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حضرت علی (ع):

افْتَحْ بَرْیَۀَ قَلَمِکَ ، و أسْمِکْ شَحْمَتَهُ ، و أیْمِنْ قِطّتَکَ یَجُدْ خَطُّکَ .

 نوك قلمت را بشکاف و پره آن را ستبر گردان و آن را از راست برش بزن تا خطّت خوش شود.

استاد محمد علی جـاهد که بعدها به او لقب امیـر داده شد و به 

امیرجاهد شهرت یافت، در سال 1275 چشم به جهان گشود. 

وي که نخستین فرزند خانواده بود، تحصیالت ابتدایی را در مکتب 

خانه شمس واقع در گذر شیخ صفیالدین و مدرسه علمیه خیابان 

شنی گذراند و تحصیالت خود را در دارالفنون به پایان رسانید و

ذوقی سرشار در شعر و تصنیفسازي داشت. 

در همان دوران تا آغاز جنگ جهانی اول در روزنامه رسمی و جراید 

آن زمان به کار خبرنگاري و خدمات مطبوعاتی مشغول بود. 

در سال 1299 به استخدام مجلس شوراي ملی درآمد و دبیر انجمن 

اشاعه و اعتالي موسیقی شد. در پس این رویداد، «هنرستان آزاد 

موسیقی» را با ریاست خود تاسیس نمود. 

دکتر محمد معین، در 9 اردیبهشت ماه 1297 در محله زرجوب رشت 

دیده به جهان گشود. وي در کودکی به فاصله پنج روز، ابتدا مادر و 

سپس پدرش را از دست داد. وي در سال 1304 یعنی در سن 7 

سالگی موفق به اخذ مدرك ششم ابتدایی گردید. معین در سال1310 

(13سالگی) به دانشکده ادبیات دانشسراي عالی در رشته ادبیات و 

فلسفه وارد شد؛ در سال 1313 (16 سالگی) موفق به اخذ مدرك 

لیسانس گردید و یکسال بعد، به دبیري در دبیرستان شاهپور اهواز 

منصوب شد. در همین ایام به وسیله سازمان روانشناسی بروکسل 

دوره روانشناسی علمی، خط شناسی، قیافهشناسی و مغزشناسی را 

فراگرفت. در سال 1318 درحین تصدي معاونت و سپس کفالت 

اداره دانشسراها در وزارت فرهنگ، وارد دوره دکتراي زبان و ادبیات 

فارسی شد و در سال 1321 به عنوان نخستین دکتراي ادبیات فارسی 

ایران شناخته شد. وي در همان سال با مهین پرنیان امیرجاهد 

(دختر استاد محمدعلی امیرجاهد) ازدواج کرد. 

از سال 1324 به همکاري با عالمه علیاکبر دهخدا پرداخت و در 

دي ماه سال 1336 به ریاست سازمان لغتنامه منصوب گشت. 
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در سال 1308 تصنیفهاي او با صداي قمرالملوك وزیري و تار 

ارسالن درگاهی و مرتضی نیداوود بر روي صفحات 78 دور به 

ثبت و ضبط رسید. استاد محمدعلی امیرجاهد که یکی از 

تاثیرگذارترین تصنیفسازان ایران در عرصه موسیقی بود، به 

خلق بیش از یکصد سرود و تصنیف پرداخت که بیشتر این آثار 

داراي مضامین میهنی، اجتماعی، عاشقانه، سیاسی و فلسفی 

است و دیوانی به نام دیوان امیرجاهد در دو جلد از خود به یادگار 

گذاشت که جلد اول در سال 1333 با نت آهنگهایش و جلد 

دوم نیز در مرداد ماه سال 1349 به چاپ رسید. 

وي در سال 1356 در سن 81 سالگی درگذشت.

دکتر محمد معین به دعوت کشورهاي آمریکا، فرانسه، آلمان 

سوئیس، انگلستان و... به تحقیقات ارزندهاي پرداخت و همچنین 

بعد از درگذشت پدر شعر نو (نیما یوشیج) به وصیت آن شاعر 

نامی بررسی و نشر اشعار نیما به دکتر معین محول گردید. 

دکتر معین در سال 1340 به دریافت نشان عالی هنر و ادب از 

طرف دولت فرانسه برگزیده شد، وي در سال 1345 ریاست 

کمیسیون ادبیات و هنر را در نخستین کنگره بینالمللی ایرانشناسی 

در تهران برعهده گرفت و در آذرماه همان سال براي شرکت در 

کنفرانس فرهنگ منطقهاي به ترکیه عزیمت نمود. ایشان پس 

از یک هفته تالش مداوم و خستگی زیاد دچار بیهوشی موقت و 

سپس به اغماي سنگین فرو رفت. بیهوشی دکتر معین 5 سال 

به طول انجامید و سرانجام در 13 تیرماه 1350 به رحمت ایزدي 

پیوست.   

میزان الحکمه،جلد سوم.



باتوجه به اینکه خانه موزه دکتر محمد معین و استاد محمدعلی امیرجاهد یکی از شعبههاي انجمن خوشنویسان ایران بوده و

این شعبه مزین به نام امام علی(ع) است، با همکاري انجمن خوشنویسان ایران به منظور ارج نهادن به مقام شامخ اولین کاتب 

قرآن کریم و اسوه خوشنویسی (حضرت علی علیهالسالم ) و نیز ترویج و گسترش فن وهنر خوشنویسی حرفهاي مبتنی بر تفکر

فرهنگ و هنر ملی ایران و همچنین کشف استعدادهاي درخشان و حمایت از نسل جوان که سرمایههاي ارزشمند جامعه به

شمار میآیند، این مجموعه فرهنگی براساس وظایف و رسالت خود «جشنواره سراسري خوشنویسی علی علیهالسالم» را همه 

ساله برگزار مینماید و افراد متقاضی باتوجه به سوابق آمـوزشی، پس از ارزیابی اولیه و کسب مجوز به رقابت خواهند پرداخت. 

اهداف جشنواره

شیوه تحریر اثار

دومین جشنواره سراسري خوشنویسی علی علیهالسالم در سه رده سنی:

الف (16-9 سال) / ب (25-17 سال) و  ج (26 سال به باال) برگزار میگردد.
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* شیوه خوشنویسی: نستعلیق

* رشتهها: قلم نی، تحریري (خودکار، خودنویس، مداد) و نقاشیخط

* قالبهاي آثار: سطر، دوسطري، کتابت، سیاه مشق، چلیپا، کتیبه و قالب آزاد

* قطع آثار: 50    70 یا       بدون قاب و پاسپارتو

* محتواي آثار: انتخاب متن آثار از بین متنهاي پیشنهادي ارائه شده

* هنرمندان گرامی توجه داشته باشند که حداکثر تعداد آثار قابل ارائه توسط هر هنرمند، 3 اثر است.



1.  اَلصِّحَّۀُ أَفْضَلُ اَلنِّعَمِ       

 سالمتی بهترین نعمتها است.                                               غرر الحکم ص56

2.  صحْبَۀُ اَلْأَخْیَارِ تَکْسِبُ اَلْخَیْرَ کَالرِّیحِ إِذَا مَرَّتْ بِالطِّیبِ حَمَلَتْ طِیباً

همنشینى با نیکان، نیکى مى آورد، مثل باد که چون بر بوى خوش بگذرد، با خود، بوى خوش مى آورد

                                                                                                                         غرر الحکم ص 419

3.  عَرَفْتُ اهللاَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَم

خداوند را به شکسته شدن تصمیم ها و باز شدن گره ها و به هم زدن نیت ها شناختم

متنهاي پیشنهادي

4.  سیجعلُ اهللاُ بعدَ عُسرٍ یُسرا                                                                                  (طالق)   

5.  فانّ مع العُسر یُسرا انّ مع العُسر یُسراً                                                              (انشراح)

6.  و من یتوکل على اهللا فهو حَسبُه                                                                         (طالق)

7.  و من یتق اهللا یجعل له مِن امره یُسراً                                                                                    (طالق)

قرآن کریم
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امام علی(ع)



8.  مردى از حضرت امیرالمومنین -علیه السالم- سوال کرد: یا امیرالمومنین بِما عرفتَ ربَّک؟ 

یا امیرالمومنین! به چه چیز (و چه راه) پروردگارت را شناختى؟

قال: بفسخ العزم و نقض الهمّ لما إن هَمَمتُ فحالَ بینى و بین همّى و عزمتُ فخالفَ القضاءُ عَزمى

فعلمتُ أن المدبّرَ غیرى

فرمود: به فسخ عزم و شکسته شدن همّ و نیت، پروردگار را شناختم، هنگامی که قصد و نیت کردم 

میان من و میان نیت من حایل شد و چون عزم کردم، قضا و حکم الهى با عزم من مخالفت کرد؛ پس

دانستم که تدبیرکننده، غیر من است (یعنى خداوند متعال است)  

متنهاي پیشنهادي

10.  إذا تَمَّ العقلُ نَقَصَ الکالمُ

 هنگامى که عقل انسان کامل گردد، گفتارش کوتاه مى شود.                                                          (حکمت71)

11.  مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِیَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اهللاِ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ تِیهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِیَاءِ اتِّکَالًا عَلَى اهللا

چه زیباست فروتنى توانگران در برابر مستمندان براي بدست آوردن آنچه نزد خداست، و چه زیباتر است 

سرفرازى و بى اعتنائى تهیدستان در برابر ثروتمندان، بخاطر اعتماد و توکل بر خدا              (حکمت 406)

12.  لَا یَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَان

شخص بردبار و شکیبا، پیروزى را سرانجام از دست نخواهد داد، هر چند روزگارى دراز بر او بگذرد.  

                                                                                                                                (حکمت 153)

13.  إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَۀٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَۀ

همانا کارى که به عهده توست، طعمه  اى برایت نیست، بلکه امانتى است بر گردنت.

                                                                                                                                    (نامه 53) 
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مطلب

حکمت

9.   عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است.... یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیداکن.

اگر خلق عالم علی را میشناختند، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند

جهنم آفریده نمیشد.



14.  إِیَّاكَ وَ مُسَامَاهَ اهللاِ فِی عَظَمَتِهِ وَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِی جَبَرُوتِهِ فَإِنَّ اهللاَ یُذِلُّ کُلَّ جَبَّارٍ وَ یُهِینُ کُلَّ مُخْتَال

بپرهیز که خود را در بزرگى همانند خداوند پندارى، و در شکوه خداوندى همانند او دانى، زیرا خداوند هر 

سرکشى را خوار م ى سازد، و هر خود پسندى را ب ى ارزش می کند.                                              (نامه 53)

15.  مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْیِهِ هَلَکَ وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی عُقُولِهَا

هر که استبداد و خودرأیی ورزد هالکت شود و هرکه با مردم مشورت کند در عقلشان با آنها شریک می شود.

                                                                                                                                               (حکمت 161)

متنهاي پیشنهادي

16.  سخنان شما سنگهاي سخت را نرم میکند

17.  در فتنهها همچون بچه شتر باش که نه پشت دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی که از آن 

شیر بدوشند

18.  دعوت کنندهاي که فاقد عمل باشد مانند تیراندازي است که کمان او زه ندارد

19.  کسی که بر مرکب شکیبایی سوار شود به پیروزي نهایی دست مییابد

20.  حاجت محتاج را به تاخیر نینداز، زیرا نمیدانی فردا براي تو چه پیش خواهد آمد

21.  حق سنگین است اما گوارا، باطل سبک است اما در کام چون سنگی خارا

22.  دوست مومن عقل است، یاورش علم، پدرش مدارا و برادرش نرمش

23. علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید عمل

کنید و آنگاه که به یقین دست یافتید، اقدام نمایید

24.  گیتی براي تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی
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عبارات کوتاه



متنهاي پیشنهادي

25.  بپرهیز از انجام کاري که اگر فاش شود انجام دهنده را خوار و خفیف سازد.

26.  بهترین شیوه صداقت، وفاي به عهد است.

27.  هیچ ارثی مانند ادب و اخالق، پر ارج و گرانمایه نیست.

28.  بهترین شیوه عدل، یاري مظلوم است.

29.  مربی الیق کسی است که از غریزه عشق، براي کمال و ترقی خواهی کودك استفاده کند.

30.  بوسیدن فرزند، رحمت و محبت است.

31.  حق بگویید تا به حق معروف شوید، حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید.

32.  پیش از اینکه نسبت به کاري تصمیم بگیري، مشورت کن و قبل از اینکه وارد عمل شوي فکر کن.

33.  اطمینان را با امیدواري مبادله نکن.

34.  همانا پاداش دانشمند از شخص روزهدار و شب زندهدار که در راه خدا جهاد میکند بیشتر است.

35.  عاقلترین مردم کسی است که عواقب کار را بیشتر بنگرد.

36.  بزرگترین نادانیها براي بشر، عدم شناخت خود است.

37.  براي مردم آن را بخواه که براي خود میخواهی و با دیگران طوري رفتارکن که مایلی دربارهات 

آنچنان کنند.

کسایی مروزي

38.  مدحت کن و بستاي کسی را که پیمبر/ بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار

      آن کیست بدین حال و که بوده است و که باشد / جز شیر خداوند جهان، حیدر کرار؟

     این دین هدي را به مثل دایرهاي دان / پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار

     علم همه عالم به علی داد پیمبر / چون ابر بهاري که دهد سیل به گلزار 
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متنهاي پیشنهادي
فردوسی توسی

39.  که من شهر علمم علیام در است / درست این سخن قول پیغمبر است

گواهی دهم کاین سخنها از اوست / تو گویی دو گوشم پرآواز اوست

...

40.  منم بنده اهل بیت نبی / ستایندهي خاك پاي وصی

حکیم این جهان را چو دریا نهاد / برانگیخته موج ازو تندباد

چو هفتاد کشتی برو ساخته / همه بادبانها برافراخته

یکی پهن کشتی بسان عروس / بیاراسته همچو چشم خروس

محمد بدو اندرون با علی / همان اهل بیت نبی و ولی

خردمند کز دور دریا بدید / کرانه نه پیدا و بن ناپدید

بدانست کو موج خواهد زدن / کس از غرق بیرون نخواهد شدن

به دل گفت اگر با نبی و وصی / شوم غرقه دارم دو یار صفی

همانا که باشد مرا دستگیر / خداوند تاج و لوا و سریر

خداوند جوي می و انگبین / همان چشمهي شیر و ماء معین

اگر چشم داري به دیگر سراي / به نزد نبی و علی گیر جاي

ابوسعید ابوالخیر

41. اي حیدر شهسوار وقت مددست / اي زبدهي هشت و چار وقت مددست

من عاجزم از جهان و دشمن بسیار / اي صاحب ذوالفقار وقت مددست
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متنهاي پیشنهادي

42.  بنگر که خلق را به که داد و چگونه گفت / روزي که خطبه کرد نبی بر سر غدیر

دست علی گرفت و بدو داد جاي خویش / گر دست او گرفت تو جز دست او مگیر

ناصرخسرو قبادیانی

شیخ فریدالدین عطار نیشابوري

43.  اي پسر تو بی نشانی از علی / عین و یا و الم دانی از علی

تو زعشق جان خویشی بیقرار / واو نشسته تا کند صد جان نثار

موالنا جاللالدین محمد بلخی

44.   اي علی که جمله عقل و دیدهاي / شمّهاي واگو از آنچه دیدهاي

تیغ حلمت جان ما را چاك کرد / آب علمت خاك ما را پاك کرد

بازگو دانم که این اسرارهوست / زآن که بی شمشیر کشتن کار اوست...

راز بگشا اي علی مرتضی / اي پس از سوءالقضا حسنالقضا

حافظ شیرازي

45.  حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق / بدرقهي رهت شود همت شحنهي نجف
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متنهاي پیشنهادي

 46.   علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدارا / که به ماسوا فکندي همه سایهي هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین /  به علی شناختم من به خدا قسم خدارا

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند / چو علی گرفته باشد سرچشمهي بقا را

مگر اي سحاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ / به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا را

برو اي گداي مسکین در خانه علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من / چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا

   

48.   یاعلی ذاتت ثبوت قل هو اهللا احد                    نام تو نقش نگین امرِاَهللا الصّمد

لم یلِد از مادر گیتی و لم یولَد چو تو                 در جهان بعد از نبی مِثلت لهُ کُفواً احد 

..........

49.   حقّا که حقیقتاً علی حق باشد         حق است علی زحق که برحق باشد

دیدیم خطی به دفتر لم یزلی      حق با علی و علی معالحق باشد

..........

50.   این گفت، بزرگ و نامدار است علی            آن گفت، که مرد روزگار است علی

اما به حقیقت او نه آنست و نه این      آیینهي ذات کردگار است علی

محمدحسین شهریار
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۹

انورى ابیوردى

47.  	اگر محوّل حال جهانیان نه قضا است،             چرا مجارى احوال بر خالف رضا است 

کسی ز چون و چرا دم همی نیارد زد         که نقش بند حوادث وراى چون و چرا است	 			 	 		 

دیگر اشعار



متنهاي پیشنهادي

51.   برمخزن غیب، باب مفتوح، علیست           گیتی همه کشتی و در او نوح، علیست

آن روح که مبدأ حیات همه است        در قالب آفرینش، آن روح، علیست

..........

52.   گفتم که علی، گفت بگو سِرُّاهللا           گفتم که علی، گفت بگو عین اهللا

گفتم که به وصفش چه بگویم گفتا          الحول وال قوه إلّا باهللا

..........

53.   سحري به خواب دیدم شَه کشور صفا را

به رخش نظاره کردم مَهِ خوب دلربا را

به ادب زبان گشودم بسرودم این نوا را

علی اي هماي رحمت تو چه آیتی خدا را

..........

54.   اال که رحمت، آیتی ز رحمت علی بُوَد       همه کتاب انبیا حکایت علی بُوَد

بهشت و هرچه اندر او حکایت علی بُوَد          أجلّ نعمت خدا، والیت علی بُوَد

..........

55.   چنانچه سَرور عالم به جز پیمبر نیست

ولّی خاص خدا نیز غیر حیدر نیست

علیست گنج حقایق، علیست باب علوم

دلی مجوي که مشتاق سوي آن در نیست
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متنهاي پیشنهادي

56.   اي که گفتی فمَن یَمُت یَرَنی                   جان فداي کالم دلجویت

      کاش روزي هزار مرتبه من                        مُردمی تا ببینمی رویت

..........

57.   تویی آنکه سکّۀ سلطنت زده حق به نام تو یاعلی     که به جز خداي تو مطلّع نبُد از مقام تو یاعلی

شده خلقتِ دو جهان اگر به دو حرف نیّر کاف و نون   تویی آنکه خلقت کاف و نون شده از کالم تو یاعلی

..........

58.   چون علی در ملک هستی پادشاهی هست، نیست/ در دو عالم غیر از او مشکل گشایی هست،نیست

در رموز علم حکمت جز شهنشاه نجف  /  عالمان را در شریعت مقتدایی هست، نیست

..........

59.   تا هست علی باشد و تا بود علی بود

..........

60.   نازد به خودش خدا که حیدر دارد/ دریاي فضائلی مطهر دارد

همتاي علی نخواهد آمد واهللا/ صد بار اگر کعبه ترك بردارد

..........

61.   تمام لذت عمرم در این است  /   که موالیم امیرالمومنین است

..........

62.   نه فقط بنده به ذات ازلی مینازد            ناشر حکم والیت به علی مینازد

          گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی         عجب اینجاست خدا هم به علی مینازد
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مراحل شرکت در جشنواره
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1. مطالعه آییننامه و ارائه مدارك موردنیاز به جشنواره تا 30 بهمن ماه 1400

مدارك موردنیاز:

الف) تکمیل فرم درخواست شرکت در جشنواره

ب) ارائه CD  یا DVD از تصویر آثار (حداکثر 3 اثر)

ج) یک قطعه عکس 4   3 پشت نویسی شده

د) تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه

ه) مبلغ 50/000 تومان وجه نقد

*تذکر مهم

ارسال مدارك و آثار به دبیرخانه جشنواره به معناي حضور و پذیرفتهشدن در جشنواره نبوده و هیئت داوران 

پس از بررسی مدارك و DVD هاي ارسالی، منتخبین واجد شرایط را از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک و 

سایت دبیرخانه به جشنواره دعوت خواهند نمود.

 * ارسال تصاویر باکیفیت الزامی است و تصاویر فاقد کیفیت الزم، به مرحله داوري راه پیدا نخواهند کرد.

2. بررسی آثار و اعالم نتایج اولیه - تا 15 اسفند ماه 1400

3. دریافت اصل آثار پذیرفتهشدگان مرحله اول - تا 25 اسفند ماه 1400

*تذکر مهم

آثار منتخب به عنوان سوابق در دبیرخانه جشنواره نگهداري شده و عودت نمیگردد؛ دبیرخانه مجاز به 

بهره برداري از این آثار در امور فرهنگی و هنري خواهد بود.

4. برگزاري نمایشگاه و اجراي حضوري پذیرفتهشدگان مرحله اول - اردیبهشت ماه 1401

*تذکر مهم

همزمان با برگزاري نمایشگاه، پذیرفتهشدگان نهایی با اعالم دعوت و بر طبق زمانبندي مشخص الزم

است جهت راستی آزمایی به صورت حضوري به اجرا بپردازند.

5. اختتامیه، اعالم اسامی برگزیدگان مرحله نهایی - تیرماه 1401



شیوه اجراي جشنواره

* محل برگزاري نمایشگاه، خانه موزه دکترمحمد معین و استاد محمدعلی امیرجاهد 

(مرکز تخصصی موسیقی، ادبیات و خوشنویسی) است.

* تمامی شرکتکنندگان منتخب، گواهی شرکت در جشنواره را دریافت مینمایند و به هنرمندان

برگزیده راه یافته به مرحله پایانی، لوحتقدیر و تندیس جشنواره تقدیم میگردد.

* هیئتداوران توسط انجمن خوشنویسان ایران (شعبه امام علی(ع)) با نظارت دبیر اجرایی 

جشنواره منصوب خواهند شد.
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* شماره تماس 5-33783004 در طی ساعات اداري آماده پاسخگویی به سوالات علاقهمندان است.

نشانی دبیرخانه: تهران-خیابان پیروزي، چهارصد دستگاه، انتهاي خیابان بایزید بسطامی، خانه موزه دکتر معین و استاد امیرجاهد

WWW.MOEENJAHED.IRکد پستی:  1716763681
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