
 

 باسمه تعالی 
 

َایَُّهایا

 جشنواره باب الهدی 

 
 ، اٍلیي جطٌَاسُ فشٌّگی دیٌی  )ع(سعبدت حضشت اهبم ّبدی ّوضهبى ثب ًیوِ هبُ ری الحجِ الحشام سبلشٍص ٍالدت ثب

 )ع(حضشت اهبم علی الٌمیثب سیشُ   )ع(ثب ّذف آضٌبیی ثیص اص پیص اسادتوٌذاى ثِ سبحت همذس اّل ثیت عصوت ٍ طْبست  «ذیـثبة الْ»

 ضَد.  تشٍیج هعبسف ٍ هفبّین ثسیبس اسصضوٌذ صیبست جبهعِ کجیشُ ثشگضاس هیٍ ّوچٌیي 

ّبی فشٌّگی ٌّشی هسبجذ کطَس،  ثب حوبیت ستبد عبلی کبًَىّبی فشٌّگی ٍ ٌّشی هسبجذ استبى ثَضْش  تَسط دثیشخبًِ کبًَىطٌَاسُ ایي ج

ٍثبّوکبسی کبًَى تخصصی اهبم ّبدی )ع( ثَضْش  استبى  دفتش ًوبیٌذُ هحتشم ٍلی فمیِ دس استبى ثَضْش ٍ اداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی

 آیذ.  سیضی ٍ ثِ هشحلِ اجشاء دس هی ثشًبهِی سوٍاًجوي ٌّشّبی تج

سبلشٍصتبسیس  بسهیيْچّوضهبى ثب ثیست 96ٍاسفٌذ58آغبص ٍ تب  تَلذ اهبم ّبدی)ع((ری الحج55ِ) 96هبُ  ضْشیَس55اص ایي جطٌَاسُ 

 اداهِ خَاّذ داضت.  کبًًَْبی فشٌّگی ٌٍّشی هسبجذ

  اهداف طرح: 

 ٌگی ٌٍّشی هسبجذثب سیشُ حضشت اهبم ّبدی)ع(آضٌبیی ثیص اصپیص اعضبی کبًًَْبی فشّ -

 آى اهبم ّوبم لفِ ّبی ثبسص صًذگیؤتَلیذهحتَای هٌبست حَل هحَس ه -

 ضٌبسبیی افشاد هستعذ فعبلیتْبی فشٌّگی ٌٍّشی دسکبًًَْب -

   :جشنواره موضوعات
  ......( ٍ هْن ّبی ،پیبم  کجیشُ)خالصِ جبهعِ صیبست    .5

 ّبدی)ع( اهبم حضشت ٍعولی علوی ًبهِ سیشُ    .2

 ّبدی)ع( اهبم حضشت ٍالیت سشی ضجکِ    .3

 ّبدی)ع( اهبم دسهَسد خَد اصاستبى غیشُ ٍ ضعشا ، ًَیسٌذگبى ، ٌّشهٌذاى ، اصعلوب هکتَثبت ٍ آثبس هعشفی     .4

 جشنواره: بخشهای 

 ( ِ کبیرُزیارت خَاًی جاهع -2     ٍ      ًسین رحوت کتابخَاًیهسابقِ   -1 )بخش عوَهی:     -

 ( خَشٌَیسی ٍ ًقاشی خط -1) بخش تخصصی:   -

 

 بخش عمومی:

 : هسابقِ کتابخَاًی .1

 ثبضذ.  هی  صفبیی ثَضْشی(ثِ للن آیت ا.. (علیِ السالم)ّبدی گبًی حضشت اهبم ذکتبة ًسین سحوت)پیشاهَى صً هتي هٌجع ایي هسبثمِ

 لبثل دسیبفت هی ثبضذ bu.ir-www.masajedدسسبیت96ضْشیَس 55ایي هٌجع ّن اص pdfفبیل

 .هی ثبضذ ثبالسبل ثِ 55سدُ سٌی ضشکت دسهسبثمِ کتبثخَاًی  -

 دسدسگبُ ایٌتشًتی فَق لبثل هطبّذُ هی ثبضذ. َسیضْش55سَاالت هسبثمِ اص تبسیخ -

 زیارت خَاًی جاهعِ کبیرُ: .2

خذهت حضشت ّبدى   اص هَسى ثي عجذ اللِّ ًخعى سٍایت کشدُ کِ گفت "َى اخجبس الشضبهي ال یحضشُ الفمیِ ٍ عی"ضیخ صذٍق دس کتبة »

کٌن،آى سا  علیِ السّالم عشض کشدم: یبثي سسَل اللِّ،هشا صیبستى ثب ثالغت تعلین فشهب کِ کبهل ثبضذ، تب ایٌکِ ّشگبُ خَاستن یکى اص ضوب سا صیبست

 «ٍایي صیبست ساثخَاى ٍ ضْبدتیي سا ثگَ بیستسسیذى، ثفشهَد: چَى ثِ دسگبُ حشم  ،ثخَاًن
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ٍکبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی  هسبجذپشهعٌب ایي صیبست ٍ سیشهعشفتی ٍاهبم ضٌبسی کِ دسایي صیبست آهذُ است، فعبلیي  ثبتَجِ ثِ هضبهیي عبلیِ ٍ

ذ ٍجْت  ضشکت دسجطٌَاسُ یک فیلن هٌطمِ خَد هیکٌٌ ضادُیبست جبهعِ کجیشُ دسهسجذ یب اهبهالذام ثِ ثشگضاسی هشاسن لشائت صکطَس سطح 

دثیشخبًِ تَسط هی ًوبیٌذٍدسپبیبى 19339592455عکس اصثشًبهِ ٍاسسبل آى دسپیبم سسبى سشٍش ثِ ضوبس51ُیک دلیمِ ای اصهشاسن ٍتعذاد

 هسجذ هٌتخت ثِ لیذلشعِ ّذایبیی تمذین خَاّذگشدیذ.54ثِ

 بخش تخصصی:

 ٍ خَشٌَیسی: ًقاشی خط .1

 اثعبد هختلف صًذگبًی اهبم ّبدی،صیبسات ٍادعیِ سسیذُ اصایي اهبم ّوبم،احبدیث ٍسٍایبت هٌمَل اصآى ، دسًمبضی خطهَضَع آثبس

 حضشت هی ثبضذ.

  اثش ثِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل ًوبیٌذ . 3حذاکثش هی تَاًٌذ دس سضتِ ًمبضی خطضشکت کٌٌذگبى 
 .استفبدُ اصتکٌیکْبی هختلف ًمبضی خط دساثشآصاد هی ثبضذ 
 سضتِ)ًستعلیك،ضکستِ ًستعلیك،ًسخ ٍثلث(ثشگضاس هی گشدد.4سی دسثخص خَضٌَی 

  اًتخبة ضَدّوشاُ ثب تشجوِ عجبسات صیشثیي خَضٌَیسی ثبیذ اص: 

 فشاص اص صیبست جبهعِ کجیشُ:4الف( 

- 

 
جَّت، ٍ جبیگبُ سسبلت، ٍ عشصِ سفت ٍ آهذ فشضتگبى، ٍ هشکض فشٍد آهذى ٍحی ٍ هعذى سحوت، ٍ خضاًِ سالم ثش ضوب اى اّل ثیت ً

داساى ثْطت، ٍ ًْبیت ثشدثبسى، ٍ سیطِ ّبى کشم، ٍ سّجشاى اهّت ّب، ٍ سشپشستبى ًعوت ّب، ٍ ثٌیبدّبى ًیکبى، ٍ استَاًِ ّبى 

 خَثبى، ٍ سّجشاى سیبسى ثٌذگبى
- 

 
ٍ پٌبّگبُ هشدهبى، ٍ  صیشکی ٍ داسًذگبى سالم ثش پیطَایبى ّذایت، ٍ چشاغ ّبى تبسیکى، ٍ پشچن ّبى پشّیضگبسى، ٍ صبحجبى خشد

 شکبت خذا ثش آًبى ثبدٍاسثبى پیبهجشاى، ٍ ًوًَِ ثشتش، ٍ دعَت ًیکَتش ٍ حجّت ّبى خذا ثش اّل دًیب ٍ آخشت ٍ ایي جْبى، ٍ سحوت ٍ ث
- 

 
م ثش جبیگبّْبی ضٌبخت خذا، ٍ هسکي ّبى ثشکت خذا، ٍ هعذى ّبى حکوت خذا، ٍ ًگْجبًبى ساص خذا، ٍ حبهالى کتبة خذا، ٍ سال

 جبًطیٌبى پیبهجش خذا، ٍ فشصًذاى سسَل خذا )دسٍد خذا ثش اٍ ٍ خبًذاًص( ، ٍ سحوت ٍ ثشکبت خذا ثش آًبى ثبد

- 

 
سالم ثش پیطَایبى دعَت کٌٌذُ، ٍ پیطشٍاى ّذایت کٌٌذُ، ٍ سشٍساى سشپشست، ٍ هذافعبى حوبیت کٌٌذُ، ٍ اّل رکش ٍ صبحجبى 

فشهبى ٍ ثبلیوبًِ خذا ٍ ثشگضیذگبى اٍ، ٍ گشٍُ ٍ صٌذٍق داًص حك، ٍ حجّت ٍ ساُ ٍ ًَس ٍ ثشّبى خذا، ٍ سحوت ٍ ثشکبت خذا ثش آًبى 

 ثبد

 

 

 

 

 



 حذیث اص اهبم ّبدی علیِ السالم:ة(         

 :امام هادی علیه السالم فرمودند

ُّنیا -

                                        ایالدُّن

خذاًٍذ، دًیب سا سشای ثال ٍ آصهبیص ٍ آخشت سا سشای اثذی لشاس دادُ است ٍ گشفتبسی دًیب سا سجت پبداش آخشت سبختِ ٍ ثَاة 

 (384تحف العقول، ص )                                              آخشت سا عَض ثالی دًیب لشاس دادُ است. 
 
  اثش ثِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ اسسبل ًوبیٌذ . 3حذاکثش هی تَاًٌذ ضٌَیسی دس ّشسضتِدس ثخص خَضشکت کٌٌذگبى 
 هطخصبت صبحت اثش)ًبم ًٍبم خبًَادگی+استبى+ضوبسُ هَثبیل( ثبیذ طَسی دساثش لیذ ضَد کِ دساثشجبثجبیی یبهَاسددیگشهخذٍش ًطَد . 
 آثبس لبة ضذُ ثِ ّیچ عٌَاى پزیشفتِ ًخَاّذ ضذ. 
 سُ دیگشی ضشکت کشدُ ثبضٌذآثبس ًجبیذ دس جطٌَا. 
 دیجیتبل  ٍ ّش ًَع حبهل یبثشگضاسی ًوبیطگبُ ثب لیذ ًبم صبحت اثش دس هَاسد چبپی ٍ تصَیشی یبتصَیشآىدثیشخبًِ جطٌَاسُ هجبص خَاّذ ثَد اصآثبس

 ٍیب فضبی هجبصی استفبدُ ًوبیذ .
 ِتعلك خَاّذ گشفت .ًْبیی ساُ هی یبثذ گَاّی ضشکت  ثِ کلیِ ٌّشهٌذاًی کِ آثبسضبى ثِ هشحل 
 ثیشخبًِ جطٌَاسُ دس لجبل خسبست ٍاسدُ ثِ آثبس اص طشیك پست ، هسئَلیتی ًذاسدد 

 آثار: ارسال نحوه
 گشدد. الذام ثبیذ جطٌَاسُ اعالهی تْبیسبی اصطشیك کتبثخَاًی دسهسبثمِ -

 اسسبل 19399592455سشٍش سبىس پیبم ضوبسُ ثِ خَاًی صیبست هشاسن ٍتصبٍیش فیلن ثبیذ کجیشُ جبهعِ خَاًی صیبست دسثخص -

 گشدد

کَچِ کاالی استاى بَشْر،شْر بَشْر،خیاباى اهام خویٌی، پستی: آدسس ثِ ثبیذ آثبس ٍخَضٌَیسی خط ًمبضی دسثخص -

 ضَد اسسبل 75149  -55416 پستی کذ پسشکی بَعلی

 :اجرایی جشنواره تقویم

 1396بْوي 29 آثبس : اسسبلآخشیي هْلت  الف:   

  1396دِّ اٍل اسفٌذ :  آثبس اص طشیك سبیتداٍسی یجِ اعالم ًت ة:    

 سبلشٍصتبسیس کبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی هسبجذّوضهبى ثب1396اسفٌذ18:افتتبح ًوبیطگبُ د:     

  1396اسفٌذ18اختتبهیِ ٍتجلیل اص ثشگضیذگبى :  : ّـ    

 

  :جشٌَارُ دبیرخاًِ ًشاًی

 75549 -55456 پستی کذ چِ کبالی پضضکی ثَعلیکَخویٌی  بمخیبثبى اه ،ضْش ثَضْش ،استبى ثَضْش -

 : اصطشیكثیطتش اطالعبت کست جْت

 )ٍاحذ فشٌّگی ٌّشی(177-33551351:برقراری تواس با هذیراجرایی جشٌَارُ

 )پیبم سسبى سشٍش(babalhodaکاًال فضای هجازی جشٌَارُ:

 19399592455ضوبسُ پیبم سسبى سشٍش:

 51118941775:سبهبًِ پیبهکی

 www.javananemasajed.ir ٍ  bu.ir-www.masajed: جشٌَارُ سایتْای
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