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دانشگاه کوثر در بیانیهای شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را تسلیت گفت
دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه كوثر در پیامی ،شهادت سردار
سرافراز اسالم ،حاج قاسم سلیمانی توسط جنایتکاران آمریکایی را
به محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تمامی ملت شهیدپرور
ایران تسلیت گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه كوثر ،متن پیام به شرح زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
رفتند که این نام سرافراز بماند
بر مأذن ه ها نام ِ علی باز بماند
بامداد امروز سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی ،فرمانده شجاع،
دلیر و سرافراز جبهه اسالم ،سرباز رشید انقالب و والیت و سردار
قلوب مسلمین و ستمدیدگان به دست آمریكای متجاوز و جنایتكار
به شهادت رسید.
اینجانب شهادت این بزرگ مرد ایران اسالمی را به ساحت مقدس
حضرت ولی عصر(عج) ،مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،همه
مسلمانان جهان و عموم ملت ایران به ویژه دانشگاهیان تسلیت
میگویم.
علیرضا حسینی
 ١٣دی ٩٨
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دومین همایش ادبیات مقاومت با محوریت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
عالمانه و مؤثر در همایش ،در زمینۀ گفتمان سازی سلوک رفتاری
و اجتماعی سردار دل ها ،حاج قاسم سلیمانی و انگارهها و الگوهای
جهانی محور مقاومت دستاوردها و یافتههای پژوهشی خود را ارائه

دهند و بر غنای علمی همایش بیفزایند .برگزاری این همایش ،تنها
میتواند گوشهای از زوایای پنهان سبک زندگی و سلوک رفتاری
این اسوۀ مقاومت و پهلوانی را معرفی کند .اما این اقدام ،ظرفیت

جدیدی ایجاد خواهد کرد که نتیجۀ آن ،گفتمان سازی سبک زندگی
این شهید در سطح ملی و بینالمللی و جهانی شدن ادبیات مقاومت
با محوریت این شخصیت است.

دكتر حسینی افزود :محور ویژه شهید سپهبد سلیمانی شامل الگوها و

به گزارش روابط عمومی دانشگاه كوثر ،دومین همایش ملی ادبیات

مقاومت با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تاریخ  ٢٢و ٢٣
خرداد ماه  ١٣٩٩در دانشگاه كوثر برگزار خواهد شد.

دكتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه كوثر در خصوص این همایش
گفت :دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در دو محور عام و ویژه می

باشد كه محور ویژه آن شهید سپهبد قاسم سلیمانی است.

رییس دانشگاه كوثر اذعان داشت :دانشگاه کوثر در حالی به استقبال

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت می رود که برگزاری بسیار موفق

نخستین دورۀ این همایش را در کارنامۀ خود دارد .این همایش با

محوریت ادبیات مقاومت ،گامی مؤثر جهت سازماندهی فرهنگ
مقاومت برداشت و دانشگاه وظیفه و رسالت دانشگاهی خود را در

این زمینه انجام داد .برگزارکنندگان همایش پس از تصویب موضوع

دومین همایش ادبیات مقاومت در پایگاه استنادی علوم جهان
اسالم ( ،)iscمحورهای اصلی همایش را اعالم کردند .اما شهادت

سردار رشید اسالم ،سپهبد حاج قاسم سلیمانی ،گفتمان خاصی در
فضای ایدئولوژیک ایران اسالمی رقم زد .این گفتمان ویژه ،الگویی

جدید از فرهنگ مقاومت را در سطح ملی و بینالمللی معرفی میکند

که بزرگترین ویژگی آن ،اقتدار ،مردم داری ،حق طلبی ،وفاداری،

والیت مداری و ایثار است .فضای جدید گفتمانی ،ساختار همایش
را تحت تأثیر خود قرار داد و با شکستن مرزهای زمانی و مکانی ،به
آن وجهه بینالمللی و جهانی بخشید .این ُرخداد برگزاركنندگان
همایش را ترغیب کرد تا شخصیت و سلوک اخالقی ،سیاسی،

مردمی و انقالبی شهید عالی مقام سپهد حاج قاسم سلیمانی را
به عنوان محوریت اصلی و ویژۀ همایش اعالم کرده تا ضمن ادای

احترام به این شخصیت بزرگ ،خدمتی هر چند ناچیز نسبت به این

سردار بزرگوار انجام داده باشند .لذا از تمامی پژوهشگران ،اساتید،
صاحبنظران و نظریه پردازان این حوزه دعوت میگردد تا با حضور

مبانی فکری ،اعتقادی و سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،الگوی

سبک زندگی شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،جایگاه شهید سپهبد قاسم
سلیمانی در مقابله با جنگ نرم ،نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در
ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت ،نقش شهید سپهبد قاسم

سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسالم ،نقش شهید

سپهبد قاسم سلیمانی در ایجاد وحدت در جبهههای اسالمی ،راهبرد

صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،نقش شهید
سپهبد قاسم سلیمانی در تغییر موازنه قدرت در منطقه و جهان اسالم،

نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ناکامی طرحهای آمریکایی و

اسرائیلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال شهید سپهبد
قاسم سلیمانی در منازعات منطقه میباشد.

رییس دانشگاه كوثر در ادامه اظهار داشت :محور عام دومین همایش
ادبیات مقاومت شامل ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی ،ادبیات

مقاومت و مطالعات مردم شناسی ،ادبیات مقاومت ،فرهنگ عامه
و ادبیات شفاهی ،ادبیات مقاومت و نقد اسطوره شناختی ،ادبیات
مقاومت و زبان شناسی ،ادبیات مقاومت و مطالعات فرهنگی ،ادبیات
مقاومت و نشانه شناسی ملی و قومی ،ادبیات مقاومت و وحدت ملی

و قومی ،ادبیات مقاومت و ادبیات حماسی ،ادبیات مقاومت و مبانی

انسان شناسی ،ادبیات مقاومت ،فرهنگ و تاریخ ایران باستان،
ادبیات مقاومت و بالغت ،ادبیات مقاومت و هویت ایرانی  -اسالمی،

ادبیات مقاومت و سبک شناسی ،ادبیات مقاومت و مفهوم وطن،

ادبیات مقاومت و مضامین دینی ،ادبیات مقاومت ،نقد و آسیب

شناسی ،ادبیات مقاومت و نقش زنان ،ادبیات مقاومت و ادبیات

کودک و نوجوان ،ادبیات مقاومت و مطالعات بینامتنی ،ادبیات

مقاومت و نقش مدافعان حریم و حرم ،ادبیات مقاومت و فناوریهای
نوین رسانهای ،ادبیات مقاومت و جنگ نرم ،ادبیات مقاومت و تحلیل

محتوای سبک کتب درسی و دیگر موضوعات بدیع و نوآورانه است.
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دکتر حسینی ،رییس دانشگاه کوثر در گفتگو با اصحاب رسانه:

در جبهههای اسالمی ،راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد

بیش از  ۲۲۰مقاله به دومین همایش ملی ادبیات مقاومت رسیده

قاسم سلیمانی ،نقش شهید در تغییر موازنه قدرت در منطقه و

است و از این تعداد  ۱۵مقاله از کشورهای لبنان ،سوریه ،عراق و

جهان اسالم ،نقش این سردار اسالم در ناکامی طرحهای آمریکایی و

بحرین دریافت شده است که در نهایت  ۴مقاله به عنوان مقاله برتر

اسراییلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال شهید سپهبد

در روز همایش معرفی خواهد شد.

قاسم سلیمانی در منازعات منطقه از جمله موضوعات این بخش به

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،امروز یکشنبه  ۱۳دی ماه

شمار میرود.

نشست خبری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت

رییس دانشگاه کوثر ادامه داد :الگوها و مبانی فکری ،اعتقادی و

سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور خبرنگاران و

سیاسی این شهید ،الگوی سبک زندگی و جایگاه این سردار اسالم

اصحاب رسانه در دانشگاه کوثر برگزار شد.

در مقابله با جنگ نرم و نقش شهید سلیمانی در ارتقای قدرت

وی شناخت و بررسی مؤلفهها و کارکردهای مختلف ادبیات مقاومت

بازدارندگی جبهه مقاومت از دیگر محورهای بخش ویژه شهید

در آثار منظوم و منثور و تبیین و بررسی انگارهها ،فرهنگها و

سلیمانی برشمرد.

قومیتهای مرتبط با ادبیات مقاومت را از جمله اهداف برگزاری این

وی با بیان اینکه در بخش عام این همایش هم  ۲۵محور اعالم شده

همایش معرفی کرد.

است ،موضوعات آن را ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی ،مطالعات

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر در ابتدای این نشست

مردم شناسی ،فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی ،نقد اسطوره شناختی،

ضمن عرض تسلیت سالگرد شهادت ســردار شهید سپهبد قاسم

زبان شناسی،

سلیمانی گفت :دانشگاه کوثر در سال  ۹۶اولین همایش ملی ادبیات

مطالعات فرهنگی ،نشانه شناسی ملی و قومی ،وحدت ملی و قومی،

مقاومت را با موفقیت برگزار نمود و پس از شهادت سردار دلها

ادبیات حماسی ،مبانی انسان شناسی و فرهنگ و تاریخ ایران

تصمیم بر این شد که محوریت ویژه آن بررسی گفتمان سازی سلوک

باستان معرفی کرد.

رفتاری و اجتماعی سردار دلها باشد.

رییس دانشگاه کوثر با بیان اینکه در این همایش مجازی ،مقاالت

عضو هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خراسان

انتخابی در قالب چهار پنل ارائه می شود ،گفت :مقالههای برتر این

شمالی ادامه داد :برای این همایش  ۱۰محور در بخش ویژه شهید

همایش در پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم  ISCثبت میشود و

سپهبد سلیمانی تعیین شده است که نقش شهید سلیمانی در ارتقای

همچنین رایزنی شده است مقاالت برتر در تعدادی از مجالت علمی-

صلح و امنیت منطقه و جهان اسالم ،نقش این شهید در ایجاد وحدت

پژوهشی به چاپ برسد.

رئیس دانشگاه كوثر در آئین افتتاحیه در دومین همایش ملی ادبیات مقاومت
سردار سلیمانی مقاومت را زیسته بود و خود آیینه ادب پایداری بود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه كوثر ،دكترعلیرضا حسینی رییس
دانشگاه كوثر و رییس دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در آیین
افتتاحیه همایش مذكور ،سخن خود را با ذكر آیه شریفه "وال تحسبن
الذین قتلوا فی سبیلا ...اموات ًا بل احیاء عند ربهم یرزقون" آغاز كرد و
افزود:
سپهبد سردار شهید سلیمانی میفرمود؛ برای هم دعا میکنیم که
خداوند تو را برای همیشه زنده نگه دارد .او در وصیتنامهاش جانش
را فدای ملتی نمود که به زعم ایشان شریف ،عزیز ،فداکار ،با وفا ،با
حکمت و عزتمند است .از این رو اگر ما از ادبیات مقاومت سخن

مقاومت برقراری عدالت و آزادی است .خودمحوری و عافیت طلبی

میگوییم؛ سردار مقاومت را زیسته بود و خود آیینه ادب پایداری بود.

در این نوع ادبی جایگاهی نــدراد .همانگونه که شهید سپهبد با

دبیر علمی دومین همایش ملی ادبیات مقاومت تصریح كرد:

یادآوری شعر موالنا عمل مقدس را در فراموش کردن خود میداند.

نخستین بار اصطالح ادبیات مقاومت را غسان کنفانی نویسنده

خودمحوری و عافیت طلبی در این نوع ادبی جایگاهی ندارد.

معاصر فلسطینی بنا نهاد .او بر مجموعهای که از اشعار و داستانهای

عضو هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان

معاصر فلسطینی تهیه کرده بود ،نام ادبالمقاومه را نهاد.

شمالی در بخش دیگری از سخنانش اذعان داشت:

وی ادامه داد:

از دوران تاریخ کهن ایران که بگذریم ،با باال گرفتن

اما مفهوم پایداری در ادبیات ما قدمتی دیرینه دارد .ما ملت

جنگ ایران و روس در اشعار قائم مقام ادبیات مقاومت را میبینیم

حماسهایم و از دیرباز حماسهساز بودهایم .شعر حماسی ،خود شعر

وصف او از عباس میرزا ،ترغیب به جنگ با روس و ...

مقاومت است .صبر و استقامت در برابر دشمنان و دفاع از مرز و بوم

پس از آن دوره مشروطه است که ادبیات اهدافی چون مبارزه با

ایران عزیز که با پیوند خوردن با فرهنگ اسالمی حیاتی دگرگونه

استبداد ،وطن دوستی ،استعمارستیزی ،عدالت طلبی و  ...دارد

مییابد و مصداق قول سردار میشود كه «ما ملت امام حسینایم».

و این اهداف جانمایه اشعار شاعرانی چون ادیبالممالک ،بهار،

البته به تعبیر ایشان از این تعریف پی برد .سردار میفرماید :که عمل

فرخی ،نسیم شمال ،عشقی ،الهوتی و عارف است .شاعرانی که

امام حسین عملی مقدس بود و حال این عمل مقدس چیست؟

تقدیر نسبت ًا مشترکی را حکومت خودکامه برایشان رقم زد؛ مرگ،

از دید او عمل مقدس برخاسته از روح حماسی و انقالبی است و تا

تبعید ،ترور ،حبس ،حصر و ...

کسی این روح را نداشته باشد نمیتواند خالق این عمل مقدس باشد.

وی ادامه داد:

عمل مقدس عملی اثرگذار است که از غیرت ،شجاعت و دفاع از حق

در دهه  ۴۰تحوالتی دیگر در جامعه پدید آمد که در سالهای پیش از

سرچشمه میگیرد .دارنده این عمل خود را نمیبیند ،جاه طلبی و

ظهور رسیدن انقالب اسالمی با تعالیم دکتر شریعتی و مبارزات امام

خود محوری ندارد .همان است که شبهای عملیات را میآفریند

خمینی به اوج رسید ،شعارهای اصلی این ادبیات دعوت به وحدت،

حماسه کربالی پنج و عاشورا را خلق میکند که به تعبیر رهبر معظم

دوری از تفرقه ،ستایش امام به عنوان رهبر نهضت و  ....بود که

انقالب ،شبهای قدر بود.

با الهام از شخصیت های صدر اسالم چون سلمان و ابوذر و عمار،

دكتر حسینی افــزود :رسالت بزرگ ادبیات مقاومت نیز رساندن

شخصیت های عاشورا ،بزرگان تاریخ ایران اسالمی تقویت میشد.

صدای مظلومان و نشان دادن چهره کریه ظالمان است ،هدف ادب

رهبر انقالب نماد مبارزه در برابر طاغوت و حکومت ستم شاهی بود.
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با حمله عراق به مرزهای ایــران ،ادب مقاومت نیز در ایران وارد
مرحله ای تازه شد .این ادبیات خاستگاه مردمی و اجتماعی دارد و
بر پایه عقاید و باورهای اسالمی و انسانی به دفاع از کشور و آرمان ها

میپردازد و در عین حال چشم به راه منجی است تا رسیدن به آرمان

شهر را میسر سازد.

در سالهای نخستین جنگ ،درون مایه ادب مقاومت شهادت
طلبی ،توصیف روحیه رزمندگان ،تالش برای راندن دشمن و ....
است .در طول جنگ فراخور شرایط موضوعاتی چون شرح مشکالت

جنگ زدگان مهاجر ،تبعات جنگ ،مشکالت خانواده های شهدا و
ایثارگران ،پرداختن به اوصاف اخالقی  -عرفانی و شجاعت رزمندگان

و در مقابل تقبیح فرصت طلبان و عافیت اندیشان آن سالها نیز به
موضوعات قبل افزوده میگردد.

پس از جنگ ،رحلت امام (ره) بازگشت اسرا ،سازندگی مناطق ویران
از جنگ  ،نگرانی از فراموش شدن آرمان های شهیدان ،بازگشت

پیکر شهدا و مفقودین و  .....از دیگر مسائلی هستند که در ادبیات
پایداری وارد میشوند.

دكتر حسینی در بخش پایانی سخنانش گفت:

به هر رو ادبیات مقاومت ایران ،عصاره دردها ،فریادها ،آرمان ها،
اندیشه ها ،امیدها و باورهای ملتی است که به زعم سردار سلیمانی،
ملت امام حسین است و استحقاق آن را دارد که به حرمت خون این

همه شهیدی که برایش جان فدا کردند ،آیندهای زیبا و روشن را در

پیش رو داشته باشد.

رییس دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در پایان گزارشی از مقاالت

پذیرفته شده در همایش و نحوه داوری و انتخاب مقاالت برتر ارائه داد.

پیام وزیر علوم به دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در دانشگاه كوثر
دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت سردار سپهبد شهید

ساز خود به تقویت روحیه مقاومت ،ایستادگی و امید به پیروزی کمک

دانشگاه كوثر آغاز شد.

زمانه فراز و فرودهایی دارد که دال و کانون مرکزی آن گفتمان مبارزه

قاسم سلیمانی با قرائت پیام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در
به گزارش روابط عمومی دانشگاه كوثر ،دكتر منصور غالمی وزیر

و مقاومت است .بیگمان قلمرو ادبیات پایداری مختص مردان نیست

ملی ادبیات مقاومت با محوریت سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی

گواه آن تاریخ پر فراز و فرود دفاع مقدس ملت بزرگ ایران است که

علوم ،تحقیقات و فناوری با صدور پیامی برگزاری دومین همایش
را اقدامی پسندیده برشمرد.

و در این میان نمیتوان حضور بانوان فرهیخته را نادیده انگاشت؛
مشحون از حضور زنان و مادران شجاع و ایثارگری است که به اقتضای

بنابر این گزارش آئین افتتاحیه دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

شرایط دوشادوش مردان نقش آفرین بودند .ادبیات مقاومت پیوسته

حسینی رئیس دانشگاه كوثر و رییس همایش مذكور آغاز به كار كرد.

سلیمانی با اعتقادات و اقدامات خودشان اسطوره آفرینی نموده و

با قرائت پیام وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری توسط دكتر علیرضا
متن پیام به شرح زیر است:

بسم ا ...الرحمن الرحیم

زنده و پویاست چون قهرمانانی همچون سردار شهید سپهبد قاسم
به نماد مقاومت تبدیل شدهاند؛ و در اندیشه و بیان شاعران و ادبا
تجلی پیدا کردهاند .ادبیات قهرمانان مقاومت همواره نوید دهنده

به گواهی تاریخ و در بستر پر فراز و نشیب دگرگونیهای اجتماعی-

پیروزی در آینده و ترسیمگر راه آزادی خواهد بود .شهیدان گلگون

با تکیه بر عقل و عشق ،در بزنگاههای مهم چراغ و راهنمایی برای

که رسالت ادبیات مقاومت را در بازنمائی رشادتهای آنها دوچندان

تاریخی ،انسانهای بزرگ و فرزانهای ظهور کردهاند که توانستهاند
دیگران شوند .بیگمان در کنار دو گوهر خرد و عشق ،شجاعت،

کفن با شهادت خود بدل به نماد آزادگی ،امید و ایستادگی شدهاند

ساخته است .اینجانب ضمن تشکر از همه دست اندرکاران این

ی بدیلی در تعالی جامعه دارد که از
درایت ،فداکاری و ایثار نقش ب 

اقدام پسندیده ،برای همه حاضران در این همایش علمی آرزوی تن

ساز و انسجام بخش برای ایجاد پویایی در بین جبهه آزادی خواهان

منصور غالمی

وجوه ممیزه انسانهای آزاده است .ادبیات پایداری عنصری گفتمان

در مسیر مبارزه با ظلم و ستم است .به مدد عناصر و مؤلفههای هویت
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میکند .این ادبیات دارای ساختاری اقتضائی و متناسب با شرایط

درستی و مزید توفیقات دارم

وزیر علوم تحقیقات و فناوری

دكتر غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در دومین همایش ملی ادبیات مقاومت:

دانشگاهیان حافظ جایگاه سردار باشند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه كوثر و به نقل از خبرگزاری ایكنا

فرهنگ جامعه با یکدیگر دارد ،ادامه داد :وضعیت تمدن یک جامعه

فناوری ،با حضور مجازی در دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با

ملتی فاخرتر باشد آن جامعه در آن دوران از تمدن و جایگاه باالتری

غالمرضا غفاری ،معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و
محوریت سردار حاج قاسم سلیمانی که به میزبانی دانشگاه کوثر برگزار

شد ،با اشاره به اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی همانطور که لقب
سردار دلها را به خود اختصاص داد ،در واقعیت نیز جایگاه ویژهای در
دل مردم دارد ،اضافه کرد :سردار سلیمانی به دلیل اینکه با الیههای

مختلف جامعه برخورد داشت ،در دل مردم جای گرفت و از همین
جهت حفاظت از این جایگاه به عهده دانشگاهیان است و باید چنین

همایشهایی فعالتر باشد تا قشر جوان جامعه با زوایــای مختلف
ادبیات ملی مقاومت آشنا شود.

بر تولیدات حوزه ادبیات آن جامعه تأثیرگذار است ،هر چه ادبیات
نیز برخوردار است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه
داشتههای هر ملت در ادبیات آنان به چشم میخورد ،ادبیات حماسی

و مقاومت بخش ارزشمند و مهمی از ادبیاتمان را تشکیل میدهد،
جهتگیری امید بخش و حرکت رو به جلو در این ادبیات دیده میشود،

گامها را هویتساز میسازد و سرنوشت یک ملت را سربلند خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه رسالت هنر این است که زیباییهای یک جامعه

و یا یک دوره تاریخی را به درستی به تصویر بکشاند و بازنمایی کند،

وی با بیان اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی از سرمایههای نظام

تصریح کرد :این چهره یک سرمایه است و این قهرمان ملی داشتههای

جامعهای است که پژوهشگران و محققان اگر میخواهند پی به گذشته

غفاری با تأکید براینکه سردار حاج قاسم سلیمانی الگوی تمام و

جمهوری اسالمی است ،افزود :ادبیات میراث و نماد هویتی هر ملت و
یک ملت ببرند به سراغ ادبیات گذشته آن جامعه میروند.

دكتر غفاری با تأکید براینکه بررسی دقیق یک جامعه از طریق ادبیات
آن جامعه انجام میشود و این نشان از ارتباط تنگاتنگ ادبیات و

بسیاری برای به تصویر کشیدن دارد.

کمال برای مردم است ،اظهار کرد :قابلیتها و توانمندیهای شهید
سلیمانی مرجع و الگو برای جوانان است که باید عرصه هنر این مسیر و
نگاه را زنده نگه داشت.

7

افشین عالء در دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی:

حاج قاسم سلیمانی تنها با اسطوره ها قابل قیاس است ما در برابر این ثروت هم اینک مسئول هستیم

دکتر حسینی ،رییس دانشگاه کوثر در گفتگو با اصحاب رسانه:

بیش از  ۲۲۰مقاله به دومین همایش ملی ادبیات مقاومت رسیده

قاسم سلیمانی ،نقش شهید در تغییر موازنه قدرت در منطقه و

بحرین دریافت شده است که در نهایت  ۴مقاله به عنوان مقاله برتر

اسراییلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال شهید سپهبد

است و از این تعداد  ۱۵مقاله از کشورهای لبنان ،سوریه ،عراق و

در روز همایش معرفی خواهد شد.

جهان اسالم ،نقش این سردار اسالم در ناکامی طرحهای آمریکایی و

قاسم سلیمانی در منازعات منطقه از جمله موضوعات این بخش به

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر ،امروز یکشنبه  ۱۳دی ماه

شمار میرود.

سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور خبرنگاران و

سیاسی این شهید ،الگوی سبک زندگی و جایگاه این سردار اسالم

نشست خبری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت
اصحاب رسانه در دانشگاه کوثر برگزار شد.

رییس دانشگاه کوثر ادامه داد :الگوها و مبانی فکری ،اعتقادی و
در مقابله با جنگ نرم و نقش شهید سلیمانی در ارتقای قدرت

وی شناخت و بررسی مؤلفهها و کارکردهای مختلف ادبیات مقاومت

بازدارندگی جبهه مقاومت از دیگر محورهای بخش ویژه شهید

قومیتهای مرتبط با ادبیات مقاومت را از جمله اهداف برگزاری این

وی با بیان اینکه در بخش عام این همایش هم  ۲۵محور اعالم شده

در آثار منظوم و منثور و تبیین و بررسی انگارهها ،فرهنگها و
همایش معرفی کرد.

سلیمانی برشمرد.

است ،موضوعات آن را ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی ،مطالعات

دکتر علیرضا حسینی رییس دانشگاه کوثر در ابتدای این نشست

مردم شناسی ،فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی ،نقد اسطوره شناختی،

سلیمانی گفت :دانشگاه کوثر در سال  ۹۶اولین همایش ملی ادبیات

مطالعات فرهنگی ،نشانه شناسی ملی و قومی ،وحدت ملی و قومی،

ضمن عرض تسلیت سالگرد شهادت ســردار شهید سپهبد قاسم
مقاومت را با موفقیت برگزار نمود و پس از شهادت سردار دلها

تصمیم بر این شد که محوریت ویژه آن بررسی گفتمان سازی سلوک

رفتاری و اجتماعی سردار دلها باشد.

زبان شناسی،

ادبیات حماسی ،مبانی انسان شناسی و فرهنگ و تاریخ ایران
باستان معرفی کرد.

رییس دانشگاه کوثر با بیان اینکه در این همایش مجازی ،مقاالت

عضو هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خراسان

انتخابی در قالب چهار پنل ارائه می شود ،گفت :مقالههای برتر این

سپهبد سلیمانی تعیین شده است که نقش شهید سلیمانی در ارتقای

همچنین رایزنی شده است مقاالت برتر در تعدادی از مجالت علمی-

شمالی ادامه داد :برای این همایش  ۱۰محور در بخش ویژه شهید

صلح و امنیت منطقه و جهان اسالم ،نقش این شهید در ایجاد وحدت

8

در جبهههای اسالمی ،راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد

همایش در پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم  ISCثبت میشود و
پژوهشی به چاپ برسد.

انقالب و انقالبیگری خط قرمز سردار سلیمانی بود

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت :انقالب و انقالبیگری خط

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه در مکتب سلیمانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کوثر و به نقل از ایسنا ،حجتاالسالم

گفت مرد این میدان من هستم و به تنهایی با نیروی قدس در مقابلت

اجتماعات بانک ملی و با میزبانی دانشگاه کوثر بجنورد برگزار شد،

وی با تأکید براینکه ســردار سلیمانی در منطقه تنها با داعش

قرمز شهید سردار حاج قاسم سلیمانی بود.

رضا نوری ۱۷ ،دی ماه ،در همایش ادبیات ملی مقاومت که در سالن
با اشاره به اینکه والیتمداری ،انقالبیگری و ...از ویژگیهای بارز

ترس معنایی نداشت ،افزود :سردار سلیمانی با قاطعیت به ترامپ
میایستم.

نمیجنگید ،افزود :تمام مستکبران دنیا به صحنه آمده بودند و

مکتب سردار حاج قاسم سلیمانی است ،اضافه کرد :شهید سلیمانی

شهید سلیمانی تنها با داعش نمیجنگید بلکه با کل نظام استکبار

بصیر ،هوشمند باشد ،به طور قطع آن ملت با شکست مواجه میشود.

نقطه پایانی بر داعش گذاشت.

و حکیم ،از بین رفتند ،اظهار کرد :انقالب و انقالبیگری خط قرمز

از مرزهای کشور برگرداند ،تصریح کرد :اگر بتوانیم مکتب شهید

در صحبتهای خود تأکید کرده بود که اگر ملتی فاقد رهبر حکیم،

وی با بیان اینکه بسیاری از انقالبها به علت عدم وجود رهبری آگاه

میجنگید و همین مسئله موجب شد تا شهید سلیمانی زنده بود،

حجتاالسالم نوری با اشــاره به اینکه ســردار سلیمانی داعش را

مکتب شهید سلیمانی بود و در سالهای مختلف فعالیت خود به

سلیمانی را به دنیا معرفی کنیم به طور قطع زمینه بستر ظهور

هیچگونه حواشی ،در اولویت کاری سردار دلها بود.

نماینده ولی فقیه ضمن تشکر از برگزاری چنین همایشهایی و

جد از جناحهای سیاسی فاصله گرفتند و خدمت به مردم به دور از

حضرت ولی عصر(عج) فراهم کردهایم.

حجتاالسالم نوری با تأکید براینکه سردار سلیمانی اهل خطر و

معرفی سرمایههای نظام به دنیا ،افزود :باید معرفی چهر ههای

و سردار حاج قاسم سلیمانی نیز در مبارزه با تروریسم خطر را برای

تا بتوانیم سرمایههای نظام را به خوبی به نسل جوان معرفی

مرد میدان بود ،ادامه داد :مسلمان واقعی همیشه اهل خطر است

محافظت از خاک و وطن خود به جان خرید.

برجسته نظام در محیطهای علمی و آکادمیک گسترش پیدا کند

کنیم .
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برگزیدگان دومین همایش ملی ادبیات مقاومت اعالم شد
کسی این روح را نداشته باشد نمیتواند خالق این عمل مقدس باشد.
عمل مقدس عملی اثرگذار است که از غیرت ،شجاعت و دفاع از حق
سرچشمه میگیرد .دارنده این عمل خود را نمیبیند ،جاه طلبی و
خود محوری ندارد .همان است که شبهای عملیات را میآفریند
حماسه کربالی پنج و عاشورا را خلق میکند که به تعبیر رهبر معظم
انقالب ،شبهای قدر بود.
دكتر حسینی افــزود :رسالت بزرگ ادبیات مقاومت نیز رساندن
صدای مظلومان و نشان دادن چهره کریه ظالمان است ،هدف ادب
مقاومت برقراری عدالت و آزادی است .خودمحوری و عافیت طلبی
نشگاه كوثر و رییس دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در آیین

در این نوع ادبی جایگاهی نــدراد .همانگونه که شهید سپهبد با

افتتاحیه همایش مذكور ،سخن خود را با ذكر آیه شریفه "وال تحسبن

یادآوری شعر موالنا عمل مقدس را در فراموش کردن خود میداند.

الذین قتلوا فی سبیلا ...اموات ًا بل احیاء عند ربهم یرزقون" آغاز كرد و

خودمحوری و عافیت طلبی در این نوع ادبی جایگاهی ندارد.

افزود:

عضو هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان

سپهبد سردار شهید سلیمانی میفرمود؛ برای هم دعا میکنیم که

شمالی در بخش دیگری از سخنانش اذعان داشت:

خداوند تو را برای همیشه زنده نگه دارد .او در وصیتنامهاش جانش

از دوران تاریخ کهن ایران که بگذریم ،با باال گرفتن

را فدای ملتی نمود که به زعم ایشان شریف ،عزیز ،فداکار ،با وفا ،با

جنگ ایران و روس در اشعار قائم مقام ادبیات مقاومت را میبینیم

حکمت و عزتمند است .از این رو اگر ما از ادبیات مقاومت سخن

وصف او از عباس میرزا ،ترغیب به جنگ با روس و ...

میگوییم؛ سردار مقاومت را زیسته بود و خود آیینه ادب پایداری بود.

پس از آن دوره مشروطه است که ادبیات اهدافی چون مبارزه با

دبیر علمی دومین همایش ملی ادبیات مقاومت تصریح كرد:

استبداد ،وطن دوستی ،استعمارستیزی ،عدالت طلبی و  ...دارد

نخستین بار اصطالح ادبیات مقاومت را غسان کنفانی نویسنده

و این اهداف جانمایه اشعار شاعرانی چون ادیبالممالک ،بهار،

معاصر فلسطینی بنا نهاد .او بر مجموعهای که از اشعار و داستانهای

فرخی ،نسیم شمال ،عشقی ،الهوتی و عارف است .شاعرانی که

معاصر فلسطینی تهیه کرده بود ،نام ادبالمقاومه را نهاد.
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تقدیر نسبت ًا مشترکی را حکومت خودکامه برایشان رقم زد؛ مرگ،

وی ادامه داد:

تبعید ،ترور ،حبس ،حصر و ...

اما مفهوم پایداری در ادبیات ما قدمتی دیرینه دارد .ما ملت

وی ادامه داد:

حماسهایم و از دیرباز حماسهساز بودهایم .شعر حماسی ،خود شعر

در دهه  ۴۰تحوالتی دیگر در جامعه پدید آمد که در سالهای پیش از

مقاومت است .صبر و استقامت در برابر دشمنان و دفاع از مرز و بوم

ظهور رسیدن انقالب اسالمی با تعالیم دکتر شریعتی و مبارزات امام

ایران عزیز که با پیوند خوردن با فرهنگ اسالمی حیاتی دگرگونه

خمینی به اوج رسید ،شعارهای اصلی این ادبیات دعوت به وحدت،

مییابد و مصداق قول سردار میشود كه «ما ملت امام حسینایم».

دوری از تفرقه ،ستایش امام به عنوان رهبر نهضت و  ....بود که

البته به تعبیر ایشان از این تعریف پی برد .سردار میفرماید :که عمل

با الهام از شخصیت های صدر اسالم چون سلمان و ابوذر و عمار،

امام حسین عملی مقدس بود و حال این عمل مقدس چیست؟

شخصیت های عاشورا ،بزرگان تاریخ ایران اسالمی تقویت میشد.

از دید او عمل مقدس برخاسته از روح حماسی و انقالبی است و تا

رهبر انقالب نماد مبارزه در برابر طاغوت و حکومت ستم شاهی بود.

معرفی برگزیدگان رویدادهای بزرگداشت اولین سالگرد شهادت
سرداران مقاومت شهیدسلیمانی و ابومهدی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه كوثر و به نقل از دبیرخانه کنگره بین
المللی مکتب شهید سلیمانی دانشگاه فردوسی مشهد ،دومین همایش
ملی ادبیات مقاومت به عنوان رویداد دانشگاهی برتر معرفی شد.
بنابراین گزارش کنگره بین المللی مکتب شهید سلیمانی و جبهه
مقاومت دانشگاهیان-ترویج کنندگان مکتب شهید سلیمانی با بررسی
بالغ بر  ۴۰رویــداد و همایش در بزرگداشت اولین سالگرد شهادت
سرداران مقاومت شهیدسلیمانی و ابومهدی عزیز برگزارشده است ،بر
اساس نظر هیئت محترم داوران علمی و هنری رویدادهای زیر را در دو
دسته برتر و شایسته تقدیر ارزیابی کرده است.
نتایج این ارزیابی به شرح ذیل اعالم شد:
 )١رویدادهای دانشگاهی برتر:
همایش مکتب شهید سلیمانی (گام دوم انقالب)
دانشگاه امام حسین علیه السالم
همایش ادبیات مقاومت
دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد
 )٢رویدادهای هنری-ادبی برتر
تئاتر سردار آسمانی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان و انجمن تئاتر انقالب
و دفاع مقدس
کنگره ی شعر انتقام سخت
سازمان تبلیغات اسالمی ،حوزه هنری انقالب اسالمی ،سازمان اوقاف
و امور خیریه ،شهرستان ادب ،انجمن اقبال الهوری ،انجمن شعر
دعبل خزاعی خوزستان و انجمن شعر رضوی کرمانشاه
 )٣رویدادهای شایسته تقدیر:
رویدادهای متعدد سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و
چهلم شهادت دانشمند هسته ای محسن فخری زاده
دانشگاه امام رضا علیه السالم

کتاب ره آورد پژوهش  -یادداشت نویسی علمی با موضوع سردار دل ها
جامعه الزهرا علیها السالم قم
همایش سرداران مقاومت
دانشگاه الزهرا علیها السالم تهران
رادیو معارف نیز به عنوان مجموعه رسانهای حرفهای بابت تولید
برنامه های متعدد که مروج مکتب شهید سلیمانی هستند شایسته
تقدیر شناخته شد.
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رویدادهای روز
دومین همایش
مــلــیادبــیــات
مقاومت
12

اولین همایش ملی ادبیات مقاومت  -دیماه سال 1396

دانشگاه کوثر بجنورد به عنوان یکی از قطبهای مهم

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت  -دیماه سال 1399

آن ،اقتدار ،مردمداری ،حقطلبی ،وفاداری ،والیتمداری و

علمی و دانشگاهی در شمال شرق کشور در عرصهی بانوان

ایثار است .فضای جدید گفتمانی ،ساختار همایش را تحت

و استادان جوان و توانمند در دیماه سال  1396اقدام به

وجهی بینالمللی و جهانی بخشید .این ُرخداد ،برگزارکنندگان

با بهرهمندی از ظرفیت باال و برخورداری از پژوهشگران
برگزاری اولین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت

شهدای دانشجوی خراسانشمالی کرد؛ که حضور پرمخاطب

تأثیر خود قرار داد و با شکستن مرزهای زمانی و مکانی ،به آن
همایش را ترغیب کرد تا شخصیت و سلوك اخالقی ،سیاسی،
مردمی و انقالبی شهید عالیمقام سپهد حاج قاسم سلیمانی

همایش ،ارسال  296مقاله ،پذیرش مقاالت به سه زبان

را بهعنوان محوریت اصلی و ویژه همایش اعالم کنند تا ضمن

پژوهشگران و شاعران شاخص حوزه مقاومت نشان از سطح

نسبت به این سردار بزرگوار انجام داده باشند .لذا از تمامی

دانشگاه کوثر در حالی به استقبال دومین همایش ملی

دعوتگردید تا با حضور عالمانه و مؤثر در همایش ،در زمینه

انگلیسی ،فارسی و عربی ،میزبانی شایسته و حضور

علمی باالی این همایش دارد.

ادای احترام به این شخصیت بزرگ ،خدمتی هر چند ناچیز
پژوهشگران ،اساتید ،صاحبنظران و نظریه پردازان این حوزه

ادبیات مقاومت رفت که برگزاری بسیار موفق نخستین دوره

گفتمان سازی سلوك رفتاری و اجتماعی سردار دلها ،حاج

محوریت ادبیات مقاومت ،گامی مؤثر جهت سازماندهی فرهنگ

دستاوردها و یافتههای پژوهشی خود را ارائه دهند و بر غنای

این همایش را در کارنامه خود به ثبت رساند .این همایش با

قاسم سلیمانی و انگارهها و الگوهای جهانی محور مقاومت

مقاومت داشته و دانشگاه وظیفه و رسالت دانشگاهی خود را

علمی همایش بیفزایند.

تصویب موضوع دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در پایگاه

سبک زندگی و سلوك رفتاری این اسوه مقاومت و پهلوانی را

در این زمینه انجام خواهد داد .برگزارکنندگان همایش پس از
استنادی علوم جهان اسالم( )iscمحورهای اصلی همایش را

برگزاری این همایش ،تنها میتواند گوشهای از زوایای پنهان

معرفی کند .اما این اقدام ،ظرفیت جدیدی ایجاد کرد که

اعالم کردند .اما شهادت سردار رشید اسالم ،سپهبد حاج قاسم

نتیجه آن ،گفتمان سازی سبک زندگی این شهید در سطح

رقم زد .این گفتمان ویژه ،الگویی جدید از فرهنگ مقاومت

این شخصیت است .این همایش در روزهای  17دیماه سال

سلیمانی ،گفتمان خاصی در فضای ایدئولوژیک ایران اسالمی
را در سطح ملی و بین المللی معرفی کرد که بزرگترین ویژگی

ملی و بینالمللی و جهانی شدن ادبیات مقاومت با محوریت

جاری برگزار شد.
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دکترمحمد غفوریفر
دبیر اجرایی همایش

دکترعلیرضا حسینی
رئیس و دبیر علمی همایش
دکتر ابراهیم کنعانی
دبیر اجرایی همایش

کمیته علمی و داوری همایش
دکتر زینب ابوالفضلی استادیار زبان انگلیسی دانشگاه کوثر
(ویژهخواهران)
دکتر امید ایزانلو استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه کوثر(ویژه
خواهران)
دکتر نعمت ا ...ایران زاده دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه عالمه طباطبایی
دکتر محمدابراهیم ایرج پور دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی
دانشگاه پیام نور اصفهان
دکتر مهران بیغمی استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه
فرهنگیان
دکتر نعیمه پراندوجی استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکتر فاطمه حاجی اکبری استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکتر محبوبه خراسانی دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد نجف آباد
دکترمریم درپر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکترفریدهداودیمقدمدانشیارگروهزبانوادبیاتفارسیدانشگاهشاهد
دکتر رضا رسولی شربیانی استادیار گروه فلسفه وحکمت اسالمی
دانشگاه پیام نور تهران
دکتر سید حسن سید استاد تمام زبان و ادبیات عربی و عضو هیات
علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر فاطمه زمانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکتر حسین شمس آبادی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه
حکیم سبزواری
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دکتر حسن شوندی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد کرج
دکتر مجتبی شکوری استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکتر علی صابری دانشیار گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران
دکترسمیه السادات طباطبایی استادیار زبان وادبیات عربی
دانشگاه کوثر(ویژه خواهران)
دکتر عباس عرب دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی
دکتر ئاسرین فخر استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکتر مرتضی قدیمی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه
پیام نور خراسان شمالی
دکتر ابراهیم کنعانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکتر مصطفی کمالجو استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه
مازندران و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی
دکتر سید رضی مصطفوی نیا دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه قم
دکتر فرامرز میرزایی استاد گروه زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت
مدرس
دکترمژگان میرحسینی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
کوثر(ویژه خواهران)
دکتر حسین ناظری دانشیار زبان و ادبیات عربی و عضو هیات علمی
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر امید وحدانی فر استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
بجنورد
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حامیاندانشگاهی

حامیان دستگاه های اجرایی

حامیان رسانه ای

17

دکترعلیرضا حسینی

دکترمحمد غفوریفر

رئیس و دبیر علمی همایش

دبیر اجرایی همایش

دکتر ابراهیم کنعانی
دبیر اجرایی همایش

رئیس نشست

داور همایش

داور همایش

ت تخصصی 1
نشس 

محوریت ویژه شهید

سپهبد حاج قاسم سلیمانی

دکتر ابراهیم کنعانی

استادیار گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه کوثر

رئیس نشست

دکترمحبوبه خراسانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

داور همایش

دکترعلی اسودی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خوارزمی

داور همایش

ت تخصصی 2
نشس 
ادبیات مقاومت

و پژوهشگران حوزه

زبان عربی و انگلیسی

دکتر رسول بالوی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خلیج فارس

رئیس نشست

دکترمحمد یعقوبی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه فرهنگیان

داور همایش

دکتر نعیمه پراندوجی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه کوثر

داور همایش

ت تخصصی 3
نشس 

ادبیات مقاومت ،نقد
و آسیب شناسی

دکترحسین شمسآبادی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه حکیم سبزواری

دکترفائزه جنیدی

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر

تاریخ برگزاری 17 :دیماه  1399ساعت 9 :صبح
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دکترسمیه السادات طباطبایی
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه کوثر

19

جزئیات برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت
تاریخ برگزاری 17 :دیماه  1399ساعت 9 :صبح

زمان

برنامه

9:00-9:15

افتتاحیه

9:15-9:30

خیر مقدم و سخنرانی رئیس
محترم دانشگاه کوثر و دبیر
علمی همایش

توضیحات
قرائت قرآن ،سرود ملی
صلوات خاصه امام رضا(ع) ،نماهنگ
دکتر علیرضا حسینی

پیام وزیر محترم علوم به

9:30-9:35

همایش ملی ادبیات مقاومت
با محوریت شهید سپهبد

دکتر منصور غالمی

قاسم سلیمانی

سخنرانی معاون محترم

9:38-09:55

فرهنگی و اجتماعی» وزارت

دکتر غالمرضا غفاری

10:00-10:20

موسیقی

گروه موسیقی ژیار

10:25-10:50

علوم تحقیقات و فناوری

شاعر مطرح

برجسته کشور

10:55-11:01

فیلم کوتاه

11:03-11:13

کلیپ(فرهنگی)

آقای افشین عالء

با محوریت شهید سلیمانی

مجری و کلیپ

لینک ورود به همایشhttps://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub1/icrl :
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جزئیات برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت
تاریخ برگزاری 17 :دیماه  1399ساعت 9 :صبح
توضیحات

زمان

برنامه

11:15-11:30

نماینده محترم مردم
مشهد و کالت و رئیس
کمیسیون اصل نود
مجلس شورای اسالمی

حجتاالسالم والمسلمین نصراهلل پژمانفر

11:32-11:37

کلیپ

نماهنگی از عملکرد دو ساله دانشگاه

11:40-12:15

نماز

سخنرانی نماینده محترم
ولی فقیه در استان
12:20-12:35
خراسانشمالی و
امام جمعه بجنورد

حجت االسالم و المسلمین نوری

سخنرانی معاون محترم
 12:37-12:52توسعه مديريت و منابع
استانداري خراسانشمالی

دكتر علي بيگزاده
نشستهای تخصصی

13:00-14:45

مقاالت

14:47-15:00

شاعر خراسان شمالی

( ارائه مقاالت توسط پژوهشگران)

سخنرانی نماینده محترم
مردم شریف بجنورد و
15:02-15:17
نائبرئیسکمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس

15:20-15:35
15:35-15:50

فرمانده محترم سپاه
حضرت جواداالئمه(ع)
خراسانشمالی

آقای اباصلت رضوانی

دکتر محمد وحیدی

سردار ابوالقاسم چمن

اعالم مقاالت برتر و برگزیده همایش(اختتامیه)

لینک ورود به همایشhttps://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub1/icrl :
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ت تخصصی 1
نشس 

محوریت ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
رئیس نشست

داور همایش

دکترمحبوبه خراسانی

دکتر ابراهیم کنعانی

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

استادیار گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه کوثر

داور همایش

دکترعلی اسودی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خوارزمی

ردیف

زمان ارائه

عنوان مقاله

سخنران

1

13:00-13:15

تبلورمدیر طراز اول انقالبی در سردار شهید سلیمانی

محمد رضا فاضلی
علی پاکسرشت

2

نقش استراتژیك سپهبد قاسم سلیمانی بر تغییر موازنه قدرت در منطقه
13:15-13:30
وروابط بین الملل

محمد نبی اخالقی

3

13:30-13:45

مبانی فكری ،اعتقادی وسیاسی
شهید سپهبد قاسم سلیمانی

احترام السادات
موسویزاده

4

13:45-14:00

واكاوی هوش معنوی در سبك زندگی
سپهبد شهید قاسم سلیمانی

مریم جاللی نژاد

5

14:00-14:15

سلیمانی سرودهها در رهگذر ادب فارسی و عربی

دکتر عزت مالابراهیمی
میالد حضرتی
میثم کرمی عنایت

6

14:15-14:30

مؤلفه های قرآنی مقاومت در کالم
رهبر معظم انقالب

دکتر حسین محسنی

7

14:30-14:45

بازتاب شخصیت شهید مقاومت قاسم سلیمانی
در آئین نهج البالغه

دکتر فاطمه بشارتی
دکتر محمد غفوریفر

8

14:45-15:00

جمعبندی رئیس نشست و داوران

تاریخ برگزاری 17 :دیماه  1399ساعت 9 :صبح
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ت تخصصی 2
نشس 

ادبیات مقاومت و پژوهشگران حوزه زبان عربی و انگلیسی
رئیس نشست

دکتر رسول بالوی

داور همایش

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه خلیج فارس

دکترمحمد یعقوبی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه فرهنگیان

داور همایش

دکتر نعیمه پراندوجی

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه کوثر

ردیف

زمان ارائه

عنوان مقاله

سخنران

1

13:00-13:15

مقارعة االستکبار فی فکر اهل البیت علیهم السالم دراسة لغویة
دعاءالثغور لالعام السجاد علیه اسالمأنموذجاً

أ.م.د محم د
نوری املوسوی
أ.م .د نجال حمید مجید
جامعة بابل /عراق

2

13:15-13:30

بررسی گفتمان رمان پایداری با تکیه بر عین الشالل
اثر ابراهیم نصراهلل

دکتراکرم روشنفکر

3

13:30-13:45

االرض وطن :ثنائی ة الهدم والبناء
روایة حدثینی عن الخیام لفاتن المرا نموذجا

الدکتورة خدیجه شهاب
الجامعة اللبنانیة /لبنان

4

13:45-14:00

بازنمایی مسئلۀ فلسطین در شعر معاصر عراق بررسی مورد
پژوهانه :احمد مطر الهاشمی

دکتر ناهید نصیحت
رضوان باغبانی

5

14:00-14:15

بالغة ادب المقاومة

دکرت حسین لفة حافظ
جامعة الکوفة /عراق

6

14:15-14:30

Resistance in Khalil Hawi’s Poetries

Dr. Somaye
Amirabadi

7

14:30-14:45

Homeland in Poetry and thought, From Aref Qazvini to
Rabindranath Tagore

Dr. Asrin Fakhr

8

14:45-15:00

جمعبندی رئیس نشست و داوران

تاریخ برگزاری 17 :دیماه  1399ساعت 9 :صبح
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ت تخصصی 3
نشس 

ادبیات مقاومت ،نقد و آسیب شناسی
رئیس نشست

داور همایش

دکترحسین شمسآبادی

دکترفائزه جنیدی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه حکیم سبزواری

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد واحد اسالمشهر

داور همایش

دکترسمیه السادات طباطبایی
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه کوثر

ردیف

زمان ارائه

عنوان مقاله

سخنران

1

13:00-13:15

بازتاب استقامت در قصص قرآنی

دکتر فاطمه حاجی اکبری

2

13:15-13:30

اعتراض به اشرافیگری در شعر انقالب اسالمی ایران

دکتر علی آسمند جونقانی
معصومه محمدنژاد

3

13:30-13:45

شاخصههای پایداری در رمان» بین القصرین» اثر نجیب محفوظ

دکتر اهلل اکرم عباسی
دکتر محبوبه خراسانی

4

13:45-14:00

بررسی اجمالی تکنیکهای شعری چهاردهه شعر دفاع مقدس و عوامل فراز و فرود آن

دکتر فریده داودی مقدم
سعید علیپور

5

14:00-14:15

بررسی مؤلّفه های پایداری در اشعار کمال ناصر

دکتر احمد المعی گیو

6

14:15-14:30

تصویرآفرینیهای جنگ در شش شعر نوجوان بیوک ملکی

دکتر امید وحدانی فر

7

14:30-14:45

تحلیل مفهوم وطن در سرودههای معین بسیسو

8

14:45-15:00

بررسی ابعاد حماسی اسطورههای مقاومت در تاریخ و فرهنگ ایران باستان

8

15:00-15:15

جمعبندی رئیس نشست و داوران

دکتر علیرضا شیخی
دکتر نرگس انصاری
وحید میرزایی

دکتر حمیدرضا شمس
اسفندآبادی

تاریخ برگزاری 17 :دیماه  1399ساعت 9 :صبح
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تعداد مقاالت دریافت شده و عناوین مقاالت برتر
آمار مقاالت دریافتی:

220

تعداد مقاالت در خصوص محوریت ویژه
شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی

72

آمار مقاالت پذیرفته شده:

136

تعداد مقاالت در خصوص ادبیات مقاومت و
پژوهشگران حوزه زبان عربی و انگلیسی

55

آمار مقاالت پذیرفته نشده:

84

تعداد مقاالت در خصوص ادبیات مقاومت،
نقد و آسیب شناسی

93

نکته :از میان این مقاالت  15مقاله از کشورهای عراق ،لبنان ،سوریه و بحرین به دبیرخانه همایش ارسال شده است
ردیف

عناوین مقاالت برتر

ارائه دهنده

1

واكاوی هوش معنوی در سبك زندگی
سپهبد شهید قاسم سلیمانی

مریم جاللی نژاد

2

مؤلفه های قرآنی مقاومت در کالم
رهبر معظم انقالب

دکتر حسین محسنی

3

نقش استراتژیك سپهبد قاسم سلیمانی بر تغییر موازنه قدرت در منطقه وروابط بین الملل

محمد نبی اخالقی

4

االرض وطن :ثنائی ة الهدم والبناء
روایة حدثینی عن الخیام لفاتن المرا نموذجا

الدکتورة خدیجه شهاب
الجامعة اللبنانیة /لبنان

5

مقارعة االستکبار فی فکر اهل البیت علیهم السالم دراسة لغویة دعاءالثغور
لالعام السجاد علیه اسالمأنموذجاً

أ.م.د محم د
نوری املوسوی
أ.م .د نجال حمید مجید
جامعة بابل /عراق

6

Resistance in Khalil Hawi’s Poetries

Dr. Somaye
Amirabadi
Dr.Mohammad
Ghafourifar

7

شاخصههای پایداری در رمان» بین القصرین» اثر نجیب محفوظ

دکتر اهلل اکرم عباسی
دکتر محبوبه خراسانی

8

اعتراض به اشرافیگری در شعر انقالب اسالمی ایران

دکتر علی آسمند جونقانی
معصومه محمدنژاد

9

تصویرآفرینیهای جنگ در شش شعر نوجوان بیوک ملکی

دکتر امید وحدانی فر

25

گزارش تصویری از برگز اری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و رئیس همایش

دكتر علی بيگزاده معاون محترم توسعه مديريت
و منابع استانداری خراسانشمالی

گروه موسیقی ژیار

دکتر محمد وحیدی نماینده محترم مردم شریف بجنورد
و نائب رئیسکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

26

آقای افشین عالء شاعر مطرح و برجسته کشور

حجت االسالم و المسلمین نوری نماینده محترم ولی فقیه
در استان خراسانشمالی و امام جمعه بجنورد

دکترعینا...حاتمیجانشینفرماندهسپاهحضرتجواداالئمه(ع)خراسانشمالی

اختتامیه دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

27

رصـد رسانـهای
بررسی ،تحلیل وپایش اخبار منتشر شده
دومینهمایشادبیاتمقاومتدانشگاهکوثر
دررسانههاوفضایمجازی استانخراسانشمالی وکشور

دانشگاهکوثردرفضایمجازی

@kosaruni

روابـط عمـومی دانشگـاه کـوثر

دیماه 98

19

خبرگزاری ایرنا خراسان شمالی

همایش ملی ادبیات مقاومت در بجنورد برگزار میشود

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا،

وی اظهار داشت :ادبیات پایداری و مقاومت ،دالوری و شجاعت مردم

سپهبد شهید قاسم سلیمانی ،الگوی سبک زندگی سردار شهید ،جایگاه

شکوهمند ،استوار و پرصالبت است ،چه بسا بهترین تعریف از ادبیات

محورهای این همایش ملی را الگوها و مبانی فکری ،اعتقادی و سیاسی

شهید در مقابله با جنگ نرم ،نقش سردار دلها در ارتقای قدرت بازدارندگی
جبهه مقاومت ،نقش وی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسالم،

اهمیت وی در ایجاد وحدت در جبهههای اسالمی و راهبرد صیانت از

دستاوردهایسردارشهیدسپهبدقاسمسلیمانیعنوانکرد.

ی کند که دارای آهنگی
را در مقابل هجوم بیگانگان توصیف و ترسیم م 

مقاومت ،تجلی ستیز با بیداد و ستم ،با سالح ادبیات باشد.

حسینی افزود :از این رهگذر ادبیات مقاومت محمل خوبی برای ابراز
این جدال و دیالکتیک بین انسان و پیرامون بوده و هست؛ بنابراین

درون مایه آثار مقاومت ،ستیز با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همه

علیرضا حسینی ،نقش سردار سلیمانی در تغییر موازنه قدرت در منطقه

حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ایستادگی در برابر

منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال سپهبد شهید قاسم سلیمانی

رییسدانشگاهکوثربجنوردافزود:ضرورتپرداختنبهشعرمقاومتدرهر

ح های آمریکایی و اسراییلی در
و جهان اسالم ،نقش ایشان در ناکامی طر 

در منازعات منطقه را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.

وی اظهار داشت :شرکت کنندگان در همایش ملی ادبیات مقاومت به

ن های ضدآزادی است.
جریا 

دورهای از ادوار تاریخ احساس میشود ،این نوع ادبی به دلیل برخورداری
از عواطف ملی و میهنی میتواند به خوبی نشانگر گذشته درخشان ادبیاتی

شناخت و بررسی مؤلف ه ها و کارکردهای مختلف ادبیات مقاومت در

باشد که شاعران مثل همیشه طالیهداران عرصه زبان و قلم آن به حساب

ت ها ،مرتبط با ادبیات مقاومت خواهند پرداخت.
فرهنگها و قومی 

آینده برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه این همایش

آثار منظوم و منثور پرداخته و از دیگر سو به تبیین و بررسی انگار ه ها،

ی آیند .وی گفت :این همایش ملی در تاریخ  ۲۲و  ۲۳خردادماه سال
م 

حسینی افزود :امید است این همایش با بهرهگیری از اندیش ه ها و آثار

تا  ۳۰اردیبهشت ماه است .حسینی اظهار داشت :مقاله های برتر این

ق های جدید به روی ادبیات متعهد شود.
راهگشای اف 

دانشگاه کوثر بجنورد ،ویژه دختران ،سال  ۹۱با هفت رشته و جذب ۲۵۰

هنرمندان و صاحبنظران ،از غنایی درخور توجه برخوردار شود و بتواند

رییس دانشگاه کوثر بجنورد گفت :فطرت انسان هیچگاه با ظلم و ناراستی

همایش در پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم ISCبه ثبت خواهد رسید.

دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و اکنون رتبه دوم دانشجو را در

سازگاری نداشته و ندارد و از طرفی شرایطی چون اختناق ،استبداد و

بین دانشگاه های تک جنسیتی کشور دارد.

ی دهد و هنگامی
می آورد که این ناسازگاری را به طرق مختلف نشان م 

پایه و فنی و مهندسی این دانشگاه زیر نظر  ۵۴استاد و عضو هیات علمی

غصب قدرت و سرمای ه های سرزمینی نوعی ناسازگاری در وجود او پدید

ی گیرد.
که این ناسازگاری را در قالب کلمات بریزد ،ادب مقاومت شکل م 

هم اکنون افزون بر سه هزار دانشجو در سه دانشکده علوم انسانی ،علوم

تحصیل می کنند.

29
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خبرگزاریشبستان

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی
دکتر علیرضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شبستان،
محورهای این همایش را شامل ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی،
ادبیات مقاومت و مطالعات مردم شناسی ،ادبیات مقاومت ،فرهنگ
عامه و ادبیات شفاهی ،ادبیات مقاومت و نقد اسطوره شناختی،
ادبیات مقاومت و زبــان شناسی ،ادبیات مقاومت و مطالعات

فرهنگی ،ادبیات مقاومت و نشانه شناسی ملی و قومی ،ادبیات

مقاومت و وحدت ملی و قومی ،ادبیات مقاومت و ادبیات حماسی،
ادبیات مقاومت و مبانی انسان شناسی و ادبیات مقاومت عنوان کرد.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد ،دیگر محورهای این همایش را ادبیات

مقاومت و مضامین دینی ،ادبیات مقاومت ،نقد و آسیب شناسی،
ادبیات مقاومت و نقش زنان ،ادبیات مقاومت و ادبیات کودک و

نوجوان ،ادبیات مقاومت و مطالعات بینامتنی ،ادبیات مقاومت و
نقش مدافعان حریم و حرم ،ادبیات مقاومت و فناوریهای نوین
رسانهای ،ادبیات مقاومت و جنگ نرم ،ادبیات مقاومت و تحلیل

محتوای سبک کتب درسی معرفی کرد.

وی محور ویژه شهید سپهبد سلیمانی را نیز شامل الگوها و مبانی

فکری ،اعتقادی و سیاسی شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،الگوی

سبک زندگی شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،جایگاه شهید سپهبد
قاسم سلیمانی در مقابله با جنگ نرم ،نقش شهید در ارتقای قدرت
بازدارندگی جبهه مقاومت ،نقش قاسم سلیمانی در ارتقای صلح و

امنیت منطقه و جهان اسالم ،نقش شهید سلیمانی در ایجاد وحدت در
جبهههای اسالمی ،راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد قاسم

سلیمانی ،نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در تغییر موازنه قدرت در
منطقه و جهان اسالم ،نقش شهید سپهبد قاسم سلیمانی در ناکامی
طرحهای آمریکایی و اسرائیلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی

فعال شهید سپهبد قاسم سلیمانی در منازعات منطقه دانست.

دکتر حسینی ،افزود :فطرت انسان هیچگاه با ظلم و ناراستی سازگاری

نداشته و ندارد و از طرفی شرایطی چون اختناق ،استبداد و غصب
قدرت و سرمایههای سرزمین ،نوعی ناسازگاری در وجود او پدید می

ی دهد و هنگامی
آورد كه این ناسازگاری را به طرق مختلف نشان م 
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كه این ناسازگاری را در قالب كلمات بگنجاند ،ادبیات مقاومت شكل
ی گیرد .وی افزود :ادبیات پایداری و مقاومت ،دالوری و شجاعت
م 

ی نماید كه دارای
مردم را در مقابل هجوم بیگانگان توصیف و ترسیم م 

آهنگی شكوهمند ،استوار و پرصالبت است؛ چه بسا بهترین تعریف از
ادبیات مقاومت ،تج ّلی ستیز با بیداد و ستم ،با سالح «ادبیات» باشد.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد در خصوص اهمیت و ضرورت همایش گفت:

ضرورت پرداختن به شعر مقاومت در هر دور ه ای از ادوار تاریخ احساس
میشود و این نوع ادبی به دلیل برخورداری از عواطف ملی و میهنی می

تواند به خوبی نشانگر گذشته درخشان ادبیاتی باشد كه شاعران مثل
همیشه طالیهداران عرصة زبان و قلم آن به حساب میآیند.

وی مزایای شرکت در این همایش را شامل دریافت پذیرش مقاله

همایش بین المللی پس از تایید نهایی و بارگذاری آن روی وب
سایت ،ارائه گواهینامه حضور در همایش ،امکان چاپ مقاالت در
مجالت  ISIمعتبر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،اهدای جوائز

نفیس به مقاالت برتر ،شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از

مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر ،استفاده و بهره مندی از
هدایا و پکیج همایش ،آشنایی با چهره های برتر علمی ملی و بین
المللی ،قابلیت بهره مندی از گواهی نامه های بین المللی ،دریافت
گواهی نامه های دارای هولوگرام ،شرکت در کارگاه های آموزشی،

همایش دارای مجوز رسمی وزارت علوم ،امکان ثبت نام به صورت

حضوری و غیرحضوری و صدور گواهینامه پذیرش مقاالت به دو زبان
فارسی و انگلیسی به تعداد نویسندگان هر مقاله عنوان کرد.
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خبرگزاری ایسنا خراسان شمالی

برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت در دانشگاه کوثر بجنورد
ایسنا/خراسان شمالی رئیس دانشگاه کوثر بجنورد از برگزاری دومین
همایش ملی ادبیات مقاومت در این دانشگاه خبر داد.

دکتر علیرضا حسینی در نشست خبری که در  22دی ماه در محل
این دانشگاه برگزار شد ،با اشاره به اینکه اولین همایش ملی ادبیات
مقاومت در سال  ۹۶و با استقبالی مطلوب به میزبانی این دانشگاه

برگزار شد ،افزود :این همایش امسال با به شهادت رسیدن سردار

سلیمانی متقارن شد و به این دلیل محوریت همایش ،سیره و روش
این سردار سرافراز اسالم منظور شده است.

نیز پیشبینی میشود که آثار بیشتری به دبیرخانه ارسال شود.

وی زمان برگزاری همایش را  ۲۲و  ۲۳خرداد ماه  ۹۹عنوان کرد و

حسینی بیان کــرد :بزرگترین ویژگی ســردار سلیمانی اقتدار،

اردیبهشت ادامه دارد.

شود تا فضای گفتمانسازی برای نسل جدید در این زمینه فرهنگی

افزود :برای ارسال آثار فراخوان داده شده و مدت زمان ارسال ،تا ۳۰

مردمداری و وفاداری است و این ویژگیها باید به نسل جوان منتقل

حسینی تاکید کرد :در نخستین دوره این همایش ۳۵۰ ،اثر به

فراهم شود.

وی ادامه داد :از کشورهای هند ،عراق و سوریه نیز در اولین همایش

ملی هستند و چندین بار آثار ارسال شده مورد بررسی قرار خواهد

دبیرخانه ارسال شد و  ۱۱۰اثر پذیرفته شد.

ملی ادبیات مقاومت آثار خود را ارسال کرده بودند و در دومین همایش

دیماه 98

22

رئیس دانشگاه کوثر بجنورد تصریح کرد :داوران این همایش نیز،
گرفت.

خبرگزاری طهران

المؤتمر الوطنی الثانی لألدب المقاوم حول الشهید قاسم سلیمانی
سیعقد مؤتمر األدب المقاوم" الوطنی الثانی بمحوریة الرائد الفریق

المزایا العلمیة واستالم شهادة المؤتمر.

الشهید قاسم سلیمانی یوم األربعاء  6كانون الثانی  2021حتى

الكود الخاص بالمؤتمرICRL02 :

خراسان الشمالیة (لألخوات) وبرعایة سیفیلیكا فی مدینة بجنورد

المنظم :جامعة كوثر ،جامعة كوثر خراسان الشمالیة (لألخوات)

الخمیس  7كانون الثانی  2021من قبل جامعة كوثر وجامعة كوثر
اإلیرانیة.

رسمیا ،ستتم فهرسة جمیع مقاالت هذا
ونظرا النعقاد هذا المؤتمر
ً
ً

المؤتمر فی موقع  Civilicaباإلضافة إلى اتحاد المحتوى الوطنی،

ویمكنكم تقدیم مقاالتكم بثقة تامة لهذا المؤتمر لالستفادة من

المجاالت التی یتم تناولها :األدب
وبرعایة سیفیلیكا

المدینة :بجنورد

واهم المحاور التی سیتناولها المؤتمر كما موضح فی اإلعالن أدناه:
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خبرگزاری بین المللی قرآن

بجنورد ،میزبان دومین همایش ملی ادبیات مقاومت میشود
رئیس دانشــگاه کوثــر بجنــورد از برگزاری دومین همایش ملی

دبیرخانه ارســال شد و  110اثر پذیرفته شد.

دکتر علیرضا حسینی در نشست خبری که در  22دیمــاه در محل این

همایــش ملی ادبیات مقاومت آثار خود را ارســال کرده بودند و در

مقاومت در ســال  96و با اســتقبالی مطلوب به میزبانی این دانشــگاه

ارسال شود.

ادبیات مقاومت در این دانشگاه خبر داد.

دانشــگاه برگزار شــد ،با اشــاره به اینکه اولیــن همایش ملی ادبیات

برگزار شد ،وی افــزود :ایــن همایش امســال با به شــهادت رسیدن

سردار سلیمانی متقارن شد و به این دلیــل محوریت همایش ،ســیره
و روش این سردار سرافراز اسالم منظور شده است.

دومین همایــش نیز پیشبینی میشــود که آثار بیشتری به دبیرخانه
حسینی بیان کــرد :بزرگترین ویژگی ســردار سلیمانی اقتدار،
مردمداری و وفاداری است و ایــن ویژگیها باید به نســل جــوان

منتقل شود تا فضای گفتمانسازی برای نسل جدید در این زمینه

وی زمــان برگــزاری همایــش را  22و  23خردادمــاه  99عنــوان

فرهنگی فراهم شود.

ارسال ،تا  30اردیبهشت ادامه دارد.

نیــز ،ملی هســتند و چندین بار آثار ارسالشده موردبررسی قرار

کــرد و افــزود :برای ارســال آثار فراخوان دادهشــده و مدتزمان

حســینی تأکید کرد :در نخستین دوره این همایش 350 ،اثر به
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وی ادامــه داد :از کشــورهای هنــد ،عراق و ســوریه نیز در اولین

رئیس دانشــگاه کوثر بجنــورد تصریح کرد :داوران ایــن همایــش

خواهد گرفت.
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روز نامه اتفاقیه

دانشگاه کوثر ،میزبان همایش ملی ادبیات مقاومت

رئیس دانشــگاه کوثــر بجنــورد از برگزاری دومین همایش ملی

دبیرخانه ارســال شد و  110اثر پذیرفته شد.

دکتر علیرضا حسینی در نشست خبری که در  22دیمــاه در محل این

همایــش ملی ادبیات مقاومت آثار خود را ارســال کرده بودند و در

مقاومت در ســال  96و با اســتقبالی مطلوب به میزبانی این دانشــگاه

ارسال شود.

ادبیات مقاومت در این دانشگاه خبر داد.

دانشــگاه برگزار شــد ،با اشــاره به اینکه اولیــن همایش ملی ادبیات

برگزار شد ،وی افــزود :ایــن همایش امســال با به شــهادت رسیدن

سردار سلیمانی متقارن شد و به این دلیــل محوریت همایش ،ســیره
و روش این سردار سرافراز اسالم منظور شده است.

وی ادامــه داد :از کشــورهای هنــد ،عراق و ســوریه نیز در اولین

دومین همایــش نیز پیشبینی میشــود که آثار بیشتری به دبیرخانه
حسینی بیان کــرد :بزرگترین ویژگی ســردار سلیمانی اقتدار،
مردمداری و وفاداری است و ایــن ویژگیها باید به نســل جــوان

منتقل شود تا فضای گفتمانسازی برای نسل جدید در این زمینه

وی زمــان برگــزاری همایــش را  22و  23خردادمــاه  99عنــوان

فرهنگی فراهم شود.

ارسال ،تا  30اردیبهشت ادامه دارد.

نیــز ،ملی هســتند و چندین بار آثار ارسالشده موردبررسی قرار

کــرد و افــزود :برای ارســال آثار فراخوان دادهشــده و مدتزمان

حســینی تأکید کرد :در نخستین دوره این همایش 350 ،اثر به

رئیس دانشــگاه کوثر بجنــورد تصریح کرد :داوران ایــن همایــش

خواهد گرفت.
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خبرگزاری فارس

دومین همایش ملی «ادبیات مقاومت» به یاد شهید سلیمانی در بجنورد برگزار میشود
به گــزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابــط عمومی
دانشگاه کوثر ،علیرضا حسینی رئیس این دانشگاه درباره دومین

همایش ملی ادبیات مقاومت اظهار کرد :دومین همایش ملی ادبیات
مقاومت در دو محور عام و ویژه برگزار میشود که در بخش ویژه آن،

محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در نظر گرفتهشده است .وی
افزود :دانشگاه کوثر در حالی به استقبال دومین همایش ملی ادبیات

مقاومت میرود که برگزاری بسیار موفق نخستین دورهٔ این همایش

را در کارنامهٔ خود دارد و این همایش با محوریت ادبیات مقاومت،

گامی مؤثر جهت سازماندهی فرهنگ مقاومت برداشت و دانشگاه
وظیفه و رسالت دانشگاهی خود را در این زمینه انجام داد.

اقتدار ،مردمداری ،حقطلبی ،وفاداری ،والیت مداری و ایثار است.

وی ادامــه داد :فضای جدید گفتمانی ،ساختار همایش را تحت

رئیس دانشگاه کوثر افزود :برگزارکنندگان همایش پس از تصویب موضوع

تأثیر خود قرارداد و با شکستن مرزهای زمانی و مکانی ،به آن وجهه

( ،)iscمحورهای اصلی همایش را اعالم کردند ،اما شهادت سردار رشید

ترغیب کرد تا شخصیت و سلوک اخالقی ،سیاسی ،مردمی و انقالبی

دومین همایش ادبیات مقاومت در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
اسالم،سپهبدحاجقاسمسلیمانی ،گفتمانخاصی درفضای ایدئولوژیک
ایراناسالمیرقمزدکهاینگفتمانویژه،الگوییجدیدازفرهنگمقاومت

را در سطح ملی و بینالمللی معرفی میکند که بزرگترین ویژگی آن،
بهمن 98

7

بینالمللی و جهانی بخشید که این ُرخداد ،برگزارکنندگان همایش را

شهید عالیمقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی را بهعنوان محوریت اصلی

و ویژه همایش اعالم کرده تا ضمن ادای احترام به این شخصیت بزرگ،

خدمتی هرچند ناچیز نسبت به این سردار بزرگوار انجام داده باشند...

آوای ایرانیان

دومین همایش ملی ادبیات مقاومت برگزار می شود
دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی مقام قاسم
سلیمانی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار آوای ایرانیان ،دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

با محوریت شهید عالی مقام قاسم سلیمانی در دانشگاه کوثر(ویژه
خواهران) برگزار می شود.

همایش ملی ادبیات مقاومت در تاریخ  ۲۲و  ۲۳خرداد ماه  ۱۳۹۹در
دانشگاه کوثر(ویژه خواهران) واقع در خراسان شمالی ،بجنورد برگزار

می شود.

گفتنی است :آخرین مهلت ارسال مقاالت به دومین همایش ملی ادبیات

مقاومت با محوریت شهید عالی مقام قاسم سلیمانی  ۳۰اردیبهشت ماه
 ۱۳۹۹می باشد.
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همایش ملی «ادبیات مقاومت» با محوریت «شهید حاج قاسم سلیمانی» برگزار می شود

دکتر «علیرضا حسینی» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از

و اسراییلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال شهید سپهبد

برگزاری همایش ملی «ادبیات مقاومت» با محوریت «شهید حاج قاسم

قاسم سلیمانی در منازعات منطقه از جمله موضوعات این بخش به

و برای دومین دوره به میزبانی دانشگاه کوثر بجنورد برگزار می شود.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد ،الگوها و مبانی فکری ،اعتقادی و سیاسی

سلیمانی» در بجنورد خبر داد و گفت :این همایش به صورت مجازی

شمار می رود.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد با بیان اینکه  220مقاله به دبیرخانه این

این شهید ،الگوی سبک زندگی و جایگاه این سردار اسالم در مقابله با

سوریه ،عراق و بحرین دریافت شده است.

مقاومت را به دیگر محورهای بخش ویژه شهید سلیمانی افزود.

همایش رسید ،افــزود :از این تعداد  15مقاله از کشورهای لبنان،

جنگ نرم و نقش شهید سلیمانی در ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه

ادبیاتمقاومتدرآثار
ویشناختوبررسیمؤلف ههاوکارکردهایمختلف ّ

وی با بیان اینکه در بخش عام این همایش هم  25محور اعالم شده

با ادبیات مقاومت را از جمله اهداف برگزاری این همایش معرفی کرد.

مردم شناسی ،فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی ،نقد اسطوره شناختی،

ت های مرتبط
منظوم و منثور و تبیین و بررسی انگار ه ها ،فرهنگها و قومی 

حسینی با بیان اینکه برای این همایش  10محور در بخش ویژه شهید

است ،موضوعات آن را ادبیات مقاومت و مطالعات تطبیقی ،مطالعات
زبان شناسی ،مطالعات فرهنگی ،نشانه شناسی ملی و قومی ،وحدت

سپهبد سلیمانی اعالم شده است ،بیان کرد :نقش شهید سلیمانی در

ملی و قومی ،ادبیات حماسی ،مبانی انسان شناسی و فرهنگ و تاریخ

وحدت در جبهههای اسالمی ،راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید

حسینی با بیان اینکه در این همایش مجازی ،مقاالت انتخابی در قالب

ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسالم ،نقش این شهید در ایجاد

سپهبد قاسم سلیمانی ،نقش شهید در تغییر موازنه قدرت در منطقه
ح های آمریکایی
و جهان اسالم ،نقش این سردار اسالم در ناکامی طر 

ایران باستان معرفی کرد.

سه پنل ارائه می شود ،گفت :مقاله های برتر این همایش در پایگاه

اسنادی علوم جهان اسالم  ISCثبت می شود.
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معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

برگزاری دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت
شهید عالی مقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دانشگاه کوثر بجنورد
مخاطبین به تصویر بکشند ادبیات بطور عام و شعر بگونه خاص
است که شاعران توانستهاند هنرمندانه احساسات و عواطف
صادقانه وجدانی خود را با هنر شعر به تصویر بکشند.
ضرورت پرداختن به شعر مقاومت در هر دوره ای از ادوار تاریخ
احساس میشود .این نوع ادبی به دلیل برخورداری از عواطف
ملی و میهنی میتواند به خوبی نشانگر گذشته درخشان ادبیاتی
باشد که شاعران مثل همیشه طالیه داران عرصه زبان و قلم آن به
حساب میآیند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه کوثر ،دومین همایش ملی

ادبیات مقاومت از آنجا که بیانگر درد و رنجهایی است که در

ادبیات مقاومت با محوریت ویژه سردار شهید سپهبد حاج قاسم

برهههای تاریخی بر ملت ها و یا بخشی از آن ها میگذرد ،پیوسته

سلیمانی در دانشگاه کوثر برگزار می گردد .دانشگاه کوثر بجنورد

از جایگاه مهمی برخوردار است و ضرورت پرداختن به آن همواره

در نظر دارد با برگزاری همایش ملی «ادبیات مقاومت» از یک

احساس میشود .حس عمومی آن زمان ،هر کسی را ناخودآگاه

ادبیات
سو به شناخت و بررسی مؤلفه ها و کارکردهای مختلف
ّ

به حوزه دفاع از مـیهن تحریک میکرد و شاعران با برخورداری

مقاومت در آثار منظوم و منثور پرداخته و در ادامه به تبیین

از روحیه ملی گرایی و حس تعهد به وطن ،همچنان در جایگاه

و بررسی انگاره ها ،فرهنگ ها و قومیتها مرتبط با ادبیات

واالی خود ثابت قدم ماندند .در این راه شاعران با بروز عواطف و

مقاومت میپردازد .امید است که با بهره گیری از اندیشهها و آثار

احساسات میهن پرستانه از قافله شعرا دور نماندند و با استفاده

توجه برخوردار شود
هنرمندان و صاحب نظران ،از غنایی در خور ّ

از شعرشان ،گام به حمایت از مدافع وطن و آزادی پرداختنـد.

متعهد شود.
ادبیات
ّ
و بتواند راه گشای افق های جدید به روی ّ

ادبیات پایداری و مقاومت ،دالوری و شجاعت مردم را در مقابل

شاعر است ناگزیر نمود مفاهیم مقاومت در آثار و تراوشات شاعرانه

هجوم بیگانگان توصیف و ترسیم می نماید که دارای آهنگی

امری طبیعی و قابل توقع می نماید .لذا با برگزاری همایشها و

شکوهمند ،استوار و پرصالبت است؛ چه بسا بهترین تعریف از

نشستهای علمی در حوزه ادبیات مقاومت به بررسی ویژگیهای

ادبیات مقاومت ،تج ّلی ستیز با بیداد و ستم ،با سالح «ادبیات»

ادبیات مقاومت و تاریخچه آن در دنیا ،جهان اسالم پرداخته

باشد .از این رهگذر ادبیات مقاومت محمل خوبی برای ابراز این

میشود و با تبیین افکارشان به گونه ای دقیقتر الگوها و انگارههای

جدال و دیالکتیک بین انسان و پیرامونش بوده و هست؛ بنابراین

زبانی ،قومی و فرهنگی آنها مورد کنکاش قرار می گیرد.

درون مایه آثار مقاومت ،ستیز با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی

زمان :چهارشنبه  ۱۷دی ماه  ۱۳۹۹ساعت  ۹صبح

در همه حوزههای سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و

خراسان شمالی ،بجنورد ،دانشگاه کوثر

ایستادگی در برابر جریان های ضد آزادی است .به عبارت دیگر

لینک ورود به همایش:

میتوان بیان داشت از جمله زمینههایی که انسان ها توانستهاند

icrl/https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub1

مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و جور زمانه و ظالمین را برای
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 ۲۲۰مقاله به دومین همایش ملی «ادبیات مقاومت» رسید

به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ «علیرضا حسینی» امروز یک

خردادماه سال  99برگزار شود ،گفت :اما بنا بر درخواست متقاضیان،

ملی «ادبیات مقاومت» با محوریت «شهید حاج قاسم سلیمانی» در

اینکه این همایش صبح روز چهارشنبه هفدهم دی ماه از ساعت  9صبح

شنبه ( 14دی ماه) در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری همایش

بجنورد خبر داد و گفت :این همایش به صورت مجازی و برای دومین
دوره به میزبانی دانشگاه کوثر بجنورد برگزار می شود.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد با بیان اینکه  220مقاله از ایران و چهار کشور

مهلت شرکت در همایش و ارسال مقاله سه دوره تمدید شد .وی با بیان

در محل سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار می شود ،افزود :با
توجه به شرایط کرونایی و ضرورت عدم تجمع ،تعداد محدودی برای

این همایش دعوت شده اند و مابقی عالقه مندان از طریق فضای

منطقه به دبیرخانه این همایش رسیده است ،افزود :از این تعداد15 ،

اسکای روم می توانند در این برنامه حضور یابند.

وی با بیان اینکه این همایش در دو بخش ویژه «شهید حاج قاسم

«افشین عال» و «قاسم صرافان» معرفی کرد و افزود :در این همایش

مقاالت با کیفیتی دریافت شده که تالش می کنیم مقاالت برگزیده در

معرفی می شود.

اولین همایش ادبیات مقاومت در سال  96ما را مصمم کرد تا دومین

سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت منطقه و جهان اسالم ،نقش این شهید

مقاله از کشورهای لبنان ،سوریه ،عراق و بحرین دریافت شده است.

سلیمانی» و بخش عام برگزار می شود ،اظهارکرد :در هر دو بخش

مجالت معتبر هم به چاپ برسد .حسینی با بیان اینکه برگزاری موفق
دوره آن را هم برگزار کنیم ،افزود :در شروع کار بخش ویژه نداشتیم

اما پس از شهادت سردار سلیمانی بنا شد با توجه به شخصیت واال و

بزرگوار این شهید واالمقام و ضرورت فعالیت پژوهشی در این راستا،
بخش شهید سلیمانی را به عنوان بخش ویژه این همایش اضافه کنیم.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد با اشاره به اینکه این همایش قرار بود

حسینی از جمله مهمانان ویژه این همایش را شاعران آیینی از جمله
 20مقاله ارائه خواهد شد که در نهایت چهار مقاله برتر انتخاب و

وی از جمله محورهای بخش ویژه شهید سپهبد سلیمانی را نقش شهید
در ایجاد وحدت در جبهههای اسالمی ،راهبرد صیانت از دستاوردهای

شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،نقش شهید در تغییر موازنه قدرت در
ح های
منطقه و جهان اسالم ،نقش این سردار اسالم در ناکامی طر 

آمریکایی و اسراییلی در منطقه خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال شهید

سپهبد قاسم سلیمانی در منازعات منطقه اعالم کرد....
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خبرگزاری ایسنا خراسان شمالی

ارسال  ۱۵اثر از کشورهای مختلف به همایش ملی مقاومت

ایسنا/خراسان شمالی رئیس دانشگاه تک جنسیتی کوثر بجنورد

بود ،استقبال بسیار خوبی را به خود اختصاص داد و بیش از  ۷۰اثر در

آکادمیک به سردار سلیمانی پرداخته است.

دبیر علمی دومین همایش ملی ادبیات مقاومت ،افزود :مقاالت

گفت :دانشگاه کوثر اولین دانشگاهی است که بصورت علمی و
علیرضا حسینی ۱۴ ،دی ماه ،در نشست خبری با اصحاب رسانه با

ارسالی از سوی دو داور بررسی شد و در صورت مغایرت در نظر دو

سردار حاج قاسم سلیمانی که در این دانشگاه برگزار شد ،با اشاره به اینکه

با سه داور مورد بررسی قرار گرفتند .وی با اشاره به اینکه به نسبت

محوریت دومین همایش ادبیات ملی مقاومت با محوریت ویژه شهید
دانشگاه کوثر بجنورد اولین دانشگاهی است که به صورت علمی و آکادمیک

به سردار دلها پرداخته است ،افزود :اولین همایش ملی ادبیات مقاومت در

سال  ۱۳۹۶برگزار شد و به دلیل اینکه موفقیت خوبی در نخستین همایش

ملی ادبیات مقاومت برای قشر روشنفکر و تحصیل کرده و دانشگاهی کشور
و دانشگاه کوثر به دست آمد ،دومین همایش ملی ادبیات مقاومت را برگزار
کردیم.

داور ،از قضاوت داور سوم بهره برده شد که در این راستا  ۳۵مقاله،

بسیاری از همایشها که در سال جاری با شیوع کرونا برگزار شد ،این

همایش بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ،تصریح کرد :تاکنون از
تعداد  ۲۲۰اثر ارسالی به دبیرخانه ،حدود  ۷۴اثر پذیرش نهایی شدند

که از این تعداد  ۶۰مقاله کامل و  ۲۰چکیده پذیرش شده است.

حسینی با اشاره به اینکه به نسبت اولین دوره همایش ملی ادبیات

مقاومت ،استقبال از این همایش مناسب بوده است ،اظهار کرد :برای

وی با بیان اینکه  ۱۵اثر از کشورهای سوریه ،لبنان ،عراق و بحرین

داوری مقاالت ارسالی به دبیرخانه از داوران دارای سطح علمی باال

رعایت پروتکلهای بهداشتی ،همایش به صورت مجازی و حضوری

تهران ،شاهد ،فردوسی مشهد ،قم ،بوشهر ،بجنورد ،کوثر بودند.

نیز به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است ،افزود :به دلیل
برگزار میشود .حسینی با اشاره به اینکه دومین همایش ملی ادبیات

مقاومت در دو محور عام و یک محور ویژه برگزار میشود ،ادامه داد:
محور ویژه این همایش که با موضوع شهید«حاج قاسم سلیمانی»

38

حال حاضر با این محوریت به دبیرخانه همایش رسیده است.

استفاده شده است که داوران حاضر در این همایش از دانشگاههای
رئیس دانشگاه کوثر بجنورد در پایان با اشاره به اینکه از  ۳۸داور در

بررسی مقاالت ارسالی به دبیرخانه استفاده شده است ،افزود :سه
داور استاد تمام ۱۰ ،دانشیار و مابقی داوران استادیار بودند....
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وزیر علوم در پیامی به دومین همایش ملی ادبیات مقاومت تأکید کرد:

ادبیات پایداری؛ عنصری گفتمانساز و انسجام بخش برای ایجاد پویایی

دکتر منصور غالمی ،وزیــر علوم ،تحقیقات و فناوری در پیامی
به دومین همایش ملی ادبیات مقاومت ،گفت :ادبیات پایداری
عنصری گفتمانساز و انسجام بخش برای ایجاد پویایی در بین جبهه
آزادیخواهان در مسیر مبارزه با ظلم و ستم است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه کوثر،
آئین افتتاحیه دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت سردار
سپهبد شهید قاسم سلیمانی ،با قرائت پیام وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری توسط دکتر علیرضا حسینی رئیس دانشگاه کوثر و رئیس
همایش مذکور آغاز به کار کرد.
متن کامل پیام دکتر غالمی به شرح زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
به گواهی تاریخ و در بستر پر فراز و نشیب دگرگونیهای اجتماعی-
تاریخی ،انسانهای بزرگ و فرزانهای ظهور کردهاند که توانستهاند
با تکیه بر عقل و عشق ،در بزنگاههای مهم چراغ و راهنمایی برای
دیگران شوند .بیگمان در کنار دو گوهر خرد و عشق ،شجاعت،
درایت ،فداکاری و ایثار نقش بی بدیلی در تعالی جامعه دارد که از
وجوه ممیزه انسانهای آزاده است.
ادبیات پایداری عنصری گفتمانساز و انسجام بخش برای ایجاد پویایی
در بین جبهه آزادی خواهان در مسیر مبارزه با ظلم و ستم است .به مدد

عناصر و مؤلفههای هویتساز خود به تقویت روحیه مقاومت ،ایستادگی
و امید به پیروزی کمک میکند .این ادبیات دارای ساختاری اقتضائی و
متناسب با شرایط زمانه فراز و فرودهایی دارد که دال و کانون مرکزی آن
گفتمان مبارزه و مقاومت است .بیگمان قلمرو ادبیات پایداری مختص
مردان نیست و در این میان نمیتوان حضور بانوان فرهیخته را نادیده
انگاشت؛ گواه آن تاریخ پر فراز و فرود دفاع مقدس ملت بزرگ ایران است
که مشحون از حضور زنان و مادران شجاع و ایثارگری است که به اقتضای
شرایط دوشادوش مردان نقش آفرین بودند.
ادبیات مقاومت پیوسته زنده و پویاست چون قهرمانانی همچون
سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی با اعتقادات و اقدامات خودشان
اسطوره آفرینی نموده و به نماد مقاومت تبدیل شدهاند؛ و در اندیشه
و بیان شاعران و ادبا تجلی پیدا کردهاند .ادبیات قهرمانان مقاومت
همواره نوید دهنده پیروزی در آینده و ترسیمگر راه آزادی خواهد
بود .شهیدان گلگون کفن با شهادت خود بدل به نماد آزادگی ،امید و
ایستادگی شدهاند که رسالت ادبیات
مقاومت را در بازنمائی رشادتهای آنها دوچندان ساخته است.
اینجانب ضمن تشکر از همه دست اندرکاران این اقدام پسندیده،
برای همه حاضران در این همایش علمی آرزوی تن درستی و مزید
توفیقات دارم.

39
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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

ادبیات حماسی و پایداری ،بخش ارزشمندی از ادبیات ماست

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان

امیدبخش است و به جای تولید یأس ،امید تولید می کند.

ادبیات آن معنا می شود ،گفت :ادبیات حماسی و پایداری بخش

که نگاه کانونی چیست و باید بر چه نقطه ای تمرکز کرد ،ادامه داد:

اینکه وضعیت تمدنی یک جامعه بر مبنای تولیدات فرهنگی و حوزه
ارزشمندی از ادبیات ماست.

بخش ویژه این همایش بر شخصیتی متمرکز است که جایگاه واالیی

به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ «غالمرضا غفاری» صبح

در دل و قلب همه مردم دارد و همه باید نسبت به پاسداشت این

ملی ادبیات مقاومت با محوریت ویژه شهید «حاج قاسم سلیمانی» که

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،حاج

امروز چهارشنبه ( 17دی ماه) در مراسم آغاز به کار دومین همایش

با جمعیت محدود در سالن اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار شد،
به صورت مجازی در این همایش حضور یافت و گفت :امروزه وقتی

پژوهشگران می خواهند گذشته جامعه ای را واکاوی کرده و به گذشته و

شهید واالمقام ،احساس مسئولیت کنیم.

قاسم سلیمانی را یک سرمایه خواند و بررسی ابعاد شخصیتی این
مرد بزرگ تاریخ را وظیفه همه به ویژه قشر دانشگاهی دانست.

گفتنی است؛ این همایش در دو بخش ویژه «شهید حاج قاسم

حال جوامع انسانی معنا بخشند ،به ادبیات آن جوامع رجوع می کنند.

سلیمانی» و بخش عام برگزار می شود که  220مقاله از ایران و چهار

اینکه در حقیقت وضعیت تمدنی یک جامعه بر مبنای تولیدات فرهنگی

مقاله از کشورهای لبنان ،سوریه ،عراق و بحرین دریافت شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان
و حوزه ادبیات آن معنا می شود ،اظهارکرد :هر چه این تولیدات فاخرتر

باشد و ما بهره مندتر باشیم ،نشان از جایگاه ویژه ما در این حوزه دارد.
وی با اشاره به اینکه ادبیات حماسی و پایداری بخش ارزشمندی از

ادبیات ماست ،بیان کرد :این ادبیات ،نگاه انفعال گرایانه ندارد بلکه

40

غفاری با بیان اینکه نگاه به آینده برای آحاد جامعه مشخص می کند

کشور منطقه به دبیرخانه این همایش رسیده که از این تعداد15 ،

در همایش یک روزه امروز  20مقاله ارائه خواهد شد که در نهایت

چهار مقاله برتر انتخاب و معرفی می شود و مقاله های برتر این
همایش در پایگاه اسنادی علوم جهان اسالم  ISCثبت می شود

ضمن اینکه مقاالت برتر در قالب کتاب هم به چاپ می رسد.
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همایش ملی ادبیات مقاومت با ارائه آثاری از چهار کشور در بجنورد آغاز شد
به تصویر کشیدن در این حوزه دارد.

غفاری قابلیت ها و توانمندی های شهید سلیمانی را مرجع و الگو برای
جوانان دانست و گفت :عرصه هنر باید این مسیر و نگاه را زنده نگاه دارد.

افشینعالشاعرمعاصرونویسندهکودکونوجواننیزدراینآیینگفت:غنای

زبانپارسیعالمیرابهشگفتیواداشتهاست،چهبسابزرگانیکهحتیزبان
فارسیرانمیدانندوقتیشعرشاعرانرامیشوندبهوجدمیآیند.

وی افزود :زبان پارسی نعمتی الهی است که باید از آن صیانت کنیم،
این زبان جزو معدود زبان هایی است که در گذر زمان مفهموم خود را از

بجنورد -ایرنا -همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت ویژه شهید

حاج قاسم سلیمانی با ارائه  15اثر از چهار کشور و با حضور شاعران

برجسته کشوری ،پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان روز چهارشنبه

در بجنورد آغاز شد.

معاون فرهنگی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت مجازی در
این آیین گفت :ادبیات ،میراث و نماد هویتی هر ملت و جامعه است و

پژوهشگران و محققان اگر می خواهند پی به گذشته یک ملت ببرند به
سراغ ادبیات گذشته می روند.

دکتر غالمرضا غفاری افزود :اگر می خواهیم جامعه ای را واکاوی
کنیم باید به ادبیات آن رجوع کنیم زیراکه ادبیات هر جامعه ای با
فرهنگ و نگاه آن جامعه عجین شده است.

وی با بیان اینکه داشته های هر ملت در ادبیات آنان به چشم می

خورد اظهار داشت :وضعیت تمدن یک جامعه بر تولیدات حوزه
ادبیات آن جامعه تاثیرگذار است ،هر چه ادبیات ملتی فاخرتر باشد

آن جامعه در آن دوران از تمدن و جایگاه باالتری نیز برخوردار است.

وی افزود :ادبیات حماسی و مقاومت بخش ارزشمند و مهمی از
ادبیات ما را تشکیل می دهد ،جهت گیری امید بخش و حرکت رو به
جلو در این ادبیات دیده می شود.

معاون فرهنگی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :رسالت هنر این است
که زیبایی های یک جامعه را درست به تصویر بکشاند و بازنمایی کند.

سلیمانیسرمایهدرادبیاتمقاومتیاست

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره ای به شهید سلیمانی چهره
ای که مورد توجه جهانیان است کرد و افزود :این چهره یک سرمایه

در ادبیات مقاومتی است و این قهرمان ملی داشته های زیادی برای

دست نداده است با همان شیوه می شنویم ،می خوانیم و فهم می کنیم.

وی اظهار داشت :اما در بیشتر زبان ها برای فهم آثار گذشته حتی
نیاز به ترجمه ای جدید دارند.

وی آثار ادبیات دوران های مختلف را گنجینه ای دانست و افزود :آموزه

های قرآنی به ادبیات غنا بخشیده است.

این شاعر اجتماعی و سیاسی کشور گفت :حاج قاسم سلیمانی تنها با
اسطوره ها قابل قیاس است ما در برابر این ثروت هم اینک مسوول هستیم.

شهید سیلمانی مظهر نماد مقاومت بود

دانشگاه کوثر بجنورد با بیان اینکه شهید سلیمانی مظهر نماد
مقاومت بود گفت :مفهوم پایداری در ادبیات ما قدمتی دیرینه دارد،

شعر حماسی خودش مقاومت ،صبر و پایداری و دفاع از مرز و بوم
است که با فرهنگ اسالمی جان دیگری به خود گرفت.

دکتر علیرضا حسینی افــزود :پایداری و مقاومت در ادبیات ما
خودمحوری و جاه طلبی نیست بلکه رسالت آن رساندن صدای
مظلومان و نشان دادن چهره زشت ظالمان است.

وی افزود 15 :اثر خارجی از کشور های عراق ،سوریه ،لبنان و بحرین
به دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت ویژه شهید حاج

قاسم سلیمانی ار سال شده بود.

حسینی مجموع آثار ارسالی داخلی و خارجی به دبیرخانه این
همایش را  ۲۲۰اثر دانست و گفت ۷۴ :مقاله پذیرش نشد.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد محورهای همایش مرتبط با شهید سپهبد
سلیمانیرانیزالگوهاومبانیفکری،اعتقادیوسیاسیاینشهید ،الگوی

سبک زندگی و جایگاه این سردار اسالم در مقابله با جنگ نرم و نقش شهید

سلیمانی در ارتقای قدرت بازدارندگی جبهه مقاومت دانست....

41
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معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:

حفظ جایگاه سردار سلیمانی به عهده دانشگاهیان است

ایسنا/خراسان شمالی معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات

جامعه انجام میشود و این نشان از ارتباط تنگاتنگ ادبیات و فرهنگ

حفظ این جایگاه نیز به عهده جامعه دانشگاهی است.

حوزه ادبیات آن جامعه تاثیرگذار است ،هر چه ادبیات ملتی فاخرتر باشد

و فناوری گفت :سردار حاج قاسم سلیمانی در دل مردم جای دارد و
غالمرضا غفاری ۱۷ ،دی ماه سال جاری ،با حضور مجازی در همایش

آن جامعه در آن دوران از تمدن و جایگاه باالتری نیز برخوردار است.

اجتماعات بانک ملی بجنورد برگزار شد ،با اشاره به اینکه سردار حاج

داشتههای هر ملت در ادبیات آنان به چشم میخورد ،ادبیات حماسی و

ادبیات ملی مقاومت با محوریت سردار حاج قاسم سلیمانی که در سالن

قاسم سلیمانی همانطور که لقب سردار دلها را به خود اختصاص داد،

در واقعیت نیز جایگاه ویژهای در دل مردم دارد ،اضافه کرد :سردار
سلیمانی به دلیل اینکه با الیههای مختلف جامعه برخورد داشت ،در
دل مردم جای گرفت و از همین جهت حفاظت از این جایگاه به عهده

دانشگاهیان است و باید چنین همایشهایی فعالتر باشد تا قشر جوان
جامعه با زوایای مختلف ادبیات ملی مقاومت آشنا شود.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با بیان اینکه
مقاومت بخش ارزشمند و مهمی از ادبیات ما را تشکیل میدهد ،افزود:
جهتگیری امید بخش و حرکت رو به جلو در این ادبیات دیده میشود،

گامها را هویتساز میسازد و سرنوشت یک ملت را سربلند خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه رسالت هنر این است که زیباییهای یک جامعه

را و یا یک دوره تاریخی را به درستی به تصویر بکشاند و بازنمایی کند،
تصریح کرد :چهره سردار شهید قاسم سلیمانی یک سرمایه است و این

وی با بیان اینکه سردار حاج قاسم سلیمانی از سرمایههای نظام

قهرمان ملی داشتههای زیادی برای به تصویر کشیدن دارد.

جامعهای است که پژوهشگران و محققان اگر میخواهند پی به گذشته

کمال برای مردم است ،اظهار کرد :قابلیتها و توانمندیهای شهید

جمهوری اسالمی است ،افزود :ادبیات میراث و نماد هویتی هر ملت و
یک ملت ببرند به سراغ ادبیات گذشته آن جامعه میروند.

غفاری با تأکید براینکه بررسی دقیق یک جامعه از طریق ادبیات آن

42

جامعه با یکدیگر دارد ،ادامه داد :وضعیت تمدن یک جامعه بر تولیدات

غفاری با تأکید براینکه سردار حاج قاسم سلیمانی الگوی تمام و

سلیمانی مرجع و الگو برای جوانان است و عرصه هنر باید این مسیر و
نگاه را زنده نگه دارد.
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نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی:

انقالب و انقالبیگری خط قرمز سردار سلیمانی بود

ایسنا/خراسان شمالی نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت:

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با بیان اینکه در مکتب سلیمانی

انقالب و انقالبیگری خط قرمز شهید سردار حاج قاسم سلیمانی بود.

ترس معنایی نداشت ،افزود :سردار سلیمانی با قاطعیت به ترامپ

مقاومت که در سالن اجتماعات بانک ملی و با میزبانی دانشگاه کوثر

میایستم.

حجتاالسالم رضا نــوری 17 ،دی مــاه ،در همایش ادبیات ملی

بجنورد برگزار شد ،با اشاره به اینکه والیتمداری ،انقالبیگری و...
از ویژگیهای بارز مکتب سردار حاج قاسم سلیمانی است ،اضافه

کرد :شهید سلیمانی در صحبتهای خود تاکید کرده بود که اگر

ملتی فاقد رهبر حکیم،بصیر ،هوشمند باشد ،به طور قطع آن ملت
با شکست مواجه میشود.

گفت مرد این میدان من هستم و به تنهایی با نیروی قدس در مقابلت
وی با تأکید براینکه ســردار سلیمانی در منطقه تنها با داعش
نمیجنگید ،افزود :تمام مستکبران دنیا به صحنه آمده بودند و

شهید سلیمانی تنها با داعش نمیجنگید بلکه با کل نظام استکبار
میجنگید و همین مسئله موجب شد تا شهید سلیمانی زنده بود،
نقطه پایانی بر داعش گذاشت.

وی با بیان اینکه بسیاری از انقالبها به علت عدم وجود رهبری آگاه

حجتاالسالم نوری با اشــاره به اینکه ســردار سلیمانی داعش را

مکتب شهید سلیمانی بود و در سالهای مختلف فعالیت خود به

سلیمانی را به دنیا معرفی کنیم به طور قطع زمینه بستر ظهور

و حکیم ،از بین رفتند ،اظهار کرد :انقالب و انقالبیگری خط قرمز

جد از جناحهای سیاسی فاصله گرفتند و خدمت به مردم به دور از
هیچگونه حواشی ،در اولویت کاری سردار دلها بود.

از مرزهای کشور برگرداند ،تصریح کرد :اگر بتوانیم مکتب شهید
حضرت ولی عصر(عج) فراهم کردهایم.

نماینده ولی فقیه ضمن تشکر از برگزاری چنین همایشهایی و

حجتاالسالم نوری با تأکید براینکه سردار سلیمانی اهل خطر و

معرفی سرمایههای نظام به دنیا ،افــزود :باید معرفی چهرههای

و سردار حاج قاسم سلیمانی نیز در مبارزه با تروریسم خطر را برای

بتوانیم سرمایههای نظام را به خوبی به نسل جوان معرفی کنیم.

مرد میدان بود ،ادامه داد :مسلمان واقعی همیشه اهل خطر است
محافظت از خاک و وطن خود به جان خرید.

برجسته نظام در محیطهای علمی و آکادمیک گسترش پیدا کند تا
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خبرگزاریشبستان

مقاالت برتر دومین همایش ملی ادبیات مقاومت معرفی شد

به گزارش خبرگزاری شبستان از بجنورد؛ «علیرضا حسینی» رییس
دانشگاه کوثر و دبیر علمی دومین همایش ملی ادبیات مقاومت عصر
امروز چهارشنبه ( 17دی ماه) در آیین اختتامیه این همایش اظهار
داشت :دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت سردار سپهبد
قاسم سلیمانی امروز به میزبانی دانشگاه كوثر و با رعایت پروتكلهای
بهداشتی و با حضور تعداد اندكی از میهمانان به صورت حضوری و بیش
از  ١٠٠نفر از پژوهشگران به صورت مجازی از كشورهای لبنان ،سوریه،
بحرین ،عراق و ایران برگزار شد.
وی افزود :بیش از  ٢٢٠مقاله از پژوهشگران و دانشجویان به این همایش
ارسال شده بود كه از بین آنها تعداد  ٢١مقاله در سه پنل تخصصی به
صورت مجازی ارائه شد و در نهایت مقاله های برتر معرفی شدند.
حسینی با بیان اینکه این همایش در دو بخش ویژه «شهید حاج قاسم
سلیمانی» و بخش عام برگزار شد ،از جمله محورهای بخش ویژه شهید
سپهبد سلیمانی را نقش شهید سلیمانی در ارتقای صلح و امنیت
منطقه و جهان اسالم ،نقش این شهید در ایجاد وحدت در جبهههای
اسالمی ،راهبرد صیانت از دستاوردهای شهید سپهبد قاسم سلیمانی،
نقش شهید در تغییر موازنه قدرت در منطقه و جهان اسالم ،نقش
ح های آمریکایی و اسراییلی در منطقه
این سردار اسالم در ناکامی طر 
خاورمیانه و نقش دیپلماسی فعال شهید سپهبد قاسم سلیمانی در
منازعات منطقه اعالم کرد.
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رییس دانشگاه کوثر بجنورد اظهارکرد :ادبیات مقاومت و مطالعات
تطبیقی ،مطالعات مردم شناسی ،فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی ،نقد
اسطوره شناختی ،زبان شناسی ،مطالعات فرهنگی ،نشانه شناسی
ملی و قومی ،وحدت ملی و قومی ،ادبیات حماسی ،مبانی انسان
شناسی و فرهنگ و تاریخ ایران باستان هم بخشی از محورهای بخش
عام به شمار می رود.
در پایان این همایش یک روزه ،مقاالت برتر به شرح ذیل اعالم شد:
محور ویژه شهید قاسم سلیمانی:
مریم جاللینژاد از دانشگاه رازی كرمانشاه
حسین محسنی از دانشگاه محقق اردبیلی
محمدنبی اخالقی پژوهشگر
مقاومت و پژوهشگران حوزه زبان عربی و انگلیسی:
خدیجه شهاب از دانشگاه لبنانی لبنان
محمد نوری الموسوی ،نجال حمید مجید از دانشگاه بابل عراق
محمد غفوریفر ،سمیه امیرآبادی از دانشگاه کوثر
ادبیات مقاومت ،نقد و آسیب شناسی:
ا...كــرم عباسی از دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
اصفهان
علی آسمند جونقانی ،معصومه محمدنژاد از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اسالمشهر
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خبرگزاری ایرنا خراسان شمالی

همایش ملی ادبیات مقاومت به عنوان رویداد دانشگاهی برتر کشور معرفی شد
بجنورد -ایرنا -رییس دانشگاه کوثر بجنورد گفت :دبیرخانه کنگره
بینالمللی مکتب شهید سلیمانی دانشگاه فردوسی مشهد ،همایش

ملی ادبیات مقاومت را که بتازگی در مرکز استان خراسان شمالی
برگزار شد به عنوان رویداد دانشگاهی برتر در کشور معرفی کرد

دکتر علیرضا حسینی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار
داشت :دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت ویژه شهید

حاج قاسم سلیمانی با ارائه  ۱۵اثر از چهار کشور و با حضور شاعران

برجسته کشوری ،پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان در روزهای  ۱۷و
 ۱۸دی ماه سال جاری در بجنورد برگزار شد.

وی افزود :دبیرخانه کنگره بین المللی مکتب شهید سلیمانی و جبهه

در محور مقاومت و پژوهشگران حوزه زبان عربی و انگلیسی نیز

 ۴۰رویداد و همایش در بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سرداران

نجال حمید مجید از دانشگاه بابل عراق ،محمد غفوریفر ،سمیه

و هنری همایش مکتب شهید سلیمانی (گام دوم انقالب) دانشگاه

هللکرم عباسی از
در محور ادبیات مقاومت ،نقد و آسیب شناسی نیز ا

عنوان رویدادهای دانشگاهی برتر انتخاب کردند.

معصومه محمدنژاد از دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر و امید

مقاومت دانشگاهیان ترویج کنندگان مکتب شهید سلیمانی با بررسی

خدیجه شهاب از دانشگاه لبنانی لبنان ،محمد نوری الموسوی،

مقاومت شهید سلیمانی و ابومهدی بر اساس نظر هیات داوران علمی

امیرآبادی از دانشگاه کوثر به عنوان برتر انتخاب شدند.

امام حسین (ع) و همایش ادبیات مقاومت دانشگاه کوثر بجنورد به

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد اصفهان ،علی آسمند جونقانی،

وی گفت :کنگره بینالمللی شهید سلیمانی از دوم دی ماه در دانشگاه

وحدانیفر از دانشگاه بجنورد نیز برگزیده شدند.

رییس دانشگاه کوثر بجنورد افزود ۱۵ :اثر خارجی از کشور های

علوم جهان اسالم ( ،)ISCرتبه نخست را در بین دانشگاههای

با محوریت ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی ارسال شده بود.

نیز نسبت به سال گذشته ۱۱ ،پله ارتقا بخشیده است.

فردوسی مشهد آغاز و تا  ۱۸دی ماه ادامه داشت.

دانشگاه دخترانه کوثر بجنورد ،در آخرین رتبهبندی پایگاه استنادی

عراق ،سوریه ،لبنان و بحرین به دومین همایش ملی ادبیات مقاومت

خراسان شمالی به دست آورد و این در حالی است که جایگاه خود را

حسینی افزود :مجموع آثار ارسالی داخلی و خارجی به دبیرخانه این

این دانشگاه ویژه دختران در سال  ۹۱تاسیس شد و در مهرماه همین

علوم جهان اسالم  ISCبه ثبت خواهد رسید.

در هفت رشته  ۲۵۰دانشجو پذیرفت.

همایش  ۲۲۰اثر بود که مقاله های برتر این همایش در پایگاه اسنادی

سال با مصوبه شورای آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

وی اظهار داشت :در نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت نیز ۲۹۵

هم اکنون حدود سه هزار دانشجوی دختر در تنها دانشگاه تک

شده بود.

در حال تحصیل هستند و این مرکز آموزش عالی پس از الزهرای

اثر از جمله مقاالت اندیشمندان چهار کشور به این همایش ارسال

جنسیتی شرق کشور در  ۲۱رشته کارشناسی ارشد و کارشناسی

در محور ویژه شهید قاسم سلیمانی ،مریم جاللینژاد از دانشگاه

تهران ،رتبه دوم را از نظر شمار دانشجویان در بین دانشگاههای تک

محمدنبی اخالقی پژوهشگر به عنوان مقاالت برتر دومین همایش

در استان خراسان شمالی  ۲۹هزار دانشجو در دانشگاههای دولتی،

رازی کرمانشاه ،حسین محسنی از دانشگاه محقق اردبیلی،

جنسیتی کشور دارد.

ملی ادبیات مقاومت معرفی شدند.

پیام نور ،آزاد و سایر مراکز آموزش عالی تحصیل میکنند.
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