
  زبان و ادبيات فارسي در معماري

است كه همــة رمزورازهــاي اخــالق و زنــدگي و تــاريخ آن نهاده شده زبان هر ملتي بر  هويت و فرهنگبنيان 
ساز شناخته شــده اســت. در زيباشناختي اين بنيان فرهنگجلوة هنري و نيز مردمان را در خود دارد. ادبيات 

يات، در تاروپود اين دو آرميده است؛ ولي در ســفر دنيــاي مــدرن، ايــن دوشادوشي معماري و ادب گذر اعصار،
شده است. بجاست كه به زبان مرتبط با آثار معماري توجه شــود و  طنينكممعماران و اديبان عاشقانة زمزمة 

 ها رســا و گويــا باشــد و مقصــوديابد. اينكــه نوشــته دوبارهاي همنشيني اديبان و معماران نيز در نظرها جلوه
بخش معماران شود؛ اينكه از شوربخشي الهام ،شعر يا نثرياينكه  ؛درستي و دقت به مخاطبش برسدمعمار، به

اثري معمارانه سر برآورد؛ اينكه در بنايي، ادبيات حضور داشته باشد؛ اينكه از ديدار بنايي، شــعر در  ،ايسروده
  ه، اميد پيشنهاددهندگان اين جايزه است. وجود شاعري برآيد و هزاران آرمان و آرزوي ديگر، همه و هم

نويسي اميدوار است كه بتواند در اين مهم كه از زواياي رهاشدة زبان فارســي اســت، انجمن ويرايش و درست
  ي فرابخواند.ماگهماين دانان را نيز به اهالي معماري باشد و ديگر اديبان و زبان گامهم

  شيوة داوري

دانان و ويراستاران و مترجمان و افراد مطلــع ، تعدادي از ادب»نويسيو درستانجمن ويرايش «هيئت داوران 
هاي آثــار را از نظــر زبــاني و ها و بيانيــهاز دانش معماري را در خود جاي داده است. اين هيئت، همــة نوشــته

ايــن داوري،  گيرد. براســاساي براي ارزش ادبي آثار درنظر ميرسد و درنهايت، نمرهادبي، در دو مرحله برمي
  سه نفر از افراد، برگزيده و ده نفر شايستة تقدير خواهند شد.  

  جايزة ويژه

  هاي متون ادبي باشد.برآمده و نتيجة شناخت زيروبم از متون فاخر نظم و نثر فارسيكه براي طراحي اثري 

  هاي داوريشاخص

  هاي فارسي پيشرفته در نوشته و در اثرگيري از قلمـ بهره

  واژگان نژاده و بجا با استفاده از ذاري اثرگـ نام

  بردن واژگان بيگانه و استفاده از برابرنهادهاي فارسينكاربهـ 

  براساس دستورزبان فارسي هاي رسا و گويابنديـ جمله



فرهنگستان زبان و ادب فارسي و فرهنگ اماليــي (پيونــد دستورخط كتابچة نگارش امالي واژگان برمبناي  ـ
  هردو اثر در وبگاه موجود است) استفاده از

  هاي ادبيگيري از آرايهبودن متن نوشته با بهرهـ خالقانه

  مدارك الزم و نحوة ارائه

كم دربرگيرنــدة سيصــد واژه و دستهاي فارسي و با استفاده از قلمافزار ورد ـ نوشتار هر اثر، بايد در قالب نرم
  باشد. 

  نامة جشنواره، بايد به دبيرخانة آن فرستاده شود.ـ اين نوشتار همراه با اثر، طبق شيوه

تر منتشر شده يا سرقت علمي رخ داده اســت، اثــر از دور داوري خــارج اي پيشـ اگر مشخص شود كه نوشته
  خواهد شد.

نويســي و هــاي درسترايگــان از آموزه تواننــد بــهمي  virastaran.netمنــدان ازطريــق وبگــاه ـــ عالقه
  مند شوند.نويسي بهرهخالق
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