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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

تاریخچه موسیقی

رمانتیسیسم در موسیقي )1820-1900(
آغاز سده نوزدهم شکوفایي رمانتیسیسم را همراه داشت، 
و  بر شور و هیجان، تخیل  تکیه آن  نهضتي فرهنگي که 
فردیت بود.  رمانتیسیسم تا حدي به منزله طغیان در برابر 
نئوکالسیسیسم سده هجدهم و عصر ِخرد به شمار مي آمد. 
نویسندگان رمانتیک،  قراردادهاي پذیرفته شده عصر خود 
نقاشان،  تکیه کردند.  بیان  آزادي  بر  و  را درهم شکستند 
رنگ هایي پرمایه تر و درخشان تر را به کار گرفتند و حرکت 

پویا را بر حالت هاي باوقار و متوازن ترجیح دادند.
اما رمانتیسیسم، پرتنوع و پیچیده تر از آن بود که بتوان آن 
را در قالب تعریف و قاعده اي معین گنجاند؛ رمانتیسیسم 
بر آن بود تا تمام قلمروهاي انساني را گسترش دهد و بر 
کل تجربه بشر احاطه داشته باشد. نهضت رمانتیک دامنه 

جهاني داشت و بر تمام هنرها تاثیر گذاشت.
ذهنیت پر شور و احساس، ویژگي اساسي نهضت رمانتیک 
رمانتیک  شاعر  وردزورث،  ویلیام  نوشته  به  بود.  هنر  در 
احساس هاي  بي اختیار  سرریز  خوب،  “شعر  انگستان، 
که  شد  سبب  بي اختیار  “سرریز  همین  و  است.”  پرشور 
بخش بزرگي از ادبیات رمانتیک، جنبه اي خودنگارانه بیابد، 
آثارشان  در  را  دوره، شخصیت خود  این  نویسندگان  زیرا 
باز مي تاباندند. والت ویتمن، شاعر آمریکایي، این گرایش 
ذهني را به گونه اي زیبا در آغاز یکي از شعرهایش بیان 

کرده است: »خود را مي ستایم و خود را مي سرایم.«
به  خود  دروني  زندگي  کنکاش  در  رمانتیک  هنرمندان 
ناخودآگاه،  جهان  مي شدند:  خیال  قلمرو  مجذوب  ویژه 
داستان هاي  رویا.  و  نامعقول  و  نامتعارف  مضمون هاي 
رمانتیک در برگیرنده داستان هایي هراس انگیز و فراطبیعي  
از  اثر استفاده  بر  را که  بودند. تامس دکوینسي رویاهایي 
مواد مخدر مي دید، به گونه اي روشن و زنده در اعتراف هاي 
یک انگلیسي معتاد به تریاک توصیف مي کرد: »هزار سال 
بود دفن شده بودم، با جسدهاي مومیایي و ابوالهول ها، در 
مرا  سرطاني  بوسه هاي  با  تمساح هایي  سنگي.  تابوت هاي 

کابوس گونه  خیال هاي  نیز  دوران  این  تجسمي  هنرهاي  مي بوسیدند.« 
قلمي  اسپانیایي، در سیاه  نقاش  فرانسیسکو گویا،  را تجسم مي بخشید. 
به نام خواِب ِخرد هیوال مي پرورد، هیوالهاي خفاش گونه اي را مي نمایاند 
غرایب،  و  ناشناخته ها  قلمرو  زده اند.  پیکر خفته حلقه  یک  پیرامون  که 
براي اوژن دوالکروا، هنرمندي فرانسوي که اغلب به تجسم صحنه هایي 
خشونت آمیز در سزمین هاي دوردست مي پرداخت، نیز جذاب بوده است.

افسون رویا و خیال نزد رمانتیک ها، همسنگ و همراه شور و اشتیاق آنان 
نسبت به قرون وسطی، عصر سلحشوري و عشق هاي افسانه اي، بود. بر 
خالف نوکالسیک ها که سده هاي میاني را “اعصار ظلمت” مي پنداشتند، 
نوتردام  گوژپشت  چون  رمان هایي  مي داشتند.  گرامي  آن را  رمانتیک ها 
)1831( نوشته ویکتور هوگو در زمره آثار رمانتیکي هستند که داستان 

آنها در قرون وسطی رخ مي دهد.
گسترده  دگرگوني هاي  سبب  که  صنعتي،  انقالب  با  رمانتیک  نهضت 
اجتماعي و اقتصادي بود، همزمان شد. بسیاري از نویسندگان و نقاشان 
رمانتیک به ثبت واقعیت هاي اجتماعي نویي پرداختند که ویژه آن دوران 

بود. رمان هاي چالز دیکنز نمایانگر توجه به طبقه کارگر و فقیران است.
ذهن گرایي، خیال پردازي، شور و اشتیاق به طبیعت و قرون وسطی، فقط 
به  اکنون  است.  رمانتیک  نقاشي  و  ادبیات  ویژگي هاي  از  ویژگي  چند 

موسیقي رمانتیک مي پردازیم.

دوره رمانتیک در موسیقي
دوره رمانتیک در موسیقي از حدود 1820 تا 1۹00 به درازا کشیده است. 
هکتور  لیست،  فرانس  شوپن،  فردریک  شومان،  روبرت  شوبرت،  فرانتز 
برلیوز، یوهانس برامس، جوزپه وردي، واگنر و گوستاومالر برجسته ترین ها 
مهم  آهنگسازان  از  برخي  نام  -که  فهرست  این  بوده اند. طوالني تربودن 
در آن نیامده است- گواه بر غنا و تنوع موسیقي رمانتیک و دلیل رسوخ 

دیرپاي آثار این دوره در رپرتوار کنسرت و اپراي امروز است.
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ویژگي هاي موسیقي رمانتیک
شخصي  سبک  و  خودنگاري  بر  بي سابقه  تاکیدي  رمانتیک  موسیقي 
»حتي  نوشته است:  چنین  چهارمش  سنفوني  درباره  چایکوفسکي  دارد. 
یک میزان هم نبوده است که به راستي آن را حس نکرده باشم و بازتاب 
نو  “جهان  نیز  جوان  شوپن  هدف  باشد.«  نبوده  احساساتم  دروني ترین 
موسیقي” بوده است. بسیاري از آهنگسازان رمانتیک آثاري آفریده اند که 
از نظر کیفیت صوتي یکتا و بازتاب شخصیت آنها است. روبرت شومان 
گفته است: »طولي نمي کشد که شوپن نخواهد توانست قطعه اي بسازد 
که از میزان هفتم یا هشتم آن، مردم به صداي بلند نگویند “بي تردید 
این قطعه اثر او است”« و امروز نیز، با اندکي تجربه در شنیدن موسیقي، 
دوستداران موسیقي در چند دقیقه -و گاه حتي چند ثانیه- آثار شومان، 

شوپن، چایکوفسکي یا برامس را از یکدیگر باز مي شناسند. 

رنگ صوتي 
ارکستر به کار رفته در سنفوني ها و اپراهاي رمانتیک، نسبت به ارکستر 
اواخر  بود. در  تنوع تر  پر  از نظر رنگ صوتي،  دوره کالسیک، بزرگ تر و 
دوره رمانتیک، ارکستر مي توانست حدود 100 نوازنده داشته باشد )در 
تن  شصت  تا  بیست  از  نوازندگان  شمار  کالسیک،  دوره  همنوازي هاي 
بود(. گسترده شدن مداوم ارکستر، خود، بازتابي از نیازهاي دگرگون شونده 
آهنگسازان و همچنین بزرگترشدن تاالرهاي ارکستر و اپرا بود. در ارکستر 
دوره رمانتیک، سازهاي بادي برنجي، بادي چوبي و کوبه اي نقشي فعال تر 
بادي هاي  بخش  قدرت  رمانتیک،  دوره  آهنگسازان  گرفتند.  عهده  بر 
برنجي را چنان افزایش دادند که به کارگیري ترومبون ها، توباها، هورن ها 
و ترومپت هاي بیشتري را سبب شد. در 1824، بتهوون با به کارگیري، نه 
ساز بادي برنجي در سنفوني نهم خود، سنت هاي پذیرفته شده را شکست؛ 
در 18۹4 گوستاومالر، آهنگساز اتریشي، در دومین سنفوني خود بیست 
و  هورن  دریچه  تعداد  افزایش  گرفت.  به کار  را  بادي برنجي  ساز  پنج  و 

اجراي  عهده  از  آسان تر  سازها  این  تا  شد  سبب  ترومپت 
ملودي هاي پیچیده برآیند.

هنگامي که کنترباسون، کالرینت باس، ُکرآنگله و پیکولو در 
بادي هاي  گروه  گرفتند،  قرار  ارکستر  ثابت  سازهاي  شمار 
در  پیشرفت  شد.  برخوردار  تازهاي  صوتي  رنگ  از  چوبي 
ساخت سازها، اجراي رقیق تر و نیز انعطاف پذیرتري را براي 
نوازندگان سازهاي بادي چوبي ممکن ساخت و با به کارگرفتن 
فزاینده سنج، مثلث و هارپ، صداهاي ارکستر شفاف تر و از 

نظر حسي جذاب تر شدند.
تازهاي  ارکستر صداهاي  از تمام سازهاي  نوزدهم،  در سده 
به  که  مي شد  خواسته  فلوت  نوازندگان  از  شد.  استخراج 
اجراي صداهایي بم تر از حد معمول بپردازند و ویولونیست ها 
نیز  ضربه  سازشان  سیم هاي  بر  آرشه  چوب  با  مي بایست 
از  ناگزیر  را  نوازندگان  درخواست هایي،  چنین  مي زدند. 
تالش براي دستیابي به مراتب واالتر از مهارت و چیره دستي 

مي ساخت.
آهنگسازان براي پدیدآوردن نافذترین و شدیدترین صداها، 
صوتي  رنگ هاي  آمیختن  براي  نو  شیوه هایي  به جستجوي 
نوشته  مدرن،  ارکستراسیون  و  سازگزیني  رساله  برآمدند. 
ارکستراسیون  شناخت  نشانگر   ،1844 در  برلیوز  هکتور 

به عنوان هنري مستقل بود.
بیست  رمانتیک، در گذر دهه هاي  پیانو، ساز محبوب دوره 
چارچوبی  یافت.  چشمگیر  تکاملي  نوزدهم،  سده  سي  و 
چدني در آن تعبیه شد تا بتواند سیم هایي کشیده تر را در 
و  یافتند  نمد  از  پوششي  نیز  چکش هایش  و  نگه دارد  خود 
به این ترتیب، نواي پیانو حالتي “آوازگونه”تر یافت، گستره 
صوتي آن پهناورتر شد و پیانیست نیز با در اختیار داشتن 



آورد.  پدید  پرحجم تر  صداهایي  توانست  مستحکم تر  سازي 
به کارگرفتن پدال نگهدارنده صدا نیز آمیختگي خوش آهنگ 

صداهایي از تمام محدوده هاي صوتي پیانو را ممکن ساخت.
آهنگساز رمانتیک و مخاطبانش

جایگاه اجتماعي آهنگساز، در دوران زندگي بتهوون )182۷-
1۷۷0( دگرگوني بنیادي یافت. پیش از آن، آفرینش آثاري 
براي مناسبت ها و شنوندگان ویژه بخشي از وظایف آهنگساز 

بود.
از این رو بود که باخ، به مناسبت آیین هاي هفتگي کلیساي 
الیپزیگ، کانتات مي نوشت و هایدن براي کنسرت، آهنگساز 
از  خارج  مستقل،  موسیقي داني  به عنوان  که  بود  برجسته اي 

نظام حمایت اشراف یا کلیسا به کار پرداخت.
سرمشق  و  الهام بخش  آزاد”  “هنرمند  به عنوان  بتهوون 
که  موسیقي داناني  بود،  رمانتیک  نهضت  موسیقي دانان 
سفارش،  انجام  نه  و  درونیشان،  نیاز  برآوردن  براي  بیشتر 
مشتاق  فقط  نه  رمانتیک  آهنگسازان  می پرداختند.  به کار 
نیز  آیندگان  نزد  محبوبیت  به  که  خود،  معاصران  ارضاي 
عالقه مند بودند. برلیوز جوان در نامه اي به پدرش مي نویسد: 
برجا  موجودیتم  از  نشاني  خاکي  جهان  این  در  »مي خواهم 
بگذارم.« آفرینش آثار حجیم، ناامید به اجراي بي درنگ آنها، 
که  بود  این گونه  بود.  متداول  رمانتیک  آهنگسازان  میان  در 
واگنر اپراي 2/۵ ساعتي طالي راین )Das Rheingold( را 
ساخت و ناگزیر براي نخستین اجراي آن پانزده سال انتظار 

کشید.
به  بنا  که  خود  خواسته  به  نه  نیز،  گاه  رمانتیک  آهنگساز 
ضرورت یک “هنرمند آزاد” بود. بسیاري از اشراف به سبب 
انقالب فرانسه و جنگ هاي ناپلئون )از 1۷8۹ تا 1814( قادر 
در  “آهنگسازان  و  اپرا  خصوصي  تاالرهاي  مخارج  تامین  به 
از حاکم نشین هاي  بسیاري  نبودند. هنگامي که  التزام رکاب” 
با  و  برداشته  میان  از  سیاسي  واحدهایي  به عنوان  آلمان 
قلمروهاي مجاور یکي شدند، شماري از آهنگسازان شغلشان 
آن  ارکستر  و  دربار  آلمان،  بن  شهر  )در  دادند  دست  از  را 
نمي توانست  نیز  مي خواست  اگر  حتي  بتهوون  شد؛  منحل 
از آهنگسازان که  بازگردد(. بسیاري  به منصب پیشین خود 
پیش از آن درآمدهاي ناچیز اما مطمئن داشتند، براي گذران 
زندگي ناگزیر از تکاپوي فراوان بودند و گاه وسایل شان را نیز 

مي فروختند.
آهنگسازان رمانتیک در وهله نخست براي مخاطباني از طبقه 
توان  و  افزون تر  شمار  انقالب صنعتي  به سبب  که  متوسط، 
مالي بیشتري یافته بودند، به آفرینش موسیقي مي پرداختند. 
یافتند و شمار  در سده نوزدهم، شهرها گسترشي چشمگیر 
موسیقي  نواختن  و  خواستار شنیدن  مردم  از  درخورتوجهي 

شدند.
سبب  شهرنشین  متوسط  طبقه  نیازهاي  رمانتیک،  دوره  در 
و  شد  اپرایي  و  ارکستري  گروه هاي  از  بسیاري  شکل گیري 
در  آمدند.  پدید  همگاني  کنسرت هاي  هجدهم،  سده  در 
انجمن  یافت.  رواج  پولي  کنسرت هاي  که  بود  نوزدهم  سده 
فیالرمونیک لندن در 1813، انجمن کنسرت هاي کنسرواتوار 

فیالرمونیک  و  وین  فیالرمونیک  کنسرت  و   1828 سال  در  پاریس 
نیویورک در 1842 بنیان گذاشته شدند. شمار مردان و زنان جواني که 
زنان  آغاز،  در  بود.  بي سابقه  موسیقي مي پرداختند  تحصیل حرفه اي  به 
رسیدن سال هاي  فرا  با  اما  پذیرفته مي شدند،  نوازندگي  رشته  در  فقط 
پایاني سده نوزدهم، آنها توانستند به تحصیل در آهنگسازي نیز بپردازند.
موسیقي دوستان، در سده نوزدهم،  شیفته مهارت و چیره دستي نوازندگان 
بودند. فرانتز لیست پیانیست و نیکولو پاگانیني ویولونیست از قهرمانان 
اروپا،  سراسر  به  سفر  با  که  بودند  نوزدهم  سده  سوم  دهه  موسیقیایي 
شنوندگان را مسحور نوازندگي بي همتاي خود مي کردند. چیره دستي در 
پایان  نوازندگي، پیشتر هیچ گاه چنین ستوده نمي شد. نجباي مجار در 
او  به  جواهرنشان  شمشیري  بوداپست،  در  لیست  کنسرت هاي  از  یکي 
تقدیم کردند و هزاران تن از مردم مشعل به دست او را  تا اقامتگاهش 
و  پیانیست  شومان  کالرا  مانند  نیز  دیگري  نوازندگان  نمودند.  همراهي 
یوزف یوآخیم ویولونیست به پیروي از لیست عالوه بر همنوازي متداول 

با ارکستر به اجراي رسیتال هاي تک نفره پرداختند.
اجراي موسیقي در محافل خصوصي نیز در دوره رمانتیک افزایش یافت. 
پیانو، ساز ثابت تمام خانه هاي متوسط شد و آوازهایي با همراهي این ساز 
و نیز قطعه هایي براي پیانوي سولو، خواهان بسیار یافت. حتي آثار اپرایي 

و ارکستري براي اجرا بر پیانوهاي خانگي برگردان و تنظیم مي شدند.
بیشتر  که  بود  طبقه اي  همان  رمانتیک  دوره  آهنگسازان  خاستگاه 
برلیوز فرزند یک پزشک، شومان  تعلق داشتند:  به آن  نیز  شنوندگانش 
فرزند یک کتاب فروش و مندلسون پسر یک بانکدار بود. چنین وضعیتي 
دیگر  مانند  حرفه اي  نیز  موسیقي  پیشین،  دوره هاي  در  داشت.  تازگي 
بتهوون  و  باخ، موتسارت  واگذار مي شد.  به پسر  پدر  از  بود که  حرفه ها 
براي  رمانتیک  موسیقیدانان  اما  داشتند،  موسیقیدان  پدراني  همگي 
آنکه بتوانند به موسیقي بپردازند، اغلب باید پدر و مادر خود را متقاعد 
مي کردند تا اجازه این کار به آنان داده شود. برلیوز در نام هاي به پدرش 
مي نویسد: »من به اراده خود به سوي حرفه اي شکوهمند گام برمي دارم 
)هیچ واژه دیگري نمي تواند گویاي کار هنرمند باشد( و به هیچ  رو به کام 
دوزخ نمي روم... این شیوه اندیشیدن و شیوه بودن من است و هیچ چیز 

در جهان مرا تغییر نخواهد داد.«
پدران و مادران طبقه متوسط براي مخالفت با فرزندان موسیقي دوستشان 
راه  از  فقط  آهنگسازان  از  انگشت شماري  تعداد  داشتند؛  معقول  دلیلي 
بسیار موفقي  اپرانویسان  فقط  بودند.  زندگي  به گذران  قادر  آهنگسازي 
ناشران  و  اپرا  تاالرهاي  به  آثارشان  فروش  با  مي توانستند  وردي  مانند 
با  هم زمان  ناگزیر  آهنگسازان،  از  بسیاري  شوند.  ثروتمند  موسیقي 
آهنگسازي، به کارهاي دیگر نیز مي پرداختند. برخي، مانند پاگانیني و 
لیست، به سیر و سفر در نواحي گوناگون و نمایش چیره دستي خود در 
نوازندگي مي پرداختند و بسیاري دیگر نیز تدریس مي کردند. شوپن در 
پاریس به ازاي تدریس پیانو به بانوان ثروتمند جوان مبلغي درخورتوجه 
دریافت مي کرد. نقد موسیقي یکي از منابع درآمد برلیوز و شومان بود 
)برلیوز از ناگزیري خود از اتالف وقت براي نقد آثار آهنگسازاني بي مایه 
سخت بیزار بوده است(. بسیاري از برجسته ترین رهبران ارکستر در دوره 
رمانتیک، آهنگساز نیز بوده اند، که از آن میان مي توان مندلسون و مالر را 
برشمرد. در میان این آهنگسازان چند آهنگساز خوش اقبال نیز، همچون 
آثار  آفرینش  توانگري داشتند که هنگام  واگنر، حامیان  و  چایکوفسکي 

هنري از آنان پشتیباني مالي مي کرده اند.
ادامه دارد...                   درک و دریافت موسیقی نوشته راجرکیمی ین
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عکاسی در        
زمستان

 (Adam Welch) آدام ولش
گونه  هر  باید  شما  که  نیست  معنی  این  به  سرد،  هوای 
می تواند  زمستان  در  عکاسی  کنید.  متوقف  را  عکاسی 
نکاتی  به  را  لنزک  مطلب  این  رو  این  از  باشد،  جادویی 
عزیزان  شما  به  کمک  برای  سرد  هوای  در  عکاسی  برای 
اختصاص داده ایم. لباس گرم بپوشید و روی دکمه ادامه 

مطلب کلیک کنید.

آب و هوا
است.  آسان  خوب،  هوای  در  عکس گرفتن  و  بیرون رفتن 
برای  محبوبی  اوقات  پاییز  خصوص  به  و  بهار،  تابستان، 
عکاسی  فرصت  کمبود  هیچ گونه  چون  هستند،  عکاسی 

وجود ندارد و فرصت های عکاسِی راحت فراهم است.
با این وجود، تغییر فصول به این معنا نیست که شما باید 
دلسرد شوید، یا بدتر از آن، دست از عکاسی بکشید. آن 
و هوای  راه رسیده  از  دلیل که زمستان  این  به  فقط  هم 

بیرون سرد شده است.
خب می دانم که عکاسی در زمستان مشکالت خودش را 
دارد،  اما نه مشکالت واقعی. اجازه دهید فقط بگویم که 
عکس گرفتن در ماه های سردتر چالش برانگیزتر از اوقات 

گرم تر سال است.
با  هوای سرد  در  ریسک کردن  برای  دلیل  هنوز هم چند 
دوربینتان وجود دارد. اینها چند نکته هستند که به شما 

کمک خواهند کرد در طول ماه های سرد، بین پاییز و بهار، فعال )و ایمن( 
باقی بمانید.

مواظب خودتان باشید
تمام دانش و مهارت های جهان فایده ای به حال شما نخواهند داشت اگر 
سرما بخورید و حالتان آن قدر زار باشد که نتوانید عکاسی کنید. همیشه 
بدانید مهم ترین چیزی که در حین عکاسی زمستانی در دمای بسیار باال،  

باید مراقب آن باشید، »خودتان و سالمتی تان« است.
در زمینه آگاهی از شرایط آب و هوای فعلی و آینده و لباس پوشیدن بر 
این اساس، بروز باشید. پوشیدن چند الیه لباس به شما کمک خواهد کرد 
تا دمای بدن خود را بر اساس سطح فعالیت خود در حین عکاسی تنظیم 
کنید، تا از عرق کردن که می تواند باعث هیپوترمی )افت دمای بدن( شود، 

جلوگیری کنید. صورت، دست ها، و پاهای خود را بپوشانید.
این امر شامل استفاده از دستکش های گرمی می شود که به حرکت خوب 
از  قبل  دائما  نباشید  به طوری که مجبور  انگشتان شما کمک می کنند، 
استفاده از دوربین خود، آنها را درآورید. همچنین، یک پوشش صورت 
باد، و همچنین  برابر  یا روسری کمک زیادی به محافظت صورتتان در 
محافظت از دوربینتان در برابر چگالش نفس در حال یخ زدن شما می کند 

)در مورد این پدیده در ادامه مطلب صحبت می کنیم(.



از باتری های خود محافظت کنید
این  و  الکترونیکی هستند  ما  اکثر دوربین های  ما می دانیم که  بله همه 
بدین معنی است که باتری دارند. باتری ها در واقع رآکتورهای شیمیایی 
میزان  به  پایین  یا  باال  دمای  می کنند.  تولید  برق  که  هستند  کوچکی 
مختلف بر باتری ها تاثیر می گذارد. باتری های سرد سریع تر از باتری های 
گرم تخلیه می شوند. بنابراین در واقع، دمای سرد در هنگام عکاسی در 

زمستان می تواند باتری های شما را تخلیه کند.
زمستانی  عکاسی  به  تصمیم  که  وقتی  و  بگیرید  نظر  در  را  مسئله  این 
در هوای سرد می گیرید، یک یا دو باتری اضافی همراه خود ببرید. اگر 
می توانید، باتری های اضافی خود را در جیب یا نزدیک به بدن خود نگه 
دارید تا آنها گرم تر مانده، به طور موثرتری کار کنند. زمان  هایی بوده است 
از  قبل  بالفاصله  و  کرده ام  کار  تک رقمی  حرارت های  درجه  در  من  که 
ترکیب بندی باتری را در دوربینم قرار داده ام تا زمان عکاسی را به حداقل 

برسانم.
 

نفس نکشید
لنز خود. نفس شما  یا  بر روی دوربین  نه  اما  بکشید،  البته نفس  خب، 
افت  بیرون  دمای  وقتی  گرماست.  و  رطوبت  زیادی  نسبتا  مقدار  حاوی 
پیدا می کند، هوایی که بازدم می کنید می تواند یک فاجعه برای عکاسی 
زمستانی شما به وجود آورد. اگر مستقیما بر روی دوربین یا لنز خود نفس 
بکشید، بخار می گیرند. درست مانند دمیدن نفستان بر روی یک آینه. 
وقتی هوا خیلی سرد باشد )زیر نقطه انجماد(، آن تراکم »یخ می زند«. این 
بدین معنی است که المان های لنز می توانند با یخ ساخته خودتان لعاب 

داده شده، منظره یاب غیر قابل استفاده شود.
برای غلبه بر این اثر سرمازدگی، به یاد داشته باشید که هیچ وقت لنزهای 
خود را نزدیک بدن خود قرار ندهید و هرگز نفس خود را بر روی آنها 
ندمید. به خاطر همین مسئله، آنها را برای مدت طوالنی در دست خود 
نگه ندارید، چون این کار نیز آنها را گرم خواهد کرد که می تواند منجر به 
چگالش شود. هنگام ترکیب بندی تصاویرتان، ایده خوبی است که نفس 

خود را نگه دارید.
این کار تنها چند لحظه طول می کشد و از تجمع سرمازدگی و یخ بر روی 

دوربینتان جلوگیری خواهد کرد.
محیط  )هر  خانه  به  بازگشت  از  پس  که  باشید  داشته  خاطر  به  لنزک: 
از بخارگرفتگی، سعی کنید دوربین را داخل  گرم( نیز، برای جلوگیری 
کیف نگه دارید تا سریع در معرض هوای گرم قرار نگیرد و افزایش دما 

به مرور انجام شود.

مراقب سه پایه خود باشید
من به یاد دارم که زمستان چند سال پیش، یک روز در هنگام غروب در 
امتداد یک نهر کوهستانی دورافتاده در حال عکاسی بودم. من با سه پایه ام 
در داخل آب ایستاده بودم، و نوردهی می کردم تا وقتی که نور رفت و 
آن وقت من همه چیز را جمع کردم تا به هتل برگردم. دمای هوا چیزی 
کمتر از 4- تا 6- درجه سانتیگراد بود.  لوازم عکاسی را با خودم به داخل 

هتل بردم اما سه پایه تاشو را در ماشین جا گذاشتم.
صبح روز بعد  داشتم با یک چکمه به سه پایه ام که حاال یخ زده بود ضربه 
می زدم تا یخ هایی را که از رهاکردن یک سه پایه خیس در ماشین در تمام 

طول شب ایجاد شده بودند، از آن جدا کنم.

آن اتفاق برای من درس عبرتی شد. چند کار هست که شما می توانید 
انجام دهید تا مرتکب اشتباه من نشوید.

اگر سه پایه شما خیس شد، تا آنجا که می توانید سعی کنید آن را خشک 
از  بعد  نتوانستید  اگر  داد.  خواهد  کاهش  را  یخ  تجمع  کار  این  کنید. 
عکاسی، سه پایه خود را در یک مکان گرم تر قرار دهید، پایه های آن را 
کامال باز کنید و مطمئن شوید که پایه ها  قفل نباشند. با قفل  نکردن 
پایه ها، در صورتی که سه پایه یخ بزند، قابل استفاده کردن دوباره آن برای 

شما خیلی راحت تر خواهد بود.
کامال بازکردن پایه ها ممکن است دست وپاگیر باشد، اما مانع از جمع شدن 
از  استفاده  هنگام  باید  که  مهمی  نکته  می شود.  پایه ها  در  آب  بیشتر 
سه پایه خود در زمستان به یاد داشته باشید این است که آب و رطوبت 
انجام  رطوبت  کاهش  برای  بتوانید  که  کاری  هر  هستند.  شما  دشمن 
واقعا سرد شود، سه پایه شما  هوا  وقتی  که  کرد  تضمین خواهد  دهید، 

خیلی راحت تر عمل کند.

خالصه
عکاسی زمستانی و عکس گرفتن در هوای سرد  می تواند یک تجربه بسیار 
باارزش باشد. زمستان، مناظر و اماکن را به صحنه های رویایی متفاوت از 

هر زمان دیگری از سال تبدیل می کند.
مطمئن باشید که می دانید چطور بر دمای زمستان غلبه کنید به طوری 
که بتوانید از خودتان و لوازمتان مراقبت کنید. اینها چند مورد از کارهایی 
است که می توانید انجام دهید تا مطمئن شوید که عکاسی زمستانی شما 

یک تجربه عالی خواهد بود.
1- مطابق با شرایط لباس بپوشید. اگر احساس می کنید به اندازه کافی 

آماده نیستید، ریسک نکنید.
دارید.  نگه  گرم  را  آنها  و  ببرید  همراه  به  خود  با  اضافی  باتری های   -2

باتری های خود را نزدیک به خودتان نگه دارید تا عمر آنها بیشتر شود.
3- بر روی لوازم عکاسی خود نفس نکشید. تراکم نفس گرم شما بر روی 

دوربین و لنزتان منجمد خواهد شد.
باشید. اگر خیس شد، ممکن است یخ بزند و  4- مواظب سه پایه خود 

استفاده از آن سخت شود. تا حد امکان آن را خشک نگه دارید.

www.lenzak.com/







16 
ReMi 

Journal 

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

پایان ات  آغاز  از  ساسانیان 
تاریخچه   – پارس  در  ساسان  خاندان 

شکل گیری حکومت ساسانیان
نیروی اصلی مخالفین دولت اشکانی در پارس قرار داشت. 
هخامنشی  قدیم  دولت  خاستگاه  به عنوان  پارس  ایالت 
همچنان اهمیت بسیار داشت. به عالوه تعدادی از بزرگان 
در  می آمدند،  به شمار  قدیمی  خاندان های  از  که  کشور 
سواره نظام  نیروی  زمین،  دارای  و  می کردند  زندگی  آنجا 
یا مشاغل دینی بودند. از جمله خاندان های قدیمی پارس، 
هخامنشیان  به  را  خود  نسبت  که  بود  ساسان  خاندان 

می رساندند.
ساسان، بزرگ این خاندان، درشهر استخر، ریاست معبد 
نزدیکی تخت  در  استخر  بر عهده داشت. شهر  را  آناهیتا 
جمشید پایتخت هخامنشیان واقع بود و معبد آن از معابد 
مهم محسوب می گردید. ساسان به مانند بسیاری از بزرگان 
پارس از اشکانیان رضایتی نداشت و به طورکلی در زمان 
تاسیس سلسله اشکانی، ایالت پارس در برابر آن مقاومت 

نموده و استقالل داخلی خود را حفظ کرده بود. 
چون ساسان با دختر فرمانروای پارس ازدواج کرد عالوه 
بر مقام دینی صاحب موقعیت سیاسی نیز شد. به خصوص 
حکومت  به  که  آمد  دنیا  به  پسری  ازدواج  این  از  آنکه 
پادشاهی پارس رسید. این پسر بابک نام داشت و در زمان 
بیش  از  بیش  ساسان  خاندان  نفوذ  و  اعتبار  او  حکومت 

گردید. 
این امر موجب نگرانی اردوان آخرین پادشاه اشکانی گشت 
زیرا از دشمنی خاندان ساسان با دولت اشکانی مطلع بود 
و می دانست که اردشیر پسر بابک تا چه اندازه علیه دولت 
اشکانی فعالیت می کند . به همین جهت از بابک خواست 
که پس از خود اردشیر را به حکومت پارس منصوب ننماید.
اردشیر در زمان پدر، فرماندهی سواران را بر عهده داشت 
راسخ تر  اشکانیان  با  مخالفت  و  دشمنی  در  ترتیب  بدین 
گردید و تالش نمود به منظور سرنگونی اشکانیان، بزرگان 

و موبدان ناراضی را با خود همراه سازد. 
اردشیر و تاسیس دولت ساسانی

در  را  پارس  نظامی، حکومت  نیروی  به  توسل  با  اردشیر 
دست گرفت و بدین ترتیب طغیان خویش را علیه اردوان 
پادشاه اشکانی را آشکار ساخت. اردوان کوشید تا او را به 
وسیله بزرگان متحد خود در هم بکوبد لیکن پیش دستی 
نتیجه  آورد. در  به دنبال  او  برای  بزرگی  پیروزی  اردشیر 
نیز شکست  او  اما  اردشیر شتافت،  به مقابله  اردوان خود 

خورد و در میدان جنگ کشته شد. با قتل اردوان دولت اشکانی به پایان 
رسید و دولت ساسانی تاسیس گردید. بدین ترتیب اردشیر از پادشاهی 
پارس به شاهی ایران رسید و با کمک بزرگان متحد خود بقایای قدرت 
اردشیر در فتوحات خود  را در هم شکست.  خانواده های متحد اشکانی 
از  از میان برداشت و آن دسته  را  ایران قدرت ملوک الطوایف  در داخل 
ملوک الطوایف را که با او همراهی نمودند در دربار دولت مرکزی خود به 

مقامات عالیه رساندید. 

ایجاد وحدت دینی در حکومت ساسانیان
عملیات نظامی اردشیر علیه اشکانیان و تالش های سیاسی او برای جلب 
نیز مانند جدش  با مشارکت موبدان بود. اردشیر  همراهی بزرگان، توام 
ساسان به اصالح امور دینی عالقه نشان می داد و موبدان در این مورد با او 
همراه بودند . اردشیر بر این باور بود که علت تفرقه دینی زرتشتیان تعدد 
حکومت های ملوک الطوایفی است زیرا هر پادشاهی در هر ایالتی دارای 
آتشکده ای است که امور دینی آن مستقل از دیگر آتشکده ها می باشد. 
لذا استقرار مرکزیت سیاسی و حذف شاهان محلی، راه را برای وحدت و 
تمرکز در امور دینی هموار خواهد ساخت. بدین جهت مقام موبد موبدان 
ریاست  موبدان  موبد  گردید.  خاص  اهمیتی  دارای  ساسانی  دولت  در 
تمامی موبدان و اداره آتشکده ها را بر عهده داشت. بدین ترتیب اردشیر 
اول که از سال 226 تا 241 م، پادشاهی کرد با تاسیس دولت ساسانی 

چند اقدام مهم انجام داد. 

اقدامات مهم اردشیر اول ساسانی
- تقسیم مردم به طبقات مختلف و تایین حداقل معیشت و امکانات

- ایجاد مرکز سیاسی و از بین بردن ملوک الطوایفی دوره اشکانی
- احیای سپاه جاویدان مانند هخامنشیان

نقاط  به  مرکز  از  که  مامورانی  توّسط  عمومی  امنیت  به  ویژه  - توّجه 
مختلف فرستاده می شدند

- ایجاد وحدت دینی
- تصرف هند تا پنجاب

پادشاهی شاپور اول )042 تا 2۷2 میالدی(
بیشتر ایام پادشاهی اردشیر صرف امور داخلی کشور شد و فقط یک بار 
فرصت یافت توانایی دولت جدید را در جنگ با رومیان به نمایش گذارد. 
و  فتوحات  را صرف  وقت خود  بیشتر  اول  شاپور  او  و جانشین  پسر  اما 

کشورگشایی کرد. 
شاپور اّول پسر اردشیر بابکان در آغاز سلطنت با طغیان حران و ارمنستان 
مواجه شد او به راحتی شورش ارمنستان را خواباند اّما مردم حران چنان 
مقاومتی از خود نشان دادند که سرکوب آن غیر ممکن می نمود. سر انجام 
با خیانت شاهزاده حران، دروازه باز و شاپور همه را از جمله شاهزاده را 
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غرب،  مکران،  عمان،  کرمان، خوزستان،  فتح حران شهر های  از  او پس 
خراسان و توران را فتح می کند. نخستین جنگ شـاپـور با رومـیـان )از 

241 تا 244 میالدی( بود.
برخی از موّرخان به او لقب کبیر را داده اند. 

 283 تا   9۷3  – ساسانی  دوم  اردشیر  پادشاهی 
میالدی

به پادشاهی رسید. وی فردی  او  برادر زن  اول  از درگذشت شاپور  پس 
و  خوش دل،  رعیت پرور،  بسیار  حال  عین  در  و  بی اراده  ضعیف النفس، 
)گرب  نیکوکار  کلمٔه  او  از  مانده  به جا  سکه های  روی  بر  بود.  پاک نیت 
کرتار( مشاهده می شود. او در دوران حکومت خود مسیحیان سرزمینی 
که قبال بر آن حکومت می کرد )آدیابن( را آزار بسیار می داد. به نوشته 
برخی مورخان وی برادر بزرگ شاپور کبیر بوده است. اردشیر دوم پس 
از 4 سال سلطنت بی فایده به وسیله بزرگان کشور از مقام خویش خلع 

گردید.

پیدایش آئین مانی در حکومت ساسانی
مسئله تفاوت و تنوع فرهنگی قلمرو شاپور اول را مانی پاسخ مناسب داد. 
او متعلق  تربیت  و  تولد  اما  بود  اوایل دوره ساسانی  از دانشمندان  مانی 
به اواخر دولت اشکانی به شمار می آمد. در آن زمان حضور چندین دین 
آنان زمینه مناسبی  آزادی دینی  اشکانیان و سیاست  قلمرو  آئین در  و 
در  بود.  ساخته  فراهم  گوناگون  آئین های  و  ادیان  پیروان  آشنایی  برای 
با مسافرت به  ادیان متعدد آشنا شد و  با علوم و  چنین محیطی، مانی 
اواخر  در  گردید.  شهرت  و صاحب  افزود  خود  دانش  بر  مختلف  نواحی 
حکومت شاپور، مانی به دربار او راه یافت و آیین خود را که آمیزه ای از 
ادیان مسیحی ، زرتشتی ، بودایی و افکار فلسفی رایج در آن زمان بود به 
وی عرضه کرد . این آیین در واقع به معنای منطبق کردن دین ایرانیان 
با دیگر اعتقادات رایج و به منزله آئینی بود که با ترکیب همه اعتقادات، 
سعی در ایجاد یک آیین مشترک داشت و پیروان فراوانی را برای مانی 

به دست آورد. 
رسمیت یافتن دین زرتشت در حکومت ساسانی

از  واداشت .  بیشتری  تکاپوی  به  را  موبدان  مانی ،  اندیشه های  و  اقدامات 
جمله یکی از آنان به نام کرتیر کوشید تا موقعیت دین زرتشتی را بیش از 
پیش مستحکم سازد . پادشاهان ساسانی پس از شاپور اول نیز تا مدت ها 
افراد ضعیفی بودند . در نتیجه کرتیر در اداره امور کشور نقش مهمی یافت 
در  درآمد .  رسمی  دین  به صورت  زرتشت  دین  او  پی کوشش های  در  و 
نتیجه اقدامات کرتیر و تعدادی دیگر از موبدان امور آتشکده ها منظم تر 
گردید و مشاغل و مسئولیت ها در آنها دقیق تر شد . قدرت موبد موبدان در 
این زمان تا بدان حد رسید که در انتخاب ولیعهد دخالت مستقیم داشت . 
در هنگام تاجگذاری نیز موبد موبدان تاج بر سر پادشاه جدید می گذاشت .
با رسمی شدن دین زرتشتی از این به بعد کلیه قوانین ، محاکمات ، احوال 
بود .  رسمی  دین  با  مطابق  می بایست  حکومت  اقدامات  نیز  و  شخصی 
پیروان ادیان دیگر محدود شدند و در بسیاری از امور ملزم به اطاعت از 
قوانین و دستورات حکومت مرکزی گشتند . از دیگر اقدامات که همراه 
با رسمی شدن دین زرتشتی صورت گرفت . اقدام به جمع آوری و تنظیم 

اوستا بود.

پادشاهی شاپور دوم  ساسانی
نشستند .  سلطنت  تخت  بر  تن  هفت  اول  شاپور  از  پس 
کشمکش  و  بزرگان  گرفتن  قوت  دلیل  به  آنان  روزگار  به 
میان آنان اوضاع رو به پریشانی نهاد . مهاجمان خارجی نیز 
مرزها را مورد تعرض قرار دادند . از جمله قبایلی از عرب ها 
بین النهرین سرازیر شده ، دست  در  ایران  مرزهای  به سوی 
کشتار  به  اقدام  و همچنین  زده  و شهر  روستاها  غارت  به 
مردمان نمودند. به همین جهت اولین اقدام شاپور دوم را 
از عرب های  فراغت  از  بود . پس  سرکوب عرب های مهاجم 
بدوی ، اختالفات قدیمی ایران و روم بار دیگر دو کشور را 
به جنگ کشاند ، اما رسیدن خبر تهاجم اقوام بیابانگرد به 
ابتدا به مقابله  تا  شمال خراسان ، شاپور دوم بر آن داشت 
آنان بشتابد . از آنجا که حمله اقوام صحراگرد و بدوی همراه 
با نابودی بی رحمانه آبادی ها، غارت مزارع و قتل مرزنشینان 
بود ، در چنین مواقعی بیم و هراس فراوان ساکنان مرزها را 
فرا می گرفت و به دنبال آن مشکالت زیادی روی می داد . 
بسیاری  ضرورت  مهاجمان  این  خطر  دفع  دلیل  به همین 
داشت . لشکرکشی به شمال خراسان همراه با موفقیت بود 
و به دولت ساسانی امکان داد که جنگ ناتمام با رومیان را 

از سر گیرد . 

جنگ حکومت ساسانیان با رومیان
فراغت از جنگ با اقوام مهاجم ، امکان تجمع نیروی بسیار 
برای مقابله با رومیان را فراهم ساخت . در فاصله حکومت 
شاپور اول تا شاپور دوم رومیان به برتری سیاسی و نظامی 
بسیار رسیده بودند . در این زمان امپراطوری روم در حال 
تجزیه به دو قسمت، یکی روم شرقی و روم غربی بود . روم 
شرقی که بخش مهم سپاهیان رومی را نصیب خود ساخت و 
قبل از به سلطنت رسیدن شاپور دوم در سال 310 میالدی 
کرد .  تصرف  را  ایران  مرزی  نواحی  از  وسیعی  قسمت های 
جنگ های شاپور دوم با رومیان بر سر مسئله ارمنستان آغاز 
شد ، لشکر عظیمی از رومیان که به مقابله با ایرانیان شتافته 
ایران در کنار رود  پایتخت  به قصد تصرف تیسفون  بودند 
دجله قرار داشت با کشتی و با سرعت در رود دجله پیشروی 
اما  رساندند ،  تیسفون  دیوارهای  پای  به  را  خود  و  کردند 
که  دریافتند  شدند  مواجه  ایرانیان  مقاومت  با  هنگامی که 
به پیروزی نخواهند رسید . این در حالی بود که سواره نظام 
ایرانیان راه بازگشت را بسته بودند و به خاطر جریان مخالف 
به  کنند .  استفاده  نمی توانستند  نیز  کشتی  از  رومیان  آب 
همین جهت پای پیاده عازم روم شدند، که با تعقیب سواران 

ایرانی مواجه شدند و عمال لشکر رومی نابود شد . 

                                          ادامه دارد ...

www.persiandej.ir/
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ذخیره 
جواب  رد  تحقیر،  واقع شدن، شکست،  تسمخر  مورد  و  شنیدن 
و  می دهد  آزار  را  ما  می شود همه   باعث  اینها  از  ترس  گاهی 
زیادی که وارد میدان رقابت نشویم.  برجسته   افراد  حال  این  با 
تجربه کردند اما باز هم از هدف خود بودند که تمامی  این موارد را 
با زومیت همراه باشید. عقب نشینی نکردند. در ادامه 
با  که  می کنید  فکر  هم  دارید؟ شما  زیادی  فاصله   نهایی  پیروزی 
که هیچ وقت به هدف خود نخواهید یا حتی ممکن است فکر کنید 

رسید اما این توصیه  همیشگی را به خاطر داشته باشید که اغلب اوقات شکست ها یک گام شما را به موفقیت نزدیک تر می کنند.
اگر از آن دسته افرادی باشید که فکر می کنند زندگی ناعادالنه است، کامال حق با شماست. بعضی افراد در رسیدن به موفقیت خیلی 
خوش شانس هستند و خیلی زود به نتیجه می رسند، حال آنکه عده ای دیگر باید زحمت خیلی زیادی بکشند. اگر خود را جزو دسته  

دوم می دانید، صبوری و ثبات قدم، کلیدهای موفقیت شما برای دستیابی به اهداف تان است.
در ادامه لیستی از افراد معروف ارایه خواهیم داد که پس از شکست هایی که متحمل شدند، میدان را خالی نکردند. دیدگاه "هرگز 

تسلیم نشو" به آنها کمک کرد تا به یکی از موفق ترین ها در عرصه  کاری خود تبدیل شوند.

 وینستون چرچیل
چرچیل قبل از اینکه برنده  جایزه  نوبل ادبیات شود، دوبار به عنوان نخست وزیر 
انگلستان انتخاب شد. اما مسیر رسیدن او به موفقیت هایش چندان هم هموار 
نبود. چرچیل در دوران کودکی، در کالس ششم مردود شد. حتی در سیاست 
هم طعم شکست را بارها تجربه کرد و هر دفعه که می خواست وارد نقشی در 
دنیای سیاست شود با شکست مواجه می شد. با این حال او هرگز دلسرد نشد 
و باز هم به تالش خود ادامه داد تا اینکه توانست در 62 سالگی نخست وزیر 

انگلستان شود.

والت دیزنی
والت دیزنی، به عنوان مرد پشت صحنه  میکی موس و دیزنی ورلد در جهان 
دچار  دیزنی  انیمیشن  شرکت  اولین  نامعلوم،  دالیلی  به  شده است.  شناخته 
ورشکستگی شد. ضمنا وقتی که در دفتر روزنامه مشغول به کار شد، توسط 
سردبیر به دلیل "نداشتن خالقیت" اخراج شد. او برای اینکه سرمایه  مربوط به 

ساخت دیزنی لند را پیدا کند 302 بار جواب رد شنید!

جری ساینفیلد

او  گذشته   از  زیادی  چیز  شاید  اما  می شناسند  را  ساینفیلد  جری  خیلی ها 
ندانند. بار اولی که ساینفیلد جوان، روی صحنه رفت تا نمایش کمدی خود را 
در مقابل جمعیت اجرا کند زبانش بند آمد. او در تجربه  اولش موفق نشد و 
مورد تمسخر و هوکردن مخاطبان قرار گرفت، با این حال ساینفیلد باز هم شب 

بعد روی صحنه رفت و این بار توانست با خنده و تشویق حضار مواجه شود.



مرلین مونرو
مونرو  که  چند  هر 
موفقیت  به  زود  خیلی 
اما  کرد  پیدا  دست 
به  که  نبود  طور  این 
راحتی وارد عرصه  هنر 
شود. مونرو در کودکی 
خشنی  تربیت  تحت 
وقتی  و  داشت  قرار 
بازار  وارد  می خواست 
کار شود خیلی از طراحان مدل به او گفتند که تنها به عنوان منشی 
می تواند مشغول به کار شود. اما مونرو از رویاهای خود دست برنداشت 

و به یکی از هنرمندان شاخص دنیا تبدیل شد.

هریسون فورد
او گفتند که  به  فورد  فیلم هریسون  اولین  فیلم، در  مدیران ساخت 
شایستگی تبدیل شدن به یک ستاره را ندارد. اما هریسون به آنها ثابت 
کرد که سخت در اشتباه هستند. او توانست با نقش آفرینی هایی مثل 
"هان سولو" و "ایندیانا جونز" به موفقیت چشم گیری دست پیدا کند 

و برای چندین دهه به عنوان یک سوپراستار معرفی شود.

استفان کینگ
استفان کینگ یکی از نویسندگان معروف دنیاست که پرفروش ترین 
آثار را ارایه کرده است. اما او هم از تجربه  شکست، مستثنی نبود. به 
و  مواجه شد  رد  بار جواب  با 30  او  "کری"  مهیج  رمان  که  طوری 
همین عامل باعث شد که او تسلیم شود و آن را به سطل زباله بیندازد. 
اما همسرش کتاب را پیدا نموده، او را تشویق کرد که به تالش خود 
ادامه دهد. در نهایت کینگ توانست ناشری را برای چاپ این کتاب 

متقاعد کند.
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لوییزا می آلکوت
اراده و پشتکار به آلکوت کمک کرد تا رمان کالسیک 
تالش های  او  کند.  معرفی  دنیا  به  را  کوچک"  "زنان 
زیادی برای چاپ کتاب کرد در حالی که در همان زمان 
عنوان  به  خانواده اش  مخارج  تامین  برای  بود  مجبور 

خدمتکار در خانه ای مشغول به کار شود.

الویس پریسلی
هنرمندان  مشهورترین  از  یکی  پریسلی  بدون شک 
تاریخ است. نام او حتی دهه ها بعد از مرگ نابهنگامش 
تا  زیادی  فاصله   الویس  بود که  ماند. سال 1۹۵4  زنده 
ستاره شدن داشت و بعد از اولین اجرایش اخراج شد و به 
او پیشنهاد شد که به جای خوانندگی به دنبال رانندگی 

کامیون باشد!
طردشدن  فقر،  طعم  دنیا  شاخص  چهره های  از  خیلی 
رویای  هیچ گاه  حال  این  با  چشیده اند،  را  شکست  و 
خود را کنار نگذاشته اند. شاید این جمله کمی بیش از 
حد تکراری به نظر برسد اما واقعیتی است که تا آن را 
قبول نکنیم به پیروزی نمی رسیم: "بدون  شکست هیچ 

موفقیتی وجود ندارد."

www.zoomit.ir/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

ابرنواختر چیست؟
گفته   )Supernova( سوپرنوا  انگلیسی  به  که  ابرنواختر 
می شود، انفجار عظیمی است که در پایان عمر ستارگان 
بدانید  به طور دقیق  آنکه  برای  اما  پرجرم رخ می دهد، 

ابرنواختر چیست در ادامه با ما همراه باشید.

سوپرنوا یا ابرنواختر چیست
به طور خالصه می توان گفت ستاره ها پس از پایان حیات 
منفجر  ناگهان  شده،  کم نور  خود  هسته ای  سوخت  و 
سرانجام  و  می کنند  تولید  نور  زیادی  مقدار  و  می شوند 
ستاره  می گذارند.  برجا  خود  از  نوترونی  ستاره  یک 
نوترونی جرمی  بسیار چگال است. به طور میانگین در 
کهکشان راه شیری هر ۵0 سال یک بار، یک ابرنواختر 

رخ می دهد.
آمده است  پیش  آیا  بگوییم!  ساده  زبان  به  دهید  اجازه 
که ستار ه ای درخشان را در آسمان شب در حال انفجار 
نیست،  قبل  ساعت  چند  به  مربوط  انفجار  این  ببینید؟ 
نظر  به  درخشان  دریایی  فانوس  یک  مانند  اکنون  اما 
می رسد. آن ستاره درخشان در واقع یک ستاره نیست، 
یا بهتر بگوییم دیگر یک ستاره نیست. این نقطه نورانی 
انفجار ستاره ای است که  به  فوق العاده درخشان مربوط 
به پایان حیات خود رسیده است. چیزی که از آن تحت 

عنوان ابرنواختر )Supernova( یاد می شود.
یک  اجرام  تمام  درخشندگی  می تواند  ابرنواختر  یک 
کهکشان را تحت الشعاع قرار دهد. انرژی آزاد  شده توسط 
آن، بیش از تمام انرژی  است که توسط خورشید در طول 
عناصر  اولیه  منبع  ابرنواخترها  تولید شده است.  حیاتش 
می گوید  ناسا  که  آن طور  هستند.  کائنات  در  سنگین 
ابرنواختر بزرگترین انفجاری است که در فضا رخ می دهد.

تاریخچه مشاهده ابرنواختر ها
سال ها پیش از آنکه تلسکوپ اختراع شود، تمدن های بسیاری ابرنواخترها 
 RCW 86 را ثبت کرده  بودند. قدیمی ترین ابرنواختر کشف شده، رخداد
است که در سال 18۵ بعد از میالد توسط ستاره شناسان چینی شناسایی 
شد. بنا برگفته ناسا، ثبت چینی ها حاکی از وجود یک “ستاره میزبان” 

برای مدت 8 ماه در آسمان بوده است.
تا پیش از اوایل قرن هفدهم )یعنی زمانی که در سال 160۹ تلسکوپ 
دانشنامه  گفته  بر  بنا  قرار گرفت(،  در دسترس  و  اختراع  گالیله  توسط 
بریتانیکا )Britannica( تنها ۷ مورد مشاهده ابرنواختر ها ثبت شده بود.

از  یکی  می شناسیم  خرچنگ  سحابی  عنوان  به  امروزه  ما  که  چیزی 
در  کره ای  و  چینی  ستاره شناسان  ابرنواخترهاست.  این  مشهورترین 
همچنین  بودند.  شده   ستاره ای  انفجار  این  ثبت  به  موفق   10۵4 سال 
بر اساس نقاشی های سنگی کشف شده در آریزونا و نیومکزیکو، بومیان 
کرده اند.  مشاهده  را  رخدادی  چنین  احتماال  نیز  آمریکا  غرب  شمال 
ابرنواختر تشکیل دهنده سحابی خرچنگ، چنان درخشان بوده است که 

ستاره شناسان باستان توانستند آن را مشاهده کنند.
سایر ابرنواختر هایی که تا پیش از اختراع تلسکوپ رصد شده بودند به 
ترتیب در سال های 3۹2، 1006، 1181، 1۵۷2 )توسط تیکو براهه( و 
1604 رخ داده بودند. براهه، مشاهدات خود از ستاره  جدید را در کتابش 
ترتیب کلمه  بدین  آورده است.   )De nova stella( نو”  نام “ستاره  به 

نواختر )nova( بر سر زبان ها افتاد.
البته یک نواختر با یک ابرنواختر متفاوت است. هرچند بنا بر دانشنامه 
دلیل  به  که  هستند  ناگهانی  انفجارهای  رخداد ها  این  دو  هر  بریتانیکا 
انتشار گازها در اطراف ستاره، درخشندگی بسیاری دارند. اما در خصوص 
ابرنواختر، این یک انفجار مهیب است و بر پایان عمر یک ستاره داللت 

می کند.
قرار  استفاده  مورد   1۹30 دهه  تا   )Supernova( ابرنواختر  عبارت 
 )Walter Baade( نگرفت. نخستین استفاده از این عبارت توسط والتر باده



و فریتز زویکی )Fritz Zwicky( در رصدخانه مونت ویلسون در شهر 
نام  به  عظیمی  انفجار  به  را  ابرنواختر  آنها  شده است.  ثبت  لس آنجلس 

آندرومدا اس )S Andromedae( یا SN 1885A نسبت دادند.

رخدادی که آنها مشاهده کرده بودند در کهکشان آندرومدا اتفاق افتاده 
بود. محققان همچنین مطرح کردند که ابرنواختر زمانی اتفاق می افتد که 

ستاره های معمولی به درون ستاره های نوترونی سقوط می کنند.
رخ   1۹8۷ سال  در  امروزی  دنیای  ابرنواخترهای  مشهورترین  از  یک 
این  مطالعه  به  هنوز هم  دارد. ستاره شناسان  نام   SN 1987A که  داد 
رخداد می پردازند؛ چرا که می توانند به درک درستی از چگونگی تکامل 

ابرنواخترها در اولین دهه پس از انفجارشان دست یابند.

مرگ یک ستاره
ابرنواختر هر ۵0  ابعاد راه شیری، یک  با  به طور میانگین در کهکشانی 
در  بیشتر یک ستاره  یا  ثانیه  هر  بهتر  بیان  به  رخ می دهد.  یکبار  سال 
کائنات منفجر می شود و فقط برخی از آنها هستند که فاصله زیادی با 
ابرنواختر ها،  از  خوشه  یک  پیش  سال  میلیون   10 حدود  ندارند.  زمین 
حباب محلی را تشکیل دادند. حباب محلی یک حباب بادام زمینی شکل 
با طول 300 سال نوری تشکیل شده  از گازهای میان ستاره ای است که 

منظومه شمسی را احاطه کرده است.
به  دارد.  بستگی  آن  جرم  به  دقیق  طور  به  ستاره  یک  مرگ  چگونگی 
عنوان مثال ستاره منظومه ما، خورشید، جرم کافی برای منفجرشدن به 
عنوان یک ابرنواختر را ندارد، اما با مقدار کافی جرم یک ستاره می تواند 

در یک انفجار آتشین بسوزد. این نمی تواند خبر خوبی برای زمین باشد، 
چرا که اگر خورشید سوخت فسیلی خود را رو به پایان ببیند، شاید در 
چند میلیارد سال آینده، به یک ستاره “غول سرخ” متورم تبدیل شود و 
قبل از آنکه تبدیل  به یک کوتوله سفید شود، احتماال سیاره ما را تبخیر 

خواهد کرد.
یک ستاره می تواند با یکی از روش های زیر به ابرنواختر تبدیل شود:

• ابرنواختر نوع یک: یک ستاره از جرم نزدیک خود )عمدتا ستاره های 

دوتایی( ماده می گیرد و آن را انباشته می کند تا زمانی که واکنش های  
هسته ای منجر به انفجار شوند.

انقباض  می رسد،  اتمام  به  ستاره  هسته ای  سوخت  دو:  نوع  • ابرنواختر 

منفجر  و  می ریزد  فرو  خود  گرانش  تحت  ستاره  و  می دهد  رخ  هسته 
می شود.

ابرنواختر نوع دو
برای  ستاره ای که  بیاندازیم.  نگاهی  نوع جذاب تر دوم  به  بیایید نخست 
تا  است  نیاز  شد،  خواهد  تبدیل  دوم  نوع  ابرنواختر  به  انفجارش  طی 
جرمی چندین برابر خورشید داشته باشد )ضریب بین 8 تا 1۵ برابر جرم 
خواهد  خورشید  در  که  اتفاقی  همانند  می شود(.  زده  تخمین  خورشید 
افتاد؛ سرانجام سوخت هیدروژنی و هلیومی موجود در هسته ستاره به 
ترکیب کردن  برای  فشار  و  جرم  کافی  مقدار  به  هرچند  می رسد.  پایان 
کربن باقی خواهد ماند. در ادامه مختصرا وقایع بعدی را توضیح خواهیم 

داد.
• رفته رفته عناصر سنگین تر در مرکز جای می گیرند و ساختاری الیه الیه 
به وجود می آید، به طوری که هرچه از درون به بیرون می رویم عناصر 

سبک تر می شوند.
 Chandrasekhar( وقتی جرم هسته از مقدار معینی از حد چاندارسخار •
به  از درون می کند.  به منفجرشدن  فراتر می رود، ستاره شروع   )limit
همین دلیل تحت عنوان “ابرنواختر هسته فروپاشی شده” معروف هستند.

• هسته گرم و چگالی تر می شود.
• سرانجام انفجار از درون هسته آغاز شده، مواد ستاره ای به سمت فضا 

خارج می شوند و ابرنواختر تشکیل می شود.
آن چیزی که از این جرم با چگال فوق العاده، باقی می ماند، ستاره نوترونی 
اندازه  به  می تواند جرمی  که  ابعاد یک شهر  در  نامیده می شود، جرمی 
را  ابرنواختر  از  نوع  این  خورشید را در یک فضای کوچک متراکم کند. 
براساس انحنای نورشان می توان به دو رده تقسیم کرد. نور ابرنواختر های 
نوع دوم در رده L پس از انفجار به تدریج کاهش می یابد، درحالی که نور 



ابرنواخترهای نوع دوم در رده S برای مدتی قبل از شروع زوال، در حالت 
خود باقی می ماند. هر دو نوع در طیف خود اثری از هیدروژن دارند.

دانشمندان گمان می کنند ستاره هایی که خیلی بیشتر از خورشید جرم 
دارند )در حدود 20 تا 30 برابر جرم خورشید( ممکن است به صورت 
فرو  در خود  به شکل سیاه چاله  آنها  در عوض  نشوند،  منفجر  ابرنواختر 

می ریزند.

ابرنواختر نوع یک
نمی شود.  مشاهده  هیدروژن  از  اثری  یک،  نوع  ابرنواخترهای  طیف  در 
از ستاره های کوتوله سفید در  ابرنواختر ها   a نوع یک  گمان می رود که 
و  مواد  آنکه  دلیل  به  باشند.  گرفته  منشأ  نزدیک  دوتایی  منظومه های 
گازهای ستاره همراه در منظومه دوتایی بر روی این کوتوله سفید انباشته 
می شوند، کوتوله سفید تدریجا متراکم می شود. سرانجام واکنش هسته ای 

در درون منجر به انفجار ابرنواختر عظیمی می شود.
stan�( ابرنواختر ها به عنوان شمع استاندارد a  ستاره شناسان از نوع یک
dard candle( استفاده می کنند تا فواصل کیهانی را اندازه گیری کنند. 
اوج  نوعی جرم نجومی دارای درخشندگی معین در  شمع های نجومی، 

هستند که به وسیله آنها می توان به سنجش فواصل پرداخت.
اول همانند نوع مرسوم دوم متحمل  نوع  ابرنواخترهای   c b و  رده های 
فروپاشی هسته می شوند، اما در این مسیر بخش زیادی از پوشش های 
هیدروژن بیرونی خود را از دست می دهند. در سال 2014 دانشمندان 
یک ستاره همراه کم نور که موقعیت یابی آن دشوار بود را شناسایی و آن 
را به عنوان یک ابرنواختر یک b قلمداد کردند. از آنجایی که ستاره همراه 
نسبت به ابرنواختر درخشان، بسیار کم نورتر است، این مطالعه دو دهه 

زمان صرف کرد.

ثبت انفجار یک سوپرنوا
مطالعات اخیر نشان داده است که ابرنواخترها دارای لرزش هستند و قبل 

از انفجار از خود صدا منتشر می کنند.
هنگام  را  ابرنواختر  یک  بار  نخستین  برای  دانشمندان   2008 سال  در 
 Alicia( سادربرگ  آلیسیا  کردند.  شناسایی  و  انداختند  دام  به  انفجار 
Soderberg(، ستاره شناس آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، درحالی 
که به نمایشگر کامپیوتر خود خیره شده بود، انتظار داشت لکه کوچک 
درخشان یک ابرنواختر چند ماهه را ببیند، اما چیزی که در عوض او و 
انفجار اشعه ایکس عجیب، فوق العاده درخشان و  همکارش دیدند، یک 

پنج دقیقه ای بود.
با آن مشاهده، آنها به اولین ستاره شناسانی بدل شدند که موفق به ثبت 
گرفت.  نام   2008D  SN جدید  ابرنواختر  این  شدند.  ستاره  یک  انفجار 
را  نامعمول  برخی جزئیات  ابرنواختر  این  که  داد  نشان  بیشتر  مطالعات 

داراست.
از  استرالیایی  اخترفیزیکدان   ،)Paolo Mazzali( ماتزالی  پائولو 
در  اخترفیزیک مکس پالنک در سال 2008  و موسسه  پادوا  رصدخانه 

مصاحبه با سایت اسپیس گفت:
بهترین تصاویر ثبت شده از ابرنواختر ها

باقیمانده  نوری  امواج  و  ایکس  اشعه  داده های  از  مرکب  ترکیب  این 
هزار  فاصله 1۹0  در  که  نشان می دهد  را   1E 0102.2-۷21۹ ابرنواختر
سال نوری از زمین در ابر ماژالنی کوچک آرام گرفته است. )اعتبار : ناسا 

/ مرکز اشعه ایکس چاندرا(

اشکال باقیمانده ابرنواخترها می توانند به دانشمندان منشأ این انفجارها 
را اعالم کنند. در سمت راست این تصویر، باقیمانده یک ابرنواختر نوع 
1a مشاهده می شود که از یک انفجار هسته ای با دمای باال است ؛ چرا 

که شکل آن تقریبا متقارن است. در سمت چپ اما از ابرنواختر ناشی از 
برخورد میان دو ستاره حکایت می کند، چرا که شکل هندسی باقیمانده 

آن تقارنی ندارد. )اعتبار : ناسا / مرکز اشعه ایکس چاندرا(
به  چاندرا  ایکس  اشعه  رصدخانه  توسط  شده  حاشیه نویسی  تصویر  این 
ثبت رسیده است و جرم N۹4 را نشان می دهد؛ باقیمانده یک ابرنواختر 
جرم  یک  تصویر،  پایین  راست  سمت  گوشه  در  بزرگ.  ماژالنی  ابر  در 
گلوله مانند دیده می شود که از این انفجار ستاره ای بزرگ خارج می شود. 

)اعتبار: ناسا ، رصدخانه اشعه ایکس چاندرا(
در پروژه بررسی اعماق فضا توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر در دانشگاه 
ایالت اوهایو، ستاره شناسان در حالی که آسمان ها را به دنبال سیاه چاله ها 
زیر پا می گذاشتند، یک ابرنواختر غول آسا را کشف کردند که در میان 
و  پوسته گازی  این طرح هنری،  بود. در  غبار های خودش گرفتار شده  
غباری بیرونی )که صدها سال پیش توسط خود ستاره تولید شده بود(، 
در  که  رخداد  این  کرده است.  تار  و  تیره  درون خودش  در  را  ابرنواختر 



برای  احتمالی،  آینده  به یک  است،  پیوسته  وقوع  به  دور  یک کهکشان 
می کند.  اشاره  ما  شیری  راه  کهکشان  درخشان  ستاره ای  منظومه های 

)JPL�Caltech / اعتبار : ناسا(
این تصویر ترکیبی از داده های اشعه  ایکس چاندرا )قرمز، سبز و آبی( و 
Cas� )داده های نوری هابل )طالیی( از باقیمانده ابرنواختر ذات الکرسی آ 
siopeia A( است. ابرنواختری که به دلیل انفجار یک ستاره عظیم رخ 
ساختار  از  قسمت  یک  شده است،  جدا  تصویر  در  که  بخشی  داده است. 
پوسته  بیرونی  بخش  از  چگالی  جایی که  است.  نوترونی  ستاره  درونی 
)نارنجی( تا هسته )قرمز بیرونی( افزایش یافته و در نهایت در بخش مایع 
درونی )قرمز پررنگ درونی( به حداکثر مقدار خود می رسد. )اعتبار: ناسا 

)STScI / مرکز اشعه ایکس چاندرا /

این تصویر برآمده از یک رصد خیلی عمیق تلسکوپ فضایی چاندرا است 
که باقیمانده ابرنواختر تیکو )Tycho( را نشان می دهد. بخش قرمزرنگ، 
از گسترش غبارهای  را نشان می دهد که حاصل  ایکس کم انرژی  اشعه 
انفجار ابرنواختر است. بخش آبی رنگ، اشعه ایکس پرانرژی را به صورت 
یک پوسته از الکترون های فوق العاده پرانرژی نشان می دهد که از موج 
انتشار منشأ می گیرند. این تشعشعات ایکس پرانرژی یک الگوی مخطط 
از اشعه ایکس را نشان می دهد که تا پیش از این در هیچ یک از باقیمانده 
ابرنواختر ها مشاهده نشده بود. ) اعتبار : ناسا / مرکز اشعه ایکس چاندرا 

)DSS /
پالومار  اینچی   48 تلسکوپ  توسط  که  تصویر  این 
از  )Palomar( گرفته شده است، آسمان شب را به ترتیب 
چپ به راست در روز های 22، 23 و 24 آگوست 2014 
نمایش می دهد. همان طور که مالحظه می کنید در روز 
 23 در  اما  نمی شود،  مشاهده  تصویر  در  ابرنواختری   22

قابل توجهی  طور  به  بعد  روز  و  می دهد  رخ  انفجاری  ام 
درخشان تر می شود. این نوعی ابرنواختر 1a است که 11 
از کره خاکی ما به وقوع پیوسته  هزار سال نوری دورتر 
 Peter / است. )اعتبار : کارخانه رصد اجرام گذرای پالومار

)Nugent

حاصل  تلسکوپ  چهار  داده های  ترکیب  از  باال  تصویر 
می شود؛  شامل  را  مختلفی  موج های  طول  و  شده است 
تصویری از قدیمی ترین ابرنواختر ثبت شده به طور مستند 
که RCW 86 نام دارد. یک شاهد چینی در سال 18۵ 
بعد از میالد، حضور این جرم را به مدت 8 ماه در آسمان 
اروپا/  فضایی  سازمان  ناسا/   : )اعتبار  کرده است.  ثبت 

 JPL-Caltech/ دانشگاه یو سی ال ای(

 Space
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

حسین علی پناهی 
1- در سال برفی 1۹۹8-1۹۹۹ در منطقه اسکی کوه های مونت بیکر در واشنگتن در طول فصل زمستان نزدیک به 2۹ متر برف بارید. این 
مقدار بارش اگر در شهر رخ می داد کاخ سفید را زیر بیش از ۷ متر برف مدفون می کرد. مناطق شمالی آمریکا؛ آالسکا، بریتیش کلمبیا، 
واشنگتن و اوریگون سردترین و برفگیرترین مناطق این کشور هستند. در بسیاری از نقاط برفگیر ایستگاه های هواشناسی وجود ندارد و این 

موضوع، تصمیم گیری در مورد برفگیرترین منطقه و منطقه ای که بیشترین برف در آن باریده است را سخت می کند.

2- در پارک ملی مونت رانیه و در ایستگاه هواشناسی پارادایز رینجر بین فوریه 1۹۷1 تا فوریه 1۹۷2 بیش از 31 متر بارش برف گزارش 
شد که با طول یک آپارتمان 10 طبقه برابر است.

3- در گذرگاه تامپسون آالسکا در زمستان 1۹۵2-1۹۵3 مردم منطقه، سال به یادماندنی را سپری کردند زیرا بیش از 24٫6 متر برف بارید.
4- در سال 1۹63 در گذرگاه تامپسون در طول 24 ساعت نزدیک به 2 متر برف بارید. در همان سال در آالسکا، کلرادو و بوفالو نیز رکورد 

بارش برف در یک شبانه روز شکسته شد. در سال 2014 در بوفالو در عرض 24 ساعت بیش از 2٫1 متر برف بارید.

۵- بارش برف تنها در مناطق کوهستانی دیده نمی شود بلکه در منطقه ساحلی والدز در آالسکا نیز به طور میانگین هر ساله بیش از 8٫1 
متر برف می بارد که برای منطقه ای در سطح دریا باورکردنی نیست.

6-  زمستان سال 1۹8۹-1۹۹0 برفی ترین فصل تاریخ والدز بود که بیش از 14٫2 متر برف بارید. رکورد روزانه بارش برف در این منطقه 
در 16 ژانویه 1۹۹0 با بیش از 1٫1 متر برف شکسته شد. روز بعد عمق برف در این منطقه ساحلی به 1٫6 متر رسیده بود. بدین ترتیب هر 

ساعت بیش از 6٫۵ سانتیمتر برف می بارید.

۷- در زمینه بارش برف در مناطق ساحلی، ساحل والدز همه مناطق دیگر را جا گذاشته است. در سال 2014 در این منطقه در اواسط ماه 
نوامبر بیش از ۹۵ سانتیمتر برف بارید. تنها بندر تسوکایاما در ژاپن است که با رکورد 1٫۷۵ سانتیمتر برف در 24 ساعت، بیشترین میزان 

 با ۱۲ رکورد باورنکردنی بارش برف
در طول تاریخ آشنا شوید



بارش برف در یک شبانه روز را به خود اختصاص داده است.

8- در منطقه کوهستانی سلیور لیک کلرادو در مدت 24 ساعت بیش از 
1٫۹ متر برف بارید و کوالک 32٫۵ ساعت بی وقفه ادامه داشت. وقتی که 
بارش برف به پایان رسید بیش از 2٫4 متر برف روی زمین قرار داشت که 
نشان می داد به طور متوسط ساعتی بیش از ۷ سانتیمتر برف باریده است.

بوران های  و  کوالک ها  به  همیشه  که  کالیفرنیا  کوهستان های  در   -9
سخت مشهور است در 4 ژانویه 1۹82 بیش از 1٫۷ متر برف بارید. یک 
مورد دیگر بارش برف در سال 1۹82 بیش از 4٫۷ متر برف را در دانر 
سامیت تلنبار کرد. در واقع ارتفاع برف در این سال در گذرگاه دانر در 

طی 4 روز غیرمتوالی بارش به حدود 20 متر رسید.
10- ژاپن نیز یکی از پربرف ترین کشورهای جهان است. بیشترین عمق 
ساالنه برف در جهان در جزیره هونشو ژاپن به ثبت رسیده است. برای 
از 38  این منطقه گاهی ضخامت برف به بیش  مثال در کوهستان های 

برف در  فوریه 1۹2۷ عمق  نیز رسیده است. در 14  متر 
کوهستان ایبوکی با 1۵24 متر ارتفاع به رقم خیره کننده 
که  شده  باعث  موضوع  این  رسید.  متر   11٫8 از  بیش 
بعد  و  شوند  منطقه جذب   این  به  بسیاری  توریست های 
اطراف جاده شکل  در  بلند  دیواره ای  بازشدن جاده ها  از 
بگیرد که سبب شده به این مسیر نام دره برفی یوکی نو 

اوتانی داده شود.

11- در اروپا نیز کشورهای متعددی می توانند کاندیدای 
بیشترین بارش برف در سال باشند. در این میان نروژ و 
سوئد بیشترین رکوردها را در دست دارند و کوهستان های 
آلپ نیز با بارش سنگین برف بیگانه نیستند. در پنجم تا 
ششم آوریل 1۹۵2 در مدت 1۹ ساعت بیش از 1٫۷ متر 
بارید که  باسانز در کوه های آلپ فرانسه  برف در منطقه 

کمی بیش از 8٫8 سانتیمتر در ساعت است.

در  و  روسیه  غرب  در  قفقاز  کوهستان های  در   -12
مقادیر  نیز  ساالنه  ترکیه  مناطق کوهستانی  با  مجاورت 
زیادی برف می بارد. برای مثال در کوهستان آشیشکو با 
بیش از 1880 متر ارتفاع رکورد بیش از 8 متر برف نیز 

به ثبت رسیده است.
www.rooziato.com/
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آشنا  برف  فیزیکی  و شکل  با ساختار شیمیایی  ما  بیشتر 
که  دارد  وجود  نکاتی  و  حقایق  رابطه  این  در  اما  هستیم 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به ۹ مورد از 
حقایق و نکاتی که در مورد برف وجود دارد اشاره می کنیم. 

1- بزرگ ترین دانه برفی دنیا

 20 و  پهنا  سانتیمتر   4۵ دنیا،  برفی  دانه  بزرگ ترین 
سانتیمتر ضخامت داشته است. بر اساس اطالعات درج شده 
این دانه غول پیکر، بیست و  در کتاب رکوردهای گینس، 
هشتم ژانویه سال 188۷ میالدی در ایالت مونتانای آمریکا 

یافت شده است.

2- برف سفیدرنگ نیست
که  می شود  باعث  برف،  کریستال های  پیچیده  ساختار 
آنها  نور مرئی را منعکس کند.  سطوح بسیار کوچک آن، 
نور خورشید را جذب کرده، دوباره آن را بازتاب می دهند. به 

همین دلیل، برف سفیدرنگ به نظر می رسد.

3- بارش ۵٫2 متر برف تنها در یک روز
شهر کاپراکوتا در جنوب کشور ایتالیا، رکورددار سریع ترین 
بارش برف در دنیاست. در پنجم مارس سال گذشته، تنها 

در هجده ساعت، دو و نیم متر برف بارید. نکته جالب اینجاست که شهر 
ذکرشده، در جنوب قرار دارد و حتی در رشته کوه های آلپ هم نیست. 
این شهر تقریبا 1420 متر از سطح دریا باالتر است و به خاطر همین 

بارش سنگین، شناخته شده است.

4- رکورد بارش برف

پیست اسکی بیکر شهر واشنگتن آمریکا، شاهد سنگین ترین بارش برف 
در دنیا بود. در زمستان سال 1۹۹8 میالدی، ارتفاع برف این منطقه به 
بیش از دو متر و نود سانتیمتر رسید. پیست اسکی نزدیک به کوه بیکر 
قرار دارد. تصور کنید در آن سال چه میزان برف در این ناحیه باریده است.

زمین  روی  بر  موجود  شیرین  آب های  بیشتر   -۵
یخ زده هستند

هشتاد درصد آب های شیرینی که بر روی زمین قرار دارند، به صورت برف 
و یخ هستند. آنها 12 درصد سطح سیاره ما را تشکیل می دهند.

6- کوالک به چه معناست؟
هنگامی که دید شما به کمتر از 400 متر کاهش یابد، طوفان به وجود 
آمده و به اصطالح »کوالک« نامیده می شود. بادهایی که این پدیده را به 
وجود می آورند، معموال ۵6 کیلومتر بر ساعت و یا بیشتر سرعت دارند. 
طوفان ها باید حداقل برای سه ساعت ادامه داشته باشند تا بتوان آنها را 

۹حقیقتجالبدربارهبرفکهتاکنوننمیدانستید!
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اگر تمام شرایط ذکرشده وجود نداشته  جزء کوالک ها به حساب آورد. 
باشند، تنها می توان آن را یک طوفان برفی نامید.

ایاالت متحده رخ  در  برفی  ۷- ساالنه 10۵ طوفان 
می دهد

این تعداد طوفان برای یک کشور بسیار زیاد است. آنها معموال دو تا پنج 
روز باقی می مانند و در ایالت های مختلفی روی می دهند.

8- اسکیموها بیش از 100 کلمه به معنای برف دارند
تعداد ریشه هایی که در زبان  اسکیموها برای کلمه برف استفاده می شود، 
به  آنها  اما ساختار  انگلیسی است.  زبان  به کار رفته در  تعداد  با  معادل 

گونه ایست که می توان ریشه ها را برای تشکیل یک کلمه تغییر داد.

9- چرا دانه های برف شش ضلعی هستند؟
اتم های  الکترونی  ابرهای  به  زیادی  جاذبه  اکسیژن،  اتم 
این  می کند.  نزدیک  یکدیگر  به  را  آنها  و  دارد  هیدروژن 
فرایند باعث می شود که بار هیدروژن ها مثبت باشد و مرکز 
ساختار »V« شکل، بار منفی به خود بگیرد. هنگامی که 
می شوند،  درگیر  دانه  تشکیل  در  آب  مولکول های  دیگر 
بارهای مخالفی که درباره آنها صحبت نمودیم، به یکدیگر 
دارای شش  و  منحصربه فرد  سه بعدی  ساختار  جذب شده، 

ضلع را تشکیل می دهند.
شرکت  برف  دانه های  تشکیل  در  که  آبی  مولکول  هر 
می کند، از همین فرایند پیروی می کند و به همین دلیل 
است که ما دانه های برف را به شکل شش ضلعی می بینیم.

www.rooziato.com/
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پرونده برنامه های فرهنگی در حوزه سینما برای 

سال ۲0۱8، در شهر مونترال کانادا بسته شد. 
محمد راد

چند سالی است که شهر مونترال کانادا شاهد برنامه های فرهنگی در حوزه سینمای ایران به خصوص اکران فیلم های روز ایرانی است. در 
این گزارش سعی داریم تا گذری هرچند کوتاه به این برنامه ها و میزان استقبال مردم داشته باشیم. 

کسی تنهاست که سینما نمی رود! برای فهم سینما به طور کلی و سینمای یک کشور به نحو خاص نمی توان از عناصر و ویژگی های فرهنگی 
غفلت کرد. برای فهم بهتر چیستی ها و چگونگی های سینمای امروز ایران نیز می بایست سینما را به عنوان یکی از عناصر فرهنگی در این 
کشور در نظر آورد و بعد در چارچوب فرهنگ ایران، به فهم مولفه ها و ویژگی های سینمای این کشور دست یافت. روزانه صدها فیلم در 
سینماهای مختلف دنیا به روی پرده می رود و حاصل آن میلیاردها دالر درآمد برای شرکت های فیلمسازی و سرگرمی میلیون ها انسان در 

سراسر این کره خاکی است. 
 امروزه دیگر فیلم و سینما جزء جدایی ناپذیری از زندگی آدمی شده است و به عبارت دیگر بشر را وابسته خود کرده است.

امروزه سینما این هنر فاخر به تمامی ابعاد هنری و انسانی می پردازد و می تواند با اثرگذاری بر روی قشرهای مختلف اجتماع، سهم بسزایی 
در پرورش ارزش های فرهنگی  در جامعه داشته باشد. هرچند سینمای ایران در سال های گذشته با فراز و فرودهایی همراه بوده، اما به 

عنوان سینمایی که چارچوب هایش تعریف شده و مشخص است، در میان ایرانیان همواره جایگاه خودش را داشته و دارد.
تهیه گزارش های ویدیویی و متنی و مصاحبه  با عوامل فیلم و برگزاری جلسات نقد و بررسی نیز از دیگر فعالیت هایی بود که هم زمان با 

اکران این فیلم ها صورت گرفت. 
لیست برنامه های فرهنگی و هنری برگزارشده در مونترال در حوزه سینما – توسط رسانه هدهد کانادا

فیلم مغزهای کوچک زنگ زده 
محل اکران: سینما دو پارک مونترال

اکران  به  مانده  میزان فروش: یک هفته 
فیلم بلیت ها تمام شد 

فیلم کمدی هزارپا )اکران 1(
محل اکران یک: سالن ۷00 نفری دانشگاه کنکوردیا 
با حمایت 22 کسب و کار و حضور رضا عطاران در 

بین مردم )بامشارکت و همکاری ژورنال رمی(
میزان فروش: سالن به صورت کامل پر شد

فیلم کمدی هزارپا )اکران 2(
محل اکران دوم: سینمای دو پارک 

میزان فروش بلیت: ۷0 درصد بلیت ها فروش رفت

نمایش کمدی شبکاری با بازی 
بهنوش بختیاری و احسان کرمی 

اسکارپیترسون  سالن  اجرا:  محل 
مونترال با حمایت 1۷ کسب و کار )با 

مشارکت و همکاری ماهنامه رمی(
میزان فروش: 2۵0 صندلی – )ظرفیت 

سالن تکمیل شد(

فیلم دلم می خواد برقصم
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش رفت

کارگاه بازیگری
 با حضور عبدالرضا کاهانی

)انتخاب بازیگر برای فیلم آزاد مثل هوا( 
محل تمرین: سالن هنرهای مونترال 

کارگاه بازیگری
 با حضور هاتف علیمردانی 

محل تمرین: استودیوی کاروان 
مونترال



فیلم التاری
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش 
رفت

فیلم رگ خواب )اکران 1(
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش 
رفت

فیلم رگ خواب )اکران 2(
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش 
رفت

فیلم لونه زنبور
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش 
رفت

فیلم نگار
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش 
رفت

فیلم اکسیدان
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

بلیت ها فروش  میزان فروش: 80 درصد 
رفت

فیلم زرد
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 
میزان فروش: ۷0 درصد سالن سینما 
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فیلم ملی و راه های نرفته اش 
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش رفت



فیلم گشت 2
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

بلیت ها فروش  میزان فروش: ۵0 درصد 
رفت

فیلم برادرم خسرو
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

میزان فروش: صد در صد بلیت ها فروش 
رفت

فیلم تیک آف
محل اکران: سینما دو پارک مونترال 

بلیت ها فروش  میزان فروش: ۵0 درصد 
رفت

فیلم وارونگی 
محل اکران: سینما دو پارک 

مونترال 
صد  در  صد  فروش:  میزان 

بلیت ها فروش رفت

فیلم من
داالر  سینما  اکران:  محل 

مونترال 
صد  در  صد  فروش:  میزان 

بلیت ها فروش رفت

فیلم آباجان
محل اکران: سینما دو پارک 

مونترال 
صد  در  صد  فروش:  میزان 

بلیت ها فروش رفت

فیلم سالم بمبئی
محل اکران: سینما دو پارک 

مونترال 
صد  در  صد  فروش:  میزان 

بلیت ها فروش رفت
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مستندهای اکران شده
هفتاد و شش دقیقه و پانزده ثانیه با کیارستمی - من می خوام شاه بشم - انتهای خیابان پاستور - سه گانه در غربت - بردبرد
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مغزهای   :2018 سال  مونترال  در  ایرانی  فیلم  اکران  آخرین  به  نگاهی 

کوچک زنگ زده / چوپان خوب مرده  است!
هومن  کارگردانی  و  نویسندگی  به  زنگ زده  کوچک  مغزهای  فیلم 
سیدی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران نیز در تاریخ 
یکشنبه 16 دسامبر در سالن شماره یک سینمای دو پارک مونترال اکران 
شد که از یک هفته قبل تمامی بلیت ها به فروش رسید و متاسفانه عده 

زیادی از عالقمندان به سینما، تماشای این فیلم را از دست دادند. 
“می گن اگه چوپان نباشه گوسفندا تلف می شن یا گم می شن یا گرگ 
بهشون می زنه یا از گرسنگی می میرن چون مغز ندارن، هرکسی که مغز 

نداره به چوپان احتیاج داره، یه چوپان دلسوز.”
»مغزهای کوچک زنگ زده« در مورد سه برادر است؛ شکور و شاهین و 
شهروز.  شکور)فرهاد اصالنی( برادر بزرگتر است و البته جای پدر منفعل 
خانواده را پر می کند او یک آشپزخانه )مواد مخدر( دارد. آنها در حلبی آباد 

زندگی می کنند.
بازیگران فیلم: نوید محمدزاده – فرهاد اصالنی – فرید سجادی حسینی 
– نازنین بیاتی – نوید پورفرج – مرجان اتفاقیان – الدن ژاوه وند – هومن 

سیدی
فیلم مغزهای کوچک زنگ زده برنده سیمرغ بلورین در بخش های: بهترین 
از نگاه هنر و تجربه – بهترین  از نگاه تماشاگران – بهترین فیلم  فیلم 

فیلمنامه – بهترین صداگذاری
بهترین   – فیلم  بهترین  بخش های:  در  بلورین  سیمرغ  دریافت  نامزد 
کارگردانی – بهترین بازیگر نقش اول مرد – بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد – بهترین بازیگر نقش مکمل مرد – بهترین فیلمبرداری – بهترین 

تدوین – بهترین صدابرداری – بهترین طراحی لباس
درباره فیلم مغزهای کوچک زنگ زده

شکور بچه های بی خانمان را می خرد و پرورش می دهد تا بعدا در خدمت 
آشپزخانه باشند، او سال هاست شاهین را در آشپزخانه خودش دارد اما 
به او پر و بال نمی دهد. شاهین )نوید محمدزاده( البته کمی خل وضع 
می زند، از آن طرف شهروز با سن کم موقعیت بهتری دارد، شهره هم که 

خواهر خانواده است مسائل خودش را دارد، این همه  داستان نیست…
اثری  با  که  است  مهم  آن جهت  از  زنگ زده  کوچک  مغزهای  فیلم  نقد 
که  هستیم  روبرو  ایران  سینمای  اخیر  سال های  فیلم های  با  متفاوت 

را  خودش  داستان  و  روایت 
سیاه نمایی  به  آلوده شدن  بدون 
می کند.   روایت  شعارزدگی  و 
قرص  تقریبا  فیلمنامه  همچنین 
قوی  بازی  کنار  در  محکمش  و 
اثری  به  تبدیل  را  آن  بازیگران، 
شایسته  که  کرده است  دیدنی 

تقدیر است.
پس از سیزده، اعترافات خطرناک 
این  هیاهو،  و  خشم  و  من  ذهن 
سینمای  حاِل  متوازن ترین 
و  دارد  فرم  هم  است.  سیدی 
کوچک  »مغزهای  داستان.  هم 
پرتحرک  حرکات  با  زنگ زده«، 
دوربینی بازیگوش شروع می شود.

است،  جوش  و  جنب  پر  دوربین  ابتدایی،  دقایق  در 
برخالف روایتی که کمی دستپاچه و سردرگم است و این 
سردرگمی تا پایان یک سوم ابتدایی فیلم می ماند. یعنی 
یا  مسعود  یا  داریم  شاهین  درباره  داستانی  نمی دانیم  ما 
زاده(  محمد  )نوید  شاهین  به  دیر  کمی  روایت  و  شکور 

نزدیک می شود.
»مغزهای کوچک زنگ زده« مثل دیگر فیلم های سینمایی 
امروزه سینمای ایران دچار ورطه تکرار نشده و در ژانرها 
نمی گیرد.  قرار  سینما  روزهای  این  تکراری  و سبک های 
اخیر  سال های  در  ایران  در  ساخته شده  فیلم های  عمده 
یا پیرو سبک و سیاق فیلم های فرهادی بوده اند و یا آثار 
شعارزده ای هستند که در قالب یک درام اجتماعی، ژانری 

شبه مستند به خود می گیرند.
فیزیکی  خشونت  لزوما  نه  است.  خشونت  فیلم  کلیدواژه 
که طبعا آن را هم می بینیم. بلکه خشونتی که در سرشت 

آدم ها بر اثر سختی زندگی نهادینه شده است.
است.  مبراست شاهین  غائله کمی  این  از  تنها کسی که 
شاید چون شکور به او میدان نمی دهد. مدت کوتاهی که 
شکور در زندان است شاهین این فرصت را پیدا می کند 
تصمیم  می تواند  شده است.  چوپان  تصورکند خودش  که 
بی مغز  گوسفندهای  که  اینجاست  واقعیت  اما  بگیرد. 
نماد یک آدم  باقی می مانند. شاهین  همیشه همان  طور 

شکست خورده است. شاید هم چوپان خوب مرده  است!
»مغزهای کوچک زنگ زده« تا تبدیل شدن به یک شاهکار 
چیزی کم دارد. چیزی که نمی شود دقیق رویش انگشت 
گذاشت. ممکن است به جهان بینی کارگردان مربوط باشد.

»مغزهای کوچک زنگ زده« آن  قدر فیلم خوبی شده است 
که دلمان بخواهد کار بعدی هومن سیدی را ببینیم. جایی 
که بتواند مثل همین فیلم بازیگوشی های تصویری اش و 
الهاماتش از سینمای جهان را با قصه و شخصیت به تعادل 
برساند و عالوه بر این یک قدم جلوتر برود؛ صاحب جهان 

بصری و محتوایی بشود که فقط مال خودش است.
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مد در زمستان

1- الگوهای حیوانی

یکی از راه های نشان دهنده زنان قدرتمند و مستقل در این فصل، 

استفاده از طرح های حیوانی پلنگی ،گورخری و ….  است.

در در این فصل ترند لباس های چرم در رنگ ها و مدل های مختلف بسیار 2- لباس های چرم هم  و  روزانه  استایل  در  هم  می توانید  شما  و  شد  خواهد  مهمانی های خود از آن استفاده کنید.دیده 



3- شنل ها
زنان  قدرت  نشان دادن  راه های  از  دیگر  یکی 
زیرا  است.  زمستان  ترند  در  شنل  از  استفاده 
و….  ،پرنسس  قهرمان  سوپر  احساس  شنل ها 

را به خوبی القاء می کنند.

۷- لباس های پیله دار
دامن های  که  می کردند  تصور  همه  چه  اگر 
خداحافظی  مد  دنیای  از  دارند  کم کم  پیله دار 
ترندهای جدید مشخص  با آمدن  اما  می کنند، 
شد که آنها همچنان جایگاه خود را در دنیای 

مد حفظ کرده اند.

4- پارچه های نقره ای
به  که  براق  نقره ای رنگ  پارچه های  از  استفاده 
نظر برخی نشان دهنده زره هستند نیز یکی از 

ترندهای فصل جدید هستند.

روی  بر  لوگو  از  استفاده   -8
لباس ها

و  لباس ها  روی  بر  لوگو  از  استفاده  به  دیگر 
که  همان طور  و  کرده ایم  عادت  اکسسوری ها 
مشاهده خواهید کرد این بار لوگوها در سایزهای 
خواهند  دیده   … و  پولیورها  روی  بر  بزرگ تر 

شد.

۵- پالتوهای اور سایز
اورسایز  پشمی  پالتوهای  نیز  زمستان  ترند  در 
جایگاه ویژه ای دارند و شما به راحتی می توانید 

از آنها استفاده کنید.

9- لباس های چندالیه
زمستان امسال دیگر احساس سرما نخواهید کرد 
زیرا در ترند جدید پوشیدن لباس ها بر روی هم 

بسیار دیده می شود!

www.varune.com/

6- استفاده از تناژهای رنگ قهوه ای با الهام از دهه ۷0 میالدی
استفاده از تناژهای رنگ قهوه ای مانند بلوطی ، شکالتی و…. یکی دیگر از ترندهای این فصل هستند.











برترینکسبوکارهایایرانیشهرمونترالدرسال

2018برایاستفادهدرسال201۹مشخصشد.
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نظرسنجی، ترین ها در کسب و کارهای ایرانی مونترال 
ساعت 23:۵۹ یکشنبه نهم دسامبر پس از یک ماه به 

اتمام رسید. 
این سومین سال پیاپی است که مجموعه رسانه هدهد 
برای  را  نظرسنجی  این  مونترال،  بیزینس  با همکاری 
انتخاب بهترین کسب و کارهای ایرانی در شهر مونترال 

برگزار می کند. 
این نظرسنجی در گروه 24 هزار نفری بیزینس مونترال 
تخصصی  مجازی  جامعه  بزرگ ترین   – فیسبوک  )در 
ایرانیان ساکن در  را  ایرانیان مونترال( که اعضای آن 
مونترال تشکیل می دهند با اطالع رسانی رسانه هدهد 

کانادا، برای سومین سال متوالی انجام پذیرفت.
نظرسنجی  اکنون که یک  است،  معتقد  این مجموعه 
از یک جامعه آماری کوچک تر ساکن در مونترال که 
در نظرسنجی شرکت کردند و یا توان شرکت داشتند 
انجام پذیرفته، چنانچه نظرسنجی در سطح کل عموم 
جامعه نیز برگزار شود باز نتایج به همین ترتیب خواهد 
اساس  داد.  نخواهد  رخ  نتایج  در  زیادی  تغییر  و  بود 
علمی  تحقیقات  مانند  دقیقا  آماری  جامعه  روند  این 
کوچک تر  آماری  جامعه  یک  از  کانادا  دانشگاه های 

مشخص شده است. 
بنا بر همین اساس نتایج اعالم شده نیز براساس همین 
ایرانی  کارهای  و  کسب  بهترین  به عنوان  نظرسنجی 

مونترال در سال 2018 از نگاه رسانه هدهد کانادا و بیزینس مونترال 
می باشد.

همچنین بر اساس این نظرسنجی موارد زیر نیز الزم به توضیح است: 
یک: هیچ اجباری برای عضوشدن در شبکه مجازی بیزینس مونترال 
وجود نداشت و این نظرسنجی از اعضای این مجموعه با اطالع رسانی 

رسانه هدهد صورت پذیرفت. 
دو: متاسفانه تعداد زیادی از حوزه ها وجود داشتند که به دلیل سطح 
رقابت پایین در نوع کسب و کار،  انجام این نظرسنجی در حوزه آنها 

میسر نشد.
سه: گزینه های نظرسنجی در هر حوزه بیشتر توسط مخاطبین اضافه 
گردیده و برگزارکنندگان نقشی در آن نداشتند، لذا ممکن است کسب 

و کارهایی وجود داشته باشند که حتی نام آنها ذکر نشده باشد. 
چهار: متاسفانه به دلیل اتفاق تلخی که برای رستوران ایرانی انیکس 
رای گیری  گزینه های  جزو  بازگشایی  زمان  تا  مجموعه  این  داد،  رخ 

محسوب نمی گردد.
پنج: اداره مجموعه بیزینس مونترال کامال متفاوت می باشد و اساسنامه 
و مرامنامه خود را در گروه به صورت عمومی منتشر کرده است تا  برای 

همگان قابل مشاهده باشد. 
این  برای  تبلیغات  به  اقدام  کارها  و  کسب  از  زیادی  تعداد  شش: 
از مشتریان خود در طول زمان  نظرسنجی کرده اند و عده دیگر نیز 
رای گیری خواسته بودند که به آنان رای دهند.  قطعا در هر رقابت و 
رای گیری، تبلیغات صحیح و حرفه ای بالمانع می باشد و امری کامال 

بدیهی است. 
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تاثیر  آن  نتایج  و  نظرسنجی  این  هفت: 
گرامی  مخاطبین  انتخاب  در  مستقیمی 
برای استفاده از خدمات آن کسب و کار، 
در سال 201۹ دارد و به همین مناسب 
به  گذشته  سالیان  مانند  یادبودی  لوح 
منتخبین این نظرسنجی ارایه می  گردد. 

و  کسب  بهترین  لیست 
در  مونترال  ایرانی  کارهای 
استفاده  برای   2018 سال 
نگاه رسانه  از  در سال 2019 

هدهد کانادا: 

هدهد  رسانه  نگاه  )از  مونترال  در  ایرانی  سوپرمارکت  بهترین 
مشتری مداری،  اجناس،  کیفیت  معیارهای  با  مونترال(  بیزینس  و 

مدیریت و قیمت کاالها
 سوپر مارکت البرز 

بیزینس  و  نگاه رسانه هدهد  )از  مونترال  ایرانی در  بهترین رستوران 
مونترال( با معیارهای کیفیت غذا، مشتری مداری، مدیریت و قیمت 

رستوران ایرانی هما
بهترین خدمات آرایشی و بهداشتی ایرانی در مونترال )از نگاه رسانه 
کار،  کیفیت  معیارهای  با  بانوان  ویژه  مونترال(  بیزینس  و  هدهد 

مشتری مداری، مدیریت و قیمت مناسب 
 Sona and Sara برای سومین سال متوالی

بهترین خدمات آرایشی و بهداشتی ایرانی در مونترال )از نگاه رسانه 
کار،  کیفیت  معیارهای  با  آقایان  ویژه  مونترال(  بیزینس  و  هدهد 

مشتری مداری، مدیریت و قیمت مناسب 
Mohsen Barber برای اولین بار

نگاه  )از  مونترال  در  )صرافی(  ارز  تبدیل  و  انتقال  خدمات  بهترین 
رسانه هدهد و بیزینس مونترال( با معیارهای صداقت، مشتری مداری، 

مدیریت و مسئولیت پذیری 
برای سومین سال متوالی صرافی آپادانا با مدیریت آقای خلیفی 
بهترین خدمات ترجمه و دارالترجمه ایرانی رسمی عضو سازمان نظام 
مترجمان کبک در مونترال )از نگاه رسانه هدهد و بیزینس مونترال( 
با معیارهای کیفیت ترجمه، مشتری مداری، مدیریت، قیمت و تعهد 

زمانی مناسب
برای دومین سال متوالی دارالترجمه نوشاد جمال به مدیریت 

محمدرضا نوشاد جمال
هدهد  رسانه  نگاه  )از  مونترال  در  ایرانی  امالک  مشاور  بهترین 
مدیریت،  مشتری مداری،  صداقت،  معیارهای  با  مونترال(  بیزینس  و 

مسئولیت پذیری و پیگیری باال 
سرکار خانم آرزو گتمیری 

نگاه  )از  مونترال  در  هواپیما  بلیط  فروش  خدمات  بهترین 
مسئولیت پذیری،  معیارهای  با  مونترال(  بیزینس  و  هدهد  رسانه 

مشتری مداری، مدیریت و قیمت مناسب
سرکار خانم ناهید پاکروان )الزم به توضیح است که نامبرده در شهر 
تورنتو ساکن می باشد اما خدمات خود را به صورت کامل در مونترال 
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متقاضیان  و  می کند  ارایه  نیز 
زیادی نیز در شهر مونترال دارد( 
بیزینس  گروه  درباره 

مونترال: 
بیش  با  مونترال  بیزینس  گروه 
در  فعالیت  سابقه  سال   ۵ از 
بزرگترین  از  یکی  مونترال  شهر 
صفحات  شناخته شده ترین  و 
کانادا  مونترال  ایرانیان  مجازی 
مختلف  برنامه های  که  می باشد 
از  می بیند.  تدارک  را  زیادی 
برگزاری  برنامه ها  این  جمله 
علمی،  مختلف  سمینارهای 
همچنین  و  مهاجرین  راهنمایی 
تمامی امکاناتی که یک NGO همبستگی ایرانیان مونترال 
را در جهت  بتواند گام مهمی  تا  نیاز دارد می باشد،  به آن 
و  علمی  سطح  ارتقاء  و  یکدیگر  به  ایرانیان  یاری رسانی 

آموزشی آنان در شهر مونترال کانادا بردارد. 
آن  ارزشمند  آرشیو  این گروه  در  پراهمیت  موارد  از جمله 
مختلف  موارد  ترجمه  از  فارسی  فایل  صدها  با  که  است 
قدیمی تر،  مهاجرین  تجربیات  تا  کانادا  شرق  در  زندگی 
تکمیل شده. روزانه تعداد زیادی از این فایل ها که با زحمت 
بسیار جمع آوری شده، توسط مخاطبین این گروه به رایگان 

دانلود می شود. 
و  از کسب  گروه حمایت  این  پراهمیت  برنامه های  از  یکی 
نوعی  به  بتوان  تا   می باشد  مونترال  ایرانی  معتبر  کارهای 
به  مونترال،  ایرانیان  اقلیت  در  بیشتر  مالی  ایجاد چرخه  با 
ایرانیان در مونترال  اشتغال و سطح کمی و کیفی زندگی 
کمک شایانی کرد. از این رو در یکی از برنامه های حمایتی 
عنوان  با  نظرسنجی  یک  برگزاری  به  اقدام  ساله  هر  خود 
“بهترین های سال” می کند، که مسئولیت  اطالع رسانی آن 

با رسانه هدهد کانادا می باشد.
دست اندرکاران  دخالت  بدون  کامال  که  نظر سنجی  این  در 
این گروه صورت می گیرد، افراد می توانند به کسب و کارهای 

مختلف در هر حوزه، رای دهند.
الزم به توضیح است که رسانه هدهد کانادا در برنامه ای از 
منتخبین دعوت ویژه به عمل خواهد آورد و لوح یادبودی 
از  نشان  که  کرد  خواهد  اعطاء  آنان  به  هرسال  مانند  را 
اعتبار باالی آن کسب و کار در نزد مخاطبین خود دارد و 
برای استفاده ازخدمات این کسب و کارها در سال 201۹ 

رخ نمایی خواهد کرد. 
همچنین الزم به ذکر است که این ایده اولین  بار توسط این 
 threebestrated معتبر  مجموعه  از  الهام گیری  با  گروه 
در کانادا صورت گرفت که هرساله با استقبال زیادی روبرو 

می گردد. 



بهترین کتاب های جهان

در زمینه تکنولوژی )۲(
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خطرات،  مسیرها،  ابرهوش:  کتاب 
استراتژی ها

احتماال سخت ترین کتاب در لیست بهترین کتاب های 
جهان در زمینه تکنولوژی که به شما معرفی کردیم، 
این کتاب فیلسوف سوئدی، نیک بوستروم است که در 

سال 2014 به چاپ رسید.
او در این کتاب استدالل می کند که در نقطه ای که 
عمومی  عقل  حسب  بر  انسان ها  مغز  از  ماشین  مغز 
برتری پیدا کند، بشریت به عنوان حیات غالب بر روی 

زمین غرق می شود.
علمی  داستان  یک  شبیه  کتاب  این  می رسد  به نظر 
پیشرفت های  از  دالیلی  بوستروم  اما  باشد،  تخیلی 
کامال  که  می کند  بیان  را  مصنوعی  هوش  در  بزرگ 
ماشین های  که  است  معتقد  او  متقاعدکننده است. 
را  خود  توانایی های  می توانند  هوشمند  و  پیشرفته 
سریع تر از دانشمندان بهبود دهند و این می تواند یک 

فاجعه برای انسان ها باشد.

کتاب ماشین، پلتفرم، جمعیت: تصویری از آینده 
دیجیتالی ما

اندرو مک آفی و اریک بری نیوالفسون، محققان MIT که در گذشته، 
کتاب »عصر ماشین دوم« را با جزئیات دقیق در مورد چگونگی تغییر 
تکنولوژی مدرن در کسب  و کار و اقتصاد نوشته اند، نویسندگان یکی 
دیگر از موارد لیست بهترین کتاب های جهان در زمینه تکنولوژی ما 

هستند.
آنها در این کتاب سه مبحث هوش مصنوعی، محصوالت و سیستم های 
به  را  خوبی  بسیار  اطالعات  و  می کنند  بررسی  را  جمعیت  و  عامل 
این  خواندن  می دهند.  فناوری  دنیای  در  کوچک  کارهای  کسب  و 
کتاب برای هرکس که می خواهد در زمینه فناوری شروع به کار کند، 

ضروری است.
کتاب جنایت های آینده

آمدید.  خوش  تکنولوژی  جنایت های  جدید  شگفت انگیز  دنیای  به 
دنیایی که در آن سارق ها جای خود را به هکرها می دهند و قربانی 
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می تواند هر یک از ما کاربرانی باشد که در دنیای مجازی و اینترنت 
فعال است.

برای روشن سازی روش  پلیس گشت سابقی است که  مارک گودمن 
تبهکاران و تکنیک های تروریستی کتاب جنایت های آینده را نگاشته 
شرکت  داستان  از  می زند؛  مثال  را  اینترنتی  جرایم  هزاران  او  است. 
اوکراینی نوپایی که در ظاهر یک نرم افزار آنتی ویروس کامال جدید را 
می فروخته و دست آخر یک سازمان تولیدکننده جاسوس افزارها از آب 

درمی آید تا ماجرای بدن انسان که قابل هک کردن است!
این کتاب که یکی دیگر از اعضای فهرست بهترین کتاب های جهان 
در زمینه تکنولوژی است، طوالنی، اما بسیار قانع کننده است و موجب 
می شود تا با بسیاری از تهدیداتی که در دنیای اینترنت با آن روبرو 
هستیم – از حمالت سایبری به شرکت ها و سرقت هویت آنالین گرفته 

تا هک کردن دستگاه های هوشمند و غیره – آشنا شویم.
گودمن در دو فصل انتهایی کتاب می گوید چگونه می توان تاثیر چنین 
تبهکارانی را محدود کرد و از ما می خواهد همان گونه که با بیماری های 
واگیردار در سالمت عمومی برخورد می کنیم، افسار جرایم اینترنتی را 

به دست بگیریم و نگذاریم گسترش پیدا کند.

اپل،  آمازون،  مخفی   DNA :چهارم کتاب 
فیس بوک و گوگل

آمازون، اپل، فیس بوک و گوگل به عنوان شرکت هایی شناخته می شوند 
که همه اهالی دنیای فناوری از آنها به عنوان موفق ترین ها یاد می کنند. 
برای  گالووی  اسکات  توسط  این چهار شرکت  موفقیت  داستان  حاال 

شما بازگو می شود.
گالووی به جای آنکه فقط یک داستان را برای هر شرکت شرح دهد، از 
دانش کسب  و کارش با ریزبینی هرچه تمام استفاده کرده و به صورت 
می دهند،  انجام  آنچه  مورد  در  شرکت  هر  رویکرد  تشریح  به  قانونی 

می پردازد.
استراتژی و چالش های منحصربه فرد هر  وی در مورد قدرت، ضعف، 
شرکت صحبت می کند. در نتیجه به شما این امکان را می دهد که از 
در  کنید.  بهره برداری  در شرکت خود  موفقیت  به  رسیدن  برای  آنها 
هر صفحه از این کتاب که یکی از بهترین کتاب های جهان در زمینه 

تکنولوژی است، نکته کلیدی برای یادگرفتن وجود دارد.

www.click.ir/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

دور ایران تو خط بکش
 بابا خط بکش

وقتی حرف از محسن نامجو به میان میاد باید همه چی 
رو عمیق تر از آنچه که به نظر میاد ببینید!  آهنگ خط 
در  هشت،  سیزده  آلبوم  از  اثری  نامجو  محسن  از  بکش 
سال 2012 منتشر شد. از آنجایی که همه ما زمانی که 
چرا  که  می کردیم  فکر  این  به  مدتی  کردیم  مهاجرت 
فکر  موضوع  این  به  قبلش  باید  البته  کردیم؟  مهاجرت 
راهی  یا  نمی گذاشت  خارج  جذابیت های  ولی  می کردیم 
اما به نظر می آید محسن  این نداشتیم )حاال بماند(  جز 
تصمیم  نهایت  در  و  داشته  رو  دغدغه  همین  هم  نامجو 

خود را می گیرد. حال به تحلیل این قطعه می پردازیم:
پیشنهاد می کنم موزیک ویدیو این کار رو یک بار ببینید!
خب، ابتدای آهنگ رو با یه پیش درآمد در دستگاه سه گاه 
تمام  قطعه ای  )سه تار(،  نامجو  معروف  ساز  با  می شنویم، 
قد ایرانی و خیلی ایرانی ... اگر بخواهم نقل قول کنم از 
روح اهلل خالقی در مورد  دستگاه سه گاه "دستگاهی بسیار 
غمگین است که گویی ناله های جانسوز آن ریشه و بنیاد 
آدمی را از جا می کند و از راز و نیاز عاشقان دوری کشیده 
این  در  دقیقا  می کند".  گفتگو  بینوایان  بیچارگی  از  یا 
حال و هوا نامجو می خواند و اینجا نامجو عجیب و غریب 

محزونه:
ندیدم هیچ اشراق، اشراق و تحول

که دهدم پاسخ، یا دهد تحمل
ندیدم هیچ اشراق، اشراق و تحول

که دهدم پاسخ تا کنم تشکر
ما که راِه رفته ایم، باد از که می گذرد

ما که دل شکسته ایم، یاد از که می حجرد
ما که راِه رفته ایم، باد از که می گذرد

ما که دل شکسته ایم، یاد از که می حجرد
طلوع  نمای  است.  ویدیو  آغازین  نمای  طلوع،  تصویر 
خورشید، مفهوم شرق را به ذهن متبادر می کند. اشیایی 
هستند.  شرقی  کاماًل  می شوند  داده  نشان  ادامه  در  که 
»ندیدم هیچ  در  ترانه  آغازین  عبارت  در  »اشراق«  کلمه  
اشراق« با کلمه  »شرق« جناس دارد. اما کلمات »هیچ« 
می کنند؛  بزرگ  نفی  یک  آماده   را  مخاطب  »ندیدم«  و 
پاسخی  هرگونه  وجود  عدم   بر  تأکید  با  که  بزرگی  نفی 
اشراق شاخه ای  از سوی دیگر  اشراق شروع می شود.  در 

ازعلم فلسفه است و سهرودی بنیان گذار این نظریه است/برای آنان که 
نمی دانند فلسفه اشراق چیست.

و  هستی  عناصر  و  آمده است  وجود  به  نور  از  هستی  می گوید  اشراق 
بعضی  منتها  نمی باشد.  اشراق  جز  لذا جهان  می تابند.   هم  به  انسان ها 
از نورها رقیق است و برخی غلیظ.  برخی از انوار، ذرات پراکنده دارد و 
پاره ای دیگر دارای ذرات متراکم هستند و همان گونه که نورهای قوی 
انوار قوی تابش دارند.  بر ضعیف می تابند، نورهای ضعیف هم به سوی 
انسان هم از این قاعده مستثناء نیست و به دیگران می تابد، همان گونه 

که نورهای دیگران به او می تابد. 
خوب که نامجو شکایتش در دستگاه سه گاه تمام می شود ، به سرعت به 
از که می گذرد« در  باد  رفته ایم،  راه  نقطه  عطف خود می رسد: »ما که 
»گوشه مویه« که نقطه  عطفی  از دستگاه سه گاه است خوانده می شود. 
گوشه  مویه عالوه بر ایجاد فضای تعلیق، مقدمه ای ست برای تغییر تنالیته 
)معموالً حرکت به مخالف سه گاه یا شور(. اما نامجو نه به مخالف سه گاه 

می رود و نه اساساً به هیچ دستگاه ایرانی دیگر. 
 Sway ناگهان مکث می کنیم و یک تصمیم عظیم می گیریم و ملودی
رو در گام  "ر مینور" می شنویم، گامی تمام غربی و در نقطه تلفیق این 
دو موسیقی از سه گاه به ر مینور یه سکته عظیم داریم و سازهای غربی 
مثل سینتی سایزر و گیتار همه ، نامجو )سه تار نامجو( را در بر می گیرند و 
انگار که سه تار نامجو، غرق در غرب می شود و موسیقی نامجو و سه تارش 
همه با هم مهاجرت می کنند. با قطع موسیقی دردستگاه ایرانی و آغاز 
تو خط  رو  ایران  »دور  بیت  با  آن  هم زمانی  و  غربی  موسیقی  گام  یک 
مخاطب  دست  روی  را  پاکی  آب  داده،  پایان  داستان  تعلیق  به  بکش« 
می ریزد. به نظر می رسد تکلیف اینجا روشن می شود: پایان مقام ایرانی 
در عنصر موسیقی، »خط کشیدن دور ایران« در شعر، و هم زمانی این دو 
با هجرت زنی که انگار همه  ریشه ها و گذشته ها را در چمدانی با خود 
می برد. همه اینها تصویر منسجم و محکمی از درد هنرمند از هجرت به 



دست می دهد؛ تصویری که تقریباً هم زمان با تمام تکرارهای »دور ایران 
رو تو خط بکش« تکرار می شود. ...

دوِر ایران  تو خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش
تف و  لعنت به این سرنوشت، سرنوشت، خط بکش
دوِر ایران  تو خط بکش، بابا خط بکش، خط بکش
تف و لعنت به این سرنوشت، سرنوشت، خط بکش

 حاال دوباره ویدیو کلیپ را ببینید ...
نامجو در این پرتره، وطن را در حال هجرت از هنرمند نشان می دهد، و 
نه هنرمند را در حال هجرت از وطن. نگاه دلسرد هنرمند هنگام گفتن 
از  ناشی  سرخوردگی  است؛  سرخوردگی  سر  از  بکش«  »خط  مونولوگ 
متارکه.  از  مقابل  طرف  منصرف کردن  برای  ناموفق  و  مکرر  تالش های 

به  را  ناگزیر که سرنوشت محتومی  متارکه   
صدایی  و  نگاه  با  می کند  تحمیل  هنرمند 

بغض آلود زمزمه می شود.
در پارت دوم آهنگ که عجیب و غریب ترین 
بخش   این  اگر  که  است،  آهنگ  بخش 
در  ندهد  قلقلک  رو  آدم  بغض  اندکی 
در  کرد!  باید شک  در خود  احساس  وجود 
سه گاه  دستگاه  به  دوباره  نامجو  بخش  این 
متن  همان  دوباره  و  برمی گردد  خودش 
کسی  انگار    ... می خواند  را  آهنگ  ابتدای 
آن  می کند،  تکرار  را  همیشگی  غرغر  یک 
قدر تکرار می کند که طغیان کند و شروع 
کند به فریادزدن وسط دستگاه سه گاه، که 
اصفهان.  بیات  با  می شه  ترکیب  داره  حاال 
کسی  انگار  می رسه،  شهود  به  کسی  انگار 
از  به درک  انگار کسی  تجاوز رو می پذیره، 
دست دادن می رسه، اونجا که قبول می کنی 
کرده.  فوت  بزرگی  یا  شده،  قطع  رابطه ای 
تلخی ها  و  است  بی شمار  گالیه ها  گرچه 
از  جدایی  )علی هذا(  وجود  این  با  بسیار، 

ایران برای هنرمند همچون رفتن جان از بدن است )آوخ چه کنم جانم 
رفت(. گالیه ها نیز به   همان نتیجه  تکراری هرباره می انجامند: »دور ایران 
رو تو خط بکش«؛ و این بار سرخورده تر از بار پیش، همچون کسی که 
آخرین تالشش نیز بی ثمر مانده. دیگر موسیقی به مقام ایرانی و تصاویر 
به نماهای پر آب و رنگ ایرانی برنمی گردد. موتیف اصلی موسیقی   همان 
موتیف وام گرفته از ترانه  »کوئین سرا« باقی می ماند. تصاویر، چیزی جز 
نماهای خاکستری غربت نشان نمی دهد. سه تاری که موسیقی را شروع 
کرده بود، به  دست رهگذری غریبه سپرده می شود و هنرمند در فضایی 
بااکراه ادامه می دهد و نمای پایانی هم تصویر غروب  غریب راه خود را 

است.
در این سیر عاطفی، این متن رو می شنویم:

این مادر میهن بیوه شد، مشکل داشت
شیر تفاخر هم مسموم بود، پشگل داشت

صبر از پاچه ام در رفت، عشق در دلم َسر رفت
از اوِل هر صبح، حوصله مون َسر رفت

علی هذا آوخ، چه کنم جانم رفت

علی هذا آوخ، چه کنم جانم رفت

علی هذا آوخ، چه کنم جانم رفت
علی هذا آوخ، چه کنم جانم رفت

دست به هر جای جهان که کشیدیم
ُسر بود و باال رفتن مشکل

هیچ  بادامکی بر سفره  ما نگذشت
هیچ کار معلوم نشد

به باد رفتیم، بر هر چه که وزیده بود قبل از ما
وزیده بود باِد فنا

دست به هر چیز زدیم، تکاِن ضربات تن بود
چند بار لرزیدیم؟ چند بار؟

چند بار گزش زنبور شد این کودکی را
چند بار آخ گفتیم آن گونه که دل گریست

چرا شتر رنج همیشه اینجا خوابید
چرا شتر رنج همیشه اینجا خوابید
چرا شتر رنج همیشه اینجا خوابید

پذیرش  و  اعتراض  و  شهود  این  از  بعد  و 
دوباره، همون گام "ر مینور" ملودی آهنگ 
Sway. این بار از بیات اصفهان به ر مینور 
این  اما  هستند،  هم  تلفیق  قابل  کمی  که 
بار راحت تر از دفعه قبل این انتقال صورت 

می گیرد.
حاال دوباره نامجو دور ایران رو خط می کشه 

با ترجیع بند ترانه ...
بعد از تکرار مکرر این ترجیع بند،  حاال کم کم 
ملودی اصلی رو با ساز غربی ویولن سل که 
و  می شنویم  می شه،  داره  سه تار  جایگزین 
دوباره همان آهنگ غربی.  در نسخه اصلی غربیش مضمون متن ترانه 
این بود که "مرا بچرخان و برقصان و بتابان و اینها"  و حاال نامجو وسط 
این آهنگ داره همین آهنگ رو با سه تار می زنه، صدای سه تار در البه الی 
سازها و ملودی غربی در حال هم نوازی )هرچند سوزانگیز(،  تصوری از 
پذیرش این حقیقت داره که تقدیر این بوده و این تقدیر الیتغیر است و 

باید پذیرفت. 
چند بار لرزیدیم ؟؟؟؟ چند بار؟؟؟؟؟

چند بار گزش زنبور شدیم ؟؟؟؟
چند بار آخ گفتیم آن گونه که دل گریست 

این متن کوششی بوده بر تحلیل این اثر و برگرفته و جمع آوری شده از 
پادکست کرن اثر آقای بردیا دوستی، مقاله پژوهشی چاپ شده در رادیو 
زمانه در تاریخ مهر 13۹1 با نام خط بکش )پرتره محسن نامجو( و کانال 

. music is my life تلگرامی
www.fa.wikipedia.org/
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www.radiozamaneh.com/



ماسکی که راز اصلی زیبایی پوست
 زنان ترکیه ای است

با وجود اینکه ترکیه یکی از تولیدکنندگان مهم مواد آرایشی و بهداشتی است، اما خانم های ترکیه برای زیبایی به دنبال راه های ساده و طبیعی 
می گردند. درست است که هر فرهنگی تعریف خود را از زیبایی دارد و زنان ترکیه هم مانند هر زن دیگری در این دنیا می خواهند زیبا باشند اما تقریبا 

منشا همه زیبایی آنها در آشپزخانه های شان است. 
هیچ تردیدی وجود ندارد که زیبایی در زنان ترکیه آمار باالیی دارد. درست است که بخش اعظمی از رنگ موها، رنگ چشم و صورت آنها به ژنتیک مربوط 
می شود، اما صرف نظر از ژنتیک، آنها رموز دیگری هم برای زیبایی دارند که تجربه نشان داده است تاثیر منحصربه فردی در زیبایی دارد. برخی از این راه ها 

و راهنما یی های زیبایی زنان ترکیه را شما هم می توانید امتحان کنید.

را  پوست  فندق،  روغن 
مرطوب می کند

می شود  تولید  ترکیه  در  فندق  روغن 
روغن  دارد.  مناسبی  بسیار  قیمت  و 
این  از  و  نیست  چرب  چندان  فندق 

نظر برای پوست های چرب بسیار مناسب است و نه 
 تنها باعث مرطوب شدن پوست بلکه باعث ایجاد رنگ مناسب 

پوست هم می شود.

تامین  را  ویتامین  لیمو 
می کند

را  لیمو  یا زیر دوش- یک  وقتی در حمام هستید 
به دو نیم تقسیم کنید و آن را روی صورت تان بمالید. 

چشم هایتان  به  را  آن  لیمو  از  استفاده  حین  باشید  مراقب 
نزنید. این کار حتی بهتر از تمام کرم های گران قیمت 

بعد  می کند.  ویتامین C عمل  حاوی 
صورت  روی  خوبی  به  آرایش  آن  از 

می نشیند.

صابون سیاه پوست را تازه 
می کند

حمام  به  که  می روند  حمام هایی  به  ترکیه  زنان 
ترکیه معروف است و از قرن ها پیش متداول است. این 

بلکه  می کند  ابریشمی  و  را صاف  پوست شان  نه  تنها  حمام 
باعث بازشدن منافذ پوست برای تعریق هم می شود. 
یک صابون خاص سیاه وجود دارد که تقریبا در همه 
پاک کردن  باعث  و  است  دسترس  در  دنیا  جای 
عمیق پوست  شده، مثل اسکراب عمل می کند. 
که  دید  خواهید  صابون  این  از  استفاده  با 
پوست مرده تان شسته شده و جای آن را 

پوست تازه و جدید می گیرد.

محکم  را  ناخن ها  ماست 
می کند

را  خوشمزه  ماست  معنی  واقعا  ترکیه  مردم 
می فهمند، به همین دلیل است که همیشه یک 
هست.  غذایی شان  وعده های  همراه  آن  از  ظرف 
ماست  خوردن  مزایای  که  ندارد  تعجب  جای  هیچ 

اما واقعیت این  در هضم غذا یک دلیل مهم مصرف آن است 
است که ماست برای زنان ترکیه استفاده خارجی هم دارد. 

بسیاری از مردم ترکیه آن را به صورت می مالند یا با 
آب لیمو مخلوط می کنند و روی دست های شان 

سالم  برای  مفید  راه  یک  این  می زنند. 
نگه داشتن دست ها و ناخن هاست.



گالب پوست شان را زنده می کند

زنان ترکیه گالب را خیلی دوست دارند. آنها از این عصاره گل سرخ برای شادابی پوست شان استفاده می کنند. اگر گالب در دسترس نداشته 
باشید، می توانید خودتان آن را تهیه کنید. تنها  چیزی که الزم دارید گلبرگ های رز است که باید در آب بجوشانید و بگذارید سرد شود. اگر 
هم گالب دارید، می توانید آن را روی صورت  و بدنتان اسپری کنید. این کار به فروکش کردن جوش ها کمک کرده،  پوست را در حالت تعادل 

نگه می دارد. بسیاری از دختران ترکیه قبل از آنکه صورت شان را آرایش کنند آن را با گالب مرطوب می کنند.

موم شکر برای موهای زائد

درست کردن موم شکر بسیار ساده است، به طوری که نه  تنها در از بین بردن موهای اضافه بدن موثر است بلکه در الیه برداری پوست مرده هم 
استفاده می شود. دو فنجان شکر سفید را با یک چهارم فنجان آب لیمو و یک چهارم فنجان آب مخلوط کنید و روی گاز بجوشانید. بعد بگذارید 
سرد شود و وقتی به اندازه کافی برای استفاده مناسب بود )اول با انگشت امتحان کنید که سرد باشد( آن را در نواحی که می خواهید موهای 
زائد آن را برطرف کنید بمالید و برخالف جهت رویش موها آن را بکشید. به این ترتیب موها کمتر رشد می کنند و کمتر هم تحریک می شوند. 

روغن  با  سالم  موهای 
زیتون

یک  عنوان  به  را  آن  می توانید 
و  صورت  روی  سالم  مرطوب کننده 
از  می توانید  کنید.  استفاده  بدنتان 

استفاده  نیز  موهایتان  براق شدن  برای  روغن درمانی 
کنید. روغن را به سرتان بزنید و شروع به ماساژ پوست سر و 

موهایتان کنید. بعد آن را با کاله یا حوله پیچیده، برای 
چند ساعت یا کل شب بگذارید روی سرتان بماند. 

صبح روز بعد آن را با آب داغ  بشویید.

مژه های  برای  بادام   روغن 
بلند

کسانی که می خواهند مژه های بلند و تیره داشته 
باشند، باید هر شب از روغن بادام برای مژه ها استفاده 

کنند. یک تا دو قطره از آن را روی انگشت تمیزتان بریزید و 
روی مژه ها بمالید. برای این کار بهتر است از پایه مژه 

به سمت نوک آن حرکت کنید. سعی 
آرامی  به  را  مژه هایتان  ریشه  کنید 

ماساژ دهید.

ماسک عسل

ماسک هایی  بهترین   از  یکی  عسل  ماسک 
حاوی  زیرا  کرد  استفاده  می توان  که  است 

است.  آمینه  اسیدهای  و  ویتامین ها  نمک های معدنی، 
باعث  و  داشته  وجود  باستان  مصر  زمان  از   معجون  این 

مرطوب شدن پوست می شود. اضافه کردن کمی آب لیمو  می تواند 
نتیجه بهتری ایجاد کند.

خاک رس ماسکی طبیعی

از  استفاده  برای  کلئوپاترا  که  زمانی 
از  بود  آمده  ترکیه  به  طبیعی  چشمه های 
خود  بدن  و  صورت  برای  محلی  رس  خاک 
استفاده کرد و نتیجه ای باورنکردنی گرفت. خاک 
می توان  که  می شود  خمیری  به  تبدیل  آب  با  رس 

به صورت ماسک از آن استفاده کرد. این ماسک کمک می کند 
خون در صورت جریان پیدا کند. انجام این کار یک بار در 

هفته توصیه می شود.

www.bartarinha.ir/
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۸ چیزی که درباره 

پابلو پیکاسو نمی دانید
سامه گل زاده

پابلو پیکاسو در 8 آوریل 1۹83 درگذشت و بی شک 
از  به جامانده  آثار  بود.  بیستم  قرن  هنرمند  مهم ترین 
همچون  نفسگیری  آبستره  نقاشی های  جمله  از  او 
گرونیکا، او را به هنرمندی بی رقیب تبدیل کرده است. 
تا امروز تمام موزه های بارسلونا، پاریس و جاهای دیگر 
به او و آثارش اختصاص یافته اند و آثار ارزشمند او در 
در  فروش می رسند.  به  میلیون دالر  حراجی ها صدها 
هنرمند  این  پیکاسو  پابلو  درباره  را  حقیقت   8 ادامه 

تاثیرگذار می خوانید:

عنوان کودک  با  را  او  در خردسالی   .1
اعجوبه می شناختند

ماالگا  ساحلی  شهر  در   1881 سال  در  پیکاسو  پابلو 
او  در جنوب اسپانیا به دنیا آمد. استعداد خارق العاده 
در کودکی به حدی بود که شایع شده بود او پیش از 

حرف زدن، نقاشی کشیدن را آموخت.
در 13 سالگی از پدرش که معلم هنر بود پیشی گرفته 
بود؛ در نتیجه پدرش قلم و پالت خودش را به پیکاسو 

داد و قسم خورد دیگر هرگز نقاشی نکند.
بارسلونا  هنر  مدرسه  برای  پیکاسو  آن  از  پس  کمی 
آزمون  یک ماهه  مراحل  و  فرستاد  پذیرش  درخواست 

ورودی را یک روزه سپری کرد.
بودم  جوان  »وقتی  که:  بود  گفته  پیکاسو  بعدها 
همه  اما  کنم،  نقاشی  »رافائل«  همچون  می توانستم 
عمرم طول کشید تا یاد بگیرم مانند یک کودک نقاشی 

کنم.«

2. پابلو پیکاسو دائم سبک نقاشی اش 
را عوض می کرد

رئالیستی  نسبتا  منظره های  و  پرتره ها  نوجوانی  در 
می کشید. سپس از سال های 1۹01 تا 1۹06 به دورانی 
نامیده  رز  و  آبی  دوره های  که  وارد شد  زندگی اش  از 

می شود. در دوران آبی او فقر را به تصویر می کشد.
در آوریل 1۹04 به فرانسه رفت و در آنجا به وسیله آثار 
امپرسیونیست خود به شهرت رسید. اما پس از مدت 
جعبه  ارتباطات،  تغییر  با  فرانسه  در  اقامت  کوتاهی 
رنگ او به رنگ های قرمز و صورتی تغییر پیدا کرد. به 
همین دلیل به این دوره دوران صورتی یا رز پیکاسو 

می گویند. دوشیزگان آوینیون یکی از مهم ترین آثار او در دوره رز است 
که در سال 1۹0۷ به پایان رسید.

تابلوی دوشیزگان آوینیون دری به سوی نقاشی کوبیسم بود؛ سبکی 
تا سال 1۹12،  می داد.  کاهش  را  که شکل هندسی سوژه ها  آبستره 
پیکاسو کالژ را با چسباندن پارچه های روغنی، تکه های روزنامه و سایر 
مواد روی سطوح نقاشی هایش اختراع کرده بود. این موضوع به همراه 
به  تحلیلی  از مرحله کوبیسم  را  او  نقاشی های  رنگ،  بر  افزون  تاکید 

کوبیسم ترکیبی سوق داد.
در مراحل بعدی زندگی اش، زمانی را برای نئواکپرسیونیسم و بازسازی 
اوژن  و  والسکس  دیه گو  مانه،  ادوارد  مانند  هنر،  اسطوره های  آثار 

دوالکروا اختصاص داد.
وی همچنین در بازه های زمانی مختلف نیز به تمرین هنر در سبک های 
و  پست امپرسیونیسم  اکسپرسیونیسم،  سورئالیسم،  جمله  از  مختلفی 

سمبولیسم پرداخت.

تابلوی پسری با پیپ، خلق شده توسط پیکاسو در سال 1۹0۷ در دوره 
موسوم به دوره رز یا صورتی/سرخ



3. پیکاسو در پیدایش کوبیسم نقش داشت
و  انجمن های هنرمندان  و  به گروه ها  مانند سایر هنرمندان  نیز  پابلو 
نویسندگان عالقه داشت؛ گروه هایی که هنرمندانی چون آنری ماتیس، 
گرترود استاین و ماکس جاکوب در آن عضویت داشتند. اما پیکاسو 
نزدیک ترین همکاری و همفکری را با جورج براک داشت؛ کسی که با 
همراهی اش در سال 1۹0۹، سبک کوبیسم را پایه گذاری کردند و از 
آن پس بود که نقاشی های پیکاسو شکل خاص و منحصربه فردی به 

خود گرفتند.
آفریقایی  باستانی، ماسک های  از مسجمه های عبری  این زوج هنری 
رابطه  بسیار می گرفتند.  تاثیر  پل سزان  نقاش پست امپرسیونیسم،  و 
کاری آنها یک تکنیک مشترک آبستره به وجود آورد که تا سال 1۹14 
دوام یافت؛ یعنی زمانی که براک در لیست سربازان ارتش فرانسه برای 

شرکت در جنگ جهانی اول نام نویسی کرد.

4. پیکاسو فقط نقاش نبود
نقاشی هایش  خاطر  به  هرچیز  از  بیش  پیکاسو  پابلو  اینکه  وجود  با 
شهرت دارد، اما او در هنرهای دیگر همچون مجسمه سازی، حکاکی 
روی چوب، سفالگری، سرامیک، طراحی، چاپ سنگی )لیتوگرافی( و 
معماری نیز تبحر داشت. در سال های 1۹1۷ تا 1۹24، او فن اختالط 

رنگ بر پرده نقاشی را به عالم هنر معرفی کرد.

اسپانیا،  دیکتاتور  سرسخت  دشمن  پیکاسو   .۵
فرانسیسکو فرانکو، بود

جنگ داخلی اسپانیا در جوالی 1۹36 پس ازکودتای بخشی از ارتش 
داد.  رخ  اسپانیا  جمهوری  علیه  فرانکو،  فرانسیسکو  سرکردگی  به 
پیکاسو که از جمهوری خواهان حمایت می کرد طرح های ضد فرانکوی 
شمار  به  او  زندگی  سیاسی  المان های  اولین  که  کشید  را  متعددی 

می روند. نقاشی گرنیکا معروف ترین اثر این دوران است.

این نقاشی در قرن بیستم به عنوان قدرتمند ترین نماد و اعالن ضد 
جنگ، معروف شد و هنوز هم این حس در آن به قوت خود باقی است. 
)تقریبا  آن  بزرگ  بسیار  اندازه های  خاطر  به  نقاشی  احساسی  قدرت 
چیزی به بلندی 11 فوت و عرض 2۵ فوت( است. این نقاشی برای 
تا  می شد  نگهداری  نیویورک  شهر  مدرن  هنرهای  موزه  در  مدت ها 
سرانجام در سال 1۹81 به اسپانیا بازگردانده شد و هم اکنون در موزه 

سوفیا شهر مادرید قرار دارد.
6. پیکاسو بیشتر سال های زندگی اش را همچون 

یک مهاجر سپری کرد
و سپس  کرد  مادرید سفر  و  بارسلونا  الکرونا،  به  ماالگا  از  جوانی   در 
بار در سال 1۹00 اسپانیا را  اولین  بازگشت. برای  بارسلونا  دوباره به 
ترک کرد و به پاریس رفت و تا سال 1۹04 در این شهر ماندگار شد 
و دیگر به اسپانیا برنگشت. او حتی در زمان جنگ جهانی دوم نیز در 
آثارش منع  نمایش  از  را  او  نازی ها  اینکه  با وجود  ماند؛  باقی  فرانسه 
کرده بودند. او سپس به جنوب فرانسه رفت و تا آخر عمرش آنجا ماند.

۷. در 26 سالگی کمونیست شد
در سال 1۹44، بالفاصله پس از آنکه پاریس از دست نازی ها رهایی 
یافت، به حزب کمونیست فرانسه ملحق شد و چنین توضیح داد »من 
آنها را افرادی قابل احترام و متفکر یافته ام؛ شاعرانی بزرگ و چهر ه هایی 

از جنگجویان مقاومت.«
بعد ازیک دهه، او نقاشی »قتل عام در کره« را کشید که پرتره ای از 
سربازان آمریکایی بود که می خواستند به زنی باردار و کودکانش حمله 
کنند. او پرتره ای از جوزف استالین دیکتاتور شوروی نیز کشیده بود؛ با 
این وجود وی همیشه در خط فکری کمونیست نبود و در سال 1۹۵6 

نامه ای در اعتراض به حمله شوروی به مجارستان را امضا کرد.

8. نقاشی های پیکاسو بیش از هر هنرمند دیگری 
دزدیده شده اند

به گفته Art Loss Register.، تا سال 2012، تعداد 1،14۷ اثر از 
آثار معرفی شده پیکاسو دزیده یا مفقود شده اند؛ دو برابر بیشتر آثار 

سایر هنرمندان.
www.1001boom.com/

پیکاسوی شیکاگو – از آثار ساخته شده توسط پابلو پیکاسو
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زینب رضایی
حرکت آوانگارد هنر قرن بیستم در نقاشی و مجسمه سازی 
سبک کوبیسم بود که توسط پابلو پیکاسو و جورج باراک 
به عرصه هنر معرفی شد. این سبک در واقع روشی بود که 
اجسام را در هم می شکست، آنالیز می کرد و دوباره روی 
هم با حالت انتزاعی سوار می کرد. به جای رسم اجسام از 
یک زاویه دید، هنرمند آنها را از زوایای مختلف طراحی 
می کرد تا نمای مفهومی تری از جسم مورد نظر ارائه دهد.
نمایان  دوبعدی  هنر  یک  صورت  به  همواره  کوبیسم 
می شد، اما تفکر جسورانه و ساختارشکنی که در پس این 
سبک وجود داشت، باعث شد از دیگر هنرها پیشی بگیرد 
و به صورت گسترده ای بر معماری اطراف ما تاثیر بگذارد.
به تعبیر پابلو پیکاسو »هنر، دروغی است که به ما کمک 

می کند حقیقت را درک کنیم.«
با  هم زمان  پیکاسو  سالگی   130 تولد  آستانه  در 
نمایشگاه های بسیاری که در دنیای هنر در حال برگزاری 
است، یادآوری تاثیر چشمگیری که این هنرمند بر روی 

معماری گذاشته است، خالی از لطف نیست.
تغییری که هنر پیکاسو در شکل تمام هنرها ایجاد کرد 
و  روشن فکری  باعث  هم  هنوز  بدون شک  و  بود  بی نظیر 
آینده است.  برای تفکر خالق در قرن  کاتالیزور معتبری 
غیرمستقیم  صورت  به  حتی  وی  کوبیسم  هنر  که  آنچه 
برای معماری انجام داد، ایجاد تفکر و انگیزه محکمی برای 
منطقی و انتزاعی کردن معماری بود تا  بیشتر و عمیق تر 

فضا، جامعه و حتی زمان را در برگیرد.
هنرمندی  شما  که  زمانی  تنها  سیاق  و  سبک  این  البته 
مانند فرانک ِگری باشید، بنایی بی نظیر به اجرا در خواهد 
آورد. کسی که طرح هایش همچون موزه گوگنهایم بیلبائو 
والت دیسنی در لس آنجلس،  تاالر کنسرت  و  اسپانیا  در 
به گونه ای شگرف هم حس زیبایی شناختی را در بیننده 

برمی انگیزد و هم به خوبی پاسخگوی نیازهای عملی یک بنا است.

موزه گوگنهایم بیلبائو در اسپانیا

تاالر کنسرت والت دیسنی در لس آنجلس

ِگری، لوکوربوزیه  )معمار، طراح، شهرساز، نویسنده و نقاش سوئیسی( 
می کند  ستایش   )1۹۵۵( رونشامپ  در  کوچکش  زیارتگاه  خاطر  به  را 
سرازیر  ناخواسته  اشک هایم  می روم،  آنجا  به  وقت  »هر  می گوید:  و 

می شوند.« زیارتگاه مذکور، به شدت از پیکاسو تاثیر گرفته است.
لوکوربوزیه  واقع شده،  الپیس  ُرِن  در  تپه ای  بلندای  بر  که  بنا  این  در 
که  است  پیکاسو  از  اثری  نام  ِگرنیکا  آفریده است.  را  بتنی  ِگرنیکای 
آلمان  بمب افکن های  توسط  اسپانیا  شمال  در  ِگرنیکا  دهکده  بمباران 
نازی در 26 آوریل 1۹3۷ و در خالل جنگ داخلی اسپانیا را به تصویر 

کشیده است.

عبادتگاه رونشامپ – لوکوربوزیه
البته باید اذعان داشت که تأثیر پیکاسو بر معماران به دهه ها پیش از 
ِگرنیکا برمی گردد؛ اولین بار، دوشیزگان اوینیون )1۹0۷( درهای تأثیر 

کوبیسم را بر معماری گشود.
تحول  یک  تنها  معاصر  قرن  در  تاریخی  لحاظ  از  که  حقیقت  این 



 Czech( چک کوبیسم  نام  به  کوبیسم  با  مرتبط  معماری  در  رسمی 
Cubism( وجود دارد به مفهوم محدودبودن اثر کوبیسم بر معماری 
معماری  و  )بروتالیسم(  زبره کاری  معماری  تنها  معمواٌل  اگرچه  نیست. 
آینده گرا )فوتوریست( به عنوان معماری هایی که به صورت مستقیم از 
سبک کوبیسم مشتق شده اند ذکر می شوند، ولی واقعیت این است که 
غیرمنصفانه نیست اگر بگوییم بهترین قسمت معماری معاصر، میراثی 

از کوبیسم به حساب می آید.
انتخاب امروزی سازه ها )ساختمان ها( تنها ناشی از کوبیسم نیست بلکه 
جلوه نوین دیداری و مفهومی از تاثیر پیکاسو بر وجوه بسیاری از سازه ها 

است.
پیکاسو  کار  که  اصولی  از  مختلفی  تعبیرهای  پیدایش  به  انتخاب  این 
برای  چک کوبیسم  شد.  منجر  بود،  کرده  برجسته  معماری  زبان  در 
سنت  و  معماری  با  هنری  جدید  متحول شده  یافته های  آشتی دادن 
محلی اولین گام  ها را برداشت. در کارهای لوکوربوزیه و گری ارتباط با 
سبک کوبیسم به طور کامل مشهود است، هرچند این اقتباس بیشتر در 
تئوری است تا در آنچه در ظاهر دیده می شود. مثال های قابل توجهی از 
این دست وجود دارد که یک تصویر کوبیسم دو بعدی به یک معماری 
واقعی سه بعدی تبدیل شده است. ساختمانی به شکل گیتار در مدرسه 

سبک  از  گرفته  الهام  که  هنر  تاریخ  و  هنر 
طراحی  هال  استیون  توسط  و  است  کوبیسم 

شده است، نمونه ای از این تبدیل است.

مدرسه هنر – استیون هال
کتاب  در   Nancy J. Troy و   Eve Blau
به  عمیق تری  نگاه  کوبیسم«  و  »معماری 
ارائه  معماری  بر  کوبیسم  تاثیر  دالیل ضمنی 
می دهند. در بخشی از آن آمده: بیشتر اوقات 
معماری  و  کوبیسم  نقاشی های  بین  ارتباط 
در  یا  تشابه  این  بود.  تشابه  ایجاد یک  مدرن 
بودن،  مانند قطعه قطعه  ایجاد شکل مشترک 
یا  ابهام در شکل فضایی، و چندگانگی بود و 
در تکنیکی بود که بر روی دیگر رسانه ها مانند 
می گرفت.  عکس صورت  مونتاژ  و  شعر  فیلم، 
و  بود  مانده  باقی  بعدی  دو  کوبیسم  فضای 
به  هیچ گاه  لوکوربوزیه  کارهای  استثناء  به 
معماری سه بعدی تبدیل نشد. مفهوم کوبیسم 

برای معماری نیز همچنان دوبعدی باقی ماند: روشی برای نمایش تجربه 
فضایی مدرن از طریق رده بندی انگیزه های هنر.

آنچه مسلم است کوبیسم تاثیرات بسیار زیاد و اغلب غیرقابل توصیفی بر 
معماری داشته است. به سختی می توان به نقطه مشخص و یا جزئیات اثر 
کار پیکاسو بر هنر معماری اشاره کرد و یا توضیحی درباره آن ارائه داد. 
اما اقتباس از کوبیسم در هنر معماری منجر به خلق آثار منحصربه فردی 

گشته است که نمایانگر میزان اثر این سبک در معماری جدید است.
امروزه بسیاری از معماران، چه آنها که از خطوط و زوایای قائم دل زده 
شده اند و چه آنها که از طرح های پست مدرن که در دهه 1۹80 متداول 
آثار  در  مستتر  روح  گرفته اند،  تصمیم  می کردند،  استفاده  بود،  شده 
هنرمندان و پیکره تراشان بزرگ را بر ساختمان های خشک و بی روحی 

همچون بلوک های اداری و مسکونی، القاء کنند.
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آموز

گاهی تحلیلی تطبیقی هب اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ  ن
)بخش  پایانی(

دکتر احمدرضا یلمه ها
لزوم خوش باشی و ترک غم: 

پیام همیشگی فردوسی در جای جای شاهنامه، گریز از اندوه و آالم و آویختن به دامان شادی ها و خوش زیستن است: 

یست گر ید  ببا نی  گا ند ز ن  آ یست                        رب  ز ه  و ند ا و  بیم  رد  هک  نکس  آ ره 
د  خر د  ر ا د هک  ره  م  ژد شد  د                                                 نبا ر بگذ همی  ما  رب  نیک  و             بد 

)شاهنامه: 862(
و حافظ چنین گوید: 

نیست ینهمه  ا ن  ما ز هک  نی  ما ز ی  سا بیا ش  ری              خو ا د مهلت  حله  مر ین  ا رد  هک  ی  وز ر جنپ      
)دیوان: 132(

ترک غرور و خودبینی: 
فردوسی گوید: 

گیر  د یا ی  بشنو و  ا ز  ا ن  چو پیر                                         سخن  ی  ان ا د ی  وگنخس ن  آ گفت  هچ 
یش  خو ی  پا یگه  جا رب  ر  ا د یش                                               نگه  خو ی  اه هنر ب  آ ز  ه  رغ مشو 

ری  و ا د ین  ا ند  ما نگی  یوا د ی                                                       هب  رب یا  رد ف  ر ژ رب  چشمه         چو 
)شاهنامه: 243(

گنج  هب  ی  ز ننا و  ج  ات هب  ی  ز نج                      ننا ر ز  ن  سا آ تن  شی  با هک  نگه  آ   ره 
)پیشین: 84۹(

حافظ نیز این چنین به خود کوچک بینی سفارش می کند: 

را  د  خو ن  ید ند و  را  کس  همه  ن  ید خت                      د مو آ ید  ببا ه  ید د مک  د مر ز   ا
)دیوان: 3۷6(

پندپذیری: 
فردوسی گوید: 

ز  بی نیا د  خو نیست  ما  پند  ین  ز                                کز با پند  و  ا ز  ا یم  گیر هک  ید           نشا
ش  رب گیتی  ز  ید  آ نی  ش                                         پشیما سر د  د بگر گر  د  خر و  پند  ز 

)شاهنامه: 188(
حافظ نیز، پند پیران را راهگشای جوانان دانسته و به پذیرش نصیحت این چنین توصیه می کند: 



را  ان  ا د پیر  پند  تمند  د سعا ن  ان ند                                   جوا ر ا د ست رت  و د ن  جا ز  ا هک  ان  جا کن  ش  گو نصیحت 
)دیوان: ۹8(

اغتنام فرصت: 
یکی از آموزه های اصلی فردوسی در شاهنامه، اغتنام فرصت ها و لذت ها و شادی هاست که بارها در شاهنامه از آن یاد شده است که مبتنی است بر طیف 
خیامی اندیشه های فردوسی. ندوشن بر این باور است که: »فردوسی بیش از هر کس بی اعتباری جهان و اغتنام وقت را در تأمل های پراکنده اش، مطرح 

کرده است و از این جهت پیشوا و معلم خیام است« ) اسالمی ندوشن، 1368 : 12(. 
فردوسی گوید: 

منه  چیزی  وز  ر گر  د ی  ه                                  ربا بد و  ببخش  و  ش  بنو و  ش  بپو
)شاهنامه: 234(

حافظ نیز با این دید فلسفی، بارها و بارها در اشعار به غنیمت وقت اشاره می کند:
 

ست کار عمر ر ممکن است                                                   ردیاب کار ما هک هن پیدا این یک دو دم هک مهلت دیدا
)دیوان: 228(

عمل و عکس العمل )از مکافات عمل غافل مشو(: 
فردوسی گوید: 

ی  بشنو ن  هما یی  گو هچ  ره ی                              سخن  و ر بد ن  هما ی  ر کا هک  رب  ن  هما
ت  ر خو ر  ند ا شد  با ی  بد را  ی  ت                                     بد رب ید  آ نیکی  کنی  نیکی  چو           

)شاهنامه: ۹88(
و حافظ نیز چنین گوید: 

ی و ر ند کشته  ز  ا جز  هب  من  چشم  ر  نو ی  پسر                                   کا با  گفت  ش  خو هچ  ه  د ر لخو سا ن  هقا د
)دیوان: 366(

ترک ظلم و ستم: 
ترک ستم از اصول اندیشه های اخالقی فردوسی است و در جای جای شاهنامه بر آن تأکید شده است: 

ه  ما یست  ببا بد  نتا ن  و د گر ه                                                             ز  شا ر  ندا جها شد  گر  د بیدا چو 
مشک نیز  ن  و رد هف  ان هب  ید  خشک                                                             نبو شیر  د  شو رد  نها  پستا هب 

)شاهنامه: 1364(
حافظ نیز گوید: 

ند  ما هد  نخوا ستم  ن  نشا و  ر  جو نقش  فظ                                             هک  حا مبر  طمع  ن  ان جا نی  با مهر ز 
)دیوان: 1۹1(

بی وفایی و بی اعتباری دنیا: 
این اندرز نیز از اندرزهای پربسامد در شاهنامه فردوسی است: 

اف  و ری  ا د چشم  و  ا کز  ید  جفا                                           نبا ی  ا سر رسم  ست  ا چنین 
)شاهنامه: 1824(

حافظ نیز این اندرز اخالق را چنین به تصویر می کشد: 

د  یا د  ر ا د ر  ا زه ن  را ا زه هن  فسا ین  ا ز  چرخ                                                  ا هک  ر  مدا عجب  هن  ما ز ب  نقال ا ز 



د قبا و  ست  ا بهمن  و  جمشید  سر  ةس  کا رتکیبش                                          ز  نکه  زا گیر  ب  د ا ط  شر هب  قدح 
د با رب  جم  تخت  فت  ر ن  چو هک  ست  ا قف  وا دنتف                              هک  ر کجا  کی  و  س  و و کا هک  ست  ا ه  گا آ                 هک 

)دیوان: 14۷(

وجوه اشتراک و افتراق آموزه های اخالقی فردوسی و حافظ: 
شاهنامه و دیوان حافظ هر دو به علت جامعیت و شمول و جامع االطراف بودن، مفاهیم و مضامین به کار رفته در آن، دو شاهکار ادبی محسوب می شوند و 
چنان که ذکر شد هر دو به علت در برداشتن ابیات و مضامین آموزنده و ارزنده ای که در تمامی زمینه های اخالقی و اجتماعی و بشردوستانه دارند، در کنار 
جنبه های حماسی و غنایی، به گونه ای جزء شاهکارهای ادب تعلیمی نیز به شمار می روند. از طرفی بین پندها و اندرزهای فردوسی و حافظ وجوه اشتراکی 

هست و از جنبه هایی نیز با هم از لحاظ نحوه بیان متفاوتند که در اینجا به برخی از این وجوه اشاره می شود. 

وجوه اشتراک: 
هر دو اثر، تلفیقی از چند نوع ادبی هستند و نمی توان آنها را تحت یک ژانر خاص طبقه بندی کرد. فردوسی در البه الی اشعار حماسی، به بیان آموزه ها و 
اندرزها می پردازد و حافظ نیز با تبیین این اندیشه ها و دستورالعمل های انسان ساز در بین اشعار غنایی خود، نوعی غزل ترکیبی به وجود آورده است. گویی 

مثنوی حماسی و غزل، بیشترین استعداد را برای درج مضامین تعلیمی دارد و همسایه غزل و حماسه است. 
 هر دو در کنار حماسه و غزل، تک بیت های تعلیمی دارند که اصول اخالقی و انسانی آن هیچ گاه کهنه نخواهد شد. 

در هر دو اثر، گاه بیتی، متضمن دو یا چند پند و تعلیم وجود دارد. فردوسی گوید: 

چیه  تو  مشمر  ر  خوا را  یش  ند بسیچ                                                                            بدا رب  رد  و  ی  مگشا ز  را کس  هب 
حافظ نیز دو پند را در یک بیت، چنین به کار می برد: 

د  بو نی  ا د ان ن  اه رب من  ن  جا ی  پسند د ر                               خو مدا صحبت  ن  بدا با  ل  د ی  ا هی  خوا می  نیکنا
)دیوان: 211(

هم فردوسی و هم حافظ، هر دو حامی ارزش ها و منش های مثبت اخالقی هستند و پندها و اندرزهای هر دو مبتنی بر این اصول است. 

وجوه افتراق: 
فردوسی در حماسه پیام می دهد و حافظ در غنا؛ به بیان دیگر فردوسی مثنوی سراست و حافظ غزلسرا و باید از دو قالب متفاوت ادبی، حداکثر ظرفیت و 

قابلیت را برای بیان آموزه های اخالقی به کار برند. 
 پندها و اندرزهای فردوسی صریح و روشن است و برای همگان قابل فهم، ولیکن تعلیمات اخالقی حافظ گاهی با ابهام و ایهام آراسته است. 

 بیشتر پندها و تعالیم فردوسی، غالباً مستقیم و غیر مرموزانه است، ولیکن آموزه ها و اندرزهای حافظ گاه غیرمستقیم و ایهام برانگیز و مرموزانه است. هرگاه 
می خواهد به کوتاهی عمر حاکمان ظالم هشدار دهد، مرموزانه و به طور ضمنی این چنین می گوید: 

د  بو فل  غا قضا  هین  شا پنجة  سر  ز  فظ                                 هک  حا ن  ما خرا کبک  قهقهة  ن  آ ی  ید د
)دیوان: 20۵(

آموزه های اخالقی فردوسی نیش دار و طنزآلود نیست ولی اشعار حافظ گاه نیش دار و انتقادآمیز همراه با طنز است. مثاًل در این بیت، این چنین دعوت به 
وفاداری و عدم پیمان شکنی می کند: 

د  ر و آ جا  هب  و  ا و  ی  د کر تو  ه  عد و هک  شیخ                                  چرا  ی  ا نج  مر من  ز  نم  مغا پیر  ید  مر
)دیوان: 1۷2(

و از بزرگان شهر به دلیل نداشتن عشق و دوستی این چنین انتقاد می کند: 

نمی بینم ن  نشا ین  ا شهر  خی  مشا رد  ر                               هک  ا د د  خو با  ست  ا شقی  عا خدا  هل  ا ن  نشا
)دیوان: 28۹(

پیام های اجتماعی فردوسی، روشن و حکمت آمیز است ولیکن پندها و پیام های حافظ قلندرانه و جسورانه )و گاه همراه با تشبیه و تمثیل( است: 

یم  رب ت  جا حا ضی  اق رب  هک  هب  ن  آ جت  زی                         حا مر سفله  ره  رد  رب  د  خو رخ  ب  آ فظ             حا
)دیوان: 2۹۷(

فردوسی لزوم خروج کردن و خوش باشی را چنین بیان می کند: 



ر  کا هب  ید  آ م  د مر پی  ز  ا گنج  ر                                                  هک  گا وز ر غم  ید  با د  رب               چرا 
)شاهنامه: 430(

اما حافظ: 

د ر ندا ن  نها ر  ز ات  ن  خوا و فر ل  د ش  گو د                      رد  با رب  د  ا د م  یا کا ن  و ر اق گنج  ل  حوا ا
)دیوان: 161(

فردوسی ارزش های اخالقی و منش های واالی انسانی را در وجود قهرمانان و پهلوانان می یابد و مورد ستایش قرار می دهد و از شخصیت های اساطیری ایران، 
مفاهیم عبرت آمیز به وجود می آورد ولیکن حافظ در انسان کامل مورد نظر خود )رند و یا پیرمغان( در جستجوی این کماالت است. 

پندهای حافظ ضمن مضامین عارفانه و عاشقانه بیان می گردد و غالباً پراکنده است ولیکن پندهای فردوسی در بسیاری از موارد، در آغاز و یا پایان داستان ها 
و در برخی موارد نیز در البه الی داستانها بیان گردیده است. 

حافظ بسیاری از پندها را از زبان سروش عالم غیب، نقل می کند ولیکن فردوسی از زبان دهقانانی که حافظان میراث کهن فرهنگی و مظهر خرد و آموزه های 
اخالقی هستند نقل پیام می کند. حافظ می گوید: 

کن ش  و سر م  ایپ هب  ل  د ش  گو و  ی  آ ست                   شیپ  ا بسی  من  ره ا هس  سو و عشق  ه  را رد 
)دیوان: 311(

و فردوسی چنین گوید: 

ن  ستا با گفتة  ز  ا م  ند ن                             ویپب ستا ا د یکی  ن  هقا د ر  گفتا ز 
نو  گشته  کهن  د  د نگر گز  ره و                             هک  پیشر بد  مو ین  ا ر  ند ا گفت  هچ 

ی  بشنو ن  هما یی  گو هچ  ره ی                          سخن  و ر بد ن  هما ری  کا هچ  ات           نگر 
)شاهنامه: 28۷(

گفتنی است حافظ نیز در یک جای از دیوان، پیام را از زبان دهقان بیان می  کند: 

ی  و ر ند کشته  ز  ا جز  هب  من  چشم  ر  نو ی  پسر                          کا با  گفت  ش  خو هچ  ه  د ر لخو سا ن  هقا      د
)دیوان: 366(

پندهای فردوسی همراه با تفصیل و شرح و بسط و توصیف است ولیکن حافظ به موجز و مختصر و مفیدگویی توجه دارد. 
بیان حافظ در نقل آموزه ها و اندرزها، چندسویه و بیان فردوسی یک سویه است. 

فرجام سخن
از میان انواع ادبی، ادب تعلیمی بیشترین قابلیت و ظرفیت آن را دارد که عالوه بر شکل مستقیم در البه الی دیگر ژانرهای ادبی مطرح شود و می توان چنین 

گفت که این شاخه از ادبیات، همسایه همیشگی دیگر انواع ادبی است. 
حافظ از دنیای حماسی شاهنامه فردوسی تأثیر پذیرفته است و گاه داستانی از شاهنامه را در یک بیت خالصه می کند. قهرمانان شاهنامه را بارها و بارها 
در اشعار خود نام می برد و آن چنان با مضامین و مفاهیم شاهنامه فردوسی آشناست که می توان گفت یک شاهنامة کوچک در دیوان خود جای داده است. 
عالقه حافظ به شاهنامه فردوسی، باعث گردیده تا گاه در اوج غزلسرایی و بیان مفاهیم عارفانه و صوفیانه حماسه سرایی کند و رستم وار این ندا سر دهد که 

»چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد«. 
هم فردوسی و هم حافظ،  در اثنای اشعار خود، تعالیم و آموزه های اخالقی بسیاری را به کار می برند و اشعارشان سرشار است از تعلیمات اخالقی که می توان 

از این اشعار و ابیات، اصول و قواعدی را مرتب کرد که برای تعلیم و تربیت بسیار سودمند است و برخی از آن ابیات به صورت مثل نیز در آمده است. 
دیوان حافظ و شاهنامه فردوسی، هر دو دارای اشعار و تک بیت های تعلیمی است که اصول اخالقی آن هیچ گاه کهنه نخواهد شد و هر دو به عنوان مرامنامه 

و دستورنامة زندگی برای همیشه باقی خواهند ماند. 
با وجود آنکه در لحن و بیان فردوسی و حافظ، در تبیین مسایل اخالقی اشتراکاتی وجود دارد ولیکن نوع پیام های حافظ قلندرانه، رندانه، عیارانه همراه با 

انتقاد و طنز است و پیام های فردوسی صریح، رسا، شفاف و با بیان مستقیم همراه است.



زیباترین مکان های دنیا
فرناندو-د- نورونها، برزیل

بازی های  میزبانی  خاطر  به  و  روزها  این  دنیا  تمام  اینکه  با 
المپیک چشم به ریو دوخته اند، منطقه  زیباتر ی با نام فرناندو 
د نورونها وجود دارد که به خاطر سواحل بکر و شن سفید و 
این منطقه  دارد. در  آب های فوق العاده زاللش شهرت جهانی 

می توانید به تماشای الکپشت ها و دلفین ها بنشینید.

کیپ تاون، آفریقای جنوبی
شاید برای رسیدن به کیپ تاون یک روز تمام در سفر باشید، 
سفر  این  ارزش  زیبا،  سواحل  کیلومترها  و  تیبل  کوه های  اما 

طوالنی را دارد.

کلیسای جامع سنت باسیل، مسکو، روسیه
این طور گفته می شود که پس از اتمام کار ساخت این کلیسا در 
قرن 16ام میالدی، ایوان مخوف چشمان معمار آن را کور کرد 

تا نتواند بعد از آن اثری مشابه را خلق کند.

پاریس، فرانسه
عاشق پاریس نشدن بسیار دشوار است. به هر جای این شهر که 
نگاه می کنید، مناظر کارت پستالی خواهید دید. از نظر غذایی 

هم پاریس حرف های زیادی برای گفتن دارد.



ساحل آمالفی
در ایتالیا تعداد مکان های زیبا به قدری است که انتخاب یکی 
از آنها به عنوان زیباترین کار دشواری خواهد بود. هر چند باید 
اعتراف کرد که دهکده های روی ساحل صخره ای آمالفی یکی 

از آن جاهایی است که حتما باید ببینید.

مسجد بزرگ شیخ زاید ابوظبی، دوبی
نشان  ستایش گر،   40000 برای  مناسب  فضایی  و  گنبد   82
می دهد که مسجد بزرگ شیخ زاید که نه تنها یکی از بزرگ ترین 
مساجد دنیا است، جز زیباترین های آنها هم به شمار می رود. 
در این مسجد از سنگ مرمر و موزاییک های بومی خاورمیانه 

استفاده شده است.

آبشارهای هاواسو، آریزونا
پیش از اینکه بتوانید در کنار این آبشارهای زیبا قرار گرفته و 
در نزدیکی پارک ملی »گرند کنیون« شنا کنید، باید چندین 
مایل در این منطقه  صخره ای پیاده روی داشته باشید، پیاده روی 

که قطعا ارزشش را خواهد داشت.

لیسبون، پرتغال
پایتخت زیبای پرتغال که بر روی تپه های کنار رودخانه  تاگوس 
واقع شده است با زیبایی هایی چون خانه های رنگارنگ و مناظر 

خیره کننده ، جزو زیباترین مکان های دنیا محسوب می شود.

در دنیا مکان های فراوانی وجود دارد که دیدن آنها از نزدیک می تواند آرزوی هر کسی باشد. برخی از این مکان ها به واسطه  طبیعت  زیبا و 

برخی دیگر به خاطر غنای فرهنگی و تاریخی که دارند جزو بهترین و زیباترین مقاصد گردشگری جهان به  شمار می روند. 

تعداد فراوان مکان های زیبا و دیدنی جهان باعث شده است که گنجاندن آنها در یک فهرست غیر ممکن باشد. در این مطلب به برخی از 

این مکان ها اشاره می شود:



بابک قهرمانی
6. افرادی که خودشان را دست کم می گیرند، معموال با این کار مشکلی ندارند

اگرچه خیلی از افراد معاصر ما دیدگاه های بیش از حد مثبتی از خودشان در زمینه های مختلفی چون صداقت و هوش دارند؛ ولی بعضی افراد 
هم دقیقا از نقطه  مقابل چنین امری رنج می برند: آنها خودشان و تالش شان را کمتر از حد واقعی درنظر می گیرند. این افراد که در کودکی با 
مسخره شدن و تحقیر بزرگ شده اند، معموال پر از خشونت و سوء استفاده هستند و اینها خود می تواند عاملی تشدیدکننده برای منفی بافی 

باشد و منجربه احساس عدم اعتماد، ناامیدی و حتی خودکشی شود.
ممکن است افرادی که تصویری منفی از خود دارند خواستار مجازات و تنبیه بیش از حد هم باشند. طبق کشف ویلیام سوان از دانشگاه 
تکزاس در آستین و همکاران روان شناسش، بسیاری از افرادی که به خودشان شک دارند و در کارهایشان تردید می کنند، به  دنبال تأیید شدن 
شخصیت ضعیف خود هستند. سوان این پدیده را در مطالعه ای روی رضایت مندی از ازدواج بررسی و توصیف کرد. او از زوج ها درمورد نقاط 

قوت و ضعف، راه هایی که توسط همسر خود مورد حمایت قرار می گیرند، و میزان رضایت آنها در ازدواج سواالتی پرسید.
ما از دیگران می خواهیم تا همان  گونه ای ما را ببینند که ما خودمان را می بینیم 

همان  طور که انتظار می رفت آنهایی که نگرش مثبتی به خودشان داشتند رضایت بیشتری از رابطه و زندگی خود داشتند و حمایت بیشتری 
آنها  به  را  تصویر  همین  همسرشان  هنگامی که  نداشتند،  خودشان  از  مثبتی  تصویر  که  آنهایی  اما  می کردند.  دریافت  خود  همسر  از  هم 
برمی گرداند احساس امنیت می کردند. آنها تقاضای احترام و قدردانی نداشتند و برعکس دقیقا می خواستند که همان گونه که خودشان از 

خودشان تصویر می سازند، بقیه هم از آنها تصویرسازی کنند و مثال به آنها بگویند که شما ضعیف و ناالیق هستید.
سوان نظریه  خودش را براساس همین یافته ها بناگذاری کرد. طبق نظریه سوان، ما از دیگران می خواهیم تا همان گونه که ما، خودمان را 
می بینیم ما را ببینند. افراد در برخی از موارد بقیه را برمی انگیزند که به آنها بگویند که تا چه حد بی ارزش هستند. چنین رفتاری لزوما 
مازوخیستی نیست و درواقع نشانه  تمایل افراد به انسجام شخصیتی است: اگر بقیه همان  گونه به ما واکنش نشان دهند که تصویر ما از خودمان 

تأیید شود، همه  موارد درست پیش می رود و مشکلی پیش نمی آید.
همین  طور افرادی که خودشان را یک شکست خورده مطلق می دانند، هیچ وقت برای موفقیت و جبران شکست شان تالش جدی و زیادی 
نمی کنند. آنها قرار مالقات ها را از دست می دهند و کارشان را نیمه  تمام رها می کنند. شیوه  سوان نقطه  مقابل نظریه  دانینگ و کروگر از اغراق 
است، اما نظریه هر دو گروه درست است: افرادی وجود دارند که توانایی های خود را بیش از حد واقعی می دانند و هم برعکس افرادی وجود 

دارند که توانایی های خود را بسیار ناچیز می دانند.

۷. شما خودتان را گول می زنید؛ بدون  اینکه حتی متوجه آن شوید
بسیار  اینکه  برای  ما  بقیه سرچشمه می گیرد.  قراردادن  تأثیر  تحت   برای  ما  تمایل  از  به گول زدن خودمان  ما  تمایل  نظریه،  براساس یک 
از خودشان مطمئن هستند.  افراد موفق معموال بسیار  باشیم. طبق مشاهدات،  توانایی ها و قدرت مان مطمئن  از  باید  برسیم،  به  نظر  خوب 
فروشنده های خوب به  عنوان مثال، پر از شوق و نشاطی همه گیر هستند؛ اما در نقطه  مقابل، افرادی که به خودشان به دیده  تردید می نگرند، 
در چرب زبانی برای فروش بیشتر، چندان خوب عمل نمی کنند. آزمایش های علمی هم، چنین نظریه ای را تأیید می کنند. در یک مطالعه ، افراد 
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شرکت کننده برای اینکه پول دریافت کنند باید در یک مصاحبه ادعای 
خود برای کسب بهترین عملکرد در تست بهره  هوشی را ثابت می کردند. 
واقعا  اینکه  به  آنها  اعتقاد  بیشتر می شد،  هر چه تالش شرکت کنندگان 
بهره  هوشی باالتری هم دارند، افزایش می یافت؛ اگرچه نمرات واقعی آنها 

تقریبا کمی باال و پایین میانگین بود.
جدید،  شرایط  بسته  به  معموال  ما  است.  تغییر  قابل   خودمان،  گول زدن 
استیون  توسط  وفق پذیری  چنین  می دهیم.  وفق  آن  با  را  خودمان 
ای.سلومان از دانشگاه براون و همکارانش نشان داده شده است. آنها از افراد 
تحت آزمایش خواستند تا با باالترین سرعت ممکن، مکان نمای ماوس را 
شرکت کنندگان  به  اگر  ببرند.  کامپیوتر  نمایشگر  صفحه   در  نقطه ای  به 
گفته می شد که سریع تربودن عکس العمل شما، نشان دهنده  هوش باالی 
شماست، همه روی آن تمرکز می کردند تا به بهترین نحو انجامش دهند. 
آنها فکر نمی کردند که انجام چنین کاری تنها نیازمند کمی تالش است 
و ربطی به هوش ندارد. درواقع آنها خودشان را گول می زدند که چنین 
از طرف  می کردند.  تالش  آن  برای  و  باالست  نشان دهنده  هوش  کاری، 
دیگر اگر به افراد می گفتند که تنها افراد کندذهن چنین کار احمقانه ای 

را خوب انجام می دهند، عملکردشان تغییر می کرد.
تمایل ما به گول زدن خودمان از تمایل برای تحت تأثیر قراردادن بقیه 

سرچشمه می گیرد
اما مگر گول زدن خود، اصال امکان پذیر است؟ آیا ممکن است که ما درمورد 
آنها  واقعی  داشتن  وجود  به  نسبت   اینکه  بدون  بدانیم  را  مواردی  خود 
هوشیار نباشیم؟ صددرصد همین  طور است. طبق شواهد آزمایشگاهی از 
افراد خواسته شد تا به نوار ضبط  شده از صدای افراد که صدای خودشان 
هم جزئی از آن بود گوش دهند و اگر صدای خودشان را شنیدند، خبر 
بلندی صدای  به میزان وضوح صدا و  افراد وابسته   دهند. نرخ تشخیص 
پس زمینه تغییر می کرد. اگر امواج مغزی در آن زمان اندازه گیری می شد، 
سیگنال های خاصی در خواندن، به  طور قطعی نشان می دادند که افراد 

صدای خودشان را شنیده اند یا خیر.
طبق  می شوند.  خجالت زده  به  نوعی  خود  صدای  شنیدن  از  افراد  اکثر 
از  ساکیم  هارولد  و  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  گور  روبن  قدیمی،  مطالعه ای 
داخل  افراد  گفته های  کرده،  استفاده  موردی  چنین  از  کلمبیا  دانشگاه 
سیگنال  اینکه  جالب  کردند.  مقایسه  آنها  مغزی  فعالیت  با  را  آزمایش 
افراد  اینکه  فعالیت مرتبا نشان می داد که »آن صدای من است« بدون 
از  افراد  تصویر  اگر  به عالوه،  بدهند.  تشخیص  را  خودشان  صدای  اصال 
خودشان توسط آزمایش کنندگان تهدید می شد )مثال به شرکت کنندگان 
گفته می شد که امتیاز آنها در تست دیگر افتضاح بوده است( توانایی آنها 
برای تشخیص صدای خودشان کمتر هم می شد. در هر دو صورت، امواج 

مغزی حقیقت را می گویند.

ارزیابی  مورد  را  دانشجویان  عملکرد  جدیدتر،  پژوهشی  در  پژوهشگران 
قرار دادند. دانشجویان باید دانش خود را ارزیابی می کردند. آنها باید در 
می دادند.  انجام  را  وظایفی  می توانستند  که  آنجایی  تا  مشخص،  زمانی 
هدف چنین تستی، ارائه  اطالعات مورد نیاز به دانشجویان بود، در نتیجه 
برای آنها قاعدتا تقلب معنایی نداشت. برعکس، امتیاز مصنوعی باال باعث 

لغزش در مطالعات دانشجویان می شد. آنهایی که سعی می کردند بیش از 
حد تعیین شده از زمان استفاده کنند درواقع به  خودشان آسیب می زدند. 

ولی جالب اینکه اکثر آنها دقیقا همین  کار را کردند.
آنها بدون اینکه خودشان هم متوجه شوند، تنها به  دنبال این بودند که 
خوب به  نظر برسند. بنابراین تقلب کردند و ادعا کردند که کم آوردن زمان 
به  خاطر حواس پرتی بوده یا می گفتند که نتایج تقلب آنها بسیار به پتانسیل 
حقیقی آنها نزدیک است. براساس گفته پژوهشگران، چنین توضیحاتی از 
سوی دانشجویان، به  خاطر تصور غلط دانشجویان از افراد باهوش است. آنها 
فکر می کنند که افراد باهوش معموال عملکرد بهتری در تست دارند؛ پس 
اگر کمی زمان بیش از حد زمان تعیین شده به  کار بگیرند تا نتایج تست را 
دستکاری کنند، حتما جزء افراد باهوش به  حساب می   آیند. برعکس اگر 
به دانشجویان گفته می شد که عملکرد خوب در تست، نشان دهنده  ریسک 
این  گونه  آنها قاعدتا  به اسکیزوفرنی است،  برای مبتال شدن  باالی آینده 
زیاده از حد تالش نمی کردند. پژوهشگران چنین پدیده ای را نشان دهنده  

گول زدن خود می دانند.

8. ذات حقیقی برای شما مفید است
خیلی از افراد معتقدند که دارای یک خود حقیقی و هسته اصلی هستند. 
خود حقیقی آنها در ارزش های اخالقی آنها نهفته است و نسبتا هم پایدار 
تغییر  افراد  تغییر است. ممکن است سایر تمایالت و ترجیحات  و بدون 
کند، ولی خود حقیقی آنها همیشه بدون تغییر و یکسان باقی می ماند. 
و همکاران شان،  تکزاس   A&M دانشگاه  از  و جاشوئا هیکس  ربکا شلگل 
خودشان  از  رضایت  میزان  بر  افراد  حقیقی  خود  تأثیرگذاری  چگونگی 
آزمایشی خواستند  در  از شرکت کنندگان  پژوهشگران  کردند.  بررسی  را 
از  افراد وقتی کارهایی که  بنویسند.  را  که خاطرات روزمره زندگی خود 
نظر اخالقی سوال  برانگیز بود را انجام می دادند احساس بیگانگی از خود 
ماهیت  به  انجام می دادند  بد  یا  وقتی کاری خودخواهانه  آنها  می کردند. 
و  بین ضمیر  رابطه ای  آزمایش،  تأیید  واقعی خود شک می کردند. طبق 
نهاد فرد و مسائل اخالقی وجود دارد. وقتی به افراد در مورد اشتباهات و 
کارهای خالف اخالق گذشته آنها مطلبی یادآوری می شد، اذیت می شدند.

فکر  افراد  ییل،  دانشگاه  از  نوب  جاشوئا  و  نیومن  جورج  یافته های  طبق 
آزمایش  آنها  است.  واقعا خوب  و  مقدس  آنها  حقیقی  ذات  که  می کنند 
خود را با استفاده از افراد دروغگو، نژادپرست و امثال اینها انجام دادند. 
شرکت کنندگان معموال رفتار خود را وابسته  به عوامل زیست محیطی مثل 
افراد  اصلی  ماهیت  و  ذات  )یعنی  نسبت می دادند  دوران کودکی سخت 



بدکار با این صفت بد آنها قطعا بیگانه است(. طبق آزمایش، همه  افراد ذاتا 
و قلبا به  طرف موارد خوب و اخالق پسند تمایل دارند.

همجنس گرا  که  مسیحی  عابد  )یک  مارک  به  نام  فردی  نوب،  و  نیومن 
به  افراد  واکنش  می خواستند  آنها  کردند.  تست  ماجرای  وارد  را  است( 
عابد  حال  درعین  و  بودن  )همجنس گرا  مارک  شخصیتی  خاص  ویژگی 
محافظه کارانه تری  نگرش  که  افرادی  کنند.  بررسی  را  بودن(  مسیحی 
بودند  معتقد  و  نمی دیدند  همجنس گرا  را  مارک  حقیقی  ذات  داشتند، 
نگاهی  که  آنهایی  اما  می کند.  مقاومت  وسوسه ای  درمقابل چنین  او  که 
لیبرال تر به موضوع داشتند، خواستار بیرون آمدن مارک از وضعیت کنونی 
او بودند. حتی اگر مارک، اومانیست سکوالری بود که همجنس گرا بودن 
را بدون مشکل می دانست، ولی با دیده  تردید و به  طور منفی به رابطه  
هم جنسان نگاه می کرد؛ باز هم افراد محافظه کار چنین نگرشی را از روی 
ذات حقیقی مارک درنظر می گرفتند؛ لیبرال ها هم، چنین نگرشی را از 
روی عدم بینش و پختگی او می دانستند. به  عبارت دیگر، ادعای ما درمورد 
هسته  شخصیتی افراد دیگر، در حقیقت ریشه در ارزش هایی دارد که برای 

ما بسیار عزیز است. ذات حقیقی به معیارهای اخالقی وابسته است.
ذات  به  شخصیتی  نقص های  از  بیشتر  را  شخصیتی  مثبت  نقاط  افراد 

حقیقی شان نسبت می دهند
این اعتقاد که ذات حقیقی افراد یک مسئله  اخالقی است، شاید توضیح 
دهد که چرا افراد نقاط مثبت شخصیتی را بیشتر از نقص های شخصیتی 
تا  می کنیم  کاری  هر  ما  ظاهرا  می دهند.  نسبت  حقیقی شان  ذات  به 
ارزیابی مان از خودمان را بهبود ببخشیم. ان ئی.ولیسون از دانشگاه ویلفرد 
لوریر در انتاریو ومایکل راس از دانشگاه واترلو چندین مطالعه در خصوص 
نسبت دادن ویژگی های بد ما به گذشته مان انجام دادند. درواقع ما صفات 
بد و منفی  را به گذشته  خود نسبت می دهیم تا نشان دهیم که در حال 
حاضر آدم بهتری نسبت  به قبل شده ایم. براساس گفته ویلسون و راس، 
افراد هرچه بیشتر به گذشته برمی گردند، خصوصیات منفی بیشتری به 
خودشان نسبت می دهند؛ اگرچه بهبود و تغییر جزئی از روند بالغ شدن ما 
محسوب می شود، ولی اینکه با گذر زمان آدم بهتری شده ایم حس خوبی 

به ما می دهد.
فرض اینکه ما دارای یک هسته  هویتی اصلی هستیم، پیچیدگی دنیایی 
را که دائما در حال تغییر است کاهش می دهد. افراد دور و بر ما نقش های 
مختلفی بازی می کنند؛ آنها هر بار به  گونه ای مختلف عمل می کنند و در 
عین حال هم پیشرفت می کنند. اینکه فکر کنیم دوستان ما در آینده هم 
به  همین اندازه )که ذاتا خوب هستند( خوب خواهند بود، به ما قوت قلب 

می دهد و مهم نیست که واقعا این  گونه باشد یا خیر.
است؟  تصور  قابل  اصال  حقیقی  ذات  نظرگرفتن  در  بدون  زندگی  آیا 
پژوهشگران برای جواب دادن به این سوال، فرهنگ های مختلف را با هم 
مقایسه کردند. اعتقاد به ذات حقیقی در اکثر نقاط جهان وجود دارد. یکی 
از استثناها در آیین بودایی است. طبق آیین بودایی ضمیر واقعی باثبات و 
بدون  تغییری وجود ندارد. طبق نظر راهبان بودایی، ضمیر شخص همیشه 

در حال تغییر و کامال انعطاف پذیر است.
از  ترس  اثر  روی  همکارانش  و  پنسیلوانیا  دانشگاه  از  استرومینگر  نینا 
مجموعه ای  آنها  دادند.  انجام  آزمایشی  افراد  روی  نگرشی،  چنین  مرگ 

از پرسش نامه ها و سناریو ها را به 200 فرد غیرروحانی تبتی و60 راهب 
بودایی دادند. آنها نتایج را با نتایج مسیحی ها و افراد غیرمذهبی آمریکا و 
همچنین هندوها )هندوها هم مانند مسیحی ها معتقدند که هسته روح 
هویت افراد را مشخص می کند( مقایسه کردند. تصویر مشترک بودایی ها 
این است که آنها افرادی ریلکس و کامال بدون خود و ضمیر هستند. با 
این حال، هرچه راهبان تبتی کمتر به ذات داخلی پایدار اعتقاد داشتند، 
فرضیه ای  در سناریوهای  آنها  به عالوه  بیشتر می شد.  از مرگ  آنها  ترس 
برای درمان، برای افزایش طول عمر خودخواه تر از بقیه بودند. تقریبا از 
هر چهار راهب، سه  فرد برخالف گزینه های خیالی رفتار می کردند که این 
بودایی های  زیاد است.  بسیار  یا هندوها  آمریکایی ها  با  تعداد در مقایسه 
ترسو و خودخواه؟! استرومینگر و همکارانش در مقاله ای دیگر ایده  ذات 
حقیقی را یک روح و تصویر ذهنی امیدوارانه می نامند. ذات حقیقی در هر 

حالتی غیرقابل تغییر است.
این  پژوهش ها  طبق  اما  است.  توهم  یک  ضمیر  که  معتقدند  بودایی ها 

اعتقاد، ترس از مرگ را بیشتر از اعتقاد به ذات حقیقی می کند.

می کنند  شخصیتی  تزلزل  احساس  که  افرادی   .9
معموال اخالق مدارانه تر عمل می کنند

همیشه  ولی  است،  عقب نشینی  یک  مانند  معموال  امنیت  عدم  احساس 
بد نیست. افرادی که درمورد مشخصه های مثبت خود تردید دارند؛ برای 
اثبات این صفات مثبت به بقیه بیشتر تالش می کنند. مثال آنهایی که از 
داشتن صفت مثبت بخشندگی در خود مطمئن نیستند با احتمال بیشتری 
به بقیه پول می بخشند. چنین رفتاری را می توان با دادن بازخورد منفی 
براساس تست های  و  مثال  به عنوان  کرد.  بررسی  آزمایش  افراد تحت  به 
ما، اگر به افراد بگوییم که میزان مفید بودن آنها کمتر از میانگین است، 
به  بیشتری  پول  و  می شوند  ناراحت  قضاوت هایی  چنین  شنیدن  از  آنها 

صندوق های خیریه می دهند.
چنین  ماساچوست،  فن آوری  موسسه  از  روان شناسی  پریلک،  دریزن 

مواردی را با نظریه  سیگنال دادن به خود توضیح می دهد:
از هدف  مهم تر  بسیار  درمورد من،  از سوی هر عمل  موارد مطرح  شده 
واقعی عمل است. افراد رژیم غذایی خود را حفظ می کنند تا از نظر اراده 
ضعیف به نظر نرسند. همچنین از نظر تجربی ثابت شده است، آنهایی که از 
بخشنده بودن، باهوش بودن یا اجتماعی بودن خود مطمئن هستند تالشی 
برای اثبات کردن آن به بقیه نمی کنند. زیاده از حد به خود اعتماد داشتن 
باعث از خود راضی شدن افراد می شود و شکافی بزرگ میان خود حقیقی 
می کنند  فکر  که  آنهایی  بنابراین  می آورد.  به  وجود  طرف  فرضی  خود  و 
از آن مقدار که فکر  خودشان را خیلی خوب می شناسند، درواقع کمتر 

می کنند خودشان را می شناسند.
افرادی که از بخشندگی خود مطمئن نیستند معموال اهداء بیشتری انجام 

می دهند.
10. اگر فکر کنید که انعطاف پذیر هستید بسیار بهتر 

کار خواهید کرد
نظر افراد در مورد اینکه چه کسی هستند، می تواند بر رفتار آنها اثر بگذارد. 
تصویر شخصیتی، یک نفر از خودش می تواند به راحتی تبدیل  به شخصیت 



نقاط  می توانند  آینده  در  یا  به  زودی  که  باور می رسند  این  به  نهایت  در 
ضعف خود را پوشش دهند. اگر ما به شخصیت خود در چند سال آینده 
فکر کنیم، به این نتیجه می رسیم که پیشرفت و تمرکز جزئی از وجود 

ماست و احتماال در آینده شک ما به خودمان کاهش خواهد یافت.
ما تمایل داریم که شخصیت خود را ایستا و ساکن بدانیم، شاید به این 
خاطر که چنین ارزیابی باعث ایجاد حس امنیت و مسیری خاص برای 
زندگی ما می شود. ما می خواهیم ویژگی های خاص و ترجیحات خودمان 
تا براساس آنها رفتار کنیم. در تحلیل آخر ما، تصویری که  را بشناسیم 
از خودمان می سازیم نوعی پناهگاه امن است که حتی با تغییر دنیا هم 

تغییر نمی کند.
اما نکته  اخالقی داستان چه می شود؟ براساس گفته  پژوهشگران، آگاهی 
از آن چیزی است که فکرش را می کنیم. روان شناسی  از خود سخت تر 
فعلی این نکته را که ما می توانیم بدون غرض ورزی و با قطعیت خودمان 
را بشناسیم زیر سوال می برد. روان شناسی ثابت کرده است که ضمیر ما، 
درواقع روندی از وفق پذیری های ادامه دار ما نسبت به شرایط متغیر است. 
واقعیت  از  پایدارتر  و  اخالق مدارانه تر،  شایسته تر،  بسیار  را  خودمان  ما 

می بینیم.
www.zoomit.ir/

آینده  او شود. کارل دوک از دانشگاه استنفورد وقت زیادی را صرف بررسی 
چنین اثراتی کرده است. طبق گفته او: اگر ما ویژگی و مشخصات خودمان 
را قابل تغییر بدانیم، بیشتر روی آنها کار خواهیم کرد. از طرف دیگر اگر 
ما مشخصه و ویژگی خاصی مثل بهره هوشی یا قدرت اراده را غیرقابل 

تغییر و ذاتی بدانیم، کوچک ترین تالشی برای بهبود آن نخواهیم کرد.
تصویر شخصیتی یک نفر از خودش می تواند به راحتی تبدیل  به شخصیت 

آینده  او شود

دوک در مطالعات خود، روی دانشجویان، مردان و زنان، والدین و معلمان 
و  انعطاف پذیر  می کنند  حس  که   افرادی  رسید:  اساسی  اصل  یک  به 
بر  را شاهدی  آنها شکست  نیستند، شسکت بدی می خورند.  تغییر  قابل 
محدودیت ها و ترس از آن می دانند. ترس از شکست می تواند خودش یکی 
از عوامل شکست باشد. برعکس افرادی که می دانند استعدادهای خاص 
خود را می توانند بهبود بخشند، شکست ها را به عنوان پلی برای پیروزی 
ما  می کند:  پیشنهاد  آزمایش خود  بر  بنا  می گیرند. دوک  نظر  در  آینده 
مواردی  هنوز  که  کنیم  فرض  باید  رسیدیم،  شک  به  موردی  در  وقتی 

هستند که باید یاد بگیریم و هنوز فرصت پیشرفت و رشد وجود دارد.
را  خود  شخصیتی  موارد  نمی توانند  می کنند  که حس  افرادی  حتی  اما 
تغییر بدهند و انعطاف پذیر نیستند، در تمامی جنبه های شخصیتی خود 
از  روان شناسی  استیمر،  آندریاس  گفته های  براساس  نیستند.  این  گونه 
دانشگاه هایدلبرگ آلمان، حتی اگر افراد نقاط قوت خود را پایدار بدانند، 
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ش کلیه سازها برای بزرگ
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یک شرکت بیمه  آمریکایی، فهرست جالبی از خودروهای 
مدل 2018 که احتمال دارد در چند دهه بعد به مدل های 

کلکسیونی گران قیمت تبدیل شوند را منتشر کرده است.
بازار  بقای  در  مهم  ویژگی  دو  جذابیت،  و  محدود  تولید 
که  است  دلیل  دو  این  به    است.  کلکسیونی  خودروهای 
امروز  فراری  برند  قدیمی  و  کالسیک  خودروی  یک   ،
اولدز  نهایی  مقصد  اما  می خورد،  قیمت  دالر  میلیون ها 
از  بهتر  چیزی   1۹83 مدل   Cutlass Ciera موبیل 
خودروهای  بیمه   شرکت  نیست.  خودروها  قبرستان 
کالسیک و کلکسیونی ِهیگرتی )Hagerty(، هر سال 10 
مدل خودرویی را که در آینده، احتمال تبدیل شدن آنها 
به مدل های ارزشمند و کلکسیونی وجود دارد را فهرست 
در  خودرو  هر  تولیدی  مدل های  اولین  معموالً  می کند. 
مقایسه با آخرین مدل های خارج شده از خط تولید، ارزش 
بیشتری دارند. خودروهای معرفی شده توسط کارشناسان 
هیگرتی چندان گران قیمت نیستند و در محدوده قیمتی 
به   تا ۹3 هزار دالر طبقه بندی می شوند. الزم  حدود 2۷ 
قابل استناد  چندان  شرکت  این  فهرست  که  است  ذکر 
نیست، می توان بازاریابی بیمه را هم در آن دخیل دانست 

و تمرکز ویژه بر معامالت آمریکاست.
قیمت های ذکرشده مربوط به تیپ پایه  هر مدل به  اضافه  
هزینه های حمل و نقل است. ترتیب فهرست شده فقط بر 
ارزش  به  معنی  و عدد کمتر  پایین تر است  قیمت  اساس 

بیشتر یا کمتر نیست.

1- جیپ رنگلر روبیکان

قیمت: 2۹ هزار و 440 دالر
رنگلر  که  دارد  حضور  فهرست  این  در  مدل  دو  با  جیپ  آمریکایی  برند 
کارشناسان  پیشنهادی  خودروی  ارزان ترین  پرطرفدار،   )Wrangler(
در طول  رنگلر  مختلف جیپ  مدل های  پایه   قیمت  البته  است.  هیگرتی 
آف فرود،  فنی،  توانایی های  به  توجه  با  اما  داشته است،  افزایش  سال ها 

همچنان یک شاسی بلند خوش قیمت محسوب می شود.
مدلی که تصویر آن را مشاهده می کنید، محصول سال 2018 با کد سری 
JL است؛ طراحی بدنه تا جای ممکن بروز شده اما در عین حال، همچنان 
ظاهر نظامی رنگلر هم حفظ شده است. رنگلر 2018 همانند گذشته در دو 
مدل 4 و 2 در، با گران ترین تیپ روبیکان )Rubicon( عرضه می شود. با 
توجه به اینکه رنگلر یک مدل تولید انبوه با قیمت مناسب است، اگر روزی 
این خودرو ارزش کلکسیونی پیدا کند، احتماالً فقط مدل های تولیدی اول 
و تیپ های منحصربه  فرد در حراجی ها معامله شوند. به  طور کلی رنگلر 
همیشه جزو خودروهای پرطرفدار بوده است و مدل های دست دوم آن هم 

افت قیمت کمی دارند.

R 2- هوندا سیویک تایپ

قیمت: 3۵ هزار و ۵۹۵ دالر
سیویک تایپ R جدید یکی از نمونه خودروهایی بوده که توسط شرکت 
 2 پیشرانه   ترکیب  تنها  شده است.  تیونینگ  الزم  به  اندازه   کارخانه  و 
لیتری توربوشارژ هوندا با قدرت 306 اسب بخار، گیربکس دستی و کیت 
مورد  در  است.  کافی  ژاپنی  کامپکت  این  ارزشمندی  برای  متفاوت  بدنه  
کرد؛  پیش بینی  را  آنها  ارزشمندی  نمی توان  ژاپنی،  اسپرت  خودروهای 
معموالً این مدل ها به  دلیل قوای فنی، فرمان پذیری و کیفیت ساخت باال 



هم به  عنوان خودروی روزمره و هم در قالب رانندگی در پیست استفاده 
می شوند. با تمام این تفاسیر، نسخه  تیپ R هم دارای تولید محدود و هم 
ارزشمند است؛ بنابراین می تواند در چند دهه بعد، یک مدل کلکسیونی 

مخصوص باشد.
GT 3- کیا استینگر

قیمت: 3۹ هزار و 2۵0 دالر
دقیقاً؛ ما هم از دیدن محصول کیا در این فهرست تعجب کردیم. تا قبل از 
عرضه  سدان اسپرت کره ای، بسیاری از کارشناسان تبلیغات کیا را چیزی 
جز تالش برای پیداکردن مشتری بیشتر نمی دانستند، اما پس از تجربه  
رانندگی با استینگر، تقریباً همه به کیفیت باالی این مدل اعتراف کردند. 
در روزهایی که صنعت خودروسازی در اختیار کراس اور و شاسی بلندهای 
 V متنوع قرار گرفته است، تولید یک سدان اسپرت با پیشرانه  6 سیلندر
منتظر  باید  است.  ارزشمند  بخار،  اسب   36۵ و  توربوشارژ  توئین  شکل 
از کالس های  خودروها  کدام یک  به  آینده  خودروسازی  که  دید  و  ماند 
از راه برسد که کیا یک خودروی  روزی هم  پیوند می خورد؛ شاید واقعاً 

کلکسیونی داشته باشد.

WRX STI RA 4- سوبارو

قیمت: 4۹ هزار و 8۵۵ دالر
 RA تیپ  با  سوبارو  محدود  تولید  با  ژاپنی  مهندسان   ،2018 سال  در 
مدل WRX STI اولین قدم برای عرضه  محصولی ارزشمند را برداشتند. 
300 اسب بخار قدرت، کیت بدنه  زیبا با رینگ های طالیی سنتی سوبارو 

و البته تولید محدود به ۵00 دستگاه، WRX STI تیپ RA را، خاص 
نشان می دهد. سوبارو با بازار خودروهای کلکسیونی ناآشنا نیست؛ نسل 
اول مدل ایمپرزا در نمونه های استاندارد، امروز با قیمت های باالیی خرید 
و فروش می شوند. مشکل اصلی بهینه سازی و شخصی سازی محصوالت 
سوبارو است که پتانسیل کلکسیونی شدن آنها را از بین می برد. شاید مدل 
RA به  دلیل تولید محدود و قیمت ۵0 هزار دالر، شانس بیشتری داشته 

باشد و گرفتار افراد عاشق تیونینگ نشود.

RS3 ۵- آئودی

قیمت: ۵۹ هزار و ۷۵ دالر
RS3 مدل 2018، اسپرت ترین نسخه از کوچک ترین سدان برند آلمانی 
آئودی است. پیشرانه  ۵ سیلندر 2.۵ لیتری توربوشارژ با قدرت 400 اسب 
بخار یکی از باارزش ترین ویژگی های RS3 است. سیستم فرمان، تعلیق 
تا این سدان  و ترمز در مدل 2018 تا جای ممکن بهینه سازی شده اند 
اسپرت آلمانی در زمان 3.۹ ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت برسد. 
که  گرفته شده است  نظر  در   RS3 برای  و ظاهری  فنی  آپشن های  انواع 

شاید احتمال ارزشمندی آن در آینده را بیشتر کند.
                                                                ادامه دارد...
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تاریخ سینما در ایران
)بخش سوم(

احمد زالی
 در شماره قبل دانستیم که با ساخته شدن فیلم دختر لر، 
لحاظ  به  تولید  از  مرحله جدید  یک  وارد  ایران  سینمای 
فیلمسازی  استودیوهای  پاگرفتن  با  شد،  فنی  و  کیفی 
از  خارج  در  دیگر  سینمایی،  آثار  تولید  ایران،  در  بزرگ 
کشور صورت نگرفت بلکه با فراهم شدن امکانات، فیلم ها 

به طور کامل در داخل تولید می شدند.

تحت تاثیر  شدت  به  تولید شده  فیلم های  موضوعات  اما 
فیلم های خارجی بود که در سینماها اکران می شدند. در 
واقع سینماها که تعدادشان بسیار زیاد شده بود به اکران 
فیلم های خارجی روی آورده بودند و مردم با دیدن فضای 
دیدن  به  را  آثار  این  تماشای  زیبا،  هنرپیشگان  و  جذاب 
با  به خصوص  آثار  این  ترجیح می دادند.  ایرانی  فیلم های 
شروع حکومت رضا شاه و مسائلی چون کشف حجاب و 
برخورد با مظاهر دینی در جامعه وگرایش مردم به سمت 
با گسترش  فرهنگ غرب شدت بیشتری گرفت.  فیلم ها 
زندگی  فضای  با  موضوعاتی  به  تماشاخانه ها  و  کافه ها 
جدید، کافه ها، رقص و آواز روی آوردند و شروع به تزریق 
یک فضای شاد در روح جامعه  شد ولی زندگی ای که توام 
با فقر و بدبختی به خصوص در مناطق پایین شهر جریان 

داشت در این سینما جایی نداشت.
در این میان عبدالحسن سپنتا که پس از موفقیت دختر لر برای ساخت 
فیلم تشویق شده  بود، طی سالهای 1312 تا 1316 چند فیلم چون لیلی 
و  تهیه  در هندوستان  را مجدداً  فردوسی  و  فرهاد  و  و مجنون، شیرین 

کارگردانی کرد.
باعث  ایران  در  سپنتا  موفقیت 
نگرانی و وحشت واردکنندگان 
با  آنها  شد.  خارجی  فیلم های 
انواع شیوه ها مانع کار سپنتا و 
خوب  نسبتاً   فیلم های  اکران 
را  او  باالخره  تا  شدند  وی 
دلسرد کردند. نهایتاً او دست از 
کار کشید و ناامید از این حرفه 

خارج شد.
از سال 1314 تا 132۷ سکوت 
در  فیلمسازی  حرفه  بر  مطلق 
سال  در  افکند.  سایه  ایران 
کوشان  اسماعیل  دکتر   132۷
که یک پزشک بود و در ترکیه 
فیلم های اروپایی و آمریکایی را 
به فارسی دوبله می کرد وارد ایران شد و اولین فیلم ناطقی را که در ایران 
ساخته می شد به نام طوفان زندگی به کارگردانی علی دریا بیگی را تهیه 
و فیلمبرداری کرد. این فیلم به علت ضعف های فراوانش شکست فاحشی 
خورد اما دکتر کوشان کارش را با همت و اراده ادامه داد و چند فیلم 

دیگر تولید و پخش کرد.
به این ترتیب اسماعیل کوشان حرفه فیلمسازی را در ایران با برداشتی 
تازه بنیان نهاد، بعد از او افراد دیگری هم واردکار تولید و پخش فیلم شدند 
که همه این فیلم ها اغلب گیشه پسند با موضوعاتی چون خیانت، رفاقت، 
ملودرام خانوادگی و گاهاً اخالقی بودند. این فیلم ها با بازی خوانندگان 
روز و بازیگران تئاتر و رادیو ساخته می شد زیرا که سینما هنوز چهره های 
مطمئن و محبوب خود را نیافته بود، اما کیفیت نازل فیلم ها و عیب های 
فیلم های  به  آغاز کار سینما، صمیمانه  را که در  تماشاگران  فراوان آن، 

ایرانی توجه نشان می دادند خسته، مایوس و رویگردان کرد.
ژانرهای  انواع  به  موضوع  این  حل  برای  فیلمســـازی  کمپانی های 
سینـــمایی چون فانتزی، تاریخی، اجتماعی، پلیسی و اقتباسی از آثار 
آشتی  با سیـــنما  را  مردم  دوباره  بتوانند  تا  آوردند  روی  ادبیات  تاریخ 
موضوعات  فاصـــله گرفتن  با  اما  افتاد  اتفاق  این  گهگاه  البته  که  دهند 
برقرار  فیلم ها  با  چندانی  ارتباط  مخاطبان  جامعه،  واقعیــات  از  فیلم ها 

نمی کردند.
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عماًل تا اواخر دهه 30 اتفاق مهمی در سینمای ایران رخ نداد. اما در سال 
133۷ یک کارگردان جوان به نام فرخ غفاری که در فرانسه،  تحصیل 
شهر"  "جنوب  نام  به  را  فیلمی  و  بازگشت  ایران  به  بود،  کرده  سینما 

کارگردانی کرد.
دراین فیلم برخالف جریان آب سینمای آن روزگار، قهرمان قصه از یک 
خانواده پایین شهری و فضای آن انعکاس فقر و تیرگی مردم جنوب شهر 
بود. در این فیلم هم، چاقوکشی وجود داشت ولی این بار، نه برای معشوق 
و محبوب که برای یک لقمه نان بیشتر. فرخ غفاری هم دانش و هم تجربه 
آشنایی خود با مردم پایین شهر تهران را به کار بست و فیلمی تولید کرد 

که به طور نسبی رئالیسم یا واقع گرا بود.
این فیلم، سراسر تلخ ولی مبتنی بر واقیعت بود. مردم دراین فیلم، گرسنه 
وفقیر به تصویر کشیده شده بودند. در فیلم، دیگر خبری از کافه و رقص 

و آواز نبود. آنچه بود کمبود آموزش و بهداشت و.... در پایین شهر بود.
این فیلم به سختی از وزارت فرهنگ و هنر آن زمان مجوز گرفت. با اکران 
این فیلم در سینما به یکباره مردم که تصویری واقعی از زندگی خودشان 

را بر پرده سینما می دیدند استقبالی عجیب از فیلم به عمل آوردند.
سازمان امنیت کشور "ساواک" با مطلع شدن از موضوع،  فیلم را پس از 
سه روز اکران از پرده پایین کشید و فرخ غفاری تا اطالع ثانوی از ساخت 
سیاسی  فیلم  اولین  فیلم  این  که  گفت  بتوان  شاید  شد.  محروم  فیلم 
مسئول  را  حاکم  دســـتگاه  تلویحاً  آن  در  چون  بود،  ایران  سینمای 

مسائل، مشکــــالت زندگی و عقب ماندگی مردم معرفی می کرد.
تالش برای ساخت سینمایی با اصالت و با هویت، با این فیلم آغاز شد. در 
سال 1343 فرخ غفاری یک فیلم دیگر به نام "شب قوزی" ساخت که این 
فیلم نیز برش واقعی از زندگی مردم آن دوره بود. با ظهور یک فیلمساز 
دیگر به نام ابراهیم گلستان و ساخت فیلم خشت و آینه توسط او، تالش 

دیگری برای ایجاد و ساخت این سینما به بارنشست.
ابراهیم گلستان که با تاسیس استودیو گلستان در محل خیابان یخچال 
و تولید چند مستند زیبا برای شرکت نفت، ثروت زیادی به دست آورده 
بود، به ساخت فیلم سینمایی روی آورد. فیلم "خشت و آینه" اولین فیلم 

سینمایی وی بود.
خشت و آینه قصه یک راننده تاکسی است که یک نوزاد در تاکسی او جا 
مانده، تالش او برای پیدا کردن صاحب نوزاد، تحلیل و تصویری واقعی از 

تهران دهه 40 را به نمایش می گذارد. 
نامزدش از او می خواهد که بچه را نگه دارند ولی او نمی پذیرد و بچه را 

به پرورشگاه تحویل می دهد.
این فیلم مخاطب چندانی را جذب نکرد ولی بارقه امیدی بود برای ایجاد 

یک سینمای متفاوت.
 تا اواخر دهه 40 اتفاق مهم دیگری در سینما رخ نداد، اما سال 1348 

آغاز دوره جدیدی در سینمای ایران بود که از آن به عنوان 
به  بعد  شماره  در  می شود.  یاد  ایران  سینمای  نوی  موج 

تحلیل این دوره خواهیم پرداخت.
ادامه دارد...

   ادامه دارد...
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۷-»آلیس« در کتاب »آلیس در سرزمین 
عجایب«- آلیس لیدل

آلیس در سرزمین عجایب یکی از تأثیرگذارترین کتاب های 
کاراکتر  کتاب،  این  نویسنده  کارول،  لوییس  است.  تاریخ 
الهام  دوستش  ساله  ده  دختر  لیدل،  آلیس  از  را  آلیس 
گرفت. ماجرا از این قرار بود که کارول در یکی از روزهای 
سال 18۵8 برای سرگرم کردن سه دختر دوست نزدیکش 
بود، داستان  آلیس  آنها  از  پارویی، که یکی  قایق  در یک 
کوتاهی درباره یک دختربچه برای آنها تعریف کرد. آلیس 
کرد  خواهش  کارول  از  که  شد  قصه  این  مجذوب  چنان 
آلیس  نتوانست خواسته   کارول  و  بنویسد  او  برای  را  آن 

را رد کند.

8-»زورو« در فیلم »نقاب زورو«- خواکین موریتا
بر اساس زندگی خواکین موریتا است. در فیلم زورو هم،  داستان زورو 

کاراکتری که آنتونیو بندراس نقش آن را ایفا می کند، موریتا نام دارد.
رفتار  شد.  متولد  مکزیک  در   182۹ سال  حدود  در  موریتا  خواکین 
آن  جامعه  علیه  او  شد  باعث  پوست  سفید  آمریکایی های  نژادپرستانه 
به یک قهرمان  بزند. موریتا  به شورش  قوانینش دست  و  زمان مکزیک 
ملی و چهره ای بی باک و آرمان گرا تبدیل شد که قسم خورده بود انتقام 
ظلم هایی را که به خانواده اش شده بود، بگیرد و جرم های زیادی مرتکب 
شد تا بی عدالتی هایی را که در حق مردم مکزیک شده بود، تالفی کند.

9-وینی خرسه«-  »ماجراجویی های  کتاب  در  9-»وینی خرسه« 
9-وینی پگ خرسه

شده  گرفته  الهام  واقعی  یک خرس  از  حقیقت  در  وینی خرسه  کاراکتر 
این  بود.  وینی پگ  آن  اسم  و  می کرد  زندگی  لندن  وحش  باغ  در  که 
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وحش  باغ  به  کالبورن  هری  نام  به  کانادایی  دامپزشکی  و  سرباز  را  خرس 
آورده بود. وینی پگ یکی از محبوب ترین حیوانات آن زمان باغ وحش لندن 
بود. کریستوفر رابین، پسر نویسنده کتاب وینی خرسه، از بازدید کننده های 
باغ وحش بود و حتی اسم خرس عروسکی اش را هم وینی  این  همیشگی 
گذاشته بود. ای . ای. ملن، پدر کریستوفر رابین با الهام از خرس عروسکی 
پسرش قصه ای نوشت و آن را در سال 1۹26 با نام وینی خرسه منتشر کرد.

گروه  جنگل«-  »کتاب  انیمیشن  در  10-»کرکس ها« 
موسیقی بیتلز

سال 1۹6۷ اوج محبوبیت گروه 
سالی  همان  و  بیتلز  موسیقی 
جنگل  کتاب  انیمیشن  که  بود 
سینماها  در  دیزنی  کمپانی 
این  معلوم،  قرار  از  شد.  اکران 
بود  بیتلز  گروه  برنامه های  مدیر 
که به استودیوی دیزنی پیشنهاد 
در  کرکس ها  کاراکترهای  داد 
اعضای  از روی  را  انیمیشن  این 
این گروه موسیقی طراحی کند. 
جای  به  گروه  اعضای  بود  قرار 
و  کنند  صحبت  کاراکترها  این 
 That’s What( آهنگی هم به نام
این  برای   )Friends Are For

انیمیشن بخوانند اما جان لنون، 
یکی از اعضای گروه، یکباره نظرش عوض شد و از این کار امتناع کرد.

هانس  پن«-  »پیتر  انیمیشن  در  11-»کاپیتان هوک« 

11-کونرید
پن  پیتر  انیمیشن  در  هوک  کاپیتان  شمایل 
کونرید،  هانس  از  گرفته  الهام  دیزنی  کمپانی 
است.  آمریکایی  کمدین  و  صداپیشه  بازیگر، 
صداپیشگی  کار  کونرید  بود  قرار  فقط  ابتدا  در 
وقتی  اما  دهد  انجام  را  هوک  کاپیتان  کاراکتر 
لباس های کاپیتان هوک را به تن کرد به قدری 
انیماتورها  که  می رسید  نظر  به  خوب  آنها  در 
این  طراحی  در  او  تصویر  از  گرفتند  تصمیم 

کاراکتر استفاده کنند.

www.rooziato.com/



فال ماه ژانویه ۲0۱۹ متولد فرودین )21 مارس - 19 آوریل(
گربه یا سگ را انتخاب کردید؟ شما در این ماه، قطعاً روی گربه شرط بندی کنید! 
تا تمامی خصوصیات »گربه«ای  طالع بینی ماه ژانویه به شما پیشنهاد می دهد 
خود را پرورش دهید. این خصوصیات برای مثال از این قرار است: زیبایی رو به 
انفجار، فردیت و استقالل )برعکس فرمان برداری سگ( و هوش تجاری. بنابراین 
زنان و مردان متولد فروردین بایستی از این صورت فلکی عظیم که در جامعه 
و روابط شکل می گیرد سود ببرند و همینطور تحصیالت را فراموش نکنند. در 
ماه ژانویه، هدفی درخصوص مطالعه کتابی تخصصی در راستای حمایت از مسیر 

شغلی خود تعیین کنید.
متولد اردیبهشت )20 آوریل -  20 می(

چه رییس بانک باشید چه فروشنده فرش های شرقی یا رهبر ارکستر، طالع بینی 
ماه ژانویه برای شما دالیل بسیاری برای انگیزش های باالی مدیریتی را معرفی 
می کند. به طور مثال اگر دری که جیرجیر می کند را روغن کاری کنیم از خشک 
نگه داشتن آن بهتر است. پس اولین اقدامات متولدین ماه اردیبهشت در سال 
201۹ باید مجهز کردن خود به مهارت های مدیریتی صحیح باشد. از کارگاهی 
بازدید کنید، بگذارید دوستان موفق، شما را نصیحت کنند و در نهایت این که 
از آزمایش کردن نهراسید. طالع بینی به شما می گوید که به جای فکر کردن به 

جادو، به دنبال سیستم استواری باشید که مناسب کارتان است.
متولد خرداد )21 می - 20 جون(

ژانویه برای شما ماهی است که قدر لطافت بالش را خواهید دانست. شما بدانید 
که 31 روز »طالیی« در حال نزدیک شدن به شماست. به آسانی می توانید از 
آن لذت ببرید؛ کافی است در صندلی خود راحت بنشینید و بر پادشاهی زندگی 
نادان شما همگی  یا بچه های  خود حکومت کنید. مادر زن/شوهر شما، رییس 
می خواهند تا توازنی را که در قلب تان شکوفا خواهد شد نابود کنند. با این حال، 
پیشنهاد طالع بینی شما این است که آن ها را فراموش کنید. هیچ چیزی ارزش 

شیرینی و لذت آن آرامشی را که قرار است به دست آورید ندارد.
متولد ماه تیر )21 جون - 22 جوالی(

کسانی که در ماه تیر به دنیا می آیند بایستی برای انجام مذاکرات سخت آماده 
باشند. طالع بینی ماه ژانویه نشان می دهد که این ماه می تواند آن ها را مانند یک 
حلزون ناامید، یا تبدیل به بمبی ساعتی کند و یا  مسیر زندگی شیبی تند را به 
خود بگیرد. اما متولدین ماه تیر می توانند به راحتی جلوی این خطرات را بگیرند، 
تنها کافی است روی استعدادهای خود تمرکز کنند. بر تنبلی خود غلبه کنید، 
ایجاد  اعتیاد  به سرعت  که  احساساتی  تسلیم  و  نشوید،  دعوا  برانگیختن  باعث 

می کنند نگردید.
متولد مرداد )23 جوالی - 22 اوت(

متولدین ماه مرداد بیشتر از هر چیزی باید روی سالمتی خود متمرکز شوند. در 
ماه پیش رو ممکن است به راحتی آسیب ببینید یا عفونت های ویروسی شما را از 
پای دربیاورند. راه چاره چیست؟ اول این که نترسید، فقط از خطرات غیرضروری 
اجتناب کنید. در فکر تهیه منبع کافی از ویتامین ها باشید. مخصوصا این که اگر 
کسی را دارید که می تواند از شما با ناز و نعمت نگهداری کند اجازه دهید این کار 

را انجام دهد چرا که بهترین موقع انجام آن فرا می رسد.
متولد شهریور )23 اوت - 22 سپتامبر(

اگر  است.  شهریور  ماه  متولدین  ازدواج  برای  ایده آل  زمانی  سال 201۹  ژانویه 
هم قصد ازدواج ندارید حداقل می توانید به دنبال شاهزاده مناسب خود باشید 
دلیلش  تبدیل کند.  واقعی  آبدار  به یک گریپ فروت  را  زندگی تان  که می تواند 
را می خواهید بدانید؟ برای این که در هر رابطه طوالنی مدتی تلخی و مشکالت 
باشد. بی معنی  انرژی و سرزندگی داشته  اندازه که می تواند  وجود دارد، همان 
است که ادعا کنیم ازدواج یک کیک کاماًل شیرین است. طبق طالع بینی، در ماه 
ژانویه بایستی از تمام آنچه که دارید لذت ببرید و اگر چیزی برای لذت بردن 

ندارید به دنبال فرصت های جدید باشید.

متولد مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(
مناسب،  اغواکننده، وزن  اول صبح سالم، عطر  و معطر، خواب  ناب  مالفه های 
ورزش های همراه با توپ، یا مالقات های اجتماعی با مردم، موسیقی. این ها تمام 
بینی شما، سفارش کشف، تست و توسعه  آن چیزهای مهمی است که طالع 
و  برج میزان راضی  متولدین  این که  برای  ژانویه می دهد.  ماه  را در طی  آن ها 

خشنود شوند سال 201۹ را باید فعاالنه آغاز کنند.
متولد آبان )23 اکتبر - 21 نوامبر(

متولدین ماه آبان در ماه ژانویه پادشاهی واقعی خواهند بود که قادر هستند راه 
دیگران  ذائقه های  در سنجش  و  کنند  پیدا  تصمیم گیری  در  درستی  حل های 
آمده اند  به دنیا  آبان  ماه  در  برای کسانی که  ژانویه  بود.  بهتر خواهند  )همدلی( 
گسترش   سکونت،  محل  جابه جایی  تعطیالت،  برنامه ریزی  برای  ایده آل  ماهی 
تجارت یا انجام تجارت در خارج )شامل کسب مناطق جدیدی برای تجارت(، یا 
برای هرگونه گسترشی در زندگی است. طالع بینی هم چنین پیش  بینی می کند 
درباره  بیشتر  اندیشیدن  برای  زمانی  عقرب،  برج  متولدین  برای  ماه  این  که 

خانواده و محل زندگی اصلی آن ها است.
متولد آذر )22 نوامبر - 21 دسامبر(

بهترین  روزانه،  زندگی  و  عشق  به  مربوط  مسایل  در  آذر  ماه  متولدین  برای 
اتفاق ها رخ خواهد داد. البته اگر کمی استراحت و بر تجدید حیاط تمرکز کنند. 
باد )هوای( تازه، پایه و اساس فرداهایی بهتر خواهد شد. وقت آن است تا از شر 
محتوای قدیمی کمد، فکر و عقیده یا حتی مواد قدیمی داخل یخچال خالص 
شوید و جایی برای مواد و افکار جدید باز کنید. اما این کار را به آرامی، در صلح 

و سنجیده انجام دهید.
متولد دی )22 دسامبر - 19 ژانویه(

توانایی حمایت از دیگران خیلی مهم است. نه تنها حمایت مادی بلکه با گفتن 
مطلوب  دی  ماه  متولدین  سرنوشت  هنگامی که  ندارند.  هزینه ای  که  کلماتی 
نیست، آن ها باید بر تقویت توانایی خود برای حمایت از دیگران تمرکز کنند. 
فرا  به زودی  بگردید  یاری رسان  دستی  به دنبال  هم  شما  آن که  زمان  ظاهراً 
می رسد. هنگام مشکالت ممکن است فحش دهید، فرار کنید، یا چیزی را نابود 
کنید اما فقط زمانی که با گرفتاری مواجه شوید می توانید آن را حل کنید. در 
آن لحظات، دست یاری رسان یا کلمات محبت آمیز برای شما راه گشا خواهد بود. 

متولد بهمن )20 ژانویه - 18 فوریه(
طالع بینی ژانویه دلیلی ارایه می دهد مبنی بر این که متولدین ماه بهمن در درجه 
رسید.  خواهند  باالیی  درجات  به  شما  احساسات  ربات.  نه  هستند  انسان  اول 
با  می توانستید  قباًل  که  دیگری  احساسات  از  بسیاری  و  شفقت  نفرت،  عشق، 
انگشتانتان بشمارید از دفترچه تلفن ضخیم هم بیشتر رشد خواهد کرد. حواس 
می خواهند  کسانی که  بتوانند  بهتر  که  شد  خواهد  جمع  بهمن  ماه  متولدین 
برایتان رزهای معطر بیاورند و آن هایی که می خواهند غذایتان را مسموم کنند 

از هم تشخیص دهید. 
متولد اسفند )19 فوریه - 20 مارس(

را داخل سیبی که  اگر آن  ناخوشایند است مخصوصاً  اغلب خیلی  دیدن کرم 
بهترین طعمه  که چنان کرمی می تواند  نکنید  فراموش  اما  ببینید.  می خورید 
برای ماهی گیری باشد. باید درباره تبدیل آنچه دوست ندارید به چیزهای مفید 
ناخوشایندی ممکن است مثل یک جلسه  تلفنی  بیاندیشید. تماس  و مناسب 
تمرینی ضد استرس قبل از مالقات مادر زن/شوهر عمل کند، یک روز گرسنگی 
بهبود  بخشد و  را  را قوی تر کند، واکنش های طبیعی شما  اراده شما  می تواند 
عکس العمل های شما را دفعه بعد، هنگام مواجهه با هر دوستی که خود را با پر 

پوشانده است سرعت بخشد.
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سه تار از: 280 $
تنبور از: 280 $
سنتور: 680 $

سنتور دو مهر ساالری: 1100 $
دف طلقی: ۹۵ $

دف پوستی طرح دار: 130 $
نی: 6۵ $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها 4/4: 18۹.۹۹ $
گیتار یاماها 3/4: 1۵۹.۹۹ $

3333 Cavendish Blvd., Apt. 250, 285 & 290. 
Postal code: H4B 2M5     Tel: (514) 996-1620 Email: remiacademy@gmail.com
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