ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮﻧﻬﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮودآورده اﻧﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد و آﺋﯿﻦ
اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن،
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،رﺋﯿﺲ
داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ،اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﯿﺶ ،ﻣﻌﺎون ﺣﻮزه
ﻋﻠﯿﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺮان و ﻣﻌﺎون ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﭙﺎه اﻣﺎم ﺳﺠﺎد)ع( ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و
ﺟﻤﻌﯽ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻪ
ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﺒﺎدی زاده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﻮرﻋﻠﻤﺎی اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در
ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻌﯿﺎن و آﺋﯿﻦ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻬﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﮔﻤﻨﺎم و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ او ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮن ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻋﻠﯽ)ع( و ﮐﺘﺎب ﮔﻬﺮﺑﺎرش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮازی در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﻧﺴﺎن
ﺳﺎز و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎز در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

اوج ﺳﺨﻦ در ﮐﻼم اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﻓﺰود :اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( از زﻣﺎن
واﻗﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ﻫﻮﯾﺪا
ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﯽ)ع( در اﻧﻈﺎر ﻫﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻋﺮب
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﻌﺎرف ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ روی
آﻧﻬﺎ ﮔﺸﻮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( اوج ﺳﺨﻦ را
دارد.
ﻋﺒﺎدی زاده اداﻣﻪ داد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﮐﺘﺎب ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ داﻧﺎﯾﯽ از او ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮآن ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻﯾﯽ
دارد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ آن را ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ
ﺳﺎن ﻗﻄﺮه ای در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻋﻈﯿﻤﯽ اﺳﺖ و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻧﻬﺞ
اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻬﺞ
اﻟﺒﺎﻏﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ)ع( و ﮐﺘﺎب اﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻠﯽ)ع( دور ﺷﻮد.
راه اﻧﺪازی ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻮاﻧﯽ در ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺧﻮاﻧﯽ
راه اﻧﺪازی ﺷﻮد و اﻫﺪاف واﻻی اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
وارد داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد،
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻣﺒﻨﺎی
ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﮐﺘﺎب را در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ درﺳﺘﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺒﺎدی زاده اداﻣﻪ داد :ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮه اش ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻼم ﻋﻠﯽ)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
دﺳﺘﻤﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران دﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎه
ﮐﺎرﮔﺰاران اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎب دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد و ﺣﺎﮐﻤﺎن وﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران
ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﻣﺮوز اﮔﺮﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺴﯿﺮﻋﺎرﻓﺎن ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻬﯽ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﻢ ﮐﺮده راه اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﯿﻬﺎن

ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ درﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه و ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﺷﯿﺦ ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻤﺲ اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﯿﺶ ﻧﯿﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ)ع( ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﻮه و اﻟﮕﻮی ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻮه ای ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن
اﺳﺖ ،اﺳﻄﻮره ﺗﻘﻮا ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ،ﻗﻨﺎﻋﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از ارادﺗﻤﻨﺪان ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه و
ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ اﺣﺪی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﯽ)ع( را از آن ﺧﻮد
ﺑﺪاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﯿﺶ اﻓﺰود :اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺸﺮ از درک و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻠﯽ)ع(
ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ را ﯾﺎرای آن ﻧﯿﺴﺖ در درﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﺮان ﻋﻠﯽ)ع( و ﻋﻈﻤﺖ
اﯾﺸﺎن ﻏﺮق ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﻼم اﯾﺸﺎن ،ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺬاب ﺧﻮدش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻮه زﻫﺪ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺎم ﻣﺒﺎرﮐﺶ ﻋﻠﯽ)ع( ،ﻟﻘﺒﺶ ﺣﯿﺪر ،ﻧﺎم ﭘﺪر اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ و
ﻣﺎدرش ﻣﺎدر ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻃﺮف ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻫﺎﺷﻤﯽ اﺻﻞ
اﺳﺖ ،در ﻏﺰوه ﺑﺪر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻔﺎر
را وارد ﺟﻬﻨﻢ ﻧﻤﻮد در اﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد در آن زﻣﺎن
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)س( ﺷﻬﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪ ﻋﻠﯽ آن ﺷﺎﯾﻌﻪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽ
ﮐﺮد و در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روﺣﯿﻪ ﻣﯽ داد.

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮐﯿﺶ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﺪاﻟﺖ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎه در اﻣﻮر ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﻮرات ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﯽ ﺷﮏ ﮐﺘﺎب
ﺑﻼﻏﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ)ع( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد
ﮐﺮد از ﭼﺮاغ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ از ﭼﺮاغ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ در ﻓﺼﺎﺣﺖ و

ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮد
ﺷﯿﺦ ﯾﻌﻘﻮب ﺷﻤﺲ اﻓﺰود :ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزه در ﺧﻂ
اﻋﺠﺎز اﺳﺖ  ،ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و آﺛﺎر ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ ،ﻧﻈﺎم ﮐﻠﯽ
آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﻌﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ و دوﻟﺘﯽ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻗﻨﺎﻋﺖ و
ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم
ﻓﺮودآورده اﻧﺪ.

ﻋﻠﻤﺎی

اﺳﻼﻣﯽ

در

ﺑﺮاﺑﺮ

اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب

ﺳﺮ

ﺗﻌﻈﯿﻢ

در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮاز ﺧﺎﻧﻮاده دو ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن »آرزو ﺑﺎﻫﻮ« و »ﺳﻌﺎدت ﺳﺠﺎدﯾﺎن« داوران دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺣﺎﺟﺒﯽ ،ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم
و اﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﺣﺠـﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴـﻠﻤﯿﻦ ﺑﺎوﻗـﺎر ،ﺟﻌﻔـﺮی،
ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺧﺴﺮوی ﻧﯿﺎ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﺠﻤﻪ رواﻧﺘﺎب و راﺿﯿﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻘﺎم اول ،زﯾﻨﺐ ﻋﻄﺎءاﻟﻠﻬﯽ
ﻣﻘﺎم دوم و ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻧﻈﺮی ﻣﻘﺎم ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻫﺮا ﮐﻬﻮری و ﺳﻠﯿﻤﻪ ﺳﺎﻻری ﭘﻮر ،ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ اﺧﻮان ارﻣﮑﯽ ،ﻣﯿﻨﺎ
ﺻﻤﺪی ،ﺷﻤﺴﯽ درﺧﺸﻨﺪه ،زﯾﻨﺐ ﯾﻮﺳﻔﯽ ،ﻧﺠﻤﻪ اﻟﺴﺎدات ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﭘﯿﺸﻪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ
رﮐﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ و زﯾﻨﺐ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ اﺻﻐﺮﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ و ﻋﺒﺎس زارﻋﯽ ﻣﻘﺎم اول،
ﺳﯿﺪه ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﻌﻨﻮی و ﺻﻔﯿﻪ ﮔﺮﺟﯽ ﻣﻘﺎم دوم ،ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﺮی ﻣﻘﺎم
ﺳﻮم را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮد و ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻓﺮاﻫﺘﯽ ،ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﺸﮑﺎﺗﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﺢ آﺑﺎدی ،زﯾﻨﺐ ﺳﺎﻻری ،ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ و ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺳﻨﮕﺮزاده ،ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻏﻼﻣﯽ زارع زاده ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﯿﺞ ،ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺤﻮر ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﮐﺰﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺮﮐﺰ
ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﮐﯿﺶ ،ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺴﯿﺞ رﺳﺎﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی،
روزﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ و در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪات وﯾﮋه ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی و رﺳﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺰاز ﺣﺴﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﻨﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎم اول ،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ
،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﺳﻨﻘﺮزاده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺖ ﻣﻮﺷﻦ ،ﺣﻤﯿﺪ اﻣﺎﻧﺪادی در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺷﻦ دو ﺑﻌﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻧﻮروزی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﻨﺶ و ﺳﻤﯿﻪ
اﺣﻤﺪی ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

