


ازسریبرنامههای
بیستمینجشنوارهبینالمللیامامرضاعلیهالسالم

ششمین جشنواره ملی آواها و نواهای رضوی

مقدمه
تاریخ گواه آن است که در همه وقت آنچه در هم آهنگی، 

هم فکری و هم سویی یک امت پیشران بوده، هنر است و حضرت 
شمس الشموس علی بن موسی الرضا  علیه السالم، چشمه ای 

جوشان در ایران اسالمی است که آستانش همه دلدادگان به هنر 
را سیراب می کند.

جشنواره بین المللی امام رضا علیه السالم در ایران و جهان اسالم 
به عنوان یکی از بسترهای زالل و جاری آفرینش های فرهنگی و 

هنری، تمامی هنرمندان و فرهیختگان مشتاق آن آستان ملکوتی را 
به بیستمین»قرار عاشقی« فرا می خواند.

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السالم با مشارکت 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان فارس به مناسبت دهه کرامت، ششمین

جشنوارهملیآواهاونواهایرضوی را برگزار می نماید. 

اهداف
• ترویج اندیشه امامت و تحکیم نظام والیت با محوریت 

شخصیت، سیره و معارف امام رضا علیه السالم و فرهنگ رضوی 
در سطح جامعه از طریق گسترش فعالیت های فرهنگی، هنری و 

رسانه ای؛
• شناسایی، معرفی و گرامی داشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان 

برتر آثار فاخر فرهنگی، هنری و رسانه ای مرتبط با آن حضرت؛
• فرآوری محتوای تولیدی جشنواره  جهت انتشار در رسانه های 

اجتماعی و فضای مجازی؛
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• بسط و ترویج هنرهای آوایی با محوریت فرهنگ رضوی؛
• تعامل و تبادل هنری با اقوام ایرانی در نشر نواهای مذهبی؛

• حمایت از موسیقی نواحی ایران به ویژه در حوزه نواها و آواهای دینی؛
موضوعات 

• مدح و منقبت امام رضا علیه السالم؛
• مدح و منقبت حضرت فاطمه معصومه سالم هللا علیها و حضرت احمد بن موسی 

»شاهچراغ« علیه السالم؛
• تحکیم وحدت اقوام ایرانی با محوریت مهربانی در سیره امام رضا علیه السالم؛

بخش های جشنواره
بخش رقابتی
آواهایرضوی

شامل چاووشی خوانی، پیش خوانی تعزیه در حوزه های موسیقی نواحی مختلف ایران و 
موسیقی ردیف دستگاهی ایران؛

بخش غیررقابتی
الف(موسیقینواحیمختلفایران

اجرای موسیقی اقوام مختلف ایران به صورت تک خوانی و تک نوازی با محوریت امام 
رضا علیه السالم در چهارچوب مقررات و متناسب با اهداف جشنواره؛

ب(موسیقیردیفدستگاهی
اجرای موسیقی دستگاهی با محوریت امام رضا علیه السالم؛

ج(کرالوآکاپال
اجرای گروه های کرال و آکاپال در حوزه فرهنگ دینی با محوریت امام رضا علیه السالم؛

د(بخشملل
دعوت از گروه های موسیقی کشورهای حوزه جغرافیای فرهنگی ایران جهت اجرا به 

صورت تک نوازی و تک خوانی با محوریت امام رضا علیه السالم؛
ه(مرورآثارتولیدشده

ارزیابی دستاوردهای هنرمندان و ذاکران فرهنگ رضوی توسط هیئت داوران جشنواره 
و تجلیل از هنرمندان برجستۀ دارای تولیدات فاخر در تمام حوزه های موسیقایی؛ 

و(بخشویژه
اجرای مراسم آیینی ویژه بانوان؛ در این بخش آواهای خاص بانوان نواحی مختلف ایران 
در بستر فرهنگ قومی مبتنی بر فرهنگ رضوی به صورت ویژه و صرفاً برای بانوان اجرا 

خواهد شد.
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مقررات شرکت در جشنواره
• شرکت کنندگان فقط می توانند در یکی از بخش های جشنواره شرکت نمایند.

• نوآوری در محتوای آثار ارسالی مورد توجه هیئت داوران جشنواره قرار خواهد گرفت.
• حق تدوین و انتشار آثار برگزیده )به نام صاحب اثر( برای دبیرخانه جشنواره محفوظ 

است.

جوایز
رتبهاوّل: تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰میلیون ریال جایزه نقدی؛

رتبهدوم: لوح تقدیر و مبلغ 8۰ میلیون ریال جایزه نقدی؛
رتبهسوم: لوح تقدیر و مبلغ 6۰ میلیون ریال جایزه نقدی؛ 

رتبههایشایستهتقدیر: لوح تقدیر و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی به 6 نفر از 
ذاکران و هنرمندانی که خدمات شایانی به ترویج فرهنگ رضوی نموده اند.

نکات مهم 
• به تمام هنرمندانی که جهت اجرای برنامه در طول جشنواره از ایشان دعوت به 

عمل می  آید مبلغ 2۰ میلیون ریال به عنوان ورودی جشنواره اهدا خواهد شد.
• به همه هنرمندان راه یافته به مرحله نهایی جشنواره در تمام بخش ها کمک هزینه 

سفر پرداخت خواهد شد.
• هزینه های اسکان و پذیرایی در طول برگزاری جشنواره به عهده دبیرخانه خواهد بود.

• در صورت ارسال اثر از طریق پست، دبیرخانه در قبال خسارت یا مفقود شدن 
مسئولیتی نخواهد داشت.

• تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده، برعهده دبیرخانه ی جشنواره است.
ثبت نام

•  اطالع رسانی جشنواره از طریق تارنمای شمس توس به نشانی shamstoos.ir و 
فرایند ثبت نام و ارسال اثر از طریق پورتال portal.shamstoos.ir  انجام می شود.
• ضمن تاکید بر ارسال آثار از طریق پورتال جامع دبیرخانه ی جشنواره ها، در صورت 

بروز اشکال در فرایند بارگذاری فایل، می توانید اثر خود را پس از اخذ کد رهگیری از 
پورتال جشنواره، با فرمت MP4 حداکثر با حجم 5۰۰ مگابایت در قالب DVD به آدرس 

پستی دبیرخانه ارسال نمائید.
• نکته: به آثاری که )به صورت پستی( بعد از پایان مهلت ارسال اثر، دریافت 

می گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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تقویم برگزاری
• آخرینمهلتارسالآثار:۱5 اسفند ۱4۰۱

• اعالمنتایجهیئتانتخابآثار:۳۱ فروردین ۱4۰2
• تاریخبرگزاریجشنواره: ۱۳ الی۱5 اردیبهشت ۱4۰2

• تاریخاختتامیهجشنواره: نیمه دوم اردیبهشت ۱4۰2
• مکانبرگزاریجشنواره: مراکز فرهنگی هنری استان فارس

 دبیر جشنواره
• احمد صدری

نشانی دبیرخانه
شیراز، چهار راه حافظیه، تاالر حافظ،  طبقه دوم، دفتر انجمن 

موسیقی استان فارس. 

ارتباط با دبیرخانه
shamstoos.ir :سايت

razavifestival.avn@gmail.com :رایانامه
شمارهتلفن: ۰7۱-۳228۰79۱
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