بنياد ايرانشناسي در آستانه اربعين ساالر شهيدان حضرت اباعبدا ...الحسين(ع) همايش بينالمللي

«اربعين ميراث معنوی مشترک ملّل جهان اسالم»

را

برگزار ميكند:

بنیاد ایرانشناسی با همکاری هیئت اندیشهورز معاونت بانوان ستاد اربعین ،همایش بینالمللی «اربعین میراث
معنوی مشترک ملل جهان اسالم» را برگزار میکند .به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی ،هدف از
برگزاری این همایش ،آگاهیافزایی جامعه بشری نسبت به این میراث ارزشمند معنوی فرامرزی و جهانیسازی
این میراث نبویِ سمبل آزادگی و صیانت از حقوق بشر و شعائر متعالی حسینی است.
در این همایش که روز دوشنبه  23مهرماه  1397از ساعت  9تا  12در تاالر محتشم بنیاد ایرانشناسی ،با
سخنرانی افتتاحیه حضرت آیتا ...سیدمحمد خامنهای ،رئیس محترم بنیاد ایرانشناسی و با حضور جمعی از
پژوهشگران و متخصصان حوزة میراث ناملموس فرهنگی و فرهنگ و هویت اسالمی برگزار میشود ،سخنرانان به
شرح ذیل به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت:


خانمها دکتر «ژانت بلیک» ،رئیس مرکز مطالعات حفاظت از میراث ناملموس آسیای مرکزی و غربی
یونسکو و دکتر آتوسا مؤمنی ،عضو متخصص حفاظت از میراث ناملموس یونسکو و مشاور معاون اول رئیس
جمهور در حوزة حفاظت از میراث روستایی و سرمایههای بین نسلی ناملموس با موضوع« :اربعین پدیدهای
مرزنورد و آیینی ماندگار و مزین به صور پنجگانة جهانی میراث فرهنگی ناملموس»؛



خانم دکتر شیدا مهنام ،رئیس ادارة امور اجتماعی و جوانان کمیسیون ملی یونسکو با موضوع« :اربعین
متضمن وفاق اجتماعی و ارمغانآور صلح میان اقوام و ملتها»؛



آقای دکتر عبدالهادی فقهیزاده ،معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با موضوع« :اربعین
مقوم و مروج فرهنگ و هویت فراگیر اسالمی»؛



خانم دکتر الله افتخاری ،مسئول شورای راهبردی بانوان و معاون بانوان کمیته فرهنگی آموزش اربعین با
موضوع« :اربعین و نقش آن در انتقال فرامرزی بین نسلی فرهنگ و هویت اسالمی»؛



آقای دکتر حامد فروزان ،سرپرست معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی با موضوع« :واکاوی نقش پیادهروی
اربعین در تحکیم هویت اسالمی».

عالقهمندان به شرکت در این همایش میتوانند به نشانی :تهران ،خیابان شیخ بهایی جنوبی ،خیابان ایرانشناسی،
پایین تر از بزرگراه شهید همت ،بنیاد ایرانشناسی مراجعه نمایند.

