
  باسمه تعالی

  علیه السالمالرضاموسیابنعلیعلیالسالم

  )علیه السالمرضا(امام. کنداحیاراامامرکهکسیکندرحمتخدا

  فراخوان

  شعر رضوي به زبان عربی (یادمان دعبل خزاعی)بین المللی مین جشنواره تشه

  السالمعلیه جشنواره بین المللی امام رضا دهمینپانزاز سري برنامه هاي 

  1396ماه مرداد–اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی خوزستان 

موسـی ابـن احمـد حضـرت بزرگداشـت و) س(معصـومه وحضـرت علیـه السـالم  الرضاموسیابنعلیحضرتسعادتباسالروزمیالدمناسبتبه

  .نمایدمیبرگزارخوزستاناستاناسالمیوارشادفرهنگکلاداره،کرامتدههباوهمزمان) شاهچراغ(

  اهداف :

  الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوي.

  بویژه حضرت امام رضا(علیه السالم) ب: گسترش فعالیتهاي فرهنگی و ادبی مرتبط با سیره اهل بیت(علیهم السالم)

  معنويج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوي و کمک به انتشار گسترده تر این عرصه 

  : فراخوانمحورهاي 

  علیه السالمی حضرت امام رضا انزندگابعاد : سیره و 1

  علیه السالم: مناقب و صفات حضرت امام رضا  2

  : کرامات و فضیلتها و . . .3

  : جلوه هاي فرهنگ رضوي ( علم ، شفاعت ، حلم ، شفا، مهربانی و. . . )4

  بخش هاي جشنواره: 

بین المللی-

  ملی-

  :شرکت در جشنوارهمقررات 

  الف : ارسال آثار در کلیه سبک ها و قالب هاي شعر عربی ( قصیده ، غزل ،ابوذیه، موال و . . .) آزاد است.

  ب: اشعار ارسالی باید از محتوایی مناسب پیرامون ( مدح ، ثنا و مناقب ) امام هشتم برخوردار باشند.

  نکرده باشند. ج: اشعار قبالً در کنگره و یا جشنواره شعري شرکت

  د: براي ارائه دهندگان آثار محدودیت سنی وجود ندارد.

  به دبیر خانه جشنواره ارسال شود. CDبه همراه  14با فونت  WORD 2003و در نرم افزار  A4ه: اشعار در کاغذ 

و  khozestan.shamstoos.irنشانیبهتوسشمستارنمايطریقازاثرارسالونامثبتفرآیندورسانیاطالع: و

portal.shamstoos.irشودمیانجام.  

در  دبیرخانه جشنواره با توجه به نوع و حجم و آثار رسیده از طریق هیأت داوري تعدادي از آثار را انتخاب و صـاحبان آثـار برگزیـده جهـت حضـور     ز: 

جشنواره دعوت به عمل خواهد آورد.



  را به دبیر خانه ارسال نمایند.اثر  3شرکت کنندگان می توانند حداکثر ح: 

  ط : آثار برگزیده در قالب کتاب چاپ و براي شرکت کنندگان ارسال خواهد شد .

.می داردمحفوظخودبرايپدیدآورنده اثرذکر نامباچاپبرايراارسالیآثارازاستفادهحقدبیرخانهي : 
  

  فصیح :جوایزبخش داخلی 

  ریال  000/000/30تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ     نفر اول    

  ریال    000/000/20تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ    نفر دوم    

  ریال   000/000/10تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ  نفر سوم    

                                                                                                                                                                    

  :داخلی شعبیبخش جوایز

  ریال 000/000/10تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ        اولنفر 

  ریال000/000/8تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ       دومنفر 

  ریال   000/000/7تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ     سومنفر

  

  جوایزبخش خارجی فصیح :

  ریال  000/000/30نفر اول        تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ 

  ریال    000/000/20تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ    نفر دوم    

  ریال   000/000/10نفر سوم      تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ 

  

  جوایزبخش خارجی شعبی :

  ریال 000/000/10نفر اول       تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ 

  ریال 8/ 000/000دوم      تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ نفر 

  ریال   000/000/7نفرسوم      تندیس جشنواره + لوح تقدیر + جایزه  نقدي به مبلغ 
  

  .رش خواهند شدشعر رضوي به زبان عربی ( یادمان دعبل خزاعی) پذیبین المللی به عنوان میهمان جشنواره کلیه نفرات منتخب :1تبصره

دومنفرجایزهدرتغییراعمالبرايجشنوارهدبیربهباشددومو اولنفراتبینرقابتداوريامتیازنظرازرقابتفاصلهکهصورتیدر:2تبصره

  .استشدهدادهاختیارشدهارائهاثرخاصشرایطبراساس

  الزامی می باشد.حضور صاحب اثر در صورت برگزیده شدن در جشنواره :3تبصره
  

  بخش ویژه : 

در بخش ویژه به تولید آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت انسانی با الهام از آموزه هاي 

  :مثالعنوانبهرضوي، اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم باشد .



خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

 » مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدنْ خَلَقْنَا َتومیرٍ ملَی کَثفضیالع«  

  ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریـا و خشـکى سـوار کـردیم و از چیزهـاى خـوش و پـاکیزه روزى دادیـم         

  .دادیمو بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49بحار االنوار ج  - »بِالْأَعماِل الْجزَاء و احدو الْأَب و واحدةٌ الْأُمّ و واحد تَعالَى و تَبارك الرَّبّ إِنَّ«

و جـزاي هـرکس برابـر اعمـال      ، همـه از یـک پـدر و مـادریم    : خداي همه ما یکی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام

  .]اوست
   

  قرآنی آموزه مورد نظر را ذکر نماید . براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یاتبصره : 
  

  

  جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:
  

  د.لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدي که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوي اتاق فکر برنامه ي موضوعی تعیین و پرداخت خواهد ش –الف 

  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی علیه السالمالمللی امام رضاشرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین –ب 

  نکات مهم:

پرداخته اند مانند دعبل  علیه السالمنشست هاي علمی پژوهشی وارائه مقاالت پیرامون شاعرانی که به مدح ، ثنا و مناقب امام رضا -1

خواهد شد. برگزار خزاعی ، ابن سکیت ، ابونواس اهوازي و...

خواهد شد. برگزار علیه السالمنشست هاي شعر خوانی از آثار شاعران دوره امام رضا -2

خواهد شد. برگزارجلسات مشاعره به زبان عربی -3

اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به شرکت کنندگان در مرحله پایانی متناسب با موقعیـت مکـانی   -4

پرداخت خواهد شد . ریلی یا زمینی ذهاب  استان هزینه ایاب

  ارسال فرمایید. www.shamstoos.irهرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات برروي سایت -5
  

  تقویم:

   14/04/1396  مهلت ارسال آثار : آخرین 

        05/5/96زمان انتخاب آثار و ابالغ به پذیرفته شدگان : 

  1396مرداد ماه  10تاریخ برگزاري جشنواره   :

  

   438 - اهواز، امانیه ، خیابان فلسطین ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان صندوق پستی  نشانی دبیرخانه  : 

  Khz.farhang.gov.irنشانی و پست الکترونیکی : :  

    :               09163130924      

      :09163130924        :5-06133334094   :06133606040    


