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 مقدمه:

از عظمت قرآن و اهمّیّت قرآن عبارت است از زیبایی هنری  نظیر است، یعنی یک جنبههنری بیقرآن یک اثر  

هنری  ه سمت اسالم جذب کرد، همین جنبهها را مثل مغناطیس باوّل دل قرآن؛ اتّفاقاً آن چیزی که در درجه

  .اثر هنری را باید هنری اجرا کرد ب، اینخ .... .قرآن بود

 (16/2/98. اهللرحمه خمینی امام حسینیه در رمضان؛ مبارک ماه آستانه در کریم قرآن اب انس محفل دررهبر معظم انقالب  بیانات)

 

 برای را امتیاز و برتری نوعی خود، معنای در هرچند است، وسیعی گستره دارای و بوده فارسی ایواژه "هنر"

 از یکی هنر اینکه به نظر ولی است، نشده ارائه آن از مشخصی و دقیق کامالً تعریف اما دارد، دنبال به هنرمند

 دنیا با ارتباط در را آسمانی کتاب این دیدگاه که قرآن از آیاتی توانمی است، هاانسان دنیوی زندگی هایجنبه

 کردار و رفتار از دسته آن قرآن، تأیید مورد هنر که گرفت نتیجه و داد سرایت نیز هنر مقوله به د،اننمایمی مشخص

 نیز دیگر خصوصیت دو از آید،نمی وجود به آن بدون هنر که امتیازی و برجستگی بر عالوه که هاستانسان

 :باشد برخوردار

 و معاد به هاانسان دادن توجه نیز و بشری فطری اصول و دینی هایآموزه تبلیغ و ترویج راستای در اینکه. اول

 .باشد آخرت دنیای

 .ننماید سرپیچی و تخطی دینی شده پذیرفته موازین از خود، هنر اجرای در هنرمند اینکه. دوم

 پیام تبلیغِ و ابالغ ها برایابزار ترینکاری و ترینبلیغ رساترین، از یکی هنری ابزارهایدر این راستا باید گفت، 

 تبیین شیوه هر از بیان شیوه این منتها است، کردن ادا شیوۀ یک است، بیان شیوۀ یک نیز هنر واقع، در. است

 حقایق مستقیم بیان و گیویژ این دارای عادی یا علمی زبان اگر. است ماندگارتر و نافذتر تر،دقیق رساتر، دیگر

 زبان که تفاوت این با است، حقایق همین غیرمستقیم بیان که بود خواهد دارا را گیویژ این نیز، هنر زبان است،

 .است استوار تخیل عنصر بر بلکه نیست، هاآن واقعیِ صورت به حقایق بیانگر هنر،

 در که است های هنری مانند داستانقالب در مطالب بیان مطالب تأثیرگذاری و مخاطبین جذب هایشیوه از یکی

 پیام القاء برای مؤثر شیوه این از هم دینی هایآموزش ومانند قرآن کریم  آسمانی هایکتاب و الهی انبیاء تعالیم

 است. گرفته قرار توجّه مورد آن فردی و اجتماعی تربیتی تأثیر و
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؛ با این تفسیر باید شودمی تدبّر امر این در کمتر متأسّفانه و شودمی گفته سخن بسیار قرآنی هنر از روزها این

 نگاه که اینست هنر فلسفه اصالً .نیست تذهیب و خوشنویسیتالوت،  فقط قرآنی، هنرتوجه کرد که منظور از 

 باعث مذهبی مفاهیم به نگریستن مستقیم عادت این ، چراکهباشد داشته هااندیشه انواع بقیه به نسبت متفاوتی

 .کنیم اکتفا تقلید به و بزنیم جادر پیوسته که شودمی

 گردد.اعالم می "مبین ایثانیه 114 جشنواره فیلم"بنابراین در پایان این مقدمه فراخوان طرح برگزاری 

ای قرآنی )مبین( از مراکز تابعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور تولیدات چندرسانهبا محوریت مرکز این طرح 

 سراسریی کشور به صورت های فرهنگی و قرآنها و دستگاهاری مراکز، سازمانوابسته به جهاد دانشگاهی و با همک

 شود.به اجرا گذاشته می

 

 

 اهداف:

 اسالمی جوامع در قرآن نقش انتقال و ثبت برای سازیفیلم هنر ظرفیت از استفاده 

 محوریت با سازیفیلم هنر کمی و کیفی سطح ارتقاء جهت در سازنده رقابت برای مناسب زمینه ایجاد 

 عترت و قرآن

 اهل معارف و قرآن دینی، عرصه در جوان استعدادهای شکوفایی و بروز برای مناسب بستری آوردن فراهم 

 (ع) بیت

 عترت و قرآن مضامین با سینمایی تولیدات یارائه با قرآن و اسالم دشمنان ترفندهای با مقابله 

 قرآن آیات مبنای بر( ع) معصومین ائمه سیره با مرتبط مذهبی و هنری و فرهنگی هایفعالیت گسترش 

 فرهنگی میان ارتباطات و ادیان اسالم، توسعه جهت در

 ادیانی بین گفتگوی مبنای بر فرهنگی میان ارتباطات اشاعه در سینما هنر از ترشایسته استفاده 

 آسمانی کتب سایر و قرآنی موضوعات در پژوهش و تحقیق مطالعه، به سازفیلم هنرمندان و جوانان ترغیب 
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 موضوعات:

 و عترت و کریم قرآن با منطبق تفاسیر و مفاهیم موضوعات کلیه "مبین ایثانیه 114 جشنواره فیلم"

 دربر میگیرد که در بخش های زیر می توان به آنها اشاره کرد:را ( ع) بیت اهل معارف

  زندگی سبک .1

 اخالقی هایآموزه .2

 قرآن قصص .3

 شهادت و ایثار .4

 (ص) اسالم پیامبر سیمای .5

 رحم صله و مادر و پدر به نیکی .6

 الهی واجبات و نماز .7

 مردم زندگی در نیکی برکات و آثار .8

 اسالمی معامالت و حالل روزی کسب .9

  انفاق .10

 جهاد .11

 عفاف و پوشش .12

 توجه به محیط زیست .13

 های اجتماعیآسیب .14
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 کنندگان:مشارکت

 سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور )جهاد دانشگاهی( .1

 معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .2

 شبکه قرآن و معارف سیما .3

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی  .4

 

 های جشنواره:بخش

 شود.میو داوری برگزار به صورت مجزا ای بخش مسابقه چهارجشنواره در 

 بایل(وسازی با تلفن همراه )مفیلم .1

 کار در سینماافزارهای و نرم ابزارهاای با استفاده از سازی حرفهفیلم .2

 بخش جنبی با موضوع تربیت فرزند .3

 حث مورد تأکید دین مبین اسالم موضوع تربیت فرزند با مبانی قرآنی و دینی یکی از جدی ترین مبا

واهد خمندان میه در اعالم فراخوان خود از عالقهباشد و از این منظر باید بدان توجه شود و لذا جشنوارمی
های کوتاه خود را در محیط خانه، مهدهای کودک و یا مدارس تولید و در این بخش به طور خاص فیلم

 ارسال نمایند.

 انتخاب مردمی  .4

 های فنی داوری، فقط آثار راه یافته به جشنواره در کدر بخش انتخاب مردمی بدون در نظرگرفتن مال

های اجتماعی به عنوان آثار برتر شناخته شدن در شبکهشدن و پسندیدهصورت کسب باالترین میزان دیده
های وصله در اینستاگرام جشنواره و نیز تولید برچسب و معرفی خواهند شد. در این بخش بارگزاری فیلم

 شدن بیشتر آثار کمک نماید.تواند به دیدهان می)هشتک( از سوی کاربر



6 
 

 

 جشنواره: خاص مقررات

 .است ثانیه 114آثار ارسالی  برای زمان حداکثر .1
 .شد خواهد شناخته اثر صاحب عنوان به فیلم کنندهتهیه یا گذارسرمایه .2

 .باشد 1397 فروردین از پس باید آثار تولید تاریخ .3

 .ندارد وجود محدودیتی ارسالی آثار تعداد نظر از .4

 .است الزامی کنندهتهیه تاییدیه ارسال مسابقه بخش به فیلم راهیابی صورت در .5

به نشانی تمامی آثار دریافت شده در صفحه اینستاگرام مبین مدیا  .6

https://www.instagram.com/mobin.media یا  وmobin.media@  همینطور کانال

 به نمایش درخواهند آمد. https://www.aparat.com/mobinmediaبه نشانی آپارات مبین 

 

 

 :آثار فنی شرایط

 :شوند تهیه ذیل شرح به شده اعالم هایفرمت و افزارهانرم باباید  ارسالی آثار

وست + فیلم نامه پیکادر تصویر باید افقی باشد. )آیین در آثار ساخته شده توسط تلفن همراه حتماً .1

 وست شده در سایت(آموزشی پی

 باشد. MP2,MP4,MICROSOFT AVIهای آثار ساخته باید در فرمتارسال  .2

 باشد. 576*720 حداقلابعاد تصویر ارسال شده  .3

 بخش برای فیلم هر انتخاب صورت در است و ایمرحله یک جشنواره دبیرخانه به هافیلم ارسال فرآیند :نکته

 . آمد خواهد در نمایش به جشنواره در تغییری هیچ بدون و مستقیماً ساز،فیلم توسط شده ارسال فایل مسابقه،

 عنوان هیچ به متفرقه هایفرمت یا و معیوب هایفایل زمانی، محدودیت و ارسالی آثار تراکم علت به است بدیهی

 .شد نخواهند داده شرکت آثار انتخاب مرحله در

 

https://www.instagram.com/mobin.media/
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 های ارسال آثار تولیدی:روش

 های زیر برای دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.به شیوه و دیتا فایل صورت به باید ارسالی آثار تمامی

 www.mobinmedia.comآپلود بر روی سایت مبین مدیا به نشانی  .1

  DVD – Flash memory -Hard External – SD card مانند  افزارهاییسخت روی بر .2

 .(دنشومی داده عودت الذکرفوق افزارهایسخت)

 گرام طالافزار ( مبین در نرمBOTارسال اثر از طریق ربات ) .3

 عمومی: مقررات

 .است آزاد خصوصی بخش کنندگانتهیه و دولتی هایسازمان نهادها، سازان،فیلم همه شرکت .1

 با کنندگاندرخواست است الزم بنابراین .است پذیرامکان اینترنت طریق از تنها جشنواره در نامثبت .2

 هنگام و کرده تکمیل را جشنواره در شرکت تقاضای فرم www.mobinmedia.comسایت به مراجعه

 .دهند نام تغییر سایت از دریافتی کد به را فایل نام آثار، کپی ارسال

 .ندارد وجود آثار مجدد ارسال یا و تغییر امکان عنوان هیچ به .3

 .شد خواهد داده شرکت گواهی اند،یافته راه مسابقه بخش به که آثاری به .4

 .شوندمی حذف مسابقه بخش از ،باشند نداشته را نمایشی و فنی استانداردهای که آثاری .5

 را کنندهشرکت جانب از آثار نامطلوب ارسال از ناشی هایآسیب قبال در مسئولیتی جشنواره، دبیرخانه .6

 .پذیردنمی

 .ندارد وجود آن کردن خارج امکان جشنواره به اثر راهیابی از پس .7

 از ناشی ابهامات یا و نشده لحاظ حاضر مقررات در که نشده بینیپیش موارد درباره نهایی تصمیم اخذ .8

 .است جشنواره دبیر با مقررات، از بعضی در تغییر و آن مفاد

 اعم طور به آموزشی فضاهای در را فیلم که اردد اختیار ایشان مجوز دارای قانونی نماینده یا و کنندهتهیه .9

 .درآورد نمایش به ،است بوده مالی و انتفاعی جنبه فاقد که کلمه

 .است شده اعالم مقررات قبول معنای به جشنواره در شرکت تقاضای فرم تکمیل .10

  

http://www.mobinmedia.com/
http://www.mobinmedia.com/
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 :جوایز

 زیر جوایز و داوری را مسابقه بخش کارشناسان، و هنرمندان از عضو پنج تا سه از متشکل داوری و انتخاب هیئت

 :کرد خواهند اهدا برگزیدگان به را

 ای:های حرفهدر بخش فیلم .1

 جشنواره فیلم بهترین به ریال 50.000.000 مبلغ و تندیس شامل بزرگ جایزه 

 از نگاه داوران فیلم دومین به ریال 35.000.000 مبلغ و جشنواره تندیس 

 از نگاه داوران فیلم سومین به ریال 30.000.000 مبلغ و جشنواره تندیس 

 موبایلیهای در بخش فیلم .2

 جشنواره فیلم بهترین به ریال 30.000.000 مبلغ و جشنواره تندیس 

 دومین فیلم از نگاه داوران به ریال 25.000.000 مبلغ و افتخار وحل 

 سومین فیلم از نگاه داوران به ریال 20.000.000 مبلغ و افتخار وحل 

 در بخش جنبی )با موضوع تربیت فرزند( .3

 جشنواره فیلم بهترین به ریال 40.000.000 مبلغ و تندیس شامل بزرگ جایزه 

 از نگاه داوران فیلم دومین به ریال 35.000.000 مبلغ و جشنواره تندیس 

 از نگاه داوران فیلم سومین به ریال 30.000.000 مبلغ و جشنواره تندیس 

 بخش انتخاب مردمی .4

 جشنواره از نگاه مخاطب فیلم بهترین به ریال 30.000.000 مبلغ و جشنواره تندیس 

 دومین فیلم از نگاه مخاطب به ریال 25.000.000 مبلغ و افتخار لوح 

 سومین فیلم از نگاه مخاطب به ریال 20.000.000 مبلغ و افتخار لوح 
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 جشنواره: شمارگاه

  1398ماه خرداد 3از روز اعالم فراخوان  

  1398خرداد ماه  11شدن سایت  ثبت نام و بازآغاز 

 1398ماه شهریور 11: آثار ارسال و نامثبت مهلت آخرین 

  1398 هشهریورما 31 تا :آثار نتخابامهلت 

 1398مهرماه  دوم: اعالم نتایج 

 1398مهرماه  15مراسم اختتامیه:  برگزاری 

 

کز تولیدات مر1417844391: کدپستی 85خ بزرگمهر، پالک  ،اسالمی، خ قدس خ انقالب تهران،: آثار ارسال نشانی

 ای قرآنی )مبین(چندرسانه

 021-66496428: تلفن

 ای مبینثانیه 114جشنواره فیلم  به مربوط: شود قید ارسال پاکت روی: توجه

 

 


