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پیام آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهور کشورمان به دومین آیین هفته بزرگداشت حکیم نظامی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در مراسم روز بزرگداشت حکیم نظامی در تاالر وحدت قرائت شد. متن پیام آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور کشورمان به دومین آیین 

هفته بزرگداشت حکیم نظامی به شرح زیر آمده است:
به نام آنکه هستی نام از او یافت زمین آرام از او یافت

نامگذاری 2۱ اسفند به نام حکیم نظامی فرصتی است گرانبها برای تجدید عهد با زبان شیرین فارسی به عنوان دومین زبان جهان اسالم 
و زبان حوزه تمدن ایران بزرگ است و فراتر از آن ادای احترام به سخنوری دانا که او را باید در زمره نام آوران ادب فارسی نامید. در زمانه ای 
که دین دچار گسیختگی های اجتماعی و نیرنگ و خشونت در سطح جهانی هستیم به معرفی چهره های الهام بخش ملی و شخصیت های 
بصیرت افزایی همچون حکیم نظامی در سطح جهان نیاز بیشتری داریم. شخصیت های بزرگی که با وسعت نظر، تجربه عاطفی و خالقیت 
خویش خدمت شایسته ای به ایران و ایرانی نموده اند و همواره موجب اتفاق و اتحاد گردیده است. حکیم نظامی از جمله چشمه های زاینده 

ادب و حکمت ایرانی است که شعرش سرشار از مفاهیم قرآنی، آیات الهی و تعبیرهای اخالقی است. 
او از سوی حکمت و خرد و بینش و منش ناب ایران و اسالمی را زنده می کند و از سویی دیگر به زبان 
فارسی پویندگی و مانایی می بخشد. تردیدی نیست که تبیین ابعاد شخصیت حکیم نظامی و آثار 
ماندگار او بر انسان امروز و بازخوانی مولفه های ایرانی اسالمی در آثار او نخستین گام در راه ادای 
دین به ساحت این شاعر بزرگ است که فقط از عهده شیفتگان و دلبردگان تاریخ فرهنگ و حکمت 
ایرانی اسالمی برمی آید. امروز وظیفه یکایک ماست تا از زبان فارسی به عنوان بزرگترین سرمایه 
فرهنگی و یکی از مهمترین عوامل هویت بخشــی و اتحاد ملت ایران پاسداری کرده و هر یک به 
فراخور همت خویش ظرفیت ها و توانایی های ذاتی این زبان را شناسایی کنیم. کشوری که چنین 
پیشینه ادبی غنی دارد شایسته است که در مقابل الفاظ و اصطالحات بیگانه هویت غنی خود را از 
گزند دگرگونی و تاثیرپذیری حفظ نماید. در این میان رسالت نخبگان و فرهیختگان جامعه خصوصا 
مجامع علمی و دانشگاهی برای پایندگی و زایش این زبان شیرین و شورانگیز در تعامل با نیازها، 
شرایط و مقتضیات نوین علمی اجتماعی و ارتباطی جامعه جهانی سنگین تر است. و امید است که 

منشا دگرگونی های عظیمی در جامعه شود.
فرصت را مغتنم می دانم تا در این حال از دست اندرکاران ستاد بزرگداشت حکیم نظامی تالش و 
همت خویش را مبذول داشتند، تشکر کنم و آرزوی بهروزی و سعادت نمایم. در آستانه بهار طبیعت 
و رمضان المبارک همزمانی مبارک نیمه شعبان با آئین بزرگداشت حکیم نظامی به فال نیک می گیرم 

و همدل و همزبانی همه فارسی گویان جهان را از خداوند بزرگ آرزومندم./ایرنا

پیام رییس جمهور به دومین آیین بزرگداشت حکیم نظامی

زبان فارسی عامل هویت بخشی و اتحاد ملت ایران

خرب فرهنگ و هرن 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم زمان با آغاز نوروز 1402 نخستین مسابقه عکس »در آئینه 
نوروز« را برگزار می کند. واحد عکس کانون پرورش کودکان و نوجوانان با انتشار فراخوان این مسابقه از 
عالقه مندان در سه گروه سنی کودکان )تا ۸ سال(، نوجوانان )9 تا 1۸ سال( و بزرگساالن )1۸ سال به باال( 
دعوت کرده است در این رویداد هنری شرکت کنند. بر این اساس قرار است مسابقه در در دو بخش اصلی 
شامل آئینه نوروز و بخش ویژه شامل بهار در بهار برگزار شود. برگزارکنندگان این رویداد آخرین مهلت 
ارسال آثار را 10 اردیبهشت و زمان انتخاب و داوری را 30 اردیبهشت 1402 اعالم کرده اند. همچنین 

20 خرداد با اعالم عکس های پذیرفته شده برنامه گشایش نمایشگاه و اهدا جوایز برگزار می شود./مهر

آیدا رزاق زاده نقاش و بازیگر، به عنوان نماینده  ایران در بیست وپنجمین کنفرانس بین المللی زنان برتر 
در دبی، جایزه  بخش »زن پیشرو در تعالی هنر« را دریافت کرد.  آیدا رزاق زاده نقاش و بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون که با فیلم سینمایی سال دوم دانشکده من رسول صدرعاملی در بازیگری دیده شد، برنده  
جایزه  زن پیشرو در تعالی هنر از بیست پنجمین کنفرانس بین المللی زنان برتر در دبی شد که توسط مای 
ماسک، مادر ایالن ماسک مشهور این جایزه به وی اهدا شد. این جایزه از زنان هنرمندی قدردانی می کند 
که تعهد خود را برای پرورش فرهنگ اکتشاف با محوریت گفت وگو در مورد هنر، فراتر از حوزه های جغرافیا 
و روایت های سنتی گسترش داده اند. رزاق زاده با چهار تابلوی نقاشی در این کنفرانس حضور داشت./ایرنا

دریافت جایزه رزاق زاده از مادر ایالن ماسک مسابقه عکس در آئینه نوروز برگزار می شود 


