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2020  سال بتهوون

ده نکته ای که باید درباره بتهوون دانست

زندگی بتهوون در آیینه ارقام
این  مورد  در  بزرگ  معمای  نخستین  بتهوون  دقیق  تولد  تاریخ 
آهنگساز مشهور است. ۱۷ دسامبر سال ۱۷۷۰ به عنوان روز غسل 
تعمید بتهوون ثبت شده و گفته می شود که او احتماال یک روز پیش 
و  پیانو  نواختن  در دوران کودکی  بتهوون  آمده است.  دنیا  به  آن  از 
ویولن را آموخت، در ۷ سالگی اولین کنسرت خود را اجرا و در ۱۲ 
سالگی نخستین اثر خود را خلق کرد. این آهنگساز بزرگ در روز ۲۶ 

مارس ۱۸۲۷ در سن ۵۶ سالگی در وین از دنیا رفت.

بتهوون و زنان
پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  بتهوون  زندگی  در  زنان  نقش 
"برای  او  آثار معروف  از  ازدواج نکرد. یکی  بوده است. بتهوون هرگز 
الیزه" نام دارد، اما از شیفتگان و دلبران بتهوون که کم هم نبوده اند، 
الیزه نام نداشته است. به باور برخی محققان بتهوون این  هیچیک 
قطعه را برای الیزابت روکل )تصویر(، یکی از خوانندگان اپرا در آن 
ترزا  برای  را  بتهوون آن  نیز معتقدند که  زمان خلق کرده و برخی 

مالفاتی، یکی از آشنایانش آفریده است.

بتهوون و موسیقی
او  انقالبی  نقش  با  هماهنگ  بتهوون  آشفته   مو های  و  گیرا  چهره  
در  او  بود.  رومانتیسم  نهضت  پیشگام  او  است.  موسیقی  عرصه  در 
سمفونی نهم خود به کاری جسورانه دست زد و از گروه کر استفاده 

کرد؛ کاری که پیش از او در عرصه موسیقی سمفونیک سابقه نداشت. 
بتهوون در طول عمر خود حدود ۲۴۰ اثر آفرید که از جمله ۹ سمفونی، 
یک اپرا، کنسرت های پیانو و کنسرت های گوناگون برای سازهای زهی 

را در بر می گیرد.

شخصیت بتهوون
شخصیت  و  بوده  بشاش  جوانی  دوران  در  بتهوون  که  می شود  گفته 
با  اوقات  بیشتر  او  شده است.  مشاجره جو  و  تندخو  زمان  گذشت  با  او 
دیگران با تلخی برخورد می کرد. لباس هایش اغلب ناپاکیزه و به هم ریخته 
با  پیوسته  بتهوون  بود.  کثیف  و  نامرتب  معموال  نیز  او  خانه های  و  بود 
صاحبخانه های خود مشکل داشت و در طول ۳۵ سال زندگی در وین 
ده ها بار محل زندگی اش را تغییر داد. او معتقد بود، هنرمندان به اندازه 

اشراف قابل احترام هستند.

نبوغ و کمال گرایی
برای  نه  واقع  در  را  خود  آثار  که  بود  کمال گرا  آهنگسازی  بتهوون 
آثار  پیوسته  او  کرد.  خلق  بعدی  نسل های  برای  که  خود  هم دوره های 
خود را صیقل می زد. بتهوون با تکیه بر پشتکار، اندیشه باز و نبوغش به 
هنرمندی مستقل در دوران خود بدل شد که می توانست بدون وابستگی 
برای  نه  را  هنر خود  او  کند.  معاش  امرار  موسیقی  از طریق  اشراف  به 
درباریان فاسد و اشراف جاه طلب بلکه برای همه شهروندان می خواست.

یگانه اپرا
در سال  آن  نهایی  که شکل  "فیدلیو"  نام  به  بتهوون  کامل  اپرای  تنها 
۱۸۱۴ به اجرا در آمد، سراسر در ستایش از پیکار در راه آزادی است. 
ندادند،  نشان  خوش  روی  اپرا  این  به  گاه  هیچ  استبدادی  قدرت های 
استقبال  آن  از  اصیل  اثری  عنوان  به  همواره  موسیقی  دوستداران  اما 
اپرای بتهوون در سیا ه چال زندان می گذرد و  کردند. بیشتر صحنه های 

 50 2مین  زادروز نابغه موسیقی آلمان و جهان
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در آریاهای مؤثر و پرشور اپرا، همدلی با محکومان و ستمدیدگان موج 
می زند.

بتهوون و انقالب
بتهوون به فلسفه، ادبیات و سیاست نیز عالقه مند بود و در نیمه نخست 
سوم  او سمفونی  بود.  انسان ها  در  قهرمانانه  ویژگی های  شیفته  عمرش 
خود را که "اروئیکا" )قهرمانی( نام دارد، در ستایش آرمان های انقالب 
به آرمان  ناپلئون  از پشت کردن  اما پس  ناپلئون تقدیم کرد،  به  فرانسه 
دموکراسی و تاجگذاری او از کار خود پشیمان شد. بتهوون سپس برگه 
تقدیم نامه را دور انداخت و بر روی نسخه تازه نوشت: »تقدیم به خاطره 

یک مرد بزرگ".

نابغه  ناشنوا
بتهوون ۲۷ ساله بود که گوشش سنگین شد. در سن ۴۸ سالگی کامال 
ناشنوا شده بود. این معضل بزرگ اما مانع از آن نشد که بتهوون به راه 
خود ادامه دهد و آثاری بزرگ و فراموش نشدنی بیافریند. او برای درمان 
بیماری خود به شیوه هایی تازه متوسل می شد که گاه نتیجه ای معکوس 
داشتند و به بیماری بدشنوایی او دامن می زدند. او همچنین از ابزار بزرگ 
و سنگینی استفاده می کرد تا بتواند کمی بشنود و با جهان خود بهتر 

در ارتباط باشد.

سمفونی های بتهوون
که  است  بتهوون  پنجم  سمفونی  آغازین  ضربه های  "تا−تا−تا−تاآآآ" 
اول  جمله  در  ضربه  چهار  همین  ناآشناست.  کسی  کمتر  گوش  برای 
این سمفونی کافی بود که این اثر جاودانی شود. بتهوون در مجموع ۹ 
سمفونی خلق کرد که بسیار کمتر از شمار سمفونی هایی است که برای 
نمونه موتسارت )۴۱ سمفونی( آفریده است. سمفونی های بتهوون اما از 
لحاظ کیفیت کم نظیر ند و جزو برنامه های ثابت ارکسترهای معروف در 

جهان هستند.

سمفونی نهم
آفریده ها  مهم ترین  از  کورال  و  چهارم  موومان  با  بتهوون   ۹ سمفونی 
دانسته اند.  مدرن  اروپای  فرهنگ  را چکیده  اثر  این  است.  موسیقی  در 
سمفونی ۹ مدیحه ای نیرومند و شاداب در ستایش از آرمان های جنبش 
تمام مرزها  فراسوی  انسان ها  برای همه  آزادی  روشنگری است، صالی 
و نژادها. سرود "در ستایش شادی" بر پایه شعر فریدریش شیلر چکامه 
کاملی در بزرگداشت سروری آدمی در جهانی فارغ از قید و بندگی است. 

نمایی از پارتیتور سمفونی ۹.

https://www.dw.com/
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در آب و هوای نامساعد،چگونه عکاسی کنیم )2( 

چگونه آب و هوای بارانی را به بهترین شکل به 
تصویر بکشیم؟

کل  در  همه  سیل آسا،  باران های  تا  گرفته  معمولی  باران های  از 
نخواهند  تکراری  هرگز  که  هستند  عکاسی  برای  جالبی  سوژه های 
شد. البته باید این موضوع را در نظر داشته باشید که اینکه خودتان 
چندان  و  است  حل  قابل  مشکلی  شوید،  خیس  بارانی  هوای  در 
شود،  خیس  شما   DSLR دوربین  وقتی  ولی  نیست؛  نگران کننده 
وضعیت تغییر می کند. بیشتر دوربین ها در برابر رطوبت و نفوذ آب به 
قسمت های مختلف آن مقاوم نیستند. به همین دلیل است که برای 
عکاسی از چشم انداز های بارانی، باید اقداماتی انجام دهید که قطرات 
باران به آن تا حد امکان بر خورد نکنند. زیرا این احتمال وجود دارد 

که این دوربین گران قیمت عمیقا آسیب ببیند.
برای  مناسب تری  شرایط  مالیم،  باران های  در  عکاسی  فرایند  در 
برای  هم  کمتری  موارد  و  دارید  دسترس  در  محیط  از  عکاسی 
نگرانی وجود دارد؛ در این وضعیت قطرات باران کوچک تر هستند و 
تعداد کمتری از آنها در واحد زمان بر زمین می بارد. به همین علت 
مشکالت شما در استفاده از دوربین در آن محیط کمتر خواهد بود. 
در این شکل بارش سطح  زمین پس از خیس شدن به سرعت خشک 

می شود.
شود،  دیده  منظره  در  هم  برق  و  رعد  عکاسی  فرایند  طی  در  اگر 
این کار برای عکاس اندکی چالش برانگیز خواهد بود. ولی در عوض 
فرصت منحصربه فردی برای عکاسی در اختیار خواهید داشت و البته 
به  عالقه مند  چندان  هم  عکاسان  از  بسیاری  که  است  ذکر  شایان 
عکاسی در این گونه محیط ها نیستند. رعد و برق اصوال به واسطه  
ابرهای کومولونیمبوس به وجود می آید و نور شدیدی تولید می کند 
و با صدای بلندی همراه است. این نوع عکاسی هم می تواند نتایج 
است  ممکن  مکانی  هر  و  سال  کل  در  باشد.  داشته  خارق العاده ای 
شاهد رعد و برق باشیم؛ ولی احتمال وقوع آن و تعداد دفعاتش در 
اوایل بهار و اواخر تابستان و در برخی مکان ها خیلی بیشتر است. 
اگر قصد انجام این کار را دارید، بهتر است عصرها منتظر وقوع این 

پدیده باشید.
قطعا وزش باد و باران های نسبتا شدید موقعیت سختی برای پروژه 

عکاسی شما ایجاد می کنند. مخصوصا این که وزش باد نوسانات شدیدی 
داشته باشد. شاید در شرایطی احساس کنید که بهتر است پشت خود 
را به باد کنید و به ادامه کار خود بپردازید؛ البته این کار همیشه صحیح 
اگر  نمی کنند.  عوض  را  عکاسی خود  عکاسان جهت  بعضی  که  نیست 
بتوانی با این شرایط کنار بیایید و کار خود را ادامه دهید، قطعا در اطراف 

خود فرصت های بی شماری برای ثبت تصاویر بی نظیر خواهید یافت.
عکاسی در فضایی که باران نسبتا شدیدی در آن به طور مداوم می بارد 
ولی وزش باد چندان جدی نیست، تقریبا ساده تر است و تصاویر مناسبی 
هم از آن حاصل می شود. اگر می خواهید در باران از سوژه ای عکاسی 
جذابیت  بر  برابر  چند  که  ترفند هایی  از  یکی  بدانید  است  بهتر  کنید، 
تصویر شما تاثیر می گذارد زمین است. اگر سوژه شما روی زمین قرار 
داشته باشد، می توانید از بازتاب تصویر خود سوژه که روی زمین خیس 
آن  مجذوب  هم  خودتان  بی شک  و  کنید  عکاسی  است  گرفته  شکل 
آسان تر  هم  عکاسی  باشد،  نداشته  جریان  فضا  در  بادی  اگر  می شوید. 
محیط  آن  در  هم  دوربین  از  استفاده  برای  شما  خیال  و  شد  خواهد 

آسوده تر است.
1- دوربینتان را از رطوبت حفاظت کنید

برعکس،  برابر آب و رطوبت مقاوم هستند ولی  از دوربین ها در  خیلی 
تعداد خیلی بیشتری از دوربین ها هم در برابر آب آسیب پذیر هستند. 
به همین دلیل برای عکس برداری در شرایط بارانی و یا حتی مشکوک 
به باران، باید وسایلی مانند کاورهای پالستیکی یا چتر تهیه کنید تا از 

ضرر آن جلوگیری کنید.
2- به مناطق بکر سفر کنید

و  نیستند  شناخته شده  چندان  که  دارند  وجود  دنیا  در  زیادی  اماکن 
افراد کمی به آن محل دست یافته اند. این چنین موقعیت ها می توانند 

چشم اندازهای مناسبی برای عکاسی باشند.
آنها مرطوب است  توجه کنید که کلبه های قدیمی و چوبی که سطح 
می شوند.  ظاهر  بسیار جذاب  شما  تصاویر  در  می کند،  بازتاب  را  نور  و 
کادر  در  دیگر  گونه ای  به  بارانی  هوای  در  سوژه ها  و  اشیا  عادی ترین 

تصاویر ظاهر می شوند.
3- به عکاسی در شب هم فکر کنید

برای  بی نظیری  چشم اندازهای  بارانی  و  ابری  هوای  و  حال  در  شهرها 
شاید  شد.  خواهد  برابر  چند  شب  در  جذابیت  این  و  هستند  عکاسی 



عکاسی از مناظر طبیعی در شب کار دشواری باشد و مسئله نورپردازی 
برای شما چالش برانگیز خواهد شد. اما نور مورد نیاز شما برای عکاسی 
از چشم انداز شهرها در شب تامین است و مزیت دیگر آن این است که 
حتی یک بارش کوتاه و مالیم هم کار شما را راه خواهد انداخت و نیازی 
به بارش های سیل آسا نیست. تنها دلیلی که به این باران نیاز دارید این 

است که انعکاس نور چراغ های نئونی در تصویر شما دیده شود.
4-رودخانه ها با باریدن باران پر آب خواهند شد

اگر هنگام بارش باران در محلی قرار دارید که در نزدیکی شما رودخانه ای 
وجود دارد، برای یافتن سوژه عکاسی از آن غافل نشوید. رودها و آبشارها 
هنگام بارش باران به زیباترین شکل نمایان می شوند. اگر سرعت شاتر 
را کاهش دهید، جزئیاتی مانند جریان آب در تصویر عمیق تر حس می 
شود و زیبایی عکس شما چند برابر می شود. سرعت شاتر بین ۱.۴ تا ۸ 

مناسب است.
۵- منتظر رنگین کمان باشید

پس از پایان بارندگی یا حداقل چند ساعتی پس از آغاز آن، باید به دنبال 
رنگین کمان بگردید. پس اگر می خواهید رنگین کمان را در تصویر خود 
جای دهید، باید پیش از اتمام بارندگی موقعیتی برای خود تعیین کنید. 
توجه داشته باشید که تمرکز شما بر رنگین کمان، نباید باعث شود که از 
سایر چشم اندازها غافل شوید؛ مثال می توانید عناصر دیگری مثل پوشش 

گیاهی یا ساختمان ها را هم در ترکیب بندی خود جای دهید.
۶- بر افزایش وضوح تمرکز کنید

گاهی در شرایطی برای عکاسی قرار می گیرید که تصاویری که در آن 
موقعیت بارانی ثبت می کنید، کنتراست نامطلوبی دارند. مخصوصا اوقاتی 

برای  شود.  تابیده  نظر  مورد  سوژه  به  غیرمستقیم  طور  به  نور  که 
اصالح این گونه نواقص باید با استفاده از برنامه های ویرایش عکس 
مثل فتوشاپ و الیت روم، تغییرات الزم را روی تصویر ایجاد کنید. 
آن  شما  تصاویر  که  دید  خواهید  کار  این  انجام  از  پس  نهایت  در 
احساساتی را که انتظار می رود به خوبی منتقل می کنند و با طراوت 

و زنده هستند.
چگونه آب و هوای مه آلود را به بهترین نحو به 

تصویر بکشیم؟
همان طور که تا کنون مالحظه کردید، ما تا اینجا با ارائه این نکات 
هوایی  و  آب  شرایط  در  عکاسی  شکل  کامل ترین  به  کردیم  سعی 
نامساعد را توضیح دهیم، با آنکه کمی عجیب به نظر می رسد ولی 
عکاسی از شرایط مه آلود هم نوعی هوای نابسامان محسوب می شود. 
عکاسان باید بدانند که مه باعث کاهش کیفیت تصاویر آنها نخواهد 

شد.
بر  باید  شما  می یابد،  کاهش  مه  در  رنگ ها  شدت  که  آنجا  از 
که  است  دلیل  همین  به  کنید.  تمرکز  بیشتر  آنها  هماهنگ کردن 
از تصویری  با حداقل رنگ ها، می تواند به مراتب زیباتر  یک تصویر 

معمولی باشد.
شکل و شمایل انواع مناظر در هوای مه آلود بسیار تغییر می کند. مثال 
شاید تجربه کرده باشید که سوژه های دورتر در کادر تصویر، روشن تر 
مه آلود  وقتی هوای جنگلی  به چشم می آیند.  نزدیک  از سوژه های 
می توانید  خود  برای  مناسب  موقعیت  یافتن  شرط  به  شما  است، 



2- چشم اندازهای وسیع انتخاب کنید
در عکاسی از چشم اندازی مه آلود، بهتر است لنزهای تله را هم به کار 
ببرید. بسیاری از عکاسان برای این کار لنز EF 100-400mm کانن را 
توصیه می کنند. این لنزها پس زمینه و پیش زمینه را هر چه بیشتر با هم 
از یک سه پایه  باید  باشد،  اگر نوردهی ضعیف  البته  هماهنگ می کنند. 

هم استفاده کنید.
3-پرسپکتیو های کوچک ایجاد کنید

شما در این گونه مناظر فرصت های زیادی در اختیار دارید. مثال می توانید 
پرسپکتیوهای هوایی ایجاد کنید؛ از آنجا که مه نمایش سوژه های دور 
باشد.  این گونه تصاویر می تواند بسیار متفاوت  را دشوار می کند، حس 
  mm320 و تنظیم فاصله کانونی  X2 زیبایی این تصاویر در لنز تله با
منطقه  یک  از  اگر  موقعیت،  این  مثال  برای  شد.  خواهد  نمایان  بیشتر 
کوهستانی عکاسی کنید، کوه های دورتر روشن تر و همچنین با افکت های 

منحصربه فردی در تصویر نمایان می شوند.
 4-نورپردازی حائز اهمیت است

از  عکاسی  در  نورپردازی  مسئله  کردیم،  اشاره  قبل تر  که  طور  همان 
هوای مه آلود چالش برانگیز است و اصوال نور محیط برای عکاسی کافی 
خاکستری  نور  درصد   ۱۸ فرض  پیش  طور  به  دوربین ها  اکثر  نیست. 
تولید می کنند و علت کم نوربودن تصاویر شما هم خیلی مواقع همین 
از  عکاسی  در  مناسب  نوردهی  برای  می توانید  که  کاری  بهترین  است. 
این  تنظیمات دستی دوربین است.  انجام دهید،  چشم اندازهای مه آلود 

تنظیمات بین مدت ۱.۲ تا ۱ مطلوب است.
۵-با تمرکز بر مه، منظره را از یاد نبرید

اگر در منطقه ای کوهستانی اقامت دارید، باید این موضوع را بدانید که 
شدت مه به دمای هوا وابسته است و با تغییر آن کم و زیاد می شود. 
مناسب کمک  تصاویر  ثبت  در  شما  به  کنید  توجه  مورد  این  به  اینکه 
می کند. برای آغاز عکاسی در آب و هوای مه آلود، باید شناخت کاملی از 
چگونگی قرارگرفتن پس زمینه در تصویر داشته باشید. برای مثال، باید 
اینکه  به درستی در کادر تصویر جای دهید.  را  بتوانید پوشش گیاهی 
درختان نسبت به منظره کوچک تر دیده شوند، اصال جای نگرانی نیست.

https://akasee.ir/

عکس های بی نظیری ثبت کنید
عکاسی از محیطی مه آلود مخصوصا در شب، می تواند تجربه هیجان انگیزی 
باشد و حس و حال متفاوتی را به بیننده منتقل کند. البته در این کار 
به  نور مصنوعی  استفاده کنید.  مانند فالش ها هم می توانید  از وسایلی 
نورهای گوناگون  از  تصویر شما حالت معنوی خاصی می دهد. استفاده 
برای ثبت تصویر، به شکل عجیبی یک چشم انداز رویایی ایجاد می کند. 
اگر زمین هم خیس باشد، می توانید ویژگی انعکاس تصویر سوژه روی 

زمین را هم با خالقیت و مهارت خود به گونه ای در تصویر جای دهید.
اگر یک چشم انداز شهری یافتید که مه گرفته بود، اصال این فرصت را از 
دست ندهید. شما کارهای زیادی می توانید انجام دهید؛ مثال می توانید 
از نور چراغ های خودروهایی که در قسمتی از چشم انداز شما تعدادشان 
زیادتر است عکس بگیرید. خیابان هایی که به دلیل وجود مه در هوایش 
به  می توانید  هستند.  مناسبی  سوژه های  نیز  می شوند  دیده  رنگ  یک 
دورتر از این سوژه ها نگاه کنید؛ مثل ثبت یک تصویر از ساختمان های 
بلندی که از فاصله دورتر و از پشت مه به طور کامل دیده نمی شوند. 
این کار هم نتایج جالبی و نوستالژیکی به همراه خواهد داشت و در ذهن 

بیننده خاطراتی را یاد آوری کند.
آن  از  که  می کند  مهیا  فرصتی  شما  برای  مه آلود  شرایط  کلی  طور  به 
تصاویری خلق کنید که با عکس هایی که از مناظر دیگر وجود دارد کامال 
نمایان  دیگر  گونه ای  به  مه  در  هم  عادی  مناظر  و  اشیا  است.  متفاوت 
می شوند. آن احساس آرامش و طراوتی که در محیط وجود دارد مطمئنا 

بر تصویر شما هم تاثیر خواهد گذاشت.
1-سرعت عمل داشته باشید

اصوال مه در هوا به سرعت محو می شود و شما برای اینکه این شانس را 
از دست ندهید باید زمان خود را به درستی تنظیم کنید و پس از یافتن 
موقعیت مناسب برای مستقرشدن،  سریع کار خود را آغاز کنید. اینکه 
شما آن قدر مهارت داشته باشید که بدون صرف زمان طوالنی بتوانید 
چشم انداز مورد نظر خود را بیابید، بر روند کار شما خیلی تاثیرگذار است.
قطعا می دانید که یک عکس بی نقص فقط توسط دوربین ایجاد نمی شود 
و شما وقتی مرحله ثبت عکس را به درستی انجام دهید، آن گاه زمان 
آن رسیده که عکس را با استفاده از نرم افزارهای مناسب این کار ویرایش 
غالبا  دارد.  بیشتری  اهمیت  مراتب  به  مرحله  این  گفت  می شود  کنید. 

تصویر نهایی به دست آمده طی این فرایند رضایت بخش است.
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زندگی نامه چارلز داروین مطرح کننده  نظریه فرگشت و انتخاب طبیعی

زیست شناس   )Charles Robert Darwin( داروین  چارلز 
به  می توان  دانشمند  این  آثار  از  بود.  انگلستان  اهل  زمین شناس  و 
خاستگاه گونه ها، تبار انسان و انتخاب طبیعی در ارتباط با جنسیت 

نام برد.
معروف ترین  و  بود  بریتانیا  انجمن سلطنتی  اعضای  از  یکی  داروین 
کتاب وی که شهرتی جهانی پیدا کرد، خاستگاه گونه ها به وسیله  

انتخاب طبیعی نام دارد.

از کودکی تا جوانی
رابرت داروین ۱۲ فوریه ۱۸۰۹ در خانواده ای ثروتمند و در  چارلز 
شهرستان شروپ شر انگلستان به عنوان پنجمین فرزند خانواده دیده 
به جهان گشود. پدرش رابرت داروین و مادر وی سوزانا ِوجُوود هر 
دو از خانواده های اصیل انگلیسی بودند. چارلز نوه  دو شخصیت مهم 
به نام های اراسموس داروین و جوزیا ِوجُوود بود که هردوی آنها از 

مدافعان مصوبه  لغو برده داری بودند.
خانواده  پدری و مادری چارلز داروین هر دو از مسیحیان یونیتارین 
بودند و به همین دلیل هنگام تولد چارلز، پدرش او را برای غسل 
چارلز  اما  برد،  شورشبری  چادانگلیکان  سنت  کلیسای  به  تعمید 
یونیتارین  کلیسای  به  مادرشان  همراه  به  برادرانش  و  خواهران  با 

می رفتند.
چارلز قبل از رفتن به مدرسه )۸ سال قبل از سال ۱۸۱۷( به تاریخ 
طبیعی و جمع آوری مطالبی درمورد آن عالقه داشت. پس از مرگ 
مادرش در ژوئیه ۱۸۱۷ وی در سپتامبر ۱۸۱۸ به مدرسه شبانه روزی 
انگلیکن شروزبری )مدرسه ای که برادر بزرگ ترش آراسموس در آن 

مشغول تحصیل بود( پیوست.

دوران مدرسه و دانشگاه
چارلز داروین پس از گذراندن دوره مدرسه در سال ۱۸۲۵ به همراه 
و پس  مشغول شده  کارآموزی  به  پدر  کنار  در  آراسموس  برادرش 
)بهترین  ادینبرو  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  به  سال  یک  از گذشت 

دانشکده پزشکی انگلستان در آن دوره( رفت.
مواد  نبود  دلیل  به  پزشکی،  دانشکده  در  داروین  تحصیل  دوران  در 
جراحان  و  پزشکان  بالینی،  جراحی های  در  پیشرفت  عدم  و  بیهوشی 
مجبور بودند که برای جراحی بیماران، بدن آنها را در حالت هوشیاری باز 
کنند. این عمل از نظر داروین امری خشونت آمیز و ناپسند بود به همین 
دلیل از فراگیری علم پزشکی انصراف داده و نزد جان ادمونستن )برده 
سیاهپوست آزادشده که چارلز واترتن را در جنگل های بارانی آمریکای 

جنوبی همراهی کرده بود( به مدت چهل روز تاکسیدرمی آموخت.
دو سال پس از حضور چارلز در دانشگاه، او به یک گروه دانشجویی تاریخ 
طبیعی ملحق شد و هم زمان به رابرت ادموند گرانت در پژوهش هایش 
)کالبدشناسی و مطالعه چرخه زندگی بی مهرگان دریایی( در فورث خور 

کمک کرد.
سیاه  تخم های  تشخیص  به  می توان  داروین  چارلز  کشفیات  اولین  از 
تخم ها،  این  فهمید  که  کرد  اشاره  چروک  صدف  پوسته  در  یافت شده 

تخم های زالوی اسکیت بودند.
هم زمان با انجام این فعالیت ها داروین درس تاریخ طبیعی و زمین شناسی 
را پیش رابرت جیم سان فرا می گرفت ولی پس از مدتی خسته شد و به 
یادگیری طبقه بندی گیاهان پرداخت. داروین شجره گیاهان را فرا گرفت 
و به کلکسیون موزه دانشگاه که در آن زمان یکی از بزرگ ترین موزه های 

اروپا بود کمک می کرد.

ورود به کلیسا
ورود داروین به کلیسا در پی ناراحتی پدرش از ترک تحصیل او در حوزه  
پزشکی بود. وی چارلز را به کالج مسیح دانشگاه کمبریج فرستاد تا به 
عنوان اولین گام برای تبدیل شدن به یک کشیش محلی لیسانس بگیرد 
ولی به دلیل رد صالحیت او در امتحان پایانی در سال ۱۸۲۸ به دوره 

عادی پیوست.

عالیق چارلز داروین
از عالیق داروین می توان به سوارکاری و تیراندازی اشاره نمود که او این 

به مناسبت روز جهانی چارلز داروین )12 فوریه(
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موارد را به مطالعه ترجیح می داد.
عاشق دیوانه )به قول پسرعمویش ویلیام داروین فاکس( در جمع آوری 
نمونه های  از  تعدادی  که  طوری  به  داشت  شهرت  سوسک ها  انواع 
جمع آوری شده توسط او در کتاب نقاشی هایی از حشرات بریتانیا نوشته  

جیمز فرانسیس استفنز چاپ شد.
از دیگر اتفاقات جالب دوره جوانی چارلز داروین می توان به دوستی او با 
پروفسور گیاه شناس جان استیو هنسلو اشاره کرد به طوری که وی به 
دانشجویی که با هنسلو قدم می زند شناخته شد. همچنین دوستی چارلز 
با روحانیون طبیعت گرا باعث شد تا موقع امتحانات پایانی، خود را وقف 
مطالعه کرده و از بین ۱۷۸ داوطلب دوره عادی رتبه دهم را کسب کند.
دلیل  همین  به  بماند.  کمبریج  در   ۱۸۳۱ ژوئن  تا  بود  مجبور  داروین 
الهیات و فلسفه طبیعی شد. از دسته  با موضوع  مشغول مطالعه  کتبی 
این کتاب ها می توان به الهیات طبیعی و یا مدارک وجود خدا و صفات او 
نوشته ویلیام پیلی، مباحثی مقدماتی در مورد مطالعه فلسفه طبیعی و 

روایت شخصی سفرهای علمی الکساندر فون هومبولت اشاره کرد.
خواندن کتاب هومبولت اشتیاق داروین را برای دیدن مناطق گرمسیری 
باال برد به  طوری که با برخی از همکالسی هایش برای بعد از فارغ التحصیلی 

سفری را به آن مناطق برنامه ریزی کرد.

آماده سفر
در  بیشتر  آمادگی  و  زمین شناسی  مباحث  با  آشنایی  برای  داروین 
کالس های آدام سجویک شرکت کرد و سپس با او به مسافرتی دوهفته ای 

جهت نقشه برداری از چینه های ولز رفت.
پس از ترک سجویک و بازگشت به خانه متوجه نامه ای از هنسلو شد که 
در آن به او پیشنهاد سفری دوساله با کشتی اچ ام اس بیگل به کاپیتانی 
رابرت فیتزروی داده شده بود. هدف از سفر اکتشافی و تحقیقاتی این 
را  موقعیت  داروین  و  بود  جنوبی  آمریکای  ساحلی  نقشه   تهیه   کشتی 
برای جمع آوری اطالعات و نمونه ها بسیار غنیمت شمرد ولی پدرش با 
این سفر مخالف بود چرا که رفتن به این سفر را اتالف وقت می دانست 
به  قانع شد و حاضر  برادر زنش جوزایا وجوود دوم  اما سرانجام توسط 

پرداخت هزینه سفر چارلز گردید.

سفر با بیگل
سفر با کشتی بیگل در تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۸۳۱ شروع شد و به مدت پنج 

سال به طول انجامید. در آمریکای جنوبی هنگامی که کشتی بیگل 
مشغول نقشه برداری از سواحل قاره بود، داروین به دستور فیتزروی 
در خشکی مشغول مطالعه، بررسی و جمع آوری گونه ها و نمونه های 
مختلف بود. وی همه مشاهدات خود را به طور دقیق نوشته و ثبت 
می کرد ولی قصد خصوصی نگاه داشتن آنها را تا زمان راه اندازی یک 
موسسه علمی بزرگ داشت. داروین در هنگام بررسی و تحقیقاتش 
برخی نمونه ها را همراه با نامه هایی برای بررسی دقیق تر به کمبریج 
جمع آوری  زمین شناسی،  در  کمی  فقط  که  چرا  می کرد  ارسال 
در  ولی  داشت  تخصص  دریایی  بی مهرگان  کالبدشکافی  و  سوسک 
سایر موارد مبتدی بود. به همین دلیل نمونه ها را برای بررسی دقیق 

توسط متخصصین ارسال می کرد.
ادامه داد  اولین مقصدی که داروین به آنجا رسید و سفرش را  در 
آنها  به  که  کرد  کسب  را  زیادی  معلومات  و  اکتشافات  مشاهدات، 

به طور موردی می پردازیم.

مشاهدات مقصد اول
۱. کشف نواری سفید از حلزون های دریایی روی صخره های سنگ 

آتشفشانی )ساحل شهر سانتیاگودر(
۲. وجود جنگل های گرمسیری در برزیل

۳. اظهار تنفر از برده داری
۴. نقشه برداری در جنوب پاتاگونیا

۵. کشف فسیل های زیاد در صخره های نزدیک پونتا آلتا
۶. کسب بینش اجتماعی، سیاسی و انسان شناسی حین مراوداتش 

با گاچوها
شامل  پلکانی  و  غیرمعمول  ارتفاع  با  دشت هایی  کشف   .۷

سنگ ریزه های گرد و حلزون های دریایی در جنوب برزیل
۸. مطالعه دومین جلد کتاب الیل و شکل گیری تناقض هایی در ذهن 

او به واسطه مشاهدات و نظریه خود
۹. مشاهده گروهی از انسان های وحشی در تیرا دل فوئگو

۱۰. تجربه زمین لرزه در شیلی و مشاهده باالرفتن زمین هنگام زلزله
۱۱. کشف حلزون های دریایی و چندین فسیل از درختانی که در 
سواحل شنی و در باالی کوه های آند رشد کرده  بودند )او نظریه ای 
را مبنی بر پایین رفتن جزایر اقیانوسی هنگام باالآمدن زمین و رشد 

آب سنگ های مرجانی به دور آنها بیان نمود(



مرکز  قدیمی  نظریه   به  وحش  حیات   اتصال  برای  شواهدی  دنبال  به 
مانند  شواهد  برخی  بررسی  با  فیتزروی  گاالپاگوس  جزایر  در  آفرینش 
تئوری های  تایید  باعث  کوکوس  جزایر  حلقوی  آب سنگ های  تشکیل 

داروین شد.
پس از آن کاپیتان فیتزروی شروع به نوشتن کتاب داستان های سفر با 
کشتی بیگل کرد و پس از خواندن خاطرات داروین پیشنهاد کرد که او 
هم آنها را چاپ کند. که این امر موجب شد خاطرات داروین در جلد 

سوم و به طور جداگانه بازنویسی و نشر پیدا کند.

آغاز نظریه  تکامل داروین
کشتی بیگل در دوم اکتبر ۱۸۳۶ به فالموث کورنوال رسید. داروین را در 
آن زمان تقریبا همه  مراکز علمی و پژوهشگران به واسطه  نمونه هایی که 
برای هنسلو ارسال می کرد می شناختند. هنسلو نیز برای شاگرد سابقش 

سنگ تمام گذاشته بود و او را به مجامع علمی معرفی کرده  بود.
و  مراکز  از  طبیعی دانانی  انتخاب،  به  شروع  داروین  هنسلو  پیشنهاد  به 
موسسات گوناگون کرد. در این راه بخش گیاهی کار را هنسلو پذیرفت 
ولی جانورشناسان کار را با تاخیر انجام می دادند و بیم آن می رفت که 

بسیاری از نمونه ها در انبار بمانند.
مالقات چارلز داروین با الیل در ۲۹ اکتبر باعث آشنایی او با ریچارد اوون 
)کالبدشناس( شد. اوون برای آنکه بتواند با استخوان های فسیل شده ای 
کالج سلطنتی جراحان  امکانات  کار کند  بود  آورده  با خود  داروین  که 
انگلستان را به کار گرفت. حین بررسی نمونه ها او متوجه شد که فسیل ها 

متعلق به گونه هایی است که نسلشان منقرض شده است.
۱. تنبل زمینی

۲. بزرگ دد
از نمونه هایی هستند که فسیلشان در نمونه های داروین وجود داشت و 

باعث شگفتی اوون شد.
زده  حدس  داروین  که  همان  طور  فسیل ها  این  در  دندان  شیارهای 
موجودات  این  بودند.  آرمادیلو  شبیه  عظیم الجثه ای  موجود  مانند  بود 

منقرض شده با گونه های زنده آمریکای جنوبی مرتبط بودند.

اتفاقات جالب در کمبریج
و  نمونه ها  روی  بر  کار  تا  شد  کمبریج  مقیم  داروین  دسامبر  ماه  در 
مجموعه هایش را سازماندهی و بررسی کند او با حمایت الیل در سال 
۱۸۳۷ اولین گزارش خود را در باره  باالآمدن منطقه  وسیعی از زمین های 
آن  از  پس  و  خواند.  لندن  زمین شناسی  انجمن  برای  جنوبی  آمریکای 
گونه های پستاندار و پرنده اش را در انجمن زمین شناسی لندن به معرض 
نمایش گذاشت. اتفاق جالبی که در این بین افتاد آن بود که جان گولِد 
)پرنده شناس( پرندگان گاالپاگوس داروین را دوازده گونه متفاوت از فنچ 
اعالم کرد این در حالی بود که داروین فکر می کرد این پرنده ها ترکیبی 

از سینه سرخ، سهره و توکا باشند.
در ۱۷ فوریه طی سخنرانی الیل، یافته های ریچارد اوون بر روی مجموعه 
که  کرد  تاکید  الیل  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  داروین  سنگواره های 
پیوستگی جغرافیایی گونه ها نظریات همدیس گرایی او را تایید می کنند.

با سفر به لندن به دایره اجتماعی دانشمندان الیل  اول مارس داروین 

پیوست.
بررسی مطالعات

به  جنوبی  آمریکای  در  زنده  گونه های  و  سنگواره ها  مطالعه  با  داروین 
ویژه جزایر گاالپاگوس دریافت که فسیل ها شبیه گونه های زنده هستند 
) عین هم نیستند و فقط شباهت های زیادی دارند( همچنین گونه های 
زنده نیز در مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. مثال الک پشت های 
و  متفاوتند  دیگر  جزیره  الک پشت های  با  اندکی  جزیره  هر  در  ساکن 
یکدیگر  با  منقار(  نظر  )از  کمی  تفاوت  مختلف  جزیره های  سهره های 
دارند. این موضوعات داروین را بر آن داشت تا نظریه ای را مبنی بر آنکه 
گونه ها تغییر می کنند و اعضای هرگونه، نیای مشترک دارند بیان کرده 

و مورد بررسی قرار دهد.

نظریه  داروین – واالس )سه مشاهده دو نتیجه(
به  تعداد هر جاندار  مقاومت محیطی  مشاهده۱: در صورت عدم وجود 
تعداد نسل دوم یک گروه  اگر  به  طوری که  باال می رود  طور تصاعدی 
از جانداران دو برابر نسل اول باشد این روند می تواند تا ضریب چهار و 

هشت و … در نسل های بعدی ادامه پیدا کند.
مقاومت محیطی شامل:

۱. کمبود غذا
۲. شکارچیان

۳. تغییرات آب و هوا
۴. چرخه  طوالنی تولید مثل و …

مشاهده2: در محیط های طبیعی )محیط زیست( جمعیت گونه ها تغییر 
می کند ولی این تغییرات در جمعیت ها در زمان طوالنی ثابت است

یکدیگر  شبیه  جاندار(  نوع  )یک  جمعیت  یک  افراد  همه  مشاهده3: 
نیستند بلکه دارای تفاوت های فردی هستند.

نتیجه1: هر سلول جنسی )گامت( به زیگوت تبدیل نمی شود، هر گامت 
همه  و  نمی آید  در  مثل(  تولید  توانایی  )دارای  بالغ  جاندار  صورت  به 
افراد بالغ نمی توانند تولید  مثل انجام دهند. بنابراین باید بین جانداران 

درگیری وجود داشته باشد.
نتیجه2: در جدال برای بقا، جاندارانی که دارای تفاوت هایی سازگارتر 
با محیط می باشند نسبت به آنهایی که از این موضوع برخوردار نیستند 
برای زنده ماندن شانس بیشتری دارند. پس تعداد بیشتری از آنها باقی 

 مانده و نسلشان رو به ازدیاد می گذارد.
سرانجام چارلز داروین بعد از انجام فعالیت های خود از قبیل مشاهدات 
علمی، تحقیق و پژوهش در زمینه های زیست و زمین شناسی در سن 
۷۳ سالگی مورخ ۲۹ آوریل ۱۸۸۲ در داون هاوس انگلستان درگذشت.

پس از داروین نظریه  فرگشت و تکامل او مورد بررسی قرار گرفت و روی 
از مهم ترین و قوی ترین  این نظریات  انجام شد و امروزه  آن اصالحاتی 

نظریات در حوزه زیست شناسی است.

https://bit.ly/
https://fa.wikipedia.org/
https://sepantazistapadana/
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خنده دارترین ایده هایی که برای بار نخست از زبان یک شخص 
مطرح شده و موجبات شادی دیگران را به خاطر غیرممکن 
تصورشدن فراهم کرده، امروز به طور متداول توسط انسان ها 

مورد استفاده قرار می گیرند.

به عنوان ساده ترین مثال ها می توان به توانایی انسان برای پروازکردن 
و همچنین برقراری ارتباط با نقاطی دوردست اشاره کرد که امروزه 
به عنوان بدیهیات در زندگی ما محسوب می شوند. گفته شده روزی 
رقم  خودش  دست  ساخت  تکنولوژی های  دست  به  انسان  نابودی 
خواهد خورد، اما آیا به خاطر یک فرضیه می توان انسان بی نهایت طلب 

را از حرکت رو به جلوی خود متوقف کرد؟

پیشرفت تکنولوژی در آینده ما را به کجا خواهد 
برد؟

تکنولوژی های زیادی وجود دارند که اکنون در مراحل مقدماتی خود 
انداز  انتظار می رود تا در سال های آینده و در چشم  به سر برده و 
بلندمدت به یک امر متداول و کاربردی در زندگی انسان ها تبدیل 
آنها،  پیچیدگی  همچنین  و  یک  هر  کنونی  مرحله  به  بسته  شوند. 
بازه های زمانی مختلفی به عنوان سال دستاورد و شکوفایی عنوان 
می شود؛ سال ۲۰۲۲، ۲۰۲۵ و مخصوصا سال ۲۰۳۰ چشم اندازهایی 
با  را  آینده  در  تکنولوژی  پیشرفت  مسیر  امروزی  بشر  که  هستند 

بازه های زمانی مانده تا این سال ها تنظیم می کند.

تنها  آینده  در  تکنولوژی  پیشرفت  باشید چشم انداز  داشته  نظر  در 
و  مدیر   ۸۰۰ کارشناسی شده  نظر  و  نبوده  گمان  و  روی حدس  از 
بوده است.  آن دخیل  در جمع آوری  تکنولوژی  دنیای  در  فرد خبره 
با ارزیابی پرسش نامه های دریافت شده از این افراد، ۲۱ نقطه اوج و 
تا سال ۲۰۳۰  دستاورد مهم در جهان فناوری پیش بینی شده که 
بشر امروزی به تمامی آنها دست پیدا خواهد کرد. البته این سال به 
عنوان زمان نهایی تعیین شده و برخی دستاوردها خیلی زودتر به 
واقعیت خواهند پیوست. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در 
بیشتر موارد، شبکه جهانی اطالعات و ارتباطات )اینترنت( به عنوان 
یک عامل کلیدی بیان شده و رفته رفته به یک شریان خونی اصلی 

در زندگی انسان ها تبدیل خواهد شد.

راه  از   2021 سال  تا  داروساز  ربات  نخستین 
خواهد رسید

کارخانه های  و  صنعت  در  را  نقش  مهم ترین  نیز  هم اکنون  ربات ها 
دنیا ایفا می کنند. اگرچه ما همواره به پیشرفت تکنولوژی در آینده 
مشخصا  مورد  این  از  منظور  اما  می کنیم،  اشاره  ربات ها  انقالب  و 

از  خروج  و  تصمیم گیری  فکرکردن،  قابلیت  با  انسان نما  ربات های 
ربات ها در  است  است. سالیان درازی  آنان  برای  تعیین شده  چهارچوب 
راه اندازی اتوماسیون ها نقش اصلی را بر عهده داشته و توسعه صنعت 

را سبب شده اند.

با پیشرفت تکنولوژی در آینده شاهد اشغال شغل های بیشتر و متنوع تری 
معروف ترین  از  یکی  عنوان  به  بود.  خواهیم  هوشمند  اشیا  این  توسط 
ربات هایی که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۱ میالدی شاهد آن باشیم، 
ربات داروساز است که با دیدن نسخه شما، در کمترین زمان عالوه بر 
برای  نیز  را  سفارشی  داروهای  ساخت  و  ترکیب  موجود،  موارد  تحویل 
مشتریان انجام خواهد داد. آیا درصد خطای آن نسبت به انسان کمتر 

خواهد بود یا بیشتر؟

نخستین موتور سواری تا سال 2020 توسط پرینتر 
سه بعدی ساخته خواهد شد

پرینترهای سه بعدی به طور روزافزون کاربردشان در صنعت گسترده تر 
شده و توانایی شان در تولید بیشتر می شود. پرینترهای سه بعدی قدرتمند 
قادر خواهند بود تا پیچیده ترین اشیا را از نظر ساختار درونی و بیرونی 
معروف  کمپانی های  از  بسیاری  کنند.  تولید  سازنده  ماده  از  صرف نظر 
برای خود  را  توان چاپگر سه بعدی آن  از مشاهده  دنیا پس  خودروساز 
ایجاد  بلکه برای  تا نه تنها برای طراحی نمونه های نخست،  تهیه کرده 
قطعات کاربردی و تجاری در ساخت موتور نیز از آن استفاده کنند. به 
از یک موتوری مینیاتوری   )Audi( آئودی نمونه، چندی پیش  عنوان 
همچنین  کرد.  رونمایی  خود  فلزی  پرینترهای  توسط  شده  ساخته  و 
استارت آپ لوکال موتورز )Local Motors( و خالق در صنعت خودرو، 
هدف خود را ساخت یک موتور در سایز استاندارد تا سال های آینده به 
چندین  کنون  تا  شرکت  این  کرده است.  اعالم  سه بعدی  پرینتر  کمک 
به  را  تولیدشده  مدل  یک  تا  دارد  نظر  در  و  کرده  ایجاد  نخست  نمونه 
فروش برساند. پرینتر سه بعدی خود از جمله وسایلی است که با توان باال 
در ساخت اشیا مختلف، پیشرفت تکنولوژی در آینده را سبب خواهد شد.

نخستین گوشی همراه قابل کاشت در بدن تا سال 
202۵ به صورت تجاری موجود خواهد شد

شکل  آینده  در  تکنولوژی  پیشرفت  چه  هر  می بینید  که  همان طور 
پیچیده تری به خود می گیرد، زمان دسترسی به آن نیز افزایش می یابد. 
متصل شدن به گوشی همراه مقوله خاص و متفاوتی بوده و جریان بازی 
کنونی را کامال تغییر خواهد داد. حدود ۸۰ درصد افراد شرکت کننده در 
پیش بینی  آینده،  در  تکنولوژی  پیشرفت  نحوه  پیرامون  نظرسنجی  این 
می کنند تا چند سال آینده نخستین نسخه تجاری موبایل قابل کاشت 
در بدن پدیدار خواهد شد. گوشی های هوشمند امروز با داشتن سنسور 

تا سال 2030 انسان ها به این دستاوردهای بزرگ 
تکنولوژی دست پیدا خواهند کرد



را  انسان  به خوبی وضعیت سالمتی  آن  امثال  و  قلب  تشخیص ضربان 
ردیابی می کنند که با جاسازی آنها در درون بدن، دقت این اندازه گیری ها 
مطمئنا چند برابر خواهد شد. بر اساس گزارش، این موبایل ها همچنین 
به  سیگنال  یا  مغزی  امواج  طریق  از  ارتباط  برقراری  اجازه  کاربران  به 
بدانید  نیست  بد  داد.  را خواهند  به صورت شفاهی  جای صحبت کردن 
همچون  انسان  بدن  در  قرارگیری  قابلیت  دارای  دیجیتال  دستگاه های 
)سمعک(،  شنوایی  توان  افزایش دهنده  یا  قلب  ضربان  تنظیم کننده 
مدت ها است توسط مردم در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرند.

به   2023 سال  تا  مطالعه  عینک های  درصد   10
اینترنت متصل خواهند شد

فعل و انفعال با دنیای اطراف وقتی عینک شما به اینترنت متصل شود 
دسته  این  از  استفاده  عادی شدن  با  البته  بود.  خواهد  متفاوت  کامال 
عینک ها، رفته رفته از جذابیت آنها کاسته شده و تبدیل به یک وسیله 
مرسوم می شوند. ۸۶ درصد از شرکت کنندگان، مسیر پیشرفت تکنولوژی 
در آینده را به سمت عادی شدن استفاده از گجت های پوشیدنی مخصوص 
اجازه  کاربران  به  تکنولوژی  این  کرده اند.  ترسیم   ۲۰۳۰ سال  تا  چشم 
خواهد داد تا بر خالف دیگر وسایل )همچون پوشاک(، دسترسی مستقیم 
به نرم افزارهای اینترنتی و بهینه سازی شده برای افزایش تجربه واقعیت 
ردیابی  تکنولوژی  باشند.  داشته   )Augmented Reality( افزوده 
رابط  کامل  کنترل  تا  خواهد  اجازه  کاربران  به  همچنین  حرکت چشم 
کاربری را بدون استفاده از دست در اختیار بگیرند. گفتنی است گوگل 
محصولی مشابه یعنی گوگل گلس )Google Glass( را پیش از این 
معرفی کرده که البته تا رسیدن به کارایی و نقطه مورد نظر ما کار بسیار 

زیادی دارد.

حضور   2023 سال  تا  زمین  کره  مردم  ۸0 درصد 
دیجیتال و آنالین مستمر خواهند داشت

با رایج شدن اتصال به اینترنت از هر جایی و با استفاده از هر وسیله ای، 
مردم بیشتری هویت دیجیتال پیدا خواهند کرد، چرا که هنوز بسیاری 
از افراد برای فراهم سازی دسترسی ثابت و پایدار خود به شبکه جهانی 
پیش بینی  نظرسنجی  در  مواجهند. شرکت کنندگان  با مشکل  اطالعات 

کرده اند تا رسیدن به سال ۲۰۲۳، باالی ۸۰ درصد از جمعیت کل جهان 
در دنیای دیجیتال حضور خواهند داشت.

زندگی مجازی به طور غیر قابل توقفی در حال اتصال به زندگی فیزیکی 
کمرنگ  آن  حضور  تنها  نه  آینده  سال های  در  و  است  افراد  عادی  و 
نمی شود، بلکه رفته رفته نقش آن در زندگی روزمره پررنگ تر خواهد شد. 
کمپانی هایی همچون فیسبوک و گوگل در تالشند تا با اجرای پروژه های 
مختلف اعم از ارسال ماهواره های جدید به فضا، دسترسی به اینترنت را 

برای افراد ساکن در مناطق دور دست ممکن کنند.

سال  تا  بار  نخستین  برای  را  مالیات ها  دولت  یک 
2023 به وسیله بالک چین جمع آوری خواهد کرد

در میان صدها ارز رمزنگاری شده، تاکنون بیت کوین )Bitcoin( به عنوان 
موفق ترین مورد ظاهر شده است. البته بیش از خود بیت کوین، تکنولوژی 
بالک چین )Block Chain( یا زنجیره بلوک مورد توجه قرار گرفته، 
به طور گسترده در بیت  بار  اولین  برای  چرا که تکنولوژی بالک چین 
کوین دیده شد. وقتی شما پولی را در یک بانک سرمایه گذاری می کنید، 
اطالعاتی درباره سپرده شما در یک پایگاه داده بزرگ ذخیره می شود. 
بیت کوین هم در واقع کار مشابهی را برای حفظ اطالعات حساب های 
کاربران انجام می دهد، اما برخالف یک بانک، در بیت کوین با توجه به 
ماهیتی که دارد نمی توان به یک قدرت مرکزی که پایگاه داده را برای 
کاربران مدیریت و ذخیره کند، اعتماد کرد. بیت کوین با تقسیم پایگاه 
داده به مجموعه های کوچکی با نام “بالک” مشکل را حل کرده است. هر 
بالک یک جور برچسب )Label( است که آن را به بالک قبلی پیوند 
می دهد تا هر کسی بتواند تمام پایگاه داده را که از این قسمت های مجزا 
تشکیل شده گردآوری کند؛ به عبارتی هر استفاده کننده از بیت کوین، 
یک نسخه از کل پایگاه داده را که زنجیره بلوک نامیده می شود ذخیره 
می کند. برای کسب اطالعات کافی در این باره به مطلب پدیده اقتصادی 
عصر دیجیتال مراجعه کنید. بالک چین مبحثی است که انتظار می رود 
با پیشرفت تکنولوژی در آینده، تا سال ۲۰۲۳ به نقطه اوج خود رسیده 
و نخستین دولت مالیات های خود را با استفاده از این سیستم جمع آوری 

کند.

http://gadgetnews.ir/wp-admin/post.php?post=139545&action=edit
http://gadgetnews.ir/wp-admin/post.php?post=139545&action=edit


یک   2023 تا  جهان  جمعیت  ۹0درصد 
سوپرکامپیوتر در جیب خود خواهند داشت

جای  به  هوشمند  گوشی های  از  کاربران  استفاده  دنیا،  سراسر  در 
کامپیوترهای رومیزی به طور روزافزونی در حال گسترش است. در 
به  را  اینترنت  از  استفاده  بار  اولین  برای  مردم  جوامع  از  بسیاری 
کنار  در  روز  به  روز  می کنند.  تجربه  خود  هوشمند  گوشی  وسیله 
کاهش قیمت، شاهد افزایش توان این گجت ها هستیم، به طوری که 
هم اکنون نیز می بینیم گهگاه محصوالتی با پردازنده  ده هسته ای و 
حافظه رم باالی هشت گیگابایت عرضه می شوند. این چنین مشخصه 
از  به کامپیوتر(  پایین تر نسبت  توانی  سخت افزاری )هر چند دارای 
نظر عددی در کمتر کامپیوتر رومیزی به طور متداول دیده می شود. 

دسترسی به اینترنت تا سال 2024 به یک حق 
اساسی تبدیل خواهد شد

در این نظرسنجی، ۷۹ درصد از متخصصان شرکت کننده پیش بینی 
عادی  دسترسی  جهان  قسمت های  بیشتر   ،۲۰۲۴ سال  تا  کردند 
و  گوگل  همچون  تکنولوژی  غول های  داشت.  خواهند  اینترنت  به 
ارسال  از  اعم  نقشه هایی  پیاده سازی  حال  در  هم اکنون  فیسبوک 
ماهواره به فضا برای فراهم کردن دسترسی چهار میلیارد نفر دیگر بر 
روی کره زمین به اینترنت هستند. فیسبوک هم اکنون با استفاده از 
پهپادهای خود امواج ارسالی از ماهواره ها را دریافت کرده و به این 
را ممکن کرده است.  اینترنت  به  برخی مناطق دسترسی  وسیله در 
گوگل نیز با استفاده از بالن های بزرگ خود که در اتمسفر حرکت 
میسر  را  اینترنت  به  دورافتاده  مناطق  اهالی  دسترسی  می کنند، 
خواهد کرد. با تالش بی وقفه این دو کمپانی تا سال ۲۰۲۴، اینترنت 
تبدیل  جا  همه  در  انسان ها  زندگی  از  عادی  بخش  یک  به  کامال 

خواهد شد.

نخستین کبد تا 2024  برای پیوند توسط پرینتر 
سه بعدی ساخته خواهد شد

فناوری شگفت انگیز  با  زیادی  ارتباط  آینده  در  تکنولوژی  پیشرفت 

میزان  به  دستگاه ها  این  نیز  هم اکنون  داشت.  خواهد  سه بعدی  چاپ 
زیادی در حوزه بهداشت و درمان به منظور ساخت اعضای بدن انسان ها 
جای  جای  در  خردشده  استخوان های  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
می شوند.  جایگزین  و  ساخته  مجددا  فناوری  این  کمک  به  اغلب  بدن 
این نحوه کاربرد  به  بایوپرینتینگ )Bioprinting( تحولی اساسی  اما 
خواهد داد. بایوپرینتینگ که تصمیم دارد تا مهندسی زیستی و پرینت 
سه بعدی را با یکدیگر ترکیب کند، محققان را قادر خواهد ساخت تا حتی 
ارگان های خونی درون بدن را نیز به کمک پرینتر سه بعدی بسازند. به 
عنوان نمونه انتظار می رود نخستین نمونه از جگر به منظور پیوند به بدن 

یک فرد، به وسیله چاپ سه بعدی تا سال های آینده تولید شود.

تا سال  منازل  اینترنت  ترافیک  از ۵0 درصد  بیش 
2024  به دستگاه ها و لوازم اختصاص پیدا خواهد 

کرد
و  شده  گماشته  دنیا  سراسر  در  بیشتری  سنسورهای  که  آنجایی  از 
اینترنت  به  نزدیک  آینده  در  تکنولوژی  پیشرفت  با  زیادی  محصوالت 
شاهد  اینترنت  ترافیک  در  را  فوق العاده ای  جهش  می شوند،  متصل 
خواهیم بود تا تنها استفاده کنندگان از پهنای باند جهانی، مستقیما خود 
کاربران برای گشت و گذار در وب و یا دیگر کارها نباشند. در زمان حال، 
بیشتر ترافیک شبکه جهانی اطالعات در منازل به مصارف شخصی تعلق 
داشته و کاربردهایی از ارتباط با دنیای اطراف تا ایجاد سرگرمی را شامل 
می شوند. اما تا رسیدن به سال ۲۰۲۴، حدود نیمی از کاربرد اینترنت در 

منازل به دستگاه های هوشمند اختصاص پیدا خواهد کرد. 

توسط   2024 سال  تا  تجاری  محصوالت  ۵درصد 
چاپگر سه بعدی ساخته خواهند شد

در  اساسی  نقشی  سه بعدی  چاپگر  کردیم،  اشاره  آن  به  که  همانطور 
پیشرفت تکنولوژی در آینده ایفا خواهد کرد، به طوری که هم اکنون هر 
یافتن ساخت یک قطعه، سریعا دست به دامن  از مشکل   شرکتی پس 
این وسیله می شود. اگر قادر به طراحی نمونه ای قابل فهم برای دستگاه 
باشید، تولید پیچیده ترین اشیا توسط پرینتر سه بعدی کار سختی نخواهد 
بود. از آنجایی که با افزایش میزان استفاده، قیمت این دستگاه ها کاهش 



و توانمندی آنها افزایش پیدا خواهد کرد، در اختیار داشتن  آنها ساده تر 
و کاربردی تر شده و تولیدکنندگان زیادی به سمت ساخت محصوالت 
تجاری به کمک این وسیله تشویق خواهند شد. نفوذ پرینتر سه بعدی 
تا جایی ادامه پیدا خواهد کرد که باالخره روزی مردم عادی آن را به 
عنوان یک وسیله خانگی تهیه کرده و لوازم مورد نظرشان را به وسیله آن 
تولید می کنند. بد نیست بدانید در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۳۳ هزار پرینتر 
سه بعدی در سراسر جهان به فروش رفت که در مقایسه با سال ۲۰۱۳، 
این رقم نشان دهنده آغاز فرآیند  افزایش داشته است.  حدود ۶۸ درصد 

تبدیل شدن این وسیله به یک ابزار عادی در آینده ای نزدیک است.

وسیله  به   202۵ سال  تا  اداری  کارهای  30 درصد 
هوش مصنوعی انجام خواهد گرفت

حال  در  روزافزونی  طور  به  متاسفانه(  یا  )خوشبختانه  مصنوعی  هوش 
انجام می شد.  افراد  توسط  این  از  تا پیش  تصاحب شغل هایی است که 
در این میان، سهم بیشتری به کارهای اداری اختصاص پیدا می کند چرا 
که اغلب فعالیت های آنان دفتری و محاسباتی است و کمتر به جنب و 
جوش و اعمال خاص و پیچیده بدنی نیاز دارد. بر اساس این گزارش از 
خودکار  فرآیندهای  و  الگوها  تطبیق  حین  مصنوعی  هوش  که  آنجایی 
انجام وظایف گسترده  و مختلف در  برای  بسیار کارآمد ظاهر می شود، 
سازمان ها گزینه مناسبی خواهد بود. بد نیست بدانید حدود ۴۵ درصد 
فعالیت هایی که افراد برای انجام آنها پول دریافت می کنند، با استفاده 
هستند.  اتوماسیون  قالب  در  پیاده سازی  به  قادر  روز  تکنولوژی های  از 
دریافت  امریکا دستمزد  در  تریلیون دالر  افراد ساالنه دو  از  این درصد 

می کنند.

متاسفانه تنها کارگران دارای مهارت پایین و حقوق کم در خطر پیشرفت 
تکنولوژی در آینده نیستند. بر اساس آخرین تحقیقات، حتی شغل های 
رده باال با حقوق های آن چنانی همچون مدیران مالی، پزشکان و مدیران 
ارشد نیز از گزند هوش مصنوعی در امان نخواهند بود، چرا که بسیاری 
انجام  اتوماسیون سازی  با  به طور خودکار  آینده  در  آنها  فعالیت های  از 
خواهند شد. تا رسیدن به سال ۲۰۲۵، پیش بینی می شود تا حدود ۳۰ 

درصد از کارهای اداری توسط هوش مصنوعی مدیریت شوند.

10 درصد کل موتور های امریکا تا سال 202۶  بدون 
راننده خواهند شد

موتور های خودران این پتانسیل را دارند تا ایمنی را به میزان بسیار قابل 
ایفا  را  بزرگی  نقش  آالینده ها  تولید  کاهش  در  و  داده  افزایش  توجهی 
به طور کامل  به کمک موتور های خودران  نقل  و  کنند. سیستم حمل 
دگرگون خواهد شد. شرکت های بزرگ تکنولوژی همچون گوگل و اوبر 
تویوتا )Toyota(، جنرال  بر کمپانی های موتورساز قدیمی مثل  عالوه 
موتورز )General Motors( و فولکس واگن )Volkswagen(، امروز 
خود  خودران  موتور های  پروژه های  روی  بر  کارکردن  مشغول  شدیدا 
بر کوالک  یاد شده عالوه  فعالیت مستمر شرکت های  لطف  به  هستند. 
تا  می شود  پیش بینی  صنعت،  این  در   )Tesla Motors( تسالموتورز 

رسیدن به سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد از موتور ها در معابر شهری امریکا 
بدون راننده به رفت و آمد و جابجایی مردم بپردازند.

هیئت  به   202۶ سال  تا  مصنوعی  هوش  نخستین 
مدیره شرکت های بزرگ خواهد پیوست

با پیشرفت تکنولوژی در آینده هوش مصنوعی نقش مهم تری را در کسب 
و کار جهانی اجرا کرده و به طور خاص به عنوان یکی از اعضای هیئت 
رئیسه به تصمیم گیری درباره آینده شرکت ها خواهد پرداخت. همان طور 
کمپانی ها  در  استراتژیک  و  بلند مدت  تصمیمات  گرفتن  می دانید  که 
نیازمند تکیه بر تجربیات افراد خبره است و از آنجایی که برخالف انسان ، 
را دم دست دارد، در  را فراموش نمی کند و همه اطالعات  ربات کاری 
باشید  داشته  نظر  در  کرد.  خواهد  شایانی  کمک  تصمیم گیری  فرآیند 
تا همیشه به عنوان یک موجود دست آموز  هوش مصنوعی قرار نیست 
انسان باقی بماند. هوش مصنوعی از وضعیت های گذشته درس گرفته و 
بعد از هر بار تصمیم گیری، نتیجه آن را بعد از استفاده دور نمی ریزد و 
آن را به دانش پیشین خود اضافه می کند. از آنجایی که بعد از یک دوره 
طوالنی مدت با یک ذهن خالق “با تجربه” و دارای خاطرات ثبت شده 
از اتفاقات گذشته رو به رو هستیم، هرگز نباید نظر تراوش شده از آن را 
باید به مشاغل پایین رده و همچنین  دست کم بگیریم. به این ترتیب، 
باال رده در خطر، اعضا هیئت مدیره شرکت ها را نیز اضافه کنیم، چرا که 
آنان نیز باید جای خود را به یک هوش مصنوعی با تجربه و کارکشته 
بدهند. به این ترتیب شغل های اداری بیشتری تحت تاثیر این موجودات 
قرار خواهند گرفت. به راستی با وجود این دایره از قابلیت ها، هنوز باید 

آنان را شی بمانیم؟

نخستین شهر با جمعیت حداکثری ۵0 هزار نفری و 
بدون چراغ راهنمایی و رانندگی به دنیای واقعی تا 

سال 202۶ پای می گذارد
با پیشرفت تکنولوژی در آینده عالوه بر اختراع شدن وسایل تکنولوژیک 
اتصال  با  قرار می گیرند.  تاثیر  تحت  کامل  به طول  نیز  زیربناها  جدید، 
“شهر  رویایی  مقوله  پیوستن  واقعیت  به  شاهد  اینترنت،  به  زیربناها 
تا  گرفته  پیاده رو  از  هر چیزی،  بود.  بار خواهیم  اولین  برای  هوشمند” 
خواهند  متصل  اینترنت  جهانی  شبکه  به  ساختمان ها  حتی  و  درختان 
شد. شهرهای هوشمند درست مانند خانه های هوشمند به طور خودکار 
قادر به مدیریت انرژی و همچنین جریان سوخت و ساز مواد خواهند بود. 
البته، درباره شهرهای هوشمند باید به عنوان یکی از مهم ترین آیتم ها، 
مدیریت اتوماتیک سیستم حمل و نقل را نیز اضافه کرد. نخستین انقالب 
جمعیت  حدود  با  هوشمند  شهر  نخستین  اینترنت،  به  زیربناها  اتصال 
۵۰ هزار نفر را تا سال ۲۰۲۶ به وجود خواهد آورد که به دلیل کنترل 
خودکار، خبری از چراغ راهنمایی و رانندگی برای مدیریت ترافیک در 

آن نخواهد بود.

https://af.sputniknews.com/

http://gadgetnews.ir/136643/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7/
http://gadgetnews.ir/136643/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7/
http://gadgetnews.ir/136643/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7/
https://af.sputniknews.com/world/201612081019954/
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اسفند که روز  ماه  پنجم از  زرتشتی، روز  سالنامه  طبق 
اسفند نام دارد و بنابر تقویم امروزی، ۲۹ بهمن ماه، روز سپاسداری 
از جایگاه زنان و مادران است که مظهر مهر و پاکی و فروتنی هستند. 
به امشاسپند۱ سپندارمذ۲ است که حامی زنان  این جشن مربوط 
روز  این  به خصوص  و  اسفند  ماه  رو  این  از  است.  پارسا  و  درستکار 
هدیه  زنان  به  مردان  روز  این  در  و  بوده  زنان  جشن  )سپندارمذ( 
و  است  آرمئیتی  سپنته  یا  سپندارمذ  به  متعلق  روز  این  می دادند. 
چون نام روز و نام ماه با هم موافق می شوند، جشن می گیرند. این 
فرشته در عالم مینوی نماد عشق، محبت، تواضع، بردباری، جانبازی 
و فداکاری است و در جهان مادی پاسبان و حامی زنان نیک و پارسا 
فرشته  این  اوست.  دست  در  زمین  روی  خوشی های  تمام  و  است 
گذشته از پاسبانی زنان پارسا، نگهبان و حامی زمین هم است. این 
جشن را به دلیل نزدیکی کشت و کار و فصل بهار به نام “برزگران” 
نیز می گویند. در آیین زرتشت، به دلیل برخی ویژگی های مشترک 
و  به نام “زن  روز  این  زایندگی،  و  آفرینندگی  همچون  زن  با  زمین 

زمین” نام گرفته است.

دیرینگی و آیین های باستانی

روز  آن  پنجم  روز  ماه،  »اسفندارمذ  بیرونی می گوید:  ابوریحان 
اسفندارمذ است و برای اتفاق دو نام آن را چنین نامیده اند و معنای 
آن عقل و حلم )بردباری( است و اسفندارمذ فرشته موکل به زمین 
است و نیز بر زن های درستکار و عفیف و خیرخواه موکل است و در 
زمان گذشته این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده و در عید مردان 
به زنان بخشش می کردند و هنوز این مراسم در اصفهان و ری و دیگر 
بلدان پهله )غرب و مرکز ایران( باقی مانده و به فارسی مزدگیران 
دانه  به  را  مویز  عوام  و  می نویسند  افسون  روز  این  در  و  می گویند 
انار می کوبند و تریاقی خواهد شد که از زیان گزیدن کژدم ها دفع 
می کند و از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب این رقیه )افسون( را به 
کاغذهای چهارگوش می نویسد. )...( و بر سر دیوار خانه می چسبانند 
و دیواری را که مقابل با صدرخانه است خالی می گذارند و می گویند: 
اگر به دیوار چهارم از این کاغذها بچسبانیم هوام و حشرات سرگردان 
می شوند و راهی نمی یابند که از آن خارج شوند و سرهای خود را به 
قصد خروج از خانه بلند می کنند و خاصیت این طلسم این بود که 
ذکر شد.« ابوریحان بیرونی در کتاب “التفهیم” از این روز به عنوان 
“مردگیران یا مزدگیران” یادکرده که در این روز زنان از مردان هدیه 

دریافت می داشته اند و در واقع این جشن به زنان اختصاص داشته است. از 
این رو، آن را “روز زن در ایران باستان” نامیده اند. حکیم توس در این باره 

در شاهنامه چنین آورده است:

باد تو  روان  روشن  خرداد  ز  باد                     تو  پاسبان    سپندارمذ 
در سفره این جشن، جامی از شیر و تخم مرغ که نشانه ماه بهمن است 
قرار دارد. به جز آنها میوه های فصل به  ویژه انار و سیب، شاخه های گل، 
شربت و شیرینی، برگ های خشک آویشن با دانه هایی از سنجد و بادام 
در چهار گوشه سفره قرار می دهند و مواد خوشبو و کندر بر روی آتش 
در جشن  که  دانه ها  و  گونه حبوبات  از هفت  مقدار کمی  و  می گذارند 
مهرگان برای سفارش کاشتن در آن فصل در سفره جشن مهرگان قرار 
از  زنان  کامل  استراحت  جشن،  این  ویژگی های  از  می گذارند.  داده اند 
بوده است.  زنان  از  مردان  کامل  فرمانبرداری  و  کوشش  و  تالش  و  کار 
بر  را  ایشان  وظایف  مردان  زنان،  ساله  یک  تالش  پاس  به  روز  این  در 
و  می کردند  تجربه  را  زن  یک  فعالیت های  کار،  این  با  و  گرفته  دوش 
در عین حال در این روز هدیه دادن به زن خانه از آداب و رسوم اصلی 
مهربانی  و  محبت  از  ترتیب  این  به  می رفته است.  به شمار  جشن  این 
کارهای  انجام  همچنین  خاص،  روز  این  در  می شود.  سپاسگزاری  زنان 
خانه بر عهده مردان است و زنان با پوشیدن لباس های نو، مورد تکریم 
همچنین  زرتشت  آیین  در  اسفندگان  مراسم جشن  در  می گیرند.  قرار 
و  پرداخته اند  نیک  فرزندان  تربیت  به  که  پرهیزگار  و  پاکدامن  زنان 
می شوند.  تشویق  نیک شناخته شده اند،  به عنوان شخصی  فرزندان  این 
معنوی  عالم  در  سپندارمذ  زرتشتیان،  مذهبی  اصول  و  عقاید  مطابق 
زمین.  نگهبان  است  فرشته ای  خاکی  جهان  در  و  محبت  و  مهر  نماد 
به همین منظور ایرانیان، در ماه اسفند اقدام به امور اجتماعی و عمرانی 
عام المنفعه می کردند و به حفر قنوات و خشکانیدن مرداب ها و باتالق ها 
و آبادکردن زمین های بایر به  وسیله سدبندی رودخانه ها و کشت و زرع 
و نشاندن درخت می پرداخته اند و اجرای این امور را جزء فرایض دینی 
خود به حساب آورده و ایمان داشتند که اگر کسی چنین کارهای نیکو 
گرفت. خواهد  منزل  خداوند  جاویدان  بهشت  در  مرگش  از  پس   کند، 

سپندارمذگان
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در فرهنگ زرتشتی، شش فروزه و صفت بین انسان و خداوند مشترک 
است به گونه ای که انسان می تواند با بهره مندی و به کارگیری هر یک از 
این صفت ها به اهورامزدا نزدیک تر شود. در بین این ویژگی ها چهارمین 
صفت و فروزه سپنته آرمئیتی نام دارد. این واژه که فروتنی و بردباری 
معنی می دهد یکی از فروزه های اهورایی است که انسان نیز می تواند آن 
 را در خود پرورش دهد. در باور ایرانی، مرد دارای قدرت مردانگی و تفکر و 
خردورزی بیشتری است، در برابر آن زن نیز دارای مهرورزی، عشق پاک، 
این دو به  از  از خودگذشتگی فراوان تری است که هر یک  پاکدامنی و 
تنهایی راه به جایی نبرده و حتی روند پویایی گیتی را هم به ایستایی 
بدنه هواپیمای خوشبختی اند، زنان موتور آن اند  اگر مردان  می کشانند. 
که پیکره بی موتور و موتور بی بدنه هیچ کدام به تنهایی به اوج سعادت 
ناممکن است. در  برایشان  بلکه ذره ای حرکت و جنبش هم  نمی رسند 
گاهان ستوده شده، اشوزرتشت خوشبختی بشر را وابسته به میزان دانش 
از دیدگاه  و  نژاد  و  نه جنسیت و قومیت و رنگ  انسان می داند  و خرد 
وی همه انسان ها، همه زنان و مردان، دارای حقوق برابرند. او دختران 
را در گزینش همسر آزاد شمرده و عشق پاک و دانش نیک را دو معیار 
در  زناشویی  زندگی  در  را  جوان  همسران  خوشبختی  و  می داند  اصلی 
این می داند که هر یک بکوشند تا در راستی از دیگری پیشی جویند. 
از بین زنان و مردان، کسی که برابر آیین راستی ستایشش بهتر است، 
مزدا اهورا از آن آگاه است. این گونه زنان و مردان را ما می ستاییم ... این 
زمین را با زنانی که بر روی آن زندگی می کنند می ستاییم. ای اهورامزدا، 
می ستاییم زنانی را که در اثر درستکاری و راستی نیرومند شده اند ... ما 
می ستاییم مردان و زنان نیک اندیشی را که در هر کشور با وجدان نیک 
بر ضد بدی قیام کرده یا می کنند ... کدبانوی خانه را که اشو و سردار 
اشو هستند می ستاییم. زن پارسایی را می ستاییم که بسیار نیک اندیش، 
بسیار نیک گفتار، بسیار نیک کردار، فرهیخته و یاری رسان شوهر خود و 
اشو باشد. ای اهورامزدا ما می ستاییم زنان یاری رسان را. این هماهنگی 
و میانه روی، بسیار ارزشمند و قابل توجه است. در زمانی که در بسیاری 
و  بود  باستان، دختر منفور خانواده  و فرهنگ های جهان  از سرزمین ها 
ایران  از زایش بی درنگ زنده زنده به گور می رفت، در  حتی گاهی پس 
باستان، زن همکار و همفکر مرد در زندگی زناشویی و حتی گاهی در 
زمینه حقوقی، دینی و مذهبی، جنگ و پهلوانی بوده است. در افسانه های 
او  چپ  سمت  در  و  اهورامزداست  دختر  سپندارمذ  زرتشت،  از  پیش 
می گیرد.  قرار  او  راست  و سمت  اهورامزداست  پسر  بهمن  و  می نشیند 
)یسنا،۴۶  می شود.  یاد  آفریدگان  پرورش دهنده  چون  او  از  گاهان  در 
بند   ۵۱ )یسنا،  می یابند.  تقدس  که  اوست  طریق  از  مردم  و   )۱۲ بند 
 ۲۱( نام او اغلب مترادف نام زمین است. )وندیداد،۲ بندهای ۱۸ و ۲۰(

چون زمین زیر نظر اوست می گوید که به چهارپایان چراگاه می بخشد. 
آزادانه  بی مالحظه  زنان  و  بد  مردان  و  دزدان  وقتی که  سپندارمذ 
زاده  پارسایی  فرزند  وقتی  اما  می شود،  آزرده  می روند،  راه  زمین  روی 
Taro-( ترومیتی  او  داخلی  هماورد  می گردد.  شادمان   ، دمی شو
اندیشی” اند. “کج   )Pairimiti( پرمیتی  و  “گستاخی”   )maiti 
تواضع  و  حلم  و  رساننده  سود  محبت  به معنی  سپندارمذ  آرمئیتی، 
اهورامزدا  اوست،  خود  پسندیده  که  را  مقدس  شریف  مقام  این  است. 
این  بروز  برای  خالصه  را  او  و  فرموده  عطا  آرمئیتی  امشاسپند  به 
پرورش  و  زمین  آبادی  از  تا  داشته  منصوب  و  مامور  زمین  در  صفات 

آنچه متعلق به زمین است. زمین در صفات مذکور مطیع آرمئیتی 
متواضع  و  حلیم  اهلش  به  نسبت  و  زمین  اهل  به  رساننده  سود  و 
زمین  می کند،  بروز  زمین  پروردگان  در  صفات  آن  تمامی  و  باشد 
آباد  که  زمین  و  می سازد  معدوم  را  غارت  و  قتل  و  بدی ها  آباد،  را 
شود ارزاق الیق آفریدگان که روزی دهنده حقیقی مقرر کرده فراهم 
 می شود و زمین که آباد شود روح انسان را شاد و مفرح می نماید.

نیایش

سپنته  فروزه  از  اشوزرتشت  جاودانه  سروده های  گات ها،  کتاب  در 
شده است: برشمرده  آن  ویژگی های  و  شده  یاد  بارها   آرمئیتی 
ای آرمئیتی، ای مظهر ایمان و محبت، آن پرتو ایزدی که پاداش زندگانی 
 سراسر نیک منشی است به من ارزانی دار )گات ها هات، ۴۳ بند ۱(

آرزوی  نهایت  که  پاکی  و  راستی  به  سوی  مرا  پروردگارا 
مظهر  آرمئیتی  از  پیروی  با  تا  کن  رهبری  است  من 
)۳ بند   ۴۳ )هات،  آیم  نایل  رسایی  به  محبت  و   ایمان 

کرده  روشن  رادمردان  دل  در  را  ایمان  و  محبت  نور  آرمئیتی 
)۶ بند   ۴۳  ، )هات  کرد  خواهد  رهبری  حقیقت  سوی  به  را   آنان 

پینوشت ها:

۱ _ امشاسپند =  مفرد کلمه امشاسپندان به معنی پاکان بی مرگ 
امرداد. و  خرداد  سپندارمذ،  شهریور،  اردیبهشت،  بهمن،   است. 

آرمئیتی  یا سپنته  امشاسپند سپندارمذ  _ سپندارمذ، چهارمین   ۲
 است. از دو جزء تشکیل شده، سپنته= پاک، آرمئیتی= مهر و عشق.

آر + مئیتی= رسا و درست و موافق + اندیشه )ی( در آخر این کلمه 
عالمت تانیث است.

فرانسه و عربی صفاتی که  زبان های  اوستایی و همچنین  زبان  )در 
برای زنان به کار می رود دارای عالمت ویژه ای است که به آن عالمت 

تانیث می گویند.(

سپنته + آر + مئیتی = پاک + درست + اندیشه = فروتنی عشق پاک 
و اندیشه رسا صفتی برای زنان

 

http://seemorgh.com/
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۱.  هر سال در روز ولنتاین، در شهر ایتالیایی ورونا، عاشقان رومئو 
نامه  آنجا زندگی می کنند، حدود ۱۰۰۰  و ژولیت شکسپیر که در 

خطاب  به ژولیت می فرستند.

۲. ۲۲۰۰۰۰ میانگین تعداد پیشنهاد ازدواج در روز ولنتاین در هر 
سال است.

می کنند،  دریافت  را  ولنتاین  روز  کارت های  بیش ترین  معلمان   .۳
سپس بچه ها، مادران، همسران، معشوق ها و حیوانات خانگی.

۴. زنان تقریبا ۸۵ درصد از تمام هدایا را در این روز تعطیل خریداری 
می کنند.

۵. در ایاالت متحده در این روز ۱۸۹ میلیون ساقه گل رز به فروش 
می رسد.

۶. رز قرمزرنگ، گل عشق در نظر گرفته می شود، زیرا رنگ قرمز نماد 
احساسات قوی عاشقانه است.

۷. رز قرمز، گل مورد عالقه ونوس، الهه رومی عشق است.

ولنتاین در شش روز قبل  از کارت های روز  از ۵۰ درصد  ۸. بیش 
از تعطیالت خریداری می شود، که روز سرخوشی تنبل ها می شود.

۹. در آمریکا در این روز عاشقانه  بیش از یک میلیارد دالر شکالت 
خریداری می شود.

گل  خودشان  برای  ولنتاین  روز  در  آمریکا  زنان  از  درصد   ۱۵  .۱۰
می فرستند.

۱۱. ۷۳ درصد ازخریداران گل در این روز، مرد و فقط ۲۷ درصد 
آنها زن هستند.

۱۲. بیش از ۳۵ میلیون جعبه قلب شکل شکالت فروخته می شود.

۱۳. ریچارد کادبوری اولین جعبه شکالت مخصوص این روز را در 
اواخر دهه ۱۸۰۰ تولید کرد.

توصیه  بیماران خود  به  معموال  آخر ۱۸۰۰  دهه های  پزشکان   .۱۴
می کردند تا برای  آرام کردن غم ناشی از عشق از دست رفته شکالت 

بخورند.

۱۵. در سال ۱۵۳۷ هنری هفتم پادشاه انگلستان ۱۴ فوریه را رسما 
روز تعطیل ولنتاین اعالم کرد.

۱۶. در قرون وسطی، مردان و زنان جوان، نام هایی )که روی برگه ها 
که  ببینند  تا  بیرون می آوردند  کاسه ای  درون  از  را  نوشته می شد( 

ولنتاین آنها چه کسانی است. آنها 
روی  بر  هفته  یک  تا  را  نام  این 
آستین خود سنجاق می کردند تا 

همه آنها را ببینند. این امر، منشاء پیدایش اصطالح »پوشیدن قلب روی 
آستین« ) به معنی نشان دادن احساسات( بود.

۱۷. دختران قرون وسطی در این روز غذاهای عجیب و غریب می خوردند 
تا باعث شود همسر آینده خود را در خواب ببینند.

۱۸. بسیاری معتقدند که نماد X با بوسیدن در قرون وسطی مترادف 
شد. افرادی که قادر نبودند تا اسم خودشان را بنویسند در مقابل شاهد 
نشان دادن صداقت خویش  برای  را   X امضا می کردند. سپس آن   X با 

می بوسیدند.

را  ولنتاین  روز  آنجا   در  که  بروید  فنالند  به  می توانید  حتی   .۱۹
آن  است.  "روز دوست"  آن  ترجمه  که  می نامند   »Ystävänpäivä«

بیشتر درباره یادکردن دوستان است تا معشوق ها.

۲۰. به عنوان جایگزینی برای روز ولنتاین، این روز تعطیل برای افراد 
مجرد برای جشن گرفتن و یا تسلی دادن به وضعیت مجردیشان است.

روز  جای  به  می توانید  چون  نباشید.  ناامید  هستید،  مجرد  اگر   .۲۱
ولنتاین، روز آگاهی مجردی را جشن بگیرید.

۲۲. حدود یک میلیارد کارت روز ولنتاین هر ساله مبادله می شود. که 
باعث می شود آن دومین مبادله بزرگ کارت فصلی سال باشد.

۲۳. بر اساس آمار خرده فروشی، در این روز حدود سه درصد از صاحبان 
حیوانات خانگی، هدایایی به حیوانات خود می دهند.

۲۴. در دوران ویکتوریا، امضای کارت روز ولنتاین را بدشانسی در نظر 
می گرفتند.

که  است  این  ولنتاین  روز  منشاء  مورد  در  نظریه  مرسوم ترین   .۲۵
امپراطور کلودیوس دوم نمی خواست که مردان رومی در دوران جنگ 
مراسم  و  ایستاد  او  خواسته های  برابر  در  ولنتاین  اسقف  کنند.  ازدواج 
شد.  اعدام  و  زندانی  ولنتاین  دلیل،  این  به  کرد.  برگزار  مخفی  ازدواج 
زمانی که در زندان بود یادداشتی با امضای »از طرف ولنتاین شما« برای 

دختران زندانبان نوشت.

25 حقیقت جالب که در مورد روز ولنتاین 
نمی دانستید
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شیرین بهرام
است.  سردرد  درمانی ،  استخوان  زمینه  در  مشاوره  دالیل  شایع ترین  از 
سردرد نوعی اختالل مولکولی است که با درد حاد اپیزودیک یا مکرر در 

جمجمه، گردن و گاهی در صورت احساس می شود. 
و  عصبی  سردردهای  خوشه ای،  سردرد  میگرن،  از:  عبارتند  سردردها 

سردرد مصرف بیش از حد دارو.
تحقیقات  دارد.  خانواده ها  اقتصاد  در  زیادی  تأثیر  سردرد  باالی  شیوع 
نشان داده که ۶۵ درصد خانم ها ۲۵ روز از روز های ماه دچار سر درد های 
میگرنی هستند. ۴۴درصد آقایان، ۲۰ روز از ماه دچار سر درد های عصبی 
هستند و ۲۰ درصد کل جمعیت کانادا دچار سر درد های ناشی از مصرف 

بیش از حد دارو هستند.
سردرد تنشی یا عصبی شایع ترین سر درد ها و یک سردرد موضعی است، 
بدون ضربان، که اغلب از هر دو طرف سر احساس می شود. این بیماری 
الکل  از  با استرس ، اضطراب ، خستگی ، گرسنگی یا سوء استفاده  اغلب 
با سفتی در گردن  اغلب  تا متوسط دارد.  ارتباط است. درد خفیف  در 

همراه است.
میگرن با حمالت شدید از درد خفیف تا بسیار شدید بروز می کند که 
می تواند از چند ساعت تا چند روز ادامه یابد. حمله میگرنی اغلب با درد 
در یک طرف سر احساس می شود و یا در نزدیکی یک چشم موضعی 
اثر  به عنوان نبض در جمجمه درک می شود و در  اغلب  می شود. درد 
نور و سر و صدا )و گاهی بو( بدتر می شود. میگرن همچنین با تهوع و 
استفراغ همراه است. منشأ دقیق میگرن هنوز ناشناخته است، اما نشان 

می دهد که ارتباطی با رگ های خونی داخل جمجمه وجود دارد.
سردرد خوشه ای )سردرد هورتون( با سردردهای مکرر، مختصر اما 
احساس  یک چشم  اطراف  در  درد  می شود.  مشخص  شدید  بسیار 
می شود و سپس در سراسر صورت پخش می شود. گاهی با خونریزی 

بینی همراه است. این نوع سردرد در مردان شایع تر است.
استخوان درمانی روش های موثری برای درمان سر درد دارد. درمانگر 
است،  سردرد  عامل  که  بدن  در  حرکتی  محدودیت های  دنبال  به 

می باشد.
در  و  بدن  بهبودی  امکان  دستی  تکنیک های  با  درمانی  استخوان 

نتیجه تسکین درد را به بدن می دهد.
با  مسیرها  این  می کنند.  دنبال  را  اعصاب  مسیر  سردردها  اغلب، 
محدودیت حرکات مهره های فوقانی گردن و پایه جمجمه می توانند 
شدن  گشاد  و  انقباض  اعصاب  بعالوه،  شوند.  تحریک  حد  از  بیش 
خون  گردش  طریق  این  از  و  می کنند  کنترل  را  خونی  رگ های 
داخل  خونی  رگ های  ضعیف  تخلیه  می د  هند.  قرار  تأثیر  تحت  را 
هنگام  در  دالیل،  این  تمام  به  است.  سردرد  منبع  اغلب  جمجمه 

سردرد، رهاسازی اعصاب و گردش خون ضروری است.
قرار  توجه  مورد  را  متابولیکی  عوامل  همچنین  درمانی  استخوان 
می دهد. سیستم هورمونی می تواند تأثیر زیادی در سردرد به خصوص 
منظور  به  درمان  استخوان  ترتیب  بدین  باشد.  داشته  خانم ها  در 
هماهنگی سیستم غدد درون ریز و غالباً برای کاهش شدت و مدت 

زمان عالئم روی غدد اصلی بدن کار می کند.

تاثیر استخوان درمانی در مدیریت سر درد و میگرن
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دانستی های جالب درباره فضا که شما را 
متحیر خواهند کرد )2(

سیاره ای بی رحم اما دارای ظاهری زیبا
رنگ آبی سیاره فراخورشیدی b ۱۸۹۷۳۳ HD، سبب پوشیده شدن 
محیط بی رحمانه و خشن آن شده است. در واقع آسمان این سیاره 
اولین سیاره  آبی به نظر می رسد. در زمان رویت این جسم، آن را 
آبی رنگ خطاب کردند. سیاره b ۱۸۹۷۳۳ HD از دور شبیه به کره 

زمین دیده می شود، اما هرگز همچون آن مهربان نیست.
 HD سیاره  سطح  روی  قدم زدن  صورت  در  ناسا،  اعالم  اساس  بر 
b ۱۸۹۷۳۳ که جزو جالب ترین های فضا به شمار می رود، در معرض 
بادهایی با سرعت هشت هزار و پانصد کیلومتر در ساعت قرار خواهید 
گرفت! عالوه بر آن، باران های سیاره b ۱۸۹۷۳۳ HD شیشه هایی 
بی رحمانه  دلیل  اکنون  شاید  ریخت.  خواهد  سرتان  بر  دندانه دار 

خطاب کردن محیط این سیاره را درک کرده باشید!
غول های  دسته بندی  در  مشتری  سیاره  همانند   b  ۱۸۹۷۳۳ HD
گازی قرار گرفته و فاصله نزدیک آن با ستاره اش سبب شده دمای 
سطح سیاره به حدود هزار درجه سانتیگراد برسد. فاصله آن از سیاره 
زمین ۶۳ سال نوری بوده و هر دو روز یک مرتبه، یک دور کامل 

حول خودش گردش می کند.
از آنجایی b ۱۸۹۷۳۳ HD را یکی از جالب ترین های فضا خطاب 
می کنند که مشاهده های تلسکوپ هابل نشان داد اتمسفر این سیاره 
به صورت عجیبی قابل تغییر است. دانشمندان عقیده دارند رنگ آبی 
سیاره به خاطر ترکیبی از انعکاس ابرهای سیلیکات و از طرفی جذب 

توسط اتم های سدیم، حاصل می شود.

سیاره های قابل سکونت خارج از منظومه شمسی
دانشمندان تا امروز نزدیک به چهل سیاره شبیه به زمین کشف کرده اند 
شمار  به  فضا  جالب ترین های  جزو  خاص بودن،  خاطر  به  همگی  که 
می روند. آنها به خاطر داشتن شرایط مساعد برای زندگی همچون کره 

زمین، مستعد حیات بیگانه هستند.
در سال  این چنینی  امیدوارکننده ترین سیاره های  و  از جدیدترین  یکی 
۲۰۱۷ توسط رصدخانه جنوب اروپا کشف شد. این سیاره فراخورشیدی 
در فاصله ۱۱ سال نوری از کره زمین قرار دارد. گفته می شود سطح این 
سیاره سنگی بوده و دمای آن به منظور باقی ماندن آب به صورت مایع 
روی آن، مساعد است. یک سال سیاره تازه کشف شده )یک مرتبه گردش 

به دور ستاره اش( تنها ده روز طول می کشد.

ستاره های پرتاب شونده  واقعی
اتفاق  این  و  گرفته  آتش  زمین  جو  به  ورود  از  بعد  شهاب سنگ ها، 
ستاره های  آنها  به  دلیل  همین  به  می شود.  دیده شدنشان  نورانی  سبب 
بدانید  است  جالب  می شود.  گفته   )Shooting Stars( پرتاب شونده 

چنین ستاره هایی، که در فضا پرتاب می شوند، واقعا وجود دارند!
آنها ستاره هایی با سرعت حرکت بسیار باال بوده و برای نخستین مرتبه 
در سال ۲۰۰۵ کشف شدند. بر اساس گفته های دانشمندان، ستاره های 



دو  از  متشکل  سیستم  یک  که  می آیند  وجود  به  زمانی  پرتاب شونده 
معموال  می شود.  نابود  غول پیکر  بسیار  سیاهچاله  یک  وسیله  به  ستاره 
با  دیگری  و  شده  مصرف  سیاهچاله  توسط  سیستم  ستاره های  از  یکی 
سرعت  داشتن  می شود.  پرتاب  بی کران  فضای  در  باال  بسیار  سرعتی 
دیوانه وار حدود یک و نیم میلیون کیلومتر بر ساعت سبب شده آنها را 

در خاص ترین اشیای فضا بشناسند.

آینه های قرار گرفته روی سطح ماه
نیل  و   )Buzz Aldrin( آلدرین  باز  نمی دانند  مردم  از  بسیاری 
آرمسترانگ )Neil Armstrong( در ماموریت Apollo سفر به ماه 
بر جای  از خود  زمین  کره  قمر  تنها  در  یادگاری  در سال ۱۹۶۹، یک 

گذاشتند. این یادگاری چیزی جز پنلی متشکل از صد آینه نیست.
سپس  و  لیزر  ساطع کردن  وسیله  به  آینه ها،  این  از  اکنون  دانشمندان 
می کنند.  اندازه گیری  را  ماه  از  زمین  کره  فاصله  آن،  بازخورد  دریافت 
این تنها آزمایش فضایی است که از زمان انجام ماموریت آپولو تا امروز 

همچنان در حال اجرا است.

بزرگ ترین منبع آب شناور در اطراف یک سیاهچاله
دانشمندان، آب را اصلی ترین دلیل به وجود آمدن حیات بر روی کره 
در  دیگر  سیاره های  در  همیشه  آنها  مشابه،  دلیلی  به  می دانند.  زمین 
جستجوی این ماده هستند، چرا که وجود آن، احتمال وجود موجودات 
زنده روی سطح سیاره های دیگر را افزایش می دهد. اگر تا امروز تصور 
می کردید بزرگ ترین منبع آب سیاره خودمان است، سخت در اشتباه 

بوده اید.
کائنات،  سرتاسر  در  امروز(  تا  )شناخته شده  آب  منبع  بزرگ ترین 
بسیار  اشیای  شبه اخترها،  است.   ۵۲۵۵+۰۸۲۷۹  APM شبه اختر 
درخشش  و  داشته  ستاره  به  شبیه  ظاهری  که  هستند  فشرده ای 
از سیاهچاله های  فوق العاده زیادی دارند. گفته می شود شبه اخترها 

بسیار بزرگ قدرت می گیرند.
احاطه شده  سیاهچاله ای  شامل   ۵۲۵۵+۰۸۲۷۹  APM شبه اختر 
توسط ابری از بخار بوده و میزان آب درون آن در مقایسه با منبع آب 
موجود در زمین، نزدیک به ۱۴۰ تریلیون برابر بیشتر است! به این 
جالب ترین های  از  یکی  را   ۵۲۵۵+۰۸۲۷۹  APM می توان  ترتیب 
فضا و بزرگترین مخزن آب کشف شده تا امروز دانست. با توجه به 
مسافتی که نور شبه اختر APM ۰۸۲۷۹+۵۲۵۵ تا رسیدن به زمین 
طی می کند، دانشمندان عمر آن را تنها ۱.۶ میلیارد سال بعد از به 

وجود آمدن کل کائنات تخمین زده اند!

www.businessinsider.com/
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در این مقاله می خواهیم یک نگاه کلی به تغییرات و اتفاقات چشمگیر 
مد و فشن بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ بیاندازیم. در این سال اتفاقات 
جالبی در طراحی لباس افتاده است که می توان از این دهه با نام »انقالب 
در صنعت مد و فشن« یاد کرد. چرا که در این دهه شبکه های اجتماعی 
البته  و  داشته  حضور  افراد  زندگی  در  بیشتری  قدرت  با  اینترنت  و 

خودشناسی و احترام به خود نیز بی تاثیر نبوده است.
اگرچه به نظر می رسد حضور افراد مشهور در این دهه پررنگ بوده، اما 
برندهای مطرح دنیا کمتر از سال های گذشته از مدل هایی با اندام باریک 
و چهره های زیبا یا جراحی پالستیک شده بهره مند شدند و به چهره های 
واقعی و اندام های بدون جراحی زیبایی توجه بیشتری داشته اند. از این رو 
توجه عموم و عالقه مندان به مد و فشن به این تغییرات جلب شده است.

محبوبیت بیشتر لباس های کژوال و غیررسمی
در این ده سال اخیر، لباس های رسمی رخت بستند و لباس های کژوال 
در صنعت مد و فشن محبوب تر شدند. طراحی و ایده این مدل لباس ها 
واقع  در  بود.  آزاد  و  راحت  لباس های  و  یوگا  لباس  ورزشی،  لباس  از 
لباس های اتو کشیده و مجلسی که قائده خاصی در طرح و رنگ و حتی 

زمان پوشیدن داشتند، کم رنگ تر شدند.
طیف رنگ و مدل لباس های کژوال آنچنان در این ده سال گسترده شد 
که در این میان حضور مد و فشن  دهه های گذشته نیز به چشم می خورد. 
بسیاری از خانم ها و آقایان در دانشگاه، مهمانی های دوستانه، قرارهای 
استایل  به  را  کژوال  و  راحت  استایل  روزمره،  صورت  به  و  نیمه رسمی 
رسمی ترجیح دادند که این مسئله نشان می دهد، هرچه لباس راحت تر 

باشد، به خود واقعی )درون( نزدیک تر می شویم.
فرش  در  را  رسمی  لباس  پوشیدن  سنت  نیز  مشهور  افراد  از  بسیاری 
با لباس غیررسمی و کژوال  قرمزهای رسمی و نیمه رسمی شکستند و 
وارد شدند که می توان به پوشیدن کفش ورزشی با پیراهن مجلسی زنانه 
یا حتی کت و شلوار رسمی اشاره کرد. اگرچه در ابتدا این موضوع توجه 
بسیاری از عموم را به خود جلب کرد و حواشی بسیاری به همراه داشت، 
اما با مرور زمان استایل کژوال در مراسم های رسمی به موضوعی عادی 

تبدیل شد.
رنگ، یکی از نکات پراهمیتی است که گروه لباس و استایل رسمی را از 
لباس های کژوال متمایز می کند. در سال های گذشته، بیشتر لباس های 
رسمی با رنگ هایی همچون مشکی، سفید، سرمه  ای و قهوه ای طراحی و 
وارد بازار می شدند. اما لباس های غیررسمی این فرصت را ایجاد کردند 
که هر کس با توجه به سلیقه و عالیق شخصی، رنگ لباس را انتخاب 
کند. از این رو در این ده سال اخیر رنگ های شب رنگ، روشن، پاستلی 

و چشمگیر، جایگزین رنگ های خنثی و تیره شد.

در مد و فشن سال های 20۱0 تا 2020 چه گذشت؟
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به نظر می رسد همچنان لباس های راحت و غیررسمی در ده سال آینده 
از محبوبیت بیشتری برخوردار باشد، چرا که با توجه به فروش لباس ها 
در بازار و تمایل افراد به خرید لباس های راحت، مسیر طراحی مد و فشن 

به سمت استال کژوال پیش می رود.

تاثیر و نفوذ تازه عروس های سلطنتی در مد و فشن
با وجود انیمیشن های قدیمی دیزنی و قصه  سیندرال با پیراهن درخشان 
عروس های   و  شاهزاده ها  لباس های  از  مردم  اکثر  تصور  خیره کننده،  و 
کیت  ورود  با  اما  است.  فاخر  و  برق  و  زرق  از  پر  لباس  یک  سلطنتی، 
از  تصورات  و  خیال  این  خانواده سلطنتی،  به  مارکل  مگان  و  میدلتون 
از  اخیر  نیز در سال های  دیزنی  و حتی شرکت  بسیاری دور شد  ذهن 
نمایش دختران در لباس های فاخر و شاهزاده های سوار بر اسب که همه 

مشکالت را از میان می برد، امتناع کرده است.
از میان مردم بود، به  در سال ۲۰۱۱ کیت میدلتون که دختری ساده 
خانواده سلطنتی وارد شد. لباس عروس بسیار ساده او توجه عموم را به 
خود جلب کرد و تا سال ها یکی از الگوهای اصلی لباس عروس در دنیا به 
شمار می رفت و بسیاری از خانم های جوان به تبعیت از کیت میدلتون از 

سادگی لباس عروس او الگو می گرفتند.
نسبت  دایانا  پرنسس  به  را  او  استایل  منتقدان  و  طراحان  از  بسیاری 
می دهند. در واقع استایل کیت میدلتون تاثیر بسزایی در ساده تر شدن 

لباس های رسمی داشته است. از این رو کمتر زرق و برق لباس های 
رسمی در مراسم های خانواده سلطنتی انگستان مشاهده می شود.

در سال ۲۰۱۶ مگان مارکل با عبور از سنت و خط قرمزهای خانواده 
سلطنتی و حواشی که به همراه داشت، یکی از الگوهای جدید مد 
و فشن در دنیا شد. مدل  لباس های مگان مارکل با کیت میدلتون 
متفاوت است، اما همچنان سادگی در لباس  های مجلسی او مشاهده 

می شود.
Bur-( و بربری )Zara )بسیاری از برندهای مطرح دنیا همچون زارا 
berry(، لباس های ساده این دو عروس سلطنتی انگستان را طراحی 
می کنند. از این رو در ده سال گذشته تغییرات آشکاری در طراحی 

لباس مجلسی با رسمی مشاهده می شود.

ورود استایل خیابانی )Style Street( به صنعت 
مد و فشن

یکی از اتفاقات مهم در صنعت مد و فشن، ورود استایل خیابانی یا 
Street Style است. به زبان ساده، استایل خیابانی به مد و تِِرند 
فصل یا سال ارتباطی ندارد و در واقع از احساسات درونی سرچشمه 

می گیرد.
درواقع می توان گفت استایل خیابانی یک نوع هنر در شکل گیری 
استایل است که می تواند از فرهنگ های متفاوتی به وجود بیاید. یکی 
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از ویژگی های استایل خیابانی، سرعت باال در تغییر و دگرگونی است 
و حالت ثابتی ندارد. از این رو نمی توان استایل خیابانی را به سادگی 

و ویژگی های منحصربه فرد تعریف کرد.
از زادگاه های اصلی استایل  میالن، ژاپن، لندن، پاریس و نیویورک 
خیابانی محسوب می شوند که بسیاری از عالقه مندان به مد و فشن، 
عالوه بر هفته ها مد، در استایل روزمره خود از استایل خیابانی در 

این شهرها بهره مند می شوند.
مجازی  فضای  و  اینترنت  پررنگ  و حضور  رشد  با  می رسد  نظر  به 
در زندگی، فشن بالگرها در وبالگ، صفحه اینستاگرام و شبکه های 
مجازی دیگر، از پایه گذاران اصلی استایل خیابانی محسوب می شوند. 
چرا که افرادی که در حوزه فشن و استایل مشغول به کار هستند، از 
ترکیب لباس رسمی و اسپرت یا ترکیب لباس سنتی و غیرمتعارف 

ترس و هراسی ندارند.

پیروی از مد و فشن دهه های ۸0 و ۹0 میالدی
دهه های  طراحی های  از  الهام  مدرن،  طراحی های  از  بسیاری  در 
از  بسیاری  تا ۲۰۲۰  از سال ۲۰۱۰  اما  است.  آشکار  کامال  گذشته 
طراحی ها از دهه ۹۰، ۸۰ و حتی ۷۰ میالدی الهام گرفته شده است.

اگر بخواهیم نگاه کوتاهی به مد و فشن دهه های گذشته بیاندازیم، 
تاثیر آن را در این دهه اخیر به وضوح مشاهده می کنیم. برای مثال 
در دهه ۹۰ میالدی کت زنانه از ترند های اصلی استایل خانم ها بود 
که در این دو یا سه سال اخیر بسیاری از برندها از این مدل لباس 

محبوب بهره مند شدند و فروش خوبی نیز به همراه داشتند.
شلوار مام استایل یکی دیگر از ترند های مهم دهه ۹۰ میالدی بود 
که در این دهه  اخیر نیز از مدل محبور شلوار زنانه و مردانه محسوب 
می شد. پیراهن چهارخانه مردانه در استایل دانشجویی مورد استفاده 
طرفداران  همچنان  مردانه  پیراهن  مدل  این  که  می گرفت  قرار 

بسیاری دارد.
و  ثابت  لباس های  از  یکی  جین  شلوار  و  لباس  اخیر  دهه  این  در 
جدانشدنی از کمد لباس  خانم ها و آقایان در تمام سنین است که 

در دهه ۹۰ نیز از محبوبیت بسیاری در میان جوانان برخوردار بود.
پررنگ تر  راک  موسیقی  گروه های  حضور  میالدی   ۸۰ دهه  در 
 ۸۰ دهه  فشن  و  مد  می توان  رو  این  از  شد.  گذشته  سال های  از 
میالدی با وجود لباس های رنگی، سویشرت و کاپشن مردانه و زنانه، 
موهای بلند فر، آستین پف دار و پیراهن  کوبایی مردانه و لباس های 
سنت شکن را به گروه های موسیقی راک و افراد مشهور نوظهور در 

هالیوود ربط داد.
گفت  می توان  تا ۲۰۲۰  دهه ۲۰۱۰  فشن  و  مد  به  گذرا  نگاهی  با 
بسیاری از طراحان مد و فشن برندهای معتبر دنیا از دهه ۸۰ میالدی 
و  کاپشن  که  چرا  گرفته اند.  الهام  سنت شکن  و  رنگی  لباس های  و 

سویشرت و پلیور مردانه و زنانه رنگی با استقبال خوبی روبه رو شد.
و فشن دهه ۷۰ میالدی در  پررنگ گروه ها ی هیپی، مد  با حضور 
ادامه دهه ۶۰ شکل گرفت. پیراهن گل دار زنانه و استایل هیپی و 
بوهو، یکی از ترندهای اصلی دهه ۷۰ بود که در مد سال های ۲۰۱۵ 

تا ۲۰۱۷ به وضوح مشاهده می شد.

محبوبیت بیشتر کفش ورزشی
و  خانم ها  میان  در  بسیاری  محبوبیت  از  اخیر  دهه  در  ورزشی  کفش 
آقایان جوان برخوردار بود. اما نکته قابل توجه وجود طیف گسترده ای 
از مدل های کفش ورزشی بوده است. در این سال ها کفش کتانی بزرگ 
با ظاهری نامتعارف، نگین دار و رنگی ارائه شد که با مدل کفش ورزشی 
و  باشگاه  در  تنها  نه  کتانی  کفش  صورت  این  در  بود.  متفاوت  ساده 
مورد  و…  نیمه رسمی  و  دوستانه  قرارهای  مهمانی،  در  بلکه  ورزشگاه، 

استفاده قرار می گیرد.
کفش  ترکیب  شد،  ایجاد  فشن  و  مد  صنعت  در  که  تحوالتی  دیگر  از 
ورزشی و لباس های رسمی و مجلسی بود. برای مثال بسیاری از خانم  ها 
پالتو مجلسی و آقایان کت و شلوار را با کفش کتانی ترکیب می کنند. 
در ابتدا این استایل نامتعارف به نظر می رسید، اما به مرور زمان عادی 

و پذیرفته شد.

احترام به سایز، نژاد، ظاهر و سن
الگوی  تغییر   ،۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۰ دهه  در  اتفاق  پراهمیت ترین  از  یکی 
مجازی  شبکه های  تاثیر  نمی توان  رو  این  از  بود.  برندها  برای  مانکن ها 
وجود  با  بسیاری  مشهور  افراد  اگرچه  کرد.  انکار  دگرگونی  این  در  را 
جراحی های زیبایی در چهره و اندام خود همچنان الگو و مدل بسیاری 
از جوانان قرار گرفته اند، اما بسیاری دیگر با چهره بدون آرایش و اندامی 
که دیگر شباهتی با استانداردهای گذشته ندارد، در شبکه های اجتماعی 

ظاهر شدند و تاثیر بسیاری در صنعت مد و فشن گذاشتند.
با  اخیر  سال  چند  در  که  بود  برندهایی  مهم ترین  از  یکی  فِنتی  برند 
سنت شکنی در الگوی ظاهری مدل های الغر اندام ظاهر شد که حواشی 
بسیاری به همراه داشت. مدل های توپُر یا مدل های واقعی از میان مردم 
دوست  هستی  که  همان گونه  را  »خودت  شعار  و  شدند  انتخاب  عادی 

بدار« را در میان عموم رواج دادند.
همچنین برند گوچی در این چند سال اخیر دیگر از چهره های جراحی 
عادی  افراد  میان  از  و  نمی کند  استفاده  عروسکی  اصطالح  به  یا  شده 
برخوردار  نیز  زیبایی  قدیمی  استاندارد  از  حتی  که  ساده  چهره های  با 

نیستند، نیز بهره مند می شود.
این دگرگونی بزرگ یک انقالب در صنعت مد و فشن محسوب می شود 
که با مد و فشن  دهه های گذشته بسیار متفاوت است. از این رو افراد 

ترغیب می شوند که الگوی ظاهری و استایل شان، خودشان باشند.

 https://www.banimode.com/



برای درج تبلیغ کسب و کار خود در 
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Higher education has never been more important than it is 
today. That’s why starting a Registered Education Savings 
Plan is the best gift you can give your child.  
Only RESPs are eligible for government grants that can boost 
the value of your savings by up to $7,200* per child. Plus, up 
to $50,000 of each child’s RESP grows tax-deferred.  
And with a Flex First RESP, it is easy to add to your child’s 
education savings goal with gifts from friends, grandparents 
and other family members. More than another toy or treat, an 
RESP is a gift that lasts a lifetime.  
Let us help you get started.

Give the gift of education 
to your child
We can help you start saving for their future

®

Knowledge First Financial Inc. is a wholly owned subsidiary of the Knowledge First Foundation and is the investment  
fund manager, administrator and distributor of the education savings plans offered by Knowledge First Foundation.  
*Certain conditions apply. Knowledge First Financial® is a registered trademark of Knowledge First Financial Inc.
For more information about our education savings plans, please visitknowledgefirstfinancial.ca or refer to our prospectus.
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Learn more from 
Marzieh Goodarzi

(514) 709-4020 Marzieh.Goodarzi@kff-pfs.ca

Sales Representative



At Knowledge First Financial, we offer a range of RESPs to help 
you save for your child’s future education – whether that means 
college, university, an apprenticeship or other post-secondary 
program. 

As RESP specialists and Canada’s largest RESP Company, we 
make it easy to get started, keep saving, get free government grant 
money and access funds when your child needs them.

Since 1965, we have paid out $6.6 billion to students. Today,  
we manage over 500,000 RESPs for our customers. 

Let us help you get started.

Each year, 60,000 Canadian students
attend post-secondary with a
Knowledge First Financial RESP
Let us help you start saving for your child’s future

®

Knowledge First Financial Inc. is a wholly owned subsidiary of the Knowledge First Foundation and is the investment  
fund manager, administrator and distributor of the education savings plans offered by Knowledge First Foundation.  
*Certain conditions apply. Knowledge First Financial® is a registered trademark of Knowledge First Financial Inc.
For more information about our education savings plans, please visitknowledgefirstfinancial.ca or refer to our prospectus.
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Learn more from 
Morvarid Memarian

(514) 778-7377 Morvarid.Memarianpour@kff-pfs.ca
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یوسف عالقه بند
نوشته پیش رو می کوشد بخشی از نقش ورزش را در فرآیند اجتماعی 
شدن کودکان و نوجوانان هر چند به اختصار واکاوی کند. بسیاری 
ارتباط  فرزندان،  شخصیت  شکل گیری  که  معتقدند  روانشناسان  از 
معناداری با چگونگی و کیفیت حضور اجتماعی آنها در جامعه و به 
طور کلی در ارتباط با دیگران عالوه بر خانواده دارد. آنها بر این باورند 
که می توان بسیاری از فاکتورهای رشد شخصیت و مثبت اندیشی را 

در ورزش کردن جستجو کرد.
با  ابعاد مختلف آن و نیز دانش تطبیق آن  از  با آگاهی  ورزشی که 
عالقه مندی  نهایت  در  روحی  چه  و  فیزیکی  لحاظ  به  چه  فرزندان 
می تواند بسیار سازنده باشد و مرحله تکاملی رشد او را بیمه کند. 
در این کوتاه سخن نمی توان راجع به همه جنبه های روان شناسانه 

ورزش نوشت بنابراین به ذکر چند مقوله از آن اکتفا می شود و آن:
اجتماعی شدن در ورزش و اجتماعی شدن از طریق ورزش است. 

ورزشکار  نقش  فرد در  فرآیند ورزشی شدن در ورزش، نخست  در 
ظاهر می شود که مهارت ها و مفاهیم تئوری و عملی را به طور خاص 
در رشته مورد عالقه می آموزد و بسته به توان خود به کار می گیرد. 
ارزش ها، مهارت ها و  یادگیری نگرش ها و  به  فرآیند دوم فرد  و در 
گرایش های کلی نهادینه شده در ورزش همچون جوانمردی، نظم، 
... می پردازد.  احترام به حریف، قبول شکست و ظرفیت پیروزی و 
اجتماعی  مراودات  از  بخشی  گفته  پیش  مطالب  دیگر،  عبارت  به 
جامعه  در  را  زیستی-روانی  شرایط  و  کنترل  ناخواسته  را  ورزشکار 

برایش آسان تر می کنند.
 امید است این نوشتار بتواند در درک ضرورت به کارگیری درست و 

منطقی ورزش در زندگی کودکان  موثر باشد.

ورزش، ارزش است





آهنگساز: استاد اسفندیار منفردزاده
شاعر: شهیار قنبری

تنظیم برای پیانو: علیرضا فخاریان

Am C  Am Em

Em EmC  D 

توضیحات:
نت ها به صورت ساده برای پیانو تنظیم شده اند تا تعداد بیشتری از نواختن آن لذت ببرند.

جمعه
 

توی قاب خیس این پنجره ها

عکسی از جمعة غمگین می بینم

چه سیاهه به تنش رخت عزا

تو چشاش ابرای سنگین می بینم

داره از ابر سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه

نفسم در نمیاد جمعه ها سر نمیاد

کاش می بستم چشامو این ازم بر نمیاد

داره از ابر سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه

عمر جمعه به هزار سال میرسه

جمعه ها غم دیگه بیداد میکنه

آدم از دست خودش خسته میشه

با لبای بسته فریاد میکنه

داره از ابر سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه

جمعه وقت رفتنه موسم دل کندنه

خنجر از پشت میزنه اون که همراه منه

داره از آب سیاه خون میچکه

جمعه ها خون جای بارون میچکه



Arrangement: Alireza Fakharian
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تنظیم برای پیانو: علیرضا فخاریان
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سعید سالیانی

هزاران  مرگ  و  کشتار  و  کشت  بعد  از  فارغ  جهانی  جنگ  وقوع 
سرباز بی گناه که اسیر سیاست های جاه طلبی حکومت های مختلف 
و  هنر  بود.  مختلف  ملت های  بین  فرهنگ  تبادل  نقطه  بوده است 
تبادل  المان های  از  یکی  عنوان  به  می توان  را  موسیقی  مخصوصا 
وقوع جنگ های جهانی  اساسا  برشمرد.  ملل مختلف  بین  فرهنگی 
دوران  آن  در  موسیقی  نقش  برعکس  و  موسیقی  بر  بسزایی  تاثیر 
بر جنگ را نمی توان نادیده گرفت. در تاریخ جهان هیچ جنگی را 
عاملی  به  عنوان  ادوات موسیقی  و  نمی توان گرفت که آالت  سراغ 
جنگ های  چه  باشند؛  نداشته  نقشی  آن  در  مهم  بسیار  اما  جنبی 
جنگ های  چه  و  کوبه ای  و  بادی  بدوی  سازهای  با  باستان  تاریخ 
نقشی  و  از یک طرف  نیروهای مسلح  یگان های موسیقی  با  مدرن 
که هنرمندان موسیقی در دوران جنگ و آگاهی از وظایف خود به 

عنوان یک هنرمند متعهد برعهده دارند. 
جنگ جهانی اول را می توان به عنوان نقطه پایان موسیقی رمانتیک 
از آن به ناچار  نامید، چرا که عده زیادی از موسیقیدان های پیش 
جنگ  در  آنها  از  بسیاری  که  شدند  فرستاده  جنگ  جبهه های  به 
تولید  از  برای مدت طوالنی  نیز  یا مجروح شدند و بسیاری  کشته 
در  مدرن  موسیقی  صورت  بدین  و  شدند  محروم  موسیقی  ارائه  و 
بین جوامع مختلف متولد شد. همچنین آثار موسیقی در آن دوران 
از  انتقاد  و  نقد  یا  و  امید، رشادت  برای موضوعاتی همچون  بیشتر 
کشت و کشتار تولید شد. به نظر من موسیقی که پیش از آن صرفا 
در کلیساها و سالن های مخصوص ارکستر سمفونیک برای قشر مرفه 
زندگی  وارد  توانست  جنگ  از  بعد  می شد  ارایه  مردم  از  خاصی  و 
روزمره مردم شود. از این رو پیچیدگی های موسیقی کالسیک جای 
خود را به موسیقی ساده و قابل فهم چه از نظر ملودی و چه از نظر 
هارمونی داد. سربازان خط مقدم جبهه جنگ با صفحه های موسیقی 
و  موسیقی  فراگیری  به  مشغول  می گرفتند  هدیه  که  سازهایی  و 
نواختن آن شدند و این راهی بود برای مرور خاطرات خوب همراه با 

خانواده در گذشته و ایجاد امید به آینده.
مرور تاریخ موسیقی نشان می دهد که جنگ جهانی دوم نقطه عطف 
ظهور و گسترش موسیقی الکترونیک در دنیا بود. اتفاقی که پیش از 
این سابقه نداشته، چرا که در این دوره از تاریخ رادیو به عنوان یکی 
عموم  استقبال  مورد  ازپیش  بیش  اطالع رسانی  و  ابزار سرگرمی  از 
از نظر مفاهیم و مضامین  مردم در کشورهای مختلف قرار گرفت. 
نیز عموم ترانه شکل اعتراضی و خشن به خود گرفت و بدین سبب 
موسیقی راک با فضاهای تاریک و سیاه تولید شد. این روند کماکان 
در سبک های دیگر موسیقی مثل موسیقی رپ نیز ادامه پیدا کرد. 
رونق  جنگ  دوران  در  دیگر  مدیا  هر  از  بیشتر  ترانه  و  موسیقی 
داشت. صدای موسیقی در همه مکان ها مثل بیمارستان ها، کمپ ها، 

پشت جبهه، خانه ها، ادارات شنیده می شد. مضامین و مفاهیم ترانه ها و 
ابزاری بود برای قوت قلب سربازان قبل از جنگ.  بعد از هر  موسیقی 
شکست مرثیه در قالب موسیقی بود و بعد از هر پیروزی موسیقی و رقص 
شادی. ترانه های بسیاری برای توصیف شخصیت های تاثیرگذار جنگ ها 
مثل دالوران، سربازان، مردم بی گناه، شهرهای سوخته، کشورهای ویران 

و ... سروده و ساخته می شد. 
حضور موسیقی در جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز بسیار پررنگ بود. 
انقالب تمام زیرساخت های جامعه از سیاست تا فرهنگ را تحت الشعاع 
مورد  چندان  موسیقی  که  بود  طوری  روزها  آن  شرایط  بود.  داده  قرار 
وثوق و توجه نبود. گفته می شود اگر جنگ ایران و عراق آغاز نمی شد 
و دنبال آن نقش بسزای موسیقی مورد توجه قرار نمی گرفت، چه بسا 
موسیقی امکان حیات خود را از دست می داد. تمام توجهات به سمت 
جبهه های جنگ معطوف بود و تمام تصمیم گیری ها حول محور جنگ 
نقش  در چنین شرایطی  می شد.  گرفته  در جنگ  پیروزی  در جهت  و 
و  مقدم  خط  رزمندگان  برای  روحیه بخش  عاملی  عنوان  به  موسیقی 
با حمالت هوایی و موشکی  ناگهانی  ناخواسته و  مردمی که در شهرها 
روبرو شده بودند، مورد توجه قرار گرفت و هنرمندان موسیقی که خود 
با سالح  این آب و خاک متعهد و مسئول می دیدند  این مردم و  به  را 
درآن  کردند.  آغاز  دشمن  با  را  خود  نبرد  فرهنگ،  جبهه  در  موسیقی 
روزها صدا و سیما مهم ترین و شاید تنها رسانه عمومی بود که از طریق 
حوزه  داشت.  وجود  جدید  نظام  تائید  مورد  موسیقی  پخش  امکان  آن 
و  بود  دوران  آن  در  موسیقی  هنرمندان  فعالیت  حوزه  تنهاترین  جنگ 
تنها ترانه و موسیقی هایی منتشر می شد که در راستای سرودهای ملی 
میهنی باشد تا وظیفه روحیه بخشی به تمام مردم و تهییج رزمندگان را 
انجام دهند. اینک مشابه اتفاقی که برای موسیقی غربی در جنگ جهانی 
اول به وقوع پیوست. موسیقی ساده و روان جای موسیقی پیشین را که 
چه از نظر تنظیم و چه از نظر آهنگسازی پله های ترقی را در سال های 
اخر قبل انقالب با سرعت طی کرده بود گرفت. پخش مارش پیروزی از 
رادیو هنگام اعالم خبر پیروزی های رزمندگان در جبهه ها و نوای ممد 
نبودی ببینی در زمان فتح خرمشهر با صدای غالم کویتی پور نمونه هایی 
و  آنتن صدا  از  و خون  آتش  روزهای  در  که  آثار هستند  این دست  از 
سیما پخش شدند. شاید سفر اعضای ارکستر سمفونیک تهران به مناطق 
جنگی و اجرای برنامه برای رزمندگان و مردم جنگ  زده یکی از مهم ترین 

رویدادهای موسیقی آن دوران باشد.
در اوایل دوران جنگ به دلیل مهاجرت بسیاری از هنرمندان موسیقی و 
همچنین شرایط اجتماعی آن دوران موسیقی مجال فعالیت پیدا نکرد 
و جز مواردی اندک آن هم در ژانر سنتی امکان فعالیت گسترده وجود 
موفق  دوران  آن  در  که  بود  اندک، چاووش  موارد  این  از  یکی  نداشت. 
شده بود به فعالیت موسیقی خود ادامه دهد. این گروه به مرور به واسطه 
حمایت نشدن از آن تقریبا منحل شد. به اعتقاد برخی از صاحب نظران 
اگر فعالیت گروه چاووش ادامه می یافت این گروه در ساخت آثار فاخر و 

موسیقی در میدان جنگ



ماندگار در دوران دفاع مقدس عمال به توفیقی بی سابقه دست می یافت.
امروز با نگاهی به تاریخ موسیقی در دوران دفاع مقدس آثاری را خواهیم 
یافت که هم در آن دوران به خوبی از انجام وظیفه خود سربلند بیرون 
آمدند و امروز نیز در فهرست آثار ماندگار موسیقی حماسی ایران قرار 
گرفته اند. قطعه خلبانان ملوانان با صدای جمشید نجفی و آهنگسازی 
با  برنجیان، کجایید ای شهیدان خدایی ساخته هوشنگ کامکار  فیروز 
شده  بازخوانی  ناظری  شهرام  صدای  با  بعد ها  که  کامکار  بیژن  صدای 
قطعه  هشت صد  از  بیش  اجرای  گرفت،  قرار  بین المللی  اقبال  مورد  و 
بر  تسلط ستودنی  بر  قره باغی که خود عالوه  اسفندیار  توسط  حماسی 
آواز کالسیک یا اپرا دانش آموخته رشته موسیقی نظامی است، مجموعه 
نینوا با صدای حسام الدین سراج )با سمفونی نینوا ساخته حسین علیزاده 
اشتباه نشود( تنها نمونه هایی از نقش بسزا و ماندگار هنرمندان موسیقی 

در دوران دفاع مقدس است.
کاروان شهید اثری است با شعری از محمد ذکایی که شهرام ناظری روی 
آهنگی در مقام شوشتری از محمدرضا لطفی خوانده است. آن چنان که 
از روایت شهرام ناظری برمی آید، خط ملودی اولیه این اثر را او زمانی 
سرود که تحت تاثیر درگذشت یکی از بستگان نزدیکش قرار گرفت که 
عراق کشته  و  ایران  اول جنگ  روزهای  در  کرمانشاه  مرزی  منطقه  در 
شده بود. به گفته آقای ناظری دوستی بسیار زیادش سبب شد تا خود 
به مراسم تشییع پیکرش برود و همان جا تشبیه این تشییع به کاروان 
شهید را با ملودی در ذهن بیاورد. بعد از بازگشت به تهران در نشستی با 
هوشنگ ابتهاج و محمدرضا لطفی ماجرا را تعریف می کند که بالفاصله 
روزها  آن  در  ذکایی  محمد  که  شعری  روی  ملودی  گسترش  با  لطفی 
شهید  کاروان  بر  عالوه  می کند.  خواندن  آماده  را  قطعه  این  می سراید، 
که در آلبوم چاووش هشت منتشر شد، آواز شوشتری این آلبوم نیز به 
گونه ای می تواند مرتبط با فضای جنگ باشد. به خصوص که در مثنوی 
بانگ نی سروده هوشنگ ابتهاج سایه اشاراتی به رفتن افراد به جنگ و 

کشته شدن و برنگشتن شده است.
کجایید ای شهیدان خدایی" قطعه ای  است روی غزل معروف موالنا در 
دیوان شمس در دستگاه ماهور که هوشنگ کامکار در سال ۱۳۵۸آن را 
ساخت و ارکستر سمفونیک تهران به رهبری حشمت سنجری اجرایش 
کرد. قطعه کجایید ای شهیدان خدایی ماجرای حاشیه ای پرسر و صدایی 
هم به دنبال داشت. بعد از گذشت سه دهه هوشنگ کامکار در نشست 
نقد و بررسی اثر تازه اش )پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه( که آذرماه 
سال ۱۳۹۰ در تهران برگزار شد، از صدا و سیما انتقاد کرد که بی اجازه 

او این اثر را پخش می کند.
حادثه  با  مخاطبان  را  علیزاده  حسین  نینوای  ارکسترال  قطعه  چه  اگر 
نینوای امام سوم شیعیان پیوند زد ه اند، اما خود علیزاده در گفت وگوهای 
مختلف )از جمله در یک فیلم ساخته شده در شبکه بی بی سی فارسی( 
جنگ  خون  و  آتش  روزهای  فضای  در  قطعه  این  که  کرده است  اشاره 
ساخته شد. از قرار به علیزاده پیشنهاداتی برای ساخت اثری درباره جنگ 
شد اما او، آن پیشنهادها را رد کرده است. "او بر این باور است که در آن 
دوره، خیلی ها مسائل هیجان برانگیز جنگ را دیدند؛ اما او جنایت دشمن 

را می دید و نینوا را مربوط به حس و حال آن زمان می داند."
در میان قطعات بی کالم  مرتبط با جنگ باید از سمفونی خرمشهر مجید 
انتظامی به عنوان شناخته شده ترین  کار در این ژانر یاد کرد. او این قطعه 
را با الهام از برخی از نغمات موسیقی جنوب ایران، به خصوص منطقه 
بوشهر ساخت و از برخی از سازهای کوبه ای این منطقه همانند سنج و 
دمام نیز بهره گرفت. بهره گیری از ملودی های منطقه جنوب ایران و نیز 
خالقیتی که انتظامی در خلق ملودی های شنیدنی داشت به همراه توجه 
دستگاه دولتی موسیقی به آثاری از این دست، سبب شد تا کار بارها به 

صحنه برود.
مطالب مذکور خالصه ای بود از یادداشت های پیرامون موسیقی در دوران 

جنگ در ایرنا و بی بی سی.
https://www.irna.ir/
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گام به گام
تفسیر نقاشی کودکان)2( 

خانه ها در تفسیر نقاشی کودکان
به خاطر داشته باشید که تئوری های زیادی در مورد منظور کودک 

از کشیدن خانه و سایر چیزهای اطراف آن مانند:
رنگین کمان  و خورشید وجود دارد، هیچ شکی نیست که خانه یکی 

از اولین طرح هایی است که ما آن را کشیده ایم.
هاستینگز می گوید: به طور کلی من احساس می کنم وقتی که یک 
کودک خانه ای می کشد در واقع نشانگر دیدگاهش نسبت به زندگی 

در خانه شان است.

نوع کشیدن خانه
خانه ها ممکن است مستحکم و منظم کشیده باشند اما کودکی که 
تجربه منفی با خانواده اش دارد خانه را به شکل یک زندان نقاشی 
می کند.وقتی که بزرگ تر می شود، جزئیات بیشتری را به خانه اضافه 

می کند و در نهایت خانه ای سه بعدی را می کشد.
مثلث  یک  سقفش  برای  و  مربع  خانه  پایین  برای  ساله   ۶ کودک 
می کشد در حالی که یک نوجوان ترجیح می دهد سبک خاص خود 
را از خانه داشته باشد و به صورت سه بعدی آن را ترسیم نماید به 

شکلی که آن سوی خانه را هم نمایش دهد.

دقت در نقاشی خانه
رشد  عاطفی  نظر  از  می کشند  دوبعدی  خانه های  که  نوجوانانی 

نکرده اند و ممکن است دچار اختالل روانی شوند.
اگر به دقت به تصویر خانه ای که فرزندتان کشیده توجه کنید، تعداد 

پنجره ها )یا نبود آنها( اطالعات بیشتری را نشان می دهد.
اما  می دهد  نشان  را  افراد  با  ارتباط  بازبودن  نامرتب،  پنجره  چند 

می تواند نشانگر نیاز برای دیده شدن توسط سایرین باشد.
تعامالت  و  می کنند  برقرار  ارتباط  راحت تر  دیگران  با  که  کودکانی 
می کشند  پیاده رو  یک  خانه  در  جلوی  در  دارند،  سالمی  اجتماعی 
درحالی که کودکان گوشه گیر چنین چیزی را نقاشی نمی کنند. هر 
دیدگاه  نشانگر  شود  اضافه  خانه  به  بیشتری  معمولی  جزئیات  چه 

مثبت نسبت به خانه و خانواده است.

خورشید در نقاشی کودکان
کشیدن یک خورشید زرد که لبخند می زند به معنی شادی، رضایت 

از بودن است اما تمام خورشیدها این پیام را ندارند.
معموال کودکان نقاشی های خود را توضیح می دهند بنابراین می توان 

از آنها در مورد معانی نقاشی ها سوال کرد.
به طور کلی تصویر خورشید کامل، شادبودن کودک و دیدگاه مثبت 

او به جهان را نشان می دهد.یک خورشید نیمه که در گوشه باالی نقاشی 
ابری  آسمان  در  که  خورشیدی  است.  نگرانی  نشانگر  می شود  کشیده 

کشیده می شود نشانگر افسردگی و احساس ناامیدی است.

رنگین کمان در نقاشی کودکان
پیام های  چندرنگ  رنگین کمان های  می گوید  هاستینگز  خوب:  خبر 

مثبتی هستند و دیدگاه های مثبت کودکان را نشان می دهند.

تصاویر درهم ریخته اعضای خانواده
با  که  هستیم  خانواده  اعضای  شاهد  کودکان  نقاشی های  در  معموال 
مادر  یا  پدر  وقتی  اما  گرفته اند.  را  یکدیگر  شاد دست های  صورت هایی 
در درون یک قالب یا غرق شدن در استخر شنا یا میز آشپزخانه کشیده 
اعضای  کشیدن  است.  آزاردهنده  بسیار  تصویر  این  شک  بدون  شوند، 
خانواده در چنین وضعیت هایی می تواند بسیار آزار دهنده باشد و باید به 

آن توجه کرد.
کودک ممکن است عضو خانواده را بر روی آتش ببیند یا در حالی که 
غرق می شود زیرا به تازگی یک برنامه تلویزیونی یا فیلمی را دیده که 
چنین صحنه ای را نمایش داده است. ممکن است نشانگر میزان اضطراب 
چنین  باشد.  خانواده  عضو  آن  دادن  دست  از  ترس  خاطر  به  کودک 
نقاشی هایی معموال با کابوس های شبانه و احساس بد نسبت به آن عضو 
از خانواده همراه است و کشیدن حوادث غم انگیز نماد تکمیل آرزوهای 

کودک است.
مجددا اینجاست که باید از او در مورد نقاشی که کشیده پرسید.

ترتیب خانواده در نقاشی کودک
یک کودک اغلب اعضای خانواده را به ترتیبی خاص می کشد و ممکن 
است خود را نزدیک به کسی بکشد که بیشترین وابستگی عاطفی را به 

او دارد.
نقاشی  خانواده  اعضای  برای  متفاوتی  صورت  حاالت  است  ممکن  آنها 

کنند که نشان می دهد در نظر آنها آن فرد بیشتر اوقات چگونه است.
ممکن است از اندازه برای نشان دادن درجه اهمیت افراد در زندگی شان 
بیشترین  اینکه  یا  است  فرد  مهم ترین  فرد  بزرگ ترین  کنند.  استفاده 

تسلط را دارد.

نقاشی های همراه با جزئیات زیاد
دیدگاه  ببرد،  کار  به  نقاشی اش  در  را  بیشتری  جزئیات  کودک  چه  هر 
و  عینک  با  را  برادرش  مثال  برای  داشت.  خواهد  بیشتری  فردگرایی 
این  نقاشی می کند و  بلندی پوشیده  پیراهن  را در حالی که  خواهرش 
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اساس دیدگاهش را تشکیل می دهد. موقعیت اعضای خانواده در تصویر 
نیز نشانگر نزدیکی با آنهاست، اگر خانواده با هم و خوشحال باشند، در 

کنار کشیده می شوند.

استفاده بیش از حد از یک رنگ
ممکن است از دیدن رنگ سیاه در تمامی نقاشی های فرزند ۵ ساله تان 
احساس نگرانی کنید. استفاده زیاد یا تمایل به یک رنگ خاص اطالعات 

زیادی در مورد حالت مسلط روانی او می دهد.
رنگ آبی نشانگر افسردگی، قرمز عصبانیت است اما همیشه چنین نیست.
بعضی بچه ها یک رنگ را ترجیح می دهند و از آن برای جایگزین کردن 
مجاز  صورتی  در  نگرانی  می کنند.  استفاده  دیگر  طبیعی  رنگ های 
سایه های  در  ویژه  به  شوید  تک رنگ  نقاشی های  متوجه  شما  که  است 
سایر  یا  عصبی  اختالالت  کوررنگی،  به  مربوط  موضوع  این  خاکستری. 

مشکالت روان شناسی است.

ترسیم یک حفره
زمینه  در  کرده  تجربه  تازگی  به  را  نزدیکان  از  یکی  مرگ  که  کودکی 
نقاشی خود یک حفره می کشد وخود را در حالی که آن را پر می کند 
یا در حال کندن آن چاله ترسیم می کند. موقعیت اعضای خانواده در 
او و نحوه  اطراف این گودال نشانگر نزدیک ترین شخص در خانواده به 

کنارآمدنش با این مصیبت است.
تنهایی  احساس  بسیار  شده  کشیده  تصویر  در  تنهایی  به  که  کودکی 

می کند.

این نقاشی ها چه احساساتی را منعکس می کنند؟
برداشت  کودکان  نقاشی  از  می توان  را  زیادی  عواطف  و  احساسات 
کرد اما قرار نیست که هر عنصری منعکس کننده یک عاطفه باشد 
مگر اینکه خود کودک برایتان توضیح دهد. با این حال نکاتی وجود 
دارد که محققان بر اساس آنها احساس واقعی کودک را شناسایی 

می کنند.
به مثال های زیر توجه کنید:

تقارن  عدم  و  گردن  بدون  بزرگ،  تصاویر  پیش رانشی:  کودک 
اعضای بدن

کودک مضطرب: ابرها، باران، پرنده های در حال پرواز، عدم چشم 
بر روی صورت ها

کودک خجالتی: تصاویر کوچک، بدون بینی یا دهان، صورت های 
الغر و دست های نزدیک به بدن

و  دراز  دست های  بزرگ،  دندان های  و  دست ها  عصبانی:  کودک 
چشم های بسته

و  دست  بدون  باریک،  سرهای  غول آسا،  تصاویر  بیمناک:  کودک 
صورت های کج

https://pouyaandish.com/



آشنایی با پوست

مینا رحیمی - لیدا رحیمی )مدرسین فنی و حرفه ای(

افزایش سن بر هر بخشی از بدن اثر می گذارد، از جمله بر پوست صورت؛ هرچه سن باالتر می رود و تجربه و خرد آدم بیشتر می شود تغییراتی که در ظاهر 
بیرونی رخ می دهد افزایش می یابد؛ تغییراتی که بیش از همه در پوست پیشانی قابل مشاهده است. چند تغییر رایج با افزایش سن در پوست صورت ما 

رخ می دهد که البته برخی از آنها آشناتر و آشکارترند، پیشانی با پس رفتن خط رویش مو وسیع می شود. 

همچنین تغییرات ساختاری نیز در پشت صحنه رخ می دهد. هنگامی که جوان هستید چربی در صورتتان به شکل یکنواخت توزیع می شود و برخی 
از تجمعات چربی در اینجا و آنجای صورت در پیشانی، گیجگاه، گونه ها و نواحی دور دهان و چشم وجود دارد. با افزایش سن، حجم این چربی کاهش 
می یابد، بیرون می زند و به سمت پایین می افتد؛ بنابراین خطوط چهره که قبال گرد بودند، ممکن است فرورفته شوند و پوست که نرم و کشیده بود، شل 
و آویزان شود. در عین حال، چربی در سایر بخش های صورت، به خصوص نیمه پایینی صورت و اطراف چانه و گردن جمع می شود و فرد به اصطالح 

غبغب پیدا می کند. 

البته چین و چروک هم درصورت پدیدار خواهد شد. چین و چروک های عمیق، آنهایی که در پیشانی و میان دو ابرو ایجاد می شوند »خطوط عاطفی« نام 
دارند. این خطوط، محصول انقباض و برآمدگی عضالت صورت  هستند و در نهایت روی پوست شیار ایجاد می کنند. سایر چین های صورت ممکن است 
عمیق تر هم بشوند؛ چرا که چربی اطراف آنها کاهش پیدا می کند و جابه جا می شوند. چین و چروک های ریزتر صورت ناشی از آسیب نور خورشید، سیگار 

کشیدن و تحلیل رفتن طبیعی اجزای پوست هستند که در شرایط معمول پوست را ضخیم و انعطاف پذیر نگاه می دارند.

تاثیر افزایش سن بر پوست صورت
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راز زیبایی زنان کشورهای مختلف)2(

کفیر و تاثیر آن بر زیبایی زنان از روسیه
این  سنتی  زنان  اکثر  دارند.  جوانی  و  شاداب  صورت های  روسیه  مردم 
هستند  معتقد  و  نداشته  آرایشی  وسایل  از  استفاده  به  عالقه ای  کشور 
دلیل زیبایی پوست شان نوشیدن روزانه کفیر است. کفیر نوعی نوشیدنی 
پرکالری و غنی از باکتری های پروبیوتیک، کلسیم، پروتئین، ویتامین ها 
داده  نشان  فراوان  بررسی های  است.  ریزمغذی ها  و   B ویتامین  ویژه  به 
مصرف کفیر سبب هضم بهتر مواد غذایی می شود و همین موضوع بر 

طراوت و زیبایی پوست اثر می گذارد.
 

شیره گیاه برای زیبایی زنان در نیجریه
تا  سنگال  از  آفریقایی  کشور   ۲۰ در  که  درخت  نوعی  از  نیجریه ای ها 
سودان رشد می کند و ساحل نام دارد، روغنی می گیرند به نام کارتید 
که از آن هم به عنوان یک ماده غذایی و هم کرم مرطوب کننده پوست 
می تواند  شیره  این  آفریقا  سنتی  اطبای  گفته  طبق  می کنند.  استفاده 
انواع ناراحتی های پوستی از جمله اگزما و آکنه را برطرف کرده و برای 
سرماخوردگی نیز بسیار مفید است. مردم نیجریه میوه درخت ساحل را 
جمع می کنند و بعد از خشک شدن آن را می جوشانند. روغنی که روی 
مواد  از  این روغن غنی  و معتقدند  را جمع می کنند  سطح آب می آید 

طبیعی ضدحشره است.
در ضمن خواص ضدالتهابی و ضد میکروبی هم دارد. مردم نیجریه حین 
خود  بینی  اطراف  به  را  روغن  این  بینی  شدن  گریپ  و  سرماخوردگی 
می مالند و در صورت داشتن گلودرد آن را می خورند و برای زیباتر شدن 

و مرطوب نگه داشتن پوست شان روی بدن می مالند.

خوش بویی و معطر بودن از ژاپن
از جمله شیوه های زیبایی که مردم ژاپن به آن عالقه بسیاری دارند حمام 
ژاپنی ها معتقدند حمام کردن  با گیاهان و عرقیات معطر است.  کردن 
را هم پاک می کند.  بلکه روح  تنها جسم  نه  نوعی مدیتیشن است که 
به همین دلیل اکثر ژاپنی ها هر شب قبل از خوابیدن دوش می گیرند. 

و  داده  ماساژ  برس دسته بلند  به کمک یک  را  بدن خود  ابتدا  آنها 
ناپاکی را بیرون می کشند و در نهایت با آب ولرم خود را شست و 
شو می دهند. بعد وان را با آب داغ پر کرده و در آن گل و برگ های 
پاک  پوستشان  و  خوشبو  بدن شان  که  آن  برای  و  می ریزند  معطر 
شود مدتی در آن می خوابند. این کار سبب طراوت اپیدرم و شادابی 

پوست آنها می شود.
 

آواکادو برای زیبایی پوست در برزیل
برزیلی ها مدت ها است از گیاه آواکادو هم به عنوان یک ماده غذایی 
کرم  و  شامپو  صورت،  ماسک  آن  از  و  کرده  استفاده  زیبایی  هم  و 
میالد  از  قبل  از ۵۰۰ سال  گیاه  این  می کنند.  تهیه  مرطوب کننده 
از  مملو  و  می شده است  کشت  آمریکایی  التین  مناطق  در  مسیح 
شامل  متفاوت  ریزمغذی  نوع   ۲۰ و  غیراشباع  مونوی  چربی های 

ویتامین های E. A. C. B6، روی، آهن و پتاسیم است.
و  التهاب ها  خون،  کلسترول  کاهش  سبب  آواکادو  چربی  مصرف 
است.  سلولی  بازسازی  محرک  و  می شود  انسولین  ترشح  کاهش 
و روی  با شیر و شکر مخلوط می کنند  را  این گیاه  میوه  برزیلی ها 
مایع سبب روشن  این  نوشیدن  معتقدند  پوستشان می مالند. حتی 

شدن پوست به ویژه پوست های سیاه می شود.
 

حمام پا و زیبایی پا برای آلمانی ها مهم است
آلمانی ها توجه بسیاری زیادی به حمام پا دارند. برخالف کانادایی ها 
که به زیبایی پاهایشان اهمیتی نمی دهند، آلمانی ها توجه بسیاری به 
این موضوع دارند و هرشب سعی می کنند برای ۲۰ دقیقه پاهایشان 
را در حمامی از آب ولرم و نمک و روغن های گیاهی قرار دهند. بعد 
پاها را با سنگ پا ماساژ می دهند و از یک کرم مرطوب کننده استفاده 

می کنند.

ماهنامه بهداشت و سالمت
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پیتزا یکی از غذاهای سنتی کشور ایتالیا محسوب می شود که شامل 
رویه  در  پنیر  و  گوجه  سس  از  پوششی  و  کف  در  نان  از  الیه ای 
است. اولین بار دستور پخت پیتزا در قرن دهم میالدی، در یکی از 
شهرهای جنوبی ایتالیا با نام گائتا، ثبت شد. در طول قرن ها پیتزا از 
قلمروی اختصاصی ایتالیا خارج و بنا بر ذائقه های بومی در شکل های 
بین المللی  انواع  از  تعدادی  بررسی  به  زیر  در  شد.  عرضه  متفاوتی 

پیتزاها می پردازیم که به همان خوشمزگی پیتزای ایتالیایی است.

1. الهماجون، ترکیه
الهماجون از الیه   نازکی نان تشکیل می شود که با الیه ای خوشمزه از 
مواد پوشیده شده است. مواد رویه  این پیتزا شامل گوشت چرخ کرده، 
گوجه خردشده، پیاز و برخی سبزیجات معطر است. الهماجون به 
به  یا میان وعده  نوعی اسنک  برشته مصرف می شود و  ترد و  شکل 
نان پزی های  و  کافه ها  در  را  غذا  این  می توانید  شما  می رود.  شمار 

سراسر ترکیه پیدا کنید.

اگر می خواهید مسافر ترکیه شوید، ما به شما در انتخاب بهترین تور 
کمک می کنیم؛ برای انتخاب تورهای ترکیه و تور استانبول، می توانید 
به کمک کجارو تورهای آژانس های همکار را مشاهده و قیمت آنها 
را مقایسه کنید؛ ما این امکان را فراهم کرده ایم تا بتوانید به  راحتی 
و در کمترین زمان، سفرتان را ارزان تر از همه جا برنامه ریزی کنید.

2. النگوس، مجارستان
پایه این پیتزا نانی است که در روغن داغ سرخ می شود و رویه آن 
انواعی از خوراکی های شیرین یا شور است. محبوب ترین نوع النگوس 
در مجارستان، رویه ای از خامه ترش، کره سیر و پنیر رنده شده دارد.

3. پیتزای شهر اولد فورج، آمریکا
شهر اولد فورج در شمال  شرقی پنسیلوانیا، در کشور آمریکا قرار دارد 
که پیشتر محل زندگی معدنچیان بوده است. این روزها پیتزای این 
شهر با پیتزای بی نظیر هامبل در نیویورک رقابت می کند. »پیتزای 
سفید« شهر اولد فورج، شکلی مربعی دارد و در سینی پخت می شود. 
پنیری  نان،  خمیر  وسط  در  و  است  ترد  و  برشته  نان  سمت  دو 
چسبناک ریخته می شود. در پایان و پیش از پخت نیز، مقدار کمی 

از سبزی های معطر را روی پیتزا می پاشند.

4. پیده، ترکیه
نوعی  می شود،  تلفظ  پیدی  صورت  به  انگلیسی  زبان  در  که  پیده 
پیتزا با نانی قایقی شکل است. به نظر می رسد که قدمت این پیتزا به 
زمان سلطنت عثمانی ها برمی گردد. آنچه این پیتزا را هیجان انگیزتر 

می کند، شباهت آن به پیتزای ایتالیایی در استفاده از مواد رویه است. 
پنیر،  گوشت،  مانند  از خوراکی ها  متنوعی  انواع  می توان  پیده  رویه   در 
تخم مرغ و سبزیجات مختلف را دید. شما می توانید پیده را از هرجایی در 

ترکیه تهیه و به عنوان اسنک یا میان وعده نوش جان کنید.

۵. پیتزای دیترویت، آمریکا
با  فراموش نشدنی؛  و  بهشتی  با طعمی  و مستطیلی شکل  قطور  پیتزایی 
پیتزای مخصوص دیترویت آشنا شوید. نان این خمیر قطر زیادی دارد 
که از سمت پایین کامال برشته و ترد می شود و بر خالف دستور پخت 
سنتی پیتزا، قطعه های پنیر خامه ای را پیش از سس گوجه روی خمیر 
با  است،  نیز  آن  قدیمی ترین  که  دیترویتی  پیتزای  بهترین  می ریزند. 
تعدادی از حلقه های پپرونی در الیه باالیی عرضه می شود. انواع متفاوت 

دیگری از این پیتزا نیز برای سالیق متنوع وجود دارد.

۶. زاپیکانکا، لهستان
زاپیکانکای لهستان نمونه  خوشمزه تری از پیتزای نان فرانسوی است که 
برای درست کردن  می آید.  نظر  به  پیچیده نشده  و  روباز  ساندویچ  مانند 
قارچ  و  پنیر  با  را  آن  روی  ببرید،  وسط  از  را  باگت  نان  یک  زاپیکانکا، 
بپوشانید و سپس در فر برشته کنید. به محض خروج این غذا از فر، کمی 

از سس کچاپ لهستانی را روی آن بریزید.

7. خاچاپوری، گرجستان
در گرجستان، ترکیبی خوشمزه و لذیذ از نان و پنیر تبدیل به غذایی 
سنتی شده است: خاچاپوری. در پخت این نان، خمیر را به شکل قایق 
با پنیر و گاهی تخم مرغ پر می کنند و سپس  درمی آورند، درون آن را 
می پزند. هنگام خوردن خاچاپوری، باید تکه ای از نان را از کناره ها بکنید 

و درون مواد چسبناک وسط فرو کنید.

را  آن  خوشمزه  غذاهای  و  کنید  سفر  گرجستان  به  دارید  دوست  اگر 
امتحان کنید، با کمک کجارو می توانید بهترین تور گرجستان را جست و 
جو کنید. آفر های ارائه شده، از معتبرترین آژانس های گردشگری هستند. 
با توجه به قیمت و شرایطی که مد نظر دارید، می توانید ارزان ترین تور 

را انتخاب کنید.

۸. پاسترمایلیا، مقدونیه
نانی بیضی شکل با رویه ای از زرده  تخم مرغ و قطعات گوشت، پاسترمایلیا 
دارد،  شباهت  ترکی  پیده  به  که  ساده  غذای  این  می دهد.  تشکیل  را 
بین مردم مقدونیه از محبوبیت خاصی برخودار است. حتی در یکی از 
شهرهای کوچک این کشور، فستیوالی ساالنه در بزرگداشت این پیتزای 

بومی برگزار می شود.

عجیب ترین پیتزاها در جهان



۹. پیتزای کباب، سوئد
اسم این خوراکی سو ئدی به اندازه مواد به کار رفته در رویه آن عجیب 
خامه ای  ماست  و سس  کبابی  گوشت  تند،  فلفل  گوجه،  نیست. سس 
مواد رویه پیتزای کباب را تشکیل می دهند. اگر به میزان گلوتن حساس 
هستید، دکه های پیتزافروشی در سوئد مقداری سیب زمینی سرخ کرده 

نیز در کنار پیتزا سرو می کنند.

10. پیتزای نیو هاون، آمریکا
هرچند بر سر انتخاب بهترین پیتزافروشی در نیوهاون جر و بحث های 
زیادی درگرفته است؛ اما یک واقعیت انکارناپذیر در مورد آن وجود دارد: 
این پیتزا که در میان  از مائده های زمینی است.  پیتزای نیوهاون یکی 
بومی ها با نام »آپیتزا« شناخته می شود، از نانی برشته و نازک تشکیل 
شده است که رویه آن می تواند از ترکیب ساده گوجه، سیر و پارمزان تا 

ترکیب سفید رنگ آویشن، سیر، پنیر و صدف تغییر کند.

11. ماناکیش، لبنان
ماناکیش در لبنان، صبحانه  ورزشکاران است و در رستوران ها، دکه های 
فروش غذا و آشپزخانه های غذای خانگی ارائه می شود. این پیتزای لبنانی 
با کمی روغن زیتون و گیاه  نانی گرد و مسطح تشکیل می شود که  از 
رویه های  با  را  ماناکیش  می توانید  شما  شده است.  پوشیده  زعتر  عربی 

متفاوت دیگری مانند گوشت چرخ کرده یا پنیر نیز پیدا کنید.

12. پیساالدیر، فرانسه
دوستداران ماهی، عاشق این تارت قطور و معروف جنوب فرانسه هستند. 
پیساالدیر نانی قطور را در پایه دارد که روی آن را با پیاز کاراملی شده، 

نان  به  نزدیک  طعمی  پیساالدیر  پوشانیده اند.  آنچوی  ماهی  و  زیتون 
فوکاچای ایتالیا دارد، تنها کمی شورتر و البته خیلی خوشمزه تر از آن 

است.

13. پیتزای بورک، اسلوونی
هرچند که پیتزای بورک اسلوونی زیاد به پیتزا شبیه نیست؛ اما مواد به 
کار رفته در آن و اسمی که یدک می کشد، آن را در این لیست جا داده 
است. بورک نوعی پای با خمیر الیه الیه است که در سراسر کشورهای 
ارتقا داده شده و  لیوبلیانا، کیفیت بورک ها  اما در  بالکان پیدا می شود؛ 
درون آنها را با موادی مانند سس گوجه، پنیر، ژامبون و قارچ پر کرده اند. 
بورک های لیوبلیانا به کالزون های ایتالیایی شبیه است که خمیری کره ای 

و الیه الیه دارند.

14. کوکا دی رکاپته، اسپانیا
پیتزا  این  را تصور کنید، هرگز سراغ  پنیر  پیتزای بدون  اگر نمی توانید 
این  اما  یافت می شود؛  اسپانیا  در سراسر  متفاوت  انواع  در  کوکا  نروید. 
و  ماهی  با  که  است  یافته  تشکیل  تخمیرشده  خمیری  از  کوکا  نمونه  

سبزیجات مدیترانه ای پوشیده می شود.

1۵. پیتزای سبک سنت لوئیس، آمریکا
این پیتزا یکی از معدود پیتزاهای لیست ما است که در آن مایه خمیر 
دارد.  شکننده  و  نازک  برشته،  نانی  نتیجه  در  و  نمی رود  کار  به  ترش 
پیتزاهای سنت لوئیس همیشه با سس گوجه و نوعی پنیر آمریکایی به 
نام پروول پوشیده می شوند و شما می توانید مواد دیگری را نیز برای رویه  
پیتزای خود انتخاب کنید. این پیتزا به جای برش های مثلثی، در شکل 

مربع عرضه می شود تا خوردن آن آسان تر باشد.
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1۶. اوکونومیاکی، ژاپن
اوکونومیاکی ژاپن در واقع یک پنکک بزرگ و شور است؛ اما از آنجا 
که مواد آن روی سطح پنکک ریخته  می شود، با نام پیتزای ژاپنی 
و  پیاز  کلم،  تخم مرغ،  آرد،  از  ترکیبی  پنکک  خمیر  دارد.  شهرت 
تعدادی از مواد شورمزه دیگر است. سپس خمیر آماده را روی گریل 
داغ می پزند و با سس، تکه های کوچکی از جلبک دریایی و زنجبیل 

شور می پوشانند.

17. مسخن، فلسطین
با  همیشه  فلسطین  مسخن  لیست،  این  پیتزاهای  تمام  برخالف 
گوشت سرو می شود. گوشت مورد استفاده در این پیتزای فلسطینی، 
با  این دستور پخت، مرغ  با استخوان است. در  بیشتر گوشت مرغ 
سماق، پیاز و دانه های کاج پخته می شود و نان تابون زیر آن نیز به 

اندازه مرغ ها خوشمزه است.

1۸. پیتزا به سبک اوهایو ولی، آمریکا
این پیتزا در اصل متعلق به شهرهای کناره  رودخانه  دستور پخت 
اوهایو است. پیتزای اوهایو پای  مربعی شکلی است که تنها با الیه ای 
نازک از سس گوجه، پنیر و گوشت پخته می شود. بالفاصله پس از 
را درون موزارالی رنده شده  از فر، برش های آن  پیتزا  بیرون آوردن 
هنگام  همزمان  را  سردی  و  داغی  از  حسی  کار  این  می برند.  فرو 

خوردن در دهان شما ایجاد می کند.

1۹. فوگازا، آرژانتین
فوگازای آرژانتین بیشتر به فوکاچا ایتالیایی شبیه است و پایه ای خمیری 
و کش دار دارد. این خوراکی خوشمزه با رویه ای از روغن زیتون، نمک، 
پیاز و آویشن پوشیده می شود و گاهی کمی پنیر پارمزان رنده شده نیز 
روی آن می ریزند. حواس تان باشد تا فوگازا را با فوگازتا اشتباه نگیرید. 
فوگازتا شبیه فوگازا است و تنها تفاوت  آنها به خاطر وجود پنیری است 

که در خمیر فوگازتا می ریزند.

20. پیتزای ایرانی، ایران
تعریفی  هر کس  برای  می تواند  که  است  متنوع  قدر  آن  ایرانی  پیتزای 
جداگانه داشته باشد؛ اما تنها جزو تغییرناپذیر آن خمیری برشته و ترد 
به همراه رویه ای از انواع زیاد و گوناگون خوراکی ها است. از جمله مواد 
انواع  پیاز،  زیتون،  به  ایرانی می توان  پیتزای  رفته در الیه رویی  به کار 
سبزیجات، کالباس، هات داگ، گوشت چرخ کرده، انواع ادویه، سس گوجه 

و پنیر اشاره کرد.
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گروه نویسندگان کنپارس

این مسیر جدید به دانشجویان فارغ التحصیل خارجی کمک می کند تا 
کسب و کار خود را شروع و اقامت دائم کانادا را کسب کنند.

مؤسسات  از  که  خارجی  دانشجویان  برای  مهاجرتی  جدید  برنامه  یک 
تحصیالت تکمیلی واجد شرایط در ساسکچوان فارغ التحصیل شده اند و 

مایل به شروع کار در این استان هستند، در نظر گرفته شده است.

این  از  دسامبر  سوم  در   ،)SINP( ساسکچوان  استانی  انتخاب  برنامه 
International Gradu- )برنامه در دسته بندی کارآفرینی و با عنوان 

ate Entrepreneur( رونمایی کرد.

برای   )Growth Plan( توسعه  طرح  راستای  در  جدید  برنامه  این 
مهاجران  افزایش  بر  تمرکز  هدف  با  و   ۲۰۳۰ تا   ۲۰۲۰ سال های 

ساسکچوان –در قالب نیروی متخصص یا کارآفرینی ایجاد شده است.

وزیر آموزش عالی استان نیز در این زمینه گفت که استراتژی آموزش 
بیشتر  جذب  هدف  با  ساسکچوان  استان  خارجی  دانشجویان  عالی 

دانشجویان خارجی به استان فعالیت خواهد کرد.

دسته بندی جدید مربوط به فارغ التحصیالن خارجی است که در مقاطع 
فوق دیپلم به باال و به صورت تمام وقت تحصیل داشته اند یا مدارکی از 

برنامه های تحصیلی حداقل ۲ ساله دارند.

آنهایی که در این برنامه پذیرفته می شوند می بایست بیزینس خود را در 
استان راه اندازی و به مدت حداقل یک سال مدیریت کنند و همچنین 
حداقل یک سوم سهام بیزینس مورد قبول را داشته باشند تا بتوانند برای 

اقامت دائم اقدام نمایند.

چه کسی واجد شرایط است؟
کارآفرینان  دسته بندی  قالب  در  استانی  برنامه  پذیرش  متقاضیان 

فارغ التحصیل خارجی می بایست واجد شرایط زیر باشند:

داشتن حداقل 21 سال سن

- کامل کردن دوره تحصیالت تکمیلی یا دیپلم در ساسکچوان -با حداقل 
دو سال دوره آموزش- از یک موسسه واجد شرایط.

- داشتن اجازه کار پس از فارغ التحصیلی )PGWP( معتبر که حداقل 

دو سال از اعتبار آن باقی مانده باشد.

- سکونت در استان ساسکچوان، طی مدت تحصیل

- داشتن مدرک زبان با سی ال بی ۷

متوسطه در  از  پس  موسسه دانشگاهی  یک  فارغ التحصیل   -
ساسکچوان باشد که توسط دولت فدرال کانادا به عنوان یک موسسه 

آموزشی شناخته شده معرفی شده است.

واجد  دانشگاهی  سریع  برنامه های  و  دور  راه  از  آموزش  برنامه های 
شرایط این جریان نیستند.

نحوه تقاضا
کارآفرینان  از طریق دسته بندی  روند درخواست   در   چهار مرحله 

فارغ التحصیل خارجی وجود دارد:

خود  عالقه مندی  ابراز  باید  ابتدا  افراد  عالقه مندی:  ابراز  ارائه 
)EOI( را به SINP ارسال کنند. داوطلبان واجد شرایط بر اساس 
وارد  و  می کنند  کسب  نمره  عالقه مندی  ابراز  امتیازبندی  جدول 

استخر رقابتی می شوند.

استخر  از  بیشتر،  امتیازبندی  با  متقاضیان  به درخواست:  دعوت 
 SINP انتخاب می شوند. متقاضیانی که مرحله ارزیابی EOI رقابتی
 )BEP( را پشت سر می گذارند، باید بر اساس طرح تاسیس تجارت
ارائه شده خود، یک توافق نامه عملکرد تجاری )BPA( امضا کنند.

راه اندازی کسب و کار: افرادی که در PGWP )برنامه مجوز کار 
پس از فارغ التحصیلی( معتبر تأیید شدند، مشاغل پیشنهادی خود را 
به طور فعال اداره خواهند کرد. آنها باید شرکت خود را طبق شرایط 
مندرج در BPA خود تأسیس کنند و پیش از انقضا PGWP باید 

الزامات توافق نامه امضا شده را برآورده کنند.

انتخاب افراد برای ارائه درخواست اقامت دائم: پس از رعایت 
شرایط توافق نامه، متقاضیان می توانند از طریق برنامه استانی برای 
اقامت دائم اقدام کنند. نکته قابل توجه آن است که اگر متقاضیان 
دریافت  از  قبل  و  دائم  اقامت  درخواست  ارائه  نامه  دریافت  از  پس 
یا بفروشند، تقاضای آنها باطل  اقامت دائم، مشاغل خود را ببندند 

خواهد شد.

دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه های ساسکچوان، امکان کارآفرینی و دریافت 
اقامت در این استان را دارند
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با اینکه قصد و نیتی که پشت ایده مهربانی کردن تصادفی وجود دارد، 
ایده ای فوق العاده است، اما ممکن است سوءتعبیراتی ایجاد کند. این 
دریافت کننده  است  ممکن  که  می شود  ناشی  آنجا  از  سوءتفاهمات 
این مهربانی تمایلی به آن نداشته باشد و اتفاقا این محبت ها موجب 
نگرانی یا بی اعتمادی او شود. بیشتر این به خاطر دنیای پر از شک و 
سوءظنی است که در آن زندگی می کنیم نه ذات مهربانی کردن. اگر 
مشکل اینجا باشد واقعا جای خجالت است ولی چاره کار این نیست 
که این دسته مهربانی کردن ها را کنار بگذارید. درمقابل باید تعداد 

بیشتری از ما و به دفعات بیشتر این کار را بکنیم.
سخاوتمند باشید. به کسانی که دوستشان دارید ببخشید؛ به کسانی 
که دوستتان دارند ببخشید، به بیچاره ها و خوشبخت ها و حتی به 
آنهایی که دوستشان ندارید ببخشید. مطمئن باشید این بخشش ها 
ببخشید،  بیشتر  هرچه  داشت.  خواهد  برایتان  قابل توجهی  برگشت 

بیشتر به دست می آورید.
از خودخواهی که توسط فرد  "عملی عاری  مهربانی تصادفی یعنی 
انجام  دیگر  فردی  کردن  شاد  یا  کردن  کمک  منظور  به  افرادی  یا 
می گیرد... به طور کلی هیچ دلیلی جز آوردن لبخند بر لبان دیگران 

و شادتر کردن آنها ندارد".
شاید استفاده از واژه تصادفی کمی گمراه کننده است و شاید استفاده 
صورت  به  که  کاری  یعنی  باشد.  بهتر  ناگهانی  مثل  واژه هایی  از 
انجام  چیزی  برگشت  به  چشم داشت  بدون  آزادانه  و  خودبه خود 
می شود. مطمئنا چنین رفتاری زمینه داشتن جامعه ای سالم و شاد 
به همنوعان خود کمک  بی توقع  افراد  آن  فراهم می آورد که در  را 

می کنند.
علت  می گیرد؟  کارهایی  چنین  انجام  برای  را  ما  جلو  چیز  چه  اما 
تردید  و  شک  اعتمادبه نفس،  نداشتن  بی اعتمادی ها،  ناامنی ها،  آن 
به  تمایلی  که  می شود  باعث  هم  خصایص  همین  کمبودهاست.  و 
اگر  باشیم.  نداشته  هم  دیگران  تصادفی  مهربانی های  پذیرفتن 
برای  چیزی  که  کرد  خواهیم  تصور  کنیم،  بودن  بی ارزش  احساس 
اعتماد  باشیم،  نداشته  دوست  را  خودمان  اگر  نداریم؛  بخشیدن 
نمی کنیم که چرا کسی به ما محبت کرده است. می ترسیم که حتما 
کسی که محبتی کرده است در عوض آن چیزی از ما می خواهد یا 

انگیزه ای منفی دارد.
شد  خواهد  باعث  کنیم،  ناراحتی  احساس  سخاوتمندی  با  وقتی 
بتوانیم  وقتی  شویم.  خودمان  مشکالت  و  خودمان  درگیر  فقط  که 
زیبایی محبت کردن تصادفی را درک کنیم، از این پیله ای که به دور 
خودمان تنیده ایم بیرون خواهیم آمد و باعث خواهد شد که بتوانیم 

تمرکز را از روی خودمان برداشته و به سمت دیگران برویم.
بخشش و محبت تصادفی و ناگهانی بر آنهایی که در تماس با این عمل 
و افراد درگیر در آن قرار می گیرند هم تاثیری قابل توجه دارد. به عنوان 
مثال، آرتور روزنفیلد در صف استارباکس ایستاده بود. مرد پشت سر او 
بی صبر و عصبانی شده، مدام روی بوق می زد و بر سر آرتور و کارکنان 
عصبانی  کم کم  داشت  خودش  که  آرتور  می کشید.  فریاد  استارباکس 
می شد، سعی کرد خونسردی خود را حفظ کند و این حالت منفی  را به 
مثبت تبدیل کند به همین خاطر پول قهوه آن مرد را حساب کرده و به 
راه خود ادامه داد. وقتی آخر روز به خانه رسید، متوجه شد که زنجیره ای 
از بخشش ایجاد کرده است که نه تنها کل آن روز ادامه پیدا کرده بود، 
بلکه در اخبار عنوان شده و طی ۲۴ ساعت در کل دنیا پخش شده بود.

یادتان باشد هیچ مهربانی کوچک نیست. هر عملی موجی ایجاد می کند 
که انتهای منطقی ندارد.

آن  در  مهربانی  و  محبت  هیچ  که  کنید  تصور  را  دنیایی  می توانید  آیا 
وجود نداشته باشد؟ دنیایی که در آن همه فقط به فکر نیازهای خودشان 
باشند و دیگران را نادیده بگیرند. مطمئنا زندگی کردن در چنین جایی 
وحشتناک است زیرا واقعیت این است که ما نمی توانیم در دنیایی که در 

آن بخشش، محبت و مهربانی وجود ندارد زندگی کنیم.
مهربانی کردن تصادفی برای سالمت ما الزم است، زیرا این رفتارها ما 
که  است  این  واقعی  سخاوت  می کند.  آزاد  تنهایی  و  خودخواهی  از  را 
این مهمترین عمل  بازگشت و دریافت ببخشید.  از هرگونه  بدون توقع 
سخاوتمندی است زیرا بدون شرط، بدون وابستگی و آزادانه است. اینکه 
یا غریبه ها بکنیم، هیچ فرقی  این بخشش را در حق دوستان، خانواده 

ندارد.
کمی  مقدار  چه  اما  ندارید،  بخشیدن  برای  چیزی  که  کنید  فکر  شاید 
پول باشد و چه مقدار زیاد، یک فنجان چای باشد یا یک دسته گل هیچ 
فرقی نمی کند. ذات بخشیدن است که اهمیت دارد. همان طور که گاندی 
اینکه  اما  می رسد  نظر  به  بی اهمیت  می کنیم  که  کاری  "هر  می گوید، 

انجامشان دهیم خیلی مهم است".

7 کار ساده برای تبدیل کردن مهربانی به یک عادت

1- هر کاری را از ته دل انجام دهید
راحت ترین راه برای تبدیل کردن هر کاری به یک عادت این است که اول 
از همه برای انجامش دلیلی بیابید. وقتی از ظاهر دیگران تعریف می کنید 
یا به دوستی به خاطر پیشنهاد شغلی خوبی که دریافت کرده است تبریک 
از  اگر  نکنید.  ناخشنودی همراه  احساس  با  را  کار خود  این  می گویید، 

چرا مهربانی  های تصادفی
اهمیت بسیاری دارد؟

به مناسبت روز جهانی مهربانی های تصادفی )17 فوریه(
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چیزی تعریف می کنید اجازه دهید از ته دل باشد. با این کار لذت تجربه 
چندباره این احساس شما را به تکرار آن تشویق خواهد کرد.

لزوما  دیگران  به  کردن  مهربانی  که  باشید  داشته  نظر  در   -2
زحمتی ندارد

توجه  کمی  با  که  دارد  مختلف  شیوه  هزاران  دیگران  به  کردن  محبت 
به اطراف، آنها را بسیار ساده و دست یافتنی خواهید یافت. اغلب افراد 
و  دردسر  پر  کاری  دیگران  به  کردن  مهربانی  که  دارند  را  تصور  این 
زحمت آفرین است. این در حالی است که می توان برای محبت کردن به 
اطرافیان، هر روز قدم های کوچک و مؤثری برداشت. باز نگه داشتن در 
برای کسی که بعد از شما قصد ورود به ساختمان را دارد، احوالپرسی 
صبحگاهی از راننده تاکسی و هزاران کار کوچک دیگر مثل اینها شاید 
شما  زندگی  روی  توجهی  قابل  تأثیر  اما  نیایند،  شما  چشم  به  خیلی 

خواهند گذاشت.
3- هر روز صبح هدفی محبت آمیز برای خود مشخص کنید

هر روز صبح که از خواب بر می خیزید، یک اقدام محبت آمیز برای روز 
خود در نظر بگیرید. تقویت این حس نیز مثل خلق هر عادت دیگری 
نیازمند اقدامات عملی است و هدفگذاری راه آسانی برای رسیدن به این 
موفقیت است. پیدا کردن یک دلیل برای مهربان بودن می تواند هر روز 
یادآور  به شما  را  زیبایی های زندگی  تمام  از خواب،  بیدار شدن  هنگام 

شود.
4- از دیگران تشکر کنید

به  باشد، چون آن قدر  فراموش شده ترین ویژگی مهربانی شاید قدردانی 
این موضوع توصیه شده است که برای هر کسی عادی می شود. یک تشکر 
تأثیر  اما  را خواهد گرفت،  زمان شما  ثانیه  ده  از  و خالی کمتر  خشک 
آن می تواند مدت ها ادامه داشته باشد. هیچ کس نمی تواند بگوید عبارت 
ببخشد.  دیگران  به  خوبی  احساس  می تواند  چقدر  این  مثل  ساده ای 

بنابراین از کارکنان خود به خاطر زحماتی که برای شما می کشند، 
تشکر  برای  دالیلی  مرور  به  نیز  آنها  کنید.  تشکر  کوچک،  هرچند 

کردن از شما خواهند یافت.
۵- برای خود آرمان داشته باشید

داشتن باورهایی که بتوانیم نیت خیرمان را از آن طریق ابراز کنیم 
خیریه  مؤسسه  یک  به  کمک  چه  شما  آرمان  دارد.  زیادی  اهمیت 
باشد، چه کمک به یک دوست برای حل مشکالتش، باعث می شود از 
هر کاری لذت بیشتری ببرید. همه از کمک به دیگران لذت می برند.

۶- با خودتان مهربان باشید
یاد  از  را  با خودتان  بودن  مهربان  دیگران،  به  دار کمک  و  گیر  در 
نبرید. همه ما موجودات مهم و منحصر به فردی هستیم که لیاقت 
برخوردی مناسب و توأم با احترام را داریم. با باال گرفتن مشغله ها و 
درگیری های روزانه، خیلی راحت ممکن است این را از یاد ببریم، اما 
تنها راه حقیقی کمک به دیگران این است که اول به خودمان کمک 
کنیم. بنابراین، با خودتان مهربان باشید. جسم و ذهن شما قدردان 

این توجه خواهند بود.
7- بیشتر لبخند بزنید

شاید بتوان گفت آسان ترین کار این فهرست، یعنی داشتن لبخندی 
روی لب، بیشترین تأثیر را دارد. حتی اگر گاهی اوقات انرژی درونی 
تالشی  ندارید،  را  خود  لب های  روی  لبخند  دادن  قرار  برای  الزم 
عمدی برای این کار، بی آنکه کالمی رد و بدل شود برای مخاطبین 
شما این پیام را در بر خواهد داشت که شما سعی دارید با آنها مهربان 
باشید. اگر تا به حال لبخند غریبه ای در خیابان باعث شده است شما 
هم در جواب به او لبخند بزنید، از این کار خودداری نکنید. لبخند 
بزنید. همین کار کوچک می تواند روز شما را از این رو به آن رو کند.

https://www.beytoote.com/
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تاثیر  و  هستند  بشر  گنجینه های  ارزش ترین  با  از  یکی  کتابخانه ها 
شگفت انگیزی بر تاریخ و زندگی ما گذاشته اند. برای عالقه مندان به 
مطالعه، کتاب خواندن حتی در گوشه دنج اتاقشان هم بسیار لذت 
داده  اختصاص  کتابخانه  به  که  باشکوهی  اما سازه  های  است  بخش 
با تمام زیبایی هایشان ممکن است اشتیاق برخی را  شده اند همراه 
برای مطالعه بیشتر سازند. بناهایی که برخی از آنها بسیار تاریخی و 

گروهی دیگرشان مدرن و الکترونیکی هستند.

  Kansas City کتابخانه عمومی کانزاس  سیتی
Central Library

کتابخانه عمومی کانزاس  سیتی توانسته جایگاه بیستم را در فهرست 
سال  به  آن  تاسیس  کند.  کسب  جهان  کتابخانه های  معروف ترین 
استفاده عمومی  با هدف  باز می گردد. در آن زمان  ۱۸۷۳ میالدی 
مدرسه احداث شده بود اما کم کم در سال ۱۸۸۹ کتابخانه عمومی 
هزینه  کتابخانه  برای  هزار دالر  آن سال حدود ۲۰۰  در  شهر شد. 
بازسازی و  تا ۱۹۸۰ مرتب در حال  بین سال های ۱۹۶۰  و  کردند 
گسترش بودند. نمای بیرونی آن شبیه به چند کتاب بزرگ است که 

کنار هم چیده شده اند.

گفته می شود در حال حاضر ۲٫۵ میلیون کتاب، نسخه الکترونیکی 
صوتی و تصویری در آن نگهداری می شوند و در سال ۲۰۱۱ عنوان 
عجیب ترین کتاب خانه جهان را برای آن انتخاب کردند. البته این 
جا تنها مختص عالقه مندان به مطالعه نیست و فعالیت های دیگری 
مانند پخش فیلم، بازی ها و سرگرمی هایی برای نوجوانان، شعرخوانی 

و موسیقی و ….. نیز در آن انجام می شود.

Biblioteca Apos-  نکتابخانه رسالتی واتیکا
tolica Vaticana

واتیکان اگرچه یکی از کوچک ترین کشورهای جهان در قلب شهر رم 

است اما یکی از معروف ترین کتابخانه های جهان در آن قرار دارد. زمان 
ساخت کتابخانه به سال ۱۴۵۰ میالدی باز می گردد و البته در قرن ۱۶ 
نیز بازسازی شده است. این جا بیش از یک میلیون و هشتصد هزار جلد 
تاریخی  مدارک  و  اسناد  دیگر  و  نقاشی  نسخه های دست نویس،  کتاب، 
دانته که  اثر  الهی  از کتاب مشهور کمی  نگهداری می شود. یک نسخه 

متعلق به قرن ۱۵ میالدی است در این کتابخانه نگهداری می شود.

Clementinum Na- کلمنتینو   ملی  مکتابخانه 
tional Library

چک  جمهوری  در  پراگ  باروکی  مروارید  را  کلمنتینوم  ملی  کتابخانه 
جهان  کتابخانه های  معروف ترین  فهرست  در  بی شک  و  می نامند 
از  بسیاری  و  است  شهر  بزرگ  مجتمع  دومین  جا  این  می گیرد.  جای 
آن  در  قدیمی  کتاب های  و  دست نوشته  نسخه های  ارزشمندترین 
نگهداری می شود. ساخت آن به سال ۱۵۵۶ میالدی باز می گردد و پس 
از آن در قرن ۱۷ میالدی به مدت ۱۷۰ سال مشغول بازسازی مجتمع 
شدند. این بازه های زمانی متفاوت منجر به سبک های متفاوت معماری 

در ساخت کتابخانه شده است.

به خاطر نگهداری بهتر از کتاب ها در سال ۲۰۰۹ بیشترشان را به کتابخانه 
بخش های  بیشتر  به  ورود  که  بگوییم  باید  کردند.  منتقل  پراگ  ملی 
ساختمان مجاز نیست و تنها با شرکت در تور و همراه با راهنما می توانید 

بعضی از قسمت های کتابخانه را ببینید.

معروف ترین کتابخانه های 

جهان



Stuttgart City Li� اشتوتگار   تکتابخانه شهر 
brary

یکی دیگر از معروف ترین کتابخانه های جهان که معماریی مدرن دارد و 
شبانه روز می درخشد. اگر از بیرون به آن نگاه کنید یک مکعب ساده را 
خواهید دید اما همین که وارد ساختمان شوید با پیچیدگی هایی عجیب 
و اسرار آمیز مواجه خواهید شد. برای طراحی کتابخانه شهر اشتوتگارت 
سال ۱۹۹۹ مسابقه ای در کشور آلمان برگزار شد که  Yi توانستند در 
با  برنده شوند. سرانجام سال ۲۰۱۱ احداث کتابخانه ۳۲۰۱ متری  آن 

هزینه ای در حدود ۷۹ میلیون دالر به پایان رسید.

ساختمانی کامال منظم و خط کشی شده که هر دیوار خارجی ۴۵ متری 
مربع اش به ۹ قسمت تقسیم شده است. زیبایی طراحی این سازه در آن 
است که در عین سادگی زیبایی و جذابیت های خاص خود را دارد. جالب 
است بدانید که ۱۳۷ میلیون اثر مختلف شامل کتاب ها، انواع سی دی و 
فیلم آموزشی صوتی و تصویری و …. نگهداری می شود. برای ترغیب 
رایگان  کامال  کتابخانه  در  سال   ۱۸ زیر  افراد  عضویت  نوجوانان  بیشتر 

است.

Tama Art Univer-  دانشگاه هنر تاما  کتابخانه
sity Library

در سال ۲۰۰۷ اهالی توکیو در ژاپن موفق به ساخت یکی از معروف ترین 
از بتن  کتابخانه های جهان برای عالقه مندان به مطالعه شدند. سازه ای 
و شیشه که قابلیت تحمل زلزله های سهمگین این کشور را دارد و در 
عین حال ظریف و شکننده است. اون هنر و زیبایی معماری آن در نحوه 

طراحی فضای داخلی آن است.

برای آن طاق های فوالدی و بتنی   )Toyo Ito( ایتو معمار سازه تویو 
را طراحی کرده است که گاهی با هم تالقی می کنند و به همین دلیل 
دیوارهای کمی داخل آن وجود دارد، از طرفی هرجای آن که بایستید 
دایره دید وسیعی نسبت به محیط اطرافتان دارید. طبقه همکف دارای 
به گونه ای طراحی شده که  و  ویدیو است  تماشای  و مرکز  غذا خوری 
هنگام عبور از حیاط دانشکده و یا انتظار برای اتوبوس می توانید داخل 
آن بمانید و این گونه دانشجویان و عالقه مندان به مطالعه به استفاده از 

کتابخانه ترغیب می شوند.

Vasconcelos Library  کتابخانه واسکانسلوس
کتابخانه واسکانسلوس در نیومکزیکو کشور مکزیک توسط معمار محلی 
مصالحی  از  آن  ساخت  برای  شده است.  طراحی   Alberto Kalach
مانند بتن و شیشه استفاده شده است. اما اسکلت ها بخش جدا نشدنی 
نیز  شهر  بزرگ  کتابخانه  به  حتی  و  هستند  مکزیک  مردم  فرهنگ  از 
آویزان  کتابخانه  از سقف  را  پیکر  نهنگ غول  اسکلت یک  یافته اند.  راه 

کرده اند.

Bibliotheca Alexan- الکساندرینا   کتابخانه
drina

مصری ها موفق به ساخت کتابخانه الکساندرینا )اسکندریه( از معروف ترین 
کتابخانه های جهان شده اند. ایده اصلی آن از کتابخانه اسکندریه موردی 
موفق از قرن سوم پیش از میالد الهام گرفته شده است. در مجموعه که 
ساخت آن در سال ۲۰۰۲ به پایان رسید می توان بیش از ۸ هزار جلد 

کتاب را نگهداری کرد و بهشت عالقه مندان به مطالعه به شمار می آید.



Seattle Central Li� سیات   مرکزی  لکتابخانه 
brary

جهان  کتابخانه های  معروف ترین  از  مورد  تنها  سیاتل  مرکزی  کتابخانه 
است که تبدیل به نماد بین المللی از شهرش شده است. معماری آن به 
آن  بارز ساختمان  ویژگی های  از  است.  الیه  الیه  معنی  به  فولد  صورت 
است که سر و صدای کمی واردش می شود و انرژی الزم را از پنل های 
ارتفاع و ۳۸۳  بنا ۱۱ طبقه  این  باران تامین می کند.  خورشیدی و آب 
هزار متر مربع وسعت دارد. رم کولهاس معمار بنا اهل کشور هلند است.

Mafra National Pal-  اکتابخانه سلطنتی مافر
ace Library

جرج پنجم، پادشاه پرتغال عهد کرده بود که اگر همسرش فرزندی را به 
دنیا بیاورد یک مجموعه فوق العاده زیبا را به سبک باروک و نئوکالسیک 
خواهد ساخت، که خوشبختانه این اتفاق افتاد و ساخت هفتمین مورد 
از معروف ترین کتابخانه های جهان در سال ۱۷۳۰ کامل شد. معمار بنا 
Manuel Caetano de Sousa بوده است. جالب است بدانید که برای 
سایر  استفاده می شود که شب ها  عنکبوت  از  آن  کتاب های  از  حفاظت 

حشرات را بخورند و به آنها آسیبی نرسانند.

 Joe and Rika مینسوتا   ریکا  و  جو  کتابخانه  
Mansueto Library

ششمین جایگاه از معروف ترین کتابخانه های جهان در شیکاگو قرار دارد. 
جالب است بدانید که برخی برای آن نام تخم مرغ را انتخاب کرده اند چرا 
که نمای خارجی  اش کمی شبیه به یک تخم مرغ نصفه است. این جا تنها 

یکی از ۶ کتابخانه دانشگاه شیکاگو است. باور نکردنی است اما هر روز 
حدود ۲۰٬۰۰۰ جلد کتاب در آن به مراجعان سپرده می شود.

 National Library of ملی سجونگ   کتابخانه 
Sejong City

کتابخانه ملی سجونگ در کره جنوبی با معماری شبیه به برگه های کتاب 
در جایگاه پنجم معروف ترین کتابخانه های جهان قرار دارد. هر بیننده 
خارجی که به ساختمان نگاه می کند متوجه می شود این جا محلی برای 
عالقه مندان به مطالعه است. کتابخانه دارای بخش های سنتی و مدرن 

است. در مجموعه آنالین بیش از ۳ میلیون جلد کتاب قابل دسترسی 
هستند. داخل مجموعه سالن کنفرانس، برگزاری سمینار، غذاخوری و 

محلی برای تبادل اطالعات نیز قرار دارد.

کتابخانه در سال ۲۰۱۳ افتتاح شده است و چشم اندازی فوق العاده دیدنی 
به دریاچه مجاورش دارد.

bestvalueschools
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داستان برند بنتلی؛ خودروساز لوکس انگلیسی با طراحی مدرن )2(

شروع همکاری بنتلی با ZF و بی ام و
خودروسازی  شرکت های  فروش  به  اقدام  ویکرز،  شرکت  آنکه  از  پیش 
رولزرویس و بنتلی به سرمایه داران آلمانی کند؛ پیشرانه و تجهیزات فنی 
پیشرانه   اضافه شد.  انگلیسی  برندهای  این  به محصوالت  بی ام و  ساخت 
۶.۷۵ لیتری رولزرویس، رقیبی آلمانی با حجم کمتر و استهالک پایین تر 
داشت. عالوه  بر  این، تقریبا تمامی خودروهای رولزرویس و بنتلی در دهه  
۹۰ میالدی، با جعبه دنده های خودکار ZF آلمان )و بعضا جنرال موتورز 

امریکا( تولید می شدند.
سدان  این  شد.  رونمایی   ۱۹۹۸ سال  در   )Arnage( آرنیج  بنتلی 
سوپرلوکس با طول ۵.۴ متر، مجهز به پیشرانه  ۴.۴ لیتری V۸ طراحی 
این  می رسید.  تولید  به  انگلستان  کاز ورث  شرکت  در  که  بود  بی ام و 
محصول، ۳۷۰ اسب  بخار قدرت و ۵۷۰ نیوتن متر گشتاور داشت تا بتواند 
در زمان ۵.۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. بنتلی آرنیج 
با وزن ۲۵۰۰ کیلوگرم، نهایت سرعت ۲۹۰ کیلومتر بر ساعت داشت و 
این  می شد.  محسوب  سوپرلوکس  کالس  در  دنیا  خودروی  سریع ترین 
بنتلی  از  کلکسیونی  نسخه های  ارزش  شد.  تولید   ۲۰۰۹ سال  تا  مدل 

آرنیج، امروزه در حدود ۵۰ هزار دالر است.
دیگر محصوالت بنتلی در سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰، همگی نسخه هایی 
ارتقاءیافته از مولسان و کنتیننتال با پیشرانه های ۸ سیلندر ۶.۷۵ لیتری 
RT مولینر، سدان های سوپرلوکس  و  بروکلند  و   R توربو  بنتلی  بودند. 
 ،)Azure( ۴در محسوب می شدند؛ در حالی  که انواع کنتیننتال و آزور
خودروهای ۲در اسپرت با ویژگی های لوکس بودند. در مجموع، سال های 
منتهی به قرن بیست و یکم سودآوری بنتلی را در مقایسه با رولزرویس 
افزایش داد. همچنین، شهرت بنتلی و محبوبیت این برند در کشورهای 

متمول، مثل امریکا با رشد چشمگیر مواجه شد.

قرن 12 و مالکیت فولکس واگن
در سال ۱۹۹۷، شرکت ویکرز از عزم خود برای فروش گروه خودروسازی 
بعد،  مدتی  می شد.  نیز  بنتلی  شامل  البته  که  داد  خبر  رولزرویس 
مناقصه  ای برگزار شد که درنتیجه  آن، گروه فولکس واگن با قیمت ۴۳۰ 
از مبلغ پیشنهادی بی ام و(  پوند بیش  پوند )حدود ۹۰ میلیون  میلیون 
مالکیت دپارتمان های طراحی و مهندسی رولزرویس را تصاحب کرد. با 
نام  با  از لوگو و ساخت خودرو  این معامله، فولکس واگن اجازه استفاده 
رولزرویس را در اختیار نداشت. پس از مذاکرات گسترده، بین مدیران 
ویکرز، فولکس واگن و بی ام و، سرانجام حق استفاده از برند و نام تجاری 
بنتلی در اختیار فولکس واگن قرار گرفت؛ در حالی  که مالکیت رولزرویس 

هم به بی ام و واگذار شد.
تزریق  بنتلی،  راس  در  فولکس واگن  مدیران  حضور  با   ۲۰۰۳ سال  از 
سرمایه آغاز شد. کارخانه  اصلی بنتلی در ناحیه  کرو )Crewe( با هزینه  
سال  تا  کرد.  تغییر  دنیا  روز  استانداردهای  مطابق  دالر،  میلیون   ۸۳۰
۲۰۱۰، تعداد کارگران این کارخانه از ۱۵۰۰ به ۳۵۰۰ نفر افزایش یافت. 
در مجموع، فولکس واگن حدود ۲ میلیارد دالر برای بهینه سازی بنتلی و 



طراحی مدل های جدید، هزینه کرد.
بنتلی استیت لیموزن، اولین محصول جدید شرکت در قرن ۲۱ بود که 
به ۲ دستگاه ساخته  تولید محدود  با  انگلستان  برای خاندان سلطنتی 
شد. این محصول، به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز سلطنت ملکه در 
اخیتار الیزابت دوم قرار گرفت. بنتلی استیت لیموزن هنوز هم، گران ترین 
ارزش  و  می شود  محسوب  ۴ در  سوپرلوکس  کالس  در  دنیا  خودروی 
متری،   ۶.۲۲ خودروی  این  دارد.  دالر  میلیون   ۱۲ از  بیش  کلکسیونی 
روی شاسی بنتلی ارنج با پیشرانه  تقویت شده  ۶.۷۵ لیتری، ۴۰۰ اسب  
بخار قدرت و ۸۳۵ نیوتن متر گشتاور داشت. هر ۲ دستگاه بنتلی استیت 

لیموزن امروزه در کلکسیون خودروهای سلطنتی نگهداری می شوند.
تحول در طراحی بنتلی با حضور درک وان بریکل

اضافه شدن  درک وان بریکل )Dirk van Braeckel( به تیم طراحی 
این  بود.  شرکت  این  توسعه   برای  فولکس واگن  برنده   برگ   بنتلی، 
مختلف  شرکت های  برای  تاکنون  گذشته  از  که  بلژیکی  مشهور  طراح 
خالق  کرده است؛  کار  اشکودا  و  آئودی  مثل  فولکس واگن،  زیرمجموعه  
بنتلی کنتیننتال GT، فالینگ اسپور و بنتلی مولسان محسوب می شود. 
خودروی  روی  بریکل  وان  از  طرحی  براساس  هم  بنتایگا  شاسی بلند 

مفهومی EXP 9 F ساخته شد.
درک وان بریکل متولد ۱۹۵۸ در شهر دنیز کشور اتریش است. او بعد از 
اتمام تحصیالت در رشته  مهندسی برق به استخدام یکی از دپارتمان های 
با حمایت مالی و بورسیه  اهدایی فورد،  آلمان درآمد.  طراحی فورد در 
طراحی  علم  و  هنر  تا  شد  لندن  کالج  رویال  وارد  بریکل  وان  درک 
 ۱۹۸۴ سال  بیاموزد.  جهان  دانشگاه های  بهترین  از  یکی  در  را  خودرو 
به فولکس واگن پیوست و طراحی بیرونی A3 و A8 را به اتمام رساند. 
)Ferdinand Piëch( مدیرعامل وقت  پیچ  فردیناند  نظر شخصی  با 
گروه فولکس واگن، وان بریکل به سمت طراح ارشد اشکودا منسوب شد. 
این  نوسازی محصوالت  از سال ۱۹۹۸  بنتلی،  در  بریکل  وان  با حضور 
نتیجه  آن، کنتیننتال  تازه ای گرفت که در  انگلیسی هم جهت  شرکت 
شدند.  متولد   ۲۰۰۹ و   ۲۰۰۳ سال های  در  به  ترتیب  مولسان  و   GT
با   GT از کارشناسان، تولید بسیار موفق کنتیننتال  به عقیده  بسیاری 
تیراژ نزدیک به ۶ هزار دستگاه در سال، تحول در طراحی و سودآوری 

اقتصادی بنتلی را در پی داشت.

GT آغاز عصر جدید با معرفی کنتیننتال
نسخه های  می شود.  تقسیم  گروه   ۳ به  کنتیننتال  بنتلی  خودروهای 
کالسیک در ۳ نسل، بین سال های ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۵ تولید شدند. مدل های 
از  کنتیننتال  تولیدات  هم،   )Modern Classic( جدید  کالسیک 
۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ را شامل می شوند؛ در حالی  که محصوالت مدرن بنتلی 
با کد GT؛ از سال ۲۰۰۳ تا امروز روی خط تولید هستند. نسخه  ۴ در از 
کنتیننتال GT با نام فالینگ اسپور )Flying Spur(، از سال ۲۰۰۹ تا 

کنون توسط بنتلی تولید می شود.
بنتلی  موفقیت  بر  آغازی   ،۲۰۰۳ سال  در   GT کنتیننتال  از  رونمایی 
مدرن  محصول  نخستین  اینکه  ضمن  بود؛  لوکس  اسپرت  کالس  در 
آینده نگر محسوب  ظاهر،  و  روز  فناوری های  بر  تکیه  با  سازنده  شرکت 
می شد. ظاهر مدرن و آیرودینامیک کنتیننتال GT، شاهکاری از طراحی 
درک وان بریکل که مورد تحسین کارشناسان در نمایشگاه ژنو، لمان و 
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نهایت  و  ثانیه   ۴ ساعت  بر  کیلومتر   ۱۰۰ تا  صفر  سرعت گیری  مدل، 
سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت دارد.

استقبال بازار جهانی از بنتایگا، منجر به عرضه  این خودرو با پیشرانه های 
۴ لیتری بنزینی، ۴ لیتری دیزل و پالگین هیبرید کرد که به ترتیب، 
۵۴۲ و ۴۳۰ و ۴۵۶ اسب  بخار قدرت دارند. سال ۲۰۱۹، بنتایگا اسپید 
هم به سبد بنتلی اضافه شد تا رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 
در زمانی کمتر از ۴ ثانیه برای این شاسی بلند لوکس ۲۵۰۰ کیلوگرمی 

فراهم شود. 

محصوالت بنتلی در سال 201۹
نسخه  پالگینی هیبرید از شاسی بلند بنتایگا، ارزان ترین محصول در سبد 
بنتلی با آستانه قیمت ۱۵۰ هزار است. مدل W12 از بنتایگا با قیمتی 
از کنتیننتال  پایه  از ۲۰۰ هزار دالر فروخته می شود. نسخه های  بیش 
GT، فالینگ اسپور و مولسان هم، به  ترتیب ۲۰۰، ۱۹۲ و ۳۰۷ هزار 

دالر قیمت دارند.

بنتلی در آینده
مشابه بسیاری دیگر خودروسازان دنیا، بنتلی هم برای ساخت مدل های 
قبیل  این  تولید  که  چند  هر  می شود.  آماده  آینده   در  تمام الکتریکی 
محصوالت، احتماال تا سال ۲۰۲۵ محقق نخواهد شد؛ می توان امیدوار 
بود نسخه های پالگین هیبرید از کنتیننتال GT و فالینگ اسپور تا سال 

۲۰۲۱ وارد چرخه  تولید شوند.
تابستان ۲۰۱۹ به مناسبت ۱۰۰ سالگی برند بنتلی، یک مدل مفهومی 
با کد EXP 100 GT رونمایی شد. این خودروی آینده نگر، با تکیه بر 
طراحی بدنه  کنتیننتال GT به  صورت ۲ در کوپه چهارنفره، نمایی از این 
محصول در سال ۲۰۳۵ را شبیه سازی کرد. براساس طرح بلندپروازانه  
بنتلی، خودرویی مشابه EXP 100 GT می تواند با استفاده از موتورهای 
برقی، ۱۶۰۰ نیوتن متر گشتاور داشته باشد و در زمانی حدود ۲.۵ ثانیه 
است ظرفیت  امیدوار  بنتلی،  برسد.  بر ساعت  به سرعت ۱۰۰ کیلومتر 
باتری  در چنین محصوالتی را برای سفر تا مسافت ۷۰۰ کیلومتر، باال 

ببرد.
 https://www.zoomit.ir/  

 

فستیوال سرعت گودوو قرار گرفت. پیشرانه  ۶ لیتری W12 ساخت 
فولکس واگن، قدرت ۵۶۰ اسب  بخار و گشتاور ۶۵۰ نیوتن متر برای 
نهایت  این خودروی لوکس ۲ در،  تا  فراهم می کرد   GT کنتیننتال 
سرعت ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت گیری صفر تا ۱۰۰ کیلومتر 

بر ساعت ۴.۸ ثانیه داشته باشد.
نسل اول کنتیننتال GT تا سال ۲۰۱۱ روی خط تولید باقی ماند. 
نسل دوم هم، با کمی تغییر چهره، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ تولید 
جهانی حضور  بازار  در  سال   ۱۷ موفق، حدود  محصول  این  تا  شد 
داشته باشد. از سال ۲۰۰۹ با معرفی بنتلی کنتیننتال سوپراسپرتز 
به  )Supersports( و نسخه های مختلف نسل دوم )سال ۲۰۱۱ 
بعد(، زمان  سرعت گیری صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت کمتر از ۴ 
ثانیه به توانایی های کنتیننتال GT اضافه شد. البته مدل توربودیزل 
این خودرو هم از سال ۲۰۱۰ عرضه می شود که با پیشرانه  ۴ لیتری 
۵۰۰ اسب  بخار روی نسل دوم، حدود ۴.۸ ثانیه بعد از شروع حرکت 

به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسید.
بازار جهانی فروخته  GT در  از سال ۲۰۱۹، نسل سوم کنتیننتال 
مدل های  به  نسبت  گسترده  چهره   تغییر  با  محصول  این  می شود. 
پیشین، در تمامی نسخه های دیزلی، بنزینی، سقف ثابت یا پارچه ای 
)کانورتیبل(، می تواند سرعت گیری صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت 
۳.۸ ثانیه یا کمتر، فراهم کند. این کوپه  ۴ نفره، با پیشرانه  بنزینی ۶ 
لیتری W12، قدرت ۶۳۵ اسب  بخار و گشتاور ۹۰۰ نیوتن متر دارد؛ 
در حالی  که مدل توربودیزل ۴ لیتری V۸، قدرت ۵۵۰ اسب بخار و 

گشتاور ۷۷۰ نیوتن متر تولید می کند.
سدان  جدید  نسل  اسپور،  فالینگ  و   GT کنتیننتال  کنار  در 
سوپرلوکس و پرچمدار بنتلی مولسان، از سال ۲۰۱۰ تولید می شود. 
نسخه های  در  متری،   ۵.۸۲ و   ۵.۷۵ بدنه های  طول  با  خودرو  این 
مختلف بیش از ۲۶۵۰ کیلوگرم وزن دارد. تنها پیشرانه  قابل سفارش 
برای مولسان، ۶.۷۵ لیتری بنزینی است که قدرت ۵۱۲ اسب  بخار 
و گشتاور ۱۰۰۰ نیوتن متر دارد تا رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر 
بر ساعت در زمان ۵.۳ ثانیه و نهایت سرعت ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت 

داشته باشد.

شاسی بلند بنتایگا؛ آغازگر موج جدید تحوالت
در   EXP 9 F نام  با  مفهومی  شاسی بلند  مدل  یک  از  رونمایی 
زود،  خیلی  کرد.  متعجب  را  بنتلی  هوادارن   ،۲۰۱۲ ژنو  نمایشگاه 
موافقان و مخالفان متعددی نسبت به پروژه  جدید بنتلی جهت گیری 
و  لوکس ترین  از  یکی  سبد  به  شاسی بلند  یک  اضافه شدن  کردند. 
اصیل ترین خودروسازان انگلستان، شخصیت این برند را تحت تأثیر 
می شد.  محسوب  بنتلی  برای  مهم  ریسک  یک  البته  و  می داد  قرار 
بنتلی  اولین مدل پالگین هیبرید  بازار جهانی،  بنتایگا در  موفقیت 
در ۱۰۰  لیتر   ۳.۵ مصرف سوخت  میانگین  که  داشت  به  دنبال  را 

کیلومتر فراهم می کرد.
این  پلتفرم  رسید.  فرانکفورت  نمایشگاه  به   ۲۰۱۵ سال  در  بنتایگا 
فولکس واگن  و  کاین  پورشه   ،Q۷ آئودی لوکس، مشابه  شاسی بلند 
توارگ است. پیشرانه  ۶ لیتری و W12 روی بنتایگا هم نصب شد 
تا قدرت ۶۰۰ اسب  بخار و گشتاور ۹۰۰ نیوتن متر فراهم شود.  این 





۶0

R
eM

i Journal 

هیچ  نمی توان  که  است  انسانیت  عمیق  مفاهیم  از  یکی  عشق 
زیباترین  و  معروف ترین  نمود؛  حذف  زندگی  از  را  آن  از  جنبه ای 
داستان های جهان بر مبنای عشق نوشته شده اند و زیباترین عواطف 
از  نیز  سینما  دنیای  کرده اند.  پیدا  معنا  عشق  کنار  در  نیز  انسانی 
و  عاشقانه  ژانر  فیلم های خوش ساخت  و  نشده  مستثنا  موضوع  این 
درام همواره جزو پرطرفدارترین فیلم ها بوده و هستند. تماشای یک 
یکی  باشید می تواند  کنار کسی که عاشقش  در  زیبا  عاشقانه  فیلم 
به همین خاطر  بزند و  را رقم  به یاد ماندنی ترین خاطرات زندگی  از 
به شما کمک  با کیفیت،  فیلم عاشقانه  انتخاب یک  می خواهیم در 
و  دانلود  از  باشید  رمانتیک  و  عاشقانه  فیلم های  طرفدار  اگر  کنیم. 

تماشای این فیلم ها پشیمان نخواهید شد.

 –  Pride and Prejudice  – تعصب  و  غرور 
200۵

یک فیلم اقتباسی از رمان جین آستن به همین نام که کیرا نایتلی 
شخصیت الیزابت بنت را بر عهده گرفت و نامزد اسکار شد. او این 
این  به  نسبت  تصورتان  شد  باعث  و  کرد  ایفا  زیبایی  به  را  نقش 
شخصیت مثبت تر شود. هر لحظه  این فیلم زیبا و دلنشین است و 

عالقه مندان به ژانر عاشقانه را تا پایان راضی نگه می دارد.

200۹ – The Proposal – خواستگاری
فیلمی به کارگردانی آن فلچر و نویسندگی پتر شیارلی، درباره یک 
بلندپروازش  و  دستیار خوش تیپ  و  بوالک(  )ساندرا  کانادایی  مدیر 
با  است  مجبور  ایاالت متحده  در  اقامت  برای  او  رینولدز(.  )رایان 
آالسکا  به  او  خانواده  دیدن  برای  سپس  و  کند  ازدواج  دستیارش 
چقدر  بداخالق  رئیس  این  که  می شویم  متوجه  سپس  می رود. 
و  داده(  دست  از  را  خانواده اش  پیش  سال ها  )او  است  آسیب پذیر 

سپس عاشق دستیار و خانواده اش می شود.

 –  The Legend of Tarzan  – افسانه تارزان 
201۶

شخصیت  درباره  یتس،  دیوید  از  رمانتیک  ماجراجویانه  فیلم  یک 
با همسرش  او  این فیلم رابطه  این تفاوت که در  با  تارزان،  معروف 
افسانه  از همان  فیلم  این  نشان می دهد.  را  رابی(  )مارگارت  جین  
الهام گرفته اما عالوه بر آن تارزان و جین مجبورند  قدیمی تارزان 
به همین دلیل صحنه های اکشن جالبی  و  اهریمن مبارزه کنند  با 

خلق می شود.

Lala land-201۶- ال ال لند
فیلم  یک  ساختن  با  لند”،  ال  “ال  کارگردان  و  نویسنده  شزل،  دیمین 
بهترین  جالب، رمانتیک، جذاب و خوش ساخت، در سال ۲۰۱۷ اسکار 
کارگردانی را از آن خود کرد. بازی زیبا و دیدنی “اما استون” و “رایان 
گاسلینگ” یکی دیگر از جذابیت های این فیلم است؛ فیلمی که در آن 
آنها،  تصمیمات  و  آهنگ  رقص،  به صورت  احساسات شخصیت ها  تمام 
بهترین  اسکار  جایزه   فیلم  این  که  است  گفتنی  می شود.  داده  نشان 
موسیقی اورجینال را هم در سال ۲۰۱۷ به دست آورد. “اما اسنون” نیز 
اسکار بهترین بازیگر نقش اول را برای بازی در این فیلم دریافت کرد. 
اگر از طرفداران فیلم های عاشقانه و موزیکال هستید و در عین حال از 

رویاپردازی لذت می برید، از تماشای این فیلم پشیمان نخواهید شد.

200۸ –  Twilight– گرگ ومیش
در این فیلم از کاترین هاردویک، شاهد داستان یک خانواده خون آشام، 
با بودجه ۳۷ میلیون دالری و  از استفانی مایر، خواهیم بود که اگرچه 
بازیگران ناآشنا ساخته شد اما به یک فیلم پرفروش تبدیل شد. بال سؤال 
)کریستین استوارت( یک دختر دبیرستانی معمولی است که به یک شهر 
زندگی  است،  پلیس  یک  که  برک(،  )بیلی  پدرش  با  تا  می رود  کوچک 
کند. زیرا مادرش مجدداً ازدواج کرده است. او عاشق ادوارد کولن )رابرت 
خورشید  نور  زیر  پوستش  و  است  خون آشام  که  می شود  پاتینسون( 
می درخشد. اما این به آن معنا نیست که این خون آشام ها با دیدن انسان 
وسوسه می شوند. اگر چه این فیلم در ابتدا باعث نگرانی سینماگران شد 
اما به  زودی به موفقیت رسید و در زمان اکران ۷۰ میلیون دالر فروش 
بود  شده  کارگردانی  زن  یک  توسط  که  فیلمی  موفق ترین  به  و  داشت 
فروش  دالر  میلیون   ۴۰۲.۲ جهان  سراسر  در  فیلم  این  گشت.  تبدیل 

داشت و سپس ادامه آن تولید شد.

 What Women Want – آنچه زنان می خواهند
200۸ –

نانسی مایرز یکی از کارگردان های موفق فیلم های کمدی زنانه است. او 
کارگردانی و نویسندگی این فیلم را بر عهده داشت و از فیلم های کمدی 
کالسیک الهام می گیرد. با بررسی شش کمدی رمانتیک او می توانید سیر 
پیشرفت حرفه ای او را مشاهده کنید. دیان کیتون در فیلم “بیبی بوم” 
)۱۹۸۷( که با نگهداری از یک فرزند احساسات انسانی اش را بازمی یابد؛ 
سه دهه بعد هم در فیلم “کارآموز” شاهد آن هاتاوی هستیم که به کار 
اعتیاد دارد و با رابطه با رئیسش، رابرت دنیرو، قلب و احساسش را باز 
می یابد. در این فیلم موفق که در سراسر جهان ۳۷۴ میلیون دالر فروش 
داشت، مل گیبسون مدیر اجرایی یک آژانس تبلیغاتی است که می تواند 

معرفی بهترین فیلم های عاشقانه قرن ۱۲ 
که احساسات شما را برانگیخته می کنند
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احساسات و افکار زنان را بشنود، به همین دلیل باریتای او )ماریسا تامی( 
تصور می کند که او باید هم جنس گرا باشد، از آن  سو، رئیس سنگدلش 
هلن هانت از او می خواهد که به دلیل این توانایی محصوالت را به زنان 
بفروشد. مایرز معتقد است که تمام فیلم ها به  نوعی تخیلی هستند و از 
زندگی واقعی ما جالب تر، مهیج تر و رمانتیک تر هستند، به همین دلیل 

است که برای تماشای آنها به سینما می رویم.

2014 -Top Five – پنج تای برتر
فیلمی به کارگردانی و نویسندگی کریس راک درباره یک روز از زندگی 
گرفته  جدی  می خواهد  که  راک(،  )کریس  آلن  آندره  سلبریتی،  یک 
داوسون(  )روزاریو  نیویورک تایمز  گزارشگران  از  یکی  که  زمانی  و  شود 
با او مصاحبه می کند مجبور می شود درباره حرفه اش به عنوان کمدین 
صحبت کند. در این فیلم راک و داوسون زوج موفقی هستند که در کنار 
سایرین، کوین هارت، تریسی مورگان، سدریک و لزلی جونز، نقش آفرینی 
می کنند. راک برخی از نکات این فیلم را از جولی دل پی، که در گذشته 

با او همکاری داشت، گرفته است.

 201۶ - Passengers - مسافران
طرفداران جنیفر الرنس با دیدن این فیلم هیجان زده می شوند زیرا بار 
و  اخالقیات  فیلم  این  نمود.  خواهند  مشاهده  را  او  استعدادهای  دیگر 
آوالون ۵۰۰۰ مسافر  فضایی  زیر سوال می برد. سفینه  را  باورهای شما 
را در یک سفر ۱۲۰ ساله به سیاره هوم استید ۲ می برد. در این میان 
مشکالتی باعث می شود جیم پرستون )کریس پرت( بیدار شود. پس از 
یک سال جیم می خواهد خودکشی کند اما به جای آن مسافر دیگری 

به نام آرورا لین )جینفر الرنس( را بیدار می کند. برای جلب اعتماد 
آرورا به او می گوید سیستمش معیوب شده. آرورا پس از آگاهی از 
اینکه آن سیاره را دیگر نخواهد دید خاطرات خود را نوشته و عاشق 
چه  جیم  می شود  متوجه  اینکه  از  پس  حال  این  با  می شود.  جیم 
از جیم متنفر می شود.  نابود کرده است  او را  اینکه زندگی  از  کرده، 
آرورا  بیندیشند.  خود  وضعیت  به  می شود  باعث  مرگ  با  رویارویی 
تصمیم می گیرد به جای خوابیدن در محفظه، زمان باقی مانده را با 
جیم بگذراند. شما کدام یک را ترجیح می دهید؟ زندگی با افرادی 

که نمی شناسید یا وقت گذرانی با تنها کسی که عاشقش هستید؟

200۸ -Two Lovers  - دو عاشق
عشق همیشه تأثیرگذار است به خصوص اگر خواکین فینیکس هم 
در آن حضور داشته باشد. جیمز گری کارگردانی و نویسندگی آن 
را بر عهده داشت و البته از داستان کوتاه “شب های سفید” فئودور 
داستایفسکی الهام گرفته و آن را به یک فیلم موفق تبدیل نموده است. 
قرار  و ژاک فنیکس در یک مثلث عشقی  پالترو  ونسا شاو، گوینت 
دارند. این فیلم با صحنه خودکشی آغاز شده و صحنه های بعدی نیز 
از آن شادتر نیستند، اما کارگردانی گری آن  قدر موفق است که این 

داستان را به یک داستان متفاوت تبدیل می کند.

2017 -The Shape of Water - شکل آب
را  فیلم  این  حتما  دارید  عالقه  فانتزی  و  عاشقانه  فیلم های  به  اگر 
جریان  در  میالدی   ۱۹۶۲ سال  در  فیلم  این  داستان  کنید.  تماشا 
است و درباره  دختری ناشنوا به نام “الیسا” است که به عنوان یک 
نظافتچی در آزمایشگاهی دولتی کار می کند. “الیسا” به طور اتفاقی 
با موجود دوزیست عجیبی که به آزمایشگاه آورده می شود مالقات 
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می کند و با زبان اشاره با او ارتباط برقرار می کند؛ این رابطه رفته رفته 
و  شده  موجود  این  عاشق  “الیسا”  که  جایی  تا  می شود  صمیمی تر 

تصمیم می گیرد او را از آزمایشگاه بیرون ببرد.
یکی از نقاط قوت فیلم “شکل آب” فضاسازی و موسیقی مناسب آن 
است که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد. این فیلم در سال ۲۰۱۸ 

جایزه  اسکار بهترین فیلم را از آن خود کرد.

2000 – High Fidelity – وفادارانه
این فیلم از چند لحاظ یک فیلم برتر است: بهترین اقتباس از رمان 
نیک هورنبی )درباره یک پسر(، بهترین فیلم استفان فیرز و بهترین 
اجرای جان کیوساک. وفادارانه داستان عاشقانه یک مرد و هنرمند 
مورد عالقه اش است. همچنین می توان آن را داستان مردی دانست 
است.  ترانه نویس  زنان  عاشق  و هنوز هم  که در گذشته گیر کرده 
و مطمئن  ببرید  لذت  فیلم  این  از دیدن  امروز هم می توانید  حتی 

باشید تأثیرگذاری ۱۷ سال پیش خود را حفظ کرده است.

201۶ – Loving – الوینگ
در  آن  اکران  زمان  در  نیکولز  فیلم جف  این  کارگردان  و  نویسنده 
اقبال  با  باید  آن  چنان  که  فیلم  این  که  بود  معتقد  کن  جشنواره 
مواجه نشده است. این فیلم بر اساس داستان واقعی زندگی زوجی به 
نام های ریچارد و میلدرد الوینگ ساخته شده که در سال ۱۹۶۷ به 
جرم ازدواج با یکدیگر از ویرجینیا تبعید شدند. در این فیلم جوئل 
اجرتون، بازیگر استرالیایی در نقش ریچارد و بازیگر دورگه ایرلندی 
تالش  فیلم  این  فیلم ساز  شده اند.  ظاهر  میلدرد  نقش  در  نگا  روث 
کرد تا داستان این فیلم را بدون هر گونه اغراق به نمایش بگذارد، 
چیزی که در هالیوود به  ندرت اتفاق می افتد. این فیلم داستان زوجی 
است که از لحاظ قانونی نمی توانند در کنار هم بمانند و هنرمندان 
فیلم هم این رنج و فراق را به  خوبی نشان می دهند. این فیلم بسیار 

تأثیرگذار بود و نگا برای اولین بار نامزد جایزه اسکار شد.

 -Blue Is the Warmest Color ادل   زندگی 
2013

این فیلم روایتگر عشق میان دو زن همجنسگرا است، دختر جوانی به 
نام ادل )با بازی ادل اگزارکوپولوس( که اگر چه در ظاهر از نظر جنسی 
به مردان تمایل دارد، اما پس از آشنایی با دختری به نام اما )با بازی 
نخل  داوران،  هیئت   اعضای  تصمیم  بر  بنا  می بازد.  دل  او  به  سدو(  لئا 
یعنی  فیلم،  این  زن  هنرپیشه  دو  به  استثنائاً  کارگردان،  بر  عالوه  طال 
ادل اگزارکوپولوس و لئا سدو نیز اهدا شد. فیلم برداری این فیلم ۸۰۰ 
ساعت طول کشید و محصول نهایی آن یک فیلم ۱۷۹ دقیقه ای است. 
بسیاری این فیلم موفق از عبداللطیف کشیش را یک فیلم بحث برانگیز 

می دانستند با این  حال بسیار موفق از آب درآمد.

2017 – Beauty and the Beast – دیو و دلبر 
بازیگران  و  زیبا  اسطوره ای  داستان  یک  با  دیزنی  از  کالسیک  اثر  یک 
تبدیل  عاشقانه  های  داستان  جذاب ترین  از  یکی  به  که  درخشان 
شده است. در این فیلم شاهد یک داستان عمیق تر، مخصوصا از جانب 
دیو، هستیم. بازیگران با خلق یک داستان عمیق فیلم را دیدنی می کنند. 
داستان عشق های نامتعارف و غیرعادی معموال طرفدران زیادی دارند و 

“دیو و دلبر” بدون شک یکی از بهترین آنهاست.

2000 – Love & Basketball – عشق و بسکتبال
دارد  وجود  بسیاری  زن  مطرح  کارگردانان  امروز  هالیوود  سینمای  در 
که یکی از آنها جینا پرینس-بایدوود، کارگردان و نویسنده مطرح است 
که تا کنون فیلم های کوتاه و بلند و سریال های تلویزیونی را کارگردانی 
نموده و جوایز متعددی کسب نموده است. این فیلم ورزشی داستان عمر 
از  که  می دهد  نشان  را  رقیب  بسکتبال  بازیکن  دو  التان،  سانا  و  اپس 
دوران کودکی عاشق هم بوده اند. این فیلم فروش باالیی داشت و برای 
این کارگردان جوایزی را به همراه آورد. همچنین نام او را به  عنوان یک 

کارگردان مطرح بر سر زبان ها انداخت.

https://paroshat.com/





فروردین )21 مارس- 1۹ آوریل(
در این ماه ممکن است خبرهای غیرمنتظره ای 
از  مدت هاست  که  کنید  دریافت  دوستی  از 
طرف  حرف  های  از  کنید  سعی  بی خبرید.  او 
که  چرا  بفهمید  را  او  احساسات  مقابل تان 
ممکن است شرایط فریب دهنده ای این موضوع 
را فرا گیرد؛ هرگز با چیزی که دوست ندارید 
موافقت نکنید، مگر اینکه بتوانید دیدگاه خود 
این  زیرا  کنید  مطرح  موضوع  آن  مورد  در  را 
منابع  حوزه  در  چیزی  که  دارد  وجود  امکان 
این  تأثیر قرار دهد. در  مشترک شما را تحت 
فعالیت های  بعد،  به  پانزدهم  از  خصوصا  ماه، 
و  امیدها  مهم ترین  خصوص  در  چشمگیری 
خواهید  داشت.  خواهند  وجود  شما  آرزوهای 

دید که بسیاری از آنها به واقعیت می رسند.

اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(
ماه  این  در  شما  آرزوهای  و  آرمان ها  باالترین 
برای  بی قراری  و  هستند  توجه  مورد  بسیار 
کلید  حال  در  زندگی تان  در  جهت  تغییر 
محدودیت های  است.  شدن  شروع  و  خوردن 
در  می تواند  شما  خانگی  زندگی  با  مرتبط 
ولی  شود،  سبک تر  و  راحت تر  زمان  این 
خاطر  به  نوعی  به  تغییر  برای  شما  تمایل 
به  می یابد.  کاهش  خانه  در  مسئولیت هایتان 
باال  کارتان  محل  در  کار  حجم  می رسد  نظر 
بماند، و این محدودیت های زیادی را برای شما 
به وجود می آورد. این محدودیت ها در هر حال 
محدودیت هایی هستند که خودتان به خودتان 
دوباره  باید  مورد  این  در   – می کنید  تحمیل 
چرا  کنید  ایجاد  تعادل  و  کنید  نظر  تجدید 
ایجاد احساس  باعث  این وضعیت می تواند  که 

ناپایداری و عدم تعادل زیادی در شما شود. 

خرداد )21 می- 20 جون(
که  آید  پیش  مذاکراتی  است  ممکن  اگرچه 
بتوانید مقاصد افراد را متوجه شوید و به نتیجه 
از  باید  ولی  برسید،  رضایت بخشی  و  مطلوب 
اینکه امروز به یک موضوع فکر کنید و فردا به 
موضوعی دیگر، دست بکشید. تغییرات مختلف 
زیادی در طرز تفکرتان در محل کارتان ایجاد 
خواهد شد، چرا که تاکنون تغییرات زیادی رخ 
داده اند که کامال به دلخواه و مطابق میل شما 
آنکه  از  پیش  می تواند  بالغ  دوستی  نبوده اند. 

همه  که  شوید  گمانه هایی  و  حدس  وادی  وارد 
ملزومات مورد نظرتان را برآورده نکند، ارزش های 
شخصی تان را به شما یادآوری کند. چیزی از شما 

مخفی نگه داشته می شود. 

تیر )21 جون- 22 جوالی(
از غافلگیری در خصوص منابع  پر  این ماه ماهی 
اقدامی  شماست.  درآمدی  خارجی  و  مشترک 
سریع که تصمیمش را در خانه می گیرید می تواند 
ممکن  دوست تان  یا  همسر  باشد.  سودآور  بسیار 
است امور را آن طور که شما می بینید نبیند، چرا 
توضیح  دارد،  وجود  شما  بین  در  درک  عدم  که 
خود  درس  باید  می رسد.  نظر  به  ضروری  دادن 
بر  نگرانی ها  ندهید  اجازه  و  بگیرید  فرا  خوب  را 
شما  درک  که  چرا  شوند  سوار  شما  تفکر  طرز 
در  است.  واضح  و  روشن  بسیار  موضوع  این  از 
ماه  این  در  اهداف تان  به  مربوط  مسئولیت های 

پیشرفت حاصل می شود.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
خصوص  در  شما  برای  توجه  کانون  ماه  این  در 
اختالف  برخی  علی رغم  است.  مشارکت  و  ازدواج 
هماهنگی  باید  خانه،  محیط  مورد  در  نظرها 
داشته  وجود  شما  پارتنر  و  شما  بین  دوستانه ای 
نگرانی  هیچ گونه  ندهید  اجازه  زمانی که  تا  باشد. 
با  می توان  را  موضوع  این  بریزد،  هم  به  را  شما 
برطرف  محبت آمیز  و  دوستانه  ارتباط  برقراری 
به راحتی حل  را می توان  کرد، چرا که همه  چیز 
سرخوردگی  بدون  باید  شما  کلی  تصویر  کرد. 
بررسی شود. اخباری مربوط به عملکرد شغلی تان 
به شما می رسد، ولی پیامد مهمی در بر نخواهد 
داشت. فرصتی برای به دست آوردن منابع دارایی 
و  دانا  فردی  توصیه های  می شود؛  باز  شما  برای 
که  چرا  گیرند،  قرار  بررسی  مورد  باید  باتجربه تر 
در این موقعیت از جانب شما چیز زیادی از لحاظ 

فکری حاصل نمی شود.

شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(
شما بیشتر این ماه را صرف تمرکز بر کارتان خواهید 
به  کاری  حوزه  در  غافلگیرکننده  خبرهای  کرد. 
گوش تان می رسد ولی مربوط به چیزی خواهد بود 
که مدتی در حال شکل گیری بوده است. در مورد 
پرخاشجویانه  باید  سرمایه گذاری  منبع  هرگونه 
مذاکره کنید تا بتوانید بهترین معامله را برای خود 

به دست آورید، و ممکن است سواالت زیادی 
درک  عدم  است  ممکن  که  چرا  شود  مطرح 
می توانید  به راحتی  بیاید.  وجود  به  مسائل 
خصوص  در  فکرها  برسید.  دلخواه  نتیجه  به 
چیزی که می خواهید به عنوان درآمد شخصی 
به شما پیشنهاد شود، روشن خواهد بود، ولی 
ممکن است نگرانی هایی نیز وارد صحنه شوند. 

باید انتظارات واقع گرایانه داشته باشید.

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(
و  سرگرمی  شما،  طالع بینی  به  توجه  با 
فعالیت های اجتماعی می توانند در این ماه در 
اوقات خوشحال کننده  و  باشد  کارتان  دستور 
می تواند به روشی بسیار غافلگیرکننده به شما 
داشته  نظر  در  باید  را  هزینه ها  شود.  نزدیک 
بیشتر  خرجتان  است  ممکن  که  چرا  باشید 
با  سوءتفاهمی  است  ممکن  شود.  دخلتان  از 
همسر یا شریکتان به وجود بیاید، اجازه ندهید 
هم  به  را  چیز  همه  سرکوب شده  عصبانیت 
بریزد. باید روی درک متقابل کار کرد - نگاه 
کردن به اوضاع با ذهنی باز ضروری است چرا 
که به نظر می رسد درک شما مختل شده است.

آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(
در این ماه تغییرات در منزل شما بسیار بارز 
هستند، هرچند اوقات محبت آمیز با همسر یا 
شریکتان باعث ایجاد تعادل در شما می شود. 
مرتبط  برگشتی  و  رفت  ارتباطات  از  بسیاری 
و  دارند،  وجود  ماه  این  در  کاری تان  خط  با 
در  عصبانیت  به  منجر  می تواند  نظر  اختالف 
شما شود. تالش برای حل اختالفات سالم ترین 
روش خواهد بود. در اواسط ماه منتظر اخبار 
غافلگیرکننده ای باشید، و باید از حس ششم و 
احساس درونی خود در تصمیم گیری استفاده 
می تواند  خصوصی  منبعی  با  ارتباط  کنید. 
بسیار مفید باشد. از سرخوردگی که می تواند 
شود،  منعکس  خانه تان  در  منفی  طوری  به 

دوری کنید.

آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
می تواند  نزدیکان  یا  برادر  و  خواهر  با  تماس 
زیرا  بگیرد،  قرار  ماهتان  این  کار  دستور  در 
به  تغییراتی  با  مرتبط  غیرمنتظره ای  اخبار 
شما می رسد که می تواند در دراز مدت برایتان 
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می تواند  دوستی  سمت  از  مهربانی  باشد.  مفید 
تمایل  که  چرا  باشد  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
ممکن  دور  مکانی  یا  کشور  از  خارج  به  سفر  به 
دلپذیر  زمانی  داشتن  و  نباشد  شما  نفع  به  است 
قاطعانه  وجود  ابراز  باشد.  محدود  بسیار  می تواند 
در موضوعی مرتبط با منابع مشترک ضروری است 
شما  احساسات  با  شخصی  است  ممکن  که  چرا 

بازی کند.

دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه( 
در این ماه کانون توجه برای شما بر حوزه درآمد و 
ارزش های شخصی تان است. تغییرات در این حوزه 
برای  امور به طور جادویی  به سطح می رسند ولی 
شما پیش خواهند رفت. شهودها و حس ششم تان 
را  خود  ظن های  است،  نزدیک  هدف  به  خیلی 

بهمن )20 ژانویه - 1۸ فوریه( تولدت مبارک!
ممکن است در این ماه دمدمی باشید و طرز تفکرتان نابجا باشد چرا که افکار و ایده های بی شماری به ذهن تان می رسد که می توانند چندین بار در جهت های مختلف 
تغییر کنند. می توانید به طور ناخودآگاه دریافت کننده منابع الهام و نبوغ باشید. مسئولیت هایی که متعلق به شما نیستند ممکن است به گردن تان انداخته شوند که باید 
اینها را در محل کار حل کرد. همسر یا شریکتان در این مورد از شما حمایت می کند. مهم ترین عقاید و دیدگاه های فلسفی تان ممکن است به شیوه ای باز و هماهنگ به 

چالش کشیده شوند؛ نگاه کردن به مسائل با ذهنی روشن و باز بهترین چاره خواهد بود.

در  محدودیت ها  و  نظرها  اختالف  کنید.  دنبال 
خانه می تواند تنشی ایجاد کند که باید به خاطر 
همکاری  برد.  بین  از  را  آن  هماهنگی  ایجاد 
برخی  به  نظر می رسد  به  است چرا که  ضروری 
موارد به خاطر عدم وجود درک متقابل رسیدگی 
نشده است. به نظر می رسد حرفه شما در مسیری 
اما عدم قطعیت در  صحیح در جریان بوده است 
مورد پول و جبران خسارت شما را آزار می دهد.

اسفند )1۹ فوریه - 20 مارس(
شما  فعالیت هایی  ماه  این  در  صحنه،  پشت  در 
ایجاد  به  منجر  می تواند  که  می کنند  احاطه  را 
شود  درونی تان  احساسات  به  نسبت  سردرگمی 
با  افکارتان  دادن  وفق  و  کردن  مرتب  برای   –
دارید.  نیاز  شخصی  حریم  به  بسیار  شرایط 

تصویر  این  از  بخشی  شما  درآمد  مشترک  منابع 
بسیار  روشی  به  زمینه  این  در  فعالیت  زیرا  است، 
در  خیال  و  وهم  است.  افزایش  حال  در  مطلوب 
درآمد  شخصی  منابع  با  مسئولیت هایتان  مورد 
آزاردهنده خواهد بود. جرقه ای از خالقیت می تواند 
این نگرانی ها را کاهش داده، و درآمد اضافی را از 
طریق کارتان به ارمغان آورد. همچنین ممکن است 
از  بیاید. بعد  برایتان پیش  نیز  یک دوره یادگیری 
مرتبط  نگرانی هایی  است  ممکن  ماه  این  پانزدهم 
با  اگر  ولی  باشید،  داشته  درآمد  منابع مشترک  با 
شما  برای  چیز  همه  بنگرید،  اوضاع  به  باز  ذهنی 
روشن تر خواهد شد و خواهید دید که دل مشغولی 

هیچ فایده ای ندارد.
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