
رئیس کمیته داوری کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی:

15 داور بر کرسی قضاوت نشستند
کنگره  پیامبر مهربانی؛ حرکتی هوشمندانه و رو به تعالی

مشاور دبیر مجمع جهانی تقریب: 

شاعران  در تحقق وحدت مسئول تر هستند  
زبان شعر سالحی برنده  در تقویت وحدت امت اسالم 

در گفت و گو با مدیر بنیاد شعر و ادبیات داستانی اعالم شد:

 کنگره شعر؛  زمینه ساز تحکیم
  معارف نبوت و رسالت

در گفت و گو با شاعر برجسته افغانستان مطرح شد: 

نقش بی بدیل ادبیات و هنر 
در معرفی چهره پیامبر)ص(

رئیس کمیته داوری دومین کنگره بین المللی 
داوری  نحوه  چگونگی  از  مهربانی  پیامبر  شعر 
آثار و تشکیل هیئت داوران سخن گفت و از این 
که برای دقت عمل در نحوه داوری 15 داور بر 
مرحله   3 در  را  آثار  و   نشستند  داوری  کرسی 

مورد ارزیابی قرار دادند. 
از  خراسانی«  محدثی  »مصطفی  وجود  این  با 
داورانی  انتخاب  برای  کمیته  این  های  تالش 
گفت  سخن  خطه  هر  زبــان  و  فرهنگ  با  آشنا 
با فرهنگ و اقلیم  به گونه ای که داورانی آشنا 
مردمی که با آن زبان  فکر می کنند و سخن می 
داوری  به  را  آثار  و  شدند  کار  به  دست  گویند، 

نشستند. 
مسیر  در  کــردن  حرکت  آیینی  شاعر  ایــن  امــا 
اهداف کنگره از سوی داوران را به گونه ای که 

در مفهوم آثار منتخب، پیامبر، فرهنگ نبوی و 
وحدت امت اسالمی در زیر سایه فرهنگ نبوی 
گنجانده شده باشد، از نشانه های قوت و قدرت 

تیم داوری بیان کرد.
گام  طنین  هــای  مجموعه  سراینده  نگاه  از   
شوق  و  یگانگی  جشن  باران،  سلوک  ابراهیم، 
هنر،  که  بزرگی  های  خسارت  از  یکی  کعبه، 
ادبیات، فرهنگ و دیگر شئون زندگی ما در دهه 
های پس از انقالب به خود دیده کم توجهی به 
ایشان  نقش  و  )ص(  پیامبر  جایگاه  و  مفهوم 
می  نظر  به  بنابراین  است،  اسالمی  جایگاه  در 
تفرقه  این  از  اسالمی  امت  نجات  راه  تنها  رسد 
به  زدن  چنگ  کنونی  ــار  روزگ در  پراکندگی  و 
ریسمان نبوت و پرداختن بیشتر به پیامبر)ص( 

به عنوان نقطه اشتراک همه مسلمین است.

 »محدثی خراسانی« بر غفلتی که نسبت به این 
موضوع  شده  تاکید  و از این که بعضی از اوقات 
روی برخی مفاهیمی انگشت گذاشته شده که 
با  و  بوده  مسلمانان  بین  اختالف  و  نزاع  محل 
ضرورت  چندان  که  اختالفاتی  این  به  کار  این 
تاسف  اظهار  ــت،  اس شــده  زده  ــن  دام نداشت 
کرد و در این میان کنگره پیامبر مهربانی را کار 
رو  مسیر  واسطه  به  که  دانست  ای  هوشمندانه 
در  گذشته  سال  به  نسبت  آثار  رشد  و  تعالی  به 
تاثیرگذار  حرکتی  با   آن  گرفتن  جدی  صورت 
فرهنگ  به  نسبت  المللی  بین  و  ملی  سطح  در 
مواجه  پیشرفت  با  آینده  های  سال  در  نبوی 

خواهد بود.

مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  دبیر  مــشــاور   
و  اختالفات  کنارگذاشتن  راه  تنها  اسالمی 
تکیه بر  اشتراکات را مسئولیت پذیر بودن همه 
اقشار بیان کرد که در این میان شاعران از همه 

مسئول تر هستند.
 حجت االسالم »سید عبد ا... حسینی« که در 
پیامبر  کنگره  دومین  ویــژه  های  مهمان  زمــره 
مهربانی است، بر این باور است که برای تحقق 
وحدت در جهان اسالم باید از ابزارهای مختلف 
امت  وحدت  تقویت  و  روابط  تلطیف  جهت   در 
اسالمی کمک گرفت و از این رو هیچ سالحی 
از   نیست.  رابطه  این  در  شعر  زبان  از  تر  برنده 
نگاه وی، تصمیمی که مبنی بر برگزاری کنگره 
شده  گرفته  اسالمی  مذاهب  تقریب  منظور  به 
است، هدفی واالست که  به نظر می رسد می 

تواند با سالح برنده شعر کارگر بیفتد.به اعتقاد 
امت  گویای  زبــان  شاعران  که  جایی  آن  از  او، 
تقریب  موضوع  به  اعتقاد  با  هستند،  اسالمی 
در  توانند  می  اســالم  جهان  وحــدت  و  مذاهب 
و  بپردازند  شعر  ســرودن  به  خود  توانایی  سایه 
این گونه به معرفی اشتراکات در گستره ایران 

و جهان اسالم کمک کنند.
 وی با اشاره به این که امروز در شرایطی هستیم 
به  دیگری  زمــان  هر  از  بیش  اســالم  جهان  که 
بنابراین  کرد:  تصریح  دارد،  نیاز  امت  وحدت 
تقریب  فعلی،  مشکالت  بــرای  حــل  راه  تنها 
و  اختالفات  گذاشتن  کنار  اسالمی،  مذاهب 
همه  زمینه  این  در  که  است  اشتراکات  بر  تکیه 

مسئول هستند اما شاعران مسئول ترند. 
در  اسالمی  مذاهب  تقریب  مجمع  دبیر  مشاور 

بخش دیگری از صحبت هایش به این موضوع 
نخست  وهله  در  کنگره  این  که  کرد  اشاره  هم 
نشین  سنی  و  شیعه  مناطق  تمامی  در  باید 
انعکاس پیدا کند و بعد در حیطه جهان اسالم 
دست  ــن  ای از  هایی  کنگره  ــزاری  ــرگ ب شاهد 
این  برگزاری  دامنه  گسترش  خواستار  باشیم، 
تا  شد  سنت  اهل  شهرهای  سراسر  در  کنگره 
با دست به قلم شدن شاعران شیعه و سنی در 
مناطق مختلف بتوان زودتر به اهداف مورد نظر 
رسید.  با این وجود حجت االسالم »حسینی« با 
توجه به برگزاری این کنگره در سال گذشته و 
روح حاکم بر آن، برگزاری این کنگره را قدمی 
بسیار ارزشمند برای گسترش دامنه وحدت در 

بین جامعه اسالمی بیان کرد.

 حرکت در  مسیر طالیی و درخشان با موضوع 
تحکیم  و  شعر  ــد   رش ســاز  زمینه  پیامبر)ص( 
باید  رو  این  از  و   است  رسالت   و  نبوت  معارف 
احترام   دیده  با  مهربانی  پیامبر  شهر  کنگره  به 
داستانی  ادبیات  و  شعر  بنیاد  مدیر  نگریست.  
پیامبر اکرم)ص( را مهم ترین موضوع مشترک 
میان مسلمان ها و منطقی ترین و بهترین عنصر 
مسلمانان  سوی  از  پرداختن  بــرای  عناصر  از 
مهربانی  رسول  او،  نگاه  از  که  جایی  تا  دانست 
در داخل و خارج از ایران فصل الخطاب اسالم 

و مسلمانی است.
هنرها،  تمام  میان  در  قزلی«  »مهدی  نگاه  از 
و  با مفهوم رسالت  را  شعر قدیمی ترین  تعامل 
نبوت دارد تا جایی که ریشه موضوع پرداختن به 
پیامبر)ص( و جایگاه وی در شعر و ادب فارسی 
برمی  )ص(  اکرم  پیامبر  زمان  به  فارسی  غیر  و 

گردد و  این موضوع باید مایه افتخار و مباهات 
شاعران و هنرمندان ادبی ایران و جهان اسالم 
باشد به واسطه این که ادامه دهنده این مسیر 
اشعارشان   در  و  هستند  طالیی  و  درخــشــان 
به  انــد،  داشته  پیامبر)ص(  به  ای  ویــژه  توجه 
رو  این  از  تشنه«  های  »پنجره  نویسنده  اعتقاد 
هم شعر فارسی رشد کرده و هم معارف نبوت 
و  است  یافته  تحکیم  فارسی  شعر  به  رسالت  و 
در میان مردم جا دارد، بنابراین باید به کنگره 
شعر پیامبر مهربانی با دیده  احترام نگریست و 

از برگزاری آن خوشحال بود.
از  یکی  عنوان   به  شعر  از  میان  این  در  »قزلی« 
بهترین  ابزارهای تبلیغی یاد کرد و با اشاره به 
فعالیت های تبلیغی پیامبر)ص( و اتهام شاعری 
ابزار ادبیات و  از  به ایشان به دلیل بهره گیری 
کتاب برای انتقال رسالت، بر نقش بسیار جدی 

العرب   جزیرة  در  و  زمان   آن  در  شاعری  و  شعر 
تاکید و اظهار امیدواری کرد: شعر و شاعری در 
این موضوع بتواند بخشی از خدمت و احترامی 
خواهند  می  و  خواستند  می  ها  مسلمان  که  را 
به پیامبر )ص( بگذارند به دوش بکشند و باعث 

سربلندی جامعه هنری و اسالمی شوند.
اثــر خــود را در  ایــن کنگره  امــیــدوار اســت   وی 
مسلمان   مختلف  مذاهب  و  اقوام  شدن  نزدیک 

ایران بیش از پیش بگذارد.
که  این  از  داستانی  ادبیات  و  شعر  بنیاد  مدیر 
داند  نمی  تهدید  ایران  در  را  ها  قومیت  بنیاد، 
سخن  هم  نگرد،  می  ها  آن  به  فرصت  دید  به  و 
گفت و  بر این باور است که قومیت ها، تقویت 
یکدیگر  با  تعامل  در  و  هستند  ایــران  کننده 
بنابراین  اند،  داده  مستحکم  واحــدی  تشکیل 

جای نگرانی وجود ندارد.

مهربانی  پیامبر  شعر  المللی  بین  کنگره  شهرکی-دومین 
روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن و شاعران داخلی و 

خارجی آغاز به کار کرد.
مدیرکل امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در آیین 
مهربانی  پیامبر  شعر  المللی  بین  کنگره  دومین  کار  به  آغاز 
گفت:  شد  برگزار  ــدان  زاه هالل  سالن  در  گذشته  روز  که 
و  مخلوقات  اشرف  محوریت  با  هایی  همایش  چنین  وجود 
اسالمی  جامعه  وحدت  سبب  ها  مهربانی  و  ها  خوبی  مظهر 
می شود، زیرا پیامبر اسالم)ص( مخلص ترین و شجاع ترین 

انسان هاست.
خداوند  حسینی« افزود:  علی  »سید  دکتر  االســالم  حجت 
و  خواند  می  فرا  اخــالص  سمت  به  را  انسان  کریم  قــرآن  در 
انسان ها  نیز باید به تأسی از زندگی، حکمت، علم و دانایی 
پیامبر)ص(  بپردازند. حجت االسالم »سیدعبدا... حسینی« 
مشاور دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی هم در 
این کنگره  ضمن ابالغ  تقدیر آیت ا... اراکی، دبیرکل مجمع 
کنگره  برگزارکنندگان  از  اسالمی  مذاهب  تقریب  جهانی 
شعر پیامبر  مهربانی با بیان این که خداوند در قرآن به تقریب 
و وحدت اشاره کرده  و این نشان دهنده اهمیت وحدت در 
مهربانی  پیامبر  شعر  کنگره  کرد:  تصریح  است،  مردم  میان 
شدن  یکی  و  اتحاد  وحــدت،  از  مسلمانان  تا  است  ای  بهانه 
دنیای اسالم شعر بگویند و درباره وجود نازنین پیامبر)ص( 
اسالم تامل کنند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی هم در 
اسالمی  ارشــاد  و   فرهنگ  وزیر  پیام  قرائت  به  که  آیین  این 
مهربانی  پیامبر  شعر  کنگره  دومین  برگزاری  از  پرداخت، 
و ارشاد اسالمی و  از وزارت فرهنگ  با حضور مهمانان ملی 
عراق،  کشورهای  و  ایــران  ادب  و  شعر  برجسته  های  چهره 

تا  شد  سبب  که  هندوستان  و  افغانستان  پاکستان،  ترکیه، 
شاهد وحدت و برادری باشیم، ابراز  خرسندی و اظهار کرد: 
بین  و  ملی  های  جشنواره  خالی  جای  اخیر  های  سال  در 
برای  و  شد  می  احساس  بلوچستان  و  سیستان  در  المللی 
این که بتوان این خأل را پر کرد برنامه ریزی های مختلفی در 
استان انجام شد. »حسین مسگرانی« افزود: امسال این کنگره 
به صورت بین المللی برگزار شد که عالوه بر حضور فرهیختگان 
کشورهای  دیگر  از  آثــار  ارســال  شاهد  استانی،  و  ملی  ادبــی 
اسالمی نیز  هستیم که تعدادی از برگزیدگان از خارج از کشور 
هستند. یکی از شاعران هم در این مراسم با بیان این که عنوان 
کنگره از وجود پیامبر اسالم)ص( یعنی مهر و رحمت برگرفته 
برای اسالم هراسی  امروز استکبار  شده است، تصریح کرد:  
بسیار تالش می کند و این فکر را در جهان ترویج می دهد، در 
حالی که پیامبر ما رحمت اللعالمین و واسطه فیض خداوند به 
عالم هستی است.  حجت االسالم »زکریا اخالقی« خاطرنشان 
شخصیت  توصیف  فارسی،  ادبیات  پربرکت  شاخص  کــرد: 
بزرگوار رسول اکرم)ص( است و نیاز است به شخصیت پیامبر 

این  امیدوارم  و  پرداخته  مختلف  های  جنبه  از  )ص(  اســالم 
جشنواره زمینه ای برای مطالعه بیشتر درباره پیامبر)ص( شود.
داور بخش ترکی آثار نیز در این مراسم گفت:  شعرهایی  که در 
بوده  روزانه  وظیفه  ادای  برای  شده  سروده   پادشاهان  وصف 
است، اما شاعران وقتی به نعت ا... رسول اکرم)ص( می رسند 

شعر رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد و شاعرانه می شود. 
دکتر »اسماعیل امینی« افزود: ارتباط شاعر و اهل سخن با 
دین و باورهای دینی نظیر ارتباطی نیست که به اجبار با اهل 

قدرت دارد، بنابراین برای شعر فارسی پیش و پس از اسالم 
مایه افتخار است که سخنگوی معنویت و حقیقت بوده است.

در  هم  استان  شعر  انجمن  رئیس  بهاری«  »محمدرضا  دکتر 
این کنگره با بیان این که  سیستان و بلوچستان دیاری کهن با 
فرهنگ و عظمتی به بلندای تاریخ و نخستین پرورشگاه مدنیت 
است که  قدمتی بیش از 9 هزار سال را در سابقه خود دارد و 
زبان شیرین پارسی پس از دو قرن سکوت از این خطه جانی 
دوباره گرفت، افزود: از نشانه های بارز فرهنگ یک ملت شعر 

است که از این نظر سیستان و بلوچستان جایگاه درخوری را 
به خود اختصاص داده است، زیرا شاهنامه قهرمانانش را از 
دل این دیار برگزیده است.الزم به ذکر است، در آیین آغازین 
این کنگره حجت االسالم »زکریا اخالقی«، دکتر »اسماعیل 
»سیدعباس  االسالم  حجت  و  دلبری«  »حسن  دکتر  امینی«، 
حسینی« به قرائت اشعاری در مدح پیامبر مهربانی پرداختند.  
این کنگره که از روز گذشته  در زاهدان آغاز شده است، امروز  

با معرفی برترین ها به کار خود پایان می دهد.

»سید ابوطالب مظفری« از شاعران مطرح و 
فعال افغانستان، مقوله نفاق دنیای اسالم 
و خشونتی را که منتسب به اسالم است از 
اعالم  ها  چالش  و  موضوعات  ترین  بزرگ 

کرد. 
بعد  و  اسالم  دنیای  نخست  درجه  در  گفت:  او 
کل جهان با آن مواجه است و از این رو اهمیت 
محور  هم  که  )ص(  اسالم  پیامبر  به  پرداختن 
از  هم  و  مسلمانان  میان  در  اجتماعی  وفــاق 
پیامبر مهربانی است،  و دین،  لحاظ شخصیت 
ضرورت برگزاری چنین کنگره ای را دو چندان 

می کند. 
و  هنر  زبان  با  باید  را  )ص(  پیامبر  وی،  نگاه  از 
قدیم  از  زیرا  شناساند  امروز  دنیای  به  ادبیات 
زبان  با  سنی  و  شیعه  از  اعم  شاعران  امــروز  تا 
و  مهر  ویژگی  و  )ص(  پیامبر  شخص  به  ادبیات 

عطوفت ایشان پرداخته و به آن تکیه کرده اند. 
و  ادبیات  طریق  از  که  است  بــاور  این  بر  وی 
عربی،  مختلف  کشورهای  در  توان  می  هنر 
ــان هــای  ــری ــه ج افــغــانــســتــان و پــاکــســتــان ک
چهره  دارد  ــه  الن ــری  گ افــراطــی  و  تکفیری 
دیگری از پیامبر )ص( را نشان داد، بنابراین 
و  ضــرورت  از  دیگر  ای  جنبه  مــوضــوع،  ایــن 
را  مهربانی   پیامبر  کنگره  برگزاری  اهمیت 

تشریح می کند.
وی اجتماع شاعران در زبان ها و فرهنگ های 
مختلف را زمینه ساز آشنایی و همگرایی بیشتر 
و  شاعران  هنرنمایی  برای  بستری  و  شاعران 
محک توانایی های اهالی ادبیات بیان کرد که 
در ارتقای سطح ادبیات ایران و جهان اثرگذار 

خواهد بود. 
 این شاعر نام آشنای افغانستانی که بر ضرورت 

این  از  هایی  کنگره  ــزاری  ــرگ ب
همسایه   کشورهای  در  دست 
ایران تاکید  دارد، به فعالیت 

ای  گریخته  و  جسته  های 
برگزار  کــشــورش  در  کــه 

کند  می  اشاره  است  شده 
بــه واسطه  ــد:   ــزای اف و مــی 

توجه  با  و  خــاص  شرایط 
گونه  این  که  امکاناتی  به 

کشورها الزم دارد، فعالیت 
ها در سطح محدودی شکل 

وجــود  ــن  ای ــا  ب اســـت،  گرفته 
مختلف  کشورهای  است  نیاز 
مورد  زاویــه   این  از  را  موضوع  

این  در  و  دهند  قــرار  بــررســی 
زمینه سرمایه گذاری کنند.

آغاز به کار دومین کنگره بین المللی شعر پیامبر مهربانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی : در 
سال های اخیر جای خالی جشنواره 

های ملی و بین المللی در سیستان و 
بلوچستان احساس می شد و برای این 

که بتوان این خأل را پر کرد برنامه ریزی 
های مختلفی در استان انجام شد
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