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با ویروس کرونا چقدر نقش آفرین بوده اند.  بر کسی پوشیده نیست که صاحبان رسانه و روزنامه نگاران در سال گذشته در دنیای مجازی در حوزه مقابله 
اطالع رسانی شفاف، مستمر و صادقانه در این خصوص بدون تالش این عزیزان ممکن نبود. از همگی آنها صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و برایشان آرزوی 

موفقیت دارم. 

شاید برای قشر جوان و همچنین کسانی که آشنایی و سطح تسلطشان با نحوه کارکرد فناوری های نوین مانند گوشی های هوشمند باالست و همچنین به 
خاطر ارتباط زیادشان با این فناوری و عادت به حضور زیاد در فضای مجازی، سخن گفتن از لزوم حضور مطبوعات کاغذی معنی چندانی نداشته باشد. اما 

باید پذیرفت که برای بخشی از جامعه، رسانه هنوز یعنی روزنامه و شکل فیزیکی آن. 

بر این اساس و ضمن آنکه هنوز هم برای عدۀ زیادی از مردم بخش عمده ای از وجاهت اطالعات، به مکتوب بودن آن است، می توان تصور کرد که حضور 
نسخه های چاپی روزنامه می تواند موید اقبال مخاطبان و دسترسی آنان به اطالعات به شیوه مطلوب و مورد وثوقشان باشد.

حضور روزنامه ها در شرایط عادی نمودی از آزادی بیان و تکثر آراء و در شرایط بحرانی همچون امروز، نشانه ای از احترام رسانه ها به مخاطبان برای دسترسی 
آسان آنها به اطالعات شفاف و معتبر است.

مجله رمی نیز پس از وقفه ای دوباره به میدان بازگشته است تا رسالت خود را در جامعه فارسی زبانان مونترال ایفا نماید. از ماه جوالی ۲۰۲۱،  مجله رمی در 
قالب فصلنامه در خدمت خوانندگان عزیز خواهد بود. امید است که با حمایت شما در راستای جدیدی که قدم نهاده ایم موفق شویم و شما مخاطبان گرامی 
در ماه های اکتبر)فصل پاییز(، ژانویه )فصل زمستان(، اپریل)فصل بهار( و جوالی )فصل تابستان( پذیرای ما با اطالعات و مقاالت مفید در زمینه هنر، علم و 

دانش و سالمت روح و جان باشید.

با آرزوی سالمتی و سپاس از حمایت های بی دریغ شما

علیرضا فخاریان )مدیر مسئول فصلنامه ر می(

 سخنی با خوانندگان و همراهان همیشگی:
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(Jazz) زمان پیدایش ژانر موسیقی جاز
موسیقی جز یا جاز )Jazz( در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 
 در میان آمریکاییان آفریقایي تبار در نیواورلئان در آمریکا شکل گرفت. 

(Jazz) سازهای مهم ژانر موسیقی جز
برخي سازهای مهم مورد استفاده در سبک جز عبارتند از: ساکسیفون، 
 ترومپت، ترامبون، پیانو، ساز گیتار، ساز گیتار باس، درامز، کنتر باس.
جز  سبک موسیقی  معروف  هنرمندان  برخي 

(Jazz)
جلي رول مورتون، کلمن هاوکینگ، لوئیس آرمسترانگ، بیلي هالیدي، 
وایت، کرمیت  مایکل  مالیس دیویس،  جان کولتران، نت کینگ کول، 
 رافینز، دیزي گیلسژاي، الیس مارسالیس، وینتون مارسالیس، نورا جونز؛ 

(Jazz) شاخصه هاي اصلي ژانر موسیقی جاز
اگر چه جاز )Jazz(، از ابداعات آمریکاییان آفریقایي تبار در اوایل قرن 
call and re� )بیستم است. برخي ویژگي هاي آن همانند ندا و پاسخ 

sponse(، بداهه نوازي، به کارگیري عناصري از موسیقي غرب؛ ریشه در 
سنت هاي موسیقیایی قبل از آن دارد. این سبک موسیقي تأثیراتي از رگتایم 
)ragtime( )جمالت موسیقیایي با ریتم سنکوپ شده(، سبک بلوز و 
 گروه هاي موسیقي نوازنده در مراسم هاي ترحیم در نیواورلئان داشته است.

(Jazz) موقعیت مکاني ژانر جز یا جاز
دارد. رواج  آفریقایي تبار  آمریکایي های  بین  در  موسیقی  سبک   این 

(Jazz) ژانرهاي زیرمجموعه ژانر
 ،)jazz ballad( بالید  جز   ،)exotica( اکسوتیکا  جز،  اسید 
 ،)lounge( النج  جز،  التین   ،)jazz fusion( فیوژن  جز 
سوینگ   ،)smooth jazz( جز  اسموس   ،)ragtime( رگتایم 
)R&B(؛    بي  اند  آر   ،)Blues( بلوز  جز،   جیپسي   ،)swing( 

جاز  موسیقی  سبک  درباره   جذاب  واقعیت هایی 
(Jazz)

شاید سبک موسیقی )Jazz( تنها ژانر موسیقی بی کالم باشد که نوازنده 
را ترغیب می کند تا نتی مشابه و یکسان را شبی به دنبال شب دیگری 
تکراری  ظاهر  به  و  یکنواخت  نت های  این  نواختن  از  اتفاقا  و  بنوازد 
با برخی  حسابی لذت ببرد. در ادامه این مطلب قصد داریم تا شما را 
از واقعیت های جذاب در مورد سبک موسیقی )Jazz( آشنا کنیم که 
کامال  وجودشان  از  و  شنیده اید  آنها  مورد  در  کمتر  کنون  تا  احتماال 
بی خبر بوده اید،  اگر از عالقه مندان سبک موسیقی )Jazz( هستید در 
ادامه با وب سایت ملودایو همراه باشید تا اطالعات جذابی در مورد این 

ژانر خاص موسیقی به دست بیاورید.

سبک موسیقی جاز )Jazz( ابتدا به عنوان یکی از زیرشاخه های سبک 
پاپ شناخته می شد!

با اینکه بسیاری با شنیدن نام سبک موسیقی )Jazz( تصور ژانری خاص پسند 
اما  این سبک موسیقی پیدا می کنند،  به  تا حدی روشنفکرمآبانه نسبت  و 
دنیای  در  ژانر  این  تاریخ  و   )Jazz( موسیقی  ریشه های شکل گیری سبک 
موسیقی بی کالم از واقعیت دیگری پرده برمی دارد. در واقع، در دهه  بیست 
اروپایی  کالسیک  افریقایی،  رگ تایم  موسیقی  سبک  ترکیب  از  و  میالدی 
نظامی سبک موسیقی  مارش های  در  کوبه ای  به همراه همنوازی سازهای 
)Jazz( در کشور امریکا ظهور کرد و به سرعت به یکی از محبوب ترین و 
شد.  تبدیل  امریکایی  باکالم  و  بی کالم  موسیقی  سبک های  پرطرفدارترین 
از کتاب گتسبی بزرگ نوشته  اسکات  شاید دلیلی محکم تر برای این ادعا 
همیشه  برای  ارزشمند  کتاب  این  در  که  باشد  نداشته  وجود  جرالد  فیتز 
محبوبیت سبک موسیقی )Jazz( را در دهه  بیست امریکا )که به دهه  جاز 
نیز مشهور است(، جاودانه کرده است. در سال ۲۰۱3 میالدی فیلمی با بازی 
لئونارد دی  کاپریو بر مبنای داستان این رمان ساخته شد که آهنگسازی آن 
را کرگ آرماسترانگ بر عهده داشت و سبک موسیقی )Jazz( یکی از اجزای 

جدایی ناپذیر موسیقی بی کالم این فیلم به حساب می آید.

موسیقی  سبک  برای  کجا  از  جاز  عنوان  نیست  مشخص  هیچ  کس  برای 
)Jazz( انتخاب شده است.

با توجه به اینکه واژه  Jazz ریشه در فرهنگ کوچه و بازار مردمان امریکا 
دارد،  صورت های گفتاری مختلفی نیز همچون Jas یا Jass نیز برای این 
 Jazz از فرضیه ها این است که لغت سبک موسیقی ثبت شده است. یکی 
داشتن  معنای  به  و  آمده است  بیس بال  ورزش  از  موسیقی  سبک  این  در 
مورد  در  نیز  دیگری  فرضیه های  است.  کار  و  ورزش  در  روحیه  جنگندگی 
عنوان Jazz وجود دارد که ادعا می کند این واژه ریشه در فرهنگ افریقایی 

نوازندگان سبک موسیقی )Jazz( دارد و به عشرت و تن آسایی اشاره دارد.

هنگام بداهه نوازی ها،  نوازندگان سبک موسیقی )Jazz( کنترل بخشی از مغز 
خود را از دست می دهند.

شده،   انجام  هاپکینز  جان  دانشگاه  استادان  توسط  که  تحقیقی  پایه   بر 
نوازندگان سبک موسیقی )Jazz( هنگام اجرای این ژانر موسیقی بخش های 
مرتبط با خودسانسوری و اعمال محدودیت در مغز خود را از کار می اندازند و 

)Jazz( معرفی سبک موسیقی جاز یا جز
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در عوض به بخش های مرتبط با بیان آزاد احساسات و عواطف اجازه  فعالیت 
بی قید و شرط می دهند. این تحقیقات ثابت کرده است که حتی گوش کردن 
به سبک موسیقی )Jazz( نیز می تواند فعالیت آزاد ذهن را تقویت کند،  چرا 
که ذهن تمایل دارد تا روحیه  آزاد هنری نوازندگان را در هنگام بداهه نوازی 

تقلید کند.

اجرای سبک موسیقی جاز )Jazz( با رفتارهای رازآمیز بسیاری همراه است.

در واقع نوازندگان سبک موسیقی )Jazz( برای اجرای بهتر در طول سالیان 
مطرح شدن این سبک موسیقی،  زبان عالئم و نشانه های خاص خود را خلق 
کرده اند که با استفاده از حرکات اعضای بدن اجرا می شود. استفاده از این 
هماهنگی  تا  می کند  کمک  نوازندگان  به  اجرا  هنگام  در  رمزآمیز  اشارات 
خود را کامال حفظ کنند و اجرایی هنرمندانه در سبک موسیقی )Jazz( به 

صحنه ببرند.

 )Jazz( موسیقی  سبک  در  قطعات  رایج ترین  از  یکی  پیانو  ساز  همنوازی 
محسوب می شود.

  ،)Jazz( موسیقی  سبک  طالیی  دوران  از  دهه  چندین  گذشت  از  بعد 
همچنان ساز پیانو یکی از اجزای جدایی ناپذیر اجرای موسیقی بی کالم یا 
باکالم محسوب می شود و در مقایسه با سایر سازها،  چه در گروه سازهای 
زهی و چه در طبقه بندی سازهای کوبه ای هنوز هیچ سازی پیدا نشده است 
سبک  در  را  نت ها  از  شنیدنی  قطعات  خلق  قابلیت  پیانو  ساز  همانند  که 

موسیقی )Jazz( داشته باشد.

سبک موسیقی جاز )Jazz( همچنان زنده و پرطرفدار و با قدرت به حیات 
هنری خود ادامه می دهد.

امروزه سبک موسیقی )Jazz( به لطف هنرمندانی همچون کندریک المار 
دوباره در فهرست آهنگ های پرفروش هر ماه مجالت و سایت های موسیقی 
شنیده می شود و به لطف موسیقی های ترکیبی می توان از سبک هایی چون 

هیپ هاپ جاز،  هات جاز و یا ورلد جاز نام برد.

سبک موسیقی )Jazz( یکی از ترکیبی ترین سبک های موسیقی به حساب 
می آید.

با توجه به اینکه سبک موسیقی )Jazz(،  سبکی آزاد و رها از قواعد دست و 

پاگیر به حساب می آید،  در طول سالیان گذشته،  تغییرات شگرفی در نحوه  
اجاری قطعات این سبک موسیقی رخ داده است. به همین دلیل نیز امروزه 
بعد از گذشته چند دهه از معرفی سبک موسیقی )Jazz( به صحنه  هنری 
سایر  با   )Jazz( موسیقی  سبک  پربار  درخت  پیوند  از  که  هستیم  شاهد 
Lat�  ،big band   ،bebop چون زیرمجموعه هایی  موسیقی   سبک های 
  acid jazz  ،free jazz  ،bossa nova jazz  ،gypsy jazz  ،in jazz

soul jazz.  به وجود آمده  است.

سبک موسیقی جز )Jazz(،  خالقیت و آفرینش را در کار افزایش می دهد، 
از استرس و فشار روحی می کاهد و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

گوش کردن به سبک موسیقی )Jazz( فرکانس های امواج مغز در طول 4 
تا 8 هرتز را فعال می کند. این طول امواج دقیقا همان امواجی هستند که 
به مغز  امواج  این  خالقیت و آفرینش را در مغز هر فرد راهبری می کنند. 
پیدا کنند.  تازه ای  راه حل های  روزه،   برای مشکالت هر  تا  کمک می کنند 
همان امواجی که ادای عبارت شیرین »یافتم«،  »یافتم« را ساده تر می کنند.

بنا بر ادعای مقاله ای تحقیقاتی که در مجله  تایم منتشر شده است،  سبک 
موسیقی )Jazz( همان تأثیر آرامش بخش را بر مغز انسان دارد که سکوت 
برای ذهن فراهم می کند. پژوهشگران معتقدند گوش دادن روزانه 3۰ دقیقه 
بهتر سیستم  کارکرد  در  توجهی  قابل  تأثیرات   )Jazz( موسیقی  به سبک 

ایمنی بدن بر جای می گذارد.

پیش از آنکه ساز ساکسیفون به عنوان یکی از سازهای رایج در قطعات سبک 
موسیقی جاز )Jazz( شناخته شود، ساز کالرینت در میان هنرمندان سبک 

موسیقی )Jazz( محبوبیت داشته است.

در آغاز معرفی سبک موسیقی )Jazz( ساز کالرینت، ساز محبوب هنرمندان 
این سبک موسیقی بود و بسیاری از هنرمندان Jazz رمز موفقیت در این 
و  این شور  نواختن ساز کالرینت می دانستند.  بر  را تسلط  سبک موسیقی 
عالقه نسبت به ساز کالرینت به حدی بود که در مراحل اولیه  استفاده از ساز 
ساکسیفون برای ساخت قطعات جاز،  بسیاری از هنرمندان مشهور این سبک 
موسیقی حاضر نبودند که با ساز کالرینت وداع کنند و ساز ساکسیفون را به 

جای آن به دست بگیرند.

هنرمندان سبک موسیقی جز )Jazz( از القاب و عناوینی بسیاری استفاده 
می کنند.

روحیه  رها و آزاد هنرمندان در سبک موسیقی )Jazz( باعث شده است تا 
از دهه  سی میالدی نوازندگان و خوانندگان این سبک را با القاب مختلفی 
از قبیل Chops  ،hipster ،jazz cats  ،alligators و Scat نام گذاری 
از  یکی  در  هنرمند  استعداد  به  القاب  و  عناوین  این  از  کدام  هر  کنند. 
بخش های این سبک موسیقی اشاره دارد و با زبان کوچه هنرمندی نوازنده 

را در اجرا تحسین می کند.
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سعید سالیانی

رضا  محمد  جناب  ایران،  موسیقی  خوانندگان  بهترین  از  یکی  یاد  به 
این  فعالیت های  پیرامون  کوتاه  جستجو  که  گرفتم  تصمیم  شجریان 
هنرمند انجام بدم. چرا تمام فارسی زبانان اعم موسیقی دان و موسیقی 
آواز  استاد  رو  شجریان  شکی  هیچ  بدون  و  متحد  و  یکپارچه   ، نادان 
در  بی رقیبی  و  بزرگ  از شجریان چنین شخصیت  چیز  می دانند؟ چه 
ایرانی ساخته  جامعه  در  تاثیرگذار  بلکه  موسیقی  نه تنها  یا  و  موسیقی 
است؟ تکنیک آواز یا انتخاب اشعار فاخر؟ موقعیت جغرافیا یا موقعیت 
تاریخی مناسب؟ مردمی بودن یا مصلحت اندیش بودن؟ مدت هاست که 
به دنبال پاسخ این سواالت می گردم البته طرح چنین سواالتی نه تنها 
برای چهره بزرگی مثل شجریان مطرح است بلکه برای تمام شخصیت 
مشهور و بزرگ مطرح می شود. اینکه چگونه یک فرد به این جایگاه در 
جامعه می رسد؟ در نتیجه در این یادداشت سعی کردم به دنبال پاسخ 

سواالتم بروم. 

شروع فعالیت
در خانواده ای مرفه و مذهبی به دنیا می آید. وی در مقاله ای، این چنین 
اظهار می کند که پدربزرگ وی از مالکین بزرگ مشهد بوده است و پدر 
خود را به عنوان یکی از قاریان مشهور آن دوران مشهد که شاگردان 
همان  از  نیز  محمدرضا  نتیجه  در  می داند.  داده است  تعلیم  را  بسیاری 
را  قرآن  خواندن  خود  پدر  کمک  به  و  خانه  محیط  در  کودکی  دوران 
آغاز می کند و تالوت قرآن با صدای او در سال ۱33۱ یعنی در سن ۱۲ 
از رادیو پخش می شود. وی تا زمان اخذ دیپلم  بار  سالگی برای اولین 
جز تالوت قرآن فعالیت موسیقی که حداقل ضبط شده و منتشر شده 
و  آموزش  در  کار  شروع  و  تحصیل  اتمام  از  پس  اینکه  تا  ندارد  باشد 
پرورش با ساز سنتور آشنا می شود. وی در سال ۱346 به تهران می رود 
و با احمد عبادی آشنا شده و در کالس های اسماعیل مهرتاش شرکت 
می کند. تا قبل از دهه پنجاه به دلیل حساسیت پدر وی بر روی وجه 

مذهب خانواده شجریان، فعالیت هنری وی با نام سیاوش بیدگانی شناخته 
می شده است.

فعالیت های هنری
اطالعات چندانی از آثار رسمی وی تا قبل از سال ۱354 در دسترس نیست 
جز اشاره ای به اجراهای خصوصی و آشنایی با موزیسین های جوان آن دوره 
با فرامرز پایور آشنا  و بعضا با جهت گیری های سیاسی متفاوت. در ۱35۰ 
نزد وی دنبال کرد. در سال  را  آوازی  و ردیف های  یادگیری سنتور  و  شد 
۱35۱ در برنامه گل ها با نورعلی خان برومند آشنا شد و شیوه آوازی سید 
حسین طاهرزاده را نزد او آموخت. از سال ۱35۲ نزد عبداهلل دوامی ردیف 
آوازی ایشان و شیوه های تصنیف خوانی را فراگرفت. در همین سال، به همراه 
حسین  فرهنگ فر،  ناصر  لطفی،  محمدرضا  همچون  هنرمندان  از  گروهی 
علیزاده، جالل ذوالفنون و داوود گنجه ای، به عضویت مرکز حفظ و اشاعه 
موسیقی به سرپرستی داریوش صفوت درآمد. در آن زمان تصنیف دارَوگ 
را که مربوط به آهنگی از محمدرضا لطفی بر روی شعری از نیمایوشیج بود 

اجرا کرد که از اولین تصنیف ها با شعر نو است. 

تالوت قرآن کشوری، رتبه  محمدرضا شجریان در سال ۱356 در مسابقه 
نخست را به دست آورد. وی در سال ۱35۷ همانند بسیاری از هنرمندان آن 
زمان همکاری خود را با سازمان های دولتی )مثل رادیو(، به  دلیل »پخش 
سایر  البته  نداد.  ادامه  کاباره ای«  فرهنگ  به  تشویق  و  مبتذل  آهنگ های 
هنرمندان )گروه های شیدا و عارف( و رئیس بخش موسیقی رادیو، هوشنگ 
ابتهاج، نیز از رادیو پس از واقعه ۱۷ شهریور به نشانه اعتراض خارج شدند. 
پس از این اتفاق محمدرضا لطفی کانون چاووش را با حمایت هوشنگ ابتهاج 
بنیان گذاری کرد. در آن زمان، محمدرضا شجریان به  همراه شهرام ناظری 
به عنوان خواننده در چند آلبوم مشترک از کانون چاووش حضور داشتند 
که بیش تر محتوای آنها، انقالبی و میهنی بود. از میان آلبوم های مشترک 
شجریان و ناظری می توان به چاووش ۲ اشاره کرد که شامل دو سرود بسیار 
معروف شب نورد )برادر نوجوونه، با صدای شجریان( و آزادی )آن زمان که 

به یاد 
           آواز           خسرو 



بنهادم، با صدای ناظری( می شد. یکی از سرودهای شناخته شده، چاووش 
6 )امروزه با نام سپیده شناخته می شود( است که مربوط به کنسرت گروه 
شیدا با آواز شجریان و به سرپرستی لطفی است و در آذر ۱358 در دانشگاه 
ملی اجرا شده که یک اجرا با محتوای انقالبی بود. جمعیت بسیاری در این 
کنسرت حضور داشتند و تصنیف معروف سپیده )ایران ای سرای امید( که 
مربوط به شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگی از محمدرضا لطفی است در 
همان کنسرت اجرا شد. البته همین اجرا و بعضا تبلیغات سیاسی در حین 
جایگزینی  سبب  نهایتا  و  شد  گروه  و  شجریان  بین  کدورت  باعث  برنامه 
شهرام ناظری به عنوان خواننده در گروه شد و شجریان از آن زمان مدتی 
در خانه به تحقیق و تدوین ردیف های آوازی پرداخته و به آموزش شاگردان 
قدیمی اش همت گماشت. وی در سال ۱358 دعای ربنا )برخی آیات قرآن 
که شجریان آنها را با صوت خوانده( و مناجات مثنوی افشاری را به صورت 
بداهه و بدون تمرین خواند، ابتدا به قصد این که به هنرجویان آموزش دهد 
اما رادیو همان اجرای  و بهترین را در ماه رمضان برای افطار پخش کنند 
خودش را پخش کرد و این دعا به مدت سی سال از اصلی ترین برنامه های 
رادیو در ماه رمضان بود. در فاصله سال های دهه ۱36۰، شجریان همکاری 
آلبوم هایی چون  آغاز کرد که حاصل آن  پرویز مشکاتیان  با  را  گسترده ای 
نوا، دستان، گنبد مینا، دود عود،  بیداد، آستان جانان، سّر عشق )ماهور(، 
جان عشاق و قاصدک بود. در این سال ها به همراه گروه عارف به سرپرستی 
مشکاتیان کنسرت هایی را در خارج از ایران اجرا کرد. از میان این آثار، آلبوم 
بیداد به خاطر متأثربودن محتویات آن از شرایط اجتماعی و سیاسی ایران در 
اوایل انقالب و دهه ۱36۰ و داشتن مضمون اعتراضی در میان عموم مردم 

مورد استقبال قرار گرفت. 

بررسی پیشینه شجریان نشان می دهد که وی یکی از پرکارترین خوانندگان 
موسیقی بعد از انقالب است. در سال های اول انقالب، جز موسیقی سنتی 
همین  و  نکردند  پیدا  را  فعالیت ها  اجازه  نوعی  به  موسیقی  ژانرهای  سایر 
فرصت خوبی بود که آثار سنتی بیش از پیش در سطح جامعه دیده و شنیده 
انقالب جز در محافلی خاص  قبل  اخر  شود. موسیقی سنتی در سال های 
ابتهاج  آغاز کار محمدرضا لطفی و هوشنگ  با  اما  نداشت  طرفدار چندانی 
در کنار آهنگسازان جوان دیگری چون حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان 
روزنه های امید برای حفظ این سبک موسیقی آشکار شد. آنان با نوآوری در 
خلق آثار و انتخاب مضامین باعث جذب شنوندگانی از نسل جوان شدند. 
که  بود  شنوندگان  تهیج   راستای  در  و  انقالبی  عمدتا  آثار  این  مضامین 
خوب به هر حال فضای عمومی جامعه چنین چیزی را نیاز داشت. بعد از 
انقالب، کنسرت های موسیقی سنتی تنها کنسرت هایی بودند که مجوز اجرا 
می گرفتند و گروه های سنتی تنها گروه هایی بودند که برای اجراهای خارج 
از کشور به کشور های مختلف اعزام می شدند. سایر موزیسین ها هم که یا 

خانه نشین شده بودند و یا از کشور خارج شده بودند. 

آهنگسازان  با  وی  آشنایی  شجریان،  برای  مناسب  تاریخی  بستر  بر  عالوه 
جوان، خالق و باسواد و به نوعی بستر جغرافیایی مناسب از دالیل پیشرفت 
است.  هشتاد  دهه  اواخر  تا  وی  هنری  فعالیت  ابتدا  از  بزرگ  خواننده  این 
به نظر و عقیده شخصی نگارنده، تنها علت موفقیت خوانندگان بزرگ که 
فقط به عنوان خواننده شناخته می شوند نه تولید کننده، انتخاب تیم قوی 
برای انتخاب مضمون یا ترانه، آهنگسازی، تنظیم و ارایه مناسب است. به  
جرات می توان گفت که خوانندگی برای بهترین تولید کنندگان با استعداد 
موسیقی سنتی در دهه های اخیر یعنی لطفی، مشکاتیان، کلهر و علیزاده 

باعث دیده شدن قدرت خوانندگی شجریان شد. هوشمندی و هدفمندی 
توجه  باعث  انجام می شد  آهنگساز  توسط  تصنیف ها که عموما  انتخاب  در 
بیشتر مسئوالن و عموم جامعه به این سبک موسیقی شد. به عنوان مثال 
شجریان در آن زمان تصنیف دارَوگ را که مربوط به آهنگی از محمدرضا 
لطفی بر روی شعری از نیمایوشیج بود اجرا کرد که از اولین تصنیف ها با 
شعر نو است. تا پیش از این تصنیف ها بر روی اشعار کالسیک با وزن و قافیه 
اینک  نو  تا طرفداران شعر  باعث شد  این خالقیت  مربوطه ساخته می شد. 
اثار مورد عالقه خود را در قالب موسیقی گوش دهند و به موسیقی سنتی 
عالقه مند شوند. همچنین به همت این آهنگسازان و قدرت صدا شجریان 
ردیف های موسیقی که رو به فراموشی بود زنده نگهداشته شد. مثال اجرای 
زنده راست  پنج گاه در سال ۱354 در جشن هنر شیراز به  همراه محمدرضا 
لطفی و ناصر فرهنگ فر، که بعدها در یک آلبوم موسیقی با همین نام منتشر 
شد، مورد استقبال واقع شد. در آن زمان راست  پنج گاه به ندرت اجرا می شد.

در کنار بستر های مذکور نمی توان گستره صدایی وسیع شجریان رو نادیده 
گرفت. همچنین تسلط وی بر روی تحریرها مخصوص این سبک در صدای 
زیر و در صدای بم، شجریان را از سایر خوانندگان هم نسل خود متفاوت کرد. 
اگرچه به گفته متخصصان موسیقی سنتی، وی ابداعی در خوانندگی نداشته 
این نوع  است ولی قدم بسیار بزرگ و محکمی در جهت تقویت و تثبیت 
خوانندگی برداشته وگرنه نسل من همین اندک آشنایی را هم از خوانندگی 
اصیل ایرانی از دست داده بود. تسلط و آشنایی کامل شجریان به دستگاه ها 
و ردیف های موسیقی سنتی، مرکب خوانی که به نوعی تلفیق دو ردیف یا 
دستگاه است را برای وی ممکن ساخته بود. این تغییر دستگاه های ردیفی 
می تواند  سختی  به  شنونده  گوش  که  می شود  انجام  استادانه  گونه ای  به 
متوجه این تغییرات شود. این شیوه از مرکب خوانی به قدری استادانه انجام 
شده است که حتی اساتید چیره دست موسیقی سنتی از درک آن عاجزند چه 
رسد به اجرای آن. افراد معدودی می توانند بدون استفاده از ابزار مخصوص و 
با قدرت شنیداری،  رفت و آمد ها بین دستگاه مختلف موسیقی را تشخیص 

دهند.

بیشترین فعالیت های هنری و بین المللی وی، شامل تورهای کنسرت مختلف 
است. محمدرضا  و 8۰  به دهه های ۷۰  مربوط  آلبوم ها  انتشار  و همچنین 
شجریان مبدع چند ساز جدید در موسیقی ایرانی است. وی در اردیبهشت 
۱3۹۰ در تهران این سازها را رسماً به نمایش عمومی درآورد. برخی از این 
سازها عبارتند از: صراحی، شهر آشوب، ساغر، کرشمه، سبو و… . سازهای 
ابداعی به دست شجریان با انتقادات زیادی مواجه شد و در نشستی با حضور 
علیزاده،  حسین  سماواتی،  جمال  ذوالفنون،  جالل  همچون:  کارشناسانی 
داریوش طالیی و… مورد نقد قرار گرفت. همچنین سجاد پورقناد در گفت 

و شنودی با حضور موافقان سازهای شجریان، به نقد این سازها پرداخت.

شایان ذکر است که پس از نوشتن این مقاله استاد عزیز ازین زندگی زمینی 
پرواز کردند. معتقد هستم وی توانست طول عمر موسیقی سنتی ایران را به 
مدت 4۰ سال اضافه و باعث جذب نسل جوان بعد از انقالب به این سبک 
تاریخ  در  وی  نام  ماندگاری  باعث  همین  و  کند  سنتی  موسیقی  از  خاص 

موسیقی گردید. 
https://www.irna.ir/

http://dorrab.com/

https://sazandeginews.com/         https://www.kazemian.net/

https://www.irna.ir/news/83483796/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://dorrab.com/articles/iranian/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C/
https://sazandeginews.com/News/3927
https://www.kazemian.net/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86/
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 این متن، ترجمه  مقاله ای است به  قلم دو عکاس شناخته شده، آنتونین 
 Michael( پرسون  مایکل  و   )Antonin Kratochvil( کراتُْخویل 
 ،)Nieman Reports( ریپورتز فصلنامه  نیَمن  در  که   )Persson
هاروارد منتشر  دانشگاه  در  نیَمن  ژورنالیسم  تحقیقات  مؤسسه  نشریه  

شده است.

 عکاسی تنها درباره  سیر و گذر زمان نیست، خواه به ساعت باشد، یا روز 
یا ماه. عکاسی درباره  لحظه  ثبت  شده است، می خواهد در یک ثانیه باشد 

یا در یک پانصدم ثانیه.

چشم، هم افزایی زمان را نمی بیند، اما فیلم حساس  به  نور چرا. تفاوت 
تصویر  به  نحوه   ثانیه  صدوبیست وپنجم  یک  و  ثانیه  یک پانزدهم  میان 
کشیدن آنچه مقابل دوربین قرار گرفته را دگرگون می کند. در سرعت 
شاترهای آهسته تر یک جور آمیختگی اتفاق می افتد. اینکه چه چیزی به  
شکلی کاماًل واضح دیده شود به حس و حال و اتمسفری بر می گردد که 

می تواند از ضرب قلم یک هنرمند آمده باشد.

سرعت شاتر تنها یک تکنیک است که عکاسان با استفاده از آن، اطالعات 
بصری را از آن سطحی که در آن قرار دارند به سطحی می برند فراتر 
از چیزی که دیده می شود. عکس می تواند احساسات بیننده را تحریک 
کند، تفکرات را به جریان بیاندازد، و ادراکاتی را برای تعمق ایجاد کند. و 
زمانی که چنین اتفاقی بیفتد، عکس به آنچه تخیل همیشه تالش کرده 
گذاشتن  جای  بر  و  عواطف  برانگیختن  با  می یابد  دست  دهد  انجام  تا 

تأثیری همیشگی.

زمان  که  نیستند  ابزارهایی  تنها  ثبت شده  لحظاِت  این  عکاسی،  در 
و  ماه ها  هفته ها،  روزها،  می اندازد.  جریان  به  را  عواطف  آنها  طریق  از 
سال هایی که صرف شده اند تا اطالعات بصری حول محور یک موضوِع 
با  ترکیب  در  زمان  گذر  همین  دخیلند.  نیز  شوند،  گردآوری  مشخص 
آن لحظات دیده شده از طریق چشم دوربین است که سندی را شکل 
photo es� فتواِِسی  تصویری«  »مقاله   عنوان  با  را  آن  که  )می دهند 
say( می شناسیم. از طریق چنین سندهایی است که بخش عمده ای از 
تاریخ بصری اخیر ما روایت شده اند و همین اسناد هستند که هسته  آن 
چیزی را تشکیل می دهند که زیر عنوان »گزارش تصویری« فتورپرتاژ 

)photo�reportage( کارش را آغاز می کند.

در  که  است  چیزی  از  متفاوت  خبری(  )عکاسی  فتوژورنالیسم  امروزه، 
گذشته بود. سرعت در این کار اهمیت دارد. گزارش های فوری درباره  
به معیارهای  بدل  بورس و حتی ورزش ها  بازارهای  رویدادهای جهان، 
کاری شده اند و عکاسی خبری هم پا با آنها است. اما آیا سرعت، کیفیت 
محتوای آنچه ما می بینیم و نحوه  به تصویر کشیده شدن زندگی را تغییر 

داده است؟ پاسخ من به این سؤال ها »بله« است.

به دو دسته تقسیم شده است:  فتوژورنالیسم  گزارش تصویری )فتورپرتاژ( 
بسیار  پیام هایی  با  مشابه،  مدیوم هایی  مستند؛  عکاسی  و  )عکاسی خبری( 
نتایج را  از موقعیت ها، اعمال و  متفاوت. عکاسان مستند تعداد نامحدودی 
در طول یک دوره  زمانی آشکار می کنند. به  طور خالصه، آنها زندگی را به 
دیگران نشان می دهند. زندگی تنها یک لحظه نیست. یک موقعیت منفرد 
نیست، چرا که یک موقعیت با موقعیت های دیگری همراه شده است. کدام 

یک از آنها زندگی است؟

فتوژورنالیسم در ثبت فوری اش »زندگی« را نمایش نمی دهد. نه زمان دارد 
تا آن را بفهمد و نه فضایی دارد تا پیچیدگی اش را نشان دهد. تصاویری که 
در روزنامه هایمان می بینیم لحظات منجمدی را نمایش می دهند که از درون 
بستری گرفته شده، در مرحله  تولیِد محتوای رسانه قرار گرفته و به  عنوان 
حقیقت فروخته شده اند. اما اگر در لحظه  بعد، پرتاِب کوکتل مولوتِف یک 
فلسطینی ثبت شود، درباره  آن چه گفته می شود؟ آن عکس، چه چیزی از 
او نشان می دهد یک میهن پرست یا تروریست؟ ما هرگز قصد فتوژورنالیست 
و  است  ضروری  بسیار  زمان  که  چرا  دانست  نخواهیم  را  خبری(  )عکاس 
همواره یک ضرب االجل وجود دارد، پس نمی شود به  سادگی در مورد قصد 
وی قضاوت کرد. در نتیجه، بینندگان ممکن است با یک نگاه غیرمنصفانه 

رها شوند تا خودشان بر اساس شواهد ناقص قضاوت کنند.

از طریق عکاسی مستند، عکاس فرصت دارد تا الیه های در هم تنیده  زندگی 
را نشان دهد، ابعاد موجودیت روزانه و عواطف بی قید مردمی که هدِف نگاه 
خیره  دوربین قرار می گیرند. سرانجام، زمانی که اثر ارائه می شود، بینندگان 
تشویق می شوند از هوش، تجربیات شخصی و حتی تردیدشان بهره ببرند تا 
قضاوت کنند. عکس با برانگیختن تداعی ها و استعارات در بیننده، پتانسیل 
این را دارد که همه  حواس را تحریک کند. اما عکس هایی که این پتانسیل را 
به دست نمی آورند، چیزی بیش از اطالعات تصویری نخواهند بود، اطالعاتی 
که معنایشان به مرزهای کادر عکس محدود شده. بیننده رها می شود تا نگاه 

کند، اطالعات ارائه شده را دریافت کرده، عبور کند.

عکاسانی هستند که از عکس های خبری شان نمایشگاه می گذارند و کتاب 
عامیانه  و  مبتذل  هیجانات  فقط  شده  حاصل  آنچه  اما  می کنند،  چاپ 
در  هیجان آور  لحظه   یک  است.(   )sensationalism( )سانتی مانتالیسم 

عکاسی خبری و عکاسی مستند: 
مدیوم های مشابهی که پیام های 

متفاوتی ارسال می کنند

۱. مارگارت بورک-وایت. پناهندگان سیل، لوییزویل، کنتاکی، ۱۹3۷

http://niemanreports.org/about-nieman-reports/
http://nieman.harvard.edu/


عکس ها:

 ۲.  جیکب ریس. بیتوته راهزنان )خیابان 5۹ مالبری در نیویورک سیتی(، ۱888
ریس به  عنوان خبرنگار و فعال اجتماعی از عکاسی به  عنوان ابزاری برای آگاه سازی مردم از وضع زندگی در خانه های استیجاری و مناطق فقیرنشین 

نیویورک سیتی و تأثیرگذاری روی آنها استفاده می کرد.

 3. ادی ادمز. ژنرال ویتنام جنوبی نگویِن نُگک لُئان در حال شلیک به سر افسر ویت کنگ مظنون نگویِن وان لِم در خیابانی در سایگن، ۱ فوریه ۱۹68
ادمز درباره  این عکس گفته: »با گرفتن این عکس زندگی او ]ژنرال ویتنام جنوبی[ را خراب کردم. ژنرال لُئان هم در کشور خود محکوم شد و هم در آمریکا 
چرا که یک دشمن را در جنگ کشته بود. این کاری است که آدم ها همیشه در جنگ می کنند، اما کمتر پیش می آید که یک عکاس آنجا باشد و صحنه را 

ثبت کند.

 4. نیکالس نیکسن. تام و کاترین ُمرن، ایست بِرین تری، ماساچوستس، ۱۹8۷
نیکسن در این پروژه زندگی افراد مبتال به ایدز را به تصویر کشیده  است.

  5. مارک ریبو. واشینگتن دی سی، تظاهرات ضد جنگ ویتنام، ۱۹6۷
 6. سایمن نُرفلک. قهوه خانه ای در پارکی کنار نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان، ۲۰۰۱
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همچون کلمات بی اساس به کار می روند.

گام  لحظه ای  بصرِی  اطالعات  این  از  مملو  فضایی  در  مستند  عکاسان 
شاید  که  می کنند  خلق  و  گردآوری  را  عکس هایی  آنها  می دارند.  بر 
آن  و  می گویند  سخن  بلند  اما  باشند،  داشته  معتدل  و  مالیم  ظاهری 
می کنند. تبدیل  حقیقت  از  جاودان  تلمیحی  و  نگاه  به  را  ثانیه   کسری  از 

 

درباره نویسندگان

آنتونین کراتُْخویل، عکاس مستقل ساکن نیویورک است، که با آژانس عکس 
VII همکاری می کند. او در قریب به سه دهه  کاری، برنده  جوایز برجسته  
شده است.  عکاسی  بین المللی  مرکز  از  اینفینیتی  جایزه  جمله  از  بسیاری، 
 Broken Dreams: Twenty Years of War :کتاب های او عبارتند از
کتاب  و   in Eastern Europe، Mercy: From the Exhibition

 Antonin Kratochvil Incognito پرتره های

در  جهان  خبری  عکاسی  آژانس های  از  بسیاری  برای  پرسون  مایکل 
مناطقی چون خلیج فارس، اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی، آفریقا و 

یوگوسالوی کار کرده است. 

 

niemanreports.org

https://www.akkasee.com/

که  کنیم  نگاه  طوری  وامی دارد  را  ما  و  می گیرد  قرار  دیگر  لحظه ای  کنار 
فاجعه خیز  مناطق  از  خیلی  به  سفر  با  می دهد.  نمایش  را  »زندگی«  انگار 
کنیم  تضمین  می توانیم  افراطی،  و  خشن  تراژدی های  مشاهده   و  جهان 
چیزهای  آنها  پیرامون  اما  می افتند.  اتفاق  لحظاتی  چنین  شک  بدون  که 
بیشتری ست برای دیدن، چیزهایی که باید فهمیده شوند. چیزهای بیشتری 
در  که  »چگونگی«ای  و  »چرایی«  دارد:  وجود  عصبانی  مردم  عده  یک  از 
دارد:  وجود  پناهندگان  خیل  از  بیشتری  چیزهای  هست.  آنها  اعمال  پس 
تشییع  مراسم  از  بیشتری  چیزهای  نهادند.  جای  سر  پشت  آنها  که  آنچه 
 جنازه  یک شهید است: فضایی خالی که در زندگی خانواده شان جا گذاشتند.

 عکاس خبری )فتوژورنالیست( به  خاطر محدودیت های زمانی، معموالً چنین 
تصاویر ظریف و در عین حال ضروری را ثبت نمی کند. اما عکاس مستند 
این کار را انجام می دهد. عکاسان خبری تالش می کنند با استفاده از تضادها 
واقع  در  اینها  کنند.  اضافه  عکس هایشان  به  را  پیام  یا  معنا  هم نشینی،  و 
ترفندهایی برای استفاده  بهینه از زمان و فضا هستند. هم نشینی، تقاطعی 
است که موضوعات نامتعارف یا تضادها در آن به هم می رسند. تضاد، سیاهی 
و سفیدی را نشان می دهد. اما چه چیزی در میانه می نشیند. خاکستری ها، 
امور مشابه، امر عادی؟ عکاسی مستند به  عنوان یک شاهد، این جنبه های 

کمتردیده شده  زندگی را نشان دهد.

به  عکاس،  یک  عنوان  به  و  است  مهم  خبری  عکاسان  نقش  حال،  این  با 
کاری که آنها برای تهیه  عکس تحت شرایطی سخت می بایست انجام دهند 
احترام می گذارم. اما محصولی که آنها خلق می کنند ناشی از نیاز به سرعت 
باعث می شود تصاویری که غالب مردم می بینند سطحی  نیاز  این  و  است 
ما  که  باشد  بصری   اطالعات  پردازش  راِه  باید  این  آیا  شوند.  عوامانه(  )و 
می کنیم؟ استفاده  دموکراسی  یک  در  تصمیم گیری هایمان  برای  آنها   از 
  مجزاکردن عکاس مستند از عکاس خبری با عکس العملی که هر یک دارند 
یکی  می شود.  تعیین  می کنند  ایجاد  عکس ها  در  کدام  هر  که  رابطه ای  و 
بیشتری  بررسی شده   با محاسبات  دیگری  اما  دارد،  غریزی  واکنشی  تقریباً 
عمل می کند. عکاس خبری آنچه که لنز دوربین ثبت می کند را می گیرد، 
در حالی که عکاس مستند تصاویر را به  منزله  شکلی از روایت خلق می کند، 
با وجود  آنچه دوربین در حال ثبت آن است.  ارتقاء فهم درباره   به  منظور 
بیننده می بایست  به  عنوان  ما  تمایزات مشخصی در تجسم بصری،  چنین 
در مواجهه با تک عکس محتاط بوده و با آن به گونه ای برخورد کنیم که با 
دیگر خرده های اطالعات تصادفی روبه رو می شویم. بدون وجود یک بستر و 
چارچوب گسترده تر، می بایست تردید کرد، چرا که عکس های سانتی مانتال 

http://viiphoto.com/
http://viiphoto.com/
http://viiphoto.com/
https://niemanreports.org/articles/photojournalism-and-documentary-photography/
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 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 
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این  در  و  پرداختیم  سه بعدی  نقاشی  معرفی  به  پیشین،  شماره  در 
شماره در ادامه به معرفی هنرمندانی که در این رشته فعالیت می کنند 

می پردازیم.

هنرمندان فعال در زمینه نقاشی سه بعدی دنیا
هنرمندان نقاشی سه بعدی با استفاده از توهم بصری و تصاویر دگرگون، 
این  دلیل  همین  به  می کنند.  ایجاد  مخاطب  برای  را  جالبی  فضای 
تکنیک، به »انتقال موضوع به شیوه ای جذاب به مخاطب« در سراسر 
معرفی  را  معروف  هنرمندان  از  تعدادی  اینجا  در  است.  مشهور  جهان 

می کنیم.

 Leon Keer لئون کی

هنرمندان  از  یکی  او  شد.  متولد  هلند  در   ۱۹8۰ سال  در  کی  لئون 
برجسته جهان در سبک هنر خیابانی است.  او در خیابان های بسیاری 
از نقاط جهان نقاشی کرده است. لئون عالوه بر استفاده از خطای بصری 
افزوده  واقعیت  مانند  جدید  تکنولوزی های  از  استفاده  با  را  خود  هنر 

ترکیب کرده است.

Julian Beever جولیان بیور

نود  دهه  در  او  شد.  متولد  انگلستان  در   ۱۹5۹ سال  در  بیور  جولیان 
تکنیک آنامورفیک را فرا گرفت و در سال ۲۰۰۰ وارد تجارت در این 
حرفه شد. جولیان کتابی با عنوان هنرمند گچ و سنگ فرش نوشته است 

که هم اکنون در چاپ سوم است.

Manfred Stader مانفرد استادر

او در سال  این حوزه هنری شد.  وارد  اوایل دهه ۱۹8۰  استادر در  مانفرد 
 Grazie  ۱۹85 توانست لقب استاد مادونارارو را در مسابقه نقاشی خیابانی
di Curtatone در ایتالیا کسب کند. مانفرد از پیشگامان نقاشی سه بعدی 
خیابانی است. وی برای ارتقاء و پیشرفت این سبک هنری تالش بسیاری 

کرده است.

kurt Wenner کورت وینر

کورت وینر در سال ۱۹58 در کالیفرنیا به دنیا آمد. او قبل از واردشدن به 
این حوزه در سازمان ناسا با سمت تصویرگر فضایی مشغول به کار بود. او در 
سال ۱۹8۹ ناسا را به مقصد ایتالیا ترک کرد تا عشق خود به هنر کالسیک 

را دنبال کند. او به عنوان اولین نقاش سه بعدی جهان معرفی می شود.

Edgar Muller ادگار مولر

ادگار مولر در سال ۱۹68 در آلمان به دنیا آمد. او از کودکی به نقاشی کردن 
عالقه مند بود. از طبیعت روستایی که در آن زندگی می کرد نقاشی  می کشید. 
ادگارد از سال ۱۹۹8 در سن ۱6 سالگی در جشنواره های نقاشی خیابانی 
شرکت کرد. او در ۱۹ سالگی موفق شد با کشیدن کپی معروف )عیسی در 
امواس اثر کاراواجیو( در رقابت های جشنواره خیابانی به مقام اول دست یابد.

Tracy lee Stum تریسی  لی استام

تریسی لی استام هنرمند آمریکایی در زمان کودکی به محض اینکه توانست 
نقاشی  عاشق  او  کرد.  نقاشی  کشیدن  به  شروع  بگیرد  دستانش  در  مداد 
دیواری بود و در سال ۱۹۹8 نقاشی خیابانی را آغاز کرد. نقاشی های او به 
تریسلی در سال ۲۰۰6 رکورد  دلیل رنگی بودن در جهان مشهور  هستند. 

گینس را برای بزرگ ترین نقاشی خیابانی زد.

نقاشی سه بعدی )۲(
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Joe Hill  جو هیل

جو هیل از هنرمندان پیشتاز این سبک است. بیش از یک دهه نقاشی های 
سه بعدی خیره کننده ای در سراسر جهان کشیده است. او با همسرش مکس 
لوری به این کار مشغول بود. کمپانی تحت عنوان 3D Joe and max را 
اداره می کردند. در سال ۲۰۱۰ مکس از سندرم مرگ ناگهانی در بزرگساالن 

)SADS( درگذشت.

Melanie Stimmell مالنی استیمل

مالنی استیمل در سال ۱۹۷5 در لس انجلس به دنیا آمد. او از آرتیست های 
معروف نقاشی سه بعدی خیابانی است. نقاشی های مالنی بیشتر الهام گرفته 

از سبک رنسانس است.

تکنیک های اجرای طراحی دگرگون
تکنیک های پیاده کردن نقاشی سه بعدی را به 5 روش می توان تقسیم کرد.

1- روش چشمی

در روش چشمی هنرمند نقاشی خود را از زاویه دید دائما رصد می کند. او با 
این کار بررسی می کند طرحش در محدوده درست اجرا شود. اگر ابزار کافی 
برای این کار نداشته باشد خودش با رفتن به زاویه دید، این کار را می کند. او 
برای بررسی این موضوع باید دائما در حال رفت و آمد از محل دید به محل 
نقاشی باشد. استفاده از دوربین و مانیتور این روش را بسیار ساده می کند. 
به کمک دوربین و مانیتور  می تواند در هر نقطه ای که هست صفحه ای که 
که  سه بعدی  حالت  می کند  کمک  او  به  کار  این  ببیند.  را  می کند  نقاشی 
می خواهد، را در اثرش به وجود آورد. این روش در نقاشی های کوچک بسیار 

ساده و مناسب تر است. 

2- روش سایه اجسام یا تابش

در این تکنیک هنرمند ابتدا طرح خود را در حالت درست طراحی می کند، 
یعنی همان تصویری که می خواهد در نهایت دیده شود. سپس طرح خود را 
روی سطح مورد نظر نگاشت می کند. به عبارت ساده تر یعنی سایه تصویر را 
روی سطح مورد نظر می اندازد. در این تکنیک می توان از اسالید پروژوکتور 
استفاده کرد. این روش، تکنیک قدیمی تری است که در آن تصویر را روی 
ورق شفاف پیاده می کنند. سپس با استفاده از سایه آن طرح را روی سطح 

ویدیو  مانند  مدرن تر  ابزارهای  البته  می کنند.  منتقل  خود  نظر  مورد 
پروژوکتور تاباندن تصویر روی سطح کار را راحت تر می کند. 

3- روش هندسی

روش هندسی روش نسبتا دقیقی است. در این روش هنرمند می تواند 
بدون شابلون یا تاباندن تصویر، کار طراحی را شروع کند. البته که باید 
می توان  بیشتر  هندسی  روش  در  کند.  بررسی  دائماً  را  نتیجه طراحی 
اشکال اصلی را، خطوط و زاویه ها را پیاده کرد. هنرمندان از این تکنیک 
اشکال  و  اصلی  خطوط  یعنی  می کنند.  استفاده  کار  شروع  در  بیشتر 
اساسی را روی سطح پیاده می کنند. در ادامه نیز جزئیات را با استفاده 
از روش چشمی و تجربه خود طراحی می کنند. تکنیک هندسی گرچه 
قواعد مخصوصی دارد ولی بیشتر هنرمندان این رشته بنا بر تجربه خود 

این تکنیک را یاد می گیرند. 

4- روش الگوکردن یا شابلون

ابعاد  عکس های  از  پرتره  نقاشی های  اجرای  مانند  الگوکردن  روش  در 
کوچک استفاده می شود. در این روش هنرمند ابتدا از سطح مورد نظرش، 
از زاویه ای که می خواهد عکس می گیرد و سپس شروع به نقاشی کردن 
طرح در همان زاویه می کند، سرانجام طرح خود را با استفاده از الگوهایی 

که به دست آورده بر روی صفحه شطرنجی آماده می کند.

با  را  زمین  روی سطح  است  زمین  نظرش  مورد  اگر سطح  مثال  برای 
استفاده از مربع های یک متری شطرنجی می کند، سپس طرحش را با 

استفاده از جانمایی در مربع ها روی سطح منتقل می کند.

نگاه  او  است.  خرس  صورت  از  قسمتی  نقاشی  حال  در  هنرمند  مثال 
می کند که چشم خرس در مربع سوم افقی و چهارم عمودی است، توجه 
روش  این  با  کرده است.  اشغال  را  مربع   آن  از  قسمتی  که چه  می کند 
می توان طرح را به سطح شطرنجی منتقل کرد. حتی بدون نرم افزارهای 
گرافیکی نیز می توان این کار را انجام دارد. البته نرم افزاهای گرافیکی 
با قابلیت های کشیده کردن تصویر یا بزرگ نمایی زیاد کمک می کنند تا 

این مراحل ساده تر شود.

۵- روش الگوریتمی

در این روش هنرمند می تواند ابعاد و اندازه های مورد نظرش را با باالترین 
دقت روی انواع سطوح پیاده کند. این روش دقیق ترین روشی است که 
با آن می توانید تکنیک طراحی دگرگون را در فضای شبه سه بعدی اجرا 
تا احجام  از کشیدن احجام ساده مانند مکعب و استوانه گرفته  کنید. 

پیچیده.

در این روش هر نقطه فضایی به یک نقطه در صفحه دوبعدی تبدیل 
بار در سال ۲۰۱4 توسط صالح سخندان  می شود. این روش نخستین 
معرفی شد. این تکنیک مجموعه ای از فرمول های ریاضی است که تابعی 
از نقطه دید و محل صفحات نقاشی هستند. در این فرمول ها هر نقطه 
در فضای سه بعدی تبدیل به یک مختصات در صفحه دوبعدی می شوند. 



نقاشی سه بعدی دیجیتال چیست؟
همان طور که در توضیحات قبل گفتیم نقاشی دگرگون شبه سه بعدی به  دو 

روش اجرا می شود. روش دیجیتال و روش دستی.

۱- روش دستی که معروف و رایج است. هنرمند کل نقاشی را با استفاده از 
پاستل گچی یا رنگ روی سطح مورد نظرش اجرا می کند.

۲- روش دیجیتال در آن هنرمند نقاشی خود را به صورت دیجیتال نقاشی 
و چاپ می کند. سپس روی سطحی خاص در محل مورد نظر می چسباند.

چاپ  مقاوم  برچسب هایی  روی  بر  معموال  سه بعدی  دیجیتال  نقاشی های 
می شود و در محل مورد نظر چسبانده می شود. این نقاشی ها از نظر کیفیت 
زیرا  دارند.  دستی  نقاشی های  به  نسبت  بیشتری  قابلیت های  ماندگاری  و 
زمان کافی برای اجرای این آثار در اختیار طراح قرار دارد. عالوه بر آن امکان 

اصالح اشتباهات احتمالی برخالف نقاشی دستی وجود دارد.

کیفیت یک نقاشی دیجیتال سه بعدی
مختلفی  نکات  به  دیجیتال  سه بعدی  نقاشی  یا  سه بعدی  استیکر  کیفیت 
ایده  است  مشترک  رایج  سه بعدی  نقاشی  با  که  نکته  اولین  دارد.  بستگی 
طراحی است. همان چیزی که به عنوان مهم ترین نکته در کیفیت نقاشی 
سه بعدی معرفی کردیم. در یک اثر سه بعدی باید ارتباط معنایی بین سوژه 
و محیط پیرامونش وجود داشته باشد. تصویر نباید یک فضای بی ارتباط به 

محیط داشته باشد.

دومین نکته در کیفیت نقاشی های دیجیتال، بحث اجرای طراحی به صورت 
دیجیتال است. این بخش رابطه مستقیمی با توانایی طراح در پیاده سازی 
احجام، نورها و اشکال پیچیده در فضای پرسپکتیو دارد. این مرحله ممکن 
سه بعدی،  مدل سازی  استودیویی،  عکاسی  با  همراه  موارد  برخی  در  است 

نقاشی دیجیتال و مونتاژ تصاویر باشد.

سومین مورد در کیفیت نقاشی دیجیتال سه بعدی به کیفیت چاپ مربوط 

است. این موضوع به معنی استفاده درست از متریال های موجود و دستگاه 
چاپ مناسب به همراه طیف رنگی فوق العاده است. آنچه در نقاشی در اختیار 
نقاش است امکان پیاده کردن رنگ های زنده و پرکنتراست است. این موضوع 
در چاپ بسیار تخصصی است و به راحتی عنوان »چاپ کردن« نمی شود به 

آن دست یافت.

تفاوت بستر اجرای نقاشی با چاپ سه بعدی
متفاوت  نقاشی  خیابانی  با  دیجیتال سه بعدی  برای چاپ  نیاز  مورد  فضای 
است. ما می توانیم تقریبا روی هر سطحی نقاشی را اجرا کنیم، ولی در چاپ 
بزرگ روی  ابعاد  را در  محدودت هایی داریم. وقتی می خواهیم یک تصویر 
می توان  را  نقاشی  است.  کارآمد  بسیار  نقاشی  کنیم  پیاده  ناهموار  سطوح 
روی نرده های ساختمان، روی دیوار آجری، روی زمین آسفالت و هرجای 

دیگری پیاده کرد.

اما در چاپ دو حالت وجود دارد، یا سطح زیرین کامال صاف است یا ناهموار. 
اگر صاف باشد می توان تصویر چاپ شده را روی سطح چسباند، یعنی روی 
متریالی چاپ کرد که خودش پشت چسب دار است. به این متریال استیکر 
می گویند که خودش تنوع زیادی از نظر نوع چسب و ماندگاری دارد. اگر 
سطح مورد نظر صاف نباشد تصویر روی سطح دیگری نصب می شود و در 
محل قرار می گیرد. در اجرای نقاشی به شیوه دستی روی هر سطحی ممکن 
است، گرچه این کار در کیفیت تصویر نهایی اثرگذار است، اما مشکل بزرگی 
به حساب نمی آید. البته امروزه با امکانات جدید و مدرن چاپ مانند چاپ 

مستقیم روی سطوح، این موضوع نیز قابل اجرا است.

کاربرد نقاشی سه بعدی دیجیتال
استفاده  تبلیغاتی  رویداد های  یا  فستیوال ها  در  بیشتر  آثار  از  گونه  این  از 
می شود. اما نقاشی سه بعدی دیجیتال یا استیکر های سه بعدی امکان استفاده 
در اتفاقات یا کمپین های تبلیغاتی را دارند. زیرا می توان آنها را در تیراژ باال 
به  اصالحات  و  تغییرات  مختلف،  نسخه های  در  می توان  حتی  کرد.  چاپ 
وجود آورد. این ویژگی منحصر به فرد استیکر های سه بعدی باعث می شود 



که کارکرد آنها از نظر تبلیغاتی مورد توجه قرار گیرد.

سه بعدی  نقاشی  با  سه بعدی  دیجیتال  نقاشی  فرق 
دستی

همان طور که اشاره کردیم نقاشی دیجیتال سه بعدی در کامپیوتر به صورت 
سه بعدی  نقاشی  تکنیک  فرق  اصلی ترین  این  می شود.  طراحی  دیجیتال 
روی  بر  که  دستی  سه بعدی  نقاشی های  گرچه  است.  دستی  و  دیجیتال 
سطوح مختلف اجرا می شوند نیز ممکن است به صورت دیجیتال طراحی 
شوند. یعنی در هر دو صورت چاپ و نقاشی، ابتدا طرح به صورت دیجیتال 
طراحی می شود. این موضوع باعث می شود خروجی اثر قابل بررسی باشد. اما 

تفاوت مهم این دو تکنیک در نحوه  بهره برداری از آنها است.

یعنی  کرد،  نصب  و  چاپ  سرعت  با  می توان  را  دیجیتال  سه بعدی  نقاشی 
سهولت در بهره برداری و در تیراژ باالتر و هزینه کمتر پیاده سازی کرد. یعنی 
تکثیر کم هزینه نسبت به نقاشی و کیفیت و جزئیات بیشتری می توان در 
آن ایجاد کرد. این موضوع دلیل مهمی برای استفاده از استیکر سه بعدی در 

تبلیغات محصول و تبلیغات عمومی است. 

می شود.  محل  در  نقاشی  صرف  زیادی  زمان  دستی  سه بعدی  نقاشی  در 
نقاش در حین نقاشی می تواند با مخاطب در ارتباط باشد، این خود یکی از 
ویژگی های جالب نقاشی سه بعدی است. این باعث می شود مخاطب در حین 
نقاشی در محل حاضر باشد و سوال بپرسد و گفتگو کند. به همین خاطر 

مناسب فستیوال ها و رویدادهای تبلیغاتی و فرهنگی است.

هنرمندان نقاشی دیجیتال سه بعدی
هنرمندان نقاشی سه بعدی قبل از اینکه وارد این سبک شوند نقاشانی بودند 

که به صورت دوبعدی کار می کردند. 

برخی از هنرمندان این حوزه با یک همکار یا استودیوی طراحی مشارکت 
صورت  به  را  آثارش  از  برخی  که   Tracy Lee Stum مانند  می کنند. 
دیجیتال طراحی کرده. از طرف دیگر طراحان دیجیتال نیز کمتر به طراحی 
دیجیتال  که طراحان  دیده شده است  کمتر  داده اند.  نشان  عالقه  دیجیتال 
وارد فضای طراحی آثار دیجیتال شده باشند. در نهایت هنرمندانی که به 
صورت تخصصی طراحی نقاشی دیجیتال سه بعدی را انجام می دهند بسیار 

معدود هستند.

نقاشی سه بعدی و کاربرد آن در تبلیغات
این  تبلیغات است.  از آن در  استفاده  این تکنیک  از کاربرد های مهم  یکی 
تبلیغاتی،  رویدادهای  مارکتینگ،  دیجیتال  محیطی،  تبلیغات  مناسب  کار 
پدیده های  از  استفاده  است.  محصول  معرفی  پروموشن های  و  کمپین ها 
نوظهور و جذاب یکی از کارهایی است که در تبلیغات برای همراه کردن پیام 
ارزشمند می کند،  تبلیغات  این تکنیک را در  استفاده می شود. نکته ای که 
استفاده هوشمندانه از محتوای تولیدشده یعنی فیلم ها وعکس های آن اثر 

است.

موزه های نقاشی سه بعدی
سال ها است که از نقاشی سه بعدی به عنوان یک اتفاق جذاب در رویداد ها 

عکس گرفتن.  و  سرگرمی  ایجاد  برای  جذاب  اتفاق  یک  می شود.  استفاده 
این ماجرا  افتتاح شد،  نقاشی سه بعدی  نمایشگاه  اولین  از سال ۲۰۱5 که 
سه بعدی  نقاشی های  قرارگرفتن  هم  کنار  با  یعنی  شد.  تغییر  دست خوش 
نقاشی های  از  بود  پر  مکانی که  آمد.  به وجود  متفاوت  تفریحی  مرکز  یک 
به  تبدیل  اتفاق  این  نقاشی های سه بعدی  موزه  به وجودآمدن  با  سه بعدی. 
آثار  تعدد  علت  به  موزه ها  این  گرچه  مردم شد.  برای  تفریحی  برنامه  یک 
مستقل  سه بعدی  نقاشی های  به  نسبت  اقتصادی  بهره برداری  به  تمایل  و 

کیفیت کمتری دارند، اما استقبال بسیار خوبی از آنها در دنیا شده است. 

تمام  می گویند.  موضوعی«  »پارک  یا  »تم پارک«  اصطالحاً  موزه ها  این  به 
طراحی  خاص  سوژه  یک  نمایش  برای  موضوعی  پارک  یک  اجزای  و  آثار 
اما موزه های خطای  را دارد.  می شوند. هر تم پارک مخاطب خاص خودش 
خاطر  به  این  کنند.  جذب  را  گسترده ای  بسیار  مخاطب  توانسته اند  دید 

جذابیت آثار سه بعدی و خطای دید است.

1-موزه artvo در شهر ملبورن استرالیا

این موزه اولین موزه نقاشی سه بعدی در استرالیا است. Artvo توسط ۱4 
هنرمند در متراژ ۱۹۰۰ مترمربع ساخته شده است.

2-موزه wonder در شهر یوکاتان مکزیک

موزه  wonder توسط هنرمند مشهور نقاشی سه بعدی به نام کورت وینر، 
که در بخش های قبلی بسیار از او یاد شد، طراحی و اجرا شده است.

3-موزه رویاپارک واقع در تهران ایران

این موزه کامل ترین موزه خطای دید در جهان است. رویاپارک توسط صالح 
سخندان طراحی و ساخته شده است.

Trick eye 4-موزه

موزه Trickeye در چهار کشور شعبه دارد. عکس های زیر از شعبه شهر 
سنتوسا در سنگاپور است.

۵-موزه art in paradise در کشور تایلند

این موزه در شهر های بانکوک، پاتایا و چینگمای واقع در تایلند شعبه دارد. 
تصاویری که در پایین می بینید از موزه شهر بانکوک است. متراژ این موزه 

۲5۰۰ متر است.

6-موزه trick art در شهر اودایبا واقع در کشور ژاپن

7-موزه wonder 3D black art  در شهر سئول واقع در کشور کره

۸-موزه art in island واقع در فیلیپین

۹-موزه Museum of Illusions واقع در نیویورک آمریکا

1۰- موزه Penang 3D Trick Art در مالزی

https://www.salso.cc/
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اوت  کوتور واژه ای فرانسوی ست که از ترکیب دو کلمه اوت به معنای مد باال و کوتور به معنای 
دوخت و دوز می باشد. مفهوم آن درفرانسه نیز، چیزی بیشتر از لباس شب های زیباست یا بهتر است 
بگوییم: اوت کوتور یک پله باالتر از پرت پرتر است و بیشتر طراحان با آن آشنایی دارند. در دنیای 
اوت کوتور، گاها برای خلق یک لباس از طراحی تا دوخت بیش از ۷۰۰ ساعت زمان صرف می شود. 
اوت  کوتور برای مشتریان منحصر به فردی )حدود ۲۰۰۰ خریدار( طراحی می شود؛ چرا که هر 
کسی قدرت خرید این لباس گران قیمت را ندارد. اگر لباسی با نام و برچسب اوت  کوتور شناخته 
 شود به این معنی است که این لباس به صورت سفارشی، برای مشتری خاصی دوخته شده است.

مهد این لباس افسانه ای در فرانسه است و در حقیقت توسط قانون فرانسه حفاظت می شود.

تفاوت اوت کوتور با لباس های آماده
تولید  در  تفاوت   )prêt�à�porter( آماده  ولباس های  کوتور  اوت   بین  فرق  تولید: مهم ترین 
و  اندازه  با  خاص،  مشتری  یک  برای  مد  خانه های  و  خیاطان  توسط  اکثرا  اوت کوتور  آنهاست. 
و  می باشد.  باال  قیمت  و  کیفیت  دارای  و  می شود  دوخته  مشتری،  آن  سفارشات  و  مشخصات 
خانه مد که لباسی را به عنوان اوت کوتور طراحی می کند باید از قوانین خاصی پیروی کند اما 
لباس های آماده بیشتر در کارخانجات و در اندازه های استانداردی که تعیین شده، تولید می شود 
و نیاز اکثریت مردم را تامین می کنند. پرت پرترها از کیفیت و قیمت های متغیر برخوردارند اما 

تولید در کارخانه به این معنی نیست که از هر لباسی باید، به صورت انبوه تولید شود.

فروش: اوت کوتور باالترین کیفیت را دارد و بیشتر دست ساز بوده و به مهارت و زمان زیادی نیاز 
دارد و این سطح از کیفیت نیازمند قیمت باال و مشتریان سطح باال است برای همین هر شش 
ماه، در فصل های تابستان و زمستان، هفته مد برگزار می شود؛ تا تولید کنندگان محصوالت خود 
را به نمایش گذاشته و به فروش برسانند. اما لباس های آماده قبل از هر فصل و با تغییر آب و هوا 
در بازار توزیع می شود چرا که سرعت تولید آن باال بوده و نرخ تولید آن مانند اوت  کوتور محدود 

نیست و مشتریان می توانند آنها را از مغازه ها و فروشگاه های آنالین تهیه کنند.

نحوه نمایش: نمایشگاه های اوت  کوتور هر شش ماه با مهمان های منحصر به فردی در پاریس یا 
شهرهای دیگر برگزار می شود و هر برند یا خانه مد حداقل باید ۲5 قطعه لباس، برای ارائه داشته 
باشد. برای مثال : مجموعه تابستانی در ژانویه به نمایش گذاشته می شود و مجموعه زمستانی در 
ماه جوالی. ولی نمایش پرت پرتر یک سال قبل برگزار می شود؛ مثال کالکشن زمستانی لباس های 
آماده ۲۰۱6 در زمستان ۲۰۱5 نمایش داده می شود تا ترند سال بعد معرفی گردد و محصوالت 
به فروش برسند. این لباس ها در طی هفته مد که اکثر در شهرهای نیویورک، لندن، پاریس و 
میالن برگزار می شود، نمایش داده می شوند. مهمان های این شو، از افراد مشهور، مطبوعات و 

وبالگ نویسان می باشد.

اوت  کوتور، 
لباس اشرافی 

و داستان جالب آن



پدر اوت  کوتور
همان طور که گفتیم ریشه اوت  کوتور 
در فرهنگ فرانسه می باشد. اما جالب 
است بدانید که یک مرد انگلیسی تبار 
بوده است.  جنبش  این  آغازگر 
سال  در  وورث*  فردریک  *چارلز 
به  انگلستان  بورن  از  که  بود   ۱856
کار  وورث  کرد.  مکان  نقل  فرانسه 
خیاطی  بخش  تاسیس  با  را  خود 
به  پارچه فروشی  فروشگاه  یک  در 
کار  او  کرد.  “Gagelin” شروع  نام 
گذاشت  کنار  را  فروشندگی  ساده 

شد. مشغول  مشتریان  از  سفارش  گرفتن  و  لباس  دوخت  و  طراحی  به   و 
در نهایت وورث اولین بوتیک خود را به نام وورث و بوبرگ در پاریس افتتاح 

کرد و به سرعت مشتریان خصوصی و متعهد را جذب کرد.

چارلز فردریک وورث
با  بنفش  ابریشمی  لباس  یک  که  وورث  طراحی های  از  یکی  اینکه  از  بعد 
گل های طرح زنبق بود توجه پرنسس اوژنی، )زن ناپلئون سوم( را در یک 
مهمانی به خود جلب کرد؛ او به یکی از مشتری های دائمی وورث تبدیل شد 
و تهیه لباس های کمدش را، از لباس  شب های پیچیده گرفته تا لباس های 
روزمره به وورث سپرد. این کار باعث شد عالقه مندان به مد و فشن در خانواده 
 سلطنتی هم به وورث روی آورند و کم کم وورث به اوج شهرت خود برسد.
او نه تنها مهارت خود در طراحی و دوخت لباس را به همگان نشان داد، بلکه اولین 
 طراح بود که نمایش سالیانه محصوالت خود را در مدل های زنده سازماندهی کرد؛
به  ورود  به  مایل  طراحان  برای  ضرورت  یک  حاضر  حال  در  که  چیزی 

فدراسیون اوت  کوتور مد محسوب می شود.

اتاق سندیکای ویژه اوت  کوتور
قوانین  تنظیم  عهده  دار  کوتور  اوت   ویژه  سندیکای  اتاق  و  مد  فدراسیون 
از خانه های مد همچون  آنها  پاریس می باشد.  در  کوتور  اوت   برای صنعت 
اوت    والنتینو و طراحان معروفی که فقط در زمینه  کوکوشنل، ژیوانشی و 
کوتور فعال هستند؛ مانند ژان پل گوتیه و السا شیاپرلی حمایت می کنند. در 
کل فقط ۱4 طراح وجود دارد که با لقب طراح اوت   کوتور شناخته می شوند.

توضیحی در مورد کلمه کوتور
وقتی برندهایی مانند جوسی کوتور که خیلی با کوکوشنل و ژیوانسی فاصله 
استفاده می کنند؛ موجب سردرگمی  برندشان  اسم  واژه کوتور در  از  دارند 
مشتریان و عالقه مندان به اوت کوتور می شوند و این سوال ایجاد می شود که، 
چطور ممکن است برندی با اجناس ارزان قیمت و لباس های راحتی، خود را 

با برچسب کوتور معرفی کند؟

خب، در حالی که اصطالح اوت  کوتور توسط قانون فرانسه حفاظت می شود 
است  ارتباط  در  اوت  کوتور  باالی  مد  و  انحصاری  بازار  با  آنکه  علی رغم  و 
باال  به لباس های گران قیمت و مد  به تنهایی، صرفا  ولی معنی واژه کوتور 

برندها  از  بسیاری  و  می باشد؛  دوز  و  دوخت  معنی  به  و  ندارد  اختصاص 
 برای بزرگ تر نشان دادن خود از این واژه در برند خود استفاده می کنند.

پامال   ” کوتور  برند جوسی  موسسان   ”  The Glitter Plan  ” کتاب  در 
با ۲۰۰ دالر  تیلور” توضیح می دهند؛ که چگونه  اسکیس لوی و ژله ناش 
شروع کردند و به یک برند جهانی تبدیل شدند. و بدون شک به کار بردن 

کلمه کوتور در نام برندشان، در این جهانی شدن، بی تاثیر نبوده.

قوانین اوت کوتور چیست؟
در حالی که این تصور غلط، که هر لباسی یا هر چیز سفارشی که با عنوان 
اوت  کوتور شناخته می شود باید دست دوز باشد رواج دارد؛ باید بگوییم که 
صنعت مد و فشن به خصوص اوت  کوتور قوانین خاصی دارد. این قوانین 

عبارتند از:

هر طراح و برند باید یک آتلیه شخصی داشته باشد که حداقل ۱5 کارمند 
تقریبا  نیروی متخصص و شامل  باشند )همچنین دارای ۲۰  آنجا مشغول 
۲۲۰۰ دوزنده اصلی و متخصص در زمینه پارچه کوتور و خالصه کسانی که 

جزئیات دقیقی از قطعات اوت کوتور را ارائه می دهند، باشد.(

برای مشتریان خاص را  ارائه نمایش های خصوصی  توان  باید  هر خانه مد 
داشته باشد حداقل با بیش از یک بار پرو لباس.

برندها باید حداقل ۲5 لباس برای نمایش در هفته اوت کوتور پاریس که دو 
بار در سال در ماه های ژانویه و جوالی برگزار می شود داشته باشند.

خانه مد

هفته اوت کوتور پاریس
هفته مد اوت  کوتور یک حراج است که غالبا با حضور مشتریان پولداری همراه 
است که آماده کشیدن چک و خرید اوت کوتور های تمام عیار این شوی لباس 
پرداخت می کنند. شاید  باالی ۲۰۰۰۰ دالر  می باشند؛ که گاها هزینه ای، 
برای برند، اوت کوتور سوددهی باال و فروش نداشته باشد ولی باز با این حال، 
در این هفته مد شرکت می کند؛ چرا که هفته اوت  کوتور رویدادی است که 
بیشتر سهمش به نمایش خالقیت و لباس های پرزرق و برق تعلق می گیرد. 
 )حتی بعضی از برندها سرمایه خود را بابت اوت  کوتور از دست می دهند.(
این شوی لباس در عرض یک هفته تمام می شود در حالی که ساعت ها وقت 

و هزینه صرف تهیه و نمایش لباس های آن شده است.



خریداران اوت  کوتور چه کسانی هستند؟
مشهورترین  از  یکی  بریتانیایی،  اول  طراز  شخصیت  گینس  دافنه 
تاجر  گینس”  ”جاناتان  ثروت  وارث  او  می باشد.  کوتور  اوت  خریداران 
کوئین  مک  الکساندر  همچون  طراحانی  از  معموال  و  است  بریتانیایی 
انتخاب  او به خاطر خوش سلیقه بودن در  و ژیوانشی حمایت می کند. 
اوت کوتور بسیار شناخته شده است. او حتی لباس های مورد عالقه اش 
 را در نمایشگاه ها و موسسات تخصصی مد و فشن به نمایش می گذارد.
دافنه گینس در مصاحبه ای که با مجله *Talks* داشت حس خود 
به اوت کوتور را این گونه بیان می کند: ” اوت  کوتور شبیه به این است 
که یک مرد برای خیاطی به خیابان ساویل رو برود. زیبایی این کار به 
همه  که،  مطمئنید  می روید  جایی  به چنین  وقتی شما  که  است  این 
افرادی که آنجا می بینید می توانند طرحی را در ذهن شما خلق کنند یا 
مفهوم درون ذهنتان را به خوبی درک کنند. و در کل، بودن در چنین 

نمایشگاه و مراسمی کافیست حتی اگر روی سن قرار نگیرید.”

میلیونر  )همسر  پرمینوا  النا  می توان:  کوتور  اوت  خریداران  دیگر  از 
شیخ  دوم  )همسر  ناصر  بنت  موزا  لبدوف(،  الکساندر  خودساخته 
برد. نام  را  اردن  ملکه  رانیا،  ملکه  و  آل ثانی(  بن خلیفه   حمد 
گرچه هفته اوت  کوتور پاریس، دنیایی است که اکثر عالقه مندان فقط 
می توانند رویای حضور در آن را داشته باشند اما این نمایش ها و شوها، 
نگاهی بدون سانسور از خالقیت بی حد و مرز طراحان را به تماشاگران 

دافنه گینسنشان می دهد.
https://blog.shahremun.com/
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شکسپیر  ویلیام  آثار  و  زندگینامه 
نمایشنامه نویس انگلیسی

در اوایل قرن شانزدهم میالدی در دهکده ای نزدیک شهر استراتفورد 
زندگی  شکسپیر  ریچارد  به  موسوم  زارعی  انگلستان  واریک  ایالت  در 
می کرد. یکی از پسران او به نام »جان« در حدود سال ۱55۱ به شهر 
»ماری  و  پرداخت  پوست فروشی  شغل  به  آنجا  در  و  آمد  استراتفورد 
اردن« دختر یک کشاورز ثروتمند را به همسری برگزید. این زن در ۲6 

آوریل ۱564 پسری به دنیا آورد و نامش را »ویلیام« گذاشت.

به مدرسه  به تدریج پسری فعال و شوخ و شیطان شد و  این کودک 
شغل  کسادی  علت  به  ولی  آموخت،  یونانی  و  التین  مقداری  و  رفت 
برای  شغلی  و  گوید  ترک  را  مدرسه  معاش  امرار  برای  شد  ناچار  پدر 
خود دست و پا کند. گفته اند که ابتدا شاگرد قصاب شد، ولی چندان 
می گفت  خطابه  گوساله ها  کشتن  هنگام  که  داشت  عالقه  ادبیات  به 
دلباخته دختری  و شعر می سرود. در سال ۱85۲، در هجده سالگی، 
مجاور شد.  اهالی دهکده  از  هاتاوی«،  »آن  نام  به  ساله  پنج  و  بیست 
ایام  این  در  شدند.  فرزند  صاحب  زودی  به  و  کردند  عروسی  دو  این 
زندگی پرحادثه شکسپیر آغاز شد. او به قدری تحت تاثیر هنرپیشگان 
موفقیتی  تا  رفت  لندن  به  تنها  که  قرار گرفت  آنان  هنرنمائی  و  سیار 
آورد. فراهم  خانواده اش  برای  مرفه تری  زندگی  بعدا  و  کند   کسب 
آغاز  در  رفت.  مختلف  تماشاخانه های  سراغ  به  لندن  به  ورود  از  پس 
اغلب به حفاظت اسب های مشتریان مشغول بود، ولی کم کم به درون 
تماشاخانه راه یافت و به تصحیح و تکمیل نمایشنامه های ناتمام پرداخت 
و خود روی صحنه آمد و نقش هایی ایفا کرد و وظایف دیگر پشت صحنه 
را بر عهده گرفت. این تجارب همه برای او مفید واقع شد. در همین 
هم قطاران  حسادت  که  می داد  انجام  مهارت  با  چنان  را  کارش  دوره 
»دوشیزه  میکده   در  همه  فراغت  ساعت  در  شب ها  برمی انگیخت.  را 
تفریح و صحبت می پرداختند. در  و  به خنده  و  دریا« جمع می شدند 
مسحور  را  اطرافیان  او  جذاب  بیان  و  شوخ طبعی  و  لطیفه گویی  آنجا 
محترم  حرفه  نمایشنامه نویسی  و  هنرپیشگی  دوره  آن  در  می ساخت. 
شدید  تاثیر  تحت  که  متوسط،  طبقه  افراد  نمی شد.  تلقی  محبوبی  و 
می دانستند.  خود  شئون  مخالف  را  آن  داشتند،  قرار  مذهبی  تلقینات 
تنها طبقه اعیان و مردم فقیر بودند که عالقه ای به نمایش و تماشاخانه 

نشان می دادند.

شکسپیر قطعات منظومی سرود که باعث کسب شهرت او شد. در سال 
۱5۹4 شکسپیر در نمایشنامه ای کمدی در حضور ملکه الیزابت اول در 
قصر گرینیچ بازی کرد و در سال ۱5۹۷ اولین کمدی خود را به نام »تالش 
بیهوده عشق« در حضور ملکه نمایش داد. از آن پس نمایشنامه های او 
مرتبا تحت حمایت ملکه نمایش داده می شد. الیزابت در سال ۱6۰3 
زندگی را بدرود گفت، ولی تغییر خاندان سلطنتی باعث تغییر رویه ای 
نسبت به شکسپیر نگشت و جیمز اول به او و بازیگرانش اجازه رسمی 
برای نمایش اعطا کرد. نمایشنامه هایش در تماشاخانه »کلوب« در ساحل 
جنوبی رود تیمز بازی می شد. این تماشاخانه به صورت مربع مستطیل 

دو طبقه ای ساخته شده بود که مسقف بود، ولی خود صحنه از اطراف باز 
بود و تقریبا در وسط قرار داشت و به ساختمان دو طبقه منتهی می گشت. 
از قسمت فوقانی آن اغلب به جای ایوان استفاده می شد. شکسپیر به زودی 
 موفقیت مادی به دست آورد و سر انجام در مالکیت تماشاخانه سهیم شد.
نمایشنامه »هنری هشتم«  بازی  در ضمن  در سال ۱6۱3  تماشاخانه  این 
سوخت و سال بعد که افتتاح شد شکسپیر حضور نداشت، چون با دارایی 
سرشارش به شهر خویش باز گشته بود تا به استراحت بپردازد. در آوریل 
ادبی خود را  از جهان فرو بست و گنجینه بی نظیر  ۱6۱6 شکسپیر چشم 
برای هموطنان و تمام مردم جهان به جای گذاشت . آرامگاه ویلیام شکسپیر 
در کلیسای شهر استراتفورد قرار دارد و خانه مسکونی او به همان وضع اولیه، 
در همان شهر، همواره زیارتگاه دوستداران ادبیات و هنر بوده است. هر سال 

در آن شهر جشنی به یاد این مرد شهیر بر پا می شود.

 آثار شکسپیر
شکسپیر در طی ۲4 سالی که به نویسندگی و کارگردانی اشتغال داشته 

)یعنی از ۱588 تا ۱6۱۱ ( حدودا ۲۷ اثر معروف و مشهور دارد که به 
 ترتیب تاریخ نگارش شان در زیر ذکر شده

 ۱.  تیتوس اندرونیکوس )تراژدی(، ۹۰- ۱588
 ۲.  تالش بیهوده عشق )کمدی(، ۱5۹۰

 3.  کمدی اشتباهات )کمدی(، ۱5۹۱
 4.  رومئو و ژولیت )تراژدی(، ۹5- ۱5۹۱

 5.  دو نجیب زاده  ورونا )کمدی(، ۱5۹۲-۹3
 6.  رویای یک شب نیمه تابستان )کمدی(، ۱5۹3-۹4

 ۷.  تاجر ونیزی )کمدی(، ۱5۹6
 8.  رام کردن زن سرکش )کمدی(، ۱5۹۷
 ۹.  زنان شوخ طبع وینزر )کمدی(، ۱5۹8

 ۱۰.   هیاهوی بسیار برای هیچ )کمدی( ،۱5۹8
 ۱۱.   آنچه دلخواه توست )کمدی(،۱5۹۹

 ۱۲.  شب دوازدهم )کمدی( ، ۱6۰۰
 ۱3.قیصر )ژولیوس سزار( )تراژدی(،۱6۰۱

 ۱4.آنچه به نیکی پایان پذیرد نیک است )کمدی( ،۱6۰۱-۲
 ۱5.هاملت )تراژدی(، ۱6۰۲

 ۱6. کلوخ انداز را پاداش سنگ است )کمدی معمایی( ،۱6۰3
 ۱۷. ترویلوس و کرسیدا )کمدی-تراژدی معمایی(، ۱6۰3

 ۱8. اُتللو )تراژدی(، ۱6۰4
 ۱۹.لی یر شاه )تراژدی(، ۱6۰5
 ۲۰.   مکبث )تراژدی(، ۱6۰6

 ۲۱.آنتونی و کلئو پاترا )تراژدی(، ۱6۰۷
 ۲۲. تیمون آتنی )تراژدی( ، ۱6۰۷-8

 ۲3. کوریوالنوس )تراژدی( ، ۱6۰8
 ۲4. پریکلس )تراژدی( ،۱6۰8

 ۲5. سیمبلین )تراژدی(، ۱6۰۹
 ۲6. توفان )کمدی(،۱6۱۰

۲۷.داستان زمستان )کمدی(،۱6۱۰-۱۱

که  داشت  شهرت  و  بود  شکسپیر  معاصر  نویسندگان  از  که  جانسن،  بن 
مرد  این  »من  گفت  شکسپیر  درباره  می کند،  خودداری  کسان  تمجید  از 

http://www.persianpersia.com/artandculture/adetails.php?articleid=15989&parentid=1&catid=11
http://www.persianpersia.com/artandculture/adetails.php?articleid=15989&parentid=1&catid=11
http://www.persianpersia.com/artandculture/adetails.php?articleid=15989&parentid=1&catid=11
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احترام  پرستش  حد  به  دیگران،  مثل  او،  خاطره   به  و  داشتم  دوست  را 
می گذارم« شکسپیر در نیمه قرنی می زیست که انگلستان یکی از مهم ترین 
ادوار تاریخ خود را طی می کرد. پیرامونش مملو از سیاستمداران، مکتشفان، 
او توانست بین این مشاهیر مقامی  نامدار بود؛ ولی  نویسندگان و سیاحان 
بلندپایه برای خود کسب کند. طی پنجاه و دو سال عمر خود سی و شش 
نمایشنامه و یکصد و پنجاه و چهار غزل یا قصیده، به اضافه قطعات منظوم 
دیگر نوشت. اگر چه شکسپیر در عصری می زیست که حوادث شگفت انگیز 
نمایشنامه هایی که  برای وی موضوع  وقایع  این  بی  شمار روی می داد، ولی 
مورد پسند مردم همان دوره باشد قرار نگرفت. تمایل او بیشتر بر این بود 
که به گذشته بازگردد و به دنیای تصویر و خیال و عشق و ارواح و پریان 

پا گذارد.

شکسپیر در حقیقت شاعر انسانیت و نقاش خصایل نیک و بد انسان است. 
و  می بخشند  تازه  روح  کهنه  و  بی روح  وقایع  به  او  تاریخی  نمایشنامه های 
خصوصیات  و  عادات  و  فکر  طرز  با  را  مختلف  ادوار  واقعی  شخصیت های 
ترکیب  و  تلفیق  در  او  قدرت  می سازند.  مجسم  خواننده  برای  کدام  هر 
حاکی  واحد  جریان  یک  صورت  به  آنها  ارائه  و  پراکنده  صحنه های 
می توان  را  هنر  این  نمونه   است.  نمایش  فن  در  او  بی نظیر  زبردستی  از 
یا  دوم  ریچارد  کناره گیری  یا  جان  سلطنت  نفرت انگیز  دوره   تشریح  در 
تراژدی  صحنه های  تجسم  در  او  هنر  یافت.  چهارم  هانری  مصیبت های 
را  تماشاچی  است  قادر  او  است.  بی سابقه  که  می رسد  اوجی  به  کمدی  و 
بی اختیار به خنده وادارد یا اشک تاثر او را سرازیر کند. بازیگرانی از قبیل 
فالستاف و گوبو و دلقک های نمایشنامه های مختلف او همه نمونه های جالبی 
از این قدرت ابداع است. در صحنه های درام کمتر وقایعی در ادبیات مانند 
مرگ کلئو پاترا، رفتار دختران لیر شاه نسبت به پدر، مرگ رومئو و ژولیت، 
 خفه شدن دزدمونا به دست اتللو و برخی از صحنه های مکبث یافت می شود.

دارند.  نقش  جادوگران  و  پریان  یا  ارواح  او  نمایشنامه های  اغلب  در 
خواهر  سه  و  هاملت  پدر  روح  قیصر،  روح  پک،  و  اوبرون  آن  نمونه  
جادوگر)در مکبث( است. می توان گفت که نمایشنامه های او از لحاظ 
تنوع موضوع، دامنه وسیع واژگان، طرز تشریح وقایع و وحدت هدف 
متعددی  وقایع  نمایشنامه  هر  در  چه  اگر  و  است  نتیجه،کم نظیر  و 
این  همه   که  گویی  ولی  بافته شده  هم  به  رنگارنگ  رشته های  مانند 
بزرگ  قالب  این  به  که  حالی  عین  در  که  است  تزییناتی  رشته ها 
وحدت  و  پیوستگی  و  سادگی  می بخشد،  خاص  جلوه  و  شکوه  ادبی 
نمی کاهد. آن  تناسب  و  لطف  از  و  نمی برد  بین  از  را  اصلی   زمینه  
صحنه  تئاتر دوره  شکسپیر شکوه و جالل و ابزار و وسایل تماشاخانه های  
بود.  شده  ساخته  ساده  و  باز  سکویی  صورت  به  و  نداشت  را  امروزی 
بازی  آن  روی  دکور،  گونه  هیچ  بدون  خود،  دوره   البسه  با  بازیگران 
می کردند. در نتیجه درک بسیاری از تغییرات صحنه و مفهوم حقیقی 
آن به عهده  تماشاچی گذاشته می شد و تعجب در این است که با وجود 
را  واقعی خود  ارزش  نمایشنامه های شکسپیر هنوز  این وسایل  فقدان 
در  البته  می گیرد.  قرار  مردم  از  بسیاری  پسند  مورد  و  نداده  کف  از 
تماشاخانه های امروزی و فیلم ها دخل و تصرف زیادی در وضع صحنه ها 
به عمل می آید تا بیننده )و شنونده( به آسانی بتواند پیوستگی وقایع 
این است که  بر  و تغییرات صحنه ها را درک کند و همین نکته گواه 
تئاترروندگان عصر شکسپیر تا چه حد به هنرو نمایش عالقه داشتند که 
 بدون وجود تسهیالت امروزی حداکثر لذت را از آثار شکسپیر می بردند.
هنر شکسپیر در نمایشنامه نویسی تنها ار لحاظ توجه کامل به وضع صحنه 
و تغییرات آن نیست، بلکه او مانند یک روان شناس می داند که چطور 
صحنه  غم انگیز را با صحنه  خنده آور تلفیق کند تا جنبه های مختلف 
ایجاد اوضاع متضاد بر یک احساس  با  اقناع کند و  حواس پنج گانه را 
معین با نکته  مخصوص تاکید ورزد و از پیمودن راه افراطی خودداری 
نماید. در تمام موارد شکسپیر مجبور بود متکی به قوت و قدرت موضوع 



داستان و طرز تشریح آن باشد. در این دوره هم هر هنرپیشه انگلیسی که 
آرزو دارد به اوج شهرت هنری برسد ابتدا سعی می کند شهرتی به عنوان 
بازیگر نمایشنامه های شکسپیر پیدا کند، زیرا تنها آهنگ و بیان و حرکات و 
فصاحت اوست که می تواند در تماشاچی تاثیر گذارد نه زمینه های کمکی و 
تزیینات و وسایل که در عین حالی که برای مجسم ساختن صحنه ضروری 
 است ولی مانع آن است که هنرپیشه بتواند کمال هنر خود را عرضه بدارد.
ترویج  از  وسیع تر  منظوری  و  نیست  اخالقیات  در  بحث  تنها  شاعر  هدف 
یک مکتب یا ایمان یا نکته  اخالقی دارد. هنر نویسنده نمایشنامه در این 
است که به جای تشریح افکار یا خصایص معین، جنبه های مختلف زندگی 
واقع و در آثار متاخر خود زندگی معنویی را ترسیم کند که کمتر مربوط 
لحاظ  از  که  را  افرادی  واکنش  و  باشد  معینی  یا شرایط  مکان  یا  زمان  به 
آنها  روزگار  گردش  ولی  متفاوتند  هم  با  روحی  یا  بدنی  احساسی،  فکری، 

را در یک جا جمع کرده است نسبت 
بنابراین،  سازد.  مجسم  یکدیگر  به 
زندگی  مفهوم  باید  نمایشنامه نویس 
نقاط  مردم  انواع  با  و  کرده  درک  را 
باشد.  شده  آشنا  خوب  دنیا  مختلف 
و  مشاهده  قدرت  حقیقت  در  یعنی 
قوه تشخیص او در مورد خصوصیات 
اخالقی افراد به حداکثر تقویت شده 
باشد و در نمایشنامه  خود این افراد 
ساخته  که  معینی  شرایط  تحت  را 
دهد  قرار  اوست  خود  فکر  پرورده  و 
آورد. دست  به  را  معینی  نتیجه   تا 
و  حقیقی  حدی  تا  باید  افراد  این 
صورت  به  نه  شوند،  جلوه گر  واقعی 
نویسنده  دست  در  که  عروسک هایی 
به این سو و آن سو کشیده می شوند. 
صورت  حقیقتا  باید  داستان  قهرمان 
قهرمان را پیدا کند و شیاد به شکل 
شیاد در آید و دلقک خنده آور گردد 
نشان  فیلسوف  را  خود  فیلسوف  و 
خصلت های  داستان  زنان  و  دهد 
اگر  گذارند.  نمایش  به  را  زنان 
حد  از  زیاده  نمایشنامه  نویسنده 
بازیگران  فکر  طرز  و  اعمال  در 

داستان  بازیگران  و  حقیقی  افراد  بین  زیادی  فاصله   کند  مداخله  خود 
کرد. باور  را  آنها  وجود  حقیقت  نمی توان  دیگر  که  می آورد  وجود   به 
شکسپیر خود را در این مورد قاضی بی طرفی نشان می داد که شخصیت های 
نشان  را  خویش  درونی  حقیقت  تا  می گذاشت  وا  خود  حال  به  را  داستان 
به آسانی فهمید که نظر شکسپیر درباره  به همین جهت نمی توان  دهند. 
زندگی چیست. افکار و عقایدی که این شخصیت ها ابراز می دارند به قدری 
متنوع و در بسیاری از موارد متضاد است که باید آن را متعلق به خود آنها 
همین  و  است  شکسپیر  افکار  نماینده  آنها  همه  گفت  نمی توان  و  دانست 
انواع  به  مسلط  طوری  را  خود  است،که  نویسنده  یک  بزرگی  دلیل  نکته 
به صورت معین و مشخصی شناخت. را  او   نظریه ها می سازد که نمی توان 
از لحاظ خصوصیات روحی و احساسی شک نیست که شکسپیر به کشور 

خیابان  و  کوچه  به  و  داشت  مفرطی  عالقه  آن  هیجان انگیز  وقایع  و  خود 
خویش  مملکت  مردم  و  اهلی  و  وحشی  موجودات  و  مرغزار  و  جنگل  و 
نوع  به  نسبت  همدردی  از  پر  و  رئوف  طبیعتی  و  می داد  نشان  دلبستگی 
نمایشنامه ها  خواندن  از  پس  نمی توان  این  وجود  با  می ساخت.  ظاهر  بشر 
فهمید که عقاید او درباره سیاست یا مذهب یا ادب انگلستان چه بوده است. 
تاثیرات و تجارب و معلوماتی  و  تمام جزییات  فیلم عکاسی  مانند  او  ذهن 
در  خود  موقع  به  و  می کرد  ثبت  می گرفت  قرار  او  دسترس  در  که  را 
نمایشنامه ها، در مناسب ترین وضعیت ازآنها استفاده می نمود و می توانست 
کند. ترسیم  را  آنها  غم انگیز  جنبه های  هم  و  لذت بخش  جنبه های   هم 
یک فرد معمولی برای صحبت های عادی احتیاج به دو یا سه هزار واژه دارد 
و برخی مردم هم تعداد کمتری از کلمات را به کار می برند. میلتون، شاعر 
معروف انگلیسی،که از نوابغ محسوب می شود، در حدود هشت هزار واژه به 
کار برد، ولی در آثار شکسپیر در حدود 
بیست و یک هزار لغت دیده می شود. 
اصلی  متون  خواندن  جهت  همین  به 
اشکال  از  خالی  انگلیسی  زبان  به  او 
نیست و نه تنها احتیاج به فرهنگ های 
موارد  از  بسیاری  در  بلکه  دارد  جامع 
مراجعه به توضیحات نقادان و محققان 
از آن  پیدا می کند و گذشته  ضرورت 
پس  خواننده،  تشخیص  و  قوه حدس 
از آشنایی کافی با آثار او، درک مطلب 
بسیار  قالبی  در  اکثرا  که  را  بغرنج 
موجز به رشته تحریر در آمده آسان تر 
نمایشنامه های  می سازد. سبک تحریر 
مقفی،  اشعار  از  مخلوطی  شکسپیر 
ابیات بی قافیه و قطعات منثور است که 
 هرکدام در جای معینی به کار می رود.

برخی  آثار  این  تشبیهات  و  تعبیرات 
متعلق به زمان خود شکسپیر و بعضی 
دیگر مربوط به منابعی است که مورد 
استفاده وی قرار گرفته و نماینده طرز 
را  آن  شکسپیر  که  است  ادواری  فکر 
ذکر  که  دیگر  نکته   می کند.  تشریح 
نمایشنامه های  بودن  اخالقی  اصوال  و  قلم شکسپیر  عفت  نیست،  بیراه  آن 
اوست. شکسپیر در عین حالی که قالبی نمی اندیشد، سخت در قید آن است 
که نمایشنامه هایش به نتایج اخالقی جهان شمول برسد و مخصوصا دغدغه  
است. گرفته  بر  در  را  نوشته هایش  ذیل  تا  صدر  از  خانواده  روابط   تحکیم 
تاکید بر ارجمندی عفت و تقوای  انسان، به ویژه زن، امری است که گاه 
گویی تنها هدف نویسنده است و گویی همه  تهمیدات هنریش را به کار 
می گیرد تا به این نتیجه برسد که هدف از خلقت انسان اصوال به نمایش 
گذاشتن زیبایی پاکی و پاکدامنی و تعادل است و همه چیز، از شکوه شاهان 
تا فقز بینوایان، در خدمت این هدف. شکسپیر، حتی آن گاه که راوی واقعه 
تفریط  و  افراط  زشتی  نمایاندن  معاصر-هدفش  یا  تاریخی  می گردد-واقعه 

است و به کرسی نشاندن حرف اصلی خود.



 جمالت مشهور شکسپیر
زن  از  که  نیست  زیانباری  گرایش  مرد،  وجود  در  که  می گویم  تأکید  با 

سرچشمه نگرفته باشد.

آدم تبه کار می رود ولی شرش بعد از او می ماند.

آن کس که جرأت انجام کارهای شایسته دارد، انسان است.

آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی ارزشی را ربوده  است، اما آنکه نام نیک 
مرا برباید، جزئی از وجود مرا می برد که او را غنی نمی کند اما در واقع مرا 

حقیر می سازد.

آیا می دانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبایی و خوش اندامی و سخن گویی 
و مردانگی و دانشوری و بزرگ منشی و فضیلت و جوانی و کرم و چیزهای 

دیگر از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی 
است.

اگر در این جهان از دست و زبان مردم در آسایش باشیم، برگ درختان، 
غرش آبشار و زمزمه جویبار هریک به زبانی دیگر با ما سخن خواهند گفت.

اگر دوازده پسر داشتم و همه را به طور یکسان دوست می داشتم و یازده 
پسرم را در راه میهن قربانی می کردم، بهتر از این بود که یکی پس از دیگری 

در بستر خواب بمیرند.

امان از وقتی که مردم، دزد عقل را به گلوی خود بریزند، منظور از دزد عقل، 
مشروبات الکلی است، واقعأ که هیچ عاقلی این کار را نمی کند.

عشق  جدایی ناپذیر  مالزمان  از  اشک ها  و  آرزوها  آه ها،  رؤیاها،  اندیشه ها، 
می باشند.

ای فتنه و فساد، تو چه زود در اندیشه مردان نومید رخنه می کنی.

گور  به  ما  با  و خوبی هایمان همراه  یادگار می ماند  به  دنیا  در  ما  بدی های 
می رود.

بذله گویی برازنده ترین لباسی است که در یک مجلس می توان پوشید.

برای دشمنانت کوره را آن قدر داغ مکن که حرارتش خودت را نیز بسوزاند.

برای لذت بردن کافیست اندکی احمق باشی.

به دست آور آنچه را که نمی توانی فراموشش کنی و فراموش کن آنچه را که 
نمی توانی به دست آوری.

تردیدهای ما خائنینی هستند که با نصایح خود، ما را از حمله به دشمن باز 
می دارند، در حالی که تصمیمی راسخ و حمله ای به موقع می تواند فتح و 

پیروزی را نصیب ما سازد.

تملق خوراک ابلهان است.

جایی که تخم محبت کاشته شود، شادمانی می روید.

جوانی و پیری با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. جوانی مایه نشاط و سعادت 
است و پیری موجب فالکت و حسرت. جوانی نیمروز زندگانی است و پیری 
شبانگاه ظلمانی. جوانی دوره خودنمایی و شجاعت است و پیری روزگار ترس 
و مذلت، جوان چون آهوی وحشی با نشاط و غرور در وادی زندگی می دود 

و پیر چون مردی لنگ آهسته و با هزار زحمت، قدم برمی دارد.

جوانی جرعه ای است فرح انگیز ولی حیف که به پیری آمیخته  است.

نور می دهد، کار  اطراف  به  و  را می شکافد  تاریکی  چراغ کوچکی در شب، 
خوب اگرچه کوچک و ناچیز باشد در نظر من کوچک و ناچیز نیست.

خانم ها هیچ چیز نمی خواهند جز یک شوهر خوب، و همین که گیرشان آمد، 
همه چیز می خواهند.

در سرتاسر اعمال بشر، جزر و مدی موجود است که اگر آدمی در مجرای آن 
واقع شود، به ساحل سعادت می رسد وگرنه سراسر عمر وی در گودال های 

بدبختی و فالکت سپری خواهد شد.

در سینه خود شراره ای آسمانی دارم که نامش وجدان است.

دشمنان بسیاری دارید که نمی دانند چرا دشمن شما هستند ولی همچون 
سگ های ولگرد هنگامی که رفقایشان بانگ بردارند، آنها نیز پارس می کنند.

دنیا مانند یک تماشاخانه  است، هرکس رل خود را بازی می کند و سپس 
مخفی می شود.

دوستی نعمت گرانبهایی است، خوشبختی را دوبرابر می کند و از بدبختی 
می کاهد.

دنیا، سراسر صحنه بازی است و همه بازیگران آن به نوبت می آیند و می روند 
و نقش خود را به دیگری می سپارند.

دیدن و حس کردن، وجود داشتن است، زندگی در اندیشه  است.

بیش  دیوانه ای  که  می داند  هم  عاقل  و  می پندارد  عاقل  را  خودش  دیوانه 
نیست.

اندازه  ماتم زده هر  بیشتر است؛ دل های  از آن  باشد، گل  زنبور هر چقدر 
باشند، قلب های شاد زیادترند.

وقتی می تواند  ما  بافته شده است، فضیلت  بد  و  پود خوب  و  تار  از  زندگی 
بر خود ببالد که از خطاهای ما شالق نخورد و جنایت های ما وقتی نومید 

می شود که مورد ستایش فضیلت های ما قرار نگیرد.

سعادتمند کسی است که به مشکالت و مصایب زندگی لبخند زند.

شادمانی در خانه ای است که مهر و محبت در آن مسکن دارد.

همراه  بال  فراغت  و  سعادت  بگذارد،  قدم  هرجا  به  هشیار  و  عاقل  شخص 
اوست زیرا در جهان به جز خوبی و زیبایی چیزی نمی بیند.

عشق غالبأ یک  نوع عذاب است، اما محروم بودن از آن مرگ است.

http://www.persianpersia.com/

https://www.bartarinha.ir/

http://www.persianpersia.com/artandculture/adetails.php?articleid=15989&parentid=1&catid=11
https://www.bartarinha.ir/fa/news/84759/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
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فهرست میراث جهانی یونسکو چیست؟
احتماال بارها شنیده اید که می گویند فالن اثر تاریخی در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. کمیته ای به نام کمیته میراث جهانی یونسکو 
وجود دارد که مکان های فرهنگی، سایت های باستان شناسی و طبیعی در کشورهای مختلف را بررسی می کند و پس از تایید شورای بین المللی ابنیه و 
محوطه ها یا ایکوموس )ICOMOS( و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت یا آی یو سی ان )IUCN( آن مکان ها را در فهرست میراث جهانی یونسکو 
به ثبت می رساند. به این ترتیب، مکان هایی که در این لیست ثبت جهانی می شوند فارغ از نژاد، ملیت، مذهب و … به تمام انسان های روی کره زمین 
تعلق دارند و وظیفه کشورها و دولت هاست که نهایت تالش را برای حفاظت و نگهداری از این آثار به کار بگیرند. تعداد باالی بناهای تاریخی ثبت شده 
در لیست یونسکو به معنی استقبال بیشتر گردشگران و توریست ها و در نتیجه رشد و ترقی صنعت گردشگری و درآمدزایی برای آن کشور است. از این 
نظر، لیست میراث جهانی یونسکو از اهمیت باالی فرهنگی، اقتصادی و … برخوردار است و کشورها تالش می کنند آثار بیشتری را برای ثبت در این 

لیست به یونسکو ارائه بدهند.

کدام کشورها بیشترین میراث جهانی یونسکو را دارند؟

1- ایتالیا
تعداد میراث جهانی یونسکو: ۵4

اولین کشور در این لیست، کشور تاریخی و بی نظیر ایتالیاست. این کشور 
یونسکو  ثبت جهانی  به  که  فرهنگی  تاریخی،  بنای  و  اثر  بودن 54  دارا  با 
رسیده اند در صدر کشورهای جهان قرار می گیرد. این کشور محل شکل گیری 
امپراتوری عظیم رم باستان و رنسانس بوده و در هر گوشه از این کشور آثار 
این  از  بناها و مکان های طبیعی و فرهنگی متعددی وجود دارد:  تاریخی، 
تعداد 4۹  اثر و مکان فرهنگی و تاریخی و 5 اثر طبیعی هستند. از جمله 
معروف ترین میراث جهانی یونسکو در ایتالیا می توان به ونیز، کلیسای سنت 
ماریا دل گریز، شهر پومپی و تماشاخانه مشهور کولوسئوم در رم اشاره کرد.

 2- چین

تعداد میراث جهانی یونسکو: ۵3

میراث  تعداد  بیشترین  که  بعدی  کشور 
جهانی یونسکو را دارد سرزمین شگفت انگیز 
اثر که  با داشتن 53  چین است. این کشور 
این  دوم  رتبه  در  رسیده اند  جهانی  ثبت  به 
لیست قرار می گیرد. دیوار بزرگ چین بدون 
است  چین  تاریخی  اثر  مشهورترین  شک 
جای  یونسکو  جهانی  میراث  لیست  در  که 
از  گردشگر  میلیون ها  ساالنه  گرفته است. 
به  این مکان ها  از  بازدید  برای  دنیا  سرتاسر 

چین سفر می کنند.

 3- اسپانیا

تعداد میراث جهانی یونسکو: 47

فهرست  این  در  پررنگی  حضور  اروپا  قاره 
بیشترین  که  کشور   ۱۰ از  کشور   5 و  دارد 
قاره  این  دارند در  را  یونسکو  میراث جهانی 
که  اسپانیاست  بعدی  کشور  گرفته اند.  قرار 
4۷ میراث جهانی ثبت شده در یونسکو دارد 
و  فرهنگی  تاریخی،  بناهای  از  ترکیبی  که 
کومپوستال،  ده  سانتیاگو  منطقه  در  طبیعی 
و  کوردوبا  شهر  گائودی،  آنتون  هنری  آثار 

شهر ساالمانکا. هستند.

4- فرانسه

تعداد میراث جهانی یونسکو: 44

مقاصد  محبوب ترین  از  یکی  فرانسه  کشور 
ایفل  برج  با  و  است  جهان  در  گردشگری 
مشهورش دل همه را برده است! با این حال، 
فرانسه  گردشگری  و  تاریخی  بناهای  و  آثار 
مجموع  از  و  نمی شود  ایفل  برج  به  محدود 
44 سایت 3۹ تای آنها مکان ها و سایت های 
ترکیبی  هم  یکی  و  طبیعی  تا   4 فرهنگی، 
سن  مون  جزیره  ایفل،  برج  است.  هردو  از 
میراث  جمله  از   … و  ورسای  کاخ  میشل، 

جهانی یونسکو در فرانسه هستند.
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 ۵- آلمان
تعداد میراث جهانی یونسکو: 44

آلمان نیز یکی دیگر از کشورها با بیشترین میراث جهانی یونسکو است 
که با بناهای تاریخی، پارک ها، شهرها و قصرهای تاریخی و دیدنی مقصد 
گردشگری محبوبی به شمار می رود. جزیره موزه برلین، شهر بامبرگ، 
شهر وایمار و شهر بندری لوبک از جمله سایت های ثبت شده در فهرست 

میراث جهانی یونسکو هستند.

 6- هندوستان
تعداد میراث جهانی یونسکو: 37

سرزمین شگفت انگیز هندوستان مملو از جذابیت ها و دیدنی های تاریخی، 
به  گردشگری  مقاصد  محبوب ترین  از  یکی  و  است  طبیعی  و  فرهنگی 
حساب می آید. سهم کشور هند از لیست میراث جهانی یونسکو 3۷ اثر 
است که به این ترتیب این کشور را در رتبه ششم کشورهایی با بیشترین 
باستان شناسی  سایت  محل،  تاج  می دهد.  قرار  یونسکو  جهانی  میراث 
همپی، غارهای الورا و آجانتا و پارک ملی کازیرانگا از جمله این مکان ها 

هستند.

7- مکزیک
تعداد میراث جهانی: 34

این  با 34 میراث جهانی یونسکو در رده هفتم  را  از شگفتی های طبیعت، کشور مکزیک  تلفیقی جذاب 
لیست قرار می دهد. چیچن ایتزا که اثری باستانی به جا مانده از تمدن اسرارآمیز مایاهاست؛ تئوتیئواکان؛ 
بخش تاریخی مکزیکوسیتی و شهر وهاکا د خوارز از جمله این میراث جهانی یونسکو در مکزیک هستند.

۸- انگلستان
تعداد میراث جهانی یونسکو: 31

کشور انگلستان 3۱ میراث جهانی یونسکو دارد که از این تعداد، ۲8 تا 
در خاک اصلی انگلیس و 3 تای دیگر در قلمروهای فرادریایِی بریتانیا 
قرار گرفته اند. دسترسی به برخی از این مکان ها بسیار سخت و دشوار 
است، مثال جزیره گوف که یکی از میراث جهانی یونسکو است بخشی 
اقیانوس اطلس است و در  از مجمع الجزایر تریستان دا کونا در جنوب 
حقیقت، دورترین نقطه مسکونی در جهان به حساب می آید. با این حال، 
میراث  از  می توانید  انگلیس  به  سفر  در  و  نیستند  گونه  این  آثار  تمام 
جهانی یونسکو مثل استون هنج، کلیسای وست مینستر، کاخ بلنهایم، 

برج لندن و … دیدن کنید.

 ۹- روسیه
تعداد میراث جهانی یونسکو: 2۸

کشور بعدی که بیشترین میراث جهانی یونسکو در جهان را دارد روسیه 
است. ۲8 مورد از بناها و مکان های تاریخی، فرهنگی و طبیعی روسیه در 
فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند. با این حال، جالب است 
دریاچه های  و  آتشفشان ها  کوهستان ها،  جنگل ها،  با  روسیه  که  بدانید 
از نظر تعداد میراث جهانی طبیعی در رتبه چهارم  بی نظیری که دارد 

قرار می گیرد.

 1۰- ایران
تعداد میراث جهانی یونسکو: 23

خب، به مورد آخر کشورهایی با بیشترین میراث جهانی یونسکو می رسیم و 
این جایگاه به کشور عزیزمان ایران تعلق پیدا می کند. ایران با تاریخ کهن و 
ارزشمندی که دارد جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی فراوانی دارد که 
به راستی جا دارد در رتبه های باالتری قرار بگیرد. با این حال، تا سال ۲۰۱8 
تنها ۲3 اثر از آثار تاریخی این مرز و بوم در لیست میراث جهانی یونسکو 
ثبت شده اند و کشور ایران در رتبه دهم قرار می گیرد. نیایشگاه چغازنبیل، 
تخت  جمشید افسانه ای، میدان نقش جهان اصفهان، ارگ بم، کویر لوت و 
… از جمله مکان هایی هستند که در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت 

رسیده اند.
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sonic سونیک
Will Gluck :کارگردان

آبیه  سونیک  بازگشت  و 
سونیک  دوست داشتنی! 
به  خودش  دنیای  از 
دنیای ما میاد و اگ من 

دشمن او هم به این دنیا وارد می شود و به تعقیب سونیک می پردازد تا 
ماجراهای سونیک و اگ من این بار در زمین رخ بدهد! نکته جالب این 
است که این فیلم به دلیل اعتراض هواداران سونیک به چهره او در این 

فیلم با بازنگری باالخره امسال نمایش داده خواهد شد.

)Peter Rabbit 2( 2 پیتر خرگوشه
 Will کارگردان: 

Gluck

خرگوش  یک  پیتر 
با  که  است  بازیگوش 
خود  کوچک  خانواده 
ما  دیدار  به  دوباره 
خرگوشه  پیتر  می آیند 

سنین  تمامی  مناسب  که  است  ماجراجویی-کمدی  ژانر  در  فیلم  یک 
و فیلمی خانوادگی است، در این قسمت هم پیتر با دشمن خود رو به 

رو می شود.

Trolls World Tour
 Walt Dohrn, David کارگردان: 

P. Smith

دنباله  ترول ها  کارتون  از  قسمت  این 
آن  برای  اما  است،  خود  قبلی  سری 
دسته از دوستان که ندیده اند می توانیم 
بگوییم ترول ها یک انیمیشن موزیکال 
حتی  کوچک  بچه های  که  است 
بزرگ ترهایی که کودک درونشان هنوز 
می آید؛  خوششان  کارتون  ازین  فعاله 
دیریم  کمپانی  ساخت  کارتون  این 

ورکس یا کارهای رویایی است.

Scoob  اسکوبی
Tony Cer� : نکارگردا

vone

دوستان  و  اسکوبی 
یک  برمی گردند!  باالخره 
مخصوص  که  کارتون 
 ۷۰ و   6۰ دهه  بچه های 

است ولی انگار این کارتون کمدی و ماجراجویی رو بچه های نسل های 
بعد هم می تونن ببینن،

اسکوبی یک سگ باهوش هست که با دوستای آدم خودش به ماجرایی قدم 
می ذارن و به دنبال درست کردن اتفاقاتی که برای آنها می افتد می روند.

باب اسفنجی یک اسفنج شگفت انگیز
Tim Hill :کارگردان

شاهد  هم  فیلم   این  در 
باب  ماجراجویی های 
اسفجی و دوستانش در شهر 
البته  هستیم.  باتوم  بیکینی 
نیز  دیگری  شخصیت های 
قرار است در آن حضور داشته 

فالیینگ  خرچنگ،  لری  عضله ای،  لوگان  گو  چون  شخصیت هایی  باشند، 
داچمن دزد دریایی و مرد دریایی ابرقهرمان بازنشسته و برناکل بوی، که بت 

باب اسفنجی و پاتریک.

soul روح
 Pete Docter, کارگردان:  

Kemp Powers

روح ها  دنیای  به  ورود  آماده 
یک  کارتون  این  در  هستید! 
وارد  اتفاق  یک  از  بعد  مرد 
با  و  می شه  روح ها  دنیای 

ماجراهای شگفت انگیزی رو به رو خواهد شد پس اگر برای شما هم جالبه 
استودیوی  توسط  که  ندهید.  از دست  رو  کارتون  این  ببینید،  رو  دنیا  این 
Pixar Animation Studios برای Walt Disney Pictures ساخته 

شده است.

Minions 2 2منیون ها
 Kyle Balda, کارگردان: 

Brad Ableson

ماجراجویی های  ادامه 
در  همیشه  که  مینیون ها 
فرمانده  یک  جوی  و  جست 
زورگو بوده اند. وقتی استوارت، 
نمی توانند  باب  و  کوین 

موزهایشان را از سوپرمارکت بگیرند، برای اعتراض به کاخ سفید می روند. اما 
وقتی وارد می شوند با لگد از آنجا به بیرون پرتاب می شوند! با این برخورد، 
لشکر مینیون ها تالش می کنند تا دولت امریکا را سرنگون کنند. در همین 
حال، یانگ گرو در لباس جادوگران غول پیکر سعی می کند تا با تسلط بر 
مینیون ها از آنها برای انجام هر کاری که دلش می خواهد سوءاستفاده کند. 
هنگامی که گرو از شهر فرار می کند، همه مینیون ها را منجمد می کند تا 
بمیرند. در پایان، یانگ گرو هیچ چیزی به دست نمی آورد و مینیون ها به 

موزهایشان می رسند.

The One and Only Ivan
Thea Sharrock :کارگردان

بهترین کارتون ها و انیمیشن های جدید
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یک  از  برگرفته  کارتون  یک 
به  راجع  که  قدیمی  داستان 
وحش  باغ  داخل  حیوانات 
یک  آن  اصلی  نقش  و  است 
از  یکی  که  است  میمون  
یک  او  دوست های  بهترین 
کارتون  این  است،  فیل 
بهترین  از  یکی  است  ممکن 

کارتون هایی باشد که شما می توانید به تماشای آن بنشینید.

 The Mitchells vs. ماشین ها   مقابل  در  میچل ها 
the Machines

 Michael کارگردان: 
Rianda, Jeff Rowe

خانواده  یک  میچل ها 
فروپاشیده هستند که با وجود 
نمی توانند  تفاوت هایشان 

به  با یک سفر جاده ای  به همین دلیل تصمیم می گیرند  برسند.  توافق  به 
هم نزدیک شوند. اغلب مشکالتشان به دلیل تکنولوژی است که به بخش 
این تکنولوژی  بنابراین زمانی که  جدانشدنی زندگی شان تبدیل شده است. 
از آنجایی  با وجود تفاوت هایشان جهان را نجات دهند.  باید  علیه آنهاست 
که دو ماشین هم مانند آنها متفاوت هستند، بنابراین میچل ها و سگ شان 

می خواهند به کمک هم ماشین ها را شکست داده و انسان را نجات دهند.

Raya and the Last Dragon رایا و آخرین اژدها
 Paul Briggs,:کارگردان

Dean Wellins

رایا یک دختر جوان است که 
با آخرین اژدهای روی زمین 
به  هم  با  آنها  و  می شه  آشنا 
ماجراهای جالبی پا می ذارن، 
این کارتون رو در سال آینده 

می توانید ببینید.

The Croods 2 2 غارنشینان
Joel Crawford :کارگردان

نامگذاری  را  چیز  همه  و  بودند  زمین  روی  مردمان  اولین  کرودها  خانواده 
پس  که  خانواده ای  درباره  تاریخ  ماقبل  دوران  از  زیبا  داستان  یک  کردند. 
می کنند.  کشف  را  جدید  حیوانات  و  جدید  سرزمین های  غار  از  خروج  از 

جالب  انیمیشن  یک 
قسمت  که  تخیلی  و 
اول آن بسیار در دنیا 

محبوب شد.

The Voyage of Doctor Do-( رسف دکتر دلیته
)little

 Stephen کارگردان: 
Gaghan

فیلم های  که  روزهایی  در 
یا  تخیلی  علمی  اکشن، 
در  رو  ما  دنیای  ترسناک 
خالی  جای  گرفتن،  بر 
فرندز  مانند  کمدی هایی 
دکتر  »سفر  می شود.  حس 
فانتزی  کمدی  دولیتل« 
کتاب های  روی  از  که  است 
اقتباس  دولیتل  دکتر 
که  کتاب هایی  شده است. 
نوشته  هیو الفتینگ است و 

»سفر دکتر دولیتل« دومین جلد این کتاب ها محسوب می شود. کتاب 
از لحاظ حجم نسبت به قسمت قبلی اش چند برابر بوده و مخاطبانش 
بزرگ تر  افراد  برای  بودند و داستان  بزرگ ترها  اول  به جلد  هم نسبت 

نوشته شده بود. این فیلم مناسب رده سنی نوجوانان به باال است.

این فیلم به دلیل مشکالت اکران اولش قرار بود در ۲۱ روز صحنه هایی 
دوباره فیلمبرداری شوند که حاال بعد از گذشت زمان زیاد انگار این کار 

انجام شده و اکران خواهد شد.

)nimona( نیمونا
Patrick Os�  : نکارگردا

borne

و  اکشن  انیمیشنی 
مرحله  در  که  ماجراجویانه 
داستان  دارد.  قرار  تولید 
موجود  یک  درمورد 
نام  به  تغییرشکل دهنده 
نیمونا است که با کمک یک 
لرد  نام  به  دیوانه  دانشمند 
دارد  قصد  بلکهارت  بالیستر 

تا پادشاه و قلمروی او را در معرض خطر قرار بدهد.

onward  به پیش
کارگردان: دن اسکانلون

فیلم های  پیکسار در ساخت 
استاد  باکیفیت  انیمیشن 
تمامی  بین  در  است. 
اکران  آماده  موفق  فیلم های 
هم  فیلم  این  بعد،  سال  در 
داستان  شده است.  آماده 
که  می دهد  رخ  جهانی  در 
به  ندارد.  وجود  انسانی  هیچ 



جای آن موجودات جادویی مانند ترول ها، تک شاخ ها و الف ها وجود دارند. 
با پدر ماجراجویی جدید را آغاز می کنند.  الف برای کشف رابطه خود  دو 
کریس پرت، تام هالند، اکتاویا اسپنسر و جولیا لوئیس دریفوس، صداپیشگی 
در سال   )Coco( ”انیمیشن “کوکو برعهده دارند.  را  شخصیت های اصلی 
گذشته بسیار موفق بود و با وجود اینکه دان اسکنلون، نویسنده و کارگردان 
باشیم. دن  باید منتظر یک فیلم موفق  این فیلم هم حضور دارند،  آن در 
اسکانلون گفته است ما سعی می کنیم در این فیلم از تجربیات شخصی خود 

در زندگی استفاده کنیم.

Ron’s Gone Wrong ران اشتباه می کند
 Alessandro کارگردان: 
Carloni, Jean-Phi�

lippe Vine

در  تکنولوژی  نقش  رفته رفته 
شده  پررنگ تر  زندگی مان 
آسان تر  و  آسان  کارها  و 
است  کافی  تنها  می شوند. 

دستور دهید تا همه چیز انجام شود. گر چه در جهان ما تکنولوژی در حال 
گسترش است اما در دنیای این فیلم به اوج خود می رسد. در این داستان هر 
کودک ربات خود را دارد که در کارها به او کمک می کند. در نتیجه ربات ها 
به بخش مهمی از زندگی افراد تبدیل شده اند و نبودشان مشکل آفرین است. 
به مشکل  او  زندگی  ساله خراب می شود،  یازده  پسر  ربات یک  که  زمانی 
به  درنتیجه  و  دهد  آموزش  ربات  این  به  می گیرد  تصمیم  او  برمی خورد. 

ماجراجویی هایی وارد می شود که مسائل مهم تر زندگی را به او می آموزد.

sing 2 2 خوانندگی
Garth Jen�  : نکارگردا

 nings, Christophe
Lourdelet

موزیکال  در سال ۲۰۱6 یک 
داستان  به  که  شد  اکران 
که  خواننده  حیوانات 

از آنها یک کوآال به نام باستر  نمی توانستند موفق شوند می پرداخت. یکی 
مون بود که می خواست در تئاتر موفق باشد. حیوانات مختلف، از جنس و 
نژادهای مختلف برای تست آمده و درحالی که نیمی از آنها کنار می روند، 
تصور می کنند این رقابت پول زیادی برایشان به ارمغان می آورد. پس از فراز 
و فرودهای مختلف این حیوانات موفق شده و کوآال نیز به تئاتر راه می یابد. 
آیا می تواند به موفقیت برسد؟ بر سر شرکت کنندگان دیگر چه خواهد آمد؟ 
این فیلم پاسخ تمام سواالت را دریافت کرده و به موسیقی هم گوش  در 

خواهیم داد.

https://payla.ir/



تبلیغات بیزینس خود را به ما بسپارید ...

514 - 996 - 1620
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برنامه آمادگی برای اخذ مدرک رویال کنسرواتواری، مجموعه ای از استانداردهای شناخته شده موسیقی را برای موفقیت شما از طریق دوره های متوالی از 
سطوح ایتدایی تا پیشرفته فراهم می نماید. این برنامه برای بهترین ها الهام بخش است که از طریق امتحانات دانشجویی می توانند موفقیت خود را پیگیری 

کرده و جشن بگیرند. این برنامه همچنین معلمان را با منابع با کیفیت و نوآورانه پشتیبانی می کند.

موضوعات آکادمیک برنامه مدرک RCM، دانش آموزان را در دستیابی به دانش ضروری تاریخی و تئوری ادبیات موسیقی پشتیبانی می کند. سطوح 
تئوری و سطوح عملی )اجرایی( با یکدیگر مرتبط هستند و مفاهیم موجود در رپرتوار،  تکنیک و مطالعات موسیقی را نیرو می بخشند.

در آکادمی ر می، هنرجویانی که تمایل به شرکت در امتحانات RCM را دارند می توانند دوره های آمادگی این آزمون را تحت نظارت اساتید باتجربه 
آکادمی گذرانده و مدرک آن را از رویال کنسرواتواری موسیقی دریافت نمایند. تعدادی از هنرجویان آکادمی با وجود شرایط ناهموار در دوران قرنطینه 
توانستند در آزمون ها شرکت کرده و مدارک معتبری کسب کنند. از هنرجویان با استعداد آکادمی ر می، ستاره و شمس موفق به گذراندن این امتحان 

معتبر و دریافت مدرک آن شدند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.    

- شمس از سال ۲۰۱۷ یادگیری پیانو را در آکادمی موسیقی ر می شروع کرد و در جوالی ۲۰۲۰ موفق به دریافت درجه ممتاز  در سطح 3 از  رویال 
کنسرواتوار شد. او با تالش و پشتکار و عشق به موسیقی توانست در مدت کوتاهی به پیشرفت قابل مالحظه ای دست یابد.

علی رغم شرایط سخت پیش آمده در دوران کرونا یادگیری را متوقف نکرد و در کالس های آنالین آکادمی ر می شرکت نمود  و توانست با موفقیت در 
امتحانات RCM در level 3، درجه First class honors را کسب کند. او در حال حاضر در حال آماده کردن خود برای امتحان سطح 4 می باشد.

- ستاره حقیقت سیر نیز یادگیری پیانو را در آکادمی موسیقی ر می شروع نمود و در جوالی ۲۰۲۰ موفق به دریافت درجه ممتاز در سطح 3 از رویال 
کنسرواتوار شد.

او با تالش و پشتکار و عشق به موسیقی توانست به پیشرفت قابل مالحظه ای دست یابد. توانست با موفقیت در امتحانات RCM در level 3 درجه 
First class honors را کسب کند. 

به ستاره و شمس عزیز برای دستیابی به چنین موفقیتی تبریک می گوییم و منتظر درخشش این عزیزان در آینده ای نزدیک به همراه هنرجوبان عزیز 
خانواده بزرگ ِر می هستیم.

4th Music Festival of ReMi Academy � Oscar Peterson Hall � April 2019

 RCM موفقیت هنرجویان آکادمی ر می در آزمون کنسرواتواری موسیقی
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�� ماجرای آلبوم اردیبهشت 85 شروع شد. قضیه اش این بود که یه 
وبالگ باشه که توش در مورد آلبومای موسیقی صحبت بشه. کانسپت 
ماجرا یه چیزی بود بین نقد و بررسی آلبوم جدید آرتیست های معروف 
و کمتر شناخته شده. طبیعتا هم چون  آرتیست های جدید  و معرفی 
وبالگ شخصی بود، اینکه در مورد کدوم آرتیستا و کدوم آلبوما صحبت 

بشه، طبق سلیقه شخصی نویسنده، یعنی من بود.

هدف این بود که، تعداد آدمای عشق موزیک زیاده، اما شاید بیشترشون 
چیزی که دارن گوش میدن رو نه اسم آرتیست بدونن، نه اسم آهنگ، 
نه ژانر، و فقط از موزیکش خوششون اومده و براشون همین کافیه. خب 
به نظرم این واقعا کافی نیست. هدف اصلی وبالگ هم این بود که چیزی 
که گوش میدیم و دوستش داریم رو بهتر و یه کم ریزتر بشناسیم. حاال 
داره،  هویت  خودش  واسه  آلبوم  هر  چون  نه؟  آهنگ  چرا  آلبوم؟  چرا 
کانسپت داره، فکر داره، ماجرا داره و آرتیستش شرایط خاص خودش 

رو داشته.

و  قوی تر  و  جدی تر  خودم،  نظر  به  پست ها،  می رفتیم  جلوتر  هرچی 
محکم تر می شد، اما از اونور هم متاسفانه تعداد مخاطب وبالگ روز به 
روز میومد پایین. این قضیه دو تا دلیل اصلی داشت بنظرم: اینکه سال 
88 وردپرس فیلتر شد، بعد هم اینکه کال وبالگ خونی از مد افتاد و 
ملت دیگه حوصله خوندن پست طوالنی رو نداشتن و ترجیح می دادن 

برن سراغ فیسبوک و توئیتر.

توی این چند سال اخیر چراغ آلبوم کم نور بود، ولی سعی می کردم که 
روشن بمونه، اما از یه جایی به بعد کال خاموش شد. اینطوری که آخرین 
پست وبالگ، یعنی 65۰مین پستش، ۲4 دی ۹5 منتشر شد و وبالگ 

آلبوم پرونده اش بسته شد.

انگلیسی  به  »آلبوم«  یا  انگلیسی  به  من  اسم  کردن  سرچ  با  میتونین 
یا فارسی و پیدا کردن لوگوی پادکست )که نیما جمالی زحمتش رو 

کشیده( پادکست رو پیدا کنین. 

Album Podcast کانال یوتیوب🎥

برای آنکه در زمان انتشار پادکست آلبوم را گوش کنید توصیه می شود 
از اپلیکیشن های پادکچر مانند اپهای زیر استفاده کنید:

Apple Podcasts/ Castbox/ Google Podcast/ Over�
cast/ Spotify Radio public

فهرست قسمت های منتشر شده  پادکست آلبوم
�� آلبوم اول: »راک اند رل آلودگی صوتی نیست«

 Back in Black و انتشار آلبوم AC/DC داستان گروه

�� آلبوم دوم: »خاطرات را افسوس ها می سازند«

داستان Adele و انتشار آلبوم ۲۱ 

�� آلبوم سوم: »ما قهرمانیم!«

News of the World و انتشار آلبوم Queen داستان گروه 

�� آلبوم چهارم: »من به خودم خیانت کردم«

Back to Black و انتشار آلبوم  Amy Winehouse داستان

�� آلبوم پنجم: »زمین تخت پادشاهی من است«

Black Album و انتشار Metallica داستان گروه

�� آلبوم ششم: »این جاده یک طرفه است«

 Hysteria و انتشار آلبوم Def Leppard داستان گروه

�� آلبوم هفتم: »چشم های کبود، اشک های غمگین«

Come on Over و انتشار آلبوم Shania Twain داستان

�� آلبوم هشتم: »اینجا بهشت است، شاید هم جهنم«

Hotel California و انتشار آلبوم Eagles داستان گروه 

�� ویژبوم اول: »الالیی مار سفید برای کلیدهای سیاه«

 مرور آلبوم های منتشر شده در نیمه اول سال ۲۰۱۹

�� آلبوم نهم: »پلکانی به سوی بهشت«

Led Zeppelin IV و انتشار آلبوم Led Zeppelin داستان گروه

�� آلبوم دهم: »در بهشت به مالقاتم بیا«

Thriller و انتشار آلبوم Michael Jackson داستان

�� آلبوم یازدهم: »این آخرین بدرود است«

Grace و انتشار آلبوم Jeff Buckley داستان

�� آلبوم دوازدهم: »هر دو روی ماه تاریک است«

The Dark Side of the Moon و انتشار آلبوم Pink Floyd داستان

�� ویژبوم دوم: »قرصی برای تنهایی«

مرور آلبوم های منتشر شده در نیمه دوم سال ۲۰۱۹

�� آلبوم سیزدهم: »شاید فردایی نباشد«

پادکست 

آلبوم ...

بردیا برجسته نژاد



Street Survivors و انتشار آلبوم Lynyrd Skynyrd داستان

�� آلبوم چهاردهم: »چرا باید گریه کنم«

The Soul Cages و انتشار آلبوم Sting داستان

�� آلبوم پانزدهم: »به جنگل خوش آمدی«

Appetite For Destruc� و انتشار آلبوم Guns N’ Roses  داستان
tion

�� آلبوم شانزدهم: »هیچ چیز ماندگار نیست - قسمت اول«

 ادامه داستان Guns N’ Roses بعد از انتشار آلبوم اول و انتشار آلبوم های 
Use Your Illusion

�� آلبوم هفدهم: »هیچ چیز ماندگار نیست - قسمت دوم«

 Guns از Use Your Illusion بررسی و مرور تمام آهنگ های دو آلبوم
N’ Roses

 »The Wall آلبوم هجدهم: »پینک فلوید 📀

آکادمی ِر می، اسپانسر آلبوم 
هجدهم: 

 »The Wall پینک فلوید«
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نتایج  به  پژوهشگران  اخیرا   
جالبی در مورد نژاد اولین اهالی 

بومی ساکن بریتانیا رسیده اند.

برای  اخیرا  پژوهشگران 
بشر  اولین نسل  از  پرده برداری 

استفاده  چدار،  اهل  هزارساله   ده  مرد  یک   DNA از  بریتانیا  ساکن 
قدیمی،  اسکلت های   DNA که  نیست  بار  اولین  این  اما  کرده اند. 
پیشرفت های  می دهند.  ارائه  اجدادمان  مورد  در  را  تازه ای  یافته های 
سریع در توالی یابی ژنتیکی در دهه های گذشته، پنجره  جدیدی را به 

گذشته گشوده اند.

با  ما  اجداد   .1
ل ها  تا ر ند نئا
جنسی  آمیزش 

داشته اند
زمانی  باستان شناسان 
رسیده  نتیجه  این  به 
انسان های  که  بودند 
در  نئاندرتال  و  مدرن 
و  اروپا  در  هم  کنار 
می کردند،  زندگی  آسیا 
ماهیت  زمان  آن  تا  اما 
هم زیستی آنها مشخص 

نبود.

 DNA در واقع پس از توالی یابی اولین ژنوم کامل میتوکندری نئاندرتال
)مستقر در میتوکندری سلول( در سال ۲۰۰8، باز هم ابهامات مرتبط 
با پیوندهای نژادی با نزدیک ترین خویشاوندان در میان نسل شناسان و 

باستان شناسان از بین نرفتند.

 ،۲۰۱۰ سال  در  نئاندرتال  گونه   یک  کامل  ژنوم  توالی یابی  از  پس 
مقایسه  با DNA انسان مدرن نشان می داد که تمام گونه های انسان 
غیرآفریقایی، بخش های از DNA نئاندرتال را در ژنوم های خود دارند. 
نئاندرتال ها در حدود  و  انسان ها  که  ثابت کند  نتیجه می توانست  این 
نتیجه ای که  نژادی داشته اند،  پیوند  یکدیگر  با  پنجاه هزار سال پیش 

چند سال بعد اثبات شد.

شرایط  بتوانند  تبتی ها  شد  باعث  نژادی  پیوند   .2
سخت زندگی در کوهستان را تحمل کنند

 تعجب آور است که پیوند با نئاندرتال ها نسل اجداد ما را حفظ کرده است. 
پس از به دست آمدن توالی یابی DNA از یک انگشت فسیل شده  نئاندرتال 
از غاری در کوهستان آلتای سیبری، بر اساس تحلیل های ژنتیکی یک گونه  
جدید غیرنئاندرتال کشف شد که شباهت زیادی به آن داشت. تحلیل ژنوم 
کامل نشان داد این گونه از نوع دنیسوان است که با اجداد ما آمیزش جنسی 

داشته است.

بلندترین  در  که  تبتی ها، 
جهان  کوهستانی  ارتفاعات 
به  قادر  می کنند  زندگی 
سخت  شرایط  در  زندگی 
که  هستند  قله هایی 
دلیل  به   عادی  افراد  اغلب 
سختی  به  اکسیژن  نبود 
تنفس  آن  در  می توانند 
کنند. تحلیل ژنتیکی نشان 
می دهد تبتی ها، در مقایسه 
با بومی های کوهستان آند و 
اتیوپی، تطبیق های ژنتیکی 
امکان  که  دارند  ویژه ای 
هوای  در  اکسیژن  پردازش 
آنها  به  را  کوهستان  خاص 

می دهد.

تطبیق  ژنتیکی و بقا در مناطق مرتفع  از طریق آمیزش جنسی با دنیسوان ها 
)گونه هایی از نئاندرتال( به ارث رسیده است. آنها از یک ژن خاص به نام 
به  مربوط  پیشرفت های  نتیجه،  اساس یک  بر  برخوردار هستند.   EPAS1
ژنتیکی  متغیرهای  اثر  بر  مدرن  انسان های  در  رژیم  و  متابولیسم  ایمنی، 
به  نئاندرتال و دنیسوان  با گونه های  پیوند  از  به وجود آمده اند که  مفیدی 

ارث برده شده اند.

3. اجداد ما با سرعت باالیی ظهور کردند
انسانی در سراسر جهان  از تطبیق  برای بخش کوچکی  تنها  نژادی  اصالح 
در  ما  اجداد  می دهند،  نشان   DNA تحلیل های  می شود.  گرفته  درنظر 
آنها در محیط ها و گرفتن رژیم های  سراسر جهان سفر می کردند و ظهور 

غذایی مختلف، سریع تر از حد تصور است.

پنج نکته  شگفت انگیز که DNA در مورد اجدادمان می گوید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.zoomit.ir/2018/2/26/268936/2018-02-dna-revealed-ancestors/
https://www.zoomit.ir/2018/2/26/268936/2018-02-dna-revealed-ancestors/


آستانه   تکامل  غذایی،  رژیم  با  انسانی  تطبیق های  از  نمونه  یک  مثال  برای 
نبود  همگانی  توانایی  یک  سوم  قرن  در  شیر  هضم  توانایی  است.  الکتوزی 
و تصور می شود در حدود ده  هزار سال پیش،  از خاورمیانه به سمت اروپا 

گسترش یافته است.

اما وقتی به DNA افراد در طول ده هزار سال گذشته نگاه می کنیم، مشاهده 
می کنیم این تطبیق که امروزه در اروپای شمالی رایج است، تا حدود 4۰۰۰ 
سال گذشته وجود نداشته و حتی پس از آن هم بسیار نادر بوده است. این 

یعنی گسترش تحمل الکتوزی در اروپا با سرعت باالیی رخ داده است.

4.  اولین بریتانیایی سیاه پوست بوده است
DNA یک فرد بریتانیایی، موسوم به مرد چداری، نشان می دهد پوست سیاه 
می توان  او   DNA از  خاندانش،  اساس  بر  و  است  داشته  آبی  چشم های  و 
بومی  اهل  اولین  که  نتیجه  این  نبوده است.  شیر  هضم  به  قادر  که  فهمید 
بریتانیا سیاه پوست با چشم های آبی بوده است، جالب و حتی حیرت آور است و 
 ،DNA با  توجه به یافته های به  دست  آمده از اروپای دیرینه سنگی در مورد
از  میان شکارچیان  در  تیره  پوست  نبوده است.  بعید  هم  ترکیب چندان  این 
نیز  او  از مرگ  جمله مرد چداری رواج داشته است و  حتی هزار سال پس 

رایج بوده است و چشم های آبی نیز از زمان عصر یخبندان متداول بوده است.

۵. مهاجران شرقی، پوست سفید را وارد اروپا کردند
پس اگر پوست تیره در اروپای ده هزار سال پیش رایج بوده است، چگونه امروزه اروپایی ها سفیدپوست هستند؟ هیچ نسل شکارچی )پوست تیره – چشم 
آبی( در اروپا باقی  نمانده است و تنها تعداد کمی از آنها در سراسر دنیا وجود دارند. بعدها کشاورزی به  عنوان راهی برای بقا جایگزین شکار شد و اروپایی 
که امروزه می شناسیم کشاورزی خود را وامدار خاورمیانه است. ژنتیک به ما آموخته است که این تغییر مهاجرت وسیع  و گسترده  افراد را هم دربرمی گیرد.

اروپایی که امروزه می شناسیم کشاورزی خود را وامدار خاورمیانه است

همچنین می دانیم که  اهالی روسیه و استپ اکراین در حدود 5۰۰۰ سال تأثیر زیادی بر اروپا داشته اند. عالوه بر DNA، مردم یامانا  اسب های اهلی شده و 
چرخ را وارد اروپا کردند و حتی زبان هندواروپایی بدوی زبانی که تقریبا کل زبان های مدرن اروپایی از آن منشأ می گیرند.

یک حدس خوب در مورد منشأ پوست سفید می تواند گروه های مهاجر  خاورمیانه ای یا یامانایی )مهاجران مناطق استپی (  باشد. در نتیجه این رنگ پوست 
بر اثر تطبیق با سطوح پائین نور خورشید، فراگیر شده است، رنگ دانه  روشن به جذب بهتر نور خورشید و تولید ویتامین D از آن کمک می کند.

https://www.zoomit.ir/
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شفق های قطبی ـ پرده هایی از جنس نور در آسمان
شفق های قطبی از جمله زیباترین و مسحورکننده ترین پدیده های نجومی هستند که می توان به راحتی آنها را بدون هیچ ابزار و تخصص خاصی مشاهده 

کرد. البته تنها شرطش آن است که به سرزمین های شمالی یا جنوبی در نزدیکی قطب های شمال و جنوب کره زمین مسافرت کنیم!

شفق قطبی را چگونه می بینیم؟
برای ما که در سرزمین های شمالی زندگی نمی کنیم و تا کنون با این پدیده مواجه نشده ایم، غیرقابل تصور است که شفق های قطبی چگونه هستند. اما 

به لطف عکس ها و ویدئوهایی که به خوبی و زیبایی از شفق های قطبی ضبط شده اند توانسته ایم گوشه ای از زیبایی های آنها را ببینیم.

نورهایی رنگ رنگ که همچون نوارها، پرتوها یا پرده هایی که در شکل های مختلف در آسمان آرام آرام تغییر می کنند. با دیدن برخی از آنها به نظر می رسد 
که الیه ای نازک از ابِر روشن آن قسمت آسمان را فراگرفته، ولی ابری در کار نیست بلکه پرده ای نورانی است که ستاره ها هم در پشت آن دیده می شوند.

نورهایی که به نرمی در پهنه آسمان حرکت می کنند، انگار که در این اقیانوس بیکران آسمان شناورند! برخی از آنها را آن طور می بینیم که انگار از اوج 
آسمان در بلندای تاریکی شب، آویزان شده و تا باالی سِر ما امتداد یافته اند.

شفق های قطبی کجا دیده می شوند؟
در  نمی کند؛  فرقی  هم  جنوبش  و  شمال  است.  قطبی  سرزمین های  مخصوص  اسرارآمیز  پدیده های  این  است،  مشخص  آنها  اسم  از  که  طور  همان 
سرزمین هایی که در مجاورت هر دو قطب زمین هستند، می توان در بیشتر ایام سال آنها را مشاهده کرد. در عرض های جغرافیایی باالتر از 6۰ درجه 

می توان آنها را دید.

البته از آن جهت که انسان های کمتری در نزدیکی قطب جنوب ساکن هستند، اکثر گزارش ها و مشاهده ها و فیلم و عکس ها از سرزمین های شمالی است. 
به همین دلیل هم هست که شفق های قطبی را نورهای شمالی هم نام گذاشته اند.

در واقع برای مردمی که در عرض های جغرافیایی باال و نزدیک به قطب شمال زندگی می کنند، شفق های قطبی یک پدیده طبیعی و معمولی است. 
حتی برخی از شفق های درخشان را می توان برفراز شهرها نیز مشاهده کرد، هرچند که دیدن آنها در مکان های عاری از آلودگی نوری چیز دیگری است.

شمال روسیه، کشورهای شمالی اروپا، ایسلند، آالسکا و شمال کانادا، از جمله مکان هایی هستند که شفق های قطبی بسیار خودنمایی می کنند. بنابراین 
برای دیدن شفق های قطبی یا باید ساکن سرزمین های شمالی باشیم یا به آنجا مسافرت کنیم.

دیدن شفق های قطبی

شفق های قطبی ـ نورهایی در رنگ های مختلف شفق های قطبی ـ در شکل و طرح های گوناگون

https://setareshenas.com/aurora/
https://setareshenas.com/aurora/
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البته در نمیکره جنوبی از مناطق بسیار کمتری می توان این نورهای زیبای جنوبی را دید: قاره منجمد جنوبگان، نیوزلند، جنوب استرالیا، شیلی و آرژانتین؛ 
مناطقی هستند که شفق های جنوبی از آنجاها دیده می شوند.

اما این نورهای رقصان قطبی چگونه ایجاد می شوند و چرا فقط در سرزمین های شمالی دیده می شوند؟ علت حرکت ها و رنگ های مختلف آنها چیست؟ 
در بخش های بعد به این موضوعات می پردازیم.

بررسی علمی ایجاد شفق های قطبی
سرنخ این پدیده رویایی را باید در ۱5۰ میلیون کیلومتر دورتر از زمین، یعنی خورشید جستجو کرد! به عبارت دقیق تر اتفاقاتی که در مرکز خورشید 

می افتند سرچشمه شفق های قطبی هستند.

حکایت این نورهای عاشقانه، سلسله  گیسوانی است که سررشته آن در قلب خورشید و زلف های پریشان آن در بند قطب های منجمد زمین!

به زبان ساده ماجرا )که کمی هم مفصل خواهد بود( از این قرار است که:

تولید انرژی در مرکز خورشید
تمام انرژی تابش شده از خورشید توسط واکنش هایی هسته ای که در مرکز )هسته( خورشید اتفاق می افتند، به وجود می آیند که به آنها واکنش های 

همجوشی هسته ای گفته می شود. در مرکز خورشید که سرشار از هسته های اتم هیدروژن است، به علت دما و فشار بسیار باال؛ هسته های هیدروژن با هم 
ترکیب می شوند و به هسته های اتم هلیوم تبدیل می شوند. البته فرآیندها و واکنش هایی که در آنجا اتفاق می افتند به همین سادگی نیست و چندین 

دسته واکنش های زنجیره ای پیچیده برای این ترکیب و تبدیل اتفاق می افتند.

واکنش های همجوشی هسته ای در آن قسمت مرکزی به نام هسته اتفاق می افتند. سپس انرژی های تولید شده مسیر پیچیده و طوالنی ای را باید بپیمایند 
تا به سطح خورشید رسیده و در فضا منتشر شوند.

ماحصل این واکنش های همجوشی هسته ای، تولید مقادیر عظیم انرژی )فوتون ها( است. سرچشمه انرژی هر ستاره ای همین واکنش ها در مرکز ستاره 
است. البته در کنار این تولید انرژی، ذرات باردار و پرانرژی بسیاری هم تولید می شوند. این فوتون ها )انرژی های تابشی( و ذرات پرانرژی باید الیه های 

مختلف خورشید را طی کنند تا به سطح آن برسند و از آنجا روانه فضا شوند.

در نهایت از سطح خورشید پرتوهای نور در حالت های مختلف )پرتوهای گاما و ایکس و فرابنفش تا نور مرئی و فروسرخ و امواج رادیویی( به فضا تابش 
می شوند. این فوتون ها همگی به صورت موج هستند که به آنها امواج الکترومغناطیسی می گوییم.

بادهای خورشیدی
در کنار این پرتوهای تابشی، حجم بسیار عظیمی از ذرات مادی هم به فضا پرتاب )یا گسیل( می شوند که به آنها بادهای خورشیدی گفته می شود. این 

شفق های قطبی



یون های  همراه  به  پروتون ها،  و  الکترون ها  نوترینوها،  شامل  بیشتر  ذرات 
مختلف هستند که به غیر از نوترینوها، مابقی دارای بار الکتریکی مثبت یا 
منفی هستند و از آن جهت که سرعت های بسیار باالیی دارند، انرژی های 

زیادی هم با خود خواهند داشت.

بادهای خورشیدی همواره از سطح خورشید به خارج می وزند ولی مقدار و 
شدت آنها متغیر است که بستگی به چرخه ۱۱ ساله فعالیت های خورشید 
دارد. مواقعی که طوفان هایی بر سطح خورشید فعال شوند، میزان و شدت 

این بادهای خورشیدی هم افزایش می یابد.

بادهای خورشیدی در فضای اطراف خورشید و در کل پهنه منظومه شمسی 
تعداد  و  انرژی ها  می رسند.  زمین  به  هم  مدتی  از  پس  و  می شوند  منتشر 
ذرات این بادهای خورشیدی به قدری زیاد است که اگر مستقیما وارد جّو 
زمین شوند، به سرعت حیات و زندگی موجودات زنده را دچار آسیب جدی 

و نابودی می کنند.

یک طرح ساده از تقابل بادهای خورشیدی با میدان مغناطیسی زمین. دقت 
کنید که مقیاس ها اصال واقعی نیستند.

اما وجود یک سپر محافظتی در فضای اطراف زمین مانع این نفوذ خطرناک 
و مرگ آفرین می شود. این سپر چیزی نیست جز میدان مغناطیسی زمین 
که تا هزاران کیلومتر در اطراف زمین گسترده شده و جلوی نفوذ بادهای 

خورشیدی خطرناک را هم می گیرد.

میدان محافظ
بادهای خورشیدی چون ذره های باردار ِ متحرک هستند، براساس قوانین 
می شوند  مواجه  مغناطیسی  میدان  یک  با  وقتی  الکترومغناطیس،  فیزیک 
اثر  در  می شود.  وارد  آنها  به  خاصی  جهت های  در  مغناطیسی  نیروهای 
این نیروها بخش عظیمی از آنها از زمین دور می شوند، به عبارتی میدان 
یا مغناط سپهر هم گفته می شود(  مغناطیسی زمین )که به آن مغناط کره 

آنها را پس می زند.

نفوذ  مغناطیسی  سپر  این  به  دارند،  زیادتری  انرژی  که  آنها  از  بخشی  اما 
علت  به  می افتند.  زمین  مغناطیسی  میدان  خطوط  دام  در  و  می کنند 

این  به  مغناطیسی  میدان  که  نیروهایی  جهت  و  مغناطیسی  سازوکارهای 
ذرات باردار وارد می کنند، آنها در یک مسیر مارپیچی به دور خطوط میدان 
زمین  مغناطیسی  قطب های  سوی  به  و  می افتند  گیر  زمین   مغناطیسی 

هدایت می شوند.

بیش  فاصله های  در  بادهای خورشیدی  کنید ،  نگاه  تصویر  کنار  مقیاس  به 
از زمین دور  از زمین توسط میدان مغناطیسی آن  از 5۰ هزار کیلومتری 
مغناطیسی  میدان  خطوط  از  نمایی  آبی رنگ،  منحنی  خطوط  می شوند. 
زمین است که در تقابل با بادهای خورشیدی، دچار تغییر شکل شده اند. در 
مقیاس این عکس، جّو زمین یک الیه بسیار نازک چسبیده کره زمین است 

که قابل تشخیص نیست!

دقت کنید که خطوط میدان مغناطیسی زمین به هزاران کیلومتر فراتر از 
آنها  با  اولین مواجهه  باد خورشیدی در  و ذرات  جّو زمین کشیده شده اند 

هنوز با جّو زمین فاصله زیادی دارند.

مارپیچی  مسیرهای  این  در  خورشیدی  بادهای  پرانرژی  ذرات  حرکت 
طوالنی، مقدار زیادی از سرعت و انرژی آنها را کاهش می دهد، به نحوی که 
هنگام برخورد به جّو زمین بر فراز قطب های شمال و جنوب، دیگر خطرناک 

نیستند. البته همچنان انرژی قابل توجهی دارند.

و  اکسیژن  اتم های  با  برخورد  در  هم  را  باقی مانده شان  انرژی  این  بیشتر 
نیتروژنی که در الیه های باالیی )فوقانی( جّو موجود است از دست می دهند 

و دیگر آسیبی برای حیات و زندگی موجودات زنده نخواهند داشت.

نواحی مختلف خورشید باد خورشیدی و میدان مغناطیسی زمین

میدان مغناطیسی زمین و باد خورشیدی



ایجاد شفق های قطبی
حاال بعد از این همه توضیحات )که البته سعی کردم خیلی خالصه و به دور 
از مباحث تخصصی بیان کنم!( داریم به شفق های قطبی نزدیک می شویم. 
جّو  باالهای  آن  گازهای  اتم  به  وقتی  خورشیدی  بادهای  ذرات  واقع،  در 
اکسیژن  و  نیتروژن  اتم های   ِ الکترون  به  را  خودشان  انرژی  برمی خورند، 

می دهند و باعث برانگیختگی )یا تحریک( این گازها می شوند.

که  هستند  اتم  از  حالتی  شده  تحریک  اتم های  فیزیکی  اصطالح  در 
الکترون های آنها در سطح انرژی باالتر از حالت معمولی خود قرار گرفته اند. 
اما این الکترون ها نمی توانند به صورت دائمی در حالت برانگیخته بمانند و 
به مدارهای اصلی شان بازمی گردند. در این حین، انرژی اضافه خودشان را به 

صورت پرتوهای نور تابش می کنند.

این پرتوهای نور هستند که می شوند همان نوِر شفق های قطبی!

مشابه همین پدیده را در زندگی معمولی بسیار دیده ایم! المپ های مهتابی 
به  نئون هم که  است. المپ های  برانگیختگی  پدیده  این  از  نمونه ساده ای 
رنگ های مختلف در تابلوهای تبلیغاتی استفاده می شدند به همین صورت 

نورافشانی می کنند.

طرفی  از  و  می کنند،  جذب  را  مختلفی  انرژی های  مختلف،  گازهای  چون 
باشند،  داشته  می توانند  مختلفی  انرژی های  هم  الکترون ها  انرژی  ترازهای 
پس طول موج های گوناگونی از نور در آن الیه های فوقانی جّو زمین تابش 
آبی،  رنگ های مختلف سبز،  با  نورها  است که  این سبب  به  و  خواهد شد 

بنفش و صورتی در شفق های قطبی دیده می شوند.

رنگ شفق ها

که  می کنند  تابش  مختلفی  رنگ های  به  برانگیخته  اکسیژن  اتم های 
از حضور  نشان  تمام شفق های سبز  است.  و سبز  قرمز  آنها  درخشان ترین 
رنگ های  به  هم  برانگیخته  نیتروژن  مولکول های  دارند.  اکسیژن  اتم های 

قرمز، آبی و بنفش تابش می کنند.

متفاوت  هم  زمین  از سطح  مختلف  ارتفاعات  در  گازها  این  فراوانی  میزان 
است. بنابراین، ترکیب و تداخل اتم ها و مولکول های اکسیژن و نیتروژن با 
آنها موجب ظهور رنگ ها و شکل و  ارتفاع  با  هم و تغییر چگالی متناسب 

طرح های زیبایی می شود که شفق های قطبی به نمایش می گذارند.

االن می توانیم به راحتی درک کنیم که چرا این نورهای اعجاب انگیز؛ در 
مختلف  رنگ های  و  می دهند  شکل  تغییر  می کنند،  حرکت  آسمان  پهنه 
و  اکسیژن  گازهای  جابه جایی  و  جریان  علت  به  همه  می دهند.  نمایش  را 
ذرات  برخورد  تحت  زمین،  جّو  باالیی  الیه های  آن  در  که  است  نیتروژنی 

بادهای خورشید قرار می گیرند.

معموال شفق ها در ارتفاع ۹۰ تا ۱5۰ کیلومتر باالتر از سطح زمین به وجود 
مشاهده  کیلومتری   ۱۰۰۰ ارتفاع  تا  که  بوده  هم  مواردی  البته  می آیند؛ 

شده است.

هرچند که علت ایجاد شفق قطبی بادهای خورشیدی است ومیزان شدت این 
بادها هم به فعالیت های خورشید بستگی دارد؛ ولی نمی توان یک پیش بینی 
دقیق بلندمدت از وقوع و شدت آنها داشت. البته می توان از طریق سایت ها 
و اپلیکیشن های خاصی در بازه های زمانی یکی دو روزه، پیش بینی های قابل 

قبولی از شدت شفق ها به دست آورد.

میزان و شدت شفق های قطبی کامال به فعالیت های خورشیدی گره خورده 
است که آن هم یک دوره حدود ۱۱ ساله دارد. هر زمان که خورشید در 
اوج فعالیت هایش باشد، تعداد و شدت شفق های قطبی هم افزایش می یابد. 
البته موارد زیادی هم گزارش شده که در زماِن آرامی خورشید، شفق های 

پرنوری مشاهده شده اند.

نکته ای دیگر اینکه خیلی به ندرت اتفاق می افتد که در زمان های اوج فعالیت 
خورشیدی، شدت بادهای خورشیدی به قدری زیاد شوند که نور شفق ها را 
تا عرض های جغرافیایی میانی و حتی نزدیک استوا هم بتوان مشاهده کرد.

به یاد دارم در یکی از شب های دوران نوجوانی )اوائل دهه ۷۰( هنگامی که 
مشغول مشاهده ستارگان و آسمان شب بودم، الیه هایی نازک و نورانی را 
در سمت شمال آسمان مشاهده کردم. نور آنها خفیف بود و نمی توانستم 
رنگ خاصی برایشان تشخیص دهم، ولی حرکت های آرام شان مشخص بود. 

احتمال زیاد می دهم که آنها یکی از این شفق های نادر بوده اند!

https://setareshenas.com/
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اولین شرکت نوآور و پیشگام در زمینه  از تسال به  عنوان  افراد  بیشتر 
فناوری خودرو نام می برند؛ اما در تاریخ خودروسازی، شرکت های زیادی 
متفاوتی در  رویکرد  بوده اند که  تاکر و مک الرن  ولوو،  پانارد،  از جمله 

طراحی خودرو داشته اند.

شرکت های  از  یکی  امروزی، تسال به  عنوان  خودروسازی  صنعت  در 
قدیس  عنوان  آن  برای  برخی  که  می شود  شناخته  تاریخ ساز  و  نوآور 
شرکت های  از  یکی  عنوان  به   کالیفرنیا  خودروساز  می برند.  کار  به  را 
بدون  که  کند  تولید  محصوالتی  توانست  الکتریکی،  سازنده خودروی 
سوزاندن سوخت بنزین، قادر بود عملکردی در حد خودروهای متداول 
اما  باورکردن این سخن سخت باشد،  از خود نشان دهد. شاید  سنتی 
خودروساز سیلیکون ولی اولین شرکتی نیست که رویکرد متفاوتی برای 
طراحی خودرو در پیش گرفت. پیش از تسال، شرکت های دیگری نیز 
البته  و  به عرصه  خودروسازی گذاشتند  پا  با روش متفاوتی  بودند که 
به  مطلب  این  در  نیاوردند.  دست  به  موفقیتی  چندان  آنها  از  برخی 
در  بدی،  یا  خوبی  به  توجه  بدون  که  می پردازیم  مدل هایی  از  برخی 
زمان خود توانستند وضع موجود را به هم بزنند و شیوه  متفاوتی برای 

طراحی خودرو در پیش گیرند. 

پانارد )1۸۹1(؛ سازنده اولین پیشرانه بدون سوپاپ

دوسیلندر  پیشرانه های  ساخت  مجوز  خرید  با   )Panhard( پانارد 
از دایملر، اولین گام های خود را در صنعت خودروسازی برداشت. این 
شرکت فرانسوی که توسط امیل لواسور و رنه پانارد، دو مهندس موفق 
آن زمان مدیریت می شد، به سرعت شروع به ساختن خودروهایی کرد 

که پیشرانه های آنها به  صورت داخلی و بومی طراحی می شدند. 

خودروهای پانارد برنده  مسابقات استقامتی متعددی در دهه های ۱8۹۰ 
و ۱۹۰۰ شدند؛ ولی این شرکت به دلیل چند تصادف مرگبار در سال 
۱۹۰8 از شرکت در مسابقات انصراف داد. پانارد بعد از آن بیشتر تمرکز 
خود را روی نوآوری گذاشت و اولین پیشرانه بدون سوپاپ خود را در 

سال ۱۹۱۰ عرضه کرد.

پس از جنگ جهانی دوم، پانارد برای اینکه در عرصه خودروسازی باقی 

بماند، شروع به فروختن خودروهایی به صرفه تر و دسترس پذیرتر کرد. قبل از 
جنگ افراد کمی می توانستند خودروهای سریع و لوکس پانارد را خریداری 
کنند. با این حال پانارد نوآوری خود را با ساخت خودروهایی آیرودینامیک و 
با استفاده از مواد سبک وزن مانند آلومینیوم ادامه داد تا در مصرف سوخت 

صرفه جویی شود. 

پانارد در ادامه نتوانست مانند سایر رقبا، منابع الزم را برای به روزرسانی و 
توسعه خط تولید خود فراهم کند و به همین دلیل در دهه ۱۹6۰ میالدی 
در سال ۱۹56  پانارد  سرانجام  می کرد.  نرم  پنجه  و  مالی دست   مسائل  با 
توسط سیتروئن تصاحب و دو سال بعد تعطیل شد. در تصویر باال، خودروی 

پانارد دینا را مشاهده می کنید.

رامپلر موتور )1۹21(؛ توجه به کاهش مصرف سوخت
در  فراگرفته  تجارب  از  می خواست  اتریشی  رامپلر، مهندس  دموند 
 ،۱۹۲۱ سال  در  رامپلر  ببرد.  بهره  نیز  خودرو  دنیای  در  ساخت هواپیما، 
بدنه   با   Tropfenwagen اسم  به  زیردریایی  شبیه  تقریبا  خودرویی 
قطره ای شکل و ضریب کشش ۲8/۰ طراحی کرد. به زبان ساده تر، این خودرو 
 6 پیشرانه  از  استفاده  با   Tropfanwagen بود.  هم اندازه  شورولت ولت 
زیاد  مصرف  بدون  می توانست  اسب  بخار،   36 قدرت  با  W شکل  سیلندر 

سوخت به سرعتی حدود ۱۰5 کیلومتر بر ساعت برسد.

ایده  رامپلر را در  بازاریابی جهان نمی توانست  در آن زمان بهترین کمپین 
خودرو  مالکان  میالدی،   ۱۹۲۰ دهه   دهد. در  نجات  خودرو  طراحی  شیوه 
دلیل  به  و  دریابند  را  سوخت  مصرف  در  صرفه جویی  اهمیت  نتوانستند 
آسفالت های ضعیف جاده ها نمی تواستند به  راحتی با سرعت ۱۰5 کیلومتر 
بر ساعت حرکت کنند. خریداران از طراحی عجیب Tropfenwagen و 
اینکه محفظه بار با دسترسی بیرونی ندارد، شکایت می کردند. این خودرو آن 
 UFA قدر منفور بود که رامپلر آخرین نمونه های آن را به شرکت فیلم سازی
فروخت. آن  مدل ها به طرز فجیعی در فیلم متروپلیس سال ۱۹۲6 در آتش 
Tropfen� از  نمونه   ۱۰۰ تقریبا که  می گویند  مورخان  بیشتر   سوختند. 
wagen بین سال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲5 تولید شد و کمتر از ۱۰ نمونه از آن 

تا سال ۲۰۱۹ باقی ماند.

برخی از مهم ترین خودروسازان دنیا که پیشگام فناوری در زمان خود بودند

https://www.zoomit.ir/tag/tesla/
https://www.zoomit.ir/tag/electric-car/
https://www.zoomit.ir/tag/gasoline/
https://www.zoomit.ir/category/car/
https://www.zoomit.ir/product/list/car/
https://www.zoomit.ir/tag/daimler/
https://www.zoomit.ir/tag/engine/
https://www.zoomit.ir/tag/citroen/
https://www.zoomit.ir/tag/airplane/
https://www.zoomit.ir/tag/chevrolet/
https://www.zoomit.ir/car-articles/348177-teslas-time-innovators-history/


ولوو )1۹27(؛ ساخت خودروهای ایمن و آیرودینامیک

 PV36 با عرضه  این شرکت  اما  نبود  اولین خودروی ولوو نوآورانه  اگر چه 
در سال ۱۹35 به آینده امید داشت. این خودرو،  قابلیت های آیرودینامیکی 
بیشتری نسبت به خودروهای رقبا داشت چون چراغ های جلو با بدنه ترکیب 
از  رانندگان  زمان،  آن  در  بودند.  پوشانده شده  آن  عقب  و چرخ های  شده 
به)  ملقب   PV36 که  می کردند  استدالل  و  نمی آمد  خوششان  ظاهر  این 
تولید  توقف  از  ولوو قبل  Carioca( سنگین، کم توان و گران قیمت است. 

این خودرو، 5۰۰ دستگاه از آن ساخت.

مشکالتی که PV36 داشت، ولوو را از آزمایش ایده های جدید منصرف نکرد. 
ولوو در سال ۱۹5۹ کمربند ایمنی سه نقطه ای را معرفی کرد ولی بعداً حق 
ثبت اختراع خود را پس گرفت تا سایر خودروسازان بتوانند بدون پرداخت 
کنند.  اضافه  خود  خودروهای  به  را  قابلیت  این  اختراع،  حق  هزینه های 
استفاده از کمربند ایمنی در ابتدا بحث برانگیز بود و بسیاری از رانندگان از 
بستن آن خودداری می کردند اما ولوو مسیر خود را با ثبات قدم ادامه داد. 
ایمنی  بدون کمربند  نمی توانست خودرویی  در سال ۲۰۱۹، هیچ شرکتی 

بفروشد.

کورد )1۹2۹(؛ سازنده اولین خودروی محرک جلو
می کردند،  استفاده  عقب  محرک  سیستم  از  خودروها  اکثر  که  دورانی  در 
رفتار خودروها  مشاهده چگونگی  از  ایندیانا، پس  در  مستقر  کورد  شرکت 

در طول مسابقات ایندیاناپولیس 5۰۰ و رقابت های ۲4 ساعته لمان، اقدام 
خودروی  اولین   L�29 کرد.  خودرو  روی  جلو  محرک  سیستم  آزمایش  به 
محرک جلو آمریکایی بود که به عموم مردم فروخته شد و نخستین وسیله 
نقلیه  مجهز به این سیستم در جهان نام گرفت. فروش خودرویی بزرگ و 
گران قیمت به طرز ناامیدکننده ای سخت بود و تولید L�29 در سال ۱۹3۱ 

پس از ساخت حدود 5۰۰۰ دستگاه پایان یافت.

کورد تا زمان رونمایی از مدل 8۱۰ درسال ۱۹35 محصول جدیدی نداشت. 
که  بود  نام مستعار »coffin nose«، خودرویی محرک جلو  با  مدل  این 
چراغ های جلو آن با بدنه ترکیب شده و در زیر فلپ های فلزی پنهان شده 
بودند؛ چنین طراحی هایی در اواسط دهه ۱۹3۰ بسیار آینده نگر بود. مدل 
8۱۰ ارتفاع کمتری نسبت به خودروهای محرک عقب داشت، بنابراین نیازی 
به تخته رکاب خودرو نبود. به اعتقاد بسیاری، کورد خودرویی آینده محور 
طراحی کرده بود. در ادامه مدل 8۱۰ به 8۱۲ تغییر یافت، که با سوپرشارژر 
عرضه می شد، اما نوآوری های کورد کافی نبود تا این شرکت را در بازار نگه 

دارد و آخرین خودروی خود را در سال ۱۹3۷ ساخت.

ساب )1۹4۵(؛ استفاده از فناوری هواپیما در خودرو

از  اولین گام های خود را در صنعت خودروسازی متفاوت تر   )Saab( ساب
برای طراحی  این شرکت  رقبایش برداشت. همانند رامبلر در دهه  ۱۹۲۰، 
خودرو از تجربه  خود در ساخت هواپیما بهره برد. تصادفی نیست که ساب 

۹۲ به  عنوان اولین خودروی این شرکت، شکلی مانند بال هواپیما دارد.

نوآوری  به  دنبال  ایمنی  و  عملکرد  طریق  از  خود  عمر  بیشتر  در  ساب 
بین  از سوئیچی  رونمایی شد،  بوده است. خودروی ۹۹ که در سال ۱۹68 
صندلی های جلو بهره می برد تا از زانوهای راننده در هنگام تصادف محافظت 
افزایش دید می شد.  باعث  از هواپیما،  الهام  با  کند و شیشه جلوی خودرو 
از  یکی  سرعت  به  و  کرد  اضافه   ۹۹ به  توربوشارژر   ۱۹۷8 سال  در  ساب 

قابلیت های بارز آن شد.

نظر جنرال  زیر  که  وقتی   ۱۹۹۰ دهه  در  سوئدی  شرکت  این  وضعیت 
موتورز تالش کرد با بی ام و و آئودی رقابت کند، چندان مطلوب نبود. ساب 
پس از سال ها زیان مالی، توسط جنرال موتورز تعطیل شد و در سال ۲۰۱۲ 
 ،۲۰۱۹ سال  از  رسید.  ورشکستگی  به  بقا،  برای  زیاد  تالش های  به  دنبال 
شرکت خودروهای الکتریکی ملی سوئد )NEVS( مالکیت این برند را در 

https://www.zoomit.ir/tag/volvo/
https://www.zoomit.ir/tag/lemans/
https://www.zoomit.ir/tag/general-motors/
https://www.zoomit.ir/tag/general-motors/


این  برای تحقق  اما  در مورد احیای آن صحبت کرده،  اختیار دارد و غالباً 
هدف اقدامات کمی انجام داده است.

آمفی کار )1۹61(؛ سازنده اولین خودروی دوزیست
شرکت آمفی کار )Amphicar( آلمان با عرضه  خودرویی به  نام ۷۷۰ مجهز 
به پیشرانه  ساخت تریومف )Triumph( مشهور شد. این خودروی دوزیست 
می توانست در روی آب و زمین حرکت کند که آن را به یکی از محصوالت 
بود  امیدوار  آمفی کار  کرد.  تبدیل  جهان  خودروسازی  صنعت  در  جالب 
خانواده های آمریکایی که تعطیالت خود را نزدیک دریاچه می گذرانند، این 
خودروی دوزیست را بخرند. آمفی کار تصمیم داشت ساالنه ۲5،۰۰۰ دستگاه 
از این خودرو را بسازد. خودروی ۷۷۰ که در سال ۱۹6۱ عرضه شد، اولین 
خودرو از نوع خود بود که در دسترس عموم قرار گرفت. نام ۷۷۰ نشانگر این 
است که می تواند با سرعت ۷ مایل  بر ساعت )۲/۱۱ کیلومتربرساعت( روی 

آب و ۷۰ مایل  بر ساعت )۱۱۲ کیلومتربرساعت( روی زمین حرکت کند.

را  خودرو  مونتاژ  آمفی کار  اما  رسید،  پایان  به   ۱۹65 سال  در   ۷۷۰ تولید 
ادامه داد تا اینکه در سال ۱۹68 کامال تعطیل شد. این شرکت در مجموع 

3،8۷8 دستگاه ساخت و 3،۰46 دستگاه از آنها را به آمریکا صادر کرد. پس 
از آن هیچ شرکتی نتوانست جای خالی آمفی کار را پر کند و تا سال ۲۰۱۹، 

خودروهای دوزیست همچنان در فیلم های علمی تخیلی دیده می شوند.

نکته  جالب: آمفی کار توسط گروه Quandt ساخته شده است، که آن را به 
شرکت خواهر بی ام و تبدیل می کند.

برقی  اسپرت  خودروی  )1۹۹6(؛  موتورز  جنرال   EV1
برای عموم

خودروی  ساخت  در  موتورز  جنرال  جدی  تالش  اولین   ،EV1 خودروی 
الکتریکی برای عموم مردم بود. EV1 در سال ۱۹۹6 و از طریق برنامه  اجاره 
از جمله  آمریکا  از شهرهای  معدودی  تعداد  در  رانندگان  برخی  به  خودرو 
لس آنجلس عرضه شد. مسئوالن جنرال موتورز این امر را »ارزیابی مهندسی 
در شرایط واقعی« خواندند و به شرکت کنندگان هشدار دادند که در هر زمان 
از آنها خواسته می شود که خودرو را بدون اطالع قبلی برگردانند؛ این دقیقاً 

همان چیزی بود که اتفاق افتاد.

فراخواند و  پایان سال ۲۰۰3  از  را قبل  نمونه  تمام ۱،۱۱۷  جنرال موتورز 
بسیاری از آنها را نابود کرد. این شرکت ادعا می کرد که تقاضا برای خودروی 
برقی برای توجیه سرمایه گذاری روی آن بیش از حد کم است و تا زمانی که 
تولید شورولت بولت در سال ۲۰۱6 آغاز شد، خودروی برقی دیگری عرضه 

نکرد.

تویوتا پریوس )1۹۹7(؛ پیشگام عصر هیبریدی
بسیار  تغییرات  ساله  خود شاهد   6 عمر  پریوس در طول  اولیه تویوتا  مدل 
تغییراتی  تمام عمر خود چنین  بود که شاید هیچ خودروسازی در  زیادی 
هیبریدی  پیشرانه های  که  نبود  اولین شرکتی  تویوتا  نکرده است.  تجربه  را 
)فناوری بنزینی برقی که منشا ء آن به اوایل قرن بیستم می رسد( را آزمایش 
کرد؛ ولی خودروساز ژاپنی در زمانی که بسیاری از رقبایش در حال معرفی 
مدل های دیزلی بودند، این پیشرانه را آماده و برای عموم مردم در سراسر 

دنیا عرضه کرد.

اما  داشت؛  دیزلی  خودروهای  با  رابطه  در  دوگانه  سیاستی  همیشه  تویوتا 
فناوری هیبریدی که در پریوس استفاده شده بود، در سال ۲۰۱۹ در بسیاری 
از اعضای خانواده  تویوتا و همچنین مدل های مزدا و سوبارو گسترش یافت. 
رقبای این شرکت باالخره توانستند به سطح فناوری خودرو تویوتا پریوس 
برسند و هم اکنون هر خودروسازی حداقل یک مدل خودروی هیبریدی در 
خط تولید خود دارد. شرکت هایی که مدل هیبریدی ندارند، در حال تالش 

مضاعف هستند تا زودتر آن را به بازار عرضه کنند.

https://www.zoomit.ir/tag/bmw/
https://www.zoomit.ir/tag/toyota-prius/
https://www.zoomit.ir/tag/mazda/
https://www.zoomit.ir/product/list/car/toyota/
https://www.zoomit.ir/tag/hybrid-car/


گوگل )2۰۰۹(؛ پیشتاز فناوری خودرو خودران
گوگل با سرمایه  عظیم خود، درسال ۲۰۰۹ تیم کوچکی از محققان باتجربه را 
برای شروع کار روی خودرو خودران استخدام کرد؛ در آن زمان هیچ کسی به 
چنین پروژه ای فکر نمی کرد. بسیاری از افراد با خود فکر می کردند »آیا چیزی 
را که بسیاری از خودروسازان بزرگ با سال ها سابقه  تاریخی به آن نرسیده اند، 
در  یابد؟  آن دست  به  بدون هیچ تخصص خودرویی  فناوری می تواند  شرکتی 
سال ۲۰۱۲، تویوتا پریوس مجهز به فناوری توسعه یافته  گوگل، اولین خودروی 
 ،۲۰۱6 سال  در  کرد.  دریافت  تردد  مجوز  متحده  ایالت  در  که  بود  خودرانی 
تالش های این شرکت تحت برند ویمو )Waymo( دوباره به کار خود ادامه داد.

ترافوگیا )2۰1۹ و پس از آن(؛ اولین خودروی پرنده
تا سال ۲۰۱۹، خودروهای پرنده که از دهه ۱۹6۰ در برنامه های تلویزیونی مانند 
راه  بهترین  نشده اند.  واقعی  دنیای  وارد  هنوز  بودند،  شده  داده  وعده  جتسونز 
برای رفت  و آمد هوایی، هنوز هم خرید بلیت هواپیما است. بسیاری از شرکت ها 
سعی کرده اند موانع فنی و قانونی را که در مسیر پرواز با خودروهای پرنده تولید 
 )Terrafugia( می شود، از بین ببرند؛ اما هیچ  کدام به اندازه  شرکت ترافوگیا
ترافوگیا  نزدیک نشده اند.  آرزو  و  ایده  این  واقعی کردن  به  واقع در ماساچوست 
برندهای  از  بسیاری  با سرمایه  هنگفت خود  به جیلی است که  شرکتی متعلق 
معتبر خودروسازی از جمله ولوو، لوتوس و نیمی از اسمارت را اداره می کند. این شرکت در حال کار روی خودروی پرنده پالگین هیبریدی خودرانی به نام 

TF-X است که گفته می شود در سال ۲۰۲3 به  طور آزمایشی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. 

ه 70 درصد وزن بدن انسان را آب تشکیل میدهد
به97 درصد واکنشهاى بدنمان در محیط آبى صورت میگیرد 

چرا آب اهمیت بسزایى در سالمت ما دارد؟
نوشیدن چه نوع آبى براى ما بهتر است؟

چگونه آنتى اکسیدانها در سالمت ما نقش دارند و چه تاثیرى بر واکنشهاى بدن میگذارند؟
چه آبى براى پوست و موى انسان مناسب است؟

چطور آب مى تواند درپیشگیرى و بهبود بیماریهایى مانند :  سرطان و رماتیسم
دردهاى مفصلى، قند خون، چربى خون، فشار خون، التهاب  پوستى، میگرن، زخم معده

یبوست، مشکالت گوارشى، بیماریهاى اتوایمن و...به ما کمک کند؟ یبوست، مشکالت گوارشى، بیماریهاى اتوایمن و...به ما کمک کند؟ 
براى نگاهى نو به سالمت

 در وبینارهاى هفتگى ما که توسط جمعى از پزشکان متخصص ایرانى کانادا برگزار مى شود  شرکت نمایید 

جهت دریافت اطالعات بیشتر و دریافت لینک وبینار زوم
با شماره هاى روبرو و آیدى تلگرام تماس بگیرید 

+1 438-927-0460           zahrashah81
+1 604-446-5598           vahidshahrokhi1968

https://www.zoomit.ir/

https://www.zoomit.ir/tag/google/
https://www.zoomit.ir/tag/autonomous-car/
https://www.zoomit.ir/tag/geely/
https://www.zoomit.ir/tag/flying-car/
https://www.zoomit.ir/tag/lotus/
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با افزایش قدرت ویروس کرونا برای فتح بیشتر جهان، طول و عرض 
خالقیت بشر، برای مقابله با آن نیز، بیشتر می شود. حاال دامنه خالقیت 
بشر برای مقابله با آن، به عرصه فناوری رسیده است؛ در حال حاضر، 
Tele� و   Open�source بالکچین، مصنوعی،  هوش   فناوری های 

health در این راستا موثر و مفیداند.

می شود،  بیشتر  جهان  فتح  برای  کرونا  ویروس  قدرت  که  همانگونه 
می شود.  بیشتر  با  مقابله  برای  نیز  بشر  خالقیت  عرض  و  طول 
به شمار  بشر  زندگی  اساسی  رکن  تکنولوژی  که  امروز  جهان  در 
است،  ساخته  آسان تر  را  او  زندگی  سوم،  دست  همچون  و  می رود 
برد. بهره  کرونا  مهار  برای  نامرئی  دست  این  از  است   ضروری 
همه گیری  با  مبارزه  به  فناوری  مختلف  حوزه های  به این ترتیب؛ 
متن  در  فناوری  چشم انداز  بررسی  هرچند  می کنند.  کمک  کرونا 
نمی تواند  خود  خودی  به  فناوری  می دهد،  نشان   Covid�19
اما  کند  جبران  را  آنها  حضور  خالء  یا  شود  افراد  سایر  جایگزین 
شود. واقع  موثر  سیاسی،  اقدامات  و  تصمیم گیری ها  در   می تواند 

هوش مصنوعی
 • ردیابی چگونگی شیوع بیماری

 • تجزیه وتحلیل رفتار ویروس کرونا
• پیش بینی رفتارهای آتی ویروس و پیشگیری از شیوع آن در نقاط دیگر 

 جهان

بالکچین
 • مدیریت پرداخت های بیمه، در صورت تداوم همه گیری کرونا در جهان

 • حفظ و تداوم زنجیره تأمین پزشکی و درمانی
 • پیگیری مسیرهای کمک مالی به این حوزه

Open-source فناوری های
• امکان انتشار سریع اطالعات تازه کشف شده برای جلوگیری از شیوع 

 بیماری
 • انتشار کم هزینه داده های مورد نیاز مردم و محققان پزشکی

 • به اشتراک گذاشتن اطالعات میان محققان و همکاری آنها با یکدیگر

Telehealth فناوری
 • ارتباط مستمر پزشکان با بیماران

 • کاهش تراکم کاری و جمعیتی در بیمارستان
 • کاهش فشار کاری کادر درمانی

• فیلتر و شناسایی مبتالیان قطعی و احتمالی کرونا

Scientific Foresight Unit

چهار تکنولوژی 
که به جنگ کرونا رفته اند



**Brand New** Casio Privia PX-860 
Digital Piano with Bench (Black)

$1,350 + Tax

**Free Delivery within Montreal area**

**Brand New** Yamaha YDP-103 
B Arius Digital Piano with Bench 

(Black)

$1,200 + Tax

DIGITAL PIANO
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از آنچه مردم  از وقتی یادم می آید می ترسیدم. 
اینکه  از  می ترسیدم.  می کنند،  فکر  درباره ام 
از  می ترسیدم.  باشند،  نداشته  دوستم  دوستانم 

اینکه پدر و مادرم کارهایم را تأیید نکنند، می ترسیدم. به همین خاطر 
همیشه پنهان کاری کرده ام و پنهان شده ام. آنچه را واقعا فکر می کردم، 
اینجاست  پنهان می کردم.  جالب  انجام می دادم،  و  احساس می کردم 
که من تنها نیستم. تقریبا همه  ما، اگر نگوییم همه اما دستِ کم بخشی 
زندگی  فقط  افراد  بیشتر  می کنیم.  و  کرده ایم  پنهان  را  زندگی مان  از 
فیسبوکی شان را نشان می دهند، روزهای خوش و تفریحات و به طور 
کل روِی زیبای زندگی شان را نشان می دهند. زیرا نشان دادن حقیقت، 
شجاعت می خواهد. اما چیزی که طی سال ها یاد گرفته ام این است که 
تنها به این دلیل که می ترسیم، نباید با ترس زندگی کنیم. بلکه کامال بر 
عکس، هنگامی که ترس مان را شناختیم، می توانیم آن را کنار بگذاریم، 

شجاعت را انتخاب کنیم و صداقت داشته باشیم.

آیا شجاعِت صادق بودن را دارید؟
اگر صداقت واقعا بهترین سیاست است، پس چرا این  همه فریب کاری 
احساس  نیست،  صادق  ما  با  کسی  که  هنگامی  اگر  و  دارد؟  وجود 
بی احترامی کرده است، پس چطور می توانیم دروغ های  ما  به  می کنیم 
کوچک و مصلحتی و اغراق های ماهرانه  خودمان را توجیه کنیم؟ اگر از 
دیگران انتظار داریم که شجاعت داشته باشند و با ما صادق باشند، پس 
بی صداقتی از جانب ما به نوعی زیرآبی رفتن به حساب نمی آید؟ شاید 
زمان آن رسیده است که نگاهی دقیق تر به صداقت بیندازیم و ببینیم 

که آیا صداقت واقعا بهترین سیاست است یا نه؟

حرف هایی صادقانه درباره  صداقت
با نگاهی سطحی به آن، مفهوم صداقت بسیار ساده به نظر می آید. تمام 
این طور  انجام دهیم گفتن حقیقت در هر موقعیتی است،  باید  آنچه 
به شکل  را  واقعیت  نیز در برخی مواقع  افراد صادق  نیست؟ پس چرا 
دیگری نشان می دهند؟ اگر صادق بودن زندگی را ساده تر می کند، پس 

چرا کسی باید بخواهد که زندگی اش را 
و  پیچیده تر  بی صداقتی  اندکی  با  حتی 

بغرنج تر کند؟

برای  را  ما  اراده   و  عزم  سرعت  به  که  دارند  وجود  بسیاری  موقعیت های 
صادق بودن می آزمایند. تمایل به بی صداقتی گویا از دوران کودکی ما آغاز 
می شود، هنگامی که دوست نداریم تنبیه شویم. ترس بر ما غلبه می کند و 
ما در تالش برای اجتناب از پیامدهای آنچه انجام داده ایم، چیزی می گوییم 
که حقیقت ندارد. اگر این رویه جواب داد، آنگاه به این نتیجه می رسیم که 
دروغ گفتن نسبت به صداقت، ناراحتی کمتری دارد و شجاعت کمتری هم 

می خواهد.

»ِسر والتر اسکات« می گوید: »تالش برای فریِب دیگران مانند تار تنیدن به 
دور خودمان است«.

از آنجا که فرار از رنج و ناراحتی قوی ترین انگیزه و محرک انسان است، ما 
این موضوع را به سرعت یاد می گیریم که هر زمان فکر می کنیم باید از شر 
پیامدهای رنج آور کارهای مان رها شویم، دست به دامن بی صداقتی و دروغ 
بشویم. برای برخی افراد، این روش تنها مختص دشوارترین موقعیت هاست. 
برای برخی دیگر، دروغ گفتن تبدیل به استراتژی انتخاب می شود و تا زمانی 

که گیر نیفتند احساس گناه یا پشیمانی نمی کنند.

توجیه های متدوال برای صادق نبودن
در کنار فرار از پیامدهای کارهای مان، مجموعه ای گسترده از دالیل به ظاهر 

شرافتمندانه تر برای اجتناب از صداقت تمام و کامل نیز وجود دارد، مانند:

• تالش برای احترام به احساسات یا غرور طرف مقابل	

• تالش برای اینکه دیگران درباره  ما بد فکر نکنند	

• ترس از اینکه کسی بخواهد ایده  ما را بدزدد	

• فکر محفاظت کردن از کسی	

ت
اس

م 
مه

ن 
شت

دا
ت 

داق
 ص

را
چ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA
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• حفظ غرور و عزت نفس مان با اجتناب از شرمندگی	

• تالش برای کمک به حفظ شأن دیگران	

• در خطر بودن تصویر ذهنی دیگران از ما یا آبروی مان	

• دوست  نداشتن کسی و در عین حال تالش برای پنهان کردن 	
این موضوع از او

که  است  این  مانند  پیچیده،  استدالل های  نوع  این  کردن  قبول  واقع  در 
انجام کار  به عبارت دیگر،  توجیه می کند.  را  بگوییم هدف همیشه وسیله 

اشتباه تا وقتی که ما را به نتیجه  دلخواه مان برساند، اشکالی ندارد.

فکر می کنید چرا اسمش را توجیه کردن گذاشته اند؟
هر زمان که احساس کنیم نیاز داریم کارهای مان را توجیه کنیم، پیشاپیش 
بهانه آوردن ممکن است  انجام می دهیم.  نادرستی  می دانیم که داریم کار 
ذهن منطقی ما را به طور موقت تسکین دهد، اما تناقض درونی  به وجود 
کاری  عمدا  ما  که  هنگامی  نمی کند.  رجوع  و  رفع  ذهن مان  در  را  آمده 
انجام می دهیم که می دانیم هسته  اصلی اخالقیات مان را مورد تجاوز قرار 
می دهد، یک تناقض احساسی مخرب در درون مان به راه می افتد و نتیجه  
نهایی آن، فرسایشی تدریجی در ارزش های اساسی مان یا بروز نوعی رفتار 

خودتخریب گر خواهد بود. در هر صورت، ما بازنده ایم!

»تاِمس جفرِسن« می گوید: »صداقت اولین فصل از کتاب ِخَرد است«.

توجیه بی صداقتی به هر دلیلی مانند این است که به خودمان دروغ بگوییم. 
توهین  ما  به   می کنیم  احساس  می گوید،  دروغ  ما  به  کسی  که  هنگامی 
شده است، زیرا آن فرد به اندازه  کافی برای ما احترام قائل نبوده است تا با 
ما صادق باشد. آیا واقعا دلتان می خواهد که با انجام همین کار به خودتان 
مسئله  کردن  تشدید  آن  نتیجه   تنها  زیرا  نه،  که  البته  کنید؟  بی احترامی  
است. پرسش بعدی که باید از خودمان بپرسیم این است که برای اجتناب 
از وسوسه  خودفریب دهنده  پیچاندن حقیقت در موقعیت های به ظاهر قابل 

توجیه چه اقداماتی الزم است؟

صداقت به شجاعت و درایت نیاز دارد
نیازمند شجاعت است، زیرا ما را آسیب پذیر و مسئولیت پذیر  صادق بودن 
احساسات  کردن  از جریحه دار  بودن مان،  با صادق  اینکه  برای  اما  می کند. 
دیگران اجتناب کنیم، نیازمند درایت هستیم. واضح است که واقعا صادق 
بودن، چیزی بیش از گفتن حقیقت در هر موقعیتی است، اما در مورد افراِد 

روراست تنها گزینه  قابل قبول است.

»اسِپنِسر جانِسن« می گوید: »راستی و کمال، گفتن حقیقت به خود است و 
صداقت، گفتن حقیقت به دیگران«.

هنگامی که پای صادق بودن در همه  زمینه ها به میان می آید، احتماال هیچ 

کس نیست که بگوید نیازی به بهتر شدن در این زمینه ندارد. در ادامه 
چند استراتژی برای کمک به بهبود تالش های تان برای تقویت شجاعت 

به منظور صادق و بادرایت بودن بیان می کنیم.

چرا صداقت مهم است؟
راز، یک  به خاطر یک  زندگی مان  بار در  ما دستِ کم یک  تقریبا همه  
آشکارا  باید  که  یا کشف چیزی  و  دروغ  حقیقت خدشه دار شده، یک 
درباره اش صحبت می شده، آزرده شده ایم. بی صداقتی آزاردهنده است 
زیرا رابطه  را تحلیل می برد، اعتماد را از بین می برد و درست در جهت 
در  کردن  امنیت  احساس  جای  به  یعنی  این  است.  صمیمیت  عکس 
را  شما  هم  او  و  می شناسید  را  مقابل  طرف  که  دلیل  این  به  رابطه، 
می شناسد، حاال به او شک می کنید و دیگر در رابطه تان عمیقا احساس 
ما  همه   وگرنه  نیست،  آسان  همیشه  بودن  صادق  نمی کنید.  امنیت 
همیشه و در همه حال صادق می بودیم. اما 5 دلیل مهم وجود دارند که 

چرا صداقت مهم است:

در  لذت بخش  و  پایدار  رابطه   یک  برای  پایه ای  هیچ  بدون صداقت   .۱
یکدیگر  با  خانواده  اعضای  رابطه   چه  حاال  ندارد.  وجود  بستری  هیچ 
باشد، چه رابطه  دوستانه و چه رابطه  عاطفی. صداقت ندایی برای عشق 
است که اعتماد نیز ایجاد می کند. بدون صداقت، حتی گفتِن »دوستت 
دارم« نیز تبدیل به یک دروغ می شود و هیچ امنیتی در رابطه ها وجود 

نخواهد داشت.

۲. دیگران نمی توانند فکر شما را بخوانند. صادق بودن تنها به معنای 
گفتن حقیقت درباره  اطالعات واقعی نیست، بلکه به احساسات تان نیز 
مربوط است. اگر به خاطر حرفی که کسی به شما زده است، ناراحت و 
آزرده شده اید، آن فرد ممکن است حتی متوجه ناراحتی شما نشود، مگر 
اینکه شما صادقانه درباره  تأثیر حرفش بر خودتان و احساس تان صحبت 
کنید. اگر به جای حرف زدن، احساس تان را پنهان کنید، آن گاه قدرت 
انجام  این مسئله  مورد  بتواند کاری در  اینکه  برای  را  مقابل تان  طرف 
بدهد، سلب کرده اید و فرصت رشد را از رابطه تان گرفته اید. همچنین 
ممکن است طرف مقابل تان پس از اینکه متوجه شود که شما ناراحت 
با او صادق  بوده اید و آن را بیان نکرده اید یا اینکه درباره  احساس تان 
نبوده اید، آزرده شود. همه  اینها می تواند رابطه تان را آلوده کند و به آن 
آسیب بزند، در حالی که از سوی دیگر صادق بودن درباره  احساسات تان 
می تواند التیام بخش باشد، مسائل را حل کند، به رابطه تان امید ببخشد 

و ارتباطات خوب را بپروراند.

3. هنگامی که کسی دروغ می گوید، دیگران سعی می کنند حقیقت را 
حدس بزنند. یعنی صادق نبودن درباره  چیزی باعث می شود که دیگران 
است،  واقعا حقیقت  را  آنچه  یا  است  نگفته  را طرف  آنچه  سعی کنند 
کشف کنند. این کار باعث ایجاد شایعات می شود و می تواند در ادامه 
منجر به دروغ ها و فریب کاری های بیشتری  شود که ممکن است دیگران 
با حقیقت اشتباه بگیرند. در نهایت، هنگامی که حقیقت آشکار شود، 
باعث می شود افراد بیشتری ناراحت و آزرده شوند و احساس کنند مورد 

https://www.chetor.com/23565-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://www.chetor.com/23565-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://en.wikipedia.org/wiki/Spencer_Johnson_(writer)
https://en.wikipedia.org/wiki/Spencer_Johnson_(writer)
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خیانت قرار گرفته اند. در حالی که اگر از همان ابتدا موضوع مورد نظر با 
صداقت بیان می شد، همه  این مسائل قابل اجتناب بودند.

آزار  را  افراد  حقیقت  خود  از  بیشتر  معموال  حقیقت  کردن  پنهان   .4
می دهد. بعضی از افراد دروغ می گویند زیرا از این می ترسند که گفتن 
اما  کند.  ایجاد  بیشتری  ناراحتی  یا  بیندازد  دردسر  به  را  آنها  حقیقت 
اغلب با اینکه حقیقت ممکن است دردناک باشد، معموال هنگامی که 
صادقانه بیان می شود، کمتر از زمانی که با فریب کاری پوشانده می شود، 
تنها  گفتن  دروغ  یا  کردن حقیقت  پنهان  است.  آزاردهنده  و  دردناک 
باعث می شود که افراد احساس کنند فریب خورده اند و بهشان خیانت 
شده است و همچنین ناراحت و آزرده شوند و سپس از شما بپرسند چرا 

از ابتدا صادق نبوده اید.

با  باشیم  اینکه مجبور  از  و  تقویت می کند  را  رابطه ها  بودن  5. صادق 
تنها  ندرت  به  دروغ ها  می کند.  جلوگیری  کنیم،  زندگی  دروغ های مان 
می مانند: معموال یکی پس از دیگری می آیند تا دروغ قبلی را بپوشانند 
و در نهایت از کنترل خارج می شوند. در نهایت این چرخه برای کسی 
که دروغ می گوید، پیچیده تر می شود و برای طرف مقابل گیج کننده تر. 
بعالوه، با دروغ زندگی کردن کار بسیار دشواری است. به این معنا که 
این  و  ببرید  لذت  روابط تان  از  نمی توانید  و  نباشید  خودتان  مجبورید 
برای هیچ کس ساده نیست. از سوی دیگر، صادق بودن در موقعیت های 
کار  آن  روی  اگر  اما  باشد،  ناراحت کننده  ابتدا  در  است  ممکن  دشوار 
شود، روابط را محکم تر می کند، اعتماد ایجاد می کند و عشق و عالقه 

را عمیق تر می کند.

۵ راه برای اینکه صادق تر و بادرایت تر باشید

1. حقیقت را افشا کنید

آیا در گذشته  پیش آمده است که کامال صادق نبوده  باشید؟ شجاعت 
داشتن برای مرور لغزش های گذشته ممکن است کمی ناراحت کننده 
باشد، اما تشخیص اینکه در گذشته کجا و ِکی حقیقت را پیچانده اید یا 
پنهان کرده اید، می تواند به شما کمک کند تا الگوهای آن را شناسایی 

و از ادامه  آن جلوگیری کنید.

2. صداقت را در مسائل کوچک تمرین کنید

اغراق در  یا  این تمایل وجود دارد که فکر کنیم که کمی خالی بندی 
مسائلی که به نفع یا ضرر کسی نیست، اشکالی ندارد. اما مسئله اینجا 
پای  نباشیم،  صادق  بی اهمیت  و  کوچک  موضوعات  در  اگر  که  است 
این بی صداقتی به حوزه های مهم و بامعنی زندگی نیز باز خواهد شد. 
بهتر است ابتدا عادات صادقانه را در زمینه هایی که به شجاعت کمتری 
نیاز دارند، تمرین کنیم تا بتوانیم برای مواجهه با چالش های دشوارتر، 

راستی و کمال را در خودمان پرورش بدهیم.

3. صداقت روی نقاط مثبت تأکید می کند

تنها به این دلیل که می خواهیم صادق باشیم به این معنا نیست که وظیفه 
داریم اشتباهات و نقص های دیگران را آشکار کنیم. اگر روی نقاط مثبت 
موقعیت های مختلف هم  و  افراد  از  ما  ارزیابی صادقانه   آنگاه  تمرکز کنیم، 

نشاط  آور و هم دلگرم کننده خواهد بود.

4. اولویت ها و ترجیحات مان را با واقعیت اشتباه نگیریم

مخدوش شدن دید ما از واقعیت به وسیله  آنچه دوست داریم و آنچه دوست 
باید متوجه  با دیگران،  بودن  برای صادق  نداریم، بسیار ساده رخ می دهد. 
باشیم که اولویت ها و ترجیحات شخصی مان واقعیت را تغییر نمی دهند. بلکه 
تنها احساس ما را نسبت به مسائل تغییر می دهند. صادق بودن به این معنا 
نیست که مجبوریم همه  احساسات مان را درباره  همه  موضوعات بیان کنیم.

۵. چیزی نگفتن اشکالی ندارد

اگر کسی شما را در موقعیتی قرار  دهد که ُرک بودن به نفع همه نیست، 
چه می کنید؟ شجاعت این را داشته باشید که بگویید ترجیح می دهید اصال 
چیزی نگویید. البته وقتی تحت فشار قرار دارید تا نظرتان را بگویید، این کار 
ممکن است دشوار باشد. اما با همه  اینها همچنان حق شماست که انتخاب 
کنید حرف بزنید یا سکوت کنید. این موضوع به ویژه اگر کسی سعی در 
که  هنگامی  یا  باشد  داشته  را  بی نتیجه  بحث  یک  در  شما  کردن  درگیر 

احساسات کسی در خطر است، به کارتان می آید.

همیشه بهترین راه را انتخاب کنید
صادق بودن شاید همیشه راحت ترین یا در دسترس ترین راه نباشد. به همین 
یاد داشته  به  اما  نیاز دارید.  برای صادق بودن، به شجاعت  دلیل است که 
باشید که صداقت راه راستی و کمال است. بدون توجه به رواج بی صداقتی، 
همه  ما آزادیم که زندگی ای با معیارهای باالتری را انتخاب کنیم. آدم های 
روراست و کامل همیشه متوجه صداقت و شجاعت شما خواهند شد و آن 

را تحسین خواهند کرد.

»ادوارد آر. مارُو« می گوید: »برای متقاعدکننده بودن باید باورپذیر باشیم، 
باید  بودن  اعتماد  قابل  برای  باشیم،  اعتماد  قابل  باید  بودن  باورپذیر  برای 

راستگو باشیم«.

روندی مستحکم و سالم در جهت شفافیت و صداقت وجود دارد. مردم از 
نقاِب فریب کاری که در خدمت خواسته های خودخواهانه  عده  کمی است و 
دیگران را آزار می دهد، خسته اند. همه  ما با تبدیل شدن به یک الگوی خوب 
و داشتن شجاعِت اینکه واقعا با خودمان و دیگران صادق باشیم، می توانیم 

در این زمینه نقش ایفا کنیم.

https://www.chetor.com/
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انواع ماسک صورت
مینا رحیمی-لیدا رحیمی )مدرسین فنی و حرفه ای(

ماسک های مناسب پوست های معمولی
ماسک زرده تخم مرغ: 

زرده تخم مرغ ۱ عدد/ آب پرتقال ۱ ق م/ روغن بادام ۱ ق م/ شیره نارگیل 
به مقدار الزم 

زرده تخم مرغ را هم زده و مابقی مواد را به آن اضافه نموده و به خوبی 
مخلوط کنید و به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست قرار دهید، سپس با آب 

ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک آب پرتقال:

 آب پرتقال طبیعی ۱ ق غ/ قرص ویتامین E  ۱ تا 5 عدد 

مواد فوق را درون طرف مناسبی ریخته و به خوبی مخلوط نمایید. سپس 
به وسیله یک برس نازک آن را بر روی پوست مالیده و پس از ۱4 دقیقه با 
آب ولرم مایل به سرد بشویید. این ماسک برای رفع چین و چروک پوست 

فوق العاده مؤثر است.

ماسک سیب: 

سیب ۱/ ۱ عدد/ عسل ۱ ق م/ گل اسطوخدوس ۱ ق م

مقدار سیب اشاره شده را پس از پوست گرفتن، رنده نموده و با عسل و گل 
اسطوخدوس مخلوط نمایید. آن گاه مخلوط حاصل را به مدت ۱۰ دقیقه بر 

روی پوست قرار دهید و سپس با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک های مناسب پوست های خشک 
ماسک کیوی: 

عصاره کیوی ۱ ق غ/ روغن زیتون ۱ ق غ/ زرده تخم مرغ ۱ عدد 

مواد فوق را به خوبی با هم مخلوط نموده و بعد الیه ای از آن را به مدت ۱5 
دقیقه بر روی پوست قرار دهید. در پایان با یک قطعه پد نرم از روی پوست 

پاک نموده و پس از 5 دقیقه با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

 ماسک زرده تخم مرغ: 

زرده تخم مرغ ۱ عدد/ روغن زیتون ۱ ق م/ گالب به مقدار الزم 

زرده تخم مرغ را هم زده و بعد روغن زیتون را به آن اضافه نمایید و خوب 
مخلوط کنید و به مدت ۱5 دقیقه بر روی پوست قرار دهید. سپس پوست را 
به کمک پنبه با گالب آغشته کرده و اجازه دهید تا ۱۰ دقیقه دیگر به همین 

حالت باقی بماند، آن گاه با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک خیار: 

خیار ۱ عدد/ شکر ۱ ق غ 



ابتدا خیار را رنده نموده و بعد شکر را به آن اضافه کنید. مخلوط حاصل 
را به مدت نیم ساعت در یخچال قرار داده و سپس بیرون آورده و به مدت 
۱5 دقیقه بر روی پوست خود قرار دهید. در پایان صورت را پاک کرده و با 

آب ولرم مایل به سرد بشویید. این ماسک پوست را نرم و لطیف می نماید.

ماسک های مناسب پوست های چرب
 ماسک گریپ فروت: 

گریپ فروت ۱ عدد

پوست  از  مقداری  بعد  بمالید،  پوست  روی  و  گرفته  آب  را  فروت  گریپ 
گریپ فروت را به صورت خیلی ریز رنده کرده و به مدت ۱۰ دقیقه بر روی 

پوست قرار دهید. سپس با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک لیموترش: 

لیموترش ۱/ ۲/ سفیده تخم مرغ ۱ عدد

چند قطره آب لیموترش را به سفیده تخم مرغ اضافه نموده و خوب مخلوط 
کنید و بر روی پوست صورت قرار دهید. پس از خشک شدن مابقی لیموترش 

را بر روی سطح پوست مالیده و آن گاه با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

 ماسک عسل: 

عسل   ۱ ق/ سیب پوست کنده ۱/ 4 عدد/ هویج ۱/ 4 عدد

ابتدا سیب و هویج را رنده نموده و با عسل به خوبی مخلوط کنید و به مدت 
۲۰ دقیقه به حال خود رها کنید. بعد مخلوط حاصل را به وسیله برس بر 
روی صورت مالیده و اجازه دهید به مدت نیم ساعت بر روی پوست بماند. 
آن گاه مواد را از روی پوست برداشته و با آب ولرم مایل به سرد بشویید. 

)این ماسک پوست را به خوبی تغذیه نموده و ضدجوش است.(

ماسک های مناسب پوست های خسته و بی خواب
 ماسک موز:

موز ۱/ 4 عدد/ عسل ۱ق چ 

موز را له کرده با عسل به خوبی مخلوط کنید تا یکدست و رقیق شود. بعد 
آن را ۱5 تا ۲۰ دقیقه بر روی پوست قرار دهید. سپس مواد را توسط پد از 

روی پوست برداشته و با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک خیار: 

خیار ۱/ 3 عدد 

خیار را با پوست رنده کرده و به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست قرار دهید. 
سپس با آب سرد بشویید.

ماسک اسفناج: 

اسفناج ۲۰ برگ/ روغن زیتون ۱ ق چ 

برگ های اسفناج را با روغن زیتون به خوبی مخلوط کرده تا یکدست شود. 
بعد مخلوط حاصل را به مدت ۱5 دقیقه بر روی صورت قرار داده و سپس با 

آب ولرم مایل به سرد بشویید. این ماسک باعث درخشش پوست می شود(

ماسک های مناسب جوش های چرکی
 ماسک ریواس: 

پودر گل ریواس ۱ ق غ/ ماست کم چرب ۱ ق غ 

یکدست  تا  کرده  مخلوط  خوبی  به  کم چرب  ماست  با  را  ریواس  گل  پودر 
شود. سپس آن را به مدت ۲۰ دقیقه بر روی پوست قرار دهید و در پایان 
با مقداری دستمال یا پد از روی پوست پاک نموده و با آب ولرم مایل به 

سرد بشویید.

ماسک ماست و خیار: 

خیار متوسط ۱/ 3 عدد/ ماست کم چرب ۱ ق غ/ سفید آب ۱/ ۲ عدد 

خیار را با پوست رنده نموده و با ماست به خوبی مخلوط کنید. نصف سفید 
آب را نیز رنده نموده و به آن اضافه نمایید و خوب مخلوط کنید تا یکدست 
شود. سپس ترکیب حاصل را به مدت ۲۰ دقیقه روی پوست گذاشته و در 

پایان با آب ولرم مایل به سرد بشویید.
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و  آرایشی ساده، جذاب، خالقانه  زیبایی شامل مدهای  امسال مدهای 
خاص وجود دارد که وارد کردنشان به تیپ روزمره یا مهمانی کار چندان 
از  طیفی  شامل  صورت  آرایش  مدل های  جدیدترین  نیست.  دشواری 
کرم پودرها، رنگ های طبیعی و مالیم و حتی پوست کامال بدون آرایش 
است. طرفدار هر مدل آرایش صورت که باشید، در مدهای امسال یک 

انتخاب خواهید داشت.

جدیدترین مدل های آرایش پوست صورت
1. آرایش بدون کرم پودر

آرایش  در  پودر  کرم  از  امسال  مدهای  نمایش  در  برندها،  از  بسیاری 
نکته   آرایش  در  پودر  کرم  از  نکردن  استفاده  البته  نکردند.  استفاده 
از  بسیاری  در  اخیر  سال های  در  میکاپ آرتیست ها  نیست؛  جدیدی 

آرایش ها، کرم پودر را کنار می گذارند.

در آرایش های بدون کرم پودر می توانید سایر بخش های آرایشی را هم 
ساده نگه دارید و از رژ لب های بسیار کمرنگ یا برق لب های بدون رنگ 
ببرید و  به کار  را  قرمز  استفاده کنید. همچنین می توانید یک رژ لب 

اجازه دهید لب ها در مرکز توجه قرار بگیرند.

2. آرایش صورت با پوست خیس

صورت  آرایش  مدل های  جدیدترین  در  هم  باز  خیس  پوست  آرایش 
۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تکرار شده است. برای این مدل آرایش شما نیازی به 
استفاده از کرم پودر ندارید و کافی است روی گونه ها و برجستگی کنار 
و  تازه  تا ظاهر صورت شما  کنید  استفاده  براق  هایالیترهای  از  چشم 

کمی مرطوب به نظر برسد.

سالمت  و  شادابی  تازگی،  نمایش  پوست،  آرایش  مدل  این  از  هدف 
صورت است.

3. آرایش پوست با کانتور مالیم

برخی از میکاپ آرتیست ها همچنان به استفاده از کرم پودر در آرایش ها ادامه 
داده اند، اما نه به میزان زیاد و برای پوشاندن پوست به طور کامل با یک الیه  

ضخیم از آرایش.

کامل  پوشاندن  برای  پودر  کرم  کمی  از  تنها  صورت  آرایش  مدل  این  در 
صورت با یک الیه  نازک و بعد کمی هایالیتر و کانتور برای زاویه دار و زیباتر 

کردن فرم صورت استفاده می شود.

این مدل آرایش هم همچنان حس یک آرایش کامال ساده با پوستی پاک، 
تمیز و بدون کرم پودر را می دهد.

4. آرایش کالسیک »بدون آرایش«

یکی دیگر از مدهای آرایشی امسال با تمرکز بر پوست ساده، مدل »بدون 
و  جذاب ترین  از  یکی  به  اخیر  سال های  در  ویژه  به  که  است  آرایش« 

پرطرفدارترین ترندها تبدیل شده.

استفاده از یک الیه  نازک از کرم پودر با رنگ متناسب با پوست، یک رژ لب 
نود یا کمرنگ و کمی ریمل ترکیب اصلی این مدل آرایش است.

شانل یکی از برندهایی بود که در نمایش های مد، مدل بدون آرایش را برای 
بیشتر مدل هایش به کار برده بود.

۵. استفاده از رژ گونه  صورتی

یک صورتی مالیم و طبیعی برای گونه ها و البته لب یکی از راحت ترین و 
کاربردی ترین آرایش ها را می سازد.

ترکیب سرخ و سفیدی که این آرایش ایجاد می کند می تواند مناسب این آب 
و هوا باشد و لطافت، تازگی و حال و هوای آن را بازتاب دهد.

ترند  این  از  از همه  بیش  نمایش های مد  در  مایکل کورس  برند  مدل های 

جدیدترین مدل های آرایش صورت
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آرایشی پیروی کرده بودند.

جدیدترین مدل های آرایش چشم
رنگی  سایه های  و  چشم  خط  از  بیشتر  جدید  چشم  آرایش  مدل های  در 
استفاده می شود. مدل های جدید آرایش چشم هم مانند آرایش صورت از 
مدل  های خط چشم و سایه  ساده و مناسب برای استفاده  روزمره تا مدل های 

خیلی خاص و چشمگیر را در بر می گیرد.

6. آرایش چشم اسموکی

که  چشم  آرایش  مدل  این  زیباست.  بسیار  اسموکی  جذاب  چشم  آرایش 
بیشتر از مدهای دهه  ۹۰ میالدی الهام گرفته شده است، در سال های اخیر 
برای  ویژه  به  و  بازگشته  آرایشی  مدهای  پرطرفدارترین  لیست  به  هم  باز 
اسموکی  آرایش چشم  که  و جذابی  است. حالت شیک  مناسب  مهمانی ها 

ایجاد می کند باعث گیرایی بیشتر چهره و حتی تیپ شما می شود.

از  بر سایه و خط چشم مشکی می توانید  در آرایش چشم اسموکی عالوه 
سایه و خط چشم قهوه ای و حتی رنگ های خالقانه تر هم استفاده کنید؛ مهم 

به کار بردن تکنیک آرایشی درست است.

7. آرایش چشم طالیی

به طور کلی آرایش متالیک از جذاب ترین مدهای آرایشی است و البته در 
این بین رنگ طالیی حرف اول را می زند.

خط  یک  از  استفاده  یا  چشم  سایه  عنوان  به  طالیی  رنگ  بردن  کار  به 
چشم مایع با رنگ طالیی باعث می شود چشمان شما درخشش و زیبایی 

منحصربه فردی پیدا کند.

۸. آرایش چشم اکلیلی

استفاده از کمی اکلیل در آرایش از ترندهای اصلی آرایش جدید است. البته 
ادامه  امسال هم  آرایش  را در  راه  میکاپ آرتیست ها تصمیم گرفتند همین 
برای  البته  و  چشم  سایه  عنوان  به  بیشتر  امسال  آرایش  در  اکلیل  دهند. 

آرایش های خاص تر در زیر چشم استفاده می شود.

اگر می خواهید یک آرایش متفاوت و خاص داشته باشید می توانید میزان 

بیشتری سایه چشم اکلیلی به کار ببرید. اما برای یک آرایش ساده تر بهتر 
است مقدار کمی از اکلیل را با نوک انگشت روی پلک پخش کنید.

۹. استفاده از اپلیکه در آرایش

اپلیکه های سه بعدی در آرایش چشم یکی  استفاده از سنگ های درشت و 
از کارهای خاص و خالقانه ای است که در مد می توانید نمونه های زیادی از 

آن را پیدا کنید.

اطراف چشم  بزرگ و کوچک در  یا رنگی  از کریستال های شفاف  استفاده 
قطعا به یکی از امضاهای آرایش چشم این دهه تبدیل خواهد شد.

1۰. خط چشم بلند و کشیده

هستند.  کشیده  و  بالدار  چشم  خط  مدل های  چشم،  خط  مد  جذاب ترین 
این مدل خط چشم در عین ظرافت و زیبایی، کالسیک و همیشگی است. 
در  هم  و  روزمره  آرایش  در  هم  می توانید  را  کشیده  مدل های خط چشم 

آرایش مجلسی به کار ببرید.

در مد آرایشی امسال این مدل خط چشم های ادامه دار هم در گوشه چشم 
به هم راستا با خط پلک پایینی به صورت کامال صاف کشیده می شوند و هم 

به صورت باال رفته و شبیه به آرایش چشم گربه ای.

11. خط چشم فاصله دار

شاید در آرایش های میکاپ آرتیست های مختلف در اینستاگرام قبال با این 
مدل خط چشم مد روز مواجه شده باشید. این مدل خط چشم از مدهای 
دهه  6۰ میالدی الهام گرفته شده و با فاصله از مژه ها و روی پلک یا حتی 

کمی باالتر از آن کشیده می شود.

این مدل خط چشم فرم چشم ها را درشت تر نشان می دهد.

12. سایه چشم نئونی

استفاده از رنگ های نئونی معموال در آرایش های تابستانی رایج است. البته 
به فصول  این رنگ های جذاب  راه  نیز کرده و  آرایش سنت شکنی  این مد 

سرد سال هم باز شده است.
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استفاده از رنگ های نئونی در آرایش می تواند روحیه  هنری و خاص شما را 
به نمایش بگذارد.

13. ریمل رنگی

االن  تا  احتماال  دارید که  یادگار  به  رنگی  ریمل  قبل یک  از سال های  اگر 
فاسد شده است، بهتر است آن را دور بیندازید و با یک ریمل رنگی جدید 
جایگزین کنید! بله، ریمل های رنگی یک بار دیگر به مدل آرایش مد روز 

بازگشته اند.

ریمل های رنگی از رنگ های سبز و آبی تا صورتی مالیم و حتی کرم شیری 
کمک می کنند یک آرایش کامال خاص و متفاوت بسازید.

14. مژه های بلند و پرپشت

اگر طرفدار ریمل های مشکی پر از خرده مژه هستید، امسال سال شماست. 
مدل های جدید آرایش مملو است از آرایش مژه ی سنگین و چشم های پر 

از ریمل.

با  بیشتر آرایش هایی که روی مژه های پرپشت تمرکز کرده اند، این کار را 
استفاده از چند الیه ریمل انجام داده اند اما در موارد معدودی نیز از مژه  

مصنوعی استفاده شده است.

1۵. ابروهای پرپشت

در کنار چند مدل ابروی خیلی خاص که احتماال به همان مراسم فرش قرمز 
یا نمایش های مد محدود می شود، مد آرایشی امسال باز هم میزبان ابروهای 

پرپشت و این بار البته شانه زده و مرتب بود.

ابروهای پر که در مرکز توجه صورت قرار می گیرد یکی از المان های آرایشی 
پرطرفدار اخیر است.

جدیدترین مدل های آرایش لب
به طور کلی جدیدترین مدل های آرایش صورت را می توانید با همان لوازم 
آرایش همیشگی که در دسترس دارید امتحان کنید؛ تنها کافی است یک 

رژ لب چرب و یک پالت سایه چشم رنگی داشته باشید.

16. رژ لب نامنظم

استفاده از رژ لب تنها در بخش های میانی لب، آن هم به شکلی نامنظم و 
بدون خط لب از مدل های جدید آرایش لب است که به تازگی به دنیای مد 

راه پیدا کرده.

برای این مدل آرایش لب بیشتر از رنگ های مالیم و طبیعی استفاده می شود. 
البته با توجه به اینکه استفاده از رنگ های غلیظ از ویژگی های اصلی آرایش 
فصل های سرد سال است، برخی آن را با رنگ های تیره هم امتحان کرده اند.

17. رژ لب قرمز جذاب و غلیظ

استفاده از رنگ قرمز غلیظ در آرایش از آن چیزهایی است که قرار نیست 
از رژ لب قرمز غلیظ استفاده می شود  بیفتد. وقتی در آرایش  از مد  هرگز 

معموال بقیه بخش های صورت را ساده و مالیم نگه می دارند.

این آرایش لب کالسیک در بسیاری از موقعیت ها از روزمره تا مهمانی کاربرد 
دارد.

1۸. رژ لب تیره

استفاده از رژ لب با تناژ بنفش یا جگری تیره ظاهری رازآلود و جذاب را به 
وجود می آورد.

روزهای سرد،  ویژه در  به  باعث می شود صورت شما  لب  آرایش  این مدل 
گرمای بیشتری داشته باشید.
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آیا ورزش شمشیربازی برای شما مناسب است؟ )۲(       

نویسندگان: یوسف عالقه بند – ویلیام سپیر 

مترجم: عباس فاریابی

ورزش منحصر به فرد با روابط دوستانه
شمشیربازی به عنوان »ورزش ویژه« شناخته شده است، زیرا آن محبوب 
جامعه ای نسبتا کوچک اما پرشور است، که در نتیجه مزایای منحصر 
 به فردی به آن می دهد. اکثر افراد این خانواده مشتاق هستند که خود 
شمشیربازی رشد کند و عشقشان به این ورزش را با دیگران تقسیم 
می شود.  استقبال  شدت  به  وارد  تازه  افراد  از  دلیل  همین  به  کنند، 
همچنین، به سبب جمعیت محدود این خانواده، پس از شرکت در تنها 
چند مسابقه، آشنا شدن با بسیاری از چهره های معروف و نام آشنا به 
سادگی امکان پذیر است. در نتیجه، بیشتر شمشیربازها و مربیان بسیار 
خوشحال می شوند که به یکدیگر کمک کنند، چه در مشارکت نکات 

مربیگری و چه در قرض دادن تجهیزات به همدیگر.

شمشیربازی یک ورزش رزمی محض نیست
در حالی که شمشیربازی ویژگی های مشابه بسیاری با هنرهای رزمی 
ضربه  می تواند  کسی  چه  که  نیست  معنا  بدین  آن  فلسفه  اما  دارد، 
از  استراتژی  شمشیربازی  در  بزند.  محکم تری  مشت  یا  سختی تری، 
جهان  ورزش های  امن ترین  از  یکی  همچنین  آن  است.  مهم تر  قدرت 
تولید  بسیار سختگیرانه  ایمنی  مقررات  اساس  بر  آن  تجهیزات  است. 
می شوند. در سطح رقابت های بین المللی، در بافت جنس پارچه لباس 
بدانید  است  جالب  می شود.  استفاده  گلوله  ضد  الیاف  از  ورزشکاران 
شمشیربازی در بین ورزش های المپیک کم ترین میزان آسیب دیدگی 

را داراست.

ورزش انفرادی
دو  از  بیش  هیچگاه  دارد.  را  بحث  ارزش  اما  است  واضح  ویژگی  این 
موفقیت  بنابراین  نمی کنند،  پیدا  حضور  پیست  روی  بر  شمشیرباز 
همیشه در این است یک شمشیرباز بتواند بازیکن مقابل خود را شکست 
دهد. و در عین حالی که شما نماینده مربی، باشگاه و کشور خود نیز 

هستید، اما تنها خود شما هستید که مدال را به خانه می برید.

تنها روی  و  و موفقیت کامال  تیمی، شکست  حتی در طول مسابقات 
شانه های بازیکنی که مشغول شمشیربازی می باشد، استوار است. 

انفرادی است، این ورزش برای شما مفید است. و این  اگر تفکر شما 
یکی از بزرگ ترین ویژگی های شمشیربازی تجلی یافته در تعداد زیادی 

از شمشیربازان است.

خالصه اینکه شمشیربازی می تواند روی بدن ورزشکار آثار مفید زیر 
 را ایجاد کند:

 ▪  افزایش سرعت و چاالکی
 ▪ انعطاف پذیری

 ▪ واکنش سریع به تحریکات
 ▪ هماهنگی میان مغز و عضالت بدن

 ▪ تقویت تمرکز و دقت
 ▪ حفظ اندام مناسب و زیبا

 ▪ تقویت عضالت خصوصا عضالت ران ها، پشت و شکم
 ▪ تقویت سیستم قلبی- عروقی

 ▪ تقویت سیستم تنفسی
 ▪ افزایش اعتماد به نفس

▪ افزایش قدرت تفکر و تصمیم گیری

این  فرد  به  از جنبه های منحصر  برخی  باشد  توانسته  مقاله  این  امیدواریم 
ورزش را برای افراد تازه وارد، یا برای آن افرادی که عالقه مند هستند، اما 
مطمئن نیستید که آیا این ورزش برای آنها مناسب است، روشن نماید. در 
اینجا به ذکر سریع مهم ترین مواردی که تحت پوشش قرار دادیم می پردازیم:

شمشیربازی برای تان خوب است اگر:
	 از ورزشی لذت می برید که نیاز به حرکت های کوتاه مدت انفجاری قدرتی 

و سرعتی دارد. 

	 چالش ها یا بازی های ذهنی را دوست دارید. 

	 دارای روحیه رقابتی و شرکت در مسابقه دارید 

	 ترجیح می دهید که موفقیت تان تنها توسط خودتان تعریف شود. 

	 به دنبال جامعه ای هستید که به همان اندازه که رقابتی است، دارای روابط 
دوستانه نیز باشد. 

	 دوست دارید بدون خطر آسیب دیدگی با حریف خود مبارزه کنید.

Silversword Fencing Academy 
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اگرچه کانادا همچنان مهاجرت را به عنوان یک اولویت برای کمک به 
بهبود اقتصادی بعد از همه گیری کرونا می شناسد، اما هنوز هم موانعی 

بر سر راه تازه واردان برای یافتن فرصت های شغلی مناسب باقی است.

با  بازار کار کانادا می شوند، ممکن است  تازه واردی که وارد  مهاجران 
موانع  یا  شوند  رو  روبه  خود  مهارت  و  مدرک  ارزش گذاری  مشکالت 
زبانی و فرهنگی بر اعتمادبه نفس و توانایی آنها در برقراری ارتباط با 

کارفرمایان و همکارانشان تأثیر بگذارد و یا با تبعیض مواجه شوند.

 »YES« تیم لنگ رییس و مدیر عامل خدمات اشتغال جوانان تورنتو
برخی  هم  هنوز  جدید،  مهاجرین  به  کانادا  نیاز  رغم  به  می گوید: 

کارفرمایان نسبت به نیروی کار متولد کانادا تعصب دارند.  

»YES« یکی از چندین مرکز اشتغال در تورنتو است که به مهاجران 
بیکار و کم درآمد کمک می کند تا در زمینه مهارت های خود شغل پیدا 
کنند. آنها با هزاران کارفرما در سراسر شهر همکاری می کنند تا به آنها 

در درک مزایای استخدام مهاجران کمک کنند.

از  اظهار می کند: »مهاجران جدید، مجموعه ای  لنگ« همچنین  »تیم 
تجربیات و ایده های جدید را با خود به ارمغان می آورند که می توانند به 
سود شرکت ها باشند و اگرچه ممکن است آنها در حال یادگیری زبان 
انگلیسی یا فرانسه باشند، اما می توانند از این موانِع جزئی عبور کرده 

و کارکنان بسیار مفیدی باشند که به رشد شرکت ها کمک می کنند.

طول  در  حتی  مهاجرت،  مزایای  متوجه  پیشاپیش  کانادایی ها  بیشتر 
همه گیری کرونا هستند. مهاجران خأل موجود در بازار کار را پر می کنند 
که  است  مهم  بنابراین  کانادا هستند.  در  اصلی رشد جمعیت  منبع  و 
برای اطمینان از موفقیت طوالنی مدت مهاجران و همچنین موفقیت 

بلندمدت کانادا، آنها به مشاغل مناسب دسترسی داشته باشند.

»شورای حقوق بشر انتاریو« این موضوع را در سال ۲۰۱3 به رسمیت 
شناخت و »سیاست حذف مانع تجربه کانادایی« را ایجاد کرد که در 
آن مشکالتی بیان شده اند که ناشی از دسترسی نابرابر به فرصت های 
شغلی به دلیل سابقه کار خارجی است. این سیاست همچنین فهرستی 

از بهترین شیوه ها را به کارفرمایان ارائه می دهد.

و  نتایج جست  بهبود  مهاجران جهت  برای  قدم  اولین  »لنگ«  نظر  از 
جوی شغلی، »سازگاری با انتظارات کارفرمایان« است.

انتظارات کارفرمایان در کانادا
داشتن رزومه به سبک کانادایی

صفحه وب دولت کانادا فهرستی کامل از بایدها و نبایدهایی را مشخص 
به طور خالصه عنوان  رزومه مفید هستند.  نوشتن  برای  کرده است که 
شده است که: رزومه ها باید صریح و مختصر نوشته شوند. غلط امالیی 
از دو صفحه نشود. بهتر  باشند و تعداد صفحات رزومه بیشتر  نداشته 
است موفقیت ها و عملکردهایی که در رزومه تشریح می شوند با ارقام، 
مشخص و لیست شوند تا برای کارفرمایان به راحتی قابل فهم باشند. 
ضمن اینکه رزومه ها باید به صورت سوم شخص نوشته شوند، بنابراین 

نباید از ضمیر اول شخص در رزومه استفاده کرد.

اطالعات تماس مانند آدرس ایمیل یا شماره تلفن باید در رزومه گنجانده 
شود، اما نباید عکسی ضمیمه آن کرد یا مشخصات شخصی مانند سن، 
وضعیت تأهل یا عقاید مذهبی به آن افزود. هرگز نباید شماره بیمه های 
اجتماعی در رزومه وارد شوند، زیرا این شماره ها باید پس از تأمین شغل 

ارائه شوند، و سرانجام اینکه، رزومه باید صادقانه نوشته شود.

ارائه مدرک تحصیلی مناسب در مصاحبه

کارفرمایان انتظار دارند مدرک تحصیلی متقاضیاِن کار، قابل درک باشد.

گزینه ای  مهاجران،  شغل  جوی  و  جست  در  کانادایی  تحصیالت  اگر 
ارزیابی  می توانند  خارجی  تحصیالت  دارای  مهاجراِن  نباشد،  ضروری 
تحصیلی دریافت کنند و از آن برای ارائه مدرک معادل کانادایِی مدرک 
دانشگاهی، دیپلم یا گواهینامه ای استفاده نمایند که در خارج از کانادا 
ارزیابی  »گزارش  پیشاپیش  است  ممکن  مهاجران  از  برخی  گرفته اند. 

مدرک تحصیلی« دریافت کرده باشند.

تا  می کند  کمک  مهاجران  به  که  هستند  کلی  ایده  چند  فقط  اینها 
کسب  »برای  می گوید:  »لنگ«  کنند.  شروع  را  شغلی  جوی  و  جست 
اطالعات بیشتر  در مورد یافتن شغل در تورنتو، افراد در خارج از کشور 
می توانند از کارگاه های آنالین رایگان »YES« برای گرفتن ایده در مورد 
مصاحبه های شغلی و سایر موارد استفاده کنند. با این وجود مهاجران 
تورنتو   در  باید  شغل  کردن  پیدا  جهت  مستقیم  کمک  دریافت  برای 

باشند.

خدمات اشتغال به مهاجران
 برای سازگاری با انتظارات کارفرمایان



فال فصل تابستان ۲۰۲۱

فروردین )21 مارس- 1۹ آوریل(
شناس،  ستاره  دوقلوهای  گفته  طبق 
تمرکز  برای  زمان خوبی  تابستان ۲۰۲۱ 

آنها  است.  خانه  بر  حرارت  و  پرشور  فروردینی های 
خانواده  اعضای  از  یکی  به  بخواهند  است  ممکن 
یا  بگیرند،  تماس  والدینشان  با  بگذارند،  احترام  خود 
عکس های  از  مثال  شوند،  غرق  خانگی  پروژه  یک  در 
خانوادگی کالژ درست کنند. همچنین زمان مناسبی 
برای تمرین مراقبت از خود و رها کردن کینه ای است 
که با خود به دوش کشیده اید. این احساسات منفی را 
رها کنید، و بگذارید احساسات خوب و مثبت تا آخر 

تابستان در جریان باشند. 

اردیبهشت )2۰ آوریل- 2۰ می(
پس از یک سال طوالنی و عجیبی از زندگی در دوران 
ونوس  توسط  که  زمینی  نشان  این  فراگیر،  بیماری 
مردم  با  هوشیارانه  تابستان،  طول  در  می شود  اداره 
دوباره ارتباط برقرار می کند، و دوقلوهای ستاره شناس 
دوستان  و  گروه ها  میان  در  که  می کنند  پیش بینی 
حرکت های زیادی برای معاشرت وجود خواهد داشت. 
زمان ارتباطی دوباره با قدیم و جدید فرا رسیده است. 
مراقب آنچه در اینترنت به اشتراک می گذارید باشید، 
شکل گیری  لغو  باعث  می تواند  اشتباه  حرفی  گفتن 
تیم شود.« اکنون زمان مناسبی برای آفالین شدن و 
برقراری ارتباطات معنادار رو در رو است. متولدین ماه 
واقعی شان چه  دوستان  که  بفهمند  وقتی  اردیبهشت 

کسانی هستند، بسیار متعجب می شوند. 

خرداد )21 می- 2۰ جون(
زمان آن رسیده است که متولدین برج دوپیکر دست 
به تغییری در شغل خود بزنند و آن زمان، درست در 
حوالی انقالب تابستانی است. دوقلوهای ستاره شناس 
توصیه می کنند که: »فراتر از روند کار روزمره بروید و 
وفاداری خود را ثابت کنید، تأثیری شگرف بگذارید.« 
گرفتن  عهده  به  مورد  در  باید  نشان  این  متولد  افراد 
مسئولیت رهبری یا نحوه حرف زدن با مشتری پویا و 

با این حال، باید از حرکت های افراطی  خالق باشند. 
جلوگیری کنند و فقط قدم طبیعی بعدی را بردارند. 
این نباید برای دوپیکر سخت باشد: عقل بهترین نقطه 
توسط  که  است  نشان کنجکاو  این  برای  قوت شغلی 

عطارد اداره می شود.

تیر )21 جون- 22 جوالی(
دوقلوهای ستاره شناس در مورد خرچنگ های دلسوز 
از دیگران  انرژی زیادی را صرف مراقبت  که همیشه 
می کنند، می گویند »امروز روز تو در خورشید است!« 
و منظورشان هم به معنای واقعی کلمه و هم به صورت 
برج  به  ماه  به مدت یک  استعاری می باشد: خورشید 
سرطان منتقل می شود و این تابستان را به یک زمان 
خاص  »لحظه  می کند.  تبدیل  موفقیت  برای  مطلوب 
شما فرارسیده است تا در کاری که فقط می خواهید 
برای خودتان انجام دهید، ریسک کنید. جلوی خود را 
نگیرید.« درست است! به سمت هرآنچه که هم اکنون 
می خواهید، نخزید، بلکه بدوید. زمان درخشش شما 

فرا رسیده است.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
همه  تابستانی  انقالب  دوران  در  می خواهند  شیرها 
برابر  در  باید  آنها  این حال،  با  کنند.  را چندبرابر  چیز 
مرزهای  عوض  در  و  کنند  مقاومت  شدید  میل  این 
نشان  این  در  شده  متولد  افراد  نمایند.  ایجاد  قوی 
رهبران واقعی هستند، بنابراین مقاومت در برابر میل 
ذاتی شان برای تازاندن با شور و اشتیاق به سمت جلو 
همانطور  اما،  باشد.  برانگیز  چالش  برایشان  می تواند 
خاطرنشان  خردمندانه  شناس  ستاره  دوقلوهای  که 
روزه  یک  رم  شهر  باشید،  داشته  یاد  »به  می کنند: 
ساخته نشد!« به همین دلیل است که کمک گرفتن 
از یک مربی یا راهنما در حال حاضر ایده خوبی برای 
شیرهاست. فرد مناسب می تواند به آنها کمک کند تا با 
هرگونه احساس ناراحت کننده ای مانند غم یا ترس از 
دست دادن که ممکن است با کنار گذاشتن ایده ها یا 
انتظارات بزرگ سراغشان بیاید، مقابله و آن را پردازش 

از استرس هستند،  به دنبال رهایی  آنها که  کنند. 
باید بیرون بروند و ورزش کنند.

شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(
به  کمک  مشتاق  همیشه  احتماال  آنها 
اما  است،  عالی  دیگران هستند، که خیلی 

اکنون زمان آن فرا رسیده است که ارتباطات واقعا 
شناس  ستاره  دوقلوهای  کنند.  ایجاد  معناداری 
می گویند »روی یک نفر از گروه خود تمرکز کنید 
دعوت  دوست  یک  از  کنید.  برقرار  ارتباط  او  با  و 
کنید تا در کاری مشترک شرکت کند.« با تدارک 
دیدن یک پیک نیک، سازماندهی همه افراد در یک 
دوستان  از  دعوت  ساده  خیلی  یا  مدیریتی،  برنامه 
برای سهیم شدن در بخشی از پروژه، در تیم خود 
شور و نشاط بیشتری ایجاد کنید. هرچند اطمینان 
حاصل کنید که از وارد کردن افرادی که دوستشان 
دارید اما صالحیت شغلی ندارند، خودداری نمایید، 

چرا که این کار تاثیر منفی بر آنها می گذارد.

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(
ماه  مهر  متولدین  برای  مناسب  زمانی 

است تا اهدافی را برای تابستان خود تعیین کنند. 
دوقلوهای ستاره شناس می گویند »خواه با استفاده 
از یک رژیم غذایی و برنامه ورزشی اضافه وزن ناشی 
از کووید ۱۹ را از بین ببرید یا راه هایی خالقانه برای 
باید  پیدا کنید، شما  کاهش استرس در محل کار 
همچنین  نمایید.  تبدیل  هدف  یک  به  را  سالمتی 
دارد،  احتیاج  رهبر  به  که  پروژه ای  در  می توانید 
ماه  متولد  که  است  خوبی  زمان  شوید.«  قهرمان 
مهر می تواند به گروه های متفکر بپیوندد یا زندگی 
مشغول  که  چیزهایی  اساس  بر  را  خود  اجتماعی 
کار کردن روی آنهاست سامان دهد. به عنوان مثال، 
ممکن است آنها بخواهند برای مالقات با یک گروه 
کارآفرین به پیک نیک بروند یا عضو باشگاه تنیسی 
کنند  مالقات  افرادی  با  بتوانند  آن  در  که  شوند 
آیا می دانستید  به دنبال اهداف بزرگ هستند.  که 

انقالب تابستانی امسال از خورشید در صورت فلکی خرچنگ و از مشتری در صورت فلکی حوت استقبال می کند. این چه معنایی برای سیاره و نشان تولد شما دارد؟ ادامه 
متن را بخوانید تا بدانید که منتظر چه چیزی باشید و بر اساس آن برنامه ریزی کنید! سال گذشته، انقالب تابستانی با خورشید گرفتگی سه گانه احاطه شده بود که برای 
همه تغییراتی بزرگ به همراه داشت. خواه آن دگرگونی ها برای نشان تولد خاص شما خوب بودند یا بد، احتماال از خودتان می پرسید امسال چه چیزی در انتظار شماست. به 
گفته طالع بینان تالی و اوفیرا ادوت، معروف به ستاره شناسان دوقلو، انقالب تابستانی ۲۰۲۱ چندان ناخوشایند نخواهد بود ... و به نوع خود به همان اندازه تاثیرگذار می باشد. 
با هم صحبتی خورشید با مشتری بخشنده و سخاوتمند، احساس خواهیم کرد که همه چیز ممکن است. اما از آنجا که خورشید در خرچنگ و مشتری در حوت، دو نشان 
احساسی آب، خواهد بود، می تواند زمانی برای احساسات باشد. انقالب تابستانی دقیقا چه زمانی است؟ تابستان امسال از ۲۰ ژوئن، که روز پدر نیز می باشد، شروع می شود.

خواهران ادوت توضیح می دهند که: »احساسات می توانند باشکوه باشند. مشتری همچنین تا ۱8 اکتبر در حال چرخش سالیانه خود است، بنابراین ممکن است بخواهیم این 
انرژی را به سمت موقعیت هایی که در حال حرکت هستند هدایت کنیم.« این انقالب ممکن است به ما در ترمیم روابط آسیب دیده و شکسته کمک کند و می تواند روابط 
دیگری را که در آن کمتر صادق بودیم یا شرایطی را که دیگر جواب نمی دادند و تحملشان کرده ایم، روشن کنند. راه دیگری وجود ندارد: مردم باید با آنچه در ابتدای تابستان 

در درون شان اتفاق می افتد کنار بیایند. یادگیری نحوه بهره وری بیشتر براساس نشان تولد نیز می تواند در این زمان کمک حال باشد.



احتمال موفقیت متولدین ماه مهر بیشتر از متولدین 
سایر ماه هاست؟

آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(
عقرب  نشان  متولدین  به  شناس  ستاره  دوقلوهای 
می گویند که در طول انقالب تابستانی ۲۰۲۱ سربلند 
باشند. عقرب های دمدمی و مرموز باید کمتر دمدمی 
کار  آن  روی  که  را  آنچه  در عوض  و  باشند  مرموز  و 
می توانند  آنها  مثال،  به عنوان  دهند.  ارتقا  می کنند 
پربازدید،  وبسایت  یک  روی  را  خود  کارهای  بهترین 
در رسانه های اجتماعی، یا یک سخنرانی ارائه دهند، 
هرچیزی که به وضوح توانایی های آنها را نشان دهد. 
سپس می توانند این موفقیت ها را به صورت منسجم به 
برای  خوبی  زمان  همچنین  دهند.  نشان  خود  رئیس 
نشان  این  متولدین  برای  عاشقانه حقیقی  لحظه  یک 
بنابراین  هست،  نیز  می باشند  پلوتو  سلطه  تحت  که 
خاص  فرد  آن  به  را  خود  کشش  هستید  مجرد  اگر 
اعتراف کنید؛ یا، اگر در رابطه ای هستید، از نامزد خود 

بخواهید که با هم سفر و یا حتی زندگی کنید.
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

کماندار  برای  مانعی  هیچ  تابستانی  انقالب  زمان  در 
وجود ندارد. خواهران ستاره شناس می گویند: »اکنون 
وقت آن رسیده است که کسانی که در این ماه متولد 
تا  بمانید  منتظر  حتما  بدانند.  را  خود  ارزش  شده اند 
بهترین پیشنهاد ارائه شود. مذاکره عاقالنه است.« این 

می تواند پیشنهادی تکرار نشدنی باشد یا 
باید سریع نسبت  برخوردی عاشقانه که 

به آن وارد عمل شوید. ممکن است فقط یک سکوی 
پرش برای چیز دیگری باشد، اما تجربه ای خواهد بود 
که آذر ماهی ها با آن رشد می کنند، و بنابراین نباید 
آن را از دست بدهند. سعی نکنید سر در بیاورید که 
در آینده تا ابد چه پیش خواهد آمد، فقط این فرصت 

را با اشتیاق بپذیرید!

دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه( 
خوبی  بخت  تابستان  نزدیکی  در  ماه  دی  متولدین 
زمان  بنابراین  داشت،  خواهند  خود  اصلی  روابط  در 
مناسبی است تا مردم را به مشارکت دعوت کنید، و 
چیزی برای تجارت پیشنهاد کنید ... یا حتی پیشنهاد 
ازدواج دهید! آنها شایستگی های تیمی را می بینند، و 
در کارهای خود کامال جذاب و مطمئن خواهند بود. 
به  را  دوقلوهای ستاره شناس می گویند »عالقه خود 
دیگران اینگونه بیان کنید: »سالم، من اینجا هستم«  
باشید. مردم را به  با خود داشته  باید  بنری است که 
گپ زدن یا نوشیدن قهوه دعوت کنید، و حتما از ته 

دل برای کسانی که دوستشان دارید وقت بگذارید.«

بهمن )2۰ ژانویه - 1۸ فوریه( 
طول  در  بهمن  ماه  متولدین  برای  سالمت 
تابستان حائز اهمیت است. متولدین این ماه 

فراوان  زمینی سرخ شده  از سیب  این شاید  از  پیش 

هستند،  متناسب  و  فعال  عموما  آنها  می بردند.  لذت 
معمول  زندگی  به  که  می رسد  فرا  آن  زمان  بنابراین 
تغذیه  روزمره  برنامه های  به  شروع  و  برگردند  خود 
حالی که  در  کنند.  ورزش  و  درست،  خوابیدن  سالم، 
مشغول این برنامه ها هستند، باید حواسشان باشد که 
داشتن  شاید  دهند.  بهبود  را  ناراحتی  و  درد  هرگونه 
یک حیوان خانگی برای محقق کردن اهداف ورزشی 

مناسب باشد. 

اسفند )1۹ فوریه - 2۰ مارس(
به  کنید.  دنبال  را  خود  احساسات  تابستان  طول  در 
که  است،  حوت  برج  در  مشتری  باشید:  داشته  یاد 
برای  قدرتمند  زمانی  تابستان  شروع  می شود  باعث 
انجام دهید.  بیان حرفی باشد و مهم است که آن را 
دوقلوهای ستاره شناس به آدم های خیالباف این نشان 
یادآوری می کنند که: »اگر به چیزی اهمیت می دهید، 
می گذرند.  آن  از  مردم  وگرنه  بزنید  حرف  آن  درباره 
خود را با قدرت و به شکلی چشمگیر بروز دهید. به 
یا احساس قوی  را دوست دارید  او  بگویید که  کسی 
دیگری را به جای مخفی کاری یا مبهم بودن انتقال 
دهید. فراتر از ترس خود حرکت کنید و کسانی را که 
برای شان ارزش واالیی قائلید نگه دارید. باید گفت که 
اسفند  بزرگ ترین ترس های همه نشان های ماه  اینها 

است. 
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Les citoyens méritent du respect / ‘’parti 
ACTION MONTRÉAL’’
Actuellement tous les conseillers doivent voter, penser et 
répéter la même chose selon la ligne de leur parti, et ce, 
dans tous les dossiers, sans exception.

À l›hôtel�de�ville, il ne faut jamais travailler avec un élu 
d’une autre équipe, il faut le dénigrer tout le temps.

Voici quelques exemples ;

- Aucun dépôt commun d’une résolution afin de diminuer 
la taxe d’affaire des petits commerçants en cas de travaux majeurs aux infrastructures.

� Aucun dépôt commun d’une résolution en vue d’éliminer la taxe de mutation lors de l’acquisition d’une 
première résidence à Montréal.

- Aucun dépôt d’un plan d’action commun afin de favoriser l’implantation de famille de classe moyenne partout 
à Montréal.

� etc ...

Plusieurs conseillers commencent à se dissocier d’Ensemble Montréal (le parti de Coderre) et de Projet Montréal 
(le parti de Plante).

Il y a plusieurs raisons, dont celle qui est évidente;

Les élus de Montréal oublient qu’ils sont au service de la population et non le contraire.

L’hôtel de ville est devenu un endroit cacophonique.

Les conseillers sont de plus en plus gênés de rencontrer les citoyens car ils ne peuvent dire quoi que ce soit qui va 
à l’encontre de leurs partis respectifs. Ils ne peuvent s’exprimer librement.

Il est temps de voter pour le conseiller de votre choix, celui qui représente le mieux vos aspirations.

Il est temps de voter pour un Maire de Montréal qui écoutera tous les élus et qui respectera tous les citoyens de 
tous les arrondissements.

Je suis candidat à la mairie de Montréal le 7 novembre prochain au sein du parti ACTION MONTRÉAL. L’équipe 
est solide et saura le démontrer lors du déclenchement des élections.

Au sein du parti ACTION MONTRÉAL tous les candidats et candidates ont le droit de parole et ce droit sera 
respecté.

Je respecterai le choix des citoyens de tous les arrondissements.

Si je suis élu au poste de maire de Montréal,

je m’engage à respecter, écouter tous les conseillers, sans égard au fait qu’il soit indépendant ou lié à un autre 
parti.

Vous pouvez me suivre sur FaceBook ; la page ‘’Gilbert Thibodeau’’ ou la page ‘’parti ACTION MONTRÉAL’’.

Gilbert Thibodeau
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