


 

 



 

اگز ها در عالن 

شعز،ادتیات،هَسیقی،ًقاشی،گزافیک،داستاى ًَیسی ٍ 

ٌّز ٍ ادتیات،کاری پیذا کٌین کِ ّن دل غوگیي ها را 

ّن احساس اًجام ٍظیفِ تِ ها تذّذ،ّن در ,شاد کٌذ

سزًَشت کشَر ٍ هلت ٍ ادب ٍ تاریخواى اثز 

تگذارد،ّن یک عذُ را ًجات تذّذ ٍ ّن رضای الْی را 

 کسة کٌذ،چِ چیشی را تا ایي هی تَاًیذ تزاتز کٌیذ؟

چیشی را داریذ کِ تا ایي هقاتلِ کٌذ؟ایي،ٍاالتزیي 

چیشیست کِ اگز کسی تِ آى .ایي ،تْتزیي است.است

دست پیذا کزد،تایذ ّز لحظِ ّشاراى تار خذای هتعال را 

سیزا ستاى اس .شکز تگذارد؛ٍالثتِ ًخَاّذ تَاًست

شکزگشاری قاصز است 

 "خاهٌِ ای... حضزت آیت ا"هقام هعظن رّثزی

 



 

 



 

  

 سخه سزدتیز
ٞش خب خذایی احؼبع ؿذ ٞٙش ٔشٞٓ خٛثی 

ٚ آ٘چٝ .اػت وٝ فبصّٝ ٞب سا اص ٔیبٖ ثشٔیذاسد
ٔب سا ثٝ تحشیش ایٗ ٚیظٜ ٘بٔٝ ثب سً٘ ٚ ثٛی 

ٚ .ؿبیذ ٕٞیٗ احؼبع ثٛد,ؿؼش تشغیت وشد
چٝ چیض ثٟتش اص ؿؼش ٚ چٝ وؼب٘ی ثٟتش اص 

ؿبػشا٘ی وٝ ثب ٚاطٜ ٞب سفیمٙذ؛تب ٚاػغٝ ای 
ؿٛ٘ذ ٔیبٖ ٔب ٚ ؿٕب ثشای آؿٙبیی 

أب ٔٙظٛس اص ٔب .ثشای وبٞؾ فبصّٝ ٞب,ثیـتش
 .دس ایٙدب اؿخبف یب ٌشٜٚ خبصی ٘یؼتٙذ
ٔٙظٛس ٞش آٖ وؼب٘ی ٞؼتٙذ وٝ ثٝ وبس 

ثٝ ادثیبت إٞیت ٔی .فشٍٞٙی ػاللٝ داس٘ذ
ٚ یب اصال ثٝ فشًٞٙ ٚ ادة ثٝ ػٙٛاٖ دٚ .دٞٙذ

ِغت صیجب وٝ وبسثشد صیبدی ٞٓ داس٘ذ ٍ٘بٜ ٔی 
 .وٙٙذ

ٚ ایٗ افشاد وٝ ٔغٕئٙب ؿٕب ٞٓ دس آ٘بٖ خبی 
ٔی ٌیشیذ ثبیذ دسٔىب٘ی ٌشد ٞٓ آیٙذ ٚ ثب ٞٓ 
تؼبُٔ وٙٙذ ٚ ایٙدبػت وٝ ٔب ٚاسد ٔی ؿٛیٓ 

آٖ ,ٚ ٔی ٌٛییٓ چٝ خبیی ثٟتش اص یه وبٖ٘ٛ
 .ٞٙشی ٚ ادثی-ٞٓ اص ٘ٛع فشٍٞٙی

ٚیظٜ ٘بٔٝ ای وٝ دس دػت داسیذ ثٝ ٕٞیٗ 
ٔٙظٛس عشاحی ؿذٜ اػت پغ ثٝ آٖ ثٝ 

ػٙٛاٖ یه دػٛت ٘بٔٝ ثشای حضٛس دس وبٖ٘ٛ 
 .ٍ٘بٜ وٙیذ

 ثؼیح دا٘ـدٛیی:آدسع
ٞش ٚلت وٝ دِتبٖ ٞٛای وبس فشٍٞٙی :صٔبٖ
 وشد

آٚسدٖ ٕٞشاٜ ٞٓ ٘ٝ تٟٙب ثالٔب٘غ اػت ثّىٝ 
 .ثشای وبس ٌشٚٞی اِضأی ٞٓ ٞؼت

لبفیٝ ٞب , ؿبػش ثبؿیذ ٚ ؿبػشا٘ٝ ص٘ذٌی وٙیذ
 .خٛد ثٝ ػشاؽ ؿٕب ٔی آیٙذ

 ممىًن
 

 
 !؟ . . .می چسبد

 تفشیح ّب ثععی فقط یکجبس هی چسجذ
 ثععی اگش ّش سٍص ّن تکشاس هی چسجذ

 گشهبی تبثستبى پس اص یکسبل گشم دسس
 خیلی ثِ یک داًطدَی ثیکبس هی چسجذ
 ثعذ اص سّبیی اص حصبس اهتحبى ٍ دسس

 آسبیص دًیبی ثی دیَاس هی چسجذ
 !خَاى ٍ خَاة؟! گفتیذ داًطدَ ٍ ثیکبسی ؟

 ایي ٍصلِ ّب اصال ثِ ایي اقطبس هی چسجذ؟
 گبّی ًخَاثیي خَدش ضیشیٌتشیي سٍیبست

 گبّی ًطستي تب سحش ثیذاس هی چسجذ
 دس سٍصّبی تبثستبى اهسبل

 اص پیص تش ّب ثیطتش افطبس هی چسجذ
 هبیین ٍ پیص سٍیوبى ساّی ًشفتِ

 ایي ساُ ّن پیوَدًص ثسیبس هی چسجذ
 سثیعی

تاتستان یک جای خالیست که تاید 

 ! پرش کىید کلمات مىاسةتا 

ایه وشریه می کًشد تا معرفی 

 کلماتی را ته کتاب ،سایت ي يتالگ

 شما پیشىهاد کىد ،

 .تىها پیشىهاد 



 طرح ضیافت و اندیشه 

 ماه مبا رک  رمضان

نهاد رهبری دانشگاههای کل 
 کشور 

اردوی زیارتی مشهد 

 مقدس بسیج دانشجویی

 (1389تیر و مرداد )

 

 اردوی تفریحی خسر آباد

 (89مرداد ) مدیریت فرهنگی 

 

 

 89 ام مرداد18ام تا 7

 طرح والیت

 (1389تیر و مرداد 

طرح ضیافت 

 اندیشه

طرح طلیعه 

 حکمت

 

در 

تاتستان 

 طیلیدتع

 !؟..یا
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اولیه نشرهی رد رعهص ی رپسش و پاسخ و مشاوره 
 

 ماهناهم ی فرهنگی اجتماعی دانشجویی رپسمان

www.Porseman.net 

www.kehanooz.blogfa.com 

 …ی صٔبٖ وٝ ٞٙٛص ودبػت خبی تٛ دس خّٕٝ
وٝ پیؾ اص ایٗ؟ وٝ ٞٓ اوٖٙٛ؟ وٝ ثؼذ اص آٖ؟ وٝ ٞٙٛص؟ 

ٚ ثب چٝ لیذ ثٍٛیٓ وٝ دٚػتت داسْ؟ 
ـ وٝ تب اثذ؟ وٝ ٕٞیـٝ؟ وٝ خبٚداٖ؟ وٝ ٞٙٛص؟ 

ٞٙٛص ٔٙتظشی؟ : وٙٓ اص تٛ ػؤاَ ٔی
 …وٙی ایٗ ثبس ٞٓ دٞبٖ وٝ ٞٙٛص تٛ غٙچٝ ٔی

ٔٛػٛد  چٝ لذس دِخٛسْ اص ایٗ خٟبٖ ثی
 … ٚ آػٕبٖ وٝ ٞٙٛص…اص ایٗ صٔیٗ وٝ پیبپی 

ی پٛچی اػت، خبِی اص ٘بٔت  خٟبٖ ػٝ ٘مغٝ
« ٕٞب٘ىٝ ٞٙٛص»اص « ٕٞیـٝ ٕٞیٙغٛس»پش اص 

« ٞشٌض»ٕٞٝ پٙبٜ ٌشفتٙذ دس پی 
« ٞٙٛص»٘ـؼتٙذ اص ایٗ ٌٕبٖ وٝ « ٞیچ»ٚ پـت 

! افتی ی ٚ اتفبق ٔی«حتٕب»ِٚی تٛ 
ی ای حغ ٘بٌٟبٖ وٝ ٞٙٛص «ثبیذ»ِٚی تٛ 

دس آػتبٖ خٟبٖ ایؼتبدٜ چٖٛ خٛسؿیذ 
دٞذ اص اثشٞب ٘ـبٖ وٝ ٞٙٛص  ٕٞبٖ وٝ ٔی

ؿىؼتٝ ػبػت ٚ تمٛیٓ، پبسٜ پبسٜ ؿذ 
 …ثٝ خؼتدٛی وؼی آ٘ؼٛی صٔبٖ وٝ ٞٙٛص
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 وغمه مستشار وظامي

 ٌبٞی اٌش ثب ٔبٜ صحجت وشدٜ ثبؿی 

 اص ٔب اٌش پیـؾ ؿىبیت وشدٜ ثبؿی 

 ! ٌبٞی اٌش دس چبٜ ٔب٘ٙذ پذس آٜ

 ا٘ذٜٚ ٔبدس سا حىبیت وشدٜ ثبؿی 

 ٌبٞی اٌش صیش دسختبٖ ٔذیٙٝ 

 ثؼذ اص صیبست اػتشاحت وشدٜ ثبؿی 

 ٌبٞی اٌش ثؼذ اص ٚضٛ ٔىثی وٙی تب 

ٝ ای سا غشق حیشت وشدٜ ثبؿی   آییٙ

 دس ػبِٟبی ػبَ دٚسی ٚ صجٛسی 

 چـٓ ا٘تظبسی سا ؿفبػت وشدٜ ثبؿی 

 حتی اٌش ثی آ٘ىٝ ٔـتبلبٖ ثذا٘ٙذ 

 ٌبٞی ٕ٘بصی سا أبٔت وشدٜ ثبؿی 

 یب دس ِجبع ٘بؿٙبػی دس ؿت لذس 

 اص خٛد حذیثی سا سٚایت وشدٜ ثبؿی 

ٝ ٞبی ػشد ٚ تبسیه   یب دس ٔیبٖ وٛچ

 ٘بٖ ٚ پٙیش ٚ ػـك لؼٕت وشدٜ ثبؿی 

 پغ ثٛدٜ ای ٚ ٞؼتی ٚ ٔی آیی اص ساٜ 

َ ٞب سا سػبیت وشدٜ ثبؿی   تب حك د

 پغ ٔشدٔه ٞبی ٍ٘بٜ ٔب ػمیٕٙذ 

! تٛ ثٛدٜ ای ثی آ٘ىٝ غیجت وشدٜ ثبؿی

 

 

 

 

 

ناه  ماا  معظ ررهری  : رهر  خاای اا  
خظ خٛؽ، یه ٞٙش اػت، ػذٜ یی ٞٓ ٔی سٚ٘ذ، صحٕت ٔی وـٙذ تب  

ثتٛا٘ٙذ ٔثال ٘ؼتؼّیك سا یبد ثٍیش٘ذ، ٔٙتٟب ایٗ خغبط، ٚلتی ٔی خٛاٞذ ٞٙش 

خٛدؽ سا ٘ـبٖ ثذٞذ، یه تشویت سا اثتىبس ٔی وٙذ ٚ ثٝ ٚخٛد ٔی آٚسد؛ ایٗ 

. تشویت، ٔبَ اٚػت

خظ، ٔیشاث ٌزؿتٍبٖ اػت، ِٚی دس اٚ تبثیشی ٘ذاسد؛ ایٗ خغبط، فمظ ایٗ  

تشویت یؼٙی چٝ؟ . خظ سا فشا ٌشفتٝ اػت، أب ایٗ تشویت، آفشیٙؾ اٚػت

اػٓ ایٗ، یه تشویت . یؼٙی ٔثال آیٝ، یب ؿؼشی سا ثٝ ؿىُ خبصی ٔی ٘ٛیؼذ

. اػت

 

 

 شهیدآوینیسایت جامع فرهنگی مذهبی

www.aviny.com 

 

نجمه خوشنویسان اهی 
هب ا

 شهرتون هی سری زبنید

 

 

  

تعطیل 

 نباشید

www.mostasharnezami.persianblog.ir 
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. ایٙىٝ ٔذاْ ثٝ ػیٙٝ ات ٔی وٛثذ، لّت ٘یؼت؛ ٔبٞی وٛچىی اػت وٝ داسد ًٟ٘ٙ ٔی ؿٛد

لّت ٞب .ٔبٞی وٛچىی وٝ عؼٓ تًٙ ثّٛسیٗ، آصاسؽ ٔی دٞذ ٚ ثٛی دسیب ٞٛایی اؽ وشدٜ اػت

! ... أب ویؼت وٝ ثبٚس وٙذ دس ػیٙٝ اؽ ٍٟ٘ٙی ٔی تپذ. ٕٞٝ ٍٟ٘ٙب٘ٙذ دس اؿتیبق الیب٘ٛع 

... آدْ ٞب ، ٔبٞی سا دس تًٙ دٚػت داس٘ذ ٚ لّت ٞب سا دس ػیٙٝ 

. ٔبٞی أب ٚلتی دس دسیب ؿٙبٚس ؿذ، ٔبٞی ػت ٚ لّت ٚلتی دس خذا غٛعٝ خٛسد، لّت اػت

ٞیچ وغ ٕ٘ی تٛا٘ذ ٍٟ٘ٙی سا دس تٍٙی ٍ٘ٝ داسد؛ تٛ چغٛس ٔی خٛاٞی لّجت سا دس ػیٙٝ ٍ٘ٝ 

داسی؟ ٚ چٝ دسد٘بن اػت ٚلتی ٍٟ٘ٙی ٔچبِٝ ٔی ؿٛد ٚ ٚلتی دسیب ٔختصش ٔی ؿٛد ٚ ٚلتی 

. لّت خالصٝ ٔی ؿٛد ٚ آدْ، لب٘غ

ایٗ ٔبٞی وٛچه أب ثضسي خٛاٞذ ؿذ ٚ ایٗ تًٙ ثّٛسیٗ، تًٙ ٚ ػخت خٛاٞذ ؿذ ٚ ایٗ آة 

تٛ أب وبؽ لذسی دسیب ٔی ٘ٛؿیذی ٚ وبؽ ٘مجی ٔی صدی اص تًٙ ػیٙٝ ثٝ .تٝ خٛاٞذ وـیذ

. وبؽ ساٜ آثی ثٝ ٘بٔٙتٟب ٔی وـیذی ٚ وبؽ ایٗ لغشٜ سا ثٝ ثی ٟ٘بیت ٌشٜ ٔی صدی. الیب٘ٛع

... ثٍزسیٓ ...وبؽ 

وبؽ الالُ آة ایٗ تًٙ سا ٌبٞی ػٛض ٔی .٘بٔٙتٟب ٚ ثی ٟ٘بیت پیـىؾ. دسیب ٚ الیب٘ٛع ثٝ وٙبس

ٚ تٛ ٔی دا٘ی آة ٞٓ وٝ ثٕب٘ذ ٔی ٌٙذد، آة ٞٓ . ایٗ آة ٔب٘ذٜ اػت ٚ ثٛ ٌشفتٝ اػت. وشدی 

ٚ حیف اص ایٗ ٔبٞی وٝ دس ٌُ ٚ الی، ثِّٛذ ٚ حیف اص ایٗ لّت .وٝ ثٕب٘ذ ِدٗ ٔی ثٙذد

! وٝ دس غّظ ثغّتذ

 

 عرفان نظرآهاری

 

 

  

.com 

www

. 

 

 ! ی نگاه خیلی ها باز خوانی اتفاقات فرهنگی سیاسی کشور از  

 !!ػشٚ ٌٛؿی دس وُ اٚضبع ٚ احٛاَ ّٕٔىت آة ثذٞیذ (!) تٛٔبٖ 1000ثب ٞفتٝ ای 

www.panjerehweekly.com 
تحلیلی هفته نامه خبری 

  

 

تبیان گفتیم بٍ 

سز بشوید اما وٍ 

 !!!تا ایه حد 

 

!!فزامًش وطٍ  www.tebyan.net 
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 ضاعز، وًیسىدٌ، طىشپزداس، وقاش، عکاس، بًکسًر، بالزیه ي غیزٌ معاصز در سمستان سال :اس سبان خًدش
خاوًادٌ اش مثل خاوًادٌ بیطتز آدمُای مطًُر خاوًادٌ ای .  در یکی اس بیمارستاوُای تُزان متًلد ضد1358

فزَىگی، مذَبی، سحمتکص، اصیل ي َىزديست بًد 
کٍ مًفق ضد گزیٍ تیک ماٌ بیطتز وداش. امید اس بدي يريد بٍ دویا استعداد ضایاوی اس خًد بٍ ومایص گذاضت

 .َایص را در گًضٍ مًیٍ دستگاٌ چُارگاٌ تىظیم کىد

 بًد کٍ 1381اس ضص سالگی تا بیست ي چُار سالگی امید مُدی وژاد اطالعی در دست ویست ، اما در سال 
 اس ضعز گفته خستٍ ضد ي 1383مُدی وژاد در سال . بزخی اس ضعزَای اي در مطبًعات بٍ چاپ رسید

اس مُدی وژاد یک مجمًعٍ طىش مىتطز ضدٌ ي یک مجمًعٍ دیگز ویش بٍ وحً رقت .تصمیم گزفت طىش بىًیسد
. خًاودن ایه کتاب را بٍ َیچکس تًصیٍ ومی کىیم. اوگیشی در سیز چاپ بٍ سز می بزد

 

 اميد مهدي نژاد

ا٘ـباهلل ثشآ٘یٓ دس ایٗ ٚثالي ٞٓ ثٝ ثشٌضاسوٙٙذٌبٖ ثش٘بٔٝ ٞب دس اعالع سػب٘ی وٕه 

وٙیٓ ٚ ٞٓ ثٝ ٔخبعجبٖ خصٛصب اُٞ لّٓ ؿٟشػتبٖ ٞب دس یبفتٗ أىبٖ ٞبی ٔتٙٛع 

 .ؿشوت دس ثش٘بٔٝ ٞب 

أب ایٗ ٚثالي ٞیچ استجبط خبصی ثب ثشٌضاسوٙٙذٌبٖ ٔحتشْ ثش٘بٔٝ ٞب ٘ذاسدٚدسج 

.  ٘یؼت(...ی ٚ اػٓ اص اػتجبس ٚ ػغح ویف)فشاخٛاٖ ثٝ ٔؼٙبی تبییذ ٞیچ ثش٘بٔٝ ای 

 

  

  :ایمان ملکی

از . در تْراى هتَلذ شذ ٍ از دٍراى کَدکی ػالقِ زیادی تِ ًقاشی داشت1354در تیستن اسفٌذهاُ

 –تضی کاتَزیاى ر سالگیفراگیری ًقاشی را تحت ًظر اٍلیي ٍ تٌْا هؼلن خَد استاد م15

 ٍارد داًشگاُ ٌّر شذ ٍچْار 1374در سال . آغاز ًوَد- کْثسرگتریي ًقاش ٍاقؼگرای ایراى است 

 1384 اٍدرسال. تحصیل شذلسال تؼذ در رشتِ گرافیک از ایي داًشگاُ فارؽ ا

د"فالحافظَجایسّوٌتخثرئیسورکسًَسازیٌْرترایتاتلَی"ترایتاتلَی"ٍیلیاهثَگرٍ"هَفقثْذریافتجایسُ

 .آهریکاشذ( ARC )تیٌالوللیورکسٌّر( سالي )دردٍهیٌذٍرّوساتقِ"ختریکٌارپٌجرُ

 
 هىر باید متعالي باشد 

از مجمًعه كتاب   
 داوشجًیي

  تًمان700چا پ چهارم ، 

: برای تهیه ایه كتاب

-021-33355577تماس با  

17185-338مكاتبه با -  

 

www.farakhan.mihanblog.com 

WWW.ketabnews.COM 

www.Omidmahdinejad.blogfa.com       

 
www.imanmaleki.com 
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 جشىواره آخریه امید

 
ًقاشی،ػکاسی،خَشٌَیسی،صٌایغ دستی، :قالب آثار

 گرافیک،آثار ادتی، ٍتالگ ًَیسی
-ضرٍرت اًتظار-استراتژی اًتظار :موضوعات آثار

ٍظایف -اهیذ ٍاًتظار-آثار اًتظارـوراتة اًتظار

آداب شْر هٌتظراى ٍ اًَاع -پاداش هٌتظراى-هٌتظراى

اًتظار ٍهَضَػات آزاد هْذٍی 

 1389آتاى هاُ:آخریه مهلت ارسال آثار

 1389دی ٍ تْوي هاُ  :زمان برگساری مراسم

 :وشاوی دبیرخاوه

کَچِ  یسد، فرٌّگ سرای هْذٍیت، خیاتاى سلواى،

  گازرگاُ

 (فرٌّگسرای تخصصی هْذٍیت یسد)

 چٙب٘ىٝ دػت ٌذایی ؿجب٘ٝ ٔی ِشصد 

دِٓ ثشای تٛ ای ثی ٘ـب٘ٝ ٔی ِشصد 

ٞٙٛص وٛچٝ ثٝ وٛچٝ ،حىبیت اص ٔشدی ػت 

وٝ دػتِ ثؼتٝ ی اٚ ػبؿمب٘ٝ ٔی ِشصد 

چٝ سفتٝ اػت ثٝ دیٛاس ٚ دس وٝ تب أشٚص 

ثٝ ٘بْ تٛ دس ٚ دیٛاس خب٘ٝ ٔی ِشصد 

چٝ دیذٜ دس وٝ پیبپی ثٝ ػیٙٝ ٔی وٛثذ؟ 

چٝ وشدٜ ؿؼّٝ وٝ ثب ٞش صثب٘ٝ ٔی ِشصد؟ 

ٞٙٛص اص آ٘چٝ ٌزؿتٝ اػت ثش دس ٚ دیٛاس 

 چٙذ دَِ وٛدوب٘ٝ ٔی ِشصد  ثٝ خب٘ٝ

دٌش ٘ـبٖ ٔضاس تٛ سا ٘خٛاٞٓ خٛاػت 

وٝ دس خٛاة، صٔیٗ ٚ صٔب٘ٝ ٔی ِشصد 

ص ٔٗ ؿىیت ٔدٛ ، وٜٛ صجش اٌش ثبؿٓ  

 ٕٞیٗ وٝ ٘بْ تٛ آس٘ذ ؿب٘ٝ ٔی ِشصد

 

ميالد 

 عرفان پور

 

s 

  

www.akharinomid.blogfa.com 
 

www.merfan.parsiblog.com 
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 هشکلن غ٘رس٘اسٖ ست تَ حل کي دکتر

لَزٓ فکر هرا ً٘س عول کي دکتر 
خَى هي پر شذُ از اٗي ّوِ گلبَل سف٘ذ 

فکر هعوارٕ ٗک تاج هحل کي دکتر 
ضعف دارم، ًکٌذ قٌذ بِ هغسم ًرسذ 

 ٍ عسل کي دکتر  ّؤ قٌذ هرا هَم
فرق هي بَد چْل سال فقط جاًب راست 

بعذ از اٗي کلٔ ها را تَ کچل کي دکتر 
خَى هي پر شذُ از هثبت ٍ هٌفٖ، شاٗذ 

هشکل از بطي چپ هاست، عول کي دکتر 

 "بِ عول کار برآٗذ بِ سخٌذاًٖ ً٘ست"
ترک ترٗاک ًشذ، ترک جذل کي دکتر 

 "از ازل تا بِ ابذ کشتٔ ها افتادُ ست"
حکن زًذاى ابذ را تَ ازل کي دکتر 

 "ها بذاى هقصذ عالٖ ًتَاً٘ن رس٘ذ"

 کي دکتر "ش٘خ اجل" دل شذُ را "حافظ"
در هخن ّر شب ٗک عذُّ سَار شترًذ 

فکر خاهَشٖ اٗي جٌگ جول کي دکتر                          

 

هحفل صويوي شاعزاى تا رّثز هعظن 

اًقالب کِ ساالًِ در شة هيالد اهام 

در ًيوِ هاُ هثارک  (ع)حسي هجتثي

رهضاى تزگشار هي شَد کِ اس صذا ٍ 

فایلتصَیزی .سيوا پخش خَاّذ شذ

هزاسن شعزخَاًي سالْای گذشتِ ًيش 

اس سایت شْيذ آٍیٌي قاتل دریافت 

 .                 هي تاشذ

 

 

www.ghazveh.blogfa.co

m 

 

 عليرضا قزوه
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ؿؼشتبٖ ٞٙش اػت؛ : دس وبس ٔذاحی چٙذ چـٕٝ ی ٞٙشی ٚخٛد داسد 

صذایتبٖ ٞٙش اػت؛ آٍٞٙی وٝ ا٘تخبة ٔی وٙیذ، ٞٙش  اػت؛ اؿبسات ٚ 

ػٙصش دْٚ، ػٙصش تؼمُ اػت؛ . وبسٞبیی وٝ ا٘دبْ ٔی دٞیذ، ٞٙش اػت

چٖٛ ٔٙغك، اػتذالَ، حشف حؼبة، حشف دسػت ٚ حشف خٛة دس ال 

. ....ثٝ الی  ایٗ ؿؼشٞب فشاٚاٖ ٚخٛد داسد ٔی تٛا٘ذ رٞٗ ٞب سا لب٘غ وٙذ

خصٛصیت ػْٛ ایٗ اػت وٝ ؿٕب حبُٔ پیبْ دیٙی ٔحؼٛة ٔی 

دس د٘یب خٛا٘ٙذٜ ٞبی  .ؿٛیذ؛ یؼٙی ػٕت ٔؼٙٛی ٚ سٚحب٘ی داسیذ

خٛة  صیبد ٞؼتٙذ ٚ ٕٔىٗ اػت ؿؼشٞبی خٛثی ٞٓ ثخٛا٘ٙذ؛ أب آٟ٘ب 

اص ٔٛضغ ٔذاح حشف ٕ٘ی ص٘ٙذ؛ ِٚی ؿٕب اص ٔٛضغ ٔذاح اُٞ ثیت ٚ اص 

 .ٔٛضغ ٔؼٙٛی ٚ سٚحب٘ی حشف ٔی ص٘یذ

 

 :رهر  داای اا دددداه  ماا  معظ ررهری 

لزس آَىگیه صذایص ي ,ویزيی کالمص.اوگار خًدش ویست کٍ حزف می سوذ

. ضًر ضعزش را َمچًن قافیٍ َای مًسيوص اس جای دیگزی آيردٌ است

 :َمان طًر کٍ خًد ویش در اتیاتص تٍ آن اعتزاف می کىذ

 دستی س غیة قافیٍ را کزتال گذاضت/ تی اختیار ضذ قلمص را رَا گذاضت

 سز را جذا گذاضت ي ته را جذا گذاضت/یک تیت تعذ ياصٌ لة تطىٍ را گذاضت

  کٍ در محضز رَثز معظم اوقالب"حمیذ رضا تزقعی"تزکیة تىذ سیثای 

کالمی وً در يصف حادثٍ .سیثا ي تاثیزگذار. اجزا کزد را ضایذ ضىیذٌ تاضیذ

آوچٍ تً را جذب می کىذ تا ادامٍ ی ضعز را تطىًی تفايت .ای تاریخی

تفايتی کٍ ایه ضعز تا اضعار ي مزثیٍ َایی دارد کٍ قثال ضىیذٌ .است

 ...ضاعز تایذ دوثال َمیه وقاط تاضذ.ای

 

 ...حمیدرضا برقعی را که می شناسید 

 

ٔٛالی ٔب ٕ٘ٛ٘ٝء دیٍش ٘ذاؿتٝ اػت 

اػدبص خّمت اػت ٚ ثشاثش ٘ذاؿتٝ اػت   

ٚلت عٛاف دٚس حشْ فىش ٔی وٙٓ           

ایٗ خب٘ٝ ثی دِیُ تشن ثش٘ذاؿتٝ اػت           

دیذیٓ دس غذیش وٝ د٘یب ثٝ خض ػّی                    

آییٙٝ ای ثشای پیٕجش ٘ذاؿتٝ اػت                             

ػٌٛٙذ ٔی خٛسْ وٝ ٘جی ؿٟش ػّٓ ثٛد                        

ؿٟشی وٝ خض ػّی دس دیٍش ٘ذاؿتٝ اػت                                      

  دس لّؼٝ وٙذٜ اػت ،عٛسی ص چبسچٛة                                                  
اٍ٘بس لّؼٝ ٞیچ صٔبٖ دس ٘ذاؿتٝ اػت   

یب غیش الفتی صفتی دس خٛسؽ ٘جٛد                                                        

یب خجشِِییُ ٚاطٜء ثٟتش ٘ذاؿتٝ اػت                                                             

چٖٛ سٚص سٚؿٙؼت وٝ دسخُٟ ٌٕـذٜ ػت  

ٞش وغ وٝ ختٓ ٘بدػّی ثش ٘ذاؿتٝ اػت                                               

ایٗ ؿؼش اػتؼبسٜ ٘ذاسد ثشای اٚ                                               

  اػتتمصیش ٔٗ وٝ ٘یؼت ثشاثش ٘ذاؿتٝ                                                         
 

  

  

هنر مداحی از 

 رهبردیدگاه 

خذیذتشیٗ اخجبس 

فشٍٞٙی ٞٙشی ،ثب٘ه 

صٛت ٚ فیّٓ،خذیذتشیٗ 

٘شْ افضاسٞب، ٔمبالت ثشتش 

 ٞبی دیٍش سا "تش"ٚ وّی

 !دس ساػخٖٛ ثیبثیذ

Rasekhoon.net 

www.parsedarkhial.blogfa.co

m 
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 :آرزوي جوانان ديروزي
کٖ باشذ ٍ کٖ باشذ ٍ کٖ باشذ ٍ کٖ »

هٖ باشذ ٍ هٖ باشذ ٍ هٖ باشذ ٍ هٖ                         
هي باشن ٍ هي باشن ٍ هي باشن ٍ هي 

« ٍٕ باشذ ٍ ٍٕ باشذ ٍ ٍٕ باشذ ٍ ٍٕ                      
 

 

www.zarooee.ir 

 :آرزوي جوانان امروزي
 چَى باشذ ٍ چَى باشذ ٍ چَى باشذ ٍ چَى

                          ًَى باشذ ٍ ًَى باشذ ًٍَى باشذ ًٍَى
 هي باشن ٍ هي باشن ٍ هي باشن ٍ هي

                            اٍى باشذ ٍ اٍى باشذ ٍ اٍى باشذ ٍ اٍى                  
 

یؼٙی ٔتٙبػت ثب . ٔٛػیمی حشاْ آٖ ٔٛػیمی ای اػت وٝ ٚیظٜ ٔدبِغ ِٟٛ اػت. ٔٛػیمی حشاْ ٚ ٔٛػیمی حالَ: ٔب دٚ ٘ٛع ٔٛػیمی داسیٓ

یؼٙی ٕٞبٖ وٝ چٙب٘چٝ اص ػبِٓ ٔٛػیمی ثیشٖٚ ثیبییذ ٚ آٖ خّؼٝ سا دس ٔمبثُ ؿٕب . ٔتٙبػت ٔدبِغ ِٟٛ« ٔٛػیمی ٔغشة». ٔدبِغ ِٟٛ اػت

آٖ ٔٛػیمی ٔتٙبػت ثب آٖ . تصٛیش وٙٙذ، ثٝ ػٙٛاٖ یه آدْ اُٞ ا٘ذیـٝ اػالٔی یب اُٞ ا٘ذیـٝ ٞبی خذی ٚ غیش اػالٔی، سدؽ ٔی وٙیذ

اصال . ٌبٞی اٚلبت ٔی ؿٛد وٝ ثب یه صذای ٔؼِٕٛی، یه ؿؼش حشاْ سا ٔی خٛا٘ٙذ. ٌبٞی ٔٛػیمی، ٔٛػیمی والٔی ػت.خّؼٝ، حشاْ اػت

آًٞٙ ٔؼِٕٛی . ٌبٞی یه ؿؼش یه آًٞٙ سا حالَ ٔی وٙذ .خٟتؾ حشاْ اػت. چٖٛ ؿؼش حشاْ اػت. ایٗ ؿؼش، ایٗ آًٞٙ سا حشاْ ٔی وٙذ

أشٚص ثٝ ٘ظش  .....حبال یه ؿؼش ٔؼٙٛی، ػشفب٘ی، اخاللی، ٔی تٛا٘ذ آٖ سا حالَ وٙذ. ػت؛ أب ٔی تٛا٘ؼت ثب ایٗ آًٞٙ چیض ثذی خٛا٘ذٜ ؿٛد

.  اص خّٕٝ، اؿؼبس ٚاػؼ لضٚیٙی .ٔٗ ثیؾ اص ؿؼش ػشفب٘ی، ٔشدْ ٔب ثٝ ؿؼشٞبی اخاللی ٔحتبج ا٘ذ؛ ؿؼشٞبی صبئت ٚ ٔثُ ؿؼشٞبی ػجه ٞٙذی

ایٗ ؿؼشٞب، ٞٓ اص ِحبػ ستجٝ ؿؼشی ثبالػت ٚ ٞٓ االٖ ٔشدْ ثٝ ایٟٙب ثیـتش احتیبج داس٘ذ تب ؿؼشٞبی ػشفب٘ی، وٝ ٔؼٙبیـبٖ ٞٓ دسػت ٕ٘ی 

 أب .ٔٛػیمی ثٝ ٔؼٙبی یه ٞٙش، چیض ثب اسصؿی ػت.ایٗ ؿؼش ٔی تٛا٘ذ یه آًٞٙ سا وٝ ٔی تٛا٘ؼت آًٞٙ حشاْ ثبؿذ، حالَ وٙذ. فٟٕٙذ

 ٕٞچٙبٖ وٝ یه داػتبٖ ٌٙبٜ آِٛد ٚ ٌٙبٜ آٔٛص ٘یض، ٞٓ  حشاْ ٚ ٞٓ ٔشدٚد اػت؛ – ِٚٛ یه ٞٙش اػت –ٕٞچٙبٖ وٝ یه ؿؼش ثذ، ٔشدٚد اػت 

 !چشا ثب ٞٙش ٔخبِف ثبؿیٓ؟. ٔب ثب ٌٙبٜ ٔخبِفیٓ« !آلب؛ فال٘ی ثب ٞٙش ٔخبِف اػت»وٝ ؛  ایٗ سا حُٕ ٘ىٙٙذ ثش ضذیت ثب ٞٙش.ِٚٛ ایٙىٝ یه ٞٙش اػت

  

پبیگبه فرهنگ و ادة 

 فبرسی

/ طنز/ شعر/داستبن

/ سینمب/ عكس/اندیشه

تئبتر 

www.louh.com 

: ، ٔی ٌٛیٙذ«ٔٛػیمی حشاْ اػت»تب ٌفتٝ ٔی ؿٛد 

. ایٟٙب ثبص ٞٓ آخٛ٘ذ ثبصی ٚ ؿیخ ثبصی دس ٔی آٚس٘ذ! آٜ»

ٔٛػیمی خٛة چیضی ! ٘ٝ آلب« ٔمذع ثبصی دس ٔی آٚس٘ذ

ٍٔش ٘ذیذیذ خّٛ چـٓ آٔبْ آالت ٔٛػیمی .خٛثی اػت

أبْ ٞٓ ٔثُ وٜٛ . سا ثشد٘ذ ٚ ثٙب وشد٘ذ صدٖ ٚ خٛا٘ذٖ

  .٘ـؼتٙذ ٚ ٕٞیٗ عٛس ٍ٘بٜ وشد٘ذ

  17/9/71تیاوات رَثز معظم اوقالب 

 

ابوالفضل زرویی نصرآباد 

 
مًسیقي به معىای یک هىر 
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هلتی کِ سیٌوب ًذاسد، هثل اًسبًی است کِ صثبًی اص صثبًْبی هَسد تفبّن ٍ تکلن سا ثلذ 

 – صثبًْبی ایشاًی –فشض ثفشهبییذ کسی کِ دس کطَس هب، ّوِ ی لْدِ ّبی هحلی . ًیست

سا ثلذ است، ایي فشد، گستشُ ی فْن ٍ تعبطی افکبسش ًسجت ثِ کسی کِ ثلذ ًیست، چقذس 

! صیبد است

یب . ثب ّوِ حشف هی صًذ، ثب ّوِ تفبّن هی کٌذ، ثِ ّوِ تفْین هی کٌذ ٍ اص ّوِ هی گیشد

 سا  ثلذ ًیست، چقذس تفبٍت داسد؟ لغت ٌّش ّن – ثیگبًِ –کسی کِ صثبًْبی غیش ایشاًی 

کسی کِ اص تئبتش، ًقبضی، عکس یب ضعش چیضی ًوی فْوذ، ساُ ّبی هعشفت ثِ . ّویي است

 .هلتی کِ ّش کذام اص ایي ّب سا ًذاسد، دسیچِ یی ثِ سٍی اٍ ثستِ است . سٍیص ثستِ است
 
 "28/6/75ثیبًبت هقبم هعظن سّجشی دس دیذاس ًَیسٌذگبى ٍ ضعشا دس هدتوع فشٌّگی ٌّشی اسٍهیِ "

 

  

 

 محمد مهدی سیار

 

 امًاج بیداری 

از مجمًعه كتاب   
 داوشجًیي

ي بایدها ي وبایدهای صدا 
 سیما در بیان رهبر اوقالب

  تًمان700چا پ  ايل ، 

: برای تهیه ایه كتاب

-021-33355577تماس با  

 

www.ketabnews.com 

 دلن اهشٍص گَاُ است کسی هی آیذ

... گوبًن ثبیذ ... حتن داسم خجشی ّست 

فبل حبفظ ّن، ّش ثبس کِ هی گیشم ثبص 

هی آیذ  « ... هژدُ  ای دل کِ هسیحب ًفسی »

ثبیذ اص خبدُ ثپشسن کِ چشا هی سقصذ  

 گبهی ضذُ ثبضذ ضبیذ هَسیقیهست 

هبُ دس دست، ثِ دًجبل کِ ایٌگًَِ صهیي 

! هست، هی گشدد ٍ یک لحظِ ًوی آسبیذ ؟

□ 
گلِ کن ًیست، ٍلی لت ص سخي خَاّن ثست ... 

اگش آى چْشُ ثِ لجخٌذ لجی ثگطبیذ 

 

www.mmsayyar.blogfa.com 

ملتی که زبان 
 ...ندارد

11 



ًَى ٍ پٌیش ٍ پًَِ  

 قصِ ثگن ثشاتَى ؟

 قصِ ای عبضقًَِ؟

 یِ ٍقت ًگیي دسٍغِ 

 یِ ٍقت ًگیي کِ ٍّوِ 

 اٍى کِ قجَل ًذاسُ 

 ًوی تًَِ ثفْوِ

 ثشین ثِ اٍى فصلی کِ 

اٍج گشهی سبلِ  

 هبخشای قصِ هَى 

 داخل یک کبًبلِ 

 کبًبلی کِ تَ ایي دضت 

 هثل قلت صهیٌِ 

 دٍسٍ ثش ایي کبًبلِ 

 پش اص هیذٍى هیٌِ 

یک کبًبل کِ تَ ایي 

 هثل قلت صهیٌِ  دضت 

 دٍس ٍ ثش ایي کبًبل

 ثجیي چِ دلٌطیٌِ 

 اٍى یکی پب ًذاسُ 

 سٍی صهیي افتبدُ 

 اٍى یکی سٍ ثجیٌیي 

 چقذس قطٌگ خَى دادُ

  سًگ ٍ سٍی اٍى یکی 

 اص تطٌگی پشیذُ 

 ّوَى کِ سٍی پبّبش

 سش دٍ تب ضْیذ ُ

 اًٍدب کِ ًَصدُ ًفش 

 کٌبس ّن خَاثیذى 

 ثجیي چقذس قطٌگي

 توبهطَ ى ضْیذى 

 یکی اصش خَى هیشُ 

 ثجیي چقذس آسٍهِ 

 فکش هی کٌن کِ دیگِ 

کبس اًٍن توَهِ 

  هدتجی پب ًذاسُ 

 سش علی ضکستِ 

 هدیذ دهش افتبدُ 

کشین ثِ خَى ًطستِ 

 گلَلِ ٍ گلَلِ 

 اًفدبس ٍ اًفدبس 

 پبسُ ّبی ثچِ ّب 

 قبة ضذُ سٍی دیَاس

 

 ّش خب سٍ کِ هی ثیٌی 

 دالٍسی افتبدُ 

 ّش خب خگش گَضِ 

 یِ هبدسی افتبدُ 

 حبال تَ ثْت ایي دضت 

 هیَى فَج دضوي 

 اص اٍى ّوِ دالٍس 

 فقط سظب ثَد ٍهي 

آی قصِ قصِ قصِ 

 اتل هتل تَ تَلِ 

 خوپبسُ ٍ آسپی خی 

ًبسًدک ٍ گلَلِ 

  صَست هْذی سفتِ 

 هصطفی سش ًذاسُ 

 سظب ًعشُ هی کطِ 

خیض ثشٍ خوپبسُ  

 ایي خولِ تَی گَضن 

 هًَذُ ٍاسِ ّویطِ 

 التوبس سظب سٍ 

فشاهَضن ًویطِ 

 کشثال کجَتشا

 

 

 اص تَ قفس پشیذى 

 هب ارٍقِ ًذاسین 

 هْوًَب هَى سسیذى 

 کشثال خَى ثِ گَضی ؟

 خَاة ثذُ ثشادس 

  :ثی سین ایٌطَس خَاة داد

الَ ثِ گَضی یبٍس؟ 

 چیضی ًذاسین کِ تب 

 سش سفشُ ثزاسین 

 یبٍس دٍ ثِ گَضی؟

 دیگِ غزا ًذاسین 

 سظب هٌَ ًیگب کشد 

 صَستطَ تکبى داد 

 ثغعی کشدضَ ثی سین 

 اص تَی دستص افتبد 

 عدت کشثال ئیِ 

 ًطَى ثِ اٍى ًطًَِ 

 عطص ًعشُ هی کطِ 

 ! پٌح سٍص ُ تطٌِ هًَِ

 پٌح سٍصُ کِ هی خٌگین 

 کطتِ هی ضین هی هیشین 

 عقجگشد: ثی سین هیگِ 

 ٍلی عقت ًوی سین 

 دیذم کِ تَی ثبغی 

 ضْیذاهَ ى ًطستي 

 هی خٌذى ٍ هی خًَي

 دسّبی ثبغ سٍ ثستي

 الَ الَ کشثال 

 پس ًخَدا چی ضذى ؟

 یبٍس دٍ ثِ گَضن 

 ثچِ ّب قیچی ضذى 

 

 

 سظب تطٌِ ٍ صخوی 

 صیش ًَس افتبة 

 هي اص پی گلَلِ 

دًجبل یک قطشُ آة  

 ّیچی پیذا ًکشدم 

 خستِ ضذم ًطستن 

  ثشای چٌذ لحظِ ای

  ّش دٍ چطوبهَ ثستن

 چِ ثبغ ثب صفبیی 

 دسختْب اص خٌس ًَس

 ًْش ّبیی اص عسل 

 کبخ ّبیی اص ثلَس

 عدت ثبغ ثضسگی 

 چِ ثبغ سًگبسًگی 

 پش اص صفب پش اص عطق 

 عدت ثبغ قطٌگی 

 ثبلْبی هالئک 

 سٍی دست ثچِ ّب 

 خبم ّبیی اص ضشاة 

 تَی دست ثچِ ّب 

 هي ٍ سظب اص ثیشٍى 

 تَی ثبغ سٍ هی دیذین 

 صذای ثچِ ّبسٍ 

 ایٌدَسی هی ضٌیذین 

 آّبی آّبی ثچِ ّب 

 ایٌدب عدت حبلیِ 

 ثچِ ّب ّستي ٍلی 

 خبی ضوب خبلیِ 

 صذا پیچیذ تَ عبلن 

 صذا سٍ هیطٌیذم 

 یَْ ثب یک صذایی

 ماص تَی خَاة پشیذ
 سظب ًعشُ هی کطیذ 

 آّبی آّبی ثسیدی

 تبًک ّب داسى هی سسي 

 خی.ثذٍ ثذٍ آس پی 

 تبًک ثعثی خَدش سٍ 

 پطت کبًبل سسًَذُ 

 ! ًعشُ کطیذم سظب

 گلَلِ ای ًوًَذُ 

 سظب سشش سٍ ثب ثغط 

 سٍ ی سدذُ هیزاسُ 

 خطبثی تَ دستبضِ 

 !دستَ ثبال هیبسُ
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