
بسم اهلل الّرحمن  الّرحیم
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اهمیت کار فرهنگی نباید مورد غفلت قرار گیرد. در کار فرهنگی هیچ وقفه و 
تعللی جایز نیست؛ چون بیشترین تالش دشمنان بر روی جامعه و ملت و کشور 

ما، تالش فرهنگی است.
کار فرهنگی بایستی مدبرانه، عمیق، باحوصله و از سوی آدم های باصالحیت 
و کارشناس های وارد، در همة شعبه ها و شاخه های گوناگون مورد توجه قرار 
بگیرد. مجموعه های خودجوش مردمی که کار فرهنگی می کنند، باید روز به 
روز توسعه پیدا کنند. دستگاه های دولتی، آن هایی که مربوط به فرهنگند، باید 

به این ها کمک کنند.
مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

اساساً فرهنگ هر جامعه، هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و با 
انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی 

قدرتمند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان تهی است.
امام خمینی 
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 سال ها کار فرهنگی پُرهزینه اما کم  اثر در کشور، که از تلنگرهای 
بیدارکنندۀ مقام معظم رهبری است، نتیجة عدم شناخت اولویت ها 

در مهندسی فرهنگی است..
»َمن َعَرَف نَفَسُه، َفَقد َعَرَف َربُّه«

بدون  انسان شناسی، هر آموزش دینی دیگری، نه تنها بی اثر، که 
بعضاً خطرناک خواهد بود.

استاد محمد شجاعی مدیر عامل مؤسسه منتظران منجی    

، به عنوان تنها الگو، راهبر و مربِی کامل و قابل اعتماد، در مسیر  عدم رفاقت ما با امام زمان 
است. تمام  انسان  جشنواره  تولد  دلیل  انسان سازی، 

اینکه هنوز وقتی از امام زمان  سخن به میان می آید، در خوشبینانه ترین حالت، از بین رفتن فقر، 
بیماری، جنگ و ... در ذهن ها نقش می بندد، نشانة این است که نیاز به »انساِن کامل« در درون ما شکل 

نگرفته است.
و این عدم نیاز، ریشه در عدم شناخت دارد.

کسی که خود را هنوز فقط یک زن، یا یک مرد، با تمام نقش های زنانگی و مردانگی اش، باور کرده است، 
و اساساً اصالِت نگاه او به خویش، به بخش انسانی اش تعلّق ندارد، قطعاً نیاز به یک الگو و مربی در این 

بخش را نیز احساس نمی کند.
شناخت وجِه انسانی آدمیزاد، و سپس درک نقش »انساِن تمام« برای هر انسان، و رسیدن به مرحلة نیاز 

به وجود ایشان، آرزوی این جشنوارۀ هنریـ  مهدوی است.

سپیده پوررجب مدیر واحد هنر و رسانه
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جشنوارۀ هنری انسان تمام با محوریت نقش امام معصوم  در زندگی بشر و رسیدن انسان به 
هدف نهایی خلقت برگزار شد تا هنرمندان و صاحبان ذوق و عاطفه را برای خلق آثار هنِر متعالی 
در جهت شناساندن مقام حقیقی انسان و منتهای کمال انسانی در سایة توجه اهلل )َجلَّ َجاللُُه( و 
متخصص معصوم  راهنمایی کند. به حول و قّوۀ اهلل این جشنواره در اولین سال برگزارِی خود 

از طرف اهالی ذوق و هنر با استقبال چشمگیری مواجه شد. 
این جشنواره در سال نخست در بخش های ادبیات، موسیقی،گرافیک و تولید محتوا برگزار گردید  
و ماحصل آن در مسیر حرکت انسان به سمت اهلل در سایة متخصص معصوم به زیباترین شکل 

توسط هنرمندان بیان شد.

هادی فراهانی دبیر جشنوارۀ انسان تمام
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آثار تعداد موضوع
646 286 شعر

449 286 داستان

131 70 فیلمنامه

108 41 ترانه

- 40 مشترک

1334 اثر 723 نفر مجموع

ادبیات

آثار تعداد موضوع
148 78 شبکه های اجتماعی

10 5 کارگاه های فلسفی

11 6 سرگرمی های خالقانه

12 5 طراحی بازی

10 7 بدون بخش

191 اثر 101 نفر مجموع

محتوا

آمار شرکت کنندگان و آثار  ارسال شده

آثار تعداد موضوع
337 159 طراحی پوستر

77 42 نقاشی دیواری

414 اثر 201 نفر مجموع

گرافیک

آثار تعداد موضوع
122 63 موسیقی با کالم

15 13 سرود

1 1 بدون بخش

138 اثر 77 نفر مجموع

موسیقی

تعداد کل شرکت کنندگان در اولین دوره از جشنوارۀ بین المللی »انسان تمام« در چهار بخش »گرافیک، محتوا، 
ادبیات و موسیقی« 1102 نفر بوده که از این تعداد شرکت کننده، 2077 اثر دریافت شده است.
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اهداف

چشم انداز

این مجموعه، به پشتوانة سال ها پژوهش در حوزۀ »انسان شناسی« و »سبک زندگی انسانی« دارای منابع 
محتوایی بسیار عمیق در این محور می باشد، که قصد دارد آنها را به واسطة فرم های هنری خالق، در سطح 

داخل و بین الملل، با هدف رشد و بلوغ اندیشة انسانی، عرضه کند.
هدف از برگزاری جشنوارۀ هنری »انسان تمام« کشف افراد مستعد در حوزۀ تولید محتوای فاخر انسانی 
حول محور سیر محتوایِی جشنواره و حمایت از افراد برگزیدۀ بخش های مختلف جشنواره در به ثمر 

نشاندن ایده ها و آثارشان در قالب چاپ کتاب، تولید موسیقی و فیلم و... می باشد.

من انسانم!
و غایِت نهایی من، رسیدن به اوج قلة انسانیت است!

آنجا که هیچ طوفانی، درون آرام مرا، به تالطم نمی اندازد!
آنجا که هیچ فقدانی، دروِن شاد مرا، افسرده نمی کند!

همان جا که پله پله کامل می شوم، تا افکار و رفتارم، جلوۀ کامل انسانیت باشد و تمام...
من کامل می شوم، اگر در کالس انساِن کامل، »انسان زیستن« را بیاموزم.

انسان، بدون »او« ناتمام می ماند!

محورهای محتوایی

1. من کیستم؟
2. در زمین چه می کنم؟

3. هدف و مقصد نهایِی من، کجاست؟
4. مسیر من، تا رسیدن به مقصد، کدام است؟

5. این جادۀ ناشناخته را چگونه طی کنم؟
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قصۀ تولد جشنواره

و  بلند  بزرگـــمان، همان حقیقِت  دنیا شلوغ پلوغ شد، که خوِد  آن قدر  اول:  فصل 
بی نهایتــمان، وسط روزمرگی ها، به سمت فراموشی می رفت!

فصل دوم: آن قدر مدل گردش روزگار، سخت تر و تنگ تر شد، که فراموش کردیم، برای 
چه اینجاییم و روی زمین چه کار داریـــم؟

فصل سوم: مشغول تأمین نیازهای این چهارچوِب جسمانی شدیم، تا کم کم چشم اندازمان 
از زندگی، کوچک و کوچکتر شد! انگار بی نهایِت پیش رویمان کم کم داشت در قّد و قوارۀ 

همین نیازها، تعریف می شد!

فصل چهارم: گاهی مسیِر زندگی مان هم، وسط همین شلوغی ها، به سمت جاده های 
خاکی منحرف شد، و ندانستیم به مقصد ناکجاآباد در حرکتیم!

هدف که اشتباه شود، جاده هم انحرافی می شود...

فصل پنجم: همة قیمت آدمیزاد به مربیانی است که او را به معنای حقیقی پروریده اند! 
فراموشمان شد مقصد زندگی، تکامل انسانِی ماست و ما باید این تکامل را بیاموزیم! و این 
فراموشی، قرن هاست ادامه دارد! این جشنواره متولد شد، تا یادمان بیاورد ، تماِم انسانیت 

در ما ظهور خواهد کرد، اگر در کالِس یک »انساِن تمام« زانو بزنیم.
تا یادمان بیاورد

»انسان، بدون او ناتمام می ماند!«
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شرح سیر محتوایی جشنواره

همة گرفتاری ما از نقطه ای شروع شد که ندانستیم که هستیم و کجای عالم ایستاده ایم.
 دنیا را یک  ُکرۀ گرد وسط کهکشانی بزرگ دیدیم که در آن صرفاً  می توانیم بخوریم و بیاشامیم، تفریح کنیم، ازدواج کنیم، 

علم بیاموزیم و بعد از مدتی زندگِی خوب یا بد، تمام شویم!
ندانستیم، نه زنیم و نه مرد... فقط یک انسانیم!

ندانستیم زمین، این کرۀ گرد، مسافرخانة ماست؛ ما را تا مدتی مشخص در خود جای داده و از ما میزبانی می کند، تا بتوانیم 
روح انسانی مان را به تکامل برسانیم!

دقیقاً شبیه جنینی که در رِحم مادر، مسیر رشِد »از نطفه تا انسانی کامل« را طی می کند و در پایاِن چهل  هفتگی، زمانی  
که آمادۀ استفاده از نعمت ها و امکانات دنیا شد، به دنیا متولد می گردد.

ما بزرگ شدیم و در هر مرحله از زندگی، به هر الگوی عجیب و غریبی که رسیدیم، دل به او دادیم و به سمت ناکجاآباد 
رفتیم؛

یادمان رفت ما شبیه یک دانة سیبیم که در باطنش جنگلی از درختان سیب نهفته است؛ دانه ای که اگر به دست باغبانی 
بلندنظر بیفتد می تواند بی شمار میوه بدهد.

ما بزرگ شدیم و یادمان نماند که تمام صفات خداوند را در خود نهفته داریم، و می توانیم به قدری بزرگ شویم که شبیه او 
رحمان، جواد، ستار، رئوف، مونس و رفیق باشیم.

و یادمان رفت که شبیه خدا جاودانه ایم و اگر خودمان را به دست مربِی کارآزموده ای، که این مسیر را طی کرده است، 
بسپاریم می توانیم در آرامش و نشاطی دائمی غرق شویم.

همان جایی که برای پیمودن این مسیر، خود را بی نیاز از مربِی آشنا با ساختار باطن مان احساس کردیم؛ همان جا که ضرورِت 
وجود یک معلم، که بتواند به اندازۀ شأن یک انسان، بزرگ مان کند را نادیده گرفتیم، کم کم اتصال مان با آسمان قطع شد، و 

مژدۀ »نََفْخُت فِیه ِمْن ُروِحی« را فراموش کردیم!
قصة تردیدهای گاه گاه ما به امام غایب از نظرمان، از آنجا شروع شد که از خودمان به عنوان یک »انسان« فاصله گرفتیم و 

به تدریج محدود در چارچوب همین بدن، با نیازهای خورد و خوراک و ازدواج و کار شدیم.
و این در حالی است که خدا، بسیار بزرگ تر از این نگاه مان کرده؛ او ما را جز برای وارد شدن به ماجرای عاشقی نیافریده بود! 

آن قدر که بزرگ ترین و کلیدی ترین پیام رسوالنش را »ال اله اال اهلل« قرار داد.
یعنی یادتان باشد؛ تنها سرمایة شما »دل« است! آن را به هر که از راه می رسد نسپارید؛ تنها موجوِد شایستة دل سپردن، 

»اهلل« است.

اهلل؛ دلبری که طرف حسابش، باطن انسانِی ماست و فقط دل از »انسان« می بََرد، نه از یک زن، یا یک مرد!
دلبری که از همة کوچک زیستن ها آزادمان می کند؛ از همة حسادت ها، کینه ها، غرورها، قضاوت ها و تنگناها.

اگر باور کرده باشیم که ما یک روح ممتد و بی نهایتیم، حتماً برای رشد و تکامل این حقیقِت جاودان، برنامه می خواهیم.
اصالً دیِن الهی برای همین این همه راه آمده؛ تا برای انسانی که قصد رفتن تا آخر این جاده را دارد برنامه ریزی کند؛ آخر جادۀ 

ال اله اال اهلل!
آمده تا من و تو را به دلبرمان برساند؛ دلبری که در آغوشش از همة فشارهای روحی که پیامد خیاالِت منفی، گفتن ها و 

شنیدن های تاریک، خیانت ها و عملکردهای ناپسند است، رها شویم.
او که ما را آفرید، می دانست برای ما، طی این جادۀ ناشناخته  ممکن نیست! حرکت در جادۀ »انسان تا اهلل«، بدون راهنمایی که 
تماِم این مسیر را می شناسد، محال است. راهنمایی که به همة خطرات و انحرافات راه آگاه باشد، قدم به قدم دستمان را بگیرد 

و آن قدر ما را به تکامل برساند که برای هم آغوشی با تنها اله و معشوق مان ساخته و پرداخته شویم.
و اینجاست که نیاز به حضور و راهبرِی »انسان کامل«، در درون مان خودنمایی می کند؛ جایی که عقل ها کامل می شوند و نیاز 

به هم آغوشِی باالتری از هم آغوشی های دنیایی را در خود احساس می کند.
این احساس نیاز، یعنی:

   من انسانم؛
   کارم عاشقی است؛

   دلبرم همه چیزتمام است؛
   من برای آموختِن این عاشقی نیاز به مربی دارم؛

   و من بدون او، ناتمام می مانم!
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بخش ادبیات

 داستان کوتاه، کودک و نوجوان و بزرگسال  	
 فیلمنامه کوتاه زیر 14 دقیقه: کودک و نوجوان، بزرگسال 	
 شعر: کودک و نوجوان، بزرگسال 	
 ترانه و تصنیف  	

شعر کودک:
سرودن شعر برای کودکان همواره با چالش هایی همراه است. از جملة آنها سطح درک و رشد جسمی و اجتماعی کودکان 
است که نوشتن برای آنان را دشوار می کند. علی الخصوص که قرار باشد از مفاهیم فلسفی بسراییم. شعر کودک می باید عالوه 
بر اینکه که برای کودکان لذت بخش و هیجان انگیز است چیزی هم به باورهای قلبی و دانسته های آنان بیفزاید. در این بخش 
نیز آثار از نظر برخوردارِی اولیاِت شعر، مرتبط بودن با محورهای جشنواره و دربرداشتن محتوای مقالة راهنما مورد بررسی 

قرار می گیرند.

داستان بزرگسال:
داستان بستری بسیار مناسب برای انتقال اندیشه است و به راحتی می تواند محتوای موجود در ذهن خواننده را در پیج و خم 
یک داستان هیجان انگیز به خواننده منتقل کند. نویسنده می تواند در مقام یک هنرمند به راحتی خواننده را با خود همراه 
کرده و محتوای فطری انسانی را به او بشناساند و بیاموزد. آثار ارسالی می بایست عالوه بر رعایت قوانین داستان نویسی، با 

محورهای جشنواره مرتبط بوده و محتوای مقالة راهنما را در برداشته باشند. 

داستان کودک و نوجوان: 
از دشوارترین بخش های داستان سرایی نوشتن برای روح لطیف و حساس کودکان است. این لطافت و حساسیت ظرافتی 
صدچندان می طلبد. زیرا کودکان از شنیدن نصیحت و شعار گریزانند و هرجا که با داستان هایی از این دست روبه رو شوند 
آنها را پس زده و  رها می کنند. پس هنرمندان می باید با وسواس بیشتری به طرح موضوعات یا درونمایه های مورد نظر خود 
بپردازند. در خلق آثار عالوه بر رعایت قوانین داستان نویسِی کودک و نوجوان، آثار باید منطبق بر مسیر محورهای تعیین 

شدۀ جشنواره و محتوای مقالة راهنما باشد.

ترانه و تصنیف:
ترانه و تصنیف به قطعاتی اطالق می شود که برای قرارگرفتن در کنار موسیقی و گاه حتی پس از ساخته شدن موسیقی نوشته 
می شوند. ماهیت این اشعار به گونه ای است که به دلیل عاطفه بسیار باال دل و قلب شنونده را تحت تاثیر خود قرار می دهند و 
با مفاهیم مطرح شده هم راستا و هم جهت می کنند. پس ترانه و تصنیف به راحتی می توانند بستر انتقال محتوا باشند. خاصه 
اینکه محتوای انسانی نیز با قلب انسان طرف است و اگر به درستی بیان شود به راحتی به دل می نشیند. در این بخش هنرمندان 

باید سروده هایی پیرامون مفاهیم جشنواره ارسال کنند که قابلیت تبدیل به قطعات موسیقیایی را داشته باشد.

شعر بزرگسال:
شعر همیشه در حافظه تاریخی ما اولین بستر انتقال مفاهیم عرفانی و محتوای انسانی بوده است. مفاهیمی که در بستر شعر و 
از همنشینی واژگان در کنار هم به راحتی به خواننده منتقل شده و او بارها آنها را در زمان های تنهایی و تفکر زمزمه می کند. 
محتوای فطری جشنوارۀ انسان تمام از آن جهت که کامالً با عقل و قلب هنرمند در ارتباط است به راحتی در قالب واژگان جای 
خواهد گرفت و جاری خواهد شد. در این بخش، آثار ارسالی در سه سطح زیر مورد بررسی قرار می گیرند: برخوردارِی آثار از 

اولیاِت شعر، مرتبط بودن با محورهای جشنواره و دربرداشتن محتوای مقالة راهنما. 
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بخش گرافیک

 طراحی پوستر 	
 نقاشی دیواری 	

طراحی پوستر:
طراحی پوستر و شاخه های مختلف آن بستر مناسبی برای انتقال موضوعات و مفاهیم عمیق در زمانی کوتاه هستند. این هنرها 
به دلیل استفاده از تصاویر و قابلیت های بصری قادرند در زمانی کوتاه حجم باالیی از محتوا را به مخاطبین خود منتقل کنند. در 
طراحی پوستر به دلیل در اختیار داشتن مواد اولیة گوناگون هنرمند می تواند از چیدمان آنها کنار یکدیگر اثری خالقانه و ژرف 

بیافریند که بار انتقال محتوایی عمیق را به دوش بکشد.

نقاشی دیواری:
نقاشی دیواری به عنوان یکی از شاخه های هنر شهری برای درگیر کردن ذهن مخاطبان با پیام های مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرد. از دیگر کارکردهای این هنر آراستن و زیباسازی فضای بصری شهر است. این نقاشی ها با اینکه گاه کارکردهای 
اجتماعی و یا حتی تبلیغی دارند در انتقال مفاهیمی عمیق مانند نقش انساِن تمام و نیاز بشر به حضور او هم بسیار توانمندند. 
هنرمند در طراحی قالب اولیة این هنر می باید فضا و بافت شهری مورد نظر خود را کامالً بشناسد و با توجه به این تحقیقات 
اولیه اقدام به تولید اثری مناسب مخاطبین و ذائقه مردم در همان نقطه مورد نظر داشته باشد. اثری که در صورت توجه به این 

فاکتورها می تواند چهرۀ شهرها و دل های شهروندان را به سمت آسمان متمایل کند.

قطعة موسیقی با کالم:
موسیقی یکی از شاخه های هنر است که تأثیرگذاری بسیار باالیی در طیفی وسیع از مخاطبان دارد. مخاطبان موسیقی از 
همة اقشار و در همة سنین اجتماع هستند، خاصه زمانی که موسیقی با ترانه و کالم همراه باشد. ترکیب شعر و موسیقی 
می تواند لحظات نابی را خلق کند که اگر در جهت تولید محتوای فاخر انسانی قرار بگیرد می تواند به راحتی بستری برای 

انتقال مفاهیم و محتوای متعالی باشد. 

سرود:
همخوانی و سرود به دلیل ریتم و ملودی خاص و استفاده همزمان از توانایی های خواندن یک گروه از افراد بستری شیرین 
و دلخواه علی الخصوص برای کودکان و نوجوانان است. کودکان در همخوانی و تکرار سرود عالوه بر کسب لذت و هیجان با 

محتوای آن نیز ارتباط برقرار کرده و می توانند به وسیله آن با مفاهیم نو و ژرفی در زمینه انسان شناسی آشنا شوند. 
این مفاهیم می تواند زمینه ساز رشد و تعالی نوجوانان و کودکان باشد و عالوه بر آن، همکاری، تعاون و اصول کار تشکیالتی 

را نیز بین این گروه سنی ترویج کند.

بخش موسیقی

 قطعة موسیقی با کالم )در تمامی سبک ها و ژانرها( 	
 سرود 	
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بخش محتوا

 ویژۀ شبکه های اجتماعی )پادکست - ویدئو( 	
 طراحی بازی 	
 طراحی کارگاه های فلسفی 	
 سرگرمی های خالقانه 	

پادکست:
پادکست ها قطعات شنیداری هستند که از ترکیب کالم و موسیقی ساخته می شوند و غالباً برای بررسی و بحث پیرامون 
موضوعی خاص تولید می شوند. این بخش از جشنواره به تولیدات صوتی پیرامون مفهوم انسان تمام می پردازد و میزبان 
عموم مردمی است که عالقمند به تولید محتوا و محک زدن خود در این زمینه هستند. محتواهای تولید شده می باید در 

جهت پوشش سیر محتوایی بوده و در نهایت مخاطب را به درک درستی از مفاهیم مورد نظر برساند. 

ویدئو :
ویدئوهایی که به انتقال مفهوم انسان تمام می پردازند و بسته به تصمیم سازندگان می توانند یک داستان را روایت کنند، 
شکلی گزارش گونه داشته باشند و یا ترکیبی از اینها باشند. حتی می توانند به صورت گفتاری بر روی تصاویر مرتبط تهیه 
شوند. تکنیک در ساخت این آثار آزاد است و تنها بخش مهم ارتباط با سیر محتوایی جشنواره و پوشش دادن درست 

آن می باشد.

طراحی بازی: 
سال های زیادی است که فرهنگ های مختلف در جهان و دولت مردان آنها به نقش بازی ها در شکل دهی به دیدگاه مردم پی 
برده اند و با استفاده از این ابزار قوی به گسترش محتوای مورد نظر خود در بین مردم می پردازند. بازی ها، برخالف چیزی 
که به نظر می آید بستری بسیار قوی برای انتقال هرگونه محتوا هستند. برای استفاده از این بستر بسیار مناسب، اقدام به 
گنجاندن این بخش در جشنواره کرده ایم. در این بخش شرکت کنندگان می باید در قالب استراتژی یک بازی به توضیح و 
تشریح مفهوم انسان تمام و نقش امام معصوم به عنوان الگو در زندگی بشر بپردازند. بازی ها می توانند به صورت بازی های 

ساختنی، بازی های کارتی، بازی های صفحه ای و ... باشد.

طراحی کارگاه:
طراحی کارگاه های فلسفی و طراحی طرح درس هایی برای انتقال مفاهیم موجود در مقالة راهنما هدف اصلی این بخش 
است. یعنی پرداختن به این مفاهیم در قالب یک کالس درس و یا یک کارگاه مباحثه. در این بخش هنرمندان و یا معلمان 
با ترکیب فرم های هنری مانند بازی، نقاشی، تماشای فیلم و عکس و شنیدن داستان، اقدام به ترسیم خط سیری برای انتقال 
مفهوم یک درس نامه به مخاطبین خود می کنند. مفهومی که در اینجا می باید اهداف پنجگانه جشنواره را به طور کامل 

پوشش دهد.
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دبیران بخش ادبیات

داوران  بخش ادبیات )ترانه(دبیران و داوران بخش های جشنواره
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داوران  بخش ادبیات )شعر(داوران  بخش ادبیات )داستان کوتاه بزرگسال(
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داوران  بخش ادبیات )داستان کوتاه کودک و نوجوان(داوران  بخش ادبیات )فیلمنامه(
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داوران  بخش ادبیات )شعر کودک(
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داوران  بخش گرافیکدبیران  بخش گرافیک
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داوران  بخش گرافیک
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دبیر  بخش موسیقی

داوران  بخش موسیقی
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دبیر بخش محتوا

داوران  بخش محتوا
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Ensanetamam.ir
این وب سایت بر اساس محوریت سیر محتوایی مشخص جشنواره و در گرایش های هنری مشخص و نیز جهت تعامل و ارتباِط 

شرکت کنندگان و ارسال آثارشان به دبیرخانة جشنواره راه اندازی شد.
در سال اول برگزاری جشنواره، گرایش ها عبارت بودند از:

گرافیک
موسیقی
ادبیات 

تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

بخش های صفحۀ اصلی/ هوم پیج:
مقاله/ پادکست/ ویدئوی راهنما

پوسترهای جشنواره
چت آنالین

فرم نظرسنجی

بخش های صفحات داخلی:
تعیین تخصص های مختلف هر گرایش

قوانین و جوایز هر تخصص
معرفی دبیران و داوران هر گرایش

فرم ثبت نام 

بازدید کل از وبسایت جشنواره 65398  بوده که از این تعداد  9598 بازدید از خارج ایران و 55800 بازدید از داخل ایران به 
ثبت رسیده است. 

راه اندازی وبسایت جشنوارۀ انسان تمام

نمایی از ِهِدر وبسایت

تعامل و پاسخگویی دبیرخانه جشنواره با ارسال کنندگان آثار
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آمار بازدید وبسایت جشنوارۀ انسان تمام

ترتیب کشورهای بازدیدکننده از سایت از نظر تعداد کاربران و ترافیک حجمی سایت

نمودار عددی از کشورهای خارجی که از  وبسایت جشنواره بازدید کرده اند

آمار ترافیک کاربران روی سرور سایت

»نمودار تعداد کاربران ورودی به سایت، به تاریخ ورود«

ترافیک حجمی کاربران روی سایت در بازۀ زمانی جشنواره
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تبلیغات میدانی جشنوارۀ انسان تمام

جشنوارۀ انسان تمام با تکیه بر پتانسیل باالی اعضای شبکه مخاطبین آثار استاد شجاعی و همکاری نهادهای فرهنگِی 
هم جهت، اقدام به تبلیغاِت وسیع میدانی و مجازی برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان و جامعة هدف، با جشنواره و 
اهداف آن به عمل آورد. تبلیغاتی وسیع که از لحاظ میدانی تمامی مراکز بزرگ فرهنگی و هنری را در تمامی استان های 
کشور پوشش داده، و از نظر مجازی جشنواره را به صفحه اول، در موتورهای جستجو رساند. همین گستردگی و قدرت 
در تبلیغات در نهایت سبب شد که نسبت به سایر جشنواره ها و در سال اوِل شکل گیری، دبیرخانة جشنواره با تعداد 
بسیار زیاد آثار ارسال شده از سوی هنرمندان شرکت کننده روبه رو شد. در ادامه، قسمتی از این تبلیغات وسیع به اختصار 

در کنار تصاویر مربوطه درج شده است.
تبلیغات میدانی جشنواره در تهران و شهرستان ها:

تعداد 3000 پوستر برای تبلیغات میدانی دور اول جشنواره چاپ شد که از این تعداد 1000 عدد در مراکز فرهنگی 
- هنری از جمله کتابفروشی ها، کافه ها، سینماها، خانه و محله ها، کتابخانه ها، کانون های ادبی- هنری، آموزشگاه های 
موسیقی و هنری و ادبی، فرهنگسراها و کلیة مراکز مربوطه در شهر تهران توزیع گردید. همچنین به همت معاونت 
فرهنگی اجتماعی متروی تهران تبلیغات جشنواره در ایستگاه های مترو و مانیتورهای قطارهای متروی تهران به طور 
گسترده انجام شد. این گستردگی و فراوانی در مراکز نام برده در شهرستان ها هم به این صورت بوده است که مجموعاً 
2000 پوستر در شهرستان های بزرگ تمامی استان ها توزیع شده که ذکر تمامی آنها از حوصله این گزارش خارج است 

و تنها به ذکر کلیاتی در کنار عکس هایی از استان هایی که در آنها باالی 50 پوستر توزیع شده  اکتفا می کنیم:

استان کرمان 470 برگ
استان فارس 320 برگ
استان قزوین 250 برگ
استان مرکزی225 برگ

خوزستان 185 برگ
استان مازندران 150 برگ

استان یزد 110 برگ
استان زنجان 100 برگ

استان قم 100 برگ
استان آذربایجان غربی 100 برگ

استان لرستان 90 برگ
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شهر کتاب و مرکز صنایع دستی فرهنگ، میدان ولیعصر

تبلیغات میدانی جشنواره در تهران

انتشارات سوره

بنیاد سینمایی فارابی

فاطمیة بزرگ تهران

اندیشه سرای دکتر قریب

میدان شهید سلیمانی )جیرفت(

مسجد جامع )شهر قائن(

تبلیغات میدانی جشنواره در شهرستان ها

مشهد، فرهنگسرای انقالب

نصب پوستر در کتابخانه ای در زرند

ادارۀ کل ارشاد همدان واقع در چهار راه تختی
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میدان سپاه  )البرز(

بندرعباس ، بلوار امام خمینی

قم، انتهای 12 متری ملک )خیابان امام(

کافه کتاب هامون )ایالم(

پورتال سراسری استان مرکزی

کتابفروشی در بابلسر

نصب پوستر در فرهنگسرایی در سیرجان

کتابخانة مرکزی )کرمان( نصب پوستر در مرکز تحقیقات و پژوهش های علمی )کرمان(

نصب پوستر در سطح شهر )کرمان(

مسجد ابالفضل . پایگاه بسیج نجمه )اصفهان(استان گلستان
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1400

تبلیغات جشنواره در فضای مجازی

خبر مربوط به فراخوان جشنواره در سایت روز رنگ استوری صفحه روزرنگ در اینستاگرامپست مربوط به فراخوان جشنواره در صفحه اینستاگرام روز رنگ

فراخوان جشنواره در سایت روز رنگ

گروه واتس آپ مرکز اسالمی در ژنو هماهنگی مراسمات مذهبی ساکنان اروپا

خبرگزاری مهرخبرگزاری برناپیج کمپین هنر در برابر تاریکی

خبرگزاری تسنیم



گزارش عملکرد جشنواره انسان تمام

5455

1400

تبلیغ جشنواره انسان تمام در سوئد

تبلیغات میدانی خارج از ایران

مرکز اسالمی امام علی  در سوئد سوئد، تبلیغ جشنواره انسان تمام

همزمان با برگزاری اولین اختتامیة جشنوارۀ »انساِن تمام« در فرهنگسرای بهمن، نمایشگاهی از پوسترهای برتر ارسال 
شده به این جشنواره، برگزار شد.

در این نمایشگاه تعداد 10 اثر، به صورت نمایشگاهی در البی فرهنگسرا چیدمان شد تا با محتوای خاص خود، نوازشگر 
دیده گان شرکت کنندگان در مراسم اختتامیه باشد.

نمایشگاه عکس از پوسترهای برتر 

نمایی از پوسترهای نمایشگاه عکس در سالن اختتامیه نمایی از پوسترهای نمایشگاه عکس در سالن اختتامیه

نمایی از پوسترهای نمایشگاه عکس در سالن اختتامیه
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5657

1400
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5859

1400

مراسم اختتامیۀ جشنوارۀ انسان تمام

اختتامیه جشنوارۀ انسان تمام در سالن شهید آوینی 
فرهنگسرای بهمن در تاریخ 19 اسفندماه 1400 برگزار 
عالقمندان،  شرکت کنندگان،  از  نفر  تعداد 700  شد. 
هیئت داوران و دبیران بخش های مختلف جشنواره در 

این مراسم حضور داشتند. 
این مراسم با برنامه های متعدد و متنوعی مانند بخش 
رونمایی  جشنواره،  اختصاصی  مردمی  گزارش  کلیپ 
خوانندگی  با  جشنواره  اختصاصی  ویدئوی  موزیک  از 
مفاهیم  با  هم جهت  تئاتری  اجرای  راغب،  مصطفی 
جشنواره، رونمایی از قطعه موسیقی بی کالم به عنوان 
کاور موسیقیایی جشنواره، نمایی از نقاشی اثر هنرمند 
برگزیده  آثار  از  رونمایی  عینی بخش،  ارجمند حسین 
حاشیه  در  پوستر  نمایشگاه  قالب  در  پوستر  بخش 
داوران  هیئت  بیانیه  قرائت  و  جوایز  اهدای  جشنواره، 
از آن در قالب تصاویر تقدیم  بود. که شـرحی  همراه 

می شـود.  حـضورتان 

تالوت قرآن درآغاز مراسم اختتامیه آقای رضا بادپروا 

پخش سرود ملی

سخنرانی استاد محمد شجاعی در مراسم اختتاامیهسخنرانی استاد محمد شجاعی در مراسم اختتامیه

توضیحات دبیر جشنواره آقای هادی فراهانیمجری مراسم ا ختتامیه آقای مصطفی امامی 

اجرای سرود توسط گروه سرود نویداجرای سرود توسط گروه سرود نوید

اجرای آهنگ ماه تمام رونمایی از آهنگ ماه تمام با اجرای آقای محسن حشتمی 
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6061

1400

رونمایی از موزیک ویدئوی قرار عاشقی در مراسم اختتامیهکاور آهنگ قرار عاشقی

اجرای تئاتر مرتبط با موزیک ویدئوی قرار عاشقیاجرای تئاتر در مراسم اختتامیه

رونمایی از اثر هنرمند نقاش آقای حسین عینی بخشرونمایی از اثر برگزیده نقاشی دیواری

قرائت بیانیة بخش گرافیک توسط دبیر بخش گرافیکقرائت بیانیة بخش محتوا توسط دبیر این بخش 

قرائت بیانیة بخش ادبیات توسط دبیر بخش ادبیات )کودک(قرائت بیانیة بخش موسیقی توسط دبیر این بخش

شعرخوانی نفر اول بخش شعر آقای میثم داوودیقرائت بیانیة بخش ادبیات )بزرگسال( توسط دبیر این بخش
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6263

1400

اهدای جوایز به برگزیدگان بخش محتوااهدای جوایز به برگزیدگان بخش محتوا

اهدای جوایز به برگزیدگان بخش گرافیک بخش نقاشی دیواریاهدای جوایز به برگزیدگان بخش گرافیک

اهدای جوایز به برگزیدگان بخش موسیقیاهدای جوایز به برگزیدگان بخش موسیقی

اهدای جوایز به برگزیدگان بخش موسیقیاهدای جوایز به برگزیدگان بخش موسیقی

داوران بخش ادبیات خانم  نادره سادات سرکیداوران بخش ادبیات آقای عبدالجبار کاکایی و خانم زهرا موسوی

اهدای جوایز به برندگان بخش ادبیاتاهدای جوایز به برندگان بخش ادبیات
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6465

1400

تقدیر و تشکر از بازیگران موزیک ویدئوی قرار عاشقیتقدیر و تشکر از عوامل موزیک ماه تمام

نمایی از تندیس های جشنوارهتقدیر و تشکر از عوامل موزیک قرار عاشقی

مصاحبه با آقای ارسالن کرباسچیان در حاشیه مراسم اختتامیهمصاحبه با داور بخش موسیقی آقای امیر جمالفرد
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6667
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اسامی برگزیدگان بخش ادبیات )داستان(

شایستة تقدیر:
سمیه عابد )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

منیژه پدرامی )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(
حانیه بهادری اقبال )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

زهرا پیروزی )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(
سودابه احمدی)5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

امیرحسین روح نیا )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

داستان کوتاه کودک و نوجوان:
هیئت داوران بخش داستان کودک و نوجوان، کسی را شایستة کسب رتبه ندانسته و به دلیل پایین بودن کیفیت 

آثار ارسالی، این بخش به طور کلی از داوری حذف شده است.

فیلمنامه:
برگزیدگان:

نفر اول: زری براهویی )70.000.000 ریال جایزۀ نقدی+ لوح سپاس + تندیس جشنواره(
نفر دوم: سید علی رکن الدین )60.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

نفر سوم مشترک: فرهاد پروین و ابوالفضل پروین)50.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(
 + کبری التج )50.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

شایستة تقدیر:
زهرا جعفری زاده )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

اسامی برگزیدگان بخش ادبیات )شعر و ترانه(

شعر کودک:
برگزیده:

مریم اسالمی )30.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(
شایستة تقدیر:

مریم زرنشان )5.000.000 ریال هدیة نقدی +  لوح سپاس + تندیس جشنواره(
سمیه تورجی )5.000.000 ریال هدیة نقدی +  لوح سپاس + تندیس جشنواره(

ترانه و تصنیف:
برگزیدگان:

نفر اول: ندارد.
نفر دوم: محسن کاویانی )40.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

نفر سوم مشترک: سپیده خان بیکی )30.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره(
 و قاسم بای )30.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

شعر بزرگسال:
برگزیدگان:

نفر اول: میثم داوودی )50.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(
نفر دوم: علیرضا محمدعلی بیگی )40.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

نفر سوم: عاطفه جوشقانیان )30.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره(
شایستة تقدیر:

حامد طونی )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح سپاس + تندیس جشنواره( 
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اسامی برگزیدگان بخش محتوا

برگزیدگان:
نفر اول: سید ابراهیم احمدی )نیلوفر جالئیان، مونا اکرمی( )40.000.000 ریال + لوح سپاس 3 عدد + تندیس 

جشنواره1 عدد(
نفر دوم: محمد حاجی مقصودی )حمیدرضا تقی خانی، علی علیزاده( )30.000.000 ریال + لوح سپاس 3 عدد 

+ تندیس جشنواره 1 عدد(
نفر سوم: آیلین عیوض زاده )عسل زرگر، مبین رضایی، ماریا رهنما، انوش یوسفی، نجمه کاظم زاده( )20.000.000 

ریال + لوح سپاس 6 عدد + تندیس جشنواره1 عدد (

شایستة تقدیر:
یوسف نورتقانی )5.000.000 ریال + لوح سپاس + تندیس جشنواره(

اسامی برگزیدگان بخش گرافیک

نقاشی دیواری:
شایستة تقدیر:

سید حسین نظری )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(
حسین عینی بخش )35.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(

محبوبه حسنی پناه )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(
مهشید رجایی )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(
فائزه هاشمی )5.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(

بخش طراحی پوستر:
برگزیدگان:

برگزیده: عباس سعدی )30.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(
برگزیده: هادی گلچین )30.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(

برگزیده: محمد اهوز )30.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(

استعدادهای نو در بخش گرافیک شامل پوستر و نقاشی دیواری:
مریم حاصلی )لوح سپاس(

مرجان حاتمی )لوح سپاس(
هدی قلعی )لوح سپاس(

فهیمه زهرایی پور )لوح سپاس(
صدیقه سهیلی )لوح سپاس(

فرزانه آبیار )لوح سپاس(
سمانه صدیقی )لوح سپاس(

مائده عباس زاده )لوح سپاس(
حامد شریفی )لوح سپاس(

زهره بابائی )لوح سپاس(
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لیست داوران و برگزیدگان بخش موسیقی و سرود

برگزیدگان:
نفر اول: یوسف خردمند )100.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(

نفر دوم: مسعود محمدزاده )70.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(
نفر سوم: سیدمحمدصادق آتشی )50.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(

بخش سرود:
برگزیدگان:

نفر دوم: داود برجلو )70.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(
نفر سوم: پرنیان عصابخش )50.000.000 ریال جایزۀ نقدی + لوح تقدیر + تندیس جشنواره(

اسامی برگزیدگان بخش موسیقی
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برگزیدۀ بخش نقاشی دیواری در جشنوارۀ انسان تمام
اثِر هنرمنِد نقاش حسین عینی بخش


