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 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 مضرابگروه ادبی تکی نامهرامم

 !سالم

 ایگروه برای عده ینامهمرامگذرد؛ در این مدت پایندی به مضراب میگروه ادبی تک دوسال از فعالیت بیش از

قت د رعایت نظم وباعث  نامهمراماذعان دارند که تقریباً ا همه شیرین و برای برخی سخت و گاهی تلخ بوده، امّ

 گردیده است.

ایرادات و نقایصش را  و نمود نامهمرام، الزم بود نگاهی دوباره به اجرای آنسال از  2به هر حال بعد از حدود 

عدم پویائی دچار  گروه ناخواستهممکن بود چرا که در غیر این صورت  .موارد الزم را کم یا زیاد نمودبرطرف و 

 .گردد

 ود وخ ،شدهو در جهت دستیابی به اهداف تعریفمنتشر اعضاء عزیز لذا پس از تغییرات الزم جهت استحضار 

 .دانیمرا ملزم به اجرای دقیق آن می تمام اعضاء

 

 اتل: کلیّاوّ

و  "فقط"که در آن  باشدمی «بوکفیس»سایت  فضای مجازی ودر ادبی گروهی مضراب نام تک :مضرابتک

 شود. میثبت  "بیتیتک"، "فقط"

الزم است آن را تعریف  نگاه شدن اعضاءبه جهت هماما الغزل نامی آشناست برای اهل شعر، بیت یادآوری:

  نماییم:

یت منتخب کنایه از ببیت انتخابی و بهتر. : الغزلبیت» نویسد:الغزل میاش در تعریف بیتمرحوم دهخدا در لغتنامه

نیز در ذیل  معیندر فرهنگ فارسی  .«. بیتی که در غزل از دیگر ابیات برتر و بهتر باشدشاه بیت. و گزیده است

یت بهترین ب» اینگونه آمده است: نیز و در فرهنگ عمید «بیت منتخب یک غزل» الغزل آمده است:ی بیتکلمه

ه از حیث الغزل نامید که چتوان بیتبیتی را می با توجه به این تعاریف، «بیت غزلغزل؛ شاه یهبرگزیدغزل؛ شعر 

 معنا و مفهوم، بهترین بیت غزل باشد. یثچه از حفنی و 

الغزل گذشت که دارای بیشترین قرابت و نزدیکی با تعریفی که از بیت نمایدثبت را ابیاتی کند تالش می مضرابتک

در غیر این صورت شاهد ثبت ابیاتی خواهیم بود که به لحاظ فنی و محتوایی در سطح قابل قبولی که باشند؛ چرا 

 با هدف تعریف شده فاصله زیادی دارند.و نیستند 
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 مقرّرات و تعهّداتم: دوّ

 های ارسالیقانونی صاحبان اصلی آثار سروده شده الزم است تمام بیت و در جهت رعایت حقوق شرعی .1

را  شاعرو اگر نام  در غیر این صورت بیت حذف خواهد گردید. ،دارای نام صاحب اصلی آثار باشد

، ثبت کنید. دوستان و اعضاء دیگر کمک خواهند کرد تا نام صاحب ا در قسمت نظراتدانید بیت رنمی

 .شود اثر، یافت و ثبت

تعار و اسم مس کنید، حتما نام خود را به صورت کامل بنویسید. نوشتناگر بیتی از خودتان هم ثبت می .2

 باشد.قبول نمی بوک مورداکانت فیس

ا مًشوند نیست، انوشتن نام شاعر در ابیاتی که به عنوان شاهد، در قسمت نظرات ثبت می رایلزومی ب .3

ه د بهلذا خود را متع .تداعی شود شود بیت با نام شاعر در ذهن مخاطب ثبت و بعداًباعث می رعایت آن

 .دانیماجرای آن می

ین بهر مصرع را در یک خط بنویسید و ، بیت در هنگام ثبتی گروه، صفحه زیبائی تناسب وبرای حفظ  .4

اعث ی ظاهری را از بین برده و بگآشفته . تایک خط خالی ایجاد کنید "اینتر"ی نام شاعر و بیت، با دکمه

 درست مثل این: .خوانندگان دچار خستگی نشوند شود

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 هست کلید در گنج حکیم 

  

 نظامی 

  ؛نکنید ابیاتی "ضمیمه"را، ی "لینک"یا  "عکس"به هیچ وجه  لطفاً .5

و یا  "المعانیموقوف"ثبت ابیات ز است بنابراین، ا "الغزلبیت"مضراب ثبت چون غرض در گروه تک .6

 .باشندمی خارج ،از تعریفثار انید این آدهمانطور که می. خودداری کنید و... جداً "آثار سپید"

 .ضروری است فارسی شعر اوزان در ثبت ابیات رعایت .7

ها گونه پستاین. خوداری فرمائید گروه در موضوعی و سیاق و سبک و جنس هرثبت تبلیغات از  از .8

 کننده لغو خواهد شد. حذف و در صورت تکرار، عضویت ارسال

ا ای، وجود دارد؛ جدقبیله یا و قوم ،، عقیدهافراد ی توهین بهها شائبهکه در آناز ثبت ابیات و نظراتی  .9

اقد فمضراب تکگروه ادبی شوند و . ثبت ابیات سیاسی هم جزء این دسته محسوب میپرهیز کنید

 اشد.بسیاسی می گرایشات
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ده را توسط اعضاء ثبت شقبالً ابیاتی را که حتما  نمائیدسعی جهت جلوگیری از ثبت ابیات تکراری   .11

مطالعه  و دهالمقدور ثبت نشحتی "یرابیات تکرا"شود باعث می "حداقل"، این کار و بخوانید ببینید

ی ابیات العهکنند، دقت بیشتری برای مطابیات از ثبت ابیات بیشتر اتفاق بیفتد و اعضاء فرصت پیدا می

ت، بعد . چرا که صرف ثبت بیثبت گردددر زیر هر بیت  های مفیدیو بحث ات بیشترنظرنتیجتاً و  کرده

های احتمالی . اما بحثتبدیل شده و جز ماللت چیزی نخواهد نداشت روزمره و معمولی از مدتی به کاری

 .اعضاء خواهد شدباعث غنای گروه و باالرفتن سطح علمی 

باشد و برای هر عضو ممنوع می ساعت 24 هر بیت در 3از  ثبت بیش، نامهمراماز تاریخ اجرای این  .11

 عضویت خاطی بعد از تذکر سوم، لغو خواهد شد. 

دن شدعوتدر گروه مضراب به صورت مستقل امکان ندارد. تنها راه عضویت از این پس عضویت در تک .12

 باشد.می هابه آن و تایید توسط ادمین

ی نقد به صورت جداگانه وجود دارد، بنابراین ابیات خود را به مضراب برنامهبا توجه به اینکه در تک .13

حاظ چرا که اگر بیت به ل تان در نوبت نقد قرار دهید؛اثر کامل به همراهقصد نقدشدن ثبت نکنید، و آن را 

 .شوداز صفحه حذف میفنی دچار مشکل باشد، 

رویت  قابل "مضرابتکاعضای "تمام ابیات و نظرات برای است و  ستهمضراب گروهی به اصطالح بتک .14

 .است

 

 سوم: تذکرات مهم

 .باشدمی گروه "تعهدات وقبول شرایط  پذیرش و" یبه منزلهمضراب ورود شما به تک .1

دون ب"از سوی ادمین  "طرفهیک"به صورت  های ذکر شده باشند،ابیات و نظراتی که خارج از قاعده .2

 .شوندمی "حذف" "ایهیچ مالحظه

طرفه نامه، عضویت اعضاء را، به صورت یکادمین مختار است، در صورت عدم رعایت مواد این مرام .3

 .لغو نماید

مضراب و از آنجا که ممکن است شدن مدیریت تکبا توجه به افزایش تعداد اعضاء گروه و سخت .4

ا ها پنهان بماند، لذا از دوستان تقاضها و نظرات( مطلبی از چشم ادمینبه دلیل همین گستردگی )پست

 منتی پست یا کابا زدن ضربدر گوشه نامهمرامب و ادآخالف بر شود در صورت دیدن مطلبی می

مضراب کمک در سالمت محیط گروه تک ها گزارش دهند. این کارمورد نظر، موضوع را به ادمین

 شایانی خواهد نمود.
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، به صالحدید ادمین خواهد بود، و اعضاء نگردیدهبینی پیش نامهرامدر این م که احتماالً حل مواردی .5

 .نمایندخود را اسقاط میحق اعتراض 

در خارج از فضای مجازی یا حقیقی  بین اعضاء است اتفاقاتی که ممکن مضراب درموردتک .6

 .گونه مسئولیتی نخواهد داشتبیفتد، هیچ مضرابتک

 

 چهارم: تکمله: 

روه و بودن گدر میان بگذارید؛ این کار به گروه مارسد، حتما با گر پیشنهاد یا انتقادی به نظرتان میا .1

 . کندانسجام آن کمک می

یز ن یبررسی در فضای حقیق و جلسات شعرخوانی و نقد ،مضرابدانید گروه ادبی تکمی همانطور که .2

 ری آن در سایتصویچندین نشست آن را شاهد بودیم که گزارش صوتی و ت کند و تا امروزبرگزار می

اطالع از زمان و نشانی این جلسات برای قابل رویت است.  ac.ir-www.kimiaبه نشانی « یامیک»
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