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تاریخچه موسیقی

موسیقی در دوره رنسانس 
)1600 -1450(

سده های پانزدهم و شانزدهم در تاریخ اروپا به عنوان دوره 
یا  “نوزایی”  عصر  را  دوره  این  می شوند.  شناخته  رنسانس 
عصر  این  نامیده اند.  نیز  انسان  خالقیت  حیات”  “تجدید 
“واسکو   ،)1492( کلمب”  “کریستف  سفرهای  به  توجه  با 
داگاما” )1498( و “فردیناند ماژالن” )1519-1522( عصر 
اکتشاف و ماجراجویی بوده است. رنسانس دوره کنجکاوی 
-1452( داوینچی”  “لئوناردو  چنان که  بود،  فردگرایی  و 
و  دانشمند  مهندس،  معمار،  پیکره ساز،  نقاش،   ،)1519

موسیقی دان برجسته می تواند نماینده تمام عیار آن باشد.

اومانیسم“   ” که  غالب  فکری  جنبش  رنسانس،  دوره  در 
دستاوردهای  و  زندگی  شده است،  نامیده  )انسانگرایی( 
انسان را در کانون توجه خود قرار داد. زندگی پس از مرگ، 
آنها  نمی کرد.  مشغول  را  اومانیست ها  دوزخ،  یا  بهشت  در 
مسیحیانی معتقد، اما شیفته فرهنگهای کفرآلود و باستانی 
و  )یونان  باستانی  زبانهای  زیبایی  و سرمست  روم  و  یونان 
التین( و ادبیات باستان بودند. در گذر رنسانس، اومانیسم 
نقاشان  و  پیکره سازان  داشت.  هنر  بر  نیرومند  تأثیری 
انسان  برهنه  اندام  نمایاندن  و  نقش کردن  به  رنسانس 
پرداختند، که گرچه محبوب هنر باستان بود اما در قرون 
دیگر  آنها  می شد.  داشته  پنهان  و  وسطی شرم آور شمرده 
مریم مقدس را نه دخترکی با ظاهر کودکانه و غیر زمینی، 

که همچون زنی زیبا و جوان می نمایاندند.

قدرت کلیسای کاتولیک در دوره رنسانس نسبت به قرون وسطی بسیار 
نهضت  اثر  بر  آن  قلمرو  وحدت  و  یکپارچگی  زیرا  بود،  یافته  کاهش 
اصالح طلبانه پروتستان به رهبری مارتین لوتر )1483-1564( از میان 
نداشت.  انحصار خود  در  را  آموزش  کلیسا  دیگر  پس،  این  از  بود.  رفته 
در این زمان، اشراف و طبقه متوسط مرفه، تحصیل را نمادی از جایگاه 
فرزندانشان  آموزش  برای  را  دانشوران  و  ادیبان  و  اجتماعی می شمردند 
به کارگیری کلیشه متحرک )حدود  با  اختراع چاپ  استخدام می کردند. 
1450( به گسترش و فراگیرشدن آموزش شتاب بخشید. پیش از 1450 
دست  با  کامل  به طور  زیرا  بود  گرانبها  بسیار  و  کمیاب  کتاب  میالدی، 
نسخه برداری می شد، اما تا 1500 میالدی، 15 تا 20 میلیون نسخه کتاب 

حاصل 40000 نوبت چاپ شده بود.

موسیقی و جامعه رنسانس

رنسانس موسیقی میان سال های 1450 تا 1600 رخ داد. )برخی مورخان، 
آغاز رنسانس را از 1400 قرار داده اند( در این زمان، افقهای موسیقی نیز 
بود. اختراع  یافته  به گونه ای بس چشمگیر گسترش  مانند دیگر هنرها 
و  آهنگ سازان  شمار  افزایش  نیز  و  موسیقی  بیشتر  رواج  سبب  چاپ، 

اجراکنندگان شده بود. 

در دوره رنسانس، همساز با آرمان “انسان جهانی”، از هر تحصیل کرده ای 
کتاب  در  “کاستیلونه”  باشد.  دیده  موسیقی  تعلیم  که  می رفت  انتظار 
“درباریان” )1528( می نویسد: »درباری ای که موسیقی نداند خوشایند 
بیش  شکسپیر،  آثار  در  صحنه  پرداخت  راهنمایی های  در  نیست.«  من 
از 300 بار به لزوم همراهی موسیقی اشاره شده و در نمایشنامه های او 
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ستایش های زیبا از موسیقی فراوان است:

آن کس که بهره ای از موسیقی ندارد،

آنکه هماهنگی نغمه های دلنشین موسیقی دگرگونش نکند، 

به کار خیانت، تباهی و فساد می آید.     )تاجر ونیزی(

با  پادشاهان، شاهزاده ها و دوکها بر سر تصاحب عالی ترین آهنگ سازان 
یکدیگر به رقابت می پرداختند. شمار موسیقی دانان درباری، آوازخوان و 
نوازنده از ده تا شصت تن در نوسان بود. زنان در اواخر رنسانس، در مقام 
داشتند.  اشتغال  کار  به  ایتالیایی  دربار  در چندین  برجسته  آوازخوانانی 
برای  غیرمذهبی  موسیقی  تصنیف  به  می باید  دربار  موسیقی  سرپرست 
نیایش  آثار مذهبی برای مراسم  نیز  تدارک تفریح و سرگرمی اشراف و 
ویژه دربار می پرداخت. اشراف، اغلب هنگام سفر از قلعه ای به قلعه دیگر، 

موسیقی دانان خود را نیز همراه می بردند.

موسیقی دانان شهر در دوره رنسانس، به اجرای موسیقی در اجتماع های 
موسیقی دانان،  می پرداختند.  مذهبی  آیین های  و  ازدواج  مراسم  شهر، 
به طور عام از شأنی واالتر و درآمدی بیش از گذشته برخوردار بودند و این 
مایه خرسندی آنها بود. آهنگ سازان دیگر به گمنامی بسنده نمی کردند؛ 
آ نها نیز مانند دیگر هنرمندان، در پی کسب افتخار و سرافرازی برای خود 

و آثارشان بودند.

کالم و موسیقی در دوره رنسانس

از موسیقی  آوازی مهم تر  مانند قرون وسطی، موسیقی  نیز  در رنسانس 
سازی بود. دلبستگی اومانیستی به زبان، بر موسیقی آوازی تأثیر گذاشت 
آهنگ سازان  آورد.  پدید  کالم  و  موسیقی  میان  تنگاتنگ  ارتباطی  و 

متن  تأثیرگذاری  و  معنا  به  بخشیدن  تعالی  برای  را  موسیقی  رنسانس، 
در سده  موسیقی  نظریه پرداز  زارلینو”،  “جوزپه  می آورند.  در  نگارش  به 
شانزدهم، می نویسد: »هنگامی که کالم بیانگر سوگ، درد، دل شکستگی، 
حسرت و چیزهایی از این گونه است، بگذار هارمونی آکنده از اندوه باشد.« 
حال آنکه، آهنگ سازان قرون وسطایی نسبت به تجسم هیجان کالم در 

موسیقی، کم و بیش بی تفاوت بودند.

آهنگ سازان رنسانس، اغلب اصطالح “نقاشی کالم” را به کار برده اند که به 
معنای بیان موسیقیایی تصویرهای ویژه شاعرانه است. 

موسیقی آوازی در دوره رنسانس

به گونه ای  غیرمذهبی  آوازی  موسیقی  رنسانس،  دوره  در 
برای  موسیقی  اروپا،  سراسر  در  یافت.  محبوبیت  فزاینده 
همراهی و نیز تنظیم آواز با شعرهایی به زبانهای گوناگون 
–همچون ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، هلندی و 
نیز انگلیسی- به کار گرفته شد. توسعه چاپ آثار موسیقی 
هزاران  و  رساند  یاری  غیرمذهبی  موسیقی  گسترش  به 
آن  دوستداران  دسترس  در  آوازی  منتخب  مجموعه 
قرارگرفت. موسیقی، سرگرمی مهم زمان فراغت بود؛ از هر 
بنوازد  را  سازی  بتواند  که  می رفت  انتظار  تحصیل کرده ای 
عصر  آهنگ ساز  مورلی،  تامس  بخواند.  را  موسیقی  خط  و 
در  مشارکت  از  ناتوانی  به سبب  خود  پریشانی  از  الیزابت، 
داده  به دست  زنده  توصیفی  شام،  از  پس  موسیقی  اجرای 
)مطابق  موسیقی  کتابچه های  شام،  صرف  از  »پس  است: 
رسم معمول( بر روی میزها قرار داده شد. بانوی خانه، یک 
خط آوازی را به من داد و مشتاقانه خواست آن را بخوانم. 
اما پس از عذر و بهانه های بسیار، هنگامی که با اکراه اعتراف 
با  برخی  آری،  نمی توانم: همه شگفت زده شدند.  کردم که 

یکدیگر نجوا می کردند و می پرسیدند چگونه بار آمده ام.«

از  گروههایی  برای  رنسانس،  دوره  غیرمذهبی  موسیقی 
تک خوان ها و یا برای تک خوان با همراهی یک یا چند ساز 
موسیقیایی  )تصویرگری  کالم  نقاشی  و  درآمده  نگارش  به 
صداهای  تقلید  از  آهنگ سازان  بود.  معمول  آن  در  متن( 
لذت  خیابان  هیاهوی  و  پرندگان  صدای  مانند  طبیعی، 
می بردند. یک فرانسوی به نام کلمان ژانکن )حدود 1560-

به گونه ای  “جنگ”  عنوان  با  مشهور  قطعه ای  در   ،)1485
درخشان و زنده به تقلید صداهای میدان نبرد، ضربه های 

طبل و یا غریو شیپورها پرداخت.

ادامه دارد ...

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین
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رازهای ترکیب بندی های خالقانه در عکاسی

یادگیری  در  مباحث  ابتدایی ترین  از  یکی 
ترکیب بندی  از  منظور  عکاسی ترکیب بندی می باشد. 
کادر  در  مختلف  عناصر  چیدمان  واقع  در  عکاسی  در 
به بهترین نحو ممکن است. ترکیب بندی موفق در یک 
یک  بصری  زیبایی  در  به سزایی  تاثیر  می تواند  عکس 
می توان  که  است  این صورت  در  باشد.  داشته  عکس 
رضایت بیننده از تاثیر برانگیزی عکس را به دست آورد. 
ترکیب بندی  در  مطلوب  نتیجه  آوردن  به دست  برای 
صحیح یک عکس موارد ساده ای وجود دارد. با رعایت 
می توانید  کاربردی  و  مهم  بسیار  ولی  ساده  اصول  این 

به ترکیب بندی های خالقانه و بدیعی دست پیدا کنید.
راه های ایجاد ترکیب بندی های خالقانه

ترکیب بندی  اصول  از  مهمی  بسیاری  موارد  اینجا  در 
زیر  در  که  کرده ایم  گردآوری  برایتان  را  صحیح 

می خوانید.
داشتن نشانه هایی از نور خورشید در عکس

در ترکیب بندی خود حتما شعاع های نوری خورشید را 
در کادربندی خود لحاظ کنید. این کار به تصویر شما 

زیبایی خارق العاده ای را به ارمغان می آورد.
بندی های  و ترکیب  عکس  در  نور  ضد  ایجاد 

خالقانه
تصاویر  در  روح  ایجاد  باعث  عکس  ایجاد سیلوئت در 
می شود. شما می توانید برای ایجاد ضد نور در تصاویر از 

بک گراند آسمان استفاده کنید.

استفاده از آسمان در ترکیب بندی

آسمان در ترکیب بندی یک تصویر خوب نقش به سزایی ایفا می کند. شما 
می توانید آسمان را به عنوان بخش بزرگ تر و سوژه های دیگر را به صورت 
کوچک تر به تصویر بکشید. در تصویر زیر آسمان غالب این ترکیب بندی 

است.
استفاده از اشکال متفاوت

می توان از اشکال مختلف در اندازه شکل و تضاد نوری مختلف در یک 
ترکیب بندی عالی استفاده کرد.

http://vizorio.com/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://vizorio.com/%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A6%D8%AA/


قاب متناسب

پر کردن تمام کادر با سوژه های مد نظر تاثیر به سزایی در زیبایی بصری 
تصویر دارد.

خارج از مرکز

به  سوژه ها  دهی  قرار  برای  مناسبی  نقاط  سوم  دو  و  سوم  یک  خطوط 
منظور تاکید بیشتر هستند. از قرار دادن سوژه ها در مرکز کادر خودداری 

کنید.
کنتراست نور و سایه

ایجاد یک کنتراست قوی از نور و تاریکی، با استفاده از نور و سایه در 
ایجاد عکس های خالقانه کمکی شایانی می کند.

حرکت داشتن در کادر

برای ترکیب بندی متفاوت بهتر است که یک موضوع را در حال حرکت یا 
به نظر می رسد در حال حرکت است را در کادر خود قرار دهید.

سوژه در منظره

قرار دادن سوژه در یک منظره بزرگ حس بزرگی و عظمت آن چشم انداز 
را به خوبی می تواند به بیننده القا کند.

استفاده از سایه ها در ایجاد ترکیب بندی های خالقانه
سایه ها در یک تصویر تاثیر شگرفی در نگاه بیننده دارد.



سطح بازتابنده

در این تصویر برای بازتاب کوه ها به آب نیاز داشتیم. شما می توانید از هر 
سطح بازتابنده دیگر مانند آینه نیز استفاده کنید.

داشتن تعداد زیادی از یک سوژه

از موضوعات واحد که دارای تعدادی زیادی از آنها در یک محیط هستید 
استفاده کنید.

استفاده از فرم فیبوناچی در ترکیب بندی های خالقانه
شما می توانید از سوژه هایی که دارای فرم فیبوناچی هستند استفاده کنید 

یا موضوعاتی که فرم مارپیچ را دارا هستند را در کادر خود قرار دهید.

استفاده از موضوعات مختلف به عنوان قاب

نظیر  خود  پیرامون  مختلف  موضوعات  از  استفاده  با  می توانید  شما 
قاب  ایجاد  و  ترکیب بندی  برای  غیره  و  سنگ ها  درختان،  ساختمان ها، 

برای سوژه اصلی استفاده نمایید.
قدرت مثلث

استفاده از اشکال دارای شکل ترکیب بندی مثلث به زیبایی بصری عکس 
کمک به سزایی می کند.



استفاده از مثلث معکوس

استفاده از مثلث معکوس در ترکیب بندی نیز بر تاثیر عکس می افزاید.

خطوط منحنی

استفاده از خطوط منحنی در ترکیب بندی تاثیر عکس شما را بر بیننده 
دو چندان خواهد کرد. در این عکس به خطوط منحنی که از سنگ قبرها 

تشکیل شده دقت کنید.
موضوعات عمودی در قاب افقی

هنگامی که شما تعدادی از موضوعات عمودی، مانند این مدل ها را به 
عنوان سوژه خود استفاده می کنید، بهتر آن است که از یک کادر افقی 

برای ترکیب بندی خود استفاده نمایید.
حرکت

برای ایجاد حرکت در یک تصویر می توانید از سوژه ای مناسب برای این 

کار استفاده نمایید.

الگوها

زمانی که شما در یک تصویر با الگو های سازگار با هم درگیرید سعی کنید 
آن را در کادربندی خود قرار دهید.

خطوط چشم

به خطوط هدایت کننده چشم ها در سوژه های مختلف دقت کنید. در این 
مورد، چشم دونده مرد باعث می شود که ما بیشتر روی دونده زن متمرکز 

شویم، که همچنین به نقطه کانونی قوی تر فریم نزدیک است.

استفاده از عناصر مخالف در خلق ترکیب بندی های خالقانه

از  نوعی  که  است  این  تر  جالب  عکس  یک  ایجاد  برای  آسان  راه  یک 
کنتراست شدید را معرفی کنید: مایع / جامد، سخت / نرم، ظریف / سفت 
و سخت. در این مورد پوسته جامد در آب است که تضاد فوق العاده ای 

را ایجاد کرده است

http://vizorio.com/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

هخامنشیان هک بودند؟
بودند.  انسان  و  پارس  بومی  شاه  ابتدا  در  هخامنشیان 
نبردی  در  به کورش کبیر  معروف  دوم هخامنشی  کوروش 
بر دولت ماد پیروز شد. سپس در سال 547 پیش از میالد 
را  از هند  و قسمتهایی  باکتریا  و سغد،  فتح کرد  را  لیدی 
و  کرد  فتح  را  بابل  میالد  از  پیش  در سال 539  و  گرفت 
را  هخامنشی  قدرتمند  امپراتوری  موفق،  فتوحات  این  با 
تداوم زندگی دولت  امپراتوری  این  واقع  نمود. در  تاسیس 
ماد بود، زیرا هخامنشیان و مادها از یک خانواده و فرهنگ 
بودند. آنها دویست و بیست سال بر بخش بزرگی از دنیای 
از  و  دانوب  تا  سند  رود  از  که  کردند،  زمان حکمرانی  آن 
آسیای میانه تا آفریقا گسترده بود. سرانجام با شکستی که 
از اسکندر مقدونی خوردند امپراتوری آنها متالشی شد. وی 
پاسارگاد را به عنوان پایتخت خود در محلی که بر آستیاگ 
غلبه کرده بود ساخت. کورش درسرزمین ماساگتها در شرق 
قلمرو خود در سال 530 پیش از میالد کشته شد. زندگی او 

در هاله ای از ابهام قرار دارد.
 525 سال  در  و  شد  او  جانشین  کورش  پسر  کمبوجیه 
پیش از میالد مصر را فتح کرد. سه سال بعد وقتی که او 
برای  نامید و کمبوجیه  در مصر بود. گئومات خود را شاه 
بازپس گیری حکومت رو به پارس نهاد ولی در راه بازگشت 
کشته شد، زیرا درحین سوار شدن بر اسب خنجرش وارد 

تنش شده بود.
گئومات  به  داریوش،  رهبری  به  پارسی  بزرگان  از  جمعی 
شاه دروغین حمله کردند و او را کشتند. در نتیجه داریوش 
از  تیره دیگری  از  و  نبود  برادر کورش  یا  او پسر  شاه شد. 
هخامنشیان بود. پس از آن خیلی از استانهای تابعه شورش 
همه  داریوش  بودند.  بابل  و  ماد  آنها  مهم ترین  که  کردند 
به  آرامش  از 19 جنگ،  و پس  دوباره مطیع خود کرد  را 
امپراتوری هخامنشیان بازگشت. داریوش در دیواره بیستون، 
محلی بر سر جاده باستانی ماد به بابل، دست آوردهای خود 
را بر دیواره سنگی حک کرد. داریوش با درایت و قدرت به 
سلسله هخامنشی روح تازه ای بخشید. او ساتراپی ها را برپا 
کرد و شروع به ساخت کاخهای شوش و تخت جمشید کرد.
دریای  از  و  پاکستان  تا  مقدونیه  از  را  شاهنشاهی 
مرگ  از  قبل  و  داد  گسترش  لیبی  شمال  تا  خزر 
برگزید. شاهی  به  را  خشایارشا  پسرش   خود، 
در زمان خشایارشا گسترش قلمروی حکومت پایان یافت، 
قندهار و تاکسیال هم مستقل شدند. او در سال 480 پیش 
از میالد از آتنی ها شکست خورد. بعد از او اردشیر اول به 
شاهی رسید و بعد از اردشیر، داریوش دوم شاه شد. تا این 
زمان امپراتوری هخامنشیان قدرت بالمنازع روی زمین بود 

و تاثیر مستقیمی بر روی همسایگان خود داشت. 
پس از مرگ داریوش دوم، اردشیر دوم و کورش صغیر با هم 

نبرد کردند. کورش صغیر که از مزدوران یونانی کمک گرفته بود شکست 
خورد و کشته شد و اردشیر دوم بر تخت نشست. در این زمان مصر نیز 
مستقل شد. پس از او اردشیر سوم به شاهی رسید، ولی خیلی زود در 
این زمان  در  رسید.  شاهی  به  سوم  داریوش  باالخره  و  شد  کشته  دربار 
 چند ساتراپی مستقل شدند ولی داریوش سوم دوباره آنها را مطیع کرد.

آسیای  به  مقدونیه  کشور  پادشاه  اسکندر  سوم،  داریوش  زمان  در 
صغیر حمله کرد و سوریه را گرفت. داریوش سوم که به جنگ او رفته 
اسکندر  از  ایسوس  نام  به  محلی  در  میالد  از  پیش   333 سال  در  بود 
در  بعد  سال  دو  ولی  شد  نوسازی  دوباره  ایران  سپاه  خورد.  شکست 
سال  در  سوم  داریوش  خورد.  مهاجمین  از  را  نهایی  شکست  گوگمل 
گردید. منقرض  هخامنشی  سلسله  و  شد  کشته  میالد  از  پیش   330 
دیگر  و  جمشید  تخت  بود،  نامیده  هخامنشی  شاه  را  خود  که  اسکندر 
مناطق قدرت هخامنشی را غارت کرد و برای آنکه روح هخامنشی را نیز 

از بین ببرد تخت جمشید را به آتش کشید.

معماری هخامنشی
آرامگاههای  و  کاخها  است.  آن  معماری  همانا  هخامنشی  هنر  بارزترین 
زیبا  و  استوار  همچنان  قرن  پنج  و  بیست  گذشت  از  پس  هخامنشی 
هستند. پاسارگاد، هگمتانه، شوش، تخت جمشید، بابل وگورهای شاهی 
استوار،  سنگی  بلند  ستونهای  هستند.  هخامنشی  ازمعماری  نمونه هایی 
مانند  خونریزی  -بدون  دوستی  از  حاکی  نقوشی  با  زیبا  حجاریهای 
هخامنشی  معماری  هنر  از  آثاری  بلند  وساختمانهای  آنها-  گذشتگان 
تاثیر  خود  سلطه  زیر  کشورهای  و  همسایگان  تمامی  بر  آنان  هستند. 
گذاشتند و نمی توان هنر معماری دوران باستان را بدون در نظرگرفتن 
هخامنشیان  کشور  گستردگی  سبب  به  کرد.  بررسی  هخامنشی  هنر 
با  آنان  و  بودند  آنان  باستان در خدمت  از جهان  نیمی  برتر،  هنرمندان 
مدیریت درست بر آنها توانستند از خود یادگارهایی به جای گذارند که 

هنوز جزو شاهکارهای معماری به شمار می آیند.

دو قطعه طالی تزیینی
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هنر هخامنشی
آمد،  نایل  مالحظه ای  قابل  پیشرفت  به  هخامنشی  عصر  در  ایران  هنر 
زیرا ایرانیان جلوه های مختلف هنری قدیم مناطق تحت سلطه خود را 
جذب کرده، از آنها ترکیبی خاص با خصوصیات اصیل ایرانی ساختند. 
دادن  تناسب  بخشیدن،  ظرافت  ترکیب،  دوره  دراین  هخامنشیان  سهم 
و عظمت بخشیدن به شاخه های مختلف هنری بود، به گونه ای که آن 
به سبب گستردگی کشور  برساند.  اوج عظمت و شکوه خود  به  را  هنر 
هخامنشیان، هنرمندان برتر نیمی از جهان باستان در خدمت آنان بودند 
و آنان با مدیریت درست توانستند از خود یادگارهایی به سبک هخامنشی 
به جای گذارند. از جلوه های هنری این دوره رواج کنده کاری، حجاری، 
پیکرتراشی، فلزکاری، کاشی سازی و قالی بافی است. آثار برجا مانده، عمق 

پیشرفت هنرمندان ایرانی را در رشته های هنری به تصویر می کشند.
هخامنشی  هنر  گنجینه  زمره  در  نیز  تخت جمشید  برجسته های  نقش 
به شمار می روند که هر یک مجموعه ای از تصاویر غنی و نقوش دوران 
هخامنشی را به نمایش می گذارند و عالوه بر آن گویای بسیاری از آداب 
و رسوم رایج در دربار هخامنشی اند. در نقش برجسته های تخت جمشید 
صحنه هایی از مراسم و مناسک رایج در پایتخت شاهان هخامنشی وجود 
دارد که عموما پیکره پادشاه، کانون اصلی هر صحنه است. در این کنده 
کاری ها، دسته های آورندگان هدایا، صحنه بار عام پادشاه و دیگر نقوش 

برجسته مربوط به آرامگاه به نمایش گذارده شده است.

فلز کاری هخامنشی 
فلزی  اشیاء  است.  چشمگیر  و  برجسته  دوره  این  در  نیز  فلز کاری  آثار 
هخامنشیان بیشتر از طال، نقره و برنز ساخته می شده و از مهمترین آثار 
مکشوفه، ارابه زرینی است که چهار اسب در جلوی آن قرار دارد و دو 
پیکره آدمی بر روی نیمکت ارابه نشسته اند. نکته مهم در آثار فلزی این 
عهد، استفاده زیاد از نقوش و پیکر حیوانی در ساخت ظروف و زیور آالت 
است. این نقوش را می توان بر روی بشقاب های نقره ای و طالیی به صورت 

جنگ شیر و گاو و یا دو بزکوهی مشاهده کرد.

دستبندهای فلزی
یکی از برجسته ترین زیورآالت این دوره دستبندهایی هستند که انتهای 
آنها به دو سر شیر ختم می شوند و با زیور آالت کوچک و قرص مانندی 
به شکل سر حیوانات و پرندگان و نقوش هندسی تزئین شده است. این 

به  هخامنشی  عهد  در  پارسیان  که  است  آن  از  حاکی  آثار 
ابزارهای زرین و سیمین و مفروغی عالقه  داشته و بخشی از 

هنر خود را در این راه به کار می برده اند.

پیکرتراشی
این  است.  هخامنشی  دوره  هنری  جلوه  دیگر  پیکرتراشی 
تزئینی  رموز  وارث  نوعی  به  باستان که  ایران  از هنر  شاخه 
آشور بوده، امروزه به صورت پیکره های زیبایی ازپادشاهان، 
است.  مانده  برجای  شیر  و  گاو، سگ  اسب،  نظیر  جانورانی 
سنگ تراشان افراد و جانوران را معموال به صورت نیمرخ نقش 
می کردند و در نمایش صحنه ها و اتفاقات تاریخی و سیاسی 
همواره بر بزرگ جلوه دادن شاهان خود تأکید زیادی داشته 
قدرت  هخامنشی  پیکرتراشیهای  از  باقیمانده  آثار  در  اند. 
موضوع  انتخاب  در  دقت  و  خالقیت هنری  تجسم بخشی، 

بخوبی به چشم می خورد.

ظروف سفالی و ریتون ها
از  زراندود  نقره  ظرف  ساخت  برای  ساسانی،  دوره  در 
را   آنها  رومیان  که  می شد  استفاده  پیشرفته ای  تکنیکهای 
جوش دادن  پوسته،  دو  تکنیک  گرفتند.  یاد  دیرتر  خیلی 
یک قطعه طال بر سطح نقره، کشیدن پوسته نازک نقره بر 
قسمتهای برجسته ظرف و استفاده از ریخته گری در ظروف 
ساسانی به چشم می خورد. نقوش ظرفها معموال درباری اند 
ظرفها  این  می دهند.  نشان  را  شاهی  بزم  و  شکار  و صحنه 
خارجی  سفیر های  و  بلندپایگان  به  شاهان  هدایای  احتماال 
از  مختلفی  مناطق  در  را  آنها  باستان شناسان  و  است  بوده 
شرق روسیه تا اروپای مرکزی یافته اند. تقریبا همه آنها در 

غرب امپراتوری ساسانی یافت شده اند.

ریتون مفرغی مجسمه نقره ای مردی پارسی

سر سفالی انسان سر شیر از عاج فیل

سر شیر سنگی سر عقاب از سنگ ابسیدین

https://www.iranatlas.info/parseh/prshpalace.htm
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تزیینی  قطعات  سایر  و  کوچک  مجسمه های  مختلف،  آلیاژهای  از 
می ساختند. طال نیز همچون همیشه در ساخت لوازم تزیینی وزیور آالت 

استفاده می شده  است.
استفاده  گوشه دار  اضالع  از  بیشتر  هنر هخامنشی  طورکلی در  به 
می شده است و قوس کمتر دیده می شود، در این هنر سادگی و توجه به 
جزییات نقش مهمی دارد و پیام آن همواره با دوستی و صلح همراه است 

و خشونت در آن راهی ندارد.
سنگ نبشته های هخا منشی به خط فارسی باستان

خط میخی به آن دسته از خطها گفته می شود که نمادهایی شبیه میخ 
زبانهای  نوشتن  برای  دارند. خطوط میخی گونه های مختلفی دارند که 
مختلف به کار می روند. از گونه های خط میخی می توان به میخی سومری، 
اکدی، ایالمی و اوگاریتی اشاره کرد و همچنین خط میخی هخامنشی 
یا پارسی باستان. همه خطوط میخی که تا کنون رمزگشایی شده اند از 
چپ به راست نوشته می شوند. این خط در کشورهای آسیای غربی به 

کار می رفته  است. پژوهشگران سومریان را مبدع خط میخی می دانند.
خط میخی هخامنشی توسط داریوِش بزرگ ساخته شده  است، دارای 
50 نشانه  است و آخرین گونه خط میخی است که در سده ششم پیش 
یادآور  بیستون  بند 70 کتیبه  در  داریوش  از میالد ساخته شده  است. 
می شود که او این خط را ساخته و آن را به همه کشورها فرستاده تا مردم 

آن را یاد بگیرند، او، این خط را خط آریایی نامید .
است.  رفته   کار  به  هخامنشی  کتیبه های  نوشتن  برای  خط  این 
است.  هجایی  نیمه  الفبایی،  نیمه  خطی  هخامنشی،  میخی  خط 
و  کشور  شاه،  مانند  پر کاربرد  واژگان  برای  که  نشانه   8 بر  افزون 
است. میخی  خطوط  ساده ترین  از  خط  این  می روند،  کار  به   اهورامزدا 
بررسی  است   خط  این  به  که  را  نگاره هایی  سنگ  و  کتیبه ها  دراینجا 
می کنیم. منشور کورش نیز که به خط بابلی نوشته شده است به خاطر 

اهمیتی که دارد در این لیست آورده شده است.
سازندگان بنا

آثار تخت جمشید به دستور شاهان هخامنشی ساخته  شده و درساخت 
در  امپراتوری شرکت کرده اند.  نقاط مختلف  و هنرمندان  آن صنعتگران 
مرکز  که  دارد  قرار  پارس  منطقه  فارس  خلیج  شمال  در  ایران  جنوب 
قرار  مرودشت  در دشت  تخت جمشید  است.  بوده  هخامنشی  حکومت 
دارد که از روزگاران کهن مهد تمدن و فرهنگهای بومی بوده است. هنر 
سمبلهای  آن  در  و  است  هخامنشیان  زمان  فرهنگ  زاییده  هخامنشی 
مختلفی از هنرهای کشورهای همسایه گرفته شده است ولی نمی توان 
گفت هنر هخامنشی تقلیدی از آنهاست، بلکه این هنر به ذات خود متکی 
زیادی  اثرات  غربی  و  شرقی  کشورهای  بر  هخامنشیان  از  پس  و  است 
گذاشته است. در این هنر بیشتر از اضالع گوشه دار استفاده می شود و 
قوس کمتر دیده می شود. در این هنر سادگی و توجه به جزییات نقش 
مهمی دارد و پیام آن همواره با دوستی و صلح همراه است و خشونت 

در آن راهی ندارد.
سازندگان بناها حقوق دریافت می کردند و برده نبودند. پس از ترجمه 
لوحهای به دست آمده حقایقی فاش شد که همگان را به تعجب درآورد و 
آنها حاکی از رعایت حقوق انسانی کارگران بودند. مثال مهد کودک برای 
نگهداری بچه های کارگران، تقسیم کار بین افراد بر حسب توانایی آنها، 
حقوق مشخص برای هر کار، مدیریت و تشکیل تیمهای کاری منظم و 
بودند. همچنین مرخصی  افتاده  کار  از  که  برای کسانی  بیکاری  حقوق 

نشان دهنده زندگی خوب در  مواردی که  و دیگر  برای خانمها  زایمان 
آن زمان هستند.

شاید  که  می شود  دیده  بنا  سازندگان  امضای  بناها،  مختلف  نقاط  در 
نشانه ای از آنها برای محاسبه مقدار کار و حقوق آنها بوده  است.

کاری  چه  به  ملتی  هر  که  می دانیم  اول،  داریوش  نوشته های  طبق  بر 
برای  درست کردن خشت  و  زمین  پرکردن  و  کندن  بوده است.  مشغول 
دیوارها کار مردم بابل بود. تیرهای چوبی از لبنان به آشور می آمد. مردم 
آشور آنها را به بابل می رساندند و از بابل آنها را به پارس می آوردند. نوعی 
می آمد.  بلخ  و  سارد  از  می شد. طال  آورده  بلخ  و  کرمان  از  یاکا  درخت 
آورده  مصر  از  هم  آبنوس  و  نقره  خراسان،  از  فیروزه  سغد،  از  الجورد 
می شد. زیور دیوارها از ایونیه، عاج از حبشه و آراخوزیه و سنگ ستونها 
از ایالم می آمد، گاهی هم از سنگهای کوه های اطراف استفاده می شد. 
سنگبران از سارد و یونان و زرگران مادی و مصری بودند. درودگران از 
سارد و مصر و پختن آجر بر عهده مردم بابل بود. مادی ها و مصر ی ها 

نیزدیوارها را می آراستند.
البته این مطالب در مورد کاخ آپادانای شوش است ولی حتما در سایر 
کاخهای تخت جمشید نیز همین گونه بوده است. بریدن سنگها به این 
ایجاد می کردند و درون آن سوراخها  بوده که سوراخی در سنگها  نحو 
الوارها  انبساط  می کردند.  خیس  را  الوارها  و  می دادند  قرار  چوب  الوار 
باعث فشار به سنگ می شده و سنگها ترک می خوردند و با چیدن الوارها 
در یک خط سنگ خیلی صاف بریده می شد. سنگها را احتماال توسط 
چوبهای گردی که کار چرخ را می کرد به روی صفه می آوردند و در آنجا 
شکل می دادند. پس از اتمام حجاری روی آن را با ماده ای متشکل از 

روغن و شن و دیگر مواد می سابیدند تا براق شود.
باال بردن سنگهای سنگین چند تنی توسط قرقره انجام می شده و قرقره ای 
نیز در تخت جمشید یافت شده است. احتمال استفاده از داربست و قرقره 

بیشتر از استفاده از تپه خاک می باشد.
ادامه دارد ...

https://www.iranatlas.info/parseh/michal.htm




معتبرترین  و  بزرگترین  از  یکی  کنسرواتواری  رویال 
که  می باشد  دنیا  در  موسیقی  آموزش  موسسات 
استانداردهای تعریف شده در طراحی برنامه های درسی، 
برنامه های  و  معلم  گواهی نامه  اجرا،  آموزش  ارزیابی، 

اجتماعی هنری ارائه می دهد. 
معتبرترین  و  بزرگترین  از  یکی  کنسرواتواری  رویال 
که  باشد  می  دنیا  در  موسیقی  آموزش  موسسات 
استانداردهای تعریف شده در طراحی برنامه های درسی، 
برنامه های  و  معلم  گوا هینامه  اجرا،  آموزش  ارزیابی، 
اجتماعی هنری ارائه می دهد. رویال کنسرواتواری در ذهن 
و قلب کانادایی ها رخنه کرده و از سال 1886 نسل های 

شهروندان را با یکدیگر متحد کرده است. 

ماموریت رویال کانسرواتواری
استعدادهای  این است که  ماموریت رویال کانسرواتواری 
بالقوه انسانی را از طریق راهنمایی در زمینه موسیقی و 
هنرها  که  اعتقاد  این  براساس  درواقع  دهد؛  توسعه  هنر 
بهترین وسیله برای بشر برای دستیابی به رشد شخصی و 
همبستگی اجتماعی می باشند. رویال کانسرواتواری تاثیر 
بستر  روی  بر  هنر  و  موسیقی  که  را  کننده ای  دگرگون 

اجتماع و در قلب همه چیز دارد، توسعه می دهد. 
رویال  فارغ التحصیالن  از  نفر  میلیون  پنج  از  بیش 
موسیقی  یادگیری  مزایای  از  بسیاری  از  کانسرواتواری، 
بعدی خود در  به حرفه های  را  این مزایا  و  لذت می برند 
کار،  و  کسب  پزشکی،  قبیل  از  گسترده ای  زمینه های 
می کنند.  منتقل  ورزشی  و  علمی  آموزشی،  سیاست، 
دیگران مانند گلن گلد، اسکار پترسون، دیانا کرال، ترزا 
جوایز  ویکرز،  جان  و  نورینگتون  راجر  سر  استراتاس، 

موسیقی بین المللی را به دست آورده اند. 
گواهی نامه رویال کنسرواتواری، یک استاندارد شناخته شده 
دستاورد موسیقی را از طریق سیستمی مرتب و تاثیرگذار 
تا  مقدماتی  سطوح  از  دانش جویان  ارزیابی  به  مربوط 
پیشرفته ارائه می نماید. استفاده وسیع و گسترده از آن، 
با توجه به سیستم آموزش عالی در کانادا، ایاالت متحده 
و بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر دنیا، سبب اتحاد 
افراد مختلف ازین ملیت ها و به اشتراک گذاشتن تجربیات 

خالقانه آن ها با یکدیگر شده است.  
دستیابی  که  است  متعهد  همچنین  کنسرواتواری  رویال 
دیجیتالی  آموزش  طریق  از  موسیقی  به  را  وسیع تری 

با تمرکز بر روی: حمایت و مشغول کردن جامعه آموزشی؛  ارائه دهد، 
پرورش دادن و الهام بخشیدن به دانشجویان و خانواده های آن ها؛ تقویت 
آینده  ارتقاء  و  سازی  غنی  و  کانادایی؛  استعدادهای  کردن  برجسته  و 

موسیقی و آموزش موسیقی.
برنامه های  توسعه  در طول دو دهه گذشته، رویال کنسرواتواری، رهبر 
اجتماعی گسترده ای طراحی شده است،  برای مشکالت  بوده  که  هنری 
از قبیل دستاورد آکادمیک جوانان در معرض خطر، پیشرفت بچه ها در 
سنین پایین، و همچنین برای وضعیت و بهبود سالمندان. یادگیری از 
طریق هنرها، و مرکز آموزش ابتدایی کودک مریلین تامسون از آخرین 

یافته های تحقیقی در زمینه علوم اجتماعی و اعصاب استفاده می کند 
از همین حاال شروع کنید: معرفی برنامه گواهینامه رویال کانسرواتواری

رویال کانسرواتواری موسیقی بیش از 130 سال است که رهبر توسعه 
پتانسیل انسانی از طریق آموزش موسیقی و هنر می باشد.

استفاده  استاد   30000 از  بیش  توسط  کانسرواتواری  رویال  برنامه 
می شود و 500 هزار دانشجوی آمریرکای شمالی را تحت پوشش قرار 
می دهد. بیش از 5 میلیون فارغ التحصیل رویال کانسرواتوار موسیقی در 
عرصه های وسیعی از جمله پزشکی، حقوق، روزنامه نگاری و ورزش های 

حرفه ای فعالیت می کنند. 
 

مزایای آموزش رسمی موسیقی
کیفیت آموزش موسیقی کودک باپیشرفت تحصیلی او رابطه دارد. 

تحقیقات نشان می دهد که آموزش رسمی موسیقی، شناخت را توسعه 
برنامه  یادگیری  حال  در  که  ابتدایی  تحصیلی  مقطع  کودکان  می دهد. 
آموزش موسیقی با کیفیت باالیی هستند شاهد پیشرفت 20 درصدی در 

آزمون های استاندارد انگلیسی و ریاضی بوده اند.  
کمک  مغز  عملکرد  به  هم  و  ساختار  به  هم  موسیقی،  جامع  آموزش 
و  کرده اند  ورزش  بخوبی  که  بدن  ماهیچه های  همانند  درست  می کند. 
از مفاصل و استخوان ها محافظت می کنند و فشار خون را کاهش داده 
نیز سبب  موسیقی  آموزش  افزایش می دهد،  را  انرژی جسمی  و سطح 
می شود که مغز با عملکرد بهتری کار کند و درواقع منفعتی برای افراد 

درتمامی گروه های سنی می باشد.
 

مغز افراد آموزش دیده موسیقی
حافظه و توجه بیشتر

ساختار و عملکرد ذهنی بهبود یافته
ضریب هوشی باالتر 2۰ 
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چرا برنامه گواهینامه رویال کانسرواتواری موسیقی 
را فرا بگیرید؟

سیستم  یک  موسیقی،  کانسرواتواری  رویال  مدرک  و  گواهینامه  برنامه 
جامع مطالعه و ارزیابی از سطوح ابتدایی تا پیشرفته می باشد. در بسیاری 
از کشورها، این برنامه بعنوان استاندارد طالیی برای توسعه سواد موسیقی 

با کیفیت شناخته می شود.
توسعه پتانسیل انسانی در قلب همه کارهایی که انجام می دهیم نهفته 

است.
و  انتشارات  با  دانشجویان   ،RCM گواهینامه  برنامه  از  سطح  هر  در 
کتابهای مربوطه حمایت می شوند و به آنها کمک می شود تا به نوازندگان 

برجسته ای تبدیل شوند.  
به  برنامه  این  بنفس،  اعتماد  ایجاد  و  خالقیت  رشد  روی  بر  تمرکز  با 

دانشجویان اجازه می دهد تا با سرعت مناسب خود کار کنند. 
را  معاصر  تا  کالسیک  از  کنسرواتواری،  رویال  یکپارچه  آموزشی  برنامه 
نت  سرعت  موسیقی،  شنوایی  سنجش  موسیقی،  قطعه های  به همراه 
خوانی، تکنیک و تئوری برای بیش از 120 ابزار موسیقی، آواز، هنرهای 

سخنرانی و نمایشنامه در برمی گیرید. 
آزمون   300 از  یکی  توسط  فردی،  بصورت  دانشجویان  امتحانات 
گیرنده های معتبر ارائه می شودو دانشجویان را قادر می سازد تا پیشرفت 

خود را پیگیری کرده و موفقیت های خود را جشن بگیرند. 
پیگیری پیشرفت: امتحانات RCM و علت گذراندن این امتحانات

این امتحانات بصورت عملی و تئوری قابل دسترس است. 
دانشجویان  برای  می شود  ذکر  ادامه  در  که  مواردی  عملی،  امتحانات 
شنوایی  مهارت های  آوازی،  یا  موسیقی  قطعات  اجرا،  می کند:  ارزیابی 
سازهای  برای  ارکستری  قطعات  خوانی،  نت  سرعت  آوازی،  موسیقی، 

سیمی، سازهای بادی برنجی و سازهای چوبی
امتحانات تئوری، درک مبانی نظری مانند نشانه ها و نمادهای موسیقی را 
ارزیابی می کند. برای سطوح پیشرفته، این موارد شامل هارمونی، ترکیب 

الحان موسیقی و همچنین تاریخ موسیقی را در برمی گیرد.  
 

مزایای امتحانات
ایجاد اعتماد بنفس

تشویق برنامه ریزی برای هدف
ارائه یک استاندارد برای دانشجویان تا بتوانند پیشرفت خود را پیگیری 

نمایند
ترویج آموزش موسیقی بصورت جالب و هیجان انگیز

 آنچه در آزمون انتظار می رود:
ارزیابی علمی از مهارت دانش آموز برای آن سطح

فضایی دوستانه اما حرفه ای
قابلیت دسترسی بصورت آنالین به نمرات و فیدبک شخصی 

در مدت کوتاه چند هفته ای
شناخت دستآوردها: مدرک ها، دیپلم ها، جوایز و اعتبارات 

دبیرستانی
و  است  دسترسی  قابل  سطحی  هر  برای  موفقیت  گواهی 
برنامه  هر سطح  به  مربوط  الزامات  تمامی  کردن  کامل  با 
دسترسی  آن  به  می توان  کانسرواتواری  رویال  گواهینامه 

پیدا نمود.
به رسمیت شناخته  المللی  بین  ARCT در سطح  دیپلم 
باالترین مدارک تحصیلی است که توسط  از  و یکی  شده 

رویال کنسرواتواری اعطا می شود.
تمامی کاندیداها برای امتحانات واجد شرایط برای دریافت 
جوایز مدال طال از رویال کنسرواتواری می باشند. این جوایز 

به نتیجه امتحانات بستگی دارد. 
را   RCM امتحانات  مدارس،  سیستم های  از  بسیاری 
اعتباری برای فارغ التحصیلی در مقطع دبیرستان تشخیص 

می دهند. 

نکاتی برای حمایت از یادگیری موسیقی 
والدین

• بطور منظم با کودک و معلم خود ارتباط برقرار کنید
• در طول جلسات تمرین، به عنوان یک مربی یا شنونده از 

فرزند خود حمایت کنید.
را  موسیقی  ابزار  از  دانش آموزان  اکتشاف  و  بداهه نوازی   •

تشویق نمایید.
 دانش آموزان و والدین:

• زمانی برای تمرینات مداوم اختصاص دهید.
بلندمدت  و  کوتاه مدت  اهداف  ایجاد  برای  معلم خود  با   •

قابل دستیابی همکاری کنید.
• موفقیت و پیشرفت خود را جشن بگیرید!
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

صورت های فلکی )۲(
)Tau( صورت فلکی ثور یا گاو

اولیه است که  ثور یا گاو یک صورت فلکی شناخته شده 
در  باروری  و  قدرت  برای  نمادی  که  را  نر  گاو  یک  چهره 
اساطیر بسیاری از تمدن هاست، نشان می دهد. این مکان 
منطقه  در  قالیص  و  پروین  ستاره ای  خوشه های  منزلگاه 
به  عالقه مندان  برای  ثور،  لحاظ  به همین  و  است  البروج 
رسیدن  زمان  است.  جالبی  بسیار  مجموعه  ستاره شناسی 
مربع  درجه   797 آن  مساحت  و  دی   25 نصف النهار  به 

می باشد.
ستاره ها

آلفای ثور یعنی دبران که در عربی به معنای تعقیب کننده 
)خوشه پروین( است، چشم گاو را نشان می دهد و به  نظر 
اما در حقیقت  می رسد که متعلق به خوشه قالیص باشد 
چنین نیست و با آن ارتباطی ندارد. طیف این ستاره از نوع 
K5 III با قدر 0٫9 و به فاصله فقط 60 سال نوری با زمین 
بتواند  که  است  روشن  کافی  اندازه  به  دبران  است. ستاره 

نارنجی- قرمز خود را بسادگی به ما نشان دهد.
اجرام عمق آسمان

به طول 6 درجه  گروه 200 ستاره ای قالیص در وسعتی 
و فاصله 14سال نوری از زمین قرار دارد و به شکل حرف 
چشم  با  و  بسادگی  که  می سازد  را  ثور  فلکی  صورت   V
در   )M45( خوشه پروین  است.  قابل مشاهده  مسلح  غیر 
واقع یک خوشه باز ستاره ای نسبتا جوان متشکل از صدها 
ستاره در سطحی که 2 درجه را می پوشاند در فاصله 4٫5 
سال نوری از ما قرار گرفته  است. در یکی از شاخهای گاو، 
سحابی  به  معروف  ابرنواختر  یک  باقی مانده   مشهورترین 
خرچنگ )M1( قرار گرفته که دارای قدر هشتم و پوشیده 
از گاز است. یک نو اختر در حال چرخش در مرکز این ابر 

گازی قرار دارد.
در افسانه

صورت فلکی ثور یک گاو نر کامال جوان را نشان می دهد که 
در بسیاری از تمدنهای باستان با نماد نشانه قدرت شناخته 
مانیچ  دانشگاه  از  رپینگاک  مایکل  دکتر  به نظر  شده است. 
تصویر صورت فلکی ثور و دیگر گاوهای نر در درون داالن 

غاری در مکانی به نام السکاس ترسیم شده است. این نقاشیها مربوط به 
گاوهای  نقاشیهای  از  یکی  پیش می باشند.  بر 16500 سال  بالغ  زمانی 
پروین  شبیه خوشه  که  دارد  قرار  ستاره خوشه ای  چند  نزدیکی  در  نر، 
یا هفت خواهر است. ظاهرا داستان این  گونه است که روزی زئوس برای 
بازدید از سرزمین هایش سوار بر ارابه چهار اسبه خود از باالی فینیقیه 
عبور می کرد که ناگهان مسحور زیبایی دختر زیبای اگنور، شاهزاده خانم 

اروپا می گردد.
او که می دانست برای به چنگ آوردن اروپا می بایست طوری اقدام کند 
داد  ماموریت  را  رنگش  سفید  گاو  پس  نشود،  متوجه  حسود  هرای  که 
را  سفرش  باید  فینیقیه  به  رسیدن  برای  ثور  بیاورد،  برایش  را  اروپا  تا 
و  می رسید  زیبا  اروپای  به  تا  می کرد  آغاز  آسمان  از  خاصی  منطقه  از 
عبور کند.  البروج  دایره  میان  از  او می بایست  بود که  این مسیر طوری 
هنگامی که ثور به سرزمین موعود رسید، شاهزاده خانم را در حال قدم 
زدن با دوستانش و چیدن گلهای رنگارنگ و معطر در ساحل آرام دید. 
آرام  برساند،  انجام  به  ممکن  نحو  بهترین  به  را  ماموریتش  این که  برای 
افتاد،  راه  به  خانم  شاهزاده  سمت  به  تمام  وقار  با  و  نشست  ساحل  بر 
اطالع  بدون  بودند. شاهزاده جوان  زیبا  گاو  تماشای  مبهوت  دوشیزگان 
ناگهان برخاست و در افق  از سرنوشت بر پشت ثور سوار شد و حیوان 

ناپدید گشت.
دوشیزه جوان که بشدت ترسیده بود با التماس از ثور در خواست کرد که 
او را تنها در میان دریاها رها نسازد. ثور به او فهماند که در ماموریتی از 
سوی دلباخته وی، زئوس، است و مقصد جزیره کرت می باشد و در آنجا 
بزرگ ایزدان انتظار عروس زیبایش را می کشد. با عبور از دریای مدیترانه، 
انجام پیروزمندانه ماموریتش در ساحل جنوبی کرت در  از  ثور سرافراز 
گورتینا فرود آمد و نزد زئوس رفت و عروس زیبا را تقدیم به بزرگ ایزدان 
کرد. زئوس نیز به پاس این عمل، گاو سفید را در آسمانها نهاد تا همیشه 

پرستش شود.

 )PsA(صورت فلکی ماهی جنوبی

از  یکی   )Piscis Australis( حوت  یا  جنوبی  ماهی  فلکی  صورت 
صورتهای فلکی نیمکره شمالی آسمان است. زمان رسیدن به نصف النهار 
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18 مهر و مساحت آن 245 درجه مربع می باشد.
شناخته  رومی  و  یونانی  دوران کالسیک  از  ماهی جنوبی  فلکی  صورت 
شده بود. ولی به نظر می رسد، حوت جنوبی در اکثر اوقات به شکل یک 
نهری  از  آب  نوشیدن  مشغول  انگار  که  می شود  دیده  آسمان  در  ماهی 
است که از کوزه ای که  در دست صورت فلکی دلو است و در شمال آن 
قرار گرفته، جاری می شود. این صورت فلکی را در جنوب صورتهای فلکی 
دلو و جدی می توان بسادگی تشخیص داد. به جز ستاره فم الحوت بقیه 

ستاره های حوت جنوبی فقط از قدر چهارم هستند.
ستاره ها

فم الحوت  نام  به  اول  قدر  ستاره  یک  دارای  فلکی  این صورت  ستاره ها، 
است که باعث می گردد این صورت فلکی را در جنوب صورتهای فلکی 
دلو و جدی بتوان بسادگی تشخیص داد. بقیه ستاره های حوت جنوبی 
فقط از قدر چهارم هستند. آلفای حوت جنوبی به نام فم الحوت است که 
از لغت عربی آن به معنای دهان ماهی گرفته شده است. طیف آن از نوع 
A3 V و قدر آن 2 است. فم الحوت تنها ستاره قدر اول در این قسمت 
تا ما  لذا پیدا کردنش کار ساده ای است. فاصله  آن  از آسمان می باشد؛ 
22 سال نوری برآورد می گردد؛ لذا یکی از ستارگان نزدیک به منظومه 

شمسی محسوب می شود.
اجرام عمقی آسمان

در این صورت فلکی هیچ جرمی که بسادگی قابل مشاهده شود وجود 
ندارد.

در افسانه
ایزدان  نابودی  به  شروع  غول  تیفون  زمانی که  یونانی،  افسانه های  بنابر 
قدیمی تیتان می کند ایزد بانو آفرودیت که سمبل عشق و شهوت بود به 
همراه پسرش ارس، برای نجات از چنگال هیوالی وحشی فرار می کنند 
و در انبوه نیزارها در نزدیکی رود فرات مخفی می شوند. در این قسمت 
دو روایت متفاوت وجود دارد: یکی این که آن دو به درون فرات رفتند 
به هم گره خورده  با دمهای  تبدیل شدند و سپس شناکنان  به ماهی  و 
فرزندش  و  او  مبادا  این که  بیم  از  آفرودیت  شده است  گفته  گریخته اند. 
یکدیگر را گم کنند دم هایشان را با ریسمانی به هم گره زد. در آسمان نیز 
این دو ماهی اغلب با هم دیده می شدند، به همراه یک ریسمان باریک، 

برای این که مطمئن باشند هیچ کدامشان دیگری را گم نمی کند.

 )Capricornus(صورت فلکی َجدی یا بزغاله

صورت فلکی کم نور جدی در منطقه البروج، شاید اولین صورت فلکی 
است که از دوران ما قبل تاریخ شناخته شده است، تصویر بز یا ترکیب 
کشف  بابلیها  قبل  سال   3000 از  مانده  به جا  لوحه های  در  ماهی  بز 
گردیده است. زمان رسیدن به نصف النهار 29 شهریور و مساحت آن 414 

درجه مربع می باشد.
فلکی  صور  از  یکی   )Capricornus( َجدی  یا  بُزغاله  فلکی  صورت 
منطقه البروج است. این پیکر آسمانی، مثلث از شکل  افتاده ای است که 
ستارگان نسبتا کم نوری دارد. این صورت فلکی ستاره بارز و قابل توجهی 
بزرگی که  مثلث  به شکل  آن را  زمینی  ناظران  و  لیکن رصدگران  ندارد 

اضالع آن کمی قوس برداشته اند می بینند.
ستاره ها

این صورت فلکی ستاره قابل توجهی نداشته و درخشنده ترین آنها از قدر 
این صورت فلکی ستاره دلتای جدی  سوم است. درخشنده ترین ستاره 

متغیری است که منحنی نوری آن خیلی کم تغییر می کند.
اجرام عمقی آسمان

از اجرام عمقی این صورت فلکی می توان از خوشه ستاره ای M30 نام 
برد که در حدود 4 درجه، جنوب شرقی زتای جدی قرار دارد و قدری 
از  با تلسکوپ می توان داشت.  در حدود 7+ دارد. بهترین حالت دید را 
اجرام عمقی می توان خوشه کهکشانی NGC 7103 و کهکشان  دیگر 

مارپیچیNGC 6907 را نام برد.
در افسانه

به  زیادی  عالقه  خاورمیانه  و  مدیترانه  دریای  منطقه  در  ما،  پیشینیان 
اعضای  ترکیب  از  که  خیالی  موجوداتی  داشتند؛  افسانه ای  موجودات 
 ( ”تاروس”  مینو  قبیل  از  می گرفتند  معمولی شکل  و  واقعی  موجودات 
هیوالی آدمخوار با سر گاومیش( و انسانهای اسب پیکر. عجیب تر از آنها 
بزماهی است، که قبال در بابل قدیم نقش مهمی را بازی می کرد. یونانیان 
باستان بر این باور بودند که ”پان” )pan( خدای جنگل در نبردی که 
خدایان علیه غولهای افسانه ای در پیش گرفتند، برای آنکه بتواند از چنگ 
دشمنان فرار کند ، خود را به رودخانه ای انداخت. او می خواست مانند 
شماری از دیگر خدایان برای استتار، خود را به شکل ماهی درآورد. چون 
او دیر به داخل آب پرید، تنها نیمه پایینی او تبدیل به دم ماهی شد و 
سر شاخدارش به شکل بز در آمد. به این ترتیب موجود عجیب و خیالی 
بز ماهی خلق شد، که بعد زئوس خدای خدایان او را به آسمان انتقال 
داد. صورت فلکی بزماهی را امروزه بیشتر جدی می خوانند. برای این اسم 
نیز افسانه ای وجود دارد. می گویند زمانی که ”زئوس” نبرد بر سر قدرت 
 )aigipan( ”آغاز کرد، ”آیجیپان )cronous( ”را با پدرش ”کرونوس
، پسر خدای جنگل به شکل یک بز کوهی در کنار او قرار گرفت و از او 
حمایت کرد. زئوس خدای پیروزمند، برای قدردانی از کمک ”آیجیپان” 

بعدا” او را به یک صورت فلکی تبدیل کرد.

 )Cygnus(صورت فلکی دجاجه یا قو
آسمان  شمالی  نیمکره  در  فلکی  صورت  یک  نام   )Cygnus( ماکیان 
است. این صورت فلکی در اواخر تابستان به بیشترین زاویه از افق می رسد 
و به شکل یک قو در پهنه کهکشان راه شیری قرار داشته و در برگیرنده 
پراکنده ستاره ای می باشد.  و  بزرگ  و دسته های  چندین سحابی جالب 
زمان رسیدن به نصف النهار 19 شهریور و مساحت آن 804 درجه مربع 

می باشد.
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دجاجه صورت فلکی روشن و وسیعی است که هم یادآور نام سنتی خود 
یعنی قو بوده و هم اسم غیر رسمی اش، صلیب شمالی را دارد. این صورت 
فلکی صلیب  گونه در میانه راه شیری واقع است. نورانی ترین ستاره دجاجه 
که در دم قرار دارد ردف یا دمچه یا دنب ماکیان نامیده می شود. در کنار 
این ستاره، شکاف تاریکی در راه شیری دیده می شود که به گونی ذغال 

مشهور است.
ستاره ها

آلفای این صورت فلکی دنب است که در عربی معنای دم را می دهد. ستاره 
با ما 1500 سال نوری  دنب بسیار نورانی و یک ستاره ابرغول است که 
فاصله دارد و قدر ظاهری آن 1٫3 است. ستاره بتا یک ستاره دوتایی زیبا به 
 نام منقار دجاجه با فاصله 390 سال نوری می باشد. منقار دجاجه با چشم 
غیر مسلح همانند یک ستاره تکی با قدر 3٫1 به نظر می رسد در حالی که با 
تلسکوپی کوچک می توان آن را به رنگ طالیی از نوع K3III می باشد به 

اتفاق همدم آبی ضعیفش در طیف B9V مشاهده کرد.
اجرام عمقی آسمان

M39 یک خوشه باز از قدر پنجم با فاصله 800 سال نوری تا زمین شامل 
25 ستاره در منطقه ای به قطر 30 دقیقه قوسی است. NGC 6871 هم 
خوشه ای باز با قدر 5 با 60 ستاره در منطقه ای به قطر 13 دقیقه قوسی و 
 NGC 6960 به فاصله 4000 سال نوری تا زمین واقع شده است. سحابی
باقی مانده وسیع یک ابرنواختر بزرگ است که در جنوب ستاره اپسیلون 
قو واقع شده است. NGC 7000 یا سحابی امریکای شمالی هم در چند 
درجه ای شرق دنب قرار دارد. در شبهای تاریک هر دو را می توان از درون 

دوربینهای دو چشمی یا تلسکوپ های کوچک مشاهده کرد.
در افسانه

دارد.  فلکی جوزا تالقی  افسانه صورت  از  با بخشی  فلکی دجاجه  صورت 
داستان از این قرار است که زئوس برای اغوای زنی شوهردار، خود را به 
شکل قوی زیبایی در می آورد. این قو همان صورت فلکی روشن و وسیع 
دجاجه است که با پروازی آرام و زیبا در برکه ای که لدا در آن مشغول 
آب تنی بود، فرود می آید. لدای پریچهر مسحور قوی سپید گردید که با 
وقار تمام به طرف او می آمد، قو لدا را فریب داده و در آغوش می کشد. 
بیرون  بود سر  ایجاد کرده  از تخمهایی که زئوس  لدا  بدین سان فرزندان 
نیز وجود  افسانه دیگر  فلکی دجاجه دو  البته در مورد صورت  می آورند. 
دارد: بنابر اسطوره ای دیگر ارفئوس موسیقی دان و شاعر اسطوره ها پس از 
کشته شدن به قویی تبدیل می شود و وصیت می کند که او را در آسمان 
در کنار چنگ رومی جای دهند و اسطوره ای دیگر می گوید: که این قو در 
اصل پسر پوسایدون، ایزد دریاهاست که آشیل او را خفه کرد و وسایدون 
آسمان  در  و  آورد  در  قو  یک  به صورت  را  او  نگه داشتنش،  جاودانه  برای 

جای داد.

 )Scutum(صورت فلکی سپر

سپر  یا  سوبیسیانوم  سپر  اسم  به  ابتدا  در  کوچک  فلکی  صورت  این 
لهستان در قرن هفدهم  پادشاه  افتخار  به  نامگذاری شد که  سوبیسکی 
جان سوم سوبیسکی بود ولی درواقع جنبه تبلیغ داشت امروزه این نام 
کوتاه شده و به صورت کلمه سپر در آمده است. زمان رسیدن به نصف النهار 

24 مرداد و مساحت آن 109 درجه مربع می باشد.
به لحاظ  این صورت فلکی شامل ستاره های ضعیفی است ولی  هرچند 
خوشه  چندین  دارای  شیری،  راه  کهکشان  مرکز  به  نزدیک  قرارگرفتن 
ستاره ای و دو جرم از مسیه است. بخشی از صورت فلکی مار نیز یعنی دم 

آن در مجاورت این صورت فلکی سپر قرار دارد.
ستاره ها

آلفا-سپر: پرنورترین ستاره صورت فلکی سپر، آلفا سپر می باشد که طیفی 
از نوع III K3 دارد، قدرش 3.9 و در فاصله 180 سال نوری از ما قرار 

دارد.
بتا – سپر: دومین ستاره پرنور سپر که یک جفت دوقلوی ستاره ای است، 
این ستاره یک غول زرد رنگ  بازمین فاصله دارد،  که 690 سال نوری 

)G7( و همدم کم نوری دارد.
گاما – سپر: با فاصله 291 سال نوری از زمین با قدر 4٫67 می درخشد.

اجرام عمقی آسمان
واقع در  نوری  فاصله 180 سال  به  از قدر ششم  باز  M11 یک خوشه 
2 درجه جنوب شرقی بتای سپر است این خوشه دارای 200 ستاره از 
قدرهای 9 تا 14 در پهنه ای از آسمان به طول 10 دقیقه قوس می باشد 
M26 در حدود 5 درجه ای جنب بتای سپر بوده که قدر آن 9 و به عنوان 

یک خوشه باز در فاصله 5000 سال نوری تا زمین قرار گرفته است.

 )Lyr(صورت فلکی شلیاق یا چنگ رومی
وقتی این نقش آسمانی با تمام ستارگانش بخوبی دیده شود شبیه یک 
در  را  بود که یک کرکس چنگ  این  بر  تصور  مدتها  برای  است.  چنگ 
آسمان نگاه داشته است. شلیاق صورت فلکی کوچکی است که نام خود را 
از یک آلت موسیقی تاردار گرفته است و مشهور است که در عهد عتیق 
مورد استفاده قرار می گرفته و هنوز هم در برخی از نقاط یونان استفاده 
می شود. زمان رسیدن به نصف النهار 24 مرداد و مساحت آن 286 درجه 

مربع می باشد.



https://bigbangpage.com/astronomy/ ادامه دارد ...

نام یکی از صورتهای فلکی تابستانی که بسیار تحت تاثیر درخشندگی ستاره پرنورش ستاره نسر واقع است. ستاره متغیر بتا شلیاقی که سر دسته ستارگانی 
متغییر با همین نام است، ستاره چهارتایی اپسیلون و سحابی سیاره ایM57 در این صورت فلکی از مهم ترین اجرام این صورت فلکی هستند.

ستاره ها
ستاره آلفا )vega( یا نسر واقع به معنای عقاب یا الشخور است، طیف آن از نوع A0 V با قدر 0.03 و فاصله 26 سال نوری است. ستاره بتا تا زمین 
300 سال نوری فاصله دارد و به عنوان ستاره ای آغازین از گروه متغیرهای گرفتی به شمار می آید. دو ستاره آن از نوع A8 و B7 هستند. ستاره بتا دارای 
قدر متغیر 3.3 تا 4.3 در مدت 12.9 ستاره اپسیلون با چشم غیر مسلح با قدر 
4 به نظر می رسد، اما با دوربین دوچشمی به صورت دو ستاره تفکیک می شود. 
تلسکوپ های بهتر هر یک از این ستارگان را هم به  صورت جفتی نشان می دهد.

اجرام عمقی آسمان
M57 یک سحابی حلقه با قدر نهم در میانه راه بین بتا و گامای شلیاق در 
فاصله 2150 سال نوری از ماست. این سحابی در تصاویر تهیه شده با نوردهی 
باال مملو از ستاره است. از درون تلسکوپ های کوچک در یک شب صاف، مانند 
از سیاره مشتری  اندازه ظاهریش  صفحه بیضوی محوی دیده خواهد شد که 
بزرگتر است. برای مشاهده حفره مرکزی آن به یک تلسکوپ 15 سانتیمتری 
نیاز است. ستاره آبی رنگ مرکزی آن قدر کم نور است که به کمک تلسکوپ های 
آماتوری آشکار نخواهد شد. این سحابی در بین ستارگان گاما و بتا شلیاق قرار 

دارد.
در افسانه

ایرانیان از قدیم این پیکر آسمانی را دیگ پایه، یک پایه، َکَشف و عوام سه پایه 
می نامیدند. این پیکر آسمانی را همچنین به گونه کرکسی با بالهای جمع شده 
تصور می کرده اند. در افسانه های یونانی، از بین گوهرهای درخشان آسمان، چنگ رومی نماینده سازی است که اورفئوس آن را نواخت تا نیروهای هادس 
را ترغیب نماید، همسر دوست داشتنی او، ائورودیکه را از دنیای مردگان آزاد نماید. او چنان دلنواز می نواخت که نگهبانان خشمگین دنیای مردگان را 
آرام می کرد. سرانجام ائورودیکه اجازه یافت به دنیای زندگان برگردد؛ ولی اورفئوس نباید تا رسیدن به دنیای زندگان اوریدیکه را نگاه را می کرد و وقتی او 

این کار را کرد، ائورودیکه برای همیشه ناپدید شد.
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

که  است  مغرب زمین  سنتی  جشنهای  از  یکی  هالووین 
بسیاری  می شود.  بر گزار  اکتبر   31 شب  در  آن  مراسم 
غیرمرسوم  و  عجیب  لباس های  شب  این  در  افراد  از 
و شکالت  آبنبات  برای جمع آوری  کودکان  و  می پوشند 
در  بیشتر  هالووین  جشن  می روند.  دیگران  خانه  در  به 
کشورهای آمریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادا مرسوم است. 
سده  در  اسکاتلندی  و  ایرلندی  مهاجران  را  جشن  این 

نوزدهم با خود به قاره آمریکا آوردند.
 

آیا پیشینه جشن  هالووین را می دانید؟
گستردگی بیش از حد رسانه ها، سهولت دسترسی و نفوذ 
امروزی  انسان  برای  به زندگی مردم سراسر جهان،  آنها 
نقاط  سایر  مردم  فرهنگی  خصوصیات  شناخت  فرصت 

جهان را فراهم کرده است.  

تاریخچه و آداب  هالووین
آیا می دانید این شب سراسر خنده و شوخی که کوچک 
دارد؟ ماجرایی  چه  هستند  آن  انتظار  در  بزرگ   و 
تاریخ این روز به بیش از 2000 سال گذشته باز می گردد 
و آغاز آن درواقع بسیار جدی بوده است. شب 31 اکتبر 
  Hallowترکیب دو کلمه )Halloween که به هالووین
مقدس و E’en که همان Evening به لهجه ایرلندی 
به معنای سر شب )شهرت دارد، ریشه در رسوم  است، 
آن  آداب  و  دارد  بریتانیا(  جزایر  اولیه  )ساکنان  سلتیک 

بیشتر از ایرلند و اسکاتلند آمده است.

این شب در اصل از جشنی مذهبی پایه گرفته است که از 
قرن نهم بعد از میالد مرسوم بوده و »روز تمام مقدسین« 
یا All Hallows Day نام داشته است. مسیحیان در 
تمام  افتخار  به  است،  نوامبر  اول  با  مطابق  که  روز  این 
  Allنام به  امروز  که  می کنند  برپا  جشنی  قدیسین 
این  قبل  شب  هالووین،  و   دارد   Saints Dayشهرت 

جشن است.

 اما رسوم این شب، تاریخچه ای بسیار دورتر دارد و به یکی 
از تعطیالت سلتیک برمی گردد. بیش از 2000 سال پیش، 
راهبان سلت که Druid نامیده می شدند، جشنواره ای را 
پایه گذاری کردند که سمهین (Samhain) نام داشت و 
اعتقاد داشتند که در این شب دروازه بین دو دنیا گشوده 
و  اجنه  ارواح،  با  می شود و خدای جهان مردگان همراه 

دیوها به روی زمین می آید.

و  می پوشیدند  حیوانات  پوست  از  لباسهایی  شب  این  در  سلت  مردم 
از ارواح خبیث  تا  سر آنها را هم مانند کاله خودی بر سر می گذاشتند 
پنهان شوند و با کوبیدن بر طبل و اشیایی مانند دیگ و بشقابهای فلزی، 
صداهایی ایجاد می کردند تا اجنه و دیوها را فراری دهند. در این میان 
کنند. آرام  را  ارواح  تا  می کردند  قربانی  و  می افروختند  آتشی   راهبان 
امروزه رنگهای محبوب  هالووین یعنی نارنجی و سیاه، نشانه ای از رنگ 
از  هم،  مبدل  لباس  پوشیدن  است.  شب  تیره  آسمان  در  راهبان  آتش 

به  حیوانات  پوست  پوشیدن 
جادوگران،  مانند  لباسهایی 
هیوالها، شخصیت های مشهور و 
هر چه تصور کنید، درآمده است. 
این  تاثیر  بر  عالوه  طرفی،  از 
برداشت  روز  جشنواره  مراسم، 
از قرن  نیز، که  محصول رومیان 
اول میالدی آغاز شد، به خصوص 
پومونا    ستایش  در  که  جشنی 
میوه جات  )Pomona(الهه 
جشن  هالووین  بر  بوده است، 
گذاشته است. فراوانی   تاثیر 

گرفتن سیب از آب و دویدن در 
البته  و  ذرت  مزارع  هزارتوهای 
استفاده های مختلفی که از کدو 
جشن  از  نشانی  همه  می شود، 
آن  طی  در  که  دارند  رومیان 
برداشت محصولی خوب را جشن 

می گرفتند.

 trick-or-treat یا همان قاشق زنی!
یکی از آداب بسیار رایج در  هالووین trick-or-treat نام دارد و بسیار 
افراد- به خصوص  ترتیب که  این  به  به قاشق زنی خودمان است،  شبیه 
 trick-کودکان - در گروه هایی کوچک به در خانه ها رفته و می گویند

 or-treatبه این معنی که: »چیزی بده تا اذیتت نکنیم« و صاحبخانه 
آنها  که به همین مناسبت خوراکی هایی تهیه کرده، چیزهایی در سبد 

می گذارد.

اتفاقی است که در دوران گذشته و در روز  این رسم در واقع بازسازی 



»تمام مقدسین« روی می داد و در طی آن فقرا به درب منزل ثروتمندان 
می رفتند و از آنها پول یا غذا می گرفتند و اگر کسی از کمک به آنها سرباز 
می زد، ارواح خبیث به سراغش می آمدند و خانه اش را ویران می کردند.

 
کدوی نارنجی رنگ، جاودگر سوار بر جارو و ...

جک فانوسی یا :Jack-o’-lantern کدوهای نارنجی رنگی که به اشکال 
مختلف بریده می شوند و با شمعی در داخلشان، به عنوان فانوسهای شب 
 هالووین در همه جا دیده می شوند، جک فانوسی نام داشته و پیشینه ای 

سلتی دارند.

صندوق های کوچک یونیسف برای  هالووین
پس  تا  بود  شده  محکوم  جک،  به نام  مردی  داستان،  بنابراین 
کنده کاری  با  را  فانوسی  او  باشد.  سرگردان  دنیا  در  مرگ  از 
بود. معروف  فانوسی  جک  به  و  داشت  دست  در  ترب  روی   بر 
هنوز هم در ایرلند و اسکاتلند این فانوس ها از ترب ساخته می شود اما 
منظور  این  برای  را  کدو  آمریکا،  به  رسیدن  از  پس  ایرلندی،  مهاجرین 
مناسبتر و زیباتر دیدند و پس 
از مدتی، کدو تنبل های بزرگ 

و زیبا جای ترب را گرفت.

با  جادوگرانی 
و  پرنده  جاروهای 

گربه سیاه
در قرون وسطا، ترس فراوانی 
داشت.  وجود  جادوگران  از 
اعتقاد  مردم  که  به خصوص 
می توانند  جادوگران  داشتند 
به  خود  پرنده  جاروهای  با 
همه جا بروند و با ارواح خبیث 
مالقات کنند. عده ای هم گربه 
سیاه را جادوگری می دانستند 
یا حتی  که تغییر شکل داده 
زندگی  به  که  است  مرده ای 

بازگشته است.
هالووین و عطسه!

به  باید  سلتی،  اعتقادات  در 
می کند  عطسه  که  کسی 
بگویند: خدا حفظت کند .“God bless you” !زیرا آنها اعتقاد دارند که 
هنگام عطسه، روح از بدن به بیرون پرتاب می شود و در شب  هالووین، 
باید حتما مراقب بود تا اگر کسی عطسه کرد به او بگویند »خدا حفظت 

کند« تا مبادا شیطان روح آنها را تسخیر کند.

http://www.beytoote.com/
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نظریه های مد و فشن
تولید انبوه و دموکراتیزه کردن صنعت مد و پوشاک

برای فراهم کردن لباس و پوشش برای تمامی شهروندان به صورتی که 
هزینه زیادی برای آنها نداشته باشد، دو پیشرفت و توسعه اساسی صورت 
تولید   )1974 کریستمن،  و  )کیدول  انبوه.  توزیع  و  انبوه  تولید  گرفت: 
بود  متوسط  با کیفیت  لباسهایی  برای  تکنولوژیک  توسعه  نیازمند  انبوه 
که برای اکثر گروههای جامعه قابل دسترسی و قابل خرید باشند. توزیع 
انبوه نیز، نیازمند خرده فروشیها برای لباسهای آماده و نوآوریهایی در کار 
فروشندگان و تبلیغات بود. فروشگاههای زنجیره ای هنگام جنگ جهانی 
در شهرهای مختلف سر از خاک بیرون آوردند و در پایان قرن بیستم، 
کارخانه هایی که بر اساس سفارش پستی بودند، توسعه یافتند و بسیار 
کارا تر از قبل عمل کردند تا سفارشات به دست تمامی مصرف کنندگان در 

سطح کشور آمریکا برسند.
انقالب و تحول در صنعت مد و لباس در قرن بیستم در آمریکا به  وقوع 
تحول،  اولین  می آمد.  حساب  به  دوگانه  تحول  یک  این  البته  پیوست. 
و  خانه  در  شده  تهیه  لباسهای  از  لباس  دوخت  و  ساخت  نحوه  تبدیل 
عموما دوخت مادر خانواده به لباسهای تولید شده در کارخانه بود. دومین 
تحول نحوه پوشیدن لباس و نحوه نمایش آن به  طوری بود که لباسهایی 
که نشان دهنده طبقه اجتماعی افراد بود از میان رفت و دموکراسی در 
پوشش پدید آمد که نتیجه آن استفاده افراد از لباسهایی بود که افراد 
را شبیه به  هم نمایش می داد. طبق نظر کیدول و کریستمن)1974( در 
قرن هجدهم میالدی، هرکسی که در فیالدلفیا یا بوستون راه می رفت، 
و  تمیز  روستانشین  افراد  از  را  شهرنشین  افراد  می توانست  براحتی 
تشخیص دهد. دلیل این امر وجود تفاوتهای اساسی در ظاهر و پوشش 
این افراد بود. لباس پوشیدن افراد به دلیل نحوه فرآوری و دوخت لباسها 
کاماًل متمایز بود. آمریکا وابسته به صنعت نساجی انگلستان بود و فقط 
افراد متمول قادر به خرید پارچه های ابریشمی، نخی و پنبه ای با کیفیت 
و  داشتند  مناسب  به  الیافهای  محدودی  دسترسی  افراد  بقیه  بودند.  
صرفا می توانستند پارچه هایی با بافت درشت و با کیفیت متوسط رو به 
پایین تهیه کنند. خیاطها و دوزندههای لباس، برای افراد پولدار، لباس 
به  افراد متوسط و متوسط رو  برای  آماتور  تازه کار و  افراد  و  میدوختند 
پایین. در قرن نوزدهم، در نتیجه انقالب صنعتی، ماشینها و دستگاه ها، 
از  آمدند. همچنین یک سری  بوجود  انرژی  منابع جدید  و  کارخانجات 
اختراعات عالی، نظیر دستگاههای نساجی نخ و پارچه بوقوع پیوستند. در 
سال 1850 دستگاه ها مشمول نوآوری شدند و دستگاه های دوخت لباس 
برای پیراهن های مردانه، یقه ها و شالهای زنانه به سرعت گسترش یافتند. 
بهینه تر  برشهای دستگاه ها  و  دوختها  میالدی،  نوزدهم  قرن  انتهای  در 
شدند و پرسها کاراتر ساخته شدند. مردان شروع به پوشیدن لباسهایی 
متحد الشکل کردند و این اتحاد در ظاهر لباسها، تولید های انبوه توسط 

ماشینها را تسهیل کرد.
روند تولید لباسهای آماده برای زنان کمی از مردان عقب تر بوده، در سال 
1860، لباسهای آماده به معنای شالها و روسریها بوده و این خیاطها و 
دوزندهها بودند که هنوز برای زنان لباس تهیه میکردند.  زنانی که درآمد 
محدودتری داشتند برای خود لباس میدوختند و پولهایی که می بایست 
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برای لباسهای خود هزینه کنند برای مردان خانوار، پس ا نداز می کردند. 
مغازههای وسیع و سفارشات پستی جهت توزیع لباسها در نیمه دوم قرن 

نوزدهم پدید آمده، شروع به کار کردند.
تولید  به  قادر  و  یافت  سازمان  انبوه  تولید  روند  بیستم،  قرن  اوایل  در 
لباسهای انبوه هم برای مردان و هم برای زنان شد. بنابراین صنعتی متولد 
شد که دارای سیستمی بود که لباسهای آماده تولید میکرد و این کار را 
برای همگان انجام می داد. مد و لباس همیشه نمایانگر یک فرد بوده و 
تولید انبوه فرصتی برابر برای همگان بوجود آورد تا هرکسی بتواند خود 

را در جامعه ارائه دهد.

بازاریابی و سیستم های توزیع
از فعالیتها تشریح  انتویسل در سال 2000 فشن را محصول زنجیره ای 
زیبایی  و  فرهنگی  اقتصادی،  صنعتی،  شامل:  فعالیتها  این  که  می کند 
در  بازاریابی  استراتژی های  و  تولید  نحوه  در  تغییرات  شناسی می باشد. 
جهت بسط و افزایش خریداران درنیمه دوم قرن هجدهم رخ داد و باعث 
افزایش مصرف و افزایش سرعت چرخه مد و فشن شد. در نتیجه باعث 
رخ  مخصوصی  انفرادی  شرایط  آنها  انتخاب  با  که  شد  مد هایی  افزایش 

می دهد.
تولید  انبوه  کانالهای  از  متاثر  کنندگان،  انتخاب مصرف  بیستم  قرن  در 
بود.  اینترنتی  خرید  و  پستی  سفارش  زنجیره ای،  فروشگاههای  مثل 
با فاصله ای نسبتا کم در اختیار  را  فروشگاه های زنجیره ای، مد و فشن 
خریداران قرار می داد. سفارش پستی این اختیار را به مصرف کنندگان 
به  و  باشند  آگاه  روز  مدهای  از  نظر  مورد  منطقه  یک  در  که  می دهد 
و  کنند  انتخاب  برای خود  مناسبی  لباس  بتوانند  داشته،  آن دسترسی 
اینترنتی  خرید  باشند.  داشته  را  لباسها  برای  سفارش  امکان  همچنین 
پستی،  سفارش  دارد.  کامپیوتر  به  فرد  یک  دسترسی  به  وابستگی 
فروشگاه های زنجیره ای و خرید اینترنتی دسترسی افراد را به مد و فشن 
و لباسها تسهیل کرده، گروه جدیدی از خریداران را به وجود آورده است.

یک چشم انداز تاریخی
فشن به صورت کلی دارای تاریخچه ای از فرمهای متغیر می باشد و منظری 
از فرهنگها و تاثیرات مختلف و تفاسیر تاریخی آنها بوده است. تاریخ مد 
و لباس نشان دهنده اهمیت تغییر در پوشش آدمیان بوده، بعالوه روش 
تصور کردن فشن و افراد دخیل در آن، هدف آنها و موقعیت های مختلف 
اولین دوره  به عنوان  نوزدهم  قرن  میانی  نشان می دهد. سالهای  نیز  را 
صورت  به  تغییرات  این  شده است.  شناخته  لباس  و  مد  تغییر  مشهود 
اروپایی  شهرهای  در  سرمایه داری  کارگزاری های  رشد  به  مربوط  کلی 
معتبر  تقلیدی  مرجع  عنوان  به  مد  و  فشن  زمان  همان  در  بوده است. 
در میان گروههای اجتماعی و تغییراتی که در سلیقه ها پدید آمد بود و 
معموال بقدری وسوسه برانگیز بود که به مردم انگیزه کافی برای قبول 
نرخ  افزایش  و  طبقه ها  تمایز  افول  با  می داد.  جدید  لباسهای  و  مدها 
لباسها وابسته به جنسیت  تغییرات تیپها و استایل ها، مشخصات اصلی 
و شرایط مختلف و سبک زندگی های مختلف بوده است. در تاریخ لباس، 
ارزشهای مدرن فرهنگی، بویژه آنهایی که در برگیرنده تازگی و توصیف 
کننده ویژگی های فردی انسانهاست و نشان دهنده عزت و احترام فردی 
بوده، توسط سیستم مد و لباس نهادینه شده و خود را تثبیت کرده است. 
رشد مد و فشن همراه با روند تمدن در اروپا وابسته به هم بوده اند. زنان 

قرون وسطایی درگیر نشانه های زنانگی آن زمان از قبیل 
ریسندگی و خیاطی و دوخت و دوز بودند. فشن در جوامع 
خود  و  فردیت  رشد  بر  مستقیمی  تاثیر  وسطایی  قرون 
شناسی داشته و توان فهم جایگاه انسان در عرصه گیتی 
را به وی داد. بدنه آن فراهم کننده معانی اصلی و تشریح 
انداختن  به زمین  مثال:  برای  و  بوده  آن  طریق  از  لباسها 
دستکش ها توسط فردی نشان دهنده متعهد بودن آن فرد 
برای رساندن  بوده است.  فعالیت ها  به یک سری مرام ها و 
معانی مختلف اجتماعی که به لباسها وابسته بوده، لباس ها 
باالبردن  به  که  کردند  فعالیتهایی  سلسله  آغاز  به  کمک 
بنابراین فشن  بوده است.  مشخصه های فشن و مد مربوط 
در ابتدا برای انتفاع طبقه ممتاز جامعه به وجود آمد، اما در 
اواخر قرن نوزدهم و بیستم میالدی، تولید انبوه، فشن و مد 
را برای کلیت جوامع قابل دسترسی کرد. در قرن نوزدهم 
قابلیت های قابل تشخیص مد و فشن و اعمال استانداردها 
شخصی  سلیقه های  برای  فضایی  دیگر  که  بود  آن  برای 
شتاب دهنده  مد  تغییرات  نمی گذاشت.  جای  به  مد  در 
داده،  رخ  اخیر  سال  بیست  در  که  لباسها  کلی  تغییرات 
بوده است. قرن بیستم به عنوان دوره تولید انبوه، مصرف 
انبوه جزو  انبوه شناخته می شود. فشن  انبوه و رسانه های 
معیارهای زیبایی شناسی اخیر قرار گرفت و محبوب شد و 
به معنای ابراز وجود شخص و اعتالی شخص شناخته شد. 
پیشرفت در تکنولوژی و مواد اولیه مورد استفاده در تولید 
لباسها ،فراهم کننده لباسهای راحت تر، ارزان تر و جذاب تر 
بوده و لباسها را برای دسته بزرگی از انسانها قابل دسترسی 
کرد. در اوایل قرن بیستم، مصرف گسترده لباسها هم زمان 
تنوع  تبلیغات  و  داشت  ویژه ای  بازاریابی رشد  ترفیعات  با 
نامحدودی را به دنبال داشت. صنعت مد بسیار پیچیده تر 
سال  ده  از  کمتر  زمانی  بازه های  به  مد  فاصله های  و  شد 
کاهش پیدا کرد. رسانه های انبوه اجازه تخصیص اطالعات 
مربوط به مد و فرصتهای آن را به همگان دادند و تصویر 
عمومی همگانی از فشن برای مردم فراهم کردند. مجله های 
گروه  به  را  لباس  مدلهای  هالیوودی،  فیلمهای  و  مد 
سال  از  آن  شروع  و  کردند  ارائه  مخاطبان  از  گسترده ای 
1920 میالدی بود. نمونه هایی از لباسهای مد روز معموالً 
کمپانی ها  و  بود  دسترس  در  زنجیره ای  فروشگاه های  در 
زمان،  همان  در  می دادند.  ارئه  را  آنها  سفارشی  پست 
سازماندهی مجدد فعالیتهای تجاری و بازاریابی و تبلیغات، 
اولویت بندی  را  پیشروان مد  و  رشته های مشخص جامعه 
از چرخش های  ایده آل هایی  از طراحان،  کردند. یک فرقه 
فرهنگی و یا هویت های زیرفرهنگی ارائه دادند و اطمینان 
کسب کردند که سلسله مراتب کیفیت، استایل و فردیت 
متداوم باشد. استیل در سال 2000 احتمال داد که وقتی 
کریستسن دیور در سال 1947 “ظاهر جدید” خود را آغاز 
لباس  که طرز  بود  میسر  لباس  برای طراحان  هنوز  کرد، 
پوشیدن زنان را تغییر دهند. تغییرات بعد از جنگ بسیار 
مشهود بودند و از زمان جنگ که شانه های لباسها زمخت 



برترین چهره های تاثیرگذار مد و فشن در دنیای امروز را بشناسید
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Maja Wyh مایا وی
مایا وی را می توان ملکه لباس های 
خاص  سبک  او  نامید،  اورسایز 
لباس های  ترکیب  در  جذابی  و 
مختلف مثل کت و شلوار چرم دارد 
صفحه  در  او  جذاب  عکس های  و 
شخصی اش قطعا ارزش دیدن دارد.

و جعبه ای به نظر می رسیدند، و لباسها مستطیل شکل و دامنها کوتاه بودند به شانه های باریک تر، کمر های باریک، شلوارهای چسب بدن و دامنهای بلند و 
چین دار رسیدند. شما می توانید آن را دوست داشته باشید یا از آن متنفر باشید، ولی مد آن روزها به این شکل بوده است.

تغییرات اساسی مد در این روزها، به صورت مداوم رخ می دهند، اما انتخابها و دسته ها به قدری افزایش یافته اند که جریان کلی مد، یک انتخاب میان تعداد 
زیادی از گزینه ها بوده و حتی شامل لباسهای بازیافت شده و هنرهای پوشیدنی نیز می شود. همچنین قوانین مد که براحتی قابل شناسایی بوده، مثل: 
مقادیر مشخص، طول لبه ها و روح کلی لباس امروزه مربوط به ظاهر مخصوص یک دسته از لباسها بوده و به ظاهر کلی بقیه لباسها ارتباطی ندارد. آگین در 

سال 1999 پایان فشن و مد را اعالم کرد، آنچه را که ما به صورت تاریخی می شناختیم.
منبع: 

http://www.encyclopedia.com/

Alexa Chung الکسا چانگ
الکسا چانگ نیازی به معرفی ندارد، 
او که در نوجوانی مدل بوده است و 
رگه های چینی هم در ژن خود دارد 
در  او  است.  بریتانیا  ساکن  و  متولد 
ده سال اخیر از چهره های تاثیرگذار 
مد بوده و به لطف اینستاگرام ما هر 
روز می توانیم لباس های زیبای او را 

ببینیم.

http://www.encyclopedia.com/fashion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/fashion-theories


هاتف علیمردانی نویسنده و کارگردان آباجان، هفت ماهگی و کوچه بی نام جهت ادامه کالس های بازیگری خود به شهر مونترال می آید. این برنامه 
در دو گروه سطح دو و سطح یک در مونترال تشکیل خواهد شد. گروه سطح دو تنها شامل افرادی است که در کارگاه قبلی حضور داشتند و همچنین 

در این مدت چند ماه از طریق ارتباط در فضای مجازی به ادامه تمرین های خود پرداخته اند. گروه سطح یک ویژه افراد عالقمند به بازیگری است که 
در دوره قبل فرصت حضور در کارگاه را پیدا نکردند. این برنامه در روزهای 5، 7 و 8 اکتبر 2018 از ساعت 5 بعد ازظهر لغایت 9 شب برگزار می شود.

ازآقای هاتف علیمردانی علت اجرای چنین ورکشاپ هایی را در خارج از ایران پرسیدیم
علیمردانی: من چند وقتی است که به این نتیجه رسیدم که تعداد زیادی از بازیگران در برهه ای  از زمان به خارج از کشور مهاجرت کردند و بازیگران 
زیادی در سطح اروپا و آمریکا وجود دارند، چندی پیش خیلی اتفاقی شروع کردم به برگزاری کارگاه بازیگری در یکی از شهرهای آمریکا و متوجه شدم 

که استعداد های بسیار خوبی در میانشان است.
تصمیم گرفتم با کمک موسساتی در سطح آمریکا و کانادا ورکشاپ هایی برگزار کنم که ادامه دارخواهد بود ما در تورنتو، ونکوور و مونترال ورکشاپ های 
موفقی را برگزار کردیم در آمریکا داالس چند ورکشاپ پی در پی داشتیم از محمود کالری و شبنم مقدمی عزیز که در دوره تکمیلی در شهر داالس به ما 
کمک کردند سپاس گزارم، در ادامه حتما استفاده خواهیم کرد از بازیگر ها و هنرمندان ها و فیلمبردارهای عزیز که بتوانند این کارگاهها را تخصصی تر به 

هنر جویان آموزش بدهند.

هاتف علیمردانی جهت تکمیل پروژه خود به مونترال می آید
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ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

اثر فوق العاده عسل و خیار بر جوانی پوست!راز زیبایی و جوانی

عسل
عسل یکی از بهترین مرطوب کننده های پوست شناخته شده و پوست 
را جوان میکند و سرعت بازسازی سلول ها را باال میبرد. عسل اگه مرتب 
مصرف بشود چین و چروک ها را از بین میبرد. اگه آلرژی دارید ماسک 
عسل استفاده نکنید. عسل را به صورت و گردن بمالید و بعد ا ز20 دقیقه 
با  رو  عسل  پیری  ضد  ماسک  کردن  درست  برای  بشورید.  ولرم  آب  با 

دارچین به یک نسبت مساوی ترکیب کنید.

خیار
و  جوانی  خیار  جوش هاست.  درمان  برای  روش  بهترین  خیار  ماسک 
سرزندگی پوست را هم تامین میکند. خیار را قاچ قاچ کنید و اسالیس های 
گرد خیار را به مدت 15 دقیقه روی پوست قرار بدید. این کار را چندین 

مرتبه در هفته تکرار کنید.

سالمت پوست با روغن های طبیعی

روغن آرگان: گاهی به آن محلول طالیی نیز گفته می شود که غنی از 
آنتی اکسیدان هایی به نام پلی فنول ها بوده و می تواند به وسیله تحریک 
کالژن سازی از طریق اسید چرب امگا3 با پیری پوست مقابله کند. این 
محصول همچنین باعث نرم شدن موهایتان می شود، اما ظاهری چرب و 

براق به موهایتان نمی دهد.

دمنوش  یک  بابونه  که  کنید  فکر  است  ممکن  نعناع:  و  بابونه  روغن 
می تواند  می شود  گرفته  گیاه  این  از  که  روغنی  اما  است،  آرام بخش 
پوست تان را نیز آرام کند. متخصصان پوست به آن ضدالتهاب و ضدعفونی 
کننده می گویند که قرمزی، التهاب و شانس عفونت ها را کاهش می دهد. 
استفاده از این محصول در درمان پسوریازیس نیز می تواند مفید باشد. 

روغن نعناع نیز دارای خواص تسکین دهنده مشابهی با بابونه است.

دارد  احتمال  بیشتر  خورده  ترک  و  پوست های خشک  نارگیل:  روغن 
که دچار عفونت شده یا واکنش های آلرژیک نشان دهند. روغن نارگیل 
می تواند از پوست محافظت کرده و آن را مرطوب نگه دارد و پوسته ریزی 
را کاهش دهد و قسمت های خشن پوست که در اثر اگزما ایجاد شده را 

نیز بهبود بخشد.

اسکراب گوجه فرنگی
برای مرطوب کردن پوست های خشک

 1عدد گوجه فرنگی متوسط
 1قاشق غذاخوری روغن زیتون خالص و طبیعی

 2قاشق غذاخوری نمک

روش استفاده
گوشت درون گوجه فرنگی را با قاشق خارج کنید و درون 
کاسه بریزید. سپس با پشت قاشق آنها را له کنید. نمک و 
روغن زیتون خالص را بیفزایید و هم بزنید. ماسک را روی 
و  تا جذب  بماند  دقیقه   5 دهید  اجازه  و  بگذارید  صورت 
خشک شود. باقی مانده ماسک را می توانید تا چند روز در 

یخچال نگه دارید.
مزیت ماسک

خاصیت  تقویِت  به  دو  هر  زیتون  روغن  و  فرنگی  گوجه 
کششانی پوست کمک می کنند. این امر نیز در نتیجه از 

بین بردن سلول های مرده پوست حاصل می شود.



محلول نرم کننده ناخن های شکننده

 10قطره روغن لیمو
 10قطره روغن هویج

 10قطره روغن نارگیل

روش استفاده
همه روغن ها را با هم مخلوط کنید. سپس درون قطره چکان بریزید و 
هفته ای یکبار روی ناخن های خود ریخته و ماساژ دهید تا جذب شوند.

مژه،  رشد  برای  عالی  آلوئه ورا   ژل 
مو و نرم کردن آن ها 

 
این ماده مانند یک نیروگاه بسیار مجهز است که دارای 75 ماده مفید 
برای مو و پوست می باشد. ژل آلوئه ورا دارای آنزیم هایی برای رشد مژه و 

مو و نرم کردن آن ها است. 
 

همچنین ترکیب پروتئینی-کراتینی ژل آلوئه ورا، شباهت زیادی به بافت 
طبیعی مو دارد که به همین علت به راحتی به داخل شفت و بافت مو 

نفوذ می کند، در نتیجه مو را تغذیه و آبرسانی می کند. 
 روش تهیه و استفاده از ژل آلوئه ورا 

 مقداری ژل آلوئه ورا را از داخل برگ آن جدا کنید و با کمی آب، رقیق 
با  و  بمالید  موها  روی  به  را  آن  دقیقه   30 مدت  برای  سپس  نمایید، 
سرانگشتان کمی ماساژ دهید. مطمئن شوید که تمام مو را به آن آغشته 

کرده اید و بعد با یک شامپوی مالیم، موها را بشویید.

برای داشتن موهای زیبا باید پوست 
سر سالم باشد. 

شوره، پوسته، خشکی و دیگر مشکالت پوست سر را می توان با ماسک 
لیمو برطرف کرد.

مواد الزم
 4قاشق غذاخوری روغن نارگیل

 2قاشق غذاخوری آب لیموترش تازه
 1قاشق غذاخوری آب گریپ فروت

روش کار
را کف سر  آن  فرچه ای،  برس  با  کنید.  یکدیگر مخلوط  با  را  مواد  همه 
بمالید. یا می توانید فرق سر را باز کرده و با استفاده از پنه این محلول 
را کف سر خود بمالید. پس از مالیدن ماسک در تمام نقاط سر، آن را با 
انگشتان دست ماساژ دهید. بگذارید این ماسک حدود 20 دقیقه روی 

سر بماند و جذب شود. در آخر با شامپو موها و سر خود را بشویید.

رفع افتادگی پوست با آلوئه ورا

ژل آلوئه ورا را از یک برگ آلوئه ورا جدا کنید و آن را روی صورت و 
گردن خود بمالید.

برای 15 تا 20 دقیقه صبر نموده و سپس آن را با آب گرم بشویید.
این درمان را چندین بار در هفته دنبال کنید.

یکی دیگر از گزینه ها این است که یک قاشق غذاخوری از ژل آلوئه ورا  
و عسل را مخلوط کنید.

این محلول را روی صورت و گردن خود اعمال کنید و برای مدت 15 
دقیقه به حال خود گذاشته سپس صورت خود را با آب گرم بشویید و 

بعد با آب سرد شستشو دهید.

این عمل را یک بار در هفته انجام دهید.

http://axnegar.fahares.com/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

نینا آسیایی
حامد کاتوزی

امواج مغز 
شناخت و درک امواج مغز به ما کمک می کند که دیدی 
در  بویژه  تمرینات  و  مراقبه ها  انجام  برای  و صریح  خوب 
و  است  فیزیکی ذهن  مغز جایگاه  داشته باشیم.  چی کنگ 
آن  با  می توانیم  بهتر  بشناسیم  بهتر  آن را  عملکرد  هرچه 
ارتباط برقرار نماییم. در این بخش به دنبال این هستیم 

که جایگاه آن را از طریق چی کنگ بررسی کنیم. 
سلول های  عصبی که با نام نورون شناخته شده اند با هم در 
ارتباط هستند. بین آنها جریانی مانند جریان الکتریسیته 
برقرار است که آن را مرتب به هم منتقل می کنند. انتقال 
مغز  در  نورون هاست.  بودن  فعال  منزله  به  جریان  این 

میلیونها نورون وجود دارد که در حال فعالیت هستند. 
به آن اختصاص  را  فعال است عدد یک  نورون  جایی که 
می دهند و جایی که نورون غیرفعال است به آن عدد صفر 
اختصاص می یابد. مثل این است که بین نورونها رعد و برق 
چون  می شوند.  خاموش  و  روشن  مرتبا  شده است.  ایجاد 
فعالیت بین آنها متناوب است،  نمودار آن شکلی موجی به 

خود می گیرد، که به آن امواج مغزی می گویند. 
دستگاه EEG )لکتروآنسفالوگراف(  از  استفاده  با 
سنسورهایی را بر روی سطح مغز قرار می دهند و میانگین 
روشن، خاموش شدن نورونها را در واحد زمان اندازه گیری 
می کنند که نمودار آن موجی شکل است.  بنابراین می توان 

تعریف زیر را برای امواج مغزی در نظر گرفت:
امواج  را،  زمان  واحد  در  نورونها  عملکرد  میانگین  نمودار 
مغزی می گویند. نوار مغزی موجی شکل است و روی کاغذ 

ثبت می شود. در نمودار موجی چند تعریف داریم: 
طول موج که همان موجی است که از یک  جا شروع شده 
و به همان جا ختم می شود و آن را با λ نمایش می دهند. 

       

شکل سینوسی امواج مغز

دامنه موج به میزان باال یا پایین رفتن موج، دامنه موج می گویند. 

یا  فرکانس  زمان،  واحد  در  موجها  طول  تعداد  به  بسامد  یا  فرکانس 
متناوب  طور  به  بار  موج چند  این  ثانیه  یک  در  مثال  می گویند.  بسامد 
بار تکرار شده باشد می گویند 5 هرتز  تکرار شده است. که مثال اگر 5 

تکرار شده است. 
امواج مغز بر اساس فرکانس آنها به 4 دسته تقسیم می شوند. از روی این 

چهار دسته، حالتها و شرایط مغزی فرد را می توان معین کرد. 

β امواج مغزی بین 21- 14 سطح
بِتا، به سطحی گفته می شود که میانگین پالسهای نورونها  امواج سطح 
بین 14 تا 21 پالس در ثانیه در مقیاس هرتز باشد که البته این حالت 
طبیعی است اما این نوسانات می تواند تا 60 پالس در ثانیه در این سطح 
امواج مغز مربوط به سطح هوشیاری طبیعی ما  از  باال برود. این سطح 
در هوشیاری  ما  یعنی  است،  روزمره  زندگی  در  کامل  بیداری  زمان  در 
روزمره نوساناتی بین 14 تا 21 پالس در ثانیه داریم که این دامنه تغییر 
مربوط به میزان آرامش یا برانگیختگی عصبی ما می باشد، هرچه سطح 
آرامش روانی و عصبی ما بیشتر باشد، این امواج به 14 نزدیک تر هستند 
و  باالتر می رود. سالمتی  این عدد  باشیم  و عاطفی تر  و هرچه عصبی تر 
طول عمر ما با باال رفتن امواج مغز کاهش می یابد و می بایست این امواج 
را پایین نگه داشته و آرامش خود را حفظ کنیم، چراکه این امواج ارتباط 
مستقیمی با تنفس، سیستم ایمنی بدن و تبادل نیم کره های مغز دارند. 

هیجانات و احساسات و عواطف باعث باال رفتن امواج مغزی شده و هر چه 
به 19 یا 20 نزدیک می شویم حالت هیجانی بیشتری پیدا می کنیم. یعنی 
باالتر  امواج مغز  ایجاد می کنند. فرکانس  پالسها را  نورونها خیلی سریع 
می رود و این با ضربان قلب متناسب است )ضربان قلب باالتر می رود(. 
می رود.  باالتر  خون  قند  مصرف  و  برسد  مغز  به  باید  بیشتری  اکسیژن 
نگرانی، هیجانات، عواطف  افسردگی، اضطراب، دلشوره،  استرس، ترس، 
مثبت مثل عشق و.... از این دسته اند. در ارقام باالتر وضعیت های بحرانی  
وجود دارد. مثاًل موسیقی های شلوغ یا دردهای خیلی زیاد یا ترسهایی 
در حد سکته، باعث باال رفتن امواج مغزی و در نتیجه تشنج در شخص 
ثانیه پیش  پالس در  تا 100  و  نیست(  این محدوده  می شود )صرع در 

می رود و در این حالت مرگ اتفاق می  افتد. 

 α  امواج مغزی بین 14-7 سطح
نورونهای  فعالیت  پالسهای  میانگین  است که  آلفا، سطحی  امواج سطح 
مغز بین 7-14 پالس در ثانیه است. این سطح از لحاظ معنوی و خالقیت 
بسیار حائز اهمیت است، اما ما به طور غیرارادی در زندگی طبیعی، زمان 
سطح  این  در  داریم،  هوشیاری  نیمه  حالت  که  را  خواب  از  قبل  کوتاه 
سیکل  هر  در  کوتاهی  مدت  و  بیداری  ابتدای  زمان  همچنین  هستیم. 

خواب را نیز در این سطح سپری می کنیم. 
سطح  این  در  ماست،  انرژی  میدان  امنیت  و  سالمت  سطح   ،αسطح
دسترسی به ذهن نیمه هوشیار و صادق وجود دارد، در سطح α هماهنگی 



δ امواج مغزی بین4-۰/۵ سطح
این سطح از امواج را به سطحی می گویند که میانگین پالسهای نورونهای 
زندگی  در  ما  باشد.  هرتز  مقیاس  در  ثانیه  در  پالس   4 تا  بین0.5  مغز 
روزمره در حالت خواب عمیق به صورت غیرارادی و ناخودآگاه در این 
سطح هستیم. امواج دلتا δ نیز نسبت به سطح تتا و آلفا، عمق بیشتری 
نیازمند مراقبه های  ارادی  و  آگاهانه  به صورت  این سطح  دارد و تجربه 
بسیار عمیق و طوالنی می باشد. تجربه این سطح نیازمند مدتها مراقبه 
و تمرکزهای پیشرفته است. اما در طول هر سیکل خواب ما این سطح 
را نیز به طور غیرارادی و ناآگاهانه تجربه می کنیم. شایان ذکر است که 
  )Rapid Eyeسطوح اصلی رویاهای ما نیز سطح دلتا می باشد. وضعیت
سطح  این  در  خواب  در  چشمها  سریع  Movement(REMحرکت 

اتفاق می افتد. 
مغز در این سطح با حرکت چشم سعی در مرتب کردن اطالعات و تحلیل 
عواطف و احساسات و کنترل آنها دارد. یکی از نشانه های این سطح این 
است که اگر شخصی را در سطح دلتا از خواب بیدارکنید، تا چند لحظه 

متوجه زمان و مکان خود نخواهدبود.
در مورد سیکل خواب شایان ذکر است که این چرخه یک فرآیند اکتیو 
مغزی است و در حقیقت این مغز است که برای تنظیمات خود و اجرای 
فعالیتهای ناخودآگاه ما، عالئم خواب را ظاهرکرده و تورینه ای از نورونهای 
مغز سطح پایینی مغز را در برگرفته و شخص به خواب می رود. هر سیکل 
خواب به طور متوسط بین90-120 دقیقه به طول می انجامد و ما در هر 

خواب شبانه، 3 الی 4 سیکل خواب را تجربه می کنیم.
در چی کنگ تمرینات مختلفی وجود  دارد که از دسته تمرینات مراقبه ای 
و ذهنی هستند و به طور آگاهانه و ارادی امواج مغز را عمیق می کنند. 
این  اساتید  می شود.  تتا θ عمیق  تا سطح  مغز  امواج  مراقبه ها  این  در 
  βابتدا مدت بسیار کمی در سطح بتا حوزه در زمان اجرای تمرینات، 
هستند و سپس امواج ذهنی آنها، بین سطح آلفا α و سطح تتا θ متناوب 
تغییر می کند. این امر در آزمایشات مختلف علمی با حضور برخی اساتید 
تای چی و چی کنگ، اندازه گیری شده است و دلیل آن ساکت کردن ذهن 

عاطفی، تسلط بر احساسات و فعالیتهای درونی و عمیق ذهن می باشد.

ادامه دارد ...

نیمکره چپ )منطق و محاسبات( و نیمکره راست )احساسات و خالقیت 
و هنر( به بهترین نحو خود انجام می شود و نیمکره چپ و راست در این 

سطح، یکدیگر را ترجمه می کنند.
انرژی  میدانهای  می کند،  چرخش  به  شروع  درونی  انرژی   ،αسطح در 
تجربه  راه  بهترین  می رود.  فرو  خویش  اعماق  در  انسان  و  شده  ترمیم 
خودآگاه این سطح، مراقبه است. با مراقبه های مختلف می توان عمق و 
نیاز است تجربه کرد. ممکن است  تا هر زمانی که  را  این سطح  خواص 
افراد مختلف با تکنیکهای مختلف مانند گوش کردن به یک موسیقی، یا 
نقاشی کشیدن یا مطالعه عمیق این سطح را تجربه کنند، اما بدون شک 
و  عمیق  که شخص  است  روشی  بهترین  معنوی(  نیایشهای  )و  مراقبه 
خودآگاه این سطح را تجربه می کند و به اعماق ذهن خود فرو می رود. 
سنگینی  احساس  بدن  و  شده  ضعیف  بینایی  و  شنوایی  سطح  این  در 

خاصی را دارد.
و  جسمی  سالمت  باشید،  سطح  این  در  را  بیشتری  زمان  مدت  هرچه 
روانی شما به همان میزان بیشتر خواهد بود. در این سطح سیستم ایمنی 
و ترمیمی بدن و بخشهای مختلف دفاعی بدن در بهترین وضعیت خود 
کشت  با  هاپکینز،  جان  دانشگاه  اخیر  تحقیقات  طبق  گیرند،  می  قرار 
این  به  آلفا  در سطح  اشخاص  رفتن  و  مراقبه  از  بعد  و  قبل  لنفوسیتها 
نتیجه رسیدند که پس از مراقبه میزان لنفوسیتها به مقدار قابل توجهی 

افزایش می یابد. 

θ امواج مغزی بین 7-4 سطح
امواج سطح تتا، به سطحی گفته می شود که میانگین پالسهای نورون ها 
بین 4 تا 7 پالس در ثانیه در مقیاس هرتز است. این سطح از امواج مغز 
مربوط به سطح خواب نیمه عمیق می باشد، به عبارت دیگر وقتی ما در 
زندگی طبیعی و به طور ناخودآگاه در خواب نیمه عمیق هستیم، امواج 
مغز ما در سطح تتا θ است. برای رسیدن به این سطح به طور آگاهانه 
و ارادی نیاز به مراقبه و یا تمرینات ذهنی عمیقی داریم. این سطح نیز 
خواص خود را دارد و عمق خاصی از سطوح ذهنی است. طبیعتا برای 
رسیدن به این سطح مراقبه هایی عمیق تر و با زمان بیشتر نسبت به سطح 

آلفا نیاز است. 
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۱۰ فناوری جدید در سال ۲۰۱۸ 

البته، اپل، گوگل، سامسونگ و  اینجا فهرستی از 10 فناوری جدید، مهم و هیجان انگیز در سال 2018 پیش روی شماست.  در 
بقیه شرکتها ثابت کرده اند که می توانند یک شگفتی ارائه کنند و ما مطمئن هستیم که ما با دیگر فناوری های جدید نیز شگفت زده 

خواهیم شد. این بخشی از  تکنولوژی است.

1- اسکنر اثر انگشت زیر صفحه نمایش
متاسفانه یا خوشبختانه این تکنولوزی توسط سامسونگ یا اپل به بازار نمی آید بلکه توسط  Vivoکمپانی چینی به بازار خواهد آمد. البته 

طبیعی است که اگر این تکنولوژی بخوبی کار کند بقیه کمپانی ها نیز در گوشیهای هوشمند خود این قابلیت را به کار می گیرند.
صفحه زیر  است. CMOS کوچکی  تراشه Clear ID FS9500 توسعه یافته  توسط Synaptic با  انگشت  اثر  اسکنر  نخستین  این 

 AMOLED قرارگرفته است، که انگشت را روشن می کند به طوری که اسکنر اثر انگشت می تواند بازتاب های اسکن انگشتان را بخواند.
 

2- اولین تلفن های قابل انعطاف
ما سالها درباره  گوشیهای قابل انعطاف شنیده ایم و شاهد تالشهای ناموفق برخی شرکتها در این باره بوده ایم. اما در نهایت به  نظر می رسد 

این تکنولوژی نهایتا به پایان سال 2018 برسد.
سامسونگ با گوشی گلکسی w به این بازار پای خواهد گذاشت.  البته ممکن است این گوشی هوشمند در سال 2019 به بازار بیاید.

3- اولین هدست واقعیت افزوده اپل
به  نظر می رسد کمپانی های بزرگ برای نوآوری و جذب بازار به سمت تکنولوژی های جدید مانند  واقعیت افزوده  بروند. واقعیت افزوده با 

واقعیت مجازی متفاوت است، چرا که شما را به طور کامل در دنیای مجازی رها نمی کند و با آن تفاوت هایی دارد.
هنوز به طور دقیق مشخص نیست که اپل این هدست جدید را راه اندازی می کند یا خیر، اما به  نظر می رسد اضافه کردن این هدست می تواند 
راهی برای اپل باشد تا بتواند آیفون را در بازار فروش موفق کند. البته گفته می شود این شرکت قصد دارد برای سال 2019 به نتیجه برسد.

4- دستیارهای صوتی که از انسان قابل تشخیص نیستند
دستیار های صوتی در حال تبدیل شدن به بخش مهمی در زندگی روزمره هستند و گوگل با دستیار خود یکی از پیشتازان این عرصه است.

جدیدترین پیشرفت گوگل در دستیارهای صوتی در بخش صدا، صدایی است که تقریبا از صدای انسان غیر قابل تشخیص است و از گفتار 
واقعی انسان استفاده می کند.

۵- اسپیکر های هوشمند با کیفیت صدای عالی
انتظار می رود  که سال 2018 به عنوان سال اسپیکرهای هوشمند باشد. اپل با بلندگوی  HomePod خود به میدان آمده است و گوگل 

نیز با Google Home Max در این فضا رقابت می کند.

6- پروژه Treble برای رفع مشکالت به روزرسانی نرم افزار اندروید
اگر شما گوشیهای اندروید قدیمی دارید، احتماال متوجه هستید که وضعیت آپدیت این گوشیها دشوار است. به روز رسانی های اندروید 

معموال دیر می رسند یا بعضی اوقات هرگز نمی رسند.
گوگل مدتها در تالش بود که بتواند این مشکل را حل کند و در نهایت در سال 2018 با پروژه   Treble موفق شد. این برنامه به عنوان 

بخشی از Oreo اندروید 8 عرضه می شود.

7-تلفن های مقرون به صرفه چینی
چین دیگر در زمینه ساخت تلفن همراه ناکام نیست. هواوی، اپو و شیائومی همه عالمتهای تجاری هستند که بشدت رشد کرده اند و دارای 

طراحی اصلی با بسیاری از ویژگیهای جذاب می باشند.
این در سال 2018 تغییر خواهدکرد.  هواوی سومین کمپانی بزرگ ساخت تلفن همراه است. همچنین شیائومی در سال 2017 به طور 

آزمایشی، وارد بازار اسپانیا شد.
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هوش  با  گوگل  گوشی  اولین   -۸
مصنوعی

گوشیهای جدید پیکسل گوگل دو ویژگی دارند که آنها را 
در این بازار رقابتی تلفنهای همراه سر پا نگاه می دارد. به  

روز رسانی سریع اندروید و قدرت هوش مصنوعی گوگل،
هوش مصنوعی اصطالح بسیار گسترده ای است. اما گوگل 
می کند.  آشکار  خاصی  بسیار  روشهای  به  را  آن  مزایای 
داینامیک  و  جدید Pixel 2 و.Pixel 2 XL با  دوربین 
دوربین های  بهترین  از  یکی  بی نظیر،  شبانه  عملکرد 
 AI-لطف عکاسی به  این همه  است.  گوشیهای هوشمند 

 drivenاست.
مد  را  هوشمند تری  نیز، جستجوی  گوگل  عکس  سرویس 
نظر قرار می دهد و هوش مصنوعی در بسیاری از خدمات 

گوگل قرار داده شده است.
  XL3و Pixel 3 با که  رود  می  انتظار   2018 سال  در 

ادامه یابد.

و  نازک تر  لبه های  با  جدید  آیپد   -۹
تشخیص چهره

در چند سال گذشته اپل قصد داشته است، آیپد را به یک 
این تالش در  از یک تبلت تبدیل کند.  دستگاه پیشرفته تر 
سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در حالی که میزان فروش 
آیپد در حال سقوط است، قیمت متوسط برای I pad رشد 

کرده است و درآمد اپل از این نشر ثابت است.
به  آیپد جدید  یک  اپل  که  می رود  انتظار  در سال 2018 
ارمغان بیاورد. آیپدی با لبه های نازک تر و فناوری تشخیص 
است.  موجود  ایکس  آیفون  در  که  آنچه  مانند  چهره ای 
همچنین اپل باید آیپد جدید خود را برای نزدیک شدن به 

واقعیت افزوده در آینده هدایت کند.
اپل  قابل حمل است.  به لپ تاپی  تبدیل شدن  آیپد در حال 
به  توجه  با  اما  نیست  اپل  مک بوک  برای  مستقیم  رقیب 
برخی  برای  می تواند  محصول  این  همراه  بورد  کی  فروش 

کارها قابل استفاده باشد.

1۰- عمر بهتر باتری
در سال 2017 افزایش عمر باتری در گوشیها تحول شگرفی 
داشته است.  باتری گوشیهای پرچم دار در سال جاری 25 
پیشرفته  تراشه های  ساخت  که  یافته است.  افزایش  درصد 
به  بهبود  با  داریم  امید  می باشد.  آن  اصلی  دالیل  از  یکی 
روزرسانی های نرم افزاری، عمر باتریها باز هم افزایش داشته 

باشند.

https://www.yjc.ir
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تتلو یا امیر مقصودلو

سعید سالیانی
از  تتلو  امیر  هنری  نام  با  مقصودلو  امیرحسین 
 )R&B( سبک  در  که  است  ایرانی  خوانندگان 
در  تتلو  به  معروف  مقصودلو  امیر  می کند.  فعالیت 
سال  از  و  آمد  دنیا  به  تهران  شهر  در  سال  1362 
با موسیقی رپ آشنا شد ) قبلش  تقریبا 2   1379
سالی پاپ می خوانده ( و در سال 1380 با سفر به 
دبی و آشنا  شدن با شاهرخ توانست سبک ار اند بی 
(R&B) را  فرابگیرد و سپس به ایران بازگشت و با 
رپرهای بزرگ آن زمان مثل تهی و پیشرو و ابلیس و 

تیغه و ...... کار خود را آغازکرد.
امیر تتلو در سال 1382 آغاز به کار حرفه ای نمود و با 
وبالگی که امین دانکر، دوست نزدیک او ایجاد کرده 
نامی  اندک  اندک  پرداخت.  اثرهایش  انتشار  به  بود 
در  کرد.  پیدا  روزها  آن  جوان  خوانندگان  میان  در 
سال 2012 میالدی، تتلو نخستین آلبومش را با نام 
»زیر همکف« منتشر کرد. او آلبوم تتلیتی را در سال 
2013 میالدی ارائه کرد که حاوی 15 ترانه بود. و 
همچنین پس از خداحافظی جنجالی خودش دوباره 

به دنیای موسیقی بازگشت. 
تتلو در 12 آذر 1392 توسط پلیس امنیت اخالقی 
آذر   14 در  مدتی  از  پس  و  شد،  بازداشت  ایران 
نامه ای  انتشار  با  آزادی  از  پس  او  شد.  آزاد   1392
شهریور   2 در  تتلو  کرد.  عذرخواهی  طرفدارانش  از 
آن   از  قبل  روز  چند  او  بازداشت شد.  دوباره   1395
به  روز  از 62  نهایتا پس  احضار شده بود.  دادسرا  به 
دادستان   ،1395 آبان   15 در  شد.  آزاد  وثیقه  قید 
به  زیرزمینی  خوانندگان  از  یکی  کرد  اعالم  تهران 
تحمل  به  فحشا«  و  فساد  به  جوانان  »تشویق  اتهام 
10 سال حبس و 74 ضربه شالق محکوم شده ولی 
او  مجازات  نصف  شاکیان  از  یکی  رضایت  دلیل  به 

بخشیده شده است.
 می توان زندگی امیر تتلو را از دو دیدگاه بررسی کرد: 

فعالیت هنری و زندگی شخصی. 
تتلو از زمان آغاز کار حرفه ای خود با حواشی و فراز 

و نشیب های بسیاری همراه بوده است. وی که عموما به عنوان یک 
دهها  و  البوم  شش  توانسته  می شود  شناخته  زیر زمینی  خواننده 
و  موفق ترین  تتلو  امیر  گفت  بتوان  شاید  منتشرکند.  آهنگ  تک 
پرکارترین خواننده زیرزمینی است و پیشگام، نه تنها در سبک خود 
بلکه در مقایسه با سایر هنرمندان دیگر در سبک های مختلف. با 
نگاهی به کارنامه امیر تتلو می توان گفت که وی بدون داشتن هیچ 
رسانه، امکانات وپشتیبان دولتی و غیر دولتی توانسته است صاحب 
سبک متفاوت و رسانه خود و تولید کننده باشد. همچنین تتلو از 
منتشر  متفاوت  و  کیفیت  با  ویدیوهایی  که  است  اولی هایی  نسل 
کرده است و  این صنعت رو یک قدم به جلو برده است. عموما پشت 
داشته باشد  وجود  قوی  و  کامل  تیم  یک  باید  موفق  خواننده  هر 
تولید کند  از خواننده سبکی جدید  با شناخت  اول  که در درجه 
و  اثار موفق  اینکه در سبک و خلق  و گام دوم  باشد  متفاوت  که 
پرطرفدار باشد، و نهایتا دارای ابزار مناسب و یک تیم منحصر به 
فرد باشد، شامل تولید ترانه، ملودی، تنظیم، مدیریت و تبلیغات. به 
جرات می توان گفت امیر تتلو مسوولیت بخش عمده ای از یک تیم 
خوب را به تنهایی به عهده گرفته و می توان گفت موفق بوده چرا 
که توانسته سبکی را در ایران معرفی کند که بعد حدود دو دهه هر 

روز به طرفداران آن اضافه می شود.
شاید تنها نقطه مشترکی که تمام هنردوستان شامل طرفدار و غیر 
ملودی  و  ترانه  هستند جنس  هم عقیده  آن  در  تتلو  امیر  طرفدار 
شنونده  به  را  ترانه سرا  می تواند حس  بخوبی  وی  است.  ترانه های 
می کند.  سازی  فضا  خود  ذهن  در  بخوبی  شنونده  و  دهد  انتقال 
عموما سوژه مورد نظر را انتخاب می کند و حول محوریت آن، فضا را 
برای شنونده توصیف می کند و این انتقال بخوبی توسط امیر انجام 
می شود. سوژه می تواند جذاب ،عمیق ، سطحی یا کسل کننده باشد. 
قسمت عمده ای ازانتقادهایی که به سبک امیر تتلو وارد می شود 
یا همچنین رپ، جنس سوژه مطرح شده در متن است، اینکه چه 
به  است  قرار  مفاهیمی  چه  اساسا  یا  و  می شود  انتخاب  سوژه ای 
شنونده انتقال داده شود را نمی توان نقطه ضعف دانست، زمانی که 
اشتراک  نقطه  یعنی  می شود  روبرو  عموم  استقبال  با  سوژه  این 
و  برقرارکرده اند  ارتباط  کرده اند،  لمسش  است،  مردم  از  گروهی 
که  دارد  متفاوتی  پارامترهای  انتخاب سوژه  گوش می دهند. حال 
شدیدا بستگی به تجربه شخصی هر هنرمند و  شنونده در آن مورد 
به شنونده  انتقال حس  باالی  توجه، کیفیت  قابل  نکته  ولی  دارد 
است. الزم به ذکر است که در این سبک از موسیقی قرار نیست 
با شعر فاخر یا پراز پیچیدگی های ارایه ادبی مواجه باشیم بلکه با 

متنی روان با سوژه های اجتماعی و بروز جامعه مواجه هستیم.
امیر در کارنامه خود همکاری با خواننده های مطرح هم دوره خود 
شامل رضایا، اردالن و ...را دارد. وی هچنین سابقه همکاری با نسل 
تنظیم  در  جدیدی  فصلی  که  موسیقی  کننده های  تنظیم  جدید 
با  توانسته است  باز کردند را دارد. تتلوهمیشه  ایران  موسیقی در 



این همکاری  نتیجه  که  کار کند  کننده های جوان خوبی،  تنظیم 
موفقیت دو طرفه بوده است. تنظیم کننده خوب و جوان طراوت 
کارهای تتلو را دوچندان کرده و البته موفقیت روی کارهای تتلو 
سکو پرتاپ بسیار خوبی برای تنظیم کننده های وی بوده. از جمله 
امیر- دیوا، مسعود جهانی، نادر کوهستانی و .... . هفته نامه صدا 
بابازاده:  بهمن   - صدا  نامه  »هفته  می نوسید:  دیوا  امیر  مورد  در 
مهم ترین  از  یکی  روزها  این  که  خواننده ای  آثار  کننده  تنظیم 
تهران  کنسرواتور  فارغ التحصیل  است،  ایران  موسیقی  پدیده های 
و  الکترونیک  موسیقی  و  آهنگسازی  آکادمیک  دوره های  و  است 
نوازندگی بسیاری از سازها را گذرانده است. شاید تعجب آور باشد؛ 
اما او سواد موسیقی باالیی دارد و خیلی ها نقش ویژه وتاثیرگذار 

بخوبی  را  تتلو  آثار  ارائه  و  تولید  در  او 
به  . مسعود جهانی هم  اند.«  درک کرده 
عنوان یکی از تنظیم کنند ه های پرکارو با 
همچون  هنرمندانی  با  روزها  این  سلیقه، 
می کند  کار  علیزاده  محمد  شیری،  رضا 
است.   هورش بند  خوب  گروه  موسس  و 
تنظیم  پیشگامان   از  نیز  نادر کوهستانی 
همکاری  که  است  زمینی  زیر  موسیقی 
بسیاری را با هنرمندان شناخته شده مثل 

رضا گلزار دداشته است. 
توصیف  طور  این  را  تتلو  امیر  دیوا،  امیر 
در  خاصی  تبحر  تتلو«  »امیر  کند:  می 
نوشتن دارد. موضوعاتی را که به ذهنش 
می آید، خیلی خوب و با نبوغ خاصی روی 
کاغذ می آورد. او در انتخاب قافیه ها دقت 

زیادی دارد و می توانم بگویم استعداد خدادادی زیادی دارد. شما 
نمی توانید با شرکت در هیچ کالسی، به ترانه سرایی به این حد از 
نبوغ برسید و بتوانید تا این حد خوب و تاثیرگذار ظاهر شوید. من 
در تمام سال های فعالیتم، هیچ کس را شبیه او ندیده ام. در مدت 
زمان بسیار کوتاهی، به یک باره یک شعر خیلی بلند را می نویسد و 
در آن زمان کوتاه، به هیچ عنوان جواب کسی را نمی دهد. در چنین 
شرایطی انگار اصال در این دنیا نیست، تمام فکر و ذکر و تفکرش 
روی کارش متمرکز است. بارها هم، صدایش بکنید، اصال نمی شنود 

و جوابتان را نمی دهد. واقعا انگار در یک دنیای دیگر است.
 به نظر من شاید عالوه بر نکات مثبت مذکور نقطه قوت تتلو که 
امیر را از بقیه متفاوت می کند مدیریت و تبلیغات است. شاید نتوان 
مورد مشابه ای پیدا کرد، در شرایطی که هر روز برای وی دردسر 
تولید می کنند او توانسته رسانه خود باشد. امیر توانسته رسانه ای 
تولید کند و اخرین اخبار و زندگی شخصی خود را به طور کامل 
از پر طرفدارترین  تتلو یکی  در اختیار طرفداران خود قرار بدهد. 
چهره های دنیای مجازی ایران است یا بهتر بگویم پرطرفدارترین 
او بدون داشتن تریبون مانند صدا و  از 4 میلیون فالوور.  با بیش 
سیما، مجله، تبلیغات گسترده، اسپانسرو وب سایت توانسته تیتر 
بسیاری از رسانه ها باشد. وی این روزها خارج از ایران به سر می برد 
و پس از کنسل شدن اولین کنسرتش در ترکیه مشغول آماده سازی 

خود  طرفداران  برای  سی  بی  بی  با  همکاری  و  جدید  برنامه های 
است. بزودی کنسرت یک ساعته وی که به کوشش بهزاد بلور از 
بی بی سی تهیه شده است از این شبکه پخش خواهد شد و این 

اولین کنسرت رسمی وی خواهد بود.
به لحاظ جنبه شخصی امیر تتلو نیز نمی توان خرده ای گرفت. تمام 
انسانها در زندگی و رفتار شخصی دچار نقاط قوت و ضعف هستند 
که اساسا این موارد امور نسبی محسوب می شود. بسیاری از مخالفان 
امیرتتلو موزیک وی را به واسطه رفتار وی قضاوت می کنند. در این 
مقاله کوشش شده که تا این دو مورد را از یکدیگر تفکیک کنیم . 
وی به دلیل رسانه خود بودن و اظهار نظرهای شخصی که نسبت 
به موارد مختلف می کند وبعضا بدون هیچ پرده به طرفداران خود 
بیان کرده مورد شماتت قرار گرفته است. 
اگر در زندگی تک تک چهره های مشهور 
وارد شویم نقاط ضعف بسیاری که مغایر 
نقاط  با عرف جامعه است دیده می شود. 
سیاه و سفید بسیاری دیده می شود مانند 
خانوادگی،  اختالفات  سیاسی،  دیدگاه 
شخصی  مشکل  هزاران  و  خیانت  اعتیاد، 
که جدا از جنبه هنری هر فرد است. باید 
مطرح  و  خاص  اشخاص  که  کرد  قبول 
و  هستند  متفاوت  رفتار  و  روحیه  دارای 
قرار نیست هنر این افراد در کنار زندگی 
شخصی وی در یک ترازو قرار گیرد. تمام 
سیاسی  چرخش  دچار  موسیقی  بزرگان 
شده اند. افرادی که در دوران انقالب سرود 
امروز  آوردند،  در  نان  و  خواندند  انقالبی 
مخالف شده اند و دوباره نان در می آورند، افرادی قبل انقالب دعوت 
به قیام می کردند بعد انقالب هم دعوت به قیام می کنند، افرادی 
که در اوج موفقیت درگیر اعتیاد بودند و امروز نیز در اوج موفقیت 
فارغ از اعتیاد هستند، افرادی که دارای اختالفات خانوادگی، روانی،  
خیانت و .... بودند و هستند ولی کمتر کسی راجع به آنها صحبت 
می کند.  باید گفت این نیز یکی از جسارت های امیر تتلو بوده که 
اظهار نظرهای شخصی خود راجع به حجاب ، شجریان، انتخابات، 
سیاست، همکاری با سپاه و ... را بدون پرده برای طرفداران خود 
مطرح کرده است. به نظر می رسد امیر زندگی خود را به طور شفاف 
انتشار می دهد  اگر عصبانی هست به زبان خود می گوید اگر نه نه! 

مثل تمام انسان های روی زمین. 
نوازش، خونه خوبه، یه   : تتلو می توان  امیر  ترانه های پرطرفدار  از 
چیزی بگو، با تو، قهرمان، کی از پشت لباست رو می بنده، انرژی 

هسته ای، بذار تو حال خودم باشم و ... نام برد.
http://www.beytoote.com/
شاکری، علی. »امیر تتلو: بازگشت به خانه«. بی بی سی فارسی، 92 مهر 6831. 

»امیر تتلو خواننده ایرانی بازداشت شد؟«. بی بی سی فارسی، 21 آذر 2931. 
.AOV .»امیر تتلو به اتهام “تشویق به فساد و فحشا” بازداشت شد«

.62-01-6102 .naisreP CBB .”امیر تتلو از زندان آزاد شد“
تتلو:مرا ببخشید، رادیو زمانه

http://www.beytoote.com/art/artist/biography-amir-quarry.html
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/12/131203_nm_tataloo_arrest_singer.shtml
http://ir.voanews.com/a/iran-arrest-tataloo/3479478.html
http://ir.voanews.com/a/iran-arrest-tataloo/3479478.html
http://www.bbc.com/persian/arts-37771778
http://www.bbc.com/persian/arts-37771778
https://www.radiozamaneh.com/308230
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نمادگرایی  در هنر: طبیعت بی جان
زینب رضایی

نقاشی  انواع  دیگر  میان  در  بی جان  طبیعت  نقاشی های 
مانند نقاشی های مناظر، تاریخی یا پرتره ها، کمترین تعداد 
را به خود اختصاص داده اند. چرا که کمتر پیش می آید 
بیننده  به سرعت چنان جذابیتی در ذهن  نقاشی ها  این 
ایجاد کنند که او بخواهد دوباره نگاهی به اثر بیندازد. اما 
نقاشی های طبیعت  هنرمندان  از  بسیاری  که  بدانید  اگر 
به  پیامشان  انتقال  برای  ناب  وسیله ای  به عنوان  بی جان 
خواننده به روشی سمبلیک بهره می برده اند، سطح جدید 

از کنجکاوی در ذهن شما پدیدار می شود.
پیامی  بیانگر  نقاشی  در  شیء  هر  وجود  که  بدانید  باید 
است و هیچی چیز اتفاقی نیست. از دوران های قدیم در 
چیزها،  فیزیکی   بروز  صرف  از  بیش  چیزی  هنر،  دنیای 

آدم ها و اشیاء، به نمایش گذاشته شده است. 
همه هنرمندان قصد ندارند مفاهیم نمادین را در آثار خود 
لذت  برای  بی جان  طبیعت  نقاشی های  بیشتر  بگنجانند. 
شخصی نقاش اثر کشیده شده اند. اما در بسیاری از آنها 

هدف اضافه کردن مفهومی نمادین بوده است.
در نهایت، همان طور که قبال هم گفتیم، همه ما آزادیم 
تا برداشت و قضاوت شخصی خودمان را نسبت به هر اثر 

هنری داشته باشیم.

1- جمجمه

مرگی  از  خبر  ساده  خیلی  نقاشی  در  جمجمه  نمایش 
ناگزیر دارد. تنها دلیل قرار دادن جمجمه در کنار دیگر 
چیزها در یک نقاشی طبیعت بی جان این است که نقاش 
می خواهد به ما یادآور شود که در نهایت مرگ همه چیز 

را می بلعد و پس از آن دیگر چیزی اهمیت ندارد.
شدت و معنی این نماد بر مبنای محیط نمایش و شرایط، 
متغیر است. اگر نقاش جمجمه را در کنار اشیا سلطنتی 
می خواهد  دهد،  قرار  جواهرات  و  تاج  شمشیر،  مانند 

اهمیتی  ثروت هم  فرا می رسد حتی  که مرگ  زمانی  که  کند  یادآوری 
نخواهد داشت.

اگر جمجمه در کنار کتاب قرار گرفته باشد، هدف به نوعی خنثی کردن 
ما در زندگی  تمام چیزهایی که  بنابراین یک جمجمه  اثر دانش است. 
را  خودش  مرگ  زمانی که  می کند.  بی اهمیت  و  بی اثر  می خوانیم،  مهم 
نشان می دهد، آن زمان تازه متوجه می شویم آنچه به راستی اهمیت دارد 

چه چیزی است.
البته، با نگاهی خوشبینانه، می توان گفت جمجمه نماد و انگیزه ای برای 
است  است. ممکن  از مرگ  آنچه می خواهید پیش  آوردن هر  به دست 

نقاش در اثر خود به آنچه در پایان مورد اهمیت است هم اشاره کند.
زمانی که خود  تا  است.  متفاوت  آثار هنری همواره  از  تفاسیر  و  مفاهیم 
هنرمند قصد خود را به وضوح بیان نکرده باشد، جمجمه می تواند به هر 

یک از دو معنی که در باال گفته شد، تعبیر شود.
از  نوع خاصی  از  نمایشی  که  اسکلت  و  که شامل جمجمه  نقاشی هایی 

مرگ هستند، با نام وانیتاس شناخته می شوند.

2- میوه های فاسد

یا دوره رنسانس  نقاشی های معاصر و  به تصویر کشیدن میوه فاسد در 
بسیار نادر است. میوه های فاسد برای نمایش ایده فروپاشی و فاسد شدن 
در نقاشی ها استفاده می شدند. گاهی این میوه ها به همراه جمجمه در 
پیام  این شکل  به  نقاش  و  می آمدند  در  تصویر  به  وانیتاس  نقاشی های 

پوچی و شکنندگی زندگی، را با شدت و تاکید بیشتری انتقال می داد.
برخی از هنرمندان از گل خشکیده به جای میوه فاسد استفاده می کنند. 
در برخی از نقاشی های قرارگیری این طبیعت بی جان به شکلی است که 
گویی حامل این پیام است که کمی پیش از مرگ، زندگی بشر به سمت 

فروپاشی می رود و مرگ نقطه اوج این فروپاشی است.
نقاشی های طبیعت بیجان در میان دیگر انواع نقاشی مانند نقاشی های 
یا پرتره ها، کمترین تعداد را به خود اختصاص داده اند.  مناظر، تاریخی 
به سرعت چنان جذابیتی در  نقاشی ها  این  چرا که کمتر پیش می آید 

https://1001boom.com/author/zeynab/
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ذهن بیننده ایجاد کنند که او بخواهد دوباره نگاهی به اثر بیاندازد. اما 
اگر بدانید که بسیاری از هنرمندان نقاشی های طبیعت بیجان به عنوان 
وسیله ای ناب برای انتقال پیامشان به خواننده به روشی سمبلیک بهره 
می برده اند، سطح جدید از کنجکاوی در ذهن شما پدیدار می شود. باید 
و هیچ چیزی  است  پیامی  بیانگر  نقاشی  در  هر شیء  وجود  که  بدانید 
از صرف  اتفاقی نیست. از دوران های قدیم در دنیای هنر، چیزی بیش 
در  شده است.  گذاشته  نمایش  به  اشیاء،  و  آدم ها  چیزها،  فیزیکی   بروز 
سایت هزارویک بوم در مجموعه  مطالبی جدید با نام »نمادگرایی در هنر« 
به فراموش شده ترین و ناشناخته ترین استفاده اشیاء مخلوط و بی جان در 

سمبولیسم می پردازیم.
بیشتر نقاشی های طبیعت بی جان برای لذت شخصی نقاش اثر کشیده 
نمادین  مفهومی  کردن  اضافه  هدف  آنها  از  بسیاری  در  اما  شده اند. 

بوده است.
و  برداشت  تا  آزادیم  ما  همه  گفتیم،  هم  قبال  که  همان طور  نهایت،  در 

قضاوت شخصی خودمان را نسبت به هر اثر هنری داشته باشیم.

3- حباب

کوپید در حال درست کردن حباب صابون – اثر رامبراند
حباب ها در نقاشی های طبیعت بی جان، بیشتر نمایشی از کوتاهی زندگی 
عمر  و  هستند  آسیب پذیر  بسیار  حباب ها  است.  مرگ  بودن  ناگهانی  و 
شوند.  نابود  و  نیست  می توانند  لحظه  یک  در  طرفی  از  دارند.  کوتاهی 
ناگهانی مرگ، حباب ها  وقوع  و  زندگی  ناپایداری  نمایش  برای  بنابراین 

بهترین مثال هستند.

حال  در  معموال  عشق(   )خدایان  کوپیدها  رنسانس،  دوره  نقاشی ها  در 
ساخت یا بازی با حباب دیده می شوند. در اینجا نمونه ای از این نقاشی ها 
که منسوب به رامبراند است را مشاهده می کنید. برای مخاطبی که از 
مفهوم نمادین حباب در نقاشی آگاه نیست، ممکن است این سوال مطرح 
شود که چرا باید یک اسطوره آسمانی مانند کوپید در حال درست کردن 

حباب صابون که کاری کودکانه است، نقاشی شود؟
دانستن مفهوم سمبولیک این شیء، معنی کامال متفاوتی به این نقاشی 
می بخشد. همه جذابیت سمبولیسم در همین است. آگاهی از نمادها به 

نوعی راز کیمیاگری در نقاشی است.

4- کتاب

کتاب ها و کاغذها روی میز – اثر کاترین ام وود
کتاب ها در نقاشی های طبیعت بی جان، منابع دانش و یادگیری هستند. 
فضل  و  دانش  از  نمادی  پرتره ها  و  تاریخی  نقاشی های  در  کتاب  وجود 

دانشمند و یا قدیس حاضر در نقاشی است.

۵- صدف و پوسته دریایی

اجسامی  صدف ها  و  دریایی  پوسته های  ایتالیا،  در  رنسانس  دوره  در 
برای  و  همه جا  امروز  مانند  اجسام  این  می شدند.  محسوب  اززشمند 
همگان در دسترس نبودند. تنها افراد ثروتمند قادر به داشتن آنها بودند 
و آنها را در مجموعه جواهرات باارزش خود قرار می دادند. درست مانند 
زمانی که پادشاه فرانسه در ظرف آلومینیومی غذا می خورد در حالی که 
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دیگر اطرافیان در ظرف های کهنه طال غذا می خوردند. در آن زمان چون 
آلومینیوم فلزی تازه کشف شده و نایاب بود، ارزشمندتر از طال به حساب 

می آمد. داستان صدف ها و پوسته های دریایی هم همین است.

طبیعت  نقاشی های  در  صدف  کشیدن  تصویر  به  نمادین  مفهوم  دیگر 
بیجان و یا دیگر سبک های نقاشی، نمایش تولد و باروری بوده است. این 
مفهوم در نقاشی »تولد ونوس« اثر ساندرو بوتیچلی مشاهده می شود. قرار 
دادن ونوس در مرکز صدف، عالوه بر نمایش تولد او، نمادی است برای 

نشان دادن کمیابی و ارزشمندی ونوس و تشبیهش به مروارید.
گاهی اوقات یک نقاشی از اشیاء معمولی که بسیار ساده به نظر می رسد، 
قصد  هنرمند  که  داشته باشد  نهفته  خود  در  عمیقی  مفاهیم  می تواند 
انتقال  داشته این مفاهیم را به صورت رمزی و یا یک جور نمادگرایی، 
دهد. در سایت هزارویک بوم در مجموعه  مطالبی جدید با نام »نمادگرایی 
و  اشیا مخلوط  استفاده  ناشناخته ترین  و  فراموش شده ترین  به  در هنر« 

بی جان در سمبولیسم می پردازیم.
اشیاء  از  استفاده  از  هنرمند  هدف  هم  همیشه  باشید  داشته  خاطر  به 
مفهوم  و  پیام  انتقال  دارند،  نمادین  مفهومی  هنر  تاریخ  در  که  خاصی 
وابسته  به موضوع و قصد هنرمند  تنها  این مسئله  نبوده است.  نمادین 
است. حتی برخی هنرمندان، اشیاء را در مفهومی به غیر از معنی نمادین 

مرسومشان به کار می برند.

 (Yellow color)6- رنگ زرد

رنگ زرد در استایل های نقاشی، آثار مختلف و برای هر یک از هنرمندان 
از  نمادی  زرد  رنگ  هلند،  طالیی  دوره  در  داشته   است.  مختلفی  معانی 
در  رنگ  هر  از  استفاده  دوره،  این  در  که  چند  هر  است؛  بوده  پیروزی 
میان  این  در  زرد  رنگ  اما  بوده است،  از موضوعی خاص  نمادی  نقاشی 
رنگی شاخص به حساب می آید. برای مثال در عصر طالیی هلند نقاشی 
»نگهبان شب« از رامبراند که اثری تیره است، لباس زرد رنگ، نمادی 
مشخص از پیروزی به حساب می آید که در کنار سایر رنگ های استفاده 

شده در این اثر، توجه مخاطب را جلب می کند.

(Setting Sun) 7- خورشید در حال غروب

نمایش غروب خورشید در آثار مختلف نقاشی نمادی از گذر زمان است. 
به این معنی که غروب خورشید نمایانگر پایان یک روز است. این فلسفه 
با خود بار معنایی خاصی ایجاد می کند که با کمک آن به نقاشی یک 
مرد پیر یا یک ساختمان روحی از تاثیر گذر زمان می دمد. نقاشی باال که 
»جام غول پیکر« از توماس کول است، مثالی مناسب از این نماد خاص 

در نقاشی به حساب می آید.

 (Egg)۸- تخم مرغ

مفهوم سمبلیک تخم مرغ در نقاشی ها بسیار مستقیم و منطقی در چشم 
و ذهن مخاطب نمود پیدا می کند. تخم مرغ نماد زایش است و زایش در 
مفهومی همچون آغاز زندگی برای ما معنی دارد. با این وجود، در برخی 
آثار تخم مرغ گاهی به عنوان نمادی برای امید و روز رستاخیز نیز به کار 
رفته است که بیشتر در نقاشی های دوران قبل از رنسانس یا ابتدای آن به 
چشم می آید. با این حال در عصر رنسانس نیز معانی مختلفی از وجود 
تخم مرغ در نقاشی ها دیده می شده است. اما بسته به مفهوم و سایر اشیای 
قابل رویت در اثر، از این نماد مفاهیم متنوعی برداشت می شود. اما حتی 
امروزه هم تخم مرغ در نقاشی ها هنوز مفاهیم امید و رستاخیز را نمودار 
می کند. سالوادور دالی هم در نقاشی های فوق، همین مفاهیم را در قالب 

استفاده از تخم مرغ در نقاشی اش به نمایش گذاشته است.

http://1001boom.com/22184
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 (Dog)۹- سگ
سگ ها در نقاشی سمبل وفاداری و مراقبت هستند. درست مانند آنچه 
از خصوصیات این حیوان در زندگی واقعی می شناسیم، در نقاشی ها نیز 
نیز  نقاشی ها  در  نماد  این  و  به حساب می آیند  انسان  سگ ها دوستان 

وفاداری و تعهد را به نمایش می گذارد.
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فیلم دلم میخواد برقصم به کارگردانی بهمن فرمان آرا با استقبال باشکوه 
ایرانیان مونترال در روز 23 سپتامبر اکران شد.

فیلم دلم میخواد، یا با نام کامل آن دلم میخواد برقصم فیلمی پرستاره 
که بعد از چهارسال توقیف بودن توانست اکران شود، این فیلم پر بازیگر و 
پرستاره در مونترال نیز فروش کامل داشت و صندلی خالی وجود نداشت. 
بازیگران این فیلم عبارتند از رضا کیانیان، مهناز افشار، محمدرضا گلزار، 
سحر دولتشاهی، رویا نونهالی، صابر ابر، بهناز جعفری، پردیس احمدیه 

و کارن همایونفر. 
در میان فیلمسازان نسل اول موج نوی سینمای ایران فرمان آرا جایگاه 
سینمایی خاص تری نسبت به مهرجویی، کیمیایی، کیارستمی، بیضایی 

دارد. 
اولین شرط در مواجهه با یک اثر هنری، کنار گذاشتن پیشداوری هاست. 
نیز تعمیم می یابد.  آثار سینمایی  ازجمله  آثار هنری  به همه  این شرط 
شاید اگر ده سال پیش فیلمی از داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی و 
بهمن فرمان آرا اکران میشد، همین نامها ضمانت کافی بودند تا یک فیلم 

خوب ببینیم.
اگر در تاریخ سینمای ایران به دنبال ثبت نخستین تهیه کننده مولف در 

تاریخ سینما باشیم، به نام بهمن فرمان آرا خواهیم رسید. 
روی  فارسی،  فیلم  ساخت  طوفان  در  که  مولفی   تهیه کننده  اولین 
بین المللی شرکت  کمپانی  تاسیس  با  و  می کرد  واحد حرکت  موج  یک 
گسترش صنایع سینمای ایران پس از ساخت دو اثر سینمایی »خانه قمر 
خانم« و »شازده احتجاب« در مقام کارگردان، تهیه کنندگی آثاری نظیر 
شطرنج باد )محمدرضا اصالنی(، ملکوت )خسرو هریتاش(، گزارش)عباس 
کیارستمی(، کالغ )بهرام بیضایی(، دایره مینا )داریوش مهرجویی( را طی 
سالهای 1355 تا 1359 بر عهده گرفت و پس از خروج از ایران در سال 
1359، کمپانی بین المللیاش در ساخت آثاری مثل باغ وحش شیشه ای 
)پل نیومن(، مادام سوزاتکا)جان شلهزینگر(، بحث رادیویی)الیور استون(، 
مسیح  وسوسه های  آخرین  آرکند(،  )دنیس  آمریکا  امپراتوری  سقوط 
تردستان  آیوری(  )جیمز  بریج  آقای  و  خانم  اسکورسیزی(،  )مارتین 
 1369 الی   1359 سالهای  طی  لوزان(  کلود  )ژان  لیلو  فریز(  )استیون 

مشارکت داشت.
وقتی کارنامه  این فیلمساز را در تولید ارزیابی می کنیم درخواهیم یافت که 
او وزنه قدری در تهیه و تولید به شمار می رود و البته در مقام تهیه کننده 

چنین جلوهای هم دارد و نمی توان منکر این جلوه شد.
ایران بازگشت و در نیمه دوم دهه هفتاد پس  فرمان آرا سال 1369 به 
عطر  کافور،  »بوی  فیلم   1376 انتخابات  در  خاتمی  محمد  پیروزی  از 
یاس« را ساخت که 10 دقیقه از فیلم اختصاص به پخش سخنرانی ممتد 
تقدیم کرد  او  به  را  فیلمش  فرمان آرا  فرامتن،  محمد خاتمی دارد و در 
و در هجدمین دوره جشنواره فجر در سال 1378، موفق به کاندید در 

رشته های مختلف و اخذ سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی شد.
»دلم میخواد« روایت نویسنده ای به نام بهرام فرزانه )رضا کیانیان( است 
که در پی یک تصادف، دائماً آهنگی شاد را در گوشش می شنود و بعدازآنکه 
اطمینان می یابد دچار صدمه مغزی نشده است تصمیم می گیرد که شاد 
باشد و با این نغمه تا می تواند برقصد. بهرام فرزانه که مدتهاست نتوانسته 
بنویسد و قوه تخیلش تحلیل رفته است در میان دوستانی که یکی یکی 
عوض  زندگی اش  نه تنها  تصادف،  این  پی  در  می شوند،  باقی  دیار  راهی 

دلم میخواد برقصم
می شود که قلمش نیز بار دیگر جان می گیرد. »دلم میخواد« ازاین جهت 
اتفاق می افتد. مفاهیمی چون  آرا  ادامه جهان داستانی فرمان  کامال در 
مرگ و زندگی، زیستن در مقابل امیدوارانه زیستن و معضالت جامعه و 
بار سنگین غمی که افراد را احاطه کرده است، در ادامه »بوی کافور، عطر 
یاس«، »خانه ای روی آب« و »یک بوس کوچولو« به عنوان دغدغه ذهنی 

اصلی فرمان آرا در »دلم میخواد« تصویر می شود.
بیننده  بهرام فرزانه، همچنان جذابترین قسمت فیلم است که می تواند 
را پای تصویر نگاه دارد، پیرمرد از هفت دولت آزادی که بازی برون گرای 
رضا کیانیان را با خود به همراه دارد و نوع برخوردش با مسائل و نگاهش 
به زندگی لحظات مفرحی را برای بیننده ایجاد می کند و در عین حال 

می تواند نماینده بسیاری از افراد متفاوت و گوشه گیر این جامعه باشد.
تالش بهمن فرمان آرا برای نقد جامعه و مشکالتش که در اینجا به وضوح 
افسردگی و دلمردگی را نشانه رفته است. برای مثال در یکی از سکانس های 
پایانی فیلم بهرام فرزانه در پشت بام خانه در حال رقصیدن است و مردم 
به تماشای او ایستاده اند، ادامه این صحنه پای پلیس و اورژانس و پسر 
و همسایه او را به ماجرا باز می کند و همین امر باعث می شود تا فرزانه 
حرفهایی را به پسرش بازگو کند، حرفهایی که تمام دغدغه های فیلم از 

ابتدا را در خود جای داده اند.
با  برخورد شخصیت ها  نوع  ادامه همین سکانس  باید گفت که در  البته 
دستگیری فرزانه آن قدر تصنعی و بد است که کمترین میزان تاثیرگذاری 
را خواهند داشت. در حقیقت فیلم های فرمان آرا را باید مخاطبین ویژه 

فرمان آرا ببینند.
اگر با دقت بیشتری به فیلم نگاه کنیم، تا میانه راه می توان جذابیت های 
زیاد و شوخی های با مزهای را یافت و امید به این داشت که شخصیت های 
وارد شده به فیلم )مانند شخصیت زن خیابانی با بازی مهناز افشار یا زن 
همسایه که به مادام معروف است( تاثیر به سزایی در پیشبرد روند قصه 

داشته باشند.
گرچه که همین ایده و نوع تغییر روند رفتاری شخصیت کامال کلیشه ای 
می دهد  رخ  تغییر  آن  از  پس  که  اتفاقی  بازهم  اما  است،  تکراری  و 

جذابیت های زیادی دارد که می تواند بیننده را به فکر فرو ببرد.



 برای درج تبلیغ کسب و کار خود در
ماهنامه ر می با ما تماس بگیرید

(514) 703-4020
(514) 996-1620



تئاتر کمدی شبکاری

تئاتر کمدی شبکاری با بیشترین اسپانسر در تاریخ برنامه گزاری در مونترال در تاریخ 14 سپتامبر در سالن با شکوه اسکارپترسون با 
جمعیتی در حدود 500 نفر برگزار شد. هنرمندان این تئاتر بهنوش بختیاری و احسان کرمی بودند که با نویسندگی عبدالرضا کاهانی و 

به کارگردانی صحرا فتحی در سه شهر ونکوور- مونترال و تورنتو به روی صحنه برده شد.
مضمون اصلی تئاتر در مورد مسایل و مشکالت زناشویی و روابط بین آنها در فضایی سنتی، با متنی طنزآمیز همراه بود.
با سپاس از مازیار شاهچراغی و حمید فرزانه که در قسمت نور و صدای سالن کمک ویژه ای به کارگردان برنامه کردند.

رستوران های پنراسلکت و اونیکس که پذیرای هنرمندان و میهمان های ویژه این برنامه بودند.
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ترسناک ترین و مخوف ترین 
مکان های دنیا

بیمارستان هلینگلی، ساسکس
بیمارستانی که بیماران روانی در آن شکنجه می شدند. 

آن جا  به  می کنند  جرأت  کمی  عده  که  ترسناک  متروک  مکان  یک 
یک  انگلستان  ساسکس  در   )Hellingly( هلینگلی  بیمارستان  بروند. 
از  بیش  حدود  است.  جهنم  از  تکه ای  بلکه  نیست  معمولی  بیمارستان 
90 سال در قرن بیستم این بیمارستان یک تیمارستان بود که بیماران 
را در آن جا شوک الکتریکی یا لوبوتومی می کردند. در سال 1994 این 
مکان پس از حدود یک قرن شکنجه و آزار بسته شد و امروز یک منطقه 
بومی هم  افراد  برای  و حتی  نیست  توریستی  مکان  این  است.  متروک 

ترسناک است. دلیلش هر چه که باشد این مکان بسیار ترسناک است.

کابایان، فیلیپین
در این غارها می توانید مومیایی های زیبا را تماشا کنید. 

اگر تصور می کنید اولین بار مصری ها مردگان خود را مومیایی می کردند 
اشتباه کرده اید. ملت های مختلفی به مومیایی کردن پرداخته بودند که 
را  واقعی  مومیایی های  می خواهید  اگر  بودند.  فیلیپینی ها  آن ها  از  یکی 
ساخته شده  غارهای  این جا  در  بروید.   )Kabayan( کابایان  به  ببینید 
دست بشر وجود دارد که ممکن است در آن ها گم شوید و هرکدام از 
آن ها پر از مومیایی است. بدترین قسمت این است که این مومیایی ها 

به خوبی نگه داری شده اند واقعا زیبا هستند.

النوریا و هامبرستون، شیلی
شهری که مردگان آن در شب بیدار می شوند. 

این جا شهر مردگان است! یکی از ترسناک ترین نقاط کره زمین در شیلی 
قرار دارد. در این شهر ترسناک در شب ها ارواح دیده می شوند و به همین 
دلیل مردم از بردن نام آن می ترسند. شب ها مردگان از قبرها بیرون آمده 
بازی می کنند، گویی ساکنان قدیمی شهر نمی خواهند  ارواح کودک  و 
ترسناک تر  همه  از   )Lanoria( النوریا  گورستان  کنند.  ترک  را  آن جا 
است زیرا گورها باز بوده و اسکلت مردگان در اطراف آن دیده می شوند، 

بنابراین پس مشخص است که چرا کسی در آن جا نمی ماند.

جنگل هویا، ترانسیلوانیا
با رفتن به این جنگل اتفاقات شوم برایتان رخ می دهد. 

قرون وسطی  این مکان در  است.  ترسناک تر  از هرجای دیگر  این مکان 
جنگل دراکوال نامیده می شد، پس چه انتظاری می توان از آن داشت؟ این 
جنگل )Hoia( را بدشوم می دانند و با رفتن به آن جا اتفاقات بد برایشان 
رخ می دهد و احساس می کنند کسی در حال نگاه کردن به آن هاست. 
هم چنین درختان به شکل عجیبی رشد می کنند و هیچ چیزی در خاک 

آن نمی روید. آیا جرأت دارید به این جنگل قدم بگذارید؟



ترسناک ترین و مخوف ترین 
مکان های دنیا

هتل ریوگ یانگ، کره شمالی
در این هتل متروک صدای گریه و فریاد شنیده می شود. 

بزرگ  این هتل  است.  باشد عجیب  ترسناک  این که  از  بیشتر  این هتل 
نادیده  افتتاح نشد و مقامات آن را  105 طبقه ای به دلیل کمبود بودجه 
گرفتند. هم چنین گفته می شود که از این ساختمان صداهای ترسناک و 
صدای گریه شنیده می شود. اگرچه در حال حاضر ساخت وساز آن ادامه 

یافته اما هنوز هم درباره آن شایعاتی شنیده می شود.

شهر زیر آب شیچنگ، چین
یک شهر باستانی در زیر آب که از آن نور ساطع می شود. 

این شهر بزرگ )Shicheng(1341  ساله است و ساخت سد رودخانه 
زینان این شهر را زیر آب برد. ظاهر ترسناک آن زیر آب باعث شده که 
این شهر را یک شهر فرازمینی بدانند. قسمت ترسناک ماجرا این است 
که بسیاری از غواصان از این شهر نورهای عجیبی دیده اند. اگرچه این 
گفته ها موثق نیست اما برخی دانشمندان دلیل آن را وجود نوعی گل والی 

می دانند که در زیر آب می درخشد.

گذرگاه ساحلی جاینت، ایرلند
رسوبات گدازه های آتشفشانی اشکال چندضلعی به وجود آورده است. 

آمدند.  به وجود  آتش فشانی  گدازه های  انجماد  اثر  در  زیبا  مکان  این 
سنگ های منجمد شده به شکل چندضلعی درآمده اند به طوری که حدود 
37000 عدد از این سنگ ها وجود دارد. اما گدازه های آتش فشانی چگونه 
توانسته اند چنین اشکال دقیقی ایجاد کنند؟ دانشمندان دراین باره نظری 

ندارند اما طبق افسانه ها غول ها این مکان را ساختند.

خطوط نازکا، پرو
رسم  را  خطوطی  چنین  بتوانند  اولیه  انسان های  که  نیست  باورکردنی 

کنند. 
شاید چند خط نتوانند شما را بترسانند اما اگر به تصویر این خطوط نگاه 
کنید خودتان متوجه خواهید شد. این خطوط چند کیلومتری که وسعت 
زیادی دارند روی زمین رسم شده اند. چگونه ممکن است انسان های اولیه 
این خطوط را بدون اشکال رسم کرده باشند؟ قسمت ترسناک ماجرا این 
است که برای این که بتوانید این خطوط را رسم کنید باید 30 کیلومتر 

باشید.



مثلث برمودا، اقیانوس اطلس شمالی
در زیر مثلث برمودا اهرام کریستالی وجود دارد. 

شاید همه شما درباره مثلث برمودا چیزهایی شنیده باشید اما آیا می دانستید در زیر اقیانوس مثلث برمودا هرم های کریستالی وجود دارد؟ 
یافته های اخیر نشان داده که در کرانه کوبا و در عمق 2000 متری زیر اقیانوس اهرام کریستالی وجود دارد. این اهرام شبیه اهرام مصر 

هستند و به دلیل موقعیت جغرافیایی شان توسط دانشمندان نادیده گرفته شده اند.

پل اورتون، اسکاتلند
پلی که سگ ها از آن جا خودکشی می کنند. 

این پل که محل خودکشی سگ ها نیز نامیده می شود یک پل قدیمی با عمق 15.5 متر است. سگ هایی که از دست اربابشان خسته شده اند 
برای خودکشی به این نقطه می آیند، به صورتی که تابه حال بیش از 600 سگ در این نقطه خودکشی کرده اند. ترسناک تر این برخی از سگ ها 

که از این سقوط زنده مانده اند بازهم از پل باال رفته و خود را پرت کرده اند.

جنگل آئوکیگاهارا، ژاپن
جنگلی که ژاپنی ها برای خودکشی به آن جا می روند. 

تنها جنگل جهان که بیشتری آمار خودکشی در آن جا رخ می دهد. این جنگل در ژاپن واقع شده و عده کمی جرأت می کنند که به آن جا 
قدم بگذارند. به دلیل نبود نور خورشید این جنگل کامال تاریک است و هیچ نوری در آن مشاهده نمی شود. در حقیقت این جنگل یک 
گورستان است که بیش از 500 خودکشی در آن جا رخ داده است. هم چنین در این جنگل اجساد مختلفی دیده می شوند که داوطلب ها 

می توانند آن ها را کنار بزنند.

میناق، ازبکستان
این مکان در گذشته یک بندر بزرگ بوده است. 

گورستان کشتی ها؟ واقعا؟ بله و جالب است بدانید که این مکان در دل صحرا قرار دارد. در این هیچ پدیده عجیبی رخ نداد بلکه مقصر روسیه 
بود. میناق در گذشته یک بندر بزرگ در دریای آرال بود که در حال حاضر تنها %10 از حجم آب این دریا باقی مانده است. دلیلش این 
است که روسیه از سال های 1960 آب این دریا را برای آبیاری تصرف کرده اند. در حال حاضر کشتی های پهلو گرفته تنها چیزی هستند 

که از این بندر به یادگار مانده اند.
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http://rooziato.com/
http://bedunim.ir/
https://www.touristgah.com/
https://www.yjc.ir/fa/
https://paroshat.com/
https://www.karnaval.ir/ ادامه دارد ...

مسیر پیاده روی برج CN – تورنتو، کانادا
ممکن است برایتان پیش آمده باشد که در پیاده رو زمین بخورید. 
زمین خوردن زمانی که روی زمین ایستاده ای  چیز ترسناکی نیست 
اما تصور کنید در طبقه 116 برج CN کانادا در حال پیاده روی 
هستید که ناگهان زمین می خورید و در یک لحظه شما از همان 
ارتفاع به پایین پرتاب می شوید. این دیگر کامال ترسناک است و 
اگر عاشق هیجان باشید آدرنالین خونتان کامال فوران خواهد کرد. 
البته این به این معنا نیست که شما در این مکان امنیت ندارید، 
برعکس. برای پرش از این برج شما باید لباس مخصوص پرش بر 
تن کنید، کمربند ایمنی ببندید و از طناب های ایمنی و نگه دارنده 
استفاده کنید. حتی با وجود تمام این امکانات باز هم پرش از این 

ارتفاع نیاز به دل و جرأت زیادی دارد.
این که بخواهید از چنین ارتفاعی پایین بپرید و تنها امید نجاتتان 
یک تکه طناب باشد که هر لحظه می تواند پاره شود. اما اگر شجاعت 
این  کار را داشته باشید می توانید روی این پیاده روی هوایی حرکت 
از  که  کنید  تماشا  خودتان  پای  زیر  در  را  تورنتو  شهر  و  کنید 
ترسناک ترین جاذبه های گردشگری جهان است. پس از نزدیک به 
یک ساعت تالش و کنترل تمام لوازم ایمنی، برای مدتی در حدود 
تماشای  به  ارتفاع 360 متری  یا سی دقیقه می توانید در  بیست 
 CN شهر تورنتو بپردازید. برای تجربه هیجان پیاده روی روی برج

باید 175 دالر پرداخت کنید.
طالیی،  صخره   –  Kyaikhtiyo بودایی  معبد 

میانمار
دارد.  قرار    Kyaikhtiyo مشهور  کوه  میانمار  یانگون  ایالت  در 
بر  امکان  لحظه  هر  که  گرفته  قرار  مکانی  در  مشهور  بتکده  این 
زمین سقوط کردن آن وجود دارد و بسیاری از افراد حفظ تعادل 
این معبد در این مکان صخره ای را یک معجزه می دانند و شاید 
نتوان به هیچ طریق دیگری قرن ها حضور این صخره بر لب پرتگاه 
را توجیه کرد. در میان بوداییان افسانه ای وجود دارد که بر طبق 
آن صخره طالیی توسط  قدرت بودا از کف دریا برداشته شده و 
بر فراز این کوه قرار گرفته است. این مردم اعتقاد دارند که دلیل پا 
برجا مانده صخره طالیی این است که بودا آن را با یک تار از موهای 
معتقدند  و  نگه داشته است  خود  جای  در  و  کرده  محکم  خودش 
که زیارت کنندگان معبد صخره طالیی از هر درد و بیماری شفا 

می یابند و کلیه گناهانشان بخشوده خواهد شد.
همین اعتقاد موجب شده که راه های خطرناک و پرپیچ و خمی را 
با وانت و کامیون و حتی پیاده از بین روستای کینپان برای رسیدن 
به آن طی کنند تا پس از طی یازده کیلومتر در میان جنگل های 
باید  کوه  قله  به  رسیدن  برای  برسند.  معبد  این  مکان  به  تاریک 
کوهنوردی کرد، خوشبختانه امروزه در باالی کوه مهمانخانه، کافه 
تدارک  بودا  زیارت کنندگان  و  گردشگران  برای  رستوران هایی  و 

دیده شده که به آن ها برای استراحت کمک خواهد کرد.



۵6 
ReMi 

Journal 

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

آموز

خندیدن و اثرات روان شناختی
 آیا خنده بهترین پزشک است؟ 

تحقیق های اخیر، بصراحت نشان می دهد که خنده به جزء در مسائل روحی، روانی و جسمانی، در بعدهای اجتماعی نیز بسیار تأثیرگذار بوده است. 
یکی از علت های معمول افسردگی، جدائی از جامعه و پایین آمدن ارزشهای اجتماعی در خانواده و فرد است. این مشکلها در جامعه های غربی 
بمراتب، بیشتر به  چشم می خورد، اما در کشورهای شرقی نیز این روند رو به افزایش است. کلوپ های خنده به بسیاری از مردم کمک کرده که 
از دست قرص های ضدافسردگی راحت شوند؛ آن هم سریع و در مدت زمان کوتاه. معجزه کلوپ های خنده، این است که باعث دوستی، برادری 
 و عشق میان اعضاء می گردد. جای تعجب است، اما واقعیت دارد که این کلوپ ها در حال تبدیل به اتحادیه های صمیمت و هم بستگی می باشند.

اعضاء،  آن  در  که  می گیرد  به خود  را  کوچک  اتحادیه  یک  شکل  کلوپ،  هر  خنده،  کلوپ های  در  خنده  فرهنگ  گسترش  با 
می شوند. خندان  و  بزرگ  خانواده  یک  به  تبدیل  بتدریج  و  می کنند  تجربه  را  سالم  گروه  یک  به  وابستگی  و  تعلق   احساس 

خنده، هرگز فقط برای سرگرمی و تفریح نیست که شخص با آن، احساس آرامش کند و همچنین تنها یک پدیده فیزیکی و رفتاری نیست؛ 
زیرا در آن حالت، یک عضو باشگاه خنده، به خود این اجازه را می دهد که پس از چند ساعت حضور در باشگاه نیز همچنان عصبی، پرخاشگر 
 و تند در جامعه رفتار کند؛ بلکه خنده، آن قدر روح وسیع و ارزشمندی دارد که می تواند برای ترمیم دردها و رنج های یک جامعه مرهم باشد.
یکی  که  عصبانیت  نمونه،  به عنوان  و  باشیم  نیز  دیگران  خنده  و  شادمانی  باعث  که  می گیریم  یاد  خنده،  کلوپ  در  ما  نمونه  برای 
منفی  احساسهای  از  همه  و...  تنگ نظری  حسادت،  گناه،  احساس  کنیم.  دور  خود  همنوعان  از  را  است  خنده  بازدارنده  عوامل  از 
هرگز  خنده  این صورت،  غیر  در  بدهند؛  و...  احترام  مهربانی،  گذشت،  عشق،  مثبت اندیشی،  به  را  خود  جای  می بایست  که  هستند 
باشد. افراد  دیگر  برای  الگوئی  و  نمونه  باید  خنده  باشگاه  اعضاء  زندگی  روی  بر  آن  اثرهای  و  خنده  نمی یابد.  گسترش  جامعه   در 
شوند. یادآور  خود  هم وطنان  دیگر  به  را  ایثار  و  آرامش  لبخند،  انگیزه،  تا  هستند  هم هدف  و  متحد  هم  با  گروه  اعضاء   همه 
بزن“ شرکت می کنند.  ”به یک دوست، زنگ  به نام  به فرد  پروژه منحصر  دنیا در یک  بدانید که دوست داران خنده در سراسر  جالب است 
زدن،  تلفن  این  با  است.  مؤثر  بسیار  پروژه  این  بوده اند،  نزدیک  هم  به  زمانی خیلی  که  افرادی  با  دوباره  و صمیمیت  دوستی  ایجاد  برای 
می توانید  نمونه  برای  می کنید.  هدیه  آنان  به  تلفن  یک  با  را  خود  سپاس  و  عشق  و  نکرده اید  فراموش شان  که  می شوید  یادآور  آنان  به 
 حافظه تلفن همراه و دفترچه تلفنهای قدیمی را دوباره بررسی کنید و همه دوستان و عزیزانتان را به چند دسته زیر تقسیم بندی کنید:

دوستان کنونی خود، همکاران و آشنایانی که ماههاست با آنان صحبت نکرده اید.
کرده اید. زندگی  کشور  یا  محل  منطقه،  آن  در  آنان  با  گذشته  در  شما  و  می کنند  زندگی  دیگری  نقاط  در   افرادی که 
آموخته اند. چیزی  شما  به  کسانی که  همه  و  خود  اساتید  و  معلمان  دانشگاه،  دوستان  مدرسه،  همکالسی های  کودکی،  دوران   دوستان 

کسانی که بسیار پیر و تنها هستند و شما آنان را می شناسید و...
خنده،  دوست داران  اما  رود“  دیده  از  آنچه  هر  برود،  دل  ”از  که  است  این  دارد،  وجود  انسانها  درباره  که  واقعیتی  متأسفانه 
بیشتر  متأسفانه  است.  شرط  و  قید  بدون  عشق،  توسعه  خنده،  بحث  در  ما  واقعی  هدف  پس  بیفتد؛  اتفاق  این  نمی دهند  اجازه 
می کند. مخالفت  موضوع  این  با  کامل  به طور  بزن“  زنگ  دوست،  یک  ”به  طرح  اما  برمی گردد؛  ما  غرور  و  خودخواهی  به  ما   رفتارهای 
دهد. نجات  ناامیدی  و  افسردگی  از  را  او  که  بدهد  لذتی  احساس  او  به  می تواند  شخص،  یک  به  شما  زدن  زنگ  کنید   باور 



دیررس می شود. بنابراین، دیدن فیلمها یا خواندن کتابهای 
کمدی و یا هر وسیله ای که سبب خندیدن شما در طول 

 روز می شود، امری بسیار مفید برای حفظ سالمتی می باشد.
هم اکنون بیمارستانی ایجاد شده که بیمارهائی با دوره 

درمان طوالنی و سخت، در آنجا بستری هستند و 
بدون مصرف هیچ گونه دارو، فقط در محیط شاد قرار 

می گیرند تا با افزایش خنده، بر بیماری خود غلبه 
کنند.

انواع لبخند

 - لبخند مؤدبانه
این لبخند، به طور معمول، هنگام احوالپرسی سریع و یا 
تصدیق مؤدبانه چیزی به  کار می رود. هیچ حرکت قابل 

تشخیصی در چهره دیده نمی شود و فقط گوشه های لب به 
 سمت باال حرکت می کنند.

 - لبخند حقیقی
این لبخند هنگامی دیده می شود که تغییرهائی در رفتار 

ایجاد شود که نشان دهنده خوشایند بودن یا لذت بردن از 
چیزی باشد. به همین دلیل، حقیقی نامیده می شود؛ زیرا از 

 شادی واقعی به  وجود می آید.
 - لبخند هیجان زده

این لبخند شامل دو حس است هیجان و شادی، ما در این 
حالت، لبخند حقیقی را همراه با عالمتهائی مانند 

باال بردن ابروها و ایجاد خطوط افقی در روی پیشانی 
مشاهده می کنیم.

خنده درمانی در خدمت مدیتیشن )تفکر 
تمرکز( و ریلکسیشن )آرامش(

 - کاتایوکا= تکنیک خنده بدون دلیل
”خنده درمانی“ یکی از بهترین روشهای مطلوب ضداضطراب 
در زندگی استرس زای امروزی است. این روش، قابل مقایسه 
با انواع دیگر راههای ایجاد آرامش و یا روش داروئی نیست. 

در درمان داروئی، شما نیاز دارید به صورت فیزیکی، افکار 
خود را با دنیای فیزیکی اطراف قطع کنید: در صورتی 

که با خندیدن، شما نمی توانید به چیز دیگری فکر کنید 
یعنی شما یا فکر می کنید یا می خندید: هر دو با هم انجام 

 نمی شوند.
در سایر روش های مدیتیشن، نیاز دارید با توان زیاد تمرکز 

کنید تا شما را از فکرهای ناخواسته دور کند که 
گفتنش ساده ولی انجامش مشکل است بنابراین، 
خنده درمانی، ساده ترین روش از روشهای درمانی 

است که شما را به آرامش سریع می رساند.

 40 ”فرمول  است،  مرسوم  و  متداول  اعضاء،  میان  در  که  دیگری  طرح 
روزه“ نامیده می شود و به این معناست که اگر فعالیت های خوب، فقط 
40 بار در طی 40 روز تکرار شوند، جزء عادتهای خوب شما باقی می مانند 
می شوید. ”شرطی“  خوب،  خصلت های  آن  به  نسبت  شما   واقع  در   و 
کمی  می خندند.  بار   400 تا   300 روز،  طول  در  نوزادان  ببینید 
تغییرهای  این  که  می رسد  به نظر  آمده؟  چه  ما  سر  بر  که  بیندیشید 
اجتماع  و  خانواده  در  غلط  آموزشهای  از  ناشی  ما،  رفتار  در  بد  بسیار 
می شود،  ممنوع  لطیفه  و  ُجک  می رویم،  مدرسه  به  هنگامی که  است. 
زیرا باعث به  هم خوردن نظم و انضباط می  گردد. در بزرگ سالی، خنده 
نشان  سبک  و  جلف  را  انسان  و  بوده  اهانت آمیز  چون  است،  ممنوع 
به هیچ وجه  که  آموزش می بینیم  زندگی،  در طول  ما  می دهد. خالصه 
 نخندیم. با همه اینها هنوز دلیلهای بسیاری برای خندیدن وجود دارد.
”پَچ آدامز“ از جمله پزشکانی بود که قصد داشت خنده را وارد علم پزشکی 
اتفاقهای  دیگر  از  است.  درمانی خنده  قدرت  به  دلیل  فقط  این  و  کند 
جالب در این راستا، این است که در یک خانه سالمندان در ”راکویل“ 
یک مددکار اجتماعی و یک طنزپرداز در محیط سالمندان، باشگاه خنده 
را فعال کردند و چقدر جالب تأثیرهای جادوئی آن را شاهد بودند. همه 
این موفقیت ها از مسری بودن خنده، نشات می گیرد. در کتاب ”رابطه 
”حتی  است:  آمده  بگیریم“  فرا  را  معنویت  و  شوخ طبعی  بین  جادوئی 
هنگامی که جسم انسانها از حرف زدن و حرکت کردن، خیلی دور شده، در 
 هنگام خنده درمانی، جوهره روحی آنان حرکت و جرقه ای تازه می یابد.“
بسیار  می تواند  اما  نیست،  نقص  و  بی عیب  زندگی،  کنید  باور  پس 
خنده دار و جالب باشد. من مطمئنم شما حال مرا زمانی که مشغول اجراء  
تکنیک های خنده برای عموم مردم، نابینایان، بیماران ام اس، سرطانی و... 
 بودم، نمی توانید احساس کنید. بیایید از خودمان شروع کنیم. باورکنید:

”زندگی یعنی عشق به توان ابدیت“
 خنده، به دلیل ایجاد فعالیت فیزیکی، کل بدن را تحت تأثیر 

قرار داده و عاملی برای سوخت کالری و کاهش وزن اضافی نیز 
می باشد.

خندیدن، ضامن سالمتی و طول عمر

پژوهشها نشان می دهند که خندیدن، راهی برای جلوگیری از ابتالء به 
 بسیاری از بیماریها است.

خنده، فشارهای زندگی روزمره را کاهش می دهد و باعث باال رفتن 
 کیفیت عملکرد در محیط کار می شود.

خنده، بهترین دارو برای استرس بوده، باعث کاهش هورمون های 
استرس در بدن شده و عکس العمل بدن را به هنگام وقوع 

فشارهای عصبی تغییر می دهد.

به طور کلی، ما نیاز داریم بیشتر بخندیم

خندیدن، سیستم ایمنی بدن را بهبود بخشیده، موجب دریافت سطح 
 باالتری از اکسیژن می شود.

خنده، به دلیل ایجاد فعالیت فیزیکی، کل بدن را تحت تأثیر قرار داده و 
 عاملی برای سوخت کالری و کاهش وزن اضافی نیز می باشد.

براساس پژوهشهای انجام شده، خندیدن در طول روز موجب پیری 
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خنده و کاربرد آن

 1( کاهش استرس:
 ـ سرحال شدن

 - پراکندگی عصبانیت و خشونت
 2( ایجاد محیط کاری سالم:

 تنظیم تعادل در زندگی روزمره شما
 3( ارتباط مؤثر - خالقیت کاری - کارکردن به صورت لذت بخش

4 ( مقابله با مجادله و سوءتفاهم، رفع افسردگی، درد، بیماری مزمن و 
 کاهش فشار و ناراحتی در مواردی مانند:

 ـ مشکالت زندگی زناشوئی،
 ـ مدیریت کالش و آموزش،

 ـ سالمتی،
 ـ روان درمانی،

 ـ غصه و شکست،
 ـ ترس،

 ـ جنایت،
 ـ مراقبت،

 ـ مدیریت رفتار و ...
 بنابراین، خنده مناسب و مهم برای موارد زیر است:

افرادی که می خواهند دوباره خنده و تعادل خود را به  دست آورند، 
مجریانی که می خواهند متفاوت بیندیشند. مدیرانی که می خواهند 
روند کار را بدون افزایش استرس دنبال کنند، کارکنانی که دوست 

دارند از کار خود لذت ببرند، شرکتهائی که در تصمیم های مهم، مشتاق 
تماسهای انسانی هستند. هر کسی که می خواهد تصمیم مهم بدون 

 برخورد بگیرد.
در حقیقت، خنده، نوعی درمان است که ما را تشویق می کند از پدیده 

طبیعی فیزیولوژیکی خنده استفاده کنیم تا احساس های دردناک 
 عصبانیت، ترس، کسالت و ... در ما کاهش یابند.

 وه چه قدر این شهر ما پر سر صداست
 زندگی کردن در آن پرماجراست
 پس بیا با ما بخند هر صبح زود

 خنده بر هر درد بی درمان دواست
 باز بکن چهره خود نازنین
 پارک بیا، خنده ما را ببین

 صبح بیا همراه ما خنده کن
 خنده گشاید گرهت از جبین
 همه در پارک ملت می دویدن

 صدای خنده ما را شنیدن
 بیایید و بسنجید جمع ما را

شنیدن کی بود مانند دیدن 

 با خنده بیماریها را دور کنید 
پس از تماشای یک برنامه تلویزیونی در مورد نقش خنده در ایفای سالمتی، 
 »پامالی« 61 ساله احساس کرد به اندازه کافی شاداب و سالمت نیست.

کالسهای  در  دوستانش  از  تن  چند  همراه  گرفت  تصمیم  بنابراین 
کند.  شرکت  شود،  می  تشکیل  »برندفورد«  کتابخانه  در  که  خنده 

نیز  ها  غریبه  با  حتی  و  می خندد  همیشه  از  بیش  »پامال«  امروزه 
خندیدن  به  وادار  نیز  را  آنان  و  می کند  برخورد  صمیمی  و  شاد  خیلی 
خنده  خوشحالم،  موضوع  این  از  خیلی  »من  می گوید:  او  می کند. 
باشد.« خوب  همه  برای  تواند  می  همیشه  و  است  مسری   واقعاً 

در هیچ تحقیقات و یا مطالعات پزشکی نشان داده نشده که خندیدن یا 
خلق و خوی شاد داشتن، عمر شما را طوالنی خواهدکرد. اما تحقیقات 
اخیر نشان می دهد خنده می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کند. 
با افزایش میزان سلولهای » تی « )جنگنده عفونت ها (که باعث  البته 
درد،  برابر  در  مقاومت  افزایش  آلرژی،  عالئم  کاهش  استرس،  کاهش 
کاهش خطر ابتال به حمله قلبی و سکته،  تنظیم فشار خون و همچنین 
کنترل میزان قند خون می شوند. البته این بدین معنا نیست که خنده 
تنها برای درمان بیماریها کافی است بلکه افراد برای داشتن سالمتی باید 
روزانه ورزش کنند. از استعمال دخانیات پرهیز کرده،  میوه و سبزیجات 
زیاد مصرف کنند. همچنین  به دستورات پزشک معالج خود عمل نمایند 
و حتماً مراقبتهای الزم را انجام دهند. اما عالوه بر تمام اینها اضافه کردن 
خنده به این لیست نیز می تواند مفید و مؤثر باشد.  بخصوص برای کنترل 
درد. زیرا خنده به مغز فرمان تولید »اندورفین« را می دهد و این هورمون 
مسکن طبیعی بدن است که باعث کاهش و تسکین درد می شود. البته 
این نظریه که خنده خاصیت درمانی دارد، جدید نیست. بلکه در سال 
،1979 »نورمن کازینز«، نویسنده معروف کتاب پرفروش »آناتومی یک 
بیماری« توجه جامعه بین المللی و دنیا را به خود جلب کرد. او در این 
کتاب سرگذشت زندگی خود را تعریف کرده است که در دورانی که در 
اثر ابتال به بیماری شریانی؛ زندگی اش در معرض خطر مرگ قرار داشته، 
   Cویتامین که  میزانی  همان  به  خود  برای  او  کرد.  پیدا  نجات  چگونه 
تجویز شده بود، خنده تجویز کرد و متوجه شد که 10 دقیقه خندیدن در 
اثر تماشای فیلمهای کمدی، حداقل 2 ساعت خواب راحت و بدون درد 
برای او به ارمغان می آورد. او با خندیدن سرانجام توانست بر درد غلبه 
 کند و از تمام دردها رهایی پیدا کند و به طور غیرمنتظره ای درمان شود.
تنها  و  ندارد  وجود  خنده  مثبت  تأثیر  در  شبهه ای  هیچ گونه  بنابراین 
خندیدن  برای  می شود.  آغاز  »اندورفین«  آزادسازی  لبخند،  یک  با 
باید  بلکه  باشید،  منتظر  و  بگردید  سوژه ای  یا  بهانه  دنبال  حتماً  نباید 
باشید. به خندیدن  قادر   با خود تمرین کنید که هر زمان که بخواهید 
روز  در  کوچک تر  حتی  و  پیش دبستانی  کودکان  معتقدند:  کارشناسان 
این میزان در میان  به طور متوسط 400 مرتبه می خندند در حالی که 
و  همیشه  زیرا  است.  کمتر  حتی  و  مرتبه   15 تنها  جوانان  و  نوجوانان 
همه جا به ما آموزش داده شده که باید جدی باشیم و با افراد، 
غیر  در  کار،  محیط  در  بخصوص  کنیم  ر  رفتا  خشک  و  جدی 
این صورت با مشکل مواجه می شویم. اما باید بدانیم بد نیست 
گاهی هم به فرد بذله گو و خندانی تبدیل شویم و این خنده بسیاری 
به  هم  کمکی  اگر  حتی  برد.  می  بین  از  را  کار  محیط  کسالتهای  از 
به خندیدن کنید.   باز هم همین االن شروع   مشکالت شما نکند ولی 

  
 ازته دل بخندیم 

ته دل می خندید؟  از  روز  بار در  ایدکه چند  پرسیده  از خود  آیاتاکنون 
به  و  عبوس  و  گرفته  یا  هستید  خوشرویی  و  خوش خنده  آدم  آیا 
اثرات  زمینه  در  گوناگون  پژوهش های  آداب!  مبادی  و  جدی  اصطالح 
سبب  خندیدن  که  است  واقعیت  این  بیانگر  روح  و  جسم  بر  خندیدن 



▪ گروه سوم خنده های بی صدایی است که در دل آدمها انجام 
می گیرد. برای مثال دوست شما مطلبی در مورد شخصیت 
ندارد و  واقعیت  اصاَل  نظر شما  به  زبان می آورد که  به  شما 
از کسی پنهان  را  یا موردی  او می خندید و  به  شما در دل 
 کرده اید و در دل به او می خندید که از  همه جا بی خبر است.
از  ▪ گروه چهارم خنده های کاماَل دوستانه است، زمانی که 
ته دل می خندید و در آن لحظه تنها به چیزی می اندیشید 
تمام  حالت  این  در  است.  شده  شما  خندیدن  باعث  که 
و  تا دست  گرفته  و صورت  از عضالت سر  بدن شما  اعضاء 
کنند. می  در خندیدن همراهی  را  قفسه سینه، شما   حتی 
از این رو از ته دل خندیدن بهترین و مفیدترین نوع خنده 
است! بنابراین از همین امروز تصمیم بگیرید با لبخند زدن 
و  کار  به محیط  را  آرامش  ته دل خندیدن  از  و  دیگران  به 
زندگی خود آورده،  زمینه ای مناسب برای رشد خالقیت ها 

و دوستیهای پایدار فراهم کنید.
ناگوار  شرایط  پاسخ  بهترین  گویی     بذله 
در  خویش  روزمره  زندگی  طول  در  ما  از  کدام  هر  بی شک 
شرایطی قرار می گیریم که ممکن است کنترل اعصاب و رفتار 
خود را از دست بدهیم و به گونه ای غیر طبیعی عمل کنیم . 
زمانی که بشدت عصبانی شده ایم و تمام اعضای بدن ما آماده 
پرخاشگری است. وقتی که ترسیده ایم و ترس تمام وجود ما 
را پر کرده است و جز منبع ترس و فرار از آن ، هیچ چیز دیگر 
را نمی توانیم احساس و ادراک کنیم. آن گاه که به خاطر از 
کاماًل  دیگر  ارزشمند  چیز  هر  یا  موقعیت  یک  دادن  دست 
افسرده شده ایم. هنگامی که به لحاظ یک اشتباه مورد تمسخر 
و مضحکه دیگران قرار می گیریم و از شرم تا بناگوش سرخ 
می شویم یا آن موقعی که در مواجه با درخواست اطرافیان 
دوستان و همکاران ، توان دادن پاسخ منفی از ما سلب شده 
است. موقعیت ها و شرایطی اند که ما را رنج می دهند. هر یک 
از ما برای رهایی از چنین وضعیت هایی حتماً مکانیزم هایی را 
به کار برده ایم، شاید رفتارهای خاصی را به صورت قالبی فرا 
گرفته ایم و در مقابل هر نوع محرکی پاسخهای یکسان ارائه 
می دهیم. ممکن است در برخی موارد احساس کرده باشیم 
قانع  آوری  رنج  موقعیت های  از چنین  یکی  به  ما  پاسخ  که 

کننده یا ارضا کننده نبوده است. 

www.migna.ir
ادامه دارد ...

کاری  راندمان  شده،  روانی  و  روحی  فشارهای  از  بسیاری  بین رفتن  از 
به  مردم  تشویق  برای  هندوستان  کشور  در  برد.  می  باال  افراد  در  را 
لحظه  برای  برداشته  دست  خود  روزانه  های  دل مشغولی  از  اینکه 
دست  کنند،  فراموش  را  خود  مشکالت  »خنده«  با  شده  که  هم  ای 
درمانی«  »خنده  عنوان  تحت  هایی  دوره  و  اند  زده  جالبی  ابتکار  به 
 تشکیل داده اندکه این دوره ها با استقبال بسیاری روبه رو شده است.
فکـری  ناهنجاری های  درمان  برای  خنده«   « از  گـیـری  بهره 
مرحله  به  که  نیست  بار  نخستین  جـسمـی،  عارضـه های  و 
خنده  معجزه  به  ژاپن  کشور  در  این  از  پیش  درمی آید.  اجرا 
اند. نموده  استفاده  روان  و  روح  آرامش  برای  آن  از  برده ،   پی 
انگلیس  و  آمریکا  ماننـد  غربی  کشورهای  در  خنده  باشگاههای 
کافی  اما  هستند  مفیـد  شوند  می  دایر  بار  یک  ای  هفته  که 
برای  انسانها  که  چرا  نمی سـازند  برطرف  را  افراد  نیاز  و  نیستند 
بخندند. روز  هر  که  دارند  نیاز  این  به  خود  روحی  نیازهای   تامین 
نیازی  دیگر  که  است  این  خنده  اتاق  ایجاد  محاسن  از  یکی 
که  زمانی  هر  در  تواند  می  کس  هر  و  نیست  قبلی  وقت  به 
بخندد. می خواهد  دلش  تا  و  برود  آنجا  به  خواست   دلش 
نکته مهم اینجاست که آیا افراد می توانند هر زمان که اراده کنند بی دلیل 
بخندند و یا باید محرکی آنها را به این عمل وادارد. تحقیقات نشان می دهد 
که بسیاری از انسانها نسبت به لطیفه هائی که می شنوند عکس العمل 
نشان می دهند. اگر لطیفه شیرین و بامزه باشد قطعاَ خنده را بر لبانشان 
خواهد نشاند. برای اینکه بتوانید خندیدن را تمرین کنید باید با افرادی 
معاشرت کنید که همیشه شاد و خوشحال هستند، گویی هیچ غم و 
غصه ای در زندگی نــدارند و اگر هم دارند آن را بروز نمــی دهند. 
در این گونه کالسها توسط تلویزیون و یا ضبط صوت داستانهای خنده 
شوند. وادار  خندیدن  به  افراد  تا  آید  می  در  نمایش  به  بامزه  و   دار 

خنده را می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد
و  زمان  هر  در  افراد  که  هستند  لبخندهایی  همان  اول  گروه   ▪  
برای  خیلیها  مثال  طور  به  کنند.  استفاده  آنها  از  توانند  می  مکانی 
لبخند  یک  با  را  آن  کنند  پنهان  را  خود  اضطراب  یا  و  ترس  اینکه 
تفاوتی  بی  تنبلی،  روی  از  آدمها  که  لبخندهایی  یا  و  می دهند  بروز 
می دهند. تحویل  یکدیگر  به  ندارند  حرف زدن  حوصله  اینکه   و 

با  و  خاص  مکانهای  در  که  هستند  هایی  خنده  دوم  گروه   ▪
خنده  عمومی  مکانهای  در  مثاَل  می گیرند.  انجام  احتیاط  کمی 
برد. خواهد  سؤال  زیر  را  آدمها  شخصیت  بی مورد  و   بیجا 
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فهرست کامل کاندیدهای بهترین خودروی 
سال ۲۰۱۹

بخش زیادی از فهرست کاندیدهای عنوان بهترین خودروی سال 2019 را، خودروهای آلمانی، ژاپنی و کره ای تشکیل می دهند.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال 2018، مجموعه  داوران جوایز بهترین خودروهای جهانی)WCA( ، فهرست کاندیدهای عنوان بهترین 
خودروی سال 2019 را منتشر کردند. عنوان بهترین خودروی سال )World Car of the Year( یا به صورت اختصار  WCOTY از 
سال 2005 تا امروز توسط مجموعه ای از نویسندگان و خبرنگاران رسانه های خودرویی در قالب هئیت داوران WCA به بهترین مدل اهدا 

شده است.
در WCA امسال، 85 کارشناس دنیای خودرو از 25 کشور جهان هیئت داوری را تشکیل داده اند تا بهترین خودروهای سال 2019 در 6 
کالس بهترین خودروی سال، بهترین خودروی لوکس سال، بهترین خودروی پرفرمنس سال، بهترین خودروی شهری سال، بهترین طراحی 
سال و بهترین خودروی پاک سال انتخاب شوند. مراسم WCA از سال 2004 که بهترین های سال 2005 معرفی شدند تا سال گذشته که 

ولوو  XC60بهترین خودروی سال 2018 انتخاب شد، تغییرات اندکی داشته است.
از سال 2006، انتخاب بهترین خودروهای سال در کالس پرفرمنس، پاک و بهترین طراحی به WCA اضافه شد؛ از سال 2013، بهترین 
انتخاب شد. در پانزدهمین سال برگزاری، WCA به عنوان بهترین مراسم جوایز مستقل  خودروی لوکس سال هم توسط هیئت داوری 
صنعت خودروسازی شناخته شده است. قبل از مراجعه به فهرست کاندیدهای سال 2019، نگاهی به برنامه ی زمانی WCA خواهیم داشت.
سه ماه پیش بود که ترکیب کامل هئیت داوری مشخص شد؛ تا امروز، داوران مشغول بررسی خودروها بودند که حاصل آن، انتشار فهرست 
کاندیدهای بهترین خودروهای سال 2019 شده است. برای ورود به فهرست کاندیدهای بهترین خودروی سال 2019، هر مدل باید حداقل 
در 5 کشور مختلف جهان فروخته شود و البته قبل از آغاز سال 2019، خودرو باید حداقل در دو کشور مختلف عرضه شود. در روزهای پایانی 
تابستان و اوایل پائیز، داوران به تست رانندگی خودروهای کاندید شده خواهند پرداخت و در نمایشگاه خودروی پاریس 2018، کنفرانس 

مطبوعاتی برگزار خواهد شد.
در زمستان سال جاری و روزهای پایانی سال 2018، تست های بیشتر انجام می شود تا در هفته ی اول، ماه دوم سال 2019 میالدی )16 
بهمن ماه سال 1397(، سرانجام 10 کاندید نهایی در کالس بهترین خودروی سال و 5 کاندید نهایی در دیگر کالسها، اعالم شوند. تستهای 
بیشتر در فهرست نهایی کاندیدها انجام می شود تا در نمایشگاه خودروی ژنو، 3 خودروی برتر در تمامی کالسها مشخص شوند. پرونده  
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https://www.zoomit.ir/tag/volvo/
https://www.zoomit.ir/tag/volvo/


بهترین  اعالم  با  نیویورک  خودروی  نمایشگاه   در   2019  WCAسال 
خودروهای سال )فروردین سال 1398(، بسته می شود.

نمایندگان   ،2019 سال  خودروی  بهترین  کاندیدهای  فهرست  در  اما 
آلمان، ژاپن و کره ی جنوبی حضور پررنگی دارند و محصوالت بریتانیا و 
بخصوص آمریکا و فرانسه، کم تعداد هستند. در کالس بهترین خودروی 
لوکس 2019، باوجود محصوالت آئودی، بی ام و، مرسدس بنز و فولکس 
واگن جنگ داخلی بین آلمانی ها خواهد بود و در کالس بهترین خودروی 
ساخت  خودروهای  با  بریتانیا  شایسته ی  نماینده ی  دو  سال،  پرفرمنس 
آلمان و کره به رقابت خواهند پرداخت. فهرست کامل کاندیدهای بهترین 

خودروی سال 2019 در ادامه قابل مشاهده است.

بهترین خودروی سال 2۰1۹

RDX آکورا
 E-Tronآئودی

 A1آئودی
 A6آئودی
 Q3آئودی

بی ام و سری 3
بی ام و i8 رودستر

 X2بی ام و
XT4 کادیالک

C5 Aircross سیتروئن
داچیا داستر

فورد فوکوس
هوندا کالریتی پالگین هیبرید

هیوندای سانتافه
هیوندای نکسو

QX50 اینفینیتی
 E-Paceجگوار
I-Pace جگوار
جیپ چروکی

جیپ رنگلر
کیا سراتو
کیا نیرو

کیا سول
ES لکسوس

 UXلکسوس
نیسان آلتیما

نیسان کیکس
سئات آرونا

سوبارو فورستر
سوزوکی جیمنی

تویوتا آوالون
تویوتا کروال
تویوتا راو4

 S60/V60ولوو
 XC40ولوو

بهترین خودروی لوکس سال 2۰1۹
 A7آئودی
 Q8آئودی

بی ام و سری 8
 GLEمرسدس بنز

فولکس واگن توارگ

قوای  باالی  )عملکرد  پرفرمنس  خودروی  بهترین 
فنی( سال 2۰1۹

استون مارتین ونتیج
 M2 Competitionبی ام و

 Nهیوندای ولوستر
 GTکیا سید

720S مک الرن

بهترین خودروی پاک سال 2۰1۹

 E-Tronآئودی
بی ام و  i8 رودستر

هوندا کالریتی پالگین هیبرید
هوندا اینسایت
هیوندای نکسو
 I-Paceجگوار

کیا نیرو
لکسوس ES هیبرید

لکسوس UX هیبرید
تویوتا آوالون هیبرید

تویوتا راو4 هیبرید

بهترین خودروی شهری سال 2۰1۹

 A1آئودی
 X2بی ام و
کیا سول

سئات آرونا
سوزوکی جیمنی

جوایز،  مجموع  در  امروز  تا 
آئودی با 9 عنوان، پرافتخارترین خودروساز WCA شناخته شده است؛ 
بی ام و، مرسدس بنز، فولکس واگن و پورشه به ترتیب با امتیازهای 8، 7، 
6 و 5 در مقام های دوم تا پنجم قرار دارند. مزدا، جگوار، نیسان و تویوتا 
)به همراه لکسوس( با 3 جایزه، هوندا، شورولت، سیتروئن و رنجرور با 2 و 
استون مارتین، فراری، ولوو، فیات و تسال با یک جایزه از دیگر برندهای 

شرکت داده شده در WCA هستند.

https://www.zoomit.ir/

https://www.zoomit.ir/tag/volkswagen/
https://www.zoomit.ir/tag/volkswagen/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/bmw/
https://www.zoomit.ir/tag/bmw/
https://www.zoomit.ir/tag/audi/
https://www.zoomit.ir/tag/volkswagen/
https://www.zoomit.ir/tag/acura/
https://www.zoomit.ir/tag/acura/
https://www.zoomit.ir/tag/cadillac/
https://www.zoomit.ir/tag/cadillac/
https://www.zoomit.ir/tag/citroen/
https://www.zoomit.ir/tag/citroen/
https://www.zoomit.ir/tag/ford/
https://www.zoomit.ir/tag/ford/
https://www.zoomit.ir/tag/hyundai/
https://www.zoomit.ir/tag/hyundai/
https://www.zoomit.ir/tag/infiniti/
https://www.zoomit.ir/tag/infiniti/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/jeep/
https://www.zoomit.ir/tag/jeep/
https://www.zoomit.ir/tag/kia/
https://www.zoomit.ir/tag/kia/
https://www.zoomit.ir/tag/lexus/
https://www.zoomit.ir/tag/lexus/
https://www.zoomit.ir/tag/nissan/
https://www.zoomit.ir/tag/nissan/
https://www.zoomit.ir/tag/subaru/
https://www.zoomit.ir/tag/subaru/
https://www.zoomit.ir/tag/suzuki/
https://www.zoomit.ir/tag/suzuki/
https://www.zoomit.ir/tag/toyota/
https://www.zoomit.ir/tag/toyota/
https://www.zoomit.ir/tag/aston-martin/
https://www.zoomit.ir/tag/aston-martin/
https://www.zoomit.ir/tag/mclaren/
https://www.zoomit.ir/tag/mclaren/
https://www.zoomit.ir/tag/honda/
https://www.zoomit.ir/tag/honda/
https://www.zoomit.ir/tag/seat/
https://www.zoomit.ir/tag/seat/
https://www.zoomit.ir/tag/tesla/
https://www.zoomit.ir/tag/tesla/
https://www.zoomit.ir/tag/ferrari/
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 The King of Comedy تا The Fighter از
با  خنده دار  اکشنی  راسل،  او.  از دیوید  پرستاره  درامی 
بازی جونا هیل، یک دارک کمدی فوق العاده به کارگردانی 
از  موزیکال  و  رمانتیک  اثر  یک  و  اسکورسیزی  مارتین 

دنیای سینمای کالسیک. همراه زومجی باشید.
مثل همیشه، چهار ساخته در ژانرهای درام، اکشن، کمدی 
و فیلمی از سینمای کالسیک را زیر ذره بین می بریم و در 
آخر، به توصیف اجمالی یکی از محصوالت در حال اکران 
سینمای ایران می پردازد. کارمان را با صحبت کردن در باره 
فیلمی به کارگردانی دیوید او. راسل و بازی ایمی آدامز، 
کریستین بیل و مارک والبرگ آغاز می کنیم. یکی دیگر 
نام  به  کارگردان، شاهکاری  دوست داشتنی  درام های  از 
Silver Linings Playbook، است  و از دست  دادنش 
اشتباهی بزرگ به حساب می آید. بعد از این اما به سراغ  
The Watch خواهیم رفت که بازیگران شناخته شده ای 
مثل بن استیلر، وینس وان و جونا هیل در آن حضور دارند.  
 Singin’ و The King of Comedy  درباره سپس، 
in the Rain که به ترتیب کمدی سیاهی به کارگردانی 
مارتین اسکورسیزی، نقش آفرینی رابرت دنیرو و موزیکال 
سال  پنج  و  شصت  گذشت  از  بعد  حتی  که  پراحساسی 
از اکرانش، می توان آن را فیلمی الیق تماشاخطاب کرد، 

صحبت می کنیم.

The Fighter

زندگی  حقیقی  داستان  روایت کننده    ،The Fighter
کمک  به  که  است  وارد  میکی  نام  با  ایرلندی  بوکسوری 
برادر ناتنی خود، توانست مقام قهرمانی این مسابقات در 
وزن خود را به دست بیاورد. میکی با بازی مارک والبرگ، 
در عین شکست خوردن های مداوم در رینگهای رقابتهای 
دیکی  یعنی  بزرگ تر خود  برادر  از  الگوبرداری  با  بوکس، 
که کریستین بیل نقش آفرینی او را برعهده داشت است و 
بعد از مواجهه با دختری به نام چارلن، تصمیم می گیرد 
زندگی خود را تغییر بدهد و تبدیل به انسان الیق احترام 
ایمی  عالی  اجرای  سبب  به  که  چارلن  بشود.  موفقی  و 
قابل  ویژگی های  از  پرشده  کاراکتری  به  تبدیل  آدامز، 
آنکه  برای  به میکی  پندارانه شده است،  درک و هم ذات  
همین  به  و  می دهد  انرژی  کند  پیدا  را  خودش  مجددا 

سبب، میکی با روی آوردن جدی تر به برادر ناتنی اش دیکی، تصمیم به 
شرکت دوباره در مسابقات بوکس می گیرد. این موضوع که در ادامه با 
همراهی مابقی اعضای خانواده  او نیز همراه می شود، طوری زندگی اش 
زندگی،  از  راضی  نه چندان  کارگر  یک  از  وی  که  می دهد  تغییر  را 
تبدیل می شود به مبارزی که جرات جنگیدن دوباره را پیدا کرده است. 
او. راسل و  از جنس خاص سینمای دیوید  برآمده  به کلی  ایده ای که 
نگاه امیدوارانه، خاص و هیجان انگیز او به زندگی کردن است. داستان 
با  خواسته های شان  به  آدمها  رسیدن  نحوه   به  راجع  که  همان قدر  اثر، 
انسانهای شکست خورده ای هم که  به  پایان ناپذیر حرف می زند،  تالش 
می خواهند با تشویق نزدیکان شان آنها را به موفقیت های از دست رفته  
خود برسانند نیز، می پردازد. کیفیت فوق العاده باالی اجراهای حاضردر 
توانایی های  اوج  نقاط  از  برخی  گوناگونی،  مناظر  از  تمامی شان  اثر، 
احساسی  فضاسازی هایی  می کشند.  تصویر  به  را  اصلی شان  ستاره های 
قوی و دیالوگ نویسی های راضی کننده، جزوی از اصلی ترین نقاط قوت 
فیلم به شمار می روند. قدرت تصویر سازی های فیلم، به طور موازی، هم 
وامدار قاب بندی های زیبای راسل است و هم به طرز انکارناپذیری، بعضا 
بوکس محور  فیلم های  توسط  ساخته شده  کهن  کپی کردن  الگوهای  با 
 The قدیمی تر، شکل گرفته است. به خاطر همه  اینها ، باید پذیرفت که
Fighter، محصول سینمایی بی اشکالی نیست ولی یقینا آن قدر خوب 
هست که مثل خیلی از فیلمهای خوب دیگر کارنامه  کارگردانش، لیاقت 

تماشا شدن را یدک بکشد.

The Watch
فیلمی که سث روگن یکی از نویسندگانش باشد و اشخاصی چون جونا 
از شخصیت های  فارغ  حتی  همگی  که  وان  وینس  و  استیلر  هیل، بن 
فیلمهای شان، همیشه متدهای ثابت و سرگرم کننده ای برای خنداندن 
ابدا  اگر  بدهند، حتی  را شکل  بازیگرانش  اصلی  دارند، گروه  مخاطبان 
ساخته  سینمایی الیق ستایشی هم خطاب نشود و از اشکاالت سینمایی 
گوناگون پرشده باشد، خیلی از تماشاگران را به اندازه  کافی می خنداند 
و The Watch، دقیقا فیلمی با همین خصوصیات است. داستان گویی 
برای  تالش  پایه   بر  تنها  و  تنها   ،The Watch شخصیت پردازی و 
خنداندن مخاطب جلو می رود و ابدا خود ایده  داستانی فیلم که مرتبط 
با تالش چند آدم با مشکالت مختلف برای حل یک پرونده  قتل است 

یا روایت فیلم یا شخصیت پردازی های آن، جایی برای تعریف ندارند.
آدم های دنیای The Watch کاراکترهای تک بعدی و بامزه ای هستند 
که صرفا از ویژگی های شخصیتی شان برای خلق موقعیت های خنده آور،  
بخوبی بهره می برند. به طوری که در اکثر ثانیه ها بازیگران شان خیلی خیلی 
جلوتر از کاراکترهای نوشته شده در فیلم نامه، )از نگاه مخاطب( به عنوان 

The Fighter

در این ماه چه 
فیلمی ببینیم؟ 

https://www.zoomg.ir/2018/9/11/286425/movies-to-watch-in-the-weekend-57/
https://www.zoomg.ir/2018/9/11/286425/movies-to-watch-in-the-weekend-57/
https://www.zoomg.ir/tag/iran-cinema-news/
https://www.zoomg.ir/tag/amy-adams/
https://www.zoomg.ir/tag/mark-wahlberg/
https://www.zoomg.ir/tag/christian-bale/
https://www.zoomg.ir/tag/silver-linings-playbook/
https://www.zoomg.ir/tag/robert-de-niro/
https://www.zoomg.ir/tag/martin-scorsese/
https://www.zoomg.ir/tag/seth-rogen/
https://www.zoomg.ir/2018/8/21/285500/movies-to-watch-in-the-weekend-54/
https://www.zoomg.ir/2018/8/21/285500/movies-to-watch-in-the-weekend-54/


 The پیوستگی عدم  می شوند.  شناخته  فیلم  اصلی  شخصیت های 
Watch در روایت داستانی با سبک مشخص، کارگردانی کامال معمولی 
اثراست. این حقیقت که فیلم بعضی مواقع بیش از حد خودش را جدی 
گرفته است. باعث می شود مخاطبانی که به دنبال کمدی های محترم و 
سطح باال می گردند، دلیلی برای دیدن The Watch نداشته باشند. اما 
اگر صرفا می خواهید در این ماه نود دقیقه از زمانتان را به خندیدن به 
اختصاص  فیلم  بازیگران یک  پراغراق  اجراهای  و  لحظه ای  شوخی های 

بدهید، »نگهبان« احتماال شما را ناامید نمی کند.

Singin’ in the Rain
تماشاگران حرفه ای تر  که هم  است  فیلمی   ،Singin’ in the Rain
هم  و  می کنند  بررسی  جدیت  با  را  کالسیک  سینمای  که  آنهایی  و 

طرفداران آثار موزیکال، باید برای دیدنش وقت بگذارند
اصوال فیلمهایی که می خواهند در سینما به خود سینما بپردازند، اگر 
نگاه خاص و راضی کننده ای به موضوعات داشته باشند و از پس روایت 
داستان در ژانر خود به شکل ایده ال بربیایند، هرگز خسته کننده نخواهند 
شد و تا مدت های طوالنی، دیدنی به نظر می رسند. چیزی که مثال در 
 )Cinema Paradiso( »جهان درامهای سینمایی با »سینما پاردایزو
 Singin’ in the ،موزیکال ژانر  فیلمهای  در  و  اثبات شد  همگان  به 
به  متعلق  فیلمی  می آید.   حساب  به  آن  نماینده   اصلی ترین   Rain
دوران شکوه آثار موزیکال سینمایی، که درباره زمان به پایان رسیدن 
ناطق و نحوه   برای خلق فیلمهای  سینمای صامت و تالش استودیوها 
کنار آمدن مخاطبان، تولیدکنندگان و بازیگران با آن، قصه می گوید و 
پرشده از ترانه های به یاد ماندنی و سکانس های جذاب و فراموش ناشدنی 
تصویر  به  را  صامت  فیلمهای  زمان  درخشان  هنرمند  دو  فیلم،  است. 
می کشد که یکی از آنها پس از شروع دوران سینمای ناطق، به خاطر 
صدای بدش به مشکل می خورد و فاصله ای با از دست دادن شانسش 
برای درخشیدن روی پرده های نقره ای، ندارد. این موضوع در پیوند با 
که  تازه ای  دختر  و  هنری اش  زوج  و  او  مابین  حاضر  احساسی  مسائل 
فعال سینمایی  آورده است، )مسائلی که هر  به دست  را  گویا قلب وی 
بعد از شروع دوران جدید هنر هفتم با آنها مواجه می شود( و مواردی 
از این جنس، دست مایه های اصلی فیلم برای روایت داستانش هستند. 
معناسرایی های  و  تفکرات  با  اثر،  فیلم نامه   در  حاضر  پیرنگ های  غالب 
قابل فهمی پیچ وتاب خورده اند و داستان گویی  پیچیده و در عین حال 
فیلم نیز آن قدر خاص جلوه می کند که ممکن است مخاطب از شدت 
مشغول شدن به درک شیرینی های آن، به طور کلی از توجه به مسائلی 
چون شخصیت پردازی های ساده و زیبا و فلسفه سرایی های معر  که  ساخته  
 Singin’ in the که خالصه  بماند.  باز  کلی،  جین  و  دانن  استنلی 

 ،Rainفیلمی است که هم تماشاگران حرفه ای تر و آنهایی که سینمای 
کالسیک را با جدیت بررسی می کنند و هم طرفداران آثار موزیکال، باید 
برای دیدنش وقت بگذارند. وقت خواستنی و جذب کننده ای که آورده های 
لذت های  آن،  از  باالتر  و  داد  خواهد  مخاطبان  تحویل  را  زیادی  بسیار 

بخصوصی را تقدیم مان می کند.

The King of Comedy
از عناصر تصویری به  فیلم با شخصیت پردازی های فوق العاده و استفاده 
بهترین شکل ممکن، ذهن خیلی از تماشاگرانش را تا مدتها به تسخیر 

خود درمی آورد
سینمای  دیگر  دوست داشتنی  آثار  از  یکی  عنوان  به  کمدی«،  »پادشاه 
از  خیلی  آرزوهای  و  رویاها  دل  به  زدن  حکم،  اسکورسیزی،  مارتین 
و  دارند  اسطوره ای  که  افرادی  تمامی  دارد.  را  دنیا  سرتاسر  آدم های 
او، دیدنش، داشتن امضایش  با  آرزوی رسیدن به جایگاه وی، همکاری 
یا هزار مدل چیز دیگِر مرتبط با وی، بخشی از اصلی ترین خواسته های  
یکی  فیلمش  در  اسکورسیزی  مارتین  می شود.   محسوب  زندگی شان 
برترین  از  یکی  و  لوئیس  جری  یعنی  تاریخ  اسطوره ای  کمدین های  از 
او  کرد.  همبازی  یکدیگر  با  را  دنیرو  رابرت  یعنی  دورانها  بازیگران همه  
برای  آرزویش  از شدت جدیت  که  را  پاپکین  روپرت  نام  با  فردی  قصه 
نزدیک شدن به اسطوره  خود،  یعنی جری النگ فورد، اقدام به آدم ربایی 
و دزدیدن او می کند را تعریف کرده است. قصه ای با اشاره به زشتیهای 
اسطوره سازی به کمک رسانه ها که یک دارک کمدی فوق العاده با لحظاتی 
فوق العاده  شخصیت پردازی  دلیل  به  و  می بخشد  شکل  را  تفکر برانگیز 
از  خیلی  ذهن  ممکن،  شکل  بهترین  به  تصویری  عناصر  از  استفاده  و 
 The تماشاگرانش را تا مدتها به تسخیر خود درمی آورد.  روایت پراغراق
King of Comedy، شاید در قامت واقع گرایانه ترین تصویر از تفکرات 
بسیاری از بینندگان آن ظاهر شود و بسختی می توان آدمی را یافت که 
امیال و خواسته هایی که  با  برای مدتی مشخص در زندگی اش،  حداقل 
باشد.  آنها دست وپنجه نرم می کند، روبه رو نشده  با  اثر  شخصیت اصلی 
دی  فیلم نامه  حساب شده پل  اصلی،  نقش آفرین های  هنرمندانه   بازیهای 
  The،زیمرمن و کارگردانی دیدنی و الیق بررسی مارتین اسکورسیزی
King of Comedy را تبدیل به فیلمی ماندگار کرده اند که بر روی 
کمدی های سیاه و تکان دهنده بیشتر دیده شده  بعد از خودش هم تاثیرات 
از نظر ارزش سینمایی،  خارق العاده ای گذاشته است و به همین سبب، 

جایگاه بسیار باالیی دارد.

The King of Comedy

Singin’ in the Rain The Watch

https://www.zoomg.ir/tag/cinema-paradiso/
https://www.zoomg.ir/tag/cinema-paradiso/


پشت دیوار سکوت

»پشت دیوار سکوت« به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و نویسندگی 
او در کنار سحر جعفری جوزانی، داستان مددکاری اجتماعی با نام ستاره 
ایدز در  با محوریت بررسی مسئله بیماری  را روایت می کند. قصه  فیلم 
جامعه پیش می رود و سعی می کند نگاه اجتماعی و نه چندان پیچیده ای 
به مشکالت دارندگان این بیماری برای زندگی کردن و ارتباط داشتن با 
دیگران بپردازد.  فتح اهلل جعفری جوزانی و محمد خزراعی، تهیه کنندگان 
پاکدل،  حسین  پورحسینی،  پرویز  چون  اشخاصی  و  هستند  فیلم  این 
سیامک  نجومی،  سمیه  فراهانی،  شقایق  درویش،  آرمان  تارخ،  امین 
صفری، سیما تیرانداز، محمدرضا شریفی نیا و سحر جعفری جوزانی، گروه 
از  دیگر  یکی  سکوت«،  دیوار  »پشت  می دهند.  تشکیل  را  آن  بازیگران 
فیلمهای اجتماعی سینمای کشورمان در سالهای اخیر است، که بیشتر 
به نگاهی سطحی به یک مسئله  ناراحت کننده در سطح جامعه می پردازد 
و سعی می کند با استفاده از سکانس هایی شاید نه چندان مرتبط با خط 
اصلی داستان خود، تماشاگر را تا انتها، پای فیلمنامه اش نگه  دارد. هرچند 
مورد  برآورده کردن خواسته   در  یقینا  که  نیست  آن  معنی  به  این  قطعا 

اشاره، موفق نیز می شود.

https://www.zoomg.ir/



Studio Photobook

(514)984-8944

 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

 پاسپورتى و پرسنلى، تصویربردارى تبلیغاتى از امالك و منازل و
 عکسهاى 360 درجه،آموزش عکاسى، تهیه آلبوم دیجیتال، ترمیم

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 

Channel 47.1 Atenna Bell Satellite 232 (SD)
1034 (HD)

Channel 294 (HD)

Channel 204238 (SD) / 838 (HD)Bell Fibe 208, 216 (SD)
1208, 1216 (HD)

یکشنبه: (جدید)       18:00
دوشنبه:                  16:00
سه شنبه:                      09:00
چهارشنبه:                   23:00
جمعه:                          21:00

:زمان پخش

BellShawاستان کبک و از طریق ماهواره هاى        و
 در سرتاسر کانادا و از طریق اینترنت در سرتاسر دنیا پخش میگردد.

 برنامهى تلویزیونى آوا بوسیله شبکه          در سرتاسر
TELEVISION



فال ماه اکتبر ۲۰۱۸

متولد فرودین )21 مارس–  1۹ آوریل(
و  کرده  برآورده  بودن  مستقل  برای  را  خود  نیاز  ماه،  این  در  قطع  بطور  شما 
مکالمات،  می دهید.  توسعه  مشارکت  و  روابط  در  بخصوص  را  خودآگاهی خود 
مباحثات و پیدا کردن یک مربی همگی حل خواهد گردید. صحنه کاری شما 

خوشایند است. گرایش افراطی خود را نسبت به غذا و نوشیدنی تماشا کنید. 
در انتهای این ماه، شما خواهید توانست رابطه عشقی خود را بیابید. پس از نیمه 
ماه، ذهن شما میخواهد موضوعاتی را شدیدا بررسی کرده و به حقایق معنوی 
عمیق نفوذ کند. بعد 22 ام ماه، شما ممکن است مرگ برخی جنبه های شخصی 

خود را تجربه کنید.  
بعد از 24 ام ماه،مطمئن شوید گروه ها و دوستی هایی که با آنها در ارتباط هستید 
ارزش این را خواهند داشت که برایشان زمان و انرژی بگذارید. مطمئن شوید که 
با افراد همفکر خود در ارتباط هستید. 27 ام ماه شما را آگاه خواهد نمود تا به 

موارد مالی و ارزشهای مالی خود در حال حاضر توجه نمایید.  
متولد اردیبهشت )2۰ آوریل-  2۰ می(

توانایی شما در مورد مجرب بودن و تولیدکنندگی در زمینه کاری شما آزمایش 
میشود. فشار کاریتان ممکن است دو برابر شود. منتظر فرصتهای زیادی برای 

پیشرفت در طی این ماه باشید. وضعیت سالمتی شما در این ماه عالی است. 
پیگیریهای خالقانه و رومانتیک شما بسیار زیاد می شود، اما در پایان ماه، تمرکز 

شما بر افزایش همکاری همکاران و کارفرمایان خواهد بود.
پانزدهم ماه با  شروعی با اشتیاق و بررسی ارتباطاتتان در روابط و مشارکتتان 
همراه خواهد بود. بعد از 24 ماه، شما ممکن است با مسائل معنوی در زمینه 
کاری خود روبرو شوید و یا تصمیم بگیرید که حرفه شما در حال حاضر مناسب 
نیست. 27 ماه برای شما اشراقی در مورد برخی مسائل شخصی به همراه می آورد.

متولد خرداد )21 می- 2۰ جون(
بازی کردن می یابید. فرمانده کشتی  این ماه شما خودتان را در حال و هوای 
یا  و  خالقیت  عاطفی،  مسائل  بین  تا  است  کار  حال  در  مداوم  درونتان  کروز 
پیگیریهای هیجان انگیز انتخاب کند. شما مشغول تغییر دکوراسیون خانه و یا 

پذیرای مهمانان می باشید. 
در آخر این ماه، شما واقعا حال و هوای بسیار خوبی خواهید داشت. ماه نو در 
سیزدهم ماه، زمان خوبی برای شروع پروژه های خالقانه جدیدی است که توانایی 
درگیر  کارهای ذهنی  با  ماه،  پانزدهم  از  استفاده می نماید. پس  را  هنری شما 

خواهید بود و توجه بیشتری به جزئیات خواهید نمود.
روابطتان با همکاران و کارفرمایان افزایش خواهد یافت. به رژیم غذایی جدیدی 
برنامه غذایی حساسی است. پس  برای شروع  توجه خواهید کرد. زمان خوبی 
با آگاهی و حقیقت معنوی  ارتباط  برای  از 24ام ماه، عالیق شما ممکن است 
برخی مسائل  برای شما هوشیاری در مورد  ماه  برانگیخته شود. 27ام  باالتری 

احساسی یا معنوی به همراه می آورد.
متولد ماه تیر )21 جون - 22 جوالی(

در این ماه، با افراد زیادی مالقات دارید، گفت وگوهای نوستالژیک، بحثهای زنده، 
بازسازی و تعمیرات ساختمانی همگی در سناریوی این ماه شما نوشته شده است.

ارتباطات دقیق و سنجیده خوب، گرایش به افراط زیاد در خوردن و نوشیدن را 
برایتان متوقف می کنند. اختالفات خانوادگی شروع به حل و فصل خواهند شد. 
ماه نو در سیزدهم ماه، زمان خوبی برای شروع یک پروژه خانوادگی یا افزایش 

امنیت شماست.
پس از نیمه ماه، شما شروع به بیان افکار خود می کنید و آنها را برای دیگران 
بصورت احساسی بیان می دارید. فعالیتهای ذهنی، شما را بخود مجذوب می کند. 
بعد از 24 ام ماه، شما بار دیگر صحنه های پنهان زندگی را کشف خواهید نمود. 
27 ام ماه برای شما روشنگری اهداف و رویاهای شخصی شما را به همراه خواهد 

داشت و همچنین سبب می گردد شما فعالیتهای گروهی انجام دهید. 
متولد مرداد )23 جوالی- 22 اوت(

دنیا از شما می خواهد که از نیازهای درونیتان برای بیان خالقانه خود استفاده 
کنید و در محیطی که هر روز در آن زندگی می کنید تحسین گردید. سرعت 
روتین زندگی شما مطمئنا سریعتر خواهد گردید. برنامه ها و اهداف آینده شما 

بزرگتر و گسترده تر خواهد گردید. 
ارزشهای شخصی خود را بررسی کنید، خرید کنید و به زیبا کردن خود بپردازید 
تا زمانیکه عشق را در دنیای هرروزه خود بیابید. از کدامیک از شما درخواست 

ازدواج خواهد شد؟
بعد از نیمه ماه، افکارتان بسمت خانواده و نقطه امن درونتان خواهد بود. بعد 
و  روابط  به  واقعگرایانه  بصورت  که  کنید  احساس  است  ممکن  ماه،  ام   24 از 
مشارکتهای خود نگاه می کنید. برخی ممکن است کیفیت معنوی باالتری بیابند. 
تصویر  یا  و  می کند  هوشیارتر  حرفه  در  مسائلی  به  نسبت  را  شما  ماه،  ام   27

عمومی که شما آرزو دارید را به تصویر می کشد.
متولد شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

شما از استعداد درونیتان برای تحلیل و بررسی امور مالی و از توانایی خود برای 
کسب درآمد و ارزشهای شخصیتان استفاده خواهید کرد. برای مواقع غیرقابل 

پیش بینی حتما به اندازه کافی پول کنار بگذارید. 
فرصتها و موقعیتهای مالی برایتان بوجود خواهد آمد. جلوی ولخرجی خود را 
بگیرید. سیزدهم ماه، زمان خوبی برای شروع پروژه هایی است تا درآمد خود را 

افزایش دهید. 
را  خود  ارتباطات  قدرتمندی،  بطور  خود  روزانه  محیط  در  ماه،  نیمه  از  پس 
پیگیری خواهید نمود. بعد از 24 ام ماه، شما تشخیص می دهید که آگاهی و 
حساسیت خود را نسبت به جسمتان باالتر ببرید. 27 ام ماه، نیازتان برای یک 

استراحت کوتاه را احساس خواهید کرد.  
متولد مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

تولدتان مبارک! چه نشانه ها و روزهای خوب و با انرژی برایتان وجود دارد. شما 
در مرکز صحنه قرار دارید و ارتباطات زیادی برایتان برقرار است. 

در این ماه، موقعیت ها و شانس های فوق العاده ای برایتان وجود دارد. خوشبختانه 
پروژه های خالقانه ای را آغاز می کنید. شما انرژی فوق العاده و شگفت انگیزی تا 
اواسط نوامبر در اختیار دارید. پس از نیمه ماه، شما موارد مختلفی چه مادی، چه 
معنوی و چه روحی را عمیقا بازبینی خواهید نمود. بعد از 22 ام ماه، ارزش های 
بررسی  را  نیازهای خودتان  آیا شما  دارد.  بررسی  به  نیاز  و شخصی شما  مالی 

می کنید یا نیازهای دیگران را؟    
یک رابطه رومانتیک الهام بخش یا پروژه ای در 27 ام ماه برایتان آغاز می شود. 
ماه  ام  برایتان در 27  و برخی مشکالت شخصی عمیق  مالیات  و  مالی  مسائل 

روشن خواهد شد. پایان ماه، ظاهرتان را برای بهتر شدن تغییر خواهید داد.
متولد آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

آیا احساس می کنید که شبیه آتشفشانی در حال انفجار هستید؟ حساسیت و 
تحریک پذیریتان افزایش می یابد. خودتان را با برخی تمرینات فیزیکی و روحی 

درگیر کنید تا خود را از استرس رها نمایید. 



رویدادهای هنری مونترال در ماه سپتامبر

تا اکتبر سال آینده، شما یک فرشته نجات بر روی شانه خود دارید. این ماه، زمان 
گروهی  فعالیت های  در  است.  آرزوهایتان  و  اهداف  پیگیری  برای  خوبی  بسیار 
شرکت کرده و زمان بیشتری را با دوستان خود بگذرانید. بعد از نیمه ماه، آنچه 
را که از ماه گذشته در ذهنتان بوده با دیگران در میان می گذارید.  مسائل تاریک 

و ناواضح خانوادگی شما بعد از 24 ام ماه روشن می شود. 
متولد آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

می باشد.  زندگی  در  آرزوهایتان  و  اهداف  پیگیری  برای  عالی  زمانی  ماه،  این 
زمانی بسیار خوب برای شرکت در فعالیت های گروهی و گذران زمان بیشتری با 
دوستان و پیدا کردن دوستان جدید می باشد. ماه جدید در سیزدهم ماه، زمان 
خوبی برای شروع پروژه ای در زندگیتان است. پس از نیمه ماه، مدیتیشن به شما 
بیشتری  ارتباط  باورها و جنبه های روحی خود  با  تا  بخوبی کمک خواهد کرد 
داشته باشید. بعد از 22 ام ماه، شروع به ارتباط با ذهن ناخودآگاه خود می کنید. 
گردید.  آماده  جدیدی  سال  برای  تا  است  تغییر  و  دوره  برای  زمانی  ماه  این 
به سالمتی  نگرانی های مربوط  به کارهای روزمره و  انقالبی مربوط  ام ماه،   27
که  می آید  بوجود  رومانتیکی  روابط  و  عالیق  برایتان  ماه،  پایان  می آید.  بوجود 
ممکن است از سمت دوستتان باشد. در این ماه بخصوص در پایان ماه، برایتان 

پاداشهای عالی وجود دارد و حتما تمام سعی و تالش خود را بکنید. 
متولد دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه(

این  می کند.  دریافت  کیهان  از  فراوانی  انرژی  ماه،  این  در  شما  تصویرعمومی 
در  می خواهید.   که  است  آن چیزی  مورد  در  دوباره  ارزیابی  برای  زمانی  ماه، 
این ماه بخصوص در پایان ماه، برایتان پاداشهای عالی وجود دارد و حتما تمام 
سعی و تالش خود را بکنید. ماه نو در سیزدهم ماه، فرصت خوبی برای شروع 
و برنامه ریزی پروژه های جدیدی است تا حرفه و تصویر عمومی خود را گسترده 
با دوستان و  ایده هایتان را بطرز مستقیم  از نیمه ماه، شما عقاید و  کنید. بعد 
گروه های اجتماعی مطرح خواهید کرد. بعد از 24 ام ماه، حس ارزش گذاریتان در 
سطح باالتری قرار خواهد داشت. در 27 ام ماه، تالشهای رومانتیک و خالقانه ای 

خواهید داشت. 

متولد بهمن )2۰ ژانویه- 1۸ فوریه(
برقرار  ماه  این  در  برایتان  باالتری  و تحصیلی  فلسفی  ایده های  و  زیادی  انرژی 
است. این ماه زمانی برای پیگیری دوره مطالعاتی، یک سفر خارجی یا ارتباط 
و تعامل با افراد خارجی می باشد تا به این ترتیب دید جهانی خود را گسترده تر 

کرده و نیاز درونیتان را پرورش داده و تغییرات اجتماعی خلق کنید.       
پس از سیزدهم ماه، شانس این را خواهید یافت تا فعالیت های جدیدی را در 
این زمینه ها شروع نمایید. اکثر اوقات در این ماه، شما ممکن است خودتان را 
در شما  زیادی  که هیجان  عاطفی  برخوردهای  برای  اشتیاق شدیدی  در حال 

برمی انگیزد بیابید. 
با  یا  دارید  نفس گیر  با چشم اندازی  مکان هایی  برای  زیادی  اشتیاق  ماه،  پایان 
فردی خارجی برخورد خواهید داشت که قلبتان را تسخیر می کند. بعد از نیمه 
ماه، شما در حال فکر کردن عمیقی در مورد موضوعات شغلی یا چهره عمومیتان 
هستید. ممکن است بعد از 24 ام ماه، حس دلسوزی بیشتری نسبت به دیگران 

داشته باشید. 
متولد اسفند )1۹ فوریه- 2۰ مارس(

اکنون شما به پیگیری خواست روحی خود برای تغییر انسانیت به سطح باالتری 
از حضور ادامه می دهید. چه زمان خوبی برای بیرون آمدن از خواب زمستانیتان 
است با انرژی زیادی که در زندگی شما موجود است. بنظر می رسد ممکن است 
اندکی بوسیله دیگران پس زده شوید. این ماه زمانی برای بررسی هرآن چیزی 

است که نیاز به جواب دارد. 
آنها را خیلی بررسی خواهید نمود.  به آرامی به پیش می رود و شما  روابطتتان 
برای  زیادی  اشتیاق  ماه، شما  پایان  مسائل بصورت دوستانه حل خواهد شد. 
برخوردهای صمیمانه نزدیکی دارید. پس از نیمه ماه، شما به راه هایی که دیدتان 
را عمیقا نسبت به زندگی و کیهان تغییر می دهد فکر می کنید. پس از 24 ام ماه، 
در مورد بازبینی آنچه در زندگی معنویتان وجود دارد از خود سؤال خواهید کرد. 
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