فراخوان اولین جشنوارة م ّلی حضرت زینب (س(
با عنوان :شکوه شکیبایی

در حقیقــت آنچــه پیــام عاشــورا را از قیــد زمــان و مــکان آزاد کــرد و وجه ـهای جهانــی بــه آن بخشــید ،همــت و درایــت
زنــی از ســاله پــاکان بــود کــه یــک تنــه بــا مدیریتــی بــه ارث بــرده از پــدرش باعــث شــد تــا ایــن فلســفه جاویــدان مصــون
از تحریــف هــا ،پنهــان کاریهــا و سفســطههای رایــج زمانــه بــه دســت انســان حاضــر برســد .تــا جایــی کــه روشــنگریهای
آن حضــرت و مدیریــت میــدان نبــرد پــس از آن ،عاشــورا را تبدیــل بــه حرکتــی کــرد کــه در رگ و پــی بشــریت بــه جریــان
افتــاده و تاریــخ را معطــر کــرده اســت.
ایــن جشــنواره همزمــان بــا میــاد آن بــزرگ بانــوی کربــا ،همــراه بــا برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی و هنــری برگــزار
میگــردد.
 .1موضوع
برگــزاری جشــنواره پیرامــون زندگــی و ابعــاد مختلــف شــخصیت مــادر عاشــورا و اســوهی مقاومــت و شــجاعت حضــرت
زین ـب(س) و همچنیــن پیرامــون ویژگیهــای آن بانــوی حماسهســاز در پیونــد بــا واقع ـهی عاشــورای حســینی و رویدادهــای
پــس از آن.
 .2اهداف
 -1-2اشاعه و ترویج فرهنگ منور حسینی
 -2-2گســترش فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری ،مذهبــی مرتبــط بــا ســیرة ائم ـهی معصومیــن بــه ویــژه پیــامآور عاشــورا
حضــرت زینــب کبــری(س)
 -3-2گرامیداشــت تولیدکننــدگان و پدیدآورنــدگان آثــار برتــر فرهنگــی هنــری در زمینــة ســیره ،شــخصیت و معــارف
حضــرت زینــب(س) و کمــک بــه انتشــار گســتردهتر ایــن آثــار
3ـ محورها:
 -1-1بردباری و صبر در برابر مصائب و حوادث تلخ
تبری
 -2-1والیتمداری ،وفاداری و تولّی و ّ
 -3-1زینت پدر؛ ن ََسب نبوی و تربیت علوی
 -4-1نماز و بندگی
 -5-1علم الهی و بصیرت
 -6-1حجاب ،عفت و پاکدامنی
 -7-1ایثار ،گذشت و فداکاری
 -8-1روحیهبخشی و دلگرمی در هنگام بال و اسارت
 -9-1جسارت ،شجاعت و شهامت

 -10-1فصاحت و بالغت
 -11-1جود و سخاوت
 -12-1کرامت ،عبادت و استجابت دعا
 -13-1پرستاری ،مراقبت و آموزش
 -14-1زنان و حیات سیاسی و اجتماعی
 -15-1روحیة پرسشگری ،نقد و افشاگری
 -16-1سرپرستی ،احساس وظیفه و مسؤولیتپذیری
 -17-1امر به معروف و نهی از منکر
 -18-1مدیریت جهادیِ بحران و سیاستهای فرهنگی
 -19-1مخاطبشناسی و پیامرسانی ،موقعیتسنجی و آیندهنگری
 -20-1زیبا دیدن واقعة عاشورا و همة امور الهی
4ـ شیوه نگارش:
آثار در فایل  Word2007با فونت میترا  14با فاصله  1سانتی متر از طریق پست الکترونیکی ارسال گردد.
5ـ شرایط شرکت
محدودیــت ســنی بــرای شــرکت کننــدگان وجــود نــدارد .ارســال آثــار ادبــی در چهــار بخــش مقالــه نویســی (فارســی)،
شــعر ،داســتان ،دلنوشــته (فارســی و ترکــی) بــه جشــنواره آزاد اســت .شــرکت کننــدگان میتواننــد حداکثــر ســه اثــر
بــه دبیرخانــه ارســال نماینــد .آثــار بایــد بــه صــورت تایــپ شــده بــه نشــانی  shakibazn@yahoo.comارســال گــردد.
6ـ داوری
داوری توســط اســتادان مجــرب و متعهــد ملــی و اســتانی در دو مرحلــه و بــا ســه تیــم داوری مجــزا انجــام خواهــد شــد.
دبیرخانــة جشــنواره بــا توجــه بــه حجــم و نــوع آثــار رســیده ازطریــق هیــأت داوری تعــدادی از آثــار را انتخــاب و از صاحبــان
اثــر جهــت حضــور و قرائــت شــعر ،داســتان ،دل نوشــته و مقالــه در جشــنواره دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد.
7ـ جوایز
1ـ7ـ مقاله:
• نفــرات اول تــا ســوم بــه ترتیــب بــه مبلــغ  12 ، 15و  8میلیــون ریــال جایــزهی نقــدی بــه همــراه تندیــس و لــوح ســپاس
جشنواره
• نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیــده ،هــر یــک بــه مبلــغ  4میلیــون ریــال جایــزهی نقــدی بــه
همــراه لــوح ســپاس جشــنواره
2ـ7ـ شعر (ترکی و فارسی):
• نفــرات اول تــا ســوم بــه ترتیــب بــه مبلــغ  8 ، 1۰و  6میلیــون ریــال جایــزهی نقــدی بــه همــراه تندیــس و لــوح ســپاس
جشنواره
• نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیــده ،هــر یــک بــه مبلــغ  3میلیــون ریــال جایزهــی نقــدی بــه
همــراه لــوح ســپاس جشــنواره
3ـ7ـ داستان (ترکی و فارسی)
• نفــرات اول تــا ســوم بــه ترتیــب بــه مبلــغ  10 ، 12و  8میلیــون ریــال جایــزهی نقــدی بــه همــراه تندیــس و لــوح ســپاس
جشنواره
• نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیــده ،هــر یــک بــه مبلــغ  3میلیــون ریــال جایــزهی نقــدی بــه
همــراه لــوح ســپاس جشــنواره

4ـ7ـ دل نوشته (ترکی و فارسی):
• نفرات اول تا سوم به ترتیب به مبلغ  5 ، 6و  4میلیون ریال جایزهی نقدی به همراه تندیس و لوح سپاس
• نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیــده ،هــر یــک بــه مبلــغ  2میلیــون ریــال جایــزه نقــدی بــه
همــراه لــوح ســپاس جشــنواره
8ـ تقویم
مهلت ارسال آثار 25 :بهمن ۱۳۹۳
اعالم نتایج 30 :بهمنماه ۱۳۹3
تاریخ برگزاری 4 :و  5اسفندماه ۱۳۹3
مراسم اختتامیه در استان 5 :اسفندماه ۱۳۹۳
9ـ توضیحات
1ـ9ـ ارسال آثار از طریق ایمیل جشنواره انجام میگیرد.
2ـ9ـ آثار ارسالی قب ً
ال در سایر جشنوارهها حائز رتبه و یا برگزیده نباشند.
3ـ9ـ هزینـهی رفــت و برگشــت برگزیــدگان بــا وســیلهی نقلیـهی عمومــی (اتوبــوس ،قطــار) جهــت شــرکت در جشــنواره،
بــر عهــدة دبیرخانــه میباشــد.
4ـ9ـ حضور برگزیدگان در جشنواره و قرائت اثر انتخاب شده الزامی است.
5ـ9ـ گزیــدة آثــار جشــنواره در قالــب مجموعـهای بــه صــورت کتــاب ،پــس از جشــنواره چــاپ و منتشــر و بــه برکزیــدگان
تقدیــم خواهــد شــد.
6ـ9ـ بدیهی است دبیرخانه در انتخاب و چاپ آثار رسیده مختار خواهد بود.
7ـ9ـ به کلیة افرادی که آثارشان به جشنواره راه یابد گواهی شرکت اعطا میگردد.
8ـ9ـ در ذیــل کلیــة آثــار ارســالی ،مشــخصات کامــل شناســنامهای ،نشــانی پســتی ،در صــورت امــکان نشــانی الکترونیکــی
و شــمارهی تمــاس (همــراه و ثابــت) قیــد شــود و یــک قطعــه عکــس  3*4پشتنویســی شــده نیــز بــه همــراه آثــار ارســال
گــردد.

نشــانی پســتی :زنجــان ،میــدان اســتقالل ،ســاختمان مرکــزی ادارة کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
زنجــان ،دبیرخان ـهی دائمــی جشــنوارهی م ّلــی حضــرت زینــب (س) «شــکوه شــکیبایی»
شماره تلفکس02433559903 :
و پست الکترونیکshakibazn@yahoo.com :
نشانی سایتzanjan.farhang.gov.ir :

