باسمه تعالی

فراخوان اولین دوره جشنواره فرهنگی هنری اهلبیت(ع)

جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)

در سه زمینه فیـلم کوتاه ،فیلمنامه و تألیف کتاب به زبان انگلیسی
مقدمه
مجمع جهاني اهلبيت(ع) يك سازمان غيردولتي و جهاني است که صدها نفر از نخبگان پيرو اهلبيت(ع) از سراسر
جهان در آن عضویت دارند و رسالت خطير پشتيباني فکری ،فرهنگی و تبلیغی از دوستداران خاندان عصمت و
طهارت(ع) را بر عهده دارد.
اين سازمان بينالمللي ،به حول و قوه الهي دربیش از دو دهه فعالیت خود ،اقدامات شايست ه و بزرگی انجام داده است
و اینک در استمرار اين رسالت خطير ،و با توجه به شدت گرفتن تبلیغات دشمنان اسالم و انسانیت و انتقال تهاجم
آنان از حوزه جنگ سخت به حوزه جنگ نرم ،بر آن است تا با ورود به عرصههای جدید فرهنگی ،تبلیغی و رسانهای
و بهرهگیری از قالبهای هنری« ،جشنواره فرهنگی ـ هنری اهل بیت(ع)» را برگزار نماید.
در اولین دوره این جشنواره ،با توجه به هجوم تبلیغی به پیامبر اکرم(ص) و استفاده دشمنان از ابزارهای فرهنگی و
هنری“ ،جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص)” در سه زمینه «فیلم کوتاه»« ،فیلمنامه» و «تألیف کتاب به زبان انگلیسی»
با موضوع «پیامبر رحمت و عدالت حضرت محمد مصطفی(ص)» برگزار میگردد.
اهداف
 .1توجه و تبلیغ جنبههای انسانی ،فردی و اجتماعی و نیز زیباییهای معنوی حیات پرنور پیامبر رحمت و عدالت
محمدمصطفی(ص).
 .2آگاهی بخشی به جامعه بشری ـ بویژه جوامع غربی ـ نسبت به واقعیات حیات و دستورات پیامبر رحمت و عدالت.
 .3تعمیم ارزشهای واالی فرهنگی و اجتماعی دین مبین اسالم و قرآن کریم ،از طریق ابزارهای فرهنگی و هنری.
 .4زمینهسازی برای نوآوری و تبادل اندیشهها و آموختههای هنرمندان.
 .5تشویق مؤلفان ،هنرمندان ،سینماگران و نویسندگان برای پرداختن به موضوعات مرتبط با پیامبر رحمت و عدالت.
 .6شناسایی و تشویق نویسندگان و هنرمندان متعهد دینی و کشف استعدادهای جدید.
 .7جایگزین سازی آثار مثبت به جای آثار موهن در رسانهها و شبکههای اجتماعی.

مجمع جهانی اهلبیت(ع)
معاونت امور فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
سازمان سینمایی

حوزه هنـری
سازمان تبلیغات اسالمی

مقررات بخش فیـلم و فیلمنامه
الف)شاخههای بخش فیلم
بخش فیلم جشنواره در چهار شاخه زیر برگزار میشود:
 .1فیلم کوتاه داستانی .2 .مستند کوتاه .3 .پویانمایی .4 .فیلمنامه
ب) موضوعات
فیلمهای کوتاه ،مستند و پویانمایی و نیز فیلمنامههای شرکت کننده در جشنواره باید در موضوعات زیر تهیه شوند:
 .1بخشهایی از تاریخ و حیات پیامبر رحمت و عدالت(ص).
 .2جلوههای اخالقی ،رفتاری و اجتماعی پیامبر رحمت و عدالت(ص)؛ نظیر :انساندوستی ،رأفت ،یتیمنوازی ،کمک به ضعیفان
و مستمندان ،عدالت ،جایگاه خانواده ،توصیه به کسب علم و معرفت ،مبارزه با جهل و خرافات ،مساوات ،مواسات ،سادهزیستی،
مردمی بودن ،ارتباط با خدا ،دعا و مناجات ،توجه به محیط زیست ،توصیه به حقوق طبیعت و حیوانات ،مبارزه با نژادپرستی و ...
 .3رأفت و رحمت در قرآن کریم (با تأکید بر رسالت پیامبر اکرم(ص) و اینکه قرآن ،کتاب نازل بر پیامبر است).
 .4تصویر کردن احادیث و کلمات پیامبر رحمت و عدالت(ص).
 .5استفاده از سیره پیامبر رحمت و عدالت(ص) برای زندگی امروز.
 .6پاسخ به اهانتها نسبت به پیامبر رحمت و عدالت(ص)؛ از جمله کاریکاتورها و فیلم موهن.
 .7هرگونه محتوای مرتبط با پیامبر رحمت و عدالت(ص).
پ) قوانین فیلم کوتاه
 .1در آثار شرکتکننده باید صراحتاً به پیامبر اکرم(ص) یا یکی از آموزهها یا روایات ایشان اشاره شده باشد.
 .2نشان دادن چهره پیامبر اکرم(ص) ،اهل بیت(ع) ،خلفای نخستین و همسران پیامبر ممنوع است.
 .3مدت زمان آثار ارسالی باید حداکثر  40دقیقه باشد.
 .4تمامی آثار باید در فرمت  DVDبه دبیرخانه جشنواره ارسال شود.
 .5شرکت فیلمهای ضبط شده بهوسیله دوربینهای تلفن همراه نیز بالمانع است.
 .6ارسال عکس و فیلم پشت صحنه تولید آثار ،برای آثاری که به مرحله داوری خواهند رسید الزامی است.
ت) قوانین فیلمنامه
 .1فیلمنامهها میبایست تایپ شده روی یک طرف کاغذ  A4در فرمت  WORDدارای شماره صفحه و بدون طلق ،شیرازه و
منگنه باشد و عالوه بر لوح فشرده ،سه نسخه پرینت شده نیز به دبیرخانه جایزه بزرگ ارسال گردد.
.2خالصه فیلمنامهها در یک صفحه ارائه شده و متن تایپ شده بر روی لوح فشرده در فرمت مذکور ضمیمه گردد.
 .3حجم فیلمنامهها میبایست متناسب با زمان فیلم کوتاه باشد.
 .4آثار اقتباسی الزاما میبایست همراه با ذکر منبع و خالصه آن باشند.
 .5جایزه آثاری که بیش از یک نویسنده دارند ،به یک نفراهدا خواهد شد.
 .6امتیاز استفاده از فیلمنامههای برنده جایزه به دبیرخانه جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) تعلق خواهد گرفت.
 .7دبیرخانه میتواند از آثار واصله با ذکر نام نویسنده در انتشارات مربوط به خود استفاده نماید.
 .8از فیلمنامههای ارسالی نباید فیلمی ساخته شده باشد.
ث) قوانین عمومی
 .1محدودیتی برای ارسال اثر در هر شاخه وجود ندارد؛ اما بر روی هر لوح فشرده ،باید فقط یک اثر ارائه گردد.

خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنـا

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

انجمن سینمای جوانان ایران

شبکه ماهوارهای فیلم و سریال

سایت جامع هنـر اسالمی

 .2شرکت همه فیلمسازان ،تهیه کنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی از همه کشورهای جهان در جشنواره بالمانع است.
 .3تکمیل و امضاء فرم شرکت در جشنواره الزامی و به معنای پذیرش کامل مقررات جشنواره است( .فرم شرکت در بخش فیلم،
در پشت همین برگه موجود است).
 .4ثبت نام و تکمیل فرم به دو شکل اینترنتی و پستی امکانپذیر است.
 .5از نظر جشنواره ،امضاء کننده فرم شرکت در جشنواره ،مالک اثر است و در صورت شرکت اشخاص حقوقی ،باید یک شخص
حقیقی به عنوان مالک اثر معرفی شود.
 .6با توجه به تبلیغی بودن جشنواره ،دبیرخانه تمامی فیلمها را در زمانی نزدیک به مراسم اختتامیه ،در شبکههای اجتماعی
مربوط به مجمع جهانی اهل بیت(ع) بارگذاری مینماید.
 .7شرکت و دریافت جایزه از سایر جشنوارهها مانع حضور در این جشنواره نمیشود؛ اما آثاری که تاکنون در جشنواره دیگری
شرکت نکرده باشند امتیاز بیشتری خواهند داشت.
 .8نسخههای دریافتی فیلمها و فیلمنامهها توسط دبیرخانه ،بازگردانده نخواهد شد.
 .9جشنواره مجاز است آثار شرکت کننده را مورد بهرهبرداری فرهنگی و ترویجی ـ و نه تجاری ـ قرار دهد.
 .10جشنواره برای دیده شدن آثار در سطح بین المللی ،نسبت به ترجمه آثار و پخش در شبکههای ماهوارهای اقدام خواهد کرد.
 .11دبیرخانه جشنواره درباره انتخاب موضوع و ایده و نیز پاسخ به سؤاالت دینی و مذهبی ،از متقاضیان و فیلمسازان ،حمایت
مشاورهای خواهد نمود.
ج) جوایز
 .1به هر یک از نفرات اول در هر شاخه از جشنواره 14 ،سکه تمام بهار آزادی اهداء میگردد.
 .2به هر یک از نفرات دوم در هر شاخه از جشنواره 12 ،سکه تمام بهار آزادی اهداء میگردد.
 .3به هر یک از نفرات سوم در هر شاخه از جشنواره 10 ،سکه تمام بهار آزادی اهداء میگردد.
 .4به  14نفر بعدی در هر شاخه ،هر کدام  2سکه بهار آزادی اهداء میگردد.
 .5به همه شرکتکنندگان ،گواهی شرکت در جشنواره و هدایایی تقدیم خواهد شد.
چ) گاهشمار
 .1زمان ارسال آثار :آثار حداکثر تا تاریخ  15بهمن 4( 1392فوریه  )2014باید برای دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.
 .2بررسی ،داوری و اطالعرسانی به شرکت کنندگان تا  1اسفند  20( 1392فوریه  )2014انجام خواهد شد.
 .3زمان برگزاری مراسم اهدای جوایز در اسفندماه ( 1392مارس  )2014خواهد بود.
ح) نحوه ارسال آثار
عالقه مندان به شرکت در مسابقه ،باید آثار خود را به همراه فرم شرکت ،با پست سفارشی به نشانی زیر ارسال نمایند:
ایران ،قم ،بلوار جمهوری اسالمی ،نبش کوچه ششم ،مجمع جهانی اهلبیت(ع) ،طبقه اول،
دبیرخانه جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص).
صندوق پستی  151ـ 37145

برای اطالع از قوانین و فرم شرکت در
بخش تألیف کتاب به زبان انگلیسی

به فراخوان آن یا به سایت جایزه بزرگ پیامبر اعظم(ص) مراجعه فرمایید
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هستم و کلیه مقررات مندرج در آئیننامه جشنواره را میپذیرم.
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