سوگواره
ملت امام حسين عليه السالم
رويداد بوي سيب

دبيرخانه دائمي سوگواره
مرداد1400

بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمه
حسين عليه السالم« ،چراغ هدايت »« 1،كشتي نجات» 2و «الگوي آزادي و آزادگي» است و هر ميزان
كه گرد اين چراغ پرفروغ پرازدحام تر به همان ميزان ،حيات معنوي جامعه پر قوت تر و در برابر
طوفان سهمگين غرايز و دام هاي گسترده شيطان امن تر.
و «محرم» ،آيينه ي تمام نماي«عشق و دلدادگي به حسين عليه السالم» است كه نور عشق را به
جهانيان مي تاباند كه «عشق آسان نمود اول ،ولي افتاد مشكل ها»...
محرم ،ماه شور و شعور ،حماسه و احساس و گاه همايش عظيم ملت امام حسين عليه السالم
است ،كه گِرد«خورشيد عاشورا» مشق عشق مي كنند و در آئينه عاشورا «اال جميل» نمي بينند.
به گواه دوست و دشمن ،عاشورا ،يك روز نيست؛ فرهنگيست به گستره تاريخ كه در ايثار و نثار،
عشق و ارادت ،يكدلي و يكپارچگي تجلي يافته است و در نگاه رسانه ها،اين پديده ،مجال
هنرمنداني است كه براي ثبت و ضبط دلدادگي ها كه در اقيانوس آرام بر ساحل فرات اشك گرد
آمده اند.
بي ترديد در اين گاه دلدادگي ،حرارت هاي افكنده بر قلوب مؤمنان از شهادت سيد و ساالر
شهيدان ،همه عوالم حتي اهل آسمان ها و ملكوتيان را در مي نوردد و همه فضاها را نداي يا حسين
و عطر بوي سيب فرا مي گيرد .
فضاهاي مجازي نيز در اين برهه ،متأثر از فضاي حقيقي ،رنگ حسين به خود مي گيرد .پرچم هاي
حسيني بر سر درب هاي مجازي نيز خود نمايي مي كند
در اين ايام ،گروه هايي با پويش هاي «لبيك يا حسين عليه السالم» و البته گروه هايي نيز اسرجت
الجمت و تنقبت لقتاله....
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حال« ،اشكواره بوي سيب» ،مجال فراهمي است براي شناخت ظرفيت ها ،نيازها ،استعدادها و تبادل
تجارب تالشگران عرصه عاشورائيان و برانگيختن درک و باور مديران و هنر وران نسبت به اهميت
و جايگاه پيام هاي حسيني.
شبكه راديويي معارف ،اشكواره«بوي سيب» را طراحي كرد تا به مدد الهي و عنايت اهل بيت عليهم
السالم ،عالوه بر اهداف ياد شده ،عاشورائيان را گرد هم آورد تا در سايه هماورد طلبي و رقابت
شيرين و دوستانه ايده هاي نو را در دنياي مجازي به بار بنشانند و در بزنگاه ها ،شبكه اي يك پارچه
و جريان ساز.
مسعود كاوياني
مدير راديو معارف
و دبير نخستين دوره سوگواره
مرداد ماه1400

 .1ضرورت و اهداف سوگواره؛
 1.1كشف و شناسايي ايده نو و شيوههاي خالق و مدل هاي مبتكرانه
 1.2ايجاد انگيزه و فضاي رقابت در ارائه پيام هاي خالقانه حسيني
 1.3ايجاد زمينه آشنايي ،ارتباط ،تعامل فعاالن فضاي مجازي با يكديگر

 1.4ايجاد الگوي مؤثر كنش و واكنش به هنگام به پديده هاي فرهنگي با تمركز بر شبهات
و تهديدهاي عاشورايي در فضاي مجازي
 1.5برجسته سازي شيوه هاي خالقانه ،جديد و حرفهاي پست هاي عاشورايي و برنامه
هاي كوتاه راديويي و كاهش پست هاي كليشه گرا و موازي
 1.6ارائة ايدههاي نو و مبتكرانه در فضاي مجازي
 1.7تالش براي انتقال تجارب فعاالن فضاي مجازي
 1.8فرهنگ سازي ،ترغيب و حمايت فعاالن فرهنگي توانمند جهت گسترش فعّاليتهاي
تبليغي در فضاي مجازي
 1.9معرفي و تجليل از فعاالن عاشورايي فضاي مجازي
1.10

ارتقاء سطح پست هاي عاشورايي با ايجاد همگرايي و همافزايي ميان فعاالن هنر و

محتوا
1.11

پشتيباني علمي و مهارتي از شبكه فعاالن حسيني در فضاهاي مجازي

 .2بخش هاي اشكواره؛
سوگواره ملت امام حسين عليه السالم برآمده از سه سوگواره حسيني اشراق ،بوي سيب و مهر
محرم است كه در طول سال هاي گذشته در بستر فضاي مجازي برگزار مي شد.
اين سه سوگواره با هدف هم افزايي و تخصصي سازي سوگواره و تمركز بر اهداف آن در طول
سال طي نشست هاي مشترک با دبيرخانه هاي فعال ،تجميع و تحت عنوان سوگواره امام حسين
عليه السالم فعاليت جديد خود را آغاز كرد با اين توضيح كه به دليل مؤانست مخاطبان و كاربران با
عناوين قبلي ،مقرر گرديد هر مجموعه با عنوان فرعي قبلي خود ذيل عنوان سوگواره ملت امام
حسين عليه السالم به فعاليت بپردازد تا ضمن حفظ مخاطبان قبلي ،زمينه يكپارچه شدن سوگواره را
براي سال هاي آتي فراهم سازد

بر اساس مصوبات شوراي راهبري سوگواره ها ،بخش صوت و پادكست اين سوگواره با عنوان بوي
سيب بر عهده شبكه راديويي معارف خواهد بود.
بخش صوت و پادكست


برنامههاي كوتاه راديويي( مستند ،نمايش كوتاه ،ميني فيچر ،همخواني ،آنونس)



ايده هاي نو ( طرح هاي راديويي)



پادكست



آكاپال و نغمات آئيني

اين بخش مانند ساير بخش هاي سوگواره در دو بخش حرفه اي و مردمي برگزار مي
شود.

تعاريف ساختارها:
تعريف

ساختار

حداكثر مدت

قطعة راديويي كوتاهمدت است كه داراي مضمون تبليغي و تهييجي است و در پي
آنونس

نهادينهسازي هنجاريْ اخالقي و ارزشي است؛ به گونهاي كه به گسترش و تثبيت رفتاري

 90ثانيه

مثبت ،و يا تغيير رفتار يا اخالقي ناپسند منجرشود.
گونه اي از برنامة راديويي است كه ميتواند شامل مصاحبه ،گفتگو ،گزارش و اطالعات
مستند

مبتني بر واقعيت باشد و به موضوعاتي مانندِ :حوادث ،تاريخ ،علم يا رويدادهاي جاري

 15دقيقه

مي پردازد.
گونه اي از برنامه راديويي ميان گزارش و مستند راديويي است كه حادثه يا واقعه اي را
فيچر

پس از وقوع آن از زبان افراد درگير در واقعه حكايت مي كند و با تكيه بر عناصر
گفتار ،صداي محيط ،موسيقي و … چرايي و چگونگي حادثه يا واقعه را نقل مي كند.

 15دقيقه

گونه اي از برنامه راديويي ميان گزارش و مستند راديويي است كه حادثه يا واقعه اي را
از زبان افراد درگير در واقعه حكايت مي كند و با تكيه بر عناصر گفتار ،صداي محيط،

ميني فيچر

 3دقيقه

موسيقي و … چرايي و چگونگي حادثه يا واقعه را نقل مي كند.
نمايش كوتاه

نمايش ،گونهاي از پيام راديويي است كه داستان از طريق آفرينش صحنهها و تجسم
شخصيتها در ذهن شنونده تصوير ميشود.

 10دقيقه

آكاپال" گونه اي از موسيقي است كه با صداي خواننده و بدون همراهي ساز و اركستر
آكاپال

اجرا ميشود .در شاخهاي از سبك آكاپال ،صداي انسان جايگزين صداي ساز ميشود،
هر خواننده نقش يك ساز را در اركستر به عهده ميگيرد و فركانس صحيح صدا را با
جلوههاي مربوط و شبيه به آن ساز در ميآميزد كه از تركيب اين آواها و جلوهها يك
قطعه اركسترال بدون بكارگيري ساز اجرا ميشود.
 .3اولويت هاي موضوعي اشكواره
محورهاي موضوعي جشنواره عبارت است از :
آئين ها و نمادهاي هيئات خانگي (هر خانه يك حسينيه)
 پرچم هاي محرم و سياه پوش نمودن فضا
 نوحه سرايي كودكان ،نوجوانان و مداحان و ...
 تعزيه خواني و روايت هنري از قيام عاشورا
محرم و مسئوليت اجتماعي عزاداران حسيني در مواجهه با كرونا
 رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و حفظ سالمت فردي و اجتماعي
 هيئت ها و تكاياي مذهبي  ،كانونهاي فرهنگي هنري مساجد
 هيئت ها و خيمه هاي مجازي
ايده هاي نو و خالقانه عزاداري محرم در شرايط كرونايي

 5دقيقه

مقاومت و صبر عاشورايي
 دفاع مقدس  -جانبازان  -آزادگان و ايثار گران
 سردار دلها شهيد حاج قاسم سليماني -جمهوري اسالمي حرم است ؛ ماملت امام
حسينيم
 جبهه مقاومت در عراق  ،سوريه ،لبنان ،يمن و...
كمك مومنانه و همدلي حسيني
 رزمايش ملي مواسات (حب حسيني عامل مودت و كمك مومنانه)
 نذر ماسك  ،نذر ارزاق و ...
 فعاليت هاي جهادي  -خادمين حسيني
زيارت به نيابت  -به تو از دور سالم
مهر اربعين  -كمك هاي مومنانه و اقدامات بهداشتي موكب هاي حسيني
عاشورا معرفت و بصيرت
 نماز و عاشورا
 دشمن شناسي و عاشورا
 نقش تحريف در وقوع عاشورا
 درس هاي عاشورا براي نسل امروز
 درس هاي راهبردي زيارت عاشورا
فضاي مجازي و امر به معروف و نهي از منكر
 .4زمان برگزاري جشنواره:
اول محرم تا اربعين حسيني عليه السالم

عالقهمندان به شركت در بخشهاي مختلف سوگواره ميتوانند از اولين ساعات ماه محرم
تا اربعين حسيني با مراجعه به درگاه اينترنتي ملت امام حسين عليه السالم در اين طرح ملي
شركت كنند.
 .5روش ثبت نام
با مراجعه به پايگاه اينترنتي ملت امام حسين به نشاني  .....؛ و يا سامانه پلتزار ميتوان
در زمان مجاز مسابقه ،ثبتنام كرد .ثبتنام در دو مرحله انجام ميشود:
 -1ثبت مشخصات فردي؛
 -2ثبت مشخصات اثر.
هر شخص حقيقي تنها يك بار به ثبت مشخصات فردي خود اقدام ميكند و پس از تعيين
رمز عبور ميتواند بارها براي ثبت آثار خود يا مشاهدهي وضعيت آنها مراجعه نمايد.
گفتني است كه نام كاربري هر يك از شركتكنندگان ،كد ملي آنهاست كه تمام پيگيري
هاي بعدي با همين كد صورت خواهد گرفت.
 .6روش داوري
داوري در بخش صوت سوگواره ملي ملت امام حسين عليه السالم در دو مرحلهي
«انتخاب آثار» و «داوري نهايي» انجام ميشود.
در مرحلهي اول ،هيئت انتخاب آثار همزمان با شروع مسابقه و رسيدن آثار ،به بررسي و
انتخاب آثار داراي حدنصابهاي مرحلهي داوري اقدام ميكند و پس از پايان مهلت
مسابقه ،آثار برگزيدهي هيئت انتخاب آثار به هيئت داوران تحويل داده ميشود تا در هر
بخش ،به صورت مجزا در كانون داوري كارشناسان قرار بگيرد.
در تمام مراحل داوري ،نام و مشخصات صاحب اثر نزد دبيرخانه محفوظ ميماند تا
بيطرفي در داوري رعايت شود.
اعضاي «هيئت داوران مسابقه» در زمان مقتضي از طريق پايگاه اينترنتي سوگواره امت امام
حسين عليه السالم خواهند شد.

 .7معرفي داوران بخش بوي سيب
در مرحله بررسي نهايي آثار از اساتيد و پيش كسوتان برنامه سازي راديويي از جمله استاد
جواد سركار پور ،استاد احمد سروري ،استاد بهروز رضوي نژاد ،استاد مجتبي تونه اي ،
استاد مريم جاللي و استاد زهرا صفائيان بهره گرفته خواهد شد.
 .8پيگيري وضعيت آثار ارسالي
شركتكنندگان با نام كاربري و رمز عبور خود ميتوانند از نتيجهي مراحل مختلف داوري
آثارشان مطلع شوند .نتايج نهايي به همراه بيانيهي هيئت داوران در مراسم اختتاميه اعالم
خواهد شد.
در مقابل گزينهي «وضعيت اثر» در طول برگزاري مسابقه ممكن است موارد ذيل درج شود:
ثبت شده :به معني آن است كه كاربر اثر را ثبت كرده ،اما هنوز دبيرخانه آن را تأييد نكرده
است.
تأييد شده :به معني تأييد ابتدايي اثر توسط دبيرخانه مسابقه است.
تأييد نشده :به معني وجود مشكلي در اطالعات اثر است .كاربر مي تواند با اصالح
اشكاالت ،اثر را باز به چرخهي دريافت و داوري آثار وارد كند يا اين اثر را حذف و اثر
ديگري را اضافه نمايد.
پذيرفته شده در هيئت انتخاب آثار :اين آثار به مرحلهي داوري راه پيدا يافتهاند.
رد شده از سوي هيئت انتخاب آثار :هيئت انتخاب آثار ،اين اثر را حائز حد نصاب الزم
براي داوري هيئت داوران ندانسته است.
در مرحلهي نهايي داوري :بر اساس امتيازهاي هيئت داوران ،اين اثر به مرحلهي نهايي
داوري راه يافته است.
بازمانده از مرحلهي نهايي داوري :بر اساس امتيازهاي هيئت داوران ،اين اثر از راهيابي به
مرحلهي نهايي داوري بازمانده است.
تذكر :هيئت داوران بعد از پايان مهلت مسابقه ،برگزيدگان نهايي را مشخص خواهد كرد؛
بنابراين دو بند آخر «وضعيت اثر» پس از پايان مهلت مسابقه مشاهده ميشوند.

 .9ضوابط و مقررات سوگواره ؛
 9.1.1برنامه صرفا با موضوعات محرمي به مرحله داوري راه پيدا مي كنند و ساير
موضوعات حذف مي شوند.
 9.1.2در بخش آزاد ،مستند راديويي حداكثر  15دقيقه  ،نمايش كوتاه تا  10دقيقه
توليد و ارسال شود.
 9.1.3بسته كوتاه راديويي براي فضاي مجازي (پادكست) به مدت حداكثر  5دقيقه
توليد شود.
 9.1.4ارسال آكاپال ،سرود و تواشيح كه به صورت گروهي توليد شده بالمانع است و
دبيرخانه سوگواره  ،ارسال كننده اثر را به عنوان نماينده گروه قلمداد مي كند.
 9.1.5شركت همزمان در ساختارهاي مختلف بخش ها بال مانع است.
 9.1.6هر فرد ميتواند در هر قالب صرفاً با ارسال يك اثر شركت كند.
 9.1.7آثاري كه بدون موسيقي سازي تهيه شدهاند امتياز ويژه دارند.
 9.1.8پرداختن به اولويت هاي موضوعي امتياز ويژه دارد.
 9.1.9فرستندة اثر ،صاحب اثر قلمداد مي شود.
 9.1.10حق هرگونه استفاده از آثار -با ذكر نام صاحب اثر -براي راديو محفوظ است.
 9.1.11آثار ارسالي بايد در قالب فايل MP3و كيفيت حداقل  Kbs64باشد و حجم
فايل ارسالي از شش مگابايت بيشتر نباشد.
 9.1.12شركتكنندگان سوگواره ،نسخهي باكيفيت اثر خود را در قالب فايل  WAVو
كيفيت حداقل  Kbs128تا زمان اعالم نتايج نهايي نگهداري تا در صورت
درخواست دبيرخانه ،آن را ارسال نمايند.
 9.1.13به منظور تشويق شركتكنندگان ،آثار بخش آزاد كه به مرحلة داوري راه
يافتهاند -در صورت داشتن شرايط پخش از راديو معارف -پخش خواهند شد.

 9.1.14در بخش ايده هاي نو كه با هدف شناسايي استعدادها و خالقيتهاي رسانهاي
شركتكنندگان و پرورش آنها در جهت طراحي برنامه راديويي است .شركت
كنندگان ميبايست با شناسايي موضوعات ،منابع و كارشناسان ،طرحنامه
راديويي را به دبيرخانه سوگواره ارسال كنند..
 9.1.15طرح برنامه ميتواند براي يك يا چند قسمت طراحي شده باشد.
 .10مقررات و شرايط شركت در بخش مردمي:
 10.1.1هر فرد صرفاً در يكي از دو سطح حرفهاي و مردمي ميتواند شركت كند.
 10.1.2برنامهسازان سازمان صدا و سيما ،فقط ميتوانند در سطح حرفهاي شركت
كنند.
 10.1.3هر فرد ميتواند در هر قالب صرفاً با ارسال يك اثر شركت كند.
 10.1.4در بخش آكاپال ،اثر ارسالي بايد مربوط به صاحب اثر باشد.
 10.1.5ارسال همخواني و نغمات آئيني كه به صورت گروهي توليد شده بالمانع است
و دبيرخانه  ،ارسال كننده اثر را به عنوان نماينده گروه خواهد شناخت.
 10.1.6فرستندة اثر ،صاحب و تهيهكنندة آن محسوب ميشود.
 10.1.7آثار بدون موسيقي (بدون ساز) امتياز ويژه دارند.
 10.1.8آثار محلي و فولكلور(فرهنگ عامه) امتياز ويژه دارند.
 10.1.9پرداختن به موضوعات ويژة طرح ملي بوي سيب امتياز ويژه دارد.
10.1.10

حق هرگونه استفاده از آثار -با ذكر نام صاحب اثر  -براي راديو محفوظ

است.
10.1.11

به منظور تشويق شركتكنندگان ،آثاري كه به مرحلة داوري راه يافتهاند-

در صورت داشتن شرايط پخش از راديو معارف -پخش خواهند شد.
10.1.12

پس از ثبت نام در پايگاه ملت امام حسين عليه السالم ،شركت كنندگان

بايد فايل نهايي اثر خود را از طريق همان پايگاه به دبيرخانهي مسابقه ارسال

كنند و نيازي به بارگذاري جداگانهي فايل صوتي بر روي وبالگ يا وب
سايت خاص نيست.
10.1.13

آثار ارسالي بايد در قالب فايل MP3و كيفيت حداقل  Kbs64باشد و

حجم فايل ارسالي از شش مگابايت بيشتر نباشد.
10.1.14

الزم است شركتكنندگان در مسابقه ،نسخهي باكيفيت اثر خود را در

قالب فايل  WAVو كيفيت حداقل  Kbs128تا زمان اعالم نتايج نهايي
نگهداري كنند و در صورت درخواست دبيرخانه ،ارسال نمايند.

 .11مالكهاي داوري آثار؛
 .12الف :
 12.1.1انتخاب موضوع ،جذابيت آن و موفقيت در انتقال پيام.
 12.1.2جذابيت ساختار و پرداخت هنرمندانة برنامه (تركيب مناسب ،كالم ،افكت
و.)...
 12.1.3نوآوري و خالقيت در شيوة ارائة محتوا.
 12.1.4مستند بودن محتوا.
 12.1.5كيفيت مناسب فني -صوتي.
 12.1.6توجه به اصل تناسب محتوا با قالب.
 12.1.7توجه به منطق بهرهگيري صحيح از عوامل انساني و ارتباطدهندة برنامه.
 12.1.8توجه به سالمت زبان برنامه (در دو حوزة نويسندگي و اجرا).
 12.1.9استفاده بهينه از منابع آرشيوي.
12.1.10

توجه به اصل تأثير گذاري.

ب) مالك هاي داوري طرحنامه راديويي و ايده هاي نو:
12.1.11

هدفگذاري صحيح و هوشمندانه

12.1.12

تبيين دقيق ضرورت پرداختن به موضوع

12.1.13

رعايت سطح و ادبيات مخاطبان

12.1.14

گويايي ،شفافيت و كاربردي بودن محورهاي موضوعي

12.1.15

انسجام و ارتباط منطقي موضوعات

12.1.16

ارتباط و پيوند منطقي موضوعات با هدف تعيين شده

12.1.17

خالقانه بودن ايده و پرهيز از كپي برداري

12.1.18

استفاده از قالبهاي متنوع در بخش چيدمان برنامه

 .13جوايز:
 13.1.1نفرات اول :هزينه سفر به كربالي معلّي ،بسته تبركي اهدايي عتبه امام حسين
عليه السالم ،لوح يادبود و نشان سوگواره
 13.1.2نفرات دوم :كمك هزينة سفر به كربالي معلّي و بسته تبركي اهدايي عتبه امام
حسين عليه السالم
 13.1.3نفرات سوم :هزينة سفر به مشهد مقدس و بسته تبركي اهدايي عتبه امام حسين
عليه السالم
 13.1.4شايسته تقدير :بسته تبركي اهدايي عتبه امام حسين عليه السالم

