فراخـوانسومیـنجشنوار هیملیحضرتزیــنـب(س)شـکوهشکیـبایی
ادارهی کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان به مناسبت والدت با سعادت
حضرت زینب(س) برگزار میکند.
بهتریــن جلــوهگاه بــرای شــناخت شــخصیت وجــودی حضــرت زینــب ســام اهلل علیهــا همــان ســفر
تاریخــی کربــا و مطالعــه واقعــه عاشــورا و چگونگــی برخــورد بــا ســتمگران زمــان اســت .و ایشــان و در همــه
جــا یــاری مهربــان و دلســوز بــرای رهبــر عالــی قــدر ایــن قیــام و نهضــت مقــدس یعنــی اباعبــداهلل الحســین
(علیــه الســام) بــود و چــون عصــر عاشــورا شــد و آن حجــت الهــی بــه شــهادت رســید ،ســهم عمــده و بــار تــازهای
بــه دوش ایــن بانــوی فــداکار نهــاده شــد کــه چــون کوهــی اســتوار در برابــر دشــمنان منحــرف ایســتاد .تجلــی
و نقــش بســیار مهــم حضــرت زینــب (ســام اهلل علیهــا) بــه گونــهای اســت کــه اکنــون پــس از قرنهــا بــاز هــم
شــکوه خاصــی دارد.
ایــن جشــنواره همزمــان بــا میــاد آن بــزرگ بانــوی کربــا؛ همــراه بــا برنامههــای متنــوع فرهنگــی و
هنــری برگــزار میگــردد.

-1موضوع جشنواره:
برگــزاری جشــنواره پیرامــون زندگــی و ابعــاد مختلــف شــخصیت مــادر عاشــورا و اســوهی مقاومــت و
شــجاعت حضــرت زینــب(س) و همچنیــن پیرامــون ویژگیهــای آن بانــوی حماســه ســاز در پیونــد بــا واقعــه
عاشــورای حســینی و رویدادهــای پــس از آن؛ ایــن جشــنواره در چهــار بخــش مقالــه نویسی(فارسی)شــعر؛
داســتان دلنوشته(فارســی و ترکــی) برگــزار میگــردد.

 .2اهداف
 -2-1اشاعه و ترویج فرهنگ منور حسینی
 -2-2گســترش فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری و مذهبــی و مرتبــط بــا ســیرة ائمــه معصومیــن بــه ویــژه
پیــامآور عاشــورا حضــرت زینــب کبــری(س)
 -2-3گرامیداشــت تولیدکننــدگان و پدیدآورنــدگان آثــار برتــر فرهنگــی هنــری در زمینة ســیره ،شــخصیت
و معــارف حضــرت زینــب(س) و کمــک بــه انتشــار گســتردهتر ایــن آثــار

 .3محورهای جشنواره:
برگــزاری جشــنواره پیرامــون زندگــی و ابعــاد مختلــف شــخصیت مــادر عاشــورا و اســوة مقاومــت و شــجاعت
حضــرت زینــب(س) و همچنیــن پیرامــون ویژگیهــای آن بانــوی حماسهســاز در پیونــد بــا واقعــة عاشــورای
حســینی و رویدادهــای پــس از آن بــا محورهــای:
 3-1ابعاد شخصیتی و رفتاری حضرت زینب (سام اهلل علیها)
 3-2جنبه های عرفانی حضرت زینب (سام اهلل علیها)
 3-3نقش و جایگاه اجتماعی حضرت زینب (سام اهلل علیها)
 3-4نگاه زیبا شناختی حضرت زینب (سام اهلل علیها)

3-5
3-6

بصیرت ،شجاعت و ظلمستیزی حضرت زینب (سام اهلل علیها)
مدیریت جهادی و مسوولیتپذیری حضرت زینب (سام اهلل علیها)

-4شیوه نگارش:

آثــار در فایــل  word 2007بــا فونــت میتــرا  14بــا فاصلــه یــک ســانتیمتر از طریــق پســت الکترونیکــی
ارســال گــردد.

 -5شرایط شرکت:
محدودیــت ســنی بــرای شــرکتکنندگان وجــود نــدارد .ارســال آثــار ادبــی در پنــج بخــش (شــعر نــو ،شــعر
کاســیک ،داســتان کوتــاه ،داســتان بلنــد ،و مقالــة ادبــی و پژوهشــی) بــه جشــنواره آزاد اســت.
شــرکت کننــدگان میتواننــد حداکثــر  3اثــر بــه دبیرخانــه ارســال نماینــد .آثــار بــه صــورت تایــپ شــده بــه
نشــانی  info@ershadzn.irارســال گــردد.

 .6داوری
داوری توســط اســتادان مجــرب و متعهــد 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 و مقالــه در جشــنواره دعــوت بــه عمــل خواهــد آورد.

 .7جوایز در هر بخش
7-1مقاله:
نفــر اول تــا ســوم بــه ترتیــب مبلــغ 15؛12؛10میلیــون ریــال جایــزه نقــدی بــه همــراه تندیــس و لــو حســپاس جشــنواره.
نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیده؛هریــک بــه مبلــغ  5میلیــون ریــال جایــزهنقــدی بــه همــراه لــوح ســپاس جشــنواره.
7-2شعر(ترکی و فارسی)
نفــر اول تــا ســوم بــه ترتیــب مبلــغ 10؛8؛ 6میلیــون ریــال جایــزه نقــدی بــه همــراه تندیــس و لــو حســپاس جشــنواره.
نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیــده؛ هریــک بــه مبلــغ  3میلیــون ریــال جایــزهنقــدی بــه همــراه لــوح ســپاس جشــنواره
7-3داستان(ترکی و فارسی)
نفــر اول تــا ســوم بــه ترتیــب مبلــغ 12؛10؛ 8میلیــون ریــال جایــزه نقــدی بــه همــراه تندیــس و لــو حســپاس جشــنواره.
نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیــده؛ هریــک بــه مبلــغ 4میلیــون ریــال جایــزهنقــدی بــه همــراه لــوح ســپاس جشــنواره
7-4دلنوشته(ترکی و فارسی)
نفــر اول تــا ســوم بــه ترتیــب مبلــغ 6؛5؛ 4میلیــون ریــال جایــزه نقــدی بــه همــراه تندیــس و لــو ح ســپاسجشنواره.
نفــرات چهــارم و پنجــم بــه طــور مشــترک بــه عنــوان برگزیــده؛ هریــک بــه مبلــغ 2میلیــون ریــال جایــزهنقــدی بــه همــراه لــوح ســپاس جشــنواره

 .8تقویم
مهلت ارسال آثار15 :دیماه 95
اعام نتایج28 :دیماه 95
تاریخ برگزاری جشنواره6 :و 7بهمن ماه 95

 .9توضیحات
 9-1ارسال آثار از طریق ایمیل (رایانامة) جشنواره انجام میگیرد.
 9-2آثار ارسالی قب ً
ا در سایر جشنوارهها حائز رتبه و یا برگزیده نباشند.
 9-3هزینــة رفــت و برگشــت شــاعران بــا وســیلة نقلیــة عمومــی (اتوبــوس ،قطــار) جهــت شــرکت در
جشــنواره بــر عهــدة دبیرخانــه اســت.
 9-4حضور برگزیدگان در جشنواره و قرائت اثر انتخاب شده الزامی است.
 9-5گزیــدة آثــار جشــنواره در قالــب مجموعههــای بــه صــورت کتــاب ،چــاپ و منتشــر و بــه تمامــی
شــرکتکنندگان تقدیــم خواهــد شــد.
 9-6بدیهی است دبیرخانه در انتخاب و چاپ آثار رسیده مختار خواهد بود.
 9-7به کلیة افرادی که آثارشان به جشنواره راه یابد گواهی شرکت اعطاء میگردد.
 9-8در ذیــل کلیــة آثــار ارســالی ،مشــخصات کامــل شناســنامهای ،نشــانی پســتی ،در صــورت امــکان
نشــانی الکترونیکــی و شــمارة تمــاس (همــراه و ثابــت) قیــد شــود و یــک قطعــه عکــس  3*4پشتنویســی
شــده نیــز بــه همــراه آثــار ارســال گــردد.
نشــانی پســتی :زنجــان ،میــدان اســتقال ،ســاختمان مرکــزی ادارة کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
زنجــان ،دبیرخانــة دائمــی جشــنواره سراســری حضــرت زینــب (س)
شماره تماس 02433548007 :شماره نمابر02433548007 :
پست الکترونیکshakibazn@yahoo.com :
باهمکاری:
 معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور دفتر نماینده ولیفقیه در اسـتان وامام جمعه زنجان استانداری زنجان -زینبیه اعظم زنجان

