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 فا کس به یار ما نرسدبه حسن و خلق و و

  

 ترا در این سـخن انکـار کـار مـا نرسـد      
  

 انـداگرچه حسن فروشـان بجلـوه آمـده
  

 کسی به حسن و مالحت به یار ما نرسد 
  

  

  
  )ع( الرضا موسی بن علی یا علیک اهللا صلی

  
خدای را بر این فضل شاکریم که منظومه هفتمین سال برگزاری جشنواره فرهنگی 

و در  1388دار در هشتمین روز از هشتمین ماه سال  در اتفاقی معنی) ع(رضا  هنری امام
با موفقیت به پایان آمد، و بار ) ع(الرضا  موسی بن هشتم حضرت علی شب میالد خجسته امام

ای از شوق و ذوق معنوی و روحانی ارادتمندان و مشتاقان آن امام همام را به  دیگر گوشه
 .نمایش گذارد

اره عظیم که نهال آن به دست دلسوزان والیتمدار فرهنگ رضوی و بی تردید این جشنو
با انگیزه هایی سراسر معنوی غرس شده است، در هفتمین سال برگزاری خود به درخت 

ای پهناور از نظر محتوا و جغرافیا سایه افکنده و  جوان و تناور تبدیل شده که بر گستره
یت رضوی به سوی آسمان قد کشیده و سایه شاخ و برگ سبز و انبوه آن در پرتو آفتاب وال

کشور را از برکات روحانی و معنوی  20با عظمت آن عالوه برتمام استانهای میهن اسالمی، 
  .خویش بهره مند ساخته است

های متنوع و پربار این جشنواره تقریباً تمام بخشهای حوزه ی فرهنگ و  امروزه برنامه
  .والیی و رضوی را در برگرفته استهنر مرتبط با تاریخ و فرهنگ پر بار 

ای  بدون شک این همه شور و نوا و شوق و ذوق و تالش و کنکاش در چنین گستره
بن  سلطان سریر ارتضاء، حضرت امام علی ،وسیع بر محور شمع وجود ذی جود امام رئوف
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ی  ائمه ، جز به یاری خداوند بزرگ و طلب همت از انفاس قدسی اولیا و)ع(الرضا  موسی
  .و بویژه توجه خاص آن حضرت مجال و امکان ظهور و بروز نمی یافت) ع(هدی 

آنچه پیش روی شماست گزارش مجملی از برگزاری این جشنواره بزرگ والیی بر 
اساس گزارشها و اطالعات ارسالی دبیرخانه های تخصصی برنامه های موضوعی مستقر در 

ر سازمانها و مراکز برگزارکننده است که ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها و دیگ
 ،تنها به بیان بخشی از تالشهای انجام شده در برگزاری بخشهای گوناگون جشنواره

نواقص احتمالی در محتوا و نحوه ارائه . پردازد نمایشگاهها و فعالیتهای خارج از کشور می
ست که امید است گزارشات معلول نواقص گزارشات واصله به دبیرخانه دائمی جشنواره ا

ای مقبول حضرتش  ی رضایت، حتی لمحه باشد که به دیده. در گزارشات آتی جبران گردد
  .واقع شود

  
  جز آستان توام در جهان پناهی نیست          سرمرا بجز این در حواله گاهی نیست

  
  

  سید جواد جعفری
  )ع(المللی فرهنگی و هنری امام رضا دبیر جشنواره بین
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 های ویژه برنامه •
خاک  به) ع(برگزاری مراسم ویژه در شلمچه به مناسبت ورود حضرت امام رضا -1
هشت سال دفاع مقدس و استقبال از جشنواره  کفن گلگون یادبود شهدای واسالمی ایران 

 با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان ) ع(نری امام رضافرهنگی ه

) شاهچراغ(» علیه السالم«احمد بن موسی  آبانماه روز بزرگداشت حضرت امیر 15 -2
در شیراز و برگزاری مراسم ویژه در این ) ع(رضا همزمان با جشنواره فرهنگی هنری امام

د اسالمی استان فارس و همکاری تولیت آستانه روز با محوریت اداره کل فرهنگ و ارشا
 )ع(مقدسه امیراحمدبن موسی

) ع(آبانماه اجرای ویژه برنامه میالد همزمان با جشنواره فرهنگی هنری امام رضا 17 -3
 ل فرهنگ وارشاد اسالمی استان یزددر شهرستان ابرکوه یزد با محوریت اداره ک

 رف ، فرهنگ و هنر رضوییری در معابرگزاری نمایشگاه کاروان آفتاب س -4

اجرای جشنهای عید رضوی در دهه کرامت همزمان با جشنواره فرهنگی هنری امام  -5
 با محوریت ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور) ع(رضا

  بزرگداشت مقام شامخ امامزادگان -6
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

 
 الملل بخش بین •
اسالمی کشورهای  تفرهنگ و ارتباطا سازمان 19/11/87 -22762/7شماره  نامه اساس بر

به شرح ذیل اعالم  88در سال ) ع(رضا هنری امام فرهنگی جشنواره های هفتمین مجری برنامه
  :گردید
 لبنان - 16  آلمان  - 11  اندونزی  -6  ترکمنستان  -1

 ازبکستان  - 17  انگلستان  - 12    زامبیا -7    قزاقستان  -2

 اتریش - 18  تایلند  - 13  تانزانیا -8    ترکیه  -3

 مسکوایالت  - 19  افغانستان  - 14  یجانآذربا -9    هند  -4

 الهورایالت  - 20  سوریه  - 15  مالزی  - 10    پاکستان -5



١۶  
  

 هشتمین خورشید
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)1(  

  
  

  جشنواره افتتاحیه هفتمین
  )ع(هنری امام رضا فرهنگی

  
  :استان برگزار کننده

  قم
  

  آقا جناب آقای محمد حسین استاد: دبیر



١٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  

کریمـه  ی  و سـومین جشـنواره  ) ع(رضا   امام هنری افتتاحیه هفتمین جشنواره فرهنگی و
مهرمـاه سـال    28 در روز) س(همزمان با سالروز والدت حضـرت معصـومه  ) س(اهل بیت

 مطهـر   حـرم  خمینـی   امـام  شبسـتان  دراسـالمی   جاری با حضـور وزیـر فرهنـگ و ارشـاد    

  .برگزار شد )س(معصومه حضرت
، تولیـت آسـتان مقدسـه    خوانی، سخنرانی وزیر فرهنـگ وارشـاد اسـالمی    مراسم خطبه
  .و افتتاح نمایشگاه کریمه اهل بیت از برنامه های این مراسم بود) س(حضرت معصومه

  

  1کند می تر مستحکم را امامت و والیت با مردم پیوند) ع(رضا امام جشنواره
 و والیـت  بـا  مـردم  پیونـد  )ع(رضـا   المللی فرهنگی و هنری امام بین جشنواره برگزاری

  .کند می تر ممستحک را امامت
 در حضور با و دارند) ع( طهارت و عصمت بیت اهل به که عشقی با ایران بزرگ ملت

 نخواهند و هستند اسالمی انقالب دوستدار که اند داده نشان انقالب مختلف های عرصه تمام
  .برسند خود شوم اهداف به هیچگاه دشمنان گذاشت

 هر باید است جمهوری ریاست کیدتأ مورد که) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا
  .شود برگزار تر گسترده کیفی و کمی نظر از سال

 به جهان شیعیان و شده آغاز دنیا کشور 20 در جشنواره این ایران، بر عالوه امروز
  .رفتند آیین این استقبال
 پیش از بیش آشنایی برای فرصتی حضرت آن مناقب ذکر و ها جشنواره ها، برنامه این

  .است) ع(اطهار ائمه و شیعی فرهنگ با

                                                           
 )ع(رضا  ی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در افتتاحیه جشنواره امامبخشی از سخنان دکتر حسین. 1
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
مـؤثر  ) ع(بیـت   تواند در انتقال فرهنگ اهل می) ع(رضا برگزاری جشنواره امام

  1باشد
و جشـنواره  ) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضـا ( هایی جشنواره چنین برگزاری... 

ـ  بایـد  و باشـد  مـؤثر ) ع(بیـت  اهـل  فرهنگ انتقال در تواند می ) )ع(کریمه اهل بیت  تنهای
  .بشود ها جشنواره این از برداری بهره
 از و یافتـه  گسـترش  هـا  انسان وجود در) ع(بیت اهل حب هایی جشنواره چنین برپایی با
 کـه  اسـت  بزرگـی  بسیار روز شود، امروز می تبیین بزرگواران این شخصیت نیز دیگر سوی
  .بکوشیم) س(معصومه حضرت شخصیت تبیین در و دانسته را آن قدر باید

 و دارنـد  قـرار  باالیی بسیار درجه در کمال و علم و حلم نظر از) س(معصومه حضرت
  .کنیم بیان مردم برای را ها ویژگی این باید

 انحراف دچار هرگز باشند، آشنا) ع(طهارت و عصمت بیت اهل معارف با ما جوانان اگر
  .رفت خواهد بین از نیز دشمنان های نقشه و شد نخواهند فکری

 که است بانوان برای مناسبی بسیار نمونه و الگو و کرامت بانوی) س(معصومه حضرت
  .را ببرند استفاده ارزنده نهایت شخصیت این از ما بانوان باید

                                                           
در افتتاحیه  )س(معصومه   مقدسه حضرت آستانه  تولیت خمینی،   مسعودی اهللا  بخشی از سخنان آیت  .1

  )ع(جشنواره امام رضا



٢٠  
  

 هشتمین خورشید

  
  

 1است اسالمی مکاتب همه توجه مورد کرامت دهه
 جشـنواره  دوره سـومین  در .دارد قـرار  اسالمی مکاتب همه توجه مورد کرامت دهه..... 
 بویژه مختلف های استان از سنت اهل برادران سوی از ارزشمندی آثار) ع(بیت اهل کریمه
 معـارف  بـه  مسلمانان همه توجه نشانگر این که شد عرضه نمایشگاه این به کردستان استان
 .است) ع(بیت اهل

 در روز به روز و دارد وجود زمینه این در کشور در مناسبی های توانمندی و ها ظرفیت
 .باشد می افزایش حال

 مراسم این در را خوبی حضور هنری و فرهنگی مختلف های عرصه در فعال هنرمندان
 خـوبی  آثـار  که بود این جشنواره دبیرخانه و مراسم کننده برگزار مسووالن نگرانی داشتند،
 ایـن  در هنـری  نفـیس  اثـر  200 و هـزار  یـک  از بـیش  ارایـه  اما نشود ارائه نمایشگاه برای

 .شد مسووالن و اندرکاران دست همه شحالیخو و خشنودی باعث جشنواره

 .کرد یاد رضوی ماه به توان می آن از و است) ع( رضا امام خاندان به منتسب ذیقعده ماه

  

                                                           
 اهل کریمه هجشنوار دبیر و قم اسالمی ارشاد و فرهنگ کل مدیر" استادآقا محمدحسین سخنان از بخشی. 1

  جشنواره این اختتامیه در) ع(بیت



٢١  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)2(  
  
  

  هفتمین جشنواره بین المللی
  تئاتر رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  تهران
  

  جناب آقای محمد خزاعی: دبیر
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 هشتمین خورشید

  
  

  
  .آبانماه در تهران برگزار شد 2مهر تا  28لمللی تئاتر رضوی از ا هفتمین جشنواره بین

، "هنـر  "، "کارگاه نمـایش "، "سایه "، "قشقایی"،"چهارسو"این جشنواره در تاالرهای 
فضـای بـاز   "، "ایرانشـهر  شـماره یـک و دو تماشـاخانه    "، "اداره تئـاتر "، "خانه نمـایش "

تاالر کنفرانس مجموعـه  "و  "استاد انتظامی "، "خانه هنرمندان ایران"، "مجموعه تئاتر شهر
  .به اجرا در آمد "تئاتر شهر

های مختلف جشنواره  نمایش در بخش 64در طول ایام برگزاری جشنواره تئاتر رضوی 
، "های کودک و نوجوان و عروسکی نمایش"، "نمایش های تجربی"، "مسابقه ایران"شامل 

و  "هـای مهمـان   نمـایش "، "الس تعزیـه مجـ "، "نـی ییگروههای آ"، "های خیابانی نمایش"
  .به اجرا در آمد "های خارجی  نمایش"

نمـایش در بخـش    5نمـایش در بخـش تجربـی،     6نمایش در بخش مسابقه ایران،  18
نمایش در بخش مهمـان و   5نمایش در بخش خیابانی،  8نمایش در بخش آئینی،  4تعزیه، 

ستان و آذربایجان رونق بخش تاالرهای نمایش از کشورهای تاجیک 2تئاتر ـ   عنوان رادیو 4
  .نمایشی تهران همزمان با جشنواره تئاتر رضوی بودند

تخصصی  های تئاتر شهر نشست مجموعه در تاالر کنفرانس مهرماه 29و  28در روزهای 
االسالم والمسـلمین   دکتر علی منتظری، حجت: نظرانی چون با حضور کارشناسان و صاحب

  .شد برگزار شاهپوری آستانه و سعید مسافر قادری، حسین نصراهللابلخاری،  حسین زم، دکتر
نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر دینی همزمان با جشنواره در محل خانه هنرمنـدان ایـران   

  .نیز برپا شد
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  1شود جشنواره تئاتر رضوی بزرگترین جشنواره تئاتر کشور می
  .شود تئاتر کشور تبدیل جشنواره بزرگترین رود که به می سمتی تئاتر رضوی به جشنواره

خراسان مرکز معنوی کشور است و از این نظر حق بزرگی بر همه ما دارد و از همین 
  . رو امیدواریم که طی سالهای آینده، این جشنواره به صورت بین المللی برگزار شود

 ها و مشکالت جامعه است، هنرمندان خالق، ما را متوجه هنرمند متوجه دردها و چالش
مسایل مهم کرده و برای بیان راهکارها بر روی صحنه می روند و از تمام توان و استعداد 

  . هایش بهره می گیرند خود برای انتقال مفاهیم و پیام
اندرکاران تئاتر در ایجاد فضای نشاط و تالش در  هنرمندان، به ویژه بازیگران و دست

  .جامعه نقش بسزایی دارند
  

                                                           
  بخشی از سخنان دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه جشنواره تئاتر رضوی. 1
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 هشتمین خورشید

  
  

  

 1کند پرافتخار، هنر متعهد و تئاتر فرهیخته ما را ثبت می تئاتر رضوی تاریخ
ای است که بر تارک تاریخ پرافتخار میهن ما، هنر متعهد ما و  تئاتر رضوی مسیر خجسته

 .تئاتر فرهیخته ما ثبت خواهد شد

شود و پا در جاده دلدادگی  گاه تو خورشید می روی، سجده وقتی به طواف نور می
 وایت شوریدگی و عاشقی خیل عاشقان هنرمند و شیفتگان است کهنهی و این تمام ر می

درخشد و هنر هنرمندان این  خورشید می مدر چش طالیی است که سال، افتخارشان گنبد سالیان
 .هایی است که انوار تابان تجلی حق در آن خواهد درخشید آفرینش شگفت خداوند، آئینه

ی آن هستیم که درخشش تجلی چهارده و در این میان، ما دلبستگان هنر رضوی در پ
ای است که بر تارک  معصوم را بر سینه سیمین صحنه بنشانیم و تئاتر رضوی مسیر خجسته

 .تاریخ پرافتخار میهن ما، هنر متعهد ما و تئاتر فرهیخته ما ثبت خواهد شد

 و  نقبی به سرزمین معصومیت و معانی و جست. ایم گام در راهی بلند و طوالنی نهاده
همچون نگینی درخشان از فراز ) ع( رضا جا که بارگاه طالیی امام  جویی در قلب تاریخ، آن
ها  ها و صحنه سفری در درون با دیدی برتر و فراتر، در این صحن. اعصار و قرون پیداست

های عکاسان تصاویری دیگر گونه به دیدگانمان نقش خواهد  با روایت و بارش عکس
شکوه و های با از جلوه این سایه گسترده نور و رنگی دیگر بست و با عبور آگاهانه

خواهد درخشید و شاید، شیارهای رسوب گرفته چشمان درونمان ) ع( بخش امام هشتم جان
وشو شود و بار دیگر، فارغ از غبارها و غرورها به گیتی شگفت خداوند  از این راه، شست

  .خیره شویم

                                                           
به مناسبت افتتاحیه هفتمین  المللی تئاتر رضوی یادداشت محمد خزاعی، دبیر هفتمین جشنواره بین. 1

  جشنواره تئاتر رضوی
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

تاهش سـیر صـعودی قابـل تـوجهی     جشنواره تئاتر رضوی در طول عمر کو
  1داشته است

و فرهنگ رضوی که مردم جامعه ما به طـور عمیـق بـه آن بـاور     ) ع(موضوع امام رضا 
دارند و اندیشه ها و مفاهیمی که در فرهنگ رضوی وجود دارد ، ظرفیت و قابلیت بسیاری 

مردم و جامعـه  دارد تا در حوزه فرهنگ و هنر به آن پرداخته شود و مورد استقبال و توجه 
  .نیز قرار گیرد

جشنواره تئاتر رضوی هم به این منظور طراحی شد تا هنر تئاتر که هنر مردمی است به 
موضوعی که ظرفیت و قابلیت فراوانی دارد و جزو باورهای عمیق مردم جامعه مـا و حتـی   

  . دیگر جوامع است بپردازد
اگر از . خود دست یافته است یادی به اهدافخوشبختانه جشنواره تئاتر رضوی تا حد ز

تـوان   اندرکاران به جشنواره نگـاه شـود مـی    ، هنرمندان و دستجنبه های مختلف مخاطبان
دریافت که خوشبختانه آثاری از دل این جشنواره بیرون آمده است که در عین اینکه دارای 

دارنـد   ارزش های هنری باالیی است توانسته با مخاطبان بسیاری کـه بـه آن مفـاهیم بـاور    
از سوی دیگر حضور هنرمندان پیشکسـوت و جـوان از نقـاط مختلـف     . ارتباط برقرار کند

  . کشور و تولید آثاری با این مضامین حکایت از جایگاه جشنواره در میان هنرمندان دارد
در جشنواره تئاتر رضوی هم از ابتدا سعی و تالش براین بود که نگاه جدی به مضامین 

های هنری بـاالیی   شود از ارزش اشته باشد و آثاری هم که تولید میدوجود فرهنگ رضوی 
  .برخوردار باشند

                                                           
در جشنواره تئاتر  معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - کتر ایمانی خوشخود بخشی از سخنان. 1

  رضوی



٢۶  
  

 هشتمین خورشید

جشنواره تئاتر رضوی در میان هنرمندان حرفه ای و پیشکسوت و جوان جایگاه خود را 
در واقـع  . ایـن جشـنواره حضـور دارنـد    ... پیدا کرده و هنرمندان در تولید آثـار ، داوری و  

البتـه آنچـه در   . جشنواره یکی از نشانه های موفقیت آن است  مشارکت فعال هنرمندان در
بـرای بیـان   جشنواره اولویت دارد تولید آثار شاخص دارای ارزش و اسـتانداردهای هنـری   

  .مضامین فرهنگ رضوی است
جشنواره تئاتر رضوی در طول عمر کوتاه خود سیر صعودی قابل توجهی داشته است و 

جشـنواره تئـاتر   . عمده ای از اهداف خـود را محقـق کنـد     تواند بخش در آینده نزدیک می
رضوی با توجه به اینکه سابقه طوالنی ندارد به جشنواره معتبر ملـی تبـدیل شـده اسـت و     

  .تواند در آینده اعتبار و جایگاه بهتری به دست آورد می
  

  
  

  های نمایشی مشخصات آیین
  

ف
ردی

  
  کارگردان/مجری  عنوان آیین  نام گروه

  /استان
  رستانشه

  تعزیه ابراهیم سربخش  حبیب بن مظاهر  1
 - مهدی دریایی

  محمدعلی سیفی
  اراک

2  
هیت متوسلین به

  )س(زهرا حضرت
  تهران  تقی نبئی  تعزیه شمشیرهای برهنه

  تعزیه قلمدانهای مرصع  مسلم بن عقیل  3
محمد رضا رجب 

  زاده
  کاشمر

4  
هیت متوسلین به حضرت

  )س(زهرا
شهادتتعزیه مجلس

  )ع(ده تقیامامزا
  اصغر شیرمحمدی

  سعید نبئی
  رودهن

  شب دهم  5
)ع(رضااماممعجزات

  هرمز و ابراهیم
  تهران  علیرضا سعیدی

  تهران  محمد احدی پرده خوانی قدمگاه   6
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  تهران علی ابوالحسن میرزا پرده خوانی ضامن آهو حضرت رقیه  7
  تهران  محسن میرزاعلی شیرخوانی ضامنپرده حضرت رقیه  8
  تفرش حسینی شاه مصطفی مرشد خوانی ثامن الحجج  9

  
  فهرست برگزیدگان هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر رضوی

  

ف
ردی

  

  شده کسب رتبه  عنوان اثر  موضوع/رشته  خانوادگی نام و نام

  اول  زخمه بر رمل عکس آزاده میرزایی  1
  دوم  ماه در قاب عکس ابراهیم سیسان  2
  سوم  زنافله نا عکس امیر امیری  3
  اول  خندق نامه طراحی پوستر زهره کرمی  4
  دوم شمارش معکوس طراحی پوستر کمال کچوئیان  5
  سوم  و اینک یحیی طراحی پوستر مرتضی اتابکی  6
  اول تجربی ...راز ماهی طالیی بازیگری مرد بهزادی دانش توماج  7

8  
فرحناز اصغری

  سراجی
  اول تجربی  ...راز ماهی طالیی  بازیگری زن

  متن اول  علی ثقفی  9
بیداری در خواب

  هزار من
  اول تجربی

  موسیقی  امید یوسفی  10
  در این سالهای
  بی تقویم

  

  دوم  مردود طراحی وحید مهران  11

12  
حسین فدایی

  حسین
  اول طراحی  ماه معصوم  طراحی صحنه
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 العابدین زین محسن  13
بازیگری مرد

  )مسابقه ایران(
  سوم مرد  مثل پروانه

  دیواندری حسین  14
بازیگری مرد

  )مسابقه ایران(
  دوم مرد  پشت بوم

  علیرضا مهران  15
بازیگری مرد

  )مسابقه ایران(
  اول مرد  مثل پروانه

  راهیل رستمیان  16
بازیگری زن

  )مسابقه ایران(
  سوم زن  مردود خرداد

  نادیا فرجی  17
بازیگری زن

  )مسابقه ایران(
  دوم زن  مردود خرداد

  گیتی قاسمی  18
زیگری زنبا
  )مسابقه ایران(

  دوم زن  پشت بوم

  عصمت رضا پور  19
بازیگری زن

  )مسابقه ایران(
حکایت دختری که
 خاتون مغربی را دید

  اول زن

  علی موسویان  20
نمایشنامه نویسی

  )مسابقه ایران(
  سوم متن  مثل پروانه

  سیروس همتی  21
نمایشنامه نویسی

  )مسابقه ایران(
حکایت دختری که

 مغربی را دیدخاتون 
  دوم متن

  وحید کیارسی  22
نمایشنامه نویسی

  )مسابقه ایران(
  اول متن  پشت بوم

  سوم  مثل پروانه کارگردانی علی موسویان  23

24  
حسین رنجبر
  شیرازی

  دوم  پشت بوم  کارگردانی
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  کارگردانی  جالل خباز  25
حکایت دختری که
 خاتون مغربی را دید

  اول

  
بدون ( را » مخمصه« و  » ژوان« ماهی طالیی آکواریم آقای  راز نمایش ،هیأت داوران*

  .کند برای حمایت از اجرای عمومی به مرکز هنرهای نمایشی معرفی می )اولویت
 را » پشت بوم «ربی را دید و های حکایت دختری که خاتون مغ هیأت داوران نمایش*

ی را به ستاد برگزاه برای انتخاب و حضور در بخش جشنواره جشنواره) بدون اولویت(
  .جشنواره تئاتر فجر معرفی می کند

  
  :اسامی هیأت داوران

  داوود رشیدی، تاجبخش فنائیان، علی موذنی) : مسابقه ایران( نمایش
  نادر برهانی مرند، نصراهللا قادری، محمود رضا رحیمی: نمایش تجربی

  سعید شاپوری، رضا صابری، میالد اکبر نژاد): تولید متون( نمایش
  سیف اهللا صمدیان، سیامک زمردی مطلق، ناصر عرفانیان:اسیعک

  نادر برهانی مرند،محمود زنده نام، رحمان سیفی آزاد: نمایش تلویزیونی رادیویی
  محمد حسین ناصر بخت،حمید رضا اردالن، محمد رضا الوند ):تعزیه و آیین(نمایش

  رضا کوهستانیعادل بزدوده، شهرام کرمی، محمد: نمایش خیابانی
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)3(  
  
  

  پنجمین جشنواره 
  فیلم رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  تهران
  

  جناب آقای فرید فرخنده کیش: دبیر
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در سینما  1388آبان ماه  3مهر تا  30پنجمین جشنواره فیلم رضوی، طی روزهای 
  .فلسطین تهران برگزار شد

همراه شد تا  گران ایرانیسینمای  با استقبال گسترده» رضوی جشنواره فیلم«پنجمین 
سیره و سنت  زندگانی،  های سینمایی، مستند و کوتاه داستانی با موضوع پذیرای فیلم
دو سال گذشته، با  هایی که در طول یکی و معارف رضوی باشد؛ فیلم) ع(رضا حضرت امام

 در. جشنواره، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند این موضوع ساخته شده اند و در این
خورد که در  کارگردانان شناخته شده سینمای ایران به چشم می هایی از میان این آثار، فیلم

خالقانه مستند و کوتاه، جذابیت های بسیاری را برای این دوره از جشنواره  کنار فیلم های
فیلم کوتاه داستانی در  54فیلم مستند و  67فیلم سینمایی،  15امسال . آوردند به وجود

  .شرکت کردند» فیلم رضوی جشنواره«
شده به دبیرخانه جشنواره  های سینمایی ارائه هیأت انتخاب و داوری پس از بازبینی فیلم

 9، )و معارف رضوی) ع(رضا با موضوع زندگانی، سیره و سنت حضرت امام(فیلم رضوی 
 .انتخاب و معرفی کردند جشنواره "مسابقه"منظور نمایش در بخش  فیلم سینمایی را به

مجموعه  یز ازن یدر بخش جنبشد و انتخاب  یلمف 50 یزمستند و کوتاه ن یلمدر بخش ف
خراسان بزرگ ساخته  همچنینو ) ع(گذشته در خصوص امام رضا یکه در سالها یلمهاییف

  .یرندگ یقرار م یابیانتخاب شده است که مورد ارز یواز آرش یلمف 26شده اند، 
  

  1قق هنر ِدینی استجشنواره فیلم رضوی، بیان امکان تح
 هدف، پیشبرد در آن نقش اقتضای به وسیله، هر کاربرد. یابد می اعتبار آثار، میزان به ابزار«

  .گردد تلقی ابزار مهمترین شاید تأثیر، ماندگاری و مفاهیم انتقال برای سینما. شود می تعریف

                                                           
  پیام دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به پنجمین جشنواره فیلم رضوی. 1
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 این در هنر ینکدام و! پذیرد می جاودانگی رنگ گیرد، قرار هنر اش جوهره در چون اثر
 هدف ترین متعالی به رسیدن برای ایست جاده! دین! داراست؟ را دینی هنر اعتبار گفتار،
 کسی که تا بباید حسن غیر نکته صد! است مسیر این انداز چشم زیباساز هنر و بشریت
  .شود نظر صاحب مردم طبع مقبول

 دست جمیل مالج به بسپارد، کمال راه و گذارد قدم معرفت محیط به چون سینما
 به و شود مطبّق نور شد، آراسته رضوی نام زیور به چون و! بازد می تعالی نرد و یازد می

  !ملحق عشق، حلقه
  . پوید نمی خدا طریق جز! قدم و بوید نمی معرفت نسیم شمیم جز! مشام دیگر آنجا در

 را خود و ساید می خراسان سلطان پاسبان ملک آستان به اگر سر رضوی، فیلم جشنواره
  . است دینی هنر تحقق امکان بیان همتش، آراید، می حضرتش زیبای نام زینت و زیب به

 را مسیر و بنماید چهره تواند می جا، همه از بیش جشنواره این در متعالی هنر و فرهنگ
  .نماید روشن

 راه بدرقه جاهش، آسمان آستان عاشقان و فالح و صالح مسیر رهروان همه خیر دعای
  ».باد عرصه این هنرمندان و گردانندگان یکایک
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 شناسی حقیقت والیت و امامت فرصتی یگانه برای معرفت» رضوی جشنواره فیلم«
  1.است

 معنوی، مواریث از مندی بهره و فرهنگی و فکری ژرف مفاهیم به اتکا با هنری آفرینش
 کشیدن تصویر به طریق از مخاطبان دعوت برای تالش. است برخوردار بدیل بی ارزشی از

 با) ع(معصومین سیره و اسالم ساز انسان تعالیم در موجود های ارزش و ها قابلیت هنرمندانه
 با متناسب مضامینی به پرداختن لزوم و سینما های توانمندی و ها جذابیت از گیری بهره

 در آینده نیازهای و امروز های چالش و ها دغدغه تواند می که است فرصتی ها، ضرورت
  .سازد برآورده را سینمایی رآثا

 به تواند می که است مؤثری گام »رضوی فیلم جشنواره« برگزاری اندیشه میان، این در
 ارزشمند مضامین حیطه در را نوینی اندازهای چشم فیلم، اثرگذار و موجز بیان یاری

 به را کشور در موجود پراکنده های ظرفیت که مغتنمی فرصت. کند ترسیم مخاطبین فراروی
 و ساز فرهنگ نقشی ایفای برای سینما صنعت -هنر های توانمندی از و دهد می پیوند هم
  .گیرد می بهره آفرین معنا

 والیت حقیقت شناسی معرفت برای یگانه فرصتی جشنواره این برگزاری منظر، این از
 یواقع خودشناسی و یابی خویشتن به آن راز و رمز پرتو در توان و که می است امامت و

 به طریق آن از توان می) ع( رضا امام حضرت ویژه عنایات سایه در که مجالی. رسید
 برای آن ژرف دستاوردهای از و نشست عرصه این هنرمندان برجسته آثار تحلیل و مشاهده
  .گرفت بهره هنری و معنوی های ارزش تعمیق
 تواند می که رضوی فیلم جشنواره جمله از گوناگون فرهنگی رخدادهای یاری به باید
 اقصی هنرمندان همدلی و یکرنگی باشد، داشته سینما حوزه در دهی سمت بر اثرگذار نقشی
 در و اینک که مغتنمی فرصت. برد وافر ای بهره تجارب، گوناگونی از و ستود را کشور نقاط
 را خود فراوان برکات متعال خداوند یاری به و است فراهم شایسته نحوی به جشنواره این
  .ساخت خواهد ایاننم

                                                           
پیام جواد شمقدری، معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به . 1
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  پیام فرید فرخنده کیش دبیر پنجمین جشنواره فیلم رضوی
 والی شیفتگان ایمان طریق پویان ره و معرفتند زالل تشنگان تو مقدس آستان رینیزا«
 و تواَند بارگاه ناسوتیان با مجالست بر مفتخر الهوتیان مقدست آستان فرشتگان که ای تو،

  . فروشند می فخر کبریایی بارگاه در حَرَمت ناسوتیان با نشینی هم این بر هرآینه
 آستان کبوتران این اما کرده، آهنگ هم حرمت کبوتران پرواز اوج با را خود پرواز مالئکه

  . فروشند می فخر برایشان هرآینه که تواَند مقدس
 و دهند می شستشو تو معرفت زالل به را دل غبار که اند خستگانی جان حرمت رینیزا
  . یابنده و جویایند تو مقدس آستان در را الهی فیض چشمهسر

 با را خود فرزندان اسماء و دانسته خود مباهات مایه را مبارکت وجود ایرانی و ایران
  . قرارگیرند مبارکت وجود شفاعت مورد که باشد کنند، می متبرک تو مبارک های نام و القاب

 بر هم آن و ایمان بر یافتگان دست را یشانا الشان عظیم پیامبر که پارس از مردانی آری
 آستان بر) مبارکت وجود بر خود میزبانی دلیل به( را شکر جَبهه آینه هر دانسته ثریا  ستاره
 پس که، بس همین گواهشان و نهاده تو مقدس بارگاه را خود های دل کعبه و نهند می جانان

 و الشموس شمس بر سالمی تواضع با و ایستاده قامتی با نماز  فریضه آوردن جای به از
  . نمایند می نثار توس ارض غریب

 و فیلم و فیلمنامه از باری کوله با تو ریزا بار این گوید، تو حمد صفت زبانی به هرکس
 برگی هم درویش ی تحفه جان آقا گردیده، مشرف تو مقدس آستان به نماهنگ و عکس
 ای بهانه و الحساب یوم برای باشد ای توشه ره که دشای سینما ای نقره  پرده بر بار این امّا سبز،
  ».ما موالی و آقا ای مان، شفاعت برای
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  :اسامی فیلمهای سینمایی

 بازگشت، )عباس رافعی( تابد بر همه یکسان می آفتاب، )محمدرضا عرب( آخرین ملکه زمین
محمد ( عه کاوههای قل پرچم، ...)ا حمید نعمت( بیا از گذشته حرف بزنیم، )شاهرخ دُولکو(

و ) امین اصالنی( گنجِ روان، )رسول صدرعاملی( شب ،)پور مهدی کرم( روز هشتم، )زاد نوری
  )صدرعاملی رسول( هر شب تنهایی

  

  :داستانی کوتاه  های فیلم
، )تقی رضایی( ام پیاده آمده، )قاسم انصاری(پابرهنه تا صبح ، )رضا عباسپور(از نفس نیافتاده 

مرتضی  سید( در همین نزدیکی، )نژاد فرخ حنیفه( چاووش، )سیدی هومن( های یلدا تاریکی
سفر ، )محمود غفاری( زیارت، )فروزان شیرزادی( زیارت، )اسماعیل براری( زیارت، )جذاب
، )گوهر رضا نوروزی( عکس با حرم، )داود جلیلی( دیگر شاید جایی، )پور اله محمد عزیز( غریب
 نگین شکسته ،)کوروش زارعی( معصوم ماه، )خو حسن محسنی( اللی، )خدا رضایی بر پناه( قربانی

یک ، )نژاد حنیفه فرخ( سرد یک بطری آب، )جواد علیزاده( وبالگ و نیاز، )رضا رضوی سید(
  )زاده اشرفی مرجان( یِدّه و خُوَندِش، )آبادی جواد مزد( قفس آزادی

  

  :های مستند فیلم
محسن ( این خانه روشن است، )عالء محسنی( طانسل امامزاده کیا ،)حسن نقاشی( اقلیم هفتم

، )ای مدرسه عباس صالح( ای تنها تو برای همیشه، )وحید چاووش( آفتاب تا نزدیک، )زاده رمضان
در این قطعه از ، )فرشته جغتایی( سبز بود دره ما چه سر، )بابک بهداد( شد چراغی که روشن

دستان ، )منوچهر طیّاب( ازه ملکوتدرو، )وحید چاووش( درخت گردو، )گروهی کار( بهشت
 نادیه( درمانگر، )محمدی علی شاه( ویک ده، یک، شصت، )زهی علی هاشم محمد( بلوچستان سبز

سید ، )اسالمی محمد( ...  زیباست هنوز، )بزرگی مریم جان( زیارتگاه زنان در تهران، )جعفری
، )مهدی کوهیان( ضامن آهو، )غالمرضا سلمانی -رحمان امامی( )ع( رضا سلیمان برادر امام

اله  روح( از بهشت تر غریب، )لی حجت صفر امیر( غبار حرم دل، ) مصطفی شیری( عکاسخانه
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محمد  سید( گره، )بحری رضا محمد( کاروان عشق، )خدا رضایی بر پناه( فصل وصل، )مولوی
 ی حرمگلها، )دربندی سادات عاطفه( گنجینه رضوی، )رضا کشاورزی( گنج نهان، )کانی میر

علیرضا ( نقاره، ) مجتبی رضوانی( میهمان، ) زاده بهزاد رسول( لبخند خدا، )سیران علیزاده(
هفت کوه مراد ، ) ستاره سماوی( بهشت هشت، )پور سعادتعلی سعید(نور مقدس ، )خان قاسم

  )زاده حمید هاشم( آهو یا ضامن، )حسن نقاشی(هوشیدر ، )پور فرود عوض(
  

  :اره فیلم رضویجنبی پنجمین جشنو بخش
 فرید( آواز چگور، )منوچهر طیاب(آستان قدس رضوی ، )فداییان فرشاد(آخرین بخشی 

حسین ( ایمان، )محمد ترابی( استاد محمد، )خسرو سینایی( ابر شهر پیر ،)پور مسعود اسماعیل 
 کیومرث(باغ ملکوت ، )پرویز کیمیاوی(های مشهد  بازار، ) آلبر الموریس( صبا باد، )ترابی

 دوتار، )ابوالفضل خاکپور( پنجره ملکوت، )اسماعیل رشیدی( های کهن خراسان ندب، )درمبخش
 تاریخ سفر به  ،)ابراهیم مختاری(زعفران ، )مجید مجیدی(رضای رضوان ، )کهزاد بهزاد تقی(
 مردم فردوسی و، )شهروز توکل(فردوسی و ما ، ) رانعباس مهاج(فَرت ، )خسرو سینایی(
مهدی ( مولیان نسیم، )حسین ترابی(مشهد ، )پرویز کیمیاوی(شاد  مسجد گوهر ،)حسین ترابی(

، )محمد دستمالچیان( هالل ،)فرامرز رمضانی( ورشرنگ، )هادی آفریده( نقل گرد آفرید، )بمانی
  )مجددی جمشید( یک شب سرد زمستانی، )پرویز کیمیاوی( یا ضامن آهو
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  ضویفهرست برگزیدگان پنجمین جشنواره فیلم ر
  

ف
ردی

  

  رتبه کسب شده  عنوان فیلم  موضوع/ رشته نام و نام خانوادگی

  کارگردانی یده و خوندش داستانیکوتاههایفیلم زادهمرجان اشرفی  1
  بهترین فیلم کوتاه  زیارت داستانیکوتاههایفیلم محمود غفاری  2
  کارگردانی  هشت بهشت های مستندفیلم ستاره سماوی  3

این خانه   های مستند فیلم ادهز محسن رمضان  4
  روشن است

  بهترین فیلم مستند

 پژوهشگر فیلم مستند  هفت اقلیم مستندهایفیلم حسن نقاشی  5

بیا از گذشته   های سینمایی فیلم  معصومه بیات  6
  حرف بزنیم

  نویس فیلمنامه

  سینمایی های فیلم  عباس رافعی  7
آفتاب بر همه 

  تابد یکسان می
  کارگردان

  
  :هیأت داوراناسامی 

  الدین محمدرضا شرف
  رضا میرکریمی
  رضا مقصودی
  رضا ایرانمنش

  محمدرضا سکوت
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)4(  

  
  

  های رضوی جشنواره جلوه
  در آیینه مطبوعات،

  های دیجیتال خبرگزاریها و رسانه
  

  :استان برگزار کننده
  تهران

  
  جناب آقای سید احمد حسینی: دبیر
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 7 ماه با تشکیل های دیجیتال اواخر اردیبهشت گزاریها و رسانهمطبوعات و خبر  جشنواره

  .دیجیتال و مطبوعات و خبرگزاریها کار خود را آغاز کرد های کمیته موضوعی در دو بخش رسانه
های  اثر رسانه 392مطبوعات و خبرگزاریها،اثر در بخش  179اثر،  826 مجموع از که در

سمی و صنایع دستی به دبیرخانه این جشنواره هنرهای تجبا موضوع اثر  255دیجیتال، 
های مختلف در چندین مرحله آثار را داوری و ارزیابی کردند  نفر از اساتید رشته 16. رسید

نفر حائز رتبه های اول تا سوم گردیدند که در اختتامیه جشنواره از آنان  56که در مجموع 
  .تقدیر به عمل آمد

  
  های دیجیتال بخش رسانه

متر مربع  880های دیجیتال در فضایی بالغ بر  های رضوی در آیینه رسانه جلوهجشنواره 
، )س( و حضرت معصومه) ع( رضا رضوی، زندگی امام سیره ،موضوعات باغرفه  8با ایجاد 

کرامات  ،)س( و کریمه اهل بیت) ع(رضا قدمگاه، احادیث، تاریخ و تحلیل زمان حضرت 
مای فتو کلیپ سه نهمچنین ایجاد سالن سی .زار شدبرگحضرت  آن و زیارت) ع( رضا امام

و نیز نمایشگاه عکس سه بعدی و ) ع( رضا بعدی عکس های بارگاه ملکوتی حضرت امام
نیز از دیگر از مدینه تا مرو ) ع( رضا عکس از مسیر حرکت امام 50جاده والیت با حدود 

تهران همزمان با جشنواره ) ره( خمینی در محل مصالی امامهای این جشنواره بود که  برنامه
  .روز برگزار گردید 11های دیجیتال به مدت  المللی رسانه بین

بر اساس توافقات انجام شده بخش دانش آموزی دیجیتال برای اولین بار همچنین 
هزار نفر از اعضای  5در سطح استان تهران حدود  پایگاه 25راحی گردید و با ایجاد ط

رشته  6اجد و دانش آموزانی که به رایانه مسلط بودند در کانونهای فرهنگی و هنری مس
  .دیجیتالی دوره های آموزشی کوتاه مدت را طی نمودند
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  :های دیجیتال های اعالمی در بخش رسانه رشته
همراه، هنرهای دیجیتال،  افزارهای تلفن ای، نرم ای، بازیهای رایانه افزارهای چند رسانه نرم

  .، مولتی مدیا)power point(له و نوشتار تحت نرم افزار پاور پوینتپایگاههای اینترنتی، مقا
ارائه شده در جشنواره پس از تحقیق و نگارش در موضوعات یاد شده  رشته آموزشی 8

هزار  3به صورت دیجیتالی همراه با فیلم، عکس و نوشتار به سفارش جشنواره حدود 
DVD 2500 در)ع( رضا های سه بعدی حرم امام و عکس CD به طور رایگان در  تکثیر و

  .اختیار بازید کنندگان قرار گرفت
  

  :بخش مطبوعات و خبرگزاریها
متر  330جشنواره جلوه های رضوی در مطبوعات و خبرگزاریها در فضایی بالغ بر 

مربع در جشنواره بین المللی مطبوعات و خبرگزاریها به مدت ده روز برگزار شد که آثار 
مقاله، یادداشت اول، تیتر، عکس خبری، خبر، گزارش و مصاحبه در موضوع  7واصله در 

  .این فضا به معرض دید عموم گذاشته شد
  

ف
ردی

  

  استان  اثر عنوان/رسانه نام  رتبه  موضوع  خانوادگی نام و نام

  تهران خبرگزاری ایرنا اول عکس خبری مهدی قربانی  1
  تهران  ماهنامه جوان دوم عکس خبری فریبا بروفر  2
 رضوی خراسان روزنامه قدس سوم عکس خبری رضاییمحمدعلی  3
 رضوی خراسان روزنامه قدس اول خبر طیبه مروت  4
 رضوی خراسان روزنامه قدس دوم خبر مدیرمسوول نماینده  5
 رضوی خراسان روزنامه قدس سوم خبر مدیرمسوول نماینده  6
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 ویرض خراسان روزنامه خراسان اول مقاله اسدیغالمرضا بنی  7
  تهران اطالعات روزنامه دوم مقاله کامران شرفشاهی  8
 رضوی خراسان روزنامه قدس سوم مقاله براتعلی چگینی  9

  زهره کهندل  10
یادداشت و
  مصاحبه

 رضوی خراسان  روزنامه قدس  اول

  سمانه بیگلری  11
یادداشت و
  مصاحبه

 رضوی خراسان  ماهنامه زائر  دوم

 اسدی غالمرضا بنی  12
ویادداشت
  مصاحبه

 رضوی خراسان روزنامه خراسان  سوم

  تهران   اول مشبک و منبت استاد طوسی  13
  تهران   دوم خاتم کاری صفر سامی  14
  تهران   دوم میناسازی مهدی حسینی  15
  تهران   سوم مرصع کاری تابش...اسدا  16
  تهران   اول خوشنویسی الهه خاتمی  17
  تهران   اول خوشنویسی رضا رینه ای  18
  تهران   اول خوشنویسی رسول مرادی  19
  تهران   اول خوشنویسی عمرانی  20
  تهران   دوم خوشنویسی شهباز عبادی  21
  تهران   سوم خوشنویسی امیر اصغری  22
  تهران   سوم خوشنویسی یزدان کیان  23
  تهران   اول عکاسی هاجر بیک محمدی  24
  تهران   دوم عکاسی محمد پازوکی  25
  تهران   سوم کاسیع حسین ساکی  26
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  تهران   اول نقاشی فرانک خائف  27
  تهران   دوم نقاشی بهنام ولدوند  28
  تهران   سوم نقاشی شهرزاد شیرازی  29
  تهران   سوم نقاشی فریده فریور  30
  تهران   اول خطنقاشی عظیم فالح  31
  تهران   دوم خطنقاشی محسن توسلی  32
  تهران   سوم خطنقاشی محسن رهبری  33
  تهران   سوم خطنقاشی حسن نوروز نیا  34

  فرناز مصلح  35
هایرسانه

  دیجیتال
  فارس  وصال یاس  اول

  مهدی صمدی  36
هایرسانه

  دیجیتال
  اصفهان  شمس الشموس  اول

  میثم هاشم زاده  37
هایرسانه

  دیجیتال
  دوم

  بیتاب
  علی بن موسی

  تهران

38  
 سجاد آل محمد

 حسین خیرالسادات
هایرسانه

  دیجیتال
  اردبیل  ثامن  سوم

هایرسانه  علیرضا فانشتی  39
  کرمانشاه  تلفن همراه  سوم دیجیتال

هایرسانه محمد سلیم عجمی  40
  تهران  )ع(رضا امام  اول دیجیتال

 خرمی–امیری  41
 محمدعلی اسماعیلی

هایرسانه
  تهران  )ع(رضا حضرت  دوم دیجیتال

  سپهر کرمی  42
هایرسانه

  دیجیتال
  سوم

حضرت 
  )س( همعصوم

  تهران
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هایرسانه  مهدی ارمندئی  43
 دیجیتال

قابل
 تقدیر

حضرت 
  تهران  )س(معصومه

  مریم بایی احمدی  44
هایرسانه

  دیجیتال
قابل
  تقدیر

  تهران  )ع( امام رضا

  محمد امین بابایی  45
هایرسانه

  دیجیتال
قابل
  تقدیر

  تهران  

 پور لفضل کریماابو  46
هایرسانه

  دیجیتال
قابل
  تقدیر

  تهران  

  سعیده آزاد فالح  47
هایرسانه

  دیجیتال
قابل
  تقدیر

  تهران  

  سکینه قواقی  48
هایرسانه

  دیجیتال
قابل
  تقدیر

  تهران  

  لیال رحمتی نژاد  49
هایرسانه

  دیجیتال
قابل
  تقدیر

  تهران  

قابل )کودک(نقاشی  رضا آقالرخانی  50
  تهران   تقدیر

قابل )کودک(نقاشی  فوژان سیراوند  51
  تهران   یرتقد

قابل )کودک(نقاشی  نیلوفر حاج ابوالحسن  52
  تهران   تقدیر

 )کودک(نقاشی  ملیکا احمدی  53
قابل
  تقدیر

  تهران  

قابل )کودک(نقاشی ایمان افشار رضایی  54
  تهران   تقدیر
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  عکاسی  مهدی گل هاشم  55
قابل
  تقدیر

  تهران  مهم

  تابلوفرش  استاد جوانشاهی  56
قابل
  تقدیر

  تهران  )ع(امام رضا

  
  

  :اسامی هیأت داوران بخش مطبوعات و خبرگزاریها
دکتر امید  محمدعلی معلی، دکترسید وحید عقیلی، دکتر جالل غفاری، جالل فیاضی،

  مسعودی، علی اکبر کسائیان، دکتر ناصر باهنر
  :اسامی هیأت داوران بخش رسانه های دیجیتال

  حسین احمدی، زهرا ملکی،علی مرادی
  :ران بخش هنرهای تجسمی و صنایع دستیوااسامی هیأت د

  مصطفی مهدیزاده، سعید فالح فر، منوچهر موغاری، مهدی امیرایی، علی تن
  

  :های جنبی برنامه
  )ره(برگزاری نمایشگاه کاروان آفتاب در مصالی بزرگ امام خمینی -
  )ع(برگزاری نمایشگاه تجسمی و صنایع دستی امام رضا -
  )ره(در مصالی امام خمینی) ع(با موضوعات امام رضا برگزاری نمایشگاه دیجیتال -
  ایجاد کالسهای آموزش دیجیتال ویژه دانش آموزان -
  در نمایشگاه مطبوعات) ع(توضیح معجزات عددی نام امام رضا -
  )ع(رونمایی از تابلو فرش امام رضا -
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)5(  

  
  

  همایش علمی آراء تفسیری
  )ع(امام رضا 

  
  :مجری

  وسعه و ترویج فعالیتهای قرآنیمرکز ت
  

 جناب آقای خواجه پیری: دبیر
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 توسعه و هماهنگی مرکز محوریت با) ع(رضا امام تفسیری آراء پژوهشی علمی همایش
 در) ع(رضا امام هنری و فرهنگی جشنواره هفتمین های برنامه از قرآنی فعالیتهای ترویج و

  .شد برگزار تهران
  

  1ه زندگی ائمه معصومین توجه شودبه بررسی زوایای ناشناخت
 ناشناخته زوایای بررسی به )ع(پژوهشی آراء تفسیری امام رضا در همایش علمی... 
  .گردید توجه معصومین ائمه زندگی
 سایر از بیشتر را حضرت آن سیره بحث رضا امام زندگی ناشناخته مسائل میان در
   .داد قرار تحلیل و تجزیه مورد باید مسائل

 موضوع کردن وارد با ماست؛ امسال آخرت برای ای ذخیره بیت اهل عارفم ترویج
 از تری گسترده ابعاد شناخت در سعی جشنواره این موضوعات به )ع( رضا امام آراءتفسیری

  .ایم داشته حضرت آن زندگی زوایای
 اختیار در شده بندی موضوع صورت به را ها آن) ع( رضا  امام تفسیری آرا آوری جمع با
 پرداخته بیشتر حضرت آن زندگی ناشناخته ابعاد به تا دهیم قرار پژوهشگران و ققینمح
 اهداف به جشنواره این ،هرچند است والیت و معنویت،علم مرکز مشهد مقام این شود

  .دارد پیش در زیادی راه اما یافته دست زیادی

                                                           
و رییس مرکز هماهنگی و توسعه و ترویج  مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیبخشی از سخنان . 1

  فعالیتهای قرآنی
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)6(  
  
  

  جشنواره خالصه نویسی
  کتاب و پیامک ادبی رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  ایالم
  

  جناب حجه االسالم و المسلمین حسین ملکی: دبیر



۴٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  :با موضوعاتنویسی کتاب و پیامک ادبی رضوی  جشنواره خالصه

 عطاردینوشته عزیز اهللا  "مسند الرضا  "نویسی رضوی از یکی از کتابهای  خالصه .الف
زندگانی سیاسی  . 61-62ای ه سال) ع(رضا  آثار کنگره جهانی حضرت امام ،شش جلد

  مرتضی عاملینوشته سید) ع(رضا  امام
در ) ع(رضا  های ادبی در خصوص ابعاد مختلف شخصیت امام ارسال پیامک. ب

  .کوتاهترین وزیباترین جمله
اثر در دو بخش خالصه  1000در استان ایالم برگزار شد در این جشنواره نزدیک به 

اثر  8که بر اساس رای هیأت داوران  جشنواره رسیدخانه سی و پیامک ادبی به دبیرنوی
  .اثر پیامک ادبی برگزیده شدند 14خالصه نویسی و 

  

 1است ضروری جامعه در رضوی فرهنگ اشاعه
 .است ضروری جامعه در رضوی فرهنگ ترویج و گسترش غربی، فرهنگ با مقابله برای

 دینی های ارزش از یخال فرهنگ گسترش با که هستند درصدد انقالب و نظام دشمنان
 گسترش و اطهار ائمه عملی و علمی سیره به توجه بکشانند انحطاط به را جامعه اسالمی، و

 .است غربی فرهنگ با مقابله راه مؤثرترین جامعه در رضوی فرهنگ

 بررسی با توانند می پژوهان دانش که است ساحلی بی اقیانوس)ع(رضا امام شخصیت
 .کنند تزریق جامعه به را درستی فرهنگ رتحض آن شخصیت و فکر، اندیشه

 از توانست شاگردانش تربیت و خود علم با که بود خود روزگار عالم یگانه )ع(رضا امام
 .کند جلوگیری اسالمی معارف انحراف

                                                           
 اختتامیه مراسم ایالم در استان در فقیه ولی نماینده لطفی محمدنقی االسالم حجت سخنان از بخشی. 1

  ادبی پیامک و کتاب نویسی خالصه جشنواره



۴٩  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

 روح ایجاد در بسزایی ،تأثیر ایشان شناخت و همام امام آن فضائل و مناقب در تحقیق
 و ها بیان ترین ساده ،از اسالم مبین دین معارف بیان در)ع( ارض امام دارد جامعه در معنویت
 .است بوده درک قابل جامعه آحاد همه برای که نموده استفاده ها روش

  
  

  
در  یفرهنگ یمعظ یها یتدر استفاده از ظرف یمهم عامل) ع(رضا جشنواره امام

  1استکشور 
که در دیگر استان ها برگزار  آن چه جشنواره استان ایالم را از سایر جشنواره هایی... 

  .می شود متفاوت می کند جنبه عمومی و مردمی بودن آن است
امعه در این جشنواره فرهنگی و هنری تمام افراد ج ،های علمی باید از تمام ظرفیت

تواند به غنای فرهنگی کشور و تمدن بشری  می ترویج سیره ائمه معصومین ،استفاده شود
  .کمک کند
مقابله با  یبرا یمناسب یتدر جامعه فرصت و ظرف یرضو  فرهنگ و گسترش یجترو

  .است یتهاجم فرهنگ یها یبآس
در کشور  یفرهنگ یمعظ یها یتدر استفاده از ظرف یعامل مهم) ع(جشنواره امام رضا 

  .داشته است  ییسزاه در جامعه تأثیر ب یعهدر گسترش فرهنگ ش)ع(امام رضااست 
را در جامعه  یاخالق یها یبآس یاجتماع یهمام در زندگ امام ینا یرهاز س یریبهره گ

  .مهار خواهد کرد

                                                           
السالم و المسلمین ملکی دبیر جشنواره و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم  بخشی از سخنان حجت. 1

  در اختتامیه جشنواره خالصه نویسی کتاب و پیامک ادبی



۵٠  
  

 هشتمین خورشید

  

  
  

  فهرست برگزیدگان جشنواره خالصه نویسی کتاب و پیامک ادبی
  

ف
ردی

  

  موضوع / رشته  خانوادگی نام و نام
/ استان

  شهرستان
رتبه کسب 

  شده
  اول  مرکزی  خالصه نویسی کتاب مهدی قاسمی  1
  دوم  اهواز  ه نویسی کتابخالص عبدالحسین مویلحی  2
  سوم کرمانشاه  خالصه نویسی کتاب سارا امجدی  3
  چهارم  دهلران  خالصه نویسی کتاب کیومرث مرادی  4
  پنجم  گلستان  خالصه نویسی کتاب جعفر علیزاده گلستانی  5
  ششم  ایالم  خالصه نویسی کتاب فرخنده رئیسی  6
  هفتم  ایالم  خالصه نویسی کتاب خداداد ابراهیمی  7

 -الهام سماوی  8
  هشتم  تهران  خالصه نویسی کتاب سراجفرشته

    تهران پیامک ادبی متین السادات عرب زاده  9
    دهلران پیامک ادبی نسرین مرادی  10
    ایالم پیامک ادبی مریم حقیقت  11
    ایالم پیامک ادبی بابک افراز  12
    دامغان پیامک ادبی محمدرضا صحافی  13

14  
 علیرضا رعیت

  ن آبادیحسی
  پیامک ادبی

سیستان و
  بلوچستان

  



۵١  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

    مشهد پیامک ادبی طیبه سیدی  15
    ایالم پیامک ادبی جعفر حاتمی  16
    ایالم پیامک ادبی داخدیجه یوسفی نژ  17
    ایالم پیامک ادبی خدیجه شیرین نژاد  18
    بوشهر پیامک ادبی عفت کامیاب  19
    ایالم پیامک ادبی اکرم دربندی  20
    ایالم پیامک ادبی پناهیزهرا  21
    ایالم پیامک ادبی فاطمه محمد نیاکان  22

  
  :اسامی هیأت داوران

  دکتر علی حسن سهراب نژاد
  ظاهر سارایی

  اهللا بخشوده حبیب
  

  :های جنبی برنامه
  )ع( رضا نمایشگاه عکس و پوستر امام



۵٢  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
)7(  

  
  

  )ع(سومین همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا 
  نه قرآن و عترتدر آیی

  
  :استان برگزار کننده

  کرمانشاه
  

  جناب آقای احمد رجبی: دبیر



۵٣  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
و عترت در گستره ملی با  در آیینه قرآن) ع(پژوهشی امام رضاـ  سومین همایش علمی

ابعاد  ن مبانی وی، تبیانواده بر مبنای تعالیم فقه رضویتبیین مبانی و ابعاد فقه خ: محورهای
اثر  75بیش از مبنای فقه رضوی، موضوعات آزاد فقهی برگزار شد، فقه حقوقی وقضایی بر 

اثر به عنوان آثار منتخب انتخاب و  12رسید که  به دبیرخانه این جشنواره در کرمانشاه
  .تقدیر گردید

  
  1تمام شکوه اسالم کرامت است

ه تمام شکوه اسالم کرامت است، کلمه به کلمه اسالم، قرآن و احادیث و هر جایی ک... 
ولو این که کرامت را باید استخراج کنیم آن را  .نشانی از اسالم باشد جنبه کرامت دارد

  .درک کنیم و از آن استفاده کنیم
به برکت جمهوری اسالمی این نکته بیان می شود که سراسر اسالم کرامت، تربیت و 

  .تحول انقالب فکری و معنوی است
و مباحثات است، صحبت کردن ما  احتجاجات) ع(یکی از خصوصیات امام رضا... 

و ائمه معصومین بسیار ابتدایی است آنان مرتبط با وحی هستند و در ) ع(راجع به امام رضا
  . دامن رسول خدا تربیت شده اند، آنان مفسران قرآن بودند

رسول خدا برای چه کاری . دین معنا است، سراسر عقل و عقالنیت، بصیرت و آگاهی
م اخالق، کرامت انسانی، امروز آن چه سوغات غرب است مخالفت مأمور شد، برای مکار

با کرامت انسانیست، یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری به آن اصرار دارد آگهی و بصیرت 
ن است، آمردم است و این راه تمام پیامبران و امامان است و کار ائمه آگاهی و تفسیر قر

  .داند یر فطرات انسان میامیرالمؤمنین نهضت انبیا را تبیین و تفس
                                                           

پژوهشی امام  -اهللا علماء نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در همایش علمی  بخشی از سخنان آیت. 1
  در آیینه قرآن و عترت) ع(رضا 



۵۴  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  
  1است پسندیده و یک کار فرهنگی) ع(جشنواره امام رضا

یک کار فرهنگی پسندیده در استمرار دین در سراسر ) ع(رضا هفتمین جشنواره امام ...
های مناسب و تأثیرگذار فرهنگی و  در طول این سی سال خیلی از جشنواره .کشور است

ها تأثیرگذارتر  هایی که نسبت به سایر جشنواره از جشنواره هنری برگزار شده است اما یکی
و در مسائل فرهنگی دینی توانسته است خود را در طی این چند سال نشان دهد جشنواره 

این جشنواره یکی از جشنواره های  در کشور است، حقیقتاً) ع(فرهنگی و هنری امام رضا
دم فرهنگی را در چند سال توفیق عظیم فرهنگی و هنری است که بیش از چهار هزار خا

  .خدمت گذاری را نصیب آنها کرده است
استان و چندین کشور نشان از ورود فرهنگ  30گستردگی این جشنواره مهم در 

های این چنینی در گسترش  شبرگزاری همای .المللی و جهان دارد رضوی به عرصه بین
) ع(رضا  شخصیت و معارف امام جوانان با ، آشنایی هرچه بیشتر جامعه و خصوصاًمعنویت

  .رضوی نقش اساسی داردـ و توسعه فرهنگ منور شیعی 

                                                           
سومین همایش علمی ز سخنان احمد رجبی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمانشاه و دبیر بخشی ا. 1
  در آیینه قرآن و عترت در این همایش) ع(رضا  پژوهشی امام -



۵۵  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  
  در آیینه قرآن و عترت) ع(رضا پژوهشی امام -علمیاسامی برگزیدگان همایش 

  

ف
ردی

  

  رتبه  عنوان اثر  نام و نام خانوادگی

  علی محمد فالحی  1
) ع(رضاخاستگاه احادیث فقهی امام

  در قرآن
  )لفگروه ا(اول 

  اعظم محمد دخت  2
الرضا در استنباطات جایگاه فقه
  )ره( خمینی امام

  )گروه الف( دوم

  )گروه الف( سوم  مصادر استخراج فقه رضوی  فر عبدالرضا نادری  3
  )گروه الف( چهارم  فقه الرضا بر سبکاد یا نشیب  سید مهدی نریمانی  4

  منصوره فصیح  5
یات و آبررسی وجوب مهریه در

  )ع(رضا امروایات ام
  )گروه الف( پنجم

6  
 /مریم شکیبا
  فریده ستوده

فلسفه اجرای حدود بر زناکار و 
  شرابخوار

  )گروه الف( ششم

  )گروه الف( هفتم  فلسفه ازدواج در فقه رضوی  منا زید شفیعی  7
  )گروه الف( هشتم  فلسفه ازدواج در فقه رضوی  سکینه اسدی  8

9  
مریم و شهرزاد

  کتابی
صرف از دیدگاه تبیین الگوی م
  )ع(رضا امام

  )گروه ب(اول 

  مریم نیازی 10
  ازدواج و حقوق و احکام آنها در

  فقه رضوی
  )گروه ب( دوم



۵۶  
  

 هشتمین خورشید

  )گروه ب(سوم  )ع(نسخه شناسی کتاب فقه الرضا سید مجتبی نریمانی 11
  )گروه ب(چهارم فلسفه حجاب ، حدود و کیفیت آنها  لیال یعقوبی 12

 
وق لیسانس و گروه ب دارای تحصیالت تا لیسانس گروه الف دارای تحصیالت ف •
  .باشند می

  

  :اسامی هیأت داوران
  خلیل احمد وند
  جهانگیر امیری
  مهرداد صفرزاده
  ابراهیم مالمیر

  
  :های جنبی برنامه

  با موضوع فرهنگ رضوی ینمایشگاه کتاب و آثار هنر
  نمایشگاه آثار خوشنویسی آیت اهللا نجومی

  ینه رمضاننمایشگاه عکس جوان در آی



۵٧  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)8(  
  
  

  همایش خوزستان دروازه ورود تشیع
  به ایران) ع(رضا  و امام

  
  :استان برگزار کننده
  خوزستان

  
  جناب حجه االسالم و المسلمین بسی خاسته: دبیر



۵٨  
  

 هشتمین خورشید

  
های  ایران یکی از برنامه به) ع(رضا  تشیع و امامورود همایش خوزستان دروازه  دومین

در  در اهواز برگزار شد، 88 ماه که آبان بود) ع(رضا مامافرهنگی و هنری جشنواره سراسری 
و تاریخ ورود تشیع به ) ع(این همایش از سوی اندیشمندان مقاالتی پیرامون سیره امام رضا

به دبیرخانه همایش رسید وهیأت داوران مقاله  55و در مجموع . ایران اسالمی ارائه گردید
ار محور بعد تاریخی و جغرافیایی، سیاسی و حکومتی، علمی و اثر در چه 12از این میان 

در زمینه نقش شخصیت های استان در بسترسازی فرهنگ فرهنگی و عقیدتی و مذهبی 
تشیع، احیاء مسیر هجرت رضوی، نقش زمامداران در نشر فرهنگ شیعی در خوزستان و 

راه پیدا کردند و در مراسم را انتخاب و به مرحله نهایی  ایران و تاریخ تشیع در خوزستان
  .مقاله برتر تقدیر به عمل آمد 3اختتامیه از 

  
  1، امید اصلی ما در کشور است)ع(امام رضا

ملکوتی ایشان مکانی برای تجدید   ، امید اصلی ما در کشور است و بارگاه)ع(رضا امام... 
 .شود قوا و تقویت روحیه مردم جامعه ما محسوب می

تـر و   های پوچ جهانی و زرق و برق ظاهری آنها، چیزهـای بـا ارزش   ما در برابر سرمایه
و قدرت واقعی، معنوی و الهی است که باعـث انسـجام و   ) ع(رضا واالتری داریم و آن امام
  .شود اقتدار نظام اسالمی ما می

ای از ایـن امـام    متوسل شود و حاجت و معجـزه ) ع(روزی نیست که کسی به امام رضا
چشم بصیرت همه ما را روشن کند تا بـه واسـطه   ) ع(یدواریم امام هشتمام همام روا نشود،

  .هایی که به ما عطا فرموده، پی ببریم آن به عظمت پرردگار و نعمت

                                                           
اهللا سید محمدعلی موسوی جزایری، نماینه ولی فقیه و امام جمعه اهواز در  بخشی از سخنان آیت. 1

  به ایران) ع(ورودتشیع وامام رضااختتامیه همایش خوزستان دروازه 
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  1ایران فرصتی گرانبها و ارزشمند است همایش خوزستان دروازه ورود تشیع به
ران فرصتی گرانبها و به ای) ع(رضا دومین همایش خوزستان دروازه ورود تشیع و امام... 

ارزشمند است تا به مدد فکر و اندیشه صاحبنظران مسلمان و به قلم توانای نویسندگان 
ساز تشیع و خصوصاً شخصیت الهی وجود پاک و مقدس  ، ابعاد مختلف مکتب انسانهدمتع

با نگاهی عمیق مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا ) ع(الرضا موسی بن امام همام علی
  .جوانان باشد گر اهل علم خصوصاًروح جستجوپاسخگوی 

) ع(هشتم من قدوم مبارک امامیُ این افتخار بزرگی برای سرزمینی چون خوزستان است که به
  .دروازه ورود فرهنگ واالیی شد که پرچمدار وحدت بر پایه اسالم ناب محمدی است

و مبارزه اعت، رشادت جکنیم که ش خدا را شاکریم که در عصر و زمانی زندگی می
  .رزمندگان اسالم را در جبهه ها شاهد بودیم و تبلور روز عاشورا را لمس کردیم

خوزستان، استانی معنوی است و امـروز فضـای معنـوی جامعـه و اسـتان مـا بـه همـه         
غلبه دارد و این معنویت در همه اقشار خوزستان اعم ...  فضاهای دیگر اقتصادی، عمرانی و

به ایران از این ) ع(رضا شود و این ناشی از ورود امام د مشاهده میاز پیر و جوان و زن و مر
نقطه از کشور و زحمات علما و روحانیون در طول سی سال انقالب اسـت کـه بـا تـالش     
کارهای ارزشمند، شبانه روزی و توجه به معنویت، این اثرگذاری را به مردم جامعه رسانده 

  .دارند می ترویج معنویت گام برکه با عشق و عالقه و شور و نشاط در جهت 

                                                           
 بخشی از سخنان سید جعفر حجازی، استاندار خوزستان در اختتامیه همایش خوزستان دروازه ورود. 1

  به ایران) ع(امام رضا تشیع و



۶٠  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  
تر خواهیم  های دینی بهره ببریم موفق اگر از هنر و هنرمندان برای انتقال آموزه

  1بود
  

های مذهبی از  های دینی و آموزه طور عمیق بین یافته این جشنواره فرصتی است تا به... 
ر ارتباط برقرار کنیم؛ جویی از ابزار قدرتمند هنر و هنرمندان از سوی دیگ یک سو و بهره

شک  های دینی بهره بیشتری ببریم بی اگر بتوانیم از هنر و هنرمندان برای انتقال آموزه
  .تر خواهیم بود موفق

در جهت ارتقاء و تعالی تربیت ) ع(و ائمه اطهار) ص(های دینی و سنت پیغمبر آموزه
حاظ اجتماعی به جامعه اند، هر چه هم از لحاظ فردی و هم از ل جوامع اسالمی بیان شده

  .شود مند می جامعه از مراتب تعالی بیشتری بهره نزدیکتر شوند،
هفت سال است که شور و شعفی در حوزه فرهنگ و هنر کشور ایجاد شده و برای 
دومین سال متوالی است که موضوع همایش این استان، خوزستان دروازه ورود تشیع و امام 

  .است) ع(رضا
ای استفاده از فضای مذهبی ایامی است که منتسب به ائمه اطهار ها بر بهترین فرصت

) ع( رضا و امام) س( است؛ اکنون هم از ایام خجسته هفته کرامت که میالد حضرت معصومه
  .شویم مند می است بهره

                                                           
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  السالم و المسلمین بسی خاسته، دبیر همایش و مدیر بخشی از سخنان حجت. 1

  یه این همایشخوزستان در اختتام



۶١  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  به ایران) ع(رضا فهرست برگزیدگان دومین همایش خوزستان دروازه ورود تشیع و امام
  

ف
ردی

  

  عنوان مقاله  ادگینام و نام خانو

  سیمای اهل بیت در اشعار طاهر آل قیم شاعر شیعی مسلک دکتر بهادر قیم  1
  گذری بر تاریخ تشیع در خوزستان عبدالکاظم علی نژاد  2

های علمی و فرهنگی استان خوزسـتان در  نقش شخصیت  معصومه افضلی فر  3
  بستر سازی فرهنگ تشیع

  شد و توسعه تشیع در خوزستانعوامل موثر در ر مصطفی عسکری پور  4

دخول التشیع الی ایران و دور اقلـیم خوزسـتان فـی نشـر       سید فاضل جبوری  5
 عقیده اهل البیت

  ضرورت بازشناسی و احیاء مسیر هجرت رضوی کاظم کامران شرفشاهی  6

اکبریمرضیه حاج  7
 آبادیحبیب

نقش زمامداران و حاکمان و وکالی ائمه در نشر فرهنـگ  
 شیعه

  )ع(و سایر ائمه) ع(اصحاب خوزستانی امام رضا اکبر رضایی علی  8
  آل بویه و خدمات آنها به تشیع مرضیه برزن  9

در نشــر ) ع(نقــش زمامــداران، حاکمــان و وکــالی ائمــه  سید رضا عساکره 10
  فرهنگ شیعی در خوزستان و ایران

  و خوزستان)ع(امام رضا اسماعیل مجللی 11

تاثرات عقیده تشیع در قیام عشـایر خوزسـتان در   بررسی  جابر جادری 12
  جریان جنگ جهانی اول

  
  :اسامی هیأت داوران
  دکتر علی مطوری
  دکتر مینا شمخی

  دکتر محمود شکیب انصاری
  فرج اهللا براتی



۶٢  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)9(  
  
  

  سومین همایش علمی پژوهشی
  در مناظرات و بیانات رضوی های معرفتی جلوه

  
  :دهاستان برگزار کنن
  زنجان

  
  جناب آقای رضا دینی: دبیر



۶٣  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

 های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی برای سومین همایش علمی پژوهشی جلوه
مهرماه با محورهای مسائل و مباحث فلسفی و کالمی، مسائل و مباحث تاریخی  30بار در  

ی زنجان خمین  و سیاسی، مسائل و مباحث فقهی و فلسفه فقه در سالن فرهنگسرای امام
 13اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شد که در مراسم اختتامیه از  70بیش از . برگزار شد

مجموعه مقاالت این همایش در کتابی به همین نام منتشر . عمل آمد اثر برگزیده تقدیر به
  .گردید
  

  1را به دنیا برسانیم) ع(ما باید بتوانیم حرف اهل بیت
ترین مخلوق وجود مبارک  یصیقل. وجود مبارک امام استترین عنصر خلقت  سنگین... 

تفقه ) ع(کالم حضرت معصوم. است و کالم ایشان نیز این گونه است) ع(امام معصوم
را به دنیا برسانیم، در حال حاضر مجهول ) ع(ما باید بتوانیم حرف اهل بیت. خواهد می

آنان را بشناسیم، حرف سعی کنیم . ما است) ع(هفت میلیارد انسان روی زمین اهل بیت
ها گزینه دومی  آنان را درک نماییم و خودشان را بشناسیم، بدون تردید برای نجات انسان

دهد  دیدند این هم جواب نمی کردند و وقتی می ها این خأل را با تکفیر پر می نداریم، بعضی
به هر جهت . توان با این کارها این خأل را پر کرد دست به تفنگ و نارنجک بردند، مگر می

خیلی مغتنم است و خدا بهترین معرفت اهل ) ع(و وجود امام هشتم) ع(کلمات اهل بیت
را بهتر از قرآن معرفی نکرده است، خداوند در ) ع(است و هیچ کس امام هشتم) ع(بیت

ای  داده است و هر جا سروری، بهره) ع(خلقت کلید رضا و خشنودی را به دست امام رضا
  .است) ع(بارک امام هشتمرسد از وجود م می

                                                           
بخشی از سخنان حجت السالم و المسلمین واعظی نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان در همایش . 1

  علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی



۶۴  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  
  1مایه فخر و مباهات ایرانیان) ع(وجود پر برکت امام رضا

برگزاری همایش علمی پژوهشی جلوه های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی .... 
ی هزاران هزار کار فرهنگی، معنوی و بنیادی، فکری  کار بزرگی است، این کار را از جمله

با یک ) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا. دانیم اسالمی میانقالب اسالمی در ایران 
کشور جهان  20برنامه ریزی و با یک هدف گذاری بسیار عمیق ماندگار معنوی، در ایران و 

  .برگزار می شود
کران معرفت، رأفت و معنویت، که مردم  این اقیانوس بی) ع(رضا برکت امام وجود پر

و توفیق آن دارند و این فخر ماست و باعث بالندگی و ایران اسالمی میزبان آن هستند 
) س(و حضرت فاطمه معصومه) ع(سربلندی ماست که میزبان این دو بزرگوار، امام رضا

ها و  با این بهانه این همایش. ای نبرده باشیم باشیم و از این وجود پربرکت استفاده
خصیت معنوی و شخصیت که در دهه کرامت، در موضوعات مختلف و ش... ها و  جشنواره

ی زمین برای شیعیان و شیفتگان ائمه  پردازند، فضای کره می) ع(رضا جامع و کامل امام
  .اند و این توفیق بسیار بزرگی است را مهیا نموده) ع(اطهار

                                                           
معرفتی در مناظرات  های پژوهشی جلوه نژاد استاندار زنجان در همایش علمی بخشی از سخنان دکتر رئوفی. 1

  نات رضویو بیا



۶۵  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

خود  های شیعی را در صدر برنامه مفاهیم تعمیق اسالمی مقدس امروز نظام
  1دارد

چشم خویش، نظر به مناظرات امامی بدوزیم و به تبیین بیانات ایم تا با دو  دیگر بار آمده
و چه زیباست که . شخصیتی بنشینیم که عیون اخبارش نصب العین هر اهل معرفت است

شود ده روز فاصله طلوع آن شمس و قمر، امام  این انجمن پر ارج در دهه کرامت، برپا می
ای به اسارت  بخش اندیشه ییرها معصومی که طاق و رواقش نه پناهگاه فوجی کبوتر، که

ای که از قلب آسمان ایران آینه تمام نمای کرامت انسانی  رفته است و خواهر معصومه
  .است

زنیم که نه با اجبار مأمون بلکه به رضای حق تن داد و نه راه  در مکتب امامی زانو می
دای بلند بر همه خراسان که راه انسان را ترسیم کرد و پیوستگی توحید و والیت را با ن
های پیچیده دستگاه  تاریخ آواز کرد و به عنوان بزرگترین پرچمدار یک نبرد فرهنگی دسیسه

مأمون که برخوردهای سخت اسالف خود را ناکارآمد یافته بود . عباسی را نقش بر آب کرد
د و با مقابله هوشمندانه و نرم امام مواجه ش. به جنگی نرم برخاسته بود) ع(و با اهل بیت

این شیوه که بهترین شگرد برای تبدیل تهدید به فرصت بود مکر دشمنان را به خود باز 
  .گرداند

بنا شده است تعمیق مفاهیم ) ع(امروز نظام مقدس اسالمی که بر پایه تعالیم اهل بیت
شیعی را در صدر برنامه های خود دارد و جای شکرگذاری فراوان است که بزرگمردی از 

دامن طوس با قامتی استوار از سرزمین سلمان فارسی همه جهان را رهبری دامنه حجاز و 
  .می کند و همه دنیا این دیار را به نام پایگاه توحید و جایگاه والیت می شناسند

                                                           
پژوهشی  زنجان و دبیر همایش علمی بخشی از سخنان رضا دینی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان. 1

  رضوی در اختتامیه این همایش معرفتی در مناظرات و بیانات های جلوه



۶۶  
  

 هشتمین خورشید

  

  
  های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی اسامی برگزیدگان سومین همایش علمی پژوهشی جلوه

  

ف
ردی

  

  رتبه  محور مقاالت  مقالهعنوان   نام و نام خانوادگی

1  
حسین مردانیمحمد

  نوکنده
های کالمی در آراء و اندیشه

  بیانات و مناظرات رضوی
مسایل و مباحث 
  فلسفی و کالمی

  اول

2  
 /قاسم فتاحی

سینوش کوهی 
  حبیبی

گیری  ها و عوامل شکل زمینه
  مناظرات رضوی

مسایل و مباحث 
  فلسفی و کالمی

  دوم

3  
 /مریم کتابی

  کتابی شهرزاد
  های کالمی فرقه

مسایل و مباحث 
  فلسفی و کالمی

  سوم

  اصغر غالمی  4
اراده خداوند در مناظره امام 

  با سلیمان مروزی) ع(رضا
مسایل و مباحث 
  فلسفی و کالمی

  سوم

  )ع(رضا اصطفا از دیدگاه امام  محمدرضا نجاریان  5
مسایل و مباحث 
  فلسفی و کالمی

  سوم

6  
دی سبحانی هدکتر م
  محمد نوروزی/ نژاد

بازشناسی تحلیلی نقش و
جایگاه علمی برجسته 

دهی و  در ساخت) ع(رضا امام
 شکوفاسازی علوم دوران خود

مسایل و مباحث 
  تاریخی و سیاسی

  اول

  مرتضی رضایی  7
آغاز و انجام تاریخی والیت 

  )ع(عهدی امام رضا
مسایل و مباحث 
  تاریخی و سیاسی

  دوم

 شیع در ایرانو ت) ع(امام رضا  کریم حسنی  8
مسایل و مباحث 
  تاریخی و سیاسی

  سوم



۶٧  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

9  
 /دکتر خسرو کمالی

  مقدم رقیه و معصومه
) ع(رضاخط سیر هجرت امام
  از مدینه به مرو

مسایل و مباحث 
  تاریخی و سیاسی

  سوم

  سبک شناسی بیانات رضوی  مینا پیغامی 10
مسایل و مباحث 
  ادبی و تفسیری

  اول

11 
دکتر محمد

  زاده اسماعیل
های بالغت در بیانات جلوه

  رضوی
مسایل و مباحث 
  ادبی و تفسیری

  دوم

  رحیم قربانی 12
عرفانیتحلیل و بررسی
در حق ) ع(دعاهای امام رضا
  )ع(امام زمان 

مسایل و مباحث 
  عرفانی و اخالقی

  اول

13 
رضا دکتر محمد
  جواهری

و وظایف )ع(بیتحقوق اهل
از ) ع(مردم نسبت به امامان

  )ع(رضا منظر امام

مسایل و مباحث 
  عرفانی و اخالقی

  دوم

  
  

  :اسامی هیأت داوران
دکتر حسین اترک، دکتر بهرام بهرامی، دکتر عباس احمدوند، دکتر مهدی محبتی، دکتر 
اسداهللا فالحی، دکتر طاهره کمالی زاده، دکتر سحر کاوندی، دکتر مریم خوشدل روحانی، 

  کتر خسرو کمالی، دکتر اجاقلواهللا پور، د دکتر محسن جاهد، پرویز فتح
  
  

  :های جنبی برنامه
  )ره( خمینی نمایشگاه عکس رضوی در تاالر گالری فرهنگسرای امام

  پرده برداری از مینیاتور ضامن آهو اثر رضا خدایی



۶٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)10(  

  
  

  اولین همایش پژوهشی
  فرهنگ و هنر رضوی

  
  :استان برگزار کننده
  خراسان جنوبی

  
  فر آقای محمد مطهریجناب : دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

بر ) ع(رضا  هنر رضوی در موضوعات تأثیر ورود امام اولین همایش پژوهشی فرهنگ و
تحوالت فرهنگی ایران، تأثیر فرهنگ رضوی بر شعر وادبیات فارسی، نقش فرهنگ رضوی 

، نقش فرهنگ رضوی در نمای عمومی و شکوفایی هنرهای تجسمی و معماریدر رشد 
شیراز، هنر هفتم و فرهنگ رضوی، نقش مراکز علمی فرهنگی  وشهرهای مشهد، قم 

فرهنگی، نقش موقوفات رضوی در فرهنگ جامعه، وجوه ناشناخته فرهنگ  رضوی بر ارتقاء
  .جنوبی برگزار گردید رضوی در خراسان قدس رنگ در معماری آستان وهنر رضوی، خط و

هیأت داوران متشکل از اساتید اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال گردید که توسط  96
مقاله به  29و پژوهشگران شاخص استان داوری آثار انجام گردید که در مرحله اول داوری 

 6لحاظ ساختاری و محتوایی گزینش و مورد بررسی داوران قرار گرفت و در مرحله دوم 
  .مقاله به عنوان آثار برتر انتخاب شد

  

  1تقای فرهنگ و هنر رضوی گام برداریمامیدواریم بتوانیم در راه شناخت و ار
کنکاش در فرهنگ غنی علوی و رضوی می تواند در جامعه امروز ما کارساز و ... 

  .کارآمد باشد
اولین همایش پژوهشی فرهنگ وهنر رضوی برای اولین بار در کل کشور برگزار می 

گ و هنر رضوی شود و امید است با چاپ آثار برتر بتوانیم در راه شناخت و ارتقای فرهن
  .گام برداریم

نگاهی اجمالی به مقاالت ارسالی از سوی پژوهشگران و محققان نشان از تأثیر فراخوان 
ها  فرهنگ رضوی بر نوع نگرش آنها دارد به طوری که امروزه به برگزاری اینگونه جشنواره

آثار هنری که کم ذائقه هنرمندان نیز به سوی خلق و تولید  که صبغه دینی و مذهبی دارند کم
  .چاشنی مذهبی و معنوی داشته باشند بیشتر شده است

                                                           
  فرهنگ و هنر رضوی فر، دبیر اولین همایش پژوهشی بخشی از سخنان محمد مطهری. 1
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 هشتمین خورشید

  
  
  

  فهرست برگزیدگان اولین همایش پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی
  

ف
ردی

  

  رتبه  عنوان اثر  نام و نام خانوادگی

1  
بازشناسی تحلیلی نقش و جایگاه  مهدی سبحانی نژاد

  )ع( علمی برجسته امام رضا
  دوم

 محمد نوروزی

2  
هنر هفتم و فرهنگ رضوی  ن اهللا شفائیاما

  ها و تعامالت همسویی
  سوم

 صالحه شریفی

  زهره مهشاد  3
سنت و فرهنگ والیتعهدی در عصر

  )ع( امام رضا
  چهارم

  مهدی گنجور  4
و الگوهای رفتار ارتباطی)ع(رضاامام

  با پیروان سایر ادیان و مذاهب
  پنجم

  طاهره جعفرزاده  5
سعه اجتماعی ونقش موقوفات در تو

  فرهنگی جامعه
  ششم

  زهرا توکلی کارشک  6
  پیامدهای فرهنگی حضور

  در ایران) ع(امام رضا
  هفتم
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  :همایش اسامی هیأت علمی
، دکتر هادی پورشافعی ،بیرجندی هدکتر زهرا علیزادنژاد،  مهدی عبدالرزاقاالسالم  حجه

  نوراهللا نصراللهی سید ،دکتر مفید شاطری
  

  :ت داوراناسامی هیأ
  بیرجندی هدکتر زهرا علیزاد

  دکتر هادی پور شافعی
  سید نوراهللا نصراللهی

  های جنبی اولین همایش پژوهشی فرهنگ و هنر رضوی برنامه
  برگزاری نمایشگاه عکس رضوی، آثار منتخبین جشنواره عکس رضوی در بیرجند  -
  های دهه کرامت های جشن جشن زیر سایه خورشید، از برنامه -
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 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
)11(  

  
  

  هفتمین جشنواره
  خوشنویسی رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  یزد
  

  جناب آقای سید خلف حوتی نژاد: دبیر



٧٣  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
و روایات، اشعار، مقاالت  احادیثهفتمین جشنواره خوشنویسی رضوی با موضوعات 

ان یزد های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ و ثلث در است در رشته) ع(رضا  مرتبط با امام
  .برگزار شد

شرکت کننده به دبیرخانه جشنواره راه یافت و هیأت  400اثر از  608در مجموع 
اثر مجوز راه  319انتخاب جشنواره که از پیشکسوتان خوشنویسی با بررسی آثار رسیده به 

اثر نسخ و  46اثر شکسته،  83اثر نستعلیق،  218یابی به نمایشگاه را دادند که از این تعداد 
موضوع چاپ آثار و تولیدات و سفارش اثر و خرید آثار فاخر جشنواره . اثر ثلث بودند 42

موضوعاتی بودند که از دو سال پیش پیگیری شد که با حمایت دفتر هنرهای تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرخانه دائمی جشنواره در مشهد آثار نفرات برگزیده 

  .هد انتقال یافتجشنواره خریداری شد و به مش
نفر برگزیده  12در اختتامیه این جشنواره که با حضور مسوولین استان برگزار شد 

  .معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند
  

  1هنرمندان اسالمی نمونه فاخر صاحبان اندیشه در جهان
خوشنویسی، هنر فاخری است که اهل قلم افتخار آن را دارند که در پیشینه کتابت ...

مند بوده و اهل این هنر قدسی مفتخرند که قرآن کریم را آنها به مشتاقان  آن بهره خویش از
  .اند وحی عرضه نموده

خدا را شاکریم که هفتمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی یزد، نوید بخش تالش 
هنرمندان کشور عزیزمان، ایران است تا با خلق آثار ارزشمند خویش ارادت خود را عمق 

  .ابراز دارند) ع(ثامن الحجج، علی بن موسی الرضاجان به حضرت 
بی شک استان یزد که شهرت به دارالعباده، دارالعلم و داراالیمان دارد، میزبان اصحاب 

                                                           
  ر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد درافتتاحیه جشنواره خوشنویسی رضویبخشی از سخنان مدی. 1
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 هشتمین خورشید

باشد و امید است که خوشنویسان یزدی هم با درخشش در این میدان، نام  فرهنگ و هنر می
  .خود را در جایگاه رفیع خوشنویسی رضوی به ثبت رسانند

  
  

  1کیفیت آثار ارائه شده در جشنواره امیدوار کننده است
بررسی شد باید گفت؛ کیفیت ) توسط اساتید(درباره کیفیت آثاری که در نمایشگاه ... 

آثار ارائه شده امیدوار کننده بود، به ویژه آثاری که به عنوان برگزیده انتخاب شدند، 
مقایسه ای بین سال های گذشته دور و امتیازات یک اثر هنری را داشتند و اگر بخواهیم 

نزدیک داشته باشیم، می بینیم؛ تالش و عالقه هنرمندان این مرز و بوم به ویژه هنرمندان 
خوشنویس استان یزد که به صورت فعال تری در این جشنواره حضور دارند، مقام مرتبه 

  .باالتری کسب نموده و این مایه دلخوشی شادمانی و تبریک است

                                                           
  بخشی از سخنان استاد امیرخانی در افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی رضوی. 1
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  
معصومین  خدا و ائمه دار کالم دار و امانت ای مشعوفیم که میراث به جشنوارهما 
  1است

تر جشنواره، باال بردن و ارتقاء سطح  سیاستگذاری هفتمین جشنواه بحث تخصصی... 
  .کیفی آن بود

) ع(دار کالم خدا و ائمه معصومین  دار و امانت ای مشعوفیم که میراث ما به جشنواره
و کار داریم که در خدمت اشاعه فرهنگ منور اسالم و تشیع می باشد و است، با هنری سر

بزرگانش، کالم طالیه داران تفکر بشری را ورق به ورق در کتاب تاریخ نگهبان بوده است 
  .کند و این همه، کارها را دو چندان سخت و حساس می

ضوی جشنواره خوشنویسی موفق به ارتقاء جنبه های تخصصی جشنواره خوشنویسی ر
  .و نگرش هنرمندان در حوزه دینی و مشارکت مردمی شده است

شهرت یزد در سطح . از دیرباز یزد با عبادت و بندگی شهروندانش پیوند خورده است
یزد به عنوان مأوای هنر قدسی خوشنویسی . خاطر دینداری و دیانت مردم آن است کشور به

عالوه بر این اگر به قصد بازدید بناهای . شایسته ترین انتخاب بود) ع(رضا با محوریت امام
  . بینیم می معماری هنر هنر خوشنویسی را قرین همواره بزنیم شهر قدم سنتی در بافت تاریخی

                                                           
  نژاد، دبیر هفتمین جشنواره خوشنویسی رضوی در افتتاحیه این جشنواره   بخشی از سخنان خلف حوتی. 1



٧۶  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  فهرست برگزیدگان هفتمین جشنواره خوشنویسی رضوی
  

ف
ردی

 

  رتب کسب شده  بخش/رشته  نام و نام خانودگی

  اول  نستعلیق مصطفی عابدینی  1
  دوم  نستعلیق یحمید جعفر  2
  سوم  نستعلیق محمد عباسی  3
  اول نسخ ابوالفضل خزائی  4
  دوم نسخ محسن عبادی  5
  سوم نسخ یکاهللا پارسانیاولی  6
  اول  شکسته نستعلیق میثم سلطانی  7
  دوم  شکسته نستعلیق شهرام روحی  8
  سوم  شکسته نستعلیق شمس الدین مرادی  9
  اول  رشته ثلث محمد کاشانی آزاد  10
  دوم  رشته ثلث محمد تقی اسدی شیخ احمدلو  11

  
  :اسامی هیأت داوران

  رهبران  دمحمو ،علی شیرازی  ،رمحمدسلحشو غالمحسین امیرخانی، :رشته نستعلیق
  یمحمد حیدری ،علی اکبر رضوان :رشته شکسته نستعلیق

  احمد عبدالرضایی ،سیدرضا بنی رضی :رشته نسخ و ثلث
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  :های جنبی برنامه
  نویسی با محوریت هنر قدسی خوشنویسی مقاله مسابقه

  به این شهرستان) ع(رضا ویژه برنامه روز ابرکوه و گرامیداشت قدوم مبارک امام
  های فرهنگی هنری مساجد های مردمی توسط کانون برگزاری جشن

  نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی با موضوعیت رضوی
  شورنشست هنرمندان خوشنویس با اساتید خوشنویسی ک

  برگزاری کارگاه آموزشی با حضور اساتید مجرب
  رونمایی تمبر جشنواره هفتم

  تشکیل بانک هنرمندان خوشنویس کشور
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 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)12(  
  
  

  دومین دوره
  انتخاب کتاب سال رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  همدان
  

  حسینیجناب حجه االسالم و المسلمین سید آقا : دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
انه و ابزار بزرگ در تأثیرگذاری و جذب مخاطب در زمینه کتاب به عنوان یک رس

) ع(رضا امام بارهموجود در های رضوی نقش بسزایی دارد، اکثر مطالب و آثار و نوشته فرهنگ
تواند  باشد و موضوعات دیگر که می در باب سیره و زندگی و احوال این امام همام می

ام بزرگوار برقرار کند چندان مورد شناخت زندگی این ام خصوصارتباط با مخاطب را در
سال رضوی  گرفته است در برنامه انتخاب کتابتوجه محققان و نویسندگان کشور قرار ن

این هدف مد نظر قرار گرفته است و نیز توجه دانشگاهیان، دانشجویان و حوزه علمیه به 
و  آراء و تأثیرات فرهنگ رضوی در تمامی رشته های دانشگاهی و حوزوی و گسترش

سوق یافتن تحقیقات دانشگاهی و پایان نامه های حوزوی و دانشگاهها به این امر از جمله 
  .اهداف کالن برنامه انتخاب کتاب سال رضوی همدان است
پس . در همدان برگزار شد 1388دومین دوره انتخاب کتاب سال رضوی سوم آبان ماه 

ب کتاب، مقاله، و پایان نامه به اثر در قال 262از ارسال فراخوان و مهلت مقرر تعداد 
گروه ادبیات فارسی، ادبیات  5دبیرخانه جشنواره واصل شد که پس از جمع بندی، آثار به 

نفر عرب، دین، کودک و نوجوان و تاریخ و جغرافیا تقسیم شد که در هر محور دو 
اب، جلد کت 13اثر تعداد  262آثار را داوری نمودند که در نهایت از بین  متخصص امر

تقدیر انتخاب شدند که در  شایسته یمقاله و پایان نامه به عنوان آثار برگزیده و دو اثر هم 4
  .اثر به عنوان آثار برگزیده مورد تقدیر قرار گرفتند 17مجموع  

  
  1مظهر تجلی کرامت انسانی) ع(و امام رضا) س(حضرت معصومه

داوند هستند و باید مظهر تجلی کرامت خ) ع(و امام رضا) س(حضرت معصومه ... 
  .کرامت آنها به دنیا معرفی شود

                                                           
در استان همدان و امام جمعه  ین طه محمدی نماینده ولی فقیهالد اهللا غیاث بخشی از سخنان آیت. 1

 و افتتاحیه دومین دوره انتخاب کتاب سال رضوی همدان در دیدار با اعضای ستاد اجرایی
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 هشتمین خورشید

در صورت بهره مندی دنیا از کرامت اهل بیت همه مشکالت از جامعه انسانی رخت بر 
  .بسته و دیگر هیچ انسان دردمند، بیچاره و گرفتاری در جامعه نخواهد ماند

کرامت را آبیاری ترین دین در عالم است و این دین آمده تا شجره طیبه  دین اسالم کامل
  .کند تا همه انسان ها از لئامت به دور باشند

 بهره مندی ازشناخت و همه مردم باید دهه کرامت را قدر دانسته و از این فرصت برای 
برای ارائه تصویری ) ع(و همچنین امام رضا) س(کریمه اهل بیت حضرت معصومه فضایل

  .ندزیبا از خصلت های انسانی به جهانیان استفاده کن
می تواند گام ) ع(ایجاد شناخت برای مردم راجع به شخصیت امامان و به ویژه امام رضا

در بسیاری مواقع ارائه .موثری در راستای الگو برداری مخاطبان از رفتار و کردار آنان باشد
و شخصیت آنان اثر بخش تر از ) ع(اطالعات در خصوص سیره زندگی ائمه معصومین 

  .ستچند مقاله و کتاب ا
و به تبع آن  امروز یکی از اهداف دشمنان اسالم مخدوش کردن چهره ائمه معصومین

های مختلف در راستای  ، باید با تمام توان خود با استفاده از شیوهارزش های اسالم است
اعم از عرفان، سیاست، اقتصاد، اخالق، ) ع(تبیین و ترویج ابعاد مختلف زندگی امامان

  .مه ریزی و اقدامات الزم را انجام دادبرنا... مداری و  دین
فرصت )س(زنان در جامعه امروز تأثیر زیادی در اجتماع دارند، میالد حضرت معصومه 

و بستر مناسبی برای شناساندن ابعاد وجود بانوان شاخص و الگوی اسالم به زنان جامعه و 
م باید از سخنرانان به تبع آن افزایش جایگاه دین در کشور است که برای رسیدن به این مه

  .توانمند و آثار تحقیقی و پژوهشی مناسب استفاده کافی و وافی را برد
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  
  1زمین است بخشی به احساسات مردم ایران  ، عمق)ع(جشنواره امام رضا

زمین است زیرا  در  یرانبخشی به احساسات مردم ا ، عمق) ع(جشنواره امام رضا... 
  . است تأثیر فراوانی داشته ،حوزه دین

در خصوص سیره و زندگی ی یکی از اهداف جشنواره به روز رسانی اثرات و تولیدات
 به این امرها  نامه پایان گیری جهتاز برکات این جشنواره  کهامام هشتم و دیگر معصومین 

  .می باشد
یرند، گ ها مانند تئاتر، معماری، شعر، کودک و نوجوان از این فرهنگ تأثیر می تمام حوزه

نوشتن کتابی است که تحول و روان شناختی و جامعه شناسی ها جمله بارزترین این ادعااز 
هنگام و بعد از  از نگاه معصومین و همچنین تنظیم پایان نامه ای در خصوص دعاهای قبل،

در این . باشد بندی این دعاها و چرایی آنها می بندی و طبقه و اولویت) ع(رضا زیارت امام
است که به همه اقشار جامعه نقش داده شود چرا که ضامن بقاء جشنواره سعی شده 

  .انقالب ما رابطه با مردم است
) س(و حضرت معصومه) ع(رضادر ایران با حضور امام  )ع(ائمه اطهار نقش عصمت

شود به صورتی  که نمی توان در حوزه فرهنگ و  حوزه اجتماعی نادیده گرفته نمیدر هیچ 
  . و نوجوان و شعر نقش ائمه را نادیده گرفتهای ادبیات کودک  در بخش

  

                                                           
السالم سید آقا حسینی، دبیر دومین دور انتخاب کتاب سال رضوی در مراسم  بخشی از سخنان حجت. 1

  افتتاحیه این همایش



٨٢  
  

 هشتمین خورشید

  
  فهرست برگزیدگان دومین دوره انتخاب کتاب سال رضوی

  

ف
ردی

 

  استان  پایان نامه/عنوان کتاب  بخش  نام خانوادگی نام و

  قم  قبله هفتم دین طاهر خوش  1
  تهران  رضوی سیره در زندگیمهارتهای دین دکتر محمدرضا شرفی  2
  تهران  )ع(جواد امام سخنانجامعرهنگف دین مسلم صاحبی  3
  قم  شهیده غربت دین یوسفعلی یوسفی  4

  دین  مهدی رجب زاده  5
کاربرد  های شناسی و جنبهمتنبررسی

با ) ع(شناسی زیارت نامه امام رضا
  نگاهی خاص به نظریه کنش گفتار

خراسان 
  جنوبی

6  
عباسعلی زارعی

  سبزواری
  قم  )ع( رضا امام سیره علمی و عملی  دین

  آبادی لفضل حسناابو  7
تاریخ و
  جغرافیا

سادات رضوی در مشهد از آغاز تا 
  پایان قاجاریه

خراسان 
  رضوی

  جلیل عرفان منش  8
تاریخ و
  جغرافیا

  چلچراغ شیراز
خراسان 
  رضوی

9  
بهمن براتی دشت

  بیاض
تاریخ و
  جغرافیا

  و فتنه واقفیه) ع(امام رضا
خراسان 
  رضوی

  سعید تشکری 10
ادبیات
  فارسی

  بار باران
خراسان 
  رضوی

  مجید مالمحمدی 11
ادبیات
  فارسی

  قم  ماه غریب من
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  کامران شرفشاهی 12
ادبیات
  فارسی

حدیث سلسله الذهب به روایت هنر 
  و ادبیات

  تهران

  خواه طیوری... عبدا 13
ادبیات
  فارسی

) ع(رضا هایی از امام ها و داستانقصه
  )ع(و امام موسی کاظم

  همدان

  ال السیدکم 14
ادبیات
  عرب

  قم  علی الجسر ببغداد

  محمد ابراهیم مالمیر 15
ادبیات
  عرب

  همدان  ایجاج االحزان

 مهدی خدامیان االرانی 16
ادبیات 
  عرب

  الصحیح فی فضل
  الزیاره الرضویه

  اصفهان
  و آران(

  )بیدگل

  منیره هاشمی 17
کودک و
  نوجوان

  پروانه حرم
خراسان 
  رضوی

  مسلم ناصری 18
وکودک

  نوجوان
  قم  جوان ترین ستاره

  ملیکا گلی 19
کودک و
  نوجوان

  تر از همیشه و دوچرخه خوشگل
خراسان 
  رضوی
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 هشتمین خورشید

  
  هیأت داوران دومین دوره انتخاب کتاب سال رضوی

  حجت السالم و المسلمین سید آقا حسینی
  دکتر عبداهللا نصرتی
  دکتر احمد حبیبیان
  دکتر هادی خدیور

  دکتر علی باقر طاهرنیا
  تر علی طاهریدک

  غالمرضا بکتاش
  زهره طارمی

  محمد پیله وریان
  عبداهللا مظاهری

  
  های جنبی دومین دوره انتخاب کتاب سال رضوی برنامه

  با حضور) س(برگزاری جشن دختران والیتمدار در روز میالد حضرت معصومه  -
  .مهمان تازه مسلمان از ترکیه و نیجریه 2

رضوی؛این نمایشگاه با حضور وزیر فرهنگ و  برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی -
در ) ع(تابلو عکس و خوشنویسی با موضوع امام رضا 100ارشاد اسالمی افتتاح شد و 

  .معرض دید عالقمندان قرار گرفت
  افتتاح کتابخانه تخصصی فرهنگ رضوی-
  مسجد 30جشن در  30 برگزاری-
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)13(  
  
  

  ششمین جشنواره
  ویهنرهای تجسمی رض

  
  :استان برگزار کننده

  فارس
  

  جناب آقای منصور طبیعی: دبیر
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 هشتمین خورشید

  
ششمین جشنواره هنرهای تجسمی رضوی در مجموعه فرهنگی و هنری حافظیه شیراز 

های  سازی، گل و مرغ، پوستر و گرایش های نقاشی، تذهیب، نگارگری، مجسمه در رشته
اثر به بخش  229کردند که  اثر شرکت 642نوین خوشنویسی برگزار شد، در این جشنواره 

  . جشنواره و نمایشگاه راه پیدا کرد
  

 1بزرگترین و ملی ترین جشنواره فرهنگی کشور است) ع(جشنواره امام رضا
تبدیل به یک جریان فرهنگی و یک حرکت ) ع( رضا جشنواره فرهنگی و هنری امام ...

است و از نظر فرهنگی  تأثیرگذار و زمینه ساز در جنبه های مختلف فرهنگی و هنری شده
تأثیر جشنواره را نباید فقط محدود به تأثیرگذاری آن در میدان هنر کنیم، بلکه باید اذعان 
کرد که این جشنواره بر همه رشته های فرهنگی و هنری تأثیر می گذارد و هیچ جایی از 

) ع(ضاجشنواره امام ر. نداشته باشد) ع( رضا کشور نیست که مشارکتی در جشنواره امام
  .بزرگترین و ملی ترین جشنواره فرهنگی و هنری کشور است

 ترین گسترده و ترین ملی هنری های رشته تعدد و تنوع وسعت، لحاظ این جشنواره از
 .رود می شمار به کشور های جشنواره

 بذر کاشتن) ع(رضا امام حضرت توسط ایران به سفر اجباری پذیرش دالیل از یکی
 .بود شیعیان دل در) ع(بیت اهل محبت و والیت به عشق

 مدیون را خود بودن شیعه از ای عمده بخش ایرانیان که بگوییم اگر نیست آمیز اغراق
 وجود از را بهره همین هم شیراز میان این در دانند می) ع(حضرت طوالنی سفر همین

 جمله از شهر این در موجود حضرت آن براداران ملکوتی بارگاه و برد) ع( رضا حضرت
) ع(حمزه ابن علی حضرت و) ع(حسین عالالدین سید حضرت ،)ع(موسی ابن احمد حرم

                                                           
 ارشاد و فرهنگ کل مدیر و رضوی تجسمی هنرهای جشنواره دبیر طبیعی، منصور انسخن از بخشی. 1

  جشنواره این اختتامیه در فارس اسالمی
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

 پیوسته خدا به روح و ملکوتی های بارگاه این. است ایشان وجود بزرگ بهره همین نشان
 فرهنگ زیرین سنگ را آنان باید بلکه هستند قیامت روز در ما شفیع تنها نه بزرگان این

 .کرد تصور ایرانی

  
  

  رگزیدگان ششمین جشنواره هنرهای تجسمی رضویاسامی ب
  

ف
ردی

  

  نام و
  خانوادگی نام

  توضیحات  رتبه  استان  رشته

تقدیر شدگان این   اول مرکزی نقاشی حسن قاسمی  1
مصطفی فرج : رشته

مجتبی /آبادی، سمنان
/ موالیی،یاسوج

مصطفی فتوح نژاد، 
مرضیه کازرونی، /شیراز
سعید اسکندری، /شیراز

  اراک

  دوم فارس نقاشی سعدیحمید ا  2

3  
  /معصومه امیرپور 
  سمیرا رفیعی

  نقاشی
  /کرمان
  مرکزی

  مشترکا سوم

4  
  جو محمد امین حق
  محسن زارع

  فارس  پوستر
برگزیده 
  شاهچراغ
  اول

  :تقدیر شدگان
  /میالد فروزنده، شیراز
 /محسن حضرتی، شیراز
  /زهرا شفیعی، شیراز

  بابل جعفرنژاد، سیدحسین
  دوم کرمان پوستر محمد علیزاده  5
  سوم کردستان پوستر فاطمه نصیری  6
  :یر شدگاندتق  اول گیالن تذهیب عسکر مرادی  7

  نازنین بهمانی،
  تذهیب  عطاءاهللا شاکری  8  زهرا معمر،

خراسان
  رضوی

  دوم
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 هشتمین خورشید

9  
/ سعیده ماوردی 
  لیال پورخانی

  تذهیب
خراسان
/رضوی
  تهران

  سوممشترکا 
  ونوس کرمی یگانه

  )هر سه از شیراز(

  نگارگری  لیال کیانی 10
خراسان
  رضوی

  اول
حمید :تقدیر شدگان

 /حسین زاده، مشهد
  احسان قائمی، تهران

  نگارگری  مهدی اسفیدانی 11
خراسان
  رضوی

  دوم

  سوم مازندران نگارگری صادق گنجوی 12

  گل و مرغ  مهدیه علی پور 13
خراسان
  رضوی

  اول

  :تقدیر شدگان
  مهسا روستا، شیراز

  گل و مرغ  دیجه احتشامیخ 14
خراسان
  رضوی

  دوم

15 
/فریناز فرهنگی

  سمیه شیرمحمدی
  گل و مرغ

خراسان
  رضوی

  سوم

  محسن توسلی 16
هایگرایش

نوین 
 خوشنویسی

خراسان 
  اول  رضوی

: تقدیر شدگان
احمدرضا حسن زاده و 
معصومه میری و مجید 

  /رستگار از شیراز
اهللا حسین زاده از  روح

  کرج
/ ضا عباسیمحمدر 17

  تراش یعقوب سنگ

هایگرایش
نوین 

 خوشنویسی

آ/مرکزی
 ذربایجان
 شرقی

  مشترکا سوم

  آذین ساداتی 18
مجسمه
  سازی

  اول  مازندران
ساچلی : تقدیر شدگان

نامورگلیان، 
پریسا خضابی، /شیراز

  تهران

  سارا راه انجام 19
مجسمه
  سازی

  دوم  تهران

  نبی اهللا مصدق 20
مجسمه
  سازی

  ومس  گلستان
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  :اسامی هیأت داوران

  دکتر اصغر کفشچیان مقدم، عبدالرسول حکیم، نفیسه ضرغامی: رشته نقاشی
اصغر تجویدی، دکتر مرتضی حیدری، محمد  علی: رشته نگارگری، تذهیب و گل و مرغ

  ولی محمد رحمانی
  پور کریمی علی راد، محمد جنگانی، محمد ایمانی علیرضا تل: خوشنویسی نوین های گرایش
  مرتضی ترسلی، علی محبوبی صوفیانی، مهرداد پرتو آذر: سازی مجسمه
 رضا حسن زاده، مهرزاد دیرینمحمدرضا اجابت، احمد: پوستر



٩٠  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)14(  
  
  

  چهارمین کنگره سراسری شعر رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  کرمان
  

  جناب آقای مهدی محبان: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
وی پیرامون زندگی و ابعاد مختلف شخصیت المللی شعر رض چهارمین کنگره بین

در همه قالب های شعری ) ع(هشتمین اختر تابناک آسمان والیت و امام حضرت امام رضا
تعداد  از اینشد که  واصل دبیرخانه کنگره شعر رضوی دراثر  93هزار و  2. برگزار گردید

گره شعرای برجسته اختتامیه این کن در مراسم. ر به مرحله نهایی کنگره راه یافتاث 50
  .خوانی پرداختند اسرافیلی به شعر بزرگی و حسین ده، احد آبادی همچون پرویز حبیب کشور
  

  1.اند الهام گرفته ینیاز فرهنگ د همیشه ینسرزم ینهنرمندان ا
، امروز با این سالح به جنگی طلبد در این شرایط سخت است و می زبان شاعر برنده ...
   ی امکاناتش به میدان آمده استکه دشمن با همه  برویم

  .استان کرمان سابقه بیش از یک دهه برگزاری جشنواره شعر رضوی را دارد
 یزدهتاکنون سو آغاز به کار کرد  74استان کرمان در سال  یجشنواره شعر رضو یناول

کرمان برگزار شده است  یگو ییوال یبا حضور شعرا یشعر رضو یدوره جشنواره استان
  .یمرا برگزار نموده ا یشعر رضو یبه استقبال مردم کنگره سراسر که با توجه

 یناند ا الهام گرفته ینیاز فرهنگ د همیشه یخ،طول تار در ینسرزم ینهنرمندان ا
 یشو سرا ینمود گسترده آن در معمار در تمام هنرها گذاشته و یلیبد یب یتجل پذیریتأثیر

  .شده است یشعرمتجل
آکنده از عشق و  ییاشعارشان را در فضا ،رده تا شاعرانفراهم ک یکنگره بستر ینا

  .کنند یکشور معرف یبه جامعه هنر یتمحبت اهل ب

                                                           
بخشی از سخنان مهدی محبان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان و دبیر کنگره شعر رضوی در . 1

  اختتامیه این کنگره
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 هشتمین خورشید

  
  

  اسامی برگزیدگان چهارمین کنگره سراسری شعر رضوی
  

  رتبه  شهر/استان  نام و نام خانوادگی ردیف

  اول چهار محال بختیاری  عبداهللا بروجنی  1
  دوم  کرمان زهرا عرب پور 2
  سوم  همدان  سلیمانی علی  3

  تقدیر  کاشان  صائم کاشانی  4

  تقدیر  جیرفت  علیجان سلیمانی  5

  تقدیر  مشهد  مجتبی ابوالقاسمی  6
  تقدیر  کرمان مهدی گنجی گوهری  7

  تقدیر  کرمان  نسترن موحدی نیا  8
  

  :اسامی هیأت داوران
  عباس براتی پور
  حسین اسرافیلی
  حمید مظهری

  

  :های جنبی برنامه
  جشنواره های مقدماتی شعر رضوی در شهرستانهابرگزاری 

  توسط هنرمند کرمانی هوشنگ سمندری) ع(اجرای نماهنگ امام رضا
  انتشار کتاب آسمان هشتم اشعار قرائت شده در سومین کنگره
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)15(  
  
  

  چهارمین جشنواره
  مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  اردبیل
  

  جناب آقای عظیم ابراهیم پور :دبیر
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 هشتمین خورشید

  
  

. استان اردبیل از دیرباز به ارادتمندی به خاندان عصمت و طهارت مشهور بوده و هست
مداحان و شاعران نام آوری که عندلیبان آستان اهل بیت هستند در مکتب عشق و والیت 

زاده که در  مداحان بزرگی همچون خاندان موذن. اند آور شده این استان پرورش یافته و نام
های گرم این مداحان برای  اردبیل به برکت وجود نفس. جهان تشیع نیز شهرت دارند

  بن  علی  حضرت از برکت .نمود می مناسب کشور خوانان  از مداحان و چاوشی میزبانی
با برگزاری جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی در اردبیل هر ) ع(الرضا موسی

خاستگاه مکتب تشیع و که آیند تا در این شهر  در اردبیل گرد هم می ساله مداحان کشور
 جهانهای هنر و آیین  عنوان یکی از جلوه خوانی را نیز به هنر شیعی است مداحی و چاوشی

  .تشیع به اقصی نقاط جهان صادر نمایند
اثر ارسالی از استان های کشور در دو بخش مدیحه سرایی  75در این جشنواره بیش از 

اثر در بخش چاوشی  14و چاوشی خوانی مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع از 
  .خوانی و هشت اثر در بخش مدیحه سرایی تجلیل شد

  
  1بزرگترین اتفاق فرهنگی و هنری کشور) ع(جشنواره امام رضا

گامی مهم در شناساندن نورانیت ) ع(رضا برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری امام... 
این جشنواره بزرگترین اتفاق . است) ع(رضا الحجج امام و در رأس آن ثامن ائمه اطهار

  .فرهنگی و هنری کشور است
فرهنگ رضوی در طول تاریخ تأثیر عمیقی در فرهنگ و زندگی ملت اسالمی گذاشته 

                                                           
شنواره و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اردبیل در اختتامیه پور، دبیر ج بخشی از سخنان عظیم ابراهیم. 1

 جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی



٩۵  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

فرهنگ رضوی و والیی در جهان اسالم و تشیع که با فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی . است
مبانی فکری و  سباشد بر این اسا است هویت ساز و هویت بخش می در هم ادغام شده

  .کند هنری نیز دارای هویتی اسالمی خواهد بود که در تمام گونه های هنری نمود پیدا می
این . و فرهنگ منور رضوی تنها تعلق به طیف و محدوده خاصی ندارد) ع(رضا امام

تمام جهانیان اعم از مسیحی و کلیمی و  فرهنگ به تمام جهان اسالم و حتی فراتر از آن به
وقتی گستره . همه را مجذوب و شیفته خود نموده است) س(دارد که کرامات اهل بیت... 

شود و فراتر از مرزها و در سطح  این جشنواره به سایر کشورهای جهان اسالم کشیده می
هل بیت و کنندگان هستیم خود نشانگر تأثیر فرهنگ ا المللی شاهد حضور شرکت بین

  .فرهنگ رضوی در جهان است
  
  

  
  1های اسالمی شده است سبب پایداری اندیشه) ع(رضا جشنواره امام

تواند نردبان تعالی و رسیدن  آن چه که پایدار است هنر است که بر مرکب جامعه می...
بشر تشنه امروز به . گنج عظیم معرفت ادبیات هدایتگر و ماندگار است. به اوج کمال باشد

  .ن گنج ارزشمند نیاز دارد تا خود را سیراب از معرفت و دانش کندای
المتین ائمه اطهار سبب  و توسل به حبل) ع(رضا جشنواره فرهنگی و هنری امام برگزاری

  .های اسالمی و انقالبی شده است پایداری و پیروزی اندیشه

                                                           
بخشی از سخنان فیروز احمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل در اختتامیه جشنواره مدیحه . 1

  سرایی و چاوشی خوانی رضوی



٩۶  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  ویخوانی رض سرایی و چاوشی جشنواره مدیحه فهرست برگزیدگان چهارمین
  

ف
ردی

  

  بخش/ رشته  نام و نام خانوادگی
رتبه کسب 

  شده
شهر/استان

  ستان
  اردبیل  تقدیر  مدیحه سرایی سید کاظم سیدی  1
  مشگین شهر  تقدیر  مدیحه سرایی جالل اسمعیلی  2
  اردبیل  تقدیر  مدیحه سرایی نادر جوادی  3
  قزوین  تقدیر  مدیحه سرایی عبدالحمید مرتضوی  4
  مشگین شهر  تقدیر  سراییمدیحه محمد اسمعیلی  5
  اردبیل  سوم  مدیحه سرایی سید محمد عاملی  7
  اردبیل  دوم  مدیحه سرایی مسعود غفرانی  8
  اردبیل  اول  مدیحه سرایی شهروز حبیبی  9

10 
گروه(حسینیمصطفی شاه

 )چاوشی خوانی شهرستان تفرش
  تفرش  برگزیده  خوانی چاوشی

  
  :اسامی هیأت داوران

  شاپور امانی
  زاده اهیعسگر ش

  موسی رجبی اصل
  

  :های جنبی برنامه
  )ع(نمایشگاه عکس حرم مطهر امام رضا



٩٧  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)16(  
  
  

  همایش شناخت اخالق و آداب رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  مرکزی
  

  جناب حجه االسالم والمسلمین علی هاشمی: دبیر



٩٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  

از نگاه ) ع(رضا امهمایش شناخت اخالق و آداب رضوی در دو بخش اصلی، اخالق ام
بردباری و شکیبایی در سیره  ،)ع(رضا ها، دینداری در پرتوی عمل در سیره امام روایت

، انعکاس )ع(رضا ، دین و اخالق به عنوان دو عنصر جدایی ناپذیر در سیره امام)ع(رضا امام
آداب رضوی در اینترنت و رسانه، اخالق و آداب رضوی در متون ادب فارسی،  اخالق و

ابشناسی کودک با موضوع اخالق وآداب رضوی، اخالق و آداب رضوی به روایت اهل کت
، و بخش ویژه الگوی صحیح مصرف در قرآن و )ع(سنت، اخالق و آداب زیارت امام رضا

  .برگزار گردید) ص(پنجم آبان ماه در سالن پیامبر اعظم) ع(سیره ائمه
 مقاالت داوران هیئت که شد ارسال همایش این دبیرخانه به کشور استان 29 از اثر 150
اثر در دو  16که در پایان از .دادند قرار بررسی مورد ویژه و اصلی بخش دو در را رسیده

  .بخش اصلی و ویژه تقدیر به عمل آمد
  

  1شیعیان باید پاسدار و مروج فرهنگ علوی و رضوی در جامعه باشند
ه امام  وارجشن. ر جامعه باشندشیعیان باید پاسدار و مروج فرهنگ علوی و رضوی د ...
  .در همه کشور باید مطابق با شأن و منزلت آن حضرت برگزار شود) ع(رضا

ای ماندگار است که هر کس به اندازه  ای از مکارم اخالقی و سرمایه قرآن کریم گنجینه
اخالقی را باید در فرهنگ رضوی، علوی و فاطمی  متهایتفسیر کرا، نوشد تشنگی از آن می

گرایی و مدارا در کشور  در سایه هم) ع(ی انبیالوجو کرد، مظهر تجلی صفات متعا جست
 .شود حاصل می

                                                           
 جمعه امام و مرکزی استان در فقیه ولی نماینده آبادی فنج دری قربانعلی " اهللا آیت سخنان از بخشی. 1

  رضوی آداب و اخالق شناخت همایش اختتامیه در اراک



٩٩  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

 پیروی با.کرد استفاده محتوا پر فرهنگی هنری، آثار از باید اطهار ائمه سیره معرفی برای
 اسالم از زیبایی و پایدار فرهنگ توان می رضوی و فاطمی نبوی، علوی، منش و سیره از

 .کرد حاکم جامعه در را) ص( محمدی ناب
  

 نشده شیطانی های وسوسه اسیر انسان تا شود می موجب) ع( بیت اهل دوستی و محبت
 .شود نزدیکتر خدا به و

 و کرد دفاع قرآن و اسالم از خوبی به خویش برکت با زندگانی دوران در) ع( رضا امام
 .کرد جلوگیری مسلمانان میان در مختلف های شبهه ترویج از کننده قانع های پاسخ با

  
  1است ایرانیان وظایف بزرگترین از یکی) ع(بیت اهل و رضوی آداب با آشنایی

ابراز ارادت شیعیان و به ویژه ایرانیان به ساحت مقدس و ملکوتی امامان همام، این ...
سفینه های نجات و رستگاری و گنجینه های پایان ناپذیر حکمت و عرفان و سعادت و 

تو گویی . از دیرباز با تاریخ و فرهنگ مردمان این مرز و بوم عجین گشته استپرهیزکاری 
رابطه ای عاشقانه در تار و پود اعتقادات آنان تنیده شده که وصف ناپذیر و ناگسستنی بوده 

  .آل اهللا نموده است» شیعه خانه«و این دیار کهن را 
شتمین اختر تابناک آسمان در این میان مردم ایران مفتخرند که میزبان مضجع شریف ه

باشند و هر روز آن مرقد مطهر را  ـ )ع(حضرت علی بن موسی الرضا ـ امامت و والیت
  .همچون نگینی درخشان در برگیرند

هر چند این عشق و ارادت شیعیان حدیثی کهن از حیات طیبه همراه با آزاد اندیشی، 
کند اما کیست که نداند  میروایت  عدالت و عزت طلبی و خدا محوری و زیبا دوستی را

                                                           
بخشی از سخنان حجت السالم و المسلمین علی هاشمی، دبیر جشنواره و مدیر کل فرهنگ و ارشاد . 1

  اسالمی استان مرکزی در اختتامیه همایش شناخت اخالق و آداب رضوی



١٠٠  
  

 هشتمین خورشید

کسب معرفت حقیقی به شأن و منزلت و سیره این مصابیح هدایت باهدف پیاده نمودن آن 
  .در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی، یگانه راه سعادت و بهروزی است

 برای است، ایرانیان وظایف بزرگترین از یکی) ع(بیت اهل و رضوی آداب با آشنایی
  . شود نمی احساس سنی و شیعه بین تفاوتی الهی فریضه این انجام

  

 جامعه در) ع(رضا  امام منش و سیره امیدوارم با برگزاری این جشنواره هر چه بیشتر
  .بکوشند کشور تعالی راستای در حضرت آن از الگوگیری با همگان و شود ساری و جاری

  
  اسامی برگزیدگان همایش شناخت اخالق و آداب رضوی

  

ف
ردی

  

  رتبه  شهر/استان  عنوان مقاله  نام خانوادگی نام و

 رمضان قوامی دربندی  1
در  قرآنتالوت و اهمیتآداب

  )ع(رضا اندیشه و عمل امام
خراسان
  رضوی

  اول

  محمد اسمعیل زاده  2
جلوه هایی از اخالق رضوی 

  در قصاید فارسی
  دوم  تبریز

  حامد رفعت جو  3
ای از آداب و تحلیــل شــمه

 بیهقی یخرضوی در تار اخالق
استان 
  مرکزی

  سوم

4  
زهرا/علی صحبت لو
  جعفری

ــی از   ــت اخالق بررســی تربی
  دیدگاه رضوی

  چهارم  زنجان

  بهارک بسامی  5
از نگـاه  )ع(اخالق امام رضا

  روایات
  پنجم  کرمانشاه

  ششم تهران سنتاهل دیدگاه از )ع(رضاامام فاروق صفی زاده  6

7  
حمیده/ثنا بغالنی

  سلطانی
  هفتم  خوزستان  )ع(م رضااخالق اما



١٠١  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  مدینه اکبری  8
از نگـاه  )ع(رضـااخالق امام

  ها روایت
  تبریز

  هشتم
  )مشترک(

9  
 /علی کلهرمحمد

  معصومه باقری نژاد
صبر و بردبـاری در سـیره و   

  کالم رضوی
  قم

  هشتم
  )مشترک(

  حسین هاونگی  10
الگــوی صــحیح مصــرف در 

  قرآن و سیره ائمه
خراسان
  جنوبی

  اول
  )ویژه بخش(

  گلی حجت فر  11
الگــوی صــحیح مصــرف در 

  قرآن و سیره ائمه
  بیجار

  دوم 
  )ویژه بخش(

12  
نجمه سادات

طاهره  /حجازی
  شریفی

الگــوی مصــرف در قــرآن و 
  سیره ائمه

  کاشان
  سوم

) ویژه بخش(
  مشترک

  محمد امراه زاده  13
الگــوی صــحیح مصــرف در 

  قرآن و سیره ائمه اطهار
  شوط

  سوم
) ویژه بخش(

  مشترک

  
  :ضای هیأت علمیاع

  القضاتی بیگی، پیمان عین علی زاده، دکتر عباسعلی حیدری، علیرضا حاجی دکتر رضا باقی
  

  :اسامی هیأت داوران
  دکتر محمود قیوم زاده دکتر عباسعلی حیدری، دکتر رضا باقی زاده،



١٠٢  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)17(  
  
  

  پنجمین جشنواره ملی داستان کوتاه
  کبوتر حرم

  
  :ندهاستان برگزار کن
  سمنان

  
  جناب آقای امیرعلی عموزاده: دبیر



١٠٣  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

 الهی حکیم تاالر در حرم کبوتر رضوی کوتاه های داستان ملی جشنواره پنجمین
  .کومش سمنان به مدت دو روز برگزار شد فرهنگسرای

نفر به دبیرخانه پنجمین جشنواره داستان کوتاه حرم ارسال شده که  365اثر از  511
قم و فارس بوده  اصفهان، تهران، سمنان، های خراسان رضوی، به استانبیشترین آن متعلق 

اثر را به عنوان آثار برتر معرفی کردند که در مراسم اختتامیه جشنواره  8، هیأت داوران است
نفر نیز که هیات داوران داستانهای آنان را  20از  جشنواره در این  همچنین. تقدیر شدند

نفر در بخش ویژه جشنواره  17در این جشنواره . گردیدتجلیل  شایسته تقدیر دانست
اصالح الگوی مصرف نیز شرکت کردند که هیأت داوران هیچ یک را به عنوان برگزیده 

  .انتخاب نکرد و تنها از سه نفر تقدیر شد
  

  1کاری خداپسند و مردم پسند است) ع(رضا برگزاری جشنواره امام
  .کاری خداپسند و مردم پسند است) ع(مام رضابرگزاری جشنواره فرهنگی و هنری ا... 

و شأن و مقام ایشان در این جشنواره باید کامالً رعایت شود، و ) ع(حرمت امام رضا
امام هشتم بین . معرفی شود) ع(سعی شود مقام و معنویت و جالل و جبروت حضرت رضا

یاد نیست و ما اما متأسفانه شناخت از آن حضرت ز .ائمه مشهور به عالم آل احمد هستند
جزو همسایگان آن حضرت هستیم معرفت مان ضعیف است و در خصوص مقام و که هم 

کسانی که در این جشنواره شرکت می کنند .منزلت آن حضرت آشنایی کامل وجود ندارد
شناس باشند؛ جنبه معنوی جشنواره باید زیاد باشد و تعریف و ) ع(حتماً باید امام هشتم
  .را داشته باشد) ع(باشد و نقش معرفی این امام همام) ع(تجلیل از امام هشتم

                                                           
ز سخنان آیت اهللا شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در جشنواره داستان بخشی ا. 1

  کوتاه کبوتر حرم



١٠۴  
  

 هشتمین خورشید

امام شناسی یکی از . این وظیفه ماست که ائمه را بشناسیم و به دیگران معرفی کنیم
خواهند در این جشنواره داستان بنویسند باید امام هشتم را  کسانی می. اصول دین ما است

ه باشند و به زندگی ایشان آشنا زندگی آن حضرت را بارها مطالعه کرد. شناخته باشند
ی جهات علمی امام نیز پرداخته شود، هم از جهات سیاسی و هم  همهبه باشند، ضمناً باید 

بیان شود، هر حرفی ) ع(درس هایی از اخالق امام هشتم). ع(به جریان اخالقی امام هشتم
  .پسند باشدباشد تا همه  ]زندگی ایشان[  شود بر اساس اصل  هم که از ایشان نقل می

  
  

  1دینی منابع ارزشمندی برای خلق آثار فاخر و ماندگار هنری است موضوعات
موضوعات دینی و مذهبی منابع ارزشمند و عظیمی برای خلق آثار فاخر و ماندگار ... 

  .فرهنگی و هنری است
خوشبختانه مردم عزیز ایران و نویسندگان و هنرمندان به واسطه عالقه فراوانی که به 

دارند در چنین فراخوان هایی عاشقانه شرکت می کنند و با ) ع(و اهل بیت) س(ه اطهارائم
به یقین وقتی استقبال فراوان . دهند استقبال صمیمانه ، شیفتگی و دلباختگی خود را نشان می

های این  رسیم که برگزاری جشنواره بینیم به این نتیجه می نویسندگان و هنرمندان را می
و اندازه خود در فضای فرهنگ و هنر تأثیرگذار است و البته مؤثر هم واقع چنینی به سهم 

  .ها رها نشود و ادامه دار باشد شود که جا دارد این گونه حرکت می
چون انتشار پیام و اندیشه از حوزه فرهنگ تأثیر فراوانی دارد برگزاری جشنواره ها و 

و مذهبی از جایگاه باالیی برخوردار مسابقات متنوع فرهنگی، هنری نیز با موضوعات دینی 
در نهایت هدف همان انتقال ارزشهای اسالمی و بسط و گسترش فرهنگ دینی و . است

  .است) ع(روش و منش ائمه اطهار

                                                           
بخشی از سخنان امیرعلی عموزاده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سمنان و دبیر جشنواره کبوتر حرم . 1

  در این اختتامیه جشنواره
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  اسامی برگزیدگان جشنواره داستان کوتاه کبوتر حرم
  

ف نام و نام خانوادگی عنوان اثر رتبه استان
ردی

 

یاهی روی گونهمردی گرد با خال س اول قم  1 تیمور آقا محمدی

 2 مهدی یوسف پور کبوترهای عادتی دوم رضوی خراسان

ها ای دیگر میان دستصبح دوشنبه سوم سمنان  3 حامد امامی

چهارم تهران  نفیر خانه
خسرو عباسی

 خودالن
4 

 پنجم رضوی خراسان
شود خودت را از مرداب غمی می

 سنگین باال بکشی
دهوحیده ابراهیم زا 5 

 6 فاطمه روحی شناسدفقط آقا مرا می ششم سمنان

 7 ایرج افشاری اصل ضامن آهوان سرزمین مادری هفتم تهران

 8 مهدی زارع )ع(رضاآقای امام هشتم فارس

  
  :اسامی هیأت داوران

  اسماعیل همتی
  فاطمه سرمشقی

  فیروزه زنوزی جاللی



١٠۶  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
)18(  

  
  

  چهارمین جشنواره ملی
  های رضوی در هنرهای سنتی جلوه

  
  :استان برگزار کننده

  اصفهان
  

  جناب آقای سید علیرضا حسینی: دبیر



١٠٧  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

 با همزمان مهرماه 28 اصفهان سنتی هنرهای در رضوی های جلوه جشنواره چهارمین
 رضا امام حضرت سعات با میالد و) علیها اهللا سالم( معصومه فاطمه حضرت برکت با والدت

 .شد گزاربر اصفهان در) ع(

 سازی، مینا سازی، خاتم قلمزنی، مرغ، و گل تذهیب، نگارگری، های رشته هنرمندان
 خانه دبیر به اثر 402 ارسال با... و سنتی های دوخت منبت، معرق، مشبک، سفال، کاشی،

 .کردند شرکت جشنواره این در اصفهان سنتی هنرهای در رضوی های جلوه جشنواره
  

 1تر تجلی ذوق هنرمندان استبس) ع(جشنواره امام رضا

مردم نه تنها در ایران بلکه در دنیا اعتقادات و ارتباط عاطفی و اعتقادی خاصی به ائمه ...
با ) ع(اطهار و علی الخصوص امام رضا علیه السالم دارند، بر این اساس جشنواره امام رضا 

  .زمینه فراوان استمندان در این همه ابعادش مخاطبان زیادی دارد و بستر تجلی ذوق هنر
المللی و جهانی است و محدود و  رضا علیه السالم یک شخصیت فرامکتبی و بین امام

مسلمان هم به این حضرت اعتقادات بلکه مردم غیر ،محصور و تنها متعلق به شیعیان نیست
از تز سیاسی و الهی و دینی  با استفاده بسیاری دارند و مجریان و مسئوالن این جشنواره

این  و جهت اسطوره سازی و الگوسازی این بخش از زندگی حضرت تالش کنند امام
رضا  با عنایت حضرت حق و ساحت مقدس خود حضرتالمللی نمایند  فرهنگ را بین

، برای این امر الزم لمللی شده و باید گسترش داده شودا السالم این امر نهادینه و بین علیه
اری نمایشگاههای عکس و آثار منتخب است تمهیداتی صورت گیرد از جمله برگز

مسلمانان و غیر مسلمانان خارجی در کشورمان تا انعکاس این جشنواره در اذهان افراد 
کنندگان  خارجی و اروپایی مشخص گردد و همچنین بالعکس آثار منتخب ایرانیان و شرکت

ی اروپایی هایی در کشورهای پاکستان، هندوستان، لبنان و حتی کشورها کشور طی رایزنی
  .فرهنگ رضوی به خوبی اشاعه شود برگزار شود تا این تبلیغات و

                                                           
ده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در خصوص جشنواره بخشی از سخنان بهروز جعفری، نماین. 1

  )ع(فرهنگی و هنری امام رضا



١٠٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  
  1ای ارزشمند است های رضوی گنجینه آثار ارسالی به جشنواره جلوه

 هنرمندان خصوصاً و هنرمندان وعالقه عشق به توجه با شد می بینی پیش که همانگونه...
 شرکت برای خوبی استقبال نرمندانه ،)السالم علیه(رضا امام حضرت به تجسمی هنرهای

 را خود ارادت و عشق خود هنری رشته در آثارهنری خلق با هریک و اند داشته درجشنواره
  .اند  داده نشان هشتم امام به

ای ارزشمند و گرانبها  های رضوی گنجینه آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره جلوه
  .به آن استمرار داشته باشدامیدواریم این جشنواره و حرکتهای مشااست، 

                                                           
بخشی از سخنان علیرضا حسینی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان و دبیر جشنواره جلوه های . 1

  رضوی در هنرهای سنتی در اختتامیه این جشنواره
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  های رضوی در هنرهای سنتی برگزیدگان جشنواره جلوه

  

ف
ردی

  

  مقطع سنی  رشته/ بخش  نام نام خانوادگی

  جوانان  مینا سازی  مژده نجد  1
  جوانان  مینا سازی  مهدی حیدری  2
  جوانان  مینا سازی  رسول امینی  3
  بزرگساالن  مینا سازی  منیر صالحی زاده  4
  بزرگساالن  مینا سازی  میرلوحیافشین   5
  جوانان  فیروزه کوبی  محمد حسن جعفری  6
  بزرگساالن  خاتم سازی  عباسعلی ایوبی  7
  جوانان  قلمزنی  بابک خوئی  8
  جوانان  قلمزنی  حسین نیسانی  9
  جوانان  قلمزنی  محمد کرمی 10
  بزرگساالن  قلمزنی  منصور حافظ پرست 11
  بزرگساالن  قلمزنی  مهناز رحیمی 12
  بزرگساالن  قلمزنی  اکبر حمصی 13
  جوانان  منبت  عباس جاللی کیا 14
  جوانان  منبت  فاطمه راسخی پور 15
  جوانان  منبت  حسین روحی 16
  جوانان  منبت  سمانه شمس 17
  بزرگساالن  منبت  حمیدرضا ابوطالبی 18
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 هشتمین خورشید

  بزرگساالن  مشبک -منبت   مهدی طوسی 19
  نجوانا  برش ساقه گندم  محمد کرمیان فر 20
  بزرگساالن  برش ساقه گندم مجید ورپائیان 21
  جوانان  معرق  ام البنین احمدیان 22
  جوانان  معرق  رامونآسیدرضا  23
  جوانان  معرق  محسن کاوه 24
  جوانان  معرق  سهیال سالمی 25
  بزرگساالن  معرق  زهرا شاه طوسی 26
  بزرگساالن  معرق  اکبر شاهمندی 27
  جوانان  نگارگری  مهدی فرخی 28
  جوانان  نگارگری  میثم نیلی 29
  جوانان  طراحی فرش  مهدیه سلیمی بنی 30
  بزرگساالن  طراحی فرش  راضیه زمانی علویچه 31
  بزرگساالن  طراحی فرش  ایران حدادگر 32
  بزرگساالن  طراحی فرش  علی دادخواه 33
  جوانان  بافت فرش  امیر فیض الهی نیا 34
  جوانان  تذهیب  مهدی دانایی 35
  جوانان  تذهیب  ه رضویهسود 36
  جوانان  تذهیب  آسیه نصر اصفهانی 37
  بزرگساالن  تذهیب  نسیم سوفسطایی 38
  بزرگساالن  تذهیب  مهدی ایرانی 39
  بزرگساالن  تذهیب  آرمین سبحانی 40
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  جوانان  گچبری  روزبه شمسه 41
  جوانان  الیه چینی  سعید طباطبائیان 42
  ساالنبزرگ  الیه چینی  منصور خادم خراسانی 43
  جوانان  معرق کاشی  سعیده درودی 44
  جوانان  سوخت چوب  مرتضی نداف 45
  جوانان  سرامیک -سفال  شفیعیسید میرمحمد میر 46
  جوانان  سرامیک -سفال   مریم مردانی 47
  جوانان  سرامیک -سفال   مبینا محزون 48
  جوانان  سرامیک -سفال   عالیه نجفی 49
  بزرگساالن  سرامیک -سفال   ملیحه سلطانی 50
  بزرگساالن  دوخت سنتی  زینب سادات عارفی 51
  بزرگساالن  دوخت سنتی  معصومه رضوی 52
  بزرگساالن  دوخت سنتی  فائزه تفضلی 53
  بزرگساالن  قطائی پارچه  گلبهار حیاتی 54
  جوانان  حجم چوب  مریم تجویدی 55
  بزرگساالن  مشبک فلز  محمد سعید پرورش 56
  بزرگساالن  فلز مشبک  سید جواد سقائی 57
  بزرگساالن  مشبک فلز  اعظم فرقانی 58
  جوانان  تراش سنگ  قاسم خیر آبادی 59
  بزرگساالن  تراش سنگ  کوکب گنجعلی 60
  بزرگساالن  تراش سنگ  مهدی نیک پرور 61
  جوانان  نقش برجسته سفال  احسان جمشیدی 62
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 هشتمین خورشید

  
  :اسامی هیأت داوران

ی اصغر تجویدی، علیرضا خواجه احمد رضا غازی، کمال مسائلی، مهرداد صدری، عل
عطاری، مهدی علمداری، احمد کوشش، محمد فخری، منوچهر خادم ملت، سید محمد 

  )ناظر(فقیهی، روبن یروشالمی، ژاله ترابی، مینا نصیری، نسترن عکاشه
  

  :برنامه جنبی
  هنرمندان شرکت کننده در جشنواره نمایشگاه آثار هنری
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول
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  ن جشنوارهسومی
  سفرنامه نویسی رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  آذربایجان شرقی
  

  جناب آقای احمد احمدی منش: دبیر
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با موضوع سفر به مشهد » دخیل عشق«نویسی رضوی با عنوان  سومین جشنواره سفرنامه
ر ران پیاده، سفیهای دیگران، زا ، نقل از سفرنامه) ع(الرضا موسی بن مقدس و حرم مطهر علی

  .شرقی برگزار شد ها به دو زبان فارسی و آذری در آذربایجان کاروانها و هیأت
استان کشور شرکت کردند که بیشترین آثار مربوط به  28اثر از  558در این جشنواره 

  .آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و فارس بود
  

  1آیینه تمام نمای عشق و عالقه مردم) ع(جشنواره امام رضا
برای آیندگان آیینه تمام نمای عشق و عالقه ) ع(رضا ه فرهنگی و هنری امامجشنوار... 

اگر ما بتوانیم از آن فیض سرشار و نامتناهی استفاده ببریم . مردم این عصر کشورمان است
  .بسیاری از مشکالت فکری، فرهنگی و هنری ما حل خواهد شد

زیادی که برایش روی  های خود را بشناسد هجمه) عج(در واقع کسی که امام زمان 
تواند راه صحیح را انتخاب کند و گرنه ممکن است  آورد به وسیله امامت و والیت می  می

یک نفر داعیه قرآن داشته باشد و عالم و عابد باشد اما اگر در امامت و والیت مشکل داشته 
اعمال  لذا به خاطر امامت و والیت است که کلیه عبادات و. باشد ممکن است پایش بلغزد

  .شود ما قبول می
که در سراسر کشور ما بتواند مشکالت ) ع(امیدوارم جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

  .سیاسی را برطرف و شادابی فرهنگی و هنری را برای کشور به ارمغان بیاورد
  

                                                           
ی آذربایجان شرقی و دبیر جشنواره سفرنامه نویسی بخشی از سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالم 1

  رضوی در اختتامیه این جشنواره
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  نویسی رضوی اسامی برگزیدگان سومین جشنواره سفرنامه
  

ف
ردی

  

  رتبه  استان  عنوان اثر  خانوادگی نام و نام

  اول  آذربایجان شرقی سفر عشق علی ناصری 1
  دوم  زنجان دو راهی دره دراز مریم تاراسی 2
  سوم خراسان رضوی سلطان خراسان غالمرضا بهرام پور 3
  

  :اسامی هیأت داوران
  معصومه سپهری
  عبدالمجید نجفی

  زاده عباس داداش
  عزیز خدایی
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  المللی ه بینچهارمین جشنوار
  )ترکی آذری(شعر رضوی 

  
  :استان برگزار کننده
  آذربایجان غربی

  
  جناب آقای محسن غفاری آذر: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

 زبان ترک شاعران شرکت با) آذری ترکی،( رضوی شعر المللی بین جشنواره چهارمین
: مسابقه بخش دو در اروپا و میانه آسیای هندوستان، روسیه، کشورهای و کشور سراسر

 حضرت و) ع( رضا امام حضرت واحوال آثار سیره و مناقب و فضایل شرح به مربوط عاراش
 اکرم  رسول حضرت احوال و آثار سیره مناقب، فضایل، شرح جنبی بخش و )س( معصومه

 به مدت دو روز در ارومیه برگزار مصرف الگوی واصالح) س( زهرا وحضرت) ص(
اثر از  400داخلی و خارجی ارسال شد که  اثر از شاعران 460به این جشنواره  .گردید

شاعر ایرانی و خارجی در  100اثر از شاعران خارجی بود و بیش از  60شاعران داخلی و 
  .اختتامیه این جشنواره حضور داشتند

  
  1 )ع(امام رضات دینی و عرفانی ایران حول محور غنای ادبیا

  

دبیات دینی و عرفانی ایران را ا) ع(رضا محوریت قرار دادن مباحث مربوط به امام... 
  .سازد تر می غنی

ادب خیزی استان آذربایجان غربی و گرایش شدید مردم این استان به سمت اعتقادات 
گیری چنین  ناب اسالمی و فرهنگ رضوی باعث شده است تا زمینه الزم برای شکل

  .جشنواره هایی فراهم شود
در اکثر نقاط کشور تعالی و رشد ) ع(رضا  برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری امام

  .فرهنگی مردم والیت مدار این کشور را در پی خواهد داشت

                                                           
در جشنواره شعر رضوی  السالم و المسلمین غالمرضا حسنی، امام جمعه ارومیه سخنان حجتاز بخشی . 1

  ترکی آذری
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هنر رساترین شیوه برای انتقال مفاهیم فرهنگی و معنوی و اشاعه آن به سراسر جهان 
هایی باید همواره در تالش باشند تا خود را به  است، شرکت کنندگان در چنین جشنواره

هیچگاه تالش در چنین . ه و کیفیت تولیدات خود را افزایش دهندلحاظ ذهنی تقویت کرد
گیرد، هنرمندان برای خلق اثر مرتبط با موضوع جشنواره  خود نمی هایی رنگ کهنگی به زمینه

باید مطالعاتی در زمینه احادیث و روایات رضوی داشته باشند چرا که تنها از این راه 
واالی آن امام همام افزایش داد و موجبات توان دانش افراد را نسبت به شخصیت  می

  .گسترش فرهنگ رضوی در میان هنرمندان و سایر مخاطبان این جشنواره را فراهم کرد
باعث شده است تا در حیطه فرهنگ ) ع(رضا برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری امام

ار فاخری رضوی هنرمندان بسیاری تحت تأثیر قرار گرفته و با همت و تالش روز افزون آث
مضامین و مفاهیم فرهنگ رضوی شایسته پرداختن توسط هنرمندان و  .را پدید آوردند

  .مطرح کردن آن در سطح جهانی برای الگو پذیری سایر ملل است
  
  



١١٩  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
فرهنگ رضوی توانسته بر مخاطبین تأثیر  حوزههای برگزار شده در  جشنواره

  1گذاردب
ی ارزشی هستند که اهمیت و شایستگی مضامین مربوط به فرهنگ رضوی مفاهیم.... 

  .کند پرداختن به آن توسط هنرمندان را دو چندان می
مضامین مذهبی با رویکرد تجلی فرهنگ رضوی در آثار هنرمندان موجب گردیده 
هنرمندان در خلق آثار هنری توجه شایسته و عمیقی به مباحث رضوی نمایند و در حیطه 

 حوزههای هنری برگزار شده در  جشنواره. بپردازند مذهبی به خلق آثار - هنر مفهومی
. فرهنگ رضوی عالوه بر اصالت بخشی به هنر توانسته بر هنرمندان و مخاطبین تأثیر گذارد

به همین جهت موضوعات مربوط به فرهنگ رضوی از آن دست مفاهیم ارزشی است که 
چنین آثار به . مایداهمیت و شایستگی پرداختن به آن توسط هنرمند را دو چندان می ن

اعتبار محتوایی آن تأثیری ماندگار بر مخاطبین خویش دارند و فرهنگ رضوی با شتابی 
  .چشمگیر در جهان گسترش پیدا می کند

با توجه به گستره زبان ترکی آذری در حوزه ادبیات معاصر ایران چندین استان کشور و 
بسیاری و سابقه تاریخی جای جای میهن اسالمی و نیز وجود شاعران آذری سرای 

تأثیرگذاری شاعران آذری سرا و پارسی سرای خطه آذربایجان در حوزه فرهنگ و ادب 
این سابقه و . ایران که آثار موجود تاریخی و معاثر در این باره به هزاران مجلد می رسد

قلمرو فرهنگی و وجود چند کشور مستقل آذری و ترک زبان اروپا تا آسیای میانه ین 
یت را در زبان ترکی آذری و شاعران آن ایجاد می کند که جشنواره شعر مستقل از زبان ظرف

ملی در کشور به صورت بین المللی برگزار گردد و این می تواند کمک بسیار موثری در 
  .فرهنگ رضوی و تولید آثار ادبی بسیار فاخر در این زمینه باشد متعمی

                                                           
یر جشنواره بخشی از سخنان محسن غفاری آذر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی و دب. 1

  شعر رضوی ترکی آذری در این جشنواره



١٢٠  
  

 هشتمین خورشید

  
  

دهمایی مشترک شاعران در شناخت محملی برای گر) ع(جشنواره امام رضا
  1)ع(بیش از پیش امام هشتم

برگزاری جشنواره شعر رضوی به زبان ترکی و آذری در ارومیه تأثیر مثبت در ارتباط ... 
با انتقال پیام اسالم و اهل بیت عصمت و طهارت دارد که باید نسبت به برگزاری این 

  .یده شودها از سوی دولت ایران اهتمام بیشتری ورز برنامه
شعرای  وظیفه شاعران سراینده اشعار پیرامون اهل بیت بسیار خطیر و حساس است،

آذری زبان باید نسبت به سرودن شعرهایی تالش کنند که عالوه بر شکل ظاهری زیبا از 
  .نظر محتوا غنی بوده و انتقال دهنده یک پیام دینی و اشاعه دهنده آن باشند

دن شخصیت اهل بیت وسیله ای برای دست یافتن به سرودن شعر با محوریت قرار دا
  .هدف واالی دینی است

این جشنواره برنامه ای عالی است چرا که به عنوان بهانه ای قرار داده شده است تا در 
همه شاعران مشترک العقیده گرد هم آمده و اقدام به آشنایی ) ع(روز بزرگ میالد امام رضا

  .م کنندبا شخصیت بزرگوار این همابیشتر 

                                                           
بخشی از سخنان داوود حاج ناصری وابسته فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در جمهور خود مختار . 1

  نخجوان



١٢١  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  اسامی برگزیدگان بخش ملی چهارمین جشنواره بین المللی شعر رضوی ترکی آذری
  

  رتبه کسب شده  شهر/استان نام نام خانوادگی ردیف
  اول  ارومیه/آذربایجان غربی سعید سلیمانپور  1
  دوم  تبریز/آذربایجان شرقی صالح سجادی  2
  سوم  ارومیه/آذربایجان غربی حمید واحدی  3
  چهارم  ارومیه/آذربایجان غربی د افخمی نیااح  4
  پنجم  تبریز/آذربایجان شرقی اکبر شفیعی  5
  اول بخش جنبی  تکاب/میاندوآب رعنا امیریان/وحید طلعت  6
  دوم بخش جنبی  زنجان/تبریز شعبان کریمی/اد حسینیجس  7

  
  کی آذریاسامی برگزیدگان بخش بین الملل چهارمین جشنواره بین المللی شعر رضوی تر

  

  رتبه کشور نام نام خانوادگی ردیف
  اول  جمهوری آذربایجان واله موسی اف  1
  دوم  جمهوری آذربایجان کامل باقراف  2
  سوم  جمهوری آذربایجان الناز حسن آوا  3
  اول بخش جنبی ترکیه موسی آیدین  4
  دوم بخش جنبی آلمان والیت آیتان  5

6  

حرم ضغیم م/عاصم علی اف/خاطره خالد آوا
رجب / صفر اولوز/ داود حاجی ناصری/اف

نورس رشید /عدنان محمد عزت/ حسن علی
 حسین یالچین/علی

  تقدیر

  



١٢٢  
  

 هشتمین خورشید

  

  :اسامی هیأت داوران
  عبداهللا بحرالعلومی

  امین صدیقی
  حاج علمدار قلی اف

  
  :های جنبی برنامه

  برپایی نمایشگاه عکس حرم تا حرم
  برگزاری جشن زیر سایه نور

  دستی و کتاب در موزه مرکزی باکو رضوی و آثار حجمی، صنایع ه عکسبرگزاری نمایشگا
  اکران فیلم های کوتاه و منتخب جشنواره های داخلی در باکو 

  )ع(پخش فتوکلیپ سه بعدی حرم امام رضا
  



١٢٣  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)21(  
  
  

  چهارمین جشنواره
  )ع(ای به امام رضا  نامه

  
  :استان برگزار کننده
  مازندران

  
  آقای هادی ابراهیمی جناب: دبیر



١٢۴  
  

 هشتمین خورشید

  
خواستند با امام خود در  استان مازندران چهارمین سال است که میزبان کسانی بود که می

هزار  12زمین خراسان درد دل کنند و امسال دل گویه های خود در را در قالب بیش از 
  .نامه در میان گذاشتند

) سال 7-10( کودکان: در چهار مقطع سنی) ع(ای به امام رضا چهارمین جشنواره نامه
برگزار شد که ) سال به باال 31(بزرگساالن ) سال 16-31(جوانان) سال 10-15(نوجوانان
هزار نامه به این جشنواره رسید که توسط اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در  12بیش از 

به  مجموع نامه های برگزیده این جشنواره در کتابی به نام نجوای دل. دو مرحله داوری شد
  .چاپ رسیده است

هایی هستیم که از چشمه زالل ارادت به  ها و جان پاره در این جشنواره شاهد دل نوشته
  .نشأت گرفته است) ع(علی بن موسی الرضا 

  

  1جریان ساز فرهنگ رضوی است) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا
سته ای را در عرصه جایگاه برج) ع(المللی فرهنگی و هنری امام رضا جشنواره بین... 

فرهنگ و هنر کشور به خود اختصاص داده است و اقبال هنرمندان و فرهیختگان را به 
  .همراه داشته است

) ع( تواند از زبان فرهنگ و هنر زمینه حضور تمام دوستداران اهل بیت این جشنواره می
  .امعه باشدرا در این رویداد فرهنگی عظیم فراهم آورد و جریان ساز فرهنگ رضوی در ج

در قالب فرهنگ و هنر به جامعه به ویژه نسل جوان ) ع(بیان نقش و جایگاه امام هشتم
  .می تواند تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد

گنجینه ای غنی که از آثار فاخر و پربار رضوی پدید می آید باید به عنوان میراثی 
  .ماندهای آینده به ارمغان ب ارزشمند و سرشار از عشق برار نسل
                                                           

  )ع( به امام رضا ای نامهی  در جشنواره بخشی از سخنان سید محمد کریمی، استاندار مازندران. 1



١٢۵  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

توانسته است در مدت کوتاه جایگاه واقعی خود را در ) ع(ای به امام رضا جشنواره نامه
فضای فرهنگی و هنری استان و حتی کشور یافته و بستری مناسب برای خلق و پیدایش 

  .آثار مردمی در رویدادی فرهنگی باشد
  

  
  1قابل تحسین است) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

. یک امر فرهنگی هنری قابل تحسین است) ع(ره فرهنگی و هنری امام رضاجشنوا ....
بررسی و واکاوی روند برگزاری این جشنواره بیانگر آن است که مجموع رویدادهای این 
جشنواره عظیم موجب شده تا به کارگیری توانمندی، خالقیت و نوآوری هنرمندان و 

حاد مردم جامعه مورد توجه مسووالن قرار فرهیختگان برای انتقال مفاهیم ناب رضوی به آ
  .گیرد

امامت موهبت الهی است و امامان معصوم از امتیازات برجسته و ذاتی که خداوند به 
امامان معصوم همچون خورشید به زندگی ما روشنی  .گیرند آنان داده است بهره می

  .بخشند و اولیای راستین خدا هم در جوامع بشری این گونه هستند می
  .ر امامت نباشد دیندار منحرف و دین به انحراف کشیده می شوداگ

فرصتی است تا بیشتر با سیره و روش امامان معصوم و ) ع(ای به امام رضا جشنواره نامه
  .فرهنگ حاکم بر خاندان آنان آشنا شویم

                                                           
و المسلمین علی معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان در السالم  بخشی از سخنرانی حجت. 1

  )ع(رضا ای به امام اختتامیه جشنواره نامه



١٢۶  
  

 هشتمین خورشید

  
  

در راستای نهادینه کردن ارزشهای رضوی ) ع(رضا ای به امام جشنواره نامه
  1است

خاصه هشتمین اختر تابناک ) ع(و غنای فرهنگی ما در گروه ائمه معصومینقوت ... 
  .می باشد و جزو افتخارات و مفاخر فرهنگی ما ایرانیان است) ع(آسمان امامت، امام رضا

در راستای تثبیت و نهادینه کردن ارزشهای علوی و ) ع(رضا  ای به امام جشنواره نامه
طریق یک فرهنگ سازی مناسب این جشنواره  رضوی در نظام اسالمی است و باید از

  .ماندگار شود
آوردهای معنوی و مردمی، ترویج فرهنگ نگارش نامه و نوشتن  این رویداد عالوه بر ره

  .را که در عصر حاضر کم رنگ شده را اساس فعالیت خود قرار داده است
عشق آثار خلق شده منبع ارزشمندی برای هنرمندان است تا از سادگی وخلوص و 

  .موجود در دل نوشته ها برای خلق آثار هنری بهره گیرند

                                                           
و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  )ع(رضا ای به امام بخشی از سخنان هادی ابراهیمی دبیر جشنواره نامه. 1

  مازندران در افتتاحیه جشنواره
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  )ع(رضا ای به امام فهرست برگزیدگان چهارمین جشنواره نامه
  

ف
ردی

 

  استان  رتبه  گروه سنی  نام و نام خانوادگی

  مازندران  اول )سال7-10( کوثر زارعی کیایی  1
  ....  دوم )سال7-10( سیده مهسا عبدی  2
  مازندران  سوم )سال7-10( مریم آه نک  3
  خراسان رضوی  اول )سال10-15( نسیم جاهدیان  4
  کرمان  دوم )سال10-15( فرشاد انفرادی  5
  گلستان  سوم )سال10-15( فاطمه کیخا  6
  بابلسر  اول )سال16-31( سیده زکیه حسینی  7
  خراسان رضوی  دوم )سال16-31( طیبه سیدی  8
  ازندرانم  سوم )سال16-31( مهدی بخشی  9
  خراسان رضوی  اول )سال به باال31( غالمرضا بنی اسدی  10
  فارس  دوم )سال به باال31( زهرا مروتی  11
  تهران  سوم )سال به باال31( زهرا ابراهیمی خبیر  12
  
  
  

  :اسامی هیأت داوران
  فریده یوسفی
  محمد عظیمی
  عزیزاهللا موالیی



١٢٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  : )ع(ی به امام رضاا های جنبی چهارمین جشنواره نامه برنامه
  برگزاری نمایشگاه فرهنگ رضوی -
  )ع( رضا ای به امام انتشار تمبر یادبود جشنواره نامه -
  )ع( رضا برگزاری ایستگاه نقاشی با موضوع امام -
  رونمایی از کتاب نجوای دل منتخب آثار جشنواره -



١٢٩  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
)22(  

  
  

  نخستین جشنواره نماهنگ در فرهنگ رضوی
  ارمین جشنواره سراج خراسانو چه

  
  :استان برگزار کننده

  لرستان
  

  جناب آقای عارف علوی: دبیر



١٣٠  
  

 هشتمین خورشید

  
های موجود در زمینه ساخت نماهنگ با موضوع  منظور ارج نهادن به توانمندی به

فرهنگ رضوی و فراهم آوردن بستری مناسب برای گردآوری و عرضه آثار و تشویق، 
ف دستیابی به آثار فاخر و ارزشمند و مرتبط با فرهنگ معرفی و شناسایی استعدادها با هد

و 2رضوی جشنواره سراج خراسان را با موضوع نماهنگ و به مدت دو روز در تاریخهای 
  .آبان در شهرستان خرم آباد برگزار گردید 3

اثر  30از این تعداد واصل شد که اثربه دبیرخانه این جشنواره در استان لرستان  36
 اثر انتخاب شده، 30از . ی شرکت در بخش اکران انتخاب شدندران براتوسط هیئت داو

اثر  5که در نهایت .بودمربوط به بخش مسابقه اثر 24شش اثر مربوط به بخش جنبی و 
  .منتخب و در مراسم اختتامیه تقدیر شدند

  
  1پذیرد هدایت صحیح فرهنگ و هنر جز با تأسی از قرآن و والیت صورت نمی

درخشان  مدار کشور است و سابقه محور و والیت یکی از استانهای دین انلرست استان ...
طبیعی است که این استان در . باشد این استان در طول سالیان مختلف گوه بر این ادعا می

  .پیشگام باشد) ع(رضا هایی با محوریت دین و به ویژه امام هربرگزاری مراسم و جشنوا
ین استان که آثار فاخری در زمینه سیره مختلف وجود استعدادهای بالقوه هنری در ا

زندگی آن حضرت تولید نموده اند از دالیل و زمینه های شکل گیری جشنواره امام 
  .در این استان است) ع(رضا

پذیرد و اگر  هدایت صحیح فرهنگ و هنر جز با تأسی از قرآن و والیت صورت نمی
های  نان را نداشته باشد غمی بر غمهنری فارغ از این دو باشد و جهت و سمت و سوی آ

  .شود میافزوده فراوان آدمی 

                                                           
عارف علوی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان و دبیر جشنواره به بخشی از سخنان و پیام سید. 1

  جشنواره نماهنگ در فرهنگ رضوی



١٣١  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

پس از برگزاری سه سال جشنواره آواها و نواها بر آن شدیم که در ابتکاری جدید و 
تأثیر و اثر . نوآوری همکارانمان جشنواره نماهنگ رضوی را در استان لرستان برگزار کنیم

روشن است و پرداختن به موضوع نماهنگ  گذاری نماهنگ در سالهای اخیر امری واضح و
  .ای داشته باشد گذاری و جایگاه ویژه تواند در گسترش و تعمیق آن اثر رضوی می در فرهنگ

  
  فهرست برگزیدگان نخستین جشنواره نماهنگ رضوی

  

ف
ردی

 

  استان  رتبه کسب شده  عنوان اثر  نام ونام خانوادگی

  قم  اول ردپای عشق احمد رضا داوری  1
  تهران  دوم ملکوت آسمان ی شامحمدیمهد  2
  خرم آباد  سوم غریبه آشنا فرهاد حاصلی  3
  مشهد  چهارم قاصد باران مسلم کرمانی  4
  خرم آباد  پنجم مرا بخوان فروزان شیرزادی  5
  

  :اسامی هیأت داوران
  شاهرخ دولکو
  مهرداد اسکوئی

  شمس الدین آروند
  

  :برنامه های جنبی
  نمایشگاه تندیس واره

  ره استانی خوشنویسی حدیث سلسله الذهبجشنوا
  ))ع(نماز باران حضرت امام رضا( طراحی پوستر نماز باران



١٣٢  
  

 هشتمین خورشید

  

)23( 
  
  

  اولین جشنواره
  پویا نمایی رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  گلستان
  

  جناب آقای غالمرضا منتظری: دبیر



١٣٣  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  

فرهنگ  یجبا هدف اشاعه و ترو یرضو یرهس یانماییپو یجشنواره سراسر نخستین
 ینائمه معصوم یرهو مرتبط با س یمذهب ی،هنر ی،فرهنگ یها یتگسترش فعال ی،منور رضو

 یهنر یآثار برتر فرهنگ یدآورندگانن و پدیدکنندگاتول یداشتو گرام) ع(ا امام رض یژهبه و
و کمک به انتشار ) ع(و معارف امام رضا ) ع(و معارف امام رضا  یتشخص یره،س ینهدر زم

و حضرت ) ع( الرضا یموس بن یبا سعادت حضرت عل یالدآثار، به مناسبت م ینگسترده تر ا
 یاسعدگرگان ینفخرالد رت، دوم تا سوم آبان ماه در تاالو همزمان با دهه کرام) س(فاطمه 
  .گردیدبرگزار 

  

عطر معطر فرهنگ رضوی ایران اسالمی را در ) ع(رضا  با شروع جشنواره امام
  1گیرد بر می
های مؤثر و جذاب همچون جشنواره  مندی از روش انتقال معارف دینی محتاج بهره ....

  .است) ع(امام رضا
عطر معطر فرهنگ رضوی سراسر ایران اسالمی را در )ع(امام رضا با شروع جشنواره 

  .یابد میاین عطر دل انگیز از خراسان رضوی آغاز و در سراسر ایران گسترش می گیرد بر
های فراوانی که در بین اقشار  با توجه به جاذبه) انیمیشن(صنعت سینما و به ویژه پویانمایی 

  .شود دینی محسوب می خوبی برای انتقال معارف یتظرف ،ویژه گروه سنی جوانان دارد مختلف به
 ها را فراتر از مرزهای سیاسی، توان بسیاری از پیام در قالب پویانمایی و انیمیشن می

از هنر به باید  .جغرافیایی به عالقه مندان و تشنگان معارف دینی منتقل کرد اجتماعی و
آثار خلق شده  .های دینی استفاده کرد و آموزه ها ثر در انتقال پیامؤعنوان ابزاری نیرومند و م

اد بینش مذهبی و شناخت بیشتر از ابع در این جشنواره کمک شایانی به ارتقای سطح دانش،
  .خواهد داشت)ع(شخصیتی حضرت رضا

                                                           
نمایی رضوی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  بخشی از سخنان غالمرضا منتظری، دبیر جشنواره پویا. 1

  خراسان رضوی در این جشنواره



١٣۴  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  1باید با دست توانمند هنرمندان نشان داده شود) ع(رضا عشق و ارادت به امام
باید با دست توانمند هنرمندان به همگان  و شعله آن) ع(رادت به امام رضاعشق و ا ...

  .نشان داده شود
هنرمندان با خلق آثار خود مسیر درست و صحیح را برای نسل کنونی و آینده به یادگار 
می گذارند، هنرمندان باید تالش کنند تا دراین مسیر که برای افزایش علم و دانش جامعه و 

  .اریث است ثابت قدم باشند و با حقیقت باقی بمانندآشنایی با پیشینه و تاریخ و مو
ها را سامان دهد و مکتب  ها و درگیری توانست نزاع) ع(رضا بحث و گفتگوهای امام

  .تشیع را از درجه ممتازی برخوردار کند

                                                           
سی امنیتی استاندار گلستان در مراسم اختتامیه جشنواره اهللا نوری، معاون سیا  بخشی از سخنان فتح. 1

  نمایی رضوی پویا



١٣۵  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  
  نمایی رضوی فهرست برگزیدگان جشنواره پویا

  

ف
ردی

  

  استان  نام اثر  نام و نام خانوادگی

  تهران  بوترهای گمشدهک هما شکیبی  1
 قم  آرزوهای من روح اهللا سعادتمند  2
  گلستان آهوی حرم حامد شریفی  3
  مازندران میهمان صمد غالم زاده  4
  گلستان زیارت سید محمد مطهری  5

  
  

  :اسامی هیأت داوران
  سعید توکلیان

  اسماعیل شرعی
  مسعود امامی

  
  :های جنبی برنامه

  ایینم برگزاری کارگاه آموزشی پویا
  رضوی قدس های آستان برپایی نمایشگاه فعالیت



١٣۶  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)24(  
  
  

  چهارمین جشنواره
  ادبیات کودک و نوجوان رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  چهارمحال و بختیاری
  

  رضوانی جناب آقای داریوش: دبیر



١٣٧  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

 و کودکان ادبی آثار موضوعات در چهارمین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی
 شعرا و آثار و) ع(رضا امام موضوع با ادبی قطعه و داستان شعر، قالبهای در نوجوانان

 سنی مقطع سه در نوجوانان و کودکان برای) ع(رضا امام محوریت با بزرگسال نویسندگان
  .شد در محل مجتمع فرهنگی و هنری مهر شهرکرد برگزار بزرگسال و نوجوان کودک،

که در اختتامیه جشنواره از . سراسر کشور شرکت کردنداثر از  1200در این جشنواره 
های شعر، داستان و قطعه ادبی در سه مقطع سنی یاد شده تقدیر  نفرات اول تا سوم رشته

  .به عمل آمد
  

  1به زبان هنر برای مردم بیان شود) ع(سیره امام ) ع(رضا باید در جشنواره امام
ته به هنر آفرید و حس زیبایی دوستی را عالم صنع خداست و خداوند انسان را آمیخ ...

اند و انسان  همه موجودات عالم هدفمند به وجود آمده. در وجود او به ودیعه نهاده است
  .بهترین آفرینش ها محسوب می شود

باید سعی شود تا سیره آن امام همام به زبان ) ع(در جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا
  .ان شودلطیف و گیرای هنر برای مردم بی

                                                           
بخشی از سخنان آیت اهللا ناصری نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر کرد در اختتامیه جشنواره ادبیات . 1

  کودک و نوجوان رضوی



١٣٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  
فرهنگ دینی هر روز باال و باالتر ) ع(امیدوارم با برگزاری جشنواره امام رضا

  1برود
ارزش هر قوم به فرهنگ و فرهنگ به معنی خاصِ سرمایه معنوی یک قوم گفته ... 

گیرد و آن چه که از درون  فرهنگ همه آثار ادبی و فکری، هنری را در بر می. شود می
کند و این تجلی اگر در رفع  ر برون در سازندگی تجلی پیدا میگیرد و د سرچشمه می

  .شود نیازهای بشر باشد به تمدن تبدیل می
فرهنگ دینی هر روز باال و ) ع(امیدوارم با برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

  .باالتر برود و سهم تمدن سازی که در گذشته داشته ایم، هر روز افزایش یاید
کنند و هر کدام  در کشور ماست و مردم از این نور استفاده می) ع( رضا اماممرقد مطهر 

حتی در  .برند های فراوانی می شوند از آن بهره از ایرانیان که موفق به زیارت این امام می
دورانی هستیم که امام زمان ناظر بر اعمال ماست و قطعاً فرهنگ مهدوی در بین مردم 

یاب امام زمان نائب امام زمان ولی فقیه در بین ماست که ملت عزیزمان وجود دارد و در غ
  .کند ما را از تمام دنیا جدا می

                                                           
نواره ادبیات کودک و بخشی از سخنان مهندس صادقی، استاندار چهار محال و بختیاری در اختتامیه جش. 1

  نوجوان رضوی



١٣٩  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  
  1از زیباترین خدمات دولت خدمتگذار است) ع(جشنواره امام رضا

یکی از زیباترین و فراگیرترین خدمات دولت ) ع(رضا جشنواره فرهنگی و هنری امام... 
های هنری  باشد که همه هنرمندان در همه رشته میخدمتگذار در عرصه فرهنگ و هنر 

  .نقش آفرینی می کنند
ویژه در حوزه  دلیل داشتن استعداد فرهنگی و هنری به به چهارمحال و بختیاریاستان 

  .ادبیات، جشنواره ادبیات کودک ونوجوان در فرهنگ رضوی را برگزار کرد
  .وجوانان نقش آفرینی می کنندزیبایی این جشنواره به این است که در آن کودکان و ن

                                                           
بخشی از سخنان داریوش رضوانی دبیر جشنواره و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و . 1

  بختیاری در اختتامیه جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی



١۴٠  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  
  فهرست برگزیدگان چهارمین جشنواره ادبیات کودک و نوجوان رضوی

  

ف
ردی

  

 شهرستان/استان  مقطع سنی بخش/رشته  نام و نام خانوادگی

  تهران  کودک شعر امیر حسن ابراهیمی  1
  اردبیل  کودک شعر سارا هنگامی  2
  بروجن  کودک شعر پریسا زمانپور  3
  کرمان  نوجوان شعر وحدی نیانسترن م  4
  شهر کرد  نوجوان شعر آرزو سبزوار  5
  بروجن  نوجوان شعر مریم آرام  6
  رشت  بزرگسال شعر سمیه ربیعی  7
  کرمان  بزرگسال شعر زهرا امیر تیموری  8
  شهر کرد  بزرگسال شعر نرگس ایزدی  9
  شهر کرد  کودک داستان معصومه عظیمی 10
  مشهد  کودک داستان بیتا قاسمی 11
  اصفهان  کودک داستان محمد جعفر ملکیان 12
  بروجرد  نوجوان داستان زهرا علیدادی 13
  بروجرد  نوجوان داستان مهیار مهرآیین 14
  بروجرد  نوجوان داستان سارا حق نظری 15
  زنجان  بزرگسال داستان مریم تاراسی 16
  قم  بزرگسال داستان محمد علی متقیان 17



١۴١  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  بروجرد  بزرگسال نداستا محمد گودرزی 18
  بروجرد  کودک قطعه ادبی تینا تقوی 19
  بروجرد  کودک قطعه ادبی محمد یار احمدی 20
  اردبیل  کودک قطعه ادبی انیس جعفری 21
  رامسر  نوجوان قطعه ادبی بهنام طالش شریفی 22
  زنجان  نوجوان قطعه ادبی مریم سبحانی 23
  دلیجان  نوجوان قطعه ادبی حدیث قاسمی 24

25 
عبدالحمید مجددی

  مقدم
  بزرگسال  قطعه ادبی

خراسان 
  رضوی

  شهر کرد  بزرگسال قطعه ادبی یلدا ریاحی 26
  کرمانشاه  بزرگسال قطعه ادبی شکوفه فتاحی 27

  
  

  :اسامی هیأت داوران
  فرهاد حسن زاده:بخش داستان

  افشین عالء:بخش قطعه ادبی
  آتوسا صالحی:بخش شعر



١۴٢  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)25(  
  
  

  جشنواره سراسری دومین
  ذکر و ذاکرین

  
  :استان برگزار کننده

  کردستان
  

  جناب آقای منصور ایمانی: دبیر



١۴٣  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

پنجم آبان ماه سال جاری به مدت دو  دومین جشنواره سراسری ذکر و ذاکرین رضوی
سال  16سال و باالی  16های سنی زیر  رده روز و با حضور هنرمندانی از سراسر کشور در

سرایان  های ذاکران، مدیحه سرایان و ترانه خوانی در زمینه خوانی و تک ههای گرو در بخش
) ع(حریم رضوی به صورت گروهی  همراه با اشعار متناسب با موضوع حضرت امام رضا 

  .گردید برگزار) ص(و حریم نبوی 
  

  1وحدت و وفاق ملی و مذهبی) ع(جشنواره امام رضا
آثار هنرمندان  ،اق ملی و مذهبی شده استباعث وحدت و وف) ع(جشنواره امام رضا ...

مخاطبان را با یکدیگر متحد  در سطح ملی و استانی عالوه برگسترش معارف رضوی،
  .ساخته است

قرن پیش سرآغاز تمدنی اسالمی برای کشور 14از مدینه تا مرو در )ع(حرکت امام رضا
ه شکل گیری این عالقه و پیشینه تاریخی و وجود هنرمندان خالق زمین. ما بوده است

  .جشنواره را در استان کردستان فراهم آورده است

                                                           
و ذاکرین  بخشی از سخنان منصورایمانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان و دبیر جشنواره ذکر. 1

  در این جشنواره



١۴۴  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  دومین جشنواره سراسری ذکر و ذاکریناسامی برگزیدگان 
  

ف
ردی

  

  رتبه  شهرستان  بخش  نام ونام خانوادگی

  اول  سروآباد نوازنده کاوه داوری  1
  اول   نوازیتک محمد نقشبندی  2
  مشترکا دوم  سنندج تک نوازی زندیفرید/سارا ساعد مچشی  3
  سوم  سنندج تک نوازی روژینا وحیدی پور  4
  سوم  مشهد مداحی مجتبی قیطانی  5
  دوم  شیروان مداحی حسین ولی نژاد  6

7  
 /علی رضایی

  ابراهیم موالیی
  مشترکا اول  تفرش/کاشمر  مداحی

8  
/محسن علیزادگانـگروه مهرورزی

  چیستا چشتیـ  2گروه خاک نشین 
 مشترکا سوم  سنندج/نتهرا گروه نوازی

9  
/اسرین مراد گورانی-گروه الوان

  یونس علیزاده -گروه موالنا
  مشترکا دوم  تایباد/سنندج گروه نوازی

  اول  سنندج گروه نوازی مهدی ارشدی-گروه پیران 10
  تقدیر  ایالم نمایشگاه وحید مهدی فر 11

  



١۴۵  
  

 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

 
 
  .غوثی تقدیر نمود هیأت داوران همچنین از خانواده مرحوم خلیفه میرزا آغه •

  

  :اسامی هیأت داوران
  )یآهنگساز( جلیل عندلیبی
  )ینوازندگ( بهزاد فرهودی

  )عرش( محمد جواد محبت
  

  :های جنبی برنامه
  نمایشگاه فرهنگ رضوی



١۴۶  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)26(  
  
  

  جشنواره ملی عکس رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  کهکیلویه و بویر احمد
  

  اجناب آقای قادر آشن: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

 ، شهادت وجشنواره ملی عکس رضوی با موضوعات آداب زیارت، تولید، زندگی
رضا  ، سیمای امامرضوی، شفایافتگان، کرامات رضوی، تاریخ حرم )ع(رضا  مناظرات امام

. در جهان اسالم و حدیث سلسله الذهب در استان کهکیلویه و بویر احمد برگزار شد) ع(
و سه اثر با موضوع ) ع(که پنج اثر با موضوع امام رضا  الدر این جشنواره یکهزار اثر ارس

اثر نیز در  60همچنین  ،خواهر گرامی آن امام به عنوان برتر انتخاب شد) س(بی حکیمه  بی
  .نمایشگاهی در معرض دید عالقمندان قرار گرفت

  
  1برای معرفی فرهنگ اسالم موثر است) ع(جشنواره امام رضا

برای معرفی فرهنگ اسالم موثر ) ع(نگی و هنری امام رضافرهبرگزاری جشنواره  ...
و دیگر ائمه هنوز به طور کامل برای ایرانیان و جهانیان ) ع(شخصیت امام رضا . است

یکی  .شناخته و معرفی نشده است و الزم است در این مورد بیشتر و بهینه تر فعالیت کرد
ها  این جشنوارهاست هایی  ن جشنوارهاز روشهای آشنایی جوانان با اسالم ناب برگزاری چنی

  .های دینی بوده است گام بلندی برای ترویج آموزه
   .رضوی نقش مهمی ایفا کند تواند در ترویج و اشاعه فرهنگ های ویژه می عکس و جلوه

                                                           
، نماینده ولی فقیه در استان کهکیلویه و بویر آیت اهللا سید کرامت اهللا ملک حسینیبخشی از سخنان . 1

  احمد در اختتامیه جشنواره عکس رضوی



١۴٨  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  

  1مکان بسیار مناسبی برای شناسایی استعدادها است) ع(رضا جشنواره امام
مکان بسیار مهم و مناسبی برای شناسایی ) ع(م رضاجشنواره فرهنگی و هنری اما... 

استعدادها و ظرفیتهای هنرمندان استان است و باید تالش شود تا این استعدادها به نحو 
  .شایسته ای شکوفا شوند

این جشنواره  استان کهکیلویه و بویر احمد از جمله استانهای پیشرو در برگزاری
سال متوالی آن را برگزار نمود، ترویج و گسترش  برای چهارمین که در حال حاضر باشد می

کالم و سیره معصومین و بزرگان دین، معرفی هر چه بیشتر این بزرگان در سطح ملی و 
ها  سازی برای نسل جوان، استفاده از پتانسیل های دینی و الگو گیری از آموزه المللی، بهره بین

اسالمی، ایرانی از مهمترین اهداف  و توانمندی هنرمندان در ترویج ارزشها و هنجارهای
  .باشد جشنواره می

  

                                                           
بخشی از سخنان قادر آشنا، مدیرکل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی کهکیلویه و بویر احمد و دبیر . 1

  ی در اختتامیه این جشنوارهجشنواره عکس رضو
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  

  اسامی برگزیدگان جشنواره عکس رضوی
  

ف
ردی

 

  رتبه  استان  عنوان اثر  خانوادگی نام و نام
  اول خراسان رضوی یا ضامن آهو رضا رادپور  1
  دوم  بیجار یا ضامن آهو جمشید فرجونه فردا  2
  سوم  تهران حرم مطهر سعید محمودی  3
  چهارم خراسان رضوی )ع(الرضاموسیبنیا علی علیرضا عطاریانی  4
  پنجم خراسان رضوی یا ضامن آهو مهدی رضوی  5

  
6  

 
  اسحاق آقایی

   
  یاسوج

برگزیده 
جشنواره 
بی  عکس بی
 )س(حکیمه

  
  :اسامی هیأت داوران
  افشین شاهرودی

  مجتبی آقایی
  حسن غفاری
  اهللا یار مبارکی

  قدرت اهللا سلیمانی



١۵٠  
  

 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

)27(  
  
  

  چهارمین جشنواره فیلمنامه نویسی
  و نمایشنامه نویسی رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  قزوین
  

  ها جناب آقای محمد حسین شفیعی: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
در دو بخش مسابقه  چهارمین جشنواره فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی رضوی

 و بخش جنبی) ند، نمایش نامه صحنه ایهای کوتاه، فیلمنامه های نیمه بلند و بل فیلمنامه(
های منتخب جشنواره  نویسی، نمایش فیلم و نمایشنامه نویسی کارگاههای تخصصی فیلمنامه(

  .مهرماه برگزار گردید 30) رضوی، برگزاری نمایش های خیابانی با موضوع رضوی
فیلمنامه  145نمایشنامه، 47اثر شامل  238تعداد آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره 

  .بودفیلمنامه بلند  46کوتاه و 
  

  1فراگیرترین جشنواره کشور) ع(جشنواره امام رضا
فراگیرترین جشنواره فرهنگی و هنری کشور ) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا... 
  .است

تواند تأثیر خاصی را  های نوین و ابزارهای هنری می بیان افکار و عقاید در قالب فناوری
ال اندیشه داشته باشد، چنان چه یک فیلم یا نمایش یقیناً نسبت به ابزارهای سنتی در انتق

تأثیرگذار است بنابر این ضروری است هنرمندان در استفاده از این ابزار موثر به معرفی 
  .های ناب اسالم بپردازند اندیشه

ها و تئاترهای  مبه تولید فیل های مهمی است که منجر نویسی از رشته نمایشنامه و فیلمنامه
ویژه در  شود و ما در جامعه نیازمند متون قوی و اصیل برای تولید فیلم و تئاتر به غنی می

  .باشد، هستیم) ع(حوزه دینی که بیان کننده معارف اهل بیت
رضوی و معارف  مغز برگرفته از سیره یکی از اهداف این بخش از جشنواره خلق آثار پر

  .است) ع(اهل بیت

                                                           
ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین و دبیر جشنواره  بخشی از سخنان محمدحسین شفیعی. 1

  نمایشنامه و فیلم نامه نویسی در اختتامیه این جشنواره
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 هشتمین خورشید

  
  

  
  1آبادتر و سرافراز تر باشد) ع(اریم ایران اسالمی به برکت امام رضاامیدو

به دنبال آن هستیم ) ع(ه بسیار اهمیت دارد و در برگزاری جشنواره امام رضاآن چ.... 
ملتی که معرفت نداشته باشد مشکالتش بیشتر است و ملت فهمیده . تعمیق معرفت است

  .فرمود انقالب ما انقالب ارزشی است ارزش ساز است همان طور که شهید بهشتی نیز
این است که جامعه هر چه بیشتر شناخت و ) ع(هدف و پیام جشنواره امام رضا

بیشتر کند و موارد مربوط به این حوزه را ... باورهای خود را نسبت به اسالم، اعتقادات و 
تر باشد و سرافراز آبادتر و) ع(م رضاامیدواریم ایران اسالمی به برکت اما .زیربنایی بیاموزد

زیاد کنیم و بدانیم ...  شرط این امر نیز این است که معرفت خود را نسبت به امامان، قرآن و
  .کیست و چگونه با مردم برخورد می کرد و ما نیز این راه را ادامه دهیم) ع(امام رضا

                                                           
نامه  بخشی از سخنان اصغرنیا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه جشنواره نمایشنامه و فیلم. 1

  نویسی
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  

  اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی رضوی
  

ف
ردی

  

نام و نام 
  خانوادگی

  رتبه شهرستان/استان  بخش  عنوان اثر

 تقدیر  تهران  فیلمنامه بلند کسی در راه است مهران فیروز  1
 تقدیر رضویخراسان  فیلمنامه بلند سپید محبت محبی  2
  سوم  قزوین  فیلمنامه بلند حرم و گنبد وحید میری  3
  دوم  قم  فیلمنامه بلند بازار مکاره مرضیه وزیری  4

5  
لیال روغنگیر
  قزوینی

  اول  قزوین  فیلمنامه بلند  شیرینی تلخ

 تقدیر  تهران فیلمنامه کوتاه چاووشی محسن زمانی  6

7  
سید مرتضی

  سبزقبا
ها رابادبادکنک

  نخواهد برد
 تقدیر  خوزستان فیلمنامه کوتاه

8  
حسین شمس

  آبادی
 تقدیر رضوی خراسان فیلمنامه کوتاه  مهر هشتم

9  
 لیقربانع

  طاهر فر
هشت هشت هشتاد و

  هشت
 تقدیر  تبریز فیلمنامه کوتاه

  سوم  گیالن فیلمنامه کوتاه کبوتری پشت پنجره نواب محمودی  10

11  
میثم رستگاری

  هرمزی
 /در قاب آفتاب
  آغاز سفر

  دوم  خوزستان فیلمنامه کوتاه



١۵۴  
  

 هشتمین خورشید

  اول  قزوین فیلمنامه کوتاه بلیت گیتی باقری  12
 تقدیر  تهران  ایشنامهنم لیال علی اصغری  13

  نیما بیگریان  14
قدم زدن در وقت

  اضافه
 تقدیر  همدان  نمایشنامه

  پوریا قصابی  15
حرم عشق از ازل تا

  ابد
 تقدیر رضوی خراسان  نمایشنامه

  آرمان طیران  16
مثل نمک برای

  پاشیدن روی زخم
  سوم  فارس  نمایشنامه

17  
سید محمد
  محمدی

  دوم  یمرکز  نمایشنامه  غروب سرد مشدی

  اول  اردبیل  نمایشنامه کبوتر چاهی عدالت فرزانه  18
  

  :اسامی هیأت داوران
  محمدامیریاراحمدی، عبد الحی شماسی :بخش نمایشنامه
  حسن لطفی،محمد امیر یار احمدی :بخش فیلمنامه

  

  :های جنبی برنامه
  ) ع(برگزاری نمایشگاه عکس در صحن امامزاده حسین 

  )ع(م رضا اجرای تعزیه با موضوع اما
  رضویادبیات نمایشی کتاب جشنواره انتشار 
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)28(  
  
  

  سومین جشنواره
  علمی پژوهشی فضائل رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  سیستان و بلوچستان
  

  جناب آقای نوراهللا برشان: دبیر



١۵۶  
  

 هشتمین خورشید

  
  

 "تجلی ارادت به بارگاه لطف "سومین جشنواره علمی پژوهشی فضائل رضوی با عنوان
و فضایل رضوی با مضامین ) ع(ز چهارم آبان ماه با موضوعات دوران امامت امام رضارو

صدرای دانشکده سیستان و در سالن مال) ع(و رأفت امام رضا) ع(علم و دانش امام رضا
  .برگزار گردید بلوچستان

اثر رسیده در مرحله اول را مورد بررسی و ارزیابی  140این جشنواره  هیأت داوران
اثر حائز رتبه برتر شدند  5اثر به مرحله داوری رسید که پس از بررسی  104دند که  قرار دا

  .و در اختتامیه جشنواره از این آثار تجلیل به عمل آمد
  

  1تأثیرات فرا کشوری در بر داشته است) ع(جشنواره امام رضا
و هر  .تأثیرات فرا کشوری در برداشته است) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا... 

  .سال شاهد پیشرفت روز افزون این جشنواره هستیم
باشد بالتبع  با توجه به فضای حاکم بر جشنواره که یک فضای کامالً مذهبی و دینی می

معموالً آثار ارائه شده ) ع(آن و بر اساس اعتقادات مذهبی و ارادت به ساحت امام هشتم
های  جنبه. فرهنگ منور رضوی است مستقیماً در راستای اهداف جشنواره و با هدف ترویج

  .توان درک نمود مختلف فرهنگ رضوی را در تبیین آثار می

                                                           
بخشی از سخنان نوراهللا برشان، دبیر جشنواره و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان . 1

  در اختتامیه سومین جشنواره علمی پژوهشی فضائل رضوی
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  1است) ص(علم امامان، نمادی و نشانی از علم نبی
مودت به عترت، ارادت به عترت و . عترت پیامبر سرمایه مشترک امت اسالمی است... 

  .محبت به عترت صریح و نص قرآن است و جای اختالفی نیست
دانیم  ای، تعلیم و تعلمی و علم اقتصادی نمی ای، مکتب خانه ما علم ائمه را، علم مدرسه

علم . شناسیم انبیاء دارای مقامی بودند که علم ذاتی داشتند بسان علم انبیاء می بلکه تقریباً
  .است) ص(امامان، نمادی و نشانی از علم نبی

امام فخر رازی برای اصحاب کساء و ما برای امامان عصمت قائلیم، بزرگوارانی مثل 
عصمت یعنی ملکه راسخه، ثابته و استوار در . برای مصادیق آیه تطهیر عصمت قائل هستند

عصمت از مباحث بسیار پر ماجرا در دانش کالم . نهاد و جان آدمی در برابر هر نوع گناه
  .است

                                                           
بخشی از سخنان آیت اهللا سلیمانی، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان . 1

  سومین جشنواره علمی پژوهشی فضائل رضویاختتامیه در 
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 هشتمین خورشید

  
  

  
  فهرست برگزیدگان سومین جشنواره علمی پژوهشی فضائل رضوی

  

رد
ف
ی

  

  عنوان اثر  نام و نام خانوادگی
رتبه

کسب 
  شده

  استان

  دکتر قاسمعلی کابلی  1
) ع(رضاعلم و دانش و فضایل امام

  در قلمرو فلسفه احکام
  گلستان  اول

  علیرضا مبصر  2
ی اخالقی و رأفت و مهربانی سیره
  در برخورد با مردم) ع(رضا امام

  دوم
سیستان و 
 بلوچستان

3  
دکتر محمد حسین

  نی نوکندهمردا
ضرورت و چیسـتی منـاظرات و   

  )ع( مباحثات امام رضا
  گلستان  سوم

  کرمانشاه  چهارم )ع(رأفت امام رضا شهرزاد و مریم کتابی  4
  کردستان  پنجم  )ع(رضاعلم و دانش امام گلی حجت فر  5
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  :هیأت داوران

  حجت السالم و المسلمین قربانپور
  دکتر دادخدا خدایار
  قاسمعلی شیرازی

  دکتر پرویز رضا میر لطفی
  عباس صفدری

  
  :های جنبی برنامه

  )ع(آثار، مقاالت و کتب مرتبط با جشنواره امام رضابرپایی نمایشگاه 
  رضوی برگزاری کارگاه آموزشی و روش تحقیق
  برگزاری مسابقه کتابخوانی فضایل رضوی
  )والیت عشق(برپایی جشنواره اسماءالحسنی با رویکرد 
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 هشتمین خورشید
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  چهارمین جشنواره وبالگ نویسی
  در فرهنگ رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  گیالن
  

  جناب حجه االسالم و المسلمین حمید پور عیسی: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  

فرهنگی  رضوی با اهداف برگزاری جشنواره نویسی در فرهنگ چهارمین جشنواره وبالگ
ویج و توسعه معارف اسالمی های جدید در تر آوری و به کارگیری فن) ع(رضا و هنری امام

  .اطالعات در گیالن برگزار شد تر این آثار از طریق فناوری و کمک به انتشار گسترده
نفر بازدید  6039میزبان  www.razaviblog.irتا پایان مهلت ارسال آثار سایت جشنواره 

ه پس از داوری هشت نفر به عنوان نفرات برتر معرفی ننده بود کنام ک نفر ثبت 583کننده و 
  .و تقدیر شدند

  

  1از قالب هنر باید برای گسترش هر چه بیشتر فرهنگ رضوی استفاده کرد
ترین الگو برای بشر به ویژه نسل جوان  در حوزه رفتار اجتماعی، کامل) ع(رضا امام... 
داقت در رفتار و گفتار، تالش احیاگر تفکر شیعی در ایران است، ص) ع(رضا امام. است

است، ) ع(رضا برای احقاق حقوق شهروندان و ساده زیستی بخشی از خصوصیات بارز امام
تواند الگویی مناسب برای مناسبات فردی و اجتماعی شهروندان  ها می معرفی این ویژگی

  .جوامع مختلف باشد
ی است که باید در این استفاده از ابزار کارآمد و محتوای غنی و خوب از جمله موارد

بخش مورد توجه قرار گیرد، امروزه وبالگ نویسی از مهمترین ابزار تبلیغ در دنیای مجازی 
ای کار آمد  است که در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان گسترش یافته و پدیده

  .آید برای مبلغان دینی به شمار می
 ها از دهد، این جشنواره مجازی نشر میهای دینی را در محیط  دینی آموزه های وبالگ
  .رضوی استفاده کرد جامعه است و از قالب هنر باید برای گسترش هر چه بیشتر فرهنگ مطالبات

که همه آن زیبایی، برکت، ) ع(رضا انشاءاهللا جوانان با سوژه قرار دادن موضوع امام
  .ندنشاط، خیرخواهی، شادی، سعادت و سالمت است کارهای بزرگ بیافرین

                                                           
نویسی در فرهنگ  بخشی از سخنان مهندس قهرمانی، استاندار گیالن در مراسم اختتامیه جشنواره وبالگ. 1

 رضوی
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های نوین در تولید آثار  نویسی ضرورت استفاده فناوری جشنواره وبالگ

  1فرهنگی و هنری در حوزه معارف دینی
اند و  ها پیشقدم بوده گیالنیان همواره در نوآوری پیشتاز و در تمامی عرصه... 

  .ای را به دنیا و کشور معرفی کرده اند های برجسته شخصیت
 نت و رویکرد جوانان به این حوزه دشمن به جنگ نرم روتوجه به گسترش اینتر با

توان با ابزار  گذاری بیشتری انجام دهیم و دیگر نمی آورده و ما هم باید در این حوزه سرمایه
  .های سنتی در عرصه فرهنگی به فعالیت پرداخت و شیوه

اند  انستههای تکنولوژی تو آوری اطالعات گیالن امروز نیز همگام با پیشرفت فعاالن فن
 25کنندگان در این جشنواره زیر  جایگاه ارزشمندی را کسب نمایند، میانگین سنی شرکت

سال است به همین دلیل سعی خواهیم کرد مطالبات این جوانان را عمل کنیم و در نظر 
هزاران هزار نویسی را فراهم کنیم که شاهد حضور  های وبالگ داریم تا سال آینده گردان

  .این عرصه باشیم فعال درجوان 
های نوین در تولید و ارائه آثار فرهنگی و هنری در حوزه  ضرورت استفاده از فناوری

های  ، نوآوری و نوجویی نسل جوان در استفاده از امکانات رسانه) ع(بیت دینی واهل معارف
های  ارتباطی جدید و استفاده از این ابزار جهت ترویج فرهنگ رضوی را از زمینه

  .ی این جشنواره در گیالن استگیر شکل

                                                           
السالم و المسلمین حمید پورعیسی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن و  بخشی از سخنان حجت. 1

  سی رضوی در مراسم اختتامیه این جشنوارهنوی دبیر جشنواره وبالگ
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  
  اسامی برگزیدگان چهارمین جشنواره وبالگ نویسی در فرهنگ رضوی

  

  رتبه  استان عنوان اثر نام و نام خانوادگی ردیف
  اول  گیالن یا رضی حمیدرضا علیپور  1
  دوم  تهران نسیم رضوان مسعود محمد جعفر  2
  سوم  خراسان شمالی e8وبالگ رسول گلی زاده  3
 چهارم  خراسان رضوی غریب بی غروب سهیل کیوانی  4
 چهارم  خراسان رضوی غریب بی غروب حسین کفایتی راد  5
  پنجم  گیالن گنبد طالیی سجاد بهشتی نژاد  6
  ششم  گیالن حریم والیت محمود باقری  7
  هفتم  خراسان شمالی عالم آل نبی سید سعید سرفرازی  8
  مهشت  اصفهان ستاره غریب یلدا سنجری  9

  
  :اسامی هیأت داوران
  ابراهیم قاسمی روشن حمید پورعیسی،
  سید زهرا حسینی ذبیح اهللا قوامی،
  آمنه دهقان کبری علی پور،

  علی آزاد حسن مافی رشتی،
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  چهارمین جشنواره
  مشاعره رضوی

  
  :استان برگزار کننده

  بوشهر
  

  جناب آقای نصراهللا شفیعی: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  

  
دیار تکیه  بوشهر کهن) ع(رضا  امام هنری فرهنگی و المللی بین جشنواره با هفتمین همزمان

چهارمین جشنواره . بودداده بر ساحل خلیج فارس پذیرای وجود اصحاب شعر وشعور 
مشاعره  روحی های هنری و ظرافت بالقوه استعدادهای نمایش ارزشمند عرصه رضوی مشاعره

با جدیت و نشاط  که دارند عزم آن و متعهدانه مو یافتهن قدسی در فضای که است کنندگانی
  .است پروران هنردوستان و هنر برای مجلل نمایشگاهی خود که رضوی حرم معنوی ارتقاء برای

 یینها یمهنفر به مرحله ن 70 این بین آنهااز ثبت نام کردند که  نفر در این جشنواره 243
  .یافتندراه 

نفر به مرحله نهایی  33شاعره کننده بعد از رقابتی سخت نفر م 70در مرحله اول از بین 
نفر در دومین روز برگزاری جشنواره در حضور صدها نفر از شاعران و  33راه یافتند، این 

یکی از اقدامات این . عالقمندان به رقابت پرداختند تا نفرات اول تا هشتم انتخاب شدند
جلد  3قرن ششم هجری تاکنون درقالب از ) ع(جشنواره چاپ اشعارمربوط به امام رضا 

کتاب با عنوان خورشید خراسان بود که یک جلد آن اختصاصاً اشعار مشاعره بر اساس 
  .حروف الفبا است که در اختیار عالقمندان قرار گرفت

  
  1در وجود شاعران این سرزمین نهادینه شده است) ع(محبت اهل بیت

الی خالق آن است و به همین دلیل کاری شعر نشان تعالی روحیه شاعر و شعور با....
شعر مشرق زمین دارای فضایی خاص و آیینی است که . معنوی و الهی انجام می دهد

  .اندیشه های آن هندسه جهان را در نوردیده و به آخرت نزدیک کرده است

                                                           
  جشنواره مشاعره رضوی جمعه بوشهر در اختتامیه چهارمین بوشهری، امام اهللا صفایی بخشی از سخنان آیت. 1
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ای دارد و شاعر  در ایران زمین که سرزمین ادب، شعور و تعالی است شعر جایگاه ویژه
  .ان یکی از نخبگان حوزه هنر در تاریخ نقش ارزنده ای ایفا کرده استبه عنو

شاعران این سرزمین قامتی قیامتی دارند و محبت اهل بیت عصمت و طهارت در 
  .وجودشان عجین و نهادینه شده است

هنر شعر آیینی شاعران بومی با تولیدات دریایی و زمینی این استان با هم در آمیخته 
ن استان والیت مدار با زندگی و شعور مردم در آمیخته و آهنگ حیات و دین در ای. است

قافیه زندگی با امواج دریا و آفتاب سوزان درخشان و فضل های برافراشته عجین شده 
  .است

  
  

  1است دینی در سراسر کشور شده  باعث گسترش فرهنگ) ع(رضا جشنواره امام
در سراسر کشور باعث شده تا ) ع(برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا... 

  .فرهنگ دینی،والیی و معنوی گسترش یابد
برگزاری این جشنواره افزون بر فراهم کردن شناخت ابعاد شخصیتی هشتمین اختر 

یروی از سیره تابناک آسمان امامت و والیت چراغ هدایتی برای دوستداران آن حضرت در پ
  .خواهد شد و روش آن امام همام
ایران اسالمی در نور باران کردن فضایل اخالقی با برگزار کنندگان  مشارکت مردم

  .است) ع(جشنواره های رضوی بیانگر عشق و دلبستگی مردم به ائمه معصومین
مشاعره رضوی گامی مثبت در ترویج فرهنگ علوی و رضوی است ، شناخت ائمه 

  .اطهار از جنبه های علمی، عملی، اخالقی و معنوی حائز اهمیت است

                                                           
حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در افتتاحیه  بخشی از سخنان محمد عظیمی، معاون. 1

  جشنواره مشاعره رضوی
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  1حفظ اشعار رضوی باعث گسترش فرهنگ اصیل رضوی است
خوشحالم که برای چهارمین سال استان بوشهر میزبان برگزاری جشنواره مشاعره 

اشاعه فرهنگ رضوی در ابعاد مختلف به عنوان مهمترین نیاز زمان همواره . رضوی است
  .باید در صدر برنامه های فرهنگی و هنری قرار گیرد

های مختلف هنری و ادبی ضرورتی است که باید همه  رضوی در قالب ترویج فرهنگ
ی همت خود قرار دهند، تا نسل جوان و به طور کلی کیان  دست اندرکاران آن را وجهه

  .... جامعه اسالمی در برابر تهاجم فرهنگی دشمن مصون بماند
از ابزارهای رضوی و علوی همواره یکی  استفاده از هنر شعر در توسعه و ترویج فرهنگ

قابل توجه بوده که شیفتگان و دلدادگان اهل بیت با ذوق سرشار خود این مهم را به بهترین 
تاریخ پر افتخار ادب ایران سرشار از اشعار وزینی است که . اند وجه به مردم ارائه کرده

شاعران این مرز و بوم با احساس عمیق خود نسبت به خاندان امامت و والیت خصوصاً 
  .اند سروده) ع(رضا امام

ای زیبا و شورانگیز و رقابتی دلنواز در حفظ اشعار  در این میان مشاعره که همان مسابقه
حفظ اشعار رضوی عالوه بر  .است بهترین ابزار برای دستیابی به چنین رویکردی است

  .... گردد صیقل روح و روان باعث گسترش فرهنگ اصیل رضوی نیز می

                                                           
  پیام مهندس ابوطالب شفقت، استاندار بوشهر به چهارمین جشنواره مشاعره رضوی بخشی از. 1
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  1ضوی کامال تحت تأثیر فرهنگ رضوی استجشنواره مشاعره ر
یکی از جشنواره هایی که به طور جدی کامال تحت تأثیر فرهنگ رضوی برگزار  ...
در این  .گردد و از این فرهنگ گهر بار الهام گرفته، جشنواره مشاعره رضوی است می

  .است) ع(شود در وصف امام رضا  جشنواره همه اشعاری که ارائه می
بر روح و اخالق و رفتار انسان تأثیر فراوانی دارد و بدون ) ع(بیت با اهل انس و ارتباط

تردید شاعران و عالقمندان به شعر که با عشق ساعت ها به حفظ  اشعار مربوط به امام 
  .پردازند متأثر از فرهنگ و اخالق سیره و سنت آن حضرت می شوند می) ع(رضا

کنند باید  در این وادی حضور پیدا میمشاعره یک کار تخصصی است و کسانی که  اصل
اگر قرائت اشعار . دارای حافظه قوی باشند که بتوانند صدها و هزاران بیت را حفظ نمایند

ای آسان است ولی اگر در مشاعره محدوده  آزاد و موضوعات متنوع باشد کار تا اندازه
ین است که هر تالش بر ا. تر خواهد بود اشعار موضوع خاصی باشد کار به مراتب سخت

. های گذشته از تنوع و جذابیت بیشتری برخورداری باشد سال این جشنواره به نسبت سال
  .شعار ما در جشنواره این است که استان بوشهر باید به قطب مشاعره در کشور تبدیل بشود

                                                           
  بخشی از سخنان نصراهللا شفیعی دبیر چهارمین جشنواره مشاعره رضوی در اختتامیه این جشنواره. 1
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  فهرست برگزیدگان چهارمین جشنواره مشاعره رضوی
  

ف
ردی

  

  سب شدهرتبه ک  استان  نام و نام خانوادگی

  اول ایالم ندا عبدالهی  1
  دوم  بوشهر فاطمه افراسن  2
  سوم  بوشهر عبدالمهدی آسیایی فر  3
  چهارم ایالم رضا عبدالهی  4
  پنجم  بوشهر احسان گرگین زیارتی  5
  ششم تهران زهره محمدی کیا  6
  هفتم  چهار محال و بختیاری زینب علی بابایی  7
  هشتم  لرستان مهتاب خاکیان  8
  

  :می هیأت داوراناسا
  دکتر اسماعیل آذر

  حجت السالم انصاری نژاد
  حسین دارند

  
  :های جنبی برنامه

  دومین نمایشگاه فرهنگی و هنری رضوی
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  سومین جشنواره ملی
  تئاتر کودک و نوجوان رضوی

  
  :استان برگزار کننده
  هرمزگان

  
  جناب آقای همایون امیرزاده: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
شنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی رضوی پس از چهار سومین ج

روز رقابت در کرانه شمالی خلیج فارس شهر بندرعباس با معرفی گروههای برتر به کار 
  .خود پایان داد

این جشنواره با هدف گسترش و توسعه فرهنگ رضوی در جامعه باالخص کودکان و 
مرز وبوم طراحی و برگزار شد و از آن جایی که تئاتر  نوجوانان به عنوان آینده سازان این

به خصوص نمایش عروسکی از جذابیت و تأثیرگزاری فراوانی برخوردار است بهترین 
  .وسیله و ابزار برای ترویج و توسعه فرهنگ رضوی در کودکان می باشد

خانه اثر نمایشی از سراسر کشور به دبیر 70در مجموع پس از ارسال فراخوان بیش از 
  .نمایش به بخش مسابقه راه یافت 12ارسال شد که پس از بازبینی توسط هیأت بازبین 

  
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی یکی از بزرگترین رخدادهای فرهنگی 

  1استان است
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی یکی از بزرگترین رخدادهای فرهنگی و  ...

ره تئاتر رضوی به دالیل بعد معنوی و اهمیت یک استثناء هنری در هرمزگان است و جشنوا
  .به شمار می رود

اقتباس از فرهنگ رضوی در بخش کودکان تنها همراهی و یاری دل و روح را می طلبد 
ببرد و در این دوره نگاه برگزار کنندگان به ) ع(که هنرمند و تماشاگر را به سمت امام رضا

ه توانسته است عالوه بر تغییر نگا جشنواره رضوی. بودسمت نگاه حرفه ای ارتقاء یافته 
استان  به رکشو فرهنگی و هنری بخش کلی تغییر نگاه فرهنگ و ارشاد اسالمی سبب وزارت

  .نیز شود و اکنون استان های مطرح کشور در بخش مذکور، هرمزگان را کنار خود می بینند
                                                           

بخشی از سخنان محمد حسن پرآور، سرپرست استانداری هرمزگان در اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و . 1
  ن رضوینوجوا



١٧٢  
  

 هشتمین خورشید

  
  

  
  1فرهنگ رضوی است های مستحکم اشاعه تئاتر کودک و نوجوان از پایه

های  به یکی از پایه توان آن را با رشد واعتالی تئاتردر بخش کودک ونوجوان می ...
  .در اشاعه فرهنگ رضوی تبدیل کردمستحکم 

های فرهنگی  فعالیت گ ایرانی وایجاد زیر ساخت و بسطپیوند فرهنگ رضوی با فرهن
  .استحول محور امام شناسی هدف بزرگ این جشنواره 

از گذشته ) ع(مردم هرمزگان و وابستگی معنوی آنها به ائمه اطهار بویژه امام رضا عالقه
خانه کرده وهمکاری دبیرفراهم  را هایی انگیختگی برای برگزاری چنین جشنوارهبریک نوع 

 تعاملهای نمایشی و  و مشارکت صمیمانه مرکز هنر) ع(رضا المللی امام جشنواره بین
المللی تئاتر  خانه جشنواره بین نوجوان ضامن آهو با دبیر کودک وخانه جشنواره تئاتر  دبیر

المللی  سه دوره از جشنواره بین. ها را آسان نموده است رضوی بسیاری از دشواری
گذشت و پذیرفتن عدم حضور هرمزگان درآن قابل قبول نبود به همین دلیل  می) ع(رضا امام

نظیر  استقبال بی .ن آهو حضور پیدا کردیماز دوره چهارم با جشنواره نمایش عروسکی ضام
مردم و مسئوالن استان از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی باعث شد امسال با 

  .ها را پیگیری کنیمجدیت و اهتمام بیشتری کار
کند که پس از گذشت سال ها گمشده خود یعنی پویایی فرهنگ  هرمزگان احساس می

  .استو هنر را یک بار دیگر بازیافته 

                                                           
بخشی از سخنان همایون امیرزاده دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد . 1

  اسالمی هرمزگان در اختتامیه این جشنواره
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  
  1ران حرم آستان قدس رضوی هستندیحاضران در جشنواره رضوی همانند زا

در این  .قدس رضوی هستند ران حرم آستانیحاضران در جشنواره رضوی همانند زا... 
گذارد، سفری است به حرم و  جشنواره هر اثر نمایشی که تأثیر مضاعف بر مخاطب می

های رضوی در کشور در عمق روح و  جشنوارهمعنویت رضوی و این امر انتظارها را از 
  .دهد کالبد مخاطب هر ساله ارتقاء می

دنبال شعور  اکنون دیگر مسووالن و هنرمندان در تئاتر رضوی دنبال شعار نیستند بلکه به
برای درک بیشتر هنر و ارتقاء کیفی در کارها هستند و حرکت مطلوب و علمی هنر در این 

 شود و تأثیر ای کامالً برداشته بین تئاتر دینی و تئاتر حرفه مقوله سبب شده تا مرزهای
  .های تئاتر دینی همانند سایر نمایش ها بر اجتماع بتابد گذاری

های تئاتر دینی و رضوی در کشورهای مسلمان و همسایه مورد سنجش و  باید ظرفیت
وعیت جشنواره های متناسب با موض پژوهش قرار گیرد و سعی کنیم که در ابتدای راه گروه
  .را برای اجرا در جشنواره چهارم رضوی انتخاب کنیم

                                                           
کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در  بخشی از سخنان منصور پارسایی مدیر . 1

  وجواناختتامیه جشنواره تئاتر کودک و ن
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  فهرست برگزیدگان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی
  

ف
ردی

 

  عنوان نمایش  بخش/رشته  خانوادگی و نامنام 

  شصت عروسان سیاه موسیقی سید میثم حسینی  1
  شصت عروسان سیاه  طراحی صحنه فاطمه براری-طلیعه طریقی  2
  شصت عروسان سیاه  طراحی و ساخت عروسک طلیعه طریقی  3
  بزرگ مهربان  طراحی و ساخت عروسک سعید موحدی  4
  سمن ناز و پیرمهر  طراحی و ساخت عروسک وحید شاکری  5
  شصت عروسان سیاه  بازی دهندگان عروسک بهرام بهبهانی  6
  خانم جیکی ننه جیکی بازیگری باران طوسی  7
  صدای من کجاست یگریباز محمد اسالمی  8
  صدای من کجاست کارگردانی سید جواد رحیم زاده  9
  کفترطال کارگردانی رضا جوشعار 10
  شصت عروسان سیاه نویسندگی محسن رحمانی 11

  
المللی  ستاد جشنواره بین هیأت داوران نمایش کفتر طال از بندرعباس را جهت اجرا به •

 .تئاتر فجر پیشنهاد کرد
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  :داوراناسامی هیأت 
  هما جدیکار

  حسن دادشکر
  داود کیانیان

  
  :های جنبی برنامه

  اجرای یک نمایش خیابانی به نام زوار در محوطه تاالر شهید آوینی
  اجرای قصه گویی توسط قصه گویان کانون پرورش فکری کودک و نوجوان بندرعباس

  برگزاری نمایشگاه کتاب کودک
  ضویبرگزاری نمایشگاه عکس با موضوع فرهنگ ر

  اجرای نمایش جیکی جیکی ننه خانم در شهرستان قشم
هشتم در روستای کردر از توابع شهرستان میناب توسط هیأت  برگزاری جشنواره آسمان

  )عج( المنتظر و کانون فرهنگی امام) ع(رضا امام
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 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

)32(  
  
  

  اولین جشنواره
  تولیدات رادیو و تلویزیونی رضوی

  
  :استان برگزار کننده
  خراسان رضوی

  
  جناب آقای سیدباقر پیشنمازی: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
اولین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی رضوی به همت صدا و سیمای جمهوری 

و صدا و سیمای مرکز . ا.ا.اسالمی معاونت مجلس و امور استانهای صدا و سیمای ج
 ینو همچن یوییراد یداتخبر، تول یددر سه محور تولاستان  25خراسان رضوی با حضور 

  .در مشهد برگزار شد یزیونیتلو یداتتول
اثر در  22اثر در بخش خبر،  22اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که  54در این جشنواره 

رده و در سه بخش  3اثر در  9اثر در بخش تلویزیون بود که در نهایت  10بخش رادیو و 
  .برگزیده شدند

رضوی و شمالی، گیالن، مازندران، آذربایجان  ناستانهای یزد، زنجان، گلستان، خراسا
  .غربی، مرکزی از استانهای برگزیده در این جشنواره بودند

  
اگر معارف ائمه به خوبی در معرض مخاطبان قرار گیرد آنها متابعت خواهند 

  1کرد
ناخدای ) ع(رضا امام: در مشهد فرمودند) ع(رضا معظم رهبری در اولین کنگره امام مقام... 

هجرت آقا علی بن . در این جمله مفاهیم فراوانی نهفته است. تی تشیع در طوفان مروندکش
کشتی ) ع(از مدینه به مرو و همه وقایع و اتفاقاتی که افتاد چگونه امام رضا) ع(موسی الرضا

طوفان زده تشیع را به ساحل امن مرو و به تدریج در کل و گستره جهان اسالم به آرامش و 
دستمایه بسیار عمیقی است برای همه هنرمندان، نویسندگان، گویندگان، فیلم ثبات رساند؛ 

کنند  نویسان و هنرمندان عرصه ادبیات و شعر و همه کسانی که در این عرصه تالش می نامه
تا ابعاد و زوایای گوناگون این حرکت عظیم تاریخی را مورد بررسی قرار بدهند و از متن 

خی بخش عمده ای از نیازهای معرفتی جامعه ما را تامین کنند و بطن این حادثه بزرگ تاری
                                                           

السالم موسوی مقدم، معاون مجلس و امور استانها صداو سیما در مراسم افتتاحیه  بخشی از سخنان حجت. 1
  جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی رضوی
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 هشتمین خورشید

  .و کام تشنه جوانان امروز را به معارف و حقایق دینی و اسالمی سیراب کنند
ما اگر معارف ائمه را به خوبی در معرض مخاطبان قرار بدهیم آنها متابعت خواهند کرد 

  .ن جای خواهد گرفتخیزید و در جان و هوش و گوش مخاطبا چون از فطرت بر می
ریزی شد و  امیدواریم این اقدامی که صورت گرفته و شالوده یک کار بزرگی پی

مقدماتش فراهم شد تبدیل به بنای بلند و مستحکمی شود که در آینده همه بخشهای هنری 
  .های مختلف به کار گیرد را در حوزه

  
  

  1شدمشهد مقدس در دهه کرامت به کانون خبری جهان اسالم تبدیل 
ها در مناطق مختلف  به میمنت دهه مبارک کرامت شاهد تعدد و تکثر جشنواره.... 

  .هستیم، مشهد مقدس این روزها به کانون خبری جهان اسالم تبدیل شده است
خدا را شاکریم که دبیرخانه جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی رضوی به مرکز 

دان مراکز برای ارائه آثار برتر پیرامون خراسان واگذار شد و باعث رقابت بین هنرمن
  .شخصیت و معارف رضوی گردید

هر چه پربار تر برگزار  یباشد، در راستا یسازمان م ینجشنواره که خاص ا یندر کنار ا
 یبخش یمعالوه بر پخش مستق یخراسان رضو یمایدهه کرامت، صدا و س یشدن جشنها

  .طور کامل پوشش داده ب یزمه ها را نبرنا یربرنامه ها در سراسر کشور، سا یناز ا
  

                                                           
بخشی از سخنان سید باقر پیشنمازی، مدیر کل مرکز صدا و سیمای خراسان رضوی در افتتاحیه اولین . 1

  ویزیونی رضویجشنواره تولیدات رادیو و تل
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
جشنواره تولیدات رادیو تلویزیونی باعث عمق بخشیدن به فرهنگ رضوی 

  1است
) ع(یکی از ویژگی های اصلی هفتمین دوره جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا.... 

جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی رضوی است که امسال برای اولین بار با همت 
این جشنواره از دو . گذاری شد زه معاونت امور مجلس و استانهای صدا و سیما پایهحو

به آرمانهای اهداف ترسیم  منظر برای عرصه فرهنگ رضوی بسیار حیاتی و مهم است اوالً
بسیار نزدیک است چون در منشور ) ع(شده در منشور جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

شده گسترش فرهنگ رضوی و عمق بخشیدن به فرهنگ  ترین هدف تعریف جشنواره عمده
رضوی است، این جشنواره به جهت تأثیر بسیار رسانه و تولیدات رادیویی و تلویزیونی ما 

نو آوری و خالقیت هایی که جامعه هنرمندان  یش از پیش به هدف نزدیک می کند، ثانیاًبرا 
رضوی تأثیرگذاری الزم را داشته  فرهنگارتقای سطح  دراز این بستر با استفاده توانند  ما می
  .باشند

                                                           
در افتتاحیه ) ع(بخشی از سخنان سید جواد جعفری، دبیر جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا. 1

  جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی رضوی
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 هشتمین خورشید

  
  

  اسامی برگزیدگان اولین جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی رضوی
  

ف
ردی

  

  نام اثر  خانوادگی نام و نام
  / بخش
  هترش

  رتبه  استان

  اول یزد تلویزیونی به رنگ آفتاب فرید سعادتمند 1
  دوم  خراسان شمالی تلویزیونی تا به حرم امین فرحی 2
  سوم  استان مرکزی تلویزیونی زیارت شمس علیرضا اسعدی 3
  اول  زنجان  رادیویی از اولدنبرگ تا خراسان علی اکبر اوصانلو 4
  دوم  گیالن  رادیویی خواهر امام نیامهرنوش ثابت 5

6 
 سیروس شیری
  مینا اسداللهی

ــق ــا قلی ــیدقون خورش
  والیت

  رادیویی
 آذربایجان غربی

  مازندران
مشترکا 

  ماسو
  اول  گلستان  خبری خورشیدتا سرچشمه مریم رزاقی 7
  دوم خراسان رضوی  خبری تا دیار خورشید علی داها 8
  سوم  مازندران  خبری هادل نوشته عباس نوائیان 9

  
  :هیأت داوران از

والیتی به خاطر مساعی ارزنده و تالش پیگیر و  آقای "آهوانه"تهیه کننده برنامه  -1
دارک این برنامه و همچنین از صدابردار خانم مریم نعمتی به جهت خالصانه ایشان در ت

 اعمال ظرافتهای هنری از مرکز خراسان رضوی

شهرام ترکمانی از مرکز اراک به آقای  "حیات طیبه"تهیه کننده و گزارشگر برنامه  -2
 خاطر ارائه سوژه عینی و در خور توجه با رویکرد مستند در کار

مرکز گلستان به سبب ایجاد ارتباط موثر با قشر جوان  "یساعت جوان"برنامه زیبای  -3
  .کند بر مبنای ایده مورد نظر جشنواره قدردانی می
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

  :اسامی هیأت داوران
  ناصر جهانگیری، سید عنایت اهللا احمدی، علیرضا علیزاده: بخش آثار خبری
  مریم جاللی، فریده سیدین، احمد سروری: بخش رادیویی

  زادگان، جواد مجتهدی، محمدرضا نورالدین موسی ضا معصوممحمدر: بخش تلویزیونی
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 هشتمین خورشید

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
)33(  

  
  

  نهمین جشنواره سرود رضوی

  
  :استان برگزار کننده
  خراسان رضوی

  
  جناب آقای ابراهیم محمدی: دبیر
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 )ع(رضا  امامهای موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری برنامه:فصل اول

  
  

نهمین جشنواره سرود رضوی ویژه گروههای سرود دانش آموزی مقاطع راهنمایی و 
ل اصالح الگوی مصرف توسط سازمان آموزش و پرورش خراسان متوسطه یادواره سا
های  گروه. استان به مدت دو روز در مشهد برگزار شد 7گروه از  18رضوی با حضور 

 20گروه از  240شرکت کننده در این جشنواره از میان چهار هزار دانش آموز در قالب 
  .استان کشور انتخاب شدند

  

های دینی و سرودهای  گسترش نغمهرضوی سرود مهمترین اصل در جشنواره 
  1مذهبی است

دارای ابعاد ناشناخته و بی انتهایی است که هر هنرمند )ع(رضا  زندگی و شخصیت امام...
  .یابد ه وجهی از این گستره دست میرغم تالش بسیار فقط ب علی

باید نشانه و پلی به سوی حقیقت و عمق معارف رضوی  )ع(رضا ظواهر زندگی امام
  .سازد رهنمون می)ع(رضا  هایی است که ما را به ژرفای زندگی امام ظواهر نشانهاین  شدبا

یری از هر ساله مورد توجه و استقبال جمع کث)ع(رضا  جشنواره فرهنگی هنری امام
 این جشنواره طی سالهای برگزاری توانسته است در عرصه ملی و ،گیرد مندان قرار می عالقه
  .ای پیدا کند هالمللی جایگاه ویژ بین

های دینی و سرودهای مذهبی  گسترش نغمهسرود رضوی مهمترین اصل در جشنواره 
حضرتش از سراسر کشور است که سر ارادت خویش  مریدان حال زبان جشنواره این .است

  .کنند با ابزار هنر بیان می

                                                           
  بخشی از سخنان محمد ابراهیم محمدی، دبیر نهمین جشنواره سرود رضوی. 1
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  1هر گروهی که در جشنواره دینی شرکت کند برنده است

واره سرود رضوی معرفی بازنده و برنده نیست، زیرا هر گروهی نفس برگزاری جشن... 
  .که در این جشنواره دینی شرکت کند، برنده است

در این جشنواره هدف صرف اجرای کار هنری برای هنر نیست، بلکه همه به دنبال 
هستند و همین که موضوع را در ذهن خود دنبال کنند از نظر ) ع( رضا زمزمه کردن نام امام

  .ت داوران برنده هستندهیأ
جهت ارتقای کیفی آثار، اشعار جشنواره رضوی را که در قالب کتاب چاپ شده بود به 

ایم تا مورد استفاده گروههای سرود قرار   های جشنواره در استانها ارسال کرده دبیرخانه
  .یمبگیرد که این مساله باعث شد در این دوره از جشنواره شاهد ارتقای آثار ارسالی باش

                                                           
  نهمین جشنواره سرود رضوی در اختتامیه این جشنوارهبخشی از سخنان ارسالن سبحانی دبیر اجرایی . 1
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  اسامی برگزیدگان مرحله حضوری نهمین جشنواره سرود رضوی
  

ف
ردی

  

  رتبه  استان  مقطع  نام گروه سرود

  منتخب گیالن  متوسطه شهریور ناحیه یک رشت17دبیرستان  1
  منتخب تهران  متوسطه کانون فرهنگی تربیتی هدایت ورامین  2
  منتخب  رضوی خراسان  متوسطه هنرستان شهید عراقی  3
  منتخب  کرمانشاه  متوسطه )ره(نون فرهنگی تربیتی امام خمینیکا  4
  برتر  رضوی خراسان راهنمایی راهنمایی دخترانه المهدی  5
  برتر  رضوی خراسان راهنمایی راهنمایی پسرانه خلیج فارس  6

مدرسه راهنمـایی دخترانـه نـور علـم  7
 برگزیده  رضوی خراسان راهنمایی تبادکان مشهد

 برگزیده  هرمزگان دبیرستان  ینابدبیرستان علم م  8
  

  
مهدی نجفی از گروه سرود کانون فرهنگی تربیتی امام : تک خوان مستعد منتخب

  کرمانشاه) ره(خمینی
  علیرضا براتی، شهرستان دلیجان استان مرکزی

  مشهد 5علیرضا سپاهی الئین گروه سرود شهید عراقی ناحیه : شاعر برگزیده
  

  :وریاسامی هیأت داوران مرحله حض
 ناصرفالحی، دکتر پیروز ارجمند، مجتبی قیطاقی، مجید عابدی
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)34(  

  
  

  )ع(الرضا  همایش علمی پژوهشی طب

  
  :استان برگزار کننده
  خراسان رضوی

  
  احمد ثاقبیجناب آقای : دبیر
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 یزو ن یرانیو طب ا یطب سنت یایبا هدف اح )ع(یش علمی پژوهشی طب الرضاهما
که  یا بعد از فراخوان گسترده .شدبرگزار ی در مشهد طب اسالم ینهدر زم یزفرهنگ سا

در سه  مقاله 210صورت گرفت،  یرانا یعلوم پزشک یها پزشکان و دانشگاه یهکل یبرا
 یتارسال شد که در نها یرخانهبه دب یانیطب وح یزو ن) ع(طب ائمه ی،محور طب اسالم

به صورت  یزمقاله ن 53و  یصورت سخنران به یش،هما یدو روز برگزار یمقاله ط 18
  .گردید یهآن ارا شیهپوستر و در حا

  
  1استوار است یعقل و وح بر) ع(الرضا طب ی وطب اسالم

 یانکرده اند، اما بن یادیز یتالشها یکطب کالس ینههر چند دانشمندان و پزشکان در زم
) ع(الرضا طب ی والمطب اس ی،سنت که طب یباشد، در حال یبر حس استوار م یکطب کالس

  .استوار است یعقل و وح بر
جسم با اجزا مختلف مانند گوش و چشم است اما در  یک یکدرمان در نگاه طب کالس

 یها در قالب یژگیهاو ینهستند و ا یمتفاوت یژگیهایو یانسانها دارا ی،نگاه طب سنت
است و  یابیل ارزو جوان قاب یردر جنس زن و مرد و پ یطیو مح یمیاقل یتی،ترب یکی،ژنت

  .یردگ یصورت م ویکردر ینبا ا یزدرمان ن
 یاتکه مقاالت توسط ه بعد از آن ،)ع(یش طب الرضاهما یموضوع یتنظر به حساس

از هر گونه خطا در  یزقرار گرفت، به منظور پره یداوران شش نفره در مشهد مورد بررس
 یابیل شد تا دوباره مورد ارزارسا یگرانتخاب مقاالت برتر، مجددا به تهران و چند شهر د

  .یرندقرار گ

                                                           
  در اختتامیه این همایش) ع(بخشی از سخنان جناب آقای ثاقبی، دبیر علمی همایش طب الرضا. ١
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  )ع(الرضا اسامی برگزیدگان همایش علمی پژوهشی طب
  محمد عطار

  نفیسه شعبانی مفرد
  دکتر مهدی یوسفی

  سید سعید اسماعیلی صابر
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  پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

  )ع(به جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا
  

  »هوالرضوان«
  

ن مرتبت ودیعت روح الهی است؛ و خیال، جوالن فکر در میدان تری اندیشه، عالی
پس هنر، . آراید آرزوهاست، خال سویدای خیال در نقطه نون هنر، جمال اندیشه را می

  .شود ها ختم می سپارد که به زیبائی گذارد و راهی می واالئی اندیشه را به نمایش می
  .ور خواهد شدها به سراغ هنر بیاید نور علی ن حال اگر، زیبائی

در هشتمین روز از هشتمین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت هجری شمسی، 
معناست تا بر چهره آن چه  تقارن خجسته والدت هشتمین خورشید والیت، آیتی زیبا و پر

  .دهیم، زیوری از کرامت عنایت حضرتش بنهیم انجام می
اما ناموس هستی، ! جور مانع زمین خداوند واسع بود و روزگار و روزگاریان و خلفاء

عشق آل اهللا در قاموس ناموس فطرت این امت ! غیرت پرست بود و گوش خلقت سامع
برکت حرکت موالیمان . رقم خورده بود و جنت به طوس با بوسه ملک رشک برده بود

! موسی از مدینه تا مشهد مقدسش سهمی است از عشق ایرانیان به آن خاندان قدسی بن علی
شود که  ای از ارادت ما و شما، دیگر بدین صفت خوانده نمی ریب آشنا در حلقهو این غ

  .برد خورد و دل شیعه خون و خشم فرو می غربت، امروز بیشتر در بقیع به چشم می
  بگذریم؛

آن چه بیش از همه شایسته است مطمح نظر ) ع(در جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا
هد الرضائی که در سراسر جهان ثروت مادی و معنوی مش. قرار گیرد جهانی شدن آن است

  .ایرانیان عاشق، سمبل و نماد این سرزمین معرفی گردد حق آن است که از ناحیه دارد؛
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تر آن  ترین برنامه فرهنگی و هنری کشور است لیکن شایستهاین جشنواره گرچه فراگیر
اجمعین علی الخصوص است که در پنج قاره به معرفی جایگاه ائمه سالم اهللا علیهم 

های مختلف از  رشته. الحجج کمر همت ببندد کز ثری به ثریا همه درگاه رضاست ثامن
ترین   همه و همه، عالی...  وسینما، خوشنویسی، هنر تجسمی  تئاتر، موسیقی، جمله شعر،

تواند باشد اگر هنرمندان متعهد ما به اهمیت این مراسم  عرصه عرضه آن، این جشنواره می
  .وف پیدا کنندوق

بدانیم که اگر از سر . و برای این آگاهی، بیش از آن چه کرده ایم می بایست تالش کنیم
های ما،  ست و بر ذره» لنهدینهم سبلنا« خاص در این مسیر قدم برداریم معرفتیاخالص و با 

  .گرنظر لطفی بیفتد به آسمان رویم و کار آفتاب کنیم
خرد و حکم و نگارش و گزارش در این امر خطیر و  و قلم، امی آنان که به قدماز تم

جوهر اثیر، در صدد خدمت برآمدند و به مدد این حرکت آمدند، به سهم خود سپاسگزارم 
  .و امیدوارم همراه شما راهی را بسپارم که مرضی حضرت حق است

 گون شما از آن مظهر رضا و سکینه به حرمت جواد مانده در مدینه، های آیینه بر سینه
دارم و همه خادمان آستان ملک پاسبان حضرتشان را به  نور معرفتی مضاعف مسئلت می

  .سپارم خدای منان می
  رسد به دولت وصل تو کار من اصول      جال وصول    اگر به کوی تو باشد مرا م

  
  سید محمد حسینی

 
  



  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  
  

  
  فصل دوم

  
  

  

  
  های ویژه برنامه

  )ع( رضا امام جشنواره
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)1(  
  
  

  های عید رضوی جشن

  
  :استان برگزار کننده

  تمامی استانهای کشور
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) ع(رضا امام فرهنگی و هنری جشنواره کردن مردمی با هدف رضوی عید های جشن
های عید رضوی در سراسر کشور در دهه کرامت  توسط شورای هماهنگی جشن

  .برگزار شد
ر به عنوان دستگاه هماهنگ کننده همراه با های مساجد کشو ستاد عالی کانون

گذاری ائمه جمعه،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت کشور، شورای سیاست
ها، آستان مقدس رضوی، مرکز رسیدگی به امور  نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه

دا مساجد، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسالمی، بهزیستی کشور، ص
های  ، دفتر تبلیغات اسالمی، اتحادیه انجمنسیما، مرکز مدیریت حوزه علمیه قمو 

های اسالمی اصناف و بازار، شهرداری تهران،  آموزان، جامعه انجمن اسالمی دانش
شورای فرهنگ عمومی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی اعضای شورای 

 .بودندهماهنگی جشن های عید رضوی 

 
  های رضوی با علما و مراجع تقلید ضای شورای هماهنگی جشندیدار اعـ 

  

های دهه کرامت خواستار  شکوه جشن لزوم برپایی با تأکید بر مراجع تقلید با
  .های رضوی شدند و حفظ قداست جشن) ع(تبیین فرهنگ و سیره اهل بیت

با حضرات  کرامت دهه عید رضوی در آستانه های جشن هماهنگی شورای اعضای
همدانی  اردبیلی، نوری گرگانی، موسوی گلپایگانی، علوی شیرازی، صافی مکارم آیات

  .مند شدند و سبحانی دیدار و از بیانات و رهنمودهای آنها بهره
آیت اهللا ناصر مکارم شیرازی در دیدار با اعضای شورای هماهنگی دهه کرامت بر 

کنند  گمان می برخی: های رضوی تاکید کرد و گفت تر جشن ضرورت برپایی جذاب
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) عج(توان کرد و تنها باید برای ظهور ولی عصر کاری نمی ،در مقابل سیل عظیم فساد
شود، این حالت انفعالی و یاس از بین برود و افراد در این  دعا کرد، این کار سبب می

  .زمینه فعال شوند
گاهی اوقات : های مذهبی هشدار داد و افزود آلود شدن جشن وی نسبت به گناه

ورزی این مجالس را به کارهای موهن و خالف شرع  فرادی بر اثر نادانی یا غرضا
  .کنند آلوده می

کید بر حفظ قداست و جایگاه أآیت اهللا صافی گلپایگانی در این دیدار ضمن ت
در ) ع(این دهه باید فرصتی برای ترویج معارف اهل بیت: اظهار داشت) ع(اهل بیت

  . عموم جامعه باشد بین دانش آموزان، دانشجویان و
وی با اشاره به آغاز و پایان مبارک این دهه که با دو والدت ارزشمند همراه 

های اهل بیت عصمت  ارتقای سطح معرفتی جامعه و انتقال آموزه: است، تصریح کرد
  .ید در این جشنها مورد توجه باشدو طهارت با

ی هماهنگی جشنهای اهللا موسوی اردبیلی نیز ایجاد شورا بنابراین گزارش آیت
رضوی را اقدام شایسته ای دانست و خواستار استفاده از این فرصت برای افزایش 

و حضرت ) ع(رضا امام ایران و کشور را مدیون ملت وی. شد جامعه های آگاهی سطح
  . ملت بزرگ ایران باید شکرگزار این نعمت باشند: خواند و گفت) س(معصومه

تشکیل این شورا را در جمهوری اسالمی بی سابقه  همچنین آیت اهللا مقتدایی نیز
کنند  شایستگی شرکت می ایران و مسئوالن در مراسم عزاداری به ملت: دانست و گفت

تر است   بیت این موضوع کمرنگ دارند ولی در مراسم شادی اهل و آن ایام را پاس می
ها  اینکه باید برنامه کید برأوی با ت. تری در این زمینه انجام شود و باید کارهای جدی

بهترین پیام این جشنها دوستی و ارادت به اهل : همراه با پیام باشد، تصریح کرد
  .شود است که با عمل به فرمایشات آن حضرات محقق می )ع(بیت
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اهللا نوری همدانی نیز پس از اقامه نماز ظهر و عصر در پاسخ به تشکر بعضی  آیت
: های این مراجع تقلید، گفت وضع گیریاز اعضای شورای هماهنگی جشنها از م

  . دانم ام تا جانم را فدا کنم و این انقالب را حلقه واسط بین حکومت مهدوی می آماده
مسلمانان  بین وحدت را حلقه) ع(بیت دیدار اهل نیز در این سبحانی جعفر اهللا آیت

د مسئوالن امر بای: دانست و خطاب به اعضای شورای هماهنگی دهه کرامت گفت
تشکیل ستاد دهه کرامت . نسبت به ترویج وحدت اسالمی توجه ویژه داشته باشند

  .حرکت عظیم و بسیار خوبی در این راستا است
وی بر لزوم تبیین جایگاه و سیره اهل بیت برای مردم به ویژه در ایام دهه کرامت 

  .تأکید کرد و این امر را عاملی برای ایجاد وحدت میان مسلمانان دانست
 ،ت اهللا علوی گرگانی نیز در دیدار با اعضای شورای هماهنگی دهه کرامتآی

خواهیم مردم  اگر می: دانست و گفت) ع(والیت فقیه را از شعب والیت ائمه اطهار 
  .با والیت خدا و نبوت آشنا شوندآشنا و آگاه به والیت فقیه باشند باید 

ه خلوص در والیت و جنب: این مرجع تقلید خطاب به مسئوالن خاطرنشان کرد
  .اخالص در عمل را حفظ و در راستای حفظ نبوت و والیت حرکت کنید

  
  1مساجد فرهنگی و هنری هزار کانون 6توسط  رضوی عید های جشن برگزاری

و بر  دانسترا فرصت و آغاز یک حرکت بزرگ معرفتی ) ع(رضا جشنواره امام ...
دهه ( عید رضوی جشن های .کردجشنواره با رویکر د مردمی تأکید  ینا یبرگزار
  .گردیدمساجد سراسر کشور برگزار  ن فرهنگی و هنریهزار کانو 6توسط  )کرامت

                                                           
های مساجد  دبیر ستاد عالی کانون یمانی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی،رضا سلیدحمبخشی از سخنان . 1

  ید رضویهای ع و دبیر ستاد جشن کشور
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و رسیدن به یک ) ع(رضا  های فرهنگی در بعد محور امام نزدیک ساختن دستگاه
 نوفاق ملی با تقسیم کار روشن و مشخص و برنامه ریزی هماهنگ از مهمتری

  .اهداف تشکیل این ستاد است
رضوی در واقع ایجاد یک فرصت برای معرفی زوایای  عید برگزاری جشن های
  .است) ع(شخصیت برجسته امام رضا پنهان و آشکار ساختن 

، که بخش )ع(رضا  وق العاده در مقوله امامها و استعدادهای ف گیری از ظرفیت بهره
های دهه  شنعظیمی از آن هنوز ناشناخته مانده است از دیگر اهداف تشکیل ستاد ج

  .کرامت است
این  است،را فرصت و آغاز یک حرکت بزرگ معرفتی ) ع(جشنواره امام رضا

  .زمینه ساز این هدف متعالی است ها با رویکرد مردمی جشن
برای برطرف ) س(بیت  های موجود در عرصه قرآن و اهل برداری از ظرفیت بهره

  .است یساختن جهل و نادانی و تبدیل شدن به دانای
برداری از اقیانوس عمیق قرآن کریم و  لیغ معارف و متون ارزشمند دینی و بهرهتب

های آینده  بعدی برای برنامه های بلند آشنایی با سیره رضوی در واقع مقدمه گام
  .است

ها  جشن این است، معرفتی بزرگ حرکت فرصت و آغاز یک) ع(رضا امام جشنواره
  .الی استساز این هدف متع با رویکرد مردمی زمینه
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  ویژه برنامه شلمچه
  به ایران) ع(رضا  دروازه ورود امام

  
  :استان برگزار کننده
  خوزستان
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مهرماه با حضور  26به ایران از مرز شلمچه ) ع(رضا  ویژه برنامه ورود نمادین امام

  .گردیدمسئوالن استان و هنرمندان برگزار 
ز همچون سال گذشته به صورت کاروانی با حضور این ویژه برنامه امسال نی

  .شدهنرمندان هنر نمایش اجرا 
در سفر  )ع(به مناسبت ورود با برکت حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا

تاریخی از مدینه به مرو به خاک عزیز خوزستان و قدم گزاردن روی این خاک 
دس، ستادی در دبیرخانه سال دفاع مق 8یوند این یادبود عظیم با شهدای مقدس و پ

در استان خوزستان با همکاری معاونت ) ع(دائمی جشنواره فرهنگی هنری امام رضا 
هنری اداره کل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های آبادان و خرمشهر 

  .دید ویژه برنامه شلمچه اجرا گرددتشکیل و مقرر گر
نفر همراه با  150را قافله ای حدود به شلمچه ) ع(کاروان نمادین ورود امام رضا 

شتر، اسب و کجاوه های مخصوص که توسط گروه تعزیه شهرستان شوش تدارک 
، از نقطه صفر مرزی )ع(با همان هیبت اصحاب و یاران آن امام همامبود دیده شده 

  .شدنددر شلمچه وارد خاک مقدّس ایران 
ردند از این کاروان مردم با پخش نقل و نبات در حالی که اسفند دود می ک

حرکت این کاروان که با چاووشی خوانی جوانان در جلو کاروان . استقبال کردند
  .متر به حسینیه شهدای شلمچه وارد شدند 500همراه بود پس از طی مسافتی حدود 

در این مراسم پس از قرائت سرود جمهوری ایران  قاری بین المللی سید کریم 
  .هللا مجید را قرائت کردموسوی آیاتی چند از کالم ا
استه گزارشی از برگزاری همایش السالم عباس بسی خدر ادامه مراسم حجت 

پخش کلیپ ویژه برنامه شلمچه و .خوزستان دروازه ورود تشیع به ایران ارائه کرد
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و اجرای پرده خوانی و نقالی توسط یکی ) ع(اجرای سرود به مناسبت میالد امام رضا
  .ها بود لی کشور ادامه دهنده برنامهاز اساتید برجسته نقا

مدعوین پس از ادای نماز جماعت مغرب و اعضاء به امامت آیت اهللا نوری امام 
جمعه خرمشهر به عطر افشانی و غبار روبی مزار شهدای شلمچه پرداختند و به 
رزمندگان منطقه، میهمانان و مدعوین ویژه برنامه شلمچه هدایای ویژه زوار امام 

  .هداء گردیدا) ع(رضا
مسیر حرکت کاروان و محل برگزاری مراسم با نصب طاق نصرت تزیین شده و 

  .همچنین نورپردازی و نورافشانی به شکل گسترده انجام شد
خوانی و نقالی، برگزاری نماز جماعت مغرب  قرائت قرآن، چاووشی خوانی، پرده

هدایا به رزمندگان و اهداء پاشی مزار شهدای شلمچه  و عشاء، عطر افشانی و گالب
های این ویژه برنامه  ، میهمانان و مدعوین ویژه برنامه شلمچه بخشی از برنامهمنطقه

  .بود که به اجرا در آمد
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)3(  
  
  

  های روز بزرگداشت ویژه برنامه
  )ع(حضرت احمدبن موسی 

  
  :استان برگزار کننده
  فارس ـ شیراز



٢٠٢  
  

 هشتمین خورشید

  
  ت احمد بن موسی در صحن مطهرمراسم ویژه روز بزرگداشت حضر

طی مراسمی با حضور مسئولین کشوری و استانی بزرگداشت حضرت احمدبن 
  . برگزار شد) ع ( موسی شاهچراغ

در این مراسم حجت االسالم والمسلمین ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس 
بیت سوم اهل به عنوان حرم ) ع (و امام جمعه شیراز با بیان اینکه معرفی شاهچراغ 

های  دشمنان اسالم به غلط فضای استان را طبق ایده: کار و الزاماتی دارد گفت و ساز
ی خود ترسیم کردند که امروز وظیفه داریم که توطئه های دشمنان را خنثی و فضا

  .معنوی را در فارس حاکم سازیم
 فضای توسعه: دانست و افزود را ضروری) ع(بیت  اهل حریم پاسداشت وی

زیکی مناسب که پاسخگوی حضور پرشور زائران این حرم باشد همچنین گسترش فی
برای  های علمی شیعه و توسعه فضای معنوی ازجمله الزاماتی است که باید حوزه

  .حرم سوم اهل بیت لحاظ شود
ی رئیس دفتر مقام در ادامه مراسم حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگان

اد در شهر شیراز وجود دارد که به مرکز و کانون توجه این استعد: معظم رهبری گفت
شیراز با داشتن حرم : وی افزود . گردشگران مذهبی کشورهای اسالمی تبدیل شود

تواند محیطی پاک و سالم را برای گردشگران ایرانی و  های احمدی و محمدی می
طف و گره خوردن عوا: سپس رضازاده استاندار فارس نیز گفت. خارجی فراهم کند

احساسات مردم با این آستان باور و ایمان به قداست این مرقد شریف حاجت 
خواستن حاجت رواشدن در این درگاه همگی ناشی از رفعت مردم و عظمت 

  . است) ع (شخصیت بی همتای فرزند بزرگوار موسی بن جعفر
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با اجرای سرود دست جمعی و ) ع (گفتنی است مراسم بزرگداشت شاهچراغ 
  . همراه بود) ع (یژه معرفی احمدبن موسی نمایش و

  
  )ع(افتتاح کتابخانه بزرگ آستان مقدس احمدی و محمدی

اسالمی در افتتاحیه  فرهنگ و ارشاد وزیر حسینی محمد دکتر سخنان از بخشی
  )ع(کتابخانه بزرگ آستان مقدس احمدی و محمدی

شاهد این  )ع(توفیقی است که در جوار حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ...
جوانان باشد از شهری  اهللا آثار و برکات آن برای تمامی کتابخانه عظیم هستیم که انشاء

رود در این خطه نورانی که سابقه  یمان است انتظار هم میاالکه دارالعلم و دار
درخشانی در دوره اسالمی و قبل از آن داشته است، همواره شاهد رشد و تحول 

ار باشیم، دیار سلمان فارسی، صدرا، حافظ، سعدی به علم، دانش، فرهنگ این دی
همه این بزرگان می طلبد که عنایت بیشتری نسبت به کتاب ) ع(بن موسی ویژه احمد

در بحث کتاب و کتابخوانی مقام معظم رهبری . ... و تحقیقات در این استان باشیم
ر کشور ماست ی که در کتابخوانی دترین کس ای اند شاید حرفه تأکید زیادی داشته

اند  م جلساتی که با اهل علم و نویسندگان داشتهدر تما رهبری هستند تقریباً معظم مقام
فعالیتهای زیادی در حوزه کتاب و کتابخوانی . اند بر مطالعه و کتابخوانی تأکید داشته

  ... المللی کتاب، مسابقات کتابخوانی و  شود برگزاری نمایشگاه بین در کشور انجام می
با اشارات مقام معظم رهبری بوده که امروزه در کشور توسعه دارد و دولت  همه

  .هم عنایت بیشتری به مسائل فرهنگی داشته است
  :های این مراسم سایر برنامه

در آستان  )ع(و حضرت امام رضا) س(برگزاری جشن میالد حضرت فاطمه *
  )ع(مقدس احمدی و محمدی



٢٠۴  
  

 هشتمین خورشید

  همایش شعر امین والیت حضرت شاهچراغ
  محفل بزرگ انس با قرآن*
 60با ) ع(پرده خوانی پیرامون زندگینامه و کاروان حضرت احمد بن موسی*

  متبرکه شهر شیرازع اجرا در مدارس و بقا
  جشن بزرگ رضویون*
  )ع(غبار روبی آستان مقدس احمدی و محمدی*
  )ع(موسی بن مناسبت بزرگداشت حضرت احمد نور افشانی میادین اصلی شهر به*
 80امین والیت با حضور ) ع(نمادین کاروان حضرت احمد بن موسی حرکت*

  هنرمند نقاشی
  گلباران حرم در روز بزرگداشت حضرت

قرائت مقاله، سخنرانی، روزنامه (مراسم ویژه دانش آموزی در مدارس استان*
  )دیواری با موضوع امین والیت

حمدی و هنرهای تجسمی در حرم مقدس اتولید آثار اجرای کارگاه زنده *
  )ع(محمدی
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  ویژه برنامه گرامیداشت
  به ابرکوه) ع(سالروز ورود امام رضا 

  
  :استان برگزار کننده
  یزد ـ ابرکوه
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از سری ) روز ابرکوه(به ابرکوه ) ع(رضا روز ورود امامداشت سالویژه برنامه گرامی
  .پا گردیدشرح بر این  به) ع(رضا ویژه برنامه های جشنواره فرهنگی و هنری امام

دومین جشنواره خوشنویسی خورشید هشتم توسط انجمن برگزاری  -1
اثر از خوشنویسان شهرستان همزمان با  25خوشنویسان شهرستان ابرکوه که با 

اثر از  40الحجج به شهرستان ابرکوه در کنار نمایشگاه  سالروز ورود حضرت ثامن
 .یسی رضوی یزد افتتاح گردیدمنتخبین هفتمین جشنواره ملی خوشنو

آبان ماه از محل میدان امام  17عصر روز ) ع(حرکت نمادین کاروان امام رضا -2
 .این شهرستان تا قدمگاه آن حضرت) ع(حسین

همایش مدینه تا مرو توسط دانشگاه آزاد اسالمی ابرکوه با سخنرانی اساتید  -3
ان و تأثیرات این سفر به ایر) ع(حوزه و دانشگاه در خصوص سفر تاریخی امام رضا

 .در فرهنگ این مرز و بوم
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)5(  

  
  

  نمایشگاه کاروان آفتاب

  
  :استان برگزار کننده
  خراسان رضوی

 
 سرابی سعید سیدجناب آقای : دبیر
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 و فرهنگی فعالیتهای سازی نهادینه و توسعه احیاء، ضرورت و اهمیت به توجه با
 بررسی بستری ایجاد نیز و زیارت سنن و آداب گسترش و معرفی منظور به هنری
 حضرت به مردم عموم و اندیشمندان فرهیختگان، عواطف و احساسات نمایش
 وزیر رهنمودهای راستای در همچنین) ع(بیت اهل معارف گسترش و) ع(رضا

 میالد از کرامت خجسته دهه در نمایشگاه برپایی بر مبنی اسالمی ارشاد و فرهنگ
 کاروان نمایشگاه دومین) ع(رضا حضرت میالد تا) س(صومهمع فاطمه حضرت
 هدف با) ع(رضا امام هنری و فرهنگی جشنواره هفتمین برگزاری با همزمان آفتاب
) ع(رضا امام هنری و فرهنگی جشنواره ششمین فاخر آثار و تولیدات آوردها، دست ارائه
 .گردید برگزار جشنواره این اختتامیه مراسم پایی بر محل در روز دو مدت به

  
 :نمایشگاه برگزاری بندی زمان

 31/6/88 الی 28/5/88) جلسه4( هماهنگی جلسات

 28/6/88 دبیرخانه در استقرار و نمایشگاه برگزاری ستاد تشکیل

 1/7/88 پیگیری و موضوعی های جشنواره و ها استان با مکاتبه

 19/7/88       آثار دریافت آغاز

 4/8/88    دریافتی آثار تکمیل

  4/8/88 الی 1/8/88    آثار شناسنامه تهیه

 5/8/88 نمایشگاهی های کتیبه وتدوین چاپ

 7/8/88 الی 28/7/88   نمایشگاهی ای غرفه و دکور ساخت و طراحی

 7/8/88    ها غرفه داخل نصب و ها کتیبه و آثار استقرار

  9/8/88 الی 7/8/88 نمایشگاه اکران
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 :دریافتی هنری آثار تعداد
 صورت به و آوری جمع کشور سراسر از مختلف های جشنواره از منتخب و فاخر ارآث

 جمعاً و گردیده دعوت جشنواره در حضور جهت تلفنی پیگیریهای یا و مکتوب
 پژوهشی و مکتوب های حوزه در تولیدی اثر 99 تعداد و هنری فاخر اثر 104 تعداد

 .گردید ارائه نمایشگاه در و دریافت

 تولیدی نفیس و فاخر آثار جمله از کامل صورت به مذکور آثار که آن توجه قابل
 .است بوده مختلف ی استانها در جشنواره مختلف های رشته و موضوعات در

 تعداد تفکیک به شده ارائه آثار به مربوط های رشته شرح
 عدد 165 دریافتی هنری آثار کل تعداد
 اثر 104 شده اکران هنری آثار تعداد
 اثر 99  مکتوبی و تالیفی ی،پژوهش آثار

  
 :آثار لیست

 کوفی شکسته، نستعلیق، نسخ،( خوشنویسی و مرغ و گل تذهیب، سفال، کاشی،
 نگارگری،) پاستل روغن، و رنگ گواش، آکریلیک، ای، خانه قهوه( نقاشی ،....) و

 زنی قلم و کاری نازک چوت، روی مشبک و معرق مس، روی زنی قلم) کالژ( قطایی
 مرغ، تخم پوسته روی مشبک سنگ، روی حکاکی فلزات، روی معرق چوب، روی
 فرش میناکاری، تیموری، عصر سبک و صفوی عصر سبک) برداری تخمه( چینی الیه

 نامه، نمایش داستان، شعر،: پژوهشی و تالیفی آثار گرافیکی، پوستر عکس، حجمی،
 .سخنان برگزیده نشریه، پژوهش، نامه، فیلم

 سیما و صدا های همایش تاالر البی همحوط در نمایشگاه که این به توجه با*
 رییس حضور با ملی بزرگ مراسم سه ایام و مدت این طول در و گردید برگزار
 .کردند بازدید نمایشگاه از نفر هزار سه از بیش شد برگزار جمهور محترم
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صورت   به) ع(رضا  سومین سالی بود که جشنواره فرهنگی و هنری امام 88سال
کشور  8 در) ع(رضا  پنجمین جشنواره فرهنگی و هنری امام. دشالمللی برگزار  بین

مطابق با مصوبه  - نقطه جهان و هفتمین جشنواره 15جهان، ششمین جشنواره در 
 - اسالمی یت سازمان فرهنگ و ارتباطاتشورای سیاستگذاری این جشنواره با محور

  .نقطه جهان برگزار گردید 20در 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با محوریت معاونت فرهنگی این سازمان 

های الزم با رایزن های فرهنگی سفارت جمهوری  پس از انجام مکاتبات و هماهنگی
اتریش  ،)باکو(جان آذربای شامل :نقطه جهان 20اسالمی ایران در سایر کشورها 

 ،)جاکارتا(اندونزی  ،)برلین(آلمان  ،)کابل(افغانستان  ،)تاشکند(ازبکستان  ،)وین(
 تایلند ،)دودوما(، تانزانیا )الهور(کستان ، پا)آباد اسالم(پاکستان  ،)لندن(انگلستان 

 ،)لوساکا(زامبیا ، )مسکو(روسیه  ،)استامبول(ترکیه  ،)مرو( ترکمنستان ،)بانکوک(
 در(هند  ،)کوالالمپور(مالزی  ،)بیروت(لبنان  ،)آلماتی(قزاقستان  ،)دمشق(ریه سو

  .معرفی شدند) ع(ی جشنواره امام رضاربرای برگزا )بمبئی
های فرهنگی ج ا ا برای جلب مشارکت اندیشمندان، فعاالن مذهبی،  رایزن

ین جشنواره را هایی را منتشر و برگزاری ا فراخوان... هنرمندان، نویسندگان، شعرا و 
نقطه از جهان برگزار و اختتامیه  20در نتیجه این جشنواره در  .دندرسانی نمو اطالع

  .الملل بود برگزیده بخش بین 51این جشنواره در مشهد میزبان 
نقطه جهان نمایشگاه  20در ) ع(همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی امام رضا

با همکاری مرکز آفرینشهای هنری . ار شدفرهنگ رضوی نیز در این کشورها برگز
 324) ع(آستان قدس رضوی و دبیرخانه دائمی جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

ای  مجموعه شامل که فرهنگی بسته 20و همچنین ) ع(رضا امام موضوع با کتاب عنوان
 رضوی، قدس ای آستان تصاویری از نفایس موزه( نمایشگاهی نفیس از آثار و تابلوهای
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ها و آثار هنری  ها، کتیبه ر، رواقها، صحنآثار هنری موجود در مخازن، مضجع منوّ
و سایر اقالم نمایشگاهی به کشورهای برگزاری کننده جشنواره ارسال و ) دیگر

نمایشگاه فرهنگ رضوی برگزار گردید که بر اساس گزارشات ارسالی از رایزن های 
  .ی همراه گردیدفرهنگی این نمایشگاه با استقبال با شکوه

  
  :اسالمی وارتباطات فرهنگ سازمان رئیس

 در معنویت خأل رفع راستای مثبت در گامی )ع(رضا جشنواره امام برگزاری
 .است امروز جهان

جشنواره فرهنگی و هنری  برگزاری اسالمی، وارتباطات فرهنگ سازمان رئیس
 .کرد عنوان امروز انجه در معنویت خالء رفع راستای در مثبت گامی را )ع(امام رضا

مراسم افتتاحیه  اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان رئیس مصطفوی، مهدی
 و هنرمندان فرهنگی، و علمی های شخصیت حضور با نمایشگاه عکس رضوی که

 برگزار باکو موزه مرکز در مقیم ایرانیان و آذربایجان جمهوری مسلمانان پژوهشگران،
 معنوی اقدام یک آذربایجان در را رضوی نمایشگاه برگزاری مطلب، این بیان با شد،
 فرهنگی رایزن نوری، و آذربایجان در ایران سفیر بهرامی، از و عنوان مبارک یادبود و

 .کرد تشکر کشورمان

 همسایه و برادر دوست، کشور دو روابط خوشبختانه :افزود جمهور رئیس مشاور
 عالقه و کشور دو عالی مسئوالن ستخوا این و شود می تر عمیق و بهتر رو روز روزبه

 . است مسلمان ملت دو

 در عمیق های ریشه وجود بر تأکید با اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان رئیس
 امام این به عشق: افزود و برشمرد آنها از یکی را) ع(رضا امام به عشق کشور، دو روابط
  .دارد جای ما ههم قلب درون در بلکه و نیست کوچک و ظاهری موضوع یک همام
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 زندگی در انسانها اینکه به اشاره با اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان رئیس
 هنری ابزارهای همه از داریم وظیفه بنابراین :داشت اظهار دارند الگو به نیاز اجتماعی

 وی .کنیم استفاده انسان های استعداد تعالی و رشد و الگو ارائه و سازی الگو برای
را ) ع(کرد و اهل بیت  عنوان الهی عدالت و محبت عشق، سمبل را )ع( رضا امام

  .ها دانست بهترین الگو برای همه نسل
  

  آذربایجان
  نمایشگاه عکس رضوی

  
نمایشگاه عکس رضوی با حضور رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و  
 یشفیع مرتضی و اسالمی شورای مجلس فرهنگی کمیسیون مطهری، عضو علی دکتر

در  شد افتتاح اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان اقیانوسیه و آسیا کل مدیر شکیب،
 جمهوری از "نور "گروه توسط ترکی به عشق والیت سریال تیتراژ این مراسم آهنگ

 . اجرا شد آذربایجان

 کل اداره آذربایجان، در ایران فرهنگی رایزنی همکاری با که نمایشگاه این در
 در الهدی المللی بین انتشارات نمایندگی و غربی آذربایجان سالمیا ارشاد و فرهنگ

) ع( بیت اهل و عالیات عتبات موضوع با عکس 30 از بیش شود، می برگزار باکو
 حضرت و رضوی حرم مقدس، مشهد از تابلوهایی و ها عکس و) ع(رضا امام ویژه به

 عکس 20 همچنین. است گرفته قرار عالقمندان دید معرض در قم در)ع( معصومه
 نمایشگاه این در مخصوص عینک 30 با) ع(رضا امام درباره زیبا و جذاب بعدی سه
  . است شده گذاشته نمایش به
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  :در باکو. ا. جشنواره فیلم هفته فرهنگی ج ا
 رایزنی همت به) ع(رضا امام میالد ویژه ایران.ا.ج فرهنگی هفته فیلم جشنواره

  .شد ربرگزا  باکو در کشورمان فرهنگی
 مضامین با کشورمان هنرمندان آثار از کوتاه فیلم 9 روزه یک جشنواره این در

 برای آذربایجان جمهوری گران سینما اتحادیه سالن در  هنری و اجتماعی عرفانی،
  .آمد در نمایش به عالقمندان

  
  ترکمنستان

 فرهنگ رضوی نمایشگاه

  
 یزنی فرهنگی ایران دربه همت را» والیت« عنوانفرهنگ رضوی با نمایشگاه

 در شهر عشق آباد) ع(ترکمنستان، به مدت یک هفته و به مناسبت میالد امام رضا
 هایی با قدس رضوی، کتاب برگزار شد، تابلوهای از اماکن مقدس مشهد، آستان

 به نمایش در این نمایشگاه های فشرده مرتبط و آثار هنری ، لوح)ع(رضا  موضوع امام
هشتاد و هشت «در این نمایشگاه یک بسته فرهنگی شامل کتاب  همچنین .گذاشته شد

، ترکمنی و روسی های زبان به »کجاست دوست خانه«، بروشور »امام کالم از هشتمین
 به دو زبان روسی و ترکمنی و) ع(رضا  باره امام جمهور ترکمنستان در پیام رئیس

  .کنندگان اهدا شد ه بازدیددوبله شده به زبان ترکمنی ب» عشق والیت«فشرده فیلم  لوح
  : )ع( رضا امام میالد مناسبت به جدید رونمایی نشریات

 امام منزل از مانده جای به آثار پوستر و) ع(رضا امام المللی بین همایش نامه ویژه
 .شد رونمایی آباد عشق در ایران فرهنگی رایزنی سوی از هشتم

 همکاری از نشریات این انتشار برای ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی
 فرهنگی جشنواره ستاد قالب در اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان فرهنگی معاونت
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 این اقیانوسیه و آسیا فرهنگی کل اداره و الملل بین معاونت و) ع( رضا امام هنری و
  .است برده بهره سازمان

  

 :»امام هشتمین از کالم هشتادوهشت« رونمایی کتاب

 هشتمین از کالم هشت و هشتاد« کتاب) ع(رضا امام سعادت با توالد با همزمان
 هشتادوهشت« کتاب. شد رونمایی آباد عشق در ایران فرهنگی رایزنی سوی از »امام
 و تهیه کرمانی حائری حسین اهتمام با زبان هشت به قبالً »امام هشتمین از کالم

 از کتاب این.دبو شده چاپ رضوی قدس آستان اسالمی های پژوهش بنیاد توسط
 برای غیرضروری های زبان تعدیل با و بازنگری کشورمان فرهنگی رایزنی سوی
 و روسی فارسی، عربی، زبان چهار به ترکمنی، زبان کردن اضافه و ترکمنستان کشور

  .گرفت خواهد قرار عالقمندان اختیار در که شد چاپ آماده ترکمنی

  
  )آنکارا(ترکیه

  )ع(و کنفرانس امام رضا نمایشگاه خوشنویسی رضوی

  
و جمعی از » کاظم خراسانی«، »عباس اخوین«نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان 

ه تندیس و در موز )ع(رضا  االئمه، امام خطاطان ایرانی به مناسبت میالد مبارک ثامن
 .نقاشی آنکارا برپا شد

وزه، خانم مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور عمر عثمان گوندوغدو، رئیس م
غمزه آیریم، معاون مدیر کل فرهنگ و توریسم، فرهاد کوچ، مدیر مسئول روزنامه 

 کنار در. ملی گازنه شعبه آنکارا، تونجر ناملی، مدیر انتشارات فجر برگزار شد
  .شد گذاشته نمایش به نیز حضرت آن به مربوط آثار و کتب نمایشگاه،
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 امام الحجج ثامن سعادت با میالد میمنت پس از افتتاح نمایشگاه خوشنویسی به
 .گردید برگزار )ع(کنفرانس امام رضا شیعیان، ویژه به ترکیه مسلمان مردم ،)ع( رضا

 اسبق وزیر و ایران دوستی انجمن رئیس زیبک، کمال نامیک کنفرانس این در
 مرد، حمدی پروفسور و ترکیه و ایران دوستی مورد در ترکیه توریسم و فرهنگ
 سخنرانی) ع( رضا امام اوصاف مورد در دیانت سازمان سابق معاون و تالهیا استاد
   .بود آنکارا مساجد ترین مهم از کوجاتپه مسجد اجتماعات سالن در مراسم این. کرد

  
  انگلستان

  نمایشگاه عکس و نقاشی رضوی

 
با موضوع نمایشگاه عکس و نقاشی ) ع(رضا امام فرهنگی و هنری جشنواره
 . شد برگزار بریتانیا بیرمنگهام شهر در) ع(رضا امام فرهنگی کزمر محل رضوی در

 میالد این ویژه نقاشی و عکس نمایشگاه برپایی بر عالوه جشنواره، این در
 و دکلمه تواشیح، فرهنگی، مسابقه برگزاری مانند مختلفی های برنامه فرخنده،
  .بود شده بینی پیش سخنرانی

 
  قطر

 رضوی شعر جشنواره

  
 هشتمین فرخنده میالد مناسبت به قطر در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی

 جشنواره کرامت دهه با همزمان و) ع(الرضا موسی بن علی حضرت جهان، شیعیان امام
 قطعه ده جشنواره، این مسابقه بخش در .قطر برگزار کرد دوحه را در رضوی شعر
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 این در.رسید جشنواره یرخانهدب به فارسی زبان به قطعه سی و عربی زبان به شعر
 .شد قرائت نیز قطر مقیم شعرای توسط اشعاری مراسم
  

  امارات متحده عربی
 عید رضوی های جشن

  
 کشورمان فرهنگی رایزنی ،)ع( رضا امام حضرت میالد سالروز خجسته با همزمان

 رد که ای ویژه مراسم در. کرد برگزار امارات سراسر در را ای گسترده های برنامه
 و هشتاد به ایران فرهنگی رایزن توسط برگزارشد، دبی و العین ابوظبی، شارجه،
  . شد اهداء جوایزی رضوی مهر فرهنگی مسابقات برندگان از نفر هشت

 با شد، انجام دبی ایرانیان باشگاه فوتبال زمین در که باشکوهی مراسم در همچنین
 میالد جشن طهارت و متعص خاندان عاشقان از نفر هزار چهار به قریب حضور

 و ایرانیان باشگاه مدیریت همت با که مراسم این در. برگزارشد) ع( رضا امام
 را متنوعی های برنامه کشورمان هنرمندان برگزارشد، ایرانی نهادهای مشارکت
 بن علی حضرت ساحت به ارادت از متعددی نمادهای مراسم، طول در و اجراکردند

 .قرار گرفت حاضران مورد توجه) ع( الرضا موسی

 :اجرای تئاتر رضوی

 نمایشی های برنامه نوبت، هشت در فرهنگی رایزنی دعوت به یاس نمایشی گروه
 رسول. کرد اجراء دبی و العین ابوظبی، شارجه، در را "بیداری زنگ" عنوان با

 عهده به را بیداری زنگ نمایش کارگردانی افشاریان، ایمان و نویسندگی ادهمی،
 ارائه به که هستند میدانی نمایش آفرینان نقش ادهمی و ریا بی شرحی، سوده. دارند
  . پردازند می اخالقی و تربیتی ارزشمند مفاهیم
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 :برگزاری مسابقه حج فقرا

 مراسم طی ابوظبی در و شد توزیع نیز »فقرا حج« عنوان با کتبی مسابقه سؤاالت
 انجام برندگان بین کشی هقرع ایران، اسالمی جمهوری سفارت محل در شکوهی با

 . گرفت تعلق جایزه هشت مسابقه، برندگان به و شد

 سرود اجرای خوانی، مولودی سخنرانی، نظیر هایی برنامه همچنین مراسم این در
 برندگان از نفر 10 به جوایز اهدای و حضوری مسابقه برگزاری و خوانی مقاله و

  . شد انجام حضوری فرهنگی مسابقه
  

 :اشی مهر رضوینمایشگاه نق

 مهر نقاشی نمایشگاه ایرانیان، باشگاه مدیریت و فرهنگی رایزنی همکاری با
 موضوع با نمایشگاه این هنری آثار. شد برگزار ایرانیان باشگاه محل در رضوی
 و کودکان ارادت و عشق اظهار از جذابی های جلوه و شده ترسیم) ع( رضوی والیت

  . است یافته تجلی) ع( رضا امام ضرتح مقدس ساحت به ایرانی نوجوانان
  

  :»غریب عاشقان« مستند فیلم تولید
) ع(رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در امارات به مناسبت میالد امام رضا

 تصویربرداری مراحل .تولید فیلم مستندی را با عنوان عاشقان غریب آغاز کردند
 شنبه روز از آن صداگذاری و تدوین و رسیده پایان به مستند این مختلف های بخش

 .است شده آغاز آبان 9

 و امارات مقیم ایرانیان انسجام و دینی عالیق از نمادهایی مستند، فیلم این در
 حضرت والیت و امامت تابناک اختر هشتمین مقدس ساحت به ها آن ارادت و عشق
 آینده در مپس از تولید این فیل. است شده کشیده تصویر به) ع( الرضا موسی بن علی

  .شد خواهد توزیع امارات سراسر در "غریب عاشقان" مستند فیلم های نسخه نزدیک
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 آلمان

 نمایشگاه فرهنگ رضوی

  
 بن علی حضرت والیت، آسمان تابناک اختر هشتمین سعادت با میالد مناسبت به
کتاب های  نمایشگاه فرهنگ رضوی برگزار شد در این نمایشگاه ) ع(الرضا موسی

 سوی از رضوی قدس آستان موزه در موجود های عکس تابلو و موضوع رضویبا 
در معرض دید  برلین مقیم ایرانیان فرهنگی اسالمی ـ مرکز در ایران فرهنگی رایزنی

 .عالقمندان قرار گرفت
  

 ):ع(میالد امام رضا جشن مراسم

 مانی،آل ایرانی، شیعیان از کثیری جمع حضور با) ع(میالد امام رضا جشن مراسم
 مقیم ایرانیان فرهنگی ـ اسالمی مرکز در متنوع های برنامه اجرای با و افغانی و عرب
 .شد برگزار برلین

 جمله از بیت اهل محبّان از کمیل، شعرخوانی تعدادی فیض پر دعای قرائت
 و قرآن منظر از »رضا مقام« عنوان تحت ای مقاله ارائه قطره، دکتر افغان معاصر شاعر

) ع( بیت اهل مداح توسط خوانی مولودی ،آلمان مقیم ایرانیان از ط یکیتوس حدیث،
 ایرانیان فرهنگی -اسالمی مرکز مدیر و امام هاشمیان، االسالم و سخنرانی حجت

 .توسط ایشان از برنامه های این جشن بود اهللا امین زیارت و قرائت برلین

 کودکان ویژه های داستان و اسالمی کتب آلمانی، فارسی، ترجمه با کریم قرآن اهداء
  .شد روبرو ای ویژه استقبال با که بود مراسم این پایانی های بخش جمله از نیز میهمانان به
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  )مسکو(روسیه 
 )ع( رضا جشنواره فرهنگی امام

  
 خارجی ادبیات کتابخانه تاالر محل در)ع( رضا امام و هنریجشنواره فرهنگی 

 طهارت و عصمت و بیت اهل به مند القهع مسلمانان و شیعیان حضور با مسکو
 .شد برگزار

 سازمان و ایران.ا.ج سفارت فرهنگی رایزنی مشترک همکاری با که مراسم این در
 شیعیان از امین میتریید آقای کریم، قران تالوت از پس شد، برگزار شیعیان دینی
 را) ع( ارض امام جشنواره برگزاری و پرداخت سخنرانی به روسی زبان به تبار روس

 مورد باید) ع( رضا امام علمی مقام و شأن که شد یادآور وی. کرد توصیف نظیر بی
 .گیرد قرا روسیه مسلمانان تأسی

 زندگی پیرامون روسیه در مستقر روحانیون از یکی موصلی، االسالم حجت سپس
 . کرد سخنرانی حاضران برای آذری زبان به حضرت آن سیره و

 و. پرداختند مذهبی سرودی اجرای به مدینه اهرانخو سرود گروه پایان در
 .درآمد نمایش به رضوی قدس آستان اهدایی فیلم همچنین

  

 :) ع( رضا امام به ای نامه مسابقه

 مسابقه برگزاری با مسکو، در ایران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی رایزنی
 .رفت) ع( رضا امام جشنواره استقبال به) ع( رضا امام به ای نامه

 شد، برگزار مسکو) ره( امام پیام آموزشی مجتمع همکاری با که برنامه این در
 میان از که پرداختند)ع( رضا امام به نامه نگارش به ایرانی غیر و ایرانی آموزان دانش



٢٢٣  
  

 )ع(رضا  الملل جشنواره فرهنگی و هنری امامبخش بین:سومفصل

 سوی از جوایزی و شد شناخته برتر های نامه عنوان به نامه هشت رسیده، های نامه
  . شد اهدا ها نامه نای نویسندگان به فرهنگی رایزنی

  

 :فرهنگ رضوی نمایشگاه

 رضوی قدس آستان از ارسالی تصاویر از نمایشگاهی) ع( رضا امام میالد با زمان هم
 .شد برگزار مسکو خارجی ادبیات کتابخانه تاالر محل در) ع( رضا رضوان موضوع با

 با و ایران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی رایزنی سوی از نمایشگاه این
 استقبال مورد و شد برگزار محل این در مسکو شیعیان دینی سازمان همکاری

  .گرفت قرار مندان عالقه
 

  هند
 خاطره نویسی رضوی جشنواره

  
 همکاری و ایران فرهنگ خانه توسط) ع(رضا امام هنری و فرهنگی جشنواره

 عموضو با حسینی دربار محل در بمبئی ایرانیان عشری اثنی جماعت فتوت انجمن
 برگزار میسور و پونا بمبئی، شهرهای در جشنواره این .گردید برگزار نویسی  خاطره

 .شد

 هند، در ایرانی نخبگان کانون اعضای ایران، سرکنسول محمدی، مراسم، این در
 ایرانیان کشورمان، های ارگان نمایندگان مشهد، دانشگاه علمی هیئت عضو هاشمی،

) ع( طهارت و بیت اهل به عالقمندان و ایرانی دانشجویان پونا، و بمبئی در مقیم
 .داشتند حضور

 حفاظت کمیته رئیس و هند شیعه سراسری فدراسیون رئیس( شکوه بشارت سید
 جامعه علمیه حوزه مدیر و صداقت نامه هفته مدیر( حسین کرامت سید ،)قدس از
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 مدیر و نده فرهنگی دولتی غیر مرکز رئیس( بوبیره عبدالسمیع و) »س«الزهرا فاطمه
 جشنواره اختتامیه مراسم در شرکت منظور به) شامنامه و امید صبح های نامه هفته

  . شدند اعزام مقدس مشهد به نمایندگی سوی از) ع(رضا امام فرهنگی
  

 :نمایشگاه فرهنگ رضوی

 خانه محل در رضوی قدس آستان از کتاب و عکس نمایشگاه هفته، یک مدت به
  .گردید برپا ایران فرهنگ

  
  وهبزیمبا

 )ع(الرضا موسی بن علی امام میالد ویژه مراسم برگزاری

  
 امام حضرت امامت و والیت آسمان تابناک میالد سالروز فرارسیدن با زمان هم
 جهان، سراسر مسلمانان و شیعیان باشکوه مراسم برگزاری و) ع(الرضا موسی ابن علی

 .برگزار شد زیمبابوه کشور در نیز باشکوهی جشن

 فاطمه حضرت اسالمی کالج و مسلمان زنان سازمان سوی از که مراسم ینا
 این دانشجوی و آموز دانش جوانان و نوجوانان پیش روزها از شد  برگزار) س(زهرا
 فرزندان و کودکان نیز دانشجو و آموز دانش گروه از تعداد این کنار در اسالمی کالج
 را خود شوند، می نگهداری مرکز نای سوی از که یتیمی و سرپرست بی پسر و دختر
 . کردند آماده مراسم این در شرکت برای

 خوانی، مقاله میالد، ویژه سرود و قصیده چون مختلفی های فعالیت مراسم این در
 زندگانی به مربوط های داستان از یکی از برگرفته تئاتر نمایش اجرای همراه به حدیث
 .شد انجام برندگان جوایز اهدای و فرهنگی قهمساب برگزاری کنار در) ع(رضا امام حضرت
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 مقیم کشورهای دیگر شیعیان و ایرانیان حضور با که ای جداگانه مراسم در همچنین
 قرائت از پس کنندگان شرکت شد، برگزار حراره در ایران سفارت میهمانسرای محل در

  .گرفتند شنج را) ع(الرضا موسی بن  علی حضرت هشتم امام میالد کمیل، فیض پر دعای
  

  اندونزی
  )ع(جشنهای میالد امام رضا

  
 همکاری با )ع( الرضا موسی  بن علی الحجج  ثامن حضرت مسعود میالد با همزمان

 شهر سه در متنوعی هنری فرهنگی های برنامه فرهنگی معاونت و فرهنگی رایزنی
  .گردید برگزار جاکارتا و جوگ باندونگ جاکارتا،

  

  ):ع(رضا امام سمینار
 سونان اسالمی دانشگاه فرهنگی، رایزنی مشترک همکاری با )ع(رضا امام سمینار
 دانشکده همایش سالن محل در باندونگ مطهری شهید موسسه همچنین و کونونج

  .گردید برگزار دانشجویان و اساتید از کثیری جمع حضور با و تکمیلی تحصیالت
 وعضو محقق جاللی، کاظم رفرهنگی، دکت رایزن دانشگاه، ربانی رئیس خالد دکتر

 دانشگاه مسیحی استاد توماس رضوی، دکتر قدس آستان اسالمی علوم وهشگاهژپ
  .فوزی سخنرانان این سمینار بودند مفتاح باندونگ، کاتولیک

  

 :نمایشگاه فرهنگ رضوی

 علی الحجج ثامن حضرت مسعود میالد با همزمان) ع(در حاشیه سمینار امام رضا
، )ع(هشتم امام حرم به مربوط تصاویر از اثر 40 شامل نمایشگاهی )ع(الرضا موسی ابن
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 عالقمندان دید معرض در ع همام امام آن گهربار کلمات و رضوی قدس آستان موزه
  .گردید مواجه دانشجویان سوی از خوبی استقبال با که گرفت قرار
  

  ):ع(امام رضا میالد جشن
 با مراسم گذشته شب اندونزی، در ع رضا امام جشنواره های برنامه ادامه در

 برگزار مرکز این محل در ICC فرهنگی مرکز و رایزنی مشترک همکاری با شکوهی
 حجت ایران، از اعزامی سخنران جاللی کاظم دکتر آقای مراسم این در .گردید
 شیخ وهمچنین کشورمان سفیر وندی کمال ،فرهنگی مرکز مسئول ابراهیمی االسالم
 های اندیشه و شخصیت پیرامون هریک عربستان، از شیعه روحانیون از قطیفی

 .کردند سخنرانی )ع(الرضا موسی ابن علی الحجج ثامن حضرت شیعیان امام هشتمین
 ابن علی حضرت بارگاه معرفی در اثر 40 رضوی، شامل حرم نمایشگاه برپایی
 پخش سرایی، مدیحه اندونزیایی، ترجمه با آن حضرت سخنان و )ع(الرضا موسی
 از شام پذیرایی همچنین و جوائز و اعطاء مسابقه برپایی و )ع(رضوی حرم از فیلم
  .گردید اجرا مراسم این در که بود هایی برنامه دیگر
  

  افغانستان
  )ع(جشنواره نامه ای به امام رضا

  
میالد «با عنوان ) ع(ای به امام رضا جشنواره نامه) ع( بمناسبت والدت ثامن االئمه

، قرآن و عترت، بنیاد علم و )ص(مؤسسه خاتم النبیین: ولین مراکزئر مسبا حضو» نور
خاتم االنبیا، مکتب نرجس، لیسه عالی کاتب، جامعه القرآن، باقرالعلوم، و  فرهنگ،

نفر شرکت کردند که به  900برگزار گردید، در این جشنواره ) ع(مرکز امیرالمؤمنین
  .برگزیدگان جوایزی اهداء شد
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  ):ع(رضا امام حضرت خوانی منقبت ی ونقاش نمایشگاه
 اهل دوستدار مردم و علما حضور با برچی دشت در باشکوهی جشن و نمایشگاه
. پرداختند حضرت آن درباره خوانی مناقب به بیت اهل مداحان و گردید بیت برگزار

 خاتم مدرسه در هفته یک مدت به نمایشگاه این مردم گسترده حضور علت به
  .ار شدبرگز )ص(االنبیا
 برای نیز دیگری غرفه ی شد و دایر کودکان برای نقاشی غرفه نمایشگاه این در
 که بود گرفته شکل حضرت آن دوستداران توسط) ع(رضا امام برای نوشتن نامه

  .شد نوشته) ع(رضا امام برای خاطره به شکل نامه زیادی تعداد
  

  :) ع(رضا امام حضرت میالد جشن
 حوزه کنفرانس تاالر در القرآن جامعه توسط) ع(رضا امام حضرت میالد جشن

و  االسالم حجت سخنرانی و محسنی اهللا آیت باحضور) ص(النبیین خاتم علمیه
 والمسلمین االسالم حجت اوقاف، و حج وزیر مشاور رحمانی عارف محمد المسلمین
 شهر نوجوانان و جوانان از نفر 1500 از بیش و کابل والیتی شورای عضو محمدی

 و فرهنگی مراکز کابل، علمیه های حوزه طالب دانشگاهها، دانشجویان از اعم بلکا
  .گردید برگزار قرآنی
  

  اتریش
  )ع(جشن میالد و مسابقه نامه ای به امام رضا

  
 مراسم) ع(الرضا موسی ابن علی امام شیعیان، هشتم امام والدت سالروز مناسبت به
 از وین مقیم شیعیان از کثیری جمع شرکت با حضرت، آن میالد شب در جشنی
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 مولودی.گردید برگزار وین شهر) ع(علی امام اسالمی مرکز در مختلف، ملیتهای
عالیشاهی و تقدیر از برگزیدگان مسابقه حضوری  آقای بیت، اهل مداح توسط خوانی

  .های این مراسم بود از دیگر برنامه) ع(رضا ای به امام و مسابقه نامه
  

  پاکستان
  لم رضوینمایش فی

  
 والیت و امامت آسمان تابناک اختر هشتمین سعادت با والدت به مناسبت

 کرامات از یکی بیان موضوع با  " تنهایی شب هر" فیلم ع(رضا امام حضرت
 با که شد گذاشته نمایش به الهوردر  ا.ا.ج فرهنگ خانه در) ع( رضا امام حضرت
 .شد مواجه )ع(بیت اهل ندوستدارا و عالقمندان از کثیری جمع گرم استقبال

  

  :مسابقات فرهنگی و هنری رضوی
 حضرت والیت و امامت آسمان تابناک اختر هشتمین سعادت با والدت بمناسبت

 حضرت به نامه: جمله از فرهنگی مسابقات الهور -ا.ا.ج فرهنگ درخانه) ع( رضا امام
 مشهد هب سفرنامه و) ع( رضا امام    حضرت مدح و خوانی ، شعر)ع(رضا امام

 الهور ادبی دانشوران و فرهنگیان از کثیری جمع برنامه این در .گردید برگزار مقدس
 و سیالکوت شهر جمله از پنجاب ایالت مختلف شهرهای از برجسته ادبای و شعرا و

  .داشتند حضور شکرگره
 های نوشته دل قرائت به مسابقه موضوعات در دوم و اول نفرات در این مراسم

 برگزیده نفرات به برنامه  پایان در.پرداختند) ع(رضا امام حضرت حمد در ، خود
   .گردید اهدا الهور - ا.ا.ج فرهنگ خانه توسط نفیسی جوایز
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  ):ع(برگزاری جشن میالد امام رضا
 حضرت والیت و امامت آسمان تابناک اختر هشتمین سعادت با والدت بمناسبت

 ایرانیان و دانشجویان ای جهت ویژه راسمم الهور-ا.ا.ج فرهنگ خانه در) ع( رضا امام
  .گردید برگزار الهور مقیم

الهور، - ا.ا.ج فرهنگ خانه رئیس و فرهنگی وابسته فاموری سخنرانی عباس
 ا.ا.ج کنسولگری سر محترم معاون الهور، جوکار در ا.ا.ج محترم کنسول سر خرازی

از  الهوری، اقبال عالمه مدرسه آموزان الهور و اجرای سرود رضوی توسط دانش در
مسابقه حضوری با موضوع زندگی  مراسم در پایان.های این مراسم بود دیگر برنامه

ین ننفرات برگزیده و افرادی که نامشان رضا بود و همچ برگزار شد که به) ع(رضا امام
  .اهدا گردید گروه سرود جوایزی

  
  تایلند

  )ع(جشن میالد امام رضا 

  
 و ایرانی بانکوک با حضور شیعیان فوروینگز هتل در) ع(  رضا امام میالد جشن
 در این مراسم تمله. برگزار شد برادری و معنویت از سرشار محیطی در تایلندی
 سنگ شریف و نعیم محمد شیخ عبدالملک، شیخ کشورمان، فرهنگی محترم رایزن
بانکوک، عبدالملک و حجت السالم امیری سخنرانی  اسالمی کالج استاد مان وی
از اجرای گروه سرود خردساالن منطقه جران پارک ابوالحسنی،  شعرخوانی. دندکر

 .دیگر برنامه های این مراسم بود
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  :نمایشگاه فرهنگ رضوی
موزه آستان قدس  ،)ع(تصاویر مربوط به حرم امام هشتم نمایشگاه کتاب و 

  .تدر معرض دید عالقمندان قرار گرف) ع(و کلمات گهربار ان امام همام  رضوی
  

  زامبیا
  )ع(همایش معارف قرآنی از دیدگاه امام رضا 

  
 حضرت امامت، و والیت آسمان تابناک اختر هشتمین باسعادت والدت مناسبت به
 به عالقمندان حضور با»  )ع(رضا امام دیدگاه از قرآنی معارف « همایش ،)ع(رضا امام

 نمایندگی محل رد اسالمی مختلف های گروه و) السالم علیهم( بیت  اهل مکتب
  .گردید برگزار لوزاکا در ایران اسالمی جمهوری فرهنگی
 محور ،)ع(رضا امام« موضوع با همایش این در زامبیا مفتی مواله، شیخ آقای
 .به ایراد سخن پرداختند »اسالمی وحدت

 درباره زامبیا در ایران فرهنگی  نمایندگی سرپرست »موحد اسدی محمد آقای«
 اهل محبت« مورد در ایاد سید ،»قرآن در توحید و) ع(رضا امام تمناظرا بازخوانی«

 نظرات بیان به نیز جبرئیل شیخ سخنرانی کردند و »اسالم در) السالم علیهم(بیت
  .پرداخت قرآن دیدگاه از اسالمی فلسفه پیرامون خود
  

  نمایشگاه فرهنگ رضوی
 محل در شموسال شمس رضوی با عنوان نمایشگاه فرهنگ همایش، این حاشیه در

 نیز و هنری و فرهنگی آثار نمایشگاه این در .شد برگزار) ع(رضا امام عمومی کتابخانه
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 دید معرض در شده منتشر مختلف های زبان به) ع(رضا امام موضوع با که هایی کتاب
  .گرفت قرار عموم
  

  مالزی
  )ع(گرامیداشت میالد امام رضا 

  
 )ع(رضا جشنواره فرهنگی و هنری امام) ع(رضا مناسبت گرامیداشت میالد امام به

کشور مالزی،  4شیعیان با حضور  کواالالمپورشهر در محل سالن اجتماعات کی 
  .اندونزی، سنگاپور و تایلند برگزار گردید

 جمهوری فرهنگی نمایندگی توسط شده انجام های هماهنگی در این مراسم با
 جلسات تئاتر، سخنرانی،( شامل متنوعی های برنامه کواالالمپور در ایران اسالمی
 .درآمد اجرا به )...... و شعر سرودخوانی، مباحثه،

  
  

  داغستان
  در ماخاچ قلعه) ع(برگزاری جشن شب میالد امام رضا 

  
 در) ع( الرضا موسی بن علی امام االئمه ثامن حضرت سعادت با میالد جشن
 رایزنی همت به لعه،ق ماخاچ شهر داغستان خودمختار جمهوری مرکز شیعیان مسجد

 داغستان) ع( بیت اهل پژوهشی مرکز و ایران اسالمی جمهوری سفارت فرهنگی
 .شد برگزار
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 شهر) ع( طهارت و عصمت بیت اهل شیعیان و ارادتمندان مبارک جشن این در
 . پرداختند شادی به) ع( هشتم امام مدح در اشعاری و ذکر خواندن با قلعه ماخاچ

 اهل پژوهشی مرکز رئیس محمدزاده نوری دکتر آقای انینور مجلس این سخنران
 در که شد برگزار) ع( عترت و قرآن مسابقه سخنرانی، از پس .بود داغستان) ع(بیت
 .شد تقدیم هدایایی بودند داده پاسخ سواالت بیشترین به که برندگانی از نفر سه به آن

  
  )بیروت(لبنان 

  های رضوی نمایشگاه جلوهبرگزاری 
  

  )آلماتی(ان قزاقست
  )ع( جشنواره ادبی معرفت الرضابرگزاری 

  

  آلبانی
 )ع( رضا ای امام سمینار منطقهبرگزاری 

  

  )ایروان(رمنستان ا
 نمایشگاه هنرمعاصر ،طالیه دار دوستی ادیان وگفتگوی دینی) ع(رضا همایش امامبرگزاری 

  
  سوریه

  نمایشگاه عکس رضوی

  
ا برگزاری نمایشگاه عکس گنجینه بارگاه ب) ع(جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

  .نورانی حضرت ثامن االئمه، با حضور مسوولین ایرانی و سوری افتتاح گردید
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در افتتاحیه این نمایشگاه کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران و نزیه خوری 
الملل وزارت فرهنگ کشور سوریه و دکتر ماجد ابوماضی مسوول  کل بین رمدی

ولین رایزنی و نخبگان و ئجمن دوستی ایران و فلسطین به همراه مسبخش فرهنگی ان
  .عالقمندان حضور داشتند

خصوص معرفی گنجینه گهربار آستان  پوستر در 50این نمایشگاه بیش از در 
  .قدس رضوی با زیر نویس فارسی و انگلیسی در معرض دید عالقمندان قرار گرفت

   .دایر بود اسالمی جمهوری فرهنگی رایزنی نسال در محل ماه یک مدت به نمایشگاه این
  ازبکستان

  های رضوی نمایشگاه جلوه

  
  :ایرانیان خارج از کشور

 ،برگزاری مسابقه اینترنتی با مشارکت خبرگزاری ایکنا تحت عنوان دهه کرامت
، تدوین و ارتقاء طراحی،  )ع(رضا ای به امام ای مستقل با عنوان نامه برگزاری مسابقه

، اختصاص قسمتی )ع(ز کشور در ارتباط با امام رضاایت ایرانیان خارج اموضوع س
تا ایام از فضای سایت به منظور انعکاس جمالت قصار به همراه روزشمار معکوس 

به ویژه (ن کل ایرانیا ه، ارتباط و پیوند سایت های موضوعی به سایت اداردهه کرامت
ر منتخب از حرم مطهر به منظو، بهره گیری از تصاویر ) سایت آستان قدس رضوی

های فرهنگی جهت معرفی  ، هماهنگی با نمایندگیبارگزاری بر روی سایت ایرانیان
، نخبگان و یا محققین ایرانی خارج از کشور که در خصوص موضوعات اندیشمندان

  .اند ای را ارائه نموده مرتبط با آن بزرگوار مقاالت یا آثار برجسته





  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  امیه هفتمین جشنوارهاختت
  )ع( فرهنگی و هنری امام رضا

  1388آبان ماه  - مشهد مقدس
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کنگره، جشنواره،  ش،یهما120از  شیبا ب) ع(رضا امام یو هنر یجشنواره فرهنگ نیهفتم
 ،یفرهنگ ،ییو وال یمذهب ،یو پژوهش یعلم یها نهیو مسابقه در اکثر زم شگاهیمراسم، نما

در  یاز چهار هزار خادم فرهنگ رضو شیبه همت ب... عات و اطال یفناور ،یادب ،یهنر
 »عیهزار اثر بد 37«از جهان با شکوه فراوان برپا شد و با ارائه  طهنق 20استان کشور و  یس

فرهنگ  یها از شور و نشاط ملهم از آموزه یمیدر داخل و خارج از کشور، موج عظ
خارج  میمق یرانیهموطنان ا ژهیاد جامعه بوآح انیآن امام همام در م الدیم امیرا در ا یرضو

 نیدر ا یدینمود و جمع آثار تول جادیحضرت ا نآ فتگانیمسلمانان و ش گریاز کشور و د
 .دبالغ نمو» هزار اثر 117«جشنواره را به 

 یو به خاطر حسن انتصابش به نام نام یمردم یجشنواره خودجوش با خاستگاه نیا
دلدادگان حضرتش  یدر اعماق دلها شهیر به،یط همچون شجره) ع(حضرت امام رضا

اعالم و  یعلما د،یدوانده و همچون خادمان بارگاه ملک پاسبانش، اکثر مراجع بزرگوار تقل
 ختهیفره یمعظم دانشگاه، اهال دینظام ، اسات ی رتبه یالعظام، دولتمردان و مسئوالن ع اتیآ

به  یبه اظهار ارادت و سرسپردگ...  و قلم، اصحاب رسانه و شهیفرهنگ و هنر، صاحبان اند
جشنواره را مورد لطف و نظر  نیا زیرهگذر ن نیامام همام پرداخته و از ا نیا یساحت قدس

 .اند وافر خود قرار داده

) ع(الرضا یموس بن یعل  ارتضا حضرت ابوالحسن امام ریسلطان سر الدیبا شب م همزمان
 هیدر سالن صبا اختتام) ع(الرضا مشهد 1388ماه سال  نیروز از هشتم نیدر شب هشتم

جمهور،  سیینژاد ر یبا حضور دکتر احمد) ع(امام رضا یو هنر یجشنواره فرهنگ نیهفتم
مجلس،  ندگانیکشور و استان، نما هیبلند پا نیسوولم ،یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز

  .هنرمندان و عالقمندان برگزار شد
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  لولیک الفرج وَالعافَیۀَ وَ النَّصر وَ اجْعَلنا مِن خیْرِ اَنْصارِه وَ اَعْوانِه وَ المُسْتَشهَدینَ بَیْنَ یَدَیْه اللّهُم عجّل
  

  )ع(السالم علیک یا علی بن موسی الرضا
خدای بزرگ را سپاسگزارم و از صمیم دل خوشحال، این توفیق را عنایت فرمود تا در 

فرهنگی و سازنده در جمع شما فرهنگیان، هنرمندان و اهالی معنوی و  اختتامیه این جشنواره
بعنوان عرض ارادت . گفتنی ها را گفتند، سهم من تقدیر و تشکر است. اندیشه حاضر باشم

  .خدمت شما عزیزان و ساحت مقدس امام، یک مطلب کوتاه و چند تشکر و عرضم تمام
سالن ببرید بیرون، بروید ببینید هستید، ذهنتان را از این ) ع(شما همه عاشقان امام رضا

االن در حرم امام، چه خبر است؟ از نقاط گوناگون ایران و جهان، عاشقان مشغول گفتگو با 
کند، عشقبازی  هر کس با یک زبان، هر کس از یک نگاه، یکی دارد با امام صفا می امامند؛

ی و فردی تا ئجزکند، از درخواستهای  کند، یکی درخواستهایش را از امام مطرح می می
  .مسائل جهانی و بین المللی

طوری الیه به الیه بریم در شهر مشهد چقدر آدمهایی هستند   یم بیرون، همینیاز حرم بیا
کنند، هم تقاضا  کنند، هم عشق بازی می که االن در حرم نیستند اما دارند با امام گفتگو می

مین االن چند میلیون نفر در مراسم کنند، از مشهد برویم بیرون، برویم داخل ایران، ه می
های امام حضور دارند و چند میلیون نفر مشغول گفتگو با امامند؟ از ایران برویم  جشن

ها را توسعه بدهیم، بروید در کل کره زمین، چقدر آدم االن دارند با امام  بیرون و حلقه
شنود و پاسخ  را میکنند، همه اینها یک باور قطعی دارند، که امام حرف آنان  گفتگو می

کند پاسخش را دریافت  احساس می ،کند هر کس با امام صحبت می. دهد مناسب را می
حاال . کند کند، احساس اعتالی روحی می کند، احساس نشاط می کرده، احساس آرامش می

، برویم میان سایر گر از دایره انسانها بیرون برویدخواهم وقت شما را بگیرم، ا من نمی
ها به عالم بنگرد،  البته بنده محرومم، اما اگر چشم دلی باشد و از ورای پرده موجودات،
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زنند و عشق بازی  های عالم وجود با امام در ارتباطند و حرف می خواهد دید که ذره ذره
  .کنند، به خصوص امشب که شب میالد است می

بینید که همه مالئک  ن میها کنار برود اال کنند، بنده محرومم که اگر پرده باز اهل دل نقل می
خواهم  می. کنند اند، همه دارند با امام عشقبازی می در تکاپو و رفت و آمد و در جشن و پایکوبی

دهد، این نشانه چیست؟  شنود، پاسخ همه را می اینکه امام حرف همه را می: یک نتیجه بگیرم
لی از خدای متعال است؟ والّا این ما را یاد چی می اندازد؟ آیا غیر از این است که این یک تج

 انسانها که محدودند، همزمان دو نفر با ما صحبت کنند باالخره معمول اینه که افراد قاطی
امام . شود شود یا آن یکی متوجه نمی آید، اصالً یا این یکی متوجه نمی کنند، فشار عصبی می می

امام . یه خدا به بشریت استامام زیباترین هد. تجلی تام خدا است، تجلی اکمل و اتم خداست
واسطه فیض . امام حلقه اتصال بین همه هستی با خدای متعال است. رحمت واسعه الهی است

راهی برای شناخت خدا جز امام وجود ندارد و راهی برای تقرب به خدا جز . الهی است
خواست خودش را معرفی بکند،  خدای متعال از روی رحمت خودش می. امام وجود ندارد

راهی برای ارتباط . و اگر امام نباشد راهی برای شناخت خدا وجود ندارد. آفرید مام راا
درست با خدا هم وجود ندارد، خدای متعال از روی لطفش، از روی رحمتش امام را قرار 

ها و مخلوقات به او دسترسی داشته باشند، ارتباط برقرار کنند و  داد، برای اینکه نوع انسان
کند، صدها میلیون دل  در شرق عالم نور افشانی می) ع(سال امام رضا ی صدهاط. بهره ببرند

باالترین مأموریت انسان و باالترین گام . و نیاز و در گفتگو هستندعاشق، پیوسته با او در راز 
  .مقدمه گامهای بعدی و الزمه گامهای بعدیست، شناخت امام است در کمال تعالی انسان که

خدا را سپاسگزاریم . شبیه است) عج(به امام عصر حضرت مهدی  )ع(و چقدر امام رضا
با هدف شناخت امام، ترویج فرهنگ امامت و ) ع(رضا که جشنواره فرهنگی و هنری امام
این یک فرصت . پا شدیی بری دلهای عاشق ایمانی و والیوالیت، ایجاد فرصت برای شکوفا

شمندان، برای همه ادیبان و همه اهل بسیار ارزشمند برای همه هنرمندان، برای همه اندی
ی های بی پایان امام را در معرض ینظر است تا وارد یک اقیانوس بی کران بشوند و زیبا

 .دید دیگران قرار بدهند
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کنندگان  ریزان، همه مجریان، همه شرکت کنم از همه طراحان، همه برنامه من تشکر می
سرود حضور داشتند، تا کسانی که فیلم در این جشنواره، از عزیزانی که در بخش شعر و 

 امام نوشتند، از همه کردند، نقاشی کردند، نامه به ساختند، تئاتر ساختند و نوشتند، طراحی
از جناب آقای صفار . کنم کسانی که در این جشنواره عظیم شرکت کردند صمیمانه تشکر می

 در گسترش این جشنوارهگیری این جشنواره و  هرندی، برادر عزیزمان که در قوام و شکل
با  از جناب آقای دکتر حسینی استدعا دارم. کنم زحمات فراوانی کشیدند صمیمانه تشکر می

 ای برسیم که همین شتاب در گسترش این جشنواره تالش بکنند، به نظرم می توانیم به نقطه
 را، از یکبینید سعه وجودی امام  می. باشد) ع(رضا ، سرشار از نام و یاد امامرتاسر سالس

سواد تا دانشمند، و از همه  کند تا همه، از آدم بی بچه دو سه ساله با امام صحبت می
این جشنواره منحصر و مختص یک گروه و یک جغرافیا نیست و . مذاهب، از همه ادیان

به همه بخشهای هنری و ادبی باید فرصت  مختص به یک رشته هنری و ادبی هم نیست،
شود در طول سال تحصیلی مقاطع مختلف تحصیلی در سراسر ایران  یکنید، م بدهید و فعال

می . برنامه خاص خودشان و موضوع خاص خودشان را داشته باشند، هر سال یک موضوع
شود همه روزنامه نگاران، همه نویسندگان، همه کارگردانان، همه هنرمندان، همه شاعران، 

م، با یاد امام، برای امام، در شناخت امام، در همه نقاشان، همه موسیقی دانها، همه به نام اما
کنم در ستاد  من متواضعانه از شما خواهش می. این شدنی است. بیافرینند معرفی امام،

ریزی کنید، دولت و مجلس عزیز هم به عنوان وظیفه بعنوان افتخار پشتیبانی  جشنواره برنامه
نگ نبوی است، پیش درآمد می کنند، فرهنگ رضوی تجلی فرهنگ علوی است، تجلی فره

فرهنگ مهدوی است و این همان چیزی است که بشریت، امروز به شدت به آن نیازمند 
  1.دست به دست هم بدهیم این نیاز اساسی و فوری بشریت را برآورده کنیمبیائید . است

  

  موفق و سربلند باشید
  ...والسالم علیکم و رحمه ا

                                                           
  سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهور در مراسم اختتامیه جشنواره هفتم. 1
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  رب العالمین و به نستعینلحمدهللا ا

  
  یینـیر النبـالم علی آل خـس      سالم علی آل طاها و یاسین

  امام یباهی به الملک و الدین    ی روضۀ حل فیها ـسالم عل
  

سالم بر تو ای ای هدیه الهی به سرزمینی که مردمانش در جوهر عشق آل اهللا را به گل 
  »خلقوا من فاضل طینتنا«وجود سرشته بودند، 

  دم آنروز من از طایفه دُرد کشانبو
  که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان

  وعجنوا بماء والیتنا، از ازل در گل ما آب والیت بوده است 
به پاس عشق ورزیها و عشق بازیهای ارادتمندان  - سالم بر تو ای سهم این سرزمین

بت رضایت دادی تا این مردم ایرانی اهل البیت، تو نماد پاسخ به ارادت این ملتی که به غر
تاریخ ! موالیمان رضا جان - تو سهم آل اللهی این مردمی. احساس غریبی و بیگانگی نکنند

. ایران گواه است که استقالل و یکپارچگی این کشور با وجود مضجع مقدست تضمین شد
کلمه «تو سلسله الذهب حلقه های ارادت این ملت به ماندگاری در حصار حصین امانی 

تو شرط ورود به این قلعه ای، بی اذن » الله اال اهللا حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی
شما دری گشوده نمی شود و دری آسوده، که هر که سر به تضرع بر این آستان سوده، 

آری تاریخ نشان می دهد هر خطه و قطعه ای از کشور . سعادت خویش تأمین نموده است
گر از آغوش مادر میهن جدا نمودند بر خطه خراسان تعرضشان پهناور ایران را به تجاوز ا

 .گوهر عشق این مردم بود افاقه نبخشید که در دفاع از این تربت مقدس آنچه درخشید
  »امام یباهی به الملک و الدین«. مشهد الرضا حلقه اتصال تمامی دلهای عاشق آل طه است
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 )ع(رضا  اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری امام

  
  قدسیان زمزمه رضا رضا می شنوم ز     من که کبوتر دلم انس گرفته با رضا

  

آنان که . پاداش خونهای ایرانیان پا به رکاب علوی است) ع(موالیمان علی بن موسی 
با خلوص اند و آنچه داشتند  گاه سالله پاک و مطهر نبوی و علوی را تنها نگذاشته هیچ

  .اند تقدیم مقدمشان کرده
  ما به پا نمود این قبله را برای دل    مان رضا که به غربت رضا نمود موالی

قل ال «آنچه صورت گرفت پاسخی به درخواست قرآن از مسلمانان بود که فرمود 
نشان مسلمانی چیست؟ جز اطاعت امر خدای تبارک » اسئلکم علیه اجراًاال الموده فی القربا

پاسخ این ملت این ارادت است به سفیر آل رسول، و در بقیع هم پاسخ مسلمانی  - و تعالی
شاید این جشنواره . کجا ره بین زکجا تا به تفاوت. بینیم می خانه صاحبان را که بهرا نه به سف

ا به این همه عشق ذحَب» اهللا عبدااحیا امرنا رحمه«: مصداق این دعای حضرت باشد که فرمود
المللی و  ای که در این دوره به سه بخش ملی، بین لکم این شور و مستی، جشنواره هنئیاً

استان به  30درصدی آثار تولیدات در  30ت در بخش ملی با افزایش ویژه اختصاص یاف
بخش بین الملل را با همراهی سازمان فرهنگ و . اشاعه فرهنگ رضوی کمر همت بست

کشور هدف این حدیث قرارداد  20ارتباطات اسالمی  و همکاری رایزنی های فرهنگی در 
  » فان الناس لو علموا محاسن کَالمنا للتبعونا«که 

زیبایی کالم  مقبول تبع مردم صاحب نظر شود؛ ،صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی
  . ائمه چون ارائه شود کسی را گریزی جز پذیرش نیست

  کز خدایش) ع(الرضا  علی بن موسی
  رضا بودش آئین رضا شد لقب

  انیـبینی او را جه رفـل و شـز فض
  اگر نبودت تیره چشم جهان بین
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 هشتمین خورشید

شناسایی مسیر حرکت امام از دروازه . دیدی آغاز گشته استدر بخش ویژه حرکت ج
جاده . های جدی جشنواره است ورودی و قدمگاههای حضرت تا مرو و توس از برنامه

آغازین . ما که به توفیق الهی شناسایی آن صورت خواهد گرفتسوالیت اسمی است با م
از اهواز تا اقلید فارس، . ه استمنطقه ورود، اهواز بوده است و تقریباً نقطه مبدأ شلمچه بود

و از آنجا تا ابرکوه یزد و از ابرکوه تا نیشابور و از نیشابور تا مرو و توس، مسیری است که 
طلبد تا به تعقیب خط سیر انورین طیر پرواز ملکوتی عطر وجود مقدسش  مشامی پاک می

ایت رئیس جمهور جاده والیت منبعث از رهنمودهای رهبر فرزانه انقالب و حم. بپردازد
این همه تحفه وجود ذی جود خسرو خوبان خطه خراسان . محترم مسیر یابی خواهد شد

ناب به قدردانی از تمام کسانی که در این میدان چشم و بازویمان طاست در اجتناب از ا
جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد، هیأت  رئیس: کنم بودند به اجمال بسنده می

الهدی، استاندار  اهللا علم نمایندگان محترم، امام جمعه محترم مشهد حضرت آیه دولت، وزرا،
محترم، اساتید معزز و همه و همه  کسانی که در خدمت اعتالی فرهنگ اصیل رضوی قدم 

  1.برداشتند، طوطیا بر چشم ما گذاشتند تا به نور بصیرتی بیشتر ارادتی افزونتر ارائه گردد
   

  د بودـان خواهغر ما خاک در پیر مـس    م و نشان خواهد بودمی نا ویخانه م ز تا 
  بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود    حلقه رهبر عشقم ز ازل در گوش است

  
  واخر دعوانا ان الحمدهللا رب العالمین

  ...سالم علیکم و رحمه اوال
  

                                                           
  سخنان دکتر سیدمحمد حسینی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه جشنواره هفتم. 1
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  که نور وجود آفرید از عدم  به نام خداوند لوح و قلم
  خداوند تعلیم و تهذیب و دین    ب مبینخداوند حکم و کتا

  خداوند علم و برازندگی               خداوند بیداری و زندگی
  

الرضا علیه  موسی بن الحجج امام علی ضمن تبریک میالد موفور و سرور حضرت ثامن
به همه آزادگان جهان به ویژه مسلمانان و هموطنان خوب و شما حضار عزیز و .... آالف 

محترم و محبوب جمهوری اسالمی ایران و هیات محترم دولت و همه  به خصوص ریاست
) ع(فرهیختگان و هنرمندان و کسانی که در در هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

  .نمایم اند خیرمقدم و خوش آمد و تبریک عرض می در سراسر میهن اسالمی زحمت کشیده
ار جالب و جذاب و همه گیری داشت حقیقتاً امسال هفتمین جشنواره رنگ و بوی بسی

و مردم امام دوست کشور هنوز ) ع(که البته در مقایسه با شأن امام علی بن موسی الرضا
هزار  20هزار نفر به روایتی یا  24امامی که وقتی وارد نیشابور شدند، . فاصله طوالنی داریم

محمد «و » رعه رازیابوذ«الذهب را نوشتند،  هنفر به روایتی دیگر آن حدیث معرف سلسل
دو نفر از بزرگان اهل تسسنن به همراه جمعی از دانشمندان و طالب  »بن اسلم طوسی

را به اجدادش سوگند دادند که سایه بان کجاوه را کنار ) ع(نزدیک امام آمدند و امام رضا
نورانی  بزند تا چهره امام را ببینند، امام به این درخواست سایه بان را کنار زدند، وقتی چهره

امام بر همه پرتو افکند همه با شیون احساسات پاک و عمیق خودشان را نشان دادند، فریاد 
می زدند و گریه می کردند و بر خاک می افتادند، دانشمندان و بزرگان مرتب مردم را به 

  .سکوت فرا می خواندند و مرتب فریاد می زدند؛ سکوت سکوت تا فریاد امام را بشنوید
گام امام فرمودند که پدرم موسی بن جعفر برایم حدیث کرد که او از پدرش در این هن

از ذات اقدس ) ص(و رسول خدا ) ص(تا امام علی بن ابی طالب و او از رسول خدا ... 
کلمه ال اله اال اهللا حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دخل حصنی امن  «: الهی که فرمود

هر کس آن را بگوید، . دژ و حصار محکم من است) اهللاال اله اال (کلمه توحید (»عذابی من
) حصار من شده و هر کس داخل قلعه و حصار من شود، از عذاب من در امان است داخل
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اما در (مقداری که مرکب حرکت کرد ایستادند و فرمودند به شرطهاو انا من شروطها
توحید پذیرفتنی  ).ها هستم های آن عمل شود، و من یکی از آن شرط صورتی که به شرط

  .است با امام به حق و با پذیرفتن امام به حق که من هستم
این که ریاست محترم جمهور در اکثر سخنرانی های خودشان مخصوصاً امروز در حرم 

گفتند همه چیز در ید قدرت امام است و آن قدر از امام گفتند،  مرتب می) ع(رضا مطهر امام
در این ... خود امام هم این مطلب را فرمودند ما انشاء اییدی است بر این نکته که أاین ت

  .جشنواره با عمق بخشیدن به این معنا امام به حق را بشناسیم و به دیگران هم بشناسانیم
شود  که می) دور سوم سفرهای استانی(جمهوری که در این سفر از ریاست کنم تشکر می

هم در ایام خوبی هم در مکان بسیار که خوشبختانه ) دور اول سفرهای استانی دولت دهم(
برگزار ) ع(مقدسی شروع شد، اولین جلسه دولت درکنار مضجع شریف و نورانی امام رضا
ارگروه این شد و اولین سفر دولت دهم از استان خراسان رضوی شروع شد و بهترین ک

 احمدی نژاد امروز درنر به ریاست خود جناب آقای دکتر و هدوره، کارگروه فرهنگ 
خواستم زحمتی که ایشان کشیدند را به عنوان مژده به جمع  مشهد تشکیل شد، من می

  .حاضر که همه فرهنگی و هنری هستند با اجازه ایشان اعالم بکنم
در کارگروه فرهنگی و هنری و با حمایت وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی که در جلسه 

ی سال آینده تصویب شد که در یک ستاد شرف حضور دارند مبلغ دویست میلیارد تومان برا
رین که از بهترین بندگان خدا هستند بشود، می دانید یراهبردی زیارت صرف ساماندهی امور زا

بتوانیم با ... می آید و انشاءا) ع(که ساالنه بیش از بیست میلیون دل عاشق به پابوسی امام هشتم
و نقل و همه نوع خدماتی که  صرف این مبلغ در امور درست در خدمات فرهنگی و حمل

باشد به این زائرین خدمت کنیم و بیشتر در خدمتشان ) ع(تواند در خدمت زائر آقا امام رضا  می
مجدداً به همه دوستان . لذا از دولت محترم از ریاست محترم جمهوری بسیار سپاسگزارم. باشیم

ر هم خدمت دوستان کنم، من یک جای دیگ فرهنگ و هنر این سرزمین خیر مقدم عرض می
روزی رئیس جمهوری محترم در . عرض کردم که مبانی فرهنگی و فکری ما قوی و غنی است

فقط ما در بعد ادبی اگر همه شعرای دنیا را در یک : جمع ایرانیان مقیم خارج ازکشور فرمودند
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سنگین تر  کفه این طرفن را مثالً سعدی را در کفه دیگر کفه ترازو بگذاریم و یک شاعر از ایرا
خواهم بگویم فقط دو بیت از شعر سعدی دارد که در دو بیت شعر سعدی همه  من می. می شود

وقتی . دو بیت دیگر همه عالم جا میگیرند ین قدر ظرفیت زیادی دارد و درگیرند ا آدمها جا می
خواستند، منشور حقوق بشر را به وسیله دو بیت شعر بر باالی سر در سازمان ملل  که می

  :رسیدند به این دو بیت سعدی که هزار بیت شعر جستجو کردند، 800گویند در  نویسند میب
  رندککه در آفرینش ز یک پی     رندـدیگــای یکـآدم اعض یـبن           
  اند قرارـوها را نمـر عضـدگ     وی بدردآورد روزگارـچو عض           

  .این شعر همه جمعیت عالم در آن جای می گیرند
  :گوید آن دو بیت که می و

   به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

  .گیرد این دوبیت هم همه عالم در آن جا می
  .، و آنهم فقط دو بیت شعراستفقط یک شاعر این

در . دسال تاریخ نوشته شده دار 700حاال کتابهای قوی و غنی و فرهنگ ایران زمین که 
مدنی بود یکی از زمانیکه سه حوزه تمدنی بود، یکی از آنها ما بودیم زمانی که دو حوزه ت

ن هم سرآمد فرهنگ سازان دنیا کشور عزیز ما ایران است و البته در ایران آلا. آنها ما بودیم
از این فرهنگ قوی ... انشاءا. که بر همه سرآمد است) ع(نگین درخشان حضرت امام رضا

  1...بتوانیم جشنواره های آتی را غنی تر بکنیم با حمایت شما انشاءا و غنی
  

  من و جدایی از این آستان خدا نکند    زآستان رضایم خدا جدا نکند
  ...والسالم علکیم و رحمه ا

                                                           
  سخنان دکتر محمود صالحی استاندار محترم خراسان رضوی در اختتامیه جشنواره هفتم. 1
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  ردمـناور گـت شـنایتـر عــدر بح     ام گدای این در گردم من آمده
  ست تهی برگردمعیب است که با د    با دست تهی آمدم عیبی نیست

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  
سپاس خداوندی را که پروردگار عالمیان است و درود بر آخرین فرستاده اش که پیامبر 

درود به روح پر . رحمت است و خاندان او که چراغ های فروزان اند و امتها را نگهبان
هزار  23می خصوصاً فتوح بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و شهدای گرانقدر انقالب اسال

شهید استانهای خراسان و به ویژه سردار سرافراز سپاه اسالم شهید شوشتری، با عرض ادب 
به مقام معظم رهبری آفتاب تابان والیت و با احترام محضر مبارک ریاست محترم جمهوری 

 نژاد که حضورشان در این مراسم مایه خیر و برکت اسالمی ایران، جناب آقای دکتر احمدی
با تشکر از حضور اعضای محترم دولت، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی، امام . است

اسالمی استاندار  مقدس، علمای اعالم و نمایندگان محترم مجلس شورای  جمعه معزز مشهد
محترم خراسان رضوی، برگزیدگان و منتخبان و خادمان فرهنگ رضوی، فرزانگان، 

بوعات، خبرگزاریها، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران فرهیختگان، هنرمندان، اهالی مط
  .و همه میهمانان عزیز و بزرگوار

و حضرت فاطمه ) ع(الرضا  موسی بن با عرض تبریک میالد امام هشتم حضرت علی
) ع(رضا المللی فرهنگی هنری امام به مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره بین). س(معصومه 

  .امام عظیم شأن و راحلمان مرکز ایران است خوش آمدید در مشهد مقدس که به فرموده
  عشق محمد بس است و آل محمد   سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

یک عبارت کوتاه به مدد این رویداد آمد . اتفاق مبارکی رخ داده بود اما در سطوح استان
برکت  دانست که این عبارت کوتاه چقدر با و تحولی را بنیان گذاشت، آنروز کسی نمی

این عبارت ) ع(رضا برگزاری ساالنه جشنواره فرهنگی هنری امام: است، عبارت این بود
و در دور اول سفر ریاست محترم  3/2/85ای بوده که در تاریخ  دلنشین پیوست مصوبه
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جمهوری اسالمی ایران به خراسان رضوی به تصویب هیأت دولت محترم وزیران رسید و 
هنگ و ارشاد اسالمی گردید این عبارت با برکت در فاصله زینت بخش تکالیف وزارت فر

کوتاهی شجره طیبه ای شد که گستره آن در وسعت سرزمین ایران اسالمی و تنوعی به 
تمامی قلمروی فرهنگ و هنر و جایگاهی در دل همه عاشقان گردید تا جایی که با 

ایران «ن این گونه نوشت برگزاری این جشنواره اهل دلی از اهالی قلم در روزنامه ای وزی
تأثیر این حرکت پر . و حقیقتاً چنین بوده گفته شد» به پا خاست) ع(به احترام امام رضا

برکت بر روند جاری عرصه فرهنگ و هنر کشور موجب شد مدل جدیدی از برنامه ها در 
ب ساحت فرهنگی کشور اعالم موجودیت نماید و با الهام از رهنمودهای رهبر فرزانه انقال

قالب هنر را که شانس ماندگاری بیشتری را در مفاهیم دارد برای این جشنواره انتخاب 
گردد و شرایطی به وجود آورد تا در دور دوم سفر هیأت محترم وزیران رسماً این جشنواره 

در راستای این تصمیم، مجلس شورای . به تصویب برسد 3/2/87در متن مصوبه مورخه 
یف خاص از این حرکت فرهنگی حمایت کرد و از این تاریخ اسالمی نیز با تصویب رد

و در فاصله  1388سال . بود که زمینه جهانی شدن جشنواره بیش از پیش فراهم گردید
احیاگر جاده والیت از شلمچه تا خراسان و ) ره(زمانی دهه کرامت عالوه بر داخل کشور 

و آسیایی نیز برنامه های فراگیر و  از خراسان تا مرو گردید در کشورهای اروپایی، آفریقایی
گسترده ای با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی همزمان با سالروز والدت امام 

اجرای این . به مرحله اجرا درآمد) س(و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه ) ع(رضا
تالش در  جشنواره در داخل و خارج از کشور عالوه بر رونق بخشی به جشنهای میالد و

راستای ترویج فرهنگ رضوی توانست منادی معنویت، اتحاد، انسجام،  همدلی و پیوندهای 
مستحکم فرهنگی گردد و امروز همه بزرگان و بزرگواران و سرورانی که در این مراسم قدم 
رنجه فرموده اند عضوی از این جشنواره عظیم والیی اند و امیدوار به دعای آن حضرت 

اند رحمت خدا  سیر پیروی از کالم بلند امام و هشتمین نور هدایت که فرمودهزیرا که در م
البته باید . بر کسانی باد که امر ما را احیا نمایند و اجر آن را نیز از حضرتش خواهند گرفت
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اذعان داشت که برای ترویج فرهنگ رضوی راه سخت است و مقصد بس دراز اما همتهای 
  ...انشاءا. ه هموار و فاصله ها را کوتاه خواهد کردبلند و عزمهای راسخ این را

تحفه ارباب اندیشه و اهالی قلم و اصحاب فرهنگی برای این دوره از جشنواره تولید 
های عاشقی  هزار اثر علمی فرهنگی و هنری است که برآمده از سرمایه وجودی انسان 38

عضو  200ظارت بیش از لی و با نالمل ان خود را در سطح ملی و بیناست که برگزیدگ
الشموس مهمان  اند تا برای زیارت شمس داور به این مراسم فرستاده 150هیأت علمی و 

سرزمینی که در معرفی آن شاعر گرانقدر ما . ای از بهشت است سرزمینی باشند که قطعه
  1.بدرستی سروده است

  
 شودجایی که آسمان به زمین وصل می

  

 زد اسـت  جایی که بین عالم و آدم زبـان  
  

 ای کــه بــه پــابوس آمــده حتــی فرشــته
  

 اینجا میـان رفـتن و مانـدن مـردد اسـت      
  

 هر جا دلی شکست بـه اینجـا بیاوریـد
  

 اینجا بهشت شهر خدا شهر مشهد اسـت  
  

  
 مقدمتان گلباران عیدتان مبارک

                                                           
و مدیر کل فرهنگ و ) ع(رضا جواد جعفری دبیر جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام سخنان سید. 1

  ارشاد اسالمی خراسان رضوی در مراسم اختتامیه جشنواره هفتم
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  فهرست خادمین فرهنگی برگزیده

  

ف
ردی

 

  محل تولد  شرح اقدامات  خانوادگی نام و نام

اهللاتآی  1
جعفر سید

  مرتضی عاملی

در )منتدی جبل عامل االسالمی(مدرسهتأسیس
قم برای پـذیرش و آمـوزش علـوم اسـالمی بـه      

) مرکز المرتضی للتحقیـق (طالب لبنانی و ایجاد 
  .رای آموزش پژوهش و تحقیق به طالبب

به عنوان  )المرکز االسالمی للدراسات(تأسیس -
روت و نیـز  مرکز تحقیقاتی علوم اسـالمی در بیـ  

جهــت )) ع(طالــب  ابــی بــن حــوزه االمــام علــی(
تحصیل طالب علوم دینی تحت نام و لوای اهل 

که هم اکنون از مهمتـرین حـوزه هـای    ) ع(بیت 
  .آید علمیه در لبنان به شمار می

هـایی بـا دههـا     آوری و تأسیس کتابخانـه  جمع -
غالبــاً منحصــر بــه فــرد در  هــزار عنــوان کتــاب

می و اهـل بیـت علـیهم    موضوعات علـوم اسـال  
  .السالم در لبنان

جلد و  125عنوان کتاب در  68تألیف بیش از  -
صدها مقاله و مصاحبه تلویزیونی و مطبوعـاتی،  
که غالـب ایـن کتابهـا بـا محوریـت اهـل بیـت        

  .السالم بوده است علیم
تألیف کتابهای مهـم در حـوزه تحلیـلِ تـاریخ      -

بـی  اسالم ازجمله کتاب الصـحیح مـن سـیره الن   

  لبنان
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الصحیح من سـیره االمـام    –جلد35االعظم در
جلـد دیگـر زیـر     10جلـد کـه    20در ) ع(علی 
  .جلد خواهد رسید 50باشد و تا  می چاپ

  سیاسی حضرت امام تألیف کتاب مهم زندگانی -
چـاپ رسـیده    به که دهها بار فارسی آن) ع(رضا 

ها از سوی محققان و پژوهشـگران و  است و بار
ثار فرهنگی وهنری مورد استناد پدید آورندگان آ

  .و بهره برداری قرار گرفته است
علی اصغر  2

  ساالری
انجام تحقیقـات و پژوهشـهای میـدانی پیرامـون     

شجره طیبه "نوان امامزادگان مدفون در ایران با ع
  ."نبوت و والیت 

، مسیر کـاروان  "جاده والیت"پژوهش میدانی ـ 
ی الرضـا  مذهبی حضرت علی ابن موس -سیاسی

  از مدینه به مرو) علیه السالم(

  مشهد

محمدحسین  3
  صفار هرندی

ری جشـــنواره تشــکیل شــورای سیاســتگزا   -
با حضـور روسـا و   ) ع(ضا ر امام و هنری فرهنگی

نمایندگان ارشد سازمانها و دستگاههای فرهنگی 
و  84کشور و سایر افراد موثر فرهنگی در سـال  

  .88ابتدای  تا 84ریاست این شورا طی سالهای 
ــزاری   - ــه برگ ــت عالی ــنواره  4ریاس دوره جش

  .87تا  84از سال  )ع(فرهنگی و هنری امام رضا 
گسترش کمی و کیفی جشنواره  تالش در جهت-

در سراسر کشور و جهان اسالم با صدور دستور 

  تهران



٢۵١  
  

 )ع(رضا  اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری امام

معرفی یک نماینده از هر استان در هیات اجرایی 
  .جشنواره

و هنــری  فرهنگــی  ارتقــاء جایگــاه جشــنواره -
هـای   ترین جشنواره به یکی از اصلی) ع(رضا امام

  .والیی کشور و جهان اسالم
های تخصصـی وزارت   بسیج امکانات و بخش -

فرهنگ و ارشاد اسـالمی در راسـتای برگـزاری    
و مرتبط   )ع(رضا  جشنواره فرهنگی و هنری امام

هـای تخصصـی وزارت    کردن معاونتها و حـوزه 
های موضـوعی   ا برنامهفرهنگ و ارشاد اسالمی ب
  جشنواره در سراسر کشور

ورود مباحــث محتــوایی بــه  تــالش در جهــت -
های موضوعی جشنواره فرهنگی و هنـری   برنامه
  و تولید آثار فاخر) ع(رضا  امام

کمک به اخذ مصـوبه هیـات محتـرم وزیـران      -
برای برگزاری ساالنه جشنواره فرهنگی و هنری 

جمهور  محترم  استبا نظر مساعد ری) ع(رضا  امام
  اسالمی ایران

ابالغ دسـتورالعمل نحـوه برگـزاری جشـنواره     -
  )ع(رضا  فرهنگی و هنری امام

  )ع( رضا امام فرهنگی و هنری  جشنواره منشور ابالغ-
جوادمحمد  4

  محمدی زاده
موثر در شورای سیاستگزاری جشنواره عضویت-

  )ع(رضا  المللی فرهنگی و هنری امام بین
کرامت   برگزاری جشنهای دههایت از طرححم-
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رضوی از میالد مسعود کریمـه  در استان خراسان
تا مـیالد  ) س(معصومه  اهل بیت حضرت فاطمه

) ع( الرضا موسی بن علی امام حضرت الشموس شمس
  و تسری آن به سراسر کشور

ریاست شورای برنامـه ریـزی جشـنهای دهـه      -
  کرامت در استان خراسان رضوی

مادی و معنوی از برگزاری جشـنواره   حمایت -
دوره و  4طـی   )ع(فرهنگی و هنـری امـام رضـا    

بسیج امکانات و عوامل اجرایی استان در جهـت  
برگزاری هر چـه باشـکوهتر ایـن جشـنواره در     

  استان
تالش مستمر برای تـرویج و تعمیـق فرهنـگ     -

  رضوی با حمایت از عرصه نشر استان
وز ورود پیشـــنهاد برگـــزاری یادمـــان ســـالر -

مقدس شلمچه  به خوزستان در خاک) ع(رضا امام
هـای   همراه با بزرگداشـت دالوریهـا و رشـادت   

 .سال دفاع مقدس8شهدای
ید اهللا  5

صفدرزاده 
  حقیقی

  بافی دینی در هنر قالینوینهاینقشمبدع-
در طرح  گیری از مضامین مذهبی و والیی بهره -

  و نقش فرشهای سنتی ایران
طـراح قـالی هفـت شـهر عشـق بـا        مجری و -

 ـ بهشت  ـ ثاراهللا  ـ) ع(رضا تصاویری از حرم امام
  ...مدینه و  ـکعبه 

  اصفهان

  عضو شورای اسالمی شهر ابرکوه- رضا ربانی  6
 )ع(رضا مجدانه تعیین سالروز ورود امام پیگیری -

شهرستان 
  ابرکوه
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ریخی مدینه به مرو بـه شـهر   در مسیر حرکت تا
اسـالمی آسـتان    از طریق بنیاد پژوهشهای ابرکوه

ماه  آبان 17قدس رضوی و اخذ تأیید قطعی روز 
به ) ع(رضا ریخی حضرت امامبه مناسبت ورود تا

گــروه تــراجم و انســاب بنیــاد  از ســوی  ابرکــوه
  .پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی

آبان ماه به نـام روز   17پیشنهاد نام گذاری روز -
به ) ع(رود حضرت امام رضابه مناسبت وابرکوه، 

  این 
باشـــکوه ســـالروز ورود  برگـــزاری مراســـم -

 با حضـور گسـترده اقشـار مختلـف    ) ع(ارض امام
  .سال گذشته 5مردم در 

در روز ) ع(رضا راه اندازی کاروان نمادین امام -
بـه سـوی    هرسـال از مرکـز ایـن شـهر     آبان 17

قدمگاه آن حضرت در ابرکوه و بزرگداشت ایـن  
  .روز توسط مردم

  پاکستان  محقق ونویسنده و شاعر،پژوهشگر تبسم نواز راییچ  7
دکتر بویار  8

  خراسانی
 رهبر طریقت قادریه

 در آلبانی) ع(رضا ای امام  برگزارکننده سمینار منطقه
  آلبانی
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  )ع( رضا  اسامی برگزیدگان هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری امام

  

 

ف
ردی

  

  مشخصات برگزیده نام و  ننام استا  نام جشنواره

1  
جشنواره سفرنامه
نویسی رضوی 

 )دخیل عشق(

آذربایجان 
  شرقی

  علی ناصری
  مریم تاراسی

 غالمرضا بهرامپور

2  
جشنواره شعر

رضوی به زبان 
 ترکی آذری

آذربایجان 
  غربی

 سعید سلیمان پور
  صالح سجادی
  حمید واحدی

3  
جشنواره مدیحه 
سرایی و چاوشی 

  ضویخوانی ر

استان 
  اردبیل

  شهروز حبیبی
  مسعود غفرانی

 سید محمد عاملی
  )خوانیچاووشی( حسینیمصطفی شاه

4  
جشنواره 

های رضوی  جلوه
  در هنرهای سنتی

  اصفهان

  سازیمینا
  جوانان

  مژده نجد
  حیدری مهدی

  رسول امینی

  زاده منیر صالحی بزرگساالن
  افشین میرلوحی

  حسن جعفریمحمد  جوانان کوبیفیروزه
  عباسعلی ایوبی بزرگساالن سازیخاتم

  جوانان  قلمزنی
  بابک خوئی
  حسین نیسانی
  محمد کرمی

  منصور حافظ پرست بزرگساالن

  مهناز رحیمی    
  اکبر حمصی
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  جوانان  منبت

  کیا عباس جاللی
  پور فاطمه راسخی

  حسین روحی
  سمانه شمس

  حمیدرضا ابوطالبی بزرگساالن
  مهدی طوسی بزرگساالن مشبکـمنبت

    

برش ساقه
 گندم

  فر محمد کرمیان  جوانان
 مجید ورپائیانبزرگساالن

  معرق
  جوانان

  ام البنین احمدیان
  سیدرضا ارامون
  محسن کاوه
  میسهیال سال

  

  طوسی   شاه زهرا بزرگساالن
  شاهمندی  اکبر

  مهدی فرخی  جوانان  نگارگری
  میثم نیلی

  مهدیه سلیمی بنی  جوانان طراحی فرش

      

  
  راضیه زمانی علویچه  

  ایران حدادگر بزرگساالن
  علی دادخواه

  امیر فیض الهی نیا  جوانان بافت فرش

  تذهیب

  وانانج
  مهدی دانایی
  سوده رضویه

  آسیه نصر اصفهانی

 بزرگساالن
  نسیم سوفسطایی
  مهدی ایرانی
  آرمین سبحانی
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  روزبه شمسه  جوانان گچبری

  سعید طباطبائیان  جوانان  الیه چینی
 منصور خادم خراسانی بزرگساالن

  سعیده درودی  جوانان معرق کاشی
  مرتضی نداف  جوانان سوخت چوب

 -سفال 
  سرامیک

 میرشفیعیسید میرمحمد  جوانان
  مریم مردانی

  مبینا محزون  
  عالیه نجفی

  ملیحه سلطانی بزرگساالن

 بزرگساالن  دوخت سنتی
  زینب سادات عارفی
  معصومه رضوی
  فائزه تفضلی

  گلبهار حیاتی النبزرگسا قطائی پارچه
  مریم تجویدی  جوانان حجم چوب

 بزرگساالن  مشبک فلز
  محمد سعید پرورش
  سید جواد سقائی
  اعظم فرقانی

  تراش سنگ
  آبادیقاسم خیر  جوانان

  گنجعلی کوکب بزرگساالن
  پرور مهدی نیک

نقش برجسته
  احسان جمشیدی  جوانان سفال

5  
 مسابقه

نویسی  خالصه
  کتاب رضوی

 استان ایالم
  مهدی قاسمی خالصه نویسی

 عبدالحسین مویلحی

 متین السادات عرب زاده  پیامک ادبی
  نسرین مرادی
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6  
مشاعره جشنواره 

  ضویر
استان 
  بوشهر

  هیلندا عبدال
  فاطمه افراسن

  عبدالمهدی آسیایی فر
  هیلرضا عبدال

7  

همایش علمی 
وهشی پژ
های معرفتی  جلوه

در مناظرات و 
  بیانات رضوی

استان 
  زنجان

 حسین مردانی نوکندهمحمد

  محمد نوروزی ،محمد سبحانی نژاد
  مینا پیغامی

 محمد اسمعیل زاده
  مرتضی رضایی
  کریم حسنی

  مقدم معصومه ـمقدم   رقیه ـدکتر خسرو کمالی 
 رضا جواهریمحمد

  سینوش کوهی حبیبی ـفتاحی قاسم
  شهرزاد کتابی ـمریم کتابی 

  اصغر غالمی
 رضا نجاریانمحمد

  رحیم قربانی

8  
جشنواره ادبیات 
کودک و نوجوان 

  رضوی
  

  کودک  شعر
 حسن ابراهیمیامیر

  سارا هنگامی
  پریسا زمانپور

  

  نوجوان
  نیا موحدینسترن 

  آرزو سبزوار
  مریم آرام

  بزرگسال
  سمیه ربیعی

  زهرا امیر تیموری
  نرگس ایزدی
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  داستان

  کودک
 معصومه عظیمی
  بیتا قاسمی

 محمدجعفر ملکیان

  نوجوان
  زهرا علیدادی

  آیین مهیار مهر
  سارا حق نظری

  بزرگسال
 مریم تاراسی

  انعلی متقی محمد
  محمد گودرزی

  قطعه ادبی

  کودک
  تینا تقوی

  محمد یار احمدی
  انیس جعفری

  نوجوان
  بهنام تالش شریفی
  مریم سبحانی
  حدیث قاسمی

  بزرگسال

  عبدالحمید
  مجددی مقدم
  یلدا ریاحی

  شکوفه فتاحی

9  
تر ئاجشنواره ت
  رضوی

تهران  استان
 مرکز(

هنرهای 
  )نمایشی

  آزاده میرزایی  عکس
  ابراهیم سیسان  عکس
  امیر امیری  عکس

  زهره کرمی  طراحی پوستر
  کمال کچوئیان  طراحی پوستر
  مرتضی اتابکی  طراحی پوستر
 توماج دانش بهزادی  بازیگری مرد
  فرحناز  بازیگری زن



٢۵٩  
  

 )ع(رضا  اختتامیه هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری امام

 

  اصغری سراجی
  علی ثقفی  متن اول
  امید یوسفی  موسیقی
  وحید مهران  طراحی

  حسین حسین فدایی  طراحی صحنه
 العابدین محسن زین  )مسابقه ایران(بازیگری مرد
  حسین دیواندری  )مسابقه ایران(بازیگری مرد
  علیرضا مهران  )مسابقه ایران(بازیگری مرد
  راهیل رستمیان  )مسابقه ایران(بازیگری زن
  نادیا فرجی  )مسابقه ایران(بازیگری زن
  گیتی قاسمی  )مسابقه ایران(بازیگری زن
  پورعصمت رضا  )مسابقه ایران(بازیگری زن

  علی موسویان  )مسابقه ایران(نمایشنامه نویسی
  سیروس همتی  )مسابقه ایران(نمایشنامه نویسی
  رسیوحید کیا  )مسابقه ایران(نمایشنامه نویسی

  علی موسویان  کارگردانی

رنجبر   حسین   کارگردانی
  شیرازی

  جالل خباز  کارگردانی

10  
همایش پژوهشی
فرهنگ و هنر 

 رضوی

استان
خراسان 
 جنوبی

  محمد نوروزی –دکتر مهدی سبحانی 
  صالحه شریفی خانم –امان اله شفائی 

 زهره مهشاد

11  

همایش خوزستان
شیع دروازه ورود ت

  )ع( رضا و امام
 به ایران

استان 
  خوزستان

 بهادر قیم

  عبدالکاظم علی نژاد
 معصومه افضلی فر
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12  
جشنواره نماهنگ 

  رضوی
استان 
  لرستان

 احمد رضا داوری
 مهدی شامحمدی
  فرهاد حاصلی

13  
جشنواره 

داستانهای کوتاه 
  رضوی

استان 
  سمنان

 تیمور آقا محمدی
 پور مهدی یوسف
  حامد امامی
  خسرو عباسی

14  
جشنواره فضائل 

  رضوی

استان
سیستان و 
 بلوچستان

  قاسمعلی کابلی
  علیرضا مبصر

  حسین مردانی نوکندهمدمح

15  
جشنواره هنرهای 
  تجسمی رضوی

استان 
  فارس

  نقاشی  حسن قاسمی
  نقاشی  حمید اسعدی

  نقاشی سمیرا رفیعی/معصومه امیرپور
  جو محمد امین حق
  پوستر  محسن زارع

  پوستر  محمد علیزاده
  پوستر  فاطمه نصیری
  تذهیب  عسکر مرادی
  تذهیب  عطاءاهللا شاکری

  تذهیب لیال پورخانی/سعیده ماوردی
  نگارگری  لیال کیانی

  نگارگری  مهدی اسفیدانی
  نگارگری  صادق گنجوی
  مرغگل و   مهدیه علی پور
  گل و مرغ  خدیجه احتشامی

  گل و مرغ شیرمحمدیسمیه/فریناز فرهنگی
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  محسن توسلی
های نوین  گرایش

  خوشنویسی
یعقوب  /محمدرضا عباسی

  تراش سنگ
های نوین  گرایش

  خوشنویسی
  مجسمه سازی  آذین ساداتی
  مجسمه سازی  سارا راه انجام
  مجسمه سازی  نبی اهللا مصدق

16  
جشنواره ادبیات 
  نمایشی رضوی

استان 
  قزوین

  فیلمنامه بلند

لیال روغنگیر 
 قزوینی

  مقدم وزیری   مرضیه
  وحید میری

  فیلمنامه کوتاه
  گیتی باقری

  میثم رستگاری
  نواب محمودی

  نمایش نامه
 عدالت فرزانه

 محمد محمدیسید
  آرمان طیران

17  

جشنواره افتتاحیه
المللی فرهنگی  بین

) ع(رضا هنری امام
و جشنواره کریمه 

 )س(بیت اهل

      استان قم
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18  

جشنواره 
مطبوعات، 

خبرگزاریها و 
های  رسانه

دیجیتال با 
موضوع فرهنگ 

  رضوی

استان 
  تهران

  عکس خبری
  مهدی قربانی
  فریبا بروفر

  محمدعلی رضایی

  خبر

  طیبه مروت
مسئول  مدیر نماینده

  روزنامه قدس
مسئول مدیر  نماینده

  روزنامه قدس

  مقاله
 اسدی غالمرضا بنی

  کامران شرفشاهی
  براتعلی چگینی

  یادداشت ومصاحبه
  زهره کهندل
  سمانه بیگلری

 اسدی غالمرضا بنی
  استاد طوسی  مشبک و منبت
  صفر سامی  خاتم کاری

  مهدی حسینی  ازیمینا س
  اسداهللا تابع منش  مرصع کاری

  خوشنویسی

  الهه خاتمی
  ای رضا رینه

  رسول مرادی
  عمرانی

  شهباز عبادی
  امیر اصغری
  یزدان کیان
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  عکاسی
 محمدی هاجر بیک

  محمد پازوکی
  حسین ساکی

  نقاشی

  فرانک خائف
  وند بهنام ولد

  شهرزاد شیرازی
  فریده فریور

  نقاشیخط

  عظیم فالح
  محسن توسلی
  محسن رهبری
  حسن نوروزنیا

  های دیجیتال رسانه

  فرناز مصلح
  مهدی صمدی

  زاده میثم هاشم
 ـمحمد  سجاد آل
  خیرالساداتحسین 

  علیرضا فانشتی
  سلیم عجمیمحمد
 -خرمی -امیری

 محمدعلی اسماعیلی
  سپهر کریمی

19  
جشنواره عکس 

  رضوی

  

استان 
کهکیلویه 

و 
  بویراحمد

  رضا رادپور
 جمشید فرج بند فردا
 سعید محمودی ازناوه
 علی رضا عطاریانی
  مهدی رضوی
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20  
کنگره سراسری 
  شعر رضوی

استان 
  کرمان

 عبداهللا روا بروجنی
  عرب پورزهرا 

 علی سلیمانی

21  

همایش علمی 
پژوهشی 

در ) ع(رضا امام
آیینه قرآن و 

  عترت

استان 
  کرمانشاه

  :گروه الف
دارای تحصیالت فوق لیسانس 

  دکتری و

  محمد فالحی علی
دخت اعظم محمد

 فر عبدالرضا نادری

  :گروه ب
  دارای تحصیالت تا لیسانس

  

 –مریم کتابی 
  کتابی شهرزاد

  مریم نیازی
 مجتبی نریمانیسید

22  
جشنواره ذکر و 

  ذاکرین

  
استان 
  کردستان

بخش 
 موسیقی

 ارشدی مهدی: گروه پیران

 گروه موالنا -گروه الوان 

  نشین گروه خاک –گروه مهرورزی 

بخش 
 مداحی

  موالیی ابراهیم ـرضایی  علی
 حسین ولی نژاد

  مجتبی قیطاسی

بخش 
  تکنوازی

  کاوه داوری– محمد نقشبندی
  فرید زندی –سارا ساعد موچش

  روژینا وحیدی پور

23  
جشنواره 

  پویانمایی رضویی
استان 
  گلستان

  هما شکیبی
 سعادتمند... روح ا

 حامد شریفی

24  
جشنواره 

نویسی در  وبالگ
  فرهنگ رضوی

استان 
  گیالن

 حمید رضا علیپور
 ود محمد جعفرمسع

  رسول گلی زاده
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25  
ای  جشنواره نامه
  )ع(به امام رضا

استان 
  مازندران

  10-7کودکان 
 کوثر زارعی
 مهسا عبدی
  مریم آه نک

  15 -10نوجوانان 
  نسیم جاهدیان
 فرشاد انفرادی
  فاطمه کیخاه

  31 - 16جوانان 
  سیده زکیه حسینی

  طیبه سیدی
  مهدی بخشی

  سال به باال 31
  اسدی غالمرضا بنی

 زهرا مروتی اردکانی
 زهرا ابراهیمی خیبر

26  
همایش شناخت
اخالق و آداب 

 رضوی

استان 
  مرکزی

  رمضان قوامی
 محمد اسمعیل زاده
  حامد رفعت جو

27  
ترئاجشنواره ت

کودک و نوجوان 
 رضوی

استان 
  آقای جوشیار  هرمزگان

28  
جشنواره انتخاب 
 کتاب سال رضوی

استان 
  همدان

حوزه 
  کودک

  منیره هاشمی
  مسلم ناصری
  ملیکا گلی

حوزه
ادبیات 
 عرب

  کمال السید
  محمد ابراهیم مالمیر
  مهدی خدامیان االرانی

 حوزه تاریخ
  ابولفضل حسن آبادی
  جلیل عرفان منش
  ضبهمن براتی دشت بیا
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حوزه
ادبیات 
 فارسی

  سعید تشکری
  مجید مال محمدی
 کامران شرفشاهی

  حوزه دین

  طاهر خوش
  محمد رضا شرفی
 مهدی رجب زاده

  عباسعلی زارعی سبزواری
  مسلم صاحبی

  یوسفعلی یوسفی

29  
جشنواره 

خوشنویسی 
  رضوی

  استان یزد

  نستعلیق
  مصطفی عابدینی
  حمید جعفری
  محمد عباسی

  نسخ
  ابوالفضل خزائی
  محسن عبادی

  ولی اهللا پارسانیاکی

شکسته 
  نستعلیق

  میثم سلطانی
  شهرام روحی

  شمس الدین مرادی

  رشته ثلث
  محمد کاشانی آزاد

  تقی اسدی شیخ احمدلومحمد
  حسین نجفی

31  
جشنواره فیلم 

  یرضو

استان
  تهران

مرکز (
سینمای 
مستند و 
  )تجربی

هایفیلم
کوتاه 
 داستانی

  )زیارت(محمود غفاری

  )یده وخوندش( زاده مرجان اشرفی

های  فیلم
  مستند

  )هشت بهشت(ستاره سماوی 
  )است خانه روشناین( زاده محسن رمضان

  )هفت اقلیم(حسن نقاشی 
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های  فیلم
  سینمایی

  مه بیاتمعصو
  )بیا از گذشته حرف بزنیم(

  عباس رافعی
  )آفتاب بر همه یکسان می تابد(

  )شب(سید کمال طباطبایی 

32  
همایش علمی
آراء تفسیری 

 )ع(رضا امام

  استان تهران
  )مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی کشور(

33  
جشنواره تولیدات 
رادیو و تلویزیونی 

  رضوی

  فرید سعادتمند ونیتلویزی
  امین فرحی تلویزیونی
  علیرضا اسعدی تلویزیونی
  علی اکبر اوصانلو رادیویی
  نیا مهرنوش ثابت رادیویی
  مینا اسداللهیـ  سیروس شیری رادیویی
  مریم رزاقی خبری
  علی داها خبری
  عباس نوائیان خبری

34  
همایش علمی

پژوهشی جاده 
 والیت

  خراسان رضویاستان 
  )سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری(

35  
همایش علمی 

پژوهشی 
  الرضا طب

 استان خراسان رضوی
دانشگاه علوم پزشکی (

  )مشهد

  سید سعیداسماعیلی صابر
  دکتر مهدی یوسفی
  نفیسه شعبانی مفرد

  محمد عطار

  
36  

جشنواره سراسری 
  سرود رضوی

 استان خراسان رضوی
سازمان آموزش و (

  )پرورش خراسان رضوی
 های منتخب گروه

گروه سرود 
 17دبیرستان 
  شهریور

  )خانم نوروزی(
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گروه فرهنگی 
  تربیتی هدایت

گروه هنرستان 
آقای (شهید عراقی 
  )مهدوی

کانون فرهنگی 
تربیتی امام خمینی 

آقای احمد (
  )ملکی

  

  گروه برتر

گروه سرود 
انه راهنمایی دختر

خانم (المهدی 
  زاده حسن

مدرسه راهنمایی 
آقای ( فارس  خلیج

  )صانعی

  گروه برگزیده

مدرسه راهنمایی 
  نور علم

  )خانم نیکوفکر(
دبیرستان علم 

  )آقای مرتضوی(
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  )ع(فهرست مهمانان خارجی شرکت کننده در اختتامیه جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا

  

  ترکمنستان دکترارازپوالدکایف
  ترکمنستان چاریار جومایف
  ترکمنستان دکتر قندیم قربانف
  ترکمنستان آقامراد شاقلیف
  ترکمنستان آزاد گل دور دیوا
  ترکمنستان فیروزه غالموا

  ترکمنستان شیرین قلیچمدوا
  ترکمنستان معصومه باقیروا

  هند سید کرامت حسین
  هند سید بشارت شکوه
  دهن عبدالسمیع بوبیره

  سودان شیخ صالح علی الکامل
  سودان قادرلادریس عبدا

  آلبانی دکتر بویار خراسانی
  آلبانی لدیو دمولی

  مالزی دکتر لطفی ابراهیم
  مالزی زینی العابدین

  پاکستان سید طاهر ناصر علی
  پاکستان دکتر سید شبیه الحسن
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  پاکستان تبسم نواز وارئچ
  پاکستان ارشد مغل
  یلندتا شیخ مجاهد

  تایلند شیخ حسین بن سالم
  تایلند شیخ قوی حیدر

  آلمان عصمت میسیر لی اوغلو
  آذربایجان علمدار قلی اف
 آذربایجان گل باالموسی اف

 آذربایجان والع موسی اف

 آذربایجان کامل باقر اف

 آذربایجان الناز حسن اوا

 آذربایجان خاطره خالد اوا

 آذربایجان واقف محمد اف

 آذربایجان اهیم آقا اوغلوابر

 آذربایجان عدنان عصاف اوغلو

 آذربایجان موسی آیدین

 آذربایجان زحل اوز گوندوز

 آذربایجان والیت آیتان

 آذربایجان داود حاجی ناصری

 آذربایجان ضیغم کحرام اف

 آذربایجان صفر اولوث
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 آذربایجان دریا آیتان

 آذربایجان معصومه آیتان

 نخجوان علی افعاصم یادگار

  نخجوان داود حاجی ناصری
 ترکیه زینب آیدین

  آلمان دریا آیتان
  آلمان صفر اولوز

  عراق رجب حسن علی
  عراق عدنان محمد عزت
  عراق نورس رشید علی
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  )ع(رضا های موضوعی هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری امام فهرست اسامی دبیران جشنواره

  
 لیدخ( یرضو یسینو سفرنامه جشنواره نیسومدبیر  نش،م جناب آقای احمد احمدی

 یرضو شعر یالملل نیب جشنواره نیچهارمدبیر  باقر کریمی،جناب آقای محمد ،)عشق
 ییسرا حهیمد یسراسر جشنواره نیچهارمدبیر  پور، جناب آقای عظیم ابراهیم ،)یآذر ،یترک(
 یمل جشنواره نیچهارم دبیر جناب آقای سید علیرضا حسینی، ،یرضو یخوان یچاووش و

 االسالم و المسلمین آقای حسین ملکی، جناب حجت ،یسنت یهنرها در یرضو یها جلوه
دبیر  ، جناب آقای نصراهللا شفیعی،ی رضویادب امکیپ و کتاب یسینو خالصه جشنوارهدبیر 

 یپژوهش یعلم شیهما نیسومجناب آقای رضا دینی، دبیر  جشنواره مشاعره رضوی،
دبیر  ، جناب آقای داریوش رضوانی،یرضو اناتیب و مناظرات در یفتمعر یها جلوه
دبیر  فر، جناب آقای مطهری ،یرضو فرهنگ در نوجوان و کودک اتیادب جشنواره نیچهارم
دبیر  خاسته، االسالم و المسلمین بسی حجت جناب ،یرضو هنر و فرهنگ یپژوهش شیهما
عارف  جناب آقای سید ،رانیا به) ع( رضا امام و عیتش ورود دروازه خوزستان شیهما

 جناب آقای امیرعلی عموزاده، ،یرضو فرهنگ در نماهنگ جشنواره نینخستدبیر  علوی،
 جناب آقای نوراهللا برشان، ،)حرم کبوتر( یرضو کوتاه داستان یمل جشنواره نیپنجمدبیر 
 دبیر جناب آقای منصور طبیعی، ،یرضو فضائل یپژوهش یعلم جشنواره نیسومدبیر 
دبیر  ها، جناب آقای محمدحسین شفیعی ،رضوی یتجسم یهنرها جشنواره نیششم

دبیر رضوی،جناب آقای محمد حسین استاد، یسینو شنامهینما و یسینو نامه لمیف جشنواره
 ،)ع(نواره کریمه اهل بیتو سومین جش) ع(رضا افتتاحیه جشنواره فرهنگی و هنری امام

جناب آقای  مطبوعات و خبرگزاریهای رضوی، دبیر جشنواره جناب آقای اسعد عجمی،
دبیر کنگره شعر  جناب آقای مهدی محبان، ،یرضو عکس یمل جشنوارهقادر آشنا،دبیر 

 نهییآ در) ع( رضا امام یپژوهش یعلم شیهما نیدوم جناب آقای احمد رجبی، رضوی،
جناب آقای  ،نیذاکر و ذکر جشنواره نیدومدبیر  جناب آقای منصور ایمانی، ،عترت و قرآن
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جناب  ،یرضو رهیس) شنیمیان( ییانمایپو جشنواره نیاولدبیر  غالمرضا منتظری،
 در یسینو وبالگ جشنواره نیچهارمدبیر  االسالم و المسلمین آقای حمیدپورعیسی، حجت
جناب  ،)ع(رضا ای به امام دبیر جشنواره نامه جناب آقای هادی ابراهیمی، ،یرضو فرهنگ

جناب آقای همایون  ،یرضو آداب و اخالق شناخت شیهما رآقای علی هاشمی، دبی
جناب آقای خلف حوتی نژاد دبیر  ،دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رضوی امیرزاده،

 هفتمین جشنواره خوشنویسی رضوی، جناب آقای پیشنمازی

دبیر  جناب آقای خواجه پیری، دبیر جشنواره تولیدات رادیو و تلویزیونی رضوی،
دبیر همایش علمی  جناب آقای لشگری، ،)ع( رضا امام یریتفس آراء یپژوهش یلمع شیهما

 دبیر همایش تا آرمان شهر رضوی، جناب آقای حسین شادکام، ،و پژوهشی جاده والیت
 دبیر جشنواره همایش علمی پژوهشی طب الرضا، جناب آقای دکتر سید احمد ثاقبی،

ره سراسری سرود رضوی، جناب آقای فرید دبیر جشنوا ابراهیم محمدی، جناب آقای محمد
فرخنده کیش دبیر جشنواره فیلم رضوی، جناب آقای محمد خزاعی دبیر هفتمین جشنواره 

  تئاتر رضوی
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  تقدیر ویژه

  صلی اهللا علیک یا عالم آل محمد
  

  سالم علی آل خیر النبیین    سالم علی آل طه و یاسین
  لک والدینامام یباهی به ا لم    سالم علی روضۀ حل فیها

  
هفتمین حلقه های مطهر عشاق بر درگاه هشتمین مظهر عشق خیمه زدند و به پابوس ناموس 

  .هستی به پای تن و جان آمدند
به بهانه اظهار ارادت در ایام والدت با سعادت سلطان سریر والیت، مهرماه هدایت، 

ام علی بن موسی دهمین قرآن به روایت، کنه کنیه و آیینه رضایت، رضای آل طه حضرت ام
با ) ع(رضا المللی فرهنگی هنری امام الرضا علیه آالف التحیه و الثناء در هفتمین جشنواره بین

اسالمی ایران و هیأت محترم  رئیس محترم جمهوری» نژاد دکتر احمدی«حضور جناب آقای 
  .وزیران سند افتخار دیگری در کارنامه جشنواره هفتم پدید آورد

و دیگر » رئیس محترم شورای عالی انقالب فرهنگی«وم پربرکت ضمن قدردانی از قد
محمد دکتر سید«دولتمردان خدوم تالشگر عرصه فرهنگ و هنر کشور بویژه جناب آقایان 

رئیس محترم شورای سیاستگذاری جشنواره و وزیر فرهیخته و اندیشمند فرهنگ » حسینی
وزیر محترم » مصلحی«قای و ارشاد اسالمی، حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آ

مشاور محترم عالی » ثمره هاشمی«رئیس محترم نهاد ریاست جمهوری، » ییمشا«اطالعات 
دکتر «جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  معاون محترم رئیس» محمدی زاده«

اسالمی، اعضای  جمهور و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات مشاور محترم رئیس» مصطفوی
سیون فرهنگی مجلس و دیگر نمایندگان معزز مردم در خانه ملت، حضور پر محترم کمی

اهالی فرهیخته فرهنگ و هنر کشور، روحانیت معظم، اساتید » مردم والیتمدار«شور عموم 
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محترم حوزه و دانشگاه، اعضای محترم هیأت علمی و اتاق فکر جشنواره و نیز میهمانان 
 جعفر مرتضی عاملیجناب آقای عالمه سید  رجستهخارجی بویژه استاد و محقق بداخلی و 

دانیم از ارشادات و رهنمودهای  ها در این مراسم بر خود فرض می و برگزیدگان جشنواره
راهگشای مراجع معظم تقلید و علمای اعالم در شهرهای مقدس قم و مشهد و اقصی نقاط 

حضرت «ر استانها بویژه کشور، ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان محترم ولی فقیه د
حضرت «رضوی  نماینده محترم ولی فقیه و تولیت عظمای آستان قدس» اهللا واعظ طبسی آیه

های  های و هدایت امام جمعه محترم مشهد مقدس همچنین حمایت» آیه اهللا علم الهدی
استاندار فرهنگمدار خراسان رضوی و معاونین محترم » دکتر محمود صالحی«جناب آقای 

ا .ا.ریاست محترم سازمان صدا و سیمای ج» مهندس عزت اهللا ضرغامی«، جناب آقای ایشان
های داخلی و برون مرزی، مراکز استانی صدا و سیما،  معاونان و مدیران محترم شبکه

همچنین بذل توجه همه نمایندگان بزرگوار مجلس شورای اسالمی در سراسر کشور بویژه 
ی خصوصاً نمایندگان محترم مردم مشهد و کالت در مجمع نمایندگان استان خراسان رضو

مجلس شورای اسالمی، اعضای محترم شورای سیاستگزاری جشنواره، معاونان و مدیران 
  .کل محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سپاسگزاری نماییم

ومه تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معص«شکوه همیاری همه خادمان والیتمدار در 
محترم و » استانداران«و نیز مساعی » )ع(بن موسی هچراغ حضرت امیر احمددر شا» «)س(

را » شورای فرهنگ عمومی استانها«پر تالش کشور، فرمانداران، شهرداران و اعضای محترم 
قدر دانسته از حسن همراهی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و تالشهای ارزشمند 

در » ا.ا.رایزنان فرهنگی سفارت ج«فرهنگی و نیز معاونت محترم » جناب آقای دکتر واعظی«
خارج از کشور در جهت گسترش معارف و فرهنگ رضوی به جامعه ایرانیان مقیم خارج 

  .از کشور و دیگر مسلمانان و ارادتمندان به حضرت خاضعانه سپاسگزاریم
ما مقام محترم تولیت عظ قائم» دکتر سید احمد علوی«مساعدتهای ارزشمند جناب آقای 

مدیرکل محترم روابط عمومی » ضرابی«معاونت محترم تبلیغات و ارتباطات » خوراکیان«
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» خراسانی االسالم والمسلمین الهی حجت«عامل محترم مرکز آفرینشهای هنری  مدیر» عابدی«
عامل شرکت به نشر را ارج نهاده،  مدیر» برازش«مدیر عامل محترم بنیاد پژوهشهای اسالمی 

ستاد عالی «  کرامت در سطح کشور با محوریت  های مردمی دهه گان جشنبه برگزار کنند
  .فرستیم درود می» کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور

و » ایرنا«ا .ا.انعکاس شایسته اخبار جشنواره ما را بر آن داشت تا از خبرگزاری محترم ج
خبرنگاران و اصحاب و نیز مدیران، » دفاتر نمایندگی استانی«و » های کشور خبرگزاری«
مدیران مسئول محترم » شجاعی«و » قلندریان«بویژه جناب آقایان » جراید و مطبوعات«

  .تقدیر نماییم» خراسان«و » قدس«روزنامه 
مرکز هنرهای «، »فرهنگ و ارشاد اسالمی نمایشی وزارت مرکز هنرهای«همچنین همیاری 

و نهادها و » انهای سراسر کشورادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی است» «تجسمی کشور
 »پاسداران انقالب اسالمی سپاه«های موضوعی سراسر کشور  کننده در برنامه سازمانهای مشارکت

ا مرکز .ا.صدا و سیمای ج«و سازمان » نیروهای مقاومت بسیج» «ا.ا.نیروی انتظامی ج«
ن فرهنگی سازما«و » سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» «خراسان رضوی

فرودگاه بین المللی » شرکت هواپیمایی ایران ایرتور شعبه مشهد» «تفریحی شهرداری مشهد
مدیریت و کارکنان محترم «و » شرکت برق» «اورژانس» «آتش نشانی«شهید هاشمی نژاد، 

» دبیرخانه برنامه موضوعی 30«را ارج نهاده و در پایان از همکاران پر تالش در » سالن صبا
جشنواره و در نهایت همه   هفتمین»  محترم ستاد اجرایی  اعضای «ر کشور و نیز در سراس

 و برگزاری هر» دهه کرامت«خادمین فرهنگ رضوی که به هر شکل ممکن ما را در تکریم 
  .چه با شکوهتر این جشنواره عظیم والیی یاری نمودند صمیمانه تشکر نماییم

  .م رئوف مایه سعادت و سیادت گرددامیدواریم رضای حضرت حق و خرسندی آن اما
توفیق روز افزون همه تالشگران عرصه فرهنگ و هنر والیی کشور را در سایه عنایات 

  .و در اجرای منویات مقام معظم رهبری آرزومندیم) عج(عصر  حضرت ولی
  

 )ع( رضا المللی فرهنگی هنری امام دبیرخانه دائمی جشنواره بین


