
  باسمه تعالی
  

علیه السالمالسالم علیک یا علی بن موسی الرضا
  

  )علیه السالمخدا رحمت کند کسی که امر ما را احیا کند. ( امام رضا
  

  فراخوان

  مناظرات رضويگفتگو و بین المللی  همایش مین سو

  علیه السالمجشنواره بین المللی امام رضا  دهمینپانزاز سري برنامه هاي

  96ان ماه آب–اردبیل

  

، حضرت فاطمه معصومه (س)، بزرگداشت حضرت علیه السالمبه مناسبت میالد با سعادت حضرت علی بن موسی الرّضا 

  اردبیلو همزمان با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  علیه السالم(شاهچراغ)  یاحمد بن موس

  .کندیبرگزار م

  :اهداف

  گ منور رضوياشاعه و ترویج فرهن*

  .علیه السالممرتبط با سیره ائمه معصومین بویژه حضرت امام رضا  پژوهشی* گسترش فعالیت هاي 

کمک به انتشار و علیه السالمبرتر آثار پژوهشی در زمینه سیره و معارف امام رضا شت تولید کنندگان و پدیدآورندگانگرامیدا* 

  گسترده تر این آثار

  مناظره با الهام از مناظرات حضرت امام رضاعلیه السالم ترویج فرهنگ گفتگو و *
  

  :محورهاي فراخوان

مناظره در اسالم  - الف 

  در سیره رضويمناظره -

  در کتب فقهی و علوم اسالمیدینی جایگاه گفتمان -

  یخ اسالمتاردرظره امن الگوي  به عنوان السالمعلیهعلی ابن موسی الرضا  ات حضرتمناظرهاي مختلف بررسی جنبه- 

  روش شناسی مناظرات معصومین علیهم السالم -

  شیوه هاي اقناع و تبلیغ در مناظرات معصومین علیهم السالم-

مناظره در عصر حاضر -ب 

  جریان شناسی مناظره در عصر حاضر-

  دالیل اجتناب علماي وهابیت از مناظره با علماي شیعه بررسی -

  و احیاي اسالم ناب محمدي (ص) در عصر حاضر ابیو حق جویی و حق یجامعه نقش مناظره در رشد -

  اندیشمندان مسیحی و یهودي ي اسالم باامناظرات علم-

  نشانه شناسی مناظرات اسالمی-

  ي شیعه در دوران غیبتابررسی مناظرات علم-

  از آغاز تا کنون بررسی  تالیفات و مکتوبات مناظرات-

  ت مناظرهاآفآداب و بررسی -

ظره جایگزین مناقشه امن-

  نقش گفتگو و مناظره در صلح جهانی  -ج

  



  :مقررات شرکت در جشنواره

نشــانی  اطــالع رســانی و فرآینــد ثبــت نــام و ارســال اثــر از طریــق تارنمــاي شــمس تــوس بــه           -1

ardebil.shamstoos.ir    وportal.shamstoos.ir . انجام می شود  

 قلبصورت تایپ شده حدارا خود  مقاالتعموم محققان و پژوهشگران عزیز در سراسر ایران اسالمی می توانند-2

 سامانه ثبت نام الکترونیکیبه  Lotus 12به صورت تک رو و با فونت A4صفحه  25و حداکثر در  صفحه 15در 

ارسال کنند.

و علیه السالمهاي موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا برنامهگذشتهمقاالت ارایه شده نباید در دوره هاي - 3

.دنها و جشنواره هاي دیگر شرکت کرده باشنیز همایش 

.در انتخاب ، اصالح و گزینش آثار براي چاپ مجموعه مقاالت آزاد است همایشدبیرخانه - 4

می داردمحفوظخودبرايپدیدآورنده اثرذکر نامباچاپبرايراارسالیمقاالتازاستفادهحقدبیرخانه-5

ارایه خواهد شد.ر توسط صاحبان اثهمایش مقاالت برگزیده در - 6

مقاالت با روش تحقیق علمی نگاشته شده و فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاالت ذکر شود. - 7

مقاالت برگزیده همایش درصورتی که در جایی دیگر منتشر نشده باشند و ضوابط الزم را به لحاظ علمی دارا -8

ات الزم را کسب نمایند، در این فصلنامه امتیازفرهنگ رضويعلمی پژوهشی فصلنامه بوده و در مرحله داوري 

  منتشر می شوند

  جوایز :

  میلیون ریال 30برگزیده  اول : تندیس جشنواره + دیپلم افتخار +

  میلیون ریال20+تندیس جشنواره + دیپلم افتخاربرگزیده دوم : 

  میلیون ریال13+تندیس جشنواره + دیپلم افتخار برگزیده سوم : 

  شایسته تقدیر:

  ریال 000/000/10چهارم: لوح سپاس + مبلغ نفر 

  ریال 000/000/10نفر پنجم: لوح سپاس + مبلغ 

  ریال 000/000/10نفر ششم: لوح سپاس + مبلغ 

  ریال000/000/10  نفر هفتم: لوح سپاس + مبلغ

  ریال 000/000/10نفر هشتم: لوح سپاس + مبلغ 

  

از سوي استان دعوت و در مراسم اختتامیه  همایش: هشت نفر برگزیده و شایسته تقدیر با هزینه دبیرخانه 1تبصره

  شرکت خواهند داشت.

  : اهداء جوایز منوط به حضور برگزیده در مراسم اختتامیه خواهد بود.2تبصره

  

  بخش ویژه : 

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

  به عنوان مثال: آموزه هاي رضوي، اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم باشد .

خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

  »فضیالیبات وفَضَّلْنَاهم علَی کَثیرٍ ممنْ خَلَقْنَا َتولَقَد کَرَّمنَا بنی آدم وحملْنَاهم فی الْبرِّ والْبحرِ ورزقْنَاهم منَ الطَّ«

  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 -»بِالْأَعماِلالْجزَاءوواحدالْأَبوواحدٌةالْأُمّوواحدتَعالَىوتَباركبّالَرّإِنَّ«

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

  .]اوست

در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یا قرآنی آموزه مورد  تبصره : براي تولید اثر

  نظر را ذکر نماید .
  

  

  جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:
  

  ریال  000/000/30لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدي به مبلغ  –الف 

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

  زمینی
  

  نکات مهم :

در مراسم اختتامیه به عنوان میهمان دبیرخانه همایش علمی پژوهشی مناظرات رضوي  برگزیدهنفرات منتخب  از- 

دعوت بعمل می آید

ر میهمانان و اساتید صاحبنظر نشست هاي تخصصی و کارگاه هاي آموزشی به عنوان برنامه هاي جنبی با حضو - 

  . شدبرگزار خواهد 

چاپ و براي شرکت کنند گان ارسال خواهد گردید. یآثار برگزیده در قالب کتاب- 

هزینه هاي ایاب و ذهاب ، اسکان و پذیرایی در طول برگزاري جشنواره به عهده دبیرخانه جشنواره بوده و به  - 

ریلی و جاده اي )  پرداخت خواهد شد . - هزینه سفر برگزیدگان  در مرحله پایانی جشنواره ( کمک

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

:برگزاري تقویم

  96شهریورماه 15آخرین مهلت ارسال آثار :- 

  96مهر25یده : آثار برگز اعالم- 

  علیه السالمهمزمان با میالد حضرت امام موسی کاظم  96آبان ماه  5-3تاریخ برگزاري همایش  :- 
  

  نشانی پستی :

نمایندگی بنیاد  –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردبیل -جنب بیمه ایران - خیابان شهید مطهري –اردبیل 

  مناظرات رضويبین المللی گفتگو و  دبیرخانه  همایش  - ان اردبیل در است علیه السالمبین المللی امام رضا 

  045- 33231453- 33231443و  045-33230874شماره تماس :

  33230874شماره نمابر : 

  نشانی سایت و پست الکترونیکی  :

 -monazeraterazavi@gmail..com  

  20003767سامانه پیامک :- 

  یلاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اردب

  علیه السالمبنیاد بین المللی فرهنگی هنري امام رضا 

  شوراي فرهنگ عمومی استان اردبیل

  استانداري اردبیل

  موسسه فرهنگی و هنري

  


