
استاندار سیستان و بلوچستان:

 کنگره بین المللی  مهم ترین رویداد فرهنگی
 در ترویج  وحدت است

استاندار سیستان و بلوچستان دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی 
وحدت  راستای  در  فرهنگی  رویدادهای  موثرترین  و  مهمترین  جمله  از  را 
ا...)ص(   اسالمی و توسعه و ترویج همدلی و وفاق میان پیروان دین رسول 
برشمرد که نقش ارزشمند و تأثیرگذاری در تحکیم وحدت و انسجام اقوام و 

مذاهب مختلف دارد.
»سید دانیال محبی« با بیان این که در پهن دشت تاریخ ادب پارسی، کمتر 
عرض  )ص(،  ها  مهربانی  رسول  اوصاف  نعت  در  که  شود  می  یافت  شاعری 
شمس  و  نظامی  و  سعدی  و  حافظ  از  شعرا،  گویا  گفت:  باشد،  نکرده  ارادت 
تا شاعران معاصر در قراری نانوشته خود را متعهد بدان می دانند که مطلع 

دیوان اشعار خود را مزین به مدح حضرت خاتم مرسلین )ص( کنند.
و  مهمترین  جمله  از  را  مهربانی  پیامبر  شعر  المللی  بین  کنگره  دومین  وی 
موثرترین رویدادهای فرهنگی در راستای وحدت اسالمی و توسعه و ترویج 
همدلی و وفاق میان پیروان دین رسول ا...)ص(  برشمرد  و افزود: آن گاه که 
زبان و خرد و فرهنگ در قالب شعر در رثای حضرت رحمت اللعالمین )ص( 
جلوه گری می کند، همه مرزهای جدایی میان مسلمانان را می شکند و آنان 

را به اخوت و مودت پیوند می زند.
برای  ها  کنگره  گونه  این  برگزاری  تردید  بی  که  است  باور  این  بر  »محبی«   
نقش  عبدا...)ص(،  بن  محمد  حضرت   اسالم  مکرم  رسول  سجایای  وصف 

ارزشمند و تأثیرگذاری در تحکیم وحدت و انسجام اقوام و مذاهب 
مختلف دارد.وی خاطرنشان کرد: باید از تالش های گران 

شرکت  شاعران  همه  و  متولیان  ــزان،  ری برنامه  سنگ 
کننده در دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی 

صمیمانه تقدیر و تشکر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مطرح کرد:

همگرایی میان شرکت کنندگان دلیل 
برگزاری کنگره پیامبر مهربانی 

نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که نبی مکرم اسالم)ص( به عنوان 
حلقه اتحاد امت اسالمی است، گفت: وقتی در استانی همچون سیستان و 
بلوچستان کنگره ای به نام نبی مکرم اسالم)ص( برگزار می شود، حکایت از  
این دارد که همه حول وجود پیامبر  اسالم )ص( اتفاق نظر دارند و همگرایی 

جدی میان شرکت کنندگان این کنگره وجود دارد.
آیت ا... »عباسعلی سلیمانی« افزود: وجود مبارک پیامبر )ص( را به عنوان 

ریسمان الهی می دانیم و به گفته قرآن باید به آن چنگ بیندازیم. 
وی ادامه داد: یکی از راه های پیوستن به وجود پیامبر)ص( همین است که 
ویژگی ها و امتیاز های ایشان را مد نظر قرار دهیم و ببینیم پیامبر)ص( ما از 

نظر خصلت چگونه بودند.
 امام جمعه زاهدان بیان کرد: قرآن کریم پیامبر مکرم اسالم)ص( را نه تنها 
به  برای عالم بشری  را  ایشان  بلکه  برای امت مسلمان رحمت قلمداد کرد 
عنوان رحمت می داند، زیرا حضرت محمد )ص( پیامبر مهربانی همه انسان 

هاست و رفتار و کردارشان از همین موضوع حکایت می کند. 
به گفته وی، مردمی که می خواهند با پیامبر اکرم)ص( باشند، در دنیا و 
آخرت از شفاعت ایشان بهره مند و از وجود مبارک شان متنعم شوند باید 
به  صورت  این  غیر  در  کنند،  نزدیک  )ص(  پیامبر  های  خصلت  به  را  خود 

هدف خود دست نمی یابند.
خود  باید  )ص(  مکرم  نبی  از  تبعیت  افتخار  با  مسلمان  امت  اظهارکرد:  وی 
را با مهربانی، محبت و رحمت ایشان عادت دهند تا بتوانند ادعای تبعیت و 

پیروی از این پیامبر)ص( را داشته باشند.
امام جمعه زاهدان تصریح کرد: برگزاری این کنگره سبب افزایش شناخت 
ما نسبت به پیامبر)ص( می شود و وظیفه ما را در تبعیت از رسول اکرم )ص( 
بیشتر می کند، آن وقت تردیدی نخواهد بود که بر رفتار مسلمانان نسبت 
خواهد  اثر  مسلمانان  غیر  به  نسبت  مسلمانان  رفتار  حتی  و  هم  به 
داشت.وی خاطرنشان کرد: در سیستان و بلوچستان تعامل شیعه 
و سنی حاکی از محبت، وحدت، برادری و دوستی است و شرکت 
در داد و ستد، آمد و رفت، عزا و شادی نشانه وحدت است که به 

طور قطع به نفع دشمن نیست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد:

 وحدت مردم استان 
دلیل برگزاری کنگره شعر پیامبر مهربانی

دالیل  از  وحــدت  و  انسجام  در  بلوچستان  و  سیستان  مــردم  بــودن  پیشگام 
برگزاری کنگره شعر پیامبر مهربانی در این استان است. مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: ابتدای حضورم در این سمت در سیستان و بلوچستان 
که  بود  این  آن  مصوبات  از  یکی  و  شد  تشکیل  کشور  شرق  فرهنگی  کمیته 
رسید  می  نظر  به  شود،  برگزار  استان  این  در  وحدت  المللی  بین  جشنواره 
این  با  که  ای  برنامه  است،  خالی  استان  در  المللی  بین  و  ملی  برنامه  جای 
ادبیات  و  شعر  حوزه  افزود:  مسگرانی«  »حسین  باشد.  داشته  تناسب  خطه 
مهم ترین و شاخص ترین موضوعی بود که در این استان اقبال به آن وجود 
داشت و با توجه به شاخص های سیستان و بلوچستان و پیشگام بودن مردم 
آن در انسجام و وحدت پیشنهاد برگزاری این کنگره را دادیم. وی ادامه داد: 
از آن جایی که برگزاری جشنواره بین المللی وحدت در ابعاد مختلف سنگین 
شعر  کنگره  اول  سال  که  کردیم  کار  به  شروع  ادبیات  و  شعر  حوزه  در  بود، 
پیامبر مهربانی به صورت ملی و در شش زبان برگزار شد و مهم این بود که 
این کنگره عالوه بر داخل ایران به منظور تقویت ارتباطات فرهنگی، ایجاد 
وحدت، تعامل و انسجام میان کشورهای اسالمی در موضوع ساحت قدسی 
بنابراین امسال شاهد  پیدا کند،  از کشور هم جایگاه  پیامبر )ص( در خارج 
دومین سال برگزاری آن در گستره بین المللی هستیم. وی با بیان این که 
این  پیامبر )ص( محور وحدت اسالمی هستند اظهار کرد: در  و  قرآن کریم 
کنگره تقویت تعامالت و وحدت در جهان اسالم مدنظر است، بنابراین کنگره 
شعر پیامبر مهربانی امسال با اولویت کشورهای همسایه برگزار می شود که 
دیگر  از  داریم،  برگزیده  هندوستان  و  افغانستان  پاکستان،  ترکیه،  عراق،  از 
کشورها نیز اشعاری ارسال شده است اما برگزیده نداشتیم. وی بیان کرد: 
بیشترین آثار ارسالی در قسمت شعر کالسیک و سپید در حوزه فارسی بود 
و دکتر منوری، دکتر مصطفی علی پور، عبدالجبار کاکایی، مصطفی محدثی 
خراسانی، دکتر موسی بیدج، اسماعیل امینی، ایران نژاد و مرادقلی داوری 

این آثار را بر عهده داشتند. 
االسالم  حجت  همچون  شاعرانی  و  ادبی  معروف  های  چهره  وی،  گفته  به 
و  دلبری  حسن  امینی،  دکتر  بیابانکی،  سعید  حسینی،  عــبــدا...  سید 
مسئوالنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این جشنواره حضور دارند و 
در این کنگره از چند چهره فاخر شعر استان و برگزیدگان هر بخش تجلیل و 
کارگاه هایی در حوزه شعر آیینی و شعر روز کشور و نشست هایی با استادان 
صاحب نظر به منظور ارتقا، پیشرفت و توسعه کمی و کیفی این کنگره برگزار 

می شود.
»مسگرانی« با بیان این که سال گذشته حدود 600 اثر به دبیرخانه ارسال 
شد و امسال تعداد آثار دو برابر شده است تصریح کرد: هزار و 21 شعر به زبان 
های فارسی، انگلیسی، بلوچی، اردو، پشتو، ترکی، عربی، کردی، ترکمنی 
بین  کنگره  دبیرخانه  به  سپید  و  کالسیک  بخش  دو  در  سیستانی  گویش  و 
المللی شعر »پیامبر مهربانی« ارسال شده است که آثار برگزیده بعد از کنگره 

در قالب کتاب نفیس مجموعه آثار تهیه، چاپ و رونمایی می شود.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی

حضرت محمد)ص( به گواه تاریخ شمع جمع آفرینش است. او که در امتداد و اختتام راه پیامبران، چونان چراغی فروزان، دل تاریک انسان را 
روشن کرده است او که معجزه اش کالم است و کتاب او که کتابش در کالم بی مانند است و در معنا بی نظیر، پیامبر مهربانی هاست و در عصر 
حاضر بیش از هر زمان دیگر نیاز به بازگفتن از مهربانی های او است تا کالم متبرک به نام و یاد و صفات آن بزرگوار راه همدلی و وفاق را میان 
انسان ها و بیش از همه پیروان آن پیامبر عظیم الشأن هموار کند و کدام کالم موثرتر و نافذتر از زبان شعر که روح افزا و عشق افروز است. اگرچه 
بسیار شاعران بزرگ از آن بزرگوار گفته و سروده اند اما مهربانی و خوبی ایشان چنان وسیع است که گفتن و گفتن و بازگفتنش برای گوش 
سمیع تازگی دارد.امید که کنگره »پیامبر مهربانی« چونان شعری بلیغ بر جان آدمی بنشیند و نوری بر گوشه ای از خوبی های حضرت محمد 

مصطفی)ص( شود.
سیدعباس صالحی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی پیامبر مهربانی اعالم کرد:

پیامبر اکرم )ص( نقطه تالقی ادیان 
دبیر علمی دومین کنگره بین المللی پیامبر مهربانی از  جایگاه ویژه رسول مهربانی در بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان سخن گفت که  زمینه 

ساز پرداختن به پیامبر اکرم)ص( به عنوان نقطه تالقی و اتکای بسیار خوب همه باورها، ادیان  و گرایش های دینی  است.
دکتر » محمود اکرامی فر« که کارنامه درخشانی در دبیری جشنواره های مختلف  ملی و بین المللی دارد،  به این موضوع که در این 
دوره از کنگره نسبت به دوره قبل شاهد تغییرات ویژه ای هستیم به  گونه ای که در این کنگره دامنه فعالیت ها در 9 گویش و زبان 
بلوچی، سیستانی، ترکی، اردو، ترکمنی، عربی، کردی، فارسی و انگلیسی گسترده شده است، اشاره و  تصریح کرد: در تعداد آثار 
هم شاهد رشد خوبی نسبت به سال گذشته بودیم که باعث شد بیشتر از افرادی دعوت کنیم که برای کنگره اثر ارسال کردند و به 

نوعی نقطه  شعرها و شعرخوانی ها افرادی هستند که برای ما اثر فرستادند.  
 شاعر نام آشنای آیینی  به این موضوع هم اشاره کرد که سازگاری آموزه های پیامبر )ص( با فطرت ما که ریشه در وحی 
دارد و جایگاه ویژه رسول مهربانی در میان مسلمانان و پیروان دیگر ادیان زمینه ساز پرداختن به پیامبر اکرم)ص( 
به عنوان نقطه تالقی و اتکای بسیار خوب همه باورها، ادیان  و گرایش های دینی  است و از این  جهت می تواند مرکز 
ثقل فعالیت ها باشد. سراینده مجموعه های »حال ساده« و »حال استمراری« پرداختن به پیامبر)ص( به ویژه وجهه بارز 
ایشان در حوزه مهربانی را که باعث می شود فاصله میان انسان ها در دنیای امروز کم رنگ شود و آن ها به سمت همگرایی 
تبلیغات  به  از دل این کنگره به دست آورد.وی  از دیگر نتایجی دانست که می توان  و انسجام اجتماعی سوق داده شوند، 
گسترده در فضای مجازی به عنوان فضای جهانی برای وسعت دامنه حضور افراد در این کنگره به عنوان  اقدامات مهم و اساسی اشاره و 
از استقبال پرشور شاعران از این اقدام فرهنگی  که نشان از اهمیت و جایگاه واالی پیامبر)ص( در میان ادیان و اقوام مختلف دارد، ابراز 
خرسندی کرد.»اکرامی فر« از دیگر مزیت های برگزاری این کنگره را فراهم کردن  فرصت حضور شاعران خطه سیستان و بلوچستان 
به واسطه  وجود گویش ها و زبان های مختلف  بیان کرد و افزود: در واقع می توان گفت با این  تعاریف نصف ظرفیت جشنواره در 

اختیار این منطقه و مناطق همجوار آن است و از این حیث  در جریان شعر منطقه بسیار تاثیرگذار  خواهد بود. 
دبیر علمی کنگره بین المللی پیامبر مهربانی افزود:  در حوزه رضوی و عاشورایی نسبت به شعر نبوی بیشتر کار شده است اما 

این بدان معنا نیست که شاعران کمتر کار کردند .

المللی بین  کنگره   ویژه 
مهربانی پیامبر  شعر   
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