

هادي)ع( و امام عسگري)ع(
دکت��ر س��ید احم��د میري��ان 
آکندي- دکتر مرتضي خرمي- 

سید ستاره هاشمي قادي

قائم شهر

جاجرمجواد مقصوديويژگي هاي فقه امام رضا)ع(2
بروجرداسماعیل ا... حدادينامه هادي3
تهرانسعید روح افزاتولد غنچه هاي پرپر4
يزدزينب میرزا اسماعیليپنج فرشته »دعوتنامه فرشتگي«5
سیماي تابناك رضوي در آيینه حديث، تاريخ و ادب 6

فارسي
همداناحمد وفايي بصیر 

يزدطوبي زارعيك نفر دارد صدايت مي زند7
همدانعلي سلیمانيآفتاب نام کوچك توست8
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توليدكننده برتر آثار رضوي:
- مؤسس��ه معاونت تبلیغات آس��تان قدس رضوي به مديريت حجت االسالم والمسلمین حسیني در شهر 

مشهد
* آثار »شهر سالم« تألیف علي گردويي و »کبوترانه بخوان آسمان هشتم را« تألیف رضا اسماعیلي دو اثر 

شايسته چاپ در سومین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوي بودند که امسال به چاپ رسیدند.

اسامي اعضاي شوراي سياستگذاري جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي:
حجت االسالم والمسلمین الهي خراساني 	 
جواد آرين منش	 
جواد محمدزاده مقدم	 
محمدهادي زاهدي 	 
هادي منوري 	 
مهدي قیصري نیك	 
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)51(
همايش نقش زيارت در ايجاد و ارتقاي سالمت روان جامعه 

استان: تهران 

مجري: سازمان بهزيستي كشور 

هماي�ش نق�ش زي�ارت در ايج�اد و ارتقاي س�المت روان 
جامعه از س�ري برنامه هاي دهمين جش�نواره بين المللي 
امام رضا)ع( در مهر ماه 1391 در اس�تان تهران برگزار شد. 
تعداد 80 مقاله به دبيرخانه جشنواره رسيد كه از اين تعداد 

6 مقاله به عنوان آثار برتر معرفي شدند.
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فهرست برگزيدگان همايش نقش زيارت در ايجاد و ارتقاي سالمت روان جامعه 

نام و نام خانوادگي نويسندهعنوان مقالهرديف

اثربخشي زيارت حرم امام رضا)ع( بر کیفیت زندگي و سالمت روان 1
زنان سرپرست خانوار

لیال خواجه يوسفي- لیال شاملي

بررسي نگرش جوانان ايراني نسبت به زيارت و خودآگاهي معنوي 2
در پیمايش کشوري

محمد اکبري

بررسي و مطالعه تأثیر اعتقاد به شفیع و شفاعت بر کیفیت زندگي 3
سالمندان شهرکرد

عزيزاله آقابابايي- سهیال باقري

مهدي فیض- فاطمه فیضجايگاه زيارت در رويكرد توحید درماني4

بي بي فاطمه شجاعي- فرشته بررسي اثر زيارت بر سالمت رواني افراد5
مباشري- فاطمه سپهر- 

معصومه عزيزي

اسامي هيأت داوران:
دکتر حبیب ا... مسعودي فريد 	 
دکتر فريد براتي سده 	 
دکتر امیر رستگار خالد	 
دکتر خلوق 	 
عاتكه تهراني 	 
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)52(
همايش علمي پژوهشي نقش زيارت
 در كاهش آسيب هاي اجتماعي 

استان: خراسان رضوي

مجري: اداره كل بهزيستي 

هماي�ش نقش زي�ارت در كاهش آس�يب هاي اجتماعي از 
سري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 
مهر ماه 1391 در اس�تان خراسان رضوي برگزار شد. تعداد 
130 مقاله به دبيرخانه همايش رسيد كه 13 مقاله به عنوان 

مقاالت برتر معرفي شدند.
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 فهرست برگزيدگان همايش نقش زيارت در كاهش آسيب هاي اجتماعي 

استانرتبهمحورعنوان مقالهنام نويسنده

رابطه دين با نگرش به آسیب هاي اجتماعي بهناز ذال
در دانشجويان خوابگاهي و غیرخوابگاهي

خراسان اول1
جنوبي

اثربخشي روان درماني شناختي- رفتاري فاطمه سید آبادي
مذهب محور بر مبناي سیره رضوي در 

کاهش احتمال وقوع طالق

خراسان دوم1
رضوي

عبدالرضا نورمحمدي- 
الهام عزيزي

بررسي جامعه شناختي دروغ در سیاست و 
آسیب هاي اجتماعي آن در جامعه از منظر 

ائمه معصومین )ع( و امام رضا)ع(

کرمانشاهسوم1

هانیه گل مقام- محمد 
بهشتي زاده عقیله 

سادات موسوي

بررسي تأثیر زيارت در حرم امام رضا)ع( در 
کاهش اضطراب 

خراسان اول2
رضوي

بررسي مفهوم سالم در زيارات و نقش آن در زينب حسیني 
کاهش آسیب هاي اجتماعي و فردي 

ياسوجدوم2

تأثیر سفرهاي زيارتي بر پیشگیري و کاهش هاني محمودي
آسیب هاي اجتماعي در فرد و جامعه

مازندرانسوم2

تهراناول3ديدگاه سیره رضوي بر سالمت جنسي جامعهمريم جديد میالني

منزلت خانواده و مؤلفه هاي بهزيستي آن در امان ا... شفايي
فرهنگ رضوي 

قمدوم3

رابطه بین آشنايي با تعالیم رضوي با شادکامي سكینه حیدري
و رضايت از زندگي در زوجین زائر امام رضا)ع(

خوزستانسوم3

نقش زيارت در سالمت اجتماعي با تأکید بر وجیهه صالحي
ديدگاه هاي مقام معظم رهبري

اصفهاناول4

نیشابوردوم4نقش زيارت در افزايش شاخصهاي بهداشت روانيحسین سلیماني

بررسي نقش زيارتگاه ها به عنوان منبع مجتبي بخشنده
افزايش سرمايه اجتماعي و کاهش آسیب 

هاي اجتماعي

شیرازسوم4

بررسي میزان وقوع جرايم و آسیب هاي حسن رضايي بحرآباد
اجتماعي اطراف حرم رضوي و عوامل مؤثر 

بر آن

خراسان اول5
رضوي 
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 اسامي هيأت داوران:
علیرضا اکرمي نژاد )روانپزشك(	 
علي غنايي چمن آباد )دکتراي علوم اعصاب شناختي(	 
حسن حاجي پور )فوق لیسانس روانشناسي بالیني(	 
سید محسن اصغري نكاح )دکتراي روانشناسي(	 
سمیه محمدي )دانشجوي دکتراي روانشناسي(	 
عبدالرضا اصغري )دکتراي حقوق(	 
محمد عبدي )فوق لیسانس حقوق(	 
سیدرضا مودب )دکتراي علوم قرآن و حديث(	 
محمدرضا جواهري )دکتراي فقه و مباني حقوق اسالمي(	 
علي جاليیان )حوزوي(	 
غالمرضا حسني درمیان )دکتراي علوم اجتماعي(	 
حسن موسوي چلك )فوق لیسانس مددکاري اجتماعي(	 
مهدي پورقاسمي )فوق لیسانس پژوهش(	 
حسن رضايي )دانشجوي دکتراي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه(	 
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)53(
همايش علمي پژوهشي اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي 

استان: خراسان رضوي

مجري: كميته امداد امام خميني)ره(

همايش علمي پژوهشي اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي 
از س�ري برنامه ه�اي دهمي�ن جش�نواره بين المللي امام 
رضا)ع( در ش�هريور ماه 1391 در اس�تان خراسان رضوي 
برگزار ش�د. تعداد 304 مقاله به دبيرخانه همايش رسيد و 

14 مقاله به عنوان مقاالت برتر معرفي شدند.
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بخش�ي از س�خنان آقاي حبي�ب ا... عس�گر اوالدي، نماينده ول�ي فقيه در كميت�ه امداد امام 
خميني)ره(

قرآن کريم در آيات مبین خود با اش��اره به آفرينش کامل و بدون نقص نیازهاي بش��ري، داليل ايجاد فقر 
را در س��ه حوزه تشريح مي کند. ناتواني انس��ان براي گرفتن حق خود، تقابل حق انسان به دست ظالم و 
سوء مديريت سران جوامع که سبب استفاده بیهوده و اسراف نعمت ها مي شود از مهمترين داليل فقر به 
استناد قرآن مبین است. عالج فقر و محرومیت در سیره نبوي و معصومین)ع( به طور کامل و کارآمد ذکر 
ش��ده اس��ت. ساماندهي کسب و کار و بسترسازي جامعه براي يكس��اني اغنیا و فقرا با هدف از میان بردن 

تضاد طبقاتي در رأس رويكردهاي سیره ائمه اطهار)ع( براي زدودن فقر از جامعه است.

بخشي از سخنان حجت االسالم سيد محمد حسين ابوترابي، نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي 
نظام ما با ارايه برنامه ريزي هاي انجام شده توانسته در جهت پاسخ به يكي از مهمترين مسايل امروز کشور 
و به عنوان يك چهره هوش��مند و کارآفرين نقش ايفا کند. ظرفیت هاي اقتصادي و مالي ما ظرفیت هاي 
بااليي اس��ت و امروزه بیش��ترين ذخاير و س��رمايه هاي گاز و نفت را در اختیار داريم. همچنین در بحث 
داش��تن معادن گرانبها از کشورهاي استثنايي هس��تیم. در کنار اين معادن داراي سرزمین حاصلخیز نیز 
هستیم اقدام خوبي که کمیته امداد به منظور خودکفايي خانواده هاي نیازمند زير پوشش خود انجام داده 

با نگاه تولید ثروت و تبديل اين افراد از مصرف کننده به تولیدکننده صورت گرفته است.
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 فهرست برگزيدگان همايش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي 

عنوان مقاله نام و نام خانوادگيرديف

بررس��ي آثار تجمل گرايي و مدگرايي ب��ر خانواده و عسگر آرمون- عبدا... اسدي1
راه هاي مقابله با آن

نقش زن در کس��ب روزي حالل در خان��واده در پرتو زينب آقا گلي زاده2
روايات ائمه اطهار 

انفاق و روزي ح��الل در فرهن��گ و آموزه هاي ائمه اسماعیل خارستاني3
اطهار)ع( بويژه امام رضا)ع( 

نقش قناع��ت در تحكیم خان��واده و راه هاي نهادينه فاطمه رجب محمد4
کردن آن در جامعه

نقش رزق حالل در تحكیم نهاد خانوادهمرتضي رحیمي5

نقش مهريه در تشكیل و پايداري خانوادهمرضیه زکي زاده6

نقش زن در به��ره وري اقتصادي خان��واده مبتني بر فاطمه سیفي7
آموزه هاي ائمه اطهار)ع( به ويژه امام رضا)ع(

روزي حالل و نق��ش آن در تربیت فرزندان در روايات فهیمه شريعتي8
امام رضا)ع(

رضا فريدي- ابوالحس��ن رضائیان- س��ید غالم 9
حسیني

محاس��ن و مزيت ه��اي کس��ب و کار خانگ��ي ب��ا 
بهره گیري از آموزه هاي رضوي

10
قناعت و نقش آن در تحكیم بنیاد خانواده و راه هاي زهرا قاسم زاده- نصرا... شاملي

نهادينه کردن آن در جامعه با تكیه بر سیره و سخنان 
امام رضا)ع(

محاسن و مزيت هاي کار خانگيمهین دخت کاظمي11

شاخصه هاي روزي حالل در فرهنگ رضويمحمدابراهیم مالمیر- کلثوم ملكي12

نقش مهريه در پايداري و اقتصاد خانوادهناهید مشايي13

يعقوب مهارتي- علیرضا خوراکیان- سیدمهدي 14
مصطفوي

بررس��ي و تحلیل تأثیر کس��ب و کارهاي خانگي در 
پیشگیري از آسیبهاي اجتماعي

امنیت اقتصادي و شخصیت سالم )نقش کسب و کار علیرضا نبي15
خانگي بر سالمت روحي و رواني اعضاي خانواده(
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فهرست اسامي هيأت علمي همايش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوي: 
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا جواهري 	 
دکتر مصطفي سلیمي فر	 
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدباقر گرايلي	 
دکتر مقصود امین فندقي	 
دکتر مهین دخت کاظمي 	 
دکتر ناهید مشايي	 
دکتر فهیمه شريعتي 	 
دکتر محمدطاهر احمدي شادمهري 	 
دکتر علیرضا خوراکیان	 
دکتر يعقوب مهارتي 	 
دکتر غالم رضا کاظمي 	 
دکتر علیرضا نبي 	 
دکتر جواد سخدري 	 
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)54(
همايش ايثار و شهادت در فرهنگ رضوي 

استان: خراسان رضوي

مجري: اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران

هماي�ش ايث�ار و ش�هادت در فرهن�گ رضوي از س�ري 
برنامه ه�اي دهمين جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( 
در مهر ماه 1391 در اس�تان خراس�ان رضوي برگزار شد. 
تعداد 100 مقاله به دبيرخانه همايش رس�يد كه پنج مقاله 

به عنوان مقاالت برتر معرفي شدند.
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 بخش�ي از س�خنان آقاي عابدي مقدم دبير همايش و مدير كل بنياد ش�هيد و امور ايثارگران 
خراسان رضوي

از آنجا که در س��یره انبیا و ائمه اطهار)ع( پرداختن به فرهنگ ايثار و ش��هادت يك ضرورت بوده و تداوم 
حیات ش��رافتمندانه بش��ري در تمام اعصار نیز در گرو جاوادنگي و تبلور آن فرهنگ و انديشه است، از اين 
رو توفیق حاصل شد تا در دهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( به موضوع ايثار و شهادت در فرهنگ 
رضوي نیز پرداخته ش��ود. نقش هجرت امام رضا)ع( در ترويج فرهنگ ايثار و ش��هادت، بررس��ي محتوايي 
وصاياي شهدا و وجود مفاهیم و فرهنگ رضوي در آن، بررسي اسناد امام رضا)ع( در حوزه ايثار و شهادت، 

از مجموع موضوعات مقاالت رسیده دبیرخانه همايش ايثار و شهادت در فرهنگ رضوي است.

بخش�ي از س�خنان آقاي جهانبخش مش�اور عالي رئيس جمه�ور و رئيس بنياد ش�هيد و امور 
ايثارگران

تبیین رشادت ها و مقاومت هاي دوران هشت سال دفاع مقدس براي نسل سوم و چهارم انقالب اسالمي از 
جمله رسالتهاي نسل اول و دوم انقالب اسالمي است. برگزاري همايش ايثار و شهادت در فرهنگ رضوي 
فرصت مغتنمي براي بیان س��یره علوي و رضوي بويژه در پايتخت معنوي ايران اس��ت. برگزاري اردوهاي 
راهیان نور يكي از جلوه هاي ايجاد ارتباط میان نس��ل امروز و نس��ل گذش��ته براي بیان مس��تندات دفاع 
مقدس است. تبیین مقاومت هاي حماسه دفاع مقدس و برقراري ارتباط میان نسلي از جمله وظايف همه 

مسؤوالن است.

بخشي از سخنان آقاي صالحي استاندار وقت خراسان رضوي در مراسم اختتاميه
يكي از مس��ايلي که تاکنون کمتر به آن پرداخته ش��ده اس��ت تغییر نگرش مردم دنیا به مردم ايران است. 
کشوري که تا قبل از انقالب اسالمي به واسطه داشتن پادشاهان ظالم در مقابل هر جنگي امتیاز يا قسمتي 
از کش��ور را به بیگانه مي داد بعد از انقالب اس��المي و 8 سال دفاع مقدس يك سانت از کشور را به بیگانه 
نداد. يكي از رويدادهاي عظیم فرهنگي و ديني عزيمت امام هش��تم)ع( به ايران اس��ت که ورود ايش��ان و 
برادر و خواهر و فرزندان بزرگوار ايشان که پناهگاه ملت ايرانند، منشأ برکات معنوي و حتي اقتصادي براي 
کش��ور اس��ت و در مقابله با تهديدات فرهنگي و مقابله با جنگ نرم دشمن ظرفیتي بزرگتر و معنوي تر از 

ظرفیت امام هشتم)ع( وجود ندارد.

بخشي از سخنان آقاي گرايلي دبير علمي همايش 
همايش علمي پژوهشي فرهنگ ايثار و شهادت در سیره رضوي با حضور بیش از 50 مقام برجسته علمي 
کش��ور برگزار مي ش��ود. از میان 25 موضوع و محوري که تعیین ش��د با توجه به عنوان علمي، پژوهشي 
همايش، 10 موضوع با محوريت تولید علم در س��یره رضوي و ايثار و ش��هادت مشخص گرديده و مقاالت 
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در اين زمینه پذيرفته ش��د. بیش��ترين مقاالت ارس��الي به همايش با موضوع نقش هجرت امام رضا)ع( در 
ايجاد روحیه ش��هادت و ايثار، بررس��ي تأثیر فرهنگ رضوي در محتواي وصاياي شهدا، احاديث رضوي در 

اين موضوع است.

فهرست برگزيدگان همايش ايثار و شهادت در فرهنگ رضوي 

عنوان مقالهرتبهنام و نام خانوادگيرديف

تجلي عزت حسیني در فرهنگ رضوياول سیما محمدپور دهكردي1

تجلیات ايثار و شهادت در فرهنگ رضويدومامان ا... شفايي2

بررسي سندي احاديث امام رضا)ع( در زمینه سومابوطالب علي نژاد3
شهید و شهادت

امام حسین)ع( و حماسه عاشورا در فرهنگ چهارمسیدجعفر علوي گنابادي4
رضوي

امام حسین)ع( و عاشورا در فرهنگ رضويچهارمپیمان صالحي5

اسامي اعضاي هيأت علمي و هيأت داوران:
-  محمدرضا جواهري 	  علي بني اسدي   
-  امیر سلیماني رحیمي 	  محمد قربان زاده  
سید احمد سجادي نژاد	 
محمدباقر گرايلي 	 
محمد صادق علمي 	 
فرزاد عباسي 	 
علیرضا باونديان	 
حسین بهروان 	 
صديقه خديوي 	 
علي يوسفي 	 
غالمرضا اطمینان	 
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)55( 
جشنواره دو ساالنه يادمان هاي شهري رضوی

استان: خراسان رضوي

مجري: شهرداري مشهد 

دومين جش�نواره دوس�االنه يادمان هاي شهري  رضوی از 
سري برنامه هاي دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 
در مهر ماه 1391 در مش�هد مقدس برگزار شد. تعداد 480 
اثر از 196 هنرمند به دبيرخانه جش�نواره رس�يد كه 70 اثر 
از 65 هنرمند به نمايشگاه راه يافت. اين نمايشگاه 15 آبان 
ت�ا 15 آذر در محل نگارخانه س�لطانعلي مش�هدي- چهار 
سوق هنر مشهد برگزار گرديد. )تاكنون اطالعات مربوط به 
فهرست برگزيدگان و اسامي هيأت داوران اين دو ساالنه به 
دبيرخانه جشنواره بين المللي امام رضا)ع( نرسيده است(
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)56(
جشنواره فرهنگی ورزشی رضوی

استان: خراسان رضوي

مجري: اداره كل ورزش و جوانان

س�ومين جش�نواره فرهنگ�ی ورزش�ی رض�وی از س�ري 
برنامه ه�اي دهمي�ن جش�نواره بين المللي ام�ام رضا)ع( 
در ش�هريور م�اه 1391 توس�ط اداره كل ورزش و جوان�ان 
خراس�ان رضوي برگزار گرديد. اين رويداد ورزش�ي واليي 
از محل يادمان ش�هداي ش�لمچه و با حض�ور 23 دونده از 
48 شهرس�تان و با طي مس�ير 2400 كيلومتري در مس�ير 
استانهاي خوزس�تان، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، يزد و 

خراسان رضوي صورت پذيرفت.
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 بخش�ي از س�خنان آقاي دكتر پيش�نمازي، معاون فرهنگي وزارت ورزش و جوانان در مراسم 
استقبال از دوندگان جاده واليت 

پیام اين همايش براي کساني که در اينجا حضور دارند يا از طريق رسانه ها شاهد اين برنامه بوده اند که 
همواره در زندگي در خط واليت و پشت سر ولي فقیه حرکت نمايید. اگر در سال هاي آتي اطالع رساني 
بیش��تري ش��ود قطعاً جوانان عالقه مند، ورزشكار و فرهیخته ديگر اس��تان ها نیز داوطلبانه در اين اقدام 

مقدس شرکت خواهند نمود.

بخش�ي از س�خنان آقاي دكتر صالحي، اس�تاندار وقت خراس�ان رضوي در مراسم استقبال از 
دوندگان

اجر و پاداش اين دونده ها را فقط خود امام رضا)ع( بايد بدهد و تش��كر ما فايده اي ندارد و قابل اين کار 
بزرگ نیس��ت. خوشا به سعادتتان که نام خود را در لیست زائران ويژه امام رضا)ع( در اين شب عزيز ثبت 
نموده ايد و 2400 کیلومتر را به عش��ق امام دويديد. اين مس��یر طوالني را فقط با نیروي عش��ق مي شد 
طي کرد، چون حتي فكر کردن به اينكه انس��اني اراده کند چنین بعد مس��افتي را با پاي پیاده طي کند 

غیر ممكن است.

اسامي دوندگان جاده واليت:
-  سید رضا سجادي   -  سید کاظم سیادتي    -  محسن بهرامي    

-  علي اصغر ريگي  -  سید مهدي موسوي راد    -  سید عباس حسیني   
-  رجبعلي فاني    -  علیرضا محمدي     -  عبدالرضا ايزدپناه   

-  عباس صادقي زاده  -  محمد فاني     -  مسعود ولي پور    
-  مهدي هوشیاران   -  حسین دهباشي     -  مصطفي جواهري   
-  محمدرضا شهري  -  مسلم غالمي     -  جعفر رفايي    
-  مجید چمنی   -  علي پشنگ زاده     -  حبیب ا... شفاف    

-  هادي پارسانیا  -  محمد ساالري نسب   

اسامي اعضاي شوراي سياستگذاري:
-  خسرو منعمي 	  سید علي اکبر هاشمي جواهري    
-  سید هادي طالبیان	  رمضانعلي مسعودي نژاد    
-  محمد رضا خوش باطن 	  سید محسن پورتقي     
کورش صبوريان	 
فاطمه سادات رستگار	 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 196



197گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

فصل سوم 

گزارش برنامه ه�اي جنبي 
استان ها در دهمين جشنواره 

بين المللي امام رضا)ع(
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)1( 
استان خراسان رضوي

برگزاري 250 مس��ابقه ورزشي به مناس��بت دهه کرامت، برگزاري مراسم ورزش باستاني و برگزاري - 1
همايش ريحانه ها همزمان با والدت کريمه اهل بیت)ع( توسط اداره کل ورزش و جوانان

کارگاه آموزش��ي پوسترسازي رضوي و کارگاه نمايشنامه نويس��ي رضوي و نشست هاي تخصصي با - 2
موضوع ادبیات نمايش��ي ديني رضوي و برگزاري جش��نواره اس��تاني نمايشنامه خواني رضوي توسط 

کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان خراسان رضوي
نمايشگاه پوستر رضوي توسط دانشگاه علوم پزشكي مشهد - 3
افتتاح 20 پروژه شامل هتل، دفاتر خدمات مسافرتي و پروژه هاي گردشگري توسط اداره کل میراث - 4

فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
بهره برداري از رباط خاکستري يكي از منزلگاه ها و اقامتگاه هاي مسیر جاده واليت توسط اداره کل - 5

میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
برگزاري تور ويژه دهسرخ تا مشهد توسط اداره کل میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري- 6
برگزاري نمايشگاه توسط شهرداري - 7
برپايي نمايشگاه مرتبط با جشنواره موضوعي توسط آستان قدس رضوي- 8
همايش دو استقامت جاده واليت توسط اداره کل ورزش و جوانان- 9

مراس��م تجلیل از قهرمانان المپیك جهاني، آس��یايي و ملي که مدال خود را به موزه آس��تان قدس - 10
رضوي اهدا نموده اند توسط اداره کل ورزش و جوانان

برگزاري همايش بزرگ پیاده روي خانوادگي در دهه کرامت توسط اداره کل ورزش و جوانان- 11
برگزاري همايش دو استقامت عمومي شهرهاي استان توسط اداره کل ورزش و جوانان- 12
اجراي مسابقه کشتي چوخه کشوري توسط اداره کل ورزش و جوانان- 13
اجراي برنامه ورزش زورخانه اي توسط اداره کل ورزش و جوانان- 14
تجلیل از ورزش��كاراني که در مقابل نمايندگان اس��رايیل حضور پیدا ننمودند توسط اداره کل ورزش - 15

و جوانان
انجام 10 مس��ابقه کش��وري يا چند جانبه در رش��ته هاي مختلف در شهرهاي مذهبي جهان توسط - 16

اداره کل ورزش و جوانان
برپايي نمايشگاهی از آثار مددجويان توسط اداره کل بهزيستي - 17
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)2(  
استان تهران

1- تجلیل از برگزيدگان و 8 منتخب جش��نواره موضوعي در يكي از ش��هرهاي قم، شیراز، مشهد و تهران 
توسط روابط عمومي کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان تهران

)3(
استان فارس 

برگزاري نمايش��گاه آثار منتخب در حرم مطهر احمد بن موس��ي ش��اهچراغ از تاريخ 29 شهريور ماه - 1
لغايت 5 مهر ماه و برپايي نمايش��گاه س��یار از آثار نمايشگاهي شهرس��تان هاي استان فارس توسط 

کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
ويژه برنامه بزرگداشت حضرت احمد بن موسي)ع(- 2
برگزاري چهارمین جشنواره امین واليت - 3
برگزاري جشنواره نسیم واليت - 4
ويژه برنامه دهه کرامت توسط کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان- 5

)4(
استان يزد 

برگزاري جشن میالد حضرت معصومه)س( در مدارس دخترانه- 1
برگزاري مراسم خاص و مشترك دهه کرامت و آغاز هفته دفاع مقدس در سطح پايگاه هاي بسیج- 2
قرائت دعاي کمیل و جشن ويژه در مسجد صاحب الزمان)عج( با حضور دو تن از خادمان آستان قدس رضوي- 3
برگزاري دعاي ندبه در محل تكیه حضرت ابوالفضل)ع( محل درب قلعه - 4
برگزاري مراسم خاص در محل نماز جمعه - 5
برگزاري مراسم خاص، سخنراني و جشن در اماکن زيارتي، امامزاده ها، مراکز آموزشي - 6
برگزاري مراسم خاص در محل منزلگاه امام رضا)ع( در يزد- 7
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)5(
استان كرمان

 )جنوب(

حضور در گلزار شهدا و گلباران قبور مطهر شهدا و اداي احترام به آنها- 1
برگزاري دومین کنگره بزرگداشت امامزاده سلطان سید احمد در جوار مرقد ايشان در ساردوئیه - 2
اجراي مسابقه جام فوتسال رضوي با شرکت 12 گروه ورزشي از شهرستانهاي مختلف استان- 3
اعزام 40 نفر افراد بي بضاعت به مشهد مقدس به مدت يك هفته - 4
برگزاري نمايشگاه هنرهاي تجسمي رضوي  - 5

)6(
استان ايالم

برگزاري جشن رضوي در امامزاده سید حسن شهرستان مهران- 1
برگزاري مراسم در امامزاده پیرمحمد شهرستان ملكشاهي  - 2

)7(
استان اردبيل

برگزاري هفته فرهنگ رضوي در شهرهاي مختلف استان- 1
تدوين سند همكاري و مشارکت دستگاه هاي اجرايي استان در دهه کرامت- 2
تولید و انتشار سه عنوان کتاب )شوق وصال، حضرت باران، پرنیان عشق(- 3
تولید دو عنوان آلبوم صوتي از مداحان شرکت کننده با عنوان »بر آستان شوق، لطیف تر از باران«- 4
تجلیل از مداحان هشت سال دفاع مقدس - 5
تشكیل کانون خبرنگاران رضوي و تجلیل از رسانه هاي برتر در حوزه فرهنگ رضوي - 6
بزرگداشت امامزاده سید سلیمان)ع( برادر حضرت امام رضا)ع( در شهر فخرآباد مشكین شهر - 7
برگزاري نمايشگاه هاي جلوه آفتاب در شهرهاي مختلف استان - 8
بزرگداشت امامزاده صالح اردبیل - 9

برگزاري مراسم تجلیل از 10 خادم برجسته فرهنگ رضوي در استان- 10
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)8(
استان آذربايجان

 شرقي 

کتابت صلوات خاصه توسط خوشنويسان و معرفي نفرات برتر - 1
برگزاري نمايشگاه عكس سیر تحول حرم رضوي - 2
برگزاري برنامه هاي دهه کرامت در سراسر استان- 3
چاپ و رونمايي عكسهاي برگزيده و آثاري که به نمايشگاه راه يافته است- 4

)9(
استان گلستان

برپايي نمايشگاه عكس »تا آسمان« در شهرستان گرگان- 1
برگزاري مسابقه پیامك ادبي رضوي - 2
تجلیل از هنرمندان اهل قلم استان که پیرامون امام رضا)ع( تولید اثر داشته اند - 3
مسابقه سفرنامه نويسي - 4
تجلیل از خادمان رضوي گلستاني - 5
تجلیل از واقفان رضوي گلستاني - 6
برگزاري نمايشگاه کتاب و عكس - 7
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)10( 
استان خراسان

 جنوبي 

برگزاري برنامه شب شعر رضوي در استان- 1
برگزاري مراسم شبي با قرآن - 2
برگزاري مسابقه راديويي حضرت معصومه)س(- 3
برگزاري نمايشگاه خوشنويسي و عكس رضوي - 4
بزرگداشت حضرت بي بي زينب خاتون خواهر حضرت امام رضا)ع(- 5
برگزاري جشن زير سايه خورشید- 6
برگزاري مراسم روز ملي دختر )با محوريت عفاف و حجاب(- 7
برگزاري جشنهاي میالد امام رضا)ع( با محوريت کانون هاي فرهنگي هنري مساجد- 8

)11(
استان آذربايجان

 غربي 

برگزاري نمايشگاه از آثار برگزيده جشنواره - 1
برگزاري نمايشگاهی نشريات با موضوع ويژگي هاي اخالقي و خصوصیات امام رضا)ع(- 2
مسابقه پیامك )دلنوشته ها(- 3
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)12(
استان مازندران 

کتابت سخنان کريمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( و امام رضا)ع(- 1
اجراي نمايش صحنه اي رضوي در مدارس - 2
همايش چاووشي خواني رضوي - 3
برگزاري عصر شعر رضوي - 4
برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س(- 5
برگزاري ايستگاه نقاشي رضوي در پارك شهر - 6
برگزاري تواشیح خواني رضوي - 7
ايس��تگاه عكس يادگاري رايگان براي اس��تفاده خانواده ها و ش��رکت کنندگان در مراس��م اختتامیه - 8

جشنواره موضوعي توسط کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان
برپايي نمايش��گاه دس��تاوردهاي هفت دوره جش��نواره رضوي برگزار ش��ده در کانون پرورش فكري - 9

کودکان و نوجوانان
برپايي ايس��تگاه نقاشي و خوشنويسي و خبرنگاران رسانه هاي مكتوب و مجازي استان توسط کانون - 10

پرورش فكري کودکان و نوجوانان در محل اختتامیه جشنواره موضوعي 

)13(
استان بوشهر 

برگزاري نمايشگاه فرهنگي هنري رضوي در بوشهر - 1
برگزاري سومین جشنواره استاني دانش آموزي رضوي - 2
برگزاري مسابقه پیامك رضوي - 3
برگزاري جشنواره هاي شهرستاني رضوي - 4
برپايي جشن هاي رضوي در کانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان- 5
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)14(
استان قزوين 

برپايي هفته فرهنگ و هنر رضوي در استان- 1
چاپ کتاب نمايشنامه هاي برگزيده جشنواره ادبیات نمايشي رضوي - 2

)15(
استان كردستان

برگزاري بخش میداني تئاتر رضوي در هفتمین جشنواره بین المللي تئاتر خیاباني مريوان- 1
برگزاري هفته فرهنگ رضوي - 2
تهیه ترجمه و تدوين صحیفه رضويه به زبان کردي جهت ارايه و رونمايي در نمايش��گاه بین المللي - 3

دستاوردهاي عملكرد ده ساله جشنواره 
برگزاري همايش رهپويان رضوي با همكاري س��ازمان بسیج هنرمندان با توجه به تقارن دهه کرامت - 4

با ايام گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس )بازديد از مناطق عملیاتي منطقه عمومي مريوان و اورامان و 
زيارت مرقد سید عبیدا... فرزند امام موسي کاظم)ع( و برادر امام رضا)ع( مشهور به کوسه حجیج(

برگزاري همايش بررس��ي ابعاد شخصیتي سیده هاجره خاتون خواهر امام رضا)ع( با همكاري انجمن - 5
آثار و مفاخر فرهنگي کشور 

برگزاري جش��ن هاي مردمي و روستايي فرهنگ رضوي توس��ط کانون هاي فرهنگي هنري مساجد - 6
کردستان

رونمايي از سنگ نبشته زيارت امام رضا)ع( و میثاق نامه رضوي در مرز رسمي باشماق مريوان- 7
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)16(
استان گيالن

برگزاري همايش شعر گیلكي رضوي در شهرستان لنگرود- 1
گرامیداش��ت حضرت س��ید جالل الدين اش��رف)ع( برادر گرامي حضرت امام رضا)ع( در شهرستان - 2

آستانه اشرفیه 
برگزاري مسابقه پیامك ادبي رضوي - 3
بزرگداشت حضرت فاطمه اخري)س( خواهر گرامي امام رضا)ع( در رشت - 4

)17(
استان خراسان

 شمالي 

برپايي نمايشگاه عكس از جشنواره تئاتر رضوي - 1
برگزاري نشست هاي هنري در ايام دهه کرامت- 2
برگزاري نشست هاي تخصصي تئاتر رضوي - 3
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)18(
استان لرستان

برگزاري جشنواره رضوي استاني خوشنويسي حديث سلسلة الذهب - 1
برگزاري جشنواره استاني گرافیك با مضمون دعاي باران در شهرستان بروجرد- 2
جشنواره رضوي استاني طراحي پوستر با موضوع امام رضا)ع( در شهرستان سلسله- 3
برگزاري جشنواره رضوي استاني و تصويرسازي کودکانه در شهرستان ازنا- 4
برگزاري جشنواره رضوي استاني پیام کوتاه با موضوع امام رضا)ع( در شهرستان دلفان- 5
برگزاري جشنواره رضوي استاني شعر فارسي با موضوع امام رضا)ع( در شهرستان الیگودرز- 6
برگزاري جشنواره رضوي استاني شعر بومي و محلي با موضوع امام رضا)ع( در شهرستان پل دختر - 7
برگزاري جشنواره رضوي استاني داستان کوتاه و داستانك با موضوع امام رضا)ع( در شهرستان دورود- 8

)19(
استان خوزستان

برگزاري مراس��م ويژه با بزرگداشت ورود امام رضا)ع( و يادمان شهداي شلمچه )ورود نمادين کاروان - 1
حضرت امام رضا)ع( به ايران از مرز شلمچه(

برگزاري ويژه برنامه قدمگاه امام رضا)ع( در منطقه ارجان )بهبهان(- 2
برگزاري همايش احسان الرضا)ع( در دزفول - 3
برگزاري ويژه برنامه سايه خورشید هشتم - 4
ويژه برنامه بزرگداشت میالد امام رضا)ع( در شهرستان شوش- 5
ويژه برنامه بزرگداشت میالد امام رضا)ع( در شهرستان آبادان- 6
ويژه برنامه بزرگداشت میالد امام رضا)ع( در شهرستان اهواز - 7
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)20(
استان سيستان
 و بلوچستان

برگزاري جشنواره اسماء الحسني - 1
برپايي نمايشگاه آثار رضوي - 2
برپايي کارگاه پژوهشي رضوي - 3
برگزاري نمايشگاه در دهه کرامت توسط کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان- 4
برگزاري کارگاه قصه گويي پیرامون موضوعات رضوي توسط کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان- 5
برگزاري کارگاه ادبي پیرامون موضوعات رضوي توسط کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان- 6
برگزاري جشن هاي دهه کرامت توسط کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان- 7

)21(
استان كرمانشاه 

مراسم بزرگداشت امامزاده کوسه حجیج )برادر امام رضا)ع( در منطقه اورامانات(- 1
برپايي جش��نهاي از میالد تا میالد در دهه کرامت با هم��كاري دبیرخانه کانون هاي فرهنگي هنري - 2

مساجد استان
برپايي نمايشگاه منتخب عكس و خوشنويسي رضوي - 3
اعزام کاروان زيارتي خواهران به حرم مطهر حضرت معصومه)س(- 4
بزرگداشت روز دختر و تقدير از خواهران فعال در حوزه عفاف و حجاب - 5
تجلی��ل از مداح��ان، خادمین و ائمه جماعات فعال مس��اجد متبرك به نام حضرت علي بن موس��ي - 6

الرضا)ع(
برپايي نمايشگاه کتاب مذهبي در شهرستان هاي ساتان- 7
برگزاري مسابقه )ره توشه رضوي( با تكیه بر احاديث منتخب امام رضا)ع(- 8
افتتاح 8 باب کانون فرهنگي هنري مساجد در استان- 9
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)22(
استان كهگيلويه 

و بويراحمد

جشنواره هنرهاي تجسمي رضوي )دعاي باران( در شهر گچساران- 1
جشنواره خوشنويسي رضوي )سلسلة الذهب( در شهرستان کهگیلويه - 2
جشنواره شعر آيیني محلي رضوي در شهرستان بهمني - 3
جشنواره شعر آيیني فارسي رضوي در شهرستان دنا )سي تخت(- 4
 جشن هاي شب والدت امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( در يازده شهر و روستا و بخش استان- 5
تجلیل از دختران فعال فرهنگي و هنري که در طول سال موفق به کسب رتبه هاي مختلف شده اند- 6

)23(
استان مركزي 

برگزاري کارگاه آموزشي روش تحقیق ويژه طالب - 1
مسابقه پیامك با همكاري صدا و سیماي استان- 2
رونمايي از کتاب مجموعه مقاالت اخالق و آداب رضوي)3( همراه با نرم افزار چند رسانه اي آن- 3
مسابقه نقاشي کودکان و نوجوانان با حضور خانواده هاي آنان- 4
برگزاري جشن هاي ويژه در مراکز و مؤسسات قرآن و عترت و کانون هاي فرهنگي هنري مساجد- 5

)24(
استان هرمزگان

برگزاري جشنواره آسمان هشتم در روستاي کردر - 1
برپايي نمايشگاه عكس با موضوعیت جاده واليت - 2
برپايي ايستگاه نقاشي کودك و قصه گويي- 3
پخش زنده برنامه کودك و نوجوان شبكه 2 سیما و شبكه استاني - 4
اجراي نمايش خیاباني در محوطه محل برگزاري جشنواره - 5
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)25(
استان همدان

برگزاري همايش دختران واليتمدار با حضور دانش آموزان و دانش��جويان سراس��ر استان در روز تولد - 1
حضرت معصومه)س(

برگزاري نمايشگاه هفته فرهنگ رضوي - 2
برپايي نمايشگاه عكس با موضوع امام رضا)ع(- 3
برپايي نمايشگاه کتاب با موضوع امام رضا)ع(- 4
عیادت از سالمندان در مرکز سالمندان و اهداي بسته هاي متبرك و شاخه گل به آنها- 5
برگزاري جشن کرامت در 20 کانون فرهنگي هنري مساجد استان- 6
برگزاري جشن هاي دهه کرامت در کلیه شهرستان هاي تابعه با اجراي برنامه هاي شاد و متنوع- 7

)26(
استان قم

تشكیل نمايشگاه آثار شرکت کنندگان در جشنواره موضوعي اين استان در دهه کرامت- 1
تشكیل کارگاه هاي تخصصي - 2
تشكیل نمايشگاه هاي دوره اي آثار برگزيده در مراکز و استان ها- 3
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 فصل چهارم

گزارش بخ�ش ويژه دهمين 
جشنواره بين المللي

 امام رضا)ع(
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)1(   

گزارش همايش بزرگداشت امامزادگان سراسر كشور 

مجري: سازمان اوقاف و امور خيريه 

همزمان با جش��ن هاي دهه کرامت ويژه برنامه بزرگداشت امامزادگان سراسر کشور شامل همايش تكريم 
31 تن از امامزادگان شاخص در 31 استان کشور با حضور سخنرانان برجسته کشوري و بزرگداشت 250 
امامزاده در 250 شهرس��تان توس��ط سازمان اوقاف و امور خیريه کش��ور برگزار گرديد. الزم به ذکر است 

اقدامات ذيل نیز توسط سازمان اوقاف و امور خیريه در اين راستا به شرح ذيل صورت پذيرفت:
تهیه و طراحي کتابچه هاي موضوعي و نرم افزار با عنوان دهه کرامت در تیراژ 100/000 نسخه - 18
برگزاري 1620 مس��ابقه حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن کريم در مرحله شهرس��تاني در سراسر - 19

کشور 
اهداي 10/000 جلد قرآن کريم به رايزني هاي جمهوري اس��المي خارج از کش��ور و مبلغین جامعة - 20

المصطفي جهت اهدا و تبلیغ در دهه کرامت در خارج از کشور 
همكاري با ستاد برگزاري جشن هاي زير سايه خورشید در 18 استان و 45 شهرستان- 21
برگزاري جشن تكلیف دختران در روز دختران )میالد حضرت معصومه)س(( در بقاع متبرکه- 22
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 فهرست همايش هاي بزرگداشت امامزادگان سراسر كشور 

محل برگزاريعنوان همايش )نام امامزاده(نام شهرستاننام استانرديف
محل امامزادهامامزاده سید حمزهتبريزآذربايجان شرقي1
محل امامزادهامامزاده خانمتبريزآذربايجان شرقي2
محل امامزادهامامزاده محمد کججانيتبريزآذربايجان شرقي3
محل امامزادهامامزاده سید عبدا...تبريزآذربايجان شرقي4
محل امامزادهامامزاده عون بن عليتبريزآذربايجان شرقي5
محل امامزادهامامزاده سید ابراهیمتبريزآذربايجان شرقي6
محل امامزادهامامزادگان دال و ذالتبريزآذربايجان شرقي7
محل امامزادهامامزاده سید میر موسي سهالنتبريزآذربايجان شرقي8
محل امامزادهامامزاده سید عبدالغفارتبريزآذربايجان شرقي9
محل امامزادهامامزاده سید داوود شندآبادشبسترآذربايجان شرقي10
محل امامزادهامامزاده بزرگسرابآذربايجان شرقي11
محل امامزادهامامزاده سید احمدمرندآذربايجان شرقي12
محل امامزادهامامزاده سید شاه قاسماهرآذربايجان شرقي13
محل امامزادهسید اسماعیلمیانهآذربايجان شرقي14

امامزاده سید بهلول بن محمد بن علي خويآذربايجان غربي15
النقي

محل امامزاده

محل امامزادهامامزاده غريب حسنارومیهآذربايجان غربي16
محل امامزادهامامزاده برگشادسلماسآذربايجان غربي17

نگین سبز اردبیل18
اردبیل

محل امامزادهامامزاده صالح

محل امامزادهحضرت ابوالقاسم کاالرخلخالاردبیل19
محل امامزادهسید سلیمانمشكین شهراردبیل20
محل امامزادهامامزاده حسنکرجالبرز21
محل امامزادهام کبري و صغرياشتهاردالبرز22
محل امامزادهامامزاده حسین کردانساوجبالغالبرز23
محل امامزادهامامزاده زکرياطالقانالبرز24
محل امامزادهکرامت امامزاده شمس الدين محمدعلويچهاصفهان25
محل امامزادهآستانه حضرت زينبنواحي 1 و 2اصفهان26
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محل امامزادهبي بي فاطمهتیران و کروناصفهان27
محل امامزادهامامزاده زيد بن علي)ع(سمیرماصفهان28
محل امامزادهامامزاده سید محمود جزهکوهپايهاصفهان29
محل امامزادهعلي بن محمدکاشاناصفهان30

فريدن اصفهان31
)چادگان(

محل امامزادهامامزاده عبدا... شهر رزوه

محل امامزادهبزرگداشت امامزاده شاهرضاشهرضااصفهان32
محل امامزادهامامزاده اسحاق)ع( شهر هرندجلگه و جرقويهاصفهان33
محل امامزادهامامزاده عبدالمظفرجلگه و جرقويهاصفهان34

شاهین شهر و اصفهان35
میمه

محل امامزادهامامزاده سیده صالحه خاتون

محل امامزادهامامزاده سید علي)ع(نايیناصفهان36
محل امامزادهابراهیمبرخواراصفهان37
محل امامزادهامامزاده اسماعیلاردستاناصفهان38
محل امامزادهامامزاده سید محمد)ع(خمیني شهراصفهان39
محل امامزادهسید ابراهیم ورنامخواستلنجاناصفهان40

نجف آباد- اصفهان41
علويجه

امامزاده شمس الدين محمد)ع( 
علويجه

محل امامزاده

نجف آباد- اصفهان42
جوزدان

محل امامزادهامامزاده سار مريم جوزدان

محل امامزادهامامزاده تقي بن موسي بن جعفرنجف آباداصفهان43
محل امامزادهامامزاده بابا نور الدين اشننجف آباداصفهان44
محل امامزادهامامزاده هفده تن و ناصر بن عليگلپايگاناصفهان45
محل امامزادهسید محمد قهدريجانفالورجاناصفهان46
محل امامزادهسید داوودخور و بیابانكاصفهان47
محل امامزادهمیر زين العابدينبن روداصفهان48
محل امامزادهعزالدين محمدمبارکهاصفهان49
محل امامزادهآقاي علي عباسبادروداصفهان50
محل امامزادهامامزاده احمد)ع(خوانساراصفهان51
محل امامزادهامامزاده قاسمآران و بیدگلاصفهان52
محل امامزادهامامزاده علي صالح)ع(مهرانايالم53
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محل امامزادهسید صالح الدينآبدانانايالم54
محل امامزادهسید عبدا...ايوانايالم55

شیروان ايالم56
چرداول

محل امامزادهامامزاده پیر حمزه

محل امامزادهامامزاده سید سیف الدين)ع(دره شهرايالم57
محل امامزادهامامزاده سید ناصر الديندهلرانايالم58
محل امامزادهامامزاده سید حسینمهرانايالم59
محل امامزادهامامزاده سید محمد عابدملكشاهيايالم60
محل امامزادهعبدالمهیمن )ع(بوشهربوشهر61
محل امامزادهسلطان پیر هاشمدشتيبوشهر62
محل امامزادهشاه پسر مرددشتستانبوشهر63
محل امامزادهسلیمان بن عليگناوهبوشهر64
محل امامزادهسید حبیب ا...جمبوشهر65
محل امامزادهشاه ابوالقاسمکنگانبوشهر66
محل امامزادهشاهزاده محمدکنگانبوشهر67
محل امامزادهسید میر احمد بابا حیدرشهرکردچهارمحال و بختیاري68
محل امامزادهامامزاده حمزه عليبروجنچهارمحال و بختیاري69
محل امامزادهامامزاده سید محمدعليلردگانچهارمحال و بختیاري70
محل امامزادهامامزاده صالحشمیرانتهران71
محل امامزادهسید اسماعیلجنوبتهران72
محل امامزادهاهل بن علي)ع(جنوب شرقتهران73
محل امامزادهزيد)ع(جنوب غربتهران74
محل امامزادهيحیي و محمد)ع(شرقتهران75
محل امامزادهپنج تن)ع(شمال شرقتهران76
محل امامزادهسید جعفر و حمیده خاتون)ع(شمال غربتهران77
محل امامزادهحضرتین)ع(شهر قدستهران78
محل امامزادهحسن)ع(غربتهران79
محل امامزادهعقیل)ع(اسالمشهرتهران80
محل امامزادهطالب)ع(پاکدشتتهران81
محل امامزادهاسماعیل)ع(شهريارتهران82
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محل امامزادههاشم)ع(دماوندتهران83
محل امامزادهعمادالدين)ع(رباط کريمتهران84
محل امامزادهبقعه شیخ صدوق )ره(شهر ريتهران85
محل امامزادهاسماعیل)ع(فیروزکوهتهران86
محل امامزادهفضل بن علي)ع(لواسانتهران87
محل امامزادهسید جعفر)ع( پیشواورامینتهران88
محل امامزادهامامزاده سلطان بن کريم شاهسرايانخراسان جنوبي89
محل امامزادهامامزاده سید ابوالقاسم)ع( نصرآبادبیرجندخراسان جنوبي90
محل امامزادهامامزاده نجمه خاتون)س(بشرويهخراسان جنوبي91
محل امامزادهبي بي زينب خاتون)س(سربیشهخراسان جنوبي92
محل امامزادهامامزاده سیدالحسین)ع(نهبندانخراسان جنوبي93
محل امامزادهامامزاده عبدا... روستاي کارشكخضريخراسان جنوبي94
محل امامزادهامامزاده پیشورزيرکوهخراسان جنوبي95
محل امامزادهسلطان محمد)ع( و سلطان ابراهیم)ع(فردوسخراسان جنوبي96
محل امامزادهامامزاده داوود کالته مزارقاينخراسان جنوبي97
محل امامزادهامامزاده عبدالعزيزمشهدخراسان رضوي98
محل امامزادهبي بي شطیطهنیشابورخراسان رضوي99
محل امامزادهبي بي حسنیهتربت حیدريهخراسان رضوي100
محل امامزادهشعیبسبزوارخراسان رضوي101
محل امامزادهيحیي بن زيدمشهد )میامي(خراسان رضوي102
محل امامزادهيحیينیشابورخراسان رضوي103
محل امامزادهمحمد عابد کاخكگنابادخراسان رضوي104
محل امامزادهسید حمزهکاشمرخراسان رضوي105
محل امامزادهسید محمدمشهدخراسان رضوي106
محل امامزادهسلطان ابراهیمقوچانخراسان رضوي107
محل امامزادهناصر و ياسرطرقبهخراسان رضوي108
محل امامزادهاباصلتمشهدخراسان رضوي109
محل امامزادهسیدعباس بن موسي بن جعفرخراسان شمالي110
محل امامزادهامامزاده حمزه رضاشیروانخراسان شمالي111
محل امامزادهامامزاده سید جعفر کوشكياسفراينخراسان شمالي112
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محل امامزادهامامزاده سید جعفر فاروجخراسان شمالي113
محل امامزادهخواجه مهزيارگرمه و جاجرمخراسان شمالي114
محل امامزادهامامزاده سید ابراهیمسوجاسقزنجان115

ابهر- صائین زنجان116
قلعه

محل امامزادهامامزاده يعقوب

محل امامزادهامامزاده هاشم و عوفطارمزنجان117

خدابنده- زنجان118
سجاس

محل امامزادهامامزاده ابراهیم

محل امامزادهعلي بن مهزيار اهوازياهوازخوزستان119
محل امامزادهمحمد بن موسي کاظم )سبز قبا(دزفولخوزستان120
محل امامزادهامامزادگان هفت شهیدانمسجد سلیمانخوزستان121
محل امامزادهامامزاده حیدربهبهانخوزستان122
محل امامزادهامامزاده عبدا...شوشترخوزستان123
محل امامزادهامامزاده عبدا...باغملكخوزستان124
محل امامزادهامامزاده سلطان ابراهیمايذهخوزستان125
محل امامزادهامامزاده قاسم بن عباسشوشخوزستان126
محل امامزادهامامزاده عبدا...ماهشهرخوزستان127
محل امامزادهامامزاده يحیي)ع(سمنانسمنان128
محل امامزادهشمس الدين و اسماعیلگرمسارسمنان129
محل امامزادهقاسم)ع( زيارتمهديشهرسمنان130
محل امامزادهقاسم زينبیهدامغانسمنان131
محل امامزادهمحمد)ع( ديزجشاهرودسمنان132
محل امامزادهمحمد)ع(بسطامسمنان133
محل امامزاده-زابلسیستان و بلوچستان134
محل امامزادهامامزاده احمد بن موسي)ع(شیرازفارس135
محل امامزادهامامزاده احمد و جعفرآبادهفارس136
محل امامزادهامامزاده پیرمراداستهبانفارس137
محل امامزادهامامزادگان روستاي کهفارسنجانفارس138
محل امامزادهامامزاده عبدالرحمناقلیدفارس139
محل امامزادهامامزاده سید عالء الدين حسیندارابفارس140
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محل امامزادهامامزاده شاه غیاث الدينبیضاءفارس141
محل امامزادهامامزاده شاه میر حمزهبواناتفارس142
محل امامزادهامامزاده شاه فضل بن موسيجهرمفارس143
محل امامزادهامامزاده شاه سردارخنجفارس144
محل امامزادهامامزاده سیدعلي بن اسحاقسروستانفارس145
محل امامزادهامامزاده شاه علمدارسپیدانفارس146
محل امامزادهامامزاده شاه قاسمفسافارس147
محل امامزادهامامزاده سید شجاع الدينفیروزآبادفارس148
محل امامزادهامامزاده نجم الدينقائمیهفارس149
محل امامزادهامامزاده سید حسینکازرونفارس150
محل امامزادهبقعه شیخ عبدا... انصاريگراشفارس151
محل امامزادهامامزاده شاه فرج ا...المردفارس152
محل امامزادهامامزاده سید تاج الدينقیروکازرونفارس153
محل امامزادهامامزاده میرعلي بن حسینالرفارس154
محل امامزادهامامزاده سید تاج الدين حسینخضرفارس155
محل امامزادهامامزاده اسحاقمرودشتفارس156
محل امامزادهامامزاده سید عالء الدين حسینممسنيفارس157
محل امامزادهامامزاده شاه محمدمهرفارس158
محل امامزادهامامزاده حسن و حسینني ريزفارس159
محل امامزادهامامزاده حسین)ع(قزوينقزوين160
محل امامزادهامامزاده آمنه خاتون)س(قزوينقزوين161
محل امامزادهبقعه سید علي موسوي شارينيتاکستانقزوين162
محل امامزادهامامزاده احمد)ع(البرزقزوين163
محل امامزادهامامزاده حلیمه خاتون)ع(بوئین زهراقزوين164
محل امامزادهامامزاده سیدعلي)ع(قمقم165
-امامزاده علي بن جعفر)ع(قمقم166
-امامزاده جعفر شهید)ع(قمقم167
-امامزاده سید معصوم)ع(قمقم168
-امامزاده سید حمزه)ع(قمقم169
-امامزاده سید ابراهیم)ع(قمقم170
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امامزاده موسي مبرقع)ع(قمقم171
امامزاده احمد بن قاسم)ع(قمقم172
محل امامزادهامامزاده زينب خاتون و هاشمکهكقم173
محل امامزادهامامزاده ابراهیمکهكقم174
محل امامزادهامامزاده هاديدستجردقم175
محل امامزادهامامزاده حلیمه خاتوندستجردقم176
محل امامزادهامامزاده هاجر خاتونسنندجکردستان177
محل امامزادهامامزاده سارا و هاجرقروهکردستان178

امامزاده عبدا... اسماعیل محمد بیجارکردستان179
روستاي پیر تاج

محل امامزاده

محل امامزادهپیر غزاييسنقرکردستان180
محل امامزادهامامزاده حسن مهريانياسوجکهگیلويه و بويراحمد181
محل امامزادهبي بي حكیمهگچسارانکهگیلويه و بويراحمد182
محل امامزادهعبدا...بويراحمدکهگیلويه و بويراحمد183
محل امامزادهمیر ساالرکهگیلويهکهگیلويه و بويراحمد184
محل امامزادهامامزاده محمد بن معايبکرمانکرمان185
محل امامزادهابوالبشائر هاشم )شیر خدا(راينکرمان186
محل امامزادهامامزاده عبدا...زرندکرمان187
محل امامزادهامامزاده محمد صالحرفسنجانکرمان188
محل امامزادهامامزاده سید احمدجیرفتکرمان189
محل امامزادهامامزاده زيدشهدادکرمان190
محل امامزادهبي بي عصمتکوهبنانکرمان191
محل امامزادهامامزاده سید مرتضيبافتکرمان192
محل امامزادهامامزاده سید محمدبردسیرکرمان193
محل امامزادهامامزاده باقربیستونکرمانشاه194

امامزاده شمس الشموسکرمانشاهکرمانشاه195
مهدي

خانه نوربقعه سیده فاطمهکرمانشاهکرمانشاه196

بقعه امامزاده از سالله نیكانکنگاورکرمانشاه197
ابراهیم



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 220

عزت در سايه فرزندان حضرت سنقروکلیاييکرمانشاه198
زهرا)س(

امامزاده احمد

امامزاده حسنامامزاده حسن)ع( حمیلاسالم آبادکرمانشاه199
محل امامزادهاحمد بن اسحاقسر پل ذهابکرمانشاه200

روستاي )سید عبیدا...( کوسه حجیجپاوهکرمانشاه201
حجیج

امامزاده همايش میقات الرضاگرگانگلستان202
عبدا...

محل امامزادهبزرگداشت امامزاده يحیيگنبدگلستان203
محل امامزادهامامزاده عبدا...کوهدشتلرستان204
محل امامزادهجعفر)ع(بروجردلرستان205
محل امامزادهقاسم)ع(ازنالرستان206
محل امامزادهمحمد بن حسن)ع(الیگودرزلرستان207
محل امامزادهمحمد)ع(کوهدشتلرستان208
محل امامزادهآقا سید جالل الدين شرف الدينگیالن209
محل امامزادهامامزاده حنیفه)ع( لوشانرودبارگیالن210
محل امامزادهآقا مهدي آقاصومعه سراگیالن211
محل امامزادهآقا سید حسین کوه بیجارالهیجانگیالن212
محل امامزادهآقا سید محمد کیا کاليهلنگرودگیالن213
محل امامزادهپیر جلودارفومنگیالن214
محل امامزادهامامزاده ابراهیم رشتگیالن215
محل امامزادهآقا سید ابراهیم و سید اسماعیلرودسرگیالن216
محل امامزادهسید رضا دلیجان شلمانتالشگیالن217
محل امامزادهآقا سید محمد نجفيانزليگیالن218
محل امامزادهبقعه آقا سید جالل الدين اشرفآستانه اشرفیهگیالن219
محل امامزادهامامزاده سید عبدالوافي)ع( کالرآبادعباس آبادمازندران220

شهرستان امامزاده ابراهیم)ع(آملمازندران221
آمل

شهرستان امامزاده قاسم)ع(بابلمازندران222
بابل

کاردگر محلهامامزاده قاسم و ابوالفضليبابلسرمازندران223
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مسجد قائمامامزاده اسماعیلبلدهمازندران224

محل بندپي امامزاده عبدا... شیخ موسي)ع(بندپيمازندران225
شرقي

فراش محلهامامزاده بي بي زينب)س(بهشهرمازندران226

227
عباس امامزاده سید عبدالوافيتنكابنمازندران

آباد- منطقه 
کالرآباد

رامسر- امامزاده محمد)ع( سبزپوشرامسرمازندران228
منطقه اشكور

روستاي پهنه امامزاده سید زکرياساريمازندران229
کال

بربري محلهامامزاده حمزه)ع(قائمشهرمازندران230

قائمشهر- مازندران231
سوادکوه

محل امامزادهامامزاده ابوطالب)ع(

قائمشهر- مازندران232
جويبار

منطقه انار مرزسقانفار ابوالفضل

روستاي امامزاده جوانمرد حمزه)ع(الريجانمازندران233
کهرود

خشت سرامامزاده فضل)ع(محمودآبادمازندران234
چهارراهامامزاده حسننكامازندران235
ورزاده سفليامامزاده قاسم)ع(نورمازندران236
علويكالامامزاده نبي)ع(نوشهرمازندران237
محل امامزادهامامزاده حسینهمدانهمدان238
محل امامزادهامامزاده عبدا...ماليرهمدان239
محل امامزادهشاهزاده محمد و علينهاوندهمدان240
محل امامزادهامامزاده ناصرتويسرکانهمدان241
محل امامزادهامامزاده ذوالفقار و زبیده خاتونکبودرآهنگهمدان242
محل امامزادهامامزاده محمد عابد)ع(اراكمرکزي 243
محل امامزادهيحیي و فضلمحالتمرکزي244
محل امامزادهامامزاده عبدا...محالتمرکزي 245
شهر آستانهسهل بن عليشازندمرکزي 246

روستاي امامزاده عبدالعلي ريحانخمینمرکزي 247
ريحان
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سیاوشانامامزاده بي بي فاطمه صغري)ع(آشتیانمرکزي 248
شهر ساوهامامزاده سید اسحاقساوهمرکزي 249
ساروق72 تن ساروقاراكمرکزي 250
محل امامزادهامامزاده زبیده خاتوندلیجانمرکزي 251
مصلي شهرامامزاده محمد فم تفرشتفرشمرکزي 252
محل امامزادهامامزاده مسعودخندابمرکزي 253
محل امامزادهامامزاده سید منصورزرنديهمرکزي 254
محل امامزادهامامزاده سید سلطان محمدروستاي رودانهرمزگان255
محل امامزادهامامزاده سید جعفر محمديزديزد256
محل امامزادهامامزاده احمدابرکوهيزد257
محل امامزادهامامزاده سید غیاث الدينمهريزيزد258
محل امامزادهامامزاده خديجه خاتونمیبديزد259
محل امامزادهامامزاده عليطبسيزد260
محل امامزادهامامزاده سید کافيصدوقيزد261
محل امامزادهامامزاده عبدا...بافقيزد262
محل امامزادهامامزاده سید هاشماردکانيزد263
مسجد  قدسمقبره بي بي تفتيزد264
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)2( 
جشن هاي دهه كرامت

مجري: ستاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور 

در دهه کرامت با هدف بزرگداشت جشنهاي میالد حضرت امام رضا)ع( و میالد حضرت فاطمه معصومه)س( 
با محوريت س��تاد عالي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کش��ور در چهارده هزار پايگاه فرهنگي هنري 
مساجد کل کشور بیش از 250 هزار مراسم و برنامه در مساجد، بقاع متبرکه، مدارس، پايگاه هاي بسیج، 

اصناف و مهدهاي کودك برگزار گرديد.

دستگاه هاي عضو شوراي هماهنگي جشن هاي رضوي )بزرگداشت دهه كرامت(:
- آستان مقدسه حضرت معصومه)س(	  آستان قدس رضوي   
- دبیرخانه جشنواره بین المللي امام رضا)ع(	  آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع(  
- دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم	  مرکز مديريت حوزه علمیه قم   
- سازمان اوقاف و امور خیريه	  نهاد نمايندگي ولي فقیه در دانشگاه ها 
- شوراي سیاستگذاري ائمه جمعه	  سازمان تبلیغات اسالمي    
- مجمع جهاني اهل بیت )ع(	  جامعه انجمن هاي اسالمي بازار و اصناف  
- مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري  	  سازمان صدا و سیما    
- سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران	  مرکز فعالیتهاي ديني شهرداري تهران  
- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 	  معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران  
- مرکز رسیدگي به امور مساجد 	  وزارت کشور     
-  سازمان بسیج مستضعفین	  اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانش آموزان 
- وزارت آموزش و پرورش	  سازمان بهزيستي کشور    
- سازمان میراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري	  وزارت ورزش و جوانان   
ستاد عالي کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کشور 	 
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همراه با بزرگان
 در جشن هاي دهه كرامت

- حضرت آيت ا... علم الهدي امام جمعه مشهد مقدس: 
تنوع در اجراي برنامه هاي دهه کرامت و ارزيابي اقدامات امري ضروري است.

- حضرت آيت ا... نوري همداني:
مناظرات و اقدامات فرهنگي امام رضا)ع( به صورت شايسته تبیین شود.

- حضرت آيت ا... علوي گرگاني:
دهه کرامت بايد به صورت جهاني تبلیغ شود.

- حضرت آيت ا... يزدي:
فعالیت هاي فرهنگي بايد در دهه کرامت در اولويت باشد.

- حضرت آيت ا... حسيني بوشهري:
دهه کرامت بايد بین المللي شود.

- حجت االسالم سعيدي امام جمعه قم:
جشن هاي دهه كرامت فرصت و ظرفيت مناسبي براي معرفي فرهنگ اسالمي است.

- آيت ا... سید محمد مهدي دستغیب:
شاهچراغ در دهه کرامت به مردم 80 کشور جهان معرفي مي شود.

- حجت االس�الم ارباب س�ليماني، دبير ستاد عالي كانونهاي مس�اجد كشور و مسؤول شوراي 
هماهنگي جشن هاي رضوي:

جشنواره امام رضا)ع( گامي ارزشمند در جهت ترويج معارف اهل بیت)ع( است.
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فصل پنجم

گ�زارش بخش بي�ن الملل 
دهمين جشنواره بين المللي 

امام رضا)ع(
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)1(
زيمبابوه

برگزاري نمايشگاه »شمس الشموس« در سالن اجتماعات مسجد آل محمد)ص( در حراره- 1
برگزاري جش��نواره امام رضا)ع( در س��الن اجتماعات بنیاد اهل البیت)ع( زيمبابوه با مراس��م متنوع - 2

ش��امل تالوت قرآن کريم، قرائت زيارت مخصوص حضرت رضا)ع(، س��خنراني آقاي ابوخلیل يكي از 
مس��ؤولین انجمن لبناني هاي مقیم درباره زندگي و نقش حضرت رضا)ع(، مداحي، س��خنراني آقاي 

اسدي موحد رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در حراره

)2(
تانزانيا

برگزاري مس��ابقه طلوع شمس طوس در زنگبار با مراسم متنوع شامل سخنراني شیخ شعبان حسین - 1
مدرس علوم ديني و اس��المي در خصوص کرامات امام رضا)ع(، اهداي جوايز، س��خنراني عیدي عمر 

مدير مدرسه ايني بالل مسلم مشین
برگزاري نمايشگاه و کارگاه آموزشي خط و نقاشي در زنگبار - 2
افتتاح مس��جد الغدير شهر دارالسالم تانزانیا با مراسم متنوع شامل قرائت قرآن کريم، سخنراني آقاي - 3

موحدي س��فیر جمهوري اسالمي ايران، سخنراني آقاي سیمبا رئیس مرکز شیعیان بومي، سخنراني 
حجت االس��الم محمدي عراقي عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شوراي عالي مجمع اهل 
بیت)ع(، نمايش آثار هنرمندان ايراني و نگارش آيه اي از کالم ا... مجید در محراب مس��جد توس��ط 

هنرمند خوشنويس آقاي پیله چي

)3(
آلباني 

انتشار هشتمین نشريه »عشق اهل بیت)ع(« در تیرانا- 1

)4(
پاكستان

برگ��زاري جش��نواره فرهنگي هنري امام رض��ا)ع( در تاالر حضرت امام رض��ا)ع( نمايندگي فرهنگي - 1
جمهوري اس��المي ايران در الهور با مراس��م متنوع ش��امل س��خنراني آقاي عباس فاموري وابس��ته 
فرهنگي و رئیس خانه فرهنگ جمهوري اس��المي ايران- الهور، سخنراني رانا ثناا... وزير قانون ايالت 
پنجاب درباره اهل بیت)ع(، سخنراني دکتر اسما ممدوت نماينده مجلس پنجاب در خصوص مقام و 

زندگاني حضرت معصومه)س(
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برگزاري نمايشگاه دفاع مقدس در تاالر حضرت امام رضا)ع(- 2
برگزاري مس��ابقه خوشنويسي فرمايشات حضرت امام رضا)ع( و شعر عالمه اقبال الهوري کودکان و - 3

نوجوانان در الهور 
برگزاري مسابقه حفظ احاديث امام رضا)ع( در الهور - 4
برگزاري مسابقه نقاشي حرم مطهر امام رضا)ع( در الهور - 5
برگزاري مسابقه نامه اي به حضرت امام رضا)ع( در الهور - 6
نمايش فیلم گنج روان در جشنواره فرهنگي هنري امام رضا)ع( در الهور - 7
برگزاري شب شعر رضوي در الهور - 8
برگزاري مراس��م اختتامیه جش��نواره فرهنگي هنري امام رضا)ع( در تاالر حضرت امام رضا)ع( خانه - 9

فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در الهور با مراسم متنوع شامل نعت حضرت رسول اکرم)ص( توسط 
آقاي س��ید مصطفي، قرائت ش��عر توسط سیده رقیه اش��عاري در مدح اهل بیت)ع(، سخنراني آقاي 
عباس فاموري وابس��ته فرهنگي و رئیس خانه فرهنگ جمهوري اس��المي ايران در الهور، س��خنراني 
فردوس عاش��ق اعوان، وزير مقررات و خدمات پاکس��تان، سخنراني س��یده طیبه بخارايي، انديشمند 

برجسته مذهبي پاکستان و اهداي جوايز به برگزيدگان مسابقات
برگزاري نمايشگاه فرهنگي هنري جشنواره امام رضا)ع( در خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران در - 10

حیدرآباد با مراس��م متنوع شامل تالوت قرآن کريم توسط قاري بین المللي آقاي اظهار بیگ، پخش 
س��رودهاي دو کشور جمهوري اس��المي ايران و پاکستان، نعت خواني و مديحه سرايي اهل بیت)ع(، 
س��خنراني آقاي نوروزي، سرپرس��ت نمايندگي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در حیدرآباد، قرائت 
صلوات خاصه به صورت تواش��یح، س��خنراني آقاي عبداللهي سرکنس��ول جمهوري اسالمي ايران در 

کراچي به زبان اردو
برگزاري نمايشگاه با شصت تابلوي هنري در محل سالن نمايشگاه موزه سند - 11
برگزاري نشس��ت تخصصي علمي و فرهنگي ش��ناخت شخصیت و سیره حضرت ثامن االئمه علي بن - 12

موسي الرضا)ع( در حیدرآباد 
برگزاري جشن والدت حضرت رضا)ع( در سرکنسولگري جمهوري اسالمي ايران در کويته - 13
افتتاح کالس هاي آموزشي تجويد قرآن، خطاطي و زبان فارسي در راولپندي - 14
برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در پیشاور - 15
برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در کراچي - 16
برگزاري نمايشگاه فرهنگي هنري در اسالم آباد- 17
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)5(
افغانستان

برگزاري نمايشگاه امام رضا)ع( در غرب کابل - 1
برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( توسط شوراي طلوع پیروزي کابل - 2
برگزاري نمايشگاه عكس رضوي در مرکز شوراي طلوع پیروزي شهر کابل - 3
برگزاري جشن میالد حضرت امام رضا)ع( در استان غزني افغانستان- 4
حضور کاروان رضوي در شهر باستاني هرات افغانستان- 5
چاپ ويژه نامه اي با عنوان ملكوت هشتم توسط بنیاد فرهنگي- اجتماعي راه امین - 6
برگزاري مراس��م جشن میالد حضرت علي بن موسي الرضا)ع( در سفارت جمهوري اسالمي ايران در - 7

کابل 
برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( با حضور دو تن از خدام حرم رضوي در مسجد ولیعصر کابل - 8
حضور خادمین رضوي در مجتمع آموزشي خاتم شهر کابل - 9

برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( توسط مرکز فرهنگي قرآني صراط نور کابل - 10
برگزاري مراسم جشن میالد امام رضا)ع( با حضور خادمین حرم رضوي در هیأت قمر بني هاشم کابل - 11
حضور خدام بارگاه ملكوتي امام رضا)ع( در مراسم جشن میالد رضوي مسجد امام زمان غرب کابل - 12
جشن والدت امام هشتم)ع( با حضور خدام رضوي در مرکز فرهنگي افالح کابل - 13
چاپ و توزيع بروش��ور، پوس��تر و بنرهاي تبلیغاتي به مناسبت میالد امام رضا)ع( در استانهاي کابل، - 14

مزار شريف، بامیان، سمنگان، جالل آباد، غزني و دايكندي.
حضور خدام حرم رضوي در جشن میالد امام رضا)ع( منطقه جاي رئیس داراالمان کابل - 15
حضور خدام حرم مطهر امام رضا)ع( در مسجد امیرالمؤمنین شهر کابل - 16
جشن میالد حضرت امام رضا)ع( در مؤسسه اطفال و مدرسه علمیه حضرت سكینه با حضور کاروان - 17

رضوي 
برگزاري مراسم میالد امام رضا)ع( با حضور خدام رضوي در جامعة القرآن کابل - 18
برگزاري مراسم میالد حضرت معصومه)س( در کابل - 19

)6(
هند

برگزاري جش��ن هاي دهه کرامت در بمبئي با مراس��م متنوع سخنراني آقاي مهدي پور نماينده ولي - 1
فقیه در هند، سخنراني آقاي حسنخاني، مسؤول خانه فرهنگ جمهوري اسالمي ايران

برگزاري جش��نواره زير س��ايه خورش��ید با حضور خادمین حرم رضوي، قرائت اش��عار و مداحي اهل - 2
بی��ت)ع( در دهلي نو در دهه کرامت با حضور س��ه تن از خادمین حضرت رضا)ع( با مراس��م متنوع 
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شامل شعرخواني علیرضا قزوه در مدح حضرت رضا)ع( و برگزاري مسابقه 
برگزاري جشن هاي دهه کرامت با حضور خادمین رضوي در شهرهاي علیپور، بنگلور و لكهنو- 3
برگزاري همايش »نقش اولیاي خدا در ترويج صلح، محبت و برادري« در دهه کرامت در دهلي نو از - 4

سوي مرکز فرهنگي امام رضا)ع( با همكاري انجمن دانشجويان جامعه ملیه اسالمیه
ترجمه و چاپ کتاب »حكايت آفتاب« تألیف آقاي سید محمد نجفي يزدي در شرح زندگاني حضرت - 5

امام رضا)ع( به زبان هندي 
به نمايش گذاش��تن اقالم نمايش��گاهي دبیرخانه جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( در 6 منطقه در - 6

ايالت هاي مختلف 

)7(
آمريكا

برگزاري جشن میالد حضرت امام رضا)ع( در مؤسسه اسالمي امام علي)ع( نیويورك با مراسم متنوع - 1
شامل پخش نماهنگ از تصاوير بارگاه ملكوتي امام رضا)ع(، سخنراني حجت االسالم طبرسي، قرائت 

اشعار، برگزاري مسابقه و برپايي نمايشگاه 
برگزاري نمايشگاه هفته رضوي در سازمان ملل متحد )در هتل وارويك محل استقرار رئیس جمهور - 2

و در سالن همايش هاي اين هتل(
برگزاري نمايشگاه هفته رضوي با 20 تابلو در سالن همايش هاي هتل وارويك- 3
افتتاح کتابخانه امام علي)ع( در نیويورك با حدود 8000 جلد کتاب - 4

)8(
بوسني 

رونمايي از جديدترين اثر هنري خوشنويس��ي آقاي حمید نیرومند در جش��ن والدت امام رضا)ع( در - 1
بوسني و هرزگوين با مراسم متنوع سخنراني مدير مؤسسه ابن سینا، برگزاري مسابقه

برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در حسینیه الزهراي سارايوو- 2
برپايي نمايشگاه عكس حرم رضوي در محل نمايشگاه فرهاديه به مدت يك هفته - 3

)9(
قرقيزستان

برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در مسجد امام علي)ع( شهر بیشكك با مراسم متنوع شامل تالوت - 1
قرآن کريم، س��خنراني حجت االس��الم ايماني، امام جماعت مس��جد امام علي)ع(، مولودي خواني و 

مداحي و سخنراني آقاي مرادي، سفیر جمهوري اسالمي ايران
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)10(
تايلند 

برگزاري نمايش��گاه مینیاتور و هنر قلمزني با مضامین مربوط به امام رضا)ع( در مس��جد و مدرس��ه - 1
علوم اسالمي رضوان االسالم بانكوك با مراسم متنوع شامل تالوت قرآن کريم، حضور قاري برجسته 
تايلندي استاد آفندي پوت پینگ، سخنراني رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، سخنراني دو تن 

از هنرمندان ايراني به نام هاي مهرداد صدري و محمد کرمي
برگزاري جش��ن والدت امام رضا)ع( در رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در بانكوك با مراسم - 2

متنوع دعاي کمیل، پخش کلیپ مربوط به جش��ن میالد امام رضا)ع(، سخنراني آقاي کمالیان سفیر 
جمهوري اسالمي ايران در تايلند، قرائت شعر و مولودي خواني 

 )11(
ايتاليا 

برگزاري مراس��م جشن میالد حضرت امام رضا)ع( در مجتمع شهید باهنر رايزني فرهنگي جمهوري - 1
اسالمي ايران در رم 

)12(
بنگالدش

برگزاري نمايش��گاه »خورش��ید خراسان« در بنگالدش با مراسم متنوع ش��امل سخنراني خانم دکتر - 1
کلثوم ابوالبش��ر، اس��تاد بخش فارسي دانشگاه داکا، سخنراني حجت االس��الم نقي امام، امام جمعه، 
سخنراني پروفسور فريدالدين خان، پژوهشگر نويسنده و مشاور عالي دانشگاه علوم و تكنولوژي داکا، 

سخنراني سفیر ايران در بنگالدش 

)13(
فيليپين

برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در فیلیپین با سخنراني - 1
حجت االسالم عباس دي پالما رئیس انجمن شیعیان المهدي)ع(
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)14(
تركمنستان

برگزاري همايش امام رضا)ع( با حضور دکتر خرمش��اد رئیس س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس��المي - 1
در منطقه تاريخي و باس��تاني مرو قديم ترکمنستان با مراسم متنوع شامل سخنراني آقاي خرمشاد، 
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات، سخنراني هاشمي گلپايگاني، سفیر ايران در عشق آباد، سخنراني 

يازقلیچ محقق و پژوهشگر و رئیس انستیتو نسخ خطي آکادمي علوم ترکمنستان

)15(
تركيه 

برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در مسجد والده خان استانبول با سخنراني حجت االسالم طباطبايي، - 1
امام جماعت اين مسجد، مولودي خواني و مداحي و اهداي جوايز به افرادي که به اسم رضا هستند.

برگزاري جش��ن میالد امام رضا)ع( در مس��جد محمديه آنكارا با س��خنراني آقاي خلج منفرد، رايزن - 2
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، سخنراني آقاي اولغون امام جماعت مسجد امام علي)ع( سینجان و 

سخنراني سید شجاع، امام جماعت مسجد محمديه، مداحي و شعرخواني 
برگزاري نمايشگاه عكس از بارگاه امام رضا)ع( در حاشیه مراسم جشن مسجد محمديه - 3
برگزاري جش��ن میالد امام رضا)ع( در رايزني فرهنگي س��فارت جمهوري اس��المي ايران در آنكارا با - 4

سخنراني آقاي خلج منفرد

)16(
سودان

برگزاري جش��ن هاي دهه کرامت در خارطوم با مراس��م متنوع ش��امل دکلمه هاي ادبي، سخنراني - 1
آقاي اقبالي، کاردار موقت س��فارت جمهوري اس��المي ايران، سخنراني حجت االسالم ملكوتي رايزن 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سودان، سخنراني حجت االسالم معتقدي، مدير معهد امام جعفر 

صادق)ع( و اهداي جوايز به برگزيدگان و نفرات علمي برتر اين مرکز 

)17( 
ازبكستان

برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در سالن اجتماعات سفارت جمهوري اسالمي ايران در ازبكستان با - 1
مراسم متنوع شامل سخنراني آقاي حمید مصطفوي، رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، اجراي 

نمايش و دکلمه خواني 
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)18(
ارمنستان

برگزاري نمايشگاه رضوي به مناسبت دهه کرامت در مسجد کبود ايروان با اهداي کتاب و لوح فشرده - 1
در خصوص زندگاني امام رضا)ع(

برگزاري مراس��م بزرگداش��ت والدت حضرت معصومه)س( در مس��جد کبود ايروان با مراسم متنوع - 2
شامل سخنراني دکتر عالمي و مديحه سرايي

)19(
تاجيكستان

بزرگداش��ت دهه کرامت و برگزاري جش��ن میالد امام رضا)ع( در نمازخانه سفارت جمهوري اسالمي - 1
ايران در تاجیكس��تان با س��خنراني آقاي علیپور، معاون س��فیر، س��خنراني آقاي دکتر اردوش رايزن 

فرهنگي 
برگزاري مراسم بزرگداشت میالد امام رضا)ع( در شهر خجند با مراسم متنوع دعاي کمیل و مولودي - 2

خواني 

)20(
اندونزي 

برپايي نمايشگاه آثار خط و نگارگري از چهل اثر برگزيده دو هنرمند ايراني اعزامي به نام هاي زهره - 1
عباسي و سلینا پوريا و برگزاري مراسم افتتاحیه اين نمايشگاه با مراسم متنوع شامل سخنراني دکتر 

کمار الدين هدايت، رئیس دانشگاه اسالمي شريف هدايت ا...
برگزاري نشست آموزشي و کارگاهي خط و نگارگري در جاکارتا- 2
برگزاري س��مینار هنر اس��المي و معناگرا در دانشكده اصول الدين دانشگاه ش��ريف هدايت ا... جاکارتا با - 3

سخنراني هاي دکتر عبدالمرزق، پروفسور مثنا و آقاي فرازنده، سفیر جمهوري اسالمي ايران
برگزاري نمايشگاه هنري در دانشگاه هنر جاکارتا، دانشگاه هاي گاجامادا و محمديه شهر جوگجاکارتا - 4

و مرکز اسالمي شهر بتن
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)21(  
آذربايجان 

برگزاري جش��نواره و نمايشگاه صنايع دستي و هنري رضوي به مناسبت میالد امام رضا)ع( در سالن - 1
همايش هاي خانه فرهنگ شهريار رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با سخنراني آقاي ابراهیم 
نوري، رايزن فرهنگي جمهوري اس��المي ايران در باکو، اجراي سرود و تواشیح، قرائت اشعار در مدح 

امام رضا)ع(
برگزاري مسابقه نامه اي به امام رضا)ع( و اهداي جوايز در مراسم جشنواره  - 2
انتشار و توزيع ويژه نامه اي در پاسخ به حادثه اهانت به ساحت پیامبر اکرم)ص(- 3
چاپ و توزيع بروشور ويژه زندگاني امام رضا)ع(- 4
برگزاري نمايشگاه رضوي در دانشگاه خزر جمهوري آذربايجان با نمايش آثار سه تن از هنرمندان ايراني - 5
برگزاري مراسم جشن میالد امام رضا)ع( در محل اقامتگاه سرکنسولگري جمهوري اسالمي ايران در نخجوان- 6

)22(
سيرالئون

برگزاري مراس��م ويژه علمي و آموزش��ي به مناسبت س��الروز والدت حضرت فاطمه معصومه)س( با - 1
سخنراني خانم قزلسفلي، همسر رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و سخنراني خانم حبیبه کنته 

کارشناس فرهنگي سیرالئون و سخنراني آقاي قزلسفلي، رايزن فرهنگي ايران در سیرالئون
پخش مراسم ويژه بزرگداشت حضرت فاطمه معصومه)س( از راديوهای دموکراسي و فرهنگ و چاپ - 2

آن در رسانه ها

)23(
روسيه

چاپ و انتشار کتاب »فرازهايي از سخنان امام رضا)ع(« اثر محمد حكیمي به زبان روسي - 1

)24(
عراق 

برگزاري جش��ن میالد امام رضا)ع( در کنار حرم مطهر امامین جوادين با مراسم متنوع شامل تالوت - 1
قرآن کريم، پخش کلیپ در خصوص حرم امام رضا)ع(، س��خنراني آقاي معین کاظم، رئیس عش��اير 
منظمه بدر، س��خنراني حجت االسالم س��یب وي رئیس جامعة المصطفي کاظمین، سخنراني حجت 
االس��الم تحويلدار، مس��ؤول دفتر بعثه مقام معظم رهبري در کاظمین، اجراي دکلمه، اجراي سرود، 

قرائت شعر، اجراي مسابقه.
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)25( 
سنگال

برگزاري جشن دهه کرامت در محل رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سنگال - 1
برگزاري مسابقات در چهار سطح بانوان، عموم، نوجوانان و جوانان با مشارکت ايرانیان و سنگالي هاي - 2

محب اهل بیت)ع( در داکار و برگزاري مراس��م اختتامیه با س��خنراني آق��اي ذاکري رايزن فرهنگي 
ايران، س��خنراني آقاي بخشي، س��فیر ايران، قرائت اشعار، اجراي سرود، اجراي موسیقي توسط گروه 

فرهنگ آفريقا
 برپايي نمايشگاه عكس، پوستر و کتاب درباره امام رضا)ع( همراه با پخش تیزر و کلیپ، سخنراني و...- 3

)26(
ونزوئال 

برگزاري جش��ن میالد امام رضا)ع( در رايزن فرهنگي جمهوري اس��المي ايران در کاراکاس با مراسم - 1
متنوع ش��امل قرائت زيارت مخصوص امام رضا)ع(، سخنراني آقاي س��لطاني، سفیر ايران، سخنراني 
آقاي مروح رايزن فرهنگي جمهوري اس��المي ايران، مديحه س��رايي و اهداي هدايا به افرادي که نام 

رضا داشتند.

)27(
فرانسه 

برگزاري نمايشگاهی از تابلوهاي نفیس در ارتباط با حرم مطهر امام رضا)ع(- 1

)28(
سوريه 

برگزاري مراسم جشن میالد امام رضا)ع( در مسجد رسول اعظم)ص( شهر الذقیه با سخنراني حجت - 1
االسالم دکتر علي خیاط، رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، مديحه سرايي

برگزاري جشن میالد حضرت امام رضا)ع( در مسجد فاطمة الزهرا منطقه کرسانه الذقیه با سخنراني - 2
رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

برگزاري هم انديش��ي نخبگان فكري در خصوص مشكالت فرهنگي منطقه با حضور شیخ محمدرضا - 3
حاتم امام جماعت مسجد الزهرا و از علماي برجسته الذقیه
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)29( 
اتريش 

برگزاري جش��ن میالد امام رضا)ع( در مرکز امام علي)ع( وين با مراس��م متنوع ش��امل تالوت قرآن - 1
کريم، شعرخواني در مدح امام رضا)ع(، سخنراني حجت االسالم والدمن، مديحه سرايي

)30(
يونان

برگزاري مراس��م جش��ن میالد ام��ام رضا)ع( در س��الن اجتماعات حضرت فاطمه زه��را)س( رايزني - 1
فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران در آتن با حضور بهنام بهروز، سفیر جمهوري اسالمي ايران 
و س��خنراني دکتر محمدحسین مظفري، رايزن فرهنگي سفارت، قرائت اشعاري در مدح امام رضا)ع( 

توسط آقاي محمد رضا پاکروان، وابسته فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

)31(
غنا

برگزاري جشن میالد امام رضا)ع( در مسجد رسول اکرم)ص( شهر آکرا- 1
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فصل ششم

اختتاميه دهمين جش�نواره 
بين المللي امام رضا)ع(

استان خراسان رضوي

مج�ري: اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمي
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 اختتامیه دهمین جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( در ش��ب میالد حضرت علي بن موس��ي الرضا)ع( با 
حضور میهمانان داخلي و خارجي و برگزيدگان بخش��هاي ملي و بین المللي جش��نواره در مش��هد مقدس 
در تاريخ شش��م مهر ماه 1391 برگزار گرديد. جناب آقاي رحیمي، معاون اول رئیس جمهور، جناب آقاي 
سید محمد حسیني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، آيت ا... مهدوي کني، رئیس مجلس خبرگان رهبري، 
آيت ا... علم الهدي امام جمعه مش��هد، جناب آقاي کامران دانشجو وزير علوم، تحقیقات و فناوري، جناب 
آقاي فرهاد دانش��جو رئیس دانش��گاه آزاد اسالمي، استانداران خراسان رضوي، قم و فارس، حجت االسالم 
سالك، رئیس کمیسیون فرهنگي مجلس و جمعي از هنرمندان و دبیران جشنواره هاي موضوعي دهمین 

جشنواره بین المللي امام رضا)ع( از میهمانان اختتامیه جشنواره بودند.
قرائت قرآن توس��ط قاري بین المللي، سرود جمهوري اس��المي ايران، قرائت صلوات خاصه با صداي حاج 
رضا انصاريان، س��خنراني هاي جناب آقاي جعفري دبیر جش��نواره بین المللي امام رضا)ع(، دکتر صالحي 
اس��تاندار  وقت خراس��ان رضوي، جناب آقاي سید محمد حس��یني، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، اجراي 
تصنی��ف »قطعه اي از بهش��ت امام رضا)ع(« با صداي اس��تاد علي محمد کريمخان��ي، تجلیل از خادمان 
فرهنگ رضوي، س��خنراني جناب آقاي رحیمي، مع��اون اول رئیس جمهور از برنامه هاي متنوع اختتامیه 

دهمین جشنواره بود که به ترتیب برگزار شد.

متن س�خنراني آقاي رحيمي، معاون اول رئيس جمهور در مراس�م اختتاميه دهمين جش�نواره 
بين المللی امام رضا)ع(  

بسم ا... الرحمن الرحیم الحمدهلل رب العالمین والصاله والسالم علي سیدنا و نبینا ابي القاسم محمد و علي 
اهل بیت طیبین و طاهرين.

صمیمان��ه تبري��ك و تهنیت عرض مي کنم میالد خجس��ته و مبارك حضرت رض��ا)ع( را به محضر جمع 
شكوهمند برادران و خواهران عزيز و ارجمند و همچنین تبريك خجسته میالد حضرت فاطمه معصومه)س( 
را که آغازگر هفته کرامت ما شد و امروز در سرزمین مشهد مقدس اختتامیه جشنواره بین المللي رضوي 

را به نام مقدس امام رضا)ع( برگزار کرديم اين ايام مصادف شد با هفته دفاع مقدس.
ما هر سال هفته اي را به پاس قدرداني از جانبازي جانبازانمان و خون مطهر شهیدانمان که براي استقرار 
و اعت��الي نظام جمهوري اس��المي ب��ه زمین ريخت و همه س��رزمین مان را گلگون و مق��دس نمود برپا 

مي کنیم.
اين هفته و دهه کرامت، میالد حضرت معصومه)س( و امروز در عید بزرگ خجسته و مبارك والدت امام 

رضا)ع( هستیم.
اين ويژگي ها در اين ايام نويد باران معجزات خداوند را به ما مي دهد به برکت اين خاندان، خاندان رسول 
اکرم)ص( و امید بس��ته ايم به درگاه خداوند متعال که يك يك نظام مقدس اسالمي و همه مسلمانان در 
سراس��ر جهان را با لطف خود برطرف کند و ما را بر همه دش��منان و نابكاران نابخرد موفق بدارد بويژه که 
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در اين ايام قلوب مسلمین آزرده و خاطر آنها پريشان شد به خاطر جسارت به ساحت مقدس پاك و مطهر 
نبي مكرم اسالم، از خداوند مي خواهیم که آتش عذاب و باراني از عذاب خود را بر سر بندگان شیطاني که 

يك میلیارد و چهارصد میلیون مسلمان را آزرده کردند بباراند و به عذاب خودش گرفتار کند.
اين ماه، ماه نزول لطف الهي، براي مس��لمانان، ايرانیان و ماه نزول عذاب الهي براي اصحاب شیطان که ما 

امروز آنها را صهیونیسم مي دانیم، باشد.
قريب به 20 درصد از جمعیت کل جهان را مس��لمانان تشكیل مي دهند اما متأسفانه 40 درصد از فقراي 
عالم را ما بايد در بین مس��لمانان جس��تجو کنیم. اين همه نعمتي که خداوند بر آنها عطا نموده، به خاطر 
حضور وابس��تگان به قدرتهاي غربي و در تحت س��یطره قرار گرفتن، صهیونیسم جهاني نعمتهاي بي پايان 

الهي که در زمین مسلمانان جاري است، آنها را از برخورداري از اين نعمت محروم کرده است.
40 درصد از فقیران عالم در واقع در بین مس��لمانان هس��تند و بقیه مربوط به همه اديان الهي است اينها 
بخش��ي از جهان را به خود اختصاص داده اند. با هر راهي که نادرس��ت تر از آن و کج تر از آن راه نیست. 
با کجي ها و فريب جهانیان، ثروتهاي همه دنیا را طوري به س��مت خود جلب و جذب کرده اند که گفته 
مي ش��ود 70 درص��د از ثروت جهان امروز در غ��رب در آمريكا و از اين 70 درص��د مال 6 درصد يهودي 

صهیونیسم است. بنابراين فقر مسلمانان و ديگر اديان بويژه مسیحیان کاماًل روشن و مشخص است.
آنهايي که غارت کردند بنا به آنچه که موال علي)ع( مي فرمايند، ثروت موفوره اي را بر خود اختصاص دادند 

و مفهوم اين ثروت موفوره تا جايي حقي ضايع نشده باشد ثروتي در جايي ديگر اندوخته نمي شود. 
کاماًل واضح است که ثروتهاي مردمان دنیا را از همه ملیت ها و مذاهب غارت کرده اند و امروز با تسلطي 
که بر رسانه و مطبوعات و راديو و تلويزيون هاي جهان و خبرگزاريها دارند اکثريت ساکنان روي زمین را 

در گمراهي قرار داده اند با تبلیغات مسموم خودشان.
بنابراين کاماًل روش��ن اس��ت که بايد به جنگ اين نظام ناعادالنه ضد بش��ري رفت. حال با چه سالح و چه 
وس��یله اي؟ يكي از س��الح هايي که مي توانیم آن را به کار ببريم در مقابل اي��ن ناکارايي ها و ظلم ها و 
س��تمي که بر بش��ريت و مقدس��ات و بر مقدس ترين عالمی��ان مي رود با يك فرهنگ��ي مطهر که بتواند 

پلیدي ها و زشتي ها و تاريكي ها را يكي پس از ديگري پس بزند و آن فرهنگ رضوي است.
از عمق وجودم براي همه کساني که باني بودند براي اين جشنواره و کساني که در دولت جناب آقاي دکتر 

احمدي نژاد باني شدند براي برگزاري هشت جشنواره بین المللي بايد تقدير و تشكر کنم.
اين آغاز راه است. امروز در 31 استان کشور و در 75 نقطه از جهان، اين جشنواره تحت عناوين گوناگون 
برگزار و مستقر است و براي مبارزه و مقابله چنین زشتي ها و پلشتي ها بايد خودمان را آراسته کنیم به 
يك فرهنگ متعالي که وصل به وحي الهي اس��ت و آن فرهنگ رضوي اس��ت. با فرهنگ رضوي مي توانیم 

به میدان مقابله برويم.
میهمانان عزيز خارجي که در اين وادي گام برداش��ته اند، در واقع نمونه هايي هس��تند که ما خودمان را 
بايد مهیا و آماده کنیم براي حضور يك نماينده از اين فرهنگ غني آسماني در آن کشور و در آن نقطه و 
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در آن بالدي که دنبال اين مقابله بشر دوستانه هستیم براي خدمت به بشريت.
براي هجوم به س��رزمین هاي زش��تي ها و پلیدي ها و نابكارايي هايي که بشريت را در مرحله سقوط قرار 

داده اند همه بايد به فرهنگ رضوي بسیج شويم و همه بايد تجهیز شويم.
راه ديگري نداريم بايد تجهیز ش��ويم به فرهنگ قرآني و فرهنگ الهي که فرهنگ رضوي ش��اخه اي از آن 
اس��ت و پاره اي از آن اس��ت و وضعیت جهان چنین اقتضايي را مي کند، اقتضاي وضعیت موجود و اين 
غارتها و ظلم هايي که بر بش��ريت مي رود و بر کس��اني که چهره مبارك حق و حقیقت را با زش��تي ها، 
پلیدي ها و پرده هاي ظلم و ستم و گمراهي مي پوشانند، بايد خودمان را براي جنگ و ستیز با آنها آماده 

کنیم.
امروز بنا به تعبیر مقام معظم رهبري، شبیخون ها، شبیخون هاي فرهنگي است جنگ به شكل کالسیك 
و قديمي نیس��ت که لش��كري را در مقابل لش��كري ديگر تجهیز و آماده کنند، لش��كر حمله به بشريت و 

معنويت است. شبیخون هاي فرهنگي است.
با فرهنگ رضوي مي شود با آن مقابله کرد. با اصحاب فرهنگي در فرهنگ رضوي مي توان به مقابله با آنها 

شتافت راه ديگري را اگر گمان کنیم که هست به گمراهي رفته ايم و عمرمان را تلف مي کنیم.
هرچه س��ريعتر بايد خودم��ان را مجهز کنیم به فرهنگ رضوي براي مقابله، ب��راي دفاع از جبهه رحماني 
در مقابل جبهه هاي گوناگون شیطاني که امروز در پیش روي بشريت باز کرده اند  و راه ديگري نیست.

خواستم به اين نكته شما را جلب و جذب کنم که امروز رستگاري ما در مهیا شدن در عرصه رضوي است 
اتكا به فرهنگ معصومین)ع(، اتكا به فرهنگ نبوي و همه ش��ان يكپارچه نوراند و همه اينها متصل به نور 

هستند.
من براي عزيزان و جواناني که ش��ايد در اين وادي کمتر بررس��ي کردند چند نكته عرض مي کنم و عرضم 
را به پايان ببرم. نكته اي که مي خواهم عرض کنم اين است که به هر حال مي خواهیم بدانیم که خداوند 
ازلي و ابدي روزي که دس��ت به خلقت زد اول چه چیز را خلق کرد. )اول ما خلق ا...( از طرف ديگر گفته 
مي شود انسان که برجسته ترين مخلوق خداست و خداوند از روح خود در آن دمیده، او هم ازلي و ابدي 

است.
و مي گوين��د مثل باز کردن کلید در اس��ت که همزمان ش��كل مي گیرد؛ يعني مفهومش اين اس��ت که 
خداوند ازلي و ابدي در روز ازل، در ازل و در قديم آراس��ته بود وجود مقدس باري تعالي به خلق انس��ان يا 
هر مخلوق ديگري، بعضي ها به عبارت ديگر مي گويند مثاًل نويس��ندگان غربي خداوند وقتي که خواست 
زيبايي هاي خود را ببیند و آن را تجربه کند اول آيینه اي ساخت، آن آيینه چیست، گفته مي شود وجود 
مقدس حضرت محمد)ص(، از خود نبي اکرم هم س��ؤال مي ش��ود )اول ما خلق ا...( جناب ايش��ان پاسخ 
مي ده��د )اول ما خلق ا... عق��ل( در جايي ديگر مي فرمايند روح و در جاي��ي ديگر مي فرمايند نور، بعد 
توضیح مي دهند و مي فرمايند که خداوند از ذخیره علم س��ابقش، نوري را آفريد و وجود مقدس پیامبر 
نازنی��ن را از آن ن��ور خلق کرد، همه تعابیر و همه الفاظي که )اول ما خلق ا...( گفته مي ش��ود نور، روح و 



241گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

جوهر انساني است که نبي مكرم مي فرمايند آن من هستم يعني همه آدمها در واقع نشان دهنده حقیقت 
محمديه هستند اين ايام و اين روز و همه لحظاتش لحظات صلوات است. بزرگترين ذکر.

ترجمه حديثي را برايتان مي خوانم، مي فرمايد که نبي مكرم اسالم خطاب به جابر مي فرمايد: به راستي 
خداوند چهارصد و بیست و چهار سال قبل از آنكه آسمان ها و زمین و عرش و کرسي و لوح و قلم، بهشت 
و جهنم را بیافريند و پیش از خلقت آدم، نوح، اسماعیل، اسحاق و ابراهیم و يعقوب، موسي و عیسي، داود 
و س��لیمان، نور محمد)ص( را آفريده اس��ت، مي فرمايد )نور النبیك يا جابر، خلق ا... ثم الخلق من هو کل 

من هي(
و ه��ر چیز خوب را خداوند از آن نور خلق کرد پس منش��أ هم��ه خوبي ها و همه زيبايي ها وجود مقدس 
پیامبر نازنین اسالم است حاال جمالت آخر نیز، براي جوانان عزيز با حضور علما بويژه حضرت آيت ا... علم 
الهدي، ش��بیه به جسارت است بايد ايش��ان صحبت مي کردند و ما بهره مند مي شديم براي عزيزاني که 

نشنیدند مي خواهم اين را عرض کنم که حضرت رضا)ع( کیست و ما در چه مكتبي هستیم.
اش��اره مي کنم به ترجمه، نبي مكرم اس��الم مي فرمايند که اگر من نبودم هستي و کائنات نبودند حديث 

قدس )لوالك من االمالك(
تمام هس��تي جهیزيه وجود مقدس نبي اکرم)ص( است بعد مي فرمايد اگر امام علي)ع( نبود من نبودم و 

اگر فاطمه زهرا)س( نبود نه من بودم و نه علي و اگر ما نبوديم کل هستي نبود.
معلوم اس��ت که از اين گفتار به س��ادگي مي ش��ود شنید که کل هس��تي براي وجود رسول اعظم است. 
يكپارچه نور گرفته اس��ت از نور خدا، از ذخیره نور خدا، ذخیره علم س��ابق که حضرت فرمود من از آن نور 
خلق ش��دم اين نور يكپارچه از نور حضرت حق اس��ت و ادامه داشت که به امام رضا)ع( آمده و به حضرت 
رضا)ع( رس��یده که امروز کل اين نور در وجود مقدس حضرت ولي عصر در تأللو و جلوه گري اس��ت. پس 
همه اين زيبايي ها و همه اين بش��ريت، همه کائنات و همه آس��مان ها همه اينها به خاطر وجود مقدس 

نبي مكرم اعظم)ص( خاندان نبي اکرم است.
خوب ما به نام امام رضا)ع(، به نام ياران امام رضا)ع(، به نام مريدان امام رضا)ع( در واقع االن، شروع جشن 

فردا را با صلوات بر امام رضا)ع( اعالم مي کنیم.
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 متن س�خنراني آقاي دكتر س�يد محمد حس�يني، وزير فرهنگ و ارش�اد اس�المي در مراسم 
اختتاميه دهمين جشنواره  

بسم ا... الرحمن الرحيم
الحمدهلل والصاله علي رسول ا... و علي آله هي آله ا...

ع��رض س��الم و ادب و احترام خدمت هم��ه حضار گرامي خواهران و برادران عزيز ارباب فكر و انديش��ه و 
هنر و امام جمعه محترم مش��هد حضرت آيت ا... علم الهدي دارم  از حضرت آيت ا... مهدوي کني که در 
خدمتش��ان بوديم تقدير می کنم که علي رغم کس��التي که داشتند جلسه ما را منور کردند و همین طور 
ديگر بزرگواران که در جلس��ه هس��تند، نمايندگان عزيز، اس��تانداران عزيز، بويژه جناب آقاي صالحي که 
خودش��ان به هر حال میزبان هستند و تقدير و تشكر ويژه از جناب دکتر رحیمي داريم که عنايت خاصي 

به اين جشنواره دارند و براي دومین بار در مراسم اختتامیه شرکت مي کنند، گزارشاتي ارايه شد.
من هم يك اشاره مختصري بكنم به اينكه اين جشنواره به ياري خداوند در فرهنگ سازي نقش ويژه اي 

دارد ايفا مي کند و فرهنگ رضوي را در سراسر کشور بلكه در بسیاري از نقاط دنیا ارايه مي کند.
امس��ال هم دس��تگاه هاي ديگري پیوس��ته اند؛ يعني فعالیتشان بیش از س��الهاي قبل است بويژه بخش 
دانش��گاهي که در خدمت جناب آقاي دکتر دانشجو هستیم و در دانشگاه تهران و در دانشگاه هاي مشهد 
و ديگر استانها برگزار شد که جنبه علمي و پژوهشي و تحقیقاتي اين جشنواره را غني مي کند و کارهاي 

ماندگاري که دستمايه ديگر فعالیتهاي فرهنگي و هنري مي شود.
من فقط چند مورد را مختصر اشاره کنم به اينكه اين برنامه ها از شلمچه آغاز مي شود که دروازه ورودي 
امام هس��ت و حرکت نمادين اين کاروان حضرت امام رضا)ع( اس��ت و امسال هم بويژه چون همزمان بود 
با آغاز هفته دفاع مقدس بهترين برنامه برپا ش��د و بعد هم در اين مس��یر در هر جايي که مسیر امام بوده 
و قطعي ش��ده برنامه هاي متعددي را مردم و عالقه مندان برپا مي کنند. در بهبهان و ابرکوه يزد تا تفت 
و نیش��ابور و سرخس و همین طور خود مشهد که بويژه با استانداران محترم جلساتي تحت عنوان احیاي 
اقامتگاه ها هر جايي که امام حضور يافتند داشتیم. آنجا به طور خاص به آن پرداخته شد و غیر از اين هم 
در سراس��ر کشور البته برنامه ها برگزار مي ش��ود. در قم که آغاز دهه کرامت از قم است و همین طور در 

شیراز که اينها همه به برکت اين جشنواره است هر سال نوآوري هايي هست و اقدامات جديدي هست.
ششم ذي القعده به عنوان گرامیداشت احمد بن موسي شاهچراغ)ع( و پنجم ذي القعده که امسال اولین 
س��الي بود که براي اولین بار برنامه هايي برگزار مي ش��د به عنوان تكريم امامزادگان 150 امامزاده در آن 
برنامه هاي مفصلي اجرا ش��د. خوب خوش��بختانه در سفر چهارم دولت، بنیاد فرهنگي هنري امام رضا)ع( 
هم تصويب ش��د و اين بنیاد ش��كل گرفته هیأت امنايي که دارد، هیأت مديره و مدير عامل و انش��اءا... به 
زودي در س��اختماني که آماده ش��ده مستقر مي شوند و به طور مستقل در طول سال فعالیت خودشان را 

انجام مي دهند.
 جناب آقاي صالحي، اش��اره فرمودند: امس��ال از حدود 5 ماه قبل جش��ن های هفته هاي رضوي در 10 
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اس��تان،آغاز شد. امیدواريم که در س��ال هاي آينده تعداد استان ها افزايش پیدا کند و امیدوارم ما در کل 
کشور و در طول سال برنامه هاي رضوي وجود داشته باشد که اين ظرفیت در کشور وجود دارد.

اش��اره کردند تولید آثاري که هس��ت، حاال آثاري که مي گويیم از کتاب و آثار هنري گرفته تا يك قطعه 
ش��عر، داستان، قصه امس��ال بنیاد ادبیات داس��تاني هم پاي کار بود و اقدامات خوبي را انجام داد. امسال 
تولید آثار، 4/5 برابر س��ال گذش��ته است. يعني از 103 هزار اثر رس��یده به 583 هزار اثر رسیده و همین 
طور که گفتم بسته هاي بسیاري خوبي را آماده کردند که دوستان، بويژه دکتر خرمشاد و همكارانشان به 

کشورهاي مختلف ارسال کردند که ما در اين بخش نیز 90 درصد افزايش را شاهد هستیم.
دانشنامه امام رضا)ع( کار آغاز شده و 2500 مدخل انتخاب شده که انشاءا... با سرعت و دقت آماده شده و 
در اختیار عالقه مندان قرار مي گیرد و همین طور ترجمه آثار به زبان هاي مختلف در اختیار عالقه مندان 

در اقصي نقاط جهان قرار مي گیرد.
بحث نرم افزار و مجموعه آثار امام رضا)ع( را داريم و همین طور ديگر دس��تگاه هايي که پیوس��ته اند به 

اين مجموعه پیوسته اند.
من مي خواهم خالصه کنم، االن ما در شوراي انقالب فرهنگي يك بحثي تحت عنوان مهندسي فرهنگي 
و يا بحث پیوس��ت فرهنگي داريم، فكر مي کنم که اين جش��نواره ها يك الگويي باش��د از همگرايي بین 
دستگاه هاي مختلف کشور، دستگاه هاي فرهنگي در خط مقدم و ديگر دستگاه ها هم وارد شدند. امسال 
محیط زيس��ت، کمیته امداد و س��ازمان بهزيس��تي همه به نوعي در اين کار خیر سهیم شدند و هر کدام 
گوش��ه اي از اين بار را برداش��تند. فكر مي کنم که اگر بخواهند يك نگاه واقعي داش��ته باشند بايد به اين 
جشنواره توجه کنند که چه نوع تقسیم کار زيبايي صورت گرفته است  کانون پرورش فكري کودکان که 
براي نوجوانان و بچه ها برنامه ريزي مي کند مثاًل امس��ال تحت عنوان يك تصوير براي يك حديث، يك 
حديث را دانش آموزان بخوانند و مطالعه کنند و بعد يك تصوير ارايه دهند از اين سطح کار گرفته تا سطح 
محققان و پژوهش��گران کش��ور، اين يك الگوي بسیار جالب توجهي است که قطعاً در برنامه هاي مختلف 
صدا و س��یما نقش فعالي در بازتاب برنامه ها داش��ته در اينكه اين فرهنگ گس��ترش يابد در کل کشور و 
ديگر دس��تگاه ها که ديگر فرصت نیست که من بخواهم نام آنها را بیان کنم. حتي در اين ايام پروژه هاي 
عمراني که افتتاح مي ش��ود غالباً با نام مبارك امام رضا)ع( هست و در خود مشهد بويژه نمادهاي شهري 
رضوي  که مورد توجه قرار گرفته و  انتخاب ش��ده 68 موضوع بوده، از بحث هايي مثل خانواده، س��بك 
زندگي، ايثار و شهادت در فرهنگ رضوي، اينها برنامه هايي بوده که انجام شده امیدواريم که سال به سال 

شاهد رشد و پويايي اين جشنواره باشیم و بتوانیم فرهنگ اهل بیت را معرفي کنیم.
در يك جمله مي توانیم بیان کنیم که اين جش��نواره نش��انگر آن حب و مودتي است که ما نسبت به اهل 
بیت عصمت و طهارت داريم آن تعبیري که در قرآن هست خطاب به پیامبر )قل ال أسئلكم علیه اجرا اال 

الموده في القربي(
اين جشنواره تجلي مودت به عصمت و طهارت است. کساني که عشق به اهل بیت دارند قطعاً فرهنگ اهل 
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بیت مي کنند و در مس��یري که ائمه اطهار ترس��یم کرده اند گام برمي دارند و اگر نه گزافه و دروغ است. 
کس��ي که بگويد من محبت و مودت و ارادت  به محبوب خود  دارم بايد به خواس��ته هاي محبوب خود 
توجه کند اين عش��ق و ارادت انش��اءا... هر سال و هر زمان بیشتر شود تا بتوانیم وظیفه خودمان را نسبت 

به معرفي خاندان عصمت و طهارت انشاءا... انجام دهیم.
من مجدد از همه عزيزان و بزرگواراني که در برنامه ها کمك مي کنند و در اين محفل نوراني حضور پیدا 
کرده اند تش��كر مي کنم و انش��اءا... با حمايت دولت و با عنايتي که جناب دکتر رحیمي دارند ما در سال 
آينده هم بتوانیم اعتبارات بیشتري را لحاظ کنیم که هر مقدار سرمايه گذاري شود که در اين زمینه قطعاً 

نتیجه بخش خواهد بود. موفق و مؤيد باشید.
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متن س�خنراني دكتر محمود صالحي استاندار وقت خراسان رضوي در مراسم اختتاميه دهمين 
جشنواره  بين المللی امام رضا)ع(

سالم عليكم و الرحمه ا...
اعوذ باهلل الس�ميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بس�م ا... الرحمن الرحيم ال حول و ال قوة 

اال باهلل العلي العظيم
خوب ابتدا میالد س��رور و س��لطان س��رير الرتضاء حضرت امام علي بن موسي الرضا را به همه شما و همه 
مردم ايران و همه آزادگان جهان و همه مسلمانان جهان و مقام معظم رهبري تبريك و تهنیت و شادباش 

عرض مي کنم.
خیر مقدم مي گويم به همه دوس��تان عزيزي که قبول زحمت کردند از سراس��ر کش��ور به ايستگاه پاياني 

دهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( به مشهد مقدس تشريف آوردند.
خاصه به حضور برادر عزيزم جناب آقاي رحیمي معاون اول رياس��ت جمهوري اسالمي ايران، جناب آقاي 
دکتر دانشجو، جناب آقاي دکتر حسیني، استانداران محترم استانهاي فارس و قم، نمايندگان عزيز مجلس 
ش��وراي اسالمي از استانهاي کش��ور بويژه استان خراس��ان رضوي از خواهران گرانقدر، هنرمندان عزيز و 
پیشكسوتان هنر که اينجا شرف حضور دارند و همه دوستاني که در اين جلسه باشكوه شرف حضور دارند 

خیر مقدم عرض مي کنم.
خاص��ه به علمايي که از اس��تان قم و اس��تان هاي ديگر به مش��هد تش��ريف آوردند و عل��ي الخصوص به 

میهمانهاي عزيز خارجي.
همچنین روز آخر هفته دفاع مقدس اس��ت. جناب آقاي دکتر رحیمي در اينجا ياد و خاطره شهداي عزيز 
و جانبازان و آزادگان و کساني که موجبات عزت و سربلندي و افتخار اين میهن خدايي و اين مردم عزيز 
را به وجود آوردند نامشان و يادشان را گرامي مي داريم و در اين شب عزيز، شب میالد امام هشتم)ع( از 

درگاه خداي بزرگ بخواهیم که آنها را با شهداي اسالم محشور بفرمايد.
کساني که باعث شدند تصور دنیا، نسبت به مردم ايران 180 درجه فرق کند تا قبل از انقالب اسالمي چه 

تصوري از مردم ايران در اذهان مردم دنیا بود اين نكته روشن کمتر کار شده است.
آيا تصور اين نبود که در مرزهاي ايران هر اتفاقي بیفتد يك استان و يك قسمتي جدا مي شود يك نگاهي 
به دور ايران بیندازيد تصور اين نبود که امتیازاتي مي داديم که جنگ تمام بش��ود يا ش��روع نشود ولي در 
8 س��ال دفاع مقدس رزمندگان اسالم به پش��تیباني مردم و همه شما ثابت کردند و در رأس آنها شهدا و 

جانبازان و ايثارگران که ملت ايران، ملتي هستند شجاع و مبارز و مدافع میهن عزيزشان.
تصوري که امروز در اذهان عمومي دنیا هست چقدر با قبل تفاوت دارد. لذا بايد در اين جشنواره يادشان 
را گرامي بداريم. جناب دکتر رحیمي اين جشنواره به بلوغ خودش رسیده است و به ايستگاه آخر رسیده 

است.
8 دوره آن در دولت نهم و دهم بوده و خصوصاً 4 دوره اي که در دولت دهم بوده س��ال اول آقاي رئیس 
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جمهور تشريف آوردند. سال بعد جنابعالي، سال بعد )پارسال( دوباره آقاي رئیس جمهور تشريف آوردند و 
امسال جنابعالي. يك در میان ما میزبان شما و جناب آقاي رئیس جمهور بوديم من اينجا بايد ياد کنم از 

چهار کاري که در ارتباط با زيارت امام هشتم)ع( دولت دهم به همت جنابعالي انجام دادند.
يك اينكه به کمك مجلس محترم ش��وراي اس��المي دوستان عزيزم بويژه دکتر قاضي زاده که اينجا شرف 
حضور دارند و جناب آقاي س��بحاني نیا و همه دوس��تان و کساني که نیستند آقاي آرين منش و دوستان 
عزيز و خانم ش��ريعتي و دولت محترم، ش��هر مش��هد الرضا به عنوان پايتخت معنوي همیشگي جمهوري 

اسالمي ايران معرفي شد اين کار بزرگي بود.
کار دوم کارگروه ملي زيارت به رياس��ت جنابعالي و دبیري اينجانب و عضويت چند تن از وزراي عزيز در 

تهران تشكیل شد مصوبه دولت داشت.
کار سوم ايجاد رديف زيارت بود يك رديفي خاص زيارت امام هشتم امام علي بن موسي الرضا)ع( در دولت 
به تصويب رسید و هر ساله بین 80 تا 90 میلیارد تومان پول در اين رديف هست و صرف اموراتي مي شود 

که توسط کارگروه زيارت به تصويب رسیده است.
و کار چهارم که ما از جنابعالي درخواست کرديم شما هم پذيرفتید و ابالغ کرديد معاونت امور زائرين در 
استانداري خراسان رضوي به تصويب برسد که ما در همین دهه کرامت جناب حجت االسالم والمسلمین 
جناب آقاي ناصري پور را به عنوان سرپرس��ت معاونت امور زيارت در اس��تان منصوب کرديم که حكمش 

انشاءا... بیايد به و عنوان معاوني معرفي بشوند.
البت��ه در کنار اي��ن کارهاي عظیمي صورت گرفت، فقط دولت دهم، ي��ك مرحله 1500 میلیون تومان و 
يك مرحله 600 میلیون تومان براي طرح تحقیقاتي مطالعه توس��عه کمي و کیفي زيارت امام رضا)ع( به 

ما اختصاص دادند.
با حضور 7 عالم ديني، 7 اس��تاد دانش��گاه و 7 مسؤول استان خراسان رضوي که طي دو سال االن بیش از 
40 جلد آماده ش��ده اس��ت که البته در اين مجلدات 10 شهر زيارتي دنیا مال مسلمانان، چهار تا در عراق 
اس��ت. نجف، کربال، کاظمین و س��امرا، دو تا در عربستان است مدينه و مكه، سه تا در ايران، مشهد و قم و 

شیراز و يكي در سوريه، دمشق در اين گنجانده شد.
و همه امور مربوط به زيارت در اين 40 جلد االن موجود است اين هم يكي از کارها بود. و البته از کارهاي 

ماندني.
و اما جش��نواره، هر س��ال به لحاظ کیفي و کمي به مقدار آن افزوده مي ش��ود و امسال بالغ بر 250 هزار 
برنامه فرهنگي و هنري در سراس��ر کش��ور ايران و 48 کش��ور دنیا در 186 نقطه جه��ان، چون بعضي از 
کشورها سه چهار نقطه اش، حتي آمريكا در سه نقطه اش، واشنگتن، نیويورك و لس آنجلس، در انگلیس 
5 نقطه اش، در کانادا 4 نقطه اش، در پاکس��تان 10 نقطه اش در همه کش��ورها ما جش��نواره فرهنگي و 

هنري رضوي داريم.
بس��ته هاي فرهنگي و هنري براي آنها ارس��ال شده و جش��نواره واقعاً بین المللي شده است. جناب آقاي 
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رحیمي امسال 50 هزار قطعه ادبي به اين جشنواره رسیده، امسال خیلي از استانها مثل شیراز و قم حضور 
دارند اس��تانهاي قزوين و کرمان، البرز همه اس��تانها، اينها هفته فرهنگ رضوي برگزار کردند، يعني از اول 
ارديبهشت ماه تا االن، هفته فرهنگ رضوي اين هفته تمام استان را در برمي گرفت. شعر، نقاشي، خطاطي 
و تئات��ر فیل��م و همه هنرهايي که مي توانس��تند مردم براي فرهنگ رضوي آوردن��د االن ما يك گنجینه 
معنوي داريم که من درخواست سال گذشته ام را به عنوان کار پنجم مي گويم که به عنوان درخواست من 
باشد. امسال آخر دولت است واقعاً من خودم از بعضي از اين آثار بازديد کردم، البته جناب دکتر حسیني 
وزير فرهیخته فرهنگ و ارشاد اسالمي در همه اين استان ها چرخیدند و در همه اين جشنواره ها شرکت 

کردند، ايشان بیشتر از ما اين آثار را ديدند ولي آنهايي که من ديدم خیلي آثار فاخري است.
حیف اس��ت اينها پراکنده بماند من عرض کردم پارس��ال خدمت رئیس جمهور و خدمت جنابعالي ما يك 
مرکز موزه براي آثار اين 10 دوره از جش��نواره داش��ته باش��یم و از اين به بعد هم سالها به آن اضافه شود 
حیف است اين ها پراکنده شود. آثار هنري حیف است از بین برود. بايد به گونه اي باشد که در صد سال  
ديگر  اينها بشود میراث فرهنگي ما. االن يك کتاب دست نويس 500 سال پیش چقدر ارزش دارد. اينها 

در سنوات آتي آيندگان از آن استفاده کنند.
وقت شما را زياد نگیرم. من از رياست جمهوري که در زمان استانداري من دو دوره به اين جشنواره آمدند 

و جنابعالي دو دوره بايد تشكر کنم.
رئیس جمهور محترم در س��فر بودند و سالم به همه دوستان رساندند و االن در پرواز هستند و انشاءا... به 
کشور عزيزمان باز مي گردند و با دست پر در همین جا دعاشان مي کنیم و تشكر مي کنیم از همه دولت، 
از همه وزرا بابت همه مصوبات و درخواس��ت مي کنم در س��ال هاي پاياني دولت، باز اين کارگروه زيارت 

ضمن تشكیل جلسه مصوبات ديگري را هم داشته باشد.
من بايد به عنوان نماينده دولت در اس��تان خراس��ان رضوي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي که به حق 
رکن رکین اين جش��نواره ها است تش��كر کنم و از مديران کل فرهنگ و ارشاد اسالمي همه کشور بويژه 
از اس��تانداران عزيز که همگي بار اصلي اين جش��نواره را در سراسر کش��ور به دوش خود کشیدند و البته 
اين افتخار بزرگي بود که براي خود به ثبت رس��اندند و همه هنرمندان، مردم ايران که شريف ترين مردم 
روي زمین مي باش��ند، همه هنرمندان، شعرا، عرفا که اش��عار و هنرهايي براي اين جشنواره تولید کردند 
که حقیقتاً اين بزرگترين رويداد فرهنگي و هنري کش��ور ماس��ت که جانمايي ديني و واليتي آن در همه 

وجهه هاي آن براي همه روشن است ما بايد قدردان همه زحمات دوستان عزيز باشیم.
و انش��اءا... از فرمايش��ات حضرتعالي، جناب دکتر حسیني و ساير دوستان بهره ببريم. من از همه دوستان 
عزيز مجدداً تش��كر مي کنم انش��اءا... اجر همه کس��اني که در اين راه وقت گذاش��تند و کار کردند با امام 
هش��تم. امام��ي که يك بار زيارت با معرفتش حداقل 70 عمره مقب��ول ثواب دارد و حتي داريم هزار هزار 

حج مقبول.
امامي که خودش��ان فرمودند کسي که يكبار من را با معرفت زيارت کند سه جا )من االحوال يوم القیامه( 
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زيارتش مي کنم امیدوارم همه ش��ما زيارت قبولي را داش��ته باشید که امام هشتم آن سه جاي نیازمند به 
ديدن ما بیايد.

اجازه بدهید از يك گروه بیشتر تشكر کنم، ما امروز بعدازظهر رفتیم استقبال دوندگاني که از مرز شلمچه 
دويدند تا مشهد الرضا من به نیابت از شما رفتم و سالم شما را به آنها رساندم.

در میان آنها جوان 20 ساله بود، آدم میانسال 40، 50 ساله بود، مسن 60، 70 ساله هم بود و سال گذشته 
از ش��لمچه تا مش��هد دويدند و امسال از ش��لمچه رفتند و دويدند. امسال  همچنین تعدادي هم دوچرخه 

سوار که بعضي هاي آنها جانباز بودند از شهر قم با دوچرخه به مشهدالرضا آمدند.
اين همت عالي، اين مسیر طوالني، جز با عشق امام رضا)ع( امكان طي آن نیست اصاًل در اراده انسان هم 

نمي گنجد.
ز آستان رضايم خدا جدا نكند

من و جدايي از اين آستان خدا نكند
والسالم علیكم والرحمه ا... و برکاته.
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 متن س�خنراني آقاي جعفري مدير كل فرهنگ و ارش�اد اس�المي خراس�ان رضوي و دبير جشنواره در 
مراسم دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

مردم براي جشن تو آماده تر شدند
از شوق آستان تو بي بال و پر شدند

از خواهرت اجازه گرفتند و بعد از آن 
از شهر قم به شما رهسپر شدند

در هشت فصل عشق، به ياد تو مردها
از ترکش و گلوله و خود بي خبر شدند

يا ثامن االئمه که گفتند زير لب 
با يك اشاره صاحب فتح و ظفر شدند

بسم ا... الرحمن الرحیم
امید خواجگیم بود بندگي تو کردم 
هواي سلطنتم بود خدمت تو گزيدم

با عرض س��الم و ادب و احترام و تبريك اين خجس��ته میالد. از اينكه س��روران گرامي، میهمانان عزيز و زائران و 
مجاوران حضرت علي بن موس��ي الرضا)ع( از س��ر لطف و مهر بر ما منت گذاشتند و قدم رنجه فرمودند و در مراسم 

اختتامیه دهمین جشنواره بین المللي امام رضا)ع( شرکت فرمودند بي نهايت سپاسگزارم.
مقدمتان را گرامي مي داريم و به گل احترام مي آرايیم.

اجازه مي خواهم کالمي آسماني را از مولود امشب به پیشگاه نوراني شما هديه کنم:
 حضرت امام رضا)ع( مي فرمايند:

»برترين مسلمانان نزد پیامبر کسي بود که خیرخواهي فراگیري نسبت به همه مسلمانان داشت.«
مجريان جش��نواره بین المللي امام رضا)ع( در نزد پیامبر خدا س��رافرازند که در مبارزه بي امان با غارتگران ارزش��ها 
و اعتقادات و باورها و مهاجمان به دين مداري توانس��تند خیرخواهي خود را در مهمترين دغدغه مس��لمانان يعني 
معنويت با دس��تمايه قرار دادن فرهنگ رضوي که همان فرهنگ قرآني و اس��المي است به عنوان اصلي ترين تالش 
در نظام مقدس جمهوري اس��المي ايران که امام عظیم الش��أن و راحلمان آس��تان قدس را مرکز ايران مي دانستند 

به اثبات رسانند.
کالم بلند مقام معظم رهبري را فرا روي خود قرار دادند که فرمودند وقتي يك کار نو و وسیعي در سطح کشور انجام 

گرفت آن وقت مي شود خرسند، راضي و امیدوار بود که گردونه فرهنگي به راه افتاده است.
و لذا عاش��قان امام و واليت در اين دوره کاري کردند کارس��تان. زيرا رئیس جمهور عزيزمان نیز در هفتمین دوره 
جش��نواره بر 2 نكته تأکید داش��تند: اول اينكه: کاري بكنید که ياد و نام امام رضا)ع( در طول س��ال جاري و ساري 

شود و دوم اينكه: فرهنگ رضوي به مقاطع تحصیلي تسري داده شود.
اين امر باعث ش��د تا 8 کارگروه تخصصي در زمینه هاي علمي، پژوهش��ي، فرهنگي، هنري، س��ینمايي، مطبوعاتي، 
رس��انه هاي ديجیتال، کودك و نوجوان، امور بین الملل و 17 کارگروه براي جش��ن هاي مردمي رضوي آغاز به کار 
نمايند و جش��نواره با نظر ش��وراي سیاستگذاري و شوراي مشورتي در دهمین دوره به لحاظ موضوعي بسیار متنوع 
ش��ود و هفته هاي فرهنگ رضوي تأس��یس ش��ود و بخش دانش��گاهیان اعالم موجوديت نمايد و به لحاظ گس��تره 
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جغرافیايي نیز در همه استانها و در بسیاري از کشورها و نقاط دنیا وسعت پیدا کند.
نتیج��ه اين ش��د که در پرتو بهره من��دي از رهنمودهاي آيات عظ��ام و علماي اعالم و برخ��ورداري از انوار تابناك 
آس��تان قدس رضوي، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س( و آس��تان مقدس حضرت شاهچراغ)ع( حوزه ها 
آمدند، دانش��گاه ها آمدند، محققان و پژوهش��گران آمدند، فرهیختگان آمدند، هنرمندان آمدند، ورزشكاران آمدند، 
دانشجويان آمدند، دانش آموزان آمدند، کودکان و نوجوانان آمدند، رسانه ملي آمد، رسانه هاي گروهي و مطبوعات 

و خبرگزاريها آمدند و در يك کالم همه آمدند و ايران به احترام امام رضا)ع( به پا خاست. 
دولت محترم حمايت کرد، مجلس محترم حمايت کرد، ائمه محترم جمعه و استانداران محترم حمايت کردند، وزير 

محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي سكان جشنواره را بر عهده گرفتند.
انگیزه ها زائد الوصف بود. آستینهاي همت باال زده شد و زمزمه آنان اين بود: 

تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن
که خواجه خود روش بنده پروري داند 

365 روز تالش بي وقفه انجام گرفت و با اذعان بر اين نكته که پاي ما لنگ اس��ت و منزل بس دراز با همه بضاعت 
کوشیدند تا قلب امام زمان)عج( و نايب بر حقش مقام معظم رهبري را با ترويج آموزه هاي رضوي و تقويت بیش از 

پیش معنويت در سطح جامعه خوشحال نمايند و در پیشگاه مولود امشب و خداوند متعال سرافراز باشند.
ب��ه برک��ت اين هم��ت بلند موجباتي فراهم ش��د تا 583561 نفر از دل��دادگان و هنرمندان و اديب��ان و محققان و 
ارادتمندان در داخل و خارج کش��ور با خلق اثر از دل نوش��ته گرفته تا آثار فاخر ماندگار در اين جش��نواره ش��رکت 
نمايند و برنامه هايي بي شمار را در نیمي از سال و دهه کرامت به منصه ظهور برسانند و با نظارت 500 عضو هیأت 

علمي و 512 داور، برگزيدگان جشنواره شناخته شوند.
حال همه آناني که توفیق داش��تند تا تحقق بخش اين فرمايش حضرت علي بن موسي الرضا)ع( باشند که فرمودند 
»خ��دا رحم��ت کند کس��ي که امر ما را احیا کند« خرس��ندند، بر اين نعمت بزرگ و از اينكه توانس��تند به مصداق 
رهنموده��اي مق��ام معظم رهبري جواب کار فرهنگي باطل را با کار فرهنگي حق بدهند و س��فارش رئیس جمهور 
عزيزمان را در جاري و س��اري نمودن ياد و نام حضرت امام رضا)ع( در طول س��ال جامه عمل بپوش��انند، خداوند 

متعال را شاکر و سپاسگزارند.
نامتان باعث يك عمر تالطم باشد 
يادتان ساحل آرامش مردم باشد 
چلچراغ نفس گرم شما در شیراز 

پاره اي از تن تان قسمتي از قم باشد 

اين شرح بي نهايت کز زلف يار گفتیم
حرفي است از هزاران کاندر عبارت آمد 

به سهم خود از همه ياران همراه و همراهان بي ادعا سپاسگزارم.
والسالم علیكم و رحمه ا... و برکاته
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 فهرست خادمان فرهنگ رضوي تجليل شده در مراس�م اختتاميه دهمين جشنواره بين المللي امام 
رضا)ع(

بخشآثارسمتنام و نام خانوادگيرديف

آيت ا... سید محمد 1
مهدي دستغیب

تولیت 
آستان 
مقدس 
حضرت 
شاهچراغ

- ارايه خدمات ارزشمند در حوزه معارف رضوي 
- همراهي در روز ششم ذي القعده، سالروز 

بزرگداشت حضرت احمد بن موسي)ع(
ملي

آيت ا... سید محمد باقر 2
موحد ابطحي اصفهاني

مدرس حوزه 
علمیه

- تألیف بیش از 150 عنوان کتاب از جمله )کتاب 
الصحیفة الرضويه الجامعه- کتاب احاديث وارده 
از امام رضا)ع( درباره امام زمان)عج( به دو زبان 

عربي و فارسي(
- احیا، بازسازي و توسعه حرم مطهر حضرت 
جعفر بن علي ابن موسي الرضا)ع( در اصفهان

- کمك به ساخت تونل بزرگ ابا صالح 
المهدي)عج( در فارس در مسیر جاده واليت 

)طريق الرضا)ع((

ملي

کارگردان جمال شورجه3
سینما

- تالش در راستاي گسترش فرهنگ رضوي به 
شرح تهیه کننده فیلم آسمان هشتم به سفارش 
مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمي
- تهیه کننده فیلم شبي با خورشید به سفارش 

مرکز آفرينشهاي هنري آستان قدس رضوي

ملي

احمد عبدالرضايي4

مدرس 
انجمن 

خوشنويسان 
ايران

- خطاطي بخشي از کتیبه هاي حرم حضرت 
امام رضا)ع( و حرم مطهر فاطمه معصومه)س( 
و تعدادي از مساجد و اماکن متبرکه در داخل و 

خارج از کشور 
- خوشنويسي کتاب زيارت نامه امام رضا)ع( به 

نسخ
- ساخت تابلوهاي خطاطي متعدد با موضوع امام 

رضا)ع(
- داور جشنواره هاي خوشنويسي رضوي از ابتدا 

تاکنون

ملي

عبدالمجید اسماعیل 5
دهقي

مدير عامل 
شرکت آوين 
رسانه فیلم

- تهیه کننده سايه هاي ملكوت، شبیه سازي سه 
بعدي حرم مطهر امام رضا)ع(

- تولید سه نرم افزار در مورد حرم مطهر امام 
رضا)ع(

- بازي حرم را بسازيم با تولید نرم افزار حرم مطهر 
امام رضا)ع( براي کودکان و نوجوانان

ملي
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سید صادق رضايي6

مدير عامل 
کانون 
پرورش 
فكري 

کودکان و 
نوجوانان 

کشور

- تعريف برنامه هاي )جشنواره يك تصوير از 
يك حديث رضوي- نامها و نشانه هاي رضوي- 

پژوهش هاي رضوي نوجوانان- مسابقه کتابخواني 
الكترونیكي رضوي- جشنواره نمايشنامه خواني 
رضوي- جشنواره کتاب سازي رضوي- جشنواره 

نشريه نگاري رضوي- جشنواره قصه گويي 
رضوي(

- افتتاح بخش کودکان و نوجوانان رضوي در 
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان

- تولید فیلم سینمايي نامه اي به امام رضا)ع( 
)آقا معلم(

ملي 

نويسنده و سید جواد هاشمي7
کارگردان

- کارگردان پنجره فوالد 
- بازيگري خورشید هشتم

- نويسنده و کارگردان نمايش مسافران مرد 
- آهنگسازي )سرود هشتمین محب خدا- سرود 
امام رضا)ع(- شعر و آهنگ سرود پنجره هاي 

فوالد(

ملي

اسماعیل شفیعي 8
سروستاني

نويسنده و 
محقق

- انجام برنامه هاي مستمر براي فعالیتهاي 
پژوهشي و تحقیقاتي در زمینه آموزه هاي 

مهدويت در فرهنگ رضوي
ملي

9
دکتر حسنین عباس 
گرديزي )از کشور 

پاکستان(
- مؤسس جامعة الرضا)ع(پژوهشگر

بین الملل- مبلغ و مترجم در زمینه فرهنگ رضوي 

رامین داداش اف )از 10
پژوهشگرکشور آذربايجان(

- محقق و پژوهشگر در خصوص امام رضا)ع( و 
اباصلت صحابي مشهور امام رضا)ع(
- انتشار نشريه با موضوع امام رضا)ع(

بین الملل

11
الحنونه بنت احمد 
مالزيايي )از کشور 

مالزي(
- مبلغ برگزيده، سخنران و داراي خطابه ها و مبلغ

بین المللمدايح در رثاي امام رضا)ع(

12

شهید حجت االسالم 
عبدا... دهدوه )همسر 
شهید، خانم فاطمه 
شات از کشور بلژيك(

نويسنده و 
مبلغ

- مؤسس مرکز و مسجد امام رضا)ع( در شهر 
بروکسل 

- تأسیس نشريه تأثیرگذار به زبان فرانسوي به نام 
شعاع الحكمه

- مؤلف کتاب )الحّريه من وجهه النظر االسالم 
والغرب( با موضوع سیاسي مذهبي

- شهادت در مسجد امام رضا)ع( در حمله 
تروريستي دشمنان اسالم در بروکسل

بین الملل
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شیخ صباح الدين ترك 13
ايلماز )از کشور آلمان(

امام جماعت 
مسجد امام 
رضا)ع( در 

برلین

- مؤسس اتحاديه علماي ترك تبار اهل بیت)ع( 
در اروپا

- مؤسس مجمع جوانان اهل بیت)ع( در اروپا
- مؤلف و مترجم چند کتاب دين در موضوع 

فرهنگ رضوي 

بین الملل

محمد عمر عبدالقادر 14
شاعر)از کشور سودان(

- شاعر برگزيده و شخصیت برجسته و معروف 
سوداني که با موضوع امام رضا)ع( داراي قصايد و 

اشعار زيادي مي باشد
بین الملل

15

دکتر دالل محمود 
السلطي )از کشور 
فلسطین و مقیم 

سوريه(

- نويسنده برگزيده در ارايه مقاالت مرتبط با نويسنده
بین المللحضرت علي بن موسي الرضا)ع(

شیخ محمود ابراهیم 16
الطوسي

امام جماعت 
مسجد امام 

رضا)ع(
بین الملل- مؤسس دار القرآن کريم رضوي در کشور غنا

17
حجت االسالم دکتر 
حسین گرديزي )از 

کشور پاکستان(

امام جمعه 
اسالم آباد 
پاکستان

بین الملل- مدير مؤسسه جامعة الرضا

فهرست دبيران جشنواره هاي موضوعي تجليل شده در دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

استانمجريعنوان جشنواره/ همايشنام و نام خانوادگيرديف

سید مرتضي اسماعیل 1
طبا

همايش انتظار مهدويت در 
آموزه هاي رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
قماسالمي

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره عكس رضويعلي داننده2
اسالمي

آذربايجان 
شرقي 

جشنواره شعر رضوي به زبان ترکي محمد باقر کريمي 3
و آذري

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

آذربايجان 
غربي

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره نهضت کتابخواني رضويمجتبي ابراهیمي 4
البرزاسالمي

جشنواره خاطره نويسي و سفرنامه علي گوهر سودي 5
نويسي رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
ايالماسالمي

جشنواره مداحي و چاووشي خواني منصور شرفي 6
رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اردبیلاسالمي

جشنواره جلوه هاي رضوي در محمود شالويي 7
هنرهاي سنتي 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اصفهاناسالمي

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره مشاعره رضويسید يونس محمدي 8
بوشهراسالمي



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 254

سید احسان قاضي زاده 9
هاشمي 

همايش امام رضا)ع( در اديان، 
مذاهب و فرق

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
تهراناسالمي

جشنواره ادبیات کودك و نوجوان حسین گنجي 10
رضوي 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

چهارمحال و 
بختیاري

حجت االسالم سید 11
اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره نمايشهاي کوتاه زائراحمد حسیني 

جنوب کرماناسالمي

حجت االسالم12
 سید لطف ا... سپهر

جشنواره شعر رضوي به زبان عربي 
)دعبل خزاعي(

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
خوزستاناسالمي

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره تئاتر رضويحسین ثابت قدم وحید 13
اسالمي

خراسان 
شمالي

جشنواره خط نگاره و نقاشیخط محمدباقر مطهري فر 14
رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

خراسان 
جنوبي

همايش منزلت خانواده و سبك علي سهندي 15
زندگي در فرهنگ رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
زنجاناسالمي

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره داستان نويسي رضويمحمدرضا سوقندي 16
سمناناسالمي

حجت االسالم عباس 17
اداره کل فرهنگ و ارشاد همايش فضايل رضويدانشي 

اسالمي
سیستان و 
بلوچستان

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره هنرهاي تجسمي رضوياحمد همتي بوشهري 18
فارساسالمي

محمدحسین19
 شفیعي ها

جشنواره بازي نامه نويسي و 
نمايشنامه نويسي رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
قزويناسالمي

حجت االسالم محمد 20
آفتابي

همايش امام رضا)ع( در آيینه ادبیات 
عرفاني

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
کرمانشاهاسالمي

اداره کل فرهنگ و ارشاد کنگره سراسري شعر رضوياحمد سعیدي21
کرماناسالمي

جشنواره نمايشهاي آيیني در امین کمالوندي22
فرهنگ رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمي

کهگیلويه و 
بويراحمد

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره شعر رضوي به زبان کرديقباد میمنت آبادي23
کردستاناسالمي

جشنواره پويانمايي در فرهنگ غالمرضا منتظري24
رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
گلستاناسالمي

جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي حمید حاذق نیكرو25
در مطبوعات و خبرگزاريها 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
گیالناسالمي

حجت االسالم علي 26
اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره نماهنگ رضوياسماعیلیان

لرستاناسالمي

همايش شناخت اخالق و آداب مصطفي مشايخي27
رضوي 

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
مرکزياسالمي
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حجت االسالم عباسعلي 28
اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره نامه اي به امام رضا)ع(ابراهیمي

مازندراناسالمي

همايش هجرت امام رضا)ع( و خسرو بیات29
هجرتهاي تابعه با رويكرد تمدني

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
همداناسالمي

حجت االسالم علي 30
مريدي زاده

جشنواره تئاتر کودك و نوجوان 
رضوي

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
هرمزگاناسالمي

اداره کل فرهنگ و ارشاد جشنواره خوشنويسي رضويبهرام عبدالحسیني 31
يزداسالمي

حجت االسالم حمید 32
مرکز هماهنگي و توسعه همايش میراث تفسیري امام رضا)ع(محمدي

تهرانو ترويج فعالیتهاي قرآني

حجت االسالم 33
شرفخانی

جشنواره بزرگداشت امامزادگان و 
بقاع متبرکه

سازمان اوقاف و امور 
تهرانخیريه

پیامك ادبي رضويمحمد علي منفرد34
اداره کل روابط عمومي 
وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي
تهران

جشنواره دوساالنه فیلم رضوي شفیع آقا محمديان35
)کوتاه و مستند(

مرکز گسترش سینماي 
تهرانمستند و تجربي

مرکز گسترش سینماي جشنواره فیلمنامه نويسي رضويشفیع آقا محمديان36
تهرانمستند و تجربي

جشنواره رسانه هاي ديجیتال و دکتر حسن علیزاده37
وبالگ نويسي رضوي

مرکز توسعه فناوري 
اطالعات و رسانه هاي 

ديجیتال
تهران

حجت االسالم علي 38
پهلوان

همايش نقش زيارت در ايجاد و 
تهرانسازمان بهزيستي کشور ارتقاي سالمت روان جامعه

حجت االسالم حمید 39
جشنواره سرود رضويرضا ارباب سلیماني

ستاد عالي کانونهاي 
فرهنگي هنري مساجد 

کشور
تهران

تهرانبنیاد ادبیات داستانيجشنواره هشتمحمد حسني 40

جشنواره انتخاب کتاب سال رضويمحمدهادي زاهدي41
سازمان موزه ها، امور 
کتابخانه ها و اسناد 
آستان قدس رضوي

خراسان 
رضوي

دکتر علي اکبر هاشمي 42
خراسان اداره کل ورزش و جوانانجشنواره فرهنگي ورزشي رضويجواهري

رضوي

همايش اقتصاد خانواده در فرهنگ علي اصغر حاجي نقي 43
رضوي

اداره کل کمیته امداد 
امام خمیني)ره(

خراسان 
رضوي

جشنواره دوساالنه يادمانهاي شهري هادي مظفري 44
خراسان شهرداري مشهد رضوي

رضوي
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همايش جاده واليتمجتبي رجايي45
اداره کل میراث 

فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري

خراسان 
رضوي

همايش نقش زيارت در کاهش دکتر تهمینه شكیب46
خراسان اداره کل بهزيستي آسیبهاي اجتماعي

رضوي

همايش ايثار و شهادت در فرهنگ عابدين عابدي مقدم47
رضوي

بنیاد شهید و امور 
ايثارگران

خراسان 
رضوي

اداره کل حفاظت محیط جشنواره ضامن آهو حمید جالل وندي 48
زيست

خراسان 
رضوي

همايش محیط زيست در فرهنگ احمد قیومي49
رضوي

سازمان حفاظت محیط 
تهرانزيست

حجت االسالم مصطفي 50
تهراندانشگاه امام صادق)ع(همايش صحیفه رضويهمیرلوحي 

دکتر عظیم زاده 51
همايش هم انديشي و نوانديشي 

حريم امن رشد و بالندگي در سیره 
رضوي

پرديس خواهران 
تهراندانشگاه امام صادق)ع(

همايش خانواده مطلوب در فرهنگ دکتر علم الهدي 52
تهراندانشگاه شهید بهشتي رضوي

دانشگاه علوم پزشكي همايش طب الرضا)ع(دکتر محمود شبستري53
مشهد

خراسان 
رضوي

همايش سیره و معارف رضوي دکتر ابراهیم تقي زاده54
خراسان دانشگاه فردوسي مشهددانشگاهیان

رضوي

حجت االسالم سید 55
خراسان دانشگاه آزاد اسالميجشنواره شعر رضوي دانشگاهیانحسین محتشمي 

رضوي

سید نورا... رضوي56
نخستین جشنواره تئاتر رضوي )تك 

بازيگر( با محوريت مناظرات امام 
رضا)ع(

خراسان دانشگاه حكیم سبزواري
رضوي

جشنواره طراحي پوستر رضوي دکتر ناصر سرگلزايي57
دانشگاهیان

دانشگاه علوم پزشكي 
مشهد

خراسان 
رضوي

مسابقه فرهنگي سیره و معارف دکتر طهمورث پور58
خراسان دانشگاه پیام نور رضوي دانشگاهیان

رضوي

جشنواره يك تصوير از يك حديث محمد مخلصي59
رضوي

کانون پرورش فكري 
قمکودکان و نوجوانان

کانون پرورش فكري جشنواره نام ها و نشانه هاي رضويفريدون سید مصطفوي60
کودکان و نوجوانان

آذربايجان 
غربي

کانون پرورش فكري پژوهش هاي رضوي نوجوانانمحسن فضلي61
تهرانکودکان و نوجوانان
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مسابقه کتابخواني اينترنتي رضوي عبدالنبي شاکريان62
ويژه کودك و نوجوان

کانون پرورش فكري 
خوزستانکودکان و نوجوانان

کانون پرورش فكري جشنواره کتاب سازي رضوي حسین موذن63
کودکان و نوجوانان

سیستان و 
بلوچستان

کانون پرورش فكري جشنواره نشريه نگاري رضويمجتبي حق پرست64
فارسکودکان و نوجوانان

کانون پرورش فكري جشنواره قصه گويي رضويقاسم عزيززاده گرجي65
مازندرانکودکان و نوجوانان

کانون پرورش فكري جشنواره نمايشنامه خواني رضويراضیه باباخاني66
کودکان و نوجوانان

خراسان 
رضوي

فهرست ميهمانان خارجي اختتاميه دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(

علت حضورکشورنام و نام خانوادگيرديف
فعال فرهنگ رضويپاکستانشیخ احمد نوري1
فعال فرهنگ رضويپاکستاننرجس زينب توحیدي2
فعال فرهنگ رضويمالزيمصطفي حاج سعید3
ساخت مسجد امام رضا)ع( در نیوزيلندنیوزيلندفريدون صالحي 4

نويسنده و محقق اسالم- برگزيده جشنواره روسیهجنتي سرجي مارکوس 5
بین المللي قصه گويي رضوي

فعال فرهنگ رضويسودانادريس عبدالقادر عیسي6

شیخ صباح الدين ترك 7
آلمانايلماز

امام جماعت مسجد امام رضا)ع( در برلین- مؤسس 
اتحاديه علماي ترك تبار اهل بیت)ع( در اروپا- 

مؤسس مجمع جوانان اهل بیت )ع( در اروپا- مؤلف 
و مترجم چند کتاب

دکتر حسنین عباس 8
مؤسس جامعه الرضا)ع(- پژوهشگر- مبلغ و مترجم پاکستانگرديزي

در زمینه فرهنگ رضوي

الحنونه بنت احمد 9
مبلغ و برگزيده- سخنران و داراي خطابه ها و مالزيمالزيايي

مدايح در رثاي امام رضا)ع(

امام جمعه شهر پوناي هندوستان و برگزيده هندوستانسیدکمیل10
جشنواره قصه گويي رضوي

آذربايجانرامین داداش اف11
محقق و پژوهشگر در خصوص امام رضا)ع( و 

اباصلت صحابي مشهور امام رضا)ع(- انتشار نشريه 
با موضوع امام رضا)ع(

دکتر دالل محمود 12
السلطي 

فلسطین )مقیم 
سوريه(

نويسنده برگزيده در ارايه مقاالت مرتبط با حضرت 
رضا)ع(
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پژوهشگر و سخنران، توريسم مذهبي- فعال آلمانرابرت جسه13
فرهنگ رضوي قصه گويي رضوي

هنرمند عكاسپاکستانغازي غالمرضا، راولپندي14
امام جماعت مسجد امامیه در راولپنديپاکستان )راولپندي(عالمه وقار حسین زيدي15

مترجم مناظرات امام رضا)ع( و مدرس در جامعه پاکستان )راولپندي(سید محمد علي ترمذي16
امام رضا)ع( اسالم آباد

نويسنده کتاب زندگاني امام رضا)ع(پاکستان )راولپندي(سید کفايت حسین شاه17
وب سايت معرفت داراي بخش امام رضا)ع(پاکستان )راولپندي(نجم الدين جعفري18

مؤلف، شاعر و مداح اهل بیت)ع( و مؤلف کتاب پاکستان )راولپندي(محمد رفبق مغل19
سفرنامه زيارتي ايران، عراق، سوريه، مكه، مدينه

پروفسور حسن عسكري 20
نويسنده و پژوهشگر اهل بیت)ع( و مؤلف کتاب پاکستان )الهور(کاظمي

درباره امام رضا)ع(

نويسنده کتاب کودك و رمان- قصه گويي رضوي- عراقهاودنك محمد فرج21
فعال فرهنگ رضوي

نويسنده و پژوهشگر اهل بیت)ع( و مؤلف کتاب پاکستان )الهور(مظفر اقبال22
درباره امام رضا)ع(

ترجمه کتب قبله گاه عاشقان در خصوص امام پاکستان )الهور(محمد اقبال جعفري 23
رضا)ع( و نور خراسان رضوي در خصوص حرم

شیعه فعال و عالقه مند در زمینه هاي آموزشي- سودانسید محمد احمد الشیخ24
فعال فرهنگ رضوي

مدير و برنامه نويس کامپیوتر- قصه گوي بین سوئدسیدعلي باقر سید25
المللي- فعال فرهنگ رضوي

شیخ رائول جعفر 26
فعال فرهنگ رضوياسپانیاگونزالس

امام جماعت مسجد امام رضا)ع( درکاسوا- مؤسس غنامحمود ابراهیم الطوسي27
دارالقرآن کريم رضوي

قصه گوي بین المللي و محقق فعال در فرهنگ اسپانیامحمد حمو28
رضوي 

سودانمحمد عمر عبدالقادر29
شاعر برگزيده، شخصیت برجسته سوداني که با 
موضوع امام رضا)ع( داراي قصايد و اشعار زيادي 

است
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فصل هفتم

جشنواره بين المللي امام رضا)ع( از نگاه 
تصوير 

جمعي به كبوتران دل خسته خوشند 

با پنجره و ضريح و گلدسته خوشند 

در حضرت خورشيد ولي اهل نظر 

چون آينه در حضور، پيوسته خوشند
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استان قم افتتاحيه جشنواره بين المللی امام رضا)ع(
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آذربايجان غربیجشنواره شعر رضوی به زبان ترکی آذریآذربايجان شرقیجشنواره عكس رضوی 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 267گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(266

اردبيلجشنواره  مديحه سرايی  و چاووشی خوانی رضویآذربايجان غربیجشنواره نام ها و نشانه های رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 269گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(268

بوشهرجشنواره مشاعره رضویايالمجشنواره خاطره نويسی و سفرنامه نويسی رضوی

/ 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 271گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(270

تهرانهمايش نقش زيارت در ايجاد و ارتقای سالمت روان جامعهتهران همايش امام رضا)ع( در اديان مذاهب و فرق



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 273گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(272

تهران همايش محيط زيست در فرهنگ رضوی تهرانپژوهشهای رضوی نوجوانان 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 275گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(274

تهرانهمايش صحيفه رضويهتهرانجشنواره فيلم کوتاه و  مستند رضوی 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 277گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(276

خراسان جنوبیجشنواره نقاشی خط  و خط نگاره رضوی چهار محال بختياریجشنواره ادبيات کودک و نوجوان رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 279گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(278

خراسان رضویهمايش ايثار و شهادت در فرهنگ رضویخراسان رضویجشنواره  انتخاب کتاب سال رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 281گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(280

خراسان رضویهمايش جاده واليتخراسان رضویجشنواره فرهنگی ورزشی رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 283گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(282

خراسان رضویجشنواره نمايشنامه خوانی رضوی  خراسان رضویهمايش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 285گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(284

خراسان رضویهمايش سيره ومعارف رضوی  دانشگاهيان   خراسان رضویهمايش  نقش زيارت در کاهش آسيب های اجتماعی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 287گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(286

خراسان رضویمسابقه فرهنگی سيره و معارف رضوی دانشگاهيان خراسان رضویجشنواره پوستر  رضوی   دانشگاهيان  



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 289گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(288

خوزستانجشنواره شعر رضوی  به زبان عربی خراسان رضویجشنواره تأتر  رضوی دانشگاهيان  



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 291گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(290

سمنانجشنواره داستان نويسی رضوی خوزستانجشنواره کتابخوانی الكترونيكی رضوی 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 293گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(292

سيستان وبلوچستان جشنواره کتابسازی رضوی

سيستان وبلوچستان/

سيستان وبلوچستانهمايش فضايل رضوی 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 295گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(294

فارسجشنواره نشريه نگاری رضوی فارسجشنواره هنرهای تجسمی رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 297گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(296

  قمجشنواره  يک تصوير از يک حديث  قم همايش  انتظار و مهدويت در آموزه های رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 299گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(298

قزوينجشنواره نمايش نامه نويسی رضوی و بازی نامه  نويسی رضوی  کرمانکنگره شعر رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 301گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(300

جنوب استان کرمانجشنواره تأتر زائر  لرستان جشنواره نماهنگ رضوی 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 303گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(302

  کردستان شعر  رضوی به زبان کردی  کرمانشاه همايش امام رضا)ع( در آيينه ادبيات عرفانی 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 305گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(304

گلستانجشنواره پويا نمايی رضوی  کهگيلويه و بويراحمدجشنواره نمايش های آئينی در فرهنگ رضوی 



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 307گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(306

زنجانهمايش منزلت خانواده وسبک زندگی در فرهنگ رضوی گيالن جشنواره جلوه های فرهنگ رضوی در مطبوعات و خبرگزاريها



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 309گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(308

مازندرانجشنواره قصه گويی رضوی مازندران جشنواره  نامه ای به امام رضا)ع(



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 311گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(310

هرمزگانجشنواره تأتر کودک و نوجوان رضوی مرکزیهمايش  شناخت اخالق و آداب رضوی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 313گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(312

يزدجشنواره خوشنويسی رضوی همدان همايش هجرت امام رضا)ع( و هجرت های تابعه با رويكرد تمدنی



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 315گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(314

مشهد مقدسمراسم اختتامييه دهمين جشنواره بين المللی امام رضا)ع(



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 317گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(316



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 319گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(318



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 321گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع(320



گزارش عملكرد دهمين جشنواره بين المللي امام رضا)ع( 322


