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ترجمه: امیرحسین سلیمانی

تیتر سی  اِن اِن این بود: »کره  شمالی را فراموش کنید، هوش مصنوعی جنگ جهانی سوم را آغاز خواهد کرد« و در ادامه  بحث که با ایالن ماسک شروع می شد 
ترس های زیادی از پی آمدهای ناخواسته  توسعه  الگوریتم هایی نشان داده شد که معلوم نیست بتوانیم کنترل شان کنیم یا نه.

همان طور که سم هریس در یکی از سخنرانی هایش اشاره کرده، زمانی که یک فناوری جدید معرفی می شود دیگر نمی توان آن را مخفی کرد یا به حالت 
قبل از اختراع برگرداند. او ادعا می کند که نمی توان جلوی آهنگ پیشرفت را گرفت، حتی اگر بشریت بتواند به صورت دسته جمعی چنین تصمیمی بگیرد. 
در حالی که بیل  گیتس، استیون هاکینگ و افراد متعدد دیگری به شدت با ماسک و هریس موافق هستند، بعضی از متفکران برجسته در صنعت می گویند 

که هوش مصنوعی ) مثل هر فناوری دیگری( به لحاظ ارزشی خنثی یا بی اثر است. هر چه باشد باروت هم برای اولین بار در آتش بازی ها استفاده می شد.

برای مثال ری کرزویل ادعا می کند که »هوش مصنوعی فناوری اساسی در دستیابی پیشرفت ) انسانی( است. برای تشخیص این وعده یک الزام اخالقی 
داریم، البته باید خطرات آن را هم کنترل کنیم.« از نظر او بشریت وقت زیادی برای توسعه  راهبردهای اخالقی و استانداردهای نظم دهنده دارد. هم چنانکه 
جهان به سمت مرزهای تکینکی می رود، فناوری آینده محدود به بهبود تجربیات انسانی است و این بر گردن ماست تا مطمئن شویم برای فردایی بهتر باشد.

منتقدان و هواداران هوش مصنوعی بر سر یک چیز توافق دارند: انفجار هوش مصنوعی، دنیا را فراتر از تصورات تغییر خواهد داد. وقتی به آینده فکر می کنم، 
استعاره  ورنور وینج از برنامه  پادکست Invisibilia در ذهنم تداعی می شود: »ادغام کامپیوترها با ما و بدن هایمان چنان قابلیت های ما را تغییر خواهد 
داد که یک روز، امروز خود را مثل ماهی قرمز می بینیم.« اگر این وسعت واقعی مورد توقع از فرگشت با نیروی محرکه ای چون فناوری باشد، آن وقت عرف 

و هنجارهای فعلی ما کامال دست خوش تغییر خواهند شد.

حتی اگر پیش بینی های دقیق هم ناموفق باشند، نباید حداقل تالش کنیم تا خطرات فناوری های نمایی را به کار بگیریم تا فرضیات پایه ای خود را بررسی 
کرده، بنیان های رفتار انسانی را زیر سوال برده و تشکیالت اجتماعی خود را موشکافی کنیم؟ وعده  هوش مصنوعی می تواند یک آخر الزمان یا سعادتی ابدی 
یا چیزی بین این دو باشد. زمانی که راجع به خروجی های کار گمانه زنی می کنیم قضاوتی ارزشی هم انجام می دهیم. اینجاست که باید قابلیت سوگیری 

فرافکنی(projection bias) خود را تشخیص بدهیم که ما را ترغیب می کند چهارچوب فکری امروز را در آینده اعمال کنیم.

با قرار دادن واژه های جنگ و هوش مصنوعی در یک جمله، جنبه  انسانی برای آن قائل شده ایم. وقتی راجع به بیکاری انبوهی که توسط ربات ها و ماشین ها 
ایجاد می شود ابراز نگرانی می کنیم، باید بدانیم که این نوع اضطراب تنها در صورتی توجیه می شود که نیروی انسانی یک الزمه  اقتصادی باقی مانده باشد. 
وقتی می گوییم پیشرفت خارج از کنترل فنی، نابرابری های بیشتری درست می کند، تصور می کنیم که ایده  دارایی شخصی، ثروت و پول از انقالب چهارم 
صنعتی جان سالم به در برده است. تعریف عبارات بنیادی از زیر سوال بردن آن ها کار دشوارتری است ولی شاید اجرای چند عدد از سناریوها بتواند تمرین 

خوبی در دور زدن سوگیری فرافکنی را ثابت کند.

رقابت و همکاری
از ویژگی ها و رفتارها است و  انتخاب طبیعی، رقابتی چندبعدی  هسته  
خود را به صورت یک ذات رقابتی اصلی نشان می دهد که انسان ها همگی 
با آن آشنا هستند. روان شناسی فرگشتی فرض می کند که نیروی محرکه  
نفر  یک  ژن های  جاودان  ساختن  برای  نیازی  انسان،  رفتار  )گرداننده ( 
است. بنابراین انسان های خردمند رشد کردند تا برای جفت رقابت کرده 
و برای منابع بجنگند تا فرزندان خود را سیر کنند؛ همگی با یک هدف تا 

احتمال انتقال ژن خود را به حداکثر برسانند.

از سوی دیگر طبق گفته های ادوارد او. ویلسون، ما »یکی از چند خطوط 
توسعه  را  تشکیالِت جامعه جویی  از  باالترین حد  حیوانی ای هستیم که 
می دهند، سطح اصلی بعدی از سازمان های زیستی باالی سازواره ای. در 
آن جا اعضای گروه در طی دو یا چند نسل در کنار هم می مانند، همکاری 
می کنند، از جوانان خود مراقبت و کارها را تقسیم می کنند...« به عبارت 
تعادل  به  را  موفقیت خیره کننده  گونه هایمان  باشیم  دیگر شاید مجبور 
ظریفی که بین غریزه های رقابت و همکاری حفظ می کنیم نسبت بدهیم.

ایده   باشد،  دست یافتنی  حتی  یا  قریب الوقوع  کلی،  ماشینی  هوش  چه 
و  پایه  آوردن  به دست  حال  در   (post-scarcity)پسا کمیابی اقتصاد 
درست  کند  دنیایی  همه چیز،  تقریبا  خودکارسازی  هرگاه  است.  اساس 
که در آن نیروی انسانی فراوان باشد، پی آمدهای وسیع تر برای سیستم 
در  الگوریتم ها  وقتی  بود؟  خواهد  اجتماعی مان چه  تشکیالت  و  ارزشی  
تصمیم گیری بهتر از انسان عمل  کنند و بخش اعظمی از استقالل خود را 

به آن ها واگذار کنیم، غریزه  رقابتی ما چطور خواهد شد؟

هدف رقابت منابع در دنیایی از فراوانی چه خواهد بود؟ آیا 
رقابت  برای  ما  احتمال وجود خواهد داشت که غریزه   این 
آیا  برود؟  بین  از  آهستگی  به  مفید  ساختار  یک  عنوان  به 
و  مورچه ها  برخالف  کنیم؟  زندگی  آن  بدون  می توانیم 
همکاری  سخت  و  سفت  تشریفات  براساس  که  زنبورهایی 
طرز  به  همکاری مان  قابلیت های  در  انسان ها  ما  می کنند، 
یووال  گفته های  طبق  هستیم.  وفق پذیر  خارق العاده ای 
قیام  زیرساخت  نهایت  در  که  است  چیزی  این  هراری، 
ایجاد کرد.  انسان های خردمند در حکم فرمایی بر زمین را 
آیا می توان تصور کرد وقتی تغییر شکل های فنی که توسط 
بگیرد،  خود  به  مادی  شکل   کم کم  شد  توصیف  کرزویل 
احتیاج به رقابت به یک نیاسانی)نیاکان گرایی( تبدیل شود؟

اقتصاد
تفکرات  ارکان  که  باشیم  مطمئن  می توانیم  چطور 
اقتصادی مان )مثل دارایی شخصی، مالکیت، سرمایه، ثروت 
و امثال آن( از پساکمیابی جان سالم به در ببرند؟ در 1۰۰ 
اهمیتی  انسانی  کار  بهره وری  به  کسی  آیا  آینده،  سال 
ماشین ها  »تالش های«  از  بشریت  تمام  وقتی  می دهد؟ 
بهره وری بی هزینه می برد، سیاست های مشوقانه  اشتغال ما 
و  عرضه  بنیان  وقتی  بود؟  خواهد  مربوط  و  وابسته  چقدر 

تقاضا به لرزه در بیاید، چه چیزی برای ما باقی می ماند؟

آن  از  و  است  مشغول  اشتغال  به  امروز  که  شخصی  برای 
از  بیشتر  نامحدود،  فراغت  اوقات  چشم انداز  می برد،  سود 

چه چیزی درباره   
خطرات هوش 

مصنوعی می دانیم؟ 
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http://www.npr.org/podcasts/510307/invisibilia


از دیدگاه  اگر  باشد بیشتر شبیه یک مصیبت است.  آن که یک موهبت 
انتخاب طبیعی نگاه کنیم این احساس با عقل جور در می آید: در گذشته 
همکاری های اقتصادی توسط افرادی که قادر به این کار بودند نسبت به 
بیکاری و بیهودگی ارجح بوده است. ولی آیا باید همین گرایش را برای 
آینده هم در نظر بگیریم؟ شاید چیزی که امروز انحطاط و تنزل در نظر 
می گیریم در دنیایی که دیگر با نیروهای اقتصادی که فعال شناخته شده، 

پشتیبانی نمی شود، به طرز کامال متفاوتی تعبیر شود.

تصورات کاری این است که هر طور باشد یک نفر باید مالک دستگاه ها 
دارایی و  این حال  با  اجناس پول خرج کند.  و  برای سرویس ها  و  بوده 
دیگر  مالکیت  اگر  نیست.  اجتماعی  ساختار  یک  از  بیشتر  چیزی  پول 
نباشد،  معامله  برای  معتبری  واحد  دیگر  پول  و  باشد  نداشته  اهمیتی 
چطور می توانیم به صورت جمعی وضعیت یا پایه و مقام را تعریف کنیم؟

سواالت زیاد و جواب ها کم هستند. به شخصه در جایگاهی نیستم که 
از استدالل های نظری دفاع کنم. حرف  یا  پیشنهادهایی منسجم بدهم 
آخرم این است که ما با عزمی راسخ در مسیر براندازی نیروهای فرگشت 
اصول  بوده اند.  ما  رفتار  اصلی  گرداننده های  حیات  آغاز  از  که  هستیم 
اقتصاد  بنیادی  اصل  ولی  کرده است  تغییر  دینی  و  سیاسی  عقاید  و 

باقی مانده و با تالش های انسانی، احتیاجات و خواسته هایمان را برطرف 
کرده است. اگرچه با کنار گذاشتن تکینگی، آن نیروهای بنیادی مشخصا 
به وسیله  آهنِگ در حال شتاب گیری پیشرفت های فنی مورد تهدید قرار 

گرفته است.

نظر  به  ساده لوحانه  و  آرمانی  شاید  مقاله  این  در  شده  مطرح  ایده های 
برسند. در پایان شاید حق با ایالن ماسک باشد: اختراع هوش مصنوعی 
می تواند پایان نژاد بشری را کلید بزند. بنابراین این مسئولیت شگفت انگیز 
انسان ها است تا نظارت مناسبی بر طراحی هوش مصنوعی داشته و قبل 
از  باید  این حال  با  کنیم.  فکر  عواقبش  به  آن غرق شویم  در  این که  از 
محدودیت های درِک خود، آگاه باشیم و از این رو از تخیالت مان استفاده 

کنیم؛ مشخصه ای کامال انسانی. حداقل برای امروز.

منبع:

 سایت علمی بیگ بنگ 
futurism.com 
http://bigbangpage.com/science-content

دعوت به همکاری
 از ترانه سرایان جهت تولید 

آلبوم موسیقی

 علیرضا فخاریان
(514) 996 - 1620

http://bigbangpage.com/
https://futurism.com/what-do-we-really-know-about-the-promise-and-potential-perils-of-ai/


کمپ 
فصل بهار

آکادمی موسیقی رِ می پس از سه سال تجربه موفق در کمپ تابستانی و یک دوره کمپ فصل بهار )March Break(، امسال دومین دوره از کمپ 
فصل بهار خود را برگزار می کند. هدف از برگزاری این کمپ در روزهای تعطیلی مدارس )۵-9 مارچ(، آشنایی کودکان ۵ تا 12 سال با برنامه های هنری، 

موسیقی، علمی و ورزشی می باشد.
کالس  ها در پنج روز از ساعت هشت صبح تا پنج عصر برگزار می شود. هر روز کودکان در 3 کالس آموزشی حضور خواهند داشت و در کنار آن به انجام 

فعالیت هایی در اتاق بازی و دیدن فیلم می پردازند.
کالس های این کمپ به شرح زیر خواهد بود:

ورزش صبح گاهی، کاراته، تایچی، موسیقی، نقاشی، کاردستی و خالقیت هنر، رقص زومبا، زبان انگلیسی، ریاضی و آزمایش های علمی
برای آگاهی از شرایط آن و اطالعات بیشتر در مورد کالس های کمپ فصل بهار می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

(514) 703 - 40۲0
(514) 996 - 16۲0



How to register!

In person at school by filling out the regis-
tration form
Payment Methods: Debit, Check, Cash 

Our Rates 
And Discounts!

weekly registration $ 125
Daily registration $ 30
Babysitting registration -Daily (8:00 - 
9:00 And 16:00 - 17:00)

$ 7

Half day (9:00 am-12:00 noon)  60%
More than one Child  10%

Contact Us!
For more detailed information please visit our web-
site. For any questions about our  programs, sched-
ules, registration, payment methods, discount options 
, etc. please contact us .

Phone:
514.703.4020  (French, English and Persian) 
514.996.1620  (Persian)
Email: remiacademy@gmail.com

Early drop off and late pick up is           
offered

We    accept   early drop off as early as 8:00 am and 
late pick up as late as 17:00 for your convenience.

Facilities, safety 
and security

Every 5 children are accompanied by a trained adult 
for outdoor activities and every 7 children are accom-
panied by a trained adult for indoor activities. Our 
teachers are expert and experienced in their fields and 
are supervised by an educated and professional chil-
dren educator. We also have many facilities for educa-
tional purpose ranging from all musical instruments 
to art equipment and  materials. 

Art
handicraft-painting-visual art

Dance/ Sport
Karate- Zumba - Hip Hop - TaiChi 

Music
Music Instrument- Choir -  ....

Mathematics

English / French

Science Experiments

Re-Mi Academy of Music

3333 Cavendish Blvd., Suite 285,
Monreal, QC., Canada, H4B 2M5

March Break REMI ACADEMY
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش سازهای ایرانی برای بزرگ

آموز

مجله کودک

ی پرتره خالقانه
ی عکاس

۶ ترفند برا
ط سامه گل زاده

توس

ت. حاال 
ت های عکاسی، خالقانه بودن آن اس

بدون در نظر گرفتن نوع عکاسی پرتره )تمام قد، پرسنلی، هنری، سیاسی، تبلیغاتی، خانوادگی(، یکی از جذابی
ص می خواهیم به عکاسی پرتره خالقانه بپردازیم.

به طور خا

6. بافتی از اسپری آب
درخشندگی  و  روشنایی  برای  آب  اسپری  از  استفاده  دیگر  ساده  راه  یک 
بخشیدن به تصویر است. از یک همکار بخواهید تا آب را در مقابل سوژه 
بپاشد. قطره های ریز آب نور را دریافت می کنند و بافتی ایجاد می کنند که 

زیبایی تصویر را دوچندان می کند.

www.1001boom.com

5. قاب پنجره مصنوعی
اگر می خواهید به عکس حس شخصی تری بدهید می توانید با ایجاد محیطی 
شبیه یک محل خاص این حس را ایجاد کنید. مثال می توانید با کمک یک 
تکه فوم و برش آن به شکل مستطیلی یک پنجره بسازید. وقتی نور را از 
درون این پنجره بتابانید سایه ای از آن را روی دیوار به وجود خواهید آورد 
که عالوه بر حس گفته شده، به ترکیب بندی عکس نیز زیبایی دو چندان 

می بخشد.

4. اسنوت سینمایی بسازید.
اسنوت یک قطعه ساده و لوله ای است که نور فالش یا پروژکتور را کنترل 
به طور  را  نور  پرتو  جهت  و  میزان  تا  می دهد  اجازه  عکاس  به  و  می کند 
دلخواه، هدایت و کنترل کند. اسنوت ها ممکن است مخروطی، استوانه ای 

و یا مستطیلی شکل باشند.
از اسنوت های سینمایی می تواند برای عکس های حرفه ای و عکاسی پرتره 
خالقانه استفاده کرد. شما می توانید به سادگی و با چند تکه فوم دور فالش 

متحرک، جلوه ای مشابه در عکس هایتان خلق کنید.

 LED3. نور
با کمک LED به راحتی می تواند بوکه را به عکس های خود اضافه کرده و 
آن ها را زیباتر کنید. رشته های نوری از المپ های ال ای دی را در استودیو 
یا اتاقی که می خواهید عکس بگیرید، نصب کنید و سوژه  را بین یا پشت 
آن ها قرار دهید و سپس عکاسی کنید. می توانید از ال ای دی با اندازه ها و 
رنگ های مختلف استفاده کنید و به طرحی که دوست دارید دست یابید.

۲. بوکه با فویل چروکیده
اگر آلومینیوم به اندازه کافی نداریم هم اشکالی ندارد. هنوز هم می توانید 
ورقه  باشید.  داشته  خالقانه  پرتره  عکاسی  آلومینیوم  کم  مقدار  همان  با 
آلومینیوم چروکیده را به تکه های کوچک ببرید. سپس از یک نفر بخواهید 
که در لحظه ثبت آن ها را در هوا پرتاب کند. نتیجه بوکه های نقره ای و براقی 

خواهد شد که به عکس و سوژه شما زیبایی دو چندان می بخشد.

1. پس زمینه با فویل
چند ورقه آلومینیوم را بردارید و آن ها را چروک کنید. سپس آن ها را روی 
یک پایه کنار یکدیگر قرار دهید. عمق میدان خود را کم کنید و به مدل 
بگویید جلوی این فویل ها قرار بگیرد. خواهید دید که فویل ها پس زمینه ای 
را درخشان تر نشان  لرزان خواهند داشت که مدل شما  نورهایی  با  روشن 

می دهد.

http://1001boom.com/author/saameh/


نویسنده: رامین پنجه

بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان است که 11 سال متوالي برنده این 
عنوان بوده و دارایي او در حدود ۵1 میلیارد دالر تخمین زده مي  شود. 
گیتس در سن 43 سالگي ثروتمندترین مرد جهان بود. او از سن بیست 
آن  ارزش  که  است  بوده  مایکروسافت  شرکت  رییس  تاکنون  سالگي 

چیزي در حدود پنجاه میلیارد دالر است.

تولد و کودکی بیل گیتس

مشهور  گیتس سوم،  هنری  ویلیام 
به بیل گیتس )Bill Gates( رئیس و 
در  شرکت مایکرو سافت،  موسس 
خانواده  یک  در   19۵۵ اکتبر   2۸
خواهرش  دو  کنار  در  و  متوسط 
شد.  متولد  شهر سیاتل امریکا  در 
والدینش به خاطر وجود کلمه سوم در 
نامش او را »تری« نامیدند و اعضای 
خانواده هرگز او را با نام دیگری صدا 
نکردند. گیتس متفکری استثنایی بود 

به طوری که در سن ۸ یا 9 سالگی دانشنامه خانوادگی را از اول تا آخر 
مادربزرگ  کنار  در  را  خود  وقت  بیشتر  کودکي  در  گیتس  می خواند. 
خود گذراند و از او تاثیر بسیار گرفت. او از همان دوران کودکي خود 
روحیه رقابت طلبي خود را نشان داد و سعي مي کرد تا در هر زمینه اي 
از  که  آمد  دنیا  به  خانواده ای  در  گیتس  باشد.  پیش  خود  دوستان  از 

تاریخی غنی در تجارت و سیاست و خدمات اجتماعی سرشار بود. 
پدرش ویلیام هنری گیتس دوم وکیل دادگستری و یکی از سرشناسان 
شهر سیاتل بود و مادر او آموزگار مدرسه و یکی از اعضای هیأت مدیره 
یونایتد وی اینترنشنال )United Way International( بود که در 
روحیه  کودکی  دوران  همان  از  گیتس  داشت.  فعالیت  نیز  خیریه  امور 
رقابت طلبی خود را نشان داد و سعی می کرد در هر زمینه ای از دوستان 

خود پیش باشد.

مدرسه و دبیرستان
گیتس تحصیالت ابتداي خود را در مدرسه عمومي Lakeside پشت 
سر گذاشت و در آنجا بود که با کامپیوتر آشنا شد.گیتس که دانش آموزی 
برجسته و باهوش بود برخالف بیشتر کودکان باهوش، به نظر می رسید 
که در هر کاری که انجام می دهد بی نظیر است. شور و شوق وی برای 
بود. در لیک  اولیه معلوم و آشکار  از همان سنین  برنده شدن  بردن و 
ساید، در مدرسه خصوصی و نخبه گرای سیاتل که برخی از تیزهوش ترین 

دانش آموزان را در وست کوست آمریکا جذب می کند عشق وی به 
ریاضیات سبب دلبستگی و اشتغال ذهن او به کامپیوتر گردید. حتی در 
از این رو بچه ها سربه سر  لیک ساید، بیل گیتس برجسته و ممتاز بود. 
او می گذاشتند زیرا او آشکارا خیلی باهوش تر از بقیه دانش آموزان بود. 
در آغاز یکي از سال هاي تحصیلي مسئوالن مدرسه Lakesideتصمیم 
گرفتند با کمک خانواده دانش آموزان، یک ترمینال کامپیوتر اجاره کنند 

و در اختیار دانش آموزان قرار بدهند.

در این هنگام بیل گیتس با کامپیوتر آشنا شد و به سرعت در استفاده 
را  خود  نرم افزار  اولین  سالگي  سیزده  در  و  کرد  کسب  مهارت  آن  از 
آلن  خود پل  دوست  همراه  به  گیتس  نوشت.  بود  ساده  بازي  یک  که 
)Paul Allen( که دو سال از گیتس بزرگتر بود و در زمینه سخت افزار 
کامپیوتر هم مهارت داشت، بیشتر وقت خود را به برنامه نویسي در اتاق 

کامپیوتر Lakeside مي گذراند.

به طوری که جیمز واالس و جیم اریکسون در کتابشان به نام هارد درایو 
بچه های  که  ساید  لیک  مثل  محیطی  در  »حتی  می کنند:  خاطرنشان 
سوی  از  گیتس  تیزهوشی  به  دانش آموزی  احترامند،  خور  در  باهوش 
تعدادی دیگر از دانش آموزان مورد تمسخر قرار می گیرد.« بنا به گفته 
یکی از همکالسی های گیتس که اکنون یک معمار برجسته در سیاتل 
است: »گیتس اغلب با بچه ها در اتاق کامپیوتر معاشرت می کرد.« او از 
نظر اجتماعی بی عرضه و در بین دیگران معذب بود. ذهن این پسر کامال 
مشغول عالقه او به کامپیوتر بود. به ندرت دیده می شد که تنیس بازی 

کند ولی نه زیاد چیز دیگر.

لیک  جوان تر  کامپیوتربازان  نظر  از  گیتس  دبیرستان  سوم  سال  تا 
او  می شد.  محسوب  کامپیوتر  کارشناس  یک  حد  در  چیزی  ساید 

برگزار  دادگاه  جلسه  ساعت ها  کامپیوتر  اتاق  در  اغلب 
کامپیوتری  بدنام  مزاحمان  درباره  داستان هایی  و  می کرد 
کامپیوتریش  دوستان  از  برخی  و  گیتس  می کرد.  بیان 
یافتن  به  اختصاص  که  را  ساید  لیک  برنامه نویسان  گروه 
تازه  مهارت های  از  استفاده  برای  پولسازی  فرصت های 
دادند.  تشکیل  داشت  کامپیوتر  برنامه نویسی  آمده  به دست 
اکنون الگویی در حال پیدایش بود. همانطور که بعدا گیتس 
که  بودم  فردی  من  بودم.  طرح دهنده  »من  داشته:  اظهار 
که  کنیم  سعی  و  فراخوانیم  را  واقعی  دنیای  بیایید  گفت 
بود. ساله   13 او  موقع  آن  در  بفروشیم.«  آن  به  را   چیزی 

دیگر  عضو  دو  وی لند-  ایوانز و ریچارد  گیتس، آلن، کنت 
شب  طول  تمام  در  اغلب  ساید-  لیک  برنامه نویسان  گروه 
 )Minicomputer( کوچک  کامپیوتر  یک  به  ابتدا 
به  بعدا  و  بودند  متصل  بود  الکتریک  جنرال  آن  مالک  که 
کامپیوتر شرکت کامپیوتر سنتر متصل گردیدند گاهی اوقات 
جوان  گیتس  نمی رسیدند.  خانه  به  صبح  اولیه  ساعات  تا 
نگران  را  والدینش  می کرد  صرف  این چنین  را  وقتش  که 
سرگرمی جدید پسرشان نمود. برای مدتی فعالیت های او را 
از ترس اینکه مبادا لطمه ای به درسش بزند متوقف کردند. 
به عنوان  نمود.  تمام، گیتس امتناع  یکسال  مدت  به  تقریبا 
نشانه ای از اشتهای سیری ناپذیر وی به دانش، توجه خود را 
به موضوع های دیگر معطوف کرد. در این دوره، او شماری 
روزولت  فرانکین  و  ناپلئون  زندگی نامه  جمله  از  زندگی نامه 
را خواند. او گفت می خواستم بدانم که شخصیت های بزرگ 
تاریخ چگونه فکر می کردند. او همچنین کتاب های مربوط به 
کسب و کار، علوم و رمان را مطالعه نمود. یکی از کتاب های 
او بعدا  نام داشت که  مورد عالقه وی »گیرنده در چاودار« 
گزیده های بلندی از کتاب را برای دوست هایش از بر خواند. 
هلدن کالفیلد که شخصیت اصلی بود یکی از قهرمان های او 
شد. ولی اجالتا هرگونه طرحی را که بیل جوان ممکن بود 
برای تشکیل یک شرکت نرم افزاری با دوست دبیرستانی اش 

و رفیق کامپیوتربازش به کار برد موقتا متوقف گردید.

دانشگاه 
آن ها  به دانشگاه برود؛  باید  او  که  داشتند  اصرار  والدینش 
دیگر  دانشجویان  با  او  بودن  همراه  که  می کردند  احساس 
هوشی باال و شور و شوق زیاد  ضریب  است.  خوب  برایش 

بیوگرافی 
بیل گیتس
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آموز
دانشگاه هاروارد حتمی  به  را  او  ورود  گیتس 

این که سمت و سوی  بدون  پاییز سال 1973  نمود. در 
یادگیری  معتبرترین محل  وارد  باشد  او مشخص  واقعی 
گفت  او  بعدا  گردید.  ماساچوست  یعنی کمبریج، 
بودند  او  از  باهوش تر  که  افرادی  از  تا  رفت  که هاروارد 
سال  شد.گیتس در  ناامید  و  دلسرد  و  بگیرد...  یاد  چیز 
1973 وارد دانشگاه هاروارد شد و در آن جا با استیو بالمر 
قسمت  رئیس  حاضر  حال  در  )Steve Ballmer( که 

اداري مایکروسافت است آشنا شد.

خود  مورد  در  که  اندازه  همان  به  احتماال  اظهارنظر 
هم  هاروارد  درباره  می شود  گفته  گیتس  بیل  عقیده 
به عنوان رشته  اولیه حقوق  انتخاب  وجود دارد.گیتس با 
پای  رد  که  داشته  انتظار  است  ممکن  دانشگاهی  اصلی 
عالقه  او  درواقع،  ولی  کند.  دنبال  را  حقوقدانش  پدر 
چندانی به حرفه حقوق نداشت و پدر و مادرش در مورد 
اینکه پسر سرسخت آن ها راه خود را خواهد یافت کمی 
این، در رویاهای پرهیجان خود،  با وجود  شک داشتند. 
هیچکدام از آن ها نمی توانستند تصور کنند که چه راهی 
در پیش روی پسرشان خواهد بود. همچنان که معلوم شد 

گرفتن مدرک از هاروارد مدنظر نبود.

تاسیس شرکت مایکروسافت
در سال 197۵ در حالی که هنوز در دانشگاه بود، گیتس 
برای یک نسخه از زبان بیسیک )Basic( که نوعی زبان 
اولیه در برنامه نویسی کامپیوتر است بار دیگر گروه خود 
را با پل آلن تشکیل داد. گیتس در سال 1977 با توجه 
را  هاروارد  که  گرفت  تصمیم  جدید  دنیای  آمادگی  به 
رها کند و به طور تمام وقت در شرکت کوچک نرم افزار 

کامپیوتر که با دوستش تاسیس کرده بود کار کند.

این شرکت مایکروسافت نامیده شد.

داشت  کارمند   4۰ فقط  مایکروسافت  زمان  آن  در 
آن  فروش  کل  و  مي کردند  کار  بشدت  روز  شبانه  که 
 19۸۰ سال  در  بود.  سال  در  دالر  میلیون   2.4 فقط 
شرکت IBM براي این که از بازار کامپیوترهاي شخصي 
عقب نماند تصمیم گرفت تا کامپیوتر خود را که PC نام 
گرفت و کامپیوترهاي امروزي نیز مبتني بر آن هستند، 
کار  تا  گرفت  کند. IBM تصمیم  بازار  وارد  و  بسازد 
بود  این  بگذارد.  به عهده شرکت دیگري  را  آن  نرم افزار 
و  دوش مایکروسافت نشست  بر  خوشبختي  شاهین  که 
تا  بست  مایکروسافت  کوچک  شرکت  با  قراردي   IBM
نرم افزارهاي سازگار با کامپیوترهاي شخصي IBM تولید 
کند. کامپیوترهاي جدید IBM از پردازنده هاي 16 بیتي 

براي  مایکروسافت  بنابراین  مي کرد.  استفاده  اینتل  ۸۰۸۸ شرکت 
نیاز  بیتي  عامل 16  به یک سیستم  برنامه سازي خود  زبان هاي  فروش 

داشت.

یک  خود  خانه  کارگاه  پاترسون در  به نام تیم  شخصي  زمان  آن  در 
کامپیوتر 16 بیتي کوچک ساخته بود و براي آن یک سیستم عامل ساده 
16 بیتي نوشت که نام DOS ۸6 را براي آن انتخاب کرده بود. بیل گیتس 
کلیه حقوق سیستم عامل DOS ۸6 را با قیمت 7۵ هزار دالر به دست 
آورد. بیل گیتس و پل آلن سیستم DOS ۸6 را متناسب با کامپیوترهاي 
شخصي IBM تغییر دادند و امکانات بیشتري را به آن افزودن و از آن 
سیستم  ساختند. مایکروسافت این  قوي  16بیتي  عامل  سیستم  یک 
کامپیوترهاي شخصي  برروي   MS-DOS نامید.   MS-DOS را  عامل 
IBM جاي گرفتند و IBM درصدي از فروش کامپیوترهاي PC خود 
را براي استفاده از MS-DOS به مایکروسافت مي پرداخت.  رفته رفته 

امپراتوري آقاي بیل گیتس بر روي MS-DOS بنیان نهاده شد. 

گرافیکي Windows و  عامل  سیستم  تولید  با  مایکروسافت  بعدها 
برداشت.  موفقیت  به سوي  بزرگتري  گام هاي  دیگر  موفق  محصوالت 
طبق آخرین آمار بیش از 9۵ درصد از دارندگان کامپیوترهاي شخصي 
استفاده مي کنند.  مایکروسافت  از محصوالت مختلف  در سراسر جهان 
درحال حاضر بیل گیتس با بیش از ۵۰ میلیارد دالر، ثروتمندترین مرد 

دنیا شناخته شده است.

دالیل  از  یکي  کرده است.  حفظ  که  است  سال  چندین  را  مقام  این  او 
در  باهوش  افراد  استخدام  گیتس  خود  گفته  به  مایکروسافت  موفقیت 
این شرکت است.گیتس زماني که فقط 19 سال داشت مایکروسافت را 
مدیریت مي کرد. او به قدري کار مي کرد که حتي گاهي چند روز محل 
کار خود را ترک نمي کرد و به همراه کارمندان خود به سختي بر روي 

پروژه هاي مختلف و سفارش مشتریان کار مي کرد.

خانم ملیندا  با  میالدی   1994 ژانویه  گیتس در  بیل 
فرنچ از کارمندان مایکروسافت ازدواج کرد. ملیندا اهل داالس در ایالت 
تگزاس آمریکا است. این زوج دارای سه فرزند به نام های جنیفر کاترین 
و فوب  میالدی(  گیتس )1999  جان  میالدی(، روری  گیتس )1996 

ادل گیتس )2۰۰2 میالدی( هستند.
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خانه بیل گیتس
بوده  جهان  از مدرن ترین و گران ترین خانه های  گیتس یکی  خانه بیل 
مدینا  واشنگتن در  به دریاچه  رو  منظره ای  و  می باشد  تپه  کنار  در  که 
واقع در واشنگتن دارد. بر طبق برآورد مجموعه خانه و زمینش معادل 
12۵ میلیون دالر ارزش دارد و مالیات آن در حدود 1 میلیون دالر در 
سال می باشد. همچنین در بین دارایی های بیل گیتس، مجموعه ای از 
او در سال 2۰۰4 به  لئوناردو داوینچی موجود می باشد که  نوشته های 
آدرس  کرده است.  خریداری  حراجی  یک  در  دالر  میلیون   3۰.۸ مبلغ 
ایمیل بیل گیتس به طور گسترده ای در دنیا پخش شده است و در حدود 
4 میلیون ایمیل در سال 2۰۰4 دریافت کرده است که بیشتر آن ها اسپم 
مربوط  زیادی  تعداد  دریافتی  ایمیل های  بین  در  او  گفته  به  می باشند. 
نباشند  آزاردهنده  اگر  که  می باشد  پولدار شدن  برای  پیشنهادهایی  به 
حداقل خنده دار است. بیل گیتس به همراه همسر خود چندین موسسه 
خیریه در سراسر دنیا تاسیس کرد. هم اکنون بیل گیتس همراه همسر و 

فرزندان خود در شهر سیاتل ساکن است.

تمرکز بر فعالیت های انسان دوستانه و مقابله با فقر
بیل گیتس که از عمق وجودش هکر و گیک نوآوری است، در 21 سال 
گذشته، 16 بار در صدر فهرست ثروتمندترین فرد جهان نشسته است. 
اما او از جمله ثروتمندانی است که قلبش برای دنیایی که در آن زندگی 
می کند می تپد و به همین خاطر بیش از 9۵ درصد از ثروت  79میلیارد 
دالری خود را به خیریه و فعالیت های انسان دوستانه اختصاص داده است. 
او همچنین وصیت کرده که سه فرزندش هم نفری 1۰ میلیون دالر از 
معتقد  زیرا  بسازند،  را  زندگی خود  و  ببرند  ارث  به  نجومی  ثروت  این 

بود. نخواهد  مناسب  آن ها  آینده  برای  میلیاردی  ثروت  که   است 
او به آینده خوش بین است و می گوید سیر نابودی بیماری های مهلک 
بیماری مرگ آوری  تاریخ است و حتی  از هر زمان دیگری در  سریع تر 
نظیر ماالریا هم تا سال 2۰3۰ کامال ریشه کن خواهد شد. یکی از اهداف 
این بنیاد این است که نرخ مرگ کودکان زیر پنج سال در سراسر جهان 
را تا بیش از نصف کاهش دهد و فلج اطفال را ریشه کن کند. او با 29 

میلیارد دالر سرمایه، بنیاد خیریه بیل و ملیندا را تاسیس کرد.

سال 2۰۰6 گیتس اعالم کرد از جوالی 2۰۰۸ کار در مایکروسافت را 
رها می کند ولی به دلیل عالقه زیاد در کارهای برنامه نویسی مایکروسافت 

کمک خواهد کرد.

و  گیتس  بیل  درباره  جالب  بسیار  نکات 
مایکروسافت

1- آیا می دانستید دارایی بیل گیتس به قدری است که اگر روزی یک 
میلیون دالر خرج کند، نزدیک به 21۸ سال زمان می برد تا دارایی هایش 

به اتمام برسد؟!

می شود؛  افزوده  گیتس  بیل  درآمد  به  ثانیه 2۵۰ دالر  هر  در   -۲
 2۰ روزانه  و  دالر  هزار   1۵ دقیقه  هر  در  او  درآمد  دیگر  عبارت  به 
باشد،  مستقل  کشوری  می توانست  گیتس  بیل  اگر  است.  دالر  میلیون 
کسی  او  همه،  این  با  می بود.  جهان  ثروتمند  کشور  وهفتمین  سی 
بهبود  صرف  را  انگیز  شگفت  درآمد  این  از  بزرگی  کسر  که  است 
کره خاکی می کند این  در  زندگی شرافتمندانه تر  و  محرومان   وضعیت 

3- اگر به دفتر بیل گیتس نگاه کنید کاغذ زیادی در آن نمی بینید. بیل 
گیتس: روی میزم 3 صفحه نمایش دارم که مجموعه آن ها با هم یک 
دسکتاپ واحد را تشکیل می دهند. من می توانم چیزها را از یک صفحه 
به صفحه دیگر بکشم. اگر شما یک بار تجربه کار با یک صفحه نمایش 
بزرگ را تجربه کنید، دیگر به گذشته برنمی گردید، چون اثر مستقیمی 
روی کارآیی شما خواهد گذاشت. صفحه نمایش چپ، لیست ایمیل هایم 
را نشان می دهد، صفحه نمایش وسط ایمیلی را که می خوانم و به آن 
جواب می دهم را نمایش می دهد و مرورگرم روی صفحه نمایش راست 

قرار می گیرد.

از تماس های  انتخابی است و بیشتر  ایمیل رسانه  4- در مایکروسافت 
تلفنی، بالگ، اسناد و بولتن های خبری و یا نشست ها از آن ها استفاده 

می شود. )میل های صوتی و فکس ها در ایمیل ها ادغام شده اند.(

بعد  البته  می کند،  دریافت  ایمیل   1۰۰ گیتس روزانه  5- بیل 
دارد. ایمیلی  تعداد  چنین  وی  ناشناس  ایمیل های  فیلتر   از 

محبوب  نرم افزارهای  از  یکی   ، SharePoint 6-نرم افزار
پروژه هاست. مدیریت  و  کارکنان  با  تماس  برای  گیتس   بیل 
را  وقتش  شود  مطمئن  می کند،  گیتس سعی  7- بیل 
کند. متمرکز  دارند  بیشتری  اهمیت  که  ایمیل هایی   روی 
پایینی  تکنولوژی  و  دارد  دفترش  در  گیتس  که  وسیله ای  تنها   -8
استفاده  خوش رنگی  ماژیک های  از  وی  است.  بوردش”  “وایت  دارد، 
عکس  وایت بوردها  روی  از  می شود  مایکروسافت،  در  می کند. 
یک شبیه  آن ها  ترتیب  این  به  کرد،  ارسال  رایانه ها  به  و  برداشت 

بوردی  وایت  چنین  حاضر  حال  در  من  می شوند،  Tablet pc بزرگ 
کنم. تهیه  خودم  برای  دیجیتال  وایت بورد  یک  بعد  سال  شاید   ندارم، 

را  اخبار  درصد   9۰ من  ندارد،  نقشی  من  روزانه  زندگی  در  کاغذ   -9
آنالین دریافت می کنم، وقتی برای نشستی می روم برای اینکه چیزی را 
به بقیه نشان دهم از tablet pc استفاده می کنم، این کامپیوتر با رایانه 
نیاز  ارتباط است و من به همه فایل هایی که به آن ها  دفترم کامال در 
دارم، دسترسی دارم. یک نرم افزار یادداشت برداری به نام OneNote هم 
 روی این رایانه دارم، بنابراین همه نوشته هایم به شکل دیجیتال هستند.

داخل  در  فایلی  کردن  پیدا  برای  اینکه  جای  به  10- گیتس معموال 
پیدا  را  کار  این  می کند،  را جستجو  آن ها  بگردد،  آن ها  دنبال  فولدرها 

کردن آدرس های میل و شماره های تلفن هم انجام می دهد.

من  کارآیی  روی  زیادی  اثر  که  دیگری  دیجیتالی  ابزار   -11
داشته است، نرم افزار جستجوی دسکتاپ است، این ابزار دسترسی من 
را به اطالعات روی رایانه شخصی، سرور و اینترنت تغییر داده است، با 
هاردهای بزرگتر و افزایش پهنای باند، من چندین گیگابایت اطالعات به 

شکل ایمیل، اسناد، فایل های رسانه ای، دیتابیس تماس ها و غیره دارم.

1۲- مایکروسافت بیش از ۵۰ هزار کارمند دارد، بنابراین وقتی به این 
مطلب فکر می کنم که “آینده پرداخت آنالین چگونه خواهد بود” و یا 
“چه کار جالبی خواهد بود که خاطرات دوران کودکی را بشود ذخیره 
کرد” ، یا هر چیز جدید دیگر، آن ها را می نویسم، بعد کارکنان می توانند 
آن ها را ببینند و بگویند: “نه، تو اشتباه می کنی” یا اینکه “می دانی چنین 

کاری اینجا و اینجا انجام شده است؟”

نامه ای  در  مایکروسافت،  اندازی  راه  سالگرد  چهلمین  در  امسال  »او 
خطاب به کارکنان این کمپانی نوشت: »تکامل تکنولوژی در 1۰ سال 
آینده حتی سریع تر از همیشه خواهد بود. ما همین حاال هم در جهانی 
در  کامپیوتری  سیستم های  نفوذ  اما  می کنیم  زندگی  فرمی  چندپلت 
زندگی های ما حتی از این هم بیشتر خواهد شد. ربات ها و کامپیوترها 
با محیط اطرافشان تعاملی  به زودی می توانند ببینند و حرکت کنند و 
خواهد  بسیاری  نوین  کارکردهای  که  موضوعی  باشند؛  داشته  طبیعی 

داشت و مردم جهان را هر روز توانمندتر از دیروز خواهد کرد.«
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Gâteau Doré مواد اولیه :
 آرد: دو و یک دوم فنجان
 نمک: 1 قاشق چایخوری

 شکر: 2 فنجان
 کره: 1 فنجان

 تخم مرغ: 2 عدد
 پودر کاکائو: 1 قاشق غذاخوری

 رنگ قرمز خوراکی: یک و یک دوم قاشق غذاخوری
 دوغ: 1 فنجان

 وانیل: 1 قاشق چایخوری
جوش شیرین: یک دوم قاشق چایخوری

مواد الزم برای کرم پنیر :
 پنیر خامه ای: 22۵ گرم

 کره: 1 فنجان
 وانیل: 2 قاشق چایخوری

پودر شکر: ۵-4 فنجان
 

طرز تهیه :
و  نمک  و  آرد  می کنیم.  روشن  سانتی گراد  درجه   1۸۰ روی  را  فر 
می گذاریم. کنار  را  مواد  و  می کنیم  الک  هم  با  را  شیرین   جوش 
بعد  برود.  به روشنی  تا رنگ کره رو  با همزن می زنیم  را آن قدر  در یک کاسه دیگر کره و شکر 
و  می کنیم  اضافه  مواد  به  دانه  دانه  را  تخم مرغ ها  سپس  و  می کنیم  اضافه  مواد  به  هم  را  وانیل 
باشیم. داشته  لطیف تری  کیک  تا  می زنیم  هم  با  را خوب  مواد  مرغ  تخم  هر  اضافه کردن  از   بعد 

سپس دوغ را کم کم به آرد اضافه می کنیم و مواد را کنار می گذاریم.
غذاخوری  قاشق   ½ و 1 و  کاکائو  پودر  غذاخوری  قاشق  یک  کوچک  کاسه  یک  در 
بعد  شود.  حل  رنگ  در  کامال  کاکائو  پودر  تا  می کنیم  مخلوط  خوب  هم  با  را  قرمز  رنگ 
مواد  به  هم  را  دوغ  و  آرد  مخلوط  بعد  می کنیم.  اضافه  شکر  و  کره  مخلوط  به  را  مواد 
شود. مخلوط  خوب  آرد  که  می زنیم  هم  به  حد  همین  در  فقط  را  مواد  می کنیم.   اضافه 

یک قالب گرد ساده برمی داریم و قالب را روغنی می کنیم و بعد قالب را آردی می کنیم تا وقتی که 
کیک پخت، راحت و تمیز از قالب بیرون بیاید. مواد را درون قالب می ریزیم و کیک را به مدت 2۵ 

تا 3۰ دقیقه در فر می گذاریم تا بپزد.

در این فاصله، کرم بین کیک را آماده می کنیم. در یک کاسه متوسط پنیر خامه ای و کره و وانیل را 
خوب مخلوط می کنیم تا کامال نرم و یکدست شوند. سپس پودر شکر را کم کم به مواد کیک اضافه 

می کنیم و همین طور هم می زنیم تا مواد کرکی شکل شود.
در  شود.  سرد  می دهیم  اجازه  و  می آوریم  بیرون  فر  از  را  آن  پخت،  کیک  وقتی 
کاغذ  با  که  الگویی  بعد  و  می بریم  را  قلب  یک  شکل  روغنی  کاغذ  روی  فاصله  این 
می آوریم. در  را  قلب  شکل  و  می گذاریم  کیک  روی  را  کردیم  درست   روغنی 

http://www.sooran.com/

کیک مخملی قرمز مخصوص ولنتاین
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کلید از دست دادن چربی اضافی چیست؟
فعالیت  کنیم.  کالری کمتری مصرف  باید  ما  وزن،  دادن  از دست  برای 
کالری  با کم کردن  تا  کند  ما کمک  به  ورزش می تواند  یا  منظم  بدنی 
اضافی، این کار را انجام دهیم. با این حال، برخی از مردم ادعا می کنند که 
فعالیت بدنی منظم به تنهایی برای کاهش وزن موثر نیست. این ممکن 
افزایش  را  افراد گرسنگی  برخی  باشد که ورزش در  دلیل  این  به  است 
می دهد و باعث می شود که کالری بیشتری مصرف کنند نسبت به آنچه 

در طول تمرین ورزشی سوزانده اند.

آیا فعالیت بدنی منظم واقعا برای کاهش وزن مفید 
است؟

فعالیت بدنی منظم یک روِش درمانی هست و فقط تنها یک وسیله برای 
کاهش وزن نیست. از مزایای ورزش، بهبودی عمِل بدن و مغز می باشد.

جمله  از  بیماری ها،  از  بسیاری  خطر  می تواند  منظم  بدنی  فعالیت 
از سرطان ها  برخی  و  استخوان  پوکی  دیابت، چاقی،  قلبی،  بیماری های 

را کاهش دهد.
در واقع، افرادی که به صورت منظم فعالیت بدنی دارند،  تا پنجاه درصد 

خطر مبتال شدن به بسیاری از این بیماری ها کاهش می یابد.
ورزش نیز فوق العاده برای سالمت روان ما خوب است و می تواند به ما 
این را در ذهن داشته باشید که ورزش  در کنترل استرس کمک کند. 
علی  رغم کاهش وزن مزایای مهم دیگری برای بدن دارد. با فعالیت بدنی 

منظم در اصل شما چرب ِ خطرناک بدن را از دست داده اید. 
ورزش معموال برای کاهش وزن توصیه می شود، اما افراد بایستی هدف را 

از دست دادن چربی ها در نظر بگیرند.
اگر مصرف کالری خود را برای کاهش وزن کاهش دهیم، بدون تمرین، 
زده  تخمین  واقع،  در  می دهیم.  دست  از  را  چربی  و  عضله  احتماال 
شده است که وقتی افراد وزن خود را از دست می دهند، حدود یک چهارم 

وزن عضله آن ها از دست می رود.

منابع  است  مجبور  ما  بدن  می دهیم،  کاهش  را  کالری ها  ما  که  وقتی 
دیگری از سوخت را پیدا کند. متاسفانه این به معنی سوختن پروتئین 

عضالنی همراه با ذخیره چربی است.
در اصل یک برنامه فعالیت بدنی منظم همراه با رژیم غذایی ما می تواند 
مقدار عضله ای که از دست می دهیم را کاهش دهد زیرا متابولیک عضله 

بیشتر از چربی فعال است.
از کاهش میزان  به جلوگیری  از دست دادن عضالت می تواند  با  مقابله 
متابولیسم که در هنگام از دست دادن وزن اتفاق می افتد کمک کند، که 

سبب کاهش وزن و جلوگیری از کاهش میزان متابولیسم می شود.
عالوه بر این، بسیاری از مزایای فعالیت بدنی منظم نه فقط کاهش وزن، 

بلکه سالمت کلی و سالمت متابولیک بدن است.

دادن  دست  از  آن  جای  به  است  ممکن  نکنیم،  کم  وزن  ما  اگر  حتی 
عضالت و ایجاد چربی اضافی جلوگیری کنیم.

به همین دلیل مقیاس اندازه گیری درصد چربی دور کمر و بدن، می تواند 
به مرور زمان مفید باشد. 

هنگامی که ما وزن کم کنیم، می خواهیم بیشترین میزان از دست دادن 
چربی را در طی مرور زمان داشته باشیم و میزان از دست دادن عضالت 

را کاهش دهیم.

اثرات ورزش بر کاهش وزن یا افزایش وزن از فرد به فرد متفاوت است.

را  افرادی که ورزش می کنند در طوالنی مدت وزن خود  اکثر  اگر چه 
کنترل می کنند، بعضی افراد متوجه می شوند که وزن آن ها باقی می ماند 

و تعداد کمی از مردم حتی وزن اضافه می کنند.

با این حال، برخی از کسانی که وزن می گیرند، در واقع عضله را جذب 
می کنند، نه چربی.

با این حال، موثرترین راهبرد رژیم غذایی و ورزش همزمان است. زیرا 
متفاوت  مختلف  افراد  بین  ورزش  منظم یا  بدنی  فعالیت  به  بدن  پاسخ 

است.

از دست دادن وزن یا از دست دادن چربی؟
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تمدن اسالم

رواج  مسلمان  اخترشناسان  میان  در  نجوم  هم  بعد  هزار سال  تا حدود 
داشت و در واقع نجوم عمدتاً از یونان به کشورهای اسالمی انتقال یافت. 
از  شدند؛  ترجمه  عربی  به  یونانی  از  اخترشناسی  کتاب های  از  بسیاری 
اخترشناسان  میان  در  نجومی  کتاب  مهم ترین  که  “مجسطی”  جمله 
نجوم،  به  مسلمانان  گرایش  دالیل  از  یکی  می رفت.  شمار  به  مسلمان 
این که  دیگر  بود.  اسالمی  سرزمین های  به  یونان  نجوم  کانون  نزدیکی 
دارد.  ارتباط  نجوی  پدیده های  با  اسالم  دینی  فریضه های  از  بسیاری 
همان طور که می دانید، ادای فریضه نماز، با پدیده های نجومی مانند طلوع 

و غروب خورشید، سپیده صبح و … ارتباط دارد.

منجمان مسلمان برای تعیین جهت قبله و محاسبه زمان دقیق نمازها، 
محاسبات  دیگر  در  کروی  مثلثات  البته  داشتند.  نیاز  کروی  مثلثات  به 
نجومی نیز کاربرد داشته است و دارد. بطلمیوس برای محاسبات مربوط 
به مثلثات کروی از شیوه نادقیقی استفاده می کرد. به نظر می رسد که از 
شش رابطه جدید مثلثاتی )یعنی سینوس، کسینوس، تانژانت، کتانژانت، 
سکانت و کسکانت(، پنج مورد از آن ها در ریاضیات و نجوم دوره اسالمی 

ریشه دارند و فقط سینوس خاستگاه هندی دارد.

ابوریحان بیرونی منجم مشهور ایرانی در قرن چهارم هجری برای نخستین 

بار مثلثات کروی را به صورت علمی مستقل ارائه داد.

در تقویم مسلمانان، آغاز ماه های قمری به رویت هالل در آغاز هر ماه 
بستگی دارد. البته در مورد پدیده هایی مانند طلوع و غروب، روش های 
محاسباتی منجمان یونان در دسترس مسلمانان بود، اما در مورد رویت 
هالل، در نجوم یونان کاری انجام نشده بود. منجمان مسلمان با رصدهایی 

به ضابطه های گوناگونی در زمینه رویت هالل دست یافتند.

بود.  ستاره ها  نامگذاری  مسلمان،  منجمان  کارهای  مهم ترین  از  یکی 
یا  و  است،  عربی  مستقیما  نیز  ستاره های  امروزی  نام های  از  بسیاری 
نام ها  این  دارند.  کاربرد  همچنان  عربی،  از  یافته  شکل  تغییر  نوعی  به 
ایرانی قرن  از عبدارحمن صوفی، منجم بزرگ  در کتاب “صورالکواکب” 
را  ستاره ها  موقعیت  کتاب،  این  در  او  آمده است.  قمری  هجری  چهارم 
مشخص کرده و از صورت های فلکی نقاشی هایی کشیده است )شکل در 

صفحه بعد(.

از دیدگاه کلی، منجمان مسلمان بیشتر پیرو منجمان یونان بودند. آن ها 
فرضیه زمین مرکزی بطلمیوس را پذیرفتند؛ اما با گذشت زمان و طی 
قرن ها، خطاهای مدل بطلمیوسی در پیش بینی موقعیت سیارات جمع 
و زیاد شد. آن ها کوشش می کردند با تغییراتی، مدل بطلمیوس را برای 
عصر خود تصحیح کنند. به این ترتیب، نقدها و مدل های جدیدی از هیات 

بطلمیوسی عرضه شدند که البته همه آن ها، زمین مرکزی بودند.

در  می دادند،  انجام  که  را  نجومی  رصدهای  نتیجه  مسلمان  منجمان 
روش های  و  جدول های  این  مجموع  آن ها  می کردند.  وارد  جدول هایی 
محاسباتی را در کتاب هایی به نام “زیج” جمع آوری می کردند. برخی از 
ازبتانی حدود  از: “زیج صابی”  مهم ترین زیج های دوره اسالمی عبارتند 
29۰ هجری قمری )ه.ق(، “زیج جامع کوشیار” از کوشیار گیالنی حدود 
39۰ ه.ق، “زیج ایلخانی” از خواجه نصیرالدین طوسی حدود 64۰ ه.ق، 

“زیج خاقانی” از غیاث الدین جمشید کاشاین حدود ۸2۰ ه.ق و “زیج الغ 
بیک” حدود ۸4۰ ه.ق.

انقالب کپرنیک در اخترشناسی

تحولی  شانزدهم،  قرن  در  لهستانی  اخترشناس  کوپرنیک،  نیکوالس 
بطلمیوس  از  مرکزی  زمین  فرضیه  آورد.  پدید  اخترشناسی  در  بنیادی 
برای حدود 1۵۰۰ سال تنها نظر معتبر درباره توصیف عالم بود و کلیسا 
به شدت از آن دفاع می کرد. هرکس در نظرات ارسطو و بطلمیوس تردید 

می کرد، مورد اذیت و آزار قرار می گرفت.

در  شد.  عالقه مند  اخترشناسی  به  کالج  در  تحصیل  زمان  در  کپرنیک 

قرار داد و  تردید  را مورد  او نظرات بطلمیوس  آن سال ها، 
این عقیده را مطرح کرد که “خورشید در مرکز عالم قرار 
مانند  هم  او  البته  می گردند”.  آن  دور  به  سیارات  و  دارد 
بر کره ای  یونانی تصور می کرد که “ستاره ای  اخترشناسان 
ثابت و بدون حرکت قرار دارند؛ اما به دلیل حرکت وضعی 
زمین به نظر می رسد که به دور زمین می گردند”. بر این 
اما تصور  بود؛  او صحیح  نظریه “خورشید مرکزی”  اساس، 

کلی او از عالم درست نبود.

که  این  برای  و  داشت  نزدیکی  ارتباط  کلیسا  با  کپرنیک 
صورت  به  فقط  را  نظراتش  بماند،  امان  در  کلیسا  آزار  از 
دست نوشته هایی در میان دوستان نزدیکش توزیع کرده بود. 
نام  به  کتابی  نوشتن  برای  را  خود  وقت  از  سال  چند  او 
ویراستاری  کپرنیک  کرد.  صرف  آسمانی”  اجرام  “گردش 
نهایی محاسبات ریاضی کتاب را در پایان عمر و در هنگام 
چاپ  کتاب  نهایی  صورت  او  متاسفانه  داد.  انجام  بیماری 

شده را ندید و از دنیا رفت.

کپرنیک در کتابش، نادرست بودن نظریه بطلمیوس را ثابت 
نکرد؛ چون در آن زمان، شواهدی برای رد آن شناخته نشده 
بود. نکته جالب توجه این بود که روش محاسبه کپرنیک و 
بطلمیوس برای موقعیت سیارات، هر دو به اندازه دو درجه 
را  کپرنیک، خورشید  بود که  این  در  تفاوت  داشتند.  خطا 
که  داشت  عقیده  و  می دانست  شمسی  منظومه  مرکز  در 
سیارات در مدارهایی به دور آن می گردند. کپرنیک به این 
نکته پی برد که اگر سیارات نزدیک تر به خورشید، سریع تر 
و سیارات دورتر آهسته تر به دور خورشید بگردند، می توان 
)مانند  زمین  از  دورتر  )رجوعی( سیارات  بازگشتی  حرکت 
مریخ( را بدون در نظر گرفتن فلک تدویر توضیح داد. در 
آن زمان، برتری نظریه خورشید مرکزی کپرنیک نسبت به 

نظریه بطلمیوس فقط صورت ساده تر و زیباتر آن بود.

گالیله، مدافع کپرنیک

گالیلئو گالیله در سال 1۵64 میالدی در پیزای ایتالیا متولد 
شد. او در آغاز ورود به دانشگاه در رشته پزشکی تحصیل 
می کرد، اما عالقه واقعی او به ریاضیات، مکانیک و نجوم بود. 
تردیدی نیست که گالیله در ریاضیات با استعداد بوده است؛ 
چون چهار سال پس از رها کردن رشته پزشکی، به درجه 
 16۰9 سال  در  رسید.  پیزا  دانشگاه  در  ریاضیات  استادی 
میالدی او با استفاده از چند عدسی، یک تلسکوپ ساخت؛ 
نخستین  او  اما  نبود؛  تلسکوپ  سازنده  نخستین  او  البته 
کسی بود که با تلسکوپ به مشاهده اجرام آسمانی پرداخت. 
کشف هایی که او با تلسکوپ انجام داد، بسیار جالب توجه 
بودند و مسیر دانش اخترشناسی را تغییر داد. گالیله، ماه را 
رصد کرد و متوجه شد که سطح ماه، صاف و هموار نیست. 

مقدمه ای بر تاریخچه نجوم و اخترشناسی )2(
رضا اصغرزاده



او حتی ارتفاع کوه های ماه را از روی سایه آن ها محاسبه کرد. از مهم ترین 
)شبیه  زهره  هاللی  شکل های  مشاهده  تلکسوپ،  با  گالیله  کشف های 
شکل های هاللی ماه( بود. این کشف چند نتیجه داشت؛ اول این که نشان 
داد سیارات از خود نوری ندارند. دیگر این که براساس نظر بطلمیوس، زهره 
در میان زمین و خورشید قرار دارد و به دور زمین می گردد. اگر این نظر 
درست بود، شکل های هاللی زهره همواره نازک دیده می شدند. اما گالیله 
از زهره مشاهده کرد.  به کامل  نزدیک  و  )تربیع(  نیمه  شکل های هاللی 
به این ترتیب نتیجه گرفت که زهره در مسیری میان زمین و خورشید، 
نظریه  پیروزی  که  بود  از شواهدی  یکی  این،  دور خورشید می گردد.  به 

خورشید مرکزی کپرنیک را بر نظریه زمین مرکزی بطلمیوس نشان داد.

افزون بر این، گالیله با تلسکوپ، قمرهای مشتری را رصد کرد. او پس از 
چند شب رصد، متوجه شد که آن ها به دور مشتری می گردند. این کشف 
نیز اهمیت زیادی داشت. چون برخی از مخالفان نظریه کپرنیک اعتقاد 
داشتند که “اگر زمین به دور خورشید بگردد، ماه از زمین جدا می ماند!”. 
این کشف نشان داد که ممکن است در حین حرکت جسم، اجرامی نیز 

به دور آن بگردند.

گالیله لکه های خورشید را نیز رصد کرد و متوجه شد که آن ها در سطح 
خورشید پدیدار و ناپدید می شوند. او با این کشف، نظر ارسطو را مبنی بر 

این که اجرام آسمانی ثابت و بی تغییرند، رد کرد.

گالیله در سال 16۰1 میالدی کتابی را با عنوان “پیک آسمانی” منتشر 
کرد. او در آن کتاب، اجرامی را که با تلسکوپ مشاهده کرده بود، توصیف 
کرد و نشان داد که رصدهایش نظریه خورشید مرکزی کپرنیک را تایید 
می کنند. پس از این، کتاب دیگری را با عنوان “گفت و گویی درباره دو 
میان سه  گویی  و  کتاب گفت  این  کرد.  منتشر  اصلی جهان”  مجموعه 
 1633 سال  در  گالیله  بود.  کپرنیک  و  بطلمیوس  نظریه  درباره  دوست 
مورد  کلیسا  عقاید  تفتیش  دستگاه  سوی  از  نظراتش  دلیل  به  میالدی 
گناهکار  را  که خود  کردند  مجبور  را  گالیله  آن ها  گرفت.  قرار  بازجویی 
بداند و عقیده اش را انکار کند. برای مجازات، گالیله را به وطنش تبعید 

کردند و او ده سال پایان عمرش را در آنجا گذراند.

مدت زمان میان مرگ کپرنیک و گالیله 99 سال است که آن را می توان 
مرحله گذر از نظریه بطلمیوس به کپرنیکی دانست. در این دوره، نجوم 

جدید پایه گذاری شد.

تیکو براهه

سه سال پس از انتشار کتاب کپرنیک، اخترشناس مشهور دانمارکی به نام 
تیکو بِراِهه )16۰1 – 1۵46 میالدی( به دنیا آمد. تیکو رصدگر دقیقی 
با موقعیت های محاسبه  برد که موقعیت های واقعی سیارات  او پی  بود. 
شده آن ها در جدول ها، بسیار متفاوت است و برای نظریه پردازی درباره 

حرکات سیارات، به رصدهای طوالنی تر و دقیق تر نیاز است. فردریک دوم، پادشاه دانمارک از تیکو حمایت کرد و او توانست رصدخانه بزرگی را در جزیره 
هاِون بنا کند. تیکو 2۰ سال در این جزیره به رصد پرداخت. مشاهدات رصدی او تا ده بار دقیق تر از رصدهای پیشین بود. او نظریه خورشید مرکزی کپرنیک 
را رد کرد و عقیده داشت که سیارات به دور خورشید می گردند؛ اما خورشید به همراه سیارات و ماه، همگی به دور زمین می گردند. البته محاسبات موقعیت 

سیارات در روش تیکو و کپرنیک شبیه به هم است.

یوهانس کپلر

یوهانس کپلر )163۰ – 1۵71 میالدی( در آلمان متولد شد. کپلر با گالیله هم عصر بود و با وی مکاتباتی هم داشت. کپلر از طرفداران نظریه کپرنیک 
بود. او یک سال پیش از مرگ تیکو به صورت دستیار با او همکاری می کرد. پس از مرگ تیکو در سال 16۰1 میالدی، او جانشین تیکو شد و در طول 2۵ 
سال بعد، مشاهدات تیکو را تحلیل کرد. بررسی ویژه او درباره مریخ بود. چون تیکو قبال رصدهای زیادی در این باره انجام داده بود، کپلر به مدت یک دهه 
کوشش کرد که حرکت این سیاره را با مدارهای دایره توجیه کند، اما نتیجه نگرفت. سرانجام متوجه شد که با مدارهای بیضی شکل می توان حرکت مریخ 

)و دیگر سیارات( را به خوبی توصیف کرد. کپلر با تحلیل رصدهای تیکو، سه قانون مهم را درباره حرکت سیارات کشف کرد.

در سال 162۸ میالدی جدول های نجومی که نتیجه رصدهای تیکو و تحلیل های بعدی کپلر بود، منتشر شدند. این جدول ها را به احترام امپراتور رادولف، 
“جدول های رادولفی” نامیدند. جدول های رادولفی بر مبنای نظریه خورشید مرکزی کپرنیک و طرح مدارهای سیاره ای بیضی شکل کپلر تهیه شدند. کپلر 

با استفاده از این جدول ها توانست عبور سیارات عطارد و زهره را از مقابل قرص خورشید در سال 1631 میالدی پیش بینی کند.

ایزاک نیوتون

ایزاک نیوتون )1727 – 1643 میالدی( حدود یک سال پس از مرگ گالیله در انگلستان متولد شد. او در سال 166۵ میالدی از کالج ترینیتی کمبریج 
درجه لیسانس علوم انسانی را اخذ کرد. در سال 166۵ بیماری طاعون در لندن فراگیر شد و به همین دلیل نیوتون به شهر زادگاهش بازگشت و در خالل 
چند سال درباره ریاضیات، نور و مکانیک مطالعه و پژوهش کرد؛ اما او نتایج کارهایش را منتشر نکرد. اخترشناس معرف، ادموند هالی از کسانی بود که 

نیوتون را تشویق کرد تا نتایج تحقیقاتش را منتشر کند.

نیوتون در سال 16۸7 میالدی کتابی به نام “فلسفه طبیعی اصول ریاضیات” منتشر کرد. او در این کتب برای نخستین بار نشان داد که برخی از قوانین 
اساسی حرکت، جهانی هستند. نیوتون سه قانون را درباره حرکت به شرح زیر مطرح کرد:

1. اگر نیرویی از خارج وارد نشود، اندازه حرکت یک دستگاه ثابت می ماند.

2. اگر نیرویی بر جسمی وارد شود، جسم در جهت نیرو شتاب می گیرد و اندازه حرکت آن جسم به نسبتی تغییر می کند که از نظر عددی با آن نیرو برابر 
است.

3. نیروها همیشه متقابل هستند. بنابراین اگر نیرویی بر جسم وارد شود، آن جسم با نیرویی مساوی و مخالف با آن نیرو واکنش نشان می دهد.

نیوتون ثابت کرد که سه قانون کپلر، روابطی هستند که آن ها را براساس قانون گرانش می توان تعریف کرد. او صورت کاملتری از قانون سوم کپلر مطرح 
کرد. کار جالب نیوتون در زمینه نورشناسی، اختراع تلسکوپ بازتابی )آینه ای( در سال 166۸ میالدی بود. امروزه، بزرگ ترین تلسکوپ های جهان از گونه 

بازتابی هستند. نیوتون را می توان پایه گذار فیزیک جدید دانست و او بود که کاربردهای این علم را در اخترشناسی نشان داد.

منبع: کتاب شناخت مبانی نجوم

www.techrato.com/
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هر ساله در روز 14 فوریه در اکثر نقاط دنیا، شکالت، گل و 
کادوهای بسیاری در میان عشاق به نام ولنتاین رد و بدل 
می باشد  چه کسی  سحرآمیز  ولنتاین  قدیس  اما  می شود. 
در  برگرفته شده است؟  از چه چیزی  رسوم  این  ریشه  و 

این جا در مورد تاریخچه ولنتاین بررسی می شود.   
 

افسانه قدیس ولنتاین
تاریخچه روز ولنتاین و داستان قدیس ولنتاین در پرده ای 
از رمز و راز است. برایمان روشن است که ماه فوریه برای 
روز  بوده است.  دوستی  و  عشق  ماه  طوالنی  زمانی  مدت 
حاوی  شده است،  شناخته  امروزه  که  آن طور  ولنتاین 

ریشه های هر دو سنت مسیحی و رومی باستان است.

اما قدیس ولنتاین کیست و چه رابطه ای با این سنت 
قدیمی دارد؟ 

یا  ولنتاین  به نام  قدیس  سه  حداقل  کاتولیک  کلیسای 
یک  کرده است.  معرفی  را  شده اند  شهید  که  ولنتاینوس 
در  سوم  قرن  در  کشیشی  ولنتاین،  که  می گوید  افسانه 
اعالم  دوم،  کالدیوس  امپراطور  زمانی که  بوده است.  روم 
کرد مردان مجرد نسبت به مردان متاهل با زن و فرزند، 
شد.  ممنوع  ازدواج  هستند،  کشور  برای  بهتری  سربازان 
ولنتاین با توجه به این بی عدالتی، تصمیم گرفت به صورت 
پنهانی معشوق ها را با یکدیگر وصلت دهد و به این ترتیب 
عمل  زمانی که  برخاست.  مبارزه  به  امپراطور  فرمان  با 
او  اعدام  فرمان  کالدیوس  گردید،  برمال  ولنتاین  پنهانی 

را صادر کرد. 
را  ولنتاین  مرگ  که  دارند  وجود  دیگری  داستان های 
فراری  مسیحی  زندانیان  دادن  فراری  برای  او  تالش  به  
ولنتاین  افسانه ای،  مربوط می دانند. طبق  زیر شکنجه  از 
محبوس در زندان اولین مالقات “ولنتاینی” تاریخ را پس 
گفته  زد.  رقم  زندانبان خود شد،  دختر  عاشق  این که  از 

“از  امضای  با  محبوبش  به دختر  نامه ای  از مرگ خود،  قبل  او   می شود 
طرف ولنتاین تو” نوشته است، اصطالحی که امروزه رواج دارد و استفاده 
می گردد. هرچندکه حقیقت پشت پرده افسانه ولنتاین در هاله ای از ابهام 
است، داستان ها همگی بر این تاکید دارند که او انسانی دلسوز، قهرمان و 
بیشتر از همه سمبل عشق و دوستی بوده است. در قرون وسطی، به خاطر 
محبوبیت ولنتاین، او یکی از معروفترین قدیس ها در انگلستان و فرانسه 

بود. 

ریشه روز ولنتاین: یک فستیوال در ماه فوریه
باورند که روز ولنتاین که در میانه ماه فوریه  درحالی که عده ای بر این 
جشن گرفته می شود برای یادآوری سالگرد مرگ ولنتاین، که به احتمال 
زیاد حدود 27۰ پس از میالد مسیح رخ داده است، می باشد، عده ای دیگر 
جشن  روز  که  گرفته است  تصمیم  مسیحیت  کلیسای  که  معتقدند  نیز 
لوپرکالیا  جشن  بدین صورت  تا  کند  برگزار  فوریه  میانه  در  را  ولنتاین 
)Lupercalia(ی غیرمسیحی را مسیحی جلوه دهد. لوپریکا جشنواره  
باروری مربوط به فانوس )Faunus( همان خدای رومی کشاورزی است 
 )Remus( و روموس   )Romulus( رومولوس  به  مربوط  و همین طور 

بنیانگذاران رم می باشد که در میانه ماه فوریه جشن گرفته می شود.   
برای شروع این جشن، اعضای لوپرسی )Luperci(، دسته ای از کشیشان 
می رسد  به نظر  جایی که  می آمدند،  هم  گرد  مقدس  غار  یک  در  رومی، 
رم،  موسسان   ،)Remus( روموس  و   )Romulus( رومولوس  نوزادان 
توسط گرگ ماده یا لوپا )lupa( نگهداری می شده اند. کشیشان یک بز را 
برای باروری و سگی را برای تطهیر قربانی می کردند. آن ها سپس پوست 
بز را به نوارهایی برش داده و به خون مقدس آغشته کرده و به خیابان ها 
مفروش  بز  پوست  با  را  زمین  و  می زدند  زن ها  به  به آرامی  و  می بردند 
می کردند. زنان بدون هیچ ترسی از لمس پوست بز احساس خوشایندی 
داشتند زیرا بر این باور بودند که سبب باروری بیشتر آن ها در سال آینده 
خواهد گردید. پس از این مراسم، بر طبق افسانه ها، تمامی دختران جوان 
شهر، نام خود را در یک کوزه بزرگ می گذاشتند. پسران مجرد نیز هر 
کدام نامی از درون کوزه انتخاب کرده و با دختر منتخب نامزد می شدند. 

اغلب این انتخاب ها منجر به ازدواج می گشت.

روز ولنتاین: روز عشق و دوستی
پایان قرن پنجم، زمانی که پاپ جالسیوس )Gelasius( 14 فوریه  در 
قیام  از   )Lupercalia( لوپرکالیا  کرد،  معرفی  مقدس  ولنتاین  روز  را 
زیرا  بود  غیرقانونی  هنوز  اما  برد  به در  سالم  جان  مسیحیت  دین  اولیه 
“غیرمسیحی” تلقی می شد. با این حال زمان زیادی طول نکشید تا این 
روز به عنوان روز عشق و دوستی شناخته شد. در ایام قرون وسطی، در 
انگلستان و فرانسه کامال معتقد بودند که روز 14 فوریه فصل جفت گیری 
پرندگان است، و این باور به ایده انتخاب روز میانی ماه فوریه برای روز 

ولنتاین و عشق و دوستی اضافه شد. 
هرچندکه  برمی گردد،  وسطی  قرون  دوره  به  ولنتاین  روز  تبریکات 
نوشته های ولنتاینی تا پس از سال 14۰۰ میالدی هنوز ظاهر نشده بود. 
به شعری  مربوط  دارد  وجود  که  ولنتاین  به  مربوط  نوشته   قدیمی ترین 
است که توسط چارلز، دوک اورلئان، در سال 141۵ به همسرش نوشته 
است زمانی که در برج لندن پس از دستگیری در نبرد آگینچور زندانی 
کتابخانه  دست نوشته های  مجموعه  از  بخشی  امروزه  تبریک  )این  شد. 
بریتیش در لندن می باشد.( چندین سال بعد، این اعتقاد وجود دارد که 
 )John Lydgate( پادشاه هانری پنجم، نویسنده ای به نام جان لیگیت
 Catherine of( را استخدام نمود تا نت ولنتاین را برای کترین والویز

Valois( بنویسد.

تبریکات رایج روز ولنتاین
در  ولنتاین  روز  می شود.  گرفته  ولنتاین جشن  روز  دنیا،  نقاط  اکثر  در 
بریتانیای بزرگ از حدود قرن 17 میالدی به بعد به صورت عمومی جشن 
گرفته شد. اواسط قرن 1۸ میالدی، این روز برای دوستان و عشاق تمامی 
طبقات جامعه معمول شد تا به یکدیگر دست نوشته های دوستی خود را 
بدهند و در سال 19۰۰ میالدی، کارت های چاپ شده با توسعه تکنولوژی 
صنعت چاپ، جای خود را با نامه های دست نویس تعویض کرد. کارت های 
زمانی که  در  افراد  احساسات  ابراز  برای  آسانی  راه  به  آماده  نوشته شده 
عواطف آنان به طور مستقیم ضربه خورده بود، تبدیل شد. نرخ های ارزان 

پست همچنین به افزایش ارسال تبریکات ولنتاین کمک نمود. 
در آمریکا در ابتدای دهه 17۰۰ میالدی، کادوهای دست ساز مربوط به 
 Esther A.( ولنتاین مرسوم بود. در دهه 1۸4۰ میالدی، استر ای. هاولند
Howland( به فروش هدایای ولنتاین که به صورت انبوه تولید می شد 
شروع نمود. هاولند که به “مادر ولنتاین” شناخته شده است، ساخته های 
زیبایی که با توری واقعی، روبان و عکس های رنگی درست شده بود، عرضه 
 Greeting Card( پستال  کارت  سازمان  گفته  برطبق  امروزه،  کرد. 
Association(، حدود 1 بیلیون کارت در روز ولنتاین ارسال می شود 
که این روز را به دومین روز ارسال کارت تبریک در سال معرفی می کند. 
)حدود 2.6 بیلیون کارت برای تبریک کریسمس ارسال می شود.( حدودا 

خریدار ۸۵ درصد هدایای ولنتاین زنان می باشند.  

http://www.history.com/
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اسفند که روز  ماه  پنجم از  زرتشتی، روز  سالنامه  طبق 
اسفند نام دارد و بنابر تقویم امروزی، 29 بهمن ماه، روز 
سپاسداری از جایگاه زنان و مادران است که مظهر مهر و 
پاکی و فروتنی هستند. این جشن مربوط به امشاسپند1 
سپندارمذ2 است که حامی زنان درستکار و پارسا است. از 
این رو ماه اسفند و به خصوص این روز )سپندارمذ( جشن 
زنان بوده و در این روز مردان به زنان هدیه می دادند. این 
روز متعلق به سپندارمذ یا سپنته آرمئیتی است و چون 
نام روز و نام ماه با هم موافق می شوند، جشن می گیرند. 
تواضع،  محبت،  عشق،  نماد  مینوی  عالم  در  فرشته  این 
مادی  جهان  در  و  است  فداکاری  و  جانبازی  بردباری، 
پاسبان و حامی زنان نیک و پارسا است و تمام خوشی های 
روی زمین در دست اوست. این فرشته گذشته از پاسبانی 
زنان پارسا، نگهبان و حامی زمین هم است. این جشن را 
به دلیل نزدیکی کشت و کار و فصل بهار به نام “برزگران” 
نیز می گویند. در آیین زرتشت، به دلیل برخی ویژگی های 
مشترک زمین با زن هم چون آفرینندگی و زایندگی، این 

روز به نام “زن و زمین” نام گرفته است.

دیرینگی و آیین های باستانی

پنجم  روز  ماه،  »اسفندارمذ  بیرونی می گوید:  ابوریحان 
آن روز اسفندارمذ است و برای اتفاق دو نام آن را چنین 
و  است  )بردباری(  حلم  و  عقل  آن  معنای  و  نامیده اند 
اسفندارمذ فرشته موکل به زمین است و نیز بر زن های 
زمان  در  و  است  موکل  خیرخواه  و  عفیف  و  درستکار 
گذشته این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده و در عید 
این مراسم در  به زنان بخشش می کردند و هنوز  مردان 
اصفهان و ری و دیگر بلدان پهله )غرب و مرکز ایران( باقی 
مانده و به فارسی مزدگیران می گویند و در این روز افسون 

می نویسند و عوام مویز را به دانه انار می کوبند و تریاقی خواهد شد که از 
زیان گزیدن کژدم ها دفع می کند و از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب این 
رقیه )افسون( را به کاغذهای چهارگوش می نویسد. )...( و بر سر دیوار 
خانه می چسبانند و دیواری را که مقابل با صدرخانه است خالی می گذارند 
و می گویند: اگر به دیوار چهارم از این کاغذها بچسبانیم هوام و حشرات 
سرگردان می شوند و راهی نمی یابند که از آن خارج شوند و سرهای خود 
بود  این  این طلسم  و خاصیت  بلند می کنند  خانه  از  قصد خروج  به  را 
ابوریحان بیرونی در کتاب “التفهیم” از این روز به عنوان  که ذکر شد.« 
هدیه  مردان  از  زنان  روز  این  در  که  یادکرده  مزدگیران”  یا  “مردگیران 
دریافت می داشته اند و در واقع این جشن به زنان اختصاص داشته است. از 
این رو، آن را “روز زن در ایران باستان” نامیده اند. حکیم توس در این باره 

در شاهنامه چنین آورده است:
باد تو  روان  روشن  خرداد  ز  باد                     تو  پاسبان    سپندارمذ 

در سفره این جشن، جامی از شیر و تخم مرغ که نشانه ماه بهمن است قرار 
دارد. به جز آن ها میوه های فصل به ویژه انار و سیب، شاخه های گل، شربت 
و شیرینی، برگ های خشک آویشن با دانه هایی از سنجد و بادام در چهار 
گوشه سفره قرار می دهند و مواد خوشبو و کندر بر روی آتش می گذارند 
و مقدار کمی از هفت گونه حبوبات و دانه ها که در جشن مهرگان برای 
سفارش کاشتن در آن فصل در سفره جشن مهرگان قرار داده اند می گذارند. 
از ویژگی های این جشن، استراحت کامل زنان از کار و تالش و کوشش و 
فرمانبرداری کامل مردان از زنان بوده است. در این روز به پاس تالش یک 
ساله زنان، مردان وظایف ایشان را بر دوش گرفته و با این کار، فعالیت های 
یک زن را تجربه می کردند و در عین حال در این روز هدیه دادن به زن 
خانه از آداب و رسوم اصلی این جشن به شمار رفته است. به این ترتیب از 
محبت و مهربانی زنان سپاسگزاری می شود. در این روز خاص، هم چنین 
پوشیدن لباس های  با  زنان  و  است  مردان  عهده  بر  خانه  کارهای  انجام 
آیین  در  اسفندگان  جشن  مراسم  در  می گیرند.  قرار  تکریم  مورد  نو، 
زرتشت هم چنین زنان پاکدامن و پرهیزگار که به تربیت فرزندان نیک 
پرداخته اند و این فرزندان به عنوان شخصی نیک شناخته شده اند، تشویق 
عالم  در  سپندارمذ  زرتشتیان،  مذهبی  اصول  و  عقاید  مطابق  می شوند. 

نگهبان  است  فرشته ای  خاکی  جهان  در  و  محبت  و  مهر  نماد  معنوی 
امور اجتماعی و  اقدام به  ایرانیان، در ماه اسفند  زمین. به همین منظور 
عمرانی عام المنفعه می کردند و به حفر قنوات و خشکانیدن مرداب ها و 
باتالق ها و آباد کردن زمین های بایر به وسیله سدبندی رودخانه ها و کشت 
و زرع و نشاندن درخت می پرداخته اند و اجرای این امور را جزء فرایض 
دینی خود به حساب آورده و ایمان داشتند که اگر کسی چنین کارهای 
 نیکو کند، پس از مرگش در بهشت جاویدان خداوند منزل خواهد گرفت.
در فرهنگ زرتشتی، شش فروزه و صفت بین انسان و خداوند مشترک 
است به گونه ای که انسان می تواند با بهره مندی و به کارگیری هر یک از 
این صفت ها به اهورامزدا نزدیک تر شود. در بین این ویژگی ها چهارمین 
صفت و فروزه سپنته آرمئیتی نام دارد. این واژه که فروتنی و بردباری 
معنی می دهد یکی از فروزه های اهورایی است که انسان نیز می تواند آن را 
در خود پرورش دهد. در باور ایرانی، مرد دارای قدرت مردانگی و تفکر و 
خردورزی بیشتری است، در برابر آن زن نیز دارای مهرورزی، عشق پاک، 
به  این دو  از  فراوان تری است که هر یک  از خودگذشتگی  و  پاکدامنی 
تنهایی راه به جایی نبرده و حتی روند پویایی گیتی را هم به ایستایی 
آن اند  موتور  زنان  هواپیمای خوشبختی اند،  بدنه  مردان  اگر  می کشانند. 
به اوج سعادت  به تنهایی  که پیکره بی موتور و موتور بی بدنه هیچ کدام 
است. در  ناممکن  برایشان  بلکه ذره ای حرکت و جنبش هم  نمی رسند 
گاهان ستوده شده، اشوزرتشت خوشبختی بشر را وابسته به میزان دانش 
دیدگاه  از  و  نژاد  و  رنگ  و  قومیت  و  نه جنسیت  انسان می داند  و خرد 
وی همه انسان ها، همه زنان و مردان، دارای حقوق برابرند. او دختران 
را در گزینش همسر آزاد شمرده و عشق پاک و دانش نیک را دو معیار 
در  زناشویی  زندگی  در  را  جوان  همسران  خوشبختی  و  می داند  اصلی 
از دیگری پیشی جویند.  تا در راستی  این می داند که هر یک بکوشند 
از بین زنان و مردان، کسی که برابر آیین راستی ستایشش بهتر است، 
مزدا اهورا از آن آگاه است. این گونه زنان و مردان را ما می ستاییم... این 
زمین را با زنانی که بر روی آن زندگی می کنند می ستاییم. ای اهورامزدا، 
می ستاییم زنانی را که در اثر درستکاری و راستی نیرومند شده اند ... ما 
می ستاییم مردان و زنان نیک اندیشی را که در هر کشور با وجدان نیک 
بر ضد بدی قیام کرده یا می کنند ... کدبانوی خانه را که اشو و سردار 
اشو هستند می ستاییم. زن پارسایی را می ستاییم که بسیار نیک اندیش، 
بسیار نیک گفتار، بسیار نیک کردار، فرهیخته و یاری رسان شوهر خود و 
اشو باشد. ای اهورامزدا ما می ستاییم زنان یاری رسان را این هماهنگی 
و میانه روی، بسیار ارزشمند و قابل توجه است. در زمانی که در بسیاری 
و  بود  خانواده  منفور  دختر  باستان،  فرهنگ های جهان  و  از سرزمین ها 
حتی گاهی پس از زایش بی درنگ زنده زنده به گور می رفت، در ایران 
باستان، زن همکار و همفکر مرد در زندگی زناشویی و حتی گاهی در 
زمینه حقوقی، دینی و مذهبی، جنگ و پهلوانی بوده است. در افسانه های 
او  چپ  سمت  در  و  اهورامزداست  دختر  سپندارمذ  زرتشت،  از  پیش 
می گیرد.  قرار  او  راست  سمت  و  اهورامزداست  پسر  بهمن  و  می نشیند 
)یسنا،46  می شود.  یاد  آفریدگان  پرورش دهنده  چون  او  از  گاهان  در 
بند   ۵1 )یسنا،  می یابند.  تقدس  که  اوست  طریق  از  مردم  و   )12 بند 
 21( نام او اغلب مترادف نام زمین است. )وندیداد،2 بندهای 1۸ و 2۰(
چون زمین زیر نظر اوست می گوید که به چهارپایان چراگاه می بخشد. 
روی  آزادانه  بی مالحظه  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  وقتی که  سپندارمذ 
زمین راه می روند، آزرده می شود، اما وقتی فرزند پارسایی زاده می شود، 

 )Taromaiti( شادمان می گردد. هماورد داخلی او ترومیتی
اندیشی” اند. “کج   )Pairimiti( پرمیتی  و   “گستاخی” 

به معنی محبت سود رساننده و حلم و  آرمئیتی، سپندارمذ 
پسندیده خود  که  را  مقدس  مقام شریف  این  است.  تواضع 
او را  اوست، اهورامزدا به امشاسپند آرمئیتی عطا فرموده و 
خالصه برای بروز این صفات در زمین مامور و منصوب داشته 
تا از آبادی زمین و پرورش آن چه متعلق به زمین است و زمین 
در صفات مذکور مطیع آرمئیتی و سود رساننده به اهل زمین 
و نسبت به اهلش حلیم و متواضع باشد و تمامی آن صفات 
در پروردگان زمین بروز می کند، زمین را آباد، بدی ها و قتل 
و غارت را معدوم می سازد و زمین که آباد شود ارزاق الیق 
آفریدگان که روزی دهنده حقیقی مقرر کرده فراهم می شود 
می نماید. مفرح  و  شاد  را  انسان  روح  آباد شود  که  زمین   و 

نیایش

در کتاب گات ها، سروده های جاودانه اشوزرتشت از فروزه سپنته 
 آرمئیتی بارها یاد شده و ویژگی های آن برشمرده شده است:
پرتو  آن  محبت،  و  ایمان  مظهر  ای  آرمئیتی،  ای 
منشی  نیک  سراسر  زندگانی  پاداش  که  ایزدی 
)1 بند  هات،43  ها  )گات  دار  ارزانی  من  به   است 
آرزوی  نهایت  که  پاکی  و  راستی  به سوی  مرا  پروردگارا 
مظهر  آرمئیتی  از  پیروی  با  تا  کن  رهبری  است  من 
)3 بند  )هات،43  آیم  نایل  رسایی  به  محبت  و   ایمان 

آرمئیتی نور محبت و ایمان را در دل رادمردان روشن کرده 
 آنان را به سوی حقیقت رهبری خواهد کرد )هات ،43 بند 6(

پی نوشت ها:

1 _ امشاسپند = مفرد کلمه امشاسپندان به معنی پاکان بی مرگ 
 است. بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمذ، خرداد و امرداد.
سپندارمذ  امشاسپند  چهارمین  سپندارمذ،   _  2
تشکیل  جزء  دو  از  است.  آرمئیتی  سپنته  یا 
عشق. و  مهر   = آرمئیتی  پاک،   = سپنته   شده، 
اندیشه   + موافق  و  درست  و  رسا   = مئیتی   + آر 
است. تانیث  عالمت  کلمه  این  آخر  در   )ی( 

عربی  و  فرانسه  زبان های  همچنین  و  اوستایی  زبان  )در 
عالمت  دارای  می رود  به کار  زنان  برای  که  صفاتی 
می گویند.( تانیث  عالمت  آن  به  که  است   ویژه ای 
 = اندیشه   + درست   + پاک   = مئیتی   + آر   + سپنته 
زنان برای  صفتی  رسا  اندیشه  و  پاک  عشق   فروتنی 
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یک رهبر هستید؟ فردی تاثیر گذارید؟ و یا تازه سفر خود به سمت یک کارآفرین شدن 
را آغاز کردید؟ مهم نیست کجای این راه هستید، راهی است که گذشت از آن دشوار 
است. نقشه یا چارتی وجود ندارد، فقط کار سخت و دقیق مهم است. اما این ماجراجویی 
را از کجا شروع کنیم؟ این سوالی است که مرا سال ها درگیر خود کرده است. من آموختم 

که نمی شود برای جواب این سوال صبر کرد فقط باید شروع کنیم.

یکی از بهترین منابعی که مرا در مسیر کارآفرین شدن یاری کرد آموزش دادن خودم 
بود. شروع به خواندن کتاب هایی کردم که توسط افراد بزرگی توصیه شده بود. این افراد 
در جایگاهی بودند که من می خواستم به آنجا برسم. بیل گیتس یکی از افرادی است که 
بسیار از او تاثیر گرفتم و به گونه ای مربی مجازی ام حساب می شود. می خواهم ۵ کتابی 
که او توصیه کرده را به شما هم معرفی کنم. این کتاب ها به من خیلی کمک کردند 

امیدوارم بتوانند به شما هم در مسیرتان کمک کنند.

TAP DANCING TO WORK از کارول لومیس

خالصه کتاب: کارول لومیس بهترین مقاالت وارنر بوفت را که در بین سال های 1966 
تا 2۰13 پخش شده بود جمع آوری و به روز رسانی کرده است. عالوه بر این ها سیزده 
داده است. جای  کتاب  این  در  نیز  بود  بوفت  خود  برای  که  نوشته  چندین  و   داستان 

چرا بیل گیتس این کتاب را توصیه می کند؟

تا آخر بخواند دو واکنش نشان  از اول  این کتاب را  من فکر می کنم هر شخصی که 
می دهد: اول، چگونه وارنر این قدر در استفاده از چشم انداز خود و اصول سرمایه گذاری 
در مدت زمان کار خود ثبات داشته است. و دوم، آنالیز و درک او از کسب و کار و بازار 

بی نظیر است.

و  (ماجراجویی های کسب   BUSINESS ADVENTURES
کار: 1۲ داستان کالسیک از دنیای وال استریت ) از جان بروکس

خالصه کتاب: بحران 3۵۰ میلیون دالری کمپانی موتور فورد، رشد سریع و فوق العاده 
چیز  چه  سولفور  گولف  تگزاس  و  الکتریک  جنرال  در  باورنکردنی  رسوایی   ،Xerox
 مشترکی با هم دارند؟ این کتاب درباره نقاط تاثیرگذار در تاریخ این کمپانی ها می گوید.

چرا بیل گیتس این کتاب را توصیه می کند؟

امروز تقریبا 2۰ سال از روزی که وارنذ این کتاب را به من قرض داد می گذرد و بیش 
از 4۰ سال پس از اولین انتشارش، و همچنان این کتاب از بهترین کتاب هایی محسوب 
می شود که در زمینه کسب و کار خوانده ام. جان بروک همچنان نویسنده محبوب من 

است.

 INTERVENTIONS: A LIFE IN WAR AND
PEACE از کوفی عنان ( مداخالت: زندگی در جنگ و صلح )

بود. جهانی  صحنه  مرکز  در  زمانی که  است،  عنان  داستان  کتاب  این  کتاب:   خالصه 

چرا بیل گیتس این کتاب را توصیه می کند؟

تنها بعد از خواندن کتابی که به تازگی به اشتراک گذاشته بود متوجه شدم کار عنان 
چقدر دشوار بوده. به عنوان یک سازمان داوطلبانه که از 192 کشور تشکیل شده، آسان 
است که اثر بخشی UN را مورد انتقاد قرار داد، اما بدون آن مشکالت حال حاضر شاید 

خیلی بیشتر از این ها بود.

 WHERE GOOD IDEAS COME FROM
(ایده های خوب از کجا می آید: تاریخ طبیعی نوآوری ) از استیون جانسون 

خالصه کتاب: پرینتر، خودکار، سیفون توالت، باطری، همه این ها ایده های بزرگی است، 
اما از کجا آمده اند؟

چرا بیل گیتس این کتاب را توصیه می کند؟

من این کتاب استیون جانسون را با کمی شک و تردید برداشتم. کتاب های زیادی درباره 
اختراعات است، موضوع کمی کهنه به نظر می آمد، اما کتاب استیو جانسون مثال های 
کرد،  ایجاد  ایده های خوب  تشویق  برای  فضایی  این که چطور می توان  از  بسیار خوبی 

آورده بود.

از  (سخت کار کن، خوب باش)   WORK HARD. BE NICE
جی متیوز

خود  دانشگاه  از  بعد  درست  لوین،  دیو  و  فینبرگ  مارک  وقتی  کتاب:  خالصه 
شدند.  مواجه  درس  کالس  در  مطلق  شکست  با  کردند  نام  ثبت  تدریس  برای 
کنند.  بازسازی  برتر  مربیانی  به  شدن  تبدیل  برای  را  خود  دادند  قول  آن ها    سپس 

چرا بیل گیتس این کتاب را توصیه می کند؟ جی کارش در نوشتن این کتاب عالی 
و  تالش سخت  مقدار  به چه  تدریس خوب  می دهد  نشان  ما  به  کتاب  این  بوده است. 

تمرکز احتیاج دارد.

سخن پایانی

 Tap کدامیک از این کتاب ها را اول می خواهید مطالعه کنید؟ من خودم ابتدا کتاب
Dancing To Work را خواندم، اما اصال مهم نیست کدام را اول می خوانید، فقط 
یکی را انتخاب و شروع به خواندنش کنید. مهمترین کاری که می توانید برای تبدیل 
شدن به یک کارآفرین موفق بکنید این است که خود را آموزش دهید، و الزمه این کار 

خواندن کتاب هایی از این قبیل است.

کتاب هایی که »بیل گیتس« خواندنشان را پیشنهاد داده است
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش سازهای ایرانی برای بزرگ

آموز
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مروری بر پیدایش سبک های مختلف 
موسیقی در کبک

گردآورنده : سعید سالیانی
اساس و پایه موسیقی کبکی بر ویولن و رقص های موزون بر آن نهاده 
کبکی  موسیقی  بر  مقدمه  از  مختصری  با  قبل  شماره  در  شده است. 
تاریخچه  پیرامون  تفحص  و  تحقیق  به  این شماره  در  آشنا شدیم حال 
و  گرفته  سالیان شکل  در طول  که  کبکی  موسیقی  مختلف  سبک های 

گروه های مشهور کبکی در هر سبک می پردازیم.
از  متاثر  خود  که  نوزدهم  قرن  اوایل  در  کبک  در  پیشگام  گروه های  از 
همچنین  و   Woodwind ensembles بودند  بریتانیایی  موسیقی 
از   می توان  همچنین  برد.  نام  زمان  آن  نظامی  موسیقی  گروه های 
Charles Sauvageau به عنوان اولین تولید کننده موسیقی و معلم 
موسیقی در کبک )1۸49 – 1۸۰7( نام برد. همزمان، انتشار و معرفی 
 l’Album littéraire آثار موسیقی در مجالت تخصصی هنری مانند
et musical و Le Ménestrel باعث بهتر شناخته شدن موسیقی در 

کبک گردید. 
به  می توان  دوران   آن  در  شده  شناخته  و  ثبت  موسیقی های  اولین  از 
  George-Étienneاز Ô Canada! mon pays! mes amours
 Charles Sabatier از   Le Drapeau de Carillon و   Cartier
که متاثر از موسیقی اروپا و از نظر سبک شبیه موسیقی کالسیک بود و 
بسیار متفاوت از موسیقی کبکی شناخته شده دوران بعد از خود است. 
O Canada (lyrics by Adolphe- که  موسیقی  در سال 1۸۸۰ 

عنوان  به   Basile Routhier, music by Calixa Lavallée)
نسخه فرانسوی موسیقی کانادا معرفی گردید. 

همزمان با پیدایش تکنولوژی ضبط صدا و موسیقی در اواخر قرن نوزدهم 
را  تولید  موسیقی  و  کانادایی ضبط  اولین کمپانی   Emile Berliner
استودیو ضبط  اولین  بعد پسر وی  و مدتی  نمود  بازگشایی  مونترال  در 
اکثر  که  اساس  همین  بر  کرد.  افتتاح  مونترال  شهر  در  را  کانادا  در 
خوانندگان  به  متعلق  بیستم  قرن  اوایل  در  شده  ثبت  موسیقی های 

 Alfred Fertinel, Henri Cartal and Victor فرانسوی همچون
Occelier می باشد.

سبک  تفکیک  به  کبک  در  مشهور  خوانندگان  از  لیستی  به  ذیل  در 
موسیقی اشاره خواهد شد:

Folk Music, Country-Western, Trad-
itional, Néo-trad and World Music

 Charles از اشخاص شناخته شده در موسیقی محلی کبک می توان به
 Marchand, Eugène Daignault, Ovila Légaré, Conrad
 Gauthier, Les Troubadours de Bytown, Madame
Bolduc and le Quatuor Alouette اشاره نمود. همزمان با این 
 Joseph همچون  خوانندگانی  و  کرد  پیدا  رواج  فیلدر  موسیقی  دوران 
شاد  موسیقی های  انتشار  به   Allard, Arthur-Joseph Boulay
 The دارد.  را  نیز طرفداران خود  امروز  تا  پرداختند که  با رقص  همراه 
CPR Festivals از فستیوال های شناخته شده در سال های 1927 تا 

193۰ بود که تمرکز آن بر معرفی موسیقی محلی بود. 
آمریکایی  موسیقی  از  بسیاری  تاثیر  کبکی  موسیقی  شک  بدون 
در  این موسیقی  پیدایش  فرانسه، شروع  زبان  واسطه  به  اما  گرفته است 
فرانسوی  موسیقی  ویژه  به  اروپایی  موسیقی  از  عمده  صورت  به  کبک 
است.  بوده  تغییراتی  دستخوش  زمان  مرور  با  اما  است  می گرفته  الهام 
 La famille Soucy, Les همچون  هنرمندانی  دهه ها،  گذشت  با 
Cailloux, Les Cabestans کمک کردند تا با حضور در برنامه های 
تلوزیونی  )La soirée canadienne( این موسیقی را به موسیقی پاپ 
آن دوران تبدیل کنند و آن را در بین اقشار مختلف و نسل جدید زنده 
نگه دارند. در دهه 197۰ هنرمندان منظم تر و فکر شده تر به ترکیب و 
تلفیق موسیقی های موجود در جامعه پرداختند. تا نهایتا در دهه 199۰ 
نسل جدید موسیقی تلفیقی  از سبک های پاپ موجود و محلی که به 
آن ها رسیده بود ارایه کرد که با نام های trad  و néo-trad  شناخته 
به   می توان  دوران  این  در  شده  شناخته  هنرمندان  جمله  از  می شوند، 

Mes Aïeux, Les Batinses, Michel Faubert اشاره نمود.

Rock and Roll, Yé-yé, Pop-Rock, Pro-
gressive Rock and Metal

که  کبکی   Rock and Roll سبک  بار  اولین  برای   19۵۰ دهه  در 
ترکیبی از موسیقی کانتری با ریتم های جز و بلوز بود توسط هنرمندانی 
چون The Beau-Marks, Les Jérolas معرفی گردید. اما این نوع 
بیشتر   Yé-yé داد.   196۰ دهه  در   Yé-yé به  را  خود  جای  موسیقی 
به عنوان یک نوع موسیقی پاپ که ترکیبی از موسیقی ایتالیایی، فرانسوی، 
اسپانیایی و پرتغالی است در آن دوران شناخته می شد. از هنرمندان فعال 
 Les Classels, Les Hou-Lops, Les به  می توان  دوران  آن  در 

Gendarmes اشاره نمود.
توسط   197۰ دهه  در  بار  اولین  برای  کبک  در  راک  موسیقی  معرفی 
 Beau dommage, Harmonium, Offenbach, هنرمندانی چون
با  و  شد  انجام   Corbeau, Octobre, Aut’Chose, Maneige
گذشت زمان این نوع موسیقی با موسیقی پاپ در آمیخته شد. همچنین 
استقبال  با  همزمان  و  نشد  محدود  پاپ/راک  و  راک  به  موسیقی  تنوع 
نیز  کبک  در  را  طرفداران خود  متال  طبیعتا  متال،  موسیقی  از  جهانی 

 Grim Skunk, Groovy Aardvark, Kermess, نمود.  پیدا 
Anonymus, BARF, TSPC از جمله هنرمندانی بودند که توانستند 

شنوندگان جوان را به متال و آلترنتیو عالقه مند کنند.
Rap and Hip-Hop

داشته  رواج  شهرها  حاشیه  در  بیشتر  خود  معرفی  اوایل  در  رپ  سبک 
این  کبک  قسمت  کدام  از  کرد  مشخص  می توان  دشوار  خیلی  و  است 
حدفاصل  در  رپ  که  می شود  زده  حدس  ولی  کرده است  ظهور  سبک 
مونترال و نیویورک در کبک برای اولین بار در اوایل دهه19۸۰ معرفی 
شده باشد. Ça rend rap by Rock et belles oreilles از اولین 
قطعات شناخته شده رپ در کبک است که در سال 19۸4 با استقبال 
عمومی روبرو شد. در دهه 199۰ رپ به سمت هیپ هاپ تغییر جهت داد 
 the LMDS, Jodie Resther, K-Maro, KC و هنرمندانی چون

LMNOP شناخته شدند. 

Techno and Electronic Music

 Solstice evening at را می توان مراسم  تکنو در کبک  مبدا شروع 
the Musée d’Art در سال 1993 دانست. DJ Tiga از هنرمندان 
موثر در تکنو در کبک بویژه مونترال در آن دوران بود. امروزه هنرمندانی 
 DJ Champion, Plaster, Millimetrik, Misstress چون 
Barbara, the DJ Maus, Freeworm and Les jardiniers در 
این حوزه فعالیت می کنند. همچنین موسیقی الکترونیک را هنرمندانی 
 Laymen Twaist, Bran van 3000, Lili Fatale, Ariane چون

Moffatt در کبک معرفی کردند.

Comic Songs

از  قبل  سال های  به  می گردد  بر  کمیک  موسیقی  حضور 
196۰ اما در آن دوران مورد استقبال عمومی قرار نداشت 
 )Quiet Revolution( اما بعد از انقالب آرام در کبک
کبکی  شنوندگان  عموم  بین  حضور  برای  بیشتری  مجال 
 Les Cyniques, Paul چون  هنرمندانی  و  کرد  پیدا 
et Paul, Sol et Gobelet, Ding et Dong معرفی 

شدند.
Songs for Children

تلوزیونی  برنامه  با  کبک  در  کودک  موسیقی  پیدایش 
کودکان  سرگرمی  برنامه  مجموعه  که   Passe-Partout
به زبان فرانسه بود، آغاز شد )19۸۰(. از هنرمندان فعال در 
 Nathalie Simard و Carmen این زمینه می توان به
 Campagne, Annie Brocoli, Caillou, Shilvi,

and Arthur L’Aventurier اشاره نمود.

ادامه دارد.....

Reference:UC BELLEMARE 
,PUBLISHED02/25/08 ,HISTORICA 
CANADA, Pop Music in Quebec and French 
Canada
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سرود ملی کانادا
گردآورنده : سعید سالیانی

در این شماره در مورد سیر تکاملی موسیقی در کبک صحبت کردیم و دانستیم  یکی از نقاط آغازین موسیقی کبک قطعه O Canada است که در 
اواخر قرن نوزدهم معرفی شد. قطعه ای ساده و جذاب برای هنرجوهای ساز های مختلف که می تواند اولین گام برای آشتی و آشنایی با فرهنگ موسیقی 

کانادا برای مهاجرین باشد. 

Ref. : https://en.wikipedia.org/wiki/O_Canada

ارکستر سمفونی مک گیل

به  مربوط  ارکستری  موسیقی  مک گیل،  سمفونی  ارکستر  هرساله، 
کالسیک های اوایل قرن 1۸ تا آهنگسازان معاصر برجسته را نمایش داده 
و به اجرا می گذارد. مکان برگزاری در Pollack Hall دانشگاه مک گیل 
 Église می باشد و همچنین به طور مرتب در مکان های دیگری همچون
 St. Jean-Baptiste و Montreal’s remarkable Maison
باالیی  بسیار  استانداردهای  و  معیارها  دارد.  اجرا   symphonique
است  این  اهداف  از  یکی  زیرا  است،  نیاز  مورد  ارکستر  نوازندگان  برای 
با  موقفیت آمیزی  اجراهای  بتوانند  جوان  نوازندگان  و  موسیقی دانان  که 
ارکسترهای بزرگ در سراسر دنیا داشته باشند. همراه با دو اجرا هرکدام 
از 6 برنامه کنسرت، فعالیت های ساالنه ارکستر سمفونی مک گیل شامل 
این موارد نیز می باشد: همکاری با اپرای مک گیل، همکاری با برندگان 
رقابت های کنسرت مدرسه، اعضای برجسته دانشکده موسیقی شولیک 
هنرمندان  همچنین  و   (Schulich School of Music faculty)
 Ida Haendel، Joseph Rouleau و Jane مشهور بین المللی مانند

Archibald در میان دیگر هنرمندان.
قیمت بلیط: 39 دالر )برای دانش آموزان با ارائه کارت شناسایی: 34 دالر 

و برای سالمندان باالی 6۵ سال: 34 دالر(
زمان: سه شنبه 13 فوریه 2۰1۸، ساعت 7:3۰ شب

MAHLER’S “TITAN”

ایرانی و سفارش  از فرهنگ  الهام گرفته  بهزاد رنجبران شعر سمفونیک 
شده توسط علی یزدانفر، باس اصلی خانه سمفونیک مونترال، را نمایش 
می دهد. سپس کل ارکستر به اجرای تجسم واگنر مربوط به یک افسانه 

آلمانی و همچنین سمفونی شماره 1 ماهلر به نام “Titan” می پردازد. 

قیمت بلیط: از 4۵ دالر
زمان: چهارشنبه 14 فوریه و پنج شنبه 1۵ فوریه 2۰1۸، ساعت ۸ شب

مکان: خانه سمفونی مونترال

کنسرت در تاریکی: یک تجربه صوتی

با ارکستری پنهان در پشت پرده و سالنی که در تاریکی فرو رفته، شما 
تنها با صدای موسیقی به دهه 196۰ خواهید رفت و کنار دیگران و با 
ارکستر که  و  الکتریکی  گیتار  برجسته  کارهای  از  یکی  به صدای  آن ها 
توسط جان آنتونی لنون )John Anthony Lennon( اجرا می شود، 

گوش فرا داده و در آن غرق می شوید. 
قیمت بلیط: از 4۵ دالر

زمان: جمعه 16 فوریه 2۰1۸، ساعت 9 شب
مکان: خانه سمفونی مونترال

BRUNO PELLETIER GETS CARTE 
BLANCHE

ایجاد  برای  او  الهام دهنده  که  به هنرمندانی  نوازندگان مشهور  از  یکی 
شبی جذاب همراه با آواز هستند می پیوندد. لحظاتی گرم و دوستانه در 

کنار عزیزان وBruno   به اشتراک بگذارید! 
قیمت بلیط: از 4۵ دالر

زمان: سه شنبه 27 فوریه و چهارشنبه 2۸ فوریه 2۰1۸، ساعت ۸ شب
مکان: خانه سمفونی مونترال

کنسرت های مونترال
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از  بعد  اغلب  که  است  هنري  شاهکارهاي  به  مربوط  زیر  تصاویر 
تنها  آن ها  ابعاد  از  برخي  و  رسیده  شهرت  به  آن  آفریننده  مرگ 
شدند. کشف  روز  تکنولوژي هاي  ابداع  و  اخیر  سال هاي   طي 

قیمت این آثار بسیار گران است و تعیین ارزش مالي بیشتر آن ها  براي 
کارشناسان بسیار دشوار است.

 مونالیزا
 اثر: لئوناردو داوینچي

محل نگهداري: لوور، پاریس: 1۵۰3

شده است  مترادف  هنر  با  خود  مرموز  لبخند  با  چهره  این 
و  مي شناسیم  همه   که  است  نقاشي اي  مشهورترین  قطعا  و 
بوده است. نیز  تاریخ  طول  در  پرتره  تاثیرگذارترین   تقریبا 

شب پرستاره
 اثر: ونسنت ون گوک

محل نگهداري: موزه هنرهاي معاصر، نیویورک: 1۸۸9

نمایش  به  را  داشتني  ها  دوست  بهترین  هنري  اثر  این  بي شک 
هنرمند  گویا  است.  انداخته  دردسر  به  نیز  را  نوابغ  اما  و  گذاشته 
از  پرمعني اش  استفاده  با  بیشتر  یا  قرن  نیم  طول  در  داشته  قصد 
دهد. قرار  تاثیر  تحت  را  جهان  سراسر  هنرمندان  و  نوابغ   رنگ، 

گل هاي آفتابگردان
 اثر: ونسنت ون گوک

 محل نگهداري: لندن، گالري ملي: 1۸۸۸

ون گوک بعد از ترک کردن زادگاهش، هلند، به قصد جنوب فرانسه براي 
تشکیل انجمن هنري، این گل هاي آفتابگردان را نقاشي کرده است. او 
این اثر را براي تزئین اتاق خواب دوستش پل گوگن نقاشي کرد. ون گوک 
سال بعد یعني سال 1۸۸9 کپي دیگري نیز از این نقاشي کشید و شاید 
هم کپي دیگري در سال بعدتر. کپي  ها و نسخه  هاي متفاوت دیگري از 
این تابلو نیز به شاگردان او نسبت داده شده است. این گل هاي هنري 

معروف در قلبشان نمونه ساده اي از ایجاز زندگي را به نمایش مي گذارند؛ 
آن ها چرخه  هاي متفاوت زندگي ما هستند، شکوفه  هاي شاداب و باطراوت 

تا پژمردگي و نابودي...

 موج نهم
 اثر: ایوان آیوازوفسکي

محل نگهداري: موزه دولتي روسیه، سن پترزبورگ 1۸۵۰

تابلوي موج نهم شاهکاري واقعي است. آیوازوفسکي در این نقاشي که تالش 
نافرجام گروهي را براي نجات یافتن از امواج بي رحم اقیانوس نشان داده، به 
کمال تکنیکي ناب خویش دست یافته است. با وجود این قوي ترین بخش 
این کمپوزیسون در مرکز نقاشي قرار دارد که مرموز ترین و عرفاني ترین 
بخش و نمایش دهنده تشعشعات خورشید مي باشد و به صحنه با طیفي 
همچنین  است.  بخشیده  روشنایي  صورتي  و  سبز  قوي  رنگ هاي  از 
برده شده است. نام  روسي  نقاشي  زیباترین  اسم  به  نقاشي  این  از   بارها 

 گالري علوفه
 اثر: جان کنستابل

محل نگهداري: گالري ملي، لندن: 1۸21

این تابلو به عنوان بزرگترین نقاشي بریتانیایي ارزشمند و مورد تقدیر واقع 
مي شود، اما وقتي که براي اولین بار در سال 1۸21 در آکادمي  سلطنتي 
ناکام ماند.  )با عنوان: نیم روز(، در پیدا شدن خریدار  نمایش داده شد 
ولي زمانی که در فرانسه تئودور ژریکو این اثر را تحسین کرد بیشتر مورد 
توجه قرار گرفت. باالخره در یک سالن در پاریس همراه با تابلوهاي دیگر 
حضور  که  شده  )گفته  برانگیخت  را  بیشتري  هیجان  و  شور  کنستابل، 
داشتن نقاشي  هاي دیگر کنستابل در این نمایشگاه یک هدیه براي ژریکو 
این  در  مي آمده(.  به شمار  کرد،  فوت  سال  همان  در  و  زود  خیلي  که 
نمایشگاه تابلوي گالري علوفه به طور قطع به عنوان برنده مدال طالیي که 
توسط چارلز ایکس از فرانسه اهدا مي شد انتخاب شده بود. آثار کنستابل 
فرانسوي مثل  نقاش  هاي  از  الهام گرفته  و  تاثیر  نمایشگاه تحت  این  در 

اوژن دوالکروا بود.

 برج بابل
 اثر: پیتر بروگل مهتر

محل نگهداري: موزه کانستیستوریس، وین: 1۵63

که  آمده  مقدس  کتاب  در  است؛  بابل  برج  سازه  نقاشي  این  موضوع 
بروگل  بوده است.  بهشت  به  رسیدن  براي  بشر  دست  ساخته  برج  این 
نمونه  هاي  و  بي شمار  طاق  هاي  با  بابل  برج  معماري  نشان دادن  در 
است.  کرده  تداعي  را  روم  کلسئوم  عمدا  رومي،  مهندسي  از  دیگر 
هم  شاید  و  بشر  غرور  خطرات  که  بوده  این  نقاشي  این  از  او  هدف 
دهد. نشان  را  الوهیت  با  مواجه  در  کالسیک  عقالنیت  بودن   زیانبار 

 آزادي هدایتگر مردم
 اثر: اوژن دوالکروا

محل نگهداري: موزه لوور، پاریس: 1۸3۰

آزادي هدایت گر مردم اثري است، در سبک نئوکالسیک از اوژن دوالکروا 
که در سال 1۸3۰ میالدي، با رنگ روغن و بر روي بوم خلق شد. این اثر 
که یکي از تاثیرگذارترین آثار مربوط به انقالب 1۸3۰ فرانسه است، زني 
را که سمبل آزادي است به همراه پرچم فرانسه در یک دست و اسلحه اي 
در دست دیگر در صف اول انقالبیون نشان مي دهد. وي با پر کردن جاي 

انقالبیون کشته شده، جمعیت را به سوي »پیروزي« راهنمایي مي کند.

تمرر جنگجو به آخرین لنگرگاهش کشیده مي شود 
تا از هم باز شود
 اثر: ِجي. اِم. دبلیو ترنر

محل نگهداري: گالري ملي، لندن: 1۸3۸

باز شود،  از هم  تا  لنگرگاهش کشیده مي شود  آخرین  به  تمرر جنگجو 
ترنر است که در سال  ویلیام  انگلیسي،  نقاش رمانتیسیسم  آثار  از  یکي 
1۸3۸میالدي و در اوج زندگي هنري این نقاش خلق شده است. در این 
اثر، ناو جنگي تمرر که به دلیل نبرد ترفالگر با فرانسه و نقش متمایزش در 
این نبرد به شهرت رسید، در سمت چپ کار ثبت شده است در حالي که به 
 آخرین لنگرگاهش در شرق لندن به سال 1۸3۸ میالدي یدک مي شود.
در  است،  لندن  در  ملي  نگارخانه  به  متعلق  هم اکنون  که  ترنر  شاهکار 
هنر  نگارخانه هاي  در  نقاشي  تابلوي  »مهم ترین  به عنوان  سال 2۰۰۵ 

بریتانیا« دست یافت. 

 گشت شبانه
 اثر: رامبرانت وان راین

محل نگهداري: موزه ملي، آمستردام: 1642

چرا  است،  شده  برده  نام  رامبرانت  کار  بهترین  به عنوان  نقاشي  این  از 
که این اثر تمام الگوهاي نقاشي را به گونه ای شکسته که تمام نقاشان 
چهره آن دوران از خلق این اثر ابراز نگراني و ناراحتي کردند. این نقاشي 
به تازگي به نمایش گذاشته شده و به عنوان یکي از بهترین آثار اروپاي 

شمالي به بازدیدکنندگان ارائه مي شود.

اتحاد زمین و آب
 اثر: پیتر پال روبنز

محل نگهداري: موزه ملي روسیه، سن پترزبورگ: 161۸

به  هم  با  را  زمین  و  آب  عنصر  دو  این که  براي  روبنز 
انتخاب  باستاني  اساطیر  از  را  فیگورها  بکشد،  تصویر 
نپتون،  دارد،  دست  در  شاخه  سه  نیزه  که  فردی  کرد. 
)مادر  کوبله  در حالي که  است،  آب  نماینده  و  دریا  خداي 
 خداها( که شاخه اي پر گل را در دست دارد، زمین است.

 خوک چران، بریتانیایی
 اثر: پل گوگن

محل نگهداري: موزه هنر شهر لس آنجلس: 1۸۸۸

به  امپرسیونیست  پست  پیشرو  نقاشان  از  یکي  گوگن 
نقاشي  هاي  به  نسبت  رنگین  نقاشي  این  مي آید.  شمار 
رئال  فضاهاي  پخته خاص خودش  به سبک  گوگن  دیگر 
با کشاورز و خوک هایش و  بیشتري دارد. »خوک چران« 
از  آسمان،  و  روستایي  کوچک  خانه  هاي  از  پس زمینه اي 
و  قوي  رنگ هاي  است.  برخوردار  متفاوت  پیش زمینه اي 
 تکه تکه یکي از سبک هاي خاص و متعلق به گوگن است.

 دو خواهر (روي تراس)
 اثر: پیر آگوست رنوآر

محل نگهداري: موسسه هنري شیکاگو: 1۸۸1

تجلیل از زیبایي بهار و پیمان هاي دوران جواني، در تابلوي 
کمپوزیسیون  و  تکنیکي  سبک  تراس(  )روي  خواهر  دو 
باطراوت  و  لرزان  رنگ هاي  هنرمندانه  نمایش  درست، 
به خوبي مشهود است. اکثر تصاویر نقاشي در اندازه واقعي، 
فضایي سطحي را در جلوي تراس اشغال کرده اند؛ در پشت 
آن ها فضایي پرنشاط و پر از برگ مورد توجه قرار مي گیرد 
که به نحو بسیار شدیدي روي فرم ها و شکل هاي نقاشي شده 
فوکوس مي کند. صورت دو دختر به شدت بر اصول نقاشي 
رنگ  و  مي کند  آشکار  آن را  و  داشته  تاکید  رنوآر  جدید 
صورت ها تحت تاثیر سایه  ها یا بازتاب ها قرار نگرفته است. 
رنگ چشم هاي دختر کوچک بسیار شفاف و واضح، به رنگ 
با  جهان  کردن  تماشا  به  را  ما  شفاف،  و  ترنسپرنت  آبي 

نگاهي تازه و از دید چشماني بي گناه دعوت مي کند.

https://www.ajibtarin.com/

12 تابلو برتر و هنری جهان

http://en.wikipedia.org/wiki/paul_gauguin
http://en.wikipedia.org/wiki/th%c3%a9odore_g%c3%a9ricault
http://en.wikipedia.org/wiki/eug%c3%a8ne_delacroix
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راز حمام شیخ بهایی چه بود؟

 ساختمان حمام شیخ بهایی مربوط به دوره صفوی – قاجار است و در تاریخ  29 تیر 1377 با     شماره ثبت  2۰63به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

است. می شده  روشن  شمع  یک  با  تنها  طوالنی  مدت  به  مهندسی  پیچیده  سیستم  یک  از  استفاده  با  حمام   این 
درباره چگونگی گرم شدن این حمام به کمک شمع شایعات فراوانی وجود دارد، اما تنها نظریه قابل قبول درباره این حمام این است که یک 
سیستم سفالینه لوله کشی زیرزمینی در حد فاصل آبریزگاه مسجد جامع و این حمام وجود داشته که با روش مکش طبیعی، گازهایی مانند 
 متان و اکسیدهای گوگردی را به مشعل خزینه حمام هدایت می کرده و این گازها به عنوان منبع گرما در مشعل خزینه می سوخته است.
می شده است. جمع آوری  حمام  خود  در  شده  دفع  زاید  مواد  از  مستقیم  طور  به  گازها  این  که  دارد  وجود  احتمال   این 

در جریان مرمت خانه شیخ بهایی که در نزدیکی گرمابه قرار دارد در کف زمین تن پوشه های سفالی و چاه های مرتبطی پیدا شده که احتمال 
دارد مربوط به طراحی حمام باشد.

 همچنین با مطالعات باستان شناسی در این منطقه مشخص شد که فاضالب شهر اصفهان توسط لوله های جمع آوری فاضالب وارد خزینه حمام می شده است.

به گاز متان شود. تبدیل  این مکان  فاضالب  بود که  به گونه ای طراحی کرده  را  بهایی طبق محاسبات دقیقی خزینه حمام  واقع، شیخ   در 
با  بهایی  شیخ  که  بدین شکل  می گرفت،  قرار  استفاده  مورد  بیوگاز  تولید  برای  مکان   این  در  ته نشین شده  لجن های  از  بخشی  همچنین 
 محاسباتی حجم لجن مورد نیاز برای تولید بیوگاز را مشخص کرده بود و گاز تولید شده به وسیله شعله هایی مخزن آب حمام را گرم می کرد.

بنابراین آب این حمام با سیستم “دم و گاز” یعنی به کمک گاز متان فاضالب مسجد جامع و چکیدن روغن عصارخانه شیخ بهایی )عصارخانه 
محلی برای تهیه روغن از دانه های روغن بوده است( در مجاورت حمام روشن می شده است.

چگونه یک شمع می تواند یک مخزن آب را گرم کند؟
علی اصغر  برد.  پی  موضوع  این  راز  به  بهایی  شیخ  حمام  سازی  شبیه  با  سال   3۰۰ از  پس  مشهدی  مخترع  یک  اخیر  سال های  در 
گرمابه  این  آب  منبع  که  شد  مدعی  بهایی  شیخ  حمام  سازی  شبیه  طراح  و  رضوی  خراسان  مخترعان  انجمن  رئیس  برهمند، 
می شده است. گرم  منبع  آب  و  تولید  زیادی  انرژی  کم  حرارت  با  است،  گرما  انتقال  فلز  رساناترین  طال  این که  به  توجه  با  و  بوده  طال   از 

در طرح شبیه سازی شده به علت دسترسی نداشتن به طال از مس استفاده شده که در حمام منازل هم قابل استفاده است و موجب صرفه جویی 
 3۰درصدی در مصرف سوخت می شود.

این اثر پژوهشی که به تایید انجمن مخترعان خراسان رضوی رسیده موفق به کسب دو نشان طالی سوئیس در سال 2۰۰6 و مدال طالی 
مسکو 2۰۰7 شده است.

http://www.beytoote.com/

کشف راز گرم شدن حمام 
شیخ بهایی با یک شمع

بنا بر نقلی مشهور زمانی که تعدادی محقق انگلیسی می خواستند راز گرم شدن این حمام به کمک شمع 
را بفهمند با دستکاری در معماری بنا باعث شدند که شمع حمام نیز با مشکل مواجه شود و از آن زمان دیگر 

این شمع  روشن نشده  است.
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شرح تیپ های ٌنه گانه
 مجموعه تخصصی تیپ شناسی شخصیت

The Individualist تیپ چهار: فردگرا

دکتر مرتضی ایرانی راد و گروه پژوهشی زی نو

The Artist هنرمند

 The Romanticشیدایی

 The Melancholic افسرده

 Aesthete  جمال پرست

 The Tragic Victim قربانی محزون

 The Special One انسان ویژه

 The Sensitive حساس

 The Expressive بیان گر

 The Temperamental متغیر 

فضای کودکی تیپ چهار

یکی  طرف  از  شدن  طرد  احساس  کودکی  دوران  در  گروه  این  افراد 
و  تنهایی  احساس  آن ها  دارند.  را  خود  پدر(  )خصوصا  والد  دو  هر  یا  و 
آن  دلیل  که  دارند  کودکی  دوران  در  را  قدرت  منبع  از  بریدگی  پیوند 
را اصال متوجه نمی شوند و در تمام دوران زندگی، به دنبال پدر یا مادر 
نداشته اشان می گردند. آن چه که از دوران کودکی خود می گویند اینست 
مورد  نیز  به درستی  و  نداشته اند  رابطه ای  مادر خود هیچ  یا  پدر  با  که 
تعلیم و تربیت قرار نگرفته اند: یا به قولی کودکی گم شده ای داشته اند. 
حتی فانتزی دوران کودکی برخی از آن ها این است که در بیمارستان 
عوض شده اند و دلیل آن را این گونه بیان می کنند که شباهتی به افراد 
خانواده ندارند. اما دلیل اصلی آن این است که این افراد عمدتا در دوران 
کودکی توسط والدینشان دیده نشده اند؛ برای همین بسیار تمایل داشته 
و دارند که دیده شوند و به واسطه کارهایی که انجام می دهند از آن ها 
از  کدام  هیچ  شبیه  که  می کنند  احساسی  آن ها  چون  شود.  قدردانی 
والدینشان نیستند و انعکاسی خودشان را در آن ها نمی بینند، این سوال 
بنیادین در آن ها شکل می گیرد که »پس من کیستم؟«.  این مشکل نیز 
سبب می شود که باور کنند، چیزی در خود و روابط با دیگران کم دارند. 
احساس می کنند از سوی والدین خود طرد شده اند و این احساس را نیز 
با خود، در دوران بلوغ و بزرگسالی به همراه دارند. این نیز ممکن است که 
آن ها در دوران کودکی خود، عزیز یا والدی را از دست داده باشند. آن ها 
احساس می کنند »عمیقا چیزی باید در مورد آن ها اشتباه باشد«. همیشه 
حس می کنند چیزی کم دارند و یا از دست داده اند؛ بنابراین شدیدا به 
دنبال خود می گردند و این حس در ارتباط با خودشان و دیگران بسیار 
مشهود است. نسبت به هویت خودشان تردید دارند و برای جلب توجه 
و همچنین مورد عشق و محبت قرار گرفتن، عادت دارند بازی »پنهان 
شدن« و » جستجو شدن« را با دیگران داشته باشند. آن ها عمال از نظرها 
پنهان می شوند، به امید اینکه دیگران متوجه غیبت آن ها و عدم حضور 
آن ها گردند، تیپ چهار از همان دوران کودکی به دنبال کسی می گردند 
که حمایتشان کند و توجهی که به دنبالش هستند را دریافت کنند و او را 
به عنوان ناجی خود می دانند، به منظور کامل کردن خود یا ترسی که از 
تنها شدن دارند به طرف کسانی جلب می شوند که در آن ها خوبی، عشق 
و زیبایی را می بینند. به طور کلی کسانی که نتوانند احساسات و عواطف 

قوی را در آن ها به وجود آورند، به نظرشان واقعی نمی آیند.

جهان بینی تیپ چهار
را  زیرا خود  نامیده می شوند؛  فردگرا  دارای تیپ شخصیتی چهار،  افراد 
شباهتی  هیچ  آن ها  می کنند،  تصور  و  دانسته  دیگران  با  متفاوت  کامال 
بین خود با بقیه افراد نمی بینند؛ به همین دلیل نیز فکر می کنند کسی 
را فردی  بدارد. آن ها خود  یا دوستشان  و  را درک کرده  آنان  نمی تواند 
با توانایی های خاص می بینند و از سوی دیگر به عیب های  استثنایی و 
خود نیز واقفند. با اینکه خود را کامال متفاوت از دیگران می پندارند، از 
تنهایی، زیاد خوششان نمی آید و حقیقتاً می خواهند با افرادی که بتوانند 
در  افراد  این  باشند. چون  داشته  رابطه  کنند،  را درک  آن ها  احساسات 
تمام طول زندگی احساس می کنند چیزی را از دست داده اند و چیزی 
کم دارند، سودا زده و غمگین هستند. نوعی غم درونی که احساس غبطه 
چیزی  دارند  باور  آن ها  که  چرا  می کند؛  ایجاد  آن ها  در  را  حسادت  و 

که آن ها ندارند را دیگران همه دارند و برای همین آن ها 
چهار  تیپ  اصلی  انگیزه  بنابراین،  هستند.  خوشحال تر 
غبطه است. همین تفکر موجب می شود که تیپ چهار به 
دیگران حسادت کند. جدا از علت این تفاوت، تیپ چهار، 
با دیگران مقایسه می کند و معتقد است که  دائم خود را 
دلیل اینکه دیگران خوبند، به خاطر تحوالت دوران کودکی 
متفاوت تر  و  بهتر  محیط  یا  و  خوب  والدین  داشتن  یا  و 
بهتر داشت، می توانست  او هم گذشته ای  اگر  و  بوده است 
گذشته  در  را  دنیا  آن ها  همین  برای  باشد.  خوشبخت تر 
جستجو می کنند و بسیار در گذشته غور می کنند. وجود 
نتیجه  این  به  را  چهار  تیپ  گذشته،  در  غور  و  حسادت 
تیپ  است.  تغییر شرایط موجود، غیرممکن  می رساند که 
بسیار  ایراد  و  دارای عیب  دارند  باور  اینکه  دلیل  به  چهار 
از  که  بدهند  اجازه  خود  به  نمی توانند  هستند،  اساسی 
را  آن ها  یا حتی  و  برده  لذت  بسیار خوب خویش  صفات 
تجربه کنند. زیرا پذیرش صفات خوب، به معنای از دست 
دادن هویت خود، خواهد بود. بنابراین تیپ چهار خودش 
بخشی می کند  بنیادی هویت  کمبود  یا  و  زخم  با یک  را 
برای  آن ها  بیان می کند.  این کمبود  با  را  و همیشه خود 
این منظور داستان سرایی هم می کنند. نتیجه همه این ها 
به هم ریختن احساسی و واکنش به شرایط بیرون است. 
این رفتارها، ذهنیت خاصی را برای آن ها درست می کند 
و آن این است که در زندگی خود قربانی شده اند. بنابراین 
پرسپکتیو تیپ چهار از دنیای اطرافش این است که »من 
چیزی راکم دارم ولی همه آن را دارند و به همین دلیل 
کنار گذاشته شده ام« و باور پنهانی تیپ چهار از خود این 
است که »من با دیگران خیلی متفاوت هستم و احساس 

می کنم در هیچ گروهی جای نمی گیرم«.
 

ویژگی های تیپ چهار
تیپ چهار ظاهری متفاوت به خود می گیرد تا این کمبود 
درونی را به نحوی کاهش دهد و گاهی اوقات سعی می کند 
و  آداب  بپوشاند.  فرهیخته  ظاهر  یک  با  را  خود  کمبود 
عتیقه جات  دارد.  خاصی  تشریفات  و  مودبانه  حرکات 
همیشه تیپ چهار را جذب می کند که در اینجا هم پوشش 
را  او  ذهن  گذشته  مسایل  می شود.  مطرح  کمبودهایش 
را  آینده  به  پرداختن  برای  لذا فرصت  و  اشغال کرده است 
ندارد. وقتی به بعضی از آرزوهایش می رسد، از آن دلسرد 
می شود چون زخم کهنه اش التیام نمی یابد. انگار جستجو 
اهمیت دارد. دایم سعی می کند  از داشتن،  بیشتر  برایش 
عادی  زندگی  از  فراتر  آرزوها  و  داشته ها  و  عقیده  نظر  از 
برود و همین باعث وجود خالقیت و دید زیباشناسانه در او 
می گردد. تیپ چهار نیز مانند تیپ سه، در مرکز احساس 
قرار دارد. مانع بزرگی که در پیش روی فعالیت های مرکز 
و  بافی  خیال  به  که  می شود  باعث  آن هاست،  احساس 
رویاپردازی بپردازد تا بتواند عواطف خود را تحریک کرده  



و هویت خود را به این شکل تجربه کند. او به نوعی نازک نارنجی است 
و افسردگی، گرفتاری عام تیپ چهار است و در این شرایط قدرت هیج 
)مخصوصا  دارد  دوست  خیلی  چهار  تیپ  نمی بیند.  در خود  را  فعالیتی 
او  توجه کنند.  او  به  افسردگی است( که دیگران  موقعی که در شرایط 
زندگی روزمره را نمی پذیرد و به دنبال تحول در زندگی خودش است. 
همیشه این احساس را دارد که سهم زندگی که به او رسیده، خیلی کم 
است؛ به همین دلیل بیشتر دوست دارد با کسانی رفت و آمد کند که 
مثل خودش دارای مشکالت و درد هستند. ظواهر بیرونی برای تیپ چهار 
به نفس می آورد. آن ها همیشه می خواهند فرد خاص و ویژه ای  اعتماد 
بر  بسیاری  می دهد.  احساس خوبی  آن ها  به  بودن،  این خاص  و  باشند 
احساسات خود هستند  سلطه  تحت  چهار،  تیپ  با  افراد  که  باورند  این 
و نمی توان روی آن ها حساب کرد. اما در واقع تیپ های چهار علی رغم 
احساسات عمیق شان، اغلب استوار و ثابت می مانند و تا زمانی که فعالیتی 
آن ها را برانگیخته کند به موفقیت های زیادی می رسند. آن ها حتی برای 
تیپ  زمانی که  دارند.  فراوانی  استعداد  عادی  عادی کردن یک چیز  غیر 
چهار در یک جمع خود را قابل ارزیابی نکند، احساس خجالت می کند. 
او از طرد شدن و آشکار شدن کمبودش، وحشت دارد و سعی می کند 
خودش را از چشم دیگران مخفی نگه دارد. وی به شدت به تحقیر شدن، 
مخصوصا در جمع، حساسیت دارد و در عین حال دوست دارد شناخته 
شود و به او احترام بگذارند. وقتی تیپ چهار به این نتیجه می رسد که 
به بن بست رسیده است و دیگر چیزی برایش اهمیت ندارد، دچار یاس و 
تالطم می شود. بقای این ها موجب می شود که با بی پروایی و شتاب زده گی 
او را  با معنا، غبطه  به سراغ هر چیزی بروند. تجمالت و مصاحبت های 
برای مدتی فروکش می کند. به طور کلی می توان خصوصیات کلی تیپ 
خودآزار،  عاشق،  هنرمند،  افرادی  که  کرد  خالصه  چنین  این  را  چهار 

زیباشناس، وسواسی و استثنایی هستند.

عوامل موفقیت تیپ چهار
تیپ چهار در روابط یک به یک، همدل و دلسوز است و از طرفی دارای 
بسیار تالش  رابطه،  برای حفظ  دلیل  به همین  است؛  احساسات عمیق 
طرفی  از  بیاورد.  در  خود  کنترل  در  را  شرایط  می کند  و سعی  می کند 
رقابتی،  شرایط  در  خود  شریک  از  آن ها  همین،  برای  است،  رقابت جو 
خواهان توجه ویژه هستند. افراد این گروه متمایل به چیزهای استثنایی 
هستند و از طرفی استعداد خالقانه زیادی دارند؛ بسیاری از هنرمندان و 

افرادی که خالقیت های بدیع داشته اند در زمره این گروه هستند. برداشت 
بسیار  انسانی  ساختارهای  و چگونگی  طبیعی  رویدادهای  از  چهار  تیپ 
واقعی و دقیق می باشد، بدین معنی که آن ها را بسیار متحرک و متغیر 

می دانند.

تیپ چهار در حالت متعادل
بسیار در روابط خود گرم هستند. افرادی درست و نیکوکارند. شخصیت 
پاک  بسیار  برخورد می کنند.  آن  با  و صادقانه  کاو کرده  و  کند  را  خود 
سرشتند و یک منش درونی دارند که می توانند حال دیگران را تشخیص 
دهند. عمیقا خالق اند و در این خالقیت، دیدگاه های شخصی و جهانی اشان 
را ابراز می کنند که احتماال به یک اثر هنری فوق العاده تبدیل می شود؛ 
زیرا آن ها می توانند امور شخصی خود را به شکل هنری و زیبا و مطلوبی 
نمایش دهند. نسبت به احساساتشان و انگیزه های درونی اشان آگاهاند و 
احساسات خود را می پذیرند. نسبت به خودشان و دیگران حساس اند و 
در این زمینه بصیرت دارند. بسیار حمایتگر و قویا عاطفی هستند و به 
دیگران کمک می کنند. تیپ چهار در حالت تعادل، در برمال کردن مسایل 
خصوصی خود، حتی اگر شرم آور هم باشند، واهمه ای ندارند. چون مایلند 
حقایق را در مورد آنچه تجربه کرده اند بدانند تا هویت خود را دریابند. 
دیدگاه جالب و طنز گونه ای از خود و زندگی دارند و خود واقعی شان را 
که خوش رو، دوستانه و مخصوص به خود می باشد، به دیگران معرفی 

می کنند. توانایی دارند در عین جدیت بسیار خنده دار نیز عمل کنند.

تیپ چهار در حالت نامتعادل
متمایز  دیگران  از  می کنند  فکر  و  می کنند  پیدا  بینی  برتر  خود  افکار 
هستند و با آن ها متفاوتند. احساس می کنند که نوع زندگی که هر کس 
دیگری دارد بی ربط است و آن ها نمی خواهند آن گونه باشند. افسردگی 
دارند و احساس سردی نسبت به زندگی دارند. وقتی رویا و تخیالت آن ها 
با شکست مواجه می شود، نسبت به خود و دیگرانی که از ایشان حمایت 
نکرده اند، بسیار خشمگین می شوند و سعی می کنند شدت خشم خود 
را بروز ندهند، به همین دلیل بیشتر کناره گیر می شوند؛ که اضطراب و 
افسردگی پیامد آنست. از دنیا طلبکارند. نسبت به خود دلسوزی و ترحم 
می راند.  جلو  به  را  زیاده خواهی شان  دیگران، حس  به  حسادت  و  دارند 
در مقابل ارضاء خواسته ها و امیالشان، ناتوان هستند. به طور فزاینده ای 
غیرعملی و اجرایی می شوند و توانایی خلق و تولید را از دست می دهند. 
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دست به خود آزاری بزنند، از قبیل توسل به مواد مخدر و الکل. در مرحله بسیار ناسالم، می توانند اقدام به جنایت و یا خودکشی کنند.
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جانی دپ، باب دیالن، کریس انجل، رابرت دنیرو، کورت کوبین، ...
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش سازهای ایرانی برای بزرگ

آموز

Qi Gong
چی کنگ 

هنِر تنظیم انرژی درونی

حامد کاتوزی 
نینا آسیایی

تمرین  و  شناخت  اهمیت  و  ضرورت   .۲
چی کنگ 

از این دیدگاه تأثیرگذاری این علوم در الیه انرژی انجام 
می شود و درمان عمیق تر خواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق، می توان به طور مختصر گفت 
و  زندگی  در شیوه  تعادل  عدم  و  آلودگی ها  دلیل  به  که 
گره خوردن بیماری های جسمانی و روانی، کالف پیچیده ای 
به وجود آمده که در الیه جسمانی معموال به طور کامل 
درمان و سالمتی صورت نمی گیرد. اما از آنجایی که طب 
چینی براساس تأثیرگذاری روی الیه انرژی و ایجاد تعادل 
در آن عمل می کند و احتمال بیشتری را برای قرارگیری 

در مسیر سالمت کامل را فراهم می کند.
تأکید  که  است  این  اینجا،  در  اهمیت  حائز  نکته  البته 
اصالح  و  پیشگیری  بر  چین  کهن  طب  و  اصیل  علوم 
شیوه زندگی است. به خصوص روش تای چی و چی کنگ 

کاماًل بر پیشگیری و روش های سالمت زیستن تأکید دارند، نه درمان. 
از  بیماری، پس  امروز چون شناخت  روزمره  زندگی  دلیل در  به همین 
بروز عالئم جسمانی اتفاق می افتد، می توان گفت که درون نگری ها بسیار 
کم شده است و انسان ها از عالئم درونیشان فاصله گرفته اند در حقیقت 
در اکثر مواقع فرصت پیشگیری از دست رفته است و بیمار درگیر عالئم 
جسمانی بیماری شده است، به همین دلیل طب رایج و طب امروزی غرب 

همچنان جایگاه خود را دارد.
یکی از تأثیرات اساسی تای چی و چی کنگ، قرارگیری در مسیر سالمت 
است و در حقیقت براساس هماهنگی با ریتم ها و قوانین طبیعت، شیوه 

زندگی ما را اصالح کرده و سالمت زیستن را به ما می آموزد.
در ضمن تای چی، روش کهنی است که در طول صدها سال قدمت خود، 
تأثیرات خود را اثبات کرده و مراحل آزمون را سپری کرده است، که این 
نتایج را در زندگی و بینش اساتید این رشته می توان مشاهده کرد، تای 
چی در طول قدمت اصیل خود کاربردها و تأثیرات مختلفی داشته است 
که عبارتند از: سالمتی، توانایی رزمی در باالترین سطوح هنرهای رزمی 
درونی، ایجاد تعادل ذهنی، روحی و انرژی و همین طور دریچه ای برای 

شناخت و ادراک ریتم های طبیعت.

3.  تفاوت های طب شرق با طب غرب

سالمتی: تعادل و هماهنگی با طبیعت در الیه ها و سطوح مختلف
 ................... انرژی.  ................. “عواطف”   “بینش / نگرش” ذهنی )روح(. 
الیه جسمانی، سه الیه اصلی در علوم کل نگر و میدانی، میدان چیزیست 
که از جمع جبری تمام اجزای خودش بیشتر باشد و اینجا ذهن چیزی 
بیشتر از 2 الیه دیگر است. اگر روح مشکل داشته باشد مستقیما روی 
انرژی تاثیر می گذارد و بعدا در الیه جسمانی ظهور می یابد. عکس این 
چرخه را هم داریم؛ اگر مشکل جسمانی داشته باشیم روی ذهن تاثیر 
پشت  در  حتی  می افتد.  اتفاق  ذهن  سطح  در  کامل  سالمت  می گذارد. 
عارضه چاقی هم تفکر غلط وجود دارد که با انواع ابزارهای جانبی جهت 
الغری هم برطرف نمی شود. یعنی زمانی که به بدن کم توجهی شده باشد 
و موضوع حل نشده باقی مانده باشد حتی با کمک انواع جراحی، قرص 
قدرت  باشیم  ناراحتی  و  درد  درگیر  وقتی  نمی شود.  برطرف  چاقی  و... 
تفکر نداریم. بیماری یک پیام است برای اینکه ما مشکل را حل کنیم. 
بیماری های  و  می زند  کاری دست  هر  به  پیام  رساندن  برای  ناخودآگاه 
نیز به همین صورت عارض می شوند. )سرطان یک پیام معنوی  مهلک 

به همراه دارد.(

4.  مکاتب مختلف چی کنگ

همان طور که پیشتر بیان گردید، چی کنگ علمی گسترده است که در آن 
هدف اصلی تسلط و بکارگیری انرژی می باشد. در طول زمان چند هزار 
ساله رشد و توسعه این هنر، اساتید این علم براساس این که بکارگیری 
آن را  از  مختلفی  بخش های  می گیرد،  انجام  مقصودی  چه  برای  انرژی 
توسعه داده اند. بنابراین بر اساس حوزه کاربرد انرژی، تکنیک ها و مکاتب 

چی کنگ قابل تفکیک به دسته های زیر می باشند.

 

شکل 1: مکاتب مختلف چی کنگ

Medical 4-1 چی کنگ درمانی
در این حوزه هدف، ارتقا سطح سالمت و افزایش کیفیت زندگی و درمان 
بیماری ها می باشد. تکنیک ها و کارهایی که در این دسته انجام می شوند 

بر محور کارکردهای زیر هستند:

1-  پاکسازی بدن از عوامل بیماری زا: 
 a. عوامل داخلی، مثل عواطف 

 b. عوامل خارجی، مثل باکتری و ویروس

2- تقویت بدن و میدان انرژی بدن، جهت ایجاد مقاومت بیشتر 
3- برقراری تعادل و توازن در میدان انرژی بدن 

 
محدوده  نظر  از  حوزه  این  تمرینات  و  تکنیک ها  جهت گیری  همچنین 

تمرکز به دو دسته تقسیم می شود:

1- خود درمانی: به معنای کارها و تمریناتی است که یک فرد برای ارتقا 
سطح سالمتی و کیفیت زندگی شخصی خود انجام می دهد.

2- درمانگری: مجموعه تکنیک ها و کارهایی است که با هدف درمان و 
معالجه شخص دیگر و توسط درمانگر انجام می شوند. علوم مختلف درمان 
مانند طب سوزنی، طب فشاری، انرژی درمانی و... نمونه هایی از توسعه و 

نفوذ چی کنگ در حوزه درمان می باشند.
 

Martial 4-۲ چی کنگ رزمی
بوده  بسیار دور در کشور چین مورد توجه  از زمان های  هنر های رزمی 
و توسعه داده  شده اند. به گونه ای که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی 
سبک هایی  میان  این  در  دارد.  وجود  چینی  رزمی  هنرهای  در  سبک 
هستند که برای افزایش قدرت و اثربخشی تکنیک های خود، سعی نمودند 
از انرژی استفاده نمایند. بر این اساس انواع مختلفی از تکنیک های تسلط 

و بکارگیری انرژی در حوزه هنرهای رزمی توسعه پیدا کرده اند.
 

تمرینات این حوزه به گروه های زیر تقسیم می شوند: 

شکل 2: انواع تکنیک های چی کنگ رزمی

دسته  سه  در  تمرکز  نقطه  نظر  از  حوزه  این  تکنیک های  همچنین 
تقسیم بندی می شوند:

Ming jing.1: پرورش انرژی جینگ که در عضالت و استخوان ها و 
ساختارهای محکم بدن جریان دارد. 

An jing.2: پرورش و مدیریت نیروی جینگ که در تاندون ها و رباط ها 
جریان دارد.

Hua jing.3: پرورش و مدیریت نیروی جینگ پنهان در مراکز انرژی 
خاص مانند دان تین که توسط ذهن فعال می شود.

( Spritual) 4-3 چی کنگ معنوی
ارتقا سطح  از تکنیک های چی کنگ متمرکز بر پرورش روح،  این حوزه 
معنوی فرد و شناخت و درک عمیق تر از طبیعت می باشند. تکنیک های 
قرار  استفاده  مورد  و  شده  داده  توسعه  معابد  در  بیشتر  که  حوزه  این 
گرفته اند، براساس ایدئولوژی و مکتب اصلی دارای شکل ها و روش های 
متفاوتی می باشند. بر این اساس ، این تکنیک ها در گروه های زیر تقسیم 

می شوند.

1.  تائویسم 
2.  ذن بودیسم 
3. کنفوسیوس

 
 نکته مهم: آنچه که در این مجموعه مقاالت مورد توجه و تمرکز می باشد، 
در حوزه چی کنگ سالمتی و به ویژه در بخش خود درمانی، قراردارد. سایر 

حوزه ها به ویژه حوزه معنوی، خارج از محدوده این مقاالت می باشند.
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مهجور  فیلم های  از  تعدادی  گاردین  روزنامه  منتقدان  سال،  پایان  آستانه  در 
توضیح مختصری درباره  و  را معرفی کرده   و کم تر دیده شده سال 2۰17 

علت دلبستگی شان به فیلم مورد نظر طرح کردهاند که در این فهرست 
“وارونگی” بهنام بهزادی نیز به چشم می خورد. از پیتر برادشاو و پامال 

هاچینسون گرفته تا گای الج و جردن هافمن و بنجامین لی و … گزیده 
نقدهایی درباره فیلم های محبوب شان در سال 2۰17 نوشته اند که خالصه اش را 

می توانید در ادامه دنبال کنید.

  Inversion  وارونگی

“وارونگی” ممکن است مضمونی مشابه فیلم های اخیر سینمای ایران را داشت باشد اما این فیلم مانند عنوانش 
چیزی عمیق تر برای عرضه به مخاطب دارد. هوای غبارآلودی که در حال خفه کردن تهران و ساکنانش است به 

عنوان استعاره ای برای محروم شدن زنی از حقوق اولیه اش به تصویر درآمده است. این که چگونه این محرومیت به زندگی 
شخصی، خانوادگی و عاشقانه این زن راه می یابد داستانی است که نباید تماشایش را از دست داد. »وارونگی« فیلمی صرفا درباره 

سرکوب یا خشم نیست بلکه نمایشگر مقاومت و انعطاف پذیری است. سحر دولتشاهی اعتمادی کاریزماتیک در نقش نیلوفر شخصیت 
محوری فیلم به نمایش می گذارد؛ زنی که می کوشد استقاللش را حفظ کند، به عشق امیدوار است و شادی اش را مزه مزه می کند. منتقد 

گاردین می نویسد از زمانی که به تماشای »وارونگی« نشسته است ذهنش مدام درگیر شخصیت نیلوفر است که بعد از پایان فیلم عاقبتش به 
کجا رسیده و همچنین موسیقی ای که در هنگام سفر مشغول شنیدنش بود در خاطرش مانده است.

 Uncertain نامطمئن

در دورانی که چنین تحوالت بنیادینی در دنیای فیلم مستند رخ داده و از چشم انداز سینمای هنری به جایی رسیده که مخاطبان نتفلیکس 
آخر هفته ها آثار مستند را تماشا می کنند، خیلی عجیب است که این مستند خوش ساخت به کارگردانی ایوان مک نیکول و آنا سندلیندز 
بهترین  عنوان  به  را  میزلز”  “آلبرت  جایزه  دقیقه ای   ۸1 فیلم  این  کند.  به خود جلب  را  توجه ها  نتوانست  و  گرفته شد  نادیده  این حد  تا 



از آن خود کرد.  ترایبکا  فیلم  کارگردان مستند جشنواره 
“نامطمئن” اولین تجربه کارگردانی سازندگانش است که به 
اندازه یک فیلم داستانی جذابیت دارد و تصویری روشن و زنده 

از شخصیت هایش را به تصویر می کشد.

 The Lost City of Z  شهر گمشده زی

افتادن درختی  فرو  نباشد که صدای  متروک، هیچ کس  اگر در جنگلی 
را بشنود، آیا معنایش این است که هیچ سر و صدایی ایجاد نشده است؟ 
درام تاریخی خوش ساخت جیمز گری دقیقا گواه همین موضوع است. 
شده است  کشیده  تصویر  به  تاریخی  بنایی  سبک  به  که  مهیج  فیلمی 
فیلم  این  تماشای  برای  تماشاگران  عامه  این که  وجود  با  حتی  و 
صف نبسته اند اما همچنان بعد از یک سال، تماشای این فیلم 
رد  می توانید  کامال  است.  نداده  دست  از  را  جذابیتش 
فیلم  این  را در  لین و ورنر هرتسوک  پای دیوید 
هانام  چارلی  از  بهتر  هیچ کس  کنید.  حس 
نمی توانست نقش اکتشاف گر انگلیسی 
که  کند  ایفا  را  فاست«  »پرسی 
بخشیدن  تحقق  آرزوی  در 
راهی  الدورادو  کشف  رویای  به 
لو  و  می شود  ماجراجویانه  سفری 
دادن داستان نیست اگر بگوییم این رویا 
همان  به  نمی پیوندد.  حقیقت  به  هیچ وقت 
اندازه که جای تعجب دارد چرا عامه تماشاگران 
همان  به  نبستند،  صف  فیلم  این  تماشای  برای 

اندازه باید تحسین و تمجیدش کرد.

  Graduationفارغ التحصیلی

با دیده شدن فیلمی  ازسال 2۰۰7 و  نو سینمای رومانی که  موج 
مانند )4 ماه 3 هفته و 2 روز( شروع شد هیچ وقت نتوانست به جریان 
اصلی سینما بدل شود اما تمرکز کریستین مونجیو کارگردان رومانیایی 
با ثبات قدمی مثال زدنی بر ساخت فیلم هایی مشابه است که  همچنان 
از دل  را  رومانی جدید  و ظهور  می پردازند  تقال  و  تحلیل کشمکش  به 
آن  از  می کشند.  تصویر  به  شوروی  مانند  دیکتاتوری  نظامی  ویرانه های 
شمرده  مونجیو  بلند  فیلم  سومین  “فارغ التحصیلی”  سو،  این  به  زمان 
می شود که شاید به اندازه )4 ماه …( مسحورکننده نباشد اما همچنان 
فضایی که از اروپای پس از سلطه کمونیسم ترسیم می کند از شفافیتی 

غریب برخوردار است.

 The Lure اغوا

آن دسته از عشاق فیلم های موزیکال که به دنبال فیلمی تماما عکس “ال 
ال لند” هستند بهتر است سری هم به تولیدات اخیر سینمای لهستان 
و  عجیب  ملغمه ای  اسموچینسکا  آگنیشکا  ساخته  جدیدترین  بزنند. 
غریب از الکتروپانک است که می توان آن را به نسخه ای از داستان 
“پری دریایی کوچک” هانس کریستین اندرسن تعبیر کرد. 
قضیه این است که در ورشو، یک جفت خواهر پری 

دریایی سر از کاباره ای در می آورند و در حالی که یکی شان به دنبال تجربه 
نسل  کشیدن  دندان  به  تشنه  دیگری  انسان هاست،  با  عاشقی  و  عشق 

انسان های ساکن شهر است.

  My Cousin Rachelدختر عمویم ریچل 

این فیلم یکی از بهترین اجراهای کارنامه ریچل وایس بازیگر 47 ساله 
از رمان 19۵1  اقتباس  با  راجر میچل  به کارگردانی  انگلیسی است که 
اقتباسی  بار است که  این دومین  دافنه دوموریه فیلمبرداری شده است. 
سینمایی از یکی از بهترین آثار دوموریه ساخته می شود و عجیب است 
که چنین فیلم رازآمیز و خوش ساختی تا این حد نادیده گرفته شده است.

  Dawson City یخ زده  زمان  سیتی  داوسون 
Frozen Time 

به  آرشیوی  مستند  یک  عنوان  به  موریسون  بیل  ساخته  جدیدترین 
و  و سینما  تاریخ  به  که  است. هرکس  یافته  مثال زدنی دست  موفقیتی 
به ویژه تاریخ سینما عالقه دارد نباید به هیچ وجه تماشای این فیلم را از 
دست بدهد. این فیلم تاریخ واقعی اما عجیب و غریب کلکسیونی از ۵۰۰ 
فیلم را به نمایش می گذارد که تاریخ تولیدشان به سال های دهه 191۰ تا 
192۰ بر می گردد. این فیلم های صامت بیش از نیم قرن گم شده بودند تا 
آن که مدفون در استخری واقع در داوسون سیتی کانادا کشف می شوند.

Nobody’s Watching  هیچ کس نگاه نمی کند

تبعیدی  کشمکش  درباره  آرژانتینی  فیلم ساز  سولومونف  خولیا  فیلم 
خودخواسته است؛ این که چطور لذت ناشناس بودن و رهایی و آزادی با 
حس تنهایی و فقدان در تضاد است و به تجربه مهاجرت شکل می دهد. 
مضمون  با  اخیر  سال  یک  در  که  فیلم هایی  نبودند  کم  است  درست 
مهاجرت در سینماها و جشنواره های دنیا به نمایش درآیند اما روایتی که 
این فیلم دارد یکی از شخصی ترین سفرهای انسانی است که از زاویه ای 

تازه به این مضمون آشنا نگاه انداخته است.

 Suntan برنزگی

در  کارهایش  که  است  یونانی  فیلم سازی  پاپادیمیتروپولوس  آرگریس 
مقایسه با یورگوس النتیموس کم تر شناخته شده اند اما در همان فضای 
مطلقا پوچ گرای هیستریایی و هم زمان کمدی سیاه اتفاق می ا فتد. اما او 
به حق سزاوار این است که بیش از این ها شناخته شود و “برنزگی” او 
تصویری رئالیستی و خارق العاده را از فروپاشی مردی در آستانه بحران 

میان سالی نمایش می دهد.



متولد فروردین (۲1 مارس - 19 آوریل)
همان طور که مارس، سیاره فرشته نگهبان شما، به سمت بلندپروازی، مسئولیت، 
نظم و انضباط حرکت می کند، و برج جدی که در جهت موفقیت قرار دارد، شما 
متوجه خواهید شد که به راحتی می توانید به سمت قله آرزوهای خود پرواز کنید. 
را  خود  خواسته های  و  احساسات  که  است  صورت  این  به  شما  معمول  روش 
به صورت ناخودآگاه و بدون دوراندیشی زیاد دنبال می کنید. مارس در برج جدی، 
به طبیعت پیشرو، شجاع، جسور و واضح شما، نظم و انضباط و عمل را اضافه 
می کند.  همان طور که شما صبورانه هر قدمی را برمی دارید، باید مراقب باشید 
که قدم های خود را بااحتیاط و عزم جدی بردارید تا به این ترتیب با اطمینان 

کامل به قله صعود کنید. 
بهتر از خورشید ماه شما و یک برنامه مرتب و تعهد، چیز دیگری باعث اجرای 

خواسته های شما نمی شود.
متولد اردیبهشت (۲0 آوریل - ۲0 می)

اکنون زمان کاشت دانه است و باید تصمیم بگیرید که در زندگی حرفه ای خود 
خواستار چه چیزی هستید. درحالی که شما به آسایش فیزیکی و احساسی خود 
را  شما  وجود  از  بخشی  جدید  ماه  می دهید،  اهمیت  دیگری  هرچیز  از  بیشتر 
فعال می کند تا به این ترتیب تغییراتی را که مدت های زیادی به تعویق انداخته 
البته  شده اند را تجربه کنید. می دانید شما چقدر عاشق تغییرات هستید!  که 
یک شوخی هست! شما این را به خوبی و بهتر از همه می دانید که تغییرات سبب 
به هم زدن آرامش شما می شود ولی بعد ازاین که تغییری به وجود میاد هیچ چیز 

باعث توقف شما از ادامه نمی شود.
متولد خرداد (۲1 می - ۲1 ژوئن)

مریخ، سیاره شور و جنبش در عرصه روابط در جدول زندگی شما قرار دارد. بر 
روی منابعی که واقعا به آن اعتقاد دارید سرمایه گذاری کنید. درحالی که ممکن 
است بحث ها و اختالفاتی با اطرافیان نزدیکتان داشته باشید به خصوص جایی که 
شما  برای  هم چنان  ولی  ندارند،  مسئولیتی  خود  زندگی  به  نسبت  حتی  آن ها 
دارید صادق  قصد  واقعا  که  اگر  دارد  آن ها وجود  با  نزدیکی  و  اعتماد  موقعیت 
باشید. اگر می خواهید هوای تازه استنشاق کنید، اکنون زمان آن رسیده است. 

بیگانه بودید  با آن  با خانواده خود را که مدتی  همچنین شما زمانی که تماس 
شما  امنیت  که چه چیزی سبب  فهمید  خواهید  به وضوح  می کنید،  تجدید  را 

می شود.
متولد تیر (۲۲ ژوئن - ۲۲ ژوئیه)

شما حساس ترین نشانه زودیاک را دارید و متنفرید ازین که قایق را در روابطتتان 
به خاطر ترس از ترک کردن و عدم پذیرش حرکت دهید. شما باید بدانید که پدر 
و مادر خودتان هستید و آگاه باشید که فقط خود شما هستید که مراقب کودک 
درونتان می باشید. این مربوط به خود شماست اگر کودک درونتان احساس عشق 

می کند یا حس خوبی ندارد و زخم خورده و رنجیده می شود. 
داشته  خاطر  به  که  است  مهم  خیلی  کنید.  رها  گذشته  دوران  در  را  گذشته 
برای  که  دارد  وجود  موقعیت  این  شما  برای  ارتباطاتتان،  زمینه  در  که  باشید 
ممکن  درگیری ها  به خاطر  این که  عین   در  کنید.  ایستادگی  می خواهید  آن چه 
است احساس راحتی نکنید زیرا فکر می کنید امنیت شما را به  مخاطره می اندازد، 
اگر به خودتان تکیه کنید احساس اعتماد به نفس و خودکامگی بیشتری دارید. 

متولد مرداد ( ۲3 ژوئیه - ۲۲ اوت)
این که  به  توجه  با  کنید.  ایجاد  دوباره  را  روابط خود  که  است  آن  زمان  اکنون 
سیاره ونوس هم در ماه شما دیده می شود به آن چه در روابط فردی شما اهمیت 

گذاشته می شود نیز توجه کنید. 
ممکن است شما پی ببرید آن چه که شما را جذب می کند دیگر وجود ندارد. یا از 
طرف دیگر، این امکان هم وجود دارد که شما جذب فردی یا چیزی جدید شوید. 
انرژی خود را به طور  خورشید، سیاره فرشته نگهبان شما، باعث شده که شما 
عاطفی، مالی و احساسی با دیگران ترکیب کنید. با نزدیکان خود، با صداقت رفتار 
کنید و روراست باشید. زمان آن است که با آن چه می خواهید به نزدیکترینتان 

بدهید و دریافت کنید در صدر نشینید.
متولد شهریور (۲3 اوت - ۲۲ سپتامبر)

روابط شما به آرامی پیش خواهد رفت. بیشتر ازآن که هر جزئیاتی را تحلیل کنید، 
اکنون زمان آن رسیده است که اعتماد کنید و به خصوص در روابطتان روان و 

جاری باشید. 
در باالترین حد توصیف، در این ماه، زمین و بهشت در کنار یکدیگر خواهند بود. 
این ماه کامل برای شما این شرایط را ایجاد می کند که به وضوح تصمیم بگیرید 

که چه زمانی بایستید و چه زمانی رها کنید تا به پیش برود. 

متولد مهر ( ۲3 سپتامبر - ۲۲ اکتبر)
تمامی دوستان عجیب و برگزیده شما اکنون بیرون خواهند آمد و شما عاشق آن 
می باشید، زیرا آن ها آینه بخشی از وجود شما هستند که می خواهد رسم و رسوم 
و عقاید قدیمی را به چالش بکشد. موقعیت بسیار خوبی برای شما برای بازنگری 
و تامل بر روی روابطتان وجود دارد که اکنون ابتدا فرصت آن است که با رابطه 
خودتان با خودتان شروع کنید و نه تنها در مورد روابط با دیگران صدق می کند 
بلکه شامل رابطه با کار، ثروت، سالمتی، ماشین و ... نیز می باشد. اکنون بسیار 
مهم است که توازنی بین کودک درونتان با فرد بالغتان ایجاد کنید. در پایان باید 
اشاره کرد که وجود شما در این جهان به این جهت است که توازن، هارمونی و 

کار گروهی ایجاد کنید.
متولد آبان ( ۲3 اکتبر - ۲1 نوامبر)

در این ماه، این انتخاب شماست که چگونه قدرت سحر و جادوی خود را بیان 
کنید. در این ماه برای شما این انرژی وجود دارد که هر چیزی را خلق کنید. 
ممکن است شما در پیله و غار خود وارد شوید و از جهان بیرون فاصله بگیرید تا 

به این ترتیب به بررسی و تامل عمق روح خود برای تغییر بپردازید. 
افکار و خاطرات گذشته را در آغوش بگیرید و بدانید که می توانید یک زندگی 
جدید با احساسی قوی تر داشته باشید اگر که کوله بار احساسات منفی خود را 
که همیشه با خود حمل می کنید، تغییر دهید. تمام گذشته شما به غیر از زیبایی 

از بین رفته است و چیزی غیر از برکت برای شما باقی نمانده است.
متولد آذر ( ۲۲ نوامبر - ۲1 دسامبر)

در این ماه شما متعجب خواهید شد که چرا وفور و فراوانی و اشتیاق همیشگی 
در زندگی شما افول کرده است. در تمامی اوقات، شما به راحتی نیمه پر لیوان را 
می بینید زیرا می دانید که در پس هر اتفاقی معنی و هدفی وجود دارد، اما اکنون 
پیام جهان برای شما این است که به درون هر چیزی عمیق تر از گذشته تمرکز 

کنید همان طور که شما می خواهید معنی زندگی را متوجه شوید. 
کرد.  خواهید  پیدا  خود  خانوادگی  روابط  و  خانه  در  را  خود  جواب های  اکثر 
درحالی که شما همیشه عاشق آزادی و سفر به بیرون هستید ولی اکنون شاید 

به درون خود سفر کنید. 
متولد دی (۲۲ دسامبر - 19 ژانویه)

در این ماه شما رهبری می کنید یا دنباله رو هستید و یا از راه خودتان فاصله 
اما اکنون  می گیرید. معموال شما برای فتح قله موفقیت در آمد و شد هستید 
شما  ماه  عالمت  در  مارس  زمانی که  می روید.  جلو  به  رو  توقف ناپذیری  به طور 
وجود دارد، زمان آن است که با شور و اشتیاق خود درآمیخته شوید و کمتر از 
آن انجام ندهید. مراقب باشید که شما می توانید به آسانی بقیه را کناز بزنید تا به 
هدف خود برسید. در این ماه شما ممکن است به راه دیگری غیر از راه معمول 
همیشگی خود که راهی جدی برای انجام امورتان بوده است روانه شوید، زیرا شما 
تصمیم گرفته  و آگاه شده اید که راه های مبتکرانه دیگری برای استفاده از منابع 

و استعدادهای شما وجود دارد. 
متولد بهمن ( ۲0 ژانویه - 18 فوریه)

سفر  ساله  هر  شما  که  است  زمانی  شماست،  درخشیدن  برای  ماهی  ماه،  این 
زندگی خود را دوباره آغاز می کنید. به خودتان فرصت دهید که عاشق شوید و 
قبل از این که به بیرون روید و برای هر کس دیگری کیفیت زندگی را بهتر کنید، 
خودتان را برای ایجاد یک تغییر تحسین کنید. به خاطر داشتن نگرش بی همتا 

به دنیا و ایجاد تغییراتی که به همه سود می رساند، خودتان را تحسین کنید. 
انقالبی در زندگی خود  بذر خود را بکارید تا شجاعت این را داشته باشید که 
به وجود آورید که هر چیزی در طبیعت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. قبل از 
این که کاری کنید که برای دنیا بهتر باشد مهم است که بدانید چه چیزی شما 
را خوشحال خواهد نمود. عملکرد شما در اجتماعاتی بسیار خوب است که هر 

کسی تشویق می شود که خود واقعیش باشد.
متولد اسفند ( 19 فوریه - ۲0 مارس)

در این ماه ممکن است برای شما واضح نباشید که در چه اقیانوسی شناورید. 
شما معموال طبیعت درونگرایی دارید، اما همان طور که شما به خودتان اجازه 
می دهید که از تمام اتفاقات سال گذشته قبل از تولدتان رها شوید ممکن است 
که در خودتان فرو روید. سیاره عشق ونوس در ماه شما قرار دارد و تمام دنیا 
ارتقا است و  گویی حیاط پشتی خانه شماست. حس شما به دیگران در حال 
این بدان معنی است که اکنون از تمامی اوقات مهم تر است که محدودیت ها و 
مرزهای شخصی خود را مشخص کنید در عین این که احساست شما همچنان 
باشید که شما وظیفه هر کسی را حس  یاد داشته  به  باز است.  بروی دیگران 
سپس  و  بگذارید  احترام  آن  به  باشید،  احساس  این  عاشق  بنابراین  می کنید. 

رهایش کنید.

فال ماه فوریه    ۲018
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