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سخن گنجینه

بدیهي است اهانت به مقدسات اسالم و در رأس آنها جسارت 
به قــرآن کریم و پيامبر اعظم )ص( که در ســایه تبليغات 
سوء جریان هاي ضد دیني اتفاق مي افتد در بستر ناآگاهي و 
غفلت اذهان عمومي شکل مي گيرد؛ یعنی همان وجدان هاي 
خاموشي که باید بيدار شوند، قبل از آنکه اهانت به مقدسات 
به برنامه اي روزمره براي مبارزه با دین و دینداري تبدیل شود. 
هر چند اصل این فتنه بزرگ از سوي نظام سلطه جهاني 
و به منظور مبارزه با روحيه اســتکبار ستيزي برخاسته 
از دینداري برنامه ریزی و اجرا می شــود، اّما بستر مناسب 
شکل گيري این فتنه، ناآگاهي و جهل افکار عمومي بویژه 

در مغرب زمين است. 
مثالً آیا افکار عمومي جهان مي داند کتاب مقدسی که به 
دست یک سفيه بظاهر کشيش به آتش کشيده می شود، 
کتابي است که اهانت به مقدسات هر قومي حتی کافران 

را منع کرده است؟!1 
آیا ملت هــا مي دانند پيامبري که مورد اهانت قرار گرفته 
است نه تنها از جزئي ترین حقوق انسان ها بلکه از حقوق 
حيوانات و درخت ها و ضعيف تریــن موجودات نيز دفاع 
کرده اســت؟!2  همان پيامبري که با کتاب آسماني خود، 
پيامبران دیگر ادیان را نيز به جهان مي شناساند3.  همان 
رسولي که رسالت خود را در ادامه رسالت رسوالن پيش از 
خود مي داند4.  همان پيام آوري که مقدسات سایر ادیان را 
نزد امت خود گرامي  مي دارد. همان و فرستاده اي که ندای 

مهر و محبت و عدالت را سر مي دهد.
اما آیا ما توانســته ایم به همان شــيوه اي که او مقدسات 
ادیــان دیگر را نزد امتش عزت داده اســت، خود او را به 
جهانيان معرفي نمائيم؟ آیا در صفات و فضایل آن حضرت 
کوچکترین نقصي یافت می شــود که مانــع از معرفي او 
باشد؟! آیا او اسوه حسنه نيست؟!5آیا ما توانسته ایم بخش 
قابل توجهي از فضایل پيامبر اســالم )ص( را آنگونه که 
هست بشناسانيم؟ آیا او شــخصيتي نيست که خداوند 
او را »علی خلق  عظيم« خوانده اســت؟!6 آیا او »رحمهًْ 

للعالمين« نيست۷؟! 
اکنون وقت آن رسيده که از این فتنه بزرگ پرده برداري 
شود تا پيروان سایر ادیان بدانند که اهانت به پيامبر اسالم 
)ص( اهانت به تمام پيامبران الهي است. چرا که حضرتش 

مي فرمایند ؛ »اني بعثت التمم مکارم االخالق«8 .
آنها باید بدانند عروســک گردانان این خيمه شب بازي نه 

تنها مخالف اسالم بلکه مخالف همه ادیان هستند.
آیا به پيروان سایر ادیان آگاهی داده ایم آنهایي که از جهل 
و تعصب نادانان براي فتنه انگيزي استفاده مي کنند، چرا 
نمي توانند هيچ مسلماني را براي مقابله به مثل تحریک 
کنند؟! آیا افکار عمومي جهان فهميده است که مسلمانان 

اهانت به هر یک از پيامبران الهي را تحمل نمي کنند حتي 
اگر پيروان ظاهري آنها را در مقام اهانت به مقدسات خود 
ببينند؟! آیا جهانيان مي دانند که این خصوصيات پسندیدۀ 
مسلمانان ناشی از تعاليم رئوفانه پيامبر اعظم)ص( است؟! 
امروزه و در این شرایط که دشمنان دین از هر راهي براي 
فتنه انگيزي و تضعيف دین فعاليت مي کنند بر هر دینداري 
وظيفه شرعي است که به روشنگري افکار عمومي بپردازد. 
باید بستر فتنه انگيزي که همانا جهل و ناآگاهي است از 
بين برود. دشــمنان دین فهميده اند که اگر دعوت قرآن9 
بــراي گردهمایي دینمــداران عملي شــود جایي براي 
منفعت طلبي و استثمار ملت ها وجود نخواهد داشت. آنها 
با ترس از همين واقعيت در پي اختالف اندازي بين پيروان 
ادیان هستند همانگونه که با همين هدف مذاهب مختلف 

را نيز بر عليه هم مي شورانند.
حال وظيفه هر مســلماني این است که در هر جایگاه و 
مقامــي قرار دارد در حد توان خود به معرفي قرآن کریم، 
پيامبر اعظم )ص( و اهل بيت عصمت و طهارت )ع( بپردازد. 
و همانگونه که حضرت علي بن موســي الرضا )ع( فرمود: 

»فان الناس لو علموا محاسن کالمنا التبعونا«10.
در این راســتا مجمــع جهانی اهل بيــت)ع( با همکاری 
تعدادی از نهادهای فرهنگی هنری، دوره اول جایزه بزرگ 
پيامبر اعظم)ص( را در پنج بخش »فيلم کوتاه داستانی«، 
»مســتند کوتاه«، »پویانمایی«، »فيلم نامه« و »تأليف 
کتاب به زبان انگليسی« برگزار کرده است؛ که بخش های 

آن در دوره دوم بيشتر خواهد شد.
تا برگزاری این جشــنوارهـ  در خرداد ماه 1393ـ  مجله 
گنجينه مجمع دو شماره خود را به معرفی این جشنواره 

اختصاص خواهد داد.
و اینک اولين شماره.

سردبیر
پی نوشت ها
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2. نقل اســت که پيامبر)ص( فرمود: »شکستن شاخه درختان برابر است با 
شکستِن باِل فرشتگان«.

3. بقره/ 136: قولوا آمنا باهلل ومآ أنزل إلينا وما أنزل إلی إبراهيم و إســماعيل 
وإسحق ویعقوب واألسباط.

4. انی بعثت التمم مکارم االخالق. )مستدرک الوسایل/ ج 11/ص 18۷(
5. احزاب/21:لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوهًْ حسنه ...

6. قلم / 4: انک لعلی خلق عظيم.
۷. انبياء/10۷: و ما ارسلنک اال رحمهًْ للعاليمن.

8. مستدرک الوسایل / ج 11/ص 18۷.
9. آل عمران / 64: قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه الی کلمه ســواء بيننا و 
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10. بحاراالنوار / ج2/ص 30 و عيون اخبار الرضا)ع(/ ج1/ص2۷5.
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شهیق شیطان
نگاهی به توطئه جبهه استکبار 

در توهین به پیامبر اعظم)ص(
و مقدسات دینی



روزشامر مهم ترین اقدامات در
توهین به اسالم، پیامرب)ص( و مقدسات مسلمین

در سال های اخیر

اکتبر 1988  
 »سلمان رشدی«

نویسنده مرتد هندی 
با انتشار کتاب آیات 

شیطانی، دوره جدید 
اهانت به پيامبر)ص( را 

کليد زد.
در این دوره دشمنان 

حقيقت از ابزار فرهنگی 
و هنری سوء استفاده 

می کنند.

بهار 2005
 توهين به قرآن در 

اردوگاه گوانتانامو، خشم 
مسلمانان را در افغانستان 

و پاکستان برانگيخت و 
سبب مرگ 1۷ نفر شد.

سپتامبر 2005 
انتشار کاریکاتورهای 

پيامبراعظم)ص( در مجله 
دانمارکی یوالندرز پستن 

آغازگر دورۀ جدیدی از توهين 
هنری به پيامبر اعظم)ص( 

شد.

فوریه 2006  
یک مرد 61 ساله آلمانی 

آیه های قرآن را روی کاغذ 
توالت چاپ کرد و برای 22 

مسجد و انجمن فرهنگی 
مسلمانان آلمان فرستاد.

نوامبر 2007 
یک معلم زن بریتانيائی 

در سودان بر عروسکی به 
شکل خرس، نام پيامبر 

اکرم)ص( را گذاشت.

آگوست 2005 
یک زن و مرد 

صهيونيست،  سر بریده 
یک خوک را به مسجد 
یافا در فلسطين پرتاب 

کردند.

شهیق شیطان



آوریل 2011
»تری جونز« کشيش سفيه 
آمریکائی روز 20 مارس در 

فلوریدا یک نسخه از قرآن را 
سوزاند.

فوریه 2012
سربازان آمریکایی در بگرام کابل با 

توهين به قرآن و کتب اسالمی، خشم 
شدید مسلمانان افغان را باعث شدند.

سپتامبر 2012  
 کاریکاتورهای موهن  

مجدداً و این بار در 
روزنامه چارلی ابدو 

فرانسه منتشر شد.

فوریه 2012
سربازان آمریکایی تعدادی 
از نسخه های قرآن را برای 

سوزاندن به تاسيسات 
سوزاندن زباله منتقل 

کردند.

آگوست2012
طرفداران تيم فوتبال شالکه04 
آلمان، در ورزشگاه خانگی این 
تيم با سرودن شعری موهن بر 
عليه پيامبراکرم )ص(،  فضای 

ورزش را آلودند.

سپتامبر 2012 
پخش تيــزر فيلــم موهن بــه نام 
"معصوميت مســلمانان" بزرگترین 
خشــم جهانی عليه آمریکا را ایجاد 
کرد. قتل سفير آمریکا در ليبی تنها 

یک پيامد این اقدام بود.

سپتامبر 2012 
برنامه مضحک "محاکمه 
محمد" از سوی »تری 

جونز« برگزار شد.

سپتامبر 2012 
 کاریکاتورهای موهن یکبار 

دیگر و این بار در روزنامه 
ال خوییس اسپانيا منتشر 

شد.



 وجه تسمیه
ترجمه فارسی نام این فيلم، "معصوميت مسلمانان" یا "بی گناهی مسلمانان"  
اســت. ســازندگان با نامگذاری این فيلم در پی آن هستند که القاء کنند: 
مســلمانان در انجام خشــونت ها و ترورهای خود گناهی ندارند، بلکه افراد 
معصوم و ساده لوحی هستند کهـ  نعوذ باهللـ  با آموزه های پيامبر اکرم)ص( 

و دین اسالم، گمراه شده اند!
این فيلم پيش از پخش تيزر و جنجال جهانی آن، یک بار در 30 ژوئن 2012 
)10 تير 1391( در ســالنی کوچک در هاليوود به نام "سينما وینه" به شکل 
خصوصی نمایش داده شد. سپس مقرر گردید که در سالگرد حادثه 11 سپتامبر، 
یک تریلر بيش از 13 دقيقه ای از آن به نام "زندگی محمد)ص( رسول اسالم" 

در کليسای تری جونز )کشيش سفيه آمریکایی( به نمایش درآید.

تری جونز درباره پخش این فيلم در کليسایش گفت: "ساخت این فيلم و نيز 
برنامه ما برای پخش قسمتی از آن، برای حمله به مسلمانان نيست؛ بلکه برای 

نشان دادن نقش تخریبی ایدئولوژی اسالم است".

پخش در اینترنت و واکنش ها
اما عليرغم عدم پخش رســمی این فيلم موهن، یک تریلر 13 دقيقه و 50 
ثانيه ای از آن در فضای مجازی منتشر گردید. چون این کار از سوی قبطيان 
مهاجر مصری انجام شــد، نخستين واکنش ها عليه این اقدام از کشور مصر 

برخاست و سپس به ليبی، یمن و دیگر کشورها کشيده شد.
 شــخصيت های مسلمان، مسيحی و قبطی، ســاخت و پخش این فيلم را 
محکوم کردند. کاخ سفيد نيز از ساخت آن ابراز بی اطالعی کرد؛ اما مسلمانان 

مشخصات، داستان، عوامل و پشت پرده فیلم موهن 
قبطیـ  صهیونیستیـ   آمریکایی علیه پیامرب)ص( 

فعاالن ضد اسالم مقیم آمریکا با همکاری تعدادی از قبطیان مصری مهاجر در این کشور اقدام به ساخت فیلمی شرم آور در توهین به پیامبر اکرم)ص( و 
دین اسالم کردند.

این فیلم موهن، سخیف و بدون کمترین ارزش هنری که "معصومیت مسلمانان )Innocence of Muslims( " نام دارد یک فیلم آماتوری به کارگردانی شخصی 
به نام »ناکوال بیسلی ناکوال« با نام مستعار »سام باسیل« است و حاوی صحنه ها و توهین هایی به پیامبر اکرم)ص( است که زبان از بیان آنها شرم می کند.

آنچه در پی می آید توضیحات کاملی درباره این فیلم است که تیزری 14 دقیقه ای از آن پخش شد و جهان را به آشوب کشید.
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خشــمگين در مصر و ليبی، با حمله به نمایندگی های سياسی آمریکا در 
"قاهره" و "بنغازی"، سفير آمریکا در ليبی را کشتند.

دولت آمریکا که با خشم مسلمانان بيدارشده مواجه شد، تالش کرد خود را 
از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا می توان باور کرد که ساخت چنين فيلمی 
و نيز اقدامات مســتمر کشــيش دیوانه، بدون اطالع و رضایت مقامات کاخ 
سفيد انجام شده باشد؟ مخصوصاً اینکه »هيالری کلينتون« وزیر امور خارجه 
آمریکا در مورد فيلم موهن گفت: "این فيلم "نفرت انگيز" و "قابل سرزنش" 
است، اما آمریکا هرگز شهروندانش را از ابراز کردن دیدگاه هایشان هر چقدر 

هم که ناخوشایند باشند، باز نمی دارد"!
زمان این فيلم 2 ســاعت است اما بخش هایی چند دقيقه ای از آن به زبان 
انگليسی و نيز با دوبله به زبان مصری محلی بر روی شبکه ویدئویی "یوتيوب" 
)وابسته به شرکت آمریکایی گوگل( منتشر گردید و با وجود اعتراضات، حذف 
نشــد. این در حالی اســت که این شبکه مدعی است فيلم هایی که موجب 

خشونت شود یا توهين به احساسات عمومی باشد را منتشر نمی کند.
شرکت گوگل در توجيه این عمل در اقدامی عجيب اعالم کرد: "این کليپ با 
توجه به استانداردهای گوگل مشکلی ندارد)!( بنابراین در یوتيوب باقی خواهد 
ماند؛ اما دسترسی به آن در ليبی و مصر ناممکن خواهد شد چرا که چيزی که 
در جایی توهين آميز است، ممکن است در کشوری دیگر توهين آميز نباشد!!". 
این در حالی است که اعتراضات عليه این فيلم و تریلر آن تمام جهان را فرا 
گرفته است و همه ـ از مليت ها و کشورها و ادیان مختلف ـ به توهين آميز 

بودن آن اذعان کرده اند.

مشخصات فیلم 
)Innocence of Muslims :نام فیلم: معصوميت مسلمانان )به انگليسی

تهیه کننده، سناریست و کارگردان: ناکوال بيسلی ناکوال )به انگليسی: 
Nakoula Basseley Nakoula( با نام مستعار "سام باسيل".

بازیگران: مصعب حسن یوسفـ  تيم داکسـ  سيندی لی گارسياـ  ناکوال 
بيسلی ناکوالـ  آنا گورجیـ  )بقيه: نا شناس(.

.)Steve Klein :مشاور تولید و سناریو: استيو کلين )به انگليسی
محصول: 2011ـ  ایاالت متحده آمریکا.

محل تولید: اســتودیویی در هاليوود متعلق به "ژوزف نصراهلل" مسيحی 
آمریکایی.

زمان: 120 دقيقه.
بودجه: گفته می شود 5 ميليون دالر.

حامیان مالی: ادعا شده است صهيونيست ها و نيز یک مؤسسه قطری به نام 
"النور القابضهًْ".

حامیان معنوی: »عصمت زقلمه« ریيس دولت خودخوانده قبطی )با نام 
رسمی: هيئت عالی حکومت قبطيان مهاجر در آمریکا(ـ  »موریس صادق« 
وکيل قبطی دادگســتری و عضو دولت خودخوانــده مقيم آمریکاـ  »تری 
جونز« کشيش قرآن ســوز آمریکاییـ  »استيو کلين« ریيس مؤسسه ضد 
اسالمی "شهروندان نگران برای اولين متمم قانون اساسی" در کاليفرنيای 

آمریکا.

داستان فیلم
این فيلم با صحنه هایی از حمالت گروه های تندرو به یک داروخانه متعلق به 
پزشکی قبطی در مصر آغاز می شود. در این صحنه چند مسلمان با محاسن 
بلند با چوب و چماق به داروخانه این پزشک حمله می کنند. آنان در راه حمله 
ناجوانمردانه به این مغازه، یک زن مســيحی را به طرز فجيعی با تبر به قتل 
می رسانند. این افراد سپس مغازه مرد مسيحی را ویران نموده، بعضی اجناس 
را ســرقت می کنند و در نهایت با دستور یک روحانی سلفی، مغازه و اموال 

باقيمانده را به آتش می کشند.
 در تمام مدت این تهاجم وحشيانه، پليس و نيروهای نظامی مسلمان مصر 
تنها نظاره گر این حادثه هستند و حتی فرمانده آنان مانع از دخالت افرادش 
می شود و به آنها می گوید: "همه چيز مرتب است!". پس از آن هم مقامات 
مصری به جای کيفر دادن مهاجمان، 1400 نفر از مســيحيان را بازداشت 

می کنند و به گفته پزشک قبطی قصد دارند آنها را شکنجه کنند و بکشند!
 نکته جالب در این بخش، وجود مسجدی به نام "مسجد الرحمهًْ" در مسير 
حمله مسلمانان اســت که بر دیوارهای آن، شعار اسالم گرایان، اخوانی ها و 
انقالبيون کشورهای شمال آفریقاـ  یعنی "االسالم هو الحل"ـ  نوشته شده 

است.
پس از این افتتاحيه خشــونت بار، دختر نوجوان پزشک مسيحی که شاهد 
حمله فجيع مسلمانان افراطی به مغازه پدرش بوده است از دليل خشن بودن 
مسلمانان می پرسد و پدرش در پاسخ، به تخدیر مسلمانان به وسيله آموزه های 
اسالمی و تبدیل شدن آنان از "افرادی معصوم و بی گناه" به "تروریست هایی 

خطرناک" سخن می گوید.
از این سکانس، فيلم به زمان گذشته و حيات پيامبر اعظم)ص( در صدر اسالم 
منتقل می شــود و با پخش جلوه های خشن و نيز صحنه های مبتذل )که 
از بيان آنها معذوریم(، عالوه بر توهين به پيامبر اکرم)ص(، دین اسالم را به 
عنوان "سرطان" و مسلمانان را افرادی خشن، عقب مانده و طرفدار خونریزی 

نشان می دهد.
گذشته از صحنه های ســخيفی که ارزش بيان ندارد، یکی از شيطنت های 
این تيزر آن اســت که مســلمانان را افرادی شکنجه گر معرفی کرده است. 
در صحنه ای از این تيزر کوتاه، یک زن ســالخورده به نحو عجيبی شکنجه 
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می شــود؛ در حالی که در تاریخ اسالم چنين چيزی وجود نداشته است. در 
واقع، در این فيلم بســياری از جنایت هایی که نظاميان آمریکایی، اسرائيلی 
و غربی در ســال های اخير در حق مردم فلسطين، عراق و افغانستان انجام 
داده و در "گوانتانامو" و "ابوغریب" مرتکب شده اند را بی شرمانه به اسالم و 

مسلمانان نسبت می دهد. 
در ایــن فيلم نقش پيامبر)ص( را یک بازیگر با رفتاری کمدی و توهين آميز 
بازی می کند. بازیگران دیگر نيزـ  که لهجه قوی آمریکایی دارندـ  مسلمانان 
را به عنوان افرادی زشت رفتار و کسانی که بی دليل خشن هستند، به تصویر 

کشيده اند.
همچنين تالش شــده است تا نزول وحی بر پيامبر)ص( دروغ معرفی شود. 
قرآن کریم در این فيلم مخلوطی از آیات تورات است که یک راهب مسيحی 
آن را برای پيامبر نوشته است. این تهمت، تکرار شبهات بی پایه ای است که 
از صدر اســالم تاکنون به قرآن وارد شده ولی همواره در مقابل تحدی قرآن 
ـ که اگر راست می گویيد چند آیه مانند آن بياوریدـ  شکست خورده است.

روزنامه وال اســتریت ژورنال در توصيف این فيلم نوشت: فيلم "معصوميت 
مســلمانان" یک فيلم سياسي و نه مذهبي است و در آن از اسالم به عنوان 

سرطان یاد شده است.

کارگردان و سازنده واقعی این فیلم کیست؟
در ابتدای انتشار این فيلم در اینترنت، »سام باسيل« یک شهروند اسرائيلیـ  
آمریکایی ایاالت متحده کارگردان آن معرفی شد. بنا بر اطالعاتی که وی در 
تماس تلفنی با آسوشــيتد پرس اعالم کرد وی یک مشاور امالک و فعال در 
امور ساختمانی است که در کاليفرنياي جنوبي زندگي مي کند و 56 سال دارد. 
بررسی های اوليه نشــان داد که او یک دشمن قسم خورده اسالم است که 
ســابقه فعاليت عليه دین مبين را در ســال های گذشته نيز دارد. اما از آنجا 
که هيچ تصویر یا اطالعات دقيقی از باسيل منتشر نشد درباره اینکه این نام، 

حقيقی باشد تردید جدی به وجود آمد. 
باســيل از روز سه شــنبه 11 سپتامبر 2012 )21 شــهریور 1391( که با 
خبرگزاری آسوشيتدپرس، روزنامه صهيونيستی هاآرتص و روزنامه آمریکایی 
وال ستریت ژورنال مصاحبه کرد ناپدید شد. وی در این گفتگوها بار دیگر به 
دین اسالم توهين کرده و آن را "سرطان" خواند. وی همچنين اذعان کرد که 

فيلم او، یک بيانيه سياسی با هدف محکوم کردن اسالم بوده است.
وی همچنين ادعا کرد: "برای ســاخت این فيلــم 5 ميليون دالر از یکصد 
صهيونيســت اعانه جمع آوری شده است و با استفاده از 59 بازیگر و تيمی 
45 نفره در پشت صحنه، به مدت سه ماه در اواسط سال گذشته ميالدی در 

کاليفرنيا توليد شد".
اما با وجود این هزینه هنگفت، کيفيت فيلم بسيار پایين و دکورها و صحنه ها 
بسيار آماتوری و پيش پا افتاده است؛ امری که عالمت سؤال بزرگی نيز درباره 

واقعيت داشتن این ادعا یا چگونگی هزینه کرد این مبلغ ایجاد کرده است.
اطالعات بعدی درباره هویت »ســام باسيل« مشــخص کرد که بر خالف 
ادعاهای اوليه، ســازنده این فيلم، یک شــهروند دیگر ایاالت متحده به نام 
 »)Nakoula Basseley Nakoula :ناکوال بيسلی ناکوال )به انگليســی«

است.
ناکوال بيســلی ناکوال پيش از این به آسوشيتدپرس گفته بود که تنها مدیر 
قسمت لجستيک شرکت ســازنده این فيلم بوده و نقش کاملی در ساخت 
فيلم موهن به پيامبر)ص( نداشته است. وی نيز سازنده اصلی فيلم را »سام 

باسيل« معرفی کرده بود.

اما پس از چند روز یک مقام آمریکایی گفت: شخص »ناکوال« سازنده اصلی 
فيلم است. سپس مقامات پليس آمریکا نيز تأیيد کردند که ناکوال همان سام 

باسيل بوده و نویسنده و کارگردان فيلم موهن ضداسالمي است.
سایت اسرائيلی تایمز آف اسرائيل هم به نقل از مسؤوالن آمریکایی نوشت که 
آنها در اسناد رسمی هيچ شخصی را با نام »سام باسيل« در کاليفرنيا نيافته 
اند. نام این فرد در هيچ مجوز خرید و فروش منازل ثبت نشده و هيچ تلفنی 

هم به نام او نيست.
عالوه بر این، خبرگزاری آسوشــيتدپرس پس از آنکه با شخصی که خود را 
»سام باسيل« معرفی کرده بود مکالمه کرد تلفن همراه او را ردیابی نمود و 
متوجه شد فردی که خودش را باسيل معرفی کرده در نزدیکی محل سکونت 
»ناکوال« اقامت دارد. این موضوع هم مؤیدی بر این شد که »ناکوال« و »سام 

باسيل« هر دو یک نفر هستند.
ناکوال که ســابقه کيفري دارد نام هاي جعلي بســياري دارد؛ از قبيل مارک 
 Mark Basseley Youssef,( باسلي یوسف، یوسف ام. باسلي، نيکوال باسلی
 BACILE ایــن نام ها با نام .)Yousseff M. Basseley, Nicola Bacily

شباهت دارد.
وی در یک کالهبرداري از حســاب هاي بانکي شــرکت داشــته است که 
شماره هاي تأمين اجتماعي را به سرقت مي برده اند. وی به دليل این جرایم 
در سال 2010 محاکمه و به پرداخت ۷90هزار دالر جریمه و 21 ماه زندان 
و محروميت از استفاده از اینترنت به مدت 5 سال محکوم شد. گفته می شود 

که وي داستان این فيلم موهن را در مدت همين حبس نوشته است.
درباره دین وی نيز اطالعات متفاوتی وجود دارد. در حالی که ناکوال بيسلی 
در ابتدا "یک شهروند یهودی آمریکا" معرفی شد، یک نشریه کانادایی وی 
را یک مســيحی قبطی با تبار مصری معرفی و تلفظ صحيح نام او را "نقوله 

باسلی نقوله" اعالم کرد.
»استيو کلين« مشاور توليد این فيلم هم در گفتگویی تلویزیونی در آمریکا 
درباره هویت کارگردان آن تأکيد کرد: "باســيل اسرائيلی نيست. باسيل نام 
مســتعار گروهی از مسيحيان عرب و آمریکایی است که قبال در خاورميانه 

فعاليت داشته و توافق کرده بودند که فيلمی ضد اسالم توليد کنند".
وی تصریح کرد: "فردی که خود را به عنوان ســام باسيل معرفی کرده، یک 
قبطی اســت که از ترس جان خانواده خــود در مصر، نامش را پنهان کرده 

است".
سرانجام در روز جمعه 24 شهریور 1391 ثابت و محرز شد که هویت واقعی 
سازنده این فيلم "ناکوال بيسلی ناکوال" یک قبطی مصری ساکن کاليفرنيا 
است. وی تهيه کننده، نویسنده و کارگردان فيلم موهن به پيامبر)ص( است 

که در آن بازی نيز کرده است.

بیسلی: از ساخت این فیلم پشیمان نیستم
پس از فاش شدن هویت واقعی کارگردان این فيلم شيطانی و ضد اسالمی، 

وی اعالم کرد که از ساخت این فيلم پشيمان نيست!
ناکوالی 55 ساله گفت: "من سازنده این فيلم و همان کسی هستم که تيزر 
13 دقيقه ای این فيلم را در اینترنت قرار دادم و در حال حاضر به فکر انتشار 

کل این فيلم هستم!!".
وی ضمن اشــاره به مرگ سفير و سه دیپلمات آمریکایی دیگر در ليبی در 
جریان تظاهرات صورت گرفته در اعتراض به این فيلم موهن، اعالم کرد: "من 
بابت این فيلم تأسف نمی خورم؛ من از کشته شدن سفير آمریکا غمگين شدم 

اما از ساخت این فيلم پشيمان نيستم!".
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تهيه کننده فيلم موهن به پيامبر در پاســخ به این ســؤال که آیا از اینکه 
خشــونت ایجاد شده در واکنش به این فيلم، شهروندان آمریکایی را هدف 
بگيرد، احساس پشــيمانی می کند یا خير، گفت: "بله، من احساس گناه 
می کنم آمریکا هيچ ربطی به این موضوع ندارد و در حال تحمل پيامدهای 
فيلمی اســت که هيچ ارتباطی با آن ندارد. من در ســال 1994 ميالدی 
کتابی درباره اســالم منتشر کردم که احزاب خاصی را تحت تأثير قرار داد؛ 
آنها از من خواستند که این کتاب را به یک فيلم تبدیل کنم و من این کار 

را کردم".
ناکوال بيسلی ناکوال روز شنبه 25 شهریور 1391 خود را به نيروهای پليس 
لس آنجلس تســليم کرد و در مرکز اصالح و تربيت فدرال در کاليفرنيا مورد 

بازجویی قرار گرفت.
ناکوال که در هنگام انتقال به کالنتری، با کاله، روبند و عينک صورت خود را 
پوشانده بود پس از بازجویی از سوی پليس آمریکا اعالم کرد: "من به خانه 
محاصره شــده ام باز نمی گردم و ترجيح می دهم در یک مکان سری مخفی 

شوم".

سوء استفاده کارگردان از عوامل فیلم؟!
در هميــن حال تعدادی از بازیگرانــی که در این فيلم ایفای نقش نموده اند 
ادعا کردند که عوامل فيلم از آنچه ســازنده آن دنبال می کرده است، مطلع 
نبوده اند و مدعی شدند که »ناکوال باسيلی« آنها را در ساخت این فيلم فریب 
داده است. به ادعای آنها، نه تنها به آنها گفته شد که اسم فيلم »جنگجویان 
صحرا« اســت بلکه پس از ساخت فيلم صدای آنها دوبله شده و هر جا که 
اسم »مستر جورج« )نام شخصيت  اصلی فيلم( برده شده، نام او به »محمد« 

تغيير یافته است.
مثالً یک بازیگر زن فيلم می گوید که به وی گفته نشــده بود که این فيلم 
درواقع درباره چيســت؛ بلکــه در زمان فيلمبــرداری، "جنگجویان صحرا 
)Desert Warriors(" نام داشته و زمان آن نيز مربوط به صدها سال پيش 

از والدت پيامبر)ص( و مکان آن مصر بوده است.
این بازیگر که »سيندی لی گارســيا« نام دارد تصریح کرد: "قرار نبود این 
فيلم کاری به مذهب داشته باشد، بلکه قرار بود نشان دهد که شرایط مصر در 
2000 سال پيش چگونه بوده است! در این فيلم چيزی در رابطه با ]حضرت[ 
محمد)ص( و یا مسلمانان نبود. من عليه کارگردان فيلم اقامه دعوی خواهم 

کرد".
وی درباره هویت کارگردان فيلم موهن هم گفت: "او خود را ســام باســيل 

معرفی کرد و گفت که یک مصری االصل است". 
»تيم داکس« بازیگر فيلم هاي مبتذل و درجه چندم آمریکایی هم که نقش 
یک عرب خونریز را در این فيلم ایفاء کرده اســت نيز ادعا مي کند که گول 

خورده اســت. به گفته وی  او برای بــازی در فيلم "جنگجویان صحرا " یا 
"طوفان بيابان" قرارداد بسته بود و کاراکتر او کامالً با بخشی که در یوتيوب 

پخش شد متفاوت است.
داکس که معموالً در نقش افراد تنومند و خشن بازی می کند  افزود: "صداهاي 

فيلم هم دوبله است و من شک دارم که صدای خودم در فيلم باشد". 
یکی دیگر از اعضای گروه سازنده فيلم موهن هم که به دالیل امنيتی خواست 
تا نامش فاش نشود، به شبکه سی ان ان ابراز داشت: "تمام عوامل فيلم بشدت 
ناراحت هستند و احساس می کنند تهيه کننده فيلم از آنها سوءاستفاده کرده 
اســت. ما از این فيلم حمایت نمی کنيم و درباره مقصود و منظور آن دچار 
گمراهی شدیم. ما از بازنویسی های فيلمنامه و دروغ هایی که به عوامل فيلم 

گفته شد، شوکه شده ایم".
همچنين بيانيه ای از ســوی عوامل فيلم منتشــر و در آن اعالم شده است 
که نام پيامبر)ص( و هرچه که مربوط به اســالم است، پس از پایان مراحل 
فيلمبرداری به فيلم مزبور اضافه شده است. همچنين دیالوگ های اهانت اميز 
فيلم مزبور در زمان فيلم برداری ضبط نشده اند بلکه آن نيز بعداً به وسيله دوبله 

تغيير داده شده و جایگزین دیالوگ های اصلی شده اند.
این بيانيه تأکيد کرده است که سام باسيل کارگردان فيلم از عوامل سازنده 
آن سوءاســتفاده کرده است. در این بيانيه آمده است: "ما پشت هيچ کدام 
از قضایاي این فيلم نبوده  ایم. ما از اتفاقاتي که رخ داده اســت بسيار ناراحت 

هستيم".

آیا فیلم کامل اصالً وجود دارد؟
پس از باال گرفتن خشــم مســلمانان در سراســر جهان، برخی رسانه های 
آمریکایی و صهيونيستی و نيز همراهان آنان در منطقهـ  مانند شبکه سعودی 

العربيهـ  درباره اصل وجود یک فيلم کامل تشکيک کردند.
سایت شــبکه العربيه در گزارشی تحت عنوان "خبر غافلگيرکننده .. فيلم 
توهيــن آميز اصال وجود ندارد" نوشــت: "آنچه از این فيلم ســينمایی در 
شــبکه های اینترنتی تبليغ شد کمتر از ربع ســاعت با بازیگری ضعيف و 
حقه های ســينمایی ابتدایی است. این همه چيزی است که تا این لحظه به 
شکل بخش هایی غيرمرتبط با یکدیگر از فيلم توهين آميز عليه پيامبر)ص( 

در یوتيوب منتشر شده است".
این رســانه ها ادعا دارند: "آمریکایی ها برای آگاهی از هویت سازندگان این 
فيلم به تکاپو افتاده اند تا به پشــت پرده این جنجال پی ببرند؛ ولی خود را 
در محاصره شــبکه ای از دروغ ها یافتند که اساساً وجود خارجی فيلم را زیر 

سؤال می برد".
اما این فرافکنی ها به دالیل متعدد مردود است؛ از جمله:

1. بازیگرانی که تاکنون شناســایی شده اند اعتراف کرده اند که در یک فيلم 
کامــلـ  ولی با موضوع و نامی دیگرـ  بازی کرده اند؛ نه در یک کليپ چند 

دقيقه ای.
2. کشيش سفيه تری جونز با صدور بيانيه رسمی، به ساخته شدن این فيلم 
با هدف نشان دادن نقش تخریبی ایدئولوژی اسالم اذعان کرد و اعالم نمود 

که یک بخش از آن در کليسای وی به نمایش در خواهد آمد.
3. همانطور که در خبر العربيه آمده است آنچه در تریلر یوتيوب وجود دارد 
"بخش هایی غيرمرتبط با یکدیگر"  اســت. در حالی که اگر فيلمی وجود 
نداشت و فقط همين قطعه 13 دقيقه  و چند ثانيه بود نباید بخش های آن 

تکه تکه و غير مرتبط می بودند.
4. اگر فيلمی وجود نداشت و تنها یک کليپ ناقص ساخته شده بود، اول از 
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همه دولت آمریکا ـ که منافعش در تمام جهان به خطر افتاده است ـ آن را 
اعــالم می کرد؛ در حالی که دولتمردان آمریکا با "نفرت انگيز" خواندن این 

فيلم، مسلمانان را به خویشتنداری دعوت می کنند.
5. بنا بر گزارش رســانه هایی همچون دیلی تلگراف و اسکای نيوز این فيلم 
شخصيت پيامبر اکرم)ص( را به طرزی طنزگونه ترسيم کرده  است و مسائلی 
را نشان می دهد که زبان از بيان آن شرم دارد. واضح است که این موارد در 
یک کليپ 13 دقيقه ای که بيش از 2 دقيقه از آن هم در زمان معاصر سپری 

می شود قابل انعکاس نيست.
6. و باالخره مهمتر از همه اینکه خود ناکوال بيســلی سازنده این فيلم، پس 
از افشــای هویت خود گفت: من کسی هستم که این تریلر13 دقيقه ای را 
منتشر کردم و آن را در اینترنت قرار دادم و در حال حاضر به فکر انتشار کل 

این فيلم هستم!

آشنایی با حامیان فیلم
گروه موســوم به "قبطیان مهاجــر": »دکتر عصمت زقلمــهًْ« از 
شخصيت های قبطی مهاجر و ساکن در آمریکا، در سال گذشته ميالدی با 
ادعای اینکه مسيحيان قبطی مصر در معرض ظلم و قتل هستند "حکومت 
قبطي در تبعيد" را تشکيل داد و خود را ریيس آن اعالم کرد. دیگر مقامات 
این دولت خودخوانده، »مستشار موریس صادق« مدیر اجرایی، »مهندس 
نبيل بسادهًْ« دبيرکل و »مهندس إیليا باسيلي« هماهنگ کننده بين المللی 

آن هستند.
اما رهبران قبطی مقيم مصر، با رد تشکيل این دولت، اعالم کردند که زقلمهًْ 

و موریس را نماینده خود نمی دانند.
موریس صادق که وکيل دادگســتری است تيزر فيلم موهن را در وب الگ 
شخصي خود به نمایش گذاشت. این افراطي قبطی که در واشنگتن زندگي 
مي کند به آسوشيتدپرس گفت: "این فيلم را به نمایش گذاشتم تا مشکل 
قبطي ها و رنج آن ها از مسلمانان را نشان دهم". صادق که یکي از دوستان 
نزدیک تري جونز اســت قرار بود تــا از طریق رابط هاي خود این فيلم را در 
تلویزیون هــاي مصر به نمایش بگذارد. او همچنين در مصاحبه اي با رویترز 
هدف خود از نمایش فيلم را نشــان دادن خطر اسالم براي مسيحيت اعالم 
کرده است. انتشار فيلم در وبالگ او اولين جرقه تظاهرات گسترده مصری ها 

را زد.
انگليسی:  )به  "استیو کلین" 
Steve Klein(: یــک نظامي 
زمــان جنگ ویتنام مؤسســه 
اســالمي  ضــد  و  افراطــي 
 Courageous Christians
کــرد.  تأســيس  را   United
او هم اکنــون ریيس مؤسســه 
 Concerned Citizens for
 the First Amendment
است که در کاليفرنيا فعال بوده 

و افراطي و ضد اســالمي اســت. این گروه به تازگي با کميته اي مسيحي و 
افراطي همکاري داشته است که در مدارس کاليفرنيا حضور داشته و به پيامبر 
اعظم)ص( توهين مي کرده اند. گفته می شــود کلين به دنبال ترویج رعب و 
وحشت از اسالم در بين جوانان آمریکایي است و به مدارس کاليفرنيا مي رود 
و عليه اسالم صحبت مي کند. این مسيحی افراطی، مسيحيان خاورميانه و 

شمال آفریقا را تشویق به اقدامات نظامي عليه مسلمانان مي کند. او به مناطق 
مختلف سفر مي کند و مردم را به اقدام عليه مسلمانان تحریک می کند.کلين 
در یکي از سخنراني هاي ضد اسالمي خود در مارس 2011  گفت: "  چرا ما 
باید مثل زن ها رفتار کنيم؟ چرا باید بترسيم؟ چرا اجازه نمي دهيد ما کار خود 

را بکنيم) قتل مسلمان ها(؟". 
در مصاحبه اي با پایگاه تحليلي آتالنتيک، کلين به خود افتخار کرده که به 
دنبال شکار مسلمانان است:"بعد از یازده سپتامبر من به دنبال تروریست ها 
گشــتم و آن ها را نيز پيدا کردم، خيلي آسان بود". او در صفحه فيس بوک 
خود در ســال 2011 نوشت: "ما با اسالم در حال جنگ هستيم، این جنگ 
تا پاي مرگ ادامه دارد و ما باید آماده باشيم". او در یکي از پست هاي دیگر 
خود در فيس بوک اسالم را به "سرطان" تشبيه و ادعا کرده است که جنگي 
مقدس در راه بوده که نشــانه هاي آن را مي تــوان در همه جا پيدا کرد". او 
از ســال 199۷ آغاز جنگ مقدس خود عليه اســالم را اعالم کرده است و 
دائما در بيرون مدارس اسالمي و مساجد پالکاردهایي در دست داشته و به 
مسلمانان توهين مي کند. کلين زماني که تري جونز اقدام به آتش زدن قرآن 
کرد نيــز از وي حمایت کرد. این فرد افراطي در مدارس کاليفرنيا به دنبال 
تهييج دانش آموزان و ایجاد ترس در ميان آن ها از اســالم است. کلينـ  که 
گفته مي شود مشاور فيلم نامه "معصوميت مسلمانان" بوده استـ  مي گوید 
که نام واقعي ســام باســيل را نمي داند، اما ادعا کرده است که باسيل از وي 
براي همکاري در فيلم درخواســت کمک کرده است. دليل انتخاب وي این 
بوده است که با گروه هاي افراطي مسيحي در جنوب کاليفرنيا رابطه داشته 
است. وی می گوید: "سام باسيل درباره من تحقيق کرد و به سراغ من آمد. 
مسيحيان خاور ميانه و جوامع یهودي به من اعتماد دارند". پس از جنجال 
و رســوایی اخير، استيو کلين در مصاحبه اي با روزنامه انگليسی دیلي ميل 
گفت: "کسانی  که سفير آمریکا در ليبی را کشتند گناهکارند نه من! کساني 
که دست به تظاهرات زده و سفارت آمریکا را تسخير مي کنند باید احساس 

شرم کنند نه من!".
انگليســی: )بــه   "تــری جونز" 

یــک  کشــيش   :)Terry Jones
کليســای کوچکی در ایالت فلوریدا 
بيــن  در  جایگاهــی  وی  اســت. 
مسيحيان آمریکا ندارد و در کليسای 
محلی او تنها حــدود 20 و حداکثر 
50 نفر حاضر می شــوند. وی از 11 
ســپتامبر ســال 2001 تاکنون به 
همراه همسرش در کليسایی کوچک 
در شــهر "گينســویل" حمله عليه 

جهان اسالم را آغاز کردند. جونز در نهمين سالگرد حمالت یازده سپتامبر 
خواســتار برگزاری مراسم قرآن سوزی شد و ســرانجام پس از غائله های 
رســانه ای فراوان و کسب شــهرت منفی جهانی، در روز 20 مارس 2011 
این کار موهن را انجام داد. عواقب این کار ابلهانه وی گریبانگير آمریکائيان 
مقيم کشــورهای اسالمی و کارکنان سازمان ملل شــد؛ و فقط در "مزار 
شریف" افغانستان دست کم 12 نفر از نيروهای سازمان ملل کشته شدند. 
تری جونز از ســوی رهبران دینی مســيحيت نيز مردود است و عالوه بر 
محکوميت رسمی وی از سوی "واتيکان"، روحانيون مختلف مسيحی نيز 
اقدامات ابلهانه وی را نفی کرده اند. وی پس از آنکه با سوءاستفاده از غائله 
ســوزاندن قرآن در دو سال گذشته، از یک کشيش روستایی به یک چهره 
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جهانی تبدیل شــد یک ســال بعد نيز تبليغات شدیدی را آغاز و سرانجام 
نســخه ای از قرآن را به آتش کشــيد. او سال گذشته نيز نمایش مضحک 

"محاکمه بين المللی پيامبر)ص(" را به راه انداخت.
"خالد عبداهلل": مجري تلویزیوني شــبکه النص مصر اســت و افکاري 
ضد اســالمي دارد. او در تاریخ 8 سپتامبر اقدام به پخش تریلر فيلم موهن 
ازتلویزیون خود  کرد که باعث موج اصلي تظاهرات ها  شد. خالد از هر فرصتي 
اســتفاده مي کند تا به اسالم و مسلمانان حمله کند. او در زمان انقالب 25 
ژانویه مصر نيز بســيار اعتراض کرده و کساني که در زمان انقالب در ميدان 
تحریر قاهره جمع مي شدند را "بچه هاي بي ارزش" خطاب کرده بود. خالد 
عبداهلل جمهوری اســالمی ایران را نيز خطري به مراتب بزرگ تر از یهودیان 

می داند! 

سازنده فیلم موهن به پیامبر اکرم)ص( از زندان آزاد شد! 
»ناکوال بيسلی ناکوال« با نام مستعار »سام باسيل« سازنده فيلم موهن که 
به جرمی دیگر راهی زندان شده بود، روز پنجشنبه 4 مهرماه 1392 از زندان 

آزاد شد.
باسيل 56 ساله که با اتهام کالهبرداری بانکی روبرو شده بود ماه نوامبر سال 
گذشته و پس از عدم تبعيت از مفاد آزادی مشروطش از زندان، مجدداً حبس 

شد.
سخنگوی اداره فدرال زندان به خبرگزاری رویترز گفت: بيسلی روز پنجشنبه 
از منطقه ای افشــا نشــده در لس آنجلس پس از طی کردن محکوميت 12 

ماهه اش آزاد شد.
بازپرس های فدرال در کمال تعجب تأکيد کردند که دستگيری ناکوال ارتباطی 
با محتوای فيلمی که وی ساخته نداشته است بلکه وی به خاطر تخلف از مفاد 

آزادی مشروطش به زندان فرستاده شده است.

سازنده »معصومیت مسلمانان« دوباره فیلم توهین آمیز می سازد
به گزارش خبرگزاری اهل بيت)ع(ـ  ابناـ  »ناکوال بيسلی« تنها چند روز پس 
آزادی، در کمال گســتاخی اعالم کرد به زودی ســاخت فيلم جدید خود با 

موضوع "تروریست های مسلمان" را آغاز خواهد کرد.
او پيش از آزادی نيز در زندان بر مواضع قبلی خود در ساخت فيلم "معصوميت 

مسلمانان" پافشاری کرده بود.
او در مصاحبه با روزنامه نيویورک تایمز گفت: من به هيچ وجه از ساخت آن 
فيلم پشيمان نيستم.من پيش از نوشتن فيلمنامه این فيلم، کامال فکر کرده ام 

و می دانستم که باید خود را قربانی خشمی عمومی کنم تا پيامی که به آن 
ایمان دارم را به گوش مردم آمریکا و دیگر کشورهای جهان برسانم. آرزویم 
این است که فيلمم در سطح گسترده تری اکران شود تا بتوانم پيام آن را در 

سطحی وسيع تر به گوش همگان برسانم.
به گزارش هاليوود ریپورتر، ناکوال هم اکنون در جســتجوی شریکی است تا 
بتواند یک فيلم جدید و یک برنامه تلویزیونی درباره ریشه تروریسم اسالمی 

بسازد.
ناکوال در مصاحبه با این نشــریه سينمایی گفت: من از همين جا به تمامی 
تهيه کنندگان، کارگردانان و بازیگران هاليوود می گویم که شــرم بر شما! از 
حادثه 11 سپتامبر به بعد تا چه اندازه توانسته اید درباره تروریسم پيام رسانی 
کنيد؟ انگليسی من چندان خوب نيســت ولی من گنجينه ای از اطالعات 
هســتم! از همين جا می پرسم: آخر هاليوود کجاســت؟ همه شما مسئول 

هستيد، من هم اکنون به یک پخش  کننده نترس نياز دارم.
او در ادامه متذکر شــد: من از زمان کشــته شدن اعضای سفارت آمریکا در 
بنغازی همه چيزم را از دست دادم ، سه فرزندم از اینکه با من صحبت کنند 
می ترســند و من مجبور شدم بدون هيچ پولی در کليسایی واقع در جنوب 

کاليفرنيا زندگی کنم تا شاید غذا و سرپناهی داشته باشم! 

دستگاه قضایی آمریکا دستور حذف "فیلم موهن به پیامبر)ص(" از 
یوتیوب را صادر کرد

دســتگاه قضایی آمریکا روز چهارشنبه ۷ اسفند 1392دستور داد فيلم ضد 
اسالمی »معصوميت مسلمانان« از شبکه یوتيوب برداشته شود.

یک دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم دادگاه بدوی را که برداشتن فيلم 
»معصوميت مسلمانان« را از یوتيوب رد کرده بود، لغو کرد.

شکایت برای برداشتن این فيلم از یوتيوب توسط »سيندی لی گارسيا« یکی 
از بازیگران این فيلم به دادگاه ارائه شده بود. وی در شکایت خود اعالم کرده 
بود درباره موضوع فيلم فریب خورده اســت و بر اساس حقوق بازیگری خود 

برداشته شدن فيلم را از یوتيوب خواستار است.
دادگاه تجدید نظر درباره تصميم خود اعالم کرد ناکوال بيسلی کارگردان فيلم 

از قوانين ضمنی استفاده از بازیگر پا فراتر گذاشته است.
قضات همچنين اعالم کردند در صورت برداشــته نشــدن فيلم از یوتيوب 
خسارت های غير قابل جبرانی ممکن اســت به بار آید زیرا شاکی به مرگ 

تهدید شده است.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
قال اهلل العزیز الحکيم: یُریدوَن لُِيطِفئوا نوَراهللِ بِاَفواِهِهم واهللُ ُمِتمُّ نورِه َولوَکِرَه 

الکافِرون
ملت عزیز ایران!

امت بزرگ اسالم!
دست پليد دشمنان اسالم بار دیگر با اهانت به پيامبر اعظمـ  صلی اهلل عليه 
و آله و ســلمـ  کينه عميق خود را آشــکار ساخت و با اقدامي جنون آميز و 
نفرت انگيز، خشم مجموعه هاي خبيث صهيونيستي را از تأللؤ روزافزون اسالم 

و قرآن در جهان کنونی نشان داد. 
در روسياهي عامالن این جنایت و گناه بزرگ همين بس که مقدس ترین و 
نوراني ترین چهره ميان مقدسات عالم را آماج یاوه هاي مشمئزکننده خویش 

ساخته اند.
پشــت صحنه این حرکت شرارت بار، سياســت هاي خصمانه صهيونيسم و 
امریکا و دیگر سران استکبار جهاني است که به خيال باطل خود می خواهند 
مقدسات اسالمي را در چشم نسل هاي جوان در دنياي اسالم از جایگاه رفيع 
خود فروافکنده و احساسات دیني آنان را خاموش کنند. آنان اگر از حلقه هاي 
قبلي این زنجيرۀ پليدـ  یعني ســلمان رشدي و کاریکاتوریست دانمارکي و 
کشيش هاي امریکایي آتش زننده قرآنـ  حمایت نمی کردند و ده ها فيلم ضد 
اسالم را در بنگاه هاي وابسته به سرمایه داران صهيونيست سفارش نمی دادند، 

امروز کار به این گناه عظيم و غيرقابل بخشش نمی رسيد. 
متهم اول در این جنایت، صهيونيســم و دولت آمریکا است. سياستمداران 
آمریکا اگر در ادعاي دخالت نداشــتن خود صادقند باید عامالن این جنایت 
شنيع و پشتيبانان مالي آن را که دل ملت هاي مسلمان را به درد آورده اند، به 

مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند.
برادران و خواهران مســلمان در سراســر جهان نيز بدانند که این حرکات 
مذبوحانه دشــمنان در برابر بيداري اســالمي، نشانه عظمت و اهميت این 

خيزش و مبّشر رشد روزافزون آن است؛ واهلل غالٌب علي امره.
سید علی خامنه ای
23شهریور1391

در پي اهانت نفرت انگیز دشمنان اسالم به ساحت نوراني پیامبر اعظم 
)ص("حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای" رهبر معظم انقالب اسالمي پیام 

مهمی خطاب به ملت ایران و امت بزرگ اسالم صادر کردند.
ایشان در این پیام، پشت صحنه این حرکت شرارتبار را سیاستهاي 

خصمانه ي صهیونیسم، امریکا و دیگر سران استکبار جهاني خواندند و 
با تشریح دالیل کینه ورزي صهیونیستها نسبت به اسالم و قرآن، تاکید 

کردند: سیاستمداران آمریکا اگر در ادعاي دخالت نداشتن خود صادقند باید 
عامالن این جنایت شنیع و پشتیبانان مالي آن را که دل ملتهاي مسلمان را 

به درد آورده اند، به مجازات متناسب با این جرم بزرگ برسانند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمي به این شرح است:

پيام رهرب معظم انقالب 
در پی اهانت نفرت انگيز 
به ساحت نورانی 
پيامرب اعظم)ص(
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در پی ساخت فیلمی شرم آور در توهین به پیامبر اکرم)ص( و دین اسالم در 
آمریکا، مجمع جهانی اهل بیت)ع( با صدور دو بیانیه شدیداللحن این جنایت 

فرهنگی را محکوم کرد. متن کامل بیانیه اول به شرح زیر است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
َّْوا ُمدبِِرینـ  مسلّماً تو نمی توانی  َعاء إَِذا َول مَّ الدُّ "إنََّک ال تُسِمُع الَموتَی َوال تُسِمُع الصُّ
ســخنت را به گوش مردگان برســانی، و نمی توانی کــران را هنگامی که روی 

برمی گردانند و پشت می کنند فراخوانی!" )نمل: 80(
درماندگی و بيچارگی دشمنان بشریت از بيداری امت اسالمی، آنان را بر آن داشت 
که با سخيف ترین روش های ممکن، کينه خود را از دین مبين اسالم نشان دهند. 
این بار یک کارگردان صهيونيست با دریافت مبلغی کالن از هم پالکی های خود، 

دست به ساخت فيلمی موهن درباره پيامبر اکرم)ص( و اسالم زده است.
در این فيلم که در خاک ایاالت متحده آمریکا و با همکاری مشــترک یهودیان 
صهيونيست، قبطيان پناهنده به آمریکا و کشيش دیوانه آمریکایی ساخته و پخش 
شده اســت توهين هایی به پيامبر اکرم)ص( و دین اسالم شده است که زبان از 

بيان آنها شرم دارد.
در واکنش به این جنایت فرهنگی، مجمع جهانی اهل بيت)ع( به عنوان سازمانی 
بين المللی که صدها تن از نخبگان دینی و علمی از کشــورهای مختلف در آن 
عضویت دارند و دارای مرجعيت فکری و فرهنگی در بين ميليون ها تن از دینداران 

جهان است توجه جهانيان را به نکات زیر جلب می نماید:
1. اهانت به پيامبران، قّدیســان و افراد مورد احترام ادیان و مذاهب، عملی است 
که هيچ مکتب و مرامی آن را نمی پذیرد. بنابراین کسانی که دست به اهانت به 
پيامبر اکرم)ص( می زنند پيرو هيچ دین و مکتبی نيستد؛ بلکه از شيطان پيروی 

می کنند.
2. همانطور که همه می دانند اندیشه های اسالم هراسانه که پس از 11 سپتامبر در 
جهان اوج گرفت، در سال های اخير به شکل اهانت های هنری، ترسيم کاریکاتور، 
قرآن ســوزی و ســاخت فيلم خود را نشان داده اســت. اگرچه دليل اصلی این 
اهانت ها در موارد سابق، عدم شناخت واقعی از آموزه های حکيمانه و الهی اسالم و 
قرآن بوده است، اما حرکت اخيرـ  همانطور که سازنده این فيلم در گفتگو با رسانه 
های آمریکایی و اســرائيلی اعالم کرده استـ  کامالً آگاهانه، عامدانه و با اهداف 

سياسی صورت پذیرفته است.
3. گذشته از صحنه های سخيفی که ارزش بيان ندارد، یکی از موارد عجيب این 
فيلم آن است که مســلمانان را افرادی شکنجه گر و خونریز معرفی کرده است. 
در واقع، در این فيلم بســياری از جنایت هایی که نظاميان آمریکایی، اسرائيلی و 
غربی در ســال های اخير در حق مردم فلسطين، عراق و افغانستان انجام داده و 
در گوانتانامو و ابوغریب مرتکب شده اند را بی شرمانه به اسالم و مسلمانان نسبت 
می دهد. حال آنکه اسالم، دین عطوفت و پيامبر اکرم)ص( ـ به شهادت خداوند 

متعالـ  رحمت برای جهانيان بوده است.
4. بنا بر آنچه گذشت دست مسلمانان واقعی هيچگاه به آزار و شکنجه و خشونت 
آلوده نشده و نمی شود؛ بلکه این گروه های مسلمان نمای تکفيری و وهابی هستند 

که با حمایت رسمی سرویس های جاسوسی آمریکا و غرب و در جهت منافع آنها 
دست به عمليات تروریستی می زنند.

5. تهيه و پخش این فيلم از سوی افراد مرتبط با کشورهای انقالبی شمال آفریقا 
ـ همچون مصرـ  نشان دهنده خشم آمریکایی ها و صهيونيست ها از بهار بيداری 
اسالمی در منطقه است. صهيونيست ها و آمریکایی ها که منافع خود در منطقه 
را از دست رفته می بينند با این حرکات مذبوحانه تالش می کنند تا آب رفته را 

به جوی بازگردانند.
6. دولت آمریکا که اینک با خشــم مسلمانان بيدارشده مواجه شده است تالش 
می کند خود را از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا می توان باور کرد که ســاخت 
فيلمی با سرمایه هنگفت 5 ميليون دالری و نيز اقدامات مستمر کشيش دیوانه 

بدون اطالع و رضایت دجاالن مقيم در کاخ سفيد انجام شده باشد؟
۷. اگرچه کشته شدن افراد بيگناه و حمله به نمایندگی های سياسی، مورد تأیيد 
ما نيســت اما آمریکای جهانخوار و صهيونيست های جنایتکار بدانند که اتفاقی 
همچون کشته شــدن کارمندان آمریکا در ليبی یا حمله به سفارت آمریکا در 
مصر و یمن، عکس العمل طبيعی اهانت های مستمر به مقدسات مسلمين است. 
اگر دولت آمریکا آن روز که »تری جونز« کشــيش ســفيه آمریکایی اقدام به 
قرآن سوزی کرد وی را لجام می زدند، یا آن روز که سربازان این کشور در بگرام 
افغانســتان به مقدسات الهی توهين کردند آنان را کيفر سختی می دادند، امروز 

شاهد کشته شدن سفير و شهروندان خود نبودند.
8. بنابراین مجمع جهانی اهل بيت)ع( از کليه مسلمانان جهان و عاشقان اسالم 
و پيامبرـ  بویژه پيروان اهل بيت)ع(ـ  می خواهد تا با برگزاری تظاهرات و صدور 
بيانيه محکوميت، اعتراض خود را نسبت به این عمل موهن اعالم کنند و حداکثر 
تالش خود را برای تحریم این فيلم و جلوگيری از ادامه این حرکات شــيطانی 

انجام دهند.
در این ميان الزم اســت که مسلمانان غيرتمند با کنترل خشم مقدس خود، از 
کارهای خشــونت آميز و حمله به افراد و اماکن بپرهيزند و اعتراضات خود را به 

شکل منطقی و مسالمت آميز اما مجدانه و مستمر دنبال کنند.
9. از سازمان ملل متحد و نهادها و سازمانهای حقوق بشری انتظار می رود که با 
اقدامات جدی خود، از تکرار اینگونه جنایات فرهنگی ضد انسانی جلوگيری کنند؛ 
زیرا اگر اهانت به اعتقادات مردمـ  با نام هایی همچون آزادی بيانـ  مرسوم شود 

نمی توان مانع از بروز خشونت ها و خونریزی ها گردید.
10. نکته پایانی نيز خطاب به دولتمردان جدید کشورهای انقالبی منطقه است: 
آمریکا و غرب اکنون با وعده های مالی و سياســی تــالش دارند انقالب مردم و 
خون شهدا را مصادره کرده و شما را نيز مانند اسالفتان به مزدوران خود تبدیل 
کنند. اما همانطور که این روزها می بينيد آنها هيچگاه دوست اسالم و مسلمانان 
نخواهند شد. بنابراین به جای حرکت به سوی آمریکا و متحدانش در منطقه، به 
ندای اسالم و مطالبات مردم خویش گوش فرا دهيد و بدانيد که قدرت واقعی در 

ایمان حقيقی به خداوند و اتکاء به توده های مسلمان است.
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
22 شهریور 1391

بیانیه اول مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
در محکومیت فیلم موهن به پیامرب اکرم)ص(
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بسم اهلل المنتقم
ِخُذوا الَّذیَن اتََّخُذوا دیَنُکْم ُهُزواً َو لَِعباً ِمَن الَّذیَن أُوتُوا  "یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تََتّ
اَر أَْولِياَء َو اتَُّقوا اهلَلَّ إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنينـ  ای کسانی که  الِْکتاَب ِمْن َقْبلُِکْم َو الُْکَفّ
ایمان آورده اید کسانی را که دین شما را به ریشخند و بازی گرفته اند ]چه[ 
از کسانی که پيش از شما به آنان کتاب داده شده و ]چه از[ کافران دوستان 

]خود[ مگيرید و اگر ایمان دارید از خدا پروا دارید". )سوره مائدهـ  آیه 5۷(
مجمع جهانی اهل بيت)ع( متواضعانه از عموم مسلمانان، مردم عدالت خواه و 
همه عاشقان و دلدادگان و پيروان پيامبر گرامی اکرم)ص( که با شور و عشق 
سرشار، و با برگزاری تظاهرات و راهپيمایی و صدور بيانيه و تحریم  کاالها، 
اعتراض خویش را عليه تالش ها و سياست های استکباری و اقدام ضد انسانی 
و صلح ستيز آمریکا، فرانسه، انگليس و صهيونيسم بين الملل و توطئه زشت 
و پليد اهانت به مقدســات اسالمی ابراز نموده و قاطعانه در برابر این جنایت 

بزرگ ایستادگی کردند کمال تشکر و قدردانی را دارد.
اما با کمال تأســف شــاهدیم که حکومت های برخی از کشــورهای عربی 
و اســالمی، مردم خــود را از ابراز انزجار عليه این توطئــه و تجمع در برابر 
سفارتخانه های این کشورها باز می دارند. مجمع جهانی اهل بيت)ع( این اقدام 
را محکوم می کند و از آنان می خواهد تا به مسؤوليت های خطير و سنگين 
خود عمل نموده و در برابر این توطئه با احساس مسؤوليت ایستادگی نموده 
و از ساحت مقدس اسالم و پيامبر اکرم)ص( دفاع نموده و بدانند جان و مال 

ارزان ترین چيزی است که در این راه باید نثار و فدا گردد.
این مجمع همچنين با آرزوی رضوان و مغفرت واسعه الهی برای شهداء و جان 
باختگان در راه دفاع از حریم پيامبر رحمت حضرت محمد بن عبداهلل)ص(، 
ضمن محکوميت مجدد این اقدام ننگين از سوی دشمنان اسالم به سرکردگی 
آمریکای جنایتکار و رژیم اشــغالگر قدس، از کليه مسلمانان و امت غيور و 

عاشقان رسول اهلل)ص( درخواست می نماید:
اوالً( به خروش اعتراضی خود ادامه دهند و با خشم مقدس اسالمی و انقالبی 
خویش، نفرت و انزجار خود را از همه عامالن و حاميان این حرکت ناشایست 
ابراز نموده و محاکمه دســت اندرکاران و تهيه کنندگان این گونه فيلم ها و 

کاریکاتورها و نوشته های موهن را خواستار شوند.
ثانياً( ضرورت دارد همه مردم و طبقات مختلف اعم از دولت ها، مســؤولين، 
علما و دانشمندان و مفتی ها، سياستمداران، اصحاب رسانه، احزاب و گروه ها، 
اصناف و ... اقدامات خود را در محکوميت این توطئه افزایش داده و نگذارند 
این حرکت مردمی به خاموشی بگراید. امت اسالم می بایست به فکر مقابله 
مؤثر و بازدارنده باشــند؛ چون آنان دســت از این حرکت های ضدانسانی و 
اســالمی برنمی دارند و چناچه شاهد بودیم دولت جنایتکار و مسلمان کش 
فرانســه هم به توطئه گران پيوسته و متأسفانه بعضی از رسانه های غربی و 
نيز بعضی رسانه های عربی مزدور ـ مانند شبکه های ماهواره ای الجزیره ـ 
درصدد ترویج و دامن زدن به این توطئه ننگين برآمده و شریک این جرم و 

جنایت شده اند.

ثالثاً( شایسته است امت مسلمان در شرایط کنونی اقدامات عملی و مؤثری 
را دنبال کند تا از ادامه گستاخی دشمنان اسالم جلوگيری شود؛ از جمله:

1. بر همه مسلمانان جهان الزم است خرید و مصرف تمامی کاالهای توليد 
آمریکا، اسرائيل و فرانسه را تحریم نموده و از توزیع آن در بازارهای اسالمی 
جلوگيری نمایند و مســؤولين و صاحبان شــرکت ها و اتاق های بازرگانی، 

صادارات و واردات به این کشور را ممنوع کنند.
2. تأکيد می گردد که شبکه تلویزیونی الجزیره و دیگر شبکه های وابسته به 
امپریاليســم خبری که در موارد متعدد در نشر فيلم ها و تصاویر مورد پسند 
غرب و صهيونيسم پيشقدم بوده اند باید از سوی مسلمين جهان مورد تحریم 
قرار گيرد و دفاتر این شبکه ها در کشورهای اسالمی بسته و نمایندگان آنها 

اخراج شوند.
3. بر سازمان همکاری های اسالمی است که در اولين فرصت نسبت به این 
حرکت موهن و تکرار اقدامات گستاخانه نسبت به مسلمانان و عذرخواهی از 
جسارتی که صورت گرفته راهکارهای جدی بيندیشد و از جایگاه سياسی و 
اقتصادی و توانمندی کشورهای اسالمی استفاده نماید و با اقدامات مناسب 

دشمنان را مأیوس نماید.
4. از مسلمانان داغدیده از این مصيبت در سراسر جهان می خواهيم با حضور 
در برابر سفارتخانه های دولت های دخيل در برابر این اقدام ننگين و محاصره 
آنهــا، ضمن انجام تظاهرات و ابراز انزجــار و محکوميت این اقدام زبونانه، از 

فعاليت آنان در کشورهای خود جلوگيری کنند.
5. بر همه مســلمانان، احزاب و تشکل های اســالمی است که از مسؤولين 
کشورهای خود درخواست کنند که پخش فيلم موهن را ممنوع نمایند؛، چرا 
که یکی از اهداف دشمنان اسالم عادی کردن اینگونه توهين ها و مسخ هویت 

اسالمی در جهان می باشد.
6. ملل مسلمان جهان باید عليه برخی سران کشورهای اسالمی که متأسفانه 
در برابر این جنایت بزرگ سکوت اختيار کرده و بعضاً حتی اجازه ی اعتراض 

به ملت خود نيز نمی دهند، صدای اعتراض خود را بلند کنند.
۷. بر همه مسلمان الزم است که از کشورهای خود بخواهند تا ضمن تقبيح 
اقدام دولت های توطئه گر، تعطيلی هرجه سریعتر النه های جاسوسی آمریکا، 
رژیم صهيونيستی و فرانسه در خاک آن کشور و اخراج سفرای آنها را خواستار 
شوند. بی شک افکار عمومی مسلمانان با انتقاد سطحی برخی برخی از سران 

کشورهای اسالمی از این فيلم موهن هرگز متقاعد نگردیده و نخواهد شد.
8. بر علمای اسالم، مفتی های کشورهای مسلمان، اندیشمندان و رسانه ها 
است که با بيانات صریح و اظهارنظرهای روشن در برابر شيطنت و اهانت به 

پيامبر اکرم)ص( موضع گيری کنند.
9. همه طبقات مختلف جامعه مســلمان باید با صدور  بيانيه های روشن، 

وحدت و یکپارچگی خود در برابر دشمنان را به نمایش بگذارند.
مجمع جهانی اهل بیت)ع(
5 مهر 1391

بیانیه دوم مجمع جهانی اهل بیت)ع( درباره 
فیلم موهن و ادامه اهانت ها در فرانسه
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دفاع از خورشید
بخشی از اقدامات

مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
در دفاع از پیامبر اعظم)ص(



همزمــان با ایام ميالد مســعود حضرت ختمی مرتبــت)ص( و امام جعفر 
صادق)ع( و در واکنشــی ایجابی نسبت به اهانت مزدوران استکبار به پيامبر 
اکرم)ص( و مقدسات اسالمی، مجمع جهانی اهل بيت)ع( "سلسله برنامه های 

ميثاق با پيامبر رحمت و عدالت" را برگزار کرد.
به همين مناسبت »حجت االســالم والمسلمين اختری« دبيرکل مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( روز در نشســتی خبری به تشــریح این ویژه برنامه ها 

پرداخت.
وی در ابتدا با تبریک ایام خجسته ماه ربيع االول گفت: در این ماه عالوه بر 
سالروز والدت نبی مکرم اســالم حضرت محمد مصطفی)ص(، والدت امام 
صادق)ع( و سالروز آغاز امامت و والیت ولی اهلل االعظم حضرت مهدی )عج( ، 

سالروز هجرت پيامبر)ص( به مدینه و تشکيل حکومت اسالمی است.
اختری سپس به تقارن ورود امام خمينی)ره( به ایران با این ماه نيز اشاره کرد 
و گفت: پيروزی انقالب اسالمی در سال 135۷ نيز در این ماه اتفاق افتاد که 
یادآور تأســيس اولين حکومت اسالمی بود. لذا این ماه براي ما از هر جهت 
داراي فرخندگي و مبارکي خاصي است و جا دارد که مسلمانان در تمام دنيا 
هر چه بهتر و بيشــتر مطابق آداب و رســوم خود این ماه را گرامي بدارند و 

جشن هاي بسيار بزرگ برگزار کنند.

ما در برابر پیامبر)ص( مقصریم
دبيرکل مجمع جهانی اهل بيت)ع( ســپس در تشــریح اهداف برنامه های 
مجمع در ميالد پيامبر)ص( گفت: همانطور که اطالع دارید در این چند سال 
به طور عموم و در سال گذشته ميالدي به طور خصوص، از سوي برخي افراد 
بي منطق و کم خرد و با نقشه ها و توطئه هاي خصمانه قدرتهاي بزرگ و در 
رأس آنها آمریکا و صهيونيسم، اقدامات زیادی در جهت اسائه ادب به ساحت 
پيامبر اعظم )ص( انجام شد. ریشه این حرکت مسموم و هدفمند، به جهل و 
بی اطالعی جامعه بشری از اسالم و پيامبر مکرم)ص( برمی گردد. آنها چون 
این وجود مقدس را نشــناخته اند و برکات آن را درک نکرده اند اســائه ادب 

مي کنند یا به ایشان هجوم مي آورند.
اختری ســپس به اقدامات انجام گرفته در مقابل این تهاجمات اشاره کرد و 
گفت: در واکنش به این اهانت ها، اقدامات زیاد و خوبي صورت گرفت و هنوز 
هم ادامه دارد و باید هم ادامه داشــته باشــد. همچنين حرکت هایی که در 
فضای مجازی صورت گرفت؛ اما در کنار حرکتهای بزرگ اعتراضی، تظاهرات، 
کمپين ها و کارهاي سایبري که از سوی مسلمانان در جهان اتفاق افتاد، باید 
حرکت های علمی و دانش افزایی را رونق ببخشيم زیرا مقابله باید منطقي، 
روشنگرانه و آگاهي بخش باشــد. مجمع جهانی اهل بيت)ع( در این راستا 

برنامه هایی را انجام داده و اقداماتی را در دســت اجرا دارد؛ زیرا انتظار بحقی 
از مجمع وجود دارد که به عنوان یک مجموعه جهاني که با مسلمانان جهان 

ارتباط دارد کارهای مهمي انجام دهد.
حجت االسالم والمسلمين اختری ادامه داد: مجمع جهانی اهل بيت)ع( عالوه 
بر صدور بيانيه ها به مسلمانان و مؤسسات مربوطه، پيامهایی را به مفتيان و 
شخصيت های بزرگ جهان اسالم فرستاده است و مسئوليت مقابله با دشمنان 
اسالم نسبت به پيامبر گرامی اسالم و دین مبين اسالم را گوشزد کرده است 
و آمادگی خود را برای همکاری با مجامع اسالمی برای مقابله با این حرکتهای 
مسموم اعالم کرده است. همچنين مجامع مرتبط با مجمع با تشکيل ميزگردها  

صدور بيانيه و برگزاري تجمعات وظيفه خود را انجام داده اند.
 وی تأکيــد کرد: اما ما در مقابل پيامبر)ص( مقصر و مســؤوليم؛ زیرا هنوز 
نتوانســته ایم این وجود مبارک را به جهانيان بشناسانيم. ما همة مسلمانان 
در برابر عظمت پيامبر)ص( و نقش بزرگي که براي عزت و عظمت انسانيت 
داشته است مقصریم و کوتاهي کرده ایم. لذا تالش می کنيم که در روزهای 

آینده قدم کوچکي برای جبران تقصيرات برداریم.

کتب مجمع درباره پیامبر)ص(
دبيرکل مجمع در توضيح اقدامات انجام شده درباره پيامبر اعظم)ص( گفت: 
مجمــع تاکنون 64 عنوان کتاب به 15 زبان اختصاصــاً درباره پيامبر)ص( 
منتشر کرده است و 28 عنوان کتاب نيز در دست انتشار است. این کتاب ها از 

بين بيش از 1000 عنوان کتابی است که مجمع منتشر کرده است.
اختری ادامه داد: مجمع همچنين 28 عنوان کتاب دیگر نيز در دست انتشار 
دارد که در یکی از این کتابها دیدگاههای مستشرقين و دانشمندان اروپایی و 

آمریکایی نسبت به پيامبر اکرم)ص( جمع آوری شده است.
وی خبر داد: نمایشــگاهی از این کتب در قم و نيز در حاشيه همایش بين 
المللی وحدت اسالمی در تهران در معرض دید عالقمندان قرار خواهد گرفت.

ثبت "روز ملی پیامبر اعظم)ص(" در تقویم
اختری همچنين از ثبت روز ملی پيامبر اعظم)ص( در تقویم کشور خبر داد 
و گفت: بر اساس تصميمی که از سوی نهادهای فرهنگی گرفته شد، از این 
پس "جمعه هفته وحدت در هر ســال" به عنــوان روز پيامبر اعظم)ع( در 
تقویم نامگذاری می شود. این روز در سال جاری، روز جمعه 13 ربيع االول 

خواهد بود.
ویس افزود: اميدواریم این روز به صورت جهانی نيز ثبت شود و مایه خير و 

برکت گردد.

حجت االسالم واملسلمین اخرتی

جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص(
را برگزار می کنیم

نشست خبری

دفاع از خورشید
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برگزاری نشست های علمی
حجت االسالم اختری در تشریح برنامه های دیگر مجمع 
در ایام ميثاق با پيامبر رحمت و عدالت گفت: 6 نشست 
علمی در قم با حضور شــخصيت های مطرح از 3 تا 11 

بهمن برگزار خواهد گردید.

برنامه های اینترنتی
حجت االســالم اختری ادامه داد: سخنرانی و پرسش و 
پاســخ اینترنتی به دو زبان انگليســی و عربی در "اتاق 
پالتاک مجمع جهانی اهل بيت)ع(" و نيز افتتاح سایت 
پيامبر اعظم)ص( وابســته به پورتال مجمع جهانی اهل 
بيــت)ع( از دیگر ویژه برنامه هــای مجمع جهانی اهل 

بيت)ع( به شمار می رود.

جشن میالد پیامبر)ص( در 115 کشور جهان
اختری سپس با تأکيد بر اینکه مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
با بيــش از 300 مرکــز در کشــورهای مختلف جهان 
ارتباط دارد گفت: با سازماندهی مجمع، جشنهای ميالد 

پيامبر)ص(در بيش از 115 کشور برگزار خواهد شد.

جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص(
حجت االسالم والمســلمين اختری در پایان کنفرانس 
مطبوعاتی خود، از برگزاری "جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص(" خبر داد و گفت: برای این جشنواره مسابقاتی 
اعالم خواهد شــد که مهمترین آنها، دو مسابقه جهانی 
"کتاب نویســی" و "ســاخت فيلم کوتاه" است. بر این 
اساس به مناسبت قرن پانزدهم هجرت پيامبر)ص(، به 15 
نویسنده برتر که درباره پيامبر اکرم)ص( به زبان انگليسی 

کتاب بنویسندجوایز بسيار ارزنده ای اهدا خواهد شد.
وی افــزود: همچنين به ســازندگان فيلم های کوتاه که 
برگزیده  شوند هم همين جوایز بزرگ تعلق خواهد گرفت.
اختری با اعالم اینکه مجموعه اي که این جشــنواره را 
پشــتيباني مي کند "کميته حاميان و مدافعان پيامبر 
اعظم)ص( وابسته به مجمع جهانی اهل بيت)ع(" است 
تأکيد کرد: جزئيات این جشنواره در فرصت دیگری اعالم 
خواهد شــد و اميدواریم این کار بتواند پيامبر)ص( را به 

زبان کشورهاي غربي در این کشورها معرفي کند. 

مراسم افتتاح "نمایشگاه آثار مجمع جهانی اهل بيت)ع( درباره پيامبر اعظم)ص(" و  "سلسله 
برنامه های ميثاق با پيامبر رحمت و عدالت" در معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت)ع( 

برگزار شد.
مدیرکل اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در ابتدای این مراسم با اشاره به شدت گرفتن 
حمالت از سوی صليبی ها و صهيونيستها به ساحت پيامبر اعظم)ص( گفت: این فتنه از سابق 
وجود داشت و اکنون در جلوه های جدید مانند مطبوعات، سينما، کاریکاتور و رسانه های دیگر 

در حال تزاید است.
»حجت االســالم حســينی عارف« افزود: اگرچه اصل این فتنه از سوی سردمداران استکبار 
جهانی برنامه ریزی شده ولی بسياری از کسانی که پياده نظام اجرای این برنامه می شوند افرادی 

هستند که به وجوه مختلف زندگی پيامبر)ص( اطالعی ندارند.
مدیرکل اطالع رسانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( کوتاهی شيعيان و مسلمانان در شناساندن 
ابعاد وجودی پيامبراکرم)ص( به جهانيان را عامل اصلی اهانت به ساحت مقدس ایشان دانست 
با ذکر حدیثی از پيامبر)ص( که فرمود: "کسی که شاخه درختی را بشکند گویی که بال فرشته 
ای را شکســته است"، تاکيد کرد: کوتاهی در اطالع رسانی و شناساندن ابعاد وجودی پيامبر 
اعظم)ص( منجر به این می شود که امثال »تری جونز« و»ناکوال بيسلی ناکوال« از جهل مردم 

استفاده کرده و مردم جهان را به زعم خودشان عليه معارف پيامبر)ص( تحریک می کنند.
وی در توضيح اقدامات انجام شده درباره پيامبر اعظم)ص( در مجمع جهانی اهل بيت)ع( گفت: 
مجمع تاکنون 64 عنوان کتاب به 15 زبان اختصاصاً درباره پيامبر)ص( منتشر کرده است و 28 

عنوان کتاب نيز در دست انتشار است.
مدیرعامل خبرگزاری ابنا در تشریح برنامه های دیگر مجمع جهانی اهل بيت)ع( در ایام ميثاق 
با پيامبر رحمت و عدالت گفت: برگزاری نشست های علمی در قم و تهران، برگزاری جشن های 
ميالد در 115 کشور جهان، سخنرانی با محوریت پيامبر)ص( به دو زبان عربی و انگليسی در 
اتاق پالتاک مجمع و برگزاری نمایشگاه آثار مجمع درباره پيامبر اعظم)ص( و اعالم آغاز اولين 
دوره جشــنواره فرهنگی هنری اهل بيت)ع( با عنوان جایزه بــزرگ پيامبر اعظم)ص(  از این 

برنامه هاست.
مدیرکل اطالع رســانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( افتتاح سایت پيامبر اعظم)ص( وابسته به 
پورتال مجمع جهانی اهل بيت)ع( را از دیگر ویژه برنامه های مجمع جهانی اهل بيت)ع( عنوان 

کرد.

حسینی عارف: 

اقدامات »جونز« و 
»ناکوال« از کوتاهی 

ماست!

افتتاحیه برنامه ها
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عضو شــورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( روز سه شنبه 3 بهمن ماه 
1391 در نشست علمی "جستارهایی ناگفته از ميراث پيامبر اعظم)ص(" 
که در کتابخانه مجمع جهانی اهل بيت)ع( در قم برگزار شد، با بيان اینکه 
والدت رســول اکرم)ص( سرآغاز فصل تازه ای در تاریخ بشریت بود، گفت: 
ایشان برگزیده شــده بود تا آخرین پيام الهی را برای هدایت بشر به بشر 

برساند.
»آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی« با اشــاره به اعتقــاد برخی افراد درباره 
بعثت پيامبر در سرزمينی به غير از جزیرهًْ العرب، اظهار کرد: برخی گفته 
اند که اگر پيامبر)ص( در سرزمين دیگری)مثالً روسيه، چين و ...( مبعوث 
به پيامبری می شد، کتاب او  و تمام سخنان او  متناسب با همان سرزمين 
بــود. مثالً گفته اند که اگر این پيامبر به جای جزیرهًْ العرب مثالً در قطب 
مبعوث می شد همه بحث هایی که در قرآن و در کلمات آن حضرت آمده؛ 
رنگ و بوی فضای قطــب را می گرفت. بعضی نيز گفته اند که اگر دوران 
پيامبری ایشــان به جای 23 سال 46 سال به طول می انجاميد قرآن نيز 

دو برابر می شد.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( تاکيد کرد: البته ما در جواب 
اظهارنظرها می گویيم درســت است که اگر پيامبر اعظم)ص( در قطب و 
هر سرزمين دیگری متولد می شد حتماً به زبان مردم آنجا صحبت کرده 
و مثال ها و ســخنان ایشان متناسب با شرایط آن سرزمين بود؛ اما خدای 

متعال براساس بخت و اقبال عمل نمی کند.
آیــت اهلل هادوی با بيان اینکه خدای متعال براســاس بخت و اقبال عمل 
به شکل تصادفی در جزیرهًْ العرب شخصی را با این خصوصيات به عنوان 
پيامبر انتخاب نکرده اســت، گفت: خدایی که امروز، دیروز و فردا در نظر 
او یکســان اســت، گذشــته، حال و آینده برای او  وجود ندارد و به همه 
چيز اشــراف دارد، اگر این شــخص را در این زمان و مکان خاص برگزید، 
مناسب ترین زمان، و بهترین مکان و برجسته ترین فردی که می توانست 

چنين مسؤوليتی را برعهده بگيرد انتخاب نموده است.
استاد برجسته حوزه علميه قم اظهار داشــت: اگر پيامبر)ص( در جزیرهًْ 
العرب متولد شد به این دليل بود که بهتر از جزیرهًْ العرب سرزمينی برای 
پيغمبر خاتم نبود؛ اگر پيامبر)ص( به عربی صحبت کرده و قرآن را به زبان 
عربی برای مسلمانان آورده به این دليل است که زبانی بهتر از عربی برای 

بيان این مطالب نبود.

وی با اشاره به اینکه مثال هایی که در قرآن است رنگ و بوی فضای جزیرهًْ 
العرب را دارد، تصریح کرد: این مثال ها ممکن است به شرایط و موقعيت آن 
زمان بستگی پيدا کند اما آنچه که وراء آن مثال ها به عنوان پيام الهی بيان 

شده است اختصاص به آن موقعيت ندارد.
رئيس مؤسسه رواق حکمت "کمال دین" و "مصونيت دین از تحریف" را 
دو عامل اصلی ماندگاری و خاتميت دین عنوان کرد و گفت: اگر اسالم دین 

خاتم است قطعاً دین کاملی هم است.
آیــت اهلل هادوی قرآن کریم را به عنوان منبــع اصلی دین که از هرگونه 
تغيير و تحریف مصون مانده یکی از عوامل خاتميت دین ذکر کرد و افزود: 
قرآن به تنهایی برای ماندگاری و خاتميت دین کافی نبود. اگر قرآن بود و 
نمی دانستيم تفسير معيار در این کتاب الهی چيست؛ چه بسا در گذر تاریخ 
به گونه ای مفاهيم قرآنی گرفتار تفسيرهای نادرست می شد و حقيقت دین 

کامالً مورد غفلت قرار می گرفت.
عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( نقش خاندان پيامبر)ص( در 
تحقق تفاســير معيار قرآن را عامل تحقــق و مصونيت دین عنوان کرد و 
گفت: اهل بيت)ع( در اصطالح قرآنی شامل رسول اعظم)ص( و اهل بيت آن 
بزرگوار هستند؛ افراد خاص و برگزیده ای که مسؤوليت ارائه تفسير معيار را 

درباره قرآن برعهده داشتند.
اســتاد دروس خارج فقه و اصول در بخش دیگری از سخنان خود رسالت 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( را معرفی مکتب اهل بيت)ع( عنوان کرد و گفت: 
این کار بــه تنهایی از توان مجمع جهانی اهل بيت)ع( خارج اســت، اگر 
بخواهيم به این رسالت عمل کنيم باید نه تنها از تمام توان شيعه که از همه 

ظرفيت موجود در جهان اسالم استفاده شود.
آیت اهلل هادوی تأکيد کرد: باید اندیشــه های تازه از ســيره ها و مفاهيم 
اهل بيت)ع( متناسب با نياز روز استخراج شود، همچنين باید در برخورد با 
مخاطبان ما که شامل شيعيان، برادران اهل سنت و غيرمسلمانان هستند 

برنامه های مناسب داشته باشيم.
رئيس مؤسسه رواق حکمت گفت: بخش وسيعی از ميراث پيامبر)ص( و 
اهل بيت)ع( دســت نخورده و ناشناخته مانده و تنها بخش کوچکی از آن 
مورد شناســایی و بررسی قرار گرفته است. این ميراث به بازخوانی و دقت 

دوباره نياز دارد.

آیت الله هادوی تهرانی: 

بخش وسیعی از میراث 
پیامرب)ص( ناشناخته مانده 

است

نشست اول دوره اول
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نشســت "اولين تاریخ نگاری ها درباره پيامبر و اهل بيت)ع(" از "سلســله 
برنامه های ميثاق با پيامبر رحمت و عدالت" چهارشنبه 4 بهمن 1391 در 

قم برگزار شد.
»آیت اهلل شــيخ محمدهادی یوســفی غــروی« در این نشســت، اولين 
تاریخ نگاری اهل بيت)ع( را نگارش »نصر بن علی جهضمی« دانست و گفت: 
وی از اصحاب امام رضا)ع( بود و کتابش در حد مشخصات زندگی شخصی 
معصومين)ع( است. اثر او را دیگرانی که پس از دوره او بودند تا عصر غيبت 
صغری تکميل کردند؛ از جمله در اوایل قرن چهارم شخصی مشهور به »ابن 
ابی الثلج بغدادی« این کتاب را با همان روش جهضمی ادامه داد که به تاریخ 
ابن ابی الثلج بغدادی و احياناً تاریخ ابن خشاب بغدادی شناخته می شده است. 
مثالً »اربلی« در کتاب کشف الغمهًْ به جای ابن ابی الثلج، اسم ابن خشاب 

بغدادی را آورده است که منظور از هر دو، همان تاریخچه است.
وی روش "تحقيــق متنی" یا "تصحيح متنی" را از روش های تاریخ نگاری 
خواند و گفت: این روش مبتنی بر به دست آوردن معتبرترین و قدیمی ترین 

نسخه های خطی یک کتاب است.
وی با تأکيد بر اینکه اهل بيت)ع( در نظر ما شــامل خود پيغمبر اکرم)ص( 
نيز هست گفت: اما اصطالحاً تاریخ نگاری درباره پيامبر)ص( با عنوان "سيره 
نبوی" و ما بقی معصومين)ع( به اسم "تاریخ اهل بيت)ع(" شناخته می شود.
این استاد عالی حوزه علميه قم ادامه داد: قدیمی ترین نوشته در زمينه تاریخ 
اهل البيت)ع( پس از کتاب جهضمی و مشتقات آن، کتاب "خصائص االئمهًْ" 

نوشته »شریف رضی« شاگرد »مرحوم شيخ مفيد« است.
یوســفی غروی در توضيح این کتاب تصریح کرد: شریف رضی نيت داشت 
کــه خصائص کل ائمه را بنویســد؛ اما وقتی شــروع به نوشــتن خصائص 
اميرالمؤمنين)ع( کرد به نظرشان رسيد که یکی از مکمالت تاریخ هر معصوم، 
کلمات آن معصوم است. لذا در ادامه خصائص اميرالمؤمنين)ع( کلماتی از آن 
حضرت را به همان روشی که بعداً در نهج البالغه انعکاس پيدا کرد گزینش 
نمود و این کار را ظاهراً در ســه ماه تعطيلی تابستان انجام داده بود. ایشان 
مدرسه ای در بغداد داشــت؛ لذا این کتاب را در اختيار اساتيد مدرسه قرار 
داد تا برای طالبشــان تدریس کنند. این کتابـ  مخصوصاً فصل آخرش که 
کلمات اميرالمؤمنين)ع(ـ  بود بسيار مورد توجه و استحسان واقع شد. طالب 
درخواست کردند که ایشان این باب را توسعه دهد که وی مشغول به جمع  
آوری کلمات امير المؤمنين علی)ع( و تأليف نهج البالغه شد. بعد هم وی به 

شکل غيرمنتظره در 45 سالگی فوت کرد و خصائص االئمه)ع( ناتمام ماند. 
یوسفی غروی ســپس درباره کتاب االرشــاد توضيح داد: بنا بر استنباط و 

اســتظهار شخصی من، کار مرحوم شيخ مفيد در ارشاد متأخر از کار شریف 
رضی در خصائص اســت؛ چون اگر ارشــاد شيخ مفيد وجود داشت مرحوم 

شریف رضی دست به تأليف خصائص االئمهًْ نمی زد.
وی با ذکر اینکه کتاب ارشاد آخرین کتاب کامل و مستقل شيخ مفيد است 
گفت: چون ایشــان دارای گرایش کالمی غالب بود، روش تاریخ نویسی وی 
نيز مقداری متأثر از کالم اســت و جنبه عقيدتی در آن قوی در نظر گرفته 

شده است.
این اســتاد تاریخ به نقطه ضعف کتاب ارشــاد نيز پرداخت و گفت: ارشــاد 
در تاریخ پيغمبر اکرم)ص( و امام زمان)عج( نقص دارد؛ لذا »مرحوم شــيخ 
طبرسی« که حدود 140 سال بعد از مرحوم شيخ مفيد بود در کتاب اعالم 

الوری آن را به نظر خودش تکميل کرد و تتمه برایش ایجاد نمود.
استاد یوسفی غروی سپس به بحث درباره تاریخ نگاری درباره اهل بيت)ع( 
از سوی نویسندگان غير شيعه پرداخت و بيان داشت: »شيخ علی بن عيسی 
اربلی« برای اولين بار تاریخ نویسی های شيعه و سنی راجع به اهل بيت)ع( 
را با هم جمع کرد و با عنوان کشف الغمهًْ تدوین نمود. بخاطر سابقه تسنن، 
به کتب اهل سنت هم عنایت داشت که خودش وجه تمایزی با سایر نوشته 
ها درباره اهل بيت)ع( شــد و انصافاً تا آن عصر، وسيع ترین کتابی که درباره 
تاریخ اهل بيت)ع( نوشته شد همين کتاب کشف الغمهًْ اربلی است؛ که چاپ 
محققانه اش هم همين چاپی اســت کــه در 4 جلد در مجمع جهانی اهل 

بيت)ع( انجام گرفته است.
وی ســبک های تاریخ نگاری را در دو نوع "تذکره نویســی" و "سال شمار 
)حوادث شمار(" برشمرد و گفت: یک کتاب تاریخی طبعاً باید به شکل سال 
شــمار تدوین شــود و حوادث مهم به ترتيب تاریخی در آن بياید، اما آنچه 
تاکنون درباره تواریخ ائمه)ع( نوشته شده است به صورت تذکره نویسی است؛ 
یعنی هر فصل آن راجع به یک معصوم)ع( از ابتدای والدت تا انتهای حيات 
آن معصوم اســت. در این روش، مثالً حــوادث مربوط به پيغمبر اکرم)ص( 
مشــتمل بر اوليات تاریخ حضرت اميرالمؤمنين)ع(، حضــرت زهرا)س( و 
حســنين)ع( هم هست. در حالی که در سبک سال شمار، حوادث بر اساس 
روند تاریخی منتقل می شود و مثالً وقتی حوادث بعد از پيغمبر)ص( و دوران 
اميرالمؤمنين)ع( را نقل می کند دوباره به والدت حضرت امير)ع( نمی پردازد 

بلکه از عهد امامتشان شروع می کند.
محمدهادی یوسفی تأکيد کرد: کتاب 8 جلدی منـ  با عنوان موسوعهًْ التاریخ 

االسالميـ  بر اساس سبک سال شمار کار شده است.

آیت الله یوسفی غروی:

پیامرب اعظم)ص( هم جزء 
اهل بیت)ع( است
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عضو شــورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( روز پنجشنبه 5 بهمن ماه 
1391 در نشســت علمی "پيامبر اعظم)ص( محور وحدت اســالمی" که 
در مجمع جهانی اهل بيت)ع( در قم برگزار شــد، با تبریک هفته وحدت و 
همزمانی آن با سالروز پيروزی انقالب اسالمی، ابراز اميدواری کرد تا بتوانيم 
مکتب و سيره حسنه فجر آفرینان و خدمتگزاران انقالب و بيداری اسالمی 

را احيا کنيم.
»آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی« از امام خمينی)ره( به عنوان بنيانگذار 
انقالب اسالمی و یک اسوه حسنه نام برد و گفت: امروز هم رهبر فرزانه انقالب 

اسالمی نمادی از اسوه حسنه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بيــان اینکه یک چهارم جمعيت جهان را 
مسلمانان تشکيل می دهند گفت: زمينه زیادی برای گسترش اسالم وجود 

دارد و مسلمانان در همه کشورهای جهان حضور دارند.
نماینده ولی فقيه در استان مرکزی رشد مسلمانان در کشورهای غربی را یکی 
از نگرانی های غربی ها و انگيزه ای برای اسالم ستيزی آنها دانست و افزود: نه 
تنها رشد مهاجرین مســلمان بلکه دین اسالم از درون این کشورها مکتب 

نجات بخشی است که با فطرت انسان ها سازگار است.
دری نجف آبادی با اشاره به مدال افتخار سلطنتي کشور نروژ که به یکی از 
شــيعيان این کشور اهداء شده بود اما تحت فشار صهيونيست ها از وی پس 
گرفته شد،گفت: در حالی که »دکتر تروند علي لينستاد« از شيعيان بومی 
این کشور به پاس یک عمر خدمات انسان دوستانه موفق به کسب نشان ملی 
از سوي پادشاه این کشور شده بود، به دليل مخالفت با رژیم صهيونيستی و 

حمایت از جمهوری اسالمی ایران از وی پس گرفته شد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت: کشورهای اسالمی در 
کمربند سه قاره آسيا، آفریقا و اروپا از نظر ذخایر عظيم نفت و گاز بيشترین 

سهم را به خود اختصاص داده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری این مناطق را از نظر استراتژیک، حساس ترین 
منطقه جهان دانست و گفت:  لشکرکشی آمریکا و استکبار غربی به کشورهای 
اسالمی و ایجاد یک بلوک صهيونيستی در منطقه  نشان دهنده حساسيت 

موقعيت منطقه است.
آیــت اهلل دری نجف آبادی، عدالت گســتری و طرفداری از مظلومين را دو 
شــاخصه مهم دین اســالم ذکر کرد و گفت: فرهنگ عميق و انســان ساز 

کشورهای اسالمی در دنيا یافت نمی شود.
وی با اشاره به قيام بزرگ امام خمينی)ره(، گفت: این قيام به پشتيبانی از دین 
اسالم و وحدت مردم بزرگترین قدرت منطقه ای را با وجود همراهی 46 هزار 

مستشار در کنار ارتش و ساواک در زباله دان تاریخ دفن کرد. پس از انقالب 
اسالمی نيز با خنثی کردن توطئه های متعدد استکبار و آمریکایی جنایتکار 

موجب رسوایی آنان شد.
نماینده ولی فقيه در اســتان مرکزی "قدرت اســالم"، "قدرت روحانيت" و 
"قدرت مردم" را ســه دليل اصلی شکست استکبار و پيروزی انقالب اسالمی 
عنوان کرد و گفت: مردم انقالبی در کنار روحانيتی که از اسالم برخاسته و مرگ 

و شهادت برایشان بزرگترین افتخار و امتياز بود انقالبی جاودانه را رقم زدند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آثار انقالب اسالمی در بيداری اسالمی، 
جنگ 33 روزه، و مقاومت در برابر صهيونيســت ها و در سرنگونی رژیم های 
فاســد و مستبد و تشکيل نظام های قابل مشاهده است. مردمی که در این 
صحنه ها حضور پيدا کردند و حکام ظالم را با برگزاری تظاهرات گســترده 

برکنار کردند به نام اسالم حضور پيدا کردند.
وی آمادگی و روحيه ایثار و فداکاری مسلمانان را از دالیل مهم اسالم ستيزی 
دشمنان دانست و گفت: استکبار جهانی تالش می کند با راه انداختن جنگ 
داخلی، خونریزی و راههای مختلف زمينه پيشــرفت و گسترش اسالم را از 

بين ببرند.
آیت اهلل دری نجف آبادی بزرگترین رمز موفقيت دنيای اسالم را در وحدت و 
انسجام ذکر کرد و تاکيد کرد:  معنای وحدت این نيست که پيروان اهل بيت)ع( 
پيرو فرقه دیگری شوند و یا فرق دیگر اسالمی پيرو مذهب اهل بيت)ع( شوند، 
بلکه مسلمانان در نقاط مختلف دنيا موظفند منافع، عظمت، قدرت و عزت 

دنيای اسالم را پاس بدارند.
نماینده ولی فقيه در استان مرکزی، وحدت دنيای اسالم را از منظر بزرگان 
جمهوری اسالمی یک امر هدف دار و استراتژیک عنوان کرد و گفت: وحدت 
یک بازی سياســی و مصلحت گرایانه نيســت. یک هدف عميق برای عزت 

مسلمانان در سایه وحدت و یکپارچکی دنيای اسالم است.
وی با اشــاره به سخنرانی اخير یکی از مقامات آمریکایی که گفته بود "اگر 
بخواهيم ایران را در فشار قرار دهيم باید همه سرزمين های خاورميانه اسالمی 
را دچار جنگ و خون ریزی کنيم." تأکيد کرد: دشــمنان قصد دارند با فتنه 

انگيزی در درون دنيای اسالم اهداف خودشان را عملياتی کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری وظيفه علما، روحانيون و نخبگان مسلمان را در 
این برهه زمانی بسيار حساس و خطير دانست و گفت: وظيفه علما این است 
که در برابر تهاجم دشمنان اسالم و قرآن با یکدیگر یکپارچه شوند و به جای 
اینکه به مسائل داخلی در سطح نزاع و تفرقه بپردازند، به مسائل خارج دنيای 

اسالم که عليه مقدسات مسلمانان انجام می گيرد بپردازند.

آیت الله دری نجف آبادی:

نخبگان مسلامن، در برابر 
تهاجم به اسالم هوشیار 

باشند
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دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره(، در سخنانی در نشست 
علمی "سيره اخالقی پيامبر اعظم)ص(" که در مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
برگزار شد، گفت: موضوع سيره اخالقی پيامبر اعظم)ص( بدليل اینکه تمام 
ابعــاد زندگی پيامبــر)ص( را در بر می گيرد، از موضوعــات مهم و پردامنه 

محسوب می شود.
»حجت االسالم دکتر محمدرضا جباری« با بيان اینکه سنت از سيره متفاوت 
است، گفت: در سنت ما با سه بخش "سخنان"، "رفتار" و "تقریر یا امضاء" 
معصوم مواجه هستيم؛ اما وقتی می گویيم سيره، مراد ما صرفا رفتار معصوم 
است. اهميت سيره در این است که خيلی وقت ها ما دنبال سخنان معصوم)ع( 
هســتيم و معصومين را از کانال سخنانشان معرفی می کنيم، اما شاید الزم 
باشــد که به صورت مضاعف توجه داشته باشيم که طرح رفتارهای معصوم 

یک جذابيت خاصی دارد.
حجت االسالم جباری در ادامه افزود: در کارهای تبليغی اگر از سيره و رفتار 
معصوم استفاده کنيم، طبيعتا موفق تر خواهيم بود، ضمن اینکه از بيان کلمات 
و سخنان معصوم مستغنی نيستيم و همينطور از تقریر معصوم و اگر کسی در 
محضر معصوم)ع( کاری را انجام داد یا سخنی را مطرح کرد و معصوم)ع( نهی 
نکرد و امضا کرد و در مقام تقيه نبود و سکوتی داشت که آن سکوت، حکایت 
از امضاء و تأیيد دارد طبيعتا آن سکوت می تواند حجت باشد، همچنانکه در 
قرآن کریم نيز همين روش وجود دارد و اگر قرآن کریم سخن کسی را نقل 
کند یا رفتار کســی را گزارش کند و رد نکند، این امر، نشان تأیيد سخن یا 

رفتار وی است و لذا این مسأله در علم تفسير، این یک اصل است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آنچه که در قرآن و سيره 
معصوم اســت جذابيت خاص خودش را دارد و تأکيد هم شده است که ما 
بــه رفتارهای معصوم)ع( توجه بکنيم. مثال اميرالمؤمنين)ع( در بيان َفَتأََسّ 
بَِنِبِيَّک االْْطَيِب االْْطَهِر به ما امر می کند به تأسی از پيامبر اکرم)ص( یا خداوند 
در قرآن کریم، ســوره مبارکه احزاب، می فرماید: "لََقْد َکاَن لَُکْم فِي َرُسوِل 
اهلَلّ أُْسَوٌۀ َحَسَنٌة لَِّمن َکاَن یَْرُجو اهلَلَّ َوالَْيْوَم اْلِخَر َوَذَکَر اهلَلَّ َکِثيرا" حتما برای 
شما در ارتباط با پيامبر اکرم در پيامبر اکرم اسوه ای است نيکو که این اسوه 
نيکو هم تقریر پيامبر را شــامل می شود ولی در رأس این موارد رفتار پيامبر 

را شامل است.
مدیر گروه تاریخ مؤسسه امام خمينی خاطرنشان کرد: مرحوم شهيد مطهری 
در مباحث مقدماتی کتاب ارزشــمند سيری در ســيره نبوی، با استناد به 
همين تعبير قرآنی، از سيره به عنوان سبک و منطق عملی یاد می کنند. به 
عبارت دیگر همانطوری که علم منطق، راه و روش درست فکر کردن را به ما 

می آموزد، برای درست عمل کردن در عرصه های مختلف زندگی نيز همچون 
سرمشقی که معلم می نویسد و دانش آموز مطابق آن سرمشق دقيقا تکليف را 

انجام می دهد، ما نيز نيازمند نمونه و سرمشق هستيم.
وی افزود: مرحوم شهيد مطهری از سيره پيامبر)ص( و معصومين)ع( به عنوان 
منطق عملی یاد می کند و این بدان معنی است که ما از کانال سيره به اصول 
و معيارهایی در ارتباط با رفتارهایمان در زندگی می رســيم. یعنی در ابعاد 
مختلف حيات فردی، خانوادگی، اجتماعی و در نوع تعامل خودمان با خداوند، 

محيط، محيط زیست و حيوانات نياز به یک الگو و سرمشق داریم.
حجت االسالم جباری ادامه داد: قرآن کریم پيامبر)ص( را به عنوان اسوه ای 
نيکو به ما معرفی می کنــد و از او با "َوإنَّک لََعلی ُخُلٍق َعِظيم" یاد می کند، 
همانا تو در یک اخالق و سرشت عظيمی خلق شده ای و این نشان می دهد 
که معلم پيامبر اکرم)ص(، خداوند بوده و پيامبر نيز قرار است معلم انسان ها 
باشد و این خلق عظيم را خداوند، نه از بعد از بعثت بلکه از طفوليت، در پيامبر 

اکرم به ودیعت نهاد.
وی گفت: اميرالمؤمنين)ع( در خطبه قاصعه این تعبير بسيار سرنوشت ساز و 
کليدی را فرمودند که: َو لََقْد َقَرَن اهلََلُّ بِِه)ص( ِمْن لَُدْن أَْن َکاَن َفِطيماً أَْعَظَم 
َملٍَک ِمْن َمالَئَِکِتِه یَْسُلُک بِِه َطِریَق اَلَْمَکارِِم َو َمَحاِسَن أَْخالَِق اَلَْعالَِم لَْيلَُه َو نََهاَرُه 
یعنی پيامبر گرامی اسالم زمانی که فطيم شد و از شير باز ستانده شد، خداوند 
بزرگترین فرشته را قرین پيامبر کرد که او را در شب و روز به سمت محاسن 
و مکارم اخالق سوق دهد تا برسد به بعثت و بعد از بعثت نيز تا زمان رحلت، 

این فرشته همراه پيامبر است.
این اســتاد دانشــگاه افزود: این هدایت، در مباحث کالمی با بحث عصمت 
منافاتی پيدا نمی کند و مانند کسی است که علم و دانش الزم را به او می دهند 
و او بر اساس علم خود یک مسيری را انتخاب می کند که این امر منافاتی با 
اختيار ندارد و این فرشته در حقيقت این علم و بصيرت به پيامبر اکرم)ص( 

را الهام می کرد.
حجت االسالم جباری ابراز داشــت: وقتی پيامبری با این ویژگی ها و با این 
تعابير، اســوه معرفی شد دیگر وجود انبوهی از روایات در برخی از متون که 
بعضاً موهن نســبت به شأن و شخصيت پيامبر هستند و ایشان را یک فرد 
عــادی عاقل در جمع دیگر عقال معرفی می کنند، به هيچ وجه قابل پذیرش 
نيست و یکی از مهم ترین رسالت های مجمع جهانی اهل بيت)ع( همين است 
که آنچه را که اهل بيت)ع( از سيره و خلقيات پيامبر اکرم)ص( عرضه کرده اند، 

به درستی به جهانيان معرفی کند.

حجت االسالم واملسلمین جباری:

جلوه های رفتاری پیامرب 
اعظم)ص( جذابیت 

خاصی دارد
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عضو شــورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در پنجمين نشست "ميثاق 
با پيامبر رحمت و عدالت" که از ســوی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در قم 
برگزار شــد با تبریک هفته وحدت و ميالد حضرت محمد مصطفی)ص( و 
امام جعفر صادق)ع( دالیل دینی اهانت پيروان سایر ادیان به اسالم و پيامبر 

را تشریح کرد.
»حجت االسالم و المسلمين سيد ابوالحسن نواب« با بيان اینکه اسالم دین 
حقی است که در طول تاریخ بخش هایی از آن تجلی پيدا کرده است افزود: 
آخرین نســخه دین که کاملترین آن بود اسالم بود که به معنای خاص در 

مقابل ادیان دیگر ظهور کرد.
حجت االسالم والمسلمين نواب ادامه داد: دین پيش خدا تسليم او شدن است 
همانطور که حضرت ابراهيم)ع( این کار را انجام داد، حضرت موسی و عيسی 

و در نهایت پيامبر اسالم نيز تسليم خدا بودند.
وی ادامه داد: شــرایع مختلف از جمله شــریعت موسی، عيسی و شریعت 
محمدی دین واحد هستند و اصل دین که تسليم خدا بودن است در ادیان 

الهی مشترک است.
این گرفتاری که مسلمانان با مسيحی ها دارند گرفتاری است که مسيحی ها 
پيش از این با یهودی ها داشتند. وقتی عيسی)ع( آمد احبار و ربانيون یهودی 
منازعه شــدیدی با ایشان داشتند و حتی اتهام و تهدید شدیدی بر حضرت 
مریم)س( وارد کردند و گفتند پدر تو آدم بدی نبود تو چرا اینطور شــدی؟! 
بعد حضرت عيسی در اذیت شدید یهود بود و بسياری هم ایمان نياوردند. با 
اینکه عهد عتيق و جدید)عهدین( به هم نزدیک بودند اما یهودی ها شریعت 

حضرت عيسی را قبول نکردند.
نواب گفت: اختالف نظر ما با مسيحيان این است که آنها می گویند حضرت 
عيسی)ع( به آسمان ها رفت اما پس از به صليب کشيدن و کشتن وی. البته 

این کار شده ولی آن فردی که به صليب کشيده شد عيسی نبود.

وی تصریــح کرد: پيامبر)ص( در جمع مشــرکان مکه مبعوث شــدند اما 
مسيحيان این پيامبر عظيم الشان را باور نکردند کما اینکه یهودیان عيسی)ع( 

را باور نکردند.
نواب ادامه داد: در طول تاریخ مســيحيان به شریعت اسالم ایمان نياوردند و 

تعابير کفار، بدعت گران، معاندان، محاربان و ... را به مسلمانان نسبت دادند.
وی با اشاره به تاریخچه جنگ های صليبی و تالش مسيحيان اروپایی برای 
از بين بردن دین اسالم افزود: اروپایی ها همزمان در داخل کشور خود اسالم 
را قبول نداشــتند و در خاورميانه با تفرقه افکنی کاری می کردند که اسالم 
منهدم شــود و اصوال امکان ندارد جنگی بين کشورهای اسالمی روی داده 

باشد که در پشت آن مسيحيان نباشند.
نواب، شبکه تروریستی القاعده را مولود نامشروع غربی ها در منطقه عنوان کرد 

و گفت: اروپایی ها همزمان جنگ هایی را بين مسلمانان برافروختند.
ریيس دانشــگاه ادیان و مذاهب به بيانيه عذرخواهی شورای دوم کليسای 
پاپی از مسلمانان در سال 1965 و عذرخواهی بابت خونریزی مسيحيان در 
جنگ های صليبی هم پرداخت و گفت: براســاس این بيانيه این شورا تاکيد 
کردند مسلمانان که خدای واحد را می پرستند و مریم)س( را عذرا)باکره( و 
عيسی)ع( را کلمه خدا می دانند و نماز و روزه را به پا می دارند مستحق این 

جنگ های صليبی و فشار از سوی ما نبودند.
وی گفت: مســيحيان در بيانيه خود به وجود مســلمانان اعتراف کردند اما 
اعترافی به حقانيت اسالم و دین الهی و شریعت خاتم النبيين)ص( نکردند 
ولی به هرحال کليســای کاتوليک بنایی به اهانت به مقدســات مسلمانان 

نداشته اند.
وی افزود: همچنين کليسای ارتدوکس که مرکز آن در کشورهای مسيحی 
همسایه کشــورهای اسالمی است در مقابل اهانت به مقدسات بيانيه صادر 

کرده و با آن برخورد کرده اند.

حجت االسالم و املسلمین نواب: 

علت توهین غرب به پیامرب 
اعظم)ص( عدم باور نبوت 

ایشان است
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»حجت االســالم و المسلمين دکتر الویری« چهارشنبه یازدهم بهمن ماه 
1391در "نشســت علمی ميراث ادبی پيامبــر)ص( و همگرایی مذهبی" 
کــه در مجمع جهانی اهل بيت)ع( در قم برگزار شــد با بيان اینکه ميراث 
علمی شيعی دربردارنده درس هایی بسيار زیادی در تمام زمينه های علمی 
است گفت: اســتخراج معارف اهل بيت)ع( و نشر آن وظيفه کسانی است 
که در عرصه های فرهنگی مذهبی فعاليت می کنند. اعضای مجمع جهانی 
اهل بيت)ع( نيز که در این زمينه فعاليت می کنند وظيفه دارند این ميراث 

گرانبها را انتشار دهند.
وی مباحث این جلسه را حول دو محور ذکر کرد و گفت: محور اول اشاره ای 
مختصر به قصاید راجع به پيامبر)ص( و محور دوم در رابطه با نوع مواجهه 

فضال و دانشمندان شيعه نسبت به سروده های اهل سنت می باشد.
ایشان با بيان اینکه شــعر جایگاه ویژه ای در انتقال اندیشه ها و افکار دارد 
به تاریخچه اشعار در مدح پيامبر عظيم الشان اسالم)ص( پرداخت و گفت: 
درباره تاریخچه اینگونه اشــعار بين مورخان محل اختالف است و عده ای 

تاریخ این گونه اشعار ممتاز را قرن هفتم هجری قمری می دانند.
وی در ادامه گفت:عده ای نيز تاریخ شــروع اشــعار مدح نبوی را به عصر 
پيامبر)ص( توسط شعرایی نظير حسان بن ثابت، کعب بن مالک، کعب بن 

زهير می دانند.
الویری بــا بيان اینکه اگر با رویکرد حداکثری نگاه کنيم بویژه در ســروده 
های اهل سنت کتاب های زیادی داریم که با  اندک جستجویی در دسترس 
هستند گفت: اینکه ما چندین جلد کتاب در سروده هایی در مدح نبوی داریم 
این خود نشانه ای بر اهتمام شعرای شيعه و سنی به شخصيت پيامبر)ص( 
می باشــدکه برترین و باالترین آثار در این زمينه قصيده برده سروده شاعر 

مصری است.
وی در ادامه با بيان اینکه باید یادآور شد که قصيده دیگری نيز با نام "بردهًْ" 
داریم گفت: یکی دیگر از شعرا که در زمينه مدح نبوی در عصر پيامبر)ص( 
اشعاری ســروده است کعب بن زهير است که مهدور الدم بود و خودش را 
به پيامبر)ص( رســاند و عالوه بر اینکه جان خود را نجات داد قصيده ای در 
مدح حضرت سرود که از واالترین اشعار است و پيامبر نيز به او بُردی هدیه 

نمودند.
وی در ادامه با بيان اینکه اشعاری که راجع به پيامبر وجود دارد به سه دسته 
پيش از هجرت و در حين اقامت و پس از هجرت تقسيم می شود گفت: در 
قرن هفتم شــاعری به نام بوسيری قصيده ای سروده است که از آثار ممتاز 

محسوب می شــود و درباره وی اینطور نقل شده که ایشان گفته است در 
اواخر عمر خود فلج شدم و به اميد شفا شعری در مدح پيامبر)ص( سرودم 
که حضرت را در خواب دیدم و حضرت دستی به صورتم کشيدند و بردی به 
دوشم انداختند و وقتی از خواب برخاستم متوجه شدم شفا گرفته ام که عهد 
کردم موضوع را به کسی نگویم تا اینکه فقيری نزد من آمد و از من شعری 
در مدح پيامبر)ص( طلب کرد،که درجوابش گفتم شعر در این زمينه زیاد 
دارم، فقير گفت آن شعری را می خواهم که با خواندن آن در عالم رویا بُردی 
هدیه گرفتی. با این جمله فقير متوجه شدم از عرفاست و شعر را با جریان 

آن برایش نقل کردم که از آن پس این شعر در ميان مردم گسترش یافت.
الویری سپس با اشاره به محور دوم این نشست گفت: هم برای اشعار زهير 
و هم اشعار بوسيری شروح متعددی از سوی علمای شيعه داریم که با توجه 
به اینکه بوسيری از اهل تسنن و شافعی مذهب است، علمای ما در آثارش 
بدون تعصب شــرح داده اند که این نشــانگر روحيه هم گرایی مذهبی در 

علمای شيعه دارد.
وی در ادامه گفت: این که شعر شاعر سنی مذهب اینگونه مورد اقبال علمای 
شــيعه قرار گيرد آنهم در قرن هفتم که هنگام ســقوط بنی اميه و برپایی 
حکومت بنی عباس بودکه دوره تعارض مذهبی بوده است نکته بسيار مهمی 
است؛ زیرا در این شرایط وجود روحيه هم گرایی مذهبی بسيار ارزشمند است. 

البته این روحيه در مباحث و شاخه های دیگر علوم نيز مشاهده می شود.
حجت االسالم دکتر الویری در ادامه با اشاره به مباحث ادبی که شيعه از آنها 
بحث می کند گفت: شيعه از کتب عربی اهل تسنن استفاده می کند و گاهی 
آنقدر رواج دارد که کتاب را بدون تعصب به اسم مؤلف آن می شناسند. مانند 
کتاب سيوطی که از آثار ارزشمند در عرصه ادبيات است و طالب علوم دینی 

شيعه با نام »سيوطی« از آن یاد می کنند.
وی با بيان اینکه مالک ما سيره اهل بيت)ع( است این سيره علمای شيعه را 
برگرفته از سيره اهل بيت)ع(دانست و گفت: علمای شيعه نه تنها نسبت به 
آثار اهل سنت بی مهری نکردند؛ بلکه به آن آثار اهتمام ورزیدند و آنها را مورد 

بحث و بررسی قرار دادند و بدین گونه به سيره اهل بيت)ع( عمل کردند.
در پایان این نشست حجت االسالم و المسلمين دکتر الویری ضمن قدردانی 
از دست اندرکارن تشکيل این نشست علمی بویژه معاونت فرهنگی مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( نشر معارف اهل بيت)ع( را از وظایف مهم و گرانقدر این 
مجمع دانست و برای مسئولين آن از پيشگاه خداوند متعال آرزوی توفيق 

روزافزون در این زمينه را نمود.

حجت االسالم دکرت الویری:

اشعار مدح پیامرب اعظم)ص( 
میراث ادبی بزرگی

است
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منایشگاه و
نشست های علمی 
میثاق با پیامرب رحمت و 
عدالت)ص( 
از نگاه دوربین
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انتشار كتابنامه ی 
منشورات مجمع 
جهانی اهل بيت)ع( 
با موضوع
پيامرب اعظم)ص(

همچنانکه ظهور اسالم با درخشش خــورشيد 
نبوت حضرت ختمی مرتبت، محّمد مصطـفی 
)صلی اهلل عليه و آله( انسانيت بشر را بيدار و 
معنویت را در پرتــو یکتـا پرستی و آزادگـی 
در  اسالمی  انقالب  پيـروزی  بخشيد،  روح 
ایران به رهـبری حضرت امام خمينی )ره( نيز 
باعث هـویت بخشی مجدد به امت اسـالمی 
و عزت پـيروان اهل بيت )ع( شد. هویت و 
عزتی که ســرلـوحه ی ملــت های آزاده 
قـرار گرفـته و جریان بيداری اسالمی را در 

دیگر سرزمينها رقم می زند .
از  یکــی  نيز  بيت)ع(  اهل  جهانی  مجمع 
موالـيد خجسته انقالب اسالمی اســت که 
با ابتکار مقام معظـم رهبری )مد ظله العالی( 
عرصه ی  به  پا  شمــسی   1369 سال  در 
وجـود نهــاد. این مجموعه با اهتمــام به 
حفـــظ ميراث نبـوی )ص( یعنــی » قرآن 
و عترت « اقــدام به نشـــر علـــوم قرآنی 
و معــارف مکتـب نوراني اهل بيـت)عليهم 

السالم( نموده و بحمداهلل توانسته منشأ اثرات 
ارزنده ای در جهان اسالم و به خصوص در 
از  باشــد.  اهل بيــت )ع(  پيــروان  ميان 
جــهانی  مجـمع  های  فعاليـت  جمـــله 
اهل بيـــت )ع( انتشار بيش از 1000 عنوان 
اقصی  کتـاب به 50 زبـان می باشد که در 
نقـاط جهان بين تشنگان معارف اســالم ناب 

محمدی توزیع شده است.
آثار مکتوب مجمع درباره پيامبر اعظم)ص( 
بطور کلي شامل 92 اثر )64 عنوان کتــب 
منتــشر شده و 28 عنوان کتب در دست 
اقدام( مي باشد. این  آثار که گزینــشي از ایـن 
گنجينه گران بهاسـت تنها به موضوع پيامبر 

اعظم )ص( اختصاص دارد.
از دیگر اقدامات مجمع به مناسبت ایام ميثاق 
با پيامبر رحمت و عدالت انتشار بروشور کتب 
منتشر شده توسط مجمع با موضوع پيامبر 
اعظم)ص( بود که در سه مجلد به زبان های 

فارسی، عربی و انگليسی چاپ و توزیع شد.

کتابنامه فارسیکتابنامه انگلیسیکتابنامه عربی
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برپایی چهار منایشگاه 
از کتاب های مجمع

درباره پیامرب اعظم)ص(

همزمان با هفته وحدت و در ادامه سلسله برنامه های ميثاق با پيامبر رحمت و 
عدالت)ص( معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت)ع( اقدام به برگزاری 

چهار نمایشگاه از کتاب های این مجمع درباره پيامبر اکرم)ص( نمود.

1. نمایشگاه در محل برگزاری کنفرانس وحدت اسالمی
این نمایشگاه در محل سالن اجالس سران در تهران برگزار شد و مورد استقبال 

شرکت کنندگان در این اجالسـ  بویژه ميهمانان خارجیـ  قرار گرفت.

3. نمایشگاه در باشگاه دیپلماتیک
همچنين این نمایشــگاه در شب ضيافت شام مجمع جهانی اهل بيت)ع( به 
ميهمانان کنفرانس وحدت اسالمی، به باشگاه دیپلماتيک تهران منتقل گردید 
تا ميهمانان مجمع در فراغت بيشتری در جریان انتشارات مجمع قرار بگيرند.

3. نمایشگاه در ساختمان مرکزی مجمع جهانی اهل بیت)ع(
این نمایشگاه در ساختمان مرکزی مجمع جهانی اهل بيت)ع( واقع در بلوار 
کشــاورز تهران برپا شد و در معرض دید نمایندگان رسانه های گروهی قرار 

گرفت.

4. نمایشگاه در معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع(
این نمایشگاه به مدت ده روز در معاونت فرهنگی مجمع جهانی اهل بيت)ع( 
واقع در بلوار جمهوری اســالمی قم برپا شد و عالوه بر شرکت کنندگان در 
سلسله نشست های علمی "ميثاق با پيامبر رحمت و عدالت)ص(" طالب 

خارجی مقيم قم نيز از آن بازدید به عمل آوردند.
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کتاب های منترششده 
در مجمع جهانی 
اهل بیت)ع( 
درباره پیامرب اعظم)ص(
تا آذر ماه 1392

پیشوایان هدایت ؛ محّمد مصطفي)ص(
نام اصلی: اعـالم الـهدایۀ؛ محمد المصطفي

به کوشش: اداره پژوهش 

مدح هاي رسول اکرم)ص( در اشعار 
اندلسي

نام اصلي: المدائح النبویۀ فی الشعر االندلسی
مؤلف: فاطمه عمراني

برگزیده اي از کتاب سنن النبي)ص(
نام اصلی: المنتقي من کتاب سنن النبی

مؤلف: عالمه محمد حسين طباطبایي

پیامبر )ص( و آینده دعوت
نام اصلی: النبي و مستقبل الدعوۀ

مؤلف: مروان خليفات

تاریخ اسالم از عصر جاهلي تا رحلت 
رسول اکرم)ص(

نام اصلی: تاریخ االسالم من العصر الجاهلی الي 
وفاۀ النبي

مؤلف: مهدي پيشوایي
مترجم : خليل زامل عصامي

در باره کتاب آیات شیطاني
نام اصلی: حول کتاب اآلیات الشيطانيۀ
مؤلف: آیت ا... محمد علي تسخيری

مختصري از کتاب الصالهًْ البتراء
نام اصلي: مختصر الصالۀ البتراء

مؤلف: سيد محمد هاشم المدني

عربی
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زندگاني حضرت محّمد)ص(
نام اصلی: حيــاۀ محــّمد

مؤلف: محمد حسنين هيکل
تحقيق : سيد عبد الرحيم موسوي

دفاعي از پیامبر اکرم)ص( در مقابل فقها 
و محدثان

نام اصلی: دفاع عـن الرسـول ضد الفقهاء 
والمحدثين

مؤلف: صالح الورداني

انواري از سیره رسول اعظم)ص( با اهل 
کتاب

نام اصلي: قبسات من سيرۀ الرسول االعظم مع 
اهل الکتاب

مؤلف: محمد عيدان العبادي

سیره رسول خدا)ص( و اهل بیت)ع(
نام اصلي: سيرۀ رسول اهلل و اهل بيته

مؤلف: مؤسسۀ البالغ

فضیلت هاي پنج تن آل عبا )ع( در 
کتاب های صحیح ششگانه اهل سنت
نام اصلي: فضائل الخمسۀ من الصحاح الستۀ

مؤلف: سيد مرتضي فيروزآبادي

اردو
پیشوایان هدایت ؛ خاتم االنبیاء)ص(

 نام اصلی: مناره هدایتـ  خاتم االنبياء)ص( 
محمد مصطفی

مؤلف: اداره پژوهش مجمع جهاني اهل 
بيت)ع(

مترجم : اقبال حيدر حيدري

تـاریخ اسـالم دوره جاهلیت تا وفات 
پیامبر)ص( 

 نام اصلی: مهدي پيشوایي
مترجم :کلب عابد خان سلطان پوري

رسول اسالم )ص(
مؤلف: عالمه محمد حسين طباطبایي

مترجم : سيد ولي الحسن رضوي
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نصایح پیـامبر اکرم )ص(
 Algunas Exhortaciones :نام اصلی
)Del Profeta Muhammad )Bpd

Sobre Temas Eticos
مؤلف: حسن شمس الدین

مترجم : محمد معلمي زاده

رهبری امت
 Liderazgo de la :نام اصلی

Comunidad islamic
مؤلف: جعفر سبحانی

 مترجم : مارتا گلزارـ  رحمت اهلل گلزار

اخالق رسول اکرم )ص( و اهل بیتش)ع(
مؤلف: باقر شریف القرشي

مترجم : فيصل مرهل

رفتار پیامبر )ص( با کودکان و جوانان
مؤلف: محمد علي چناراني

مترجم : سميه یونس

پیشوایان هدایت ؛ محّمد مصطفي )ص(
Hidayet onderlert :نام اصلی

مؤلف: اداره پژوهش مجمع جهاني اهل 
بيت)ع(

مترجم : وحدت دین اینچه

تاریـخ اسـالم
 از جاهلیت تا رحلت پیامبر)ص(

Islam Tarihi :نام اصلی
مؤلف: مهدي پيشوایي

مترجم : اسماعيل بندي دریا

رسول اعظم )ص( و اهل بیت)ع(
Resûlullah Ve Ehl-İ Beyt’i :نام اصلی

مؤلف: رشيد سایيلير  

رفتار پیامبر )ص( با کودکان و جوانان
مؤلف: محمد علي چناراني

مترجم : محمود عاجار

زندگي نامه چهارده معصوم)ع(
محمد مصطفي)ص(

Ehl- Beyt Serisi :نام اصلی
Hz. Muhammed

مؤلف: مؤسسه در راه حق
مترجم : جعفر بندي دریا

ترکی استانبولی

اسپانیولی
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سیري در سیره نبوي)ص(
مؤلف: شهيد مرتضي مطهري

مترجم : اداره ترجمه مجمع جهاني 
اهل بيت)ع(

اخالق رسول اکرم)ص( و اهل بیتش)ع(
مؤلف: باقر شریف القرشي

مترجم : اداره ترجمه مجمع جهاني اهل 
بيت)ع(

تـاریخ اسـالم
 مؤلف: جعفر سبحاني

مترجم : اداره ترجمه مجمع جهاني اهل 
بيت)ع(

جهان در عصر بعثت
نام آذری: دونيا بعثت دؤرونده 

مؤلف: اکبر هاشمي رفسنجاني و شهيد محمد 
جواد باهنر)به کوشش: علي گلزاده غفوري(

مترجم :اداره ترجمه مجمع جهاني 
اهل بيت)ع(

درسهایي از زندگاني حضرت محمد)ص( 
نام آذری: حضرت محمد)ص( ین حياتيندان 

درسلر
مؤلف: شهيد مرتضي مطهري

مترجم :اداره ترجمه مجمع جهاني اهل 
بيت)ع(

ترکی آذری

فارسی
پیشوایان هدایت؛ خاتم االنبیاء محمد 

مصطفی)ص(
مؤلف: گروه مؤلفان

مترجم: عباس جاللی

سیري در قلمرو شعر نبوي
به کوشش: محمد علي مجاهدي )پروانه(

ماالیو
مختصري از کتاب الصالة البتراء

 Mukhtasari Wa Mafunzo :نام ماالیو
Ya Kiislamu

مؤلف: سيد محمد هاشم المدني
مترجم : ناصر دمياطي

پیامبري و پیامبر اسالم)ص(
Mengapa Nabi Diutus :نام ماالیو

مؤلف: ابراهيم اميني
مترجم : محمد الياس

سیره نبوی
Sirah Sang Vabi :نام ماالیو

مؤلف: شهيد مرتضی مطهری
مترجم : سلمان نانو
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پیامبر اسالم )ص( و اهل بیتش )ع(
مؤلف: طالب حسين الخزرجي

مترجم : آیدا رومي

اخالق پیامبر )ص( و اهل بیتش )ع(
A Conduta do :نام پرتغالی

Profeta Mohammad
e seus Ahlul Bait

 مؤلف: باقر شریف القرشي
مترجم : مرکز اسالمي برزیل

خدا ، رسول)ص( ، رسالت
 O Revelador O :نام پرتغالی
Mensageiro A Mensagem

مؤلف: شهيد محمد باقر الصدر
مترجم : ادنا اندرادي

گسـترش اسـالم 
  The spread of ISLAM :نام انگليسی

مؤلف: ابوالفضل عزتي

الگوي کامل ؛نگاهي به سیره اخالقي 
پیامبر )ص(

The Perfect Role Model :نام انگليسی
مؤلف: همت سهراب پور
مترجم : حسن کاشاني

تاریـخ اسـالم
از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسالم)ص(

History Of Islam :نام انگليسی
 Up To The Demise Of The

Prophet
مؤلف: مهدي پيشوایي

مترجم : محمود فرخ پي

رفتار پیامبر)ص(  با کودکان و جوانان
The Prophet’s Attitude :نام انگليسی

Towards Children And Youth 
مؤلف: محمد علي چناراني

مترجم : مهدي آزادي

راهیان کوي دوست
Journey Of Love :نام انگليسی

An Exposition The Miraj
Tradition

مؤلف: محمد تقي مصباح یزدي
مترجم : سيد ایرج رزاقي

ره توشــه
مؤلف: محمد تقي مصباح یزدي

مترجم : کلوین لمباني

انگلیسی

پرتغالی
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زندگاني چهارده معصوم)ع(
رسول اکرم)ص(

نام پشتو: د اسالم حلنده ستوری
د پيغمبر اکرم)ص( ژوند

مؤلف: مؤسسه در راه حق
مترجم : عبدالرحيم دراني

زبان: پشتو

زندگاني چهارده معصوم)ع(
حضرت محمد بن عبداهلل)ص(

Зиндагии :نام تاجيکی
Паёмбари Ислом (с)

مؤلف: مؤسسه در راه حق
مترجم : عبداهلل زرین تاج

زبان: تاجيکی

حضـرت محـّمد )ص(
مؤلف: سيد مهدي آیت اللهي

زبان: تایلندی

مختصري از تاریخ اسالم
 Mukhtasair wa :نام سواحيلی

Mafunzo ya Kiislamu
مؤلف: عالمه محمد حسين طباطبایي

مترجم : محمد ميرزا
زبان: سواحيلی

تاریخ اسالم
نام کردی: از جاهليت تا رحلت پيامبر )ص(

ميژووی ئيسالم
له چه رخی نه فامييه ود تا کوچی دوابی 

پيغه مبه ری ئيسالم
مؤلف: مهدی پيشوایی 

مترجم:  دادو داودی
زبان : کردی

سایر زبان ها

ـ شعاعي از نّير اعظم) رهيافتي به منظومه فکري  رهبر معظم 
انقالب اسالمي درباره پيامبر )روسي(

ـ اعالم الهدایهًْـ  محمد المصطفی )بوسنيایي(
ـ المنتقی من کتاب " سنن النبي ")آذري(

ـ الگوي کامل؛ نگاهي به سيره اخالقي پيامبر)تاجيکي(
ـ رفتار پيامبر با کودکان و جوانان)تاجيکي(

ـ اخالق النبي و اهل بيته)سواحيلي(
ـ اعالم الهدایهًْـ  محمد المصطفی )آذري(
ـ رفتار پيامبر با کودکان و جوانان )عربي(

ـ اعالم الهدایهًْـ  محمد المصطفي)انگليسی(
ـ اعالم الهدایهًْـ  محمد المصطفی)ماالیو(

ـ چهارده معصومـ  )نگرشی کوتاه به زندگی  پيامبر اسالم()تاميلی(
ـ الگوي کامل )نگاهي به سيره اخالقي پيامبر اکرم()اسپانيولی(

ـ الگوي کامل )نگاهي به سيره اخالقي پيامبر اکرم()ترکی(
ـ الگوي کامل) نگاهی به سيره اخالقی پيامبر( )اردو(

ـ رفتار پيامبر با کودکان و جوانان)اردو(

ـ شعاعي از نّير اعظم) رهيافتي به منظومه فکري رهبر معظم 
انقالب اسالمي در باره پيامبر( )ترکي استانبولي و انگليسی(

ـ الگوي کامل) نگاهي به سيره اخالقي پيامبر اکرم( )چيـني و 
ایتاليایی(

ـ رفتار پيامبر با کودکان و جوانان)چيـني(
ـ برگزیده کتاب " سنن النبي ")تاجيکي(

ـ اخالق النبي و اهل بيته )فرانسوي، روآندایي، کردي(
ـ اعالم الهدایهًْـ  محمد مصطفي )فرانسوي(
ـ رفتار پيامبر با کودکان و جوانان)تاميلي(

ـ الگوي کامل؛ نگاهي به سيره اخالقي پيامبر)آلماني(
ـ اخالق پيامبر و اهل بيتش)ترکي استانبولي(

کتاب های در حال انتشار 
درباره پیامرب اعظم)ص(

در حال ترجمه

آماده چاپ

در مرحله ویرایش
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برگزاری سخرنانی زنده 
و پرسش و پاسخ
به زبان های انگلیسی و عربی

در محیط اینرتنت

اداره کل اطالع رســانی مجمع جهانی اهل بيت)ع( به مناسبت ایام ميالد 
پيامبر)ص( برنامه های ویژه ای را در اتاق پالتاک مجمع ارائه داد.

موضوعات این برنامه های ویژه به شرح زیر بود:

برنامه های عربی:
1. رسول اهلل)ص( و الوحدهًْ االسالميهًْـ  سخنران: استاد سيد منذر حکيم

2. الرسول االعظم)ص( رحمهًْ للعالمينـ  سخنران: دکتر علی العلی
3. تعامل الرسول االکرم)ص( مع االدیانـ  سخنران: استاد شيخ موسی زین 

العابدین
4. هدف البعثهًْ للرسول االعظم)ص(ـ  سخنران: استاد سيد حسين الموسوي
ساعت برنامه: 19:30 تا 21 به وقت تهران )که مطابق با پيک ساعت کار 

مخاطبان اینترنت در کشورهای عربی است(.

برنامه های انگلیسی:
1. پيامبر اکرم)ص(؛ محور برابری انسان ها 

)Prophet Muhammad: An Activist for Equality(   
2. حقوق بشر از دیدگاه پيامبر اکرم)ص( 

)Human Rights from the Perspective of the Prophet(   
3. جایگاه و اهميت وحدت اسالمی در نظر پيامبر اکرم)ص( 

 The Importance of the Islamic Unity in the Eyes of(   

)the prophet Muhammad
4. شخصيت و سيره پيامبر)ص(؛ الگویی برای تمام بشریت 

 Prophet Muhammad,s Outstanding Character and(    
)Demeanor: A Role Model For All of the Humanity

5. رحمت برای همه جهانيان، حتی امروز 
)The Mercy to All Worlds, Even Today(    

ساعت برنامه ها: 11:10 الی 12:40 به وقت تهران )که همزمان با شامگاه 
در آمریکا، صبح اروپا، عصر اقيانوسيه و بعد از ظهر در اندونزی، مالزی و هند 

بود(

این برنامه ها در طول هفته وحدت اجرا شــد و بیش از 300 نفر از 
کشورهای مختلف به آنها گوش فرا دادند.

شایان ذکر است که اتاق پالتاک مجمع زیر نظر "اداره شبکه الکترونيک بين 
الملل مجمع" اداره می شود و سال هاست که برنامه سخنرانی زنده و پرسش 

و پاسخ اینترنتی را به دو زبان عربی و انگليسی برگزار می کند.

 آدرس اتاق پالتاک مجمع:
Rooms Lis > Religion & Spirituality > Islam > 
Ahlulbayt World Assembly Shia Islam
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سایت پیامرب اعظم)ص(
از مجموعه سایت های پورتال بزرگ اهل بیت)ع(

سایت پيامبر اعظم)ص( با هدف گردآوری کليه مقاالت و اخبار درباره پيامبر گرامی اسالم و آشناسازی مخاطبان داخلی و خارجی پورتال بزرگ اهل بيت)ع( 
و همچنين غيرمسلمانان با شخصيت پيام آور این دین مبين طراحی و پياده سازی شده است.

این پایگاه شامل مقاالت و مباحثی مانند "دالیل لزوم پيامبر"، "دالیل نبوت پيامبر اکرم)ص("، "سيره و حيات حضرت محمد)ص("، "ميراث پيامبر)ص("، 
"شهر پيامبر)ص(" می باشد که هر کدام از این مباحث، دارای زیرشاخه های مختلفی است.

به عنوان مثال، درباره دالیل لزوم پيامبر، مباحث متعددی درباره "معناي رسالت و نبوت"، "تاریخ پيامبران" یا "اهداف انبياء و تکامل ادیان" بررسی شده و 
یا در زمينه سيره و حيات پيامبر اکرم)ص(، مطالب مختلفی درباره "زندگي نامه آن حضرت، "پيامبر اکرم)ص( از نگاه قرآن و عترت)ع("، "پيامبر اکرم)ص( و 
خانواده"، "پيامبراکرم)ص( و اخالق"، "پيامبر اکرم)ص( و حکومت"، "پيامبراکرم)ص( و شریعت" یا "پيامبراکرم)ص( و برخورد با سنت جاهلي" وجود دارد.

در این سایت، همچنين خدماتی مانند "کتابنامه"، "بانک مقاالت"، "پرسش و پاسخ"، "چند رسانه ای" به کاربران ارائه می شود.
از ویژگی های دیگر این سایت می توان به گردآوری اخبار مرتبط با پيامبر اسالم و همچنين ارائه مطالب پيشنهادی به کاربران توسط سردبير سایت اشاره کرد. 

تا بهمن 1391 جمعا 1866 مطلب شامل مقاله، خبر و عکس در 5 زبان سایت بارگذاری شده است که تفکيک زبانی آن به شرح زیر است:
۷09 رکورد در زبان فارسی
412 رکورد در زبان عربی

40 رکورد در زبان انگليسی
565 رکورد در زبان اردو 

140 رکورد در زبان ترکی استانبولی

www.abp-prophet.com :نشانی سایت
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اولين نشست از دومين سلسه نشست های علمی فرهنگی ميثاق با پيامبر 
رحمت و عدالت، روز ســه شــنبه 24 دی 1392 در مجمع جهانی اهل 
بيت)ع( قم و با ســخنرانی »حجت االســالم و المسلمين غيب غالمی« 
از اســاتيد حوزه علميه قم و عضو هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری 
با موضوع »پيامبر اعظم)ص( در صحاح« با حضور اندیشمندان، طالب و 

کارمندان مجمع جهانی اهل بيت)ع( قم برگزار شد.
غيب غالمی در ابتدای این نشست گفت: دشمنان در کتابهای خود آورده 
اند که شــيعه برای هر امام زاده ای کتاب چاپ کرده و معجزات و شــفا 
یافتگانی نقل می کند ولی شــيعه تاکنون چيزی به عنوان توسل، شفا و 

اعجاز از پيامبر)ص( نقل نکرده است.
وی ادامه داد: مایه تاسف است که غربت رسول خدا)ص( در سرزمين وحی 
و هول و هراســی که زائر در آنجا دارد از اظهار محبت در محضر رســول 

خدا)ص( مانع می شود و صفای باطن از زائر گرفته می شود.
این استاد حوزه علميه قم با اشاره به اینکه رسول خدا)ص( مظلوم است و 
گوهر وجودی آن حضرت شناخته نشده است اظهار داشت: قرآن به زبان 
عربی نازل شــده است که اعراب را عاقل کند و بتواند در قلوب صخره ای 

مردمان عرب تاثير بگذارد.
وی افزود: رســول خدا)ص( در ميان قوم قریش قرار گرفت و از آنها اظهار 
برائت کرد و این قوم دل اميرالمومنين)ع( و  اوالد ایشان را خون کرد. در 
خطبه فدکيه حضرت فاطمه زهرا)س( می فرماید شــما چه بودید؟ عرب 
چه داشت؟ آنکه به شما قوم عرب افتخار داد پدر من بود و احترام پدر را در 

حق فرزند او خوب به جا آوردید.
غيب غالمی با بيان اینکه صحيح بخاری در ميان کتب اهل ســنت کتاب 
ارزشمندی است افزود:  اهل سنت نه برای تاریخ و نه برای فقه و نه برای 
کتب ســته ارزشی قائل نيستند و بالجمله بعد از قرآن، صحيح بخاری را 

قبول می کنند.
وی ادامــه داد: در صحيــح بخاری در کتاب فَِتن روایتــی وجود دارد که 
شخصی بعد از جریان عاشــورا برای استماع حدیث پيامبر)ص( به دیدار 
»ابوبرزه اسلمی« صحابی پيابر)ص( به بصره رفت این صحابی گفت من 
از قوم عرب غضبناکم عرب چيزی نداشت به اعتبار رسول خدا)ص( وجود 
پيدا کرد آنکه در شام)یزید( نشسته برای دنيا جنگ می کند، کسی که در 
مکه است)عبداهلل بن زبير( دنياپرست است و دین نمی شناسد و جمع قّراء 

بصره هم برای دنياست.

عضو هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری ادامه داد: عرب به جایی رسيد 
که زمامدار مسلمين یزید بن معاویه شد یزید در باالی منبر پيامبر)ص(، 
دین پيامبر)ص( را به سخریه می گرفت انگشتر طال به دست خود کرده 
و می گفت پيامبر)ص( از طال به دست کردن مردان نهی می کرد. در این 
دوران امام جماعت شارب خمر است و فقط در محراب شراب نمی خورد و 

جائرین و ظالمين بر مردم حکومت می کردند.
وی تاکيد کرد: مظلوميت پيامبر)ص( به کجا رســيده اســت که صحيح 
بخــاری، اولين کتاب معتبر بعد از قرآن در نزد اهل  ســنت، این چنين 
روایاتی را نقل می کند. اعتقاد بخاری این اســت که از نظر کالم، تورات و 
انجيل تحریف نشده اند بلکه از نظر معنا تحریف شده اند و مواردی از کتب 

عهدین به خصوص در بخاری وجود دارد.
این استاد حوزه علميه قم افزود: اسرائيليات و مطالبی در بخاری وجود دارد 

که به عنوان سنت پيامبر)ص( معرفی می شود.
وی خاطرنشــان کرد: ما طلبه ها از کتاب های حدیث فاصله گرفته ایم و 
کتاب های خودمان را نمی شناســيم با این حال می خواهيم کتاب های 
دیگران را نقد کنيم اگر بخواهيم در مصاف دشــمنان اهل بيت)ع( پيروز 

باشيم باید مهارت داشته باشيم.
غيب غالمی افزود: آوازه تشيع به اعتبار مظلوميت پيامبر)ص( و اوالد ایشان 
است به اعتبار مظلوميت صدیقه طاهره)س( و خون پاک سيد الشهداء)ع( 
است که حرکتی ایجاد می شود و همه را مبهوت می کند و ما سر سفره 

این بزرگواران نشسته ایم.
وی با بيان اینکه در وضعيتی که  روز به روز برعليه شيعيان تبليغات منفی 
ایجاد می شــود تشيع در خواب است ادامه داد: در محضر یکی از بزرگان 
بودم به من گفت کجا هستی؟ گفتم به شبهات اهل سنت پاسخ می گویم 
گفت عمــر خود را به این مباحث تلف نکن من تا به حال کتاب ســنی 

نخوانده ام!
عضــو هيئت علمی بعثه مقام معظم رهبری تاکيد کــرد: باید ائمه)ع( را 
بشناســيم ائمه)ع( به ما تعليم داده اند زمانــی که حرف می زنيد "قول 

سدید" داشته باشيد.
وی در پایان با اشاره به اینکه باید به عنوان نماینده شيعه باید دليل، حجت 
و برهانی که در منطق اســت را بشناسيم، باید علم حدیث را بشناسيم و 
حدیث اعم از اعتقاد و عمل اســت مگر می شود به هر حدیثی استدالل 

کرد؟!

حجت االسالم و املسلمین غیب غالمی: 

گوهر وجودی رسول خدا)ص(
شناخته شده

نیست
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نشست دوم از دومين سلسه نشست های ميثاق با پيامبر رحمت و عدالت، 
روز چهارشــنبه 25 دی 1392 در مجمــع جهانی اهــل بيت)ع( قم و با 

سخنرانی »حجت االسالم و المسلمين فکری« برگزار شد.
»حجت االســالم و المســلمين فکری« در ابتدای این نشســت گفت: 
پيامبر)ص( دستورات الهی را در زندگی خود به کار بست و قرآن را عمال در 
زندگی خود پياده کرد، سيره آن حضرت مبنای عمل ما است و ما به عنوان 
مسلمان، وظيفه داریم که شناخت بيشتری نسبت به ایشان داشته باشيم.

وی افزود: پيامبر)ص( رسالت الهی را با معيار »الذین یبلغون رساالت اهلل و 
یخشونه وال یخشون احدا اال اهلل وکفي باهلل حسيبا« شروع کرد و با توجه 

به این آیه، فقط از خدا ترس داشت.
پژوهشگر مجمع جهانی اهل بيت)ع( با بيان اینکه باید کرسی هایی داشته 
باشــيم تا شبهات مطرح و پاسخ داده شود ادامه داد: گاهی حق و باطل با 
هم مشتبه می شوند افرادی حق را باطل نشان می دهند و اگر حقيقت به 

صورت روشن ارائه شود وجدان های پاک می پذیرند.
وی خاطرنشان کرد: اساس دعوت همه پيامبران و به ویژه پيامبر ما حضرت 
محمد)ص( آیه »اْدُع إِلَی َسِبيِل َربَّک بِالِْحْکَمهًِْ َوالَْمْوِعَظهًِْ الَْحَسَنهًِْ َوَجاِدلُْهْم 
َِّتي ِهَي أَْحَسُن« بود حکمت یعنی بيان واقعيت و حق آن گونه که هست،  بِال
دومين وظيفه پيامبر)ص( این است که با موعظه حسنه نصيحت کند و در 

نهایت با جدال احسن با مخاطب گفتگو کند.
وی در پاســخ به شــبهه تعدد زوجات پيامبر)ص( گفت: تعدد زوجات از 
ویژگی ها، اختيارات و اختصاصات پيامبر)ص( بود و از طرف خدا این اجازه 

را داشته است.
پژوهشگر مجمع جهانی اهل بيت)ع( با بيان اینکه تعدد زوجات پيامبر)ص( 
به خاطر هوی و هوس نبود افزود: با مراجعه به سيره پيامبر)ص( در می یابيم 
که پيامبر)ص( در بحبوحه جوانی و در 25 سالگی با "خدیجه" 40 ساله 
ازدواج کرد و پيامبر)ص( با خدیجه 15 ســال فاصله سنی داشت. بعد از 
خدیجه با "ســوده" ازدواج کرد ســوده زنی بود که شوهرش در سفر به 
حبشه مسيحی و مرتد شد و تمام قبيله اش هم دشمن اسالم بود و هيچ 

حامی نداشت.
وی ادامــه داد: پيامبر)ص( در ازدواج با عایشــه به هدف دلجویی از یک 
خانــواده ازدواج کرد و در عرب رســم بر این بود که دامــاد جزء خانواده 
محسوب می شد و از او حمایت می کردند و پيامبر)ص( در ازدواج هایش 

خيلی از دل های مخالفين با اسالم را به دست آورد.

حجت االسالم فکری تاکيد کرد: پيامبر)ص( با کسانی ازدواج می کرد که 
یا همسرانشــان از دنيا رفته بودند و یا شهيد شده بودند و یا با کسی مثل 
"حفصــه" ازدواج می کرد که هيچ کس به ازدواج با وی رغبت نمی کرد و 
یا ازدواج پيامبر)ص( با "زینب دختر جحش" به خاطر سنت شکنی غلط 

در بين اعراب بود.
وی با بيان این مطلب که تمام ازدواج های پيامبر)ص( علت و مصلحت اوليه 
داشت درباره عصمت پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( گفت: عقل و نقل ایجاب 
می کند که جانشــين معصوم، معصوم باشــد با توجه به آیه» اطيعوا اهلل 
واطيعوا الرسول واولي االمر منکم« جانشينان پيامبر)ص( نيز باید معصوم 

باشند.
پژوهشگر مجمع جهانی اهل بيت)ع( با بيان اینکه هر اولواالمری معصوم 
نيست ابراز داشت: پيامبر)ص( گروهی را برای سریه ای به منطقه ای اعزام 
کرد. فرمانده این گروه برای اینکه سربازان را آزمایش کند آتش روشن کرد 
و دســتور داد افراد وارد آتش شوند، افرادی وارد شدند و تعدادی این کار 
را نکردند و گفتند ما مامور هستيم که دستورات جنگی تو را گوش کنيم. 
پيــش پيامبر)ص( رفتند و جریان را تعریف کردند پيامبر)ص( فرمود اگر 
وارد آتش می شدید در آتش می ماندید و حدیث »ال طاعة لمخلوق في 

معصية الخالق« از این قضيه معروف شد.
وی در پاسخ به این مطلب که مسيحيت دین صلح است ولی دین اسالم 
دین جنگ اســت گفت: در کتاب انجيل مواردی وجود دارد که از جنگ 
ســخن می گوید آنها نيز جنگ دارند از طرف دیگر مسيحيت نيز جنگ 
دارد و در جنگ صليبی ها با مسلمانان مسيحی ها جنایات بسياری مرتکب 

شدند.
حجت االســالم فکری افزود: اسالم در هيچ کجا به عنوان کشورگشایی و 
برای غنایم جنگی لشــگر کشی نکرده است تمام جنگ های اسالم جنبه 
دفاعی داشــته است پيامبر)ص( مردم را به آزادی انسانی سوق می دادند 

حتی در جنگ ها می فرمود آغاز کننده جنگ نباشيد.
وی با بيان اینکه اســاس دعوت پيامبر)ص( بر اساس حکمت، موعظه و 
جدال احسن بود درباره حکم جهاد ابتدایی اظهار داشت: جهاد ابتدایی در 
جایی است که عده ای در کشور دیگری مانع نشر اسالم شوند و به خاطر 
اینکه اســالم توسعه پيدا کند با آنها نبرد می کنيم که البته این در زمان 

حضور امام و با اذن امام است.

حجت االسالم و املسلمین دکرت فکری:

اساس دعوت پیامرب)ص( 
حکمت، موعظه و جدال 

احسن بود
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نشست ســوم از دومين سلسه نشســت های ميثاق با پيامبر رحمت و 
عدالت روز پنج شنبه 26 دی 1392 در مجمع جهانی اهل بيت)ع( قم و 
با سخنرانی »دکتر علی الشيخ« از اساتيد و پژوهشگران ادیان، با موضوع 

»پيامبر اعظم)ص( در ادیان آسمانی« برگزار شد.
دکتر علی الشيخ در ابتدای این نشست گفت: ادیان دنيا به ادیان توحيدی، 
آسمانی و ابراهيمی،  و ادیان شرقی تقسيم می شوند ادیان؛ اسالم، یهودیت، 

مسيحيت، صائبه و مجوس ادیان آسمانی هستند.
وی با بيان اینکه تعداد صائبه کم اســت و دین مغلقی دارند و به پيروان 
حضرت یحيی اطالق می شوند افزود: دو نوع صائبه مندائی و حرانی وجود 

دارد و حرانی ها اهل کتاب نيستند.
این پژوهشگر ادیان ابراهيمی با بيان اینکه اسالم ناسخ ادیان آسمانی دیگر 
است افزود: آیات زیادی داریم که دین اسالم برای تمام بشریت آمده است 
خداوند در قرآن می فرماید »وما ارسلناک اال کافه للناس« و سایر پيامبران 

برای قوم خود بوند نه برای همه مردم.
وی با اشاره به اینکه فقط دین اسالم، جهانی است ابراز داشت: خداوند در 
قرآن در آیاتی مثل؛ » الذین یتبعون الرســول النبي االمي الذي یجدونه 
مکتوبا عندهم في التوراه واالنجيل« و » الذین آتيناهم الکتاب یعرفونه کما 
یعرفون ابناءهم« و در صریح ترین آیه؛ » واذ قال عيسي ابن مریم یا بني 
اسرایيل اني رسول اهلل اليکم مصدقا لما بين یدي من التوراه ومبشرا برسول 
یاتي من بعدي اسمه احمد« به بعثت پيامبر)ص( در تورات و انجيل بشارت 
داده است. تورات و انجيل در قرن هشتم ميالدی به زبان عربی ترجمه شد 
اگر تورات و انجيل زمان پيامبر)ص( غير از این کتاب ها باشد ما نمی توانيم 
به وجود نام پيامبر)ص( در تورات و انجيل اســتناد کنيم پس این همان 
تورات و انجيل زمان پيامبر)ص( است زمانی که به این کتاب ها نگاه می 
کنيم با اینکه حذف و اضافه داشته اند بشارت به مبعوث شدن پيامبر)ص( 

در این کتاب ها وجود دارد.
وی در بيان نمونه ای از بشارت های تورات در مورد بعثت پيامبر)ص( گفت: 
خدا به حضرت ابراهيم 99 ساله که بچه دار نمی شد گفت من ترا دوست 
دارم، حضرت ابراهيم گفت خدایا من بچه دار نمی شــوم دوست دارم که 
نسلم ادامه پيدا کند خداوند فرمود به عدد ستارگان از یکی از فرزندان تو 

نسل تو را زیاد می کنم.
این پژوهشگر ادیان ابراهيمی افزود: زمانی که حضرت ابراهيم مژده الهی 
را شنيد به ســاره این خبر را داد، ساره گفت با هاجر ازدواج کن. حضرت 
ابراهيم با هاجر ازدواج کرد و خداوند اسماعيل را به آنان داد. فرشتگان به 
حضرت ابراهيم گفتند خداوند از ساره که پير است اسحاق را به تو خواهيم 

داد خدا اســحاق را به ساره و ابراهيم داد و ساره، هاجر و اسماعيل را طرد 
کرد و به سرزمين دیگر رفتند. ابراهيم به خدا عرض کرد من اسماعيل را 
دوست دارم به اسماعيل چه می دهی؟ خداوند گفت از اسماعيل یک امت 

بزرگ با دوازده امام و خير کثير به تو خواهم داد.
وی خاطرنشــان کرد: در آیه دیگر در تورات ایــن مطلب وجود دارد که؛ 
"هاجر زمانی که اسماعيل تشنه بود و به دنبال آب بود فرشته ها به هاجر 
گفتند از اسماعيل امت عظيم به وجود خواهد آمد" و ما اثبات می کنيم که 

این امت عظيم و بزرگ امت حضرت محمد)ص( است.
علی الشيخ در بيان بشــارت به بعثت پيامبر)ص( در تورات اظهار داشت: 
حضرت موســی از جانب خدا به بنی اسرائيل گفت از طرف خدا پيامبری 
خواهد آمد که از شما نيست و از برادران شماست مانند موسی است و هيچ 
کالمی جز کالم من نمی گوید. مسيحيت اعتقاد دارد که این بشارت متعلق 
به حضرت عيســی است در حالی که او بنده خداست و مسيحيت اعتقاد 
دارند حضرت عيســی فرزند خدا یا خداســت. حضرت موسی پدر و مادر 
داشت ولی حضرت عيسی فقط مادر داشت ولی پيامبر)ص( ما با حضرت 

موسی شباهت های زیادی دارد.
این پژوهشگر ادیان ابراهيمی افزود: یهود اعتقاد قطعی دارند که پيامبر)ص( 
ما همان پيامبری اســت که در کتاب هایشان بشارت داده شده است ولی 
به خاطر حسادت ایمان نمی آورند آنها معتقدند مادر ما حضرت ساره است 
و از نسل اسحاق هستيم و نمی توانيم از فرزندان هاجر کنيز پيروی کنيم.

وی با بيان اینکه چهار نوع انجيل وجود دارد افزود: تنها در انجيل یوحنا نام 
پيامبر)ص( آمده است حضرت عيسی در فلسطين به زبان آرامی صحبت 
می کرد و این انجيل از زبان آرامی به یونانی ترجمه شــده اســت ما باید 
معادل نام پيامبر)ص(  را از زبان یونانی و زبان آرامی به دست بياوریم و در 
5 آیه از انجيل یوحنا لفظ "پاراکليتوس" به معنای محمد)ص( آمده است.
علی الشيخ که خود از مسيحيان عراق بود و بعدا مسلمان و شيعه شد: اظهار 
داشت: زمانی که مسلمان شدم نمی دانستم که مسلمانان به شيعه و سنی 
تقسيم می شوند به من گفتند "شيعه هستی یا سنی؟ شيعيان اعتقاد دارند 
که پيامبر)ص( برای خود جانشين تعيين کرده ولی اهل سنت معتقدند که 
پيامبر)ص(  جانشين تعيين نکرده است"، گفتم ما در کاتوليک معتقدیم 
که تمام پيامبران جانشين دارند معقول نيست که پيامبری جانشين نداشته 
باشد و به همين خاطر مذهب اهل بيت)ع( را برگزیدم و گفتم اگر مکتبی 
بهتر از مکتب اهل بيت)ع( در اسالم باشد آنرا می پذیرم اسالم همان مکتب 

اهل بيت)ع( است.

دکرت علی الشیخ: 

بشارت به بعثت پیامرب)ص( 
در تورات و انجیل وجود 

دارد

نشست سوم دوره دوم
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جایزه بزرگ
پیامبر اعظم)ص(

از نگاه مسؤوالن



خبری  نشست  در  اهل بیت)ع(  هنری  فرهنگی  جشنواره  نخستین  دبیر 
»فراخوان جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص(« با اشاره به آغاز فراخوان برگزاری 
ابن جشنواره گفت: به نفرات اول هر 5 شاخه 14 سکه تمام بهار آزادی 

نفرات دوم 12 و نفرات سوم 10 سکه بهار آزادی اعطا می شود.
»حجت االسالم سيد عليرضا حسينی عارف« در نشست خبری »فراخوان 
جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص(« که در محل مجمع جهانی اهل بيت)ع( برگزار 
شــد، با بيان اینکه این جشنواره در نخستين دوره برگزاری خود به موضوع 
پيامبر اعظم می پردازد گفت: در دوره های بعد جشــنواره هایی درباره سایر 

معصومين)ع( از سوی مجمع جهانی اهل بيت)ع( برگزار می شود.
وی با بيان اینکه این دوره  در سه شاخه بخش، فيلم کوتاه و فيلمنامه برگزار 
می گردد گفت: بخش فيلم کوتاه در سه شاخه انيميشن، داستانی و مستند 
بوده و بخش تاليف کتاب به زبان انگليســی نيز در دو شاخه سيره پيامبر و 

پاسخ به شبهات برگزار می شود.
مدیرکل اطالع رســانی مجمع جهانی اهل بيت)ع(با اشاره به آغاز فراخوان 
برگزاری جشــنواره از روز یکشنبه 29 اردیبهشت تصریح کرد: در اسفندماه 

سال جاری مراسم اختتاميه جشنواره برگزار خواهد شد.
وی با تشریح قوانين ساخت و توليد فيلم کوتاه افزود: فيلم های کوتاه و کتاب ها 
باید متمرکز در پاسخ گویی به اهانت ها به پيامبر اکرم)ص( باشند، ضمن اینکه 
سوژه هایی همچون احترام به طبيعت و حقوق انسان ها از دیدگاه پيامبر)ص( 

هم می تواند مدنظر فيلم سازان قرار گيرد.
حسينی عارف با تشریح جوایز برندگان جشنواره خاطرنشان کرد: به نفرات 
اول هر 6 شاخه 14 سکه تمام بهار آزادی، نفرات دوم 12 و نفرات سوم 10 

سکه بهار آزادی اعطا می شود.
دبير نخستين جشنواره فرهنگی هنری پيامبر اعظم)ص(  در پایان با بيان 
اینکه ســایت هنر اســالمی، رابط شرکت کنندگان با مســووالن برگزاری 
جشنواره خواهد بود گفت: مسؤوالن دبيرخانه جشنواره این آمادگی را دارند 
که به فيلم سازانی که نياز به مشــاوره علمی و هنری دارند در این زمينه ها 

کمک کنند.
وی افزود: در صورت حمایت سازمان های دیگر از جمله صدا و سيما، آثار برتر 

مکتوب و تصویری از سازندگان آنها خریداری خواهد شد.

14 سکه بهار آزادی به نفرات اول هر 6 شاخه

تالش مجمع جهانی اهل بیت)ع( 
برای مقابله ایجابی نسبت به 

هجمه ها به پیامرب)ص(

جشنواره جایزه بزرگ پیامرب 
اعظم)ص( برگزار می شود

لک زایی تأکید کرد:

معاون امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع( در نشست خبری »فراخوان 
جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص(« که در محل مجمع جهانی اهل بیت)ع( برگزار 
شد، با اشاره به اینکه خداوند می فرماید الگوی مطلوب رفتاری مسلمانان را باید 
در پیامبر گرامی اسالم جستجو کرد گفت: اگر ما مسلمانان به دنبال پیشرفت و 

توسعه در همه زمینه ها هستیم باید به پیامبر اکرم)ص( تأسی کنیم.
»حجت االسالم والمسلمين دکتر لک زایی« با اشاره به وجود ضعف هایی در 
تبيين الگوهای رفتاری پيامبر در زمينه هایی چون سياست، قدرت، مشارکت 
و مشــروعيت بخشی به حکومت اسالمی  خاطرنشــان کرد: یکی از دالیل 
افزایش اهانت به پيامبر از سوی غرب، ناآشنایی مردم جهان نسبت به پيامبر 

رحمت و عدالت است.
به گفته لک زایی هدف از جشــنواره پيامبر اعظم)ص( ایســتادن در برابر 
هجمه های اخير غرب به پيامبر با استفاده از ابزار رسانه ای و هنری مانند فيلم 
کوتاه است؛ چراکه مجمع جهانی اهل بيت)ع( تصميم گرفت به جای محکوم 
کردن اقدامات غرب و صدور بيانيه های سلبی، با معرفی ایشان به روش های 

ایجابی روی بياورد.
وی سپس به تبيين اهداف این جشنواره پرداخت و ادامه داد: هدف نخست 
از این جشــنواره توجه دادن و تبيين جنبه های انســانی، فردی، اجتماعی، 
خانوادگــی و زیبایی های معنوی پيامبر اکرم)ص( اســت. دیگر اهداف این 
جشنواره، مواردی همچون آگاهی بخشی به جامعه بشری و خصوصا جوامع 
غربی نســبت به دستورات و فرامين پيامبر، گسترش جنبه های واالی دین 
اسالم و قرآن کریم از طریق ابزار فرهنگی مدرن، نوسازی و تبادل اندیشه های 
هنرمندان در سطح بين الملل، کمک به نویسندگان و سينماگران در جهت 
پرداختن به شخصيت پيامبر اسالم، شناسایی استعدادهای جدید و نيز ایجاد 

توليد آثار ایجابی به جای آثار موهن به پيامبر اکرم است.
وی سپس به تبيين موضوعات جشنواره پرداخت و تصریح کرد: موضوعاتی 
همچون تاریخ و ســيره پيامبر)ص(، جلوه های اخالقی و اجتماعی زندگی 
ایشان، یتيم نوازی ، انسان دوستی، کمک به مستمندان و یتيمان و جایگاه 
عدالت در نظر رسول گرامی)ص( می تواند به توليدکنندگان آثار این جشنواره 
در جهت توليد ایده کمک کند. با این حال همه شرکت کنندگان می توانند 

از موضوعاتی خارج از سوژه های ذکر شده بهره ببرند.

حسینی عارف:

جایزه بزرگ از نگاه مسؤوالن
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تاکنون بیش از 250 اثر از کشورهای مختلف به دبیرخانه این جشنواره 
واصل شده است./ مقرر گردید که روزهای پخش فیلم ها و مراسم اختتامیه 
جشنواره همزمان با ایام بعثت نبوی برگزار شود و این روزها هر سال در 
تقویم هنری ایران، به عنوان روزهای برگزاری جشنواره اهل بیت)ع( ثبت 

گردد. 
دبير هنری اولين دوره جشنواره فرهنگی هنری اهل  بيت)ع(ـ  جایزه بزرگ 
پيامبر اعظــم)ص( ـ با اعالم اینکه تاکنون بيش از 650 اثر از کشــورهای 
مختلف به دبيرخانه این جشــنواره واصل شده است، از تمدید مجدد مهل 

ارسال آثار خبر داد.
»محمد شکيبادل« گفت: مطابق فراخوان اوليه، مهلت ارسال آثار در بخش 
فيلم 10 آذرماه بود که این مهلت به درخواســت تعــدادی از هنرمندان و 
فيلمســازان تا 15 بهمن تمدید شد. همچنين پایان مهلت ارسال کتاب از 
ابتدا 15 بهمن 1392 اعالم شده بود؛ که اینک مهلت ارسال آثار در هر همه 
بخش های فيلم کوتاه، فيلمنامه و کتاب به زبان انگليسی، تا پایان فروردین 

1393 تمدید می شود.
وی دليل این تمدید را برگزاری مراســم اختتاميه در ایام مبعث اعالم کرد 
و گفت: بنا به نظر »حضرت حجت االســالم والمسلمين اختری« دبيرکل 
مجمع جهانی اهل بيت)ع( و ریيس جشنواره، مقرر گردید که روزهای پخش 
فيلمها و مراسم اختتاميه جشنواره همزمان با ایام بعثت نبوی برگزار شود و 
این روزها هر سال در تقویم هنری ایران، به عنوان روزهای برگزاری جشنواره 

اهل بيت)ع( ثبت گردد.
شکيبادل اضافه کرد: بنابراین ان شاء اهلل مراسم اختتاميه جشنواره و اهدای 
جوایز به آثار برتر، در اوایل خردادماه 1393 با حضور هنرمندان مســلمان 

داخلی و خارجی برگزار خواهد گردید.

معاون پژوهشي سازمان تبلیغات اسـالمي در دیدار با مسؤوالن دبیرخانه 
جایزه بزرگ پیامبر اعظـم )ص( برگزاري این جشنواره را کـاري مهم و 

ضروري دانست.
»حجت االســالم و المسلمين موسوي هوایي« با اشاره به هجمه هایي که 
به مقدسات اسالمي و شخص پيامبراکرم )ص( مي گردد گفت: از جمهوري 
اسالمي به عنوان نظامي که بر مبناي اسالم تشکيل شده است انتظار مي رود 

که در مقابل این حمله ها حرکت هاي متناسبي انجام دهد.
وي افزود : هجوم به مباني اسالمي تنها منحصر به قالب هاي هنري و رسانه 
اي نيست بلکه پيش از آن در توليدات علمي تحلي دارد؛ به عنوان یک نمونه 
در مقاالت و همنوایي که در دایره المعارف ها و سایت هاي اینترنتي پر بازدید 
نظير ویکي پدیا – نيز وجود دارد چهره پرنور پيامبر )ص( اهل بيت )ص( و 

علماي راستين اسالم تحریف شده و مي شود.
موســوي هوایي درباره حمایت مالي از جایزه بزرگ هم تأکيد کرد: اگر چه 
سهيم شدن شرکت هاي خصوصي در این جشنواره خوب است اما شایسته 
نيست که کار مربوط به پيامبر)ص( چنين اسپانسرهایي داشته باشد؛ بلکه 

باید همه دستگاه هاي فرهنگي کشور پشت سر این جایزه قرار بگيرند.
معاون پژوهشي سازمان تبليغات اسالمي حمایت این سازمان از جایزه 
بــزرگ پيامبر اعظم)ص( را اعالم کــرد و گفت:عالوه بر حوزه هنري 
ســازمان تبليغات که جزء مشارکت کنندگان این جایزه بزرگ است 
من نيز تالش خود را انجام خواهم داد تا ریاست محترم سازمان از این 

جشنواره حمایت مالي داشته باشند.
در ابتداي این دیدار »حجت االسالم حسيني عارف« دبير جایزه بزرگ پيامبر 

اعظم)ص( گزارشي از روند برگزاري آن تا امروز ارائه کرد.

معاون پژوهشی سازمان تبليغات اسالمی:دبیر هرنی جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص(:

بیش از 600 اثر به دبیرخانه
جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص(
واصل شد

همه دستگاه های
فرهنگی كشور بايد پشت رس

 اين جايزه باشند
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دبیر جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( با »محسن مؤمنی شریف« رئیس حوزه 
هنری سازمان تبلیغات اسالمی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در دفتر مرکزی حوزه هنری در تهران برگزار شــد، رئيس 
حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی با تشکر از اقدام مجمع برای برگزاری 
این جشنواره گفت: شيعيان تا به امروز کمتر از طریق هنر و رسانه به معرفی 
پيامبر اعظم)ص( پرداخته اند و همين مسأله سبب جوالن فيلم ها و آثار ضد 

اسالمی در بازارهای جهانی فيلم و سينما شده است.
»محسن مؤمنی شــریف« با اعالم اینکه حوزه هنری با تمام توان خود به 
برگزاری جایزه بــزرگ پيامبر اعظم)ص( کمک خواهــد نمود تأکيد کرد: 
دبيرخانه جایزه بزرگ از طریق اداره کل استانهای حوزه می تواند با هنرمندان 

استانی مرتبط شده و از آنها بخواهد که در این جشنواره فعال شوند.
وی با اشاره به ساخت فيلم حضرت محمد)ص( از سوی »مجيد مجيدی« 
کارگردان نام آشنا و متعهد کشورمان، اظهار داشت: این پروژه با حمایت های 
مادی و معنوی مقام معظم رهبری پيش رفته است و حضور ایشان در پشت 
صحنه ساخت این فيلم می تواند نقطه عطفی در تاریخ سينمای ایران باشد.

رئيس حوزه هنری با بيان اینکه خود ما سالهاست که می خواهيم از طریق 
ابزار هنری، به پيامبر گرامی)ص( ادای دین کنيم که متأسفانه کمبود منابع 
مالی، مانع از آن شــده اســت، افزود: حال که مجمع جهانی اهل بيت)ص( 
تصميم به انجام چنين کاری گرفته اســت، از شما تشکر می کنيم و همه 
امکانات حوزه هنری را در اختيار جشنواره پيامبر اعظم )ص( قرار خواهيم داد.
مؤمنی با اشاره به اتمام ترجمه ای فاخر از کتاب زیبای »محمدرضا سرشار« 
نویسنده انقالبی و متعهد کشــور درباره پيامبر اکرم)ص( به زبان انگليسی، 
خاطرنشان کرد: حوزه هنری با شرکت دادن این کتاب در جشنواره ، به هرچه 

وزین تر شدن جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( کمک خواهد کرد.
در پایان این دیدار دفتر تهران جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( در ساختمان 
حوزه هنری مشغول به فعاليت شد و دو طرف خواستار انعقاد تفاهم نامه ای 

برای همکاری فيمابين گردیدند.

رئیس حوزه هرنی سازمان تبلیغات اسالمی:

سالهاست می خواهم
به پیامرب ادای دین کنم

رییس وقت انجمن سنمای جوانان ایران در دیدار با دبیر جایزه بزرگ پیامبر 
اعظم)ص( تأکید کرد: هر کدام از هنرمندان جوانی که بخواهد برای دفاع 
از پیامبر)ص( و شرکت در این جشنواره فیلم بسازند می توانند با مراجعه 
به دفاتر انجمن در سراسر کشور، از ابزار و امکانات سخت افزاری آنها به 

شکل رایگان استفاده کنند. 
»هاشم ميرزاخانی« با بيان اینکه کار و فعاليت برای پيامبر گرامی)ص( و اهل 
بيت معظم ایشــان، کار برای ارتقای دین در جهان و شناساندن وجه مهر و 
محبت پيامبر اعظم )ص( به جهانيان است، گفت: ساخت تعداد زیادی فيلم، 
نيازمند وجود تعداد زیادی فيلمنامه قوی در حوزه دین و پيامبر اسالم)ص( 

است که در حال حاضر دست این انجمن از این تعداد فيلمنامه خالی است.
ميرزاخانی با اشاره به وجود تعداد زیادی فيلمساز جوان و جویای نام و سرشار 
از خالقيت هنری در بيش از 60 دفتر این انجمن در سراســر کشور گفت: 
انجمن ظرفيت باالیی در ســاخت فيلم کوتاه دینیـ  مذهبی دارد که البته 
همه امکانات این انجمن نيز برای ایجاد موج رسانه ای و جهانی در حمایت 
و معرفی پيامبر اعظم)ص( در خدمت مسئوالن جشنواره و فيلمسازان جوان 

قرار خواهد گرفت.
وی تأکيد کــرد: هر کدام از هنرمنــدان جوانی که بخواهد بــرای دفاع از 
پيامبر)ص( و شــرکت در این جشنواره فيلم بسازند می توانند با مراجعه به 
دفاتر انجمن در سراســر کشور، از ابزار و امکانات سخت افزاری آنها به شکل 

رایگان استفاده کنند.
پس از اتمام سخنان رئيس انجمن سينمای جوانان ایران، »حجت االسالم 
حسينی عارف« دبير جشــنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( با تشکر از 
حسن نيت آقای ميرزاخانی گفت: مسؤوالن برگزاری جشنواره با استفاده از 
منابع غنی و کارشناسان قوی دینیـ  رسانه ای در قم، مشکل توليد فيلمنامه 
را رفــع خواهند کرد؛ لذا هنرمندانی که مشــکل فيلنامه دارند با دبيرخانه 

جشنواره در قم تماس حاصل نمایند.

رییس وقت انجمن سینامی جوانان ایران:

متام امکانات انجمن در اختیار 
هرنمندانی است که برای جشنواره 

پیامرب اعظم)ص( فیلم بسازند همه امکانات حوزه هرنی در اختیار جایزه بزرگ است
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از سوی معاون امور فرهنگی مجمع؛

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در دیدار با دبیر جایزه 
بزرگ پیامبر اعظم)ص( حمایت خود و سازمان متبوعش را از این جشنواره 

بزرگ دینی اعالم کرد. 
»ســيدمحمدمهدی طباطبایی نژاد« با ذکر اینکه کار هنری و ســينمایی 
درباره ی حضرت پيامبر اعظم)ص( مطالبه ای از نظام اسالمی است گفت: خدا 

را شاکرم که توفيق همکاری با این جشنواره را پيدا کردم.
وی با تاکيد مجدد بر اهميت این جشــنواره تصریح کرد: افتخار می کنم که 

سهم و بهره ای کوچک از این کار بزرگ داشته باشم.
ریيس مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی از توليد آثاری با این موضوع 
در این مرکز خبر داد و گفت: در ســال پيامبر اعظم)ص( حدود 16 فيلم در 

این موضوع توليد کردیم که از تلویزیون نيز پخش شد.
طباطبایی نژاد افزود: عالوه بر این فيلم ها که مستقيما! درباره ی پيامبر)ص( بود 

در حوزه آموزه های آن حضرن نيز فيلم هایی توليد کرده ایم.
وی درباره وظيفه ی ســازمان متبوعش هم گفت: مرکز گسترش در زمينه 
توليد فيلم مستند حرفه ای، توليد فيلم های داستانی حرفه ای، توليد فيلم های 
هنرمندانه کوتاه، توليد آثار الگوساز و جشنواره ای و توليد انيميشن فعاليت 
دارد و در کنا "بنياد فارابی" و "انجمن ســينمای جوان ایران" ســه صف 

معاونت سينمایی را تشکيل می دهند.
طباطبایی نژاد هنر هفتم را بهترین منبر در دنيای مدرن دانســت و گفت: 
سينما گسترده ترین، پيچيده ترین و پرمخاطب ترین رسانه جهان امروز است و 

چه خوب که در موضوعات دینی از این ابزار استفاده شود.
وی افزود: اینجانب زیر مجموعه خود را موظف می کنم که با جشنواره بزرگ 
همکاری کنند. از شــورای مرکز هم خواهم خواست که اگر طرحی در این 
رابطه در آن مطرح شده است، آن را هم به طور ویژه پيگيری کنند. هر کمک 

دیگری هم باشد در خدمت هستيم.
طباطبایی نژاد در پایان مجدداً تاکيد کرد: باعث افتخار ماســت که زیر چتر 
اهل بيت)ع( هستيم و به خود می باليم که همگام با مجمع جهانی اهل بيت)ع( 

به این مهم بپردازیم.

طی حکمی از سوی »حجت االسالم والمسلمین دکتر نجف لک زایی« معاون 
امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت)ع( »آقای غالمرضا منتظمی« به عنوان 
دبیر "همایش بین المللی پیامبر اعظم)ص( ؛ سینما و ادبیات جهانی" منصوب 

شد. 
تصویر کامل حکم غالمرضا منتظمی به شرح زیر است:

قرار است "همایش بين المللی پيامبراعظم)ص(؛ سينما و ادبيات جهانی" با 
هدف استفاده از ظرفيت هنرمندان مسلمان برای مقابله با اهانت های هنری 
به اسالم و پيامبر)ص(، در خردادماه سال آینده در کنار جایزه بزرگ پيامبر 

اعظم)ص( برگزار گردد. 

افتخار می کنم
سهمی کوچک در این جشنواره 
بزرگ داشته باشم

دبیر "هامیش بین املللی پیامرب 
اعظم)ص(؛ سینام و ادبیات جهانی" 

منصوب شد

رییس مرکز گسرتش سینامی مستند و تجربی:

43  گنجینه مجمعزمستان ۱3۹2 | شماره های 73، 74 و 75 | سال هشتم|



معاون وزیر ارشاد با تأکید بر لزوم شناساندن وجه مهر و محبت پیامبر 
اکرم)ص( به جهانیان، به خطیر بودن این عرصه هم اشاره کرد و تصریح 
کرد: نام پیامبر بسیار بزرگ است؛ لذا نزدیک شده به این عرصه برای 

هنرمندان و نویسندگان سخت است.
بــه گزارش  روابط عمومی جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( دبير جایزه بزرگ 
پيامبر اعظم)ص( با »حجت االسالم والمسلمين محمدرضا حشمتی« معاون 

قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که در تهران برگزار شــد، »حجت االســالم حسينی عارف« 
در ابتــدا درباره اهداف برگزاری این جایزه توضيحاتی ارائه داد و گفت: پس 
از سلســله اهانت هایی که در لباس هنر به ســاحت مقدس رســول مکرم 
اســالم)ص( صورت گرفت، مجمع جهانی اهل بيت)ع( تصميم گرفت تا با 

روش های فرهنگی و هنری به مقابله با این اقدامات برخيزد.
مدیرکل فنــاوری اطالعات مجمع جهانی اهل بيــت)ع( با بيان اینکه این 
جشنواره در بخش فيلم کوتاه در سه شاخه »فيلم داستانی«، »فيلم مستند« 
و »انيميشن« برگزار می شود تأکيد کرد: جوایز این جشنواره نيز بسيار وزین 

و متناسب با اهداف این جشنواره است.
حســينی عارف همچنين با اشاره به مسؤوليت حجت االسالم حشمتی در 
مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امام خمينی)ره( تصریح کرد: امام راحل اولين 
شخصيتی بودند که در مقابل اینگونه اهانت ها ایستادند و در ماجرای کتاب 

موهن »سلمان رشدی« آن موضع قاطع را اتخاذ فرمودند.
وی ادامه داد: انتظار داریم که مؤسســه تنظيم و نشــر بــه عنوان یکی از 

اسپانسرهای بخش کتاب در جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( مشارکت کند.
در ادامه این دیدار حجت االســالم و المسلمين حشمتی با بيان اینکه کار 
برای پيامبر گرامی)ص( و اهل بيت)ع( کار برای ارتقای دین در جهان است 
گفت: متأسفانه با وجود فعاليت هاي مختلف هنری در کشور، کاری درباره 

پيامبر)ص( نشده است و این نشاندهنده مظلوميت پيامبر)ص( در عرصه هنر 
ایران است.

وی بــا تأکيد بر لزوم شناســاندن وجه مهر و محبت پيامبــر اکرم)ص( به 
جهانيان، به خطير بودن این عرصه هم اشاره کرد و تصریح کرد: نام پيامبر 
بسيار بزرگ است؛ لذا نزدیک شده به این عرصه برای هنرمندان و نویسندگان 

سخت است.
معاون فرهنگي و هنري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره( به پروژه 
مستندی که در این مؤسسه برای امام)ره( کليد خورد هم پرداخت و گفت: 
در آن کار با برخي هنرمندان که مذاکره کردیم قبول کردند که بخش هایی 
از این مستند که مربوط به نجف و پاریس فرانسه را بسازند اما بخش بعد از 
انقالب را قبول نکردند. وقتی در رابطه با امام)ره( اینگونه است ببينيد مسأله 

در رابطه با پيامبر)ص( چقدر حساس است.
معاون قرآن و عترت وزیر ارشاد با تأکيد بر اینکه کار برای پيامبر)ص( مطالبه 
نظام است گفت: این قدم بسيار با برکت است و خوشحاليم که باالخره یک 

نهاد در ایران به فکر برگزاری آن افتاد.
حشــمتی با اشاره به اینکه بخش کتاب جشــنواره آسان تر است از بخش 
فيلم کوتاه است ادامه داد: »آقاي ایوبی» ریيس سازمان سينمایی یک چهره 

فرهنگي است و می تواند به این مسأله کمک کند.
وی اضافه کرد: مضامين احادیث پيامبر)ص(ـ  مانند وفای به عهد و اهميت 
نظم ـ می تواند محتوایــی خوب براي فيلمهای کوتاه و فيلمنامه های این 

جشنواره باشد.
معاون فرهنگي و هنري مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني )ره( در پایان 
دیدار با مسؤالن دبيرخانه جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص(، حمایت کامل این 

مؤسسه از جشنواره را اعالم کرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

پیامرب اعظم)ص( در عرصه هرن
مظلوم است
كار برای پيامرب مطالبه نظام است

| سال هشتم | شماره های 7۳، 74 و 75| زمستان ۱۳۹2   44  گنجینه مجمع



مجوز رسمی برگزاری جشنواره جایزه بزرگ پیامرب)ص(
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دبیر اولین جشنواره فرهنگی هنری اهل بیت)ع( با رییس شبکه ماهواره ای 
الکوثر و مدیران این شبکه دیدار و گفتگو کرد.

»حجت االسالم حسينی عارف« در این دیدار ضمن بيان اهداف برگزاری این 
جشنواره، گزارشی از روند فراخوان آن ارائه داد و با اعالم اینکه بيش از 600 
اثر به دبيرخانه جشنواره رسيده است گفت: این استقبال بسيار فراتر از چيزی 

بود که ما تصور می کردیم.
وی ادامه داد: این استقبال غيرمنتظره، نشاندهنده وجود ظرفيت های فراوان 
در ساخت فيلمسازی دینی و ارزشی است که باید از این ظرفيت ها استفاده 

کرد.
دبيــر اولين جشــنواره فرهنگی هنری اهل بيت)ع(ـ  جایــزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص(ـ  از شــبکه ماهواره ای الکوثر به عنوان رســانه ای موفق در زمينه 
تبليغ معارف اهل بيت)ع( نام برد و گفت: انتظار داریم این شبکه با استفاده از 

امکانات خود با جایزیه بزرگ همکاری کند.
مدیر شبکه ماهواره ای الکوثر نيز با استقبال از برگزاری این جشنواره، آمادگی 

بخش های مختلف شبکه برای همکاری با جشنواره را اعالم کرد.
»دکتر علی خندق آبادی« با ابراز خرســندی از اینکه نهادی در جمهوری 
اســالمی برای این کار بزرگ پيشقدم شده اســت گفت: دیگر سازمان ها و 
دســتگاه های نظام نيز باید در این امر به مجمع جهانی اهل بيت)ع( کمک 

کنند.
عضو هيأت علمی "اجالس بين المللی دیپلماســی و قدرت نرم در ســيره 
پيامبر اعظم)ص(" با اشــاره به برگزاری این اجالس در ایام مبعث نبوی در 
سال 1393 گفت: شاید بتوان این دو مراسم را همراه با یکدیگر برگزار کرد تا 

از ظرفيت های دو جلسه به نحو احسن استفاده شود.
مدیر شبکه جهانی الکوثر ادامه داد: ما نيز در زمينه های مختلف مانند پخش 
تيزرهای جشــنواره، توليد برنامه های فرهنگی و ترویجی با حضور شرکت 
کنندگان، پخش اخبــار و نمایش فيلم های برگزیده با جایزه بزرگ پيامبر 

اعظم)ص( همکاری خواهيم نمود.
در ادامه این جلســه تعدادی از مدیران و تهيه کنندگان شبکه ماهواره ای 
الکوثر به ابراز دیدگاه های خود پرداخته و سؤاالتی را مطرح کردند و حسينی 

عارف پاسخ های الزم را ارائه کرد.

رییس شبکه الکوثر:

با جشنواره جایزه بزرگ پیامرب)ص( 
در زمینه های مختلف همکاری 
می کنیم

دبیر اولین جشنواره فرهنگی هنری اهل بیت)ع( با تعدادی از مدیران معاونت 
سیاسی و معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسالمی دیدار و 

گفتگو کرد. 
دبير جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( با اشاره به ظرفيت ها و کارآمدی شبکه های 
گونانگون رادیو و تلویزیونی معاونت برون مرزی صدا و سيما گفت: انتظار داریم 

این شبکه ها با استفاده از امکانات خود به ما در این امر بزرگ یاری رسانند.
مدیرکل روابط عمومی معاونت برون مرزی نيز ضمن خيرمقدم به دســت 
اندرگاران جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( برگزاری چنين جشــنواره هایی را 

حرکتی قابل تحسين در جامعه فرهنگی ایران قلمداد کرد.
»احمد اميرمحمدی« با تأکيد بر اهميت برگزاری این جشنواره گفت: جزو 
دغدغه های هرروزه ما در جامعه ایرانی و اسالمی این است که چرا افرادی در 
دنيا به اسم دین، جنایات و فجایعی را انجام می دهند. بنابراین معرفی چهره 
واقعی پيامبر)ص( از مهم ترین وظایف ما به شمار می آید که تا کنون نسبت 

به آن کوتاهی کرده ایم.
وی افزود: معرفی چهره تابناک پيامبر)ص( در حقيقت معرفی دین اسالم و 
فرهنگ شيعی ایرانيان است؛ از این رو باید با مخاطب جهانی زبانی جهانی و 

بين المللی به کار برد.
اميرمحمدی با اشــاره به دوگانگی وهابيت در تعامل با انسان ها گفت: آنها از 
یک سو در همایش های حقوق بين الملل به اسم اسالم صحبت کرده و پيامبر 
را رحمة للعالمين معرفی می کنند و از سوی دیگر طرفداران آنان دست به 
جنایت و کشتار مردم می زنند. همين برخوردهای دوگانه و غير انسانی، نام 

پيامبر)ص( را خدشه دار می کند.
مدیرکل روابط عمومی معاونت برون مرزی سازمان صدا و سيمای جمهوری 
اسالمی ایران در پایان سخنانش اعالم کرد که درخواست های مسؤوالن جایزه 
بزرگ پيامبر اعظم)ص( مبنی بر پوشش خبری و تصویری، پخش تيزرها و 
پخش آثار برگزیده این جشنواره در شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی 

برون مرزی را پيگيری نماید.
در ادامه این دیدارآقایان »علی اســکندری« مدیرکل رادیوهای برون مرزی 
آسيای ميانه، خاورميانه و قفقاز، »غالمرضا منتظمی« دبير همایش پيامبر 
اعظم)ص( سينما و ادبيات جهانی و »محمد شکيبادل« دبير هنری جایزه 

بزرگ پيامبر اعظم)ص( به بيان نظرات خود پرداختند. 

مدیر روابط عمومی برون مرزی صدا و سیام:

تاکنون در معرفی چهره واقعی 
پیامرب)ص( به جهانیان، کوتاهی 

کرده ایم
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جایزه بزرگ
پیامبر اعظم)ص(

از نگاه علمای دین



رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

جامنان را هم فدای پیامرب می کنیم چه رسد 
به رسمایه گذاری مالی، علمی و هرنی

رییس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت)ع( با اشاره به اهانت هایی که 
در غرب به پیامبر اکرم)ص( می شود گفت: باید برای مقابله با این اهانت ها 
عالوه بر ایثار و سرمایه گذاری از لحاظ مالی و جانی، لساناً، قدماً و قلماً هم 

همت داشته باشیم. 
ریيس شــورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( با اشاره به اهانت هایی که 
در غرب به پيامبر اکرم)ص( می شود گفت: تالش های بسياری در مخدوش 
کردن چهره پيامبر گرامی اســالم)ص( انجام می شــود و در این راســتا از 

ابزارهای هنری مانند رمان، کاریکاتور و فيلم استفاده می کنند.
»آیت اهلل محسن مجتهد شبســتری« افزود: انتشار کاریکاتورهای موهن، 
تالش مزبوحانه ای بود که نخست از دانمارک شروع شد و هدف از آن این بود 
که پيامبر اکرم)ص( را به عنوان عنصری جنگ طلب و تروریست معرفی کنند.

مجتهد شبستری که با خبرنگار ابنا گفتگو می کرد با تأکيد بر اینکه باید با 
استفاده از ابزار مختلف با این اهانت ها مقابله کرد گفت: ما جانمان را هم فدای 
پيامبر می کنيم، لذا باید در این زمينه عالوه بر ایثار و سرمایه گذاری از لحاظ 

مالی و جانی، لساناً، قدماً و قلماً هم همت داشته باشيم.
ریيس شــورای عالی مجمع جهانی اهل بيت)ع( به برگــزاری اولين دوره 
جشنواره فرهنگی هنری اهل بيت)ع( از سوی این مجمع هم اشاره و تصریح 

کرد: برگزاری جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( کاری ارزشمند است.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تبریز 
در پایان خاطرنشــان کرد: ان شــاء اهلل تالش فعاالن ضد اسالمی همچون 
کاریکاتوریســت های هتاک به جایی نخواهد رسيد؛ چراکه  "للحق دولهًْ و 

للباطل جولهًْ" و اینها از بين رفتنی هستند.

عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت)ع( گفت: در دهه های اخیر 
گرایش به اسالم در کشورهای آمریکایی و اروپایی زیاد شده است؛ لذا آنها 
می خواهند چهره رسول اهلل)ص( راـ  نعوذ باهللـ  کریه و زشت نشان بدهند 
تا از این گرایش ها جلوگیری نمایند. بنابراین برگزاری جشنواره هایی مانند 
جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( یک واجب کفایی است که الحمداهلل مجمع 

جهانی اهل بیت)ع( عهده دار این جریان شده است. 
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با استقبال وصف ناشدنی از 
برگزاری جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( اظهار داشت: این اقدام بسيار ارزنده ای 

است که می تواند دروغ های دشمنان اسالم را برمال کند.
»آیت اهلل محمدعلی موحــدی کرمانی« که با خبرنگار ابنا گفتگو می کرد 
افزود: این جشــنواره توانایی آن را دارد که بــرای جهانيان تبيين کند که 

دشمنان اسالم کاری جز تهمت زدن و تحریف حقایق ندارند.
این عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بيت)ع( درباره دليل دشمنی های 
غرب با پيامبر)ص( هم گفت: در دهه های اخير گرایش به اسالم در کشورهای 
آمریکایی و اروپایی زیاد شده است؛ لذا آنها می خواهند چهره رسول اهلل)ص( را 
ـ نعوذ باهللـ  کریه و زشت نشان بدهند تا از این گرایش ها جلوگيری نمایند.

امام جمعه موقت تهران در پایان با تشکر از مجمع جهانی اهل بيت)ع( گفت: 
برگزاری جشنواره ای مانند جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( یک واجب کفایی 

بود که الحمداهلل مجمع عهده دار این جریان شده است.

آیت الله موحدی کرمانی:

برگزاری جشنواره ای درباره پیامرب 
اعظم)ص( یک واجب کفایی بود

جایزه بزرگ از نگاه علمای دین
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زبان امروز دنیا٬ زبان هرن است
جشنواره جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( بسیار مهم است

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهانت های سال های 
اخیر به ساحت مقدس پیامبر اعظم)ص( گفت: این تحرکات غربی ها همه به 

خاطر ترس از چهره عقالنی اسالم است.
»آیت اهلل سيد حسن عاملی« با بيان اینکه دشمنان اسالم می خواهند جاذبه 
های اســالم را  حذف و نفرت را جایگزیــن آن کنند افزود: انصافاً آنها برای 
این نفرت پراکنی خيلی خوب کار کردند و با تشکيل گروه های تروریستی 
همچون طالبان و القاعده جنایات بســيار وحشــتناکی را به اســم اسالم و 

مسلمانان انجام داده و می دهند.
نماینده ولی فقيه در استان اردبيل اضافه کرد: برای مثال ترور »مالله یوسف 
زی« دانش آموز پاکستانی که به سخنان طالبان مبنی بر عدم حضور دختران 
به مدارس اعتنایی نکرد تيتر اول روزنامه های غربی شد و با سوءاستفاده از آن 

توانستند عقاید طالبان را به اسم اسالم به خورد مردم غرب دهند.
عاملی که از ســوی مجمع جهانی اهل بيت)ع( در چند کنفرانس اسالمی 
در اروپا شــرکت کرده و از نزدیک با آن محيط های آشناست با بيان اینکه 
"در آلمان به هيچ وجه وهابيت حق داشــتن مسجد ندارد" گفت: وهابيون 
1 ميليون قرآن با ترجمه خود به آلمان فرســتاد و از آنجایی که در مساجد 
نفوذ ندارند آن قرآن ها را در مراکز و مؤسسات و اماکن عمومی پخش کردند.
وی که با خبرنگار ابنا گفتگو می کرد ادامه داد: حدود 300 هزار از این قرآن 
ها پخش شده بود که دولت آلمان از این مسئله آگاه و وارد صحنه شد. پس از 
آن بود که وهابيون به طرز وحشيانه ای به پليس حمله ور شدند و این حمله 
وهابيون به پليس آلمان سوژه ای مناسب برای روزنامه های صبح این کشور 
شد و روز بعد روزنامه ها در صفحه اول تصویر یک وهابی که در یک دست 
قرآن و در دست دیگر چاقو دارد را منتشر کردند. سپس در توضيحات نوشتند 

که مردم ببينيد قرآن اینها را چاقو کش بار آورده است!
عاملی اردبيلی خاطرنشان کرد: اینها همگی برنامه هایی از پيش طراحی شده 

است تا از رشد اسالم جلوگيری کنند.
این استادحوزه و دانشگاه اسالم را مظهر زیبایی و ميانه روی خواند و تأکيد 
کرد: وظيفه رسانه ها و بویژه اهل هنر این است که زیبایی های اسالم را به 

دنيا نشان دهند.
وی به نمونه هایی از زیبایی ها و ميانه روی های اسالم هم اشاره کرد و گفت: 
هرگاه قرار باشد شرک و اسالم در مقابل یکدیگر قرار گيرند و بجنگند قبل 

آیت الله سید حسن عاملی:

از شروع جنگ مستحب است یکی از مسلمانان بر بلندی بایستد و با صدای 
بلند از زیبایی های اسالم سخن بگوید. بعد که این زیبایی ها نقل شد جنگ 

شروع شود.
وی ادامه داد: در احادیث آمده اســت که: "اجعل عدلک سيفک"؛ یعنی اگر 
می خوای شمشير به دست بگيری و وارد جامعه بشوی و آن را اصالح کنی از 

عدالت به عنوان شمشير استفاده کن.
عاملی اردبيلی با اشاره به تهمت "خشــونت در اسالم"، به مسئله جهاد از 
منظر رسول گرامی)ص( پرداخت و گفت: فلسفه جهاد رفع موانع تبليغ است. 
مفهوم "ســد عن سبيل اهلل" یعنی اینکه اگر جلوی پيغمبر را نگيرند و وی 
بتواند حرف خدا به مردم برساند نيازی به جهاد نيست. چون حرف و منطق 

او خيلی بّرنده تر از شمشير است.
وی افزود: خداوند در قرآن به پيغمبر)ص( فرموده اســت: "اگر قرار بر اجبار 
بود به تو نمی گفتم اجبار کن بلکه خودم این روش را در پيش می گرفتم". لذا 
پيامبر)ص( وقتی فرماندار نجران را اعزام می کند خطاب به وی تاکيد می کند 

که تو حق نداری به اسقف یا راهب بگویی حتماً مسلمان شو!
امــام جمعه اردبيل ادامه داد: در یکی از جنگ های پيغمبر)ص( ســربازی 
از لشکر مسلمانان شمشــير را باال برد که بر مشرکی فرود آورد آن مشرک 
بالفاصله شــهادتين را بر زبان آورد؛ ولی ســرباز اعتنا نکرد و وی را کشت. 
پيغمبر)ص( در واکنش به این حرکــت فرمودند "چرا پس از جاری کردن 
شــهادتين امانش ندادی؟" سرباز در پاسخ به سست بودن ایمان مشرک و 
ترس از جان اشــاره کرد. ولی پيامبر اسالم)ص( تصریح کردند: "تشخيص 
ایمان قلبی و ظاهری کار خداست نه تو". این ماجرا را باید بر پيشانی سازمان 

ملل متحد نوشت.
نماینده مردم اردبيل در مجلس خبرگان رهبری به بيان خاطره ای از خشک 
مغزی سلفيون هم پرداخت و اظهار داشت: با وهابی متعصبی بحث می کردم؛ 
آیه "انما انت مذکر لست عليهم بمسيطر" که خداوند خطاب به پيامبر)ص( 
نازل کرده را برایش خواندم و دليل جنایات این گروه برای اســالم گرفتن با 

زور و تفنگ را جویا شدم.
عضــو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بيت)ع( خاطرنشــان کرد: خدا به 
پيغمبر)ص( فرمود: "در حين جنگ اگر مشرکی نزد تو آمد و پناه خواست 
پناهش بده تا حرف اسالم را بشنود. اگر شنيد و قانع نشد به هزینه خودت 

وی را به مکان امنی برسان." این آیه غوغاست.
عاملی با بيان اینکه "زبان حال حاضر دنيا زبان هنر است" تاکيد کرد: با این 
آیه دنيا را می توان تسخير کرد. حاال این سخن را چه کسی جز هنرمندان و 

ارباب رسانه باید به دنيا برسانند؟
نماینده مردم اردبيل در مجلس خبرگان رهبری با تأکيد بر اهميت برگزاری 
جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( و اســتفاده از ابزارهای هنری اظهار داشــت: 
زیبایی های اسالم چيزی است که دنيا را تسخير می کند و شمشيرش بسيار 

بّرنده تر از شمشيرهای ظاهری است.
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جایزه بزرگ از ظرفیت 
نهاد مناز جمعه استفاده کند

جمعه  امام  حسینی«  ابوالفضل  سید  االسالم  »حجت  آمادگی  اعالم  با 
برتر کشوری در زمینه خالقیت و استفاده از روش های هنری در تبلیغ، 
فیلمسازان ایالمی می توانند با مراجعه به دفتر امام جمعه شهرستان 
ملکشاهی از امکانات فیلمسازی این دفتر در جهت تولید آثار برای جایزه 

بزرگ پیامبر اعظم)ص( بهره برداری نمایند.
در دیدار “امام جمعه برتر کشوری در خالقيت و استفاده از روشهای هنری 
در تبليغ” با مســؤوالن دبيرخانه جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( راهکارهای 

همکاری ائمه جمعه با این جشنواره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار که روز سه شنبه 29 مرداد 1392 در دبيرخانه دائمی جشنواره 
بين المللی فرهنگی ـ هنری اهل بيت)ع( در قم انجام شد، »حجت االسالم 
سيد ابوالفضل حسينی« امام جمعه شهرستان ملکشاهی به ارائه گزارشی از 

فعاليت های دفتر امام جمعه این شهرستان در زمينه های هنری پرداخت.
وی توليد آثار هنریـ  از جمله فيلم های مستند و داستانی کوتاه و نيمه بلند 
ـ در زمينه های مذهبی و دینی با استفاده از پتانسيل نيروهای بومی منطقه 
را از جمله فعاليت های این دفتر دانست که چندین بار نيز در جشنواره های 

مختلف مورد تقدیر قرار گرفته اند.
حجت االسالم حسينی با اشاره به توهين به ساحت مقدس پيامبر اعظم)ص( 
بــه روش های هنری گفت: ما نيــز در حد بضاعت خود تالش کردیم که به 
روش های هنری به این اهانت ها پاسخ دهيم؛ لذا برنامه هایی چون »مسابقه 
نقاشی ترسيم جنبه های رحمانی زندگی پيامبر)ص(« را در سطح مدارس 
ملکشاهی برگزار کردیم و چندین فيلم داستانی نيز در پاسخ به این اهانت با 

حمایت های دفتر امام جمعه توليد کردیم.
این امام جمعه خالق و هنردوست اضافه کرد: با توجه به اهميت جایگاه هنر 
در امر تبليغ و انتقال آموزه های دینی، دفتر امام جمعه ملکشاهی وسایل و 
تجهيزات الزم برای فيلم سازی را فراهم کرده و در اختيار هنرمندان منطقه 

ایالم قرار داده است تا به توليد اثر بپردازند. 
حسينی با تأکيد بر لزوم ساخت آثار متعدد درباره پيامبر)ص( تأکيد کرد: با 
توجه به پتانســيل موجود آماده ایم تا امکانات و تجهيزات دفتر را در اختيار 
فيلم سازان استان ایالم قرار دهيم تا به توليد آثار برای جشنواره جایزه بزرگ 

پيامبر اعظم)ص( بپردازند. 
وی همچنين پيشــنهاد کرد که مســؤوالن برگزاری جشنواره، با حضور در 
اجالس ساالنه ائمه جمعه کشور از ظرفيت های نهاد نماز جمعه برای تشویق 
هنرمندان شهرهای مختلف برای شرکت در جایزه بزرگ بهره برداری نمایند. 

امام جمعه برتر کشوری: مولوی نذیر احمد سالمی:

تبلیغات جشنواره جایزه بزرگ پیامرب 
اعظم)ص( باید گسرتده باشد

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان با استقبال از برگزاری 
جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( اظهار داشت: اینکه برخی افراد از راههای 
مختلف به مقدسات اسالم گستاخی و اهانت می کنند در واقع ضعف عملکرد 

ما مسلمانان است. 
این نماینده اهل ســنت در مجلس خبرگان رهبری با استقبال از برگزاری 
جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( اظهار داشت: اگر این جشنواره بتواند به اهداف 

اعالم شده جامه عمل بپوشاند حتما مؤثر خواهد شد.
»مولوی نذیر احمد ســالمی« افزود: اینکه برخــی افراد از راههای مختلف 
به مقدســات اسالم گســتاخی و اهانت می کنند در واقع ضعف عملکرد ما 

مسلمانان است.
وی کــه با خبرنگار ابنا گفتگو می کرد برگزاری جایزه بزرگ برای توليد آثار 
هنری در دفاع از پيامبر)ص( را اقدام بسيار با ارزشی خواند و گفت: متأسفانه 
چنين اقداماتی در قياس با حجم هجمه های دشمنان کمتر دیده شده است.
سالمی با بيان اینکه "تبليغات جشنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( باید 
گسترده باشد" تأکيد کرد: سعی کنيد اهداف این جایزه بزرگ برای همگان 
تبيين کنيد؛ زیرا اگر چنين شود انســجامی چشمگير برای دفاع از رسول 

اکرم)ص( بين مسلمانان ایجاد خواهد شد.
عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در پایان خاطرنشان 
کرد: اگر مسلمانان جهان بيدار شوند و بدانند که جمهوری اسالمی در مقابل 
توهين های دشمنان چنين اقدامی کرده است آنها هم تشویق می شوند و در 

آن مشارکت می نمایند.
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جایزه بزرگ
پیامبر اعظم)ص(

از نگاه هنرمندان



عصمت  خاندان  به  نسبت  ارادت  اظهار  با  ایران  سینمای  بازیگر  آقای 
وطهارت)ع( گفت: ارادت ما شیعیان به پیامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( نه فقط از 

روی وظیفه مذهبی و دینی، بلکه منبعث از عشق قلبی و درونی است. 
»عزت  اهلل انتظامی« در توصيف عشقش به اهل بيت)ع( افزود: این ارادتی است 
که نه گزند باد و باران آن را از بين می برد و نه گذر زمان فرسوده اش می سازد. 

این ارادت، ماندگار و هميشگی است.
بازیگر فيلم ســينمایی شبـ  که با موضوع زائران حرم امام رضا)ع( ساخته شد 
ـ ادامه داد: من شــخصاً با توسل به پيامبر)ص( و فرزندانش)ع( خيلی چيزها در 
زندگی ام به دست آورده ام. هر وقت گرفتار می شدم و یا در زندگی ام به بن بستی 
می رسيدم با توسل به ایشان و ائمه اطهار)ع( آن گرفتاری و آن بن بست کور در 

زندگی ام رفع و رجوع می شد.
این هنرمند پيشکسوت با تأکيد بر اصل "توسل" گفت: توسل در زندگی روزمره 
ما بسيار مهم و تأثيرگذار است. شما کمتر کسی را می بينيد که در بين ما به توسل 
اعتقاد نداشته باشد؛ از عموم مردم گرفته تا خواص. همة ما می دانيم که زندگی 

را به تنهایی  توان اداره کرد.
استاد انتظامی افزود: توسل به پيامبر و اهل بيتـ  عليهم السالمـ  یکی از اصول 
اعتقادی ما و یکی از ستون های محکم و استوار زندگی ماست. آیا کسی هست که 
به توسل اعتقاد نداشته باشد؟ آیا کسی هست که توسل کرده باشد و به نتيجه 
نرسيده باشد؟ در اطرافم هزاران نفر را می شناسم که مشکالت زندگی شان را با 

توسل به پيامبر)ص( و ائمه)ع( حل کرده اند.
چهره ماندگار سينمای ایران در پایان خطاب به سينماگران عالقه مند به شرکت 
در این جشــنواره گفت: به نظرم بهترین آثاری که می توان برای این جشــنواره 
ساخت آثاری است که از جامعه بيرون آمده باشد. احتياج به تئوری پردازی نداریم 
که چقدر مردم پيامبر)ص( و ائمه)ع( را دوست دارند و چه ميزان به آنها اعتقاد 
دارند. وقتی در فيلمی بتوانيم توسلی که از عشق مردم به ائمه)ع( نشأت گرفته 
است را نشان دهيم آنگاه توانسته ایم عمق حضور پيامبر و ائمه در زندگی امروزمان 

را به جهانيان ثابت کنيم.
بازیگر سریال ماندگار هزاردستان ادامه داد: می خواهم بگویم که راه دور و درازی 
نرویم؛ بلکه همين مردمی که در اطراف مان هستند را به نمایش بگذاریم و بگویيم.

استاد عزت الله انتظامی:

با توسل به پیامرب)ص( و اهل بیت)ع( 
خیلی چیزها به دست آورده ام

 استاد علی نصیریان:

قرآن کریم را مالک ساخت آثار
برای این جشنواره قرار دهید

برای  را  مکرم)ص(  رسول  عظیم  شخصیت  سینما  و  تئاتر  پیشکسوت 
پذیرای وحی خواند و با تأکید بر لزوم ساخت آثار سینمایی درباره ایشان 
گفت: بزرگ ترین ُحسن، نیکی، معجزه و تمامی خوبی ها را خداوند یک جا 
به قرآن داد و آن را بر انسانی نازل کرد؛ پس آن انسان، شخصی است با 

صفات واال و باال. 
»اســتاد علی نصيریان« ادامه داد: قرآن کریم یک معجزه، یک کرامت و یک اتفاق 
اســتثنایی است. مسلماً کسی می توانست امانتدار زبان قرآن، کالم قرآن و مطالب 
آسمانی قرآن باشد که از خصوصيات برجسته و توانایی فوق العاده ای بهره می برد و می 
توانست این بار سنگين را با جان و دل تحمل کند و این وظيفه دشوار را به انجام رساند.
وی توهين به ساحت مقدس حضرت رسول)ص( در غرب را ناشی از عدم شناخت 
و معرفی درست نبی مکرم)ص( دانســت و افزود: یک شخص سخيف با کاری 
ابلهانه و غيرانسانی حرف هایی را به پيامبر اعظم)ص( نسبت می دهد که نشان از 
شناخت ضعيف او دارد؛ اما در این ميان ناتوانی ما در شناساندن شخصيت عظيم 

پيامبر)ص( به جهان هم زمينه ساز این اهانتهاست.
اســتاد نصيریان با تأکيد بر این نکته که حضرت محمد)ص( زبان قرآن اســت 
گفت: قرآن ســر تا پا و کالم به کالمش معجزه اســت؛ حال تأکيد بر این نکته 
که پيامبر)ص( رابط خداوند در نزول این وحی برای انســان ها بوده است، زبان 

بيگانگانی که شناخت کافی از ایشان ندارند را کوتاه می سازد. 
بازیگر فيلم ماندگار بوی پیراهن یوسف اضافه کرد: قرآن متنی است که واقعيت 
و وجود دارد؛ این را کســی نمی تواند منکر شود. از سوی دیگر نمی شود حضرت 
محمد)ص( را از وحی، از قرآن و از این معجزه جاوید جدا نمود. در نتيجه در جواب 
به آن کسانی که توهين می کنند باید با زبان قرآنی که کالم خداوند است پاسخ داد. 
نصيریان با اشــاره به تالش های مذبوحانه یک کشيش سفيه در آمریکا تأکيد 
کرد: افراد متعصبی که قرآن را می سوزانند، نه درک درستی از خداوند و جریان 
وحی دارند و نه مذهبی و مســيحی واقعی هســتند. مراجعه به قرآن بهترین و 

مطمئن ترین راه برای پاسخ گویی قاطع و محکم به این افراد متعصب است.
این استاد سينما و تئاتر در پایان به فيلم سازان جوانی که می خواهند در عرصه 
فيلمســازی باری پيامبر گام بردارند توصيه کرد: برای کارهای فيلم ســازی در 
این گونه جشــنواره ها نيز رجوع به قــرآن مهم ترین و مطمئن ترین منبع برای 
فيلمسازان است. تاکيد بر بزرگی و عظمت پيامبر اعظم)ص( و اینکه پشتوانه آن 
حضرت، قرآن است مهم ترین راه کاری است که به فيلم سازان جوان برای شرکت 

در جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( توصيه می کنم.

جایزه بزرگ از نگاه هنرمندان
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رشکت کنندگان در جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( 
به جزئیات دقت کنند

کمال الملک سینمای ایران به جوانان فیلم سازی که قصد شرکت در 
برای  کرد:  توصیه  دارند  را  اعظم)ص(  پیامبر  بزرگ  جایزه  جشنواره 
ساختن فیلمی برای حضرت محمد)ص( به جزئیات بسیار دقت کنند؛ 
جزئیاتی که می تواند ریشه اصلی اثر آن ها باشد و در ضمن می تواند 
اثر آن ها را عمیق تر و پرجلوه تر نشان دهند. به نظر من درباره پیامبر 
اسالم)ص( کلی گویی نشود بلکه به جزییات شخصیت و اندیشه ایشان 

بپردازند.
»جمشيد مشایخی« هنرمند پيشکسوت سينما و تلویزیون با بيان اینکه 
"من پيامبراکرم)ص( را هم بســيار دوســت دارم و هم بسيار به او اعتقاد 
دارم" تأکيــد کرد:  این حرف را از روی احســاس عرض نمی کنم چون که 
درباره ایشان بسيار مطالعه کردم، هم از آثار پژوهش گران خارجی و هم از 

آثار نویسندگان داخلی.
وی که با روابط عمومی جشــنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( گفتگو 
مــی کرد افزود: نکته جالبی که در این مطالعات دریافت کردم این بود که 
همگی به این شخصيت احترام می گذارند و افکارش را حتی امروزه پيشرو 

و عالی می دانند.
بازیگر سریال ماندگار هزاردستان در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: 
پيامبر اکرم)ص( به نظر من دو بُعد کلی دارند که سایر ویژگی های ایشان 
هم از این دو بُعد نشأت می گيرد: یکی بُعد شخصيتی ایشان است و دیگر 

بُعد پيامبر خدا بودن است.
استاد مشایخی اضافه کرد: کسی نيست که به شخصيت این بزرگوار احترام 
نگذارد و او را شخصيتی ارزش مند و واال نداند. این در تاریخ ثبت شده است 
که پيامبر)ص( را دشمنانش هم قبول داشتند و به او احترام می گذاشتند.

بازیگر فيلم سينمایی قيصر ادامه داد: زندگی شخصی ایشان آنقدر درخشان 
بود که حتی قبل از بعثت به او لقب "امين" داده بودند.

جمشيد مشایخی با تصریح به این نکته که "بُعد پيامبری ایشان هم کاماًل 
مبرهن و بارز اســت" گفت: ایشــان، هم معجزات دارند که بهانه گيران را 
راضی نگهدارد، هم مباحث عقلی و فلسفی دارند که خواص و اندیشمندان 
را به خودشــان جذب کنند، و هم مهربانی و عشق فراوانی دارند که عموم 

مردم را به خود جلب کنند.
کمال الملک سينمای ایران افزود: شما از هر جنبه به زندگی پيامبر)ص(  
نظر بيفکنيد می بينيد که تمام زندگی ایشــان درس است و امروز هم ما 
می توانيــم از آن بهره های فراوان ببریم. من این حرف را از روی دوســت 
داشتن نمی زنم بلکه در کنار کارهایم مطالعه بسياری درباره ایشان داشته ام. 
پيامبر)ص(  منشأ خير و برکت است و برای همين وقتی می خواهيم کاری 

برایشان انجام دهيم باید کاری کارشناسانه و پژوهش گرانه باشد.
این هنرمند بزرگ تاریخ ســينمای ایران به جوانان فيلم ســازی که قصد 
شــرکت در جشــنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( را دارند هم توصيه 
کرد: از آنچه گفتم می خواهم به این نتيجه برســم که دوستان فيلم ساز یا 
نویسنده قبل از ساختن اثر یا نوشتن متنی، باید پژوهش کنند. باید بروند 
بگردند و مطالعه کنند و بحث و گفتگو کنند و سپس خود را برای ساختن 

فيلمی آماده کنند.
مشــایخی ادامه داد: توصيه من به دوستان فيلم ســاز این است که برای 
ســاختن فيلمی برای حضرت محمد)ص( به جزئيات بســيار دقت کنند؛ 
جزئياتی که می تواند ریشــه اصلی اثر آن ها باشــد و در ضمن می تواند اثر 

آن ها را عميق تر و پرجلوه تر نشان دهند.
وی در پایان تأکيد کرد: به نظر من درباره پيامبر اســالم)ص( کلی گویی 

نشود بلکه به جزیيات شخصيت و اندیشه ایشان بپردازند.

 استاد جمشید مشایخی:
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کارگردان و فیلم نامه نویس برجسته کشور گفت: سینما به عنوان یک 
ابزارهای آگاهی رسانی است که می تواند در  از قوی ترین  رسانه، یکی 
جهت تعالی انسان ها و معرفی شخصیت پیامبر اعظم)ص( نقش بی بدیلی 

در جهان امروز که جهان رسانه است، ایفا کند.
»خسرو سينایی« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره پيامبر اعظم)ص( 
با بيان این  که ایمان واقعی وقتی شــکل می گيرد که متکی بر آگاهی باشد؛ 
ســاخت هر گونه اثر سينمایی درباره رســول مکرم اسالم)ص( را مبتنی بر 
درک این مهم دانست و گفت: سينما به عنوان یک رسانه، یکی از قوی ترین 
ابزارهای آگاهی رســانی است که می تواند در جهت تعالی انسان ها و معرفی 
شخصيت پيامبر اعظم)ص( نقش بی بدیلی در جهان امروز که جهان رسانه 
است، ایفا کند. به سخن دیگر اگر فيلم هایی که در این جشنواره نشان داده 
می شوند فيلم های مؤثری باشند و با توان فيلم سازی و خالقيت هنری ساخته 

شوند، مسلماً می توانند در ذهن مخاطب تاثير گذار باشد.
برنده سيمرغ بلورین بهترین فيلم نامه در هجدهمين جشنواره فيلم فجر برای 
فيلم عروس آتش در ادامه افزود: به نظر من در این مورد خاص یعنی جشنواره 
پيامبر اعظم)ص( باید با احتياط بيشتری قدم برداشت و فيلم ساز ما هم باید 
با درایت مضاعفی وارد این ميدان بزرگ یعنی ساخت فيلم درباره زندگی و 
شــخصيت رسول مکرم اسالم)ص( اســت، وارد شود. چرا که اگر آن چه که 
نمایش داده می شود از ساختار سينمایی و محتوایی درستی برخوردار باشد، 

می تواند مخاطبان بيشتری را جذب کنند.
وی در پایان تأکيد کرد: اگر نظرمان این اســت که از این طریق تمامی ابعاد 
زندگی پيامبر اعظم )ص( را مطرح و در نهایت ذهن مخاطبانـ  چه مسلمان، 
چه غير مسلمان ـ را جذب کنيم، برای دانستن واقعيت های زندگی پيامبر 
)ص( کارارزشمندی خواهد بود و این مهم تنها در صورتی  به آن هدف نهایی 
می رســدکه فيلم هایی که نمایش داده می شوند برای انسان امروزی و برای 
کســی که می خواهد بداند، آگاه باشد و فکر کند، بتواند قانع کننده و جذاب 

باشد.

خرسو سینایی:

رشکت کنندگان در این جشنواره 
باید با آگاهی بیشرتی گام بردارند

 اکرب زنجانپور:

این جشنواره فرصتی مقدس است
که بایدقدر آن را دانست

و  عشق  والیت  سردار،  تنهاترین  های  سریال  در  ماندگار  نقش های  بازیگر 
مختارنامه گفت: برگزاری جشنواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( کاری 
مقدس است که مسؤولیت فیلم سازان را بیشتر می کند؛ این مسؤولیت 

را باید قدر دانست.
کارگردان برجسته  تئاتر و بازیگر پيشکسوت سينما برگزاری جشنواره جایزه 
بزرگ پيامبر اعظم)ص( را یک کار بزرگ و در عين حال دشوار توصيف کرد 

که همت هایی بزرگ می طلبد.
»اکبر زنجانپور« که با روابط عمومی جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( گفتگو 
مــی کرد گفت: برای جوانان فيلم ســاز در این کار بــزرگ و مقدس آرزوی 
موفقيت دارم. می دانم و شما نيز می دانيد که در راه سختی قدم برداشته اید.

بازیگر نقش ماندگار »ســعيد بن مســعود ثقفی« عموی مختار در سریال 
مختارنامه اضافه کرد: برگزاری جشــنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( 
کاری مقدس است که مسؤوليت فيلم سازان را بيشتر می کند. این مسؤوليت 

را باید قدر دانست.
زنجانپور مسؤوليت داشتن را عين اعتبار انسان برشمرد و تأکيد کرد: در هر 
کاری باید مســئوليت مان را با دقت و وسواس انجام دهيم؛ بخصوص در این 
کار بزرگ و مقدس که عالوه بر تعهد شــغلی که داریم، باید نسبت به تعهد 
دینی و ایمانی و اعتقادی مان نيز احساس مسؤوليت دوچندان داشته باشيم.

بازیگر نقش »فضل بن سهل« وزیر مأمون در سریال فاخر والیت عشق، با 
بيان این نکته که مسلماً الطاف خداوند در این راه بزرگ که همانا پاسداشت 
پيامبر رحمت)ص( است رهروان این طریق را یاری خواهد داد افزود: این راه 
مقدس و بزرگ، خودش موتور حرکت ماست. خود این راه به ما قدرت و درک 

و شعور می دهد تا هر چه بهتر از عهده کار برآیيم.
وی در پایان تصریح کرد: هر کسی که به این راه قدم بگذارد مطمئناً موفق 

می شود؛ زیرا هدف آن دفاع از کيان اعتقادی مان است.
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 رسول صدرعاملی:

جشنواره  پیامرب اعظم)ص(با دل و 
روح انسان ها رس و کار دارد

کارگردان صاحب سبک سینمای ایران گفت: جشنواره جایزه بزرگ پیامبر 
اعظم)ص( در واقع زمینه ای است که با دل و روح و روان آدم مرتبط است. 
و کسانی می توانند به این موضوع بپردازند که با تمام وجودشان از آن درک 

درست و صحیحی داشته باشند.
»رسول صدرعاملی« اهميت ابعاد مختلف این جشنواره و تأثيری که می تواند 
بر ابعاد وجودی زندگی انسان داشته باشد را مد نظر قرار داد و افزود: به نظرم 
کسانی که می خواهند در این جشنواره فعاليت کنند با توجه به عقایدشان، 
به باورهای شــان، به کارنامه شــان و با توجه به تالش هایی که در این زمينه 
کرده اند، یا دوست داشته اند بکنند، خودشان باید پيش قدم شوند، و جشنواره 
نباید خيلی تاکيد کند که هرکسی بياید در این زمينه فيلم بسازد. این زمينه 
در واقع زمينه ای اســت که با دل و روح و روان آدم مرتبط اســت. و کسانی 
می توانند به این موضوع بپردازند که با تمام وجودشان از آن درک درست و 
صحيحی داشته باشــند.از موضوع جشنواره و اهميت آن گرفته تا انتشار و 
تبليغ و بيان احساسات شان. در این صورت است که ما می توانيم فيلم خوب 

ببينيم.
کاگردان فيلم ماندگار گل های داوودی در ادامه افزود: اما این که جشنواره 
بتواند زمينه مناسبی فراهم کند تا آثار این گونه فيلم سازان یا هنرمندان دیده 
شود و در موردش صحبت شود می تواند سود آفرین باشد برای سازندگان آن. 

باید فضای گفت وگو و فضای تفاهم به وجود بياید.
کارگردن فيلم تحسين شده من ترانه 15 سال دارم ادامه داد: من حدود دو 
 ماه پيش در جشنواره مذهبی ایتاليا شرکت داشتم؛ جشنواره ای که واتيکان 
برگزار می کند و حامی آن است. فضایی در این جشنواره  وجود داشت که فکر 
می کردم چقدر جای این گونه جشنواره ها در کشور ما خالی است. مثالً همه  
آن هایی که آثار دینی کار می کنند با هر عقيده ای و از هر دینی، فيلم های شان 
را به این جشنواره ارسال می کنند و جشنواره فضای مناسبی را برای گفت وگو 
و نقد و اظهارنظر ایجاد کرده بود. جالب است که هربار که فيلم هایی از ایرانيان 
در این جشنواره شرکت داده می شود در بين سایر ادیان توانسته بهترین مقام 

را کسب کند.
صدرعاملی تأکيد کرد: منظورم این است که جشنواره باید به شکل درستی 
برگزار گردد و شکل درستش هم این است که این جشنواره بدون این که خود 
را بخواهد به فيلم ساز یا هنرمند تحميل کند، بلکه فضای عرضه آثار آن ها را 

به وجود بياورد.

کارگردان »مختارنامه« با اشاره به اینکه خصلت راست گویی و امانت داری 
پیامبر)ص( دنیایی از قصه و داستان در دل خود دارد، گفت:به نظر من 
پیامبر)ص( کار سختی  فیلم سازی درباره حضرت  برای  یافتن موضوع 

نیست. اما چگونه ساختن آن سخت است.
کارگردان بزرگ ســينما و تلویزیون با بيان اینکــه پيامبر ما قبل از بعثت 
نشانه های پيامبری داشت، این نشانه ها را موضوع مناسبی برای پرداخت های 

سينمایی دانست.
»داوود ميرباقری« گفت: می دانيد که ابوســفيان از مخالفان قوی و محکم 
حضرت رســول)ص( بود و هرطور که می توانست پيامبر)ص( را آزار می داد. 
اوایلی که حضرت رســول پيامبری را آشــکار کرده بود ابوسفيان با کاروان 
تجاری اش به شام رفت و در آنجا با امپراتور روم مالقات کرد. امپراتور خبرهایی 
از حضرت رســول و پيامبر جدید شــنيده بود. از ابوسفيان سؤاالتی کرد و 
ابوسفيان با سرهم بندی و دروغ و خزعبالت جواب امپراتور روم را داد. آخرین 
سؤال امپراتور روم این بود که: آیا قبل از این که محمد ادعای پيامبری کند 
از او دروغ شنيده بودید؟ این تنها پرسشی بود که ابوسفيان به آن درست و 

صحيح پاسخ داد و گفت: نه! او در ميان ما از هر جهت راست گو است.
کارگردان سریال ماندگار امام علی)ع( ادامه داد: حاال از آنانی که پيامبر)ص(  
را نمی شناسند باید پرسيد که وقتی دشمنان پيامبر)ص( او را تأیيد می کنند؛ 
وقتی دشمنان پيامبر)ص(  به امانت داری و راست گویی و اعتراف می کنند؛ 
وقتی آنان به پاک دامنی این مرد اعتراف می کنند، چرا ما که از سر غفلت او را 

نشناخته ایم تهمت ها و اهانت ها را به وی روا می داریم؟
ميرباقری تصریح کرد: همين خصلت های پيامبر)ص(ـ  راستگویی، امانتداری 

و پاکدامنیـ  دنيایی از قصه و داستان بری فيلم ساختن در دل خود دارد.
کارگردان سریال مسافر ری تأکيد کرد: راست گویی خصلتی بسيار مهم است 
کــه هم اکنون یکی از کمبودهای جامعه ما به شــمار می رود. این خصلت 
مشهور و جهانی پيامبر)ص( را براحتی می توان در قالب سينمایی بيان کرد. 

این خصلت آن قدر مهم است که هرچه درباره آن تبليغ کنيم باز کم است.
ميرباقری که سریال معصومیت از دست رفته درباره قيام عاشورا را نيز در 
کارنامه دارد در پایان گفت: پيامبر ما قبل از بعثت نشانه های پيامبری داشت: 
امانت داری، هوش سرشار، درک درست از امور جاری و روزانه، محبت و عشق 
به انسان، برکات مختلف و هزاران هزار صفت عالی انسانی دیگر. به نظر من 
یافتن موضوع برای فيلم سازی درباره حضرت پيامبر کار سختی نيست؛ اما 

چگونه ساختن آن سخت است.

داوود میرباقری:
سوژہ یابی برای فیلم سازی درباره پیامرب)ص( 
سخت نیست؛ ساخنت آن سخت است
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کارگردان صاحب سبک سینما با تقدیر از برگزارکنندگان جایزه بزرگ 
پیامبر اعظم)ص( اظهار داشت: این جشنواره بسیار نیکو و عالی  است و 
فضایی معنوی و روحانی ای دارد که حقیقتاً هر کسی که می خواهد برای آن 

اثری بسازد باید آن  را درک کرده باشد.
»داریوش مهرجویی« با اشاره به اهانت هایی که در غرب به پيامبر اکرم)ص( 
می شــود گفت: متأســفانه درباره پيامبر)ص( ســخنانی گفته شده که از 
شخصيت واقعی ایشان بسيار دور است. این انسان بزرگوار و عزیز شده خدا، 

بسيار روحانی و معنوی بود و افکاری بسيار بلند و واال داشت.
کارگــردان فيلم ماندگار هامون ادامــه داد: نمی خواهم پيامبر اکرم)ص( را 
فرابشــری بخوانم تا دیگران نتوانند ایشان را الگو قرار دهند؛ اما آن حضرت 

واقعاً از بشر سر و گردنی فراتر است.
مهرجویی به مواردی از ســيره پيامبر)ص( اشاره کرد و گفت: برای ایشان، 
انســان با انســانی دیگر تفاوت نمی کرد؛ ثروت و مقام برای او ارزش و قرب 
نمی آورد؛ و در یک کالم از لحاظ اخالق، منش، رفتار، سخن گفتن و ارتباط 

با مردم، نمونه واالی انسانی است.
این کارگردان جریان ساز سينمای ایران با انتقاد از بيگانه بودن جامعه هنری 
از پيامبر اعظم)ص( گفت: در این راه باید اول از همه شخصيت پيامبر)ص( را 
بشناسيم. بدون این شناخت حتی قصه هم نمی توانيم درباره ایشان بنویسيم 
و می شود همين وضعی که االن اتفاق افتاده است. آن قدر با پيامبر)ص( غریبه 
هستيم و آن قدر ایشــان را از خود دور می دانيم که حتی درباره او قصه هم 

نمی توانيم بنویسيم.

کارگردان بيش از 20 فيلم سينمایی سفارش هایی هم به شرکت کنندگان 
جایزه بزرگ داشت و گفت: توصيه من به فيلم سازان جوان این است که درباره 
پيامبر اعظم)ص( مطالعه کنند و به شناختی متقن و قوی از ایشان برسند. 
پيامبر)ص( انسان معمولی نيست که براحتی و با شناخت یک رفتار و یا با یک 
جلسه سخن گفتن شناخته شود. پيامبر)ص( ابعاد متفاوت و گوناگونی دارد.

مهرجویی ادامه داد: منابع شناختی هم مهم است. این که پيامبر)ص( را از چه 
منبعی باید شناخت و به چه کتاب ها و دانشمندانی باید رجوع کرد در این راه 
بسيار اهميت دارد. مسئله دیگر این است که پس از رجوع به دانشمندان و 

خواندن آن کتاب ها خودمان باید چه کار کنيم.
کارگردان فيلم ســينمایی آسمان محبوب کار درباره رسول اکرم)ص( را 
معنوی و پربار دانســت و نأکيد کرد: اندیشــيدن درباره پيامبر)ص( بسيار 
لذت بخش است؛ چون نه تنها از وجود انسانی الهی و روحانی بهره می بریم، 
بلکه یاد می گيریم که یک انسان واقعاً چگونه باید زندگی کند، چگونه باید با 

خانواده اش رفتار کند، و چگونه باید با مردم جامعه ارتباط داشته باشد.
داریوش مهرجویی در پایان گفت: به دوســتان فيلم ساز توصيه می کنم که 
با ساختن فيلم برای پيامبر اســالم)ص( در پی کسب تجربه نباشند؛ بلکه 
وقتی به بينش و درکی از پيامبر)ص( و ســينما دست یافتند به ساختن اثر 
درباره ایشان بپردازند. مثال شاید بتوانيم با ساختن چند فيلم مستند، تجربه 
الزم برای ساختن اینگونه فيلمها را کسب کنيم، اما برای ساختن فيلم برای 

پيامبر)ص( باید یک بينش و تئوری خاص را ارائه دهيم.

داریوش مهرجویی:

چرا سینامگران ما اینقدر
با پیامرب اعظم)ص( غریبه هستند؟
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برای ساخت فیلم درباره پیامرب اعظم)ص( 
دو مانع بزرگ داریم

کارگردان ارزشی سینما و تلویزیون، "کمبود منابع و اطالعات" و "عدم تربیت 
پیامبر  فیلمساز دینی" را مهمترین مشکالت بر سر راه ساخت فیلم درباره 
اکرم)ص( دانست و گفت: متأسفانه اطالع و آگاهی  جوانان صالح و فیلمسازان 
مذهبی کشور در آن نیست که بتوانند زندگی رسول اکرم )ص( یا بخشی از آن 

و یا حتی زندگی اصحاب ایشان را به تصویر بکشند.
»فرج اهلل سلحشور« که با روابط عمومی جشنواره »جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص(« گفتگو می کرد دربــاره کمبود منابع و اطالعات و راه حل 
آن توضيح داد: یکی از مشــکالت ســر راه ساخت چنين آثاری، به طور 
قطع و یقين کمبود منابع اســت. بهترین کاری که می توانيم برای حل 
این مشــکل انجام دهيم این اســت که در مرحله اول علماء و محققين 
داستان هایی پيرامون زندگی رسول اکرم)ص( و صحابه  ایشان بنویسند. 
ســپس این داستان ها را در اختيار فيلم سازان قرار بدهند تا آن ها آثاری 

را توليد کنند.
کاگردان ســریال یوسف پیامبر)ع( افزود: در مرحله ساخت هم ابتدا باید 
فيلم سازهای مناسب شناسایی شوند؛ سپس بودجه تامين شود، بعد فيلمنامه 
ها از آن قصه ها نوشته شود و کار آغاز گردد. اگر این اتفاق نيفتد امکان ندارد 

که در این زمينه نتيجه بگيریم.
سلحشور سپس به مانع دومـ  عدم تربيت فيلمساز دینیـ  پرداخت و توضيح 
داد: وقتی یک عالم دینی درباره موضوعی بحث می کند در کنار اطالعاتی که 
درباره آن موضوع دارد به آن موضوع "ایمان" هم دارد. به عبارت دیگر، صرفاً 
داشتن اطالعات نمی تواند باعث ساختن یک اثر هنری شود؛ زیرا ساخت آثار 
هنری برخاسته از احساسات، عواطف، ایمان، عاست. یعنی فيلم دینی خوب 

از دلی انباشته از دین بر می خيزد.
کارگردان ســریال حضرت ایوب)ع( اضافه کرد: این عامل درباره ساخت 
فيلم با موضوع رســول اکرم )ص( حدت و شدت یشتری به خود می گيرد. 
اما متأسفانه جامعه فيلم ساز ما برای ساخت  چنين آثاری تربيت نشده اند. لذا 
جشنواره گذاشتن و فراخوان دادن و فيلم های ساخته شده را جذب کردن؛ 

نمی تواند آن چنان موثر واقع شود. مثل این است که بروید در شوره زار گل 
بکارید.

این کارگردان متعهد تأکيد کرد:  اگر جامعه فيلم ساز ما استعداد  چنين کاری 
را داشت مطمئن باشيد تا به امروز ما باید در زمينه زندگی رسول اکرم)ص( 

یا یاران شان فيلم هایی را می دیدیم.
کارگردان سریال تحسين شــده مردان آنجلس درباره آثاری که تاکنون با 
موضوع اهل بيت)ع( ساخته شده است هم گفت: بتازگی اثری را »آقای مجيد 
مجيدی« درباره پيســامبر اعظم)ص( ساخته اند که پخش نشده و نمی دانيم 
چه محتوایی دارد. دیگران هم درباره ائمه)ع( کارهایی ســاخته اند ولی بيشتر 
به جای این که زندگی فالن امام باشــد، متأسفانه به اسم زنی که در آن فيلم 
نقش داشــته معروف شده است! یا این که در ســریالی دیگر به جای آن که 
درباره زندگی امام)ع( صحبت  شود، بيشتر عشق بين چند جوان نمایش داده 

و برجسته می شود.
سلحشور به ضعف ساختاری فيلم هایی با ژانر تاریخی هم اشاره کرد و گفت: 
تفاوت کارهای تاریخی و مذهبی که ســاخته شده با فيلم هایی با موضوع 
معاصر این است که تعقيب و گریز در فيلم های امروزی با ماشين است، در 
آن عصر با اســب بود! بنابراین این گونه آثار مالک ارزیابی ساخت فيلم های 
مذهبی نيست و با این آثار نمی توان به این نتيجه رسيد که می توانيم درباره 

رسول اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( فيلم بسازیم.
فرج اهلل سلحشور در پایان به برگزارکنندگان اولين دوره جشنواره فرهنگی 
ـ هنری اهل بيت)ع( توصيه کرد: این جشــنواره نباید مثل جشنواره های 
گذشته شود. بهترین کار این است که فيلم نامه  هااز طرف بانيان جشنواره 
تهيه شود. وقتی هم که فيلم نامه و بودجه تامين شد، هر اهل و نااهلی هوس 
می کند که فيلم ساز شود. لذا برای این که کار را دست هر کسی ندهيد عوامل 
و فيلم سازان شایسته را شناسایی کنيد. ما اکنون فيلم ساز و نویسنده بچه 
مسلمان و خوب داریم که اگر قصه و بودجه خوبی به او بدهيم می تواند کار 

خوبی ارایه دهد. با این کارها اگر جشنواره بگذاریم ارزشش را دارد.

فرج اله سلحشور:
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مستندساز برجسته کشور با بیان اینکه جشنواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( 
از این جهت مهم است که از هنرهای جدید که آمیخته با تکنولوژی روز هستند 
استفاده می کند، گفت: اغلب فکر می کنند که هنرهای جدید نمی توانند در خدمت 
دین، رزش ها و اعتقادت دینی مردم باشد؛ اما ما ناچاریم راهی را باز کنیم تا 
کسانی که مایل هستند با استفاده از این ابزارها به دین و ارزش های دینی خدمت 

کنند مانعی نداشته باشند.
»محمدحســين جعفریان« افزود: اگر این کار را نکنيم هميشه معترض باشيم 
که چرا ســينما در سيطره صهيونيست ها و یا ارزش هایی است که با اعتقادات و 

آرمان های ما مشکل دارند.
وی که با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم )ص( گفتگو می کرد 
در ادامه با اشاره به اینکه بهترین راه این است که عالقه مندان به هنرهای جدید 
را به سمت ارزش های دینی سوق دهيم تا آن  ها آثاری با موضوعات و ارزش های 
دینی توليد کنند، افزود:  سينما مردمی ترین هنر از هنرهای جدید است؛ لذا باید 

مورد توجه خاص قرار بگيرد.
جعفریان افزود: جشــنواره هایی مانند این جایزه بزرگ، باعث می شوند که 
هنرهای جدید با ارزش ها و اعتقادات دینی ما آشــتی کنند. کسانی که این 
عرصه را جدی می گيرند و در آن فعاليت می کنند به نظر ميرسد که فرصت 

مغتنمی را گرامی داشته اند.
کارگردان لعل بدخشــان در ادامه خاطر نشــان کرد: اميــدوارم که این نوع 
جشــنواره ها درعرصه هــای دیگر تکرار شــوند و از این راه بتوانيم بخشــی از 
عالقه مندان به ســينما را به ارزش ها و اعتقادات دینی مردم عالقه مند سازیم. 
همان گونه که در حوزه ادبيات داستانی رقبای ما فعاليت می کنند و ما نيز فعاليت 
داریم، به همان نســبت هم باید بتوانيم در عرصه سينما با رقبای خود فعاليت 

کنيم.
این شاعر و نویسنده جانباز، جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( را در نوع خود کاری 
تازه و بدیع خواند و خاطر نشان کرد: انصافاً نمی توانيم ده مورد از این جشنواره ها 
بشماریم. متاسفانه جشــنواره هایی که به این نوع موضوعات پرداخته اند بسيار 

محدود بودند. لذا جشنواره پيامبر اعظم )ص( نوعی تجربه اوليه است. این تجربه 
می تواند برای موارد بعدی درس های مهمی را به ما بياموزد.

وی سپس گفت: نه تنها موضوع این دوره جشنواره پيامبر اعظم )ص( مهم است، 
بلکه می تواند در دوره های بعدی مثالً جشنواره سينمایی کربال را برگزار کند و 

تجربيات مفيد و ارزنده ای را بر جای گذارد.
جعفریان به نگرانی برخی از عالقمندان به شرکت در این جشنواره هم پرداخت 
و تصریح کرد: شاید خيلی ها با شنيدن نام این جشنواره تصور کنند که به تصویر 
کشيدن مفاهيم دینی و مذهبی کار سختی باشد و کمی نگران شوند. اما حقيقت 
این است که شخصيت و توصيه های حضرت رسول اکرم)ص( دقيقاً همان هایی 

است که در زندگی روزمره ما جریان دارد.
وی مثال زد: یعنی اگر دوربين بتواند پاکی و نظافت و بهداشت فردی و جمعی را 
در زندگی ما را به تصویر بکشد دقيقاً یکی از خصيصه های مهم پيامبر)ص( را به 
تصویر کشيده است. ایشان توانستند مسئله ای را که در زمان عرب جاهليت نوعی 
معضل بودرا بــا رفتار و گفتار به مردم آموزش داده و آن را حل نمایند. به همين 

ساردگی می توان این آموزه مهم را به تصویر کشيد.
 جعفریان خاطر نشــان کرد: با ســاده ترین تصاویر می توان آثاری ســاخت که 
جنبه های مهمی از زندگی حضرت رسول)ص( را به نمایش درآورد. تمامی روایات 
و ســنت هایی که از پيامبر)ص( به جا مانده است به همين سادگی می توان به 
تصویر کشيد. حتی می توان رفتارهایی را که پيامبر نفی کرده است را به تصویر 
کشيد. توصيه هایی را می توان به تصویر کشيد که پيامبر امت خود را از آنها نهی 

کرده است.
 وی در پایان عنوان کرد:داســتان کوتاه یا فيلم کوتاه می تواند مفری پيدا کند 
که به موضوع جشنواره پيامبر اعظم )ص( نزدیک شود. اميدوارم در فرصتی که 
هست فيلم سازانی که حتی قصد شرکت در این جشنواره را ندارند به چشم یک 
عمل عبادی به این کار نگاه کنند. مســلماً وقتی از پيامبر دفاع شود و حقایقی 
درباره ایشان گفته شود، این عمل خود نوعی عبادت است. عرصه هنرهای جدید 

می تواند مبشر و ترویج دهنده احادیث و سنت پيامبر باشد.

فیلمسازان به این جشنواره به چشم 
یک عمل عبادی نگاه کنند

مستندساز برجسته کشور:
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جایزه بزگ پیامرب اعظم)ص( باید 
دبیرخانه دامئی داشته باشد

پیامبر  عظمت  و  نام  حد  در  اعظم)ص(  پیامبر  بزرگ  جایزه  جشنواره 
برگزار شود. اگر آن را کوچک ببینیم بیشتر از آن فیلم های توهین آمیز به 

شخصیت پیامبر لطمه زده ایم.
»جمال شورجه« کارگردان سينما، در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره 
جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( با بيان این که جشــنواره فيلم کوتاه پيامبر 
اعظم)ص( که به مدیریت مجمع جهانی اهل بيت اجرا می شــود حرکتی 
بســيار خوب و پسندیده است، تاکيد کرد: علی رغم این که این حرکت دیر 
صورت گرفته اســت اما باز می توانــد فرصت مغتنمی فراهم کند تا با یک 
حرکت منســجم فرهنگی پاسخ بســياری از اهانت های صورت گرفته به 

ساحت مبارک حضرت رسول)ص( درقالب فرهنگی و هنری داده شود.
کارگردان دایره سرخ در ادامه با ابراز تاسف از شيطنت های قلم به مزدان 
جهان اســتکبار که تخریب شخصيت و ساحت مبارک پيامبر عظيم الشان 
اســالم را هدف قرار داده اند بهترین راه مقابله با این مســایل رااستفاده از 
ظرفيت های فرهنگی و هنری جهان اسالم در ترسيم حقيقی چهره پيامبر 
اکرم دانست و افزود: در حالی که متاسفانه شاهد بودیم که فيلم سازان و قلم 
به مزد بگيران اســتکبار صهيونيستی انواع حجم ها و فيلم های اهانت آميز 
را نســبت به پيامبر اســالم توليد کردند، ما نيز باید از توانایی فرهنگی و 
هنری خود به نحو احســن بهره ببریم. البته شاهد حرکت های اجتماعی و 
مردمی در کشورهای اسالمی برای پاسخ به این اهانت ها بودیم، ولی حرکت 
فرهنگی متاســفانه صورت نگرفته بــود. کار عظيم و خوب آقای مجيدی 
انشاءاهلل بتواند بخش اعظم این خالء را پر کند. اميدوارم که باین جشنواره 
محملی شود تا صفات حسنه پيامبر به تصویر کشيده شود و به دنيا عرضه 

شود.
کارگردان عملیات کرکوک پيشنهاد کرد: در این جشنواره سعی شود که 

از فيلم سازان کشورهای مسلمان نيز استفاده شود و فصلی، مقطع و فقط در 
پاسخ به شيطنت هنرمندان وابسته نباشد و انشاءاهلل این کار استمرار داشته 

باشد واگر دبيرخانه دایمی برای آن تدارک ببينند بسيار مفيد خواهد بود.
کارگردان شب دهم ادامه داد: می توان این جشنواره را دوساالنه نيز برگزار 
نمود. به نظرم فيلم های این جشنواره می تواند ابعاد گوناگون زندگی پيامبر 
اســالم را به تصویر بکشــد و به جهانيان معرفی نماید. جشنواره تنها به 
فيلم اکتفا نکند، می تواند در ژانرهای انيميشــن، مستند، داستانی و... نيز 
فعال باشد. حتماً نباید این جشنواره را داخلی ببينيم، بلکه باید به آن بُرد 
بين المللی داد. به عنوان مثال در چند کشــور اسالمی می توان این فيلم ها 

را نمایش داد.
شورجه به مسئوالن برگزاری جشنواره هم توصيه کرد: مسئوالن جشنواره 
از تبليغات غافل نشــوند. تبليغات می تواند بُرد این جشنواره را گسترده تر 
نماید. جشــنواره در حد نام و عظمت پيامبر)ص( برگزار شــود. اگر آن را 
کوچک ببينيم بيشتر از آن فيلم های توهين آميز به شخصيت پيامبر لطمه 
زده ایم. حقيقتاً ما مســلمانان از پيامبرمان بزرگ تر و عزیزتر چه داریم. به 
نظرم می رســد که تنها به فيلم بسنده نشود، در شاخه های مختلف هنری 
به این مسئله مهم پرداخته شــود. مثاًل در گرافيک، نقاشی، خط نقاشی، 
موســيقی و... که بتوانيم تأثيرگذاری آن را بيشتر کنيم. به نظر من هفته 
وحدت بهترین زمان برگزاری جشنواره است. چون که از کشورهای مختلف 
اســالمی به ایران می آیند و بهتر و بيشــتر می تــوان فيلم ها را به نمایش 
گذاشــت. به طورکلی اگر بودجه الزم، زیرساخت های الزم توسط مجلس 
محترم و نهادهای مربوطه فراهم شود و این جشنواره در سطح بين المللی 

برگزار شود، آن گاه تأثيرگذاری بيشتری خواهد داشت.

جامل شورجه:
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پیامبر  بزرگ  برگزاری جایزه  از  استقبال  با  ایران  بزرگ سینمای  هنرمند 
اعظم)ص( از دست اندرکاران و مدیران این جشنواره خواست هرچه در چنته 

دارند را برای برگزاری بهتر آن انجام دهند تا این جایزه جهانی شود. 
»داریوش ارجمند« گفت: اگر پيامبر اکرم)ص( نگاهی گســترده نداشــت آیا 
می توانســت موجب این تحوالت بزرگ در جهان بشــریت باشد؟ مسلماً  خير! 
پيامبر)ص( انسانی عظيم الشأن بود که توانست این کار بزرگ و این تحول جهانی 
را به ثمر برســاند. پس کسانی که می خواهند برای پيامبر)ص( جشنواره برگزار 
کنــن هم باید مانند آن بزرگوار، کاری بزرگ و جهانی انجام دهند؛ کاری که در 

حد نام پيامبر)ص( باشد.
بازیگر نقش »مالک اشتر« در سریال به یادماندنی امام علی)ع( با تأکيد بر اینکه 
کار بــزرگ از مردان بزرگ به وجود می آید افزود: مدیران جشــنواره هرچه که 
می دانند، هرچه تاکنون یاد گرفته اند، و هرچه تجربه دارند را باید با دیدی باز و 

نگاهی گسترده در اختيار این جشنواره قرار دهند.  
ارجمند ادامه داد: بيایيد ببينيم برای یک کار بزرگ چه ابزارهایی الزم است؟ مثال 
خود مدیران جشنواره اول از همه باید درباره زندگی، منش، رفتار، اخالق و اندیشه 
پيامبر)ص( جستجو کنند، تحقيق کنند و علم و دانش خودشان را در این زمينه 
باال ببرند تا بتوانند آثار و فيلم هایی را در جشنواره پذیرش کنند که در حد و نام و 
اندازه پيامبر)ص( باشد؛ زیرا اگر برگزارکننده، علم و دانش کافی درباره پيامبر)ص( 
نداشته باشد ممکن اســت برخی کارهای بی ارزش را به جایزه بزرگ راه  دهد و 

باعث افت کيفی جشنواره  شود.
هنرپيشه نقش »عبدالعظيم حســنی« در سریال مسافر ری توصيه هایی هم 
به فيلم ســازان شرکت کننده کرد و گفت: این هنرمندان باید بدانند درباره چه 
شــخصيتی فيلم می سازند. این شــخصيت، بُعد و بينش جهانی دارد؛ بنابراین 
فيلم سازان باید بدانند که برای یک کشور یا یک مذهب فيلم نمی سازند بلکه برای 

جهان، برای همه انسان ها، و برای آیندگان فيلم می سازند.
داریوش ارجمند افزود: فيلم ســازان دقت داشته باشند که در بُعد جهانی امکان 
ندارد هر حرفی جایگاه پيدا کند؛ بلکه حرف هایی در جهان به گوش مردم می رسد 
که با علم، دانش و مطق همراه باشد. پس باید دقيقاً به زندگی پيامبر)ص( رجوع 
کنند و از آنجا که پيامبر)ص( حرفی خارج از حوزه علم، دانش و منطق نزده اند 

آنان نيز اثری خارج از این دایره نسازند.
وی در پایان ابراز اميدواری کرد: پيامبر اکرم)ص( برکت است، پس ان شاءاهلل برای 

این جشنواره هم برکت را با خود می آورد.

داریوش ارجمند:

جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص(
مانند خود پیامرب)ص( جهانی شود 

فرامرز قریبیان:

جشنواره جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( 
می تواند آبروی جمهوری اسالمی باشد

برنده سیمرغ های متعدد جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره  جایزه بزرگ 
پیامبر اعظم)ص( اگر خوب و جهانی و با کیفیت برگزار شود می تواند آبرو و 

حیثیت جمهوری اسالمی باشد. 
»فرامــرز قریبيان« با بيان این نکته که ما که مذهبی هســتيم خود به خود از 
جشنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( دفاع می کنيم تأکيد کرد: ما مطمئناً این 

جشنواره را از بهترین و مهم ترین جشنواره ها می دانيم.
این کارگردان و بازیگر سينمای ایران افزود: اما به ما مسلمانان این انتقاد وارد است 
که چرا وقتی مشــکلی پيش می آیدـ  مثل توهين به پيامبر)ص(ـ  تازه یادمان 
می افتد که از داشــته هایمان دفاع کنيم یا آن ها را به شکل صحيح و درست به 

جهانيان معرفی کنيم؟
قریبيان ادامه داد: متأسفانه تا به حال به کم ترین ميزان از توانایی هایمان استفاده 
کرده ایم و معموال واکنش انفعالی داشــته ایم؛ اما حاال که این اشــتباه را انجام 

داده ایم، جلوی ضرر را از هر جا که بگيریم منفعت است.
بازیگر تحســين شده فيلم سينمایی ترن با غنيمت شمردن این فرصت گفت: 
حاال که  این جشنواره تشکيل شده پس بيایيد این فرصت را غنيمت بشمریم و 
کاری کنيم کارستان؛ تا جهانيان بدانند و ببينند که مسلمانان برخالف تصور آنها 

چه توانایی های دارند.
قریبيان با توصيه به بازیگران و فيلم ســازان مبنی بــر اینکه قدر و اهميت این 
جشنواره را بدانند تصریح کرد: هنرمندان شرکت کننده سعی کنند کاری کنند 
که دشمنان اسالم به این فهم و درک برسند که تصور آنها از اسالم و پيامبر)ص( 
تصوراتی باطل و ابلهانه بوده است. لذا باید آثاری بسازیم که آنها به این باور برسند 

که چقدر بچه گانه  درباره مسلمانان و پيامبر مسلمانان می اندیشيدند.
کارگردان فيلم جدال در تاســوکی افزود: با ساختن آثار درجه یک می توانيم 

بسياری از ذهنيت های باطل درباره مسسلمانان را تغيير دهيم.
فرامرز قریبيان در پایان تأکيد کرد: به نظر من این جشنواره باید مورد حمایت و 
تقویت نظام جمهوری اسالمی قرار گيرد. این جشنواره جشنواره ای است که اگر 
خوب و جهانی و با کيفيت برگزار شود می تواند آبرو و حيثيت جمهوری اسالمی 
باشد. اگر فيلم سازان ما مطمئن باشند که آثارشان در سطح جهانی نمایش داده 
می شود مســلماً دل گرم تر به کار نگاه می کنند و این هم فرصتی است که باید 
توسط دست اندرکاران و مدیران جشنواره به هنرمندان داده شود. در یک کالم، 
وقتی این جشنواره می تواند تأثيرگذار باشد که هم دست اندرکاران و مدیران و هم 

هنرمندان آن را جدی و مهم بدانند.
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به دوستان و همکاران فیلم ساز شرکت کننده در جشنواره جایزه بزرگ پیامبر 
اعظم)ص( توصیه می کنم که از گفت وگوهای مستقیم مذهبی یا ارشادهای 

مستقیم دست بردارند. 
»رضا ميرکریمی« کارگردان سينما در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه 
بــزرگ پيامبر اعظم)ص( با بيان این که »این جشــنواره با نام و هدفی که دارد 
بســيار زیباست.« خطاب به مسئوالن برگزار کننده این جشنواره اظهار داشت: 
»آیا مسووالن جشنواره به این نکته آگاهی دارند که سينما ابزاری تبليغاتی اما 
غيرمستقيم اســت. ما در این سی چند ســال اخير به کرات مشاهده و تجربه 
کرده ایم که هر مفهومی یا هر اندیشه ای یا حتی هر کاالیی را اگر مستقيم تبليغ 
کنيم، اگر مســتقيم به مردم ارایه دهيم ناکام و ناموفق بوده ایم. اما بسيار تجربه 
کرده ایم که اگر حتــی واالترین و ارزش مندترین هدف هــا و مفاهيم را به طور 
غيرمستقيم به مردم ارایه کردیم به چه ميزان زیادی موفق بودیم و توانسته ایم به 

اکثریت اهداف خودمان برسيم.«
کارگردان فيلم زیر نور ماه ادامه داد: شما فيلم های مذهبی ای که ساخته شده 
را مــرور کنيد، فيلم های دفاع مقدس را مرور کنيد، آن دســته از فيلم هایی که 
غيرمستقيم و به شکل اشاره به ارزش مندی مذهب و اعتقادات مذهبی پرداخته اند 
بســيار تأثيرگذار بودند تا فيلم هایی که مستقيم به این اعتقادات پرداخته اند. یا 
هم چنين فيلم های دفاع مقدس را مالحظه کنيد. فيلم هایی که در مسيرشان به 
دفاع مقدس پرداخته اند اما مستقيم به جنگ نپرداخته و اثرات روحی و جسمی 
آن را در زندگی روزمره به مردم ارایه کرده اند بسيار موفق تر بودند. یا به عنوان مثال 
موضوع نماز را می گویم. اگر در مسير فيلم و بر اساس نياز روحی بازیگر به مفهوم 
نماز اشاره شود مطمئناً بيننده بسيار درک قوی تر و بهتری از نماز خواهد داشت 
تا این که بدون هيچ گونه نياز احساسی و عقالنی به نماز به بازیگر بگویيم که نماز 
بخواند. منظور من این است که اگر هر مفهومی را سرجای خود و به دقت مورد 

استفاده قرار گيرد می تواند تاثيرگذاری فراوانی داشته باشد.
کارگردان فيلم به یاد ماندنی یه حبه قند در پایان به فيلم سازان شرکت کننده 
در این جشنواره توصيه کرد: پيامبر گرامی اسالم )ص( مفاهيم انسانی و مهمی 
را مطرح کرده اند که می توان آن ها را نه تنها در فيلم های این گونه جشنواره بلکه 
در تمامی فيلم ها استفاده نمود. نکته مهمی که می توانم به دوستان و همکاران 
فيلم ســاز توصيه کنم این است که از گفتگوهای مستقيم مذهبی یا ارشادهای 
مســتقيم دست بردارند. بلکه در مسير فيلم اگر به این مفاهيم و ارزش ها توجه 

شود تأثيرگذاری بيشتری خواهد داشت.

رضا میرکریمی:

در فیلم های این جشنواره از 
ارشادهای مستقیم پرهیز شود

روابط  با  نویس در گفت وگو  فیلمنامه  و  کارگردان  »همایون اسعدیان« 
پیامبر  اینکه  بیان  با  اعظم)ص(  پیامبر  بزرگ  جایزه  جشنواره  عمومی 
اسالم هم حقیقت و هم واقعیت زندگی ما است؛ اظهار داشت: وقتی به 
عمق شخصیت و اندیشه ایشان دقت کنیم می بینیم که تمامی تعریف و 
ویژگی های زندگی امروز ما در شخصیت و اندیشه های ایشان موج می زند. 
حتی نگاهی گذرا به زندگی پیامبر)ص( به ما ثابت می کند که می توان در 

زندگی رستاخیزی ایجاد نمود و هر رستاخیزی نقطه شروع جدید است.
کارگردان فيلم  تحســين شــده طال و مس ادامه داد: پيامبراســالم)ص(، 
تحول گر زندگی انسان ها بوده است. این کار کمی نيست. پيامبر اسالم)ص( 
ارزش آفرینی کرده است. ارزش هایی که نبود و الزمه زندگی ما انسان ها بود. 
بنابراین، نه من، نه شما و نه هر کسی دیگر از هر نحله و تفکری چه مسلمان، 
مسيحی، یهودی و...و هر آیينی دیگر نمی تواند بی بهره از افکار و شخصيت 
پيامبر اکرم)ص( باشد. پيامبر)ص( هم تکميل کننده تمامی پيشينيان خود 
بوده و هم بنيان گذار فکر و شيوه جدید در زندگی بوده است. باور پيامبر)ص( 
برای آنانی که سرشت انسانی دارند نباید زیاد سخت باشد. مگر آنانی که فقط 
به خودشان باور دارند. پيامبر)ص( دین اسالم را مخصوص عده ای از انسان ها 
نکرد، بلکه اسالم را برای تمامی انسان ها آورد. دقت کنيم که نه برای جهان، 
بلکه برای انســان ها. در جهان هر موجودی که دو پا باشــد انسان محسوب 

نمی شود، بلکه باید سرشت و فطرت انسانی داشته باشد.
برنده سيمرغ بهترین کارگردانی با فيلم مرد آفتابی در جشنواره فيلم فجر 
در پایان افزود: با این نکته کوچکی که مطرح کردم به نظرم فيلم ســازی که 
می خواهد درباره پيامبر)ص( فيلم بسازد کار حساس و دقيقی باید انجام دهد. 
فيلم ساز پيامبر)ص( برای جهان نباید فيلم بسازد. چون که حتماً دشمنان و 
مخالفانی خواهد داشت. اما اگر این فيلم ساز برای انسان ها فيلم بسازد و پيام 
انسانی پيامبر)ص( را در فيلمش نشــان دهد آن گاه توانسته است به درک 
گوشه ای از افکار پيامبر)ص( برسد. در غرب انسان گرایی بعد از پيامبر)ص( 
رایج شد. اما به نظر من بزرگترین کسی که به ارزش های سرشتی و فطری 
انســان توجه کرد پيامبر)ص( بود. پيشنهاد و توصيه من به فيلم سازان این 
است که به ارزش های سرشتی و فطری انسان ها توجه کنند. طبق همانی که 
پيامبر)ص( فرموده اســت. الزمه این کار مطالعه دقيق و تحقيق و تحليل از 

زندگی، شخصيت، افکار و گفتار پيامبر)ص( است.

هامیون اسعدیان:

فیلم ساز جشنواره پیامرب اعظم)ص( به 
رسشت و فطرت انسان ها توجه کند
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کارگردان محبوب سینما و تلویزیون گفت: در جشنواره جایزه بزرگ پیامبر 
اعظم)ص( با نام بزرگی و شخصیت محترمی همچون رسول اهلل)ص( 
روبه رو هستیم. و این کار ما را سخت تر می کند؛ بنابراین توصیه من فقط 

دقت است.
»مهــدی فخيم زاده« در گفت وگو با روابط عمومی جشــنواره جایزه بزرگ 
پيامبر اعظم)ص( با بيان اینکه این جشنواره تاریخی - مذهبی است؛ اظهار 

داشت: برگزاری اینگونه جشنواره ها واقعاً کار مشکلی است.
وی افزود: این جشنواره هم تاریخی و هم مذهبی است. اگر فقط تاریخی بود 
کار کمی آسان تر می شد؛ چون می توانيم تاریخ را آن گونه که درک می کنيم 
به نمایش درآوریم. شما حتی در کتاب ها و پژوهش های تاریخی می بينيد که 
یک موضوع مشــخص تاریخی از چند جنبه و دید مورد بررسی قرار گرفته 
است که به بينش و درک پژوهش گر از تاریخ و آن موضوع خاص برمی گردد. 

اما درباره مذهب این گونه نيست. 
کارگردان ســریال تنهاترین سردار اضافه کرد: در موضوع تاریخی شاید با 
تعداد کمی از مردم برخورد داریم چون همه  مردم درباره موضوعات تاریخی 
حساسيت یا قدرت اظهار نظر ندارند و بيشتر با خواص مواجه هستيم. اما در 
کار مذهبی با همه  مردم سروکار داریم؛ چون همه  با مذهب ارتباط دارند. پس 
باید مراقب باشيم که هر کار مذهبی را نمی توانيم انجام دهيم. چون با عامه 

مردم طرف هستيم.

فخيم زاده تأکيد کرد: مردم خود را به نوعی مفسر مذهبی می دانند؛ لذا هر 
نوشته و یا پژوهش مذهبی مورد قبول آنان نيست. ضمن اینکه هر پژوهشی 

نمی تواند درست باشد.
کارگردان ســریال ماندگار والیت عشق ادامه داد: مردم از مذهب برداشت 
و درکی دارند که بسيار حساس است و یک فيلم ساز باید به این  حساسيت 
توجه داشــته باشد. فيلم ساز باید برای برداشت و درک مرد، ارزش و احترام 

قائل شود. بنابراین کار بسيار مشکل است. 
وی در پایان با توجه به تجربيات خود ازتوليدآثار مذهبی به فيلم سازان جوان 
توصيه کرد: من چندین کار دینی انجام داده ام و از نزدیک با مشــکالت این 
ژانر آشنا هستم. اما اینکه در این جشنواره با نام بزرگی و شخصيت محترمی 
همچون رسول اهلل)ص( روبه رو هستيم کار ما را سخت تر می کند. توصيه من 

فقط دقت است. دقت با خود عدم عجله را نيز به همراه دارد.
کارگــردان فيلم به یادماندنی تشریفات تأکيد کرد: اگر دقت را در کارمان 
اعمال کنيم یعنی نباید عجله کنيم. فيلم های ساخته شده تا کنون به نظر 
من عامل دقت را کمتر دارد. پس از دقت، باید شناخت کامل و کافی داشته 
باشيم. منظورم تمامی جنبه های زندگی و افکار پيامبر نيست؛ بلکه اگر کسی 
می خواهد گوشه ای از زندگی و افکار ایشان را هم به نمایش بگذارد به همان 

گوشه نيز باید اشراف و توجه کامل داشته باشد، به جزیيات باید دقت کند.

مهدی فخیم زاده:

برگزاری جشنواره ای مانند جایزه بزرگ 
پیامرب اعظم)ع( کار مشکلی است
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 پرویز پرستویی:

در سینام نسبت به پیامرب اعظم)ص(
کم لطفی کرده ایم

بازیگر مطرح سینمای ایران گفت: حساسیت جشنواره پیامبر اعظم)ص( 
به حساسیت جشنواره فجر نیست. جشنواره فجر یک جشنواره عمومی 
است. اما جشنواره پیامبر اعظم)ص( خاص است. باید در این جشنواره 
موضوعات خاصی مطرح شود. آدم ها و فیلم سازان خاص باید در این 
جشنواره شرکت کنند. به طور کلی به نظرم با این طرح باید برخورد 

ویژه ای شود. حضور نام پیامبر)ص( اعتبار خاص دارد..
»پرویز پرستویی« درباره جشنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( گفت: به 

نظر من اولين نکته مهم، درک ارزش کار است.
وی با اشاره به حساسيت کارهای مذهبی گفت: اگرچه حساسيت جشنواره 
پيامبر اعظم)ص( مثاًل به اندازه حساســيت جشــنواره فجر نيســت، اما 
جشنواره ای خاص است و آدم ها و فيلم سازان خاص باید در این جشنواره 

شرکت کنند.
بازیگــر نقش ماندگار »حاج کاظم« در فيلم آژانس شیشه ای ادامه داد: 
به نظر من باید بــا این طرح برخورد ویژه ای شــود؛ زیرا نام پيامبر)ص( 

اعتباری خاص دارد.
وی سپس با طرح این پرســش که »که چرا می خواهيم جشنواره جایزه 
بزرگ پيامبر اعظم)ص( را برگزار کنيــم؟« گفت: پيامبر اعظم)ص( چه 
احتياجی به برگزاری جشــنواره دارد؟ آیا این ما نيســتيم که به آن نياز 

داریم؟
بازیگر فيلم های ســينمایی ارزشــی ـ مانند به نام پدر ـ ادامه داد: اگر 

قبول کنيم که ما نيازمند به اینگونه جشــنواره ها هستيم آیا این نياز به 
ما نمی گوید که تاکنون نسبت به پيامبر اعظم)ص( کم لطفی کرده ایم.

پرستویی افزود: منظور از "ما"، مای مسلمانی است؛ مایی که ادعای خاص 
درباره این انسان بزرگوار داریم اما نسبت به او کم لطفی کرده ایم.

برنده جوایز ســينمایی و هنری متعدد سپس سؤال دیگری مطرح کرد و 
گفت: اگر هم احتياج اســت که به پيامبر)ص( بپردازیم پس چرا این قدر 
دیر؟! من نمی خواهم جشنواره را زیر سوال ببرم. اما این سؤال وجود دارد.
وی که با فيلم دفاع مقدســی مهمان داریم در جشنواره فجر امسال هم 
حضور داشت به پرسش خود اینگونه پاسخ داد: دليل اینکه اینقدر دیر به 
فکر برگزاری این جشــنواره افتاده ایم یکی از این دو عامل  بيشتر نيست: 
یا تا قبل از این، به این جشنواره نياز نداشتيم؛ یا اینکه از اول نياز داشتيم 

اما امروز به یاد آن افتاده ایم.
پرستویی اضافه کرد: در هر صورت این جشنواره شروع شده است و تجربه 
اول است؛ پس نباید فعاًل از آن انتظار زیادی داشته باشيم بلکه باید حاال 

حاالها یاد بگيریم.
وی ادامه داد: از جشنواره فيلم فجر چندین دوره می گذرد و هنوز می بينيم 
که ایراداتی بر آن وارد است و هنوز کامل نشده است. پس جشنواره پيامبر 
اعظم)ص( هم باید حاال حاالها تجربه آموزی کند. توصيه من این است که 
مسؤوالن این جشنواره عجله در کار نداشته باشند؛ بلکه ایده ها و طرح های 

جدید را بپذیرند و آن ها  را اگر الزم بود و مناسب دیدند اجرا کنند.
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دوست داشتم یکی از این فیلم سازان 
جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( باشم

کارگردان بزرگ سینمای ایران مردم را مستدل ترین و محکم ترین دلیل برای 
اثبات حقانیت پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( دانست و گفت: فیلم سازان 
شرکت کننده در جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( برای اثبات حقانیت اسالم و 

پیامبر)ص( به مردم رجوع کنند
»ابراهيم حاتمی کيا« با تأکيد بر اینکه نفس وجود این جشنواره، خوب، زیبا، 
ارزنده و مورد احتياج جامعه ماست ادامه داد: دليل این امر هم زیاد پيچيده 
نيست؛ زیرا مذهب، پيامبر)ص( و ائمه)ع( همه در جامعه زنده هستند؛ پویا 

هستند؛ آگاهی دهنده هستند، و رفع کننده نيازهای نيازمندان هستند.
کارگردان فيلم ماندگار از کرخه تا راین در توضيح بيشتر افزود: ثابت کردن 
این که مذهب، پيامبر)ص( و ائمه)ع( در کشور ما زنده و فعال و پویا هستند، 
کار ســختی نيست و احتياج به ســناریو ندارد. گردشی کوتاه در شهرهای 
کشورمان، و قدم زدن در کوچه و پس کوچه های شهرمان بخوبی و براحتی 

ثابت می کند که دین و مذهب چقدر در جامعه زنده و فعال هستند.
حاتمی کيا با اســتقبال از برگزاری جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( گفت: با 
رجوع به زندگی روزمره مردم بســادگی قابل اثبات است که پيامبر )ص( ما 

پيامبر رحمت، زندگی و عشق است.
کارگردان فيلم خاطره انگيز بوی پیراهن یوســف تأکيد کرد: به نظر من 
بسياری از پاسخ ها درباره این موضوع نيز نزد خود مردم است. ما پرسش ها 
را می آفرینيم یا پرسش هایی را برای مان مطرح می کنند! ولی چرا راه سخت 
و ناهموار برویم؟! همين که پایمان را از خانه بيرون بگذاریم، همين که اولين 
کسی را که دیدیم، از او همان پرسش را بپرسيم؛ آنقدر ساده و روان پاسخ مان 

را می دهد که احتياج به فلسسفه و تئوری پردازی نداریم.
ابراهيم حاتمی کيا ضمن ابراز عالقه شخصی خود به ساخت فيلم برای این 
جشواره مهم گفت: اگر مشغله کاری نبود خودم هم دوست داشتم یکی از این 

فيلم سازان برای اثبات حقانيت اسالم و پيامبر)ص( باشم.
کارگردان فيلم چـ  که سيمرغ های بسياری را از جشنواره فجر امسال ربود 
ـ به فيلم سازان توصيه کرد: هنرمندان جوان برای پيدا کردن سوژه ساخت 
فيلم برای جایزه بــزرگ پيامبر اعظم)ص( به مردم رجوع کنند؛ زیرا امکان 
دارد در قضاوت یک انســان دروغ و حدیث نفس باشد، اما در قضاوت جامعه 
هيچ گاه این چنين نيست و مردم مستدل ترین و محکم ترین دليل برای اثبات 

حقانيت اسالم هستند. 

ابراهیم حامتی کیا:

کارگردان نام آشنای سینمای مذهبی جهان گفت: بعد از 37 سال اولین 
جشنواره فیلم پیامبر اعظم)ص( را برگزار می کنیم. آن قدر معطل نشستیم 
تا یک احمق یا احمقانی به این شخصیت بزرگ و الهی توهین کنند. به نظر 

من آن ها توهین نکردند ما خودمان به خودمان توهین کرده ایم.
»شــهریار بحرانی« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص( با طرح این پرســش که این که پيامبر)ص( برای ما بسيار عزیز است. 
همه ی ما ایشان را دوست داریم. اما برایش چه کا ر کرده ایم؟ اظهار داشت: هيچ! 
ما فقط ادعا کردیم که پيامبر)ص( را دوست داریم. فکر می کنيم که چون ما باید 
ایشان را دوست داشته باشيم همه ی جهان هم باید او را دوست داشته باشند. اصاًل 
این گونه نيست. ما باید به جای دوست داشتن پيامبر)ص( او را می شناساندیم. این 

وظيفه ی ما در قبال پيامبر)ص( است.
کارگردان ســریال مریم مقدس)س( ادامه داد: من به عنوان یک انسان خيلی 
چيزها دوست دارم. این مربوط به شخصيت من است. مربوط به اندیشه من است. 
شــاید بعضی از آدم ها چيزهایی را دوست باشند که خالف سليقه و عالقه من 
باشد. اما پيامبر)ص( را نمی توانيم فقط دوست داشته باشيم. ما باید پيامبر)ص( 
را بشناســانيم. قضيه پيامبر)ص( فرق می کند. این طور نيســت که من دوست 
داشته باشم حاال بقيه می خواهند دوست داشته باشند یا نداشته باشند. ما باید 
پيامبر)ص( را بشناســانيم تا بقيه هم مثل ما ایشان را دوست داشته باشند. این 

وظيفه ماست.
کارگــردان پروژه بزرگ ملک سلیمان سپس پرســيد: حاال من می پرسم که 
آیا این کار را کرده ایم؟ چه ميزان پيامبر را به جهان، به آنانی که نمی شناســند 
و می دانيم که بســتر و زمينه مناسبی برای شــناخت پيامبر اسالم)ص( دارند، 
شناسانده ایم؟ این یک قضيه پيچيده و انجام ناشدنی نيست. البته ساده هم نيست؛ 
کار می خواهد؛ زحمت می خواهد؛ اما از این کار و زحمت اساســی و مهم غافل 

شدیم. واقعاً بينش ما اشکال دارد.
کارگردان فيلم به یادماندنی حمله به اچ 3 در پایان افزود: بعد از 3۷ سال اولين 
جشنواره فيلم پيامبر اعظم)ص( برگزار می کنيم. آن قدر معطل نشستيم تا یک 
احمق یا احمقانی به این شخصيت بزرگ و الهی توهين کنند. به نظر من آن ها 
توهين نکردند ما خودمان به خودمان توهين کرده ایم. ان شــاءاهلل این جشنواره 

ادامه پيدا کند و بتواند کم کاری و غفلت های سابق ما را جبران کند.

شهریار َبحرانی:

ما فقط ادعا کردیم که پیامرب)ص( را 
دوست داریم
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بازیگر، تهیه کننده و فیلم نامه نویس گفت: از اهالی هنر و سینما می خواهم 
که از فیلم و موضوع جشنواره جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( دفاع کنند. به 

خصوص تلویزیون که در این راستا وظیفه مهم و خطیری برعهده دارد. 
»سيروس تسليمی« در گفت و گو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص( با بيان این که اصل این جشــنواره مقدس و زیباست؛ افزود: با وجود 
آن که این همه جشنواره های مختلف با موضوعات کاربردی وجود دارد، اما به نظر 
می رسد متوليان امر بنا به هر دليلی از این موضوع مهم غفلت کرده اند، به نظرم 
این جشنواره باید سال ها قبل اجرا می شد. و اميدوارم که از طرف تمامی نهادها 

تقویت شود.
نویســنده فيلم پرنده آهنین ادامه داد: اصوالً جشنواره ها با ژانرهای مشخص و 
کاربردی باید توليداتش به حد قابل قبولی رسيده باشد تا اجرایی شوند؛ بنابراین 
تنها نگرانی این است که فيلم هایی با موضوع پيامبر اکرم)ص( کمتر توليد شده 
باشــد و الزم است تا با یک اطالع رسانی دقيق و حرفه ای تمامی کسانی که در 
این راه گام برمی دارند از برگزاری چنين جشــنواره ای در این سطح مطلع شوند 
تا اینکه آثار عرضه شده به حد قابل قبولی برسد و آنانی که توليدانی داشته اند به 

جشنواره ارایه دهند.
این تهيه کننده ســينما با اشاره به سوژه ای که برای این جشنواره انتخاب شده 
آن را با توجه به شــرایط امروز دنيا و وظيفه ای که هر مسلمان در قبال حضرت 
رسول اهلل)ص( دارد بسيار بزرگ و مهم ارزیابی کرد و تأکيد کرد: سوژه ای که برای 
این جشنواره انتخاب شده است بسيار مهم و بزرگ است. روایات مختلفی هم در 
زمينه زندگی و اخالق و منش پيامبر موجود است. از این بابت این جشنواره باید 
کارشناسی شده باشد تا بتواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد. فيلم های 
ارایه شده در این جشنواره نيز باید بتواند دیدگاه های مختلف را پوشش دهند. به 
نظر می رسد که دیدگاه ما شيعيان کامل ترین دیدگاه منتسب به پيامبر اکرم)ص( 
و اهل بيت)ع( است. البته در این زمينه قدم هایی برداشته شده است. مانند فيلم 

آقای مجيد مجيدی که اميدواریم فيلمی قابل قبول و جهانی باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به اهميت موضوع انشاءاهلل عوامل اجرایی آن هم بتوانند 
حرفه ای و در حد اسم جشنواره آن را برگزار کنند. از اهالی هنر و سينما می خواهم 
که از فيلم و موضوع جشنواره دفاع کنند. به خصوص تلویزیون که در این راستا 

وظيفه مهم و خطيری برعهده دارد.
تســليمی در پایان تأکيد کرد: چون این جشنواره برای اولين بار است که اجرا 
می شود، باید سعی شود به شکل حرفه ای و قوی شناسانده شود تا در سال های 

آینده پربارتر برگزار شود.

سیروس تسلیمی:

جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( باید 
سال ها قبل اجرا می شد

برنده "جایزه بزرگ روبرتو روسلینی" ایتالیا گفت: اساس سینما می تواند 
به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد؛ سینما می تواند ابزاری باشد که 

نصیحت ها را نهادینه و درونی جوانان سازد. 
»محمود رحمانی« کارگردان و مستند ساز بر ضرورت گسترش ساخت فيلم های 
دینی و برگزاری جشنواره هایی همانند جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( تأکيد کرد و 
گفت: فيلم سازی دینی یکی از راه های رسيدن به خداست. فيلم سازان وقتی به مسایلی 
اخالقی و جنبه الهی و آسمانی انسان پرداخته اند کاری دینی انجام داده اند. به نظر من 

هيچ محدودیتی برای این شکل از فيلم سازی نمی توان برشمرد.
این کارگردان که با بيش از 200 حضور بين المللی و ملی و کسب بيش از 50 جایزه ی 
معتبر ملی و بين المللی یکی از پرافتخارترین مستندسازان ایرانی محسوب می شود در 
ادامه افزود: از آن جایی که سينما به زبان ایجاز و سمبل و گاه با سادگی هایی مواجهه 
است؛ به نظر می رسد که اساس سينما می تواند به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد. 

سينما می تواند ابزاری باشد که نصيحت ها را نهادینه و درونی جوانان سازد.
وی با تشــویق جوانان به شرکت در جشــنواره جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( به 
عالقه مندان توصيه کرد: مخاطبان فيلم های دینی صرفاً یک شنونده و بيننده معمولی 
نيستند، آن ها با دیدن فيلم های دینی به تفکر واداشته می شوند؛ بنابراین سازندگان 
فيلم هایی اینگونه هم باید دقت داشته باشند که روش و مسيری برای فيلم ساختن 

انتخاب کنند که موضوعات قابل تأمل و فکری را به بيننده و شنونده ارایه دهند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با توجه به شيوه پخش فيلم های هاليوودی، 
ضرورت اشاعه اینگونه آثار را مورد توجه قرار داد و خطاب به برگزارکنندگان جشنواره 
متذکر شد: از آن جا که هاليوود با آن قدرت تاثيرگذاری اش می تواند بسياری آثارش را 
به دورترین نقاط جهان صادر کند، ما چرا نباید با توجه به ظرفيت های باالی دینی و 

هنری ای که داریم این مفاهيم را به گونه ای درست انتقال ندهيم؟
وی افزود: البته باید پذیرفت که ما در شروع راه هستيم؛ ولی متأسفانه تنگ نظری 
مدیران به لحاظ کمی و کيفی، گاهی مانع می شود تا ما بتوانيم تصویر خوب و شفافی را 
از معنای دینی و سيره ی نبوی به مخاطب ارایه دهيم. مهم ترین راه کار هم این است که 
دیوارها و حصارها را برداریم و اجازه دهيم که تفکرهای متفاوتی وارد این حوزه بشود. 
اساســاً مرزبندی ها و خودی و غيرخودی کردن ها را از بين ببریم و اجازه بدهيم که 

دیدگاه های متفاوتی در این زمينه کار کنند و توليد اثر داشته باشند.
رحمانی در پایان گفت: باز هم تاکيد می کنم؛ مهم ترین مسئله توليد متکثر است. توليد 
متکثر باعث می شود که خوانش های متفاوتی از این منظر به وجود بيابد. اجازه بدهيم 
همين مرز ایران خط قرمز باشد. دیگر این مرز را تنگ تر و کوچک تر نسازیم تا آنانی 

که زیر این پرچم هویت ایرانی و اسالمی هستند بتوانند در این زمينه سخن بگویند.

مستندساز پرافتخار ایرانی:

تنگ نظری ها مانع از ارائه تصویر 
سینامیی از سیره  نبوی شده است
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فیلم  که  آنانی  گفت:  کشور  مطرح  تهیه کننده  و  سناریست  کارگردان، 
توهین آمیز می سازند با پیامبر دشمن هستند. در زمان حیات پیامبر این 
مسئله بوده، حال چه توقعی است که امروز نباشد. اما خود ما چرا؟ ما که از 
دوست داران پیامبر)ص( هستیم چرا با ساخت فیلم های ضعیف و دروغی و 

جعلی زیبایی آن وجود نازنین را کم رنگ و بی رنگ می کنیم؟.
»عليرضا داودنژاد« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص( با بيان دشواری های ساخت فيلم تاریخی- مذهبی ضمن انتقاد 
از روند فيلم ســازی و سریال های مذهبی امروز گفت: وقتی به سراغ گذشته 
می رویم به فراخور زمان حال مان اســت. گذشــته را با ظرف زمانه خودمان 
می سنجيم. بدین ترتيب اگر ظرف زمانه خود را خوب نشناسيم در شناخت 
تاریخ نيز ناموفق هستيم. وقتی نتوانيم آدم های اطراف مان را، همين روابطی 
که در متنش قرار داریم، همين برخوردهایی که شــاهدش هستيم، همين 
ماجراهایی که در گذر است و همين مسایل مبتالبه و جاری خودمان که در 
آن زندگی می کنيم را خوب بشناسيم، چطور می توانيم به 1400 سال پيش 
برگردیم و درباره آن، فيلم های فعال و تأثيرگذار بســازیم؟ چطور می توانيم 

فيلم های مصنوعی و جعلی نسازیم؟
کارگردان فيلم بهشت از آن تو در ادامه افزود: وقتی که درباره واقعيت های 
جاری خودمان اشــراف نداریم و نمی دانيــم در جهانی که زندگی می کنيم 
چــه می گذرد، وقتی که نمی توانيم زندگی جاری مــان را دقيق و با طراوت 
بازسازی کنيم، چگونه می توانيم از تاریخ سخن بگویيم، از تاریخ فيلم بسازیم. 
برداشت های تاریخی باید مقرون به حقيقت باشد. آیا معماری زمان پيامبر 
را می شناســيم، کوچه های باریک و خاکی و دیوارهای کوتاه عربســتان را 
می شناسيم. آیا در فيلم مان می توانيم از گردوغبار آن زمان، مردمان کثيف 
و غبار گرفته، و لباس های پاره و وصله شده آن زمان مردم عربستان فيلمی 
بســازیم. یا می رویم در بهترین پارچه فروشی و بهترین پارچه را می خریم و 
لباس برای بازیگران می دوزیم. البته رنگی و ُمد روز. دکورهای فيلم مان هم 
همين طور. از بهترین وســایل روز ساخته شــده اند. تمامی اینان از دور داد 
می زند که این فيلم ســاختگی و مصنوعی و جعلی است. با این وجود باید 
بگویم که برداشــت ما از تاریخ جعلی و دروغی است. آن وقت چطور انتظار 
داریم که فيلم مان اثرگذار باشد، فيلم مان باطراوت باشد. البته این گونه فيلم ها 
می تواند رزومه خوبی برای ما بسازد. اما نمی تواند گرمایی از حقيقت داشته 
باشند. زمانی فيلم می تواند اثرگذار باشد که گرمایی از حقيقت داشته باشد. 
حاوی مشاهدات ویژه ما باشد. این مشاهدات ویژه در درجه اول یعنی شناخت 

دقيق و کامل روح زمانه خودمان. بازیگر فيلم تاریخی تميز و شيک و مرتب، 
گریم کرده و آرایش کرده، با لباس های اتو شــده جلوی دوربين می آید. این 

دروغ است، این جعل است. برای همين تماشاگران نمی پسندند.
برنده سيمرغ بلورین دومين جشنواره فيلم فجر در بخش فيلم نامه، در ادامه 
با اشاره به زیبایی های شخصيتی وجود نازنين پيامبر عظيم الشأن)ص( تأکيد 
کرد: پيامبر)ص(، آن انســان نازنينی اســت که در عرض 23 سال صحرای 
وحشــی عربستان را خداشــناس کرد. در عوض ما در این چند سال باعث 
شدیم برخی جوانان مان مذهب گریز شوند. انسان نازنينی با لبخند، وحشيان 
عربستان را انسان کرد. واقعاً چگونه می توان این انسان نازنين را آن گونه که 

واقعيت دارد به تصویر کشيد.
داودنژاد اضافه کرد: اولين حرف در اسالم راست گویی است. آیا ما در فيلم های 
تاریخی ـ مذهبی مان راســت گو بوده ایم؟ همــه می دانيم لحظه به لحظه 
فيلم های مان دروغ و جعل بوده است! آنانی که فيلم توهين آميز می سازند با 
پيامبر دشمن هستند. آن ها حق خود می دانند که این عمل زشت را مرتکب 
شوند. در زمان حيات پيامبر این مسئله بوده، حال چه توقعی است که امروز 
نباشد. اما خود ما چرا؟ ما که از دوست داران و طرف داران پيامبر)ص( هستيم 
چرا با ســاخت فيلم های ضعيف و دروغی و جعلــی زیبایی وجود نازنين را 
کم رنگ و بی رنگ می کنيم؟ آیا واقعا فکر می کنيم با ساختن فيلم های تصنعی 

می توانيم شخصيت پيامبر را نشان دهيم؟ خير! امکان پذیر نيست.
وی در پایان با تأکيد بر اینکه بســياری از فيلم های که عنوان دین را یدک 
می کشند در عمل ضد دین عمل می کنند افزود: این فيلم های دینی بی محتوا 
و مصنوعی بی اعتمادی فرهنگی می آورد. جوانان ما خوب درک می کنند که 
تمامی این نمایش ها از روی تشریفات است. این فيلم های بی محتوای دینی 
همان بی اعتقادی خود سازنده است. فيلم دینی باید از روی اعتقاد و خالقيت 
ساخته شود. غير از این حتی نمی تواند یک فيلم سرگرم کننده باشد. چون 
کامالً جوانان را به انحراف فکریـ  فرهنگی می کشــاند. چون محتوایی ارایه 
نمی دهد. همان طور که متأسفانه کشانده است. فيلم های مذهبیـ  تاریخی ای 
که تا به حال ساخته شده اســت به هيچ وجه جذب کننده نيست. بازیگران 
گریم شده، سياه لشکرهایی که نيزه به دست گرفته و سيخ ایستاده اند. مگر 
می شــود که انسان در ميدانی جمع شده و به سخنرانی ای گوش می دهد و 
گردنی تکان ندهد، به چپ و راست نگاهی نيندازد، یا قدمی به جلو یا عقب 
برندارد. فيلم های دینی و تاریخی ســاخته شده واقعاً به شکل دل به هم زنی 

مصنوعی هستند.

علیرضا داوودنژاد:

وجود نازنین پیامرب)ص( را با فیلم های 
ضعیف و جعلی کم رنگ نکنیم
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نویسنده و کارگردان پروژه های تاریخی تلویزیون موضوع جایزه بزرگ 
و  دانست  یک  درجه  اهمیت  دارای  همگان  برای  را  اعظم)ص(  پیامبر 

تصریح کرد: موضوعی با این اهمیت وجود ندارد.
»امــراهلل احمدجو« با بيان اینکــه برگزاری جشــنواره های تخصصی که 
موضوع مشخصی دارند بسيار پسندیده است از برگزاری جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص( استقبال کرد و گفت: در این نوع از جشنواره ها چون تمرکز بر روی 
یک موضوع واحد قرار می گيرد و فيلم ها دیده می شــوند، استعدادهای ناب 

براحتی شناخته و معرفی می شوند.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، نفس مســابقه و برنده شدن  مطلقاً اهميتی 
ندارد، بلکه دیده شــدن در این جشنوارهـ   بخصوص بخش فيلم های کوتاه 
برای کم تجربه ها و جوان هایی که تازه می خواهند به ميدان بيایند ـ یکی از 
مواردی است که برگزاری این جشنواره ها را نه تنها توجيه، بلکه برای ادامه 

جریان سينما در کشور حياتی می سازد.
کارگردان ســریال به یاد ماندنی روزی روزگاری در ادامه با تاکيد دوباره بر 
این نکته که  اینگونه جشــنواره ها می تواند کمک فوق العاده ای برای جوانان 
باشد تا آینده روشنی داشته باشند، ایجاد اميد  در بين جوانان و امکان نقد 
و بررســی آثارشان توسط اساتيد فن را یکی دیگر از مزایای این جشنواره بر 
شمرد و افزود: صداوسيما نمی تواند تمامی فيلم هایی که جوانان می سازند را 
پوشــش دهد، حتی برخی از آن ها به درد تلویزیون نمی خورد. بنابراین این 
جشــنواره های تخصصی برای جوان های فيلم ساز فرصتی است که آثارشان 

دیده  شود و افراد باتجربه کارهای آنان را تجزیه و تحليل و داوری کنند.
احمدجو با انتقاد از برخی جشنواره های سينمایی کشور گفت: جشنواره های 
فراوانی در سطح کشــور برگزار می شود که فقط برای رفع تکليف هستند! 
اگر هم در دوره های اول این جشــنواره ها جدی و مهم گرفته می شــده اند، 

در دوره های سوم و چهارم و بعد حالت رفع تکليف به خود  گرفته اند و همه 
رویدادها در اینگونه جشنواره ها اتفاقی و بی برنامه است! بنابراین با اینکه اصل 
جشنواره پيامبر اعظم)ص( مثبت است ولی باقی ماجرا  به نيت و برنامه ریزی 

مدیران جشنواره بازگشت می کند.
کارگردان ســریال تاریخی تفنگ سرپر در ادامه موضوع جشنواره جایزه 
بزرگ پيامبر اعظم)ص( را بســيار با اهميت برشــمرد و افزود:  موضوع این 
جشنواره مقدس است و فيلم کوتاه در این زمينه ساختن تدارک سنگينی را 
الزم دارد. به عبارت دیگر تدارک فيلم کوتاه در زمينه زندگی پيامبر مساوی با 
ساختن یک فيلم بلند و چه بسا سریال باشد. بنابراین پشت این موضوع باید 

جدیت فوق العاده ای باشد.
کارگردان سریال پشت کوه های بلند درباره ساخت آثار برای این جشنواره 
هم گفت: با اینکه ارزش موضوعی فيلم های این جشــنواره بر سر جای خود 
باقی اســت، اما ارزش موضوعی خودبه خــود ارزش فيلمی ایجاد نمی کند. 
فيلم سازان باید دقت داشته باشند که ارزش فيلمی شان باالست اما آنان باید 
زیبایی را اصل قرار بدهند و ســپس تاثيرات حســی، ساختاری و دقت در 

جزئيات و هر چيزی که به فيلم با هر موضوعی ارزش می بخشد.
امراهلل احمدجو به جوانان شرکت کننده هم توصيه کرد: مهم این است که 
شما با عشق، عالقه و اعتقاد راسخ فيلمی بسازید که در حد توان، آن عشق و 
عالقه را به بيننده نيز منتقل کند. بی تجربگی را می توان بخشود و اشکاالت 
تکنيکی را می توان نادیده گرفت. این مسایل طی تجربه حاصل خواهند شد. 
وی در پایان تأکيد کرد: نباید فراموش کرد که موضوع پيامبر فقط مربوط به 
مسلمانان نيست، موضوعی است که به بشریت مربوط می شود. پيامبر فقط 
برای ما بشارت نياورده است، بلکه برای همه انسان ها پيام آورده است. پس 

این موضوع در سطح جهانی باید مطرح شود.

امرالله احمدجو:

برگزاری این جشنواره برای ادامه 
جریان سینامی کشور حیاتی ا ست
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مازیار میری:

جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( اخالق و 
وحدت را محور کار خود قرار دهد

کارگردان مطرح سینما گفت: اگر فیلم سازان به مضامین و مفاهیم دینی 
توجه کنند موضوعات فراوانی را برای ساختن فیلم به دست می آورند. 
همین که همکاران بنده روی اخالق کار کنند هم زمان روی دو عامل تأکید 
کرده اند، یکی عامل وحدت دینی است. و دومی شناساندن شخصیت 

عظیم پیامبر اسالم)ص(.
»مازیار ميری« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص( با بيان اینکه این جشنواره با منظور و هدفی که دارد بسيار ارزنده 
و مقدس است ادامه داد: توجه به مضامين دینی بسيار مهم است به نظرم با 
توجه به ژانر جشنواره و موضوع آن باید بيشتر به موضوعات اخالقی و عرفانی 
توجه نمود. چون که دین اولين و مهم ترین وظيفه اش اخالق است. به خصوص 
پيامبر اســالم)ص( که خود تکميل کننده اخالق اســت. به نظر من اگر به 
این وظيفه مهم پيامبر توجه کنيم بسياری نکته ها و ناگفته ها گفته می شود. 
ببينيد پيامبر)ص( گفته اســت که من برای تکميل اخالق آمده ام نه برای 
ایجاد اخالقی جدید. یعنی این که اخالق پيامبران گذشته به سر جای خود 
باقی اســت و پيامبر اعظم اسالم)ص( برای تکميل آن اخالق ها آمده است. 
پس حتماً در اخالق های دیگر ایرادها و نواقصی بود که خدا دســتور فرموده 

است که باید برطرف  شود و نقاط ضعفی بود که باید تکميل و قوی می شد.
سازنده فيلم ارزشی حوض نقاشــی ادامه داد: به نظر می رسد اگر بخش 
اعظمی از جشنواره روی این موضوع تمرکز کند، شاید هم بتواند بخشی از 
وظيفة مهم دین را به دنيا دوباره گوش زد کند و هم بتواند اهداف پيامبر)ص( 
را بهتر و درست تر بشناساند. این که پيامبر ما برای تکميل اخالق آمده است 

نه برای ایجاد اخالقی دیگر بدین معناســت که ادیان دیگر که دارای کتاب 
آسمانی هستند هم ارزش مند و مهم هستند، اما دین اسالم از سایر دین ها 
کامل تر اســت چون که عالوه بر آن که همان ویژگی های سایر ادیان را دارد، 

مطالب جدیدتر و کامل تری ارایه نموده است.
سازنده فيلم پاداش سکوت در ژانر دفاع مقدس افزود: به سخن دیگر شاید 
بتوان گفت که این ســخن پيامبر)ص( نوعی وحــدت بين ادیان نيز ایجاد 
می کند. اگر فيلم ســازان به مضامين و مفاهيم دینی توجه کنند موضوعات 
فراوانی را برای ساختن فيلم به دست می آورند. همين که همکاران بنده روی 
اخالق کار کنند هم زمــان روی دو عامل تأکيد کرده اند، یکی عامل وحدت 

دینی است. و دومی شناساندن شخصيت عظيم پيامبر اسالم)ص(.
سازنده فيلم تحسين شــده کتاب قانون افزود: اخالق وجه اشتراک ادیان 
است. فيلم سازان باید روی این نکته توجه داشته باشند که اسالم قرار نيست 
جای دینی را بگيرد، اسالم فقط تکميل کننده تمامی ادیان پيش از خودش 
اســت و چون تکميل کننده است آخرین دین هم است. دومين عامل مهم 
شناساندن پيامبر به جهانيان است. اگر دقت کنيم می بينيم که تمامی زندگی 
پيامبر)ص( اخالقی بوده است. ایشان اخالقی زیست، اخالقی سخن گفت، 
روی اخالق تأکيد و توصيه فراوان داشــت و هزاران ویژگی دیگر. ما پيروان 
ایشــان هم اخالق را مهم ترین ویژگی زندگی می دانيم. در زندگی امروز که 
متأسفانه اخالق در سطح جهان کم رنگ شده است پس چه بهتر است که به 

این مفهوم ارزش مند و الهی توجه ای بيشتر شود. 
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کارگردان سینما و تلویزیون گفت: به نظر من ساختن یک فیلم کوتاه درباره 
پیامبر اعظم)ص( از ساختن چندین سریال بیشتر کار می برد. دقت در کار را 

برای ساختن فیلم برای پیامبر اعظم)ص( پیشنهاد می دهم. 
»مســعود اطيابی« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص( با بيان اینکه برگزاری جشنواره از هر نوع که باشد کاری دشوار و نيازمند 
پرکاری بسيار است دشواری های برگزاری یک جشنواره دینی را مورد توجه قرار 
داد و افزود: اگر این جشنواره از نوع دینی و به خصوص درباره پيامبر)ص( باشد به 
نظر من از چند جنبه سخت تر و پرکارتر است. اول این که معرفی اشخاص چند 
بُعدی مانند پيامبر)ص( حقيقتاً کار سختی است. شخصيت پيامبر)ص( آن قدر 
پيچيده و چند بُعدی است که به این راحتی نمی توان تمامی ابعاد آن را مورد بحث 
و بررسی قرار داد. دوم این که پيامبر)ص( دارای اخالق خاصی بوده که شاید در 
ذهن امروزی بشر نگنجد. آن لطافت، آن مهربانی، آن صبوری وتحمل به هيچ وجه 
در ذهن بشر امروزی نمی گنجد. و سوم این که شخصيت پيامبر)ص( را باید تجزیه 
و تحليل نمود؛ چون ایشان تنها کسی بود که می توانست براساس شخص مقابلش 
نوع رفتارش را تنظيم کند. ما امروزه با همه همانی را برخورد می کنيم که هستيم. 
اما پيامبر)ص( رفتارش را با طرف مقابلش تنظيم می کرد. این خصوصيت کمی 

نيست. در اصل این بزرگواری پيامبر)ص( است.
کارگردان خاک و مرجان ادامه داد: بنابراین ساختن فيلم برای پيامبر اعظم)ص( 
هم باید دارای جنبه ها و ابعاد تعریف شــده ای باشــد. در این فيلم ها باید نحوه 

برخورد و بزرگواری پيامبر)ص( را با دشمنانش، با دوستانش، با یاران نزدیکش، با 
خانواده اش، و کسانی که با او در مدینه می زیستند، کسانی که برای ِگله و شکایت 
نزد او می آمدند و غيره. به عبارت دیگر باید هر فيلمی به یکی از این ابعاد اشــاره 
کند. نه تنها به یکی از این ابعاد، بلکه خود این ابعاد هم باید تقســيم شوند و به 
ریز و با دقت خصوصيات و حســنات پيامبر(ص( به جهانيان نمایش داده شود. 
پــس اگر به دقت نگاه کنيم می بينيم که به این راحتی نمی توان درباره پيامبر(

ص( فيلم ساخت.
کارگردان فيلم عروس حلبچه در انتها به رسالت جهانی پيامبر)ص( اشاره کرد 
و به فيلم سازانی که می خواهند در این عرصه گام بردارند توصيه کرد که با دقت 
بيشتر و مطالعه ی وسيع اقدام به این کار مبارک نمایند: ما مسلمانان معتقدیم که 
پيامبر اکرم)ص( پيامی جهانی دارد. پيامبری به این عظمت و با افکاری مترقی 
را که نمی شود به سادگی و راحتی به جهانيان معرفی کرد. البته منظور پيچيده 
شــدن آثار و فيلم ها نيســت. بلکه منظورم دقت و عمق بيشتر در ساخت های 
فيلمی اســت. دقت در محتوا، دقت در زیباشناختی، دقت در استفاده از منابع و 
دیالوگ هایی که می خواهيم اســتفاده کنيم. در هر صورت به نظرم ساختن یک 
فيلم کوتاه درباره پيامبر اعظم)ص( از ساختن چندین سریال بيشتر کار می برد. 

دقت در کار را برای ساختن فيلم برای پيامبر اعظم(ص( پيشنهاد می دهم.

مسعود اطیابی:

جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( سخت تر 
و پرکارتر از بقیه جشنواره هاست
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 علیرضا افخمی:

ما مسلامنان در برابر این بی خردی ها 
و اهانت های غرب چه کرده ایم؟

کارگردان مشهور سینما و تلویزیون گفت: جشنواره پیامبر اعظم)ص( 
بتوانند گام موثر و مفیدی را در  تا  وظیفه سترگی را قبول کرده است 

شناخت معصومین)ع( به جهانیان بردارد.
»عليرضا افخمی« با بيان اینکه نَفس این جشنواره بسيار زیبا است به روابط 
عمومی جشــنواره پيامبر اعظم)ص( گفت: اما پرسش این است، هر ازگاهی 
فردی بی خرد در غرب به ســاحت مقدس پيامبر اهانت می کند، ما به عنوان 
مســلمانان واقعی در برابر این بی خردی ها و اهانت هــا چه کاری کرده ایم؟ 
آیا صرفاً تکفير و تهدید به کشــتن کارساز است؟ آیا نباید در مقابل هجمه 

فرهنگی، کار فرهنگی مثبت و سازنده ارایه نمود؟
کاگردان سریال او یک فرشته بود ادامه داد: به نظر من عکس العمل بهتر این 
است که در مقابل هجمه فرهنگی، آثاری از واقعيت ها و زیبایی های فرهنگی 
ملّیـ  مذهبی مان بســازیم و به جهانيان نشــان دهيم که ما چه فرهنگ و 
مذهب پرمحتوا و غنی ای داریم. مســلماً تاثيرگذاری آثار فرهنگی بيشتر از 
تهدیدهای تکفيری و کشــتن اســت. ما از معقوالت دفاع می کنيم. ما باید 
بزرگان دینی را اول معرفی کنيم و سپس ادعا کنيم که چرا غربيان نباید به 
آنها اهانت کنند. وقتی آن ها ائمه ما را نمی شناسند برای شان اصالً مهم نيست 

که به چه کسی اهانت می کنند.
کارگردان سریال پنج کیلومتر تا بهشت در بخش دیگری از گفت و گوی 
خود با روابط عمومی با به وظيفه ی ســترگی که متوليان برگزاری جشنواره 

پيامبر اعظم)ص( بر عهده دارند، اشــاره کرد و افزود: جشنواره پيامبر اعظم 
وظيفه سترگ توليد یا خرید این گونه آثار را قبول کرده تا بتوانند گام موثر و 
مفيدی را در شناخت ائمه به جهانيان بردارد. متاسفانه تاکنون غربيان با اسالم 
مجهولی آشنا شده اند نه با اسالم واقعی. چرا نباید با ساخت آثار فرهنگی به 
جهانيان بگویيم که اسالم با شمشير بر جهان نفوذ نکرده، بلکه با غنای فکری 
و فرهنگی است که توانسته بر جان و روح جهانيان بنشيند. متاسفانه این که 
اســالم مذهب شمشير است در اذهان جهانيان غلط مصطلحی شده است. 
بپذیریم که افرادی در جهان هســتند که نياز دارند واقعيت های اسالم برای 
آنها روشن شود. اما همه ی این حرف ها وقتی معنا و جایگاه می یابد که ببينيم 

چه محتوایی را می خواهيم توليد کنيم؟
وی در پایان به فيلم ســازان جوان توصيه کرد: توصيه ای که می توانم برای 
فيلم سازان جوان داشته باشم این است که با عشق و عالقه شان به این کار وارد 
شوند. فيلم سازان سعی کنند با الهام گرفتن از منش و رفتار و ُخلق و خوی 
پيامبر)ص( به نوعی زبان گویایی او شــوند. اگر صداقت و صميميت در بيان 
موضوع وجود داشــته باشد حتی اگر از لحاظ تکنيکی فيلم ساز قوی نباشد، 
مطمئن باشــيم که آن اثر خود را نشان خواهد داد. به مجریان جشنواره هم 
توصيه می کنم که به فيلم سازان جوان منابع و مراجع دقيق و مطمئنی هم 
بدهند تا آن ها بتوانند درک و بينش بيشتر و علمی تر نسبت به پيامبر اعظم 

و منش و اخالق ایشان بيابند.
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صادق کرمیار:

جای جشنواره  جایزه بزرگ پیامرب اعظم)ص( 
خالی بود

کارگردان و فیلم نامه نویس کشورمان گفت: جشنواره  جایزه بزرگ پیامبر 
اعظم)ص( می تواند با مبنا قرار دادن موضوع وحدت اسالمی با محوریت 
شخصیت وسیره پیامبر اکرم)ص( نقش ظریفی در دنیای پر از خشونت 

امروز مسلمانان ایفا کند.
»صادق کرميار« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ پيامبر 
اعظم)ص(با بيان این که در بين این همه جشنواره که برگزار می شود، واقعاً 
جای جشنواره پيامبر اعظم خالی بود؛ اظهار داشت: شاید بتوان گفت که این 
جشــنواره باید یکی از جشنواره های اصلی ما باشد تا بتوانيم هم موجودیت 
خود را به جهانيان بشناسانيم و هم این که از هجمه ها و حمله هایی که به ما 

می شود دفاع کنيم.
کارگردان فيلم بهانه های عاشقی ادامه داد: در کنار اهميت این جشنواره 
نحوه ی برگزاری آن و این که چه کســانی آثارشــان را به این جشنواره ارایه 
می دهند، نيز مهم است. آیا جشنواره سفارش توليد فيلم و آثار را می دهد یا 
از آثاری که قبالً ساخته شده استفاده می کند. هر کدام از این ها ویژگی های 
خاص خودش را دارد. اگر قرار بر سفارش دادن است، باید کسانی که در این 
زمينه تجربه های خوبی دارند به کار گرفته شــوند. اما اگر قرار بر این است 
که کارها ساخته شود و به جشنواره ارایه شود باید فرصت و مجال خوبی به 

سازندگان داد تا فيلم های سطحی به جشنواره ارایه ندهند.
این نویسنده به دست اندکاران برگزاری جشنواره توصيه کرد: برای برگزاری 

باشکوه تر این جشنواره به نظر من با مراکزی مانند "مرکز سينمای مستند 
و تجربی" یا "بنياد فارابی" که فيلم کوتاه هم می سازند یا حتی با مراکزی 
مانند "صبا" که انيميشــن توليد می کنند می توان وارد مذاکره شد و از آثار 

توليد شده آن ها نيز استفاده کرد یا حتی مشورت گرفت.
کرميار به اهميت وحدت اســالمی هم اشــاره کرد و گفت: متأسفانه اینک 
مسلمانان به جای وحدت به درگيری و نزاع پرداخته اند. فراموش نکنيم که 
امام خمينی)ره( فرمودند که رمز پيروزی ما در وحدت کلمه است. این وحدت 
کلمه در بين مســلمانان فراموش شده اســت. فراموشی این امر مهم باعث 
می شود که دشمن اصلی یعنی آنانی که به ما ضربات اصلی را وارد می کنند 
در سایه قرار بگيرند و دیده نشوند و ما با کنار گذاشتن دشمن اصلی به نزاع با 
یکدیگر بپردازیم. فيلم هایی که در جشنواره نمایش داده می شود و یا ساخته 
می شود به نظرم اگر با انگيزه وحدت کلمه باشد دارای تأثيرگذاری بيشتری 

می شود.
وی در پایان افزود: دومين موضوعی که می تواند در این فيلم ها خوب باشــد 
موضوع افراط گرایی است. متاسفانه افراط گرایی خوره ای شده که روح اسالم 
واقعی را می خورد و از درون آن را تهی می ســازد. سومين موضوع مهم هم 
برمی گردد به مهربانی و رحمانيت پيامبر که متاسفانه در اکثر فيلم های ساخته 
شده به این موضوع کم بها داده شده است. اميد است که در آثار جشنواره به 

این موضوع دقت و تمرکز بيشتری شود.
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سیدنارص هاشم زاده:

ساخت فیلم برای پیامرب اعظم)ص( 
تبلور عشق ما به خاندان نبوت است

یک فیلم نامه نویس و منتقد سینما گفت: فیلم ساز باید دقت داشته باشد 
که در اثری که برای پیامبر)ص( و ائمه)ع( می سازد، عشق و عالقه خود 
را به این خاندان بازتاب می دهد و اثرگذاری این اثر دقیقا به همان میزان 

عشق و عالقه اوست.
»سيد ناصر هاشم زاده« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ 
پيامبر اعظم با بيان اینکه کار برای خدا، پيامبر)ص( و قرآن و ائمه ثواب دارد 
و مســلماً جزء احسن االعمال اســت افزود: این ثواب از یک صلوات ساده بر 
پيامبر)ص( و آل پيامبر)ص( شــروع می شود تا نذر و نياز کردن در ماه های 
محرم و رمضان. اما فيلم ساختن برای پيامبر)ص( به نظر من کاری فراتر از یک 
عمل ثواب است. کاری است فراتر از یک نذر و نياز. ببينيد شما وقتی در آش 
نذری نخود خودتان را می اندازید به عشق و عالقه ای که به ائمه دارید این کار 
را می کنيد. اما با ساخت فيلم، شما دارید عشق و عالقه تان را به پيامبر)ص( و 
خاندانش نشان می دهيد. این جا تفاوت بسيار است. آن آش نذری عشق ائمه 

را دارد، اما فيلم شما عشق و عالقه شما به آنان است.
نویسنده فيلم بید مجنون در توضيح بيشتر ادامه داد: ای کاش درجه سنجی 
بود که می توانستيم به این فيلم ها بچسبانيم و ميزان عشق و عالقه فيلم ساز 
به ائمه)ع( را بسنجيم. به سخن دیگر شاید بتوانيم با تکنيک، فيلمی را بسازیم 
که به ما بگوید ائمه چگونه زندگی کردند و واقعيت شخصيتی آن ها چيست. 

اما تصاویری از البالی آن همه تصاویر به مخاطب و تماشاگر سرایت می کند 
که کار همان درجه ی سنجش عشق و عالقه فيلم ساز را می رساند. این تصاویر 
پنهان هستند که بدون دخالت فيلم ساز از البالی تصاویر به مخاطب ارسال 
می شود. بنابراین مخاطب حس می کند که این فيلم زیبا بوده یا معمولی و 

یا غيرقابل تحمل.
این منتقد ســينما در بخش دیگری از سخنانش گفت: کارگردان این آثارـ  
فرقی نمی کند مستندساز باشد، انيميشن بسازد، عروسکی بسازد، سينمایی 
یا فيلم کوتاه بسازدـ  باید به آن تصاویر پنهان و ساخته نشده اما به مخاطب 

ارسال شده دقت کند.
هاشــم زاده در پایان اظهار داشت: پيام اصلی در آن تصاویر است. کارگردان 
موفق آن کارگردانی است که این تصاویر نادیده را ببيند و بشناسد. شاید شما 
اســم این تصاویر را روح فيلم بگذارد. اما برداشت من متفاوت است. تصاویر 
ناساخته شده چيزی فراتر از روح فيلم است. روح فيلم انضمامی است از فيلم. 
اما تصاویر ناشاخته شــده از البالی تصاویر ساخته شده بيرون می آید. این 
تصاویر هستند که در نتيجه گيری مخاطبان تاثير مهمی دارند. اگر فيلم سازی 
بتواند در ساخت فيلمی برای پيامبر هر چه بيشتر این تصاویر ناساخته شده 
را ببيند و بفهمد و آن ها را هدایت کند، هم فيلم ساز موفقی خواهد شد و هم 

فيلمش بر مخاطبانش بيشترین تاثير را خواهد گذاشت.
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حسن برزیده:

اگر پیامرب مان را خوب معرفی کنیم جلوی 
خیلی از فعالیت های ضددینی را گرفته ایم

کارگردان سینمای ایران گفت: برای جلوگیری و مقابله با ساخت فیلم های 
که به انحای مختلف قصد توهین به پیامبر اعظم)ص( را دارندما نباید 
واکنش عمل کنیم آنچه باید برای ما انگیزه شود این است که حضرت 
محمد )ص( از طرف خدا به پیامبری مبعوث شده است و او آخرین پیامبر 

است.
»عبدالحســن برزیده« در گفت وگو با روابط عمومی جشنواره جایزه بزرگ 
پيامبر اعظــم)ص( با بيان این نکته که آنانی که فيلم هایی می ســازند که 
مبنایش اهانت به دین و مقدســات است، نگاهی کامالً بسته، ضددینی، یا 
نژادپرستانه دارند، به تبليغات دشمنان اسالم با مستمسک قرار دادن برخی 
اعمال ضد انسانی از سوی عده ای به نام اسالم اشاره کرده و ادامه داد: متاسفانه 
براســاس برخی رفتارها، از اسالم در جهان چهره زیبایی ارایه نشده است. از 
این بابت دشمنان بسياری دارد. همين مسئله سبب شده است تا دشمنان 
اسالم از فضایی که بر ضد اسالم ساخته شده است بهره بردای کرده و با انواع 
و اقسام شيوه های تبليغاتی از جمله ساخت فيلم بخواهند به نوعی به اسالم 

و مسلمانی ضربه بزنند.
کارگردان فيلم دفاع مقدسی پرواز خاموش ادامه داد: مسلم بدانيد که ساخت 
اینگونه فيلم ها اصالً و ابداً شانســی نيســت. اتفاقی نيست. کسی نمی تواند 
برای شخصيتی که ميلياردها نفر به او اعتقاد دارند، ميلياردها انسان پيرو و 
طرفدارش هستند فيلمی توهين آميز بسازد. مسلم بدانيد که این فکر به ذهن 
هيچ انسانی خطور نمی کند. ساخت این فيلم ها با برنامه است، سياستی پشت 
آن است. احزاب تندرو سياسی و ضددین از این فيلم ها حمایت می کنند. در 
غير این صورت این اعمال نه دليل عقلی دارد و نه دليل احساسی و تعصبی 
که عده ای جمع شوند و بخواهند درباره یکی از پيامبران خدا فيلم توهين آميز 
بسازند. پرسش این است که چرا اینگونه بحثها فقط برای اسالم پيش می آید؟ 

اتفاقاً تمامی مردم جهان می دانند که باید به تمامی ادیان احترام گذاشــت. 
چگونه اســت که دینی که نه خدایی دارد، نه فلسفه ی آفرینش و نه معادی 
دارد و ساخته دست بشر است دارای ارزش و اعتبار جهانی است؛ اما دینی که 
از طرف خدا آمده، کالم خدا را به مردم انتقال داده است، فلسفه ی آفرینش و 

معاد مشخص و روشنی دارد مورد توهين و اهانت قرار می گيرد؟
برزیده در ادامه با بيان این که توهين به دین کاری ضدبشــری است، افزود: 
البته می شود حدس زد که چه گروه ها، احزاب یا افرادی هزینه توليد اینگونه 
فيلم ها را تهيه می کنند. این اتفاق ها می افتد، این فيلم ها ساخته می شود. ما 
هم نمی توانيم از این ها جلوگيری کنيم. جلوگيری از ساخت این فيلم ها نباید 
برای ما انگيزه ای شود تا ما نيز واکنشی نشان دهيم. آنچه باید برای ما انگيزه 
شود این است که حضرت محمد )ص( از طرف خدا به پيامبری مبعوث شده 
اســت و او آخرین پيامبر است. ما باید پيامبر را به گونه ای معرفی کنيم که 
جهانيان به هدف اصلی آوردن دین از ســوی همه انبيا که نوعی نياز بشری 

است، پی ببرند.
وی اضافــه کرد: پيامبران برای هدایت انســان ها آمده اند و همچنين ابالغ 
دستورات خداوند به انسان ها. اینان تنها گفته دین اسالم نيست. این اعتقاد 
تمامی ادیان جهانی است. بنابراین ما نباید منفعالنه و یا واکنشی عمل کنيم. 
ما باید ویژگی های دینی مان را بشناســانيم. نگاه دین مان به انسان، زندگی، 
آینده و آخرت را به جهانيان معرفی کنيم. این نوع عمل می تواند تمرکز ما را 
بيشتر کند. عمل واکنشی، ما را از حالت منطقی و پيشرونده جدا می کند و به 
حالت دفاع و عقب نشينی می کشاند. شناساندن دین مان به جهانيان احتياج 
به یک کار اصولی دارد. اگر ما دین مان را معرفی کنيم آنگاه خودبه خود جلوی 

خيلی از فعاليت های تبليغاتی ضددینی را گرفته ایم.
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پرویز شیخ طادی:
شخصیت پیامرب اعظم)ص( مملو از 

موضوعات ناب برای فیلمسازی است

»پرویز شیخ طادی« کارگردان نام آشنای سینما و تلویزیون با بیان اینکه 
شخصیت پیامبر شخصیتی پیچیده و سخت نیست گفت: اما شخصیت 
ایشان عمیق، مایه دار و جان دار برای تمامی دوران تاریخ بشریت است؛ 
آنگونه که شما از حضرت آدم تا آخر قیامت نمی توانید این چنین شخصیتی 

بیابید.
کارگردان فيلم تحسين شده روزهای زندگی، معرفت دهی به مردمی جاهل 
را بزرگترین مشخصه شخصيت پيامبر)ص( دانست و گفت: ایشان با قومی 
بی سواد، طبقاتی، خرافاتی، بسته و جزم اندیش روبه رو بود. حال ببينيد که این 
شخص چه کارهایی باید انجام می داد تا بتواند این قوم را اصالح کند و به آن ها 

ضرورت علم و اهميت سواد را بياموزد.
شيخ طادی افزود: از بين بردن فاصله طبقاتی در زمان خود پيامبر نيز به نظر 
من یکی از عجایب ایشــان بود. هم چنين از بين بردن خرافاتی که آن زمان 

رایج بود از کارهای مهم پيامبر)ص( محسوب می شود.
کارگردان فيلم سينمایی شکارچی شنبه با تأکيد بر اینکه پيامبر اکرم )ص( 
به مردم جهان آزاداندیشــی را آموخت تصریح کرد: بنابراین اشتباه نکنيم 
که چون پيامبر شخصيتی عميق و اســتوار دارند نزدیک شدن به ایشان و 
افکارشان بسيار دشوار است. خير اصالً این طور نيست. بلکه بر عکس باید به 

اعماق این شخصيت وارد شد و آن را شناخت.
شيخ طادی ادامه داد: متأسفانه ترس ما از شناخت پيامبر که احتمال می دهيم 
نتوانيم او را بشناسيم ما را از ایشان دور کرده است. به نظر من فيلم سازان ما 

باید جرأت کنند و به اعماق شخصيتی و اندیشه ای ایشان وارد شوند.

وی خطاب به فيلمسازانی که می خواهند برای جایزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( 
فيلم بسازند گفت: شاید ورود به این عرصه سخت باشد اما وقتی وارد شدیم 
آن قــدر موضوعات برای تحقيق و پژوهش و دانســتن وجود دارد که انگيزه 
الزم را برای کار به وجود می آورد. پس توصيه من به فيلم ســازان این است 
که از توهم پيچيدگی و سختی اندیشه و شخصيت پيامبر بگذریم و به درون 

شخصت و افکار پيامبر وارد شویم.
برنده سيمرغ بلورین بهترین کارگردانی سی امين دوره جشنواره فيلم فجر در 
ادامه این گفتگو اظهار داشت: من به دوستان و همکاران قول می دهم که پس 
از ورود به این عرصه، موضوعات بسياری را برای طرح و ساختن فيلم می یابند. 
مثالً اصالً احتياج نيست که به زمان بعثت پيامبر وارد شویم، پيامبر قبل از 
بعثت آن قدر موضوع برای تحقيق و نگارش و فيلم ساختن دارد که فرصت 

برای زمان بعثت کم می ماند.
شــيخ طادی اضافه کرد: یا مثالً بحث بر روی زمان اولين وحی و این که چه 
اتفاقاتی در آن زمان روی داد تا زمانی که پيامبر بعثت خود را آشــکار نمود 
مایه های بســياری برای فيلم ساختن است. می خواهم نتيجه بگيرم که این 
شــخصيت نازنين و بزرگوار آن قدر عميق است که  سال ها و حتی شاید هم 
عمر یک نفر کفاف ندهد که تمامی ابعاد زندگی ایشان را به تصویر بکشد. پس 
از توهمات پيچيدگی شخصيت و افکار پيامبر اسالم )ص( بيرون بيایيم و به 

عمق و جان داری شخصيت و افکار ایشان بپردازیم.
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جایزه بزرگ
پیامبر اعظم)ص(

نمونه فراخوان



باسمه تعالی

فراخواناولیندورهجشنوارهفرهنگیهنریاهلبیت)ع(

جایزهبزرگپیامبراعظم)ص(
درسهزمینهفیـلمکوتاه،فیلمنامهوتألیفکتاببهزبانانگلیسی

مقدمه
مجمع جهاني اهل بيت)ع( يك سازمان غيردولتي و جهاني است که صدها نفر از نخبگان پيرو اهل بيت)ع( از سراسر 
جهان در آن عضويت دارند و رسالت خطير پشتيباني فکری، فرهنگی و تبليغی از دوستداران خاندان عصمت و 

طهارت)ع( را بر عهده  دارد. 
اين سازمان بين المللي، به حول و قوه الهي دربيش از دو دهه فعاليت خود، اقدامات شايسته  و بزرگی انجام داده است 
و اينك در استمرار اين رسالت خطير، و با توجه به شدت گرفتن تبليغات دشمنان اسالم و انسانيت و انتقال تهاجم 
آنان از حوزه جنگ سخت به حوزه جنگ نرم، بر آن است تا با ورود به عرصه های جديد فرهنگی، تبليغی و رسانه ای 

هنریاهلبیت)ع(« را برگزار نمايد. و بهره گيری از قالب های هنری، »جشنوارهفرهنگیـ
در اولين دوره اين جشنواره، با توجه به هجوم تبليغی به پيامبر اکرم)ص( و استفاده دشمنان از ابزارهای فرهنگی و 
هنری، “جایزهبزرگپیامبراعظم)ص(” در سه زمينه »فيلم کوتاه«، »فيلمنامه« و »تأليف کتاب به زبان انگليسی« 

با موضوع »پيامبر رحمت و عدالت حضرت محمد مصطفی)ص(« برگزار می گردد.
 

اهداف
1. توجه و تبليغ جنبه های انسانی، فردی و اجتماعی و نيز زيبايی های معنوی حيات پرنور پيامبر رحمت و عدالت 

محمد مصطفی)ص(.
2. آگاهی بخشی به جامعه بشریـ  بويژه جوامع غربیـ  نسبت به واقعيات حيات و دستورات پيامبر رحمت و عدالت.
3. تعميم ارزش های واالی فرهنگی و اجتماعی دين مبين اسالم و قرآن کريم، از طريق ابزارهای فرهنگی و هنری.

4. زمينه سازی برای نوآوری و تبادل انديشه ها و آموخته های هنرمندان.
5. تشويق مؤلفان، هنرمندان، سينماگران و نويسندگان برای پرداختن به موضوعات مرتبط با پيامبر رحمت و عدالت.

6. شناسايی و تشويق نويسندگان و هنرمندان متعهد دينی و کشف استعدادهای جديد.
7. جايگزين سازی آثار مثبت به جای آثار موهن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی.
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الف(شاخههایبخشفیلم
بخش فيلم جشنواره در چهار شاخه زير برگزار می شود:

1. فيلم کوتاه داستانی. 2. مستند کوتاه. 3. پويانمايی. 4. فيلمنامه

ب(موضوعات
فيلم های کوتاه، مستند و پويانمايی و نيز فيلمنامه های شرکت کننده در جشنواره بايد در موضوعات زير تهيه شوند:

1. بخش هايی از تاريخ و حيات پيامبر رحمت و عدالت)ص(.
2. جلوه های اخالقی، رفتاری و اجتماعی پيامبر رحمت و عدالت)ص(؛ نظير: انسان دوستی، رأفت، يتيم نوازی، کمك به ضعيفان 
و مستمندان، عدالت، جايگاه خانواده، توصيه به کسب علم و معرفت، مبارزه با جهل و خرافات، مساوات، مواسات، ساده زيستی، 
مردمی بودن، ارتباط با خدا، دعا و مناجات، توجه به محيط زيست، توصيه به حقوق طبيعت و حيوانات، مبارزه با نژادپرستی و ...

3. رأفت و رحمت در قرآن کريم )با تأکيد بر رسالت پيامبر اکرم)ص( و اينکه قرآن، کتاب نازل بر پيامبر است(.
4. تصوير کردن احاديث و کلمات پيامبر رحمت و عدالت)ص(.

5. استفاده از سيره پيامبر رحمت و عدالت)ص( برای زندگی امروز.
6. پاسخ به اهانت ها نسبت به پيامبر رحمت و عدالت)ص(؛ از جمله کاريکاتورها و فيلم موهن.

7. هرگونه محتوای مرتبط با پيامبر رحمت و عدالت)ص(.


پ(قوانینفیلمکوتاه
1. در آثار شرکت کننده بايد صراحتاً به پيامبر اکرم)ص( يا يکی از آموزه ها يا روايات ايشان اشاره شده باشد.

2. نشان دادن چهره پيامبر اکرم)ص(، اهل بيت)ع(، خلفای نخستين و همسران پيامبر ممنوع است.
3. مدت زمان آثار ارسالی بايد حداکثر 40 دقيقه باشد.

4. تمامی آثار بايد در فرمت DVD به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
5. شرکت فيلم های ضبط شده به وسيله دوربين های تلفن همراه نيز بالمانع است.

6. ارسال عکس و فيلم پشت صحنه توليد آثار، برای آثاری که به مرحله داوری خواهند رسيد الزامی است.

ت(قوانینفیلمنامه
1. فيلمنامه ها می بايست تايپ شده روی يك طرف کاغذ A4 در فرمت WORD  دارای شماره صفحه و بدون طلق، شيرازه و 

منگنه باشد و عالوه بر لوح فشرده، سه نسخه پرينت شده نيز به دبيرخانه جايزه بزرگ ارسال گردد.
2.خالصه فيلمنامه ها در يك صفحه ارائه شده و متن تايپ شده بر روی لوح فشرده در فرمت مذکور ضميمه گردد.  

3. حجم فيلمنامه ها می بايست متناسب با زمان فيلم کوتاه باشد.
4. آثار اقتباسی الزاما می بايست همراه با ذکر منبع و خالصه آن باشند.

5. جايزه آثاری که بيش از يك نويسنده دارند، به يك نفراهدا خواهد شد.
6. امتياز استفاده از فيلمنامه های برنده جايزه به دبيرخانه جايزه بزرگ پيامبر اعظم)ص( تعلق خواهد گرفت.

7. دبيرخانه می تواند از آثار واصله با ذکر نام نويسنده در انتشارات مربوط به خود استفاده نمايد.
8. از فيلمنامه های ارسالی نبايد فيلمی ساخته شده باشد.


ث(قوانینعمومی

1. محدوديتی برای ارسال اثر در هر شاخه وجود ندارد؛ اما بر روی هر لوح فشرده، بايد فقط يك اثر ارائه گردد.

مجمعجهانیاهلبیت)ع(
معاونتامورفرهنگی

وزارتفرهنگوارشاداسالمی
سازمانسینمایی

حوزههنـری
سازمانتبلیغاتاسالمی

مقررات بخش فیـلم و فیلمنامه
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2. شرکت همه فيلمسازان، تهيه کنندگان و اشخاص حقيقی و حقوقی از همه کشورهای جهان در جشنواره بالمانع است.
3. تکميل و امضاء فرم شرکت در جشنواره الزامی و به معنای پذيرش کامل مقررات جشنواره است. )فرم شرکت در بخش فيلم، 

در پشت همين برگه موجود است.(
4. ثبت نام و تکميل فرم به دو شکل اينترنتی و پستی امکان پذير است.

5. از نظر جشنواره، امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره، مالك اثر است و در صورت شرکت اشخاص حقوقی، بايد يك شخص 
حقيقی به عنوان مالك اثر معرفی شود.

6. با توجه به تبليغی بودن جشنواره، دبيرخانه تمامی فيلم ها را در زمانی نزديك به مراسم اختتاميه، در شبکه های اجتماعی 
مربوط به مجمع جهانی اهل بيت)ع( بارگذاری می نمايد.

7. شرکت و دريافت جايزه از ساير جشنواره ها مانع حضور در اين جشنواره نمی شود؛ اما آثاری که تاکنون در جشنواره ديگری 
شرکت نکرده باشند امتياز بيشتری خواهند داشت.

8. نسخه های دريافتی فيلم ها و فيلمنامه ها توسط دبيرخانه، بازگردانده نخواهد شد.
9. جشنواره مجاز است آثار شرکت کننده را مورد بهره برداری فرهنگی و ترويجیـ  و نه تجاریـ  قرار دهد.

10. جشنواره برای ديده شدن آثار در سطح بين المللی، نسبت به ترجمه آثار و پخش در شبکه های ماهواره ای اقدام خواهد کرد.
11. دبيرخانه جشنواره درباره انتخاب موضوع و ايده و نيز پاسخ به سؤاالت دينی و مذهبی، از متقاضيان و فيلمسازان، حمايت 

مشاوره ای خواهد نمود.

ج(جوایز
1. به هر يك از نفرات اول در هر شاخه از جشنواره، 14 سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.
2. به هر يك از نفرات دوم در هر شاخه از جشنواره، 12 سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.
3. به هر يك از نفرات سوم در هر شاخه از جشنواره، 10 سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.

4. به 14 نفر بعدی در هر شاخه، هر کدام 2 سکه بهار آزادی اهداء می گردد.
5. به همه شرکت کنندگان، گواهی شرکت در جشنواره و هدايايی تقديم خواهد شد.

چ(گاهشمار
1. زمان ارسال آثار: آثار حداکثر تا تاريخ 15 بهمن1392 )4 فوريه 2014( بايد برای دبيرخانه جشنواره ارسال شوند.

2. بررسی، داوری و اطالع رسانی به شرکت کنندگان تا 1 اسفند 1392 )20 فوريه 2014( انجام خواهد شد.
3. زمان برگزاری مراسم اهدای جوايز در اسفندماه 1392 )مارس 2014( خواهد بود.

ح(نحوهارسالآثار
عالقه مندان به شرکت در مسابقه، بايد آثار خود را به همراه فرم شرکت، با پست سفارشی به نشانی زير ارسال نمايند: 

ایران،قم،بلوارجمهوریاسالمی،نبشکوچهششم،مجمعجهانیاهلبیت)ع(،طبقهاول،
دبیرخانهجایزهبزرگاهلبیت)ع(.
صندوقپستی151ـ37145

ابنـا انجمنسینمایجوانانایرانخبرگزاریاهلبیت)ع(ـ سایتجامعهنـراسالمیمرکزگسترشسینمایمستندوتجربی شبکهماهوارهایفیلموسریال

برای اطالع از قوانین و فرم شرکت در
بخش تألیف کتاب به زبان انگلیسی

به فراخوان آن یا به سایت جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص( مراجعه فرمایید

www.islamicartz.com/festival

شبکه جهانی الکوثر
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الف(شاخههایبخشتألیفوترجمهکتاب
بخش تأليف و ترجمه کتاب جشنواره در دو شاخه زير برگزار می شود:

1. حيات و سيره پيامبر اکرم)ص( با تأکيد بر جلوه های انسانی و رحمانی. 
2. پاسخ به شبهات و سؤاالت موجود در جوامع غربی درباره پيامبر اکرم)ص(.

ب(جوایز
1. به هر يك از نفرات اول در هر شاخه از جشنواره، 14 سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.
2. به هر يك از نفرات دوم در هر شاخه از جشنواره، 12 سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.
3. به هر يك از نفرات سوم در هر شاخه از جشنواره، 10 سکه تمام بهار آزادی اهداء می گردد.

4. به 14 نفر بعدی در هر شاخه، هر کدام 2 سکه بهار آزادی اهداء می گردد.


ج(قوانین
1. کتاب های تأليف شده بايد به زبان انگليسی نوشته شوند يا به زبان انگليسی ترجمه شوند.

2. ترجمه آثار ارزشمند به زبان انگليسی، در هر دو شاخه )مذکور در بند الف( پذيرفته می شود.
3. ادبيات، نوشتار و ساختار آثار شرکت کننده بايد مطابق استانداردهای روز يکی از کشورهای انگليسی زبان باشد.

4. تمامی آثار بايد در فرمت word به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
5. محدوديتی برای ارسال اثر در هر شاخه وجود ندارد؛ اما بر روی هر لوح فشرده، بايد فقط يك اثر ارائه گردد.

6. شرکت همه نويسندگان، مترجمان و متفکران ـ از همه اديان و مذاهب ـ از همه کشورهای جهان در جشنواره 
بالمانع است.

7. تکميل و امضاء فرم شرکت در جشنواره الزامی و به معنای پذيرش کامل مقررات جشنواره است.
8. ثبت نام و تکميل فرم به دو شکل اينترنتی و پستی امکان پذير است.

مقررات بخش تألیف و ترجمه کتاب
به زبان انگلیسی

خبرگزاریاهلبیت)ع(ـابنـاوزارتفرهنگوارشاداسالمیمجمعجهانیاهلبیت)ع(
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9. از نظر جشنواره، امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره، مالك اثر است و در صورت شرکت اشخاص حقوقی، بايد 
يك شخص حقيقی به عنوان مالك اثر معرفی شود.

10. در صورت شرکت کتاب ترجمه شده، مترجم مالك اثر شناخته می شود اما الزم است که اجازه مکتوب مؤلف نيز 
به همراه اثر به دبيرخانه ارسال گردد.

11. کتاب ها بايد در سال 2013 تأليف يا ترجمه شده باشد و يا پيش از اين به هيچ شکل منتشر نشده باشد.
12. نسخه های دريافتی کتب توسط دبيرخانه، بازگردانده نخواهد شد.

13. مجمع مجاز است آثار شرکت کننده راـ  پس از پرداخت حق مؤلف يا مترجمـ  منتشر و توزيع نمايد.
14. مجمع برای استفاده از آثار در سطح بين المللی، نسبت به ترجمه آثار به زبان های غير انگليسی اقدام خواهد کرد.


د(گاهشمار

1. زمان ارسال آثار: آثار حداکثر تا تاريخ 1 بهمن 1392 )12 ژانويه 2014( بايد برای دبيرخانه جشنواره ارسال شوند.
2. بررسی، داوری و اطالع رسانی به شرکت کنندگان تا 1 اسفند 1392 )20 فوريه 2014( انجام خواهد شد.

3. زمان برگزاری مراسم اهدای جوايز در نيمه اول اسفندماه 1392 )مارس 2014( خواهد بود.

هـ(نحوهارسالآثار
عالقه مندان به شرکت در مسابقه، بايد آثار خود را به همراه فرم شرکت، با پست سفارشی به نشانی زير ارسال نمايند: 
ایران،قم،بلوارجمهوریاسالمی،نبشکوچهششم،مجمعجهانیاهلبیت)ع(،طبقهاول،دبیرخانه

جایزهبزرگاهلبیت)ع(.

مؤسسهتنظیمونشرآثار
امامخمینی)ره(

سایتهنـراسالمی

برای اطالع از قوانین و فرم شرکت در
بخش فیـلم کوتاه

به فراخوان مربوط به آن یا به سایت جشنواره جایزه بزرگ 
پیامبر اعظم)ص( مراجعه فرمایید

www.islamicartz.com/festival

بانکشهـر
حوزههنـری

سازمانتبلیغاتاسالمی
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ز(فرمدرخواستشرکتدربخشکتابجایزهبزرگپیامبراعظم)ص(

مشخصاتاثر:
کتاب درباره حيات و سيره پيامبر اکرم)ص( □

کتاب درباره پاسخ به شبهات و سؤاالت موجود در جوامع غربی □ 
نام کتاب: 

خالصهمطالب:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشخصاتشرکتکننده:

جنسیت:زن□مرد□    تابعیت:
شمارهشناسنامه/گذرنامه:   نامخانوادگی:  نام:
رشتهتحصیلی:   میزانتحصیالت:  تاریختولد:

 شهرستان:  استان:  نشانی:کشور:
     خیابانفرعی:   خیاباناصلی:

پالک:   کوچه:
 تلفنهمراه:   تلفنثابت:
نشانیالکترونیک:   کدپستیدهرقمی:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

متقاضی شرکت در بخش / بخش های: اينجانب:    
هستم و کليه مقررات مندرج در آئين نامه جايزه بزرگ پيامبر اعظم را می پذيرم.

تاریختنظیم:امضاءصاحباثر:

ارتباطبادبیرخانهجهتاطالعاتبیشتر:
تلفکس:025-32131250 سامانهپیامکی:30006954 www.islamicartz.com/festival :وبسایت

prophet.prize@gmail.com    و prophet.prize@yahoo.com :پستالکترونیک

دراینقسمت
چیزیننویسید

کدشرکتکننده:



فرم درخواست شرکت در بخش کتاب
جایزه بزرگ پیامبر اعظم)ص(
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APPLICATION FORM

Selected Topic:
□ Lifestyle of Prophet Muhammad (s.a.), with special focus on his humane and merciful 
approaches.
□ Responding to doubts and questions in Western communities about the Holy Prophet (s.a.)

SYNOPSIS:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Participant’s Personal data:
Name:     Surname:   
Nationality:     Sex:  □ Male    □ Female
National ID Card or Passport  No.:   
Date of Birth:   Level of Education:   
Field of Study:
Full Address (including Postcode):

Telephone No.:    Mobile Phone No.:
Email:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
I, …………………………….. , am interested to participate in the contest under the topic 
………………………… and accept all its rules and regulations.

Date & Signature:

Secretariat of the Ahlulbayt Grand Prize Contest
1st Floor, the Ahlulbayt World Assembly, Jomhouri-Eslami Blvd., Qom, I.R.IRAN

Tel/Fax. (+98 25) 3 2131 250
Email: prophet.prize@gmail.com    &   prophet.prize@yahoo.com

Participant’s Code:LEAVE HERE 
BLANK



| سال هشتم | شماره های 7۳، 74 و 75| زمستان ۱۳۹2   82  گنجینه مجمع



APPLICATION FORM

Selected Category:
□ Short Film  □ Short Documentary □ Animation □ Scenario

Title:     Format:
Duration:     Year of production:

PRODUCING TEAM: 
Script by:    Directed by:   
Producer:
The presented piece of work   □ has    □ has not    participated in other festivals.
(In positive case)  Festival’s Title:

SYNOPSIS:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Participant’s Personal data: 
Name:     Surname:   
Nationality:     Sex:  □ Male    □ Female
National ID Card or Passport  No.:   
Date of Birth:   Level of Education:   
Field of Study:
Full Address (including Postcode):

Telephone No.:    Mobile Phone No.:
Email:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
I, …………………………….. , am interested to participate in the contest under the topic 
………………………… and accept all its rules and regulations.

Date & Signature:

Secretariat of the Ahlulbayt Grand Prize Contest
1st Floor, the Ahlulbayt World Assembly, Jomhouri-Eslami Blvd., Qom, I.R.IRAN

Tel/Fax. (+98 25) 3 2131 250 
Email: prophet.prize@gmail.com    &   prophet.prize@yahoo.com 

Participant’s Code:LEAVE HERE 
BLANK
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is accepted by the author.  
11. Books must be written or translated in 2013; or not published before in any form.
12. Copies of books received by the Secretariat will not be returned to senders.
13. The Ahlulbayt World Assembly shall be authorized to publish and distribute the works, 
after paying the copyright fees to the owners.
14. The Ahlulbayt World Assembly shall preserve the right to translate the received books into 
other languages for international use.

D) Time Schedule
1.1. Deadline for sending works:                                                               21 January 2014
2. Review, arbitration, and sending notifications to the participants:        by 20 February 2014
3. Awards Ceremony:                                                                                 March 2014

E) How to Send Works
Authored books along with the completed form (below) to be sent by registered mail to the 
following address::
Secretariat of the Ahlulbayt Grand Prize Contest
1st Floor, the Ahlulbayt World Assembly, Jomhouri-Eslami Blvd., Qom, I.R.IRAN - (P.O.Box 
37145-151)
Tel/Fax. (+98 25) 3 2131 250
Email: prophet.prize@gmail.com    &   prophet.prize@yahoo.com 
URL: www.islamicartz.com/festival
 

Iranian Youth
Cinema Society

Islamic Arts iFILM
Iranian movie channel

City Bank

To read the rules of contest for writing 
books please click on ‹Call for Books› at 

www.islamicartz.com/festival

Alkawthar TV
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6. To identify and encourage committed and religious writers and artists and discover new 
talents.
7. To replace blasphemous works with positive ones in the media and social networks.

RULES & REGULATIONS

A) Suggested Topics for WRITING / TRANSLATION of Books
1. Biography & Lifestyle of Prophet Muhammad (s.a.), with special focus on his humane and 
merciful approaches.
2. Responding to doubts and questions in Western communities about the Holy Prophet (s.a.).

B) Awards
1. 1st place winners at each of the two abovementioned topics shall be granted 14 gold coins (*) 
2. 2nd place winners at each topic will be awarded 12 gold coins.
3. 3rd place winners at each topic will be granted 10 gold coins.
4. The next 14 winners at each topic will be granted 2 gold coins.
5. All participants shall receive a certificate along with some gifts. 
 (*) Gold coins - known as Bahar Azadi – are produced by the Central Bank of Iran with a total 
weight of 8.133 gr. (net weight of gold: 7.32 gr.)

C) Rules
1. Books should be written or translated in English.
2. Translation of worthy books in both of the two suggested topics at part A above shall be 
accepted. 
3. The syntax and writing style must conform to the standards of an English-speaking country.
4. Works must be submitted to the Festival’s Secretariat in MS-WORD format.
5. There is no limit for the number of dispatched works for each topic; however, each single 
work must be submitted on a separate CD.
6. All writers, translators, and thinkers of all religions throughout the world can participate 
in the festival.
7. Completing and signing the Application Form is mandatory and shall be considered as full 
acceptance of Festival’s rules and regulations by the participants.
8. Registration and completing the Application Form is possible either online or through 
dispatch by registered mail.
9. The signer of the Application Form shall be considered as the owner of the piece of work. 
Companies or organizations, if participated, should introduce a natural person as the owner.
10. As for translated works, the translator shall be considered as the owner of the piece 
of work; however, it would be necessary for the translator to attach the author’s written 
confirmation to certify that the translator has been authorized to do the translation and that it 

AhlulBayt (a.s)
Worls Assembley

Ministry of Culture and
Islamic Guidance

AhlulBayt News 
Agency - ABNA
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7. Registration and completing the Application Form is possible either online or by registered mail.
8. The signer of the Application Form shall be considered as the owner of the piece of work. Companies 
or organizations, if participated, should introduce a natural person as the owner.
9. Due to the missionary nature of Festival, its Secretariat shall upload all received films on the social 
networks affiliated to the Ahlulbayt World Assembly before the closing ceremony. 
10. Participation in or receiving awards from other festivals would not be an obstacle to attend this 
Festival; however, films which have not attended other festivals will receive more points.
11. Versions of films received by the Secretariat will not be returned to senders. 
12. The Festival shall be authorized to use the received films for cultural and promulgation – but not 
commercial – purposes.
13. The Festival shall preserve the right to translate the received works into other languages or purchase 
selected works for international use or broadcast on satellite channels.
14. Festival’s Secretariat shall be ready to provide consultations to filmmakers, directors and participants 
in the Festival for selection of topics or any religious questions they may have.

Rules of Scenario
1. The scenario should be typed on one side of A4, word format, and page number and free. In 
addition to CD, three printed copies should be also sent to the secretariat. 
2. The abstract of the scenarios on one page and the text typed on CD should be attached to the 
aforementioned format. 
3. The volume of the scenarios should be suitable with the time of short film.
4. Quoted works should necessarily have its reference and abstract. 
5. The award of works which belong to more than one author will be offered to one. 
6. The concession of winning scenarios will belong to the secretariat. 
7. The secretariat may mention the name of author received works in its publications.
8. No film has been made out of received scenarios.

E) Time Schedule
1. Deadline for sending works:     4 February 2014
2. Review, arbitration, and sending notifications to the participants:by 20 February 2014
3. Festival’s Time:      March 2014

F) How to Send Works
Produced works along with the completed form (below) to be sent by registered mail to the following 
address:
Secretariat of the Ahlulbayt Grand Prize Contest
1st Floor, the Ahlulbayt World Assembly, Jomhouri-Eslami Blvd., Qom, I.R.IRAN (P.O.Box 37145-151)
Tel/Fax. (+98 25) 3 2131 250
Email: prophet.prize@gmail.com    &   prophet.prize@yahoo.com 
URL: www.islamicartz.com/festival 

AhlulBayt News 
Agency - ABNA

Documentary & 
Experimental Film Center

Iranian Youth
Cinema Society

Islamic ArtsiFILM
Iranian movie channel

To read the rules of contest for writing 
books please click on ‹Call for Books› at 

www.islamicartz.com/festival

Alkawthar TV
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7. To replace blasphemous works with positive ones in the media and social networks.

A) Categories
The film festival will be held in the following categories:
1. Short film  2. Short documentary  3. Animation

B) Suggested Topics
1. Parts of the life history of the Prophet of Mercy and Justice (s.a)
2. Moral, social and behavioral approaches of the Prophet of Mercy and Justice (s.a.) such as philanthropy, 
compassion, hospitality, justice, kindness towards orphans, helping the weak and the needy, behaviors 
in family environment, encouraging people to gain knowledge, combating ignorance and superstition, 
equality, good relations with others, having a simple life, popularity, relationship with Allah, prayers 
and supplications, paying attention to the environment, nature and animals’ rights, combating racism, 
and ...
3. Compassion and mercy in the Holy Quran (with emphasis on the mission of the Holy Prophet (s.a.) 
and that the Holy Quran is the Divine Book of our Prophet. 
4. Portraying the sayings and words of the Prophet of Mercy and Justice (s.a.).
5. Showing how to take lessons and put into practice the lifestyle of Prophet of Mercy and Justice (s.a.) 
in today life.
5. Response to insults to the Prophet of Mercy and Justice (s.a.) (including blasphemous cartoons and 
movies).
6. Any content related to the Prophet of Mercy and Justice (s.a.).

C) Awards
1. 1st place winners at each of the three abovementioned categories shall be granted 14 gold coins(*)
2. 2nd place winners at each category will be awarded 12 gold coins.
3. 3rd place winners at each category will be granted 10 gold coins.
4. The next 14 winners at each category will be granted 2 gold coins.
5. All participants shall receive a Certificate of Participation in the Festival as well as some gifts.
(*) Gold coins - known as Bahar Azadi – are produced by the Central Bank of Iran with a total weight 
of 8.133 gr. (net weight of gold: 7.32 gr.)

D) Rules of Short Films
1. There should be explicit mention of the Holy Prophet (s.a.) in the produced films.
2. Showing the face of the Holy Prophet (s.a.) or his Ahlul Bayt (a.s.), first caliphs and the wives of the 
Prophet is forbidden.
3. All produced works must be submitted to the Festival’s Secretariat in DVD format.
4. There is no limit for the number of dispatched works for each category; however, each single work 
must be submitted on a separate DVD.
5. All filmmakers, directors, producers, and any natural or legal person from all countries can participate 
in the Festival.
6. Completing and signing the Application Form is mandatory and shall be considered as full acceptance 
of Festival’s rules and regulations by the participants.

AhlulBayt (a.s)
Worls Assembley

Ministry of Culture and
Islamic Guidance

The Artistic Center
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IN THE NAME OF ALLAH

THE AHLULBAYT 1ST CULTURAL & ART FESTIVAL
 

THE GRAND PRIZE OF
THE HOLY PROPHET (S.A.)

Call For Short Films, Scenario & Books (in English)
on the Holy Prophet of Islam (s.a.)

Introduction
The Ahlulbayt World Assembly is an international non-governmental organization with a 
worldwide membership, including hundreds of elite followers of the Ahlulbayt (Infallible 
Household of the Holy Prophet of Islam). 
The Assembly has an important mission to provide intellectual, cultural and missionary support 
for all those who love the infallible members of Holy Prophet’s Household.
By the grace and assistance of Allah, the organization has accomplished great works. At the 
present time, due to extensive propagandistic attacks of the enemies of Islam in form of a 
soft war the Ahlulbayt World Assembly has decided to enter new fields of cultural and media 
activities in order to take advantage of art. In line with this strategy, it has arranged to organize 
the Ahlulbayt 1st Cultural & Art Festival.
The influx of Western media’s attacks against the Holy Prophet of Islam (s.a.) through art 
and cultural tools made us hold a Grand Prize Contest on the character of the Holy Prophet 
(s.a.) in the first period of the festival with the cooperation of a few governmental and popular 
organizations under two branches of topics: “production of short films” and “authoring books”. 
The subject of the contest is “Prophet Muhammad (s.a): the Prophet of Mercy and Justice”.

Aims & Objectives
1. To introduce spiritual beauties of the Prophet of Mercy & Justice as well as different aspects of his 
social, individual, and humane approaches.
2. To raise awareness among all societies, particularly Western communities, about the realities in Holy 
Prophet’s life and his teachings. 
3. To promulgate elevated socio-cultural values   of Islam and the Holy Quran through cultural and 
artistic tools.
4. To prepare the ground for innovations and exchange of ideas among artists and intellectuals.
5. To encourage authors, artists, filmmakers and writers to work on the subject of ‘the Prophet of Mercy 
and Justice’.
6. To identify and encourage committed and religious writers and artists and discover new talents.

THE GRAND PRIZE OF
THE HOLY PROPHET (S.A.)
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