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مقاله هنری

تاریخچه نقاضی

د ٗ٠ی صیؿ٘ س٣یهزْ...
ی صیخ٘ٔ٠ی:یهٖٔیٗٞهیٛو ؿییً سدى یپر ٓرت ی( صی
خٜغین ٞی یپالػتیيیً٠یدسیٕ ِٜ١یٛرور ؿریی
سَٛیس یسٝهیآٙیهش سید دٟیٝی ػتل دٟیٗییًٜٜرذ)ی
ػلٜحیُیشٟیػ٠یپ ٠یهٞعیی ػپشهیسَٛی ػرپرشهی
سِٛیید س هی ٞ١هیكـشدٟیب٠ی ٚیٗ ٞسدیٗییترٙ ٞی
ُچی،یٗذ دیُش كیتی،یپ سن٠یً٠ٜ٢ی ر یدػرتر٘ر ّی
ً ؿزیهی،یآ ٠ٜی(یً٠یُ ١ییبش هیتـییشیص ٠ ٝید ذی
ٝیپشػپٌتیٞیٝیُ ١ییٛیضیبش هیٛو ؿییؿرخرا ی صی
ٞدؽیبٌ سیٗییسٝد)یتشب ٛتیٚی ی١شیسهینیًٜٜذٟی
بییبٞهید ِشی(ً٠یٗؼً٘ ٞیب٠ی٘١ش ٟیسٝؿٚی ػتل ٟی
ٗییؿٞد)یٗ،ذّی یٗٞرٞعیٝیؿ ذیٛرٞس یپرشد صهی
آتٔی٠یس یٛیضی ر ك٠یٞ٘ٛد.یتٌرٜریرٌر٢ر ه یٛرور ؿریی
تٌٜیٌ ٢هیٛو ؿییػز ستٜذی صی:یسَٛیصٛییؿرٔریر ی
آبشَٛیٓؼ ید دٙیٛرور ؿری ی ر یسٛرَ یٗرٗٞریی
(یٛو ؿیی یسِٛییً٠یب یٕٗٞیآ یًشد ٟیبؼر صٛرذ)ی
ٛو ؿیید  ٞسهیً٠یٗؼشٝكتش ٚیٞٛعیآ ٙیكرشػرٌرٞی
ٗییب ؿذ.یػ ؾیٝیٛو ؿییٛوغ٠ی هیك ٗٞتٞیػ ٗریی
– ی هیًالطیٛو ؿییبشیسٝهیترخرتر ٠یٛرور ؿری ی ر ی
ػپشهی ُش كیتیی)ی(ٛو ؿی)یب یٗ ٞدیخذ ذیٛو ؿریی
یً ٗپیٞتشیحالّی ١هیسٛرَ یحرالّ یٗر د ٟی هی
ػتیً٠یسِٛذ ٠ٛیدسیآٙیحْی یهرش س ید د ٟیٗریی
ؿٞد.یتوش ز ًیت٘ ٗییحالٓ ٢هیعش حییدسیٛرور ؿریی
ٛیضیه بْی ػتل دٟی١ؼتٜذ.یبش یی صیآ ٢ٛیػرزر سترٜرذی
صی:یسَٛیسٝؿٚی،یؿ ْٗیس ٢ِٛهیخرذ رذ یهر برْی
تالطیب یآ یسَٛی ًش ٔریري یػر ر ٠یسٝؿرٚی
سَٛی ِٛـتییٗشًبیپ ػتْی ،یؿر ٗرْ یپر ػرترْی
ـيی،یپ ػتْیسٝؿٜییٝیٗ ٞد ١هیپ ػتْیت٘رپرش ی
(س ٢ِٛهیآٗیخت٠یت یصسدٟیتخٖیٗشؽ)یسَٛیٗٗٞیی
آبشَٛیػزيی ١هیٗؼشٝفیٛو ؿییػزي ی١ر هی
ٛو ؿییٗییتٜٛ ٞذیب یسٝؿ ٢هیبٌ سُیشهیٝی ر یبر ی
تٞخ٠یب٠یخٜزؾیٜ١شهیً٠یبیـتش ٚیتغزیرن یس یبر ی
ٗـخص تیؿ ٓبیٝیح ً٘ییً٠یٛو ؿییٛـ ٙیٗریی
د١ذید سٛذ،یٗـخایؿٛٞذ.یػزيی ١هیٗؼرشٝفی
ػز ستٜذی ص:یسئ ٓیؼٖی( ٝهغیُش ی)ی ٗپشػیٛٞریرؼرٖی
(بشد ؿتیُش ی)یپٜ ٞتٓٞریرؼرٖ ی١رٜرش ی برترذ ریی
ًٞبیؼٖی(حدٖیُشه)یٗذسٛریرؼرٖ ی(ٛرُٞرش ری)ی
آبؼتشٟی( ٛتض ػی)یپؼتیٗذسٛیرؼرٖ ی(كرش یٛر ٞر)ٚی
آ ِٛ ٝسدی(پیـِ ٕی،ی ٝبؼت٠یب٠یٌٗتبی ١هیٜ١رشهی
ٚ ٞٛیٝیؿیشیػٜتی)یػ ت سیُش ییًت سٟیػرخرتی
ُش كیتییٛو ؿیی صیْی ش ٛیی صغالح تیٗؼّ٘ٞی
ٛو ؿیی ٚی صغالح تیػز ستٜذی صی:یت٘ثیْیب دُٚی
پٜ ٞیٔیؼٖی(ُز ؿتٚیٛوغ٠ی ١هیسِٛیٚیسٝهیػغحی
ػلیذ)یك ٛتضهیٛو ؿییكیِٞسی(پیٌش)یتص ٞشیػ صهی
صٜؼتییٜٗظشٟیعزیؼتیُش ین٢شٟیػٔ٘ییترخریرٔریی
عزیؼتیبییخ ٙیػٞسئ ٓیؼٖی(كش ی ٝهرغ یُرش ری)ی
خَٜی.
دسب سٟیسَٛ
سَٛیتشًیزیی صیسِٛذ ٠ٛی،یحالّی،ینؼپ ٛرٜرذ ٟیٝی
دسیبش ییٗ ٞسدیتؼش غی یًٜذیًٜٜرذ ٟی ه یبرش هی
ـيیؿذٙی،یب٢زٞدیدٜ١ذٟیب كتی،یتثزتیًٜرٜرذٟی
ٝی ی١شیٗ دٟی صال یًٜٜذٟید ِشهی ػت.یهزْ ی صی
آ٠ٌٛیسَٛیبشیسٝهیبٕٞیهش سیُیشد،یٗؼ٘ ٞی بترذ ی
آٙیس یآؿـت٠یب٠یٞٛػییصٗی٠ٜی( يی ٠یپرٞؿرـریی
ً٠یٗؼ٘ ٞی صیخٜغیخؼٞیٗییب ؿذ)یٗییًٜٜذیتر ی
نؼپٜذُییب یسَٛیس ی كض رؾ ید د ٟی ٝیحر ٓرتی
ب كتیػزذهیبٕٞیس یبش هیخُٔٞیرشه ی ص یترش ٝؽی
ً ١ؾیٗیید١ذ.یب ی ٠ٌٜی ٛتظ سیٗییسٝدیسِٛذ ٠ٛی
 ١ییً٠یبش هیٛو ؿییبٌ سیٗییسٛٝذیث بتیب ؿٜذ،ی
ٗ یبش یی صیٛو ؿ ٙی صیس ٢ِٛیی ػتل دٟیٗییًٜٜذی
ً٠ید س هیسِٛذ ٠ٛی ١هیكش سی١ؼتٜذ.
ت س خچ٠یٛو ؿییدسی ش ٙ
ت س خیٜ١شیٛو ؿییدسی ش ٙیب٠یصٗ  ٙیؿر سٛـریرٜریی
بشٗیِشدد.یدسیؿ س ١هی ػت ٙیٓرشػرتر  ٙیتصر  ٝرشی
ٛو ؿییؿذٟی صیحی ٛ ٞتیٝیتص  ٝشیًـرق یؿرذٟی
ػت .یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی د ٗ٠ید سدیییییییی

ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سىٗ-د٘ٞػ٠ی3یخرٔرذه یًرتر ی
 ١هیعٜضیخ ٞدیٗد بییتٞػظی ٛتـ س تیب٠ی ِٛس یٗرٜرترـرش یٝی
س ١ییب ص سیٛـشیؿذ.ب٠یُض سؽ زش ِٛسیٗ٢ش،یٗردر٘رٞػر ٠ی3ی
خٔذهیًت ی ١هیعٜضیخ ٞدیٗد بری یبر ٠یتر صُری یترٞػرظی
ٛتـ س تیب٠ی ِٛسیٜٗتـشیٝیس ١ییب ص سیٛـشیؿذٟی ػت.
ی ٚیًت ی ١یدسیه ٓبیٗد٘ٞػ٠یٛیـخٜذی رش ٛریی بر ٠ینر ی
سػیذٟی ٛذ.آه هیرٝصٛو،٠ی دد ؿتی ١هیبذٙٝیت س خ،ی دد ؿتی ١هیآدٕیپشٗذػ ی ٝیؿبیِٛر س ٟی١ر ی
ػٚ ٝ ٜی ٚی3یًت ی١ؼتٜذیً٠ی دد ؿتی ١هیعٜضیدٝس ٙی91یػ ٓ٠یسٝص٠ٗ ٛی ِٛسهیٗد بی یس یؿر ٗرْی
ٗییؿٛٞذیٝیدسیهغغیخیزیین یؿذٟی ٛذ.خ ٞدیٗد بییٗتٓٞذیػ ّی۵9۵8یدسیهض ٚ ٝی ػرت .ی  ٝید س هی
ٗذسىیً سؿ ٜػییحوٞمیٝیدًتش هی هتص دی صید ٛـِ ٟیت٢ش ٙی ػت.
ی ٝیدسیدٝس ٙیكؼ ٓیتی دبیی ٞد،ی۵۹یسٗ ،ٙی۹یٗد٘ٞػ٠ید ػت ،ٙی۹یٗد٘ٞػ٠یؿؼش،ینٜذ ٚی ٘ٛـٗ ٜر ٠یٝی
كیٔ٘٠ٗ ٜیٝینٜذیًت یًٞدىیب٠ین یسػ ٛذٟیً٠یٗد٘ٞعیؿ ٙیب٠یبیؾی صی۱1یػٙ ٜٞیٗییسػرذ .ی رٚی
ٗحونی٘١چٜیٚیآث سهیپظ١ٝـییدسیحٞصٟیٜ١ش ١هیتدؼ٘ی،یت س خیعٜضی ش ٙیٝی...یدسیً س٠ٗ ٛید سد.

ناصر نادری درتاره خذا را ترای
کودکان نوضت



ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سىً-ت یدسب سٟی ذ صیٗردر٘رٞػر٠ی
پشػؾ ١هیٗٚی صیػٞهی ٛتـ س تیٗذسػ٠یس٠ٛ ٝیب ص سیًت یؿذ.
ی
ب٠یُض سؽی زش ِٛسیًت یٝی دبیر تی رزرشُرض سه یكر سع ،یدٝی
ًت یپشػؾی ١هیٗٚیدسب سٟی ذ ٝیهص٠یحضشتی ٞػق ب٠یهٖٔی
 ٛصشی ٛدسهیتٞػظی ٛتـ س تیٗذسػ،٠یبش هیبچ٠ی ١یٜٗتـشیؿذ.
دسیًت یپشػؾی ١ه یٗر ٚیدسبر س ٟی رذی ٛر ٞؼرٜرذ ٟیبر ٠یعرش ی
پشػؾی ١ییب یٗٞرٞػ تید ٜییٝیٗز١زییٗییپشد صدیً٠یدسیرٚ١یًٞدً ٙیٝیٞٛخٙ ٛ ٞیؿٌْی كتر ٠ی ػرت.ی
ٚیًت ی ٌیی صی۵1یػٙ ٜٞیٗدٔذ ١هیٗد٘ٞػ٠یپشػؾی ١هیٗ ٚػتیً٠یب٠یت صُییٜٗتـشیؿذٟی ػت.
ًت یهص٠یحضشتی ٞػق ٛیض ی صیٗد٘ٞػ٠ی۹1یػٛ ٜٞییهص٠ی ١هیب٢ـتی ب٠یت صُییٜٗتـشیؿذٟی ػت.ی رٚی
ًت یػیشٟیٝیصٛذُییپی ٗزش ٙیس ی٘١ش ٟیب یتص  ٝشیب٠یسؿت٠یتحش شیدسآٝسدٟی ػت.
 ٛصشی ٛدسهیٗتٓٞذی ػلٜذی۵93۱یدسیت٢ش ٙی ػت.ی صیخ٘ٔ٠یآث سی ٚی ٞٛؼٜذٟیٗییتٙ ٞیب٠ی ػت دیٗغ٢شه ،یبر ؽی
آػ٘ ،ٙیٞٛس،یآ ،ییآ ی،٠ٜیبٞهیُْی ع،یآ ٝصیُٜدـيی...ٝ ١ی ؿ سٟیًشد.

محمذرضا غفاری پس از  ۰۱سال تا سایه تان ته تلویسیون میآیذ
ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سى-ػرش ر ّ یبرش دس ٙی
ٗح٘ٞدهیت صٟیتش ٚیب ص ِشی ٞدیس یؿ ٜتی ٝی صی
ٗشٝصیب صهیٗح٘ذسر یؿل سهیدسیػش ر ّ یػر ر٠ی
ب » ٙآؿ صی ١ ٞذیؿذ.
ب٠یُض سؽ زشُض سهیٗ٢ش،یٗح٘ذسر یؿرلر سهی
۵1یػ ّیپیؾیدسیػش ّیآؿپضب ؿی حضٞسید ؿت٠ی
ٝیدسی ۵1یػ ّیُزؿت٠یدسی١یچیػش ّیتٔ ٞض رٛٞریی
حضٞسیٛذ ؿت٠ی ػت.
ُشٟٝیػ صٛذٟیػش ّیػ ٠یب  ٙصی يیٗر  ٟیپریرؾی
ً سیتص ٞشبشد سه یس یدس یتر٢رش  ٙی ٝیدس ی ريی
ً سُ ٟیتٓٞیذیٗزْیؿشٝعیًشدٟی ٛذیٝیعری ینرٜرذی
سٝصیآ ٜذٟیٝیپغی صی ت٘ ٕیً سیدسیً سُر  ٟیٗرزرْی
ػ صهیُشٟٝیب٠یًٓٞیـٚید ِشهیدسیت٢رش  ٙیٛرورْی
ٌٗ ٙی ٜ١ ٞذیًشد.ی
ب یٝسٝدیب٠یًٓٞیـٚیخذ ذیب ص ِش ٙید رِرشه یبر٠ی

سرآضپسی

خ٘غیب ص ِش ٙیػش ّیٗییپیٛٞذٛذ.
هص٠یػش ّیػ ٠یب  ٙبش دس ٙیٗح٘ٞدهیب یتٌی٠یبشی
صٛذُییهـشیً سُش،یس ٝبظ،یبیٖی ١ی ٝی ٗریرذ١ر هی
آ ٢ٛیعش حییؿذٟی ػت.ی
دسی الص٠ید ػت ٙیآٗذٟی ػت:یػ ر ٠یبر  ٙیهصر٠ی
صٛذُیی ٗشٝصیٗ یٝیؿ٘ ػت.ی
دٝیسكینیً٠یدسیٜٗغو٠ی هیً سُشیٛـریر ٚیبرضسٍی
ؿذٟی ٛذ،یت یپ هیخ ٙیتالؽیٗییًٜٜذیت یبر ی ٗریرذی
نش ؽی ٠ٛی ١ـ ٙیس یسٝؿٚی٠ِٛید سٛذ.ی ؼرتر دٟی
ٛذیدسیبش بشیػشٞٛؿتیػشًؾ.یػـن ی ٝی ر٘ر ،ٙی
ٙٞیٗییؿٞدیدسیسٍی ١ـ ٙیت ی صیپ یٛیلرترٜرذ یٝی
دٓخٞؽیب٘ ٜٛذیب٠یسح٘تی ذ یٝیكشد  ١هیب٢تشی ٗ ی
ص ٘ییدسیس ٟی ػتیص ٘ییً٠یػَٜیٗحٌیؼرتی
بش هیسك هتید ش ٠ٜیؿ ٙی...
ب ص ِش ٙیػش ّیػز ستٜذی صی ٗیر ٚیتر س  ،یآص رتر ی

دمپختک قمی
ح خی ،ٙیس ٝیتی٘ٞس ،ٙیب٢ض دیكرش ١ر ٛری ،یػرٔریی
ٝػیٛٞذ،یپش ٞؽیٛظش ،٠یٗدتزییپیشص د ،ٟی١ؼرتریی
ٗ٢ذٝه،یً ٟٝی ذ ؿ ٜع،ی كؼ ٠ٛیً٘ ٓی ،یحؼر ٕی
ٗح٘ٞده،ی عشٟیح ت٘ی،یػ ٗ ٙیصل سه،ی كـیٚی
الهی،یػی ٜیٗ٢ش د،یػ هییحر خری یپرٞس ،یص١رش ی
ب٢شٝصیٜٗؾ،یٗ٢شهیآّیآه ،یخؼلشیًشٗ ٛی،یِٛر سی
خؼلشهی...ٝ

سفر علیرضا قرتانی ته چهار سوی ایران
تا تور کنسرتهای فروغ

ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سى-ػٔیشر یهشبر ٛریی دسی
د ٗ٠یتٞسیًٜؼشتی ١هیآٓزٕٞیكشٝؽ ب٠یآِٜ١رؼر صهی
ػ ٗ ٙیص٘ی٘ی ب٠یؿ٘ ّ ی ٝیخرٜر ٞی رش  ٙیػرلرشی
١ ٞذیًشد.
ی ٚی ٜٛ ٞذٟیب ػ بو٠یٗٞػیویی صیرْ ی رش ٛری یعریی
سٝص ١هی۵۲یٝی۹1یٗشد دیبش هی ٓٝی ٚیبر س یدس یتر سی

آكت یؿ٢شی  ٞ١صیهغؼ تیآٓزٕٞیخذ ذؽ یس یسٝهی
بشد.یكشٝؽیبٔیت ١هی ٚیبش٠ٗ ٛی صیعش رنی
ی
ی
صح٠ٜیٗی
ػ تیبٔیتیًٜؼشت ٛد ٕیٗییؿٞد.
ی ػٔیشر یهشب ٛییٝیُش١ٝؾیدس ی د ٗر ٠یػر صٕ ید ر سی
آرسب د ٙیٗییؿٛٞذیٝیدس یسٝص١ر ه ید ٕٝی ٝیػرٕٞی
ؿ٢ش ٞسیٗٙ ٘٢یٗشدٕیؿ٢شیتزش ضی ٜ١ ٞذیبٞد.
ی ٚیبش٠ٗ ٛیدسیػ ٓٚیپتشٝؿی٘یی ٚیؿر٢رش یبرشُرض سی
ؿٞدیٝیكشٝؽیبٔیت ١ؾی صیعش ن یػر رت ی هی
ی
ٗیی
بٔیت ٛد ٕی ١ ٞذیؿذ.
ٗوصذیبؼذهیتٞسیكشٝؽی ػت ٙیُیالٙی ػرت ی ٝی رٚی
ٜٛ ٞذٟیٝی ٞٛصٛذُ ٙی سًؼتشؽیسٝصیدٖ١یؿ٢ش ٞسی
ٝیعییدٝیػ ٛغیب٠ید ذ سیٗخ عزر ٛـر  ٙیدس یؿر٢رشی
سؿتیٗیسٛٝذ.ی
ی

نمایص آثار  ٠۱هنرمنذ ایرانی
در استانثول

ػش ٝغی زشه یسٝصٛر ٗر٠ی
سىٗ-صغلی یػٔیض دُ ٙی
 یػٌ عیٝیٗذسعیٜ١ش ی-یصیبشُض سهی ٘ٛـِ ٟیآث سی
ٜ١ش ١هیتدؼ٘یی31یٛلشی صی
ٜ١شٜٗذ ٙی ش ٛییب یػرٜرٙ ٞی
ٗ٢ش دسیؿ٢رش ی ػرتر ٛرزرّٞی
تشًی٠ی زشید د.ب٠یُرض سؽی
ؼرر ٜر  ،ػررٔرریررض دُ ر  ٙیدسی
ٚیب سٟیتٞریح ید د :ی رٚی
 ٘ٛـِ ٟیً٠یب ٠یًرٞؿرؾی
ُ ٓشهی ػ٘ریر ٚی رش  ٙیٝی
ُشٟٝیٛیذس آستیتشًی٠یبشُض سیؿذٟیٝی صی ۵۹یٗرشد د یدس یُر ٓرشه ی رذ رْی
ػت ٛزّٞیبشپ ػتیٝی۹۹یٗشد دی د ٗ٠ید سد.ی صیخ٘ٔ٠یآث سیب٠ی ٘ٛؾیدسآٗذٟیدسی
 ٘ٛـِ ٟی دؿذٟیٗییتٙ ٞیب٠یػٌغی ١ییب یٗرٞررٞع ی ٛؼر  ،ٙیٗرؼر٘ر سه،ی
عزیؼت،یآث سیٛو ؿی،یٛو ؿیی ظیٝی٘١چٜیٚیآث سیُش كیٌیی ؿ سٟیًشد.
ب٠یُلت٠ی ،ٝی ٚیكؼ ٓیتیب ی١ذفیتز دّیٜ١ش،یكشَٜ١یٝی ذٟیب یًـٞسیتشًریر٠ی
ٛد ٕیؿذٟیً٠یٛـ ٙی صیتٙ ٞیب هیٜ١شٜٗذ ٙی ش ٛییدسیصٗی٠ٜیبیرٚی ی ٓر٘رٔرٔریی
د سد.بش ػ عی ػالٕ،یدسی ٚی ٘ٛـِ ٟیآث سی ٗیشیؿر٘رؼریی یٛریر  ،یٗصرغرلریی
ػٔیض دُ ،ٙیآص دٟیػٔیض دٟیحیذسه،یآص دٟیع ١شهی ٗی،ٚیبٜلـ٠یحیذسه،یدٛی ی
ب هشهیكشد،ی حؼ ٙیص ٓحییكشد،ی ٕٓ ٢ی ٓؼ د تیكشص ٙیٗ٢ش،یك ع٘٠یػض ضپرٞس،ی
 ١دهیًش ٘ی،یؿ دهیٛز تییص د،ٟیؿ٢شص دیٗحش بی،یؿی٘ یكشٙ ١یخٖ،یػ٘ریر٠ی
ت٘ی،یػتٞدٟیؿ ٟیٗیشص ی،ی ٝذ یخیالٛچی،یص١ش یٗریرش رٞسٓری ی ٝیص١رش ی
ٝك ییب٠ی ٘ٛؾیُز ؿت٠یؿذٟی ػت.

ػ ٓٚی تٖی ٛزی ءی ٚیؿ٢شیٗیضب ٙیًٜؼشتیػٔیشرر ی
هشب ٛیی ١ ٞذیبٞدیٝیكشٝؽیبٔیتی ١هیبش٠ٗ ٛی ٖ١ی صی
عش نیػ تی ش ٙیًٜؼشتی ٛد ٕیٗییؿٞد.
صیػٞهید ِشیؿٜیذٟی ١یحٌ ت ی ص یآ ٙید سد یًر٠ی
ٜٛ ٞذٟیآٓزٕٞیكشٝؽیدٗٝیٚی خش هی ٚیًٜؼشتیدسی
پ تختیس یؿ٢ش ٞسٗ ٟیسٝهیصح٠ٜیٗییبشدی ٗ یٜ١رٞصی
خضئی تیدهینی ٚیبش٠ٗ ٛیهرغرؼری ی ٝی ػرالٕ یٛـرذٟی
ی ػت.
ی ٓٝیٚیًٜؼشتیكشٝؽ،یتیشٗ ٟیٝی٘١ضٗ ٙیب ی ٕیػریرذی
ػؼیذیكغشیب٠یٗذتین ٢سیؿب یدس یتر س یٝحرذتی
ت٢ش ٙیبشُض سیؿذیً٠ی ػتوز ّی ر ٞیدٝػرترذ س ٙی
ٗٞػیویی صیْی ش ٛییٝیعشكذ س ٙیػٔیشر یهشب ٛییس ی
ب٠یدٛز ّید ؿتی

طریقه های نقاضی
تا آب رنگ

ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سى-
آبش َٛيیسَٛییٗ دٟی ٝیٛریرضی
ٛو ؿیی یعشحییً٠یب ی ٚیٛرٞعی
س َٗٛدٟی خش یؿذٟیب ؿذی ػت.ی
ی
دسیتٓٞیذیآبشَٛی ص سَٛید ٝ ٠ٛی
يیٗ دٟینؼزٜذٟیه بْیحْ یدسی
آ ی(ٗؼر٘رً ٞی صر٘رؾ یػرشبری)ی
ػتل دٟیٗییؿرٞد .یآبرشٛرَ یس ی
برر ٠یٝػرریٔرر٠ی هررٔررٖ یٗررٞی بررشی
سٝه ً ؿزٗ ،و ، ٞپ پریرشٝعی ٝی
ب٠یً سیٗییبشٛذ.ی صی ٚیخ٢تیبر ی
بؼی سهی صیسَٛیٗ دٟی ١هیپٞؿـییتل ٝتید سدیً٠یدسیآٙیسِٛرؼر ر٠ی ی١ر هی
سٝؿٚی صیعش نیسهینیًشدٙیس ِ٘ٛدٟیح صْیٗییآ ذیٝی٠ٛیب ی كضٝدٙیػلیذ.
ٜ١شٜٗذ ٙیبؼی سهی٘١چٙ ٝ ٙٞید ي ،آٓزشؿرت یدٝسس،ی  ٝرٔریر ٕ یترشٛرشی ٝی
د ِش ٙی صیآبشَٛیبش هی ٔنیآث سی ٞدیٝی یبش هیت٢ی٠یپیؾ یعرش یبر٢رشٟی
بشدٛ ٟذ.یآبشَٛیدسی  ٞٛعیٗختٔقیتیٞپییٝیهشصییب٠یب ص سیػشر٠یٗییؿٞد.
ی
ت س خچ:٠
ٛو ؿییآبشَٛیػ بو٠ی هیًٚ٢ید سدیٝیسدپ هیآٙیب٠یٛو ؿیی ١ه یدس ٙٝیؿر سی
سٝپ هیپٔ٠یٓیتیيیٝی ِٛسٞٛؿتی ١هیٗصش ٙیهذ ٖیٗییسػذ.ی ٗ ی صرٞصر ی
دسی سٝپ هیػذٟی  ١هیٗریر ٛر ،٠یتر س رخ یبر٢رش ٟیُریرشه ی ر ٚیسٛرَ یٗر دٟی
ص سٛؼ ٛغ ؿشٝعیٗییؿٞدیٝیٜٞ١صی د ٗ٠ید سدٛ.و ؽ یآٓر٘ر ٛری،ی آٓرزرشؿرتی
دٝسس (ی)۵3١۵-۵۱۹8یً٠یآبشَٛی ١هیص ز یی صیُی ،ٙ ١یحی تیٝحرؾ یٝی
ٗ ٜظشیٛو ؿییًشدٟی ػت،یب٠یػٙ ٜٞی ٌیی صی ٓٝیٚیتٞػؼ ٠ید١رٜرذُر  ٙی رٚی
سَٛیٗ دٟیؿ ٜت٠یٗییؿٞد.

کچل اوغالن در تاالر هنر زنجان ته روی صحنه رفت

ػررش ٝررغ ی ررزررشه یسٝصٛر ٗرر ٠ی سىی-تر س ی١ررٜررشی
كشَٜ١یػش هی ٗ ٕی ٘یٜیی(س)ٟیصٛد ٙی صی۵۱یت ی۹۲ی
ٗشد دیٗیضب ٙی ٘ٛؾیًچْی ٝؿالٙیؿذ.
ب٠یُض سؽی ؼ، ٜیٜٗغو٠یصٛد ،ٙیٛر٘ر رؾ یًرچرْی

ٝؿال ٙب ٠یٛر ٞؼرٜرذُری یػرٔریرشرر یكرش رذس د یٝی
ً سُشد ٛییح٘یذسر یهضٓز ؽی صی۵۱یت ی ۹۲یٗرشد د،ی
ػ ػتی۵۲.91یدهیو٠یدسیت سیٜ١شیكشِٜ١ؼش هی ٗر ٕی
٘یٜیی(س)ٟیصٛد ٙیب٠یسٝهیصح٠ٜیٗییسٝد.
ٚی ٘ٛؾیتٞػظیُشٟٝیتئ تشیپٞپيیٝیب یح٘ رتی
ٛد٘ٚیٜ١ش ١هی ٘ٛـیی ػت ٙیصٛد ٙیدس یػر ّ ی۲۱ی
تٓٞیذیؿذٟیً٠یدسیبیؼتیٝی١ـت٘یٚیخـ ٜٞسٟیتئر ترشی
ػت ٙیصٛد ٙیب٠یػٙ ٜٞیً سیبشُض ذٟیٗؼشكی یؿرذ یٝی
تٛ ٞؼتیخ ٞصیحضٞسیدسیخـ ٜٞسٟیبیٚی ٓ٘ٔٔییتئر ترشی
كدشی(كدشی ػت ٙی) ١یس یًؼبیًٜذیٝیدسیترزرش رض یدسی
ه ٓبی ٚیخـ ٜٞسٟیب٠یسٝهیصح٠ٜیسكت.
 ٘ٛؾیًچْی ٝؿال ٙبش هیحضٞسیدسیبخؾیٗشٝسی
آث سیخـ ٜٞسٟیبیٚی ٓ٘ٔٔییآئیٜییػٜتییً٠ی ص ی 8ی ٓریی

۵۱یؿ٢ش ٞسٗ ٟی ٗؼ ّیبشُض سی ١ ٞذیؿذ،ی ٛترخر ی
ؿذٟی ػت.ی دسی ٚی ٘ٛؾیٗـٞ٢دی بش ١ریرٖی ی ر ٛری،ی
ػٔیشر یكش ذس د،یحؼیٚی ػ٘ ػیٔی،یسرر یخرٜرتری،ی
ػٔیی ٓٛ ٞی،یػٔییػز ػی،یب ٚ٘٢یبریرِرٔری ،یپرش ؼر ی
دٝػتی،یٗش ٖیب هشه،یٓیٔییحؼیٜی،یٗی ٜیٛظشه،ی ٔذ ی
هشٟیخٔ،ٞیكشؿت٠یخؼلشه،یؿض ٓ٠یپـٖیكشٝؽی ٝیص١رشٟی
ٗؼٔ٘یٙٞیب٠ی ل هیٛوؾیٗییپشد صٛذ.
ًچْی ٝؿالٙید ػت ٙیپؼشهیًچْیٝیكویشی ػتیً٠ی
ػ ؿنید تشی ٙی ٝتی ٞدیٗییؿٞدیٝیب یٗخ ٓلتی
ٙیٗ ٞخ٠یٗییؿٞدیٓٝییبش ه یبر ٠یدػرت یآٝسدٙی
د تشی ٙیب٠یخَٜی خ٠ٜیٝیؿی عیٚیٗی یسٝد ی ٝیدسی
پ ٙیب٠ی عشیدس تیٝیٞ١ؽیبؼیر سه یًر ٠ید سد،ی
ٙیب ی صد ٝجیًچْیٝید تشؽیٗ ٞكوتیٗییًٜذ.

نمایطگاه گروهی تصویرسازی هسار و یک ضة ترپا میضود
ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سى ٘ٛ-ـِ ٟیتص ٞرشػر صه یبرش ی ػر عی
د ػت ٙی ١هی١ض سیٝی يیؿبیب یُشدآٝسهیٗش ٖیسػّٞیص دٟیخ٘رؼر٠ی
۹1یٗشد دیدسیُ ٓشهیؿٔ٘ ٙیبشپ یٗییؿٞد.ب٠یُض سؽ زشُض سهیٗ٢ش،ی
 ٘ٛـِ ٟیتص ٞشػ صهی ۹3ید ٛـدٞهیسؿت٠یُرش كریري ،یبرش ی ػر عی
د ػت ٙی ١هی١ض سیٝی يیؿب ب یُشدآٝسه ٗش رٖ یسػر ّٞیص د ٟیدسی
ٗذ هیتص ٞشػ صهیب٠ی ٘ٛؾیدسیٗییآ ذٜ١.شٜٗذ ٙیؿشًتیًٜرٜرذٟی
دسی ٚی ٘ٛـِ ٟیػز ستٜذی ص ٗش ٖیسػّٞیص د ،ٟآ ذ یٛر خری ،یٗرزریرٜر ی
ًش ٖیص دٟیب سٛدی،یك ع٘٠یدػتی، ٘ٛیؿو نیػظی٘ری ،یآس ٕ یكریرشٝصی
آب ده،یحٞس ی ٝحذه،یك ع٘٠یصذ هتی،یػ س یب ب ئی،یًٞثشیكرشٝصٛرذ،ٟی
ك ع٘٠یًش ٘ی،یػ س یػش بی،یٛد٘٠یحؼیٜییٗغٔن،یحذ ث یحرزریرزری،ی
ػ٢ذ ٠یص دهییٛظ د،یك ع٘٠یٗیشً ظر٘ری ،یٗرظد ٟید ری یص د ،ٟیص١رش ی
ٗٞػٞهیخ،٠ ٞیٗ٢ت یبش تی،ی ٛصٛیٚیٗ ٛذٛی ی ر ٓرذه ،ی ٗریر ٚیآص ده،ی
حؼ ٕیُٞدسصه،ی ٓ٠٢یدٓٝتی،یػغی٠یصلرشه.دس ی ػرتریرتر٘رٜرت ی رٚی
 ٘ٛـِ ٟیآٗذٟی ػت:یتص ٞشػ صهیب٠یػٙ ٜٞی ٌیی صیٗر٢ر٘رترش ر ٚیٝی

هذ ٘ییتش ٚی بض س ١هیبـش تیدسیعّٞیت س خیبش هیحرلر یبر ٝس١ر ،ی
آد یٝیسػٕٞی هٕ ٞیٗختٔقیٝی صیعش نیتص ٞشُشه ید ػرتر ٙی ی١ر یٝی
كؼ ٠ٛی ١هیًٚ٢یٗٞسدی ػتل دٟیهش سیُشكت ٠ی ػرت.ی رش  ،ٙی١ر٘رچرٙٞی
ت٘ذٙی ١هیب ػت ٛیید ِشید س هیُٜدی٠ٜی هیؿٜری ی ص ی كؼر ٛر ٠ی١ر یٝی
د ػت ٙی ١هیٜٗحصشب٠یكشدی ذئٞٓٞط يی ػت؛ی١ض س ی ٝی ري یؿربی
د ػت ٙیصٛییب ٞ١ؽی ٗ یٗـض ٞیدسُ ٟیؿ ١ی ػتیً٠یبش هیحرلر ی
صٛذُیی ٞد،ی١ض سیٝی يید ػت ٙیس یبش هیپ دؿ ٟیبی ٙیٗییًٜذ ی ٝی صی
الّیآٙید ػت ٙی، ١یبؼی سهی صی ػغٞسٟی، ١یب ٝس، ١یآد یٝیسػٕٞیٝی
ػٜتی ١هی خت٘ ػییس یٛوْیًشد،ٟیب٠یُ٠ٛٞی هیً٠یٗییت ٙ ٞی١رض س یٝی
يیؿبیس ی صیب٢تش ٚیٗ ٜبغیتحویو تیی ٗشٝصهیدسیحٞصٟیٗغر ٓرؼر تی
خ ٗؼ٠یؿ ٜتییآٙیدٝس ٙید ٛؼت.دسی ش ٙیػٔییسؿٖیهش سیُشكتٚی ٚی
ػشصٗیٚیدسیٗی ٙیًـٞس ١ییب یپیـی٠ٜی هیبؼی سیؿٜییدسیصٗی٠ٜید ػت ٙی
ٝی كؼ ٠ٛی ١هیً،ٚ٢یً٘زٞدیؿش بیآث سیٜ١شهیدسی ٚیصٗی،٠ٜیٌٛت٠ی هی
ح ضی ٘١یتیب٠یؿ٘ سیٗییسٝد٘٢ٗ.تش ٚیدٓیْیكوذ ٙیتص ٞرشػر صه یٝی

آث سیٜ١شهیٗشبٞطیب٠ید ػت ٙی ١یٝی ػغٞسٟی ١هی ش ٛی،یتوذع یكرٞمی
ٓؼ دٟی هیبٞدٟی ػتیً٠یٗشدٕی ٚیٗشصیٝیبٕٞیٛؼزتیب٠یؿخصیتی ١هی
ػغٞسٟی هیدسیدٝسٟیهزْی صیظٞ٢سی ػالٕید ؿت٠ی ٛذ.
ی ٚیسّ ٝیپغی صیظٞ٢سی ػالٕ،ی ٝیٖیتشیؿذیٝیٜٗدشیب٠یتٞهقیً ٗرْی
تص ٞشُشهیٝیپیذ ؾیآث سیٜ١شهیب یٗٞرٞعی كؼر ٛر ٠ی١ر ه ی رش ٛریی
تٞػظیٜ١شٜٗذ ٙیؿذ.

*النازاضراقی

مواد الزم:

ٓپ٠یب ه هیصسد۵یپی٘ ،٠ٛیبشٛح۹یپی٘ ،٠ٛیپی ص۵یػذد،یًشٟی۱1ی
ُشٕ،یصػلش ٙیدٕیًشدٟی يیدٕٝیپی٘ ،٠ٛیآ یبر ٠یٗرورذ سی
صٕ،یصسدنٞب٠یٝی٘ٛيیب٠یٗوذ سی صٕی
یطرز تهیه:
بتذ یبشٛحیس یؿؼت٠یٝی یغیٗییًٜیٖ.یٓپ٠یب ه یس یب ی٘ٛيیٝی
آ یب٠یٗذتیدٟیدهیو٠یٗیییپض ٖ.
ی ػپغیپی صیس یس ضیسٛذٟیًشدٟیٝی٘١رش  ٟیصسدنرٞبر ٠یػرش ی
ٗیًٜیٖ.
ی
یب ه یس یآ ییًؾیًشدٟیٝیب٠ییبشٛحی ر ك٠یٗییًٜیٖ.
یػپغیپی صیػش یؿذ،ٟیسٝؿ،ٚی٘ٛيیٝیًشٟیس ی كرضٝد ٟیٝی
ٝهتییآ یبشٛحیب٠یخرٞؽ یآٗرذ یصػرلرش  ٙیدٕ یًرشد ٟیس ی
ٗیس ض ٖ.ی
ی
ٗ ِٜ١ییً٠یآ یبشٛحیًـیذٟیؿذیدٌٜٗییس یُرز ؿرتر ٠یٝی
حش ستیس یٗال ٖیٗییًٜیٖیت یبشٛحیً ٗالیدٕیبٌـذ.یبؼذ ی صی
91ی ٓیی9۱یدهیو٠یدٗپختيیآٗ دٟی ػت.ییی

از هر دری عکسی ته نمایص
درمیآیذ

ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سى-دٗٝیٚی ٘ٛـِر  ٟیػرٌرغی
ٗح٘ذیٗشػـییب یػٙ ٜٞی صی١شیدسه،یػٌؼی سٝصیپٜدـٜرزر٠ی
ٞٛصدٖ١یٗشد دیٗ ٟیدسیٗشًضی ٘١ؾی١ر ه یس رض ٙی كرترتر ی
١ ٞذیؿذ.ب٠یُض سؽی زشُض سهیٗ٢ش،ی ٗح٘رذ یٗرشػـریی
پغی صیپٜحیػ ّیدٗٝیٚی ٘ٛـِ ١ؾیس یدسیح ٓی یبرشُرض سی
ٗییًٜذیً٠یدسیتٞریحیدسب سٟیػٌغی ١یٝیٗد٘رٞػر ٠ی ؽی
ُلت:یتدشب٠ی ١هیػٌ ػیی ٕیس یدسی ٚینٜذ یػر ّ یبرذٙٝی
ر بغ٠ی صییب٠ی ٘ٛؾیٗییُز سٕ.سٝص١ر ه یبر صد رذ ی صی
 ٘ٛـِ ٟی صیخ٘ؼ٠یبیؼتٖیٗشد دیٗ ٟی ٓییػ٠یؿٜز٠ی ۹3یٗرشد دی
ٗ ٟیػ ػتی۵١ی ٓیی۹۵ی ػتٙ ٌٗ.یبشُض سهی ٚی ٘ٛـِر ٟی
ٗررشًررض ی١رر٘ ر ررؾ ی ١ر ه یس ررض ٙی ٝهررغ یدس یٛرری ر ٝس ،ٙی
ً ؿ ٛي،ی ٗشًضید شٟی ٓ٘ؼ سفیبضسٍی ػالٗیی ػت.

نمایص لوح خیال
در نگارخانه الله

ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سى-دس یٛر٘ر ـرِر  ٟیٓر ٞیدسی
 ِٛس ٠ٛی ٓ،٠ی 9۱ی ثشیٜ١شهیدسیه ٓبیٗدؼ٘ ٠ی ٝیٛرور ؿریی
س ئ٠یٗییؿٞد.یآث سی ٚیٜ١شٜٗذ ٙیبیـتشی دآٝسیهصر٠ی ی١ر یٝی
ػغٞسٟی ١هی ش ٛیی ػت.ب٠یُض سؽی ٔ ، ٜیدسی ٛر٘ر ـرِر ٟی
ٓ ٞیدسی ِٛس ٠ٛی ٓ9۱ ،٠ی ثشیٜ١شهیدسیه ٓبیٗدرؼر٘ر ٠یٝی
ٛو ؿیی س ئ٠یٗییؿٞد.یآث سی ٚیٜ١شٜٗذ  ٙیبریرـرترش ی ر دآٝسی
هص٠ی ١یٝی ػغٞسٟی ١هی ش ٛیی ػتیً٠ی١شی يیدسیآثر سؽی
ػؼییدسی ٔنیٗٞخٞد تی ی ٓییؿخصییب یسٌ ٝشدهیت صٟی
د ؿت٠یٝیس ٝتیی ٗشٝصهیٝیبذ ٠١ی ِٛس ٠ٛی ص ی ػرغرٞسٟی ی١ر هی
ًٚ٢یس یدٛز ّیٞ٘ٛدٟی ٛذ.یبیـتشیآث سیحد٘ی ی ص یرر رؼر تی
آٚ١یؿٌْیُشكت٠یٝیبش یی صیآث سیٛیضیب یتٌٜیيیػرلر ّ یٝی
ػش ٗیيی س ئ٠یؿذ ٟی ػرت.ی ٛر٘ر ـرِر  ٟیسٝص یخر٘رؼر٠ی۹1ی
ٗشد د۵9۲۱ػ ػتی۵۱یت ی۹1یُـ ؾیٗیی بذ.ی ػاله٘رٜرذ ٙی
بش هیب صد ذیٗییتٜٛ ٞذی صی۹۵ت ی9۵یٗشد دیٗ ٟیػ ػت ی۲تر ی۵9ی
ٝی۵3ت ی-۵۲پٜدـٜز٠یت یػ ػتی-۵۱یب٠ی ػتث ٜهی ٕیتؼغریرْی
ب٠ی ٗ ٚشًضیب٠یآدسعِیت٢ش ،ٙی ی ب ٙیدًتشیك ع٘ی ،یررٔرغی
ؿ٘ ٓییپ سىی ٓ،٠یخٜبی١تْی ٓ،٠ی ِٛس ٠ٛی ٓ٠ی(تٔرلر:ٚی
ٗ )88۲۱13۲۹ش خؼ٠یًٜٜذ.

مطارکت کانون پرورش فکری
در مساتقه نقاضی تهرهوری آب

ػش ٝغی زشهیسٝص٠ٗ ٛی سىً-ر ٛر ٙٞیپرشٝسؽ یكرٌرشهی
ًٞدً ٙیٝیٞٛخٙ ٛ ٞیدسیبشُض سهیػٗٞیٚیٗؼ بو ٠یٛرور ؿریی
ًٞدً ٙیٝیٞٛخٙ ٛ ٞیب یٗٞرٞعیب٢شٟیٝسهیآ ب یػر صٗر ٙی
ٗٔییب٢شٟییٝسهی ش ٙیٗـ سًتیٗیییًٜذ.كٌشهیًٞدً  ٙیٝی
ٞٛخٙ ٛ ٞیدسیبشُض سهیػٗٞیٚیٗؼ بو٠یٛو ؿی یًرٞدًر  ٙیٝی
ٞٛخٙ ٞیب یٗٞرٞعیب٢شٟیٝسهیآ ٗـر سًرت یٗری یًرٜرذ.ی
تش ٝحیكشَٜ١یب٢شٟییٝسهیب٠ی ٝظٟیدسیصٗی٠ٜیآ ی ص یٗؼریرشی
سؿذیٝیپشٝسؽی الهیتیی ١هیًٞدً ٙیٝیٞٛخ ٙ ٛ ٞیدٓریرْی
صٔیی ٌ٘١سهیً ٙٞٛیب یػ صٗ ٙیٗٔییب٢شٟیٝسهی ػت یًر٠ی
بش هیػٗٞیٚیب سی ٚیٗؼ بو٠یٛو ؿییس ی ٝظٟیُشٟٝیی ١هیػٜیی
ًٞدىیٝیٞٛخٙ ٞیبشُض سیٗیییًرٜرذ١.رذف ی صرٔری ی رٚی
ٗؼ بو٠ی كض ؾیآُ ١ییٝیتٞخ٠یًٞدً ٙیٝیٛرٞخرٛ ٞر  ٙیدسی
صٗی٠ٜی صال ی ِٓٞهیٗصشف،یحل ظتی صیٗ ٜبغیعزیرؼری یٝی
ب٢شٟییٝسهیآ ،یتش ٝحیكؼ ٓیتیی ١یٝی هذ ٗ تیب٢شٟییٝس ٠ٛیدسی
خ ٗؼ٠یٝیتـ ٞنیآٙیی ١یب٠یػشر٠یتٜ٘ٛ ٞذهیی، ١ی ػتؼذ د ١یٝی
پت ٛؼیْیی ١هی ٞدی ػت.بشی ػ عیكش ،ٙ ٞیٗٞرٞعی یآثر سی
ٗیی یتٛ ٞذیكش،َٜ١ی ذٗ ت،یصٜؼت،ی ٛشطه ،یًـر ٝسصه،ی
ٗ ٜبغیعزیؼییٝیب٠یی ٝظٟیصٛذُییسٝصٗشٟیدسی ٠ٛیٝیٗذسػ٠یس ی
ؿ ْٗیؿٞدیٝیؿؼ سیً سیدسػتیس یدسػتی ٛد ٕید١یٖ س یب٠ی
تص ٞشیبٌـذ.

