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بخشی از سخنرانی دکتر سـید ضیاء هاشـمی معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
افتتاحیه بخش دانشگاهیان سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در خراسان جنوبی 
... اگ��ر چه برگزاری جش��نواره های علمی و فرهنگی حول فرهنگ رضوی در وزارت علوم طی س��ال گذش��ته 
رضایت بخش نبود اما امس��ال اس��تقبال و کیفیت برگ��زاری مطلوب بوده اس��ت.انجام کار فرهنگی در زمینه 
برگزاری جش��نواره های رضوی باید مورد توجه باش��د . در راستای گس��ترش فعالیت های فرهنگی برگزاری 
این جش��نواره ها در دانش��گاه های مختلف کشور پیش��نهاد شده است.دانش��گاه های مختلف کشور داوطلب 
برگزاری این گونه جش��نواره ها شده اند . برگزاری جشنواره شعر و مشاعره رضوی با ارسال صدها اثر خالقانه از 
دانشجویان نشان از خالقیت های عظیم رضوی دارد.دانشگاه مهد دین و دینداری است و نباید برچسب بیهوده 
به دانش��جو زده شود. برگزاری این گونه جشنواره ها و استقبال گسترده دانشجویان از آن تائید کننده این مهم 
است.دانشگاه و نسل جوان شیفته فرهنگ رضوی است. اعتالی فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ رضوی است و 
می طلبد مسئوالن زمینه و بستر برگزاری این گونه فعالیت های ناب فرهنگی را فراهم کنند.باید در دانشگاه ها 
مسائل دینی و خالقیت ها مطرح شود. باید زمینه ش��کوفایی انگیزه های جدید را در دانشگاه ها فراهم کرد . در 

این راستا باید تنوع  و تفاوت ها را در دانشگاه ها بشناسیم و دانشجویان را با اتهامات محکوم و طرد نکنیم.
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 جشنواره شـعر و مشاعره رضوی از سری برنامه های 
بخش دانشگاهیان سـیزدهمین دوره جشنواره بین 
المللـی امـام رضا)ع( در دو بخش شـعر و مشـاعره 
برگزار شـد و210 نفر از دانشـجویان از 11 دانشـگاه 
کشور شـرکت کردند . از مجموع شـرکت کنندگان 
150 نفر در بخش شعر و 60 نفر در بخش مشاعره ثبت 

نام شدند . 

جشنواره شعر و مشاعره رضوی

استان خراسان جنوبی 
دانشگاه بیرجند 
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  بخشی از سخنرانی دکتر خلیل خلیلی رییس دانشگاه بیرجند
... جش��نواره شعر و مش��اعره رضوی دانش��جویی ، جایگاهی است که ارادتمندان به هش��تمین ستاره تابناک 
آس��مان امامت و والیت، اخالص و بندگی و عش��ق را در کالم متجلی خواهند ساخت.خداوند را شاکریم که در 
چهلمین سال تأسیس دانش��گاه بیرجند، این دانشگاه میزبان دانشگاهیان، دانش��وران، هنرمندان و شاعران 
سراسر میهن اسالمی است، ش��اعرانی که هم چون هنرمندان اداوار تاریخی پس از ائمه اطهار، اشعاری زیبا از 
س��ر ارادت و عشق در مدح و ثنا و رثای آفتاب درخشان خراسان سروده اند و حال در این محفل نورانی، دور هم 
گرد آمده اند تا با خواندن اشعارش��ان ، دیگران را در این عشق ، شریک و سهیم کنند و ما نیز به پاس سخن نیکو 

و ارزشمندشان، به همه این هنرمندان و شاعران دست مریزاد گوییم.
بخشی ازسخنرانی دکتر سیدمحمدحسین قریشی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه بیرجند

هنرمندان، ش��اعران و نویسندگان در طول تاریخ، در عشق به ائمه اطهار، آثار ارزشمندی آفریدند و اینگونه بود 
که مدایح فراوانی از سرس��وز و عشق در س��تایش مقام بلند امامان بزرگوار سروده و نگاشته شد تا تجلی بخش 
ارادت خالقان آن آثار به ائمه اطهار ، بویژه هش��تمین چهره زالل و پاک آس��مان امامت و والیت باش��د. اینک، 
خداوند را س��پاس گزاریم که توفیق خدمت عطا فرمود تا در خراس��ان جنوبی و در ش��هر دانشگاهی بیرجند، 
میزبان عزیزانی باش��یم که از سر عشق و ارادت به استان ملکوتیش، شعر س��روده اند و به پیشگاه مشتاقان آن 
حضرت عرضه داش��ته اند، تا بر مراتب اخالص و بندگی همگان نس��بت به آن امام همام افزوده شود و نهایتاً در 

جهت تعالی این مهم گامی برداشته شود.
بخشی از سخنرانی ابراهیم محمدی دبیرعلمی جشنواره شعر و مشاعره رضوی دانشگاهیان

... جشنواره شعر و مش��اعره رضوی دانشگاهیان بخشی از جش��نواره بین المللی امام رضا)علیه السالم( است.
این جشنواره با هدف  ترویج و تعمیق فرهنگ رضوی در جامعه دانشگاهی، آشنایی بیشتر جامعه دانشگاهی با 
ادبیات آئینی و گس��ترش فعالیت های فرهنگی و  هنری و مذهبی مرتبط با سیره معصومین برگزار شده است.

آئین نامه اجرایی جش��نواره از 14 دیماه 1394 تدوین ش��د . جش��نواره در دو بخش شعر و مشاعره برگزار شد 
و۲10 نفر از دانش��جویان از 11 دانشگاه کشور ش��رکت کردند . از مجموع شرکت کنندگان  150 نفر در بخش 
ش��عر و 60 نفر در بخش مش��اعره ثبت نام ش��دند .در بخش شعر اش��عار منتخب از لحاظ موسیقی، خالقیت و 
سالمت روانی شعر مورد ارزیابی تیم داوری قرار گرفته است. در این بخش 15 اثر توسط داوران برگزیده شد.در 
بخش مشاعره  نیز در مرحله نخست ارزیابی شرکت کنندگان از راه دور در مدت ۲ ماه انجام شد که از مجموع 60 
نفر ۲5 نفر انتخاب و به مرحله دوم راه پیدا کردند.مرحله دوم مشاعره به صورت حضوری بین افراد برگزار و شش 

نفر به مرحله نهایی راه یافته اند.
برگزیدگان جشنواره شعر و مشاعره رضوی دانشجویی

 بخش شعر آزاد
پیام جهانگیری - دانشگاه محقق اردبیلی

وجیهه نوزادی - غیر انتفاعی امام رضا مشهد



155هشتمین خورشید154 هشتمین خورشید

توماج نفیسی - دانشگاه گیالن
الهام عمومی - پیام نور اصفهان

 بخش شعر کالسیک
محمد زارعی -  پیام نور دلیجان

علی سلیمانی -  پیام نور تهران جنوب
نیلوفر بختیاری - علمی کاربردی تهران

حسن روشان- دانشگاه بیرجند
محمد کامرانی - دانشگاه اراک

رضا یزدانی-  دانشگاه تهران
مریم مروج -  دانشگاه حکیم سبزواری

محمد جواد الهی پور- غیرانتفاعی طلوع مهر
بخش مشاعره

سید ابراهیم سربلندی - دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا معظم- دانشگاه اصفهان

حمید برزگر قهفرخی- دانشگاه آزاد شهرکرد
محسن کلهر-   پیام نور همدان

هیأت داوران جشنواره شعر و مشاعره رضوی دانشجویی
- غالمحسین چهکندی نژاد دکتر امیراسماعیل آذر   

- دکتر محمد بهنام فر دکتر محمد حسینایی   
- دکتر عبدالرحیم حقدادی فاطمه بیدختی    

- دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری دکتر مجید رضا خزاعی وفا   
- محمدعلی رحیمی دکتر سیدمهدی رحیمی   

- حسن روشان یعقوب زارع ندیکی    
- دکتر اکبر شامیان ساروکالیی  حسین زنگویی    

- دکتر محمدرضا عزیزی دکتر سیدعبدالحمید ضیایی   
- دکتر محمد کمالی دکتر کلثوم قربانی جویباری   

- دکتر ابراهیم محمدی دکتر احمد المعی    
- دکتر ایوب مرادی دکتر علی اکبر محمدی   

- دکتر زینب نوروزی  دکتر حامد نوروزی    
- دکتر مراد علی واعظی دکتر عباس واعظ زاده   

- پیام یوسفی بهارک ولی نیا    
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مراسم اختتامیه جشـنواره کتابخوانی رضوی ویژه 
دانشگاهیان کشـور سـوم خردادماه 1394در تاالر 
شـهریار دانشـکده ادبیات دانشگاه شـهید مدنی 
آذربایجـان شـرقی برگزار شـد و از 25 دانشـجوی 

برگزیده در این مراسم تقدیر بعمل آمد .

جشنواره کتابخوانی رضوی

استان آذربایجان شرقی 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
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برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی
بخش کتابخوانی رضوی

رتبه اول : ناصر موسی وند از دانشگاه غیرانتفاعی کمال
رتبه دوم : محمد رضا احمدی از دانشگاه فردوسی مشهد 

رتبه سوم : محدثه روستایی از دانشگاه یزد
رتبه چهارم : رامین یوسفی از دانشگاه آزاد اسالمی
رتبه پنجم : الناز تقوی از دانشگاه پیام نور میاندواب
رتبه ششم : علی هادی نژاد از دانشگاه پیام نور برزک

رتبه هفتم : سید محمد حسین حسینی یزدی از دانشگاه علم و صنعت تهران
رتبه هشتم : رسول پیروئی خوشاکو از دانشگاه غیرانتفاعی صبا

بخش تلخیص کتاب رضوی
رتبه اول : راضیه رحیمی داپاری از دانشگاه شهید بهشتی 

رتبه دوم : راضیه محمدزاده از دانشگاه تهران 
رتبه سوم : زهرا رستمی بناب از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
رتبه چهارم : فاطمه قامتی قمصری از دانشگاه جامعه الزهرا قم

بخش تلخیص کتاب تحلیلی از زندگی امام رضا)ع(
نفر اول : مرتضی محمدزاده از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان 
 نفردوم : مصطفی علی نژاد از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

نفر سوم : جلیل ایمانی از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
نفر چهارم : محبوبه دهقان نیری از دانشگاه پیام نور اردکان 
نفر پنجم : شهربانو مردانی از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
بخش تلخیص کتاب قرآن کریم از منظر امام رضا)ع(

فرزانه سیاوشی از دانشگاه اصفهان
بخش تلخیص کتاب جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)ع(

نفر اول : ولی اله حامی از دانشگاه گیالن
 نفر دوم : فاطمه دهقان نیری از آموزش عالی حضرت رقیه )س(

نفر سوم : گلی رستگاری از دانشگاه هنر اصفهان
نفر چهارم : مهدی رضا قلی زاده از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

بخش تلخیص کتاب علی بن موسی امام رضا)ع(
نفر اول : رضا اکبر نژاد از دانشگاه فردوسی مشهد 

نفر دوم : سحر رضوی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
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نفرسوم : مینا رزمی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
هیأت علمی و هیأت داوران جشنواره کتابخوانی رضوی

- قادر رزمجو زینی وند دکتر هدایتی    
- دکترمحسن حیدریان دکتر رقیه صادقی    

دکترمهین حاجی زاده
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جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشجویی  در سه 
بخش داستان نویسـی ، سفرنامه نویسـی و خاطره 
نویسی با دریافت 579 اثر برگزار شد . و در تاریخ  25 
آبان ماه 1394 با معرفی و تجلیل از برگزیدگان  به کار 

خود پایان داد. 

جشنواره ادبیات داستانی رضوی 
دانشجویی

استان خراسان رضوی - سبزوار
دانشگاه حکیم سبزواری 
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بخشی از سـخنرانی دکتر فضل اهلل ایرجی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری

...  این اولین دوره ای اس��ت که به طور کلی وزارت علوم درجشنواره بین المللی امام رضا)ع( حضور فعال دارد و 
برای چهاردهمین دوره برگزاری این جشنواره نیز از هم اکنون برنامه ها آغاز گردید . به طور کل سیاست وزارت 

علوم حمایت از برگزاری برنامه های فرهنگی و دانشجویی )رضوی ( است. 
بخشی از سخنرانی دکتر جواد حدادنیا رئیس دانشگاه حکیم سبزواری 

... با برگزاری جش��نواره ادبیات داس��تانی رضوی در دانشگاه حکیم سبزواری س��ه محور دانشگاه، هنر و سیره 
رضوی با یکدیگر عجین ش��ده اند.درنتیجه برگزاری چنین جش��نواره هایی سیره رضوی به عنوان یک اخالق 
، فرهنگ و منش در میان دانش��گاهیان نهادینه می ش��ود.و با توجه به تأثیرات مثب��ت معنوی که برجای می 

گذارند، نیازمند حمایت بیشتری است.

بخشی از سخنرانی دکتر رضا کشاورز معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری 
...  هدف از برگزاری جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( این اس��ت که در محیط دانش��گاهی یک پیوند عمیق 
عاطفی بین نس��ل جوان با امام رضا)ع( برقرار شود . امس��ال 579 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره 
ارس��ال شد که در مقایسه با جشنواره سال گذشته، تعداد آثار ارسال ش��ده تقریبا به دو برابر افزایش پیدا کرده 
اس��ت. این سومین جشنواره ملی حول محور امام رضا)ع( است که در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می شود 
و س��ال های گذشته این دانشگاه میزبان جش��نواره های تئاتر تک بازیگر رضوی و ادبیات داستانی رضوی بوده 

است.
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برگزیدگان جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشجویی
بخش داستان نویسی 

رتبه اول  : آریا معصومی با داستان»پیرزن توی مه« از دانشگاه یاسوج 
رتبه دوم : محمد طالب نژاد با داس��تان »چند سکانس از یک زندگی« از دانشگاه آزاد اسالمی آمل واحد آیت الل 

آملی 
رتبه سوم : محمد حسین امانت با داستان »درخت بادام« از دانشگاه شیراز 

بخش سفرنامه نویسی 
رتبه اول : محمود کاتبی پور با »سفرنامه باران« از دانشگاه تهران 

رتبه دوم : حامد میاح با سفرنامه »کرامات بیکرانه ی تو« از دانشگاه امریکن دبی 
رتبه سوم : فاطمه صدیقی با سفرنامه »عشق مشرقی« از دانشگاه پیام نور تازه آباد 

بخش خاطره نویسی 
رتبه اول :  صالحه صدیق ماکو از دانشگاه حکیم سبزواری 

رتبه دوم : فاطمه ساالر مرادی دانشگاه حکیم سبزواری
رتبه سوم : فاطمه واعظی از دانشگاه حکیم سبزواری 

هیات داوران جشنواره ادبیات داستانی رضوی دانشجویی
دکتر محمد جواد پاینده

دکتر ابراهیم استاجی
دکتر حسن دلبری
سیدنوراله رضوی
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جشنواره شـعر رضوی دانشـجویی با دریافت 580 
اثر از 151 شـاعر در قالب های غزل، قصیده، مثنوی، 
شـعر نو و قطعات ادبی و بخش ویـژه فضایل و مناقب 
امـام رضـا)ع( بـه داوری پرداخـت و درتاریـخ 16 
مهرمـاه 1394 با تجلیل از 15 برگزیده در این دوره از 

جشنواره به کار خود پایان داد . 

جشنواره شعر رضوی دانشجویی 

استان خراسان رضوی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مشهد مقدس
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   بخشی از پیام حجت االسالم والمسلمین سیدطاها هاشمی معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه 
آزاد اسالمی کشور

... از مهمترین علل پایداری و اس��تقبال از مراسم آیینی و مذهبی تجدد اشعار و متون آن است از همین رو اشعار 
شاعرانی که بازتاب ارزش های انسانی، موهبت های الهی و مدح انبیا و اولیای الهی است، ماندگارتر می شود.

ش��عر رضوی در تاریخ نظم و نثر ایران جای��گاه ویژه ای دارد که ترویج فرهنگ رضوی و آموزه های آن و کش��ف 
اس��تعدادهای برتر در زمینه تحقیقات ادبی پیرامون ش��عر رضوی از سوی اس��تادان و دانشجویان می تواند در 

ادبیات فارسی معاصر تحول آفرین باشد که دانشگاه آزاد اسالمی درصدد ایجاد این تحول است .

بخشی از سخنرانی سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(
... هیچ دلسوزی باالتر از کار فرهنگی نیست چرا که معضالت فرهنگی دغدغه جامعه ماست که نسبت به آن باید 
چاره اندیش��ی شود.با ارزش ترین کار فرهنگی کاری است که با اس��تفاده از آموزه های اهل بیت )ع( انجام شود 
به خصوص در مورد ما که در همس��ایگی امام رضا)ع( هستیم باید تالش کنیم که آموزه های ایشان را در زندگی 
فردی و اجتماعی اجرا کنیم.دلیل اینکه بیش��تر به جنبه های ش��کلی مانند گنبد، گلدسته، شفاعت، کرامت و 
... پرداخته می ش��ود این اس��ت که ما مطالعه و شناخت کمتری نس��بت به معارف اهل بیت)ع( داریم، هرچند 
پرداختن به این موارد در جای خود ارزش��مند است اما مهم این اس��ت که ما معارف و آموزه های اهل بیت)ع( را 

استخراج کنیم تا به همگان معرفی شود.

بخشی از سخنرانی دکتر عباس شیخ االسالمی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 
... هر فرد در هر رش��ته ای که فعالیت دارد ب��رای تلطیف فکر و روح خود نیاز به ش��عر و ادبیات دارد، ما به عنوان 
کس��انی که در همسایگی امام رضا)ع( هس��تیم، اگر بتوانیم در تبیین اندیشه های ایشان با زبان ادبیات فاخر به 

خصوص شعر رضوی تالش کنیم، خودمان بهره برده ایم و می توانیم فضای دانشگاه را نیز تلطیف کنیم.
جوانان ما به دلیل مش��کالتی که دارند به س��راغ ادبیات نمی روند و تفریحات ناس��المی دارند که نگاهی به آمار 
دانش آموزان و دانشجویان معتاد نشان از این وضعیت دارد.  باید جلسات شعرخوانی از ساالنه به صورت هفتگی 
یا ماهانه در دانشگاه برگزار ش��ود تا هم بتوانیم حق امام رئوف)ع( را ادا کنیم و هم فضاهای ناسالم را به فضاهای 

سالم تغییر دهیم.
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برگزیدگان جشنواره شعررضوی دانشگاهیان
 بخش غزل

 مصطفی توفیقی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران 
ابراهیم قبله آرباطان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

فرحناز حمزه از دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون
بخش مثنوی

 یاسر بابایی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم 
لعیا محمدی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

بخش شعر نو
پیام جهانگیری از دانشگاه دولتی اردبیل

 رمضان علی ابری از دانشگاه علمی کاربردی گلستان
محسن کلهر از دانشگاه پیام نور همدان 

بخش قطعه ادبی 
ابراهیم قبله آرباطان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

سعید خو محمدی خیرآبادی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور 
سعیده خوشرو غیاثی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد فریمان 

بخش ویژه فضایل و مناقب امام رضا)ع(
وحید طلعت از دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد 
زهرا شعبانی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 
زینب اکبری از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 

بخش قصیده
غالمرضا هاشمی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

هیات داوران جشنواره شعر رضوی دانشگاهیان:
دکتر رضا اشرف زاده

دکتر مجید تقوی بهبهانی
دکتر هادی منوری
دکتر اکبر شعبانی
رضا براتی نائینی
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جشـنواره قرآن و آموزه های دینی رضوی با معرفی 
برترین های جشـنواره ویژه دانشـگاهیان کشور، با 
حضور مسووالن ارشـد کشوری و اسـتانی در تاالر 
اجتماعـات مرکزی دانشـگاه امام خمینـی )ره( در 
تاریـخ 28 مرداد ماه 1394 با تجلیل از برگزیدگان به 

کار خود پایان داد .

جشنواره قرآن 
و آموزه های دینی رضوی

استان قزوین 
دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(
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بخشـی از سـخنرانی دکتر رحیم زاده مدیر کل دفترسیاسـت گـذاری و برنامه ریـزی فرهنگی 
واجتماعی وزارت علوم 

... برگزاری جش��نواره امام رضا)ع(  یکی از اقدامات ارزشی و راهبردی در وزارت علوم، دانشگاه ها و در دانشگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( اس��ت . در دنیای کنونی که تصاویر نادرس��تی از اس��الم در جهان ارائه می ش��ود 
نیازمند اس��ت تا این مباحث در مکان های علمی به ویژه دانش��گاه ها که متفاوت از مکان های دیگر است مورد 

موشکافی، بحث و ارائه آگاهی قرار گیرد.
دانش��گاه ها بهترین مکان برای پرداختن به این مباحث اس��ت و برگزاری جش��نواره امام رضا)ع(، یکی از این 
اقدامات ارزش��ی در این راستا می باش��د زیرا به دلیل فضای خاص دانش��گاه باید مواجه علمی و درست با این 
رویکردها صورت گیرد.یکی از مزیت های مهم کش��ور ما این است که بارگاه مطهر امام رضا )ع( و اندیشه شیعی 
در ایران مستقر است . برای اینکه دانشگاه ها مواجه درست و مناسب با این امکان را داشته باشند باید در معرفی 

حکمت رضوی پیشگام باشند.
ذهن و ضمیر جوانان امروز درگیر پرس��ش ها و س��واالت بسیاری اس��ت که معتقدیم کاملترین پاسخ ها به این 
س��واالت در دین مبین اسالم است و باید با زبان مناسب به این پرسش ها پاسخ داده شود که برگزاری جشنواره 
امام رضا)ع(، یکی از این راه هاس��ت و امیدواریم دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( به عنوان الگو در برگزاری 

این جشنواره برای سایر دانشگاه ها باشد.

بخشـی از سـخنرانی دکتر صلح جو معاون فرهنگی و اجتماعی دانشـگاه و دبیر جشنواره قرآن 
وآموزه های دینی رضوی 

... هر ساله تعدادی از دانش��گاه های کشور متولی برگزاری یکی از موضوعات جشنواره بین المللی امام رضا)ع( 
هستند .با تش��کیل گروه های سرود و تواشیح دردانشگاه ها ، دانش��جویان هنر خود را در این زمینه معنوی در 
خدمت دین و اسالم قرار می دهند که با استقبال خوبی نیز همراه بود که از بین گروه های شرکت کننده در این 

بخش شش گروه توانستند به مرحله نهایی راه یابند.
در این جشنواره، اجرای زنده گروه های برتر توس��ط چهار تن از داوران مطرح کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و 
گروه های برتر به انتخاب ش��دند .در بخش مقاله نویس��ی نیز که با عنوان همدلی و همگرایی بین پیروان ادیان 

و مذاهب در آموزه های رضوی برگزار شد از بین مقاالت دریافتی دو مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شدند.
جشنواره نواهای رضوی )سرود، تواشیح و هم خوانی(

جش��نواره نواهای رضوی در رش��ته های س��رود و تواش��یح و مقاله با محور همدلی و همگرایی پیروان ادیان و 
مذاهب در آموزه های رضوی برگزار شد . 16 مقاله  و 15 گروه سرود و تواشیح برای حضور در این برنامه فرهنگی 

انتخاب شدند و نفرات برتر اول تا ششم و نیز گروه های برتر و مقاالت منتخب با نظر هیئت داوران اعالم شد .
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برگزیدگان جشنواره قرآن وآموزه های دینی رضوی
بخش تواشیح و سرود 

رتبه اول : گروه ثامن االئمه از دانشگاه یزد
رتبه دوم : گروه حبل المتین از دانشگاه زنجان

 رتبه سوم : گروه شمیم وصال از دانشگاه آزاد اسالمی یزد
رتبه چهارم : گروه معراج از دانشگاه آزاد اسالمی قزوین

رتبه پنجم : گروه رجا از دانشگاه بین المللی امام خمینی 
رتبه ششم : گروه االنوار از دانشگاه اهواز 

بخش مقاله نویسی 
 دکتر مولوی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی 

 خانم جعفری - دانشجو 

هیأت داوران بخش مقاله نویسی
دکتر محمدجواد شمس

دکتر علیرضا اشتری تفرشی
دکتر ایرج گلجانی امیرخیز

دکتر محمد مصطفایی
دکتر محمد مولوی
دکتر داوود معماری

هیأت داوران جشنواره نواهای رضوی )سرود، تواشیح و هم خوانی(
استادان احمد ابوالقاسمی

 حیدر جاودان
اسماعیل مومن ثانی

هادی آزرم 
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جشنواره هنرهای تجسـمی و صنایع دستی رضوی 
با دریافت 73 اثر از 24 دانشگاه کشور در رشته های 
حجم، چوب، نقاشـی ایرانـی، گل و مـرغ، تذهیب، 
سـفال و سـرامیک، خوشنویسـی، فلـز و گرافیک 
برگزار و با معرفی  و تجلیل از 21 دانشـجوی هنرمند 

برتر در آبان ماه 1394 به کار خود پایان داد .

 

جشنواره هنرهای تجسمی و 
صنایع دستی رضوی

استان اصفهان 
دانشگاه هنر
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بخشی از سخنرانی دکتر کیانی رییس دانشگاه هنر اصفهان
... حضرت امام رضا)ع( می فرمایند علم و دانش گنج های عظیمی اس��ت و کلیدهای آن گنج ها پرس��ش و سؤال 
کردن اس��ت ، همه ما محققان و پژوهگشران می دانیم که یک تحقیق خوب با یک پرسش خوب شروع می شود 
و با این حدیث امام رضا)ع( متوجه می ش��ویم که توجه ایشان به علم و پرسش جایگاهش کجاست. اما نکته ای 
که در این جمله  هس��ت موضوع کمال می باشد ، کماالت می تواند تعبیری باشد به عنوان هنر در تعریف امروز. 
همانطور که می دانید معنای هنر در گذش��ته در ادبیات و فرهنگ ما تعبیر و تعریفی جامع تر داشته و نسبت به 
تعریفی که امروز از هنر می ش��ود متفاوت است . همیش��ه هنر به عنوان یک مهارت و کمال ذکر می شده است. 
به هرحال جش��نواره بین المللی امام رضا)ع( که با همت بنیاد بین المللی امام رضا)ع( و معاونت فرهنگی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری برگزار ش��د ان شاءا... نقطه عطفی اس��ت که در دوره سیزدهم جشنواره ملی هنرهای 

تجسمی رضوی را برگزار کردیم ان شاءا... در دوره آتی به صورت بین المللی برگزار کنیم.

بخشی از سخنرانی دکتر نیلوفر ملک معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه هنر اصفهان
... زندگ��ی امامان ش��یعه )ع( جز، بندگی خداوند نبوده اس��ت و آگاه��ی، صداقت و همراهی با ق��رآن به عنوان 
ویژگی های آنان محسوب می شود، آن نورهای قرآنی با زیست قرآنی خود رسم عاشقانه و آگاهی بندگی کردن 
را ب��ه همه ما آموختند، ائمه معصومین)ع( هرکدام در زمان های مختل��ف و با زبان های گوناگون به این امر مهم 
اشاره داش��ته اند، از این میان می توان به حدیث معروف امام رضا)ع( در نیشابور به نام سلسله الذهب اشاره کرد 
حدیثی که به حق به عنوان مبنای هنر ش��یعی به حساب می آید و آن چیزی نیست جز توحید و اقرار به یگانگی 
وجود خداوند به ش��رط والیت. هنرمندان شیعی درس��ت از همین زاویه به بازگویی و جلوه نمایی توحید همت 
گشماش��ته اند . آن ها جهان و هنر را تنها از زاویه ولی دیدند و بدین گونه هنر بی پیرایه اسالمی به نام هنر شیعی 
را شکل بخشیدند. کشش معنوی و جایگاه باطنی امام رضا)ع( در تاریخ فرهنگ و هنر ایران همیشه تصویر راه و 
رس��م پیامبر )ص( و طریق ائمه معصومین )ع( را برای همه مخاطبین زنده داشته است از این رو هنرمند شیعی 
از جایگاه بیان هنر رضوی در مقام تبلیغ ایس��تاده است و کارش هم باید ارزش زیباشناسانه و هنری داشته باشد 
و هم وصایی خوبی به حساب آید و این امر رسیدن به مقام سهل ممتنع است که راهی سخت ولی شیرین است.

برگزیدگان جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی رضوی
بخش حجم 

رتبه اول : محسن دری از دانشگاه هنر اصفهان
رتبه دوم : نرگس متولد بخشایش از دانشگاه سوره 

رتبه سوم : زهرا احمدی خطیر از دانشگاه هنر اسالمی تبریز
بخش چوب 

رتبه اول : شکیبا ناظمی از دانشگاه هنر اسالمی تبریز 
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رتبه اول : مهدی نامور از دانشگاه پیام نور اردبیل
رتبه دوم : سمیه رفوگری از دانشگاه هنر اصفهان 
رتبه دوم : نرجس هدایت از دانشگاه هنر اصفهان 

رتبه سوم : آذر روشن از دانشگاه هنر اصفهان
بخش نقاشی ایرانی  

رتبه دوم : طه صفائیان از دانشگاه هنر اصفهان
بخش گل و مرغ  

رتبه دوم : زهرا عرفانی از دانشگاه شیراز 
رتبه سوم : سوده بیات از دانشگاه عالمه طباطبایی

بخش تذهیب 
رتبه اول : رضا میرزاخانی از دانشگاه مارلیک نوشهر 

رتبه دوم : مریم کاظمی از دانشگاه هنر اصفهان 
رتبه سوم : سیده زهرا مرتضوی از دانشگاه هنر اصفهان 

بخش سفال و سرامیک  
رتبه اول : سمیرا پناهی از دانشگاه هنر اصفهان 

رتبه دوم : سروین مرادی از دانشگاه هنراسالمی تبریز
رتبه سوم : نرگس متولد بخشایش از دانشگاه سوره 

بخش خوشنویسی 
رتبه اول : محمدعبدالهی از دانشگاه آزاد لنگرود 

رتبه اول : هادی هنردوست از دانشگاه فرهنگ و هنر همدان 
رتبه دوم : سیدمرتضی جعفری از دانشگاه مازندران 

رتبه سوم : محمود وطن خواه از دانشگاه هنر اصفهان 
بخش فلز  

رتبه اول : داوود جعفری از دانشگاه علم و هنر اردکان 
رتبه دوم : پریناز امیری از دانشگاه هنر اصفهان 

رتبه سوم : مهسا شادکام از دانشگاه غیرانتفاعی مهر 
هیأت داوران جشنواره هنرهای تجسمی و صنایع دستی رضوی

بخش حجم 
- مرتضی نعمت الهی  - میثم براری  - حمیدرضا روحانی   حسین موالیی  

بخش صنایع دستی ) چوب( 
- مهدی دوازده امامی  دکتر قباد کیانمهر  
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بخش  نگارگری  
- میثم براری  - دکترعلیرضا خواجه احمدعطاری  جلیل جوکار  

- سعید عباسی  - دکتر صمد نجارپور   محمدرضا شیروانی  

بخش گرافیک  
- حمید صادقیان - دکتر ابوذر ناصحی   - عبدالعلی باقری   مسعود سپهر  

بخش صنایع دستی ) سفال و سرامیک (  :
- حسین موالیی - ملیکا یزدانی    شعبانعلی قربانی  

بخش خوشنویسی 
- حمید فرهمند بروجنی  فرهاد خسروی پیژائم  

بخش صنایع دستی  ) فلز ( 
- آزاده پشو تنی زاده  - عظیم شمیسا    منصور حافظ پرست  
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جشنواره پوستر رضوی دانشـجویی با دریافت 209 
اثر به داوری پرداخت که به تشـخیص هیات داوران 
34 اثر به عنوان اثر منتخب نمایشگاهی معرفی شده 
است . مراسم اختتامیه جشنواره در اردیبهشت ماه 
1394 با تجلیل از 8 برگزیده به نام امام هشـتم علی 

بن موسی الرضا علیه السالم به کار خود پایان داد .
 
 

جشنواره پوستر رضوی 
دانشجویی

استان خراسان رضوی - نیشابور
دانشگاه نیشابور
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بخشی از سخنرانی دکتر محمود سخائی رئیس دانشگاه نیشابور
... هدف از برگزاری این جش��نواره اش��اعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گس��ترش فعالیتهای فرهنگی، هنری 
و مذهبی مرتبط با س��یره ائمه اطه��ار، به ویژه امام رضا )ع( و تقدیر از پدید آورن��دگان آثار برتر هنری در زمینه 
س��یره، ش��خصیت و معارف امام رضا )ع( و کمک به انتشار گسترده تر این آثار اس��ت . جشنواره پوستر رضوی 
دانشجویی به خاطر حسن انتس��ابش به نام نامی حضرت امام رضا)ع(، همچون ش��جره طیبه، ریشه در اعماق 
دلهای دلدادگان حضرتش دوانده و همچون خادمان بارگاه ملک پاسبانش، مشتاقانه همه بزرگان علم و تقوی، 
اهالی فرهنگ و هنر، صاحبان اندیش��ه و قلم در اظهار ارادت و سرسپردگی به ساحت قدسی این امام همام سراز 

پا نمی شناسند و از این رهگذر نیز این جشنواره را مورد لطف و نظر وافر خود قرار داده اند.

برگزیدگان جشنواره پوستر رضوی دانشجویی
بخش پوستر رضوی

سید مهرداد موسوی، دانشگاه هنر تهران 
سمیرا بهشتی سوال، دانشگاه نبی اکرم تبریز

بخش قیام گوهر شاد
محمد تقی پور، دانشگاه شاهد تهران

هیات داوران جشنواره پوستر رضوی دانشجویی
ایرج انواری

 دکتر مهرداد صدقی
 فرید یاحقی

 محمد درویشی
محمدجعفر سلیم زاده 
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جشـنواره نگاه رضوی بـا دریافت بیـش از 400 اثر با 
برگزاری مراسـم اختتامیه و تجلیـل از برگزیدگان 
جشنواره در تاریخ بیسـت و هفتم آبان ماه 1394در 

فرهنگسرای نیاوران به کار خود پایان داد . 

 

جشنواره نگاه رضوی 

استان تهران 
دانشگاه هنر تهران 
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بخشی از سخنرانی سهیل گوهری پور دبیر جشنواره 
... جهان بینی، رویدادها و رویکردهای مثال زدنی اما کمتر پرداخته ش��ده ای در سیر زندگانی حضرت رضا )ع( 
مشاهده می ش��ود که توجه و مرور دقیق آن ها بی تردید کلید حل بس��یاری از سردرگمی ها و نابه سامانی های 
امروزی است. در همین راستا جش��نواره نگاه رضوی نیز در تالش بود تا در سایه توجهات امام هشتم )ع( قدمی 
هر چند کوچک در شناس��ایی و نمایش ظرفیت های معنوی و تاریخی مشی مطهر رضوی، سبک زندگی و نحوه 
تبیین مفاهیم دین مبین اسالم از منظر حضرت در قالب عکس و فیلمنامه برداشته و نمود روشن اخالق اسالمی 

را در قاب فیلم به نمایش بگذارد. 
اس��تقبال غیر قابل پیش بینی از جشنواره، ما را در برداش��تن گام هایمان مصمم تر کرد. از زمان انتشار فراخوان 
تصمیم گرفتیم تا با نگاهی نو به جش��نواره به گونه ای بیندیش��یم که با جهان بزرگ تر و گس��ترده تری از یک 
جش��نواره موضوعی رو به رو باشیم که برای دوره اول یک جشنواره نوپا، بیش از 400 اثر تعداد کم نظیری است. 
نگاه رضوی تنها در نماهایی از گنبد یا سکانس هایی در صحن و بارگاه امام رضا )ع( نیست ، بلکه به آثاری فکر شد 
که تفکر، اعتقاد و مشی زندگی حضرت را در تار و پود محتوای خود گنجانده و با فرمی گیرا آن را بیان می کردند.

بخشی از سخنرانی دکتر سید محسن هاشمی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه 
... امروز جامعه مس��لمانان )و نه فقط شیعیان( محتاج دست آویزهایی اس��ت که از پس اعصار و قرون همچنان 
محکم اند. چنانکه در کتب مقدس از ایش��ان به عروه الوثقی تعبیر می شود. امروزه برای آشنایی این رشته های 
استوار الهی، عالوه بر موادی از قبیل سنگ و گچ و چوب کاشی و آیینه و طال،  می توان از فیلم و ویدیو و عکس نیز 
بهره گرفت. و به جز شعر و تذهیب و معرق و خوشنویسی و مینیاتور، هنرهایی نظیر عکاسی و سینما و انیمیشن 
نیز پدید آمده اند.  بازشناس��ی این میراث معنوی، تجربه ای نوپاست اس��ت برای دانشجویان ایرانی، که انصافا 

قدری دیر آغاز شده است.... 
 در این نخس��تین سال، دست ها هنوز ناتوان، اندیش��ه ها هنوز متفرق و دلها به شدت ناشکیبایند. داوری ها نیز 
دشوار اس��ت، چگونه میتوان ارادت جوانان به موالی ش��ان را داوری کرد؟  اما باید بدانیم که تردیدها را صرفا« 

قداست و بلندی آن جایگاه دامن میزند...
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برگزیدگان جشنواره نگاه رضوی
بخش فیلم

رتبه اول : مهدی سیم ریز با فیلم چمدان
رتبه دوم : محمد حمزه ای با فیلم دور یا نزدیک

رتبه سوم : یوسف کارگر با فیلم آغی
 بخش مستند

رتبه اول : فضل الل تاری با نام خدایخانه
رتبه دوم: جمیل عامل صادقی با نام از میان این مسیر سبز

رتبه سوم : مرتضی درزی پور با نام سوچی مشهده
 بخش انیمیشن

رتبه اول : عباس جاللی یکتا با نام فانوس الالیی
 بخش فیلمنامه

رتبه اول: حمزه ولی پور با نام جایی نزدیک بهشت
رتبه دوم: علیرضا رحیم نژاد با نام مکافات
رتبه سوم : ملیحه عزیزی مفرد با نام قاری

بخش عکس
رتبه اول : مهدی عقیقی

رتبه دوم: فضل الل اعرابی
رتبه سوم : علیرضا رحمانی پور

هیات داوران جشنواره نگاه رضوی
بخش فیلم 

رسول صدرعاملی
 بهرام توکلی 

 شهاب اسفندیاری 
بخش فیلمنامه
کامبوزیا پرتوی
کامران سپهران

مژگان فرح آور مقدم 
بخش عکس

فرهاد سلیمانی
 مهدی مقیم نژاد 

جاوید نیک پور
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جشـنواره هنرهـای نمایشـی رضـوی در دو بخش 
نمایش صحنه ای و نمایش آیینی میدانی  ، با دریافت 
29 اثـر در بخش صحنـه ای و 7 اثـر در بخش آیینی 
میدانی در  31 اردیبهشـت ماه 1394 در تاالر مهتاب 
شـهر اهواز با تجلیـل از  5 متن برگزیده نمایشـی و 
یک نمایش به عنوان نمایـش برگزیده و یک نمایش 

شایسته تقدیر، به کار خود پایان داد.  
 

جشنواره هنرهای نمایشی رضوی

استان خوزستان
دانشگاه شهید چمران اهواز



177هشتمین خورشید176 هشتمین خورشید

 بخشی از سخنرانی عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان 
... هنر وسیله ای برای رش��د فرهنگی و معنوی جامعه است که با استفاده از آن می توان بسیاری از مسایل را در 
جامعه نهادینه کرد . با جش��نواره هایی همچون نمایش رضوی می توان با استفاده از هنر نمایش سیره و زندگی 

امام رضا)ع( و سایر ائمه)ع( را بهتر به جامعه معرفی کرد.

بخشی از سخنرانی حسـین میرزایی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری 

جشنواره هنرهای نمایشی از جمله جشنواره های فاخر برگزار شده در کشور است. این جشنواره در 16 عنوان 
با موضوعاتی همچون نوای رضوی، نمایش رضوی، پوس��تر رضوی، معارف اهل بیت)ع(، شعر رضوی، رویکرد 
رضوی در فضای مجازی، س��فرنامه و ادبیات رضوی در دانش��گاه های کش��ور برگزار ش��د.پنج نمایشنامه در 
جش��نواره نمایش رضوی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده شد که این نمایشنامه ها می توانند آثاری مهم و 

با ارزش برای هنرمندان تئاتر کشور باشند.

بخشی از سخنرانی صدیقه مومنی دبیر هنری جشنواره هنرهای نمایشی رضوی 
... عالوه بر آثاری که به ش��کل مس��تقیم مربوط به س��یره و س��لوک، زندگی نامه، کرامات و ش��هادت حضرت 
رضا)ع( اس��ت ، آثاری که به صورت غیرمس��تقیم به مفاهیم و آموزه های برگرفته از سیره  آن حضرت همچون 
فتوت، ایمان، گذشت، ازخودگذشتگی، عدالت خواهی و عدالت پروری، پرهیزگاری، رعایت اخالق و فداکاری 
پرداخته اند، نیز به جش��نواره راه یافتند.در این جش��نواره 36 اثر به دبیرخانه ارسال شد و همچنین 8 اثر فاخر 
در بخش صحنه ای و 5 اثر در بخش آیینی میدانی به طور سفارش��ی برای جش��نواره تولید شد که به نمایش در 
آمد .به منظور تاثیر گذاری در بین مخاطبان و بازتاب گس��ترده آن، آثار رس��یده به جش��نواره، در سالن آمفی 
تئاتر دانش��کده هنر و اجرای عمومی در تاالر مهتاب اهواز انجام ش��د .در بخش جنبی نیز دو کارگاه آموزش��ی 
)نویس��ندگی و کارگردانی( توسط هنرمندان ش��اخص تئاتر برای عالقمندان و شرکت کنندگان درجشنواره 
برگزار ش��د که استفاده از این کارگاه ها برای اعضای گروه های ش��رکت کننده در جشنواره رایگان بود. درطول 
برگزاری این جش��نواره   س��ه نشس��ت تخصصی باموضوع »تولیدآثار هن��ری با اقتباس ازمت��ون وآیین های 

دینی«برگزار شد. 
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برگزیدگان جشنواره هنرهای نمایشی رضوی 
بخش طراحی صحنه

یعقوب صدیق جمالی با نمایش »آبگینه« 
علیرضا داوری با نمایش »آهو اگر نهال تازه سال شکننده جوانی بود، برگور من بکارش« 

بخش نویسندگی
باقر سروش با نمایشنامه »روزها در راه« 

علیرضا داوری با نمایشنامه »آهو اگر نهال تازه سال شکننده ی جوانی بود، برگور من بکارش«
بخش کارگردانی

یعقوب صدیق جمالی با نمایش »آبگینه«
علیرضا داوری با نمایشنامه »آهو اگر نهال تازه سال شکننده ی جوانی بود، برگور من بکارش«

بخش نمایشنامه های برتر
علی موسویان با نمایشنامه »ساعت بیست« 

آرش عباسی با نمایشنامه »پدرانه« 
مرتضی اسدی مرام با نمایشنامه »هیچ اتفاقی نیفتاده است« 
 مهدی ملکی با نمایشنامه »طال خاتون« و »راز هفت کبوتر« 

 عباس جان فدا با نمایشنامه »عوض بدلو« 
هیأت داوران جشنواره هنرهای نمایشی رضوی

 دکتر فرشاد فرشته حکمت عضو هیات علمی و استاد دانشگاه تهران
تاجبخش فنائیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 اصغر همت بازیگر و استاد بازیگری.
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همایـش اهل بیـت )ع( و بنیان هـای فرهنگی عصر 
حاضر از سری برنامه های سیزدهمین دوره جشنواره 
بین المللی امام رضا)ع( با هدف تبیین دیدگاه قرآن 
و اهل البیـت )ع( در خصوص جایگاه و نقش تربیتی، 
فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعی و سـالمت در نظام 
اسـالمی در دانشـگاه اصفهان با دریافت 268 مقاله 
برگـزار شـد .  و در تاریـخ 23 شـهریورماه 1394 با 
برگزاری مراسم اختتامیه و  تجلیل از 15 برگزیده این 

همایش به کار خود پایان داد .

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

استان اصفهان 
دانشگاه اصفهان 
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بخشـی ازسـخنرانی محمد صالح طیب نیا دبیر علمی همایش اهل بیت )ع( و بنیان های فرهنگی 
عصر حاضر 

... زیربنایی ترین جایگاه در بنای فرهنگ اس��المی خانواده است . خانواده منش��آ تحوالت مدیریتی، فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و تربیتی در جامعه است ، ولی متاسفانه در این زمینه سرمایه گذاری الزم انجام نشده است.

همایش خانواده از منظر اهل البیت )ع( اولین همایش از سلسه همایش های اهل البیت )ع( و بنیانهای فرهنگی 
عصر حاضر اس��ت، اولین همایش با موضوع خانواده بدنبال بررس��ی جایگاه این رکن تربیتی در بنای فرهنگی 
جامع��ه از منظر اهل بیت )ع( اس��ت.این همایش در هفت محور ت��راز مطلوب خانواده از نظ��ر اهل البیت )ع(، 
تش��کیل، حفظ و تحکیم خانواده از نظر اهل البیت )ع(، مدیریت و اقتصاد خانواده، س��المت در خانواده، تعلیم 

وتربیت در خانواده، جمعیت شناسی و خانواده و حمایت از خانواده در نظام اسالمی برگزار شد.

مقاالت برتر همایش اهل بیت )ع( و بنیان های فرهنگی عصر حاضر 
فاطمه وجداني با مقاله تحلیل مفهومی »غضب« در روایات اهل بیت)ع( و طراحی مدلی برای مدیریت خش��م 

در خانواده
علي رمضان نژاد کش��تلي ب��ا مقاله عوام��ل درون خانوادگی مؤثر بر تحکی��م روابط خانواده با تکیه بر س��یره و 

فرمایشات امام رضا )ع(
سعیده الهي دوست- علي رباني- فرشته قیصریه با مقاله تجربه زیسته مدیران زن از کار و خانواده و تبیین آن با 

آموزه های اهل بیت)ع(
محّمد بیدهندی- محمد جواد ذّریه-  زهرا آبیار با مقاله بررسی آسیب های فضای مجازی بر »هویت اخالقی« 

خانواده در پرتو آموزه های رضوی)ع(
محمد شریفي با مقاله تغذیه سالم در خانواده با استناد به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السالم

سید مجتبی خیام نکویی -صفورا جباری -ید الل دالوند با مقاله نقش وراثت-  محیط و اثر متقابل آن ها بر بروز 
صفات و ویژگی های اخالقی از منظر علم و دین

سمانه بهرامی با مقاله تاثیر آموزش مهارت های فرزند پروری بر اساس آموزه های دینی بر روابط مادر و کودک
 احس��ان علی اکبری بابوکانی - مرتضی طبیبی جبلی با مقال��ه واکاوی نظام مالی حاکم بر روابط زوج و زوجه و 

روش های تأمین مالی زوجه در خانواده در نظم فکری فقه اهل البیت )ع(
حجت اله صادقی-  س��عیده بینا با مقاله شناخت چالش ها و ظرفیت های جامعه ایرانی در زمینه انس با قرآن و 

SWOT اهل بیت)ع( در صیانت درونی اعضای خانواده از طریق مدل
بتول زاهد پور با مقاله راهکارافزایش محبت میان زن وشوهر از منظر آیات و روایات

عادله دادخواه- احمد عباس��ی دره بیدی- اکبر عباس��ی دره بیدی-داوود جمینی با مقاله واکاوی دیدگاه قرآن 
واهل بیت )ع( پیرامون )الگوی(سبد غذایی سالم وتأثیر آن برنهاد خانواده

زهرا قاس��م نژاد- دکتر علي محمد س��اجدي با مقاله روش ��ها و مهارت های صیانت از خانواده در برابر آس��یب های 
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اجتماعی بر محوریت مکتب اهال
محمد امین نعمتی- وحید مقدم با مقاله پیشنهادی برای حل پارادوکس رفاه-ورود متغیر خانواده به تابع رفاه 

اجتماعی مبتنی بر معارف اسالمی
زهرا محققیان -حدیثه کریمی-لیال پهل��وان نژاد با مقاله نقش ارتباط های غیرکالمی در تقویت بنیان خانواده 

از منظر اهل بیت)ع(
سمیه برزو اصفهاني- مریم سادات پور اصفهاني بامقاله فرآیند انتخاب درست در ازدواج از منظر 

هیأت علمی و هیأت داوران همایش اهل بیت )ع( و بنیان های فرهنگی عصر حاضر
- دکتر احمد فضائلی  دکتر مسعود آذربایجانی    

- دکتر محمدباقر کجباف  دکتر غالمعلی افروز     
- دکتر مهرداد کالنتر  دکترمحسن ایمانی     

- دکتر نعمت ا... موسی پور  دکتر هادی حسن خانی    
- دکتر بهجت یزدخواستی  دکتر محمد روشن     

- دکتر امیرحسین بانکی پور فرد  دکتر سیدمهدی سجادی    
دکتر محمود مهر محمدی 
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همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی با دریافت 
637 مقاله در 18 مهرماه 1394 در سـالن اجتماعات 
تربیـت معلم شـهید بهشـتی مشـهد بـا تجلیل از 

برگزیدگان همایش به کار خود پایان داد .  

 همایش تعلیم و تربیت در 
فرهنگ رضوی

استان خراسان رضوی 
دانشگاه فرهنگیان 
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بخشی از پیام علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش
... فرهن��گ گرانقدر و عالم آرای اس��المی ،کهکش��انی اس��ت که خورش��ید وجود پیامب��ر رحمت محمدبن 
مصطفی)ص( در آن تابیدن گرفته اس��ت و دوازده اختر روش��نابخش از آن کانون وح��ی نور می گیرند و برآن 
محور سیر می کنند. هش��تمین اختر تابنده این منظومه وجود مبارک و معنوی حضرت ثامن الحجج علی ابن 
موسی الرضا)ع( است، سخنان و س��یره آن بزرگوار به واقع راهنمای مسلمانان و خصوصا شیعیان جهان است 
تا در تاریکی های صحرای حیات چراغ راهی و انگش��ت اش��ارتی به سوی آن کهکشان و آن خورشید درخشان 
باشد. هرگونه تحقیق، بررسی، تفحص، تدبر در سخنان و سیره زندگانی آن امام همام به منزله امری مقدس در 

راهنمایی این کاروان به سوی حقیقت آن شمس نورانی است.
همین جا از اس��تادان حوزه، دانشگاه، دانش��جویان و طالب که با همت خود در پژوهش در محورهای همایش 
همراه این کاروان شدند سپاسگزاری می کنم و برای همه دست اندرکاران این همایش از درگاه احدیت و بارگاه  

نورانی حضرت ثامن الحجج اجر فراوان مسالت دارم.

بخشی از سخنرانی محمود مهر محمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور 
... تربیت صنعت نیست از همین رو تربیت شناسان فراوانی گفته اند تربیت مقدمه ای بس پیچیده و پر رمز و راز 
بوده که ربطی به تکنولوژی ندارد. یک کارگزار تربیت باید مطلقا دارای شرایط برتر نسبت به زوایای موجودی 

انسان باشد و به ظرفیت های تعالی بخش او در تمام حوزه ها وقوف کامل داشته باشد.
مهترین مربیان افرادی هس��تند که در رده و رتبه باالتری قرار دارند و انسان کاملی محسوب می شوند . انسان 
کامل فردی است که ظرفیت های بالقوه انسان را به خوبی بشناسد و تمام وجودش به حقیقت این ظرفیت های 

فاخر و دست نیافتی شهادت دهد.

بخشی از سخنرانی خسرو باقری استاد دانشگاه تهران 
... وقتی به زندگی ائمه)ع( می نگریم با اتفاقاتی رو به رو می ش��ویم که آن ها در ش��رایط س��خت چه تصمیمات 
درستی گرفته اند. زمانی که از امام حسن)ع( صحبت می شود یا صلح ایشان که چگونه در آن تنگنا این تصمیم 
را گرفتند همچنین زمانی که س��خن از امام حسین)ع( می شود ، که مرگ با عزت را بر زندگی ذلت بار ترجیح 
دادند.همچنین امام رضا)ع( در بدترین و س��خت ترین ش��رایط چه تصمیماتی گرفته اند از همین رو می توان 
زندگی و تصمیمات ایش��ان را به س��ه بخش مدارا، اندیشه و گفت وگو تقس��یم کرد. مأمون تالش زیادی کرد 
که ایش��ان را به عنوان ولیعه��د خویش معرفی کند، امام پذیرفتند و مدارا کردن��د، در حالی که با اصل موضوع 

مخالفت داشتند .
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بخشـی از سـخنرانی حجت االسـالم و المسـلمین دکتر علیرضا صـادق زاده معـاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور 

... برای نخس��تین بار با تالش های فراوان دانشگاه فرهنگیان مشهد ، تعلیم و تربیت در سیره و کالم امام رضا)ع( 
موضوع یک همایش و نشست علمی و مورد تبیین قرار گرفته است .

س��ال های زیادی در حوزه تربیت اسالمی تالش ش��ده اما متأسفانه در 30 سال گذش��ته در این خصوص تنها 
یک همایش برگزار شد اما در نهایت تالش های دس��ته جمعی توسط دانش پژوهان دانشگاه منجر به برگزاری 
نخستین همایش شد که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.در مرحله اول ارسال مقاالت حدود 637 مقاله 
به دبیرخانه همایش ارسال شد، از این تعداد 400 و سپس ۲00 مقاله با ارزیابی داوران انتخاب و در نهایت نیز از 

این تعداد 51 مقاله به عنوان مقاالت برتر اعالم شد .

بخشی از سخنرانی سید حسین مجتبوی رئیس دانشگاه فرهنیگان مشهد 
دانش��گاه فرهنگیان یکی از مهم ترین دانشگاه های مأموریت گرا محسوب می ش��ود، یکی از مأموریت های این 
دانشگاه پرداختن به مس��ائل فرهنگی و دینی است.در راستای اشاعه این امر مهم به دلیل همجواری با مضجع 
ش��ریف علی ابن موسی الرضا)ع( در ش��ورای عالی دانشگاه فرهنگیان مصوب ش��د تا میزبانی برپایی نخستین 

همایش ملی و کشوری تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی را برگزار نماید .
آنچه در جامعه امروز حضور و ظهور دارد و ما به آن تأس��ی بخشیم به فرموده پیامبر قرآن، عترت و اهل بیت)ع( 
هستند، در واقع تأسی کردن از فرهنگ رضوی یعنی تأسی از فرهنگ دینی و اخالق داشتن، لذا با این هدف این 

همایش در مشهد توسط دانشگاه فرهنگیان برگزار شد .
برگزیدگان همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی

بخش اساتید
عاطفه زرسازان    مرضیه برشادی پور   حسن رضا زین آبادی و مریم عدلی 

سیده شیما میرشجاعیان محدثه دهقان   بخش دانشجویان   
محمد بهروزی   

بخش پوستر
میالد فهیمی زینت ارمغان  ژیال حیدری نقدعلی  

هیات داوران همایش تعلیم و تربیت در فرهنگ رضوی
دکتر فاطمه فرضعلی   - حسین باغگلی   محمود سعیدی رضوانی  

- امیر اژدریان دکتر ابراهیم مهرابی   - دکتر علیرضا صادق زاده  
دکتر مهدی ستودیان  - دکتر مهدی علیزاده  حسین زارع صفت   

- دکتر رمضان برخورداری دکتر رضوی    - دکتر محسن فرمهینی فراهانی 
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همایـش سـیره رضوی و سـبک زندگـی قرآنی از 
سری برنامه های بخش دانشـگاهیان سیزدهمین 
دوره جشـنواره بین المللی امام رضا)ع( ، همزمان 
با سـالروز شـهادت امام حسـن عسـکری)ع( در 
تاریـخ 29 آذرماه 1394 در سـبزوار برگزار شـد . 
دبیرخانه همایش بـا دریافت 203 مقاله و اعالم 16 
مقاله برتر ، 13 اثر از پروهشـگران ایرانی و 3 اثر از 
پژوهشـگران کشـورهای خارجی در این دوره به 

کار خـود پایـان داد .  

همایش»سیره رضوی و سبک 
زندگی قرآنی«

استان خراسان رضوی – سبزوار
دانشکده علوم قرآنی 
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بخشی از سخنرانی آیت اهلل دکتر احمد عابدی رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 
... به وجود آمدن گروههای تروریستی همچون داعش و القاعده در جهان اسالم ناشی از تفکرات غلطی است که 
در سلفیگری وجود دارد.سلفیها در کشورهایی چون عربستان اقدام به انتشار کتابهایی در دفاع از تفکر بنی امیه 
و فرهنگ حاکم بر داعش کرده اند، آنها به دنبال ایجاد ش��بهات و رش��د تفکراتی غلط در راستای تخریب چهره 
اسالم واقعی هستند.سلفیها و داعشیها به دنبال مطرح کردن تفکر مادی ظاهری بودن خدا در عالم هستند و بر 

همین مبنا عقاید مختلفی را مطرح و در جهان اسالم جنایت می کنند.
حض��رت امام رضا)ع( در همان دوران زندگیش��ان با این عقاید و تفکرات برخورد داش��تند و بر عقلگرایی و علم 
تاکید کرده اند.روایته��ای زیادی از حضرت رضا)ع( وجود دارد که در آنها نس��بت به عقل و خردگرایی در دین 
توصیه شده است.حضرت رضا)ع( مناظره های زیادی را با عالمان و بزرگان مکاتب غیراسالمی داشتند و آنان را 
به عقل و خرد نسبت به شناخت خداوند دعوت کرده اند.یکی از ابعاد مهم زندگی حضرت رضا)ع( موضوع فتوت 
و جوانمردی اس��ت . حضرت بنیانگذار فرهنگ جوانمردی در بین شیعیان و مسلمانان هستند و سبکی متعارف 
را در این زمینه ایجاد کرده اند.س��یره عملی حضرت رضا)ع( در حقیقت پایه گذار احترام مقابل بین انس��انها و 
مکاتب مختلف اس��ت.برگزاری این همایشها در توس��عه و ترویج فرهنگ و معارف اهل بیت)ع( در جهان اسالم 
موثر است.شرکت کنندگان در این همایشها در حقیقت سربازان و مدافعین حریم اهل بیت)ع( و قرآن هستند.

بخشی از سخنرانی سیدجواد جعفری مدیر عامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(
... با توجه به فرمایش رهبر معظم انقالب که فرمودند: »س��بک زندگی موضوعی اس��ت که با فرهنگ س��ازی و 
تدریجی درس��ت می شود«، این کار توس��ط نخبگان و فرهنگ سازان، می تواند  بطور مس��تمر مورد توجه قرار 
گیرد.اصالح سبک زندگی امری تدریجی است زیرا تغییرات و انحرافاتی که درسبک زندگی مشاهده می کنیم 
به صورت ناگهانی به وجود نیامده و به مرور زمان ایجاد ش��ده است.سبک زندگی امروزه با تأثیر از فن آوری های 
نوین بس��رعت در حال تغییر می باش��د و این نوع س��بک زندگی دارای بیماریهایی اس��ت ک��ه ناهنجاری های 
اجتماعی از جمله طالق و خش��ونت و قاچاق بخش��ی از برآیند آن می باش��د که راه درمان آن استفاده از سبک 
زندگی متناس��ب با آموزه های قرآنی و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت)علیهم السالم( به ویژه سیره رضوی 

خواهد بود. لذا باید سبک زندگی خودمان را با پیروی از سیره امامان در مسیر درست قرار دهیم.
دانشگاه علوم قرآنی س��بزوار با توجه به عمر کوتاهی که دارد توانسته است همپای دانشگاه های کهن کار کند و 
پیشتاز باشد، این دانشکده با  عضویت در جش��نواره بین المللی امام رضا)ع(، رشد خوبی در جذب مقاله داشته 
و توانس��ته با دیگر دانشگاه ها ارتباط برقرار کند و س��بک زندگی اسالمی را با الهام از آموزه های رضوی در کانون 

توجه صاحب نظران قرار دهد.
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بخشی از سخنرانی احمد برادران فرماندار سبزوار 
... در زندگی امروز بالفطره انس��ان ها به دنبال سعادت هس��تند لذا قرآن کتاب راه سعادت است که می تواند در 
توفیق و موفقیت جامعه نقش داشته باشد . سبک زندگی و چگونه زیستن نیازمند توجه است، حتی کشورهایی 
هم که مبانی اسالمی ندارند از همین سیره استفاده می کنند اما گاها غفلت ها باعث مشکالت و آسیب هایی در 
زندگی ما می شود، در حالی که راه رستگاری توسل و تمسک به آیات نورانی قرآن است که در سیره نبوی و ائمه 

اطهار)ع( وجود دارد.

بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المسلمین محمد فاتحی رئیس دانشکده علوم قرآنی سبزوار 
و دبیر همایش

... در س��ال 139۲ همایش قرآن و میراث رضوی برگزار شده بود ولی با توجه به دغدغه های رهبر معظم انقالب 
در سبک زندگی اسالمی نام همایش امسال به »سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی« تغییر یافت.

برگزاری همایش س��یره رضوی در شأن قرآن و اهل بیت)ع( باید باش��د، محورهای این همایش نقش و جایگاه 
س��یره رضوی در سبک زندگی قرآنی، ماهیت و ارکان س��بک زندگی قرآنی در سیره رضوی، مبانی شاخصه ها 
و مؤلفه های س��بک زندگی قرآنی در سیره رضوی و راهکارهای ترویج و توس��عه سبک زندگی قرآنی در سیره 
رضوی اس��ت. سطح مقاالت در این دوره غنی تر و از اس��تقبال خوبی برخوردار بود .کارگاههای آموزشی و ارائه 
مقاالت و نشس��تهای تخصصی از برنامه های همایش و محورهای آن ‘نقش و جایگاه س��یره رضوی در س��بک 
زندگی قرآنی، ماهیت و ارکان سبک زندگی قرآنی در سیره رضوی، مبانی شاخصه ها و مولفه های سبک زندگی 
قرآنی در س��یره رضوی و راهکارهای ترویج و توسعه س��بک زندگی قرآنی در سیره رضوی’ بوده است که بسیار 
مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت .هدف اصلی برگزاری همایش ملی سیره رضوی در سبک زندگی قرآنی 

تقویت پژوهش در حوزه دین است.

برگزیدگان همایش»سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی«
مقاالت برتر فارسی

عاطفه زرسازان با مقاله تبیین روش های تعلیم آموزه های دینی در سیره رضوی
ابوالفضل اسدی با مقاله معلمین شهید، الگوهای تراز تربیتی در سیره رضوی

مصطفی احمدی با مقاله رهیافتی نو بر روش های الگوئ��ی در تربیت اخالقی از منظر آموزه های رضوی )ع( ) با 
تکیه بر نگره تبیینی و تفسیری رهبر(

مطفی احمدی فر، حمید حسین نژاد محمد آبادی با مقاله اخالق محوری در آموزه های سیاسی امام رضا)ع(
دکتر رضا کشاورز با مقاله تجلی مؤلفه قرآنی حسن خلق در سیره امام رضا)ع(

زهره اخوان مقدم با مقاله بررسی تطبیقی مبانی و شاخصه های سبک زندگی از منظر قرآن و فرهنگ رضوی
سیدحسین حسینی بجدنی، مهدی صانعی، حسین بدری با مقاله واکاوی سیره عملی امام رضا)ع( در پویایی و 
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شکوفایی سبک رضوی و پیرایه آن از افکار انحرافی
مجتبی اخوان، فاطمه حمیدیان با مقاله تبیین سبک زندگی ایده آل قرآنی حضرت امام رضا)ع(

فرج الل میرعرب با مقاله جلوه هایی از سبک زندگی اجتماعی امام رضا)ع(
امی��ر رضائی پناه با مقاله مبانی اعتدال گرایی در گفتمان س��بک زندگی امام رضا)ع( ) س��بک زندگی به مثابه 

هویت و فرهنگ(
مقاالت برتر عربی

دکتر فیصل غازی جاسم ، سرکارخانم دکتر زینب عبدالمهدی نعمه با مقاله الفلسفة القرآنیة في الحیاة التربویة 
الرضویة

دکترناظ��م مجبل فالح العبادی ب��ا مقاله البیان الرضوی و عالقت��ه بالبیان لقرانی و التخطی��ط االلهی لتکامل 
البشریه

هیات داوران همایش»سیره رضوی و سبک زندگی قرآنی«
حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد خاتمی

حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمحمد نقی
حجت االسالم و المسلمین دکتر عبدالرضا زاهدی
 حجت االسالم و المسلمین دکتر محمود ابوترابی

حجت االسالم و المسلمین دکتر علی غضنفری
دکتر محمدرضا مقیسه

دکتر احمد فغانی
دکتر رضا کشاورز

دکتر مهدی عبداللهی پور
دکتر زینب روستایی

دکتر علی شریفی
دکتر علی سروری مجد

دکتر رضا سعادت نیا
دکتر علیرضا کاوند
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“همایش اهل البیت علیهم السـالم و تولید علم” در 
تاریـخ یازدهـم ودوازدهم آبان مـاه 1394 با حضور 
اساتید دانشـجویان و پژوهشـگران سراسر کشور 
برگزار شد. حدود 120 مقاله به دبیرخانه این همایش 
ارسال شد که پس از داوري، 50 مقاله آن برگزیده که 
در کتاب مجموعه مقاالت برگزیده همایش منتشـر 
مي شود ، 20 مقاله به صورت سخنراني ارائه با تجلیل 

از 14 برگزیده در این دوره به کار خود پایان داد . 

همایش علمی پژوهشی اهل 
البیت )ع( و تولید علم

استان فارس 
دانشکده الهیات و معارف 

اسالمی دانشگاه شیراز
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بخشی از پیام آیت اهلل جوادي آملي مرجع تقلید و مفسر قرآن کریم 
... تولید علم با هدف تامین امنیت و امان جامعه مدنظر اس��ت ، هرگز خونریزي، جامعه را اداره نمي کند و از این 
رو، تولید علم براي کشتار جامعه مقصود و هدف نمي تواند قرار گیرد. دین به ما گفته است که ما به پیامبراني که 
قدرت دادیم چگونه قدرت دادیم و چگونه تولید علم کردند و چگونه از علم تولید شده بهره امنیتي براي صیانت 
و سالمت بردند، از این رو در نگاه دین اسالم، ساخت سالح هاي کشتارجمعي حرام است، چه رسد به بکارگیري 

آنها. 
آنچه بش��ر را گرفتار جنگ جهاني اول، دوم، اضطراب و جنگ هاي نیابتي کرد، براي آن اس��ت که خود و جهان 
را نشناخت و از این رو، نخس��تین علمي را که باید او تولید کند، علم انسانیت است که مي گوید انسان چیست و 
در مصاف او با مرگ، آیا مرگ پوس��یدن است یا از پوست به درآمدن اس��ت؟ آیا انسان پیروز است یا مرگ پیروز 
اس��ت؟امروز دو وظیفه فراروي ما اس��ت، یکي تولید علم و دیگر این که علم تولید شده صائب و صالح باشد و در 

مسیر صحیح به کار گرفته شود.

بخشی از سخنرانی آیت اهلل ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
... در علوم انس��اني، دانش، تحقیق و پژوهش بي انتها و بدون مرز هس��تند، امروز هرچند فعالیت هاي بس��یاري 
درباره موضوع هایي همچون فلس��فه و فقه صورت گرفته اس��ت اما کارهاي بر زمین مانده بس��یار است. آنچه به 
عنوان دانش دیني اس��المي در اختی��ار داریم، قابل احترام و حاصل رنج فراوان انس��ان هاي موحد و غیرموحد، 
مسلمان وغیرمسلمان اس��ت. دین اسالم با تکریم علم و عالم شروع شد، این دین نه تنها علم را احترام کرد بلکه 
پدیده هاي اطراف علم همانند قلم، پژوهش و ... را س��تایش کرد.  هنوز شمار زیادي از این کتاب ها در بسیاري از 
رش��ته ها معادلي ندارد، کتاب هایي که از س��نت گفتاري و رفتاري پیامبر اسالم )ص( و اهل بیت )ع( سرچشمه 
گرفته اند و به بخش��ي از تمدن بشري تبدیل شده اند. مش��کلي که امروز با آن رو به رو هستیم در نبود اعتماد به 
نفس است که دانشجویان و استادان در مسیر طرح نقدهاي نو به مکاتب علمي گام بردارند و از طرفي، یافته هاي 
محققان معاصر به شکل شایس��ته اي مورد توجه قرار نمي گیرد و بیش��تر به دانشمندان درگذشته استناد مي 

شود.

بخشی از سـخنرانی حجت االسـالم و المسلمین دکترقاسـم کاکایي رییس دانشـکده الهیات و 
معارف اسالمي دانشگاه شیراز دبیر همایش اهل بیت )ع( وتولید علم 

 ... دانش��مندان مسلمان با درک صحیح، تسامح و س��عه صدر، علم را از هر نقطه دنیا فرا گرفتند ولي تنها مصرف 
کننده علم نبودند بلکه آنچه در کارنامه علمي آنها مي درخش��د، تولید علم اس��ت. چندین س��ده دانش��مندان 
مس��لمان مانند ابن سینا و فارابي در فلسفه، جابربن حیان در شیمي، خوارزمي در ریاضي، ابن خلدون در تاریخ، 
مس��عودي در جغرافیا، ابن هیثم در فیزیک و رازي در طب، بر تارک علم درخشیدند به گونه اي که اروپا که مي 
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بایس��ت میراثدار یونان و روم باستان باشد، قرن ها از دس��تاوردهاي فرهنگ و تمدن اسالمي بهره گرفت. ایران 
باس��تان با همه علمش نتوانست دانش��مندان و فالسفه اي همچون سقراط، افالطون و ارس��طو بپروراند اما به 
برکت اسالم، آنچنان استعداد مردمش شکوفا شد که بزرگترین دانشمندان علوم عقلي و نقلي، تجربي و عرفاني 

را در سرزمین ایران باید جست و جو کرد. 
نقش اهل بیت در برپایي تمدن اس��المي و تولید علم به طور شایس��ته تبیین نش��ده اس��ت، هدف برپایي این 
همایش تبیین ناگفته ها در این عرصه است . همایش علمی پژوهشی اهل البیت )ع( و تولید علم در ادامه سلسله 
همایش هاي س��یزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( برگزار مي شود. این همایش با همکاري دانشکده 
الهیات و معارف اسالمي دانشگاه شیراز، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و بنیاد بین المللی امام رضا )ع( برگزار 

شد .

بخشـی از سخنرانی دکتر سید ضیاء هاشـمي ، معاون فرهنگي و اجتماعي وزیر علوم ، تحقیقات و 
فناوري 

... باید با رویکرد علمي، تاثیر س��بک زندگي دیني را با بهره گیري از منابع غني اس��المي به جامعه امروز نش��ان 
دهیم. اهل بیت )ع( هم در زمان خود و هم امروز از مرجعیت علمي برخوردار هستند و دانشگاهیان مي توانند با 

بهره گیري از چنین منبع عظیمي، پاسخ پرسش ها و مجهوالت عصر امروز را استخراج کنند. 
مرثیه س��رایي، دعا، نیایش و اجتماعات سرشار از احساس��ات واقعي و پاک براي آشنایي مخاطب دانشگاهي با 
سبک زندگي اسالمي کافي نیس��ت بلکه باید بارویکرد علمي از سبک زندگي و سیره اهل بیت )ع( اقتباس و به 
فرهیختگان جامعه عرضه ش��ود.گاه درباره س��خنان علمي و جدید فالن دانشمند و نظریه پرداز گفته مي شود 
که این موضوع ها یک هزار و 400 س��ال قبل در احادیث مطرح بوده اس��ت ، اما این ادع��ا نمي تواند با مخاطب 
ارتباط درس��تي برقرار کند. اگر از چنین قضایاي علمي برخوردار بوده ایم پس چرا زودتر از دیگران آن را عرضه 

نکرده ایم؟ 
جاي کار فراواني در فرهنگ اهل بیت )ع( وجود دارد و سلسله جشنواره هاي بین المللی امام رضا)ع( که همایش 
اهل بیت )ع( و تولید علم یکي از آنهاس��ت ؛ مي تواند افق روش��ني را در موضوع هایي همچون س��بک زندگي و 

خانواده با فراهم کردن زمینه فعالیت هاي علمي خالقانه، ایجاد کند. 
دانشگاه کانون دانش، فرهنگ و دین است و بدون شک، نظریه پردازي و تولید علم در این عرصه بدون اجتهاد و 

کوشش مستمر و فراوان میسر نخواهد بود.

برگزیدگان همایش علمی پژوهشی اهل البیت )ع( و تولید علم
ج��واد عارف با مقاله تبیین رویکرد فریقین به »علم« با مقایس��ه کتاب »فضل العل��م« کافی و »العلم« صحیح 

بخاری 
دکتر شکرا... خاکرند با مقاله ارزیابی سیر تطور اندیشه و تولید علوم اسالمی براساس سیره اهل بیت)ع(
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ولی ا... عباسی با مقاله مبانی دین شناختی علم دینی از دیدگاه اهل بیت
احمد جعفری با مقاله بررسی تحلیلی تطبیقی آرای جنین شناسی در دعای عرفه 

دکت��ر علی تقوی با مقاله تولید علم و تکنولوژی مدرن در بوته نقد پس��ا مدرن  ب��ا تکیه بر محوریت مکتب اهل 
البیت علیهم السالم 

احد داوری با مقاله چرایی و مبانی شاگرد پروری در سیره علمی و عملی امام صادق علیه السالم
دکترمحمدرضا رجب نژادبا مقاله بررسی تأثیرعلوم انسانی اسالمی برتولید علم ونوآوری درطب وحفظ الصحه

رقیه شجاعی با مقاله بررسی نقش تعامل معصومین با مخالفان، در تولید علم
ماِء ذاِت اَلُْحُبِک(( و))بَِغْیِر َعَمٍد  دکترمحمد میر با مقاله بیان قانون گرانش عمومی بر پایه بررس��ی آیات ))َو اَلسهَّ

تََرْونََها(( و روایت حسین بن خالد از امام رضا 
دکترمصطفی فقیه اسفندیاری با مقاله کاربرد قواعد منطق تصدیقات در احادیث امام رضا )علیه السالم(

 
هیأت علمی و هیأت داوران همایش علمی پژوهشی اهل البیت )ع( و تولید علم

بخش داخلی
- دکتر محمدباقر عباسی دکتر قاسم کاکایی   

- دکتر علی محمد ساجدی دکتر نعمت ا... بدخشان  
- دکتر علیرضا ساجدی دکتر عبدالعلی شکر   

- دکتر الله حقیقت دکتر علیرضا فارسی نژاد  
- دکتر محمد شریفانی دکتر محمد بنیانی   
- دکتر زهرا قاسم نژاد دکتر محمدهادی زبرجد  
- دکتر مهدی احمدی دکتر علی اکبر کالنتری  

- دکتر محمدجواد سلمانپور دکتر مرتضی رحیمی   
- دکتر محمدهاشم پور موال دکتر علی ثامنی   

- دکتر سولماز کاراندیش دکتر مجتبی جاویدی  
بخش خارجی

- دکتر کشفی دکتر بابک شمشیری   
- دکتر سعید زاهد زاهدانی دکتر هادیان شیرازی   

- دکتر مهرزاد منصوری دکتر غالمحسین زمانی  
- دکتر سیدضیاء الدین تابعی دکتر شکراله خاکرند   

- دکتر مرزوقی دکتر امید اسمانی   
- دکتر تقوی دکتر محمد مزیدی   

دکتر آفرین زارع
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همایش »از حریم فاطمی تا حریم رضوی«  با دریافت 
116 مقاله در سـه بخش مقاله ، دلنوشـته و کلیپ در 
تاریخ 27 آبان ماه 1394 با حضور مسـئوالن وزارت 
علـوم ، تحقیقات و فناوری و مسـئوالن اسـتانی  در 
سالن همایش های شهید آخوندی دانشگاه صنعتی 
قم با تجلیل از برگزیـدگان همایش به کار خود پایان 

داد  . 

همایش
 » از حریم فاطمی تا حریم رضوی«

استان قم 
دانشگاه صنعتی قم 
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    بخشی از سخنرانی بهرام خوشنویسان رئیس دانشگاه صنعتی قم 
... ایرانی��ان به خادم امام رضا )ع( معروف هس��تند، مردم ایران ارادت خاصی به ام��ام رضا )ع( دارند، از همین رو 
همیشه در تالش هستند خدمتگزار زائران این امام رئوف باشند. دانشگاه صنعتی قم برای نخستین بار عهده دار 
برگزاری همایش حریم فاطمی تا حریم رضوی بوده اس��ت.امیدواریم همایش حریم فاطمی تا حریم رضوی به 
اهدافی که به دنبال آن بوده است رسیده باشد و از سوی دیگر در سال آینده مناسب تر از سال های گذشته برگزار 

شود.
بخشی از سخنرانی دکتر رشید جعفر پور رئیس اداره پشتیبانی از فعالیت های دینی قرآنی وزارت 

علوم تحقیقات و فناوری 
... فرهنگ رضوی با فرهنگ ایران عجین ش��ده اس��ت، بواس��طه این فرهنگ امروز حرم ام��ام رضا )ع( به یکی 
از مهمترین کانون های گردهمایی معنوی همه ایرانیان تبدیل ش��ده اس��ت.وزارت عل��وم به عنوان مهمترین 
متصدی مباحث فرهنگی در کش��ور نقش مهم و ویژه ای در گس��یل و هدایت مردم ب��ه این مکان معنوی دارد، 
وزارت علوم با زمینه سازی و تسهیل شرایط برای برگزاری چنین جشنواره هایی می کوشد، تا این فرهنگ غنی 

شده در میان ملت ایران را روز به روز نهادینه تر کند. 
برگزیدگان همایش »از حریم فاطمی تا حریم رضوی«  

بخش مقاالت
رتبه اول: مریم فخرالدینی و سعیده بینا از استان اصفهان

رتبه دوم : اسماعیل خارستانی از استان تهران
رتبه سوم : فهیمه غالمی زارع از استان گیالن

رتبه چهارم : زهرا محققیان  و نسیبه  علمایی از استان اصفهان
بخش دل نوشته 

رتبه اول: حیدر نایبی 
رتبه دوم: ستار رستمی

رتبه سوم: مرضیه نیکزاد
رتبه چهارم: سید مرتضی موسوی

بخش کلیپ
محمود نیک مرام

هیأت علمی و هیأت داوران همایش »از حریم فاطمی تا حریم رضوی«  
حجت االسالم و المسلمین دکتر محسن اکبری سید محمود فخراالسالم طباطبایی  

احمد حسین پور علوی حجت االسالم و المسلمین دکتر سعید امیدیان 
اصغر نوبخت رضا ابوذر     
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همایش مبانی سلوک معنوی در 
سبک زندگی رضوی

استان کرمانشاه
دانشگاه رازی
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برگزیدگان همایش مبانی سلوک معنوی در سبک زندگی رضوی
خسرو شهیدی ، س��میه فالحی نژاد با مقاله محبت مردم و اکرام و تکریم آنان در سبک زندگی وسلوک معنوی 

رضوی )ع(
عبدالرضا نادری فر، شکوفه حسینی شورابه با مقاله تاملی بر ابعاد جامعه شناسی سلوک معنوی در سیره وسبک 

زندگی فردی و اجتماعی رضوی
میالد اختراعی، آرمان امیری با مقاله آس��یب شناسی بهداش��ت معنوی و روانی در سبک زندگی رضوی و نقش 

تعلیم و تربیت به عنوان راهبردی ضروری
مجتبی اخوان، فاطمه حمیدیان با مقاله ضرورت شناساندن زیارت، با معرفت، عاملی برای ارتقای معنوی زائران 

رضوی
مطهره آقالری، زهرا آقالری با مقاله تعلیم نماز از طریق وب س��ایت های مذهبی- اسالمی، با تاکید بر آموزه های 

امام رضا)ع(
محمدرضا یوس��فی، سمانه کاظمی با مقاله بازتاب نقش وضو در س��لوک معنوی امام ثامن )ع(  در ایینه ادبیات 

عرفانی فارسی
جعفر علون آبادی با مقاله چگونگی کارکرد گردشگری زیارتی امام رضا)ع( در توسعه فرهنگ رضوی، وحدت و 

جلوگیری از جریانات تروریستی در منطقه
یدالل حاجی زاده با مقاله آسیب شناسی جریان های افراطی و آسیب رسان به سلوک معنوی، با تکیه بر فرهنگ 

و آموزه های رضوی
مریم قوجائی خامنه با مقاله بررس��ی تاثیرات آس��یب زای افکار و آراء غالبان بر سلوک معنوی به اسناد روایات 

رضوی

هیأت علمی و هیأت داوران همایش مبانی سلوک معنوی در سبک زندگی رضوی
دکتر محمد ابراهیم مالمیر

دکتر فاطمه کالهچیان
دکتر شهریار همتی

دکتر مهرداد صفرزاده
دکتر حسین بیگلری

دکتر غالمرضا سالمیان
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همایـش کرسـی های آزاداندیشـی و مناظره هـای 
رضوی با هدف »اشـاعه و ترویج فرهنگ رضوی« در 
تاالر حکمت دانشـگاه گیالن برگزار شد. مقاالت بر 
اسـاس پنج محور اخالق و مناظره های رضوی، ابعاد 
علمـی و مناظره های رضوی، بررسـی مقایسـه ای 
مناظره های رضوی با سایر متفکران، فضای فکری و 
تاریخ عصر حکومت عباسـی و مناظره های رضوی و 
موضوعات مرتبط به دبیرخانه این همایش رسید که 
پس از داوری 21 مقاله انتخـاب که 7 مقاله به صورت 

ارائه شفاهی و 14 مقاله به صورت پوستر ارائه شد.
 

همایش کرسی های آزاداندیشی 
و مناظره های رضوی

استان گیالن 
دانشگاه رشت 
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بخشی از سـخنرانی حجت االسالم والمسـلمین مصطفی حائری فومنی دسـتیار ویژه وزیر امور 
خارجه در امور نظارتی 

... برگزاری کرس��ی های آزاداندیشی در دانشگاه یکی از ابتکارات خوب و ارزشمند مقام معظم رهبری می باشد 
که دانش��جویان باید از این فرصت به وجود آمده برای واکاوی، بازنگری و بررسی مسائل روز استفاده کنند و به 

استخراج و دریافت نکات کلیدی در همه زمینه ها بپردازند.
مذاکره و مناظره با دش��منان برگرفته از فرهنگ مکتب اسالم است. وقتی امام رضا)ع( از مدینه به خراسان آمد، 
ش��رایطی فراهم شد تا حضرت با مخالفینش به مناظره بنشیند. امام هشتم)ع( بر مبنای علم امامت از مکنونات 

قلبی و فکری مامون در برگزاری جلسه مناظره خبر داشتند ، با این حال مناظره را پذیرفتند .
ائمه اطهار)ع( از یک نکته روش شناس��انه در مناظراتشان بهره می گرفتند و هرگز خودشان را حق کامل فرض 
نمی کردند، بلکه با حق یابی و حق گویی از مغالطه دوری می جس��تند. یکی از مالک های روش شناس��ی امامان 
به ویژه امام رضا)ع( این بود که محور لج بازی و عناد در مناظراتش��ان وجود نداش��ت و عالوه بر استدالل عقلی و 
نقلی سعی می کردند با منش و مالک های عملی شان طرف مقابل را تحت تاثیر صداقتی که وجودشان بود، قرار 

دهند.
یکی از اصول بس��یار مهم در مناظرات رضویه تکیه بر مش��ترکات به عنوان یکی از قوی ترین روش های مناظره 
اس��ت. در واقع امام رضا)ع( بر مبنای وجود مشترکاتی وارد مناظره می شدند و در غیر این صورت با هیچ فردی 
مناظره نمی کردند . حضرت در مواجهه با اهل کتاب از طریق اس��تدالل عقلی و بر اساس مشترکات اعتقادی و 
دینی به رفع اش��کاالت و اثبات حقایق در اسالم می پرداختند ، زیرا بدون تعقل نمی توان تناقضات بین ادیان را 
تش��خیص داد و راه مطلوب را پیدا کرد.امام در استدالالت خویش از انجیل استفاده می کرد . علمای مسیحی با 

این استدالالت قوی قانع می شدند و بر تسلط امام رضا)ع( از کتاب الهی شان صحه می گذاشتند.

بخشی از سخنرانی دکتر فاطمه کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیالن 
... دانشجو باید لوازم مربوط به کرسی های آزاداندیشی را بشناسد و گام به گام زمینه را برای عملیاتی کردن این 
مهم تدارک ببیند. امروز بیش از یک دهه از مطالبه رهبری می گذرد، اما فعالیت های صورت گرفته در این حوزه 

دارای ژرفای الزم نیست.
ق��رآن کریم از پیامب��ران ادیان توحیدی ک��ه مناظره را دس��تور کار خویش قرار داده اند، س��خن می گوید. اما 
مناظرات ژرف امام رضا)ع( بس��یار شنیدنی اس��ت. آن چیزی که مناظرات حضرت را متفاوت می کند، شرایط 
زمانی اس��ت که امام رضا)ع( در کوفه، بصره، بغداد و خراسان بزرگ در آن قرار داشتند. بحث های کالمی و غیر 

کالمی امام رضا)ع( در هر دوره تاریخی به عنوان یادگاری ارزشمند، نوعی چالش آفرین بود.
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برترین های همایش کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی 
وحید درج در با مقاله بررسی محورهای اخالقی مناظرات امام رضا )ع(

محدثه فرجی / مرضیه دهقان با مقاله جایگاه اخالق در مناظرات رضوی
سّید سینا معصومی با مقاله مناظره های رضوی، الگویی نوین در اخالق مدیران

حسین جدی با مقاله ابعاد علمی مناظرات رضوی: الگویی مناسب برای تحّقق کرسی های آزاد اندیشی
فهیمه غالمی زارع زاده  با مقاله روش شناسي مناظره امام رضا)ع( با بزرگان ادیان 

شیوا عاشوری دهسری � حسین  محمدی با مقاله اندیشه هاي اقتصادي امام رضا )علیه السالم ( و الگوي مصرف 
از منظر امام رضا )ع(

مریم حق پرست با مقاله مناظرات امام هشتم )ع( و دفاع از اهل بیت )ع(
مژگان عبدالهی دارس��تانی با مقاله توجه به داشتن جسمی سالم و پیش��گیری از بیماری ها از طریق تغذیه ی 

مناسب از دیدگاه امام رضا )ع(
نیلوفر قانع با مقاله بررسی ضرورت و چیستی مناظرات امام رضا)ع(

فاطمه علیپوریگانه با مقاله نقش مناظرات رضوی در رشد و حق یابی و حق جویی
مطهره  اسدی سالک معلمی � ارغوان  قنبر با مقاله اخالق و معنویت در مناظرات رضوی 

س��یده صفا رضوی نژاد � عطیه  پورعلیزاده با مقاله بررسی ضرورت و چگونگی مناظرات امام رضا )ع( با پیروان 
ادیان و مکاتب دیگر

معصومه احمدی پور با مقاله سیره اخالقی و عملی امام رضا”ع”و نقش آن در مناظرات
آسانا نظری با مقاله فضای فکری، تاریخ عصر حکومت عباسی و مناظرات رضوی

ساناز اورمزد با مقاله دید کلی از مناظرات امام رضا )ع(
معصومه جاللیان با مقاله سیره اخالقی و تربیتی امام رضا باتوجه به قرآن  و مناظرات ان حضرت 

رعنا علیزاده واجاری با مقاله معنویت از دیدگاه امام رضا و نقش معنویت در روابط افراد جامعه 
مرجان  انتظاری � یگانه غالمی با مقاله ضرورت و روش شناسی مناظرات امام رضا )ع(

مژگان ریماز با مقاله سیره ی عملی و اخالقی امام رضا علیه الّسالم و کارکرد اخالق در مناظره
شادی بازازرده با مقاله سبک زندگی اسالمی از منظر امام رضا علیه السالم

مهدیه محمودی با مقاله جایگاه نماز از منظر امام رضا )ع( و نقش آن درمناظرات  

 هیأت  داوران همایش کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی
دکتر محمدرضا غالمی دکتر ابراهیم قاسمی روشن  

امیر نورانی مکرم دوست دکترعطاء اله اسماعیلی  
ایراندخت فرخپور محمد آذین فر   

حمید قربان پور محمد هادی غفاری   
محمدرضا باغبان زاده مهدی حسینی    
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بخـش دانشـگاهیان سـیزدهمین جشـنواره بین 
المللی امـام رضا )ع( با حضور 22 دانشـگاه کشـور 
با 22 عنـوان برنامه با  موضوعات علمی پژوهشـی ، 
فرهنگی ، هنری ، سـینمایی و ...  از بین شش هزار اثر 
که توسط دانشجویان و اساتید خلق شده است  400 

اثر برگزیده اعالم شد .

اختتامیه برنامه های بخش 
دانشگاهیان 

معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت 
علوم تحقیقات و فن آوری 

استان خراسان رضوی – مشهد 
مقدس  

3 آذرماه 1394
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  بخشـی از سخنرانی دکتر سید ضیاء هاشـمی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و 
فناوری 

... حضور گسترده دانشجویان در بخش دانشگاهیان سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا )ع( اثبات کرد 
دانشگاه های ما کانون علم، دین و فرهنگ اند و دانشجویانی که آثار خالقانه خود را در زمینه های مختلف در این 
جشنواره خلق کرده اند، مفاخر این کش��ورند.از روزی که طرح نهضت رضوی در دانشگاهها مطرح شد، گمان 
نمی کردیم به این س��رعت با اس��تقبال گسترده دانشگاهیان مواجه ش��ویم به طوری که براساس نامه ارسالی 
به دانش��گاه ها برای ثبت نام اولیه دانشجویان برای سفر به مش��هد مقدس و زیارت حرم مطهر رضوی،در قالب 
کاروان زائرن پیاده، تاکنون حدود 15 هزار نفر دانشجو اعالم آمادگی کرده اند درحالی که پیش بینی ما حدود 
۲000 نفر بود.این در حالیس��ت که س��ال گذشته هزار و ۲00 نفر از دانش��جویان در پیاده روی رضوی شرکت 
کردند و به رغم اینکه امسال سقف ثبت نام را دو هزار نفر قرار دادیم تاکنون 15 هزار دانشجو ثبت نام کردند که 

نشان می دهد که دانشجویان ما متدین و تجلی عینی دیانتند. 
۲۲ جشنواره در قالب جشنواره بین المللی امام رضا )ع( در دانشگاه های کشور در طول کمتر از یک سال برگزار 

و حدود 6000 اثر فاخر توسط جوانان دانشجو تولید شد که 400 اثر برگزیده در مجموع داشت . 

بخشـی از سـخنرانی محمد حسـن واحدی  معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران اسـتانداری 
خراسان رضوی 

... خروجی بخش دانشگاهیان جش��نواره بین المللی امام رضا )ع( ارائه ایده های الزم از سوی دانشجویان برای 
ارتقای فرهنگ میزبانی از زائران در مش��هد مقدس باش��د.فرهنگ میزبانی از زائران در مش��هد مقدس دارای 
ضعف هایی اس��ت، جش��نواره امام رضا)ع( می تواند به م��ا در ارتقای این فرهنگ کم��ک کند.ترویج و تثبیت 
فرهنگ رضوی با اثرگذاری بر زندگی مردم دو هدف اصلی برگزاری برنامه های جشنواره امام رضا )ع( در داخل 
و خارج از کش��ور اس��ت که دانش��جویان با ایده ها و خالقیت های خود می توانند این جشنواره را در رسیدن به 
اهداف مزبور پیش ببرد.پس از 13 دوره از برگزاری جش��نواره بین المللی امام رض��ا )ع( و تولید انبوهی از آثار 

فاخر رضوی، باید زمینه عملیاتی کردن این تولیدات فراهم شود.
دانش��جویان وارد بحث جاده والیت که مسیری از ش��لمچه تا مشهد است، ش��وند و درباره معرفی فعالیتهای 
فرهنگی و آثار تاریخی مرتبط با امام رضا )ع( در این مس��یر به مس��ئوالن ایده بدهند.جشنواره بین المللی امام 
رضا )ع( در خط مقدم برنامه های دهه کرامت قرار دارد و این جشنواره می تواند ما را در اجرایی شدن سند جامع 

توسعه کمی و کیفی زیارت بویژه راه اندازی شبکه ملی زیارت یاری دهد.
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 بخشی از سخنرانی حجت االسالم و المسـلمین دکترمصطفی فقیه اسفندیاری دبیرهیات علمی 
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( 

... انقالب اسالمی بسترس��از تمدنی نوین است و جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در راستای این تمدن سازی 
نوین اس��المی برگزار می ش��ود. بنیاد بین المللی امام رضا )ع( در این جش��نواره به حض��ور فرهیختگان حوزه 
و دانش��گاه برای ارتقای کیفی برنامه ه��ا نیاز دارد . برای ارتق��ای کیفی برنامه های این جش��نواره به ایده های 
دانش��جویان نیاز دارد و این ایده ها  را به طرح تبدیل  م��ی کند.هرچندظرفیت باالی معارف اهل بیت )ع( بویژه 
امام رضا )ع( چیزی نیس��ت که با برگزاری چند دوره از این جش��نواره به آن بسنده کرد اما تا حدودی در این امر 

موفق بوده ایم.
همواره س��عی بر این بوده اس��ت تا جش��نواره بین المللی امام رضا )ع( متناسب با سند چش��م انداز جمهوری 

اسالمی، برنامه های باالدستی نظام و متناسب با لقب امام رضا )ع( به عنوان “عالم آل محمد” باشد.
دس��ت کم چند واحد درسی در دانش��گاههای کشور متناس��ب با آموزه ها و معارف رضوی  به دانشجویان ارائه 
ش��ود و دانشجویان با عشق و عالقه به معارف رضوی بپردازند همچنین در سطح تحصیالت تکمیلی رشته های 
مرتبط با فرهنگ و معارف رضوی ایجاد ش��ود. بنیاد بین المللی امام رضا )ع( مجله علمی - پژوهش��ی با عنوان 
فصلنامه فرهنگ رضوی را از دو سال قبل راه اندازی کرده است که از مقاالت علمی خوب دانشگاه ها برای چاپ 

این نشریه استقبال می کند.


