فراخوان بخش تایپوگرافی
پنجمین جشنواره هرن مقاومت
با شعار :چون کوه رسبلندیم چون رسو راست قامت
آغاز سخن:
هرن زبانیست که برای سنین مختلف ،سطوح علمی مختلف ،اوضاع اجتامعی مختلف قابل فهم است ،زبانی که نظرات و
افکار مختلف را آنچنان توصیف میکند و حقایق را می گوید که گویی مادری با فرزندش تکلم میکند؛ حتّی بهرت ،دقیقتر
و ریزتر؛ زبانی که با نقش ،طرح ،رســم ،مجســمه ،شعر ،رمان و  ...تکلم میکند .انقالب اسالمی ایران باعث رشد ،شکوفایی و
تجلی هویت ملی در هرن و هرنمندان شد .هرمندانی که ،وارث آن زبان رسا برای بیان هر موضوع پیچیدهای مثل انقالب یا
هر مفهوم عمیقی مانند وطن یا هر معنای گسرتدهای مانند فرهنگ و هویت ملی هستند.
جشنوارههای هرن مقاومت ،جشنوارهای با دغدغه نقد ،بررسی و باالبردن سطح فرهنگ ،هرن ،خودباوری و سطح سواد هرنی
ایجاد شده است .چون؛ عرصه فعالیت هرنی را ،عرصه اصطکاک و تبادل فرهنگها میداند ،و یا با بیان دیگر باید گفت؛ عرصه
مبارزه برای حفظ هویت ملی .پس باید ابزار و ســاح را شــناخت ،چون در مقابل ،دشمنی ایستاده که به خوبی این عرصه
و ابزار این عرصه را میشناسد و مثل یک صفحهی شطرنج در مقابل هر تحرک ،حرکتی را برنامهریزی کرده یا برنامهریزی
میکند.
بنیاد فرهنگی روایت فتح پس از برگزاری موفق چهار دوره جشنواره هرن مقاومت و استقبال هرنمندان ایران ،از شام دعوت
میکند تا در پنجمین جشــنواره هرن مقاومت که به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران برگزار میشود،
مشارکت فرمایید.
رسفصلها و رویکردها:
نظام مديريت تبليغ ارزشها ،كه در گسرته فرهنگ ملی و دين ،رسالت فهم و مفاهمه و پاس دارى را بر عهده دارد ،بدون در
نظر گرفنت زوایای مختلف جامعه ،ابرت و بدون گسرته الزم خواهد بود .اين موضوع تا زماىن ج ّدىتر به نظر مىرسد كه بدانیم،
هویت ملی ما ،دشمناىن كار آزموده ،با پشتكار و با انگيزه در پيش رو دارد .از ميان آسيبهاى خرد و كالن که بر پیکر فرهنگ
و هویت ملی وارد میشود ،نداشنت دید و حرکت همه جانبه برای تولید ،تبلیغ و توزیع فرهنگ در دراز مدت يا زماىن كوتاه
مىتواند پيكره هویت ملی جامعه را دچار تالىش و انهدام منايند.
به همین اعتقاد؛ بخش تایپوگرافی پنجمین جشنواره هرن مقاومت در گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی ایران
و با تاکید براهداف و آرمانهای اصلی انقالب ،حفظ استقالل و هویت ملی کشور ،استکبار ستیزی ،کرامت انسان ،و اعتالی
همه جانبه ایران را به عنوان اهداف این بخش اعالم میمناید و با توجه به ظرفیت بیبدیل متون دینی ،نرث و نظم ادبیات در
انتقال مفاهیم ،رسودههای ماندگار شاعران معارص ایران زمین را مبنای کار این دوره قرار داده است.
شهای جشنواره:
بخ 
اصلیکودک و نوجوانقوانین و رشایط ارسال اثر:
 .۱تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به منزله قبول رشایط و مقررات جشنواره است.
 .۲رشکت در منایشگاه برای همهی هرنمندان آزاد است و شامل مبلغی به عنوان هزینهی ثبتنام منیشوند.
 .۳رشکتکنندگان میبایست فرم رشکت را تکمیل و آثار خود را در سایت بارگذاری کنند.
 .۴رشکت کننده باید مالک مادی و معنوی اثر و یا آثار ارسالی باشد.
 .۵آثار باید با استفاده از اشعار پیشنهادی تولید شده باشند.
 .۶رشکتکنندگان عالوه بر تولید آثار جدید میتوانند آثار آرشــیوی خود را مطابق با مضامین اشــعار اشاره شده ،ارسال
منایند.
 .۷آثار ارئه شده باید تایپوگرافیک بوده و در صورت استفاده از تصویر ،حروف همچنان غلبه داشته باشند.
 .۸هر رشکتکننده میتواند حداکرث  5اثر در هر بخش ارسال مناید.
 .۹آثار میتواند سیاه و سفید و یا رنگی باشد.
 .۱۰تکنیک و شیوه ارائه اثر ،آزاد است.
 .۱۱آثار ارسالی می تواند در قالبهای پوسرت ،مناد شهری ،پالکارد ،جلد ،طراحی روی لباس ،و ...باشند.
 .۱۲اندازه ضلع بزرگ اثر بیشرت از  ۷۰و کمرت از  ۵۰نباشد.
 .۱۳آثار با فرمت  jpegو کیفیت  dpi 300ارسال گردد.
 .۱۴برگزار کننده حق انتشار و بهره برداری از آثار ارسالی در فعالیتهای منایشگاهی ،تبلیغاتی ،سایت ،چاپ کتاب،
پوشیدنیها و غیره را با ذکر نام صاحب اثر دارد.

 .۱۵برای منتخبین در منایشگاه گواهی رشکت در منایشگاه صادر و اهدا خواهد شد.
 .۱۶در صورت عدم رعایت مقررات جشنواره ،آثار ارسالی در هر مرحله از جشنواره حذف و امتیاز آن سلب خواهد شد.
 .۱۷تصمیمگیری درمورد مسائل پیشبینی نشده به عهدهی برگزار کننده جشنواره است.
 .۱۸مهلت ارسال آثار تا پایان مهرماه .۱۳۹۷
اعضای بخش تایپوگرافی جشنواره:
دبیر بخش تایپوگرافی :سیدمهدی حسینی
هیئت داوران :استاد مسعود نجابتی/مسعود سپهر /استاد کوروش پارسانژاد
گاهشامر جشنواره بخش تایپوگرافی:
اعالم فراخوان یکم مرداد 97مهلت ارسال آثارتا یکم آبان ماه 97انتخاب و داوری ،یکم تا پانزدهم آبان97اعالم نتایج آدر ماه 97برگزاری منایشگاه و اکران آثار دی و بهمن ماه 97جوایز در هر بخش:
به سه نفر برگزیده در بخش اصلی؛ هر کدام مبلغ چهار میلیون تومان و نشان ویژه چهلمین سال اهدا خواهد شد.
به یک نفر برگزیده در بخش کودک؛ مبلغ چهار میلیون تومان و نشان ویژه چهلمین سال اهدا خواهد شد.
ارتباط با دبیرخانه:
نشانی دبیرخانه :قم ،بلوار غدیر ،کوچه  6ساختامن مفید ،درب شامره  ۲۷طبقه اول ،کانون هرن شیعی
شامره متاس ۳۲۶۰۳۳۹۹ :ـ ۰۲۵
ساعت متاس ۸ :صبح الی  ۱۷عرص
آدرس اینرتنتیwww.shiaarts.ir :


متون پیشنهادی بخش اصلی:
ای کشور خوبان
جان من ای ایران

ای رسزمین عشق
ای خاک دامنگیر
******
می خواهمت از جان
تا در تنم جانی ست
پاینده باد ایران
هر لحظه می خوانم
******
ایران ای جان ای بیشه شیران
خاک من ایران
آزاد مبان شاد مبان
******
ای در رگانم خون وطن ای پرچمت ما را کفن
ایران من ایران من
دور از تو بادا اهرمن
******
وطنم پاره تنم ای زادگاه میهنم
******
همه جان و تنم وطنم ،وطنم ،وطنم ،وطنم
******
به تفاوت هر رنگ و زبان
همه با یک نام و نشان
ز صالبت ایران جوان
همه شاد و خوش نغمه زنان
******
در دل التهاب دوران ها
وطنم ای شکوه پابرجا
زخمی رسبلند بحران ها
کشور روزهای دشوار
******
وطن یعنی خلیج تا ابد فارس
وطن یعنی رسای ترک تا پارس

******
وطنم ،وطنم ،وطنم ،ایران من
******
وطن یعنی رشف یعنی شهادت
وطن یعنی هدف یعنی شهامت
******
ما وارث دیروز فرزند امروزیم ما راهی فردا فردای پیروزیم
******
من زادهی ایرانم ،آزاده و آزاد
ننگ است مرا ننگ
بیگانه پرستیدن
******
وطن یعنی همین جا یعنی ایران
وطن یعنی چه آباد و چه ویران
******
راهی راه حسین ،همقدم رهربم
در میدان می مانم ،تا نفس آخرم
******
باید جهان بداند هیهات من الذله
دشمن کجا تواند ما را عقب براند
******
هر کس شد آشنای تو ،لبیک یا حسین
هرگز اسیر ذلت و سازش منی شود
******
در خون زالل کربال ریشه ی ماست
هرگز ندهیم تن به ذلت ،هرگز
******
ما مرد نربدیم نه سازش و تسلیم
هرگز نهراسیم از فتنه و تحریم
******
ره ما حامسه ست نه سازش نه تسلیم
نلرزد دل ما زتهدید و تحریم
******
دادیم رس و دست ولی باج ندادیم
بیزار ز جنگیم ولی مرد جهادیم
******
با همت و اراده با دیده ی بصیرت
چون کوه رسبلندیم چون رسو راست قامت
******
پای این خاک تا ابد می مانیم
ما ازنسل چمران و سلامنیم
******
خاک ایران تا ابد پا برجاست
تودلهامون تا یاد عاشوراست
******
ما راوی همت هم درس چمرانیم ما سومین نسل بهارانیم
تا نهضت خورشید بیدار میمانیم
چون شعلهای در شب

اشعار پیشنهادی بخش کودک و نوجوان:
ما گل های خندانيم فرزندان ايرانيم
ايران پاک خود را مانند جان میدانيم
******
ما بايد دانا باشيم هشيار و بينا باشيم
از بهر حفظ ايران بايد توانا باشيم
******
شعر و ترانه ی ما اين است ،با ما بخوان
پاينده باد اسالم جاويد باد ايران
******
ياد شهيد وطن كی رود از ياد من
******

تا كه جهان پايدار ياد شهيد ماندگار
******
جان به فدای تو باد ميهن من زنده باد
******
نام تو ایران است آری !وطن هستی
مانند خوبی ها در قلب من هستی
******
با سالح دانایی شب چراغ بینایی
با سپاه نادانی در نربد دشواریم


