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KOOBIDEH---$9.99
Two skewers of ground beef served with grilled tomato

JOOJEH KEBAB---$9.99
One skewer of boneless chicken served with grilled tomato

BARG---$14.99
One skewer of filet mignon served with grilled tomato

CHENJEH KEBAB---$14.99
One skewer of filet mignon (square pieces with onion and pepper) served with grilled tomato

BULGARI KEBAB---$16.99
One skewer of filet mignon and boneless chicken (with onion and pepper) served with grilled tomato

SOLTANI---$18.99
A combination of Koobideh and Barg served with grilled tomato

VAZIRI---$13.99
A combination of Koobideh and Joojeh served with grilled tomato

ZERESHK POLO---$9.99
Half a chicken served with barberry

SPECIALS
Wed – GHORMEH SABZI---$9.99
A herb stew made with beef, special herbs, pinto and red beans, onion and dried lime served with rice

Thu – GHEIMEH---$9.99
A stew made with beef, tomatoes, yellow split peas, onion and dried lime served with rice

Fri -CHEF’S CHOICE

Sat - BAGHALI-POLO & MAHICHEH---$14.99
A lamb shank served with dill rice and broad beans

RESTAURANT
ONYX 

************************
6195 St-Jacques west H4B 1T7 

 (514) 585-2029



صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علیرضا فخاریان
سردبیران: مروارید معماریان و مرضیه گودرزی

طراحی روی جلد٬ گرافیک و صفحه آرایی: مرضیه گودرزی و مروارید معماریان
طراحی لوگو: فریبا فخاریان

1. مسئولیت محتوای مطالب چاپ شده با نویسندگان است و چاپ آن ها الزاماً به معنی تأیید از سوی ماهنامه ِر-می نمی باشد.
2. ژورنال ِر-می در ویرایش و اصالح مطالب رسیده، آزاد است.

3. مطالب فرستاده شده بازگردانده نمی شود.
4. هنرمندان و عالقمندانی که تمایل به همکاری با ما را دارند، از طریق راه های ارتباطی زیرمی توانند با ما در تماس باشند.

3333 Cavendish Blvd., Apt. 250, 285 & 290. Postal code: H4B 2M5  
Tel: (514) 996-1620         Email: journal.remi@gmail.com
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی برای بزرگ

آموز
امواج خروشان هیجان و سکون و آرامش باشد. اما چنین کشاکشی در 
مهار کامل آهنگساز است. استادانی چون هایدن، موتسارت و بتهوون 
ساختاری  و  انسجام  از  را  متنوع  بس  حالت های  با  اثری  می توانستند 

منطقی برخوردار سازند.

ریتم

متنوع  را  کالسیک  موسیقی  که  است  دیگری  عامل  نیز  ریتم  انعطاف 
برخوردار است، حال  ریتمیک  الگوهای  از غنای  اثر کالسیک  می کند. 
آن که یک قطعۀ باروک الگو های معدودی دارد که پیوسته و بارها تکرار 
می شوند. آثار باروک دربردارندۀ حسی از پیوستگی و حرکت مداوم و 
نخسِت  میزاِن  چند  شنیدن  از  پس  شنونده  چنان که  هستند،  بی وقفه 
پیش بینی  به خوبی  را  موومان  سراسر  ریتمیِک  سرشت  می تواند  آن ها 
کند. اما سبک کالسیک، دربردارندۀ سکوت های نامنتظر، سنکوپ ها و 
گذرهایی فراوان از نت های کشیده به نت های کوتاه است و دگرگونی 
تدریجی  یا  ناگهانی  است  ممکن  دیگر  الگویی  به  ریتمیک  الگوی  یک 

رخ دهد.

بافت

پایانی  پُلی فونیک موسیقی دوره  بافت  با  تقابل  در  موسیقی کالسیک، 
موسیقی  در  این همه،  با  دارد.  هوموفونیک  بافتی  اساس  در  باروک، 
قطعه های  در  است.  انعطاف پذیر  ریتم  اندازه  به  نیز  بافت  کالسیک 
کالسیک، به تدریج یا ناگهان از یک بافت به بافت دیگر گریز زده می شود. 
یک قطعه کالسیک می تواند با بافت هوموفونیک، که دارای یک ملودی و 
همراهِی ساده آن است، آغاز شود و سپس به بافت پیچیده تر پُلی فونیکی 
راه ببردکه شاخص آن دو ملودِی هم زمان یا تکه های ملودیکی هستند 

که میان سازهای گوناگون تقلید می شوند.

ملودی

ملودی های کالسیک از خوش آهنگ ترین و به یادماندنی ترین ملودی ها 
هستند. حتی تم های آثاری بسیار پیچیده نیز ممکن است رنگ و بویی 
از ملودی های عامیانه و مردم پسند داشته باشند و آهنگسازان کالسیک 
گاه حتی نغمه های عامیانه را نیز در آثارشان به کار گرفته اند. )موتسارت 
 Ah, vous dirai-je, maman، در واریاسیون هایش بر ترانۀ فرانسوِی
 Twinkle, Twinkle, Little Star، نام  با  انگلیسی زبانان  میان  در  که 
کالسیک،  آهنگسازان  است.(  داده  انجام  را  کاری  چنین  دارد،  شهرت 
مردم پسند  سرشتی  که  در می آورند  به نگارش  را  تم هایی  اغلب  خود 
داشت. ملودی های کالسیک اغلب کیفیتی متوازن و متقارن دارند، زیرا 
بیشتر از دو عبارت هم اندازه تشکیل شده اند. در این ملودی ها، عبارت 
دوم ممکن است آغازی مانند عبارت اول داشته باشد اما پایانی قاطع تر 
دارد. سرایش این ملودی ها، که می توانند با طرح ’a a نمایانده شوند، 
آسان است )چنین ملودی هایی را اغلب می توان در ترانه های کودکانه 
مانند Mary Had a Little Lamb یافت.( از سوی دیگر، ملودی های 

باروک کمتر متقارن، پُرتزیین تر و از نظر سرایش دشوارترند.

دینامیک و پیانو

آن ها  احساس،  »سایه-روشن« های  به بیان  آهنگسازان کالسیک  عالقۀ 

موسیقی
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تاریخچه موسیقی
 تألیف: راجر ِکیمی یِن

ترجمه: حسین یاسینی

سبک کالسیک )1820-1750(
روش های  دیدیم،  باروک  دوره  بررسی  در  چنان که 
علمی و دستاورد های نوابغی چون گالیله و نیوتن در 

جهان بینی انسان دگرگونی ها یی ژرف پدید آورد.

در تاریخ موسیقی، دوران بینابینیِ گذر از سبک باروک 
تا شکوفایی کامل سبک کالسیک دورۀ پیش کالسیک 
خوانده می شود، دوره ای که از حدود 1730 تا 1770 

به درازا کشید.

ویژگی های سبک کالسیک
تضاد حالت

ارائه تضاد و تنوع فراواِن حالت، در موسیقی کالسیک 
دوره  از موسیقی  قطعه  یافت. یک  تازه ای  برجستگی 
می کند،  منتقل  را  یکتا  حسی  فقط  باروک  پایانی 
متالطم  حالت هایی  دربردارنده  کالسیک  اثر  یک  اما 
کالسیک،  آثار  در  است.  شونده  دگرگون  پیوسته  و 
رقصی  نغمۀ  می تواند  خروشان  و  دراماتیک  موسیقِی 
نه  موسیقی،  این  در  باشد.  داشته  پی  در  را  سبکبال 
فقط در یک موومان تم هایی متضاد هست، بلکه یک 
تم به تنهایی نیز ممکن است در خود عواملی متضاد و 

متمایز داشته باشد.

تغییر حالت در موسیقی کالسیک ممکن است تدریجی 
یا ناگهانی بوده و به این ترتیب بیانگر کشاکش میان 
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– کرشندو  دینامیک  تدریجی  از دگرگونی های  استفادۀ گسترده  به  را 
و دی کرشندو- سوق داد. آن ها دیگر خود را به دینامیک پله ای )گذِر 
آنی به ضعیف( که ویژۀ موسیقی باروک بود محدود نمی کردند. کرشندو 
و دی کرشندو، هر دو بدعت هایی هیجان انگیز بودند، گاه شنوندگان با 

شنیدن آن ها هیجان زده از جا می پریدند.

در دورۀ کالسیک، اشتیاق به تغییر های تدریجِی دینامیک سبب شد تا 
پیانو جایگزین کالوسن شود. پیانیست می تواند با تغییر فشار انگشت بر 
شستی، قوی تر یا مالیم تر بنوازد. گرچه پیانو حدود سال 1700 اختراع 
شده بود اما فقط از حدود 1775 بود که به تدریج جایگزین کالوسن شد. 
کم وبیش تمام آثار متعالی و درخور توجه هایدن، موتسارت و بتهوون 
برای ساز شستی دار، ویژۀ پیانو و نه برای کالوسن، کالویکورد، و اُرگ- 

ساز شستی دار باروک- به نگارش درآمده اند.

ارکستر کالسیک
یافت.  تکامل  تازه  ارکستری  کالسیک  دورۀ  در 
ارکستر کالسیک، به رغم ارکستر باروک که ساختار 
آن می توانست از قطعه ای به قطعۀ دیگر تغییر یابد، 
گروهی معّین و مقرر از نوازندگان داشت که شامل 
بادی های  چوبی،  بادی ها ی  زهی ها،  بود:  چهارگروه 
و  موتسارت  آثار  واپسین  در  کوبه ای ها.  و  برنجی 
سازهای  چنین  دارای  می توانست  ارکستر  هایدن، 

باشد:

ویوالها،  دوم،  ویولن های  اول،  ویولن های  زهی ها: 
ویولونسل ها، کنترباس ها

 2 کالرینت،   2 اُبوا،   2 فلوت،   2 چوبی:  بادی های 
باسون

بادی های برنجی: 2 هورن، 2 ترومپت

کوبه ای ها: 2 تیمپانی

توجه کنید که در این ساختار تازۀ ارکستر، سازهای بادی چوبی و بادی 
افزوده شده اند.  بر آن  به کار رفته و کالرینت ها  به صورت جفت  برنجی 
ترومبون نیز توسط هایدن و موتسارت در ارکستر به کار گرفته شد، اما 

استفاده از آن بیشتر در اپرا و موسیقی کلیسایی بود تا در 
آثاریِ سازِی محض.

گروه  با  قیاس  در  کالسیک،  ارکستر  نوازندگان  شمار 
دیگر  مکان  به  مکانی  از  اما  بود  بیشتر  باروک،  نوازندگان 
 ،1790 تا   1761 از  هایدن  می یافت.  چشمگیر  تغییر 
نوازنده  پنج  و  بیست  فقط  که  را  خصوصی  ارکستری 
داشت رهبری می کرد، اما به سال 1795 در لندن و هنگام 
شصت  با  بزرگ  ارکستری  رهبر  عمومی  کنسرت های 

نوازنده بود.

دورۀ  در  مخاطبشان  و  حامی  آهنگساز، 
کالسیک

بزرگترین  از  تن  سه   – بتهوون  و  موتسارت  هایدن، 
روزگاری  در   – جهان  آهنگسازان 
تحول های  دوران  که  پرداختند  به کار 
شدید سیاسی و اجتماعی بود، دورانی 
که   1820 تا   1750 ار  هفتادساله 
دچار آشوب انقالب فرانسه، جنگ های 
این  در  بود.  امریکا  انقالب  و  ناپلئون 
از  اقتصادی  و  سیاسی  اقتدار  دوران، 
طبقۀ  به  و  سلب  کلیسا  و  اشرافیت 
اجتماعی  تحول  شد.  واگذار  متوسط 
نه  ناپلئون  که  یافت  شدت  چنان 
فقط  و  تنها  که  موروثی،  حِق  به  بنا 
توانست  خود  توانایی  و  نبوغ  به مدد 
شعارهایی  شود.  فرانسه  امپراطور 
همچون  تازه،  و  »واژگون کننده« 
آزادی، برابری، برادری! ورد زبان مردم 
از  باورهای مستقر و مورد قبول،  بود. 
جمله ایمان به وجود خدا، در بوتۀ آزمونی دوباره گذاشته 

 .شد

   

   ادامه دارد ........



از متخصصان در رشته عصب شناسی معتقد  را لمس کنیم. بسیاری  خود 
محسوب  زندگی  زیبایی شناسی  بخش  موسیقی  که  همان گونه  هستند 
می شود و در شناخت زیبایی ها به انسان کمک می کند، از نظر بیولوژیکی 
موسیقی  به  کردن  گوش  می گردد.  محسوب  انسان  زندگی  از  بخشی  نیز 
مهارت های  آوردن  به دست  در  می تواند  آن  بیولوژیکی  ارزش  به علت 
اجتماعی به انسان کمک نماید که این مهارت ها به نوبه خود باعث تقویت 
درک دیگران و پذیرفتن آن ها و تحمل تفاوت ها می شود و باعث گسترش 
درک ما از دیگران و بیان سالم عواطف و احساسات می گردد، زیرا موسیقی 
ما  توانایی  موسیقی  می شود.  هماهنگی  و  هارمونی  وحدت،  ارتقای  باعث 
ذهنی  پیچیده  مسایل  ارتباط  و  انتقال  نگهداری،  و  حفظ  ایجاد،  برای  را 
تقویت می کند. منابع بیولوژیکی موسیقی طیف وسیعی دارند که به افزایش 
کنترل حرکتی، تمرکز، ایجاد خالقیت، آرامش و رهایی، شادی، خودنظمی، 
افزایش قدرت تحرک و تنظیم بهتر تعادل روحی و احساسی کمک می کند. 
داشته  انگیزی  اثر شگفت  بدن  ایمنی  روی سیستم  بر  می تواند  هم چنین 

باشد. 

موسیقی و آواز خواندن حتی در حیواناتی مانند پرندگان، نهنگ ها و انواع 
هرقدر  که  می رسد  به نظر  و  می رود  به کار  در جذب جفت خود  میمون ها 
حیوان نر صدای بلندتر و دلنشین تری ایجاد کند، جذابیت بیشتری برای 
حیوان ماده خواهد داشت. جنین انسان، موسیقی را قبل از مفاهیم دیگر 
درک می کند. شواهد واضحی وجود دارد که جنین مادر در برابر موسیقی 
واکنش نشان می دهد. صداهای بلند باعث جهیدن و پریدن جنین می شود. 
بهترین موسیقی برای جنین، موسیقی الالیی، آواز مادر و موسیقی مالیم 

به پخت سنتی نان و شیرینی پایبند هستیم
با سابقه ۳۷ ساله در مونترال

5 1 4 - 5 0 5 - 9 5 9 9  •  W W W . L A R O M E D U M A T I N . C O M

قبول سفارش انواع کیک، شیرینی، نان و غذا
برای مناسبت های شما
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بررسی تاثیرات درمانی 
موسیقی بر جسم انسان 

سارا صالحی، فارغ التحصیل کارگردانی نمایش 

صداهای  از  مملو  که  می کنیم  زندگی  جهانی  در  ما 
و  عادی  به نظر  صداها  این  متاسفانه  و  است  مزاحم 
طبیعی می رسند. موسیقی درمانی نزدیک به دو دهه 
است که در جهان برای کمک به کاهش استرس مورد 
ما  به  را  امکان  این  موسیقی  می گیرد.  قرار  استفاده 
می دهد که احساسات، اندیشه ها، امیدها، و ترس های 

موسیقی



بدون کالم است. نوزادان سالم پنج ماهه می توانند تفاوت دو قطعه آهنگ 
نمایند.  آن را حفظ  و حتی  کنند  درک  را  آهنگ ها  ملودی  و  بفهمند  را 
نوزادان می توانند یک ملودی یا آهنگ را با هر سرعتی که نواخته شود، 
پخش  مختلف  ریتم های  با  آهنگ  یک  زمانی که  حتی  دهند.  تشخیص 
می شود، نوزادان تغییرات ریتم را سریع تشخیص می دهند. وقتی کودکان 
حرف زدن را آغاز می کنند، ترانه های ریتمیک کودکان، آهنگ ها و آوازهای 
شاد که همراه با قصه باشد برایشان مفید است. موسیقی فیلم های کارتونی 

نیز کودکان را با سبک های مختلف موسیقی آشنا می سازد و سرودهای 
کودکانه آن ها را برای یادگیری موسیقی به ذوق می آورد. 

9     
شماره پنجم

CONSTRUCTIONRENOVATIONDESIGN

3735 rue Wellington
Montréal, QC H4G 1V1
RBQ License 5680-6318-01

Tel: 514 932 6887
Fax: 1 866 855 1076
info@idnc.ca, www.idnc.ca

 هیچ چیز مثل 
 ، توجه ها رایک

!جلب نمی کند 

اي بیزنس هاتولید ویدیو هاي کوتاه و تأثیر گذار بر

 معرفی تصویری بیزنس ها

 ویدیو های سؤال و جواب برای مشاورین

 مستقالتویدیو های معرفی امالک و 

digital advertisingنشر با جدید ترین متد های 

A R M I N  
S O L U T I O N S
C R E A T I V E  M A R K E T I N G  A G E N C Y

arminsolutions.com

514-441-8737

یبا مشاوره رایگان جهت نشر هوشمندانه در شبکه هاي اجتماع

شواهد نشان می دهند که موسیقی و هنرهای مربوط به 
آن در یادگیری مطالب موثر هستند. این مطلب به این 
معنی نیست که بدون موسیقی افراد نمی توانند مطالب را 
یاد بگیرند، بلکه یادگیری به همراه موسیقی امکان توسعه 
خود  طبیعت  به خاطر  هیچ کدام  که  را  مغز  سیستم های 
می تواند  موسیقی  می آورد.  فراهم  ندارند  سنجش  امکان 
بلند  جمالت  یادآوری  و  تمرکز  به  مغز  تعلیم  طریق  از 
موسیقایی کمک کند و حافظه را تقویت نماید. هنرهای 
درگیر  را  افراد  همه  که  دارند  را  قابلیت  این  موسیقایی 
شبکه  یک  مانند  استادانه ای  به طور  انسان  مغز  کنند. 
می سازد  قادر  را  مغز  که  است  شده  طراحی  عصبی 
یا  قبیل تن، صدا، هارمونی، طنین  از  ترکیبات موسیقی 
رنگ صدا، ریتم و غیره را پردازش و شناسایی کند. این 
شبکه به نحوی طراحی شده است که بتواند در برابر همه 

نوع موسیقی  که می شنویم، واکنش نشان دهد. 

که  پیچیده ای  عوامل  بین  که  می دهد  نشان  مطالعات 
می توانند قدرت خالقیت در زمینه ساختن موسیقی را در 
افراد افزایش دهند، هورمون تستوسترون عامل قدرتمندی 
به شمار می رود. میزان این هورمون در خالقیت موسیقایی 

 .تاثیر زیادی دارد
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی برای بزرگ

آموز
زبان فارسی نیز به سده های ششم و هفتم هجری نسبت داده شده اند. 
نگارگری دوران اسالمی به دو شیوه و سنت نقاشی که مسیر تکامل خود 

را بازیافته اند، برمی گردد.

الف: شیوه شرقی             ب: شیوه غربی

در  قدیم  خراسان  در  هنرمانویان  تاثیر  تحت  شرقی  شیوه  هنر  الف: 
ماورالنهر، با وجود حمله اعراب و اسالم آوردن ایرانیان تداوم یافته است. 
را  فارسی  زبان  باستانی  میراث  نواحی  این  نیز  مغول  حمله  در  حتی 
حفظ کرده اند. بعدها تحت تاثیر هنر شرق و به شیوه های مصورسازی 
کتب خطی ) شیراز، هراز و بخارا( تا عهد صفویان به حیات خود ادامه 
و  )بیزانس(  شرقی  روم  تاثیر  تحت  شرقی  بخش  هنر  ب:  است.  داده 
نستوری های ایران در آذربایجان و بین النهرین تداوم می یابد، که به ویژه 
در دیوارنگاره های امویان و عباسیان و مصورسازی مکتب عباسی )بغداد( 
تاثیرات این شیوه هنری کامال مشهود است. در دوره تسلط مغول ها در 
تبریز  مصورسازی  مکتب  غربی  و  شرقی  هنر  تلفیق  با  که  است  ایران 
به وجود می آید. به عبارتی این دو شیوه بر یکدیگر تاثیر متقابل گذاشته 
و مکمل یکدیگر شده اند که تجلی آن ها در دو مکتب شیراز و تبریز به 

خوبی مشاهده می شود.

بررسی ساختاری نقاشی ایرانی از آغاز تا عصر 
صفویه

ویژگی کلی نقاشی ایرانی

شبیه سازی،  از  دوری  رسمی،  و  واقع گرایی  وصف  با  انسانی  تصاویر 
خطی  طراحی  دوبعدی،  به صورت  خالص  و  تند  رنگ های  از  استفاده 
دوبعدی، تزیین گرایی، بیان روایی، ترکیب بندی کتیبه وار، روبه رو نمایی، 
سه رخ نمایی و تمام رخ نمایی، نمایش صحنه های تشریفاتی با اندام های 
استیلزاسیون،  سترگ نمای،  تقارن،  سرهم،  پشت  پیکره های  و  ردیفی 

عدم حرکت ملموس و جانورسان بودن.

دوران و اعصار تاریخی

دوران پیش از تاریخ: لرستان هزاره هفتم ق.م. به کاربردن رنگ سیاه و 
قرمز اخرایی در تجسم صحنه های شکار، حیوانات و رزم و پیکرنگاری 
واقعی  دنیای  برابر  را  آیینه ای  که  نیست  آن  بر  ایرانی  هنرمند  زنانه. 

ظواهر  به دلخواه  وی  دهد.  قرار 
و  تخت  رنگ های  با  سه بعدی  مادی 
یکنواخت تبدیل و با این روش و زبان، 
تمامی خواسته های خود را به نمایش 
می گذارد و با یافتن زبانی شاعرانه به 

سالیق خود پاسخ می گوید.

تا  پنجم  هزاره  کالکولتیک:  دوران 
نقاشی  و  سفالگری  ق.م.  سوم  هزاره 
روی سفال با رنگ های قرمز – قهوه ای 
تصویرسازی  و  مهرسازی  سیاه،  و 
حیوانات  تمام رخ،  انسان  متقارن، 

نقاشی
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درک زمان و مکان در 
نقاشی ایرانی - قسمت دوم

دکتر نصراهلل تسلیمی

نقاشی ایرانی
این هنر بازنمایی دنیای تجریدی، تزیینی و حتی دور 
از واقعیت ملموس است و هنرمند ایرانی بر آن نیست 
وی  دهد.  قرار  واقعی  دنیای  برابر  در  را  آیینه ای  که 
به دلخواه ظواهر مادی سه بعدی را به طراحی دوبعدی 
با رنگ های تخت و یکنواخت تبدیل و با این روش و 

زبان تمامی خواسته های خود را به نمایش می گذارد و 
با یافتن زبانی شاعرانه به سالیق خود پاسخ می گوید.

پیشینه 

قدمت نقاشی ایرانی به نقاشی های لرستان )میرمالس-
ولی  می گردد،  باز  نوسنگی  دوران  به  و  کوهدشت( 
به طور دقیق حلقه های ارتباطی بین هنرهای تصویری 
دوران پیشین و دوران اسالمی هم چنان ناگفته باقی 
به  مصور  خطی  نسخه های  کهن ترین  است.  مانده 
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اشکال  انسان،  و  حیوان  بازنمایی  جانوری،  نقوش  طبیعی،  و  پرتحرک 
دایره ای و مربع، موتیف های کوه، آِب مواج، خورشید و ماه و نمادگرایی.

و  مهرسازی  تصویری،  اول ق.م. خط نگاری  تا  هزاره سوم  ایالمی:  دوران 
کاربرد لعاب در آجرکاری.

دوران آریایی: مادها؛ هزاره دوم و اول ق.م. سفالینه های منقوش رنگی، 
عالیم دینی، درخت زندگی و توجه به لباس در نقاشی ها و حجاری ها.

هخامنشیان: هزاره اول ق.م. نمادهای نیاشی، ظرافت، توجه به تاخوردگی 
و جانوران،  گیاهان  تجسم  در  به ویژه  در حجاری، طبیعت گرایی  جامه ها 
و  جزییات  به  توجه  عدم  اهورامزدا،  و  خیالی  پرندگان  در  تجریدگرایی 
دنیوی،  موضوعات  تزیین گرایی،  )تیپ سازی(  اشخاص  روحی  حاالت 

درون گرایی، نقاشی لعابی، اولین نمونه فرش )پازیریک( و نیم رخ نمایی.

اشکانیان: دوره ایرانی قرن اول تا 3 میالدی؛ گچ بری، نقاشی دیواری، توجه 
به حاالت روایی، بزرگ نمایی کاربرد تمپرا بر روی گچ یا آهک، تمام رخ 
ابداع  و جواهرات،  لباس  در  به جزییات  توجه  و صالبت،  نمایی، خشکی 
نقش اسلیمی، بازنمایی پیکره زن، رنگ تخت و بدون سایه و قلم گیری 
یا خطوط کناره نما در نقاشی »که همه این ویژگی ها ریشه سنت نقاشی 

دوران اسالمی است.«

عدم  واقعیت،  از  آرمانی  تصویر  میالدی؛  ششم  تا  سوم  قرن  ساسانیان: 
به جزییات،  توجه  نمایی،  قرینه سازی، سه رخ  واقعه های خاص،  بازنمایی 
پرندگان خیالی، نقش متقارن پرندگان در کنار درخت زندگی. هنر این 

دوران بر مبنای عناصر کهن ایرانی و آسیای غربی است.

خطوط  تخت،  و  تند  رنگ  با  پس زمینه  میالدی؛  سوم  قرن  هنرمانویان: 
سنت  اشکال،  دوران  در  طالیی  رنگ  کاربرد  قرمز،  یا  سیاه  کناره نمای 

کتاب نگاری. 

تاثیر هنر آسیای مرکزی و چین و هنر بیزانس در نقاشی دوران اسالمی

تاثیرات هنر آسیای مرکزی و چین: چهره مغولی، جنگ افزار و لباس مغولی، 

نگرش شاعرانه به طبیعت، درک جدید به فضاسازی، تنه 
ابرهای پیچان و طالیی،  گره دار درختان کوه های چینی، 
حیوانات افسانه ای )اژدها-ققنوس( از بین رفتن کنتراست 

شدید، شیوه طراحی خطی و به کارگیری مرکب.

نمایش  حجم پردازی،  و  عمق نمایی  بیزانس:  هنر  تاثیرات 
حاالت عاطفی در چهره ها، بیان حرکت، قلم گیری لباس ها، 

رنگ نقره ای و پیکرهای بلند قامت.

دوران اسالمی ایرانی
1- خراسان، ری، ساوه، کاشان؛ سده پنجم تا هفتم هجری 
آثار مهم: ظروف مینایی، نسخه  قمری )دوران سلجوقی( 
خطی ورقه و گلشاه. ویژگی: نقش های تزیینی هندسی و 
غیر هندسی با خطوط کوفی مشرقی، صحنه های بزمی و 
رزمی، نقش گل و زمینه رنگ سرخ، لباس های بدون چین 
و چروک، نقوش اسلیمی، ایجاد نقش روی زمینه، نقوش 
اندام های  تخت،  سطح  در  پیچک  نقش  انتزاعی،  گیاهی 



نقاشی

ترکیب بندی  و  تذهیب نگاری  مغولی،  چهره  کوتاه، 
افقی.

2- تبریز: اواخر سده هفتم و نیمه نخست سده هشتم 
شاهنامه،  منافع الحیوان،  مهم:  آثار  ایلخانی(  )دوره 
طبیعت،  به  شاعرانه  نگرش  ویژگی:  جامع التواریخ. 
و  تند  رنگ های  تزیین گرایی،  عمودی،  ترکیب بندی 

ایجاد کادر در تصویر،  مالیم، رنگ جسمی و روحی، 
رنگی،  تنوع  بنا،  خارج  و  داخل  هم زمان  نمایش 

تصویرنگری در یک صفحه مستقل، پرکردن زمینه با نقش، تجسم کوه ها 
و صخره های مخروطی، آرایش منظم بوته ها، ترسیم حیوانات افسانه ای، 
نقره ای،  رنگ  کاربرد  بلندقامت،  پیکره های  هاشورزنی،  چینی،  ابرهای 
جانوران،  حاالت  در   )Genere( نوعی  واقعیت  به  توجه  تخیل پردازی، 

کادرشکنی )تسخیر( و صحنه های نمایشی )دراماتیک(. 

شاهنامه.  مونس االحرار،  مهم:  آثار  )مظفریان(  هشتم  سده  شیراز:   -3
حقیقی،  طبیعت  به  توجه  سلجوقی،  کتاب آرایی  سنت  تداوم  ویژگی: 
توجه به انسان، افق رفیع، بوته نگاری در زمینه، به کارگیری زیاد نقوش 
گیاهی، مضامین عارفانه و عاشقانه، پیکره های بسیار بلند بدون تناسب با 
منظره و معماری، کوچک شدن تصویر، تجسم کوه به صورت اسفنجی و 
تپه های گرد، قرارگرفتن سوارکاران به صورت مورب، بعد نمایی، تاکید بر 
روابط خط و رنگ در تصویر، به کارگیری رنگ سرخ و زرد در پس زمینه، 
تجسم  تصویر،  و  متن  بین  منطقی  ارتباط   )... و  طاقچه  پنجره،  )در، 
پیش زمینه،  در  رنگ  نقره ای  جویبارهای  حیوانات،  شکل  به  سنگ ها 
 .تصویر سفید درون تصویر، ترسیم دیوارهای مورب و هنر تشعیر

منبع: کتاب ماه و هنر

ادامه دارد.........
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش ویولن برای بزرگ

آموز



	آغاز ثبت نام دوره بهاره اسکیت و هاکی باشگاه تایماز  
April-‐June	  

*Free	  Parking	  is	  available	  

instagram.com/tymazclub/	  

www.facebook.com/IR.MTL.SKATE	  

(438)	  822-‐5155	  
(514)	  603-‐6629	  

skate@tymazclub.com	  

Loca8on:	  
875	  Notre	  Dame	  Street,	  
Lachine,	  H8S	  2B8	  

آموزش در ۳ سطح:
مقدماتی  - متوسط  - پیشرفته برای کودکان ، نوجوانان و 

	بزرگساالن   

	استعداد یابی و تعیین رشته: هاکی، منایشی ، اساللوم،  فری استایل ، سرعت و …  
✔  اجاره اسکیت و لوازم ایمنی استاندارد در سالن
	 تخفیف ویژه برای ثبت نام گروهی و خانوادگی   ✔

	 مشاوره حضوری رایگان جهت خرید اسکیت و لوازم ایمنی   ✔
		اسکیت در پارکهای مونترال    ”Out-‐Door“ برگزاری دورههای  ✔
	 ارائه رسید پرداخت رسمی برای والدین جهت استفاده از مزایای   ✔

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tax	  Credit	  for	  Children's	  Ac8vi8es	  	  	  
	  

(514)	  603-‐6629	  



گزارش
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش گیتار برای بزرگ

آموز

رویکردی به کالس های 
گروه نوازی و گیتار در 

آکادمی ِر می
ارسام انوری 

با وجود متدهای آموزشی مختلف، یک مدرس باتجربه 
و خالق باید بتواند روشی مدون و صحیح را انتخاب 
با  باید  همواره  هنرجویان  به  موسیقی  تدریس  کند. 
طی  در  هنرجو  هر  چرا که  باشد  همراه  عشق  و  شور 
آمده  پایین  اولیه،  انرژی  سطح  از  تمرین  هفته  یک 
و  دارند  شکایت  سخت  تمرین  از  دلیل  به همین  و 
امکان دارد تصمیم بگیرند که این راه را متوقف کنند. 
این  از   راه حل های  یکی  پیگیری  و  منظم  کالس های 
از مدرس، هنرجو  موضوع است. مثلثی تشکیل شده 
و خانوادۀ هنرجو که با این همکاری و پیگیری لحظه 
را  فعالیت ها  این  و  یادآوری  را  تمرین  روند  لحظه  به 

کنترل کنند.

ریتم در موسیقی بسیار نقش موثری را ایفا می کند و 
ریتمیک  و  کوبه ای  نوازندگی ساز  به  هر مدرس  باید 
خود  هنرجوی  با  بتواند  تا  باشد  داشته  آشنایی 
دهد.  انجام  به درستی  را  ریتم  آموزش  و  هم نوازی 
به عنوان مثال هنرجویان سازدهنی، آواز و گیتار که به 
کالس می آیند با دوره های ریتم شناسی به خوبی آشنا 

می شوند و در کالس تمرین کنند.  

مقدماتی،  تمامی سطوح  در  آموزشی  کتاب های  اکثر 
هستند  صوتی  فایل های  دارای  پیشرفته  و  متوسطه 
که گوش دادن به این تمرین ها و قطعه ها بسیار موثر 

می باشد. روش کار به این صورت است:

* باید بارها به آهنگ مورد نظر گوش کنند تا تقریباً 
آن را در ذهن خود به خاطر داشته باشند.

* با آن شروع به شمردن و خواندن کنند.

* بدون آهنگ نت را تمرین کنند تا بتوانند آهنگ را بنوازند.

* در پایان به همراه آهنگ پخش شده، شروع به نوازندگی و یا خوانندگی 
کنند.

تمرین  مقدار  نشود.  فراموش  هرگز  صبر  کمی  و  روزانه  و  مرتب  تمرین 
به طور میانگین  اما  آزاد بررسی می شود  به زمان  برای هر شخص، بسته 
روزی نیم ساعت تا یک ساعت تمرین، بهترین بازدهی را دارد. برای کودکان 
انتظار داشت که  آنان  از  نباید  و  بازیگوش هستند  اینکه همواره  به دلیل 
کنار  نشستن  با  می توانید  کنند،  تمرین  صرف  را  زیادی  ساعات  بتوانند 
فرزند خود به هنگام تمرین یا فراگیری هم زمان، او را برای نواختن بیشتر 
تشویق کنید. حتی می توانید زمان تمرین را به زمان های کوتاه تر و چندین 

نوبت در روز تقسیم کنید.

خاصی  نظم  و  قانون  دارای  آموزشگاه  در  آموزشی  فضای  که  همان طور 
کنند  فراهم  را  امکانات  این  مشابه  نیز  منزل  در  باید  هنرجویان  است، 
تمرین  زمان  در  کنید  توجه  دهند.  انجام  به درستی  را  تمرین  بتوانند  تا 
همیشه تصور کنید در حال اجرا برای دوستان و خانوادۀ خود هستید و یا 
در روبه روی شما تماشاچیان حضور دارند. در این روش حتماً بعد از آماده 
شدن هر آهنگ از خود فیلم بگیرید و آن را نگاه کنید، اشتباه های شما در 
آن لحظه دیده خواهد شد و به شما کمک می کند تا آن را برطرف کنید. در 
ضمن می توانید با استاد خودتان فیلم را به اشتراک بگذارید، تا نکته های 

آموزنده را به شما یاد آور شود.

آموختن موسیقی هیچ محدودیت سنی ندارد. امروزه با متدهای آموزشی 
کودکان از سنین خردسالی می توانند موسیقی را شروع کنند و تا سن 5 
از بزرگان  انتخاب کنند؛ بسیاری  را  تا 6 سالگی ساز تخصصی خودشان 
مانند  از سنین چهار سالگی شروع کرده اند  گیتار  نوازندگان  و  موسیقی 
درس های  در  غرق  را  کودکان  باید    ... کارکاسی،  کیتارو،  دلوسیا،  پاکو 
موسیقی کنید و این رفتاری درست است. تا نُه سالگی رشد و احساس 
موسیقیایی در کودک وجود دارد. در این مقطع سنی، ساختار روحی و 
فیزیکی مربوط به پردازش و یادگیری موسیقی در مراحل ابتدایی رشد 
با  سن  این  در  کودک  کردن  روبه رو  باالی  اهمیت  که  دارند  قرار  خود 

موسیقی را آشکار می کند. 

به گفته بزرگان موسیقی هیچ چیز قشنگ تر از صدای یک گیتار نیست 
به جز دو گیتار!! هم نوازی یکی از مهم ترین بخش های نوازندگی و آموزشی 
و شرکت  گروهی  نظم  تا  می سازد  موظف  را  نوازنده ای  هر  که  می باشد، 
در کار گروهی را تجربه کند. رقابت در محیطی دوستانه یکی از بهترین 
رقابت هایی است که تمام رقیبان به هم کمک می کنند تا آهنگ به درستی 
اجرا شود. تجربه شنیدن سازها در قالب گروه نوازی باعث می شود تا با 
سازهای دیگر نیز آشنا شوند. به همین منظور در طی برگزاری کنسرت های 
آماده سازی  برای  می«   – ِر  »آکادمی  هنرجویان  پژوهشی،  و  آموزشی 
قطعه ها، پس از آزمون های مربوطه، تعیین  سطح شده و انتخاب قطعه ها 
قرار  آن ها  اختیار  در  گروه  برای  تنظیم شده  نت های  و  می گیرد  صورت 
می گیرد؛ معموال نیاز به آموزش مطالبی جدید از قبیل تئوری موسیقی 
از  پس  می شود،  داده  توضیح  در کالس ها  که  می آید  پیش  تکنیک ها  و 
نهایت  تا در  را رسما شروع کرده  تمرین خود  انفرادی گروه  تمرین های 
 .به کنسرت ختم شود که بهترین تجربه برای اعضا گروه خواهد بود
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موزه

موزه هنرهاي زیباي 
مونترال و مجموعه 
هنرهاي ایراني آن

شیرین شفیعی

 - سوربون  )دانشگاه  هنر  تاریخ  دکترای 
پاریس(

مجموعه  این  جمع آوري  تاریخچه 
هنری

موزه هنرهای زیبا مونترال دارنده مجموعه بسیار 
غنی و متنوعي  از هنرهاي آسیایی و اسالمی است 
از  خارج  در  مجموعه  این  که  است  شگفت آور  و 
مجموعه  این  در  است.  مانده  ناشناخته  کانادا 
ایران  هنري  منابع  به  ویژه اي  جایگاه  تاریخی، 
تخصیص داده شده است. بیش از 500  قطعه آثار 
هنري مجموعه ای را تشکیل داده است که نه تنها 
هنرهاي دوران اسالمي را در بر مي گیرد، بلکه آثار 

و اشیا پیش از اسالم را هم  پوشش می دهد.

این مجموعه، اشتیاق و عالقه استان کبک در صحنه 
هنر، در آغاز قرن بیستم را منعکس مي کند. هسته 
ثروتمندان  از  تعدادی  توسط  مجموعه  این  اصلي 
مونترال در سال 1900 شکل گرفت، که مهم ترین 
این اشخاص کلیولند مورگان متصدي موزه و سر 
ویلیام ون هورن، مدیر راه آهن پاسیفیک در کانادا 

بوده اند.

این مجموعه بسیار با ارزش، که از قدیمی ترین ها 
اولین آن ها در کانادا است،  از  و  امریکا  در شمال 
و  ناشناخته  دنیایی  به  پنجره اي  تا  شد  پایه ریزی 

جدید باز شود و مردم را برای درک زیبایی شناسی آسیا و ایران آموزش 
دهد. این تحول مصادف با زمانی بود که موزه ها به تدریج در کانادا تشکیل 

می شدند.

تابلوهای  جمع آوری  به  هنر  انجمن  سال1860،  در  کار  شروع  زمان  از 
نقاشی و مجسمه های باارزش عالقه نشان داد و با گسترش و بسط این 
مجموعه به تدریچ به جمع آوري اشیاء هنری از سراسر جهان پرداخت، و در 
نهایت یکی از مهم ترین موزه های دایره المعارفي در کانادا را به وجود آورد.

پس از تاسیس انجمن هنرکه منجر به افتتاح مؤسسه اي به نام گالري هنر 
در خیابان شربروک گردید پایه اصلي این مجموعه در سال 1910 ریخته 
شد و این درست در زماني بود که تعدادی از بزرگان اهل هنر و جمع آوري 
با  مجموعه های  و  درگذشتند  مونترال  در  هنري  مجموعه هاي  کنندگان 

ارزش آن ها به این  انجمن اهدا گردید.

درطی این دوران طالیی )از سال 1912 تا 1947( بود که بخش اعظم 
نوامبر سال  در  گنجانیده شد.  موزه  این  در  ایران  به  مربوط  موجود  آثار 
1916 شورای انجمن هنر به رهبری فردریک کلیولند مورگان )1881-

آثار  و  ایرانی  منسوجات  شامل  که  را  مجموعه ها  این  از  بخشي   ،)1962
هنری چین بود براي برگزاری نمایشگاهی کوتاه مدت برگزید. استقبال 
بازدیدکنندگان از این مجموعه، مورگان را تشویق کرد و بر آن داشت که 
به جمع آوری آثار هنري بیشتري از شرق و خاورمیانه بپردازد و در معرض 
نظر  درنقطه  کلي  تغییراتي  انتخاب  این  دهد.  قرار  بازدیدکنندگان  دید 

انجمن هنر پدید آورد.

رشد و تربیت کلیولند مورگان در خانواده اي کلکسیونر، تاجر و ثروتمند، 
عالقمندی او به هنر و جمع آوري آثار هنري را هردم افزایش مي داد. از 
سال 1843 که پدرش آثار هنری را از سراسر جهان جمع آوری و به فروش 
مي رساند، او نیز به تدریج به کسب و کار پدر پیوست و فروشگاه بزرگي را 
دایر کرد و خود مشغول خرید و فروش اشیا عتیقه و آثار هنری با ارزش 

شد.

شبکه گسترده و ارتباطات وسیع بین المللي مورگان با تجار، بازرگانان و 
افراد اهل هنر نظیر: اوپهام پوپ، موتیف خان، هاکپ کورکیان و آدولف 
لووي، او را بیش از پیش ترغیب کرد که به خرید آثار هنری نادر و کم نظیر 
از دیگر ملل و فرهنگ ها بپردازد و با سرمایه شخصی خود مبادرت به خرید 

اشیایي کرد که براي بسیاری از موزه های مهم  با ارزش تلقي مي شدند.

از  بسیاری  که  بود سبب شد  آن  پایه گذار  مورگان  که  و جنبشی  تحول 
به آن گرایش نشان دهند و در همان سال ها   نهادهاي آمریکاي شمالي 
تعدادی از حامیان ثروتمند هنر بیش از 7000 شي گرانبها را به موزه تازه 
تأسیس شهر اهدا کردند. مورگان، بدون شک کاري فراموش نشدنی براي 

مجموعه آسیا  و به ویژه برای هنر ایرانی در موزه انجام داد.

در سطح مقایسه، اشتیاق مورگان به جمع آوری آثار هنري ایران، کمتر و 
کم اهمیت تر از عالقه سر ویلیام ون هورن )1915-1843( در جمع آوری 
نیز  هورن  ون  که  است  ذکر  شایان  نبود.   مونترال  در  ژاپنی  سرامیک 
جمع آوری  به  که  آن جایی  تا  داشت،  ایران  هنري  آثار  به  فراوانی  عالقه 
گماشت.  همت  صفوي  دوره  سرامیک هاي  و  قدیمي  دست بافته های 
ون هورن یکی از عوامل مؤثر در تشکیل مجموعه آسیایي موزه هنرهاي 

18      
شماره پنجم

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش سازهای ایرانی برای بزرگ

آموز



از  بزرگی  بخش   ،1944 سال  در  بود.    1915 سال  در  مونترال،  زیباي 
زیباي  به موزه هنرهای  باارزش هنر شرق وي توسط دخترش  مجموعه 
نیز  هورن  ون  گردید.  واگذار  تورنتو  در  انتاریو  موزه سلطنتی  و  مونترال 
مانند بسیاری از همکاران معاصر  خود در ایاالت متحده به نسخ خطی و 
سرامیک های دوران اسالمی عالقمند بود. ریشه و عامل اصلی این عالقه با 
جنبش زیبایی شناسی در هنرهای تزئینی که پس از واردات صنایع دستی 
ارتباطی  بود  شده  آمریکا  به   19 قرن  پایان  در  ایرانی  دست بافته های  و 
مستقیم داشت. خانه بزرگ او در مونترال محل جمع آوری مجموعه هاي 
بسیار باارزشی از صنایع دستي شرق اعم از مبلمان سلطنتی، فرش های 
آسیای مرکزی و ظروف و اشیا فلزي دوره ایلخاني شده بود. در ادامه و 
سرامیک،  انواع  شامل  که  مجموعه  این  اصلی  اقالم  شرح  به  اختصار  به 

منسوجات، فلزکاری و نسخ خطی می باشند، می پردازیم.

سرامیک
درمجموعه هنرهای خاورمیانه، موزه هنرهای زیبای مونترال انواع سرامیک 
میانی  و  اولیه  دوره  تا  حسنلو(  و  سیالک،  )مارلیک،  نوسنگی  دوران  از 
اسالمی وجود دارد. )شکل 1( تولید سرامیک هاي تزییني که تحت عنوان 
هنر اسالمي شناخته مي شوند از ایران تا اسپانیا گسترش داشت و بن مایه 
تزیین آن از کارهاي فلزي الهام مي گرفت. با ظهور سلسله سامانی، در قرن 
نهم و دهم میالدی، مراکز جدیدی برای تولید سرامیک ایجاد شد و در 
مراکز نیشابور و سمرقند، تحت تاثیر هنر بین النهرین، در تزیینات از رنگي 
کوفي  خط  و  سبز  ته مایه  با 
استفاده مي گردید. )شکل 2(

سلجوقیان  دوره  ایرانی  سفال های 
قرن  اوایل  تا  یازدهم  قرن  )اواسط 
نشان دهنده  میالدی(  سیزدهم 
در  سرامیک سازي  ترّقی  اوج  نقطه 

خاور نزدیک است و از آن پس است که شاهد تّحولی شگرف در تکنیک 
تولید و استفاده از تصاویر نمایشی بر روی سرامیک های این دوره هستیم. 

)شکل 3 و 4(

از کنده کاری در روی سطح ظروف، دو روش پیچیده تر دیگری در  جدا 
از  یکی  می شد.  گرفته  به کار  دوازدهم  قرن  اواخر  سرامیک های  ساخت 
آن ها استفاده از رنگ هاي بّراق بر روی لعاب سرامیک ها بود که بیشتر در 
شهر ري متداول بود. روش دیگری که در تولید سرامیک های این دوره 
استفاده می شد میناکاري نامیده مي شود. در ساخت سفالینه های مینایی 
که از خاک چینی یا کائولین به عنوان خمیر سفال استفاده می شد با قرار 
دادن رنگ  به عنوان زیر لعاب و با استفاده از حرارت مناسب هنرمندان 
تاج گذاری و شکار  می توانستند جزئیاتي شبیه به صحنه های مینیاتوري 

را به تصویرکشند. 

در سال )1220-1221( با یورش مغول بسیاری از شهرهای خاور نزدیک 
ایلخانیان  دوره  در  اما  گردید،  تخریب  سرامیک  تولید  مراکز  و  ویران 
زنده گردید،  نو  از  به هنر و هنرمند  اشتیاق  و  )1353-1256( که ذوق 
کار تهیه و تولید سرامیک دگرباره اوج گرفت. از انواع  نمونه های سرامیک 
و  آباد”،  به“سلطان  معروف  سرامیک  یکي  ایلخانیان،  دوره  شناخته شده 
دیگري “الجوردینه” مي باشد. )شکل 5( ابداع و تولید انواع سرامیک های 
تزئینی در ایران با روی کار آمدن تیموریان نیز ادامه یافت و مانند دیگر 

شکل 1- پیکره زني از سفال، حدود 1200  تا 100 
قبل از میالد، تپه مارلیک - شمال ایران

تِزئیناتی  و  زمینۀ سفید  با  کاسه سفالی   - شکل 2 
با خط کوفی به رنگ قهوه اي، دورۀ سامانیان، قرن 

دهم میالدي، نیشابور- ایران

با سفالین  کوچک  کاسۀ   -3  شکل 
اي، قهوه  زمینۀ  با  مصور   تزییناتی 
قرن دوم  نیمۀ  سلجوقیان،   دورۀ 

دوازدهم میالدي، گّروس - ایران

دورۀ الوان،  مینایي  کاسۀ   -  4  شکل 
 سلجوقیان، اوایل قرن سیزدهم میالدي،

ایران

شکل 5 - پارچ الجوردین با سر خروس با 
طرحهایی طالیي با زمینۀ  آبي الجوردي، 
ایلخانیان، در حدود 1300 میالدي،  دورۀ 

ایران

با طرح کوباچي، دورۀ  شکل 6 -  بشقاب 
صفوي حدود 1600 میالدي، ایران



ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی برای بزرگ

آموز
دوره  نقره کاري های  تا  لرستان  برنزهای  به  مجموعه  این  تاریخی  زمینه 

قاجاریه و پهلوی برمی گردد.

نسخه های خطی
قابل  از تعداد  موزه هنرهای زیبای مونترال مفتخر است که مجموعه اي 
را  فارسي  و هنری   تاریخی  ارزش  با  بسیار  نسخه هاي خطي  از  توجهی 
در اختیار دارد که از زمان خرید آن ها در اوایل قرن بیستم در این موزه 

نگه داری می شوند.

این مجموعه، شامل برگ های متنوعی از خمسه نظامی )شکل7(، شاهنامه 
فردوسی )شکل8( و برگ هایی از آیات قرآنی می باشد که در طی قرون 

مختلف تهیه شده اند.  

متن شاهنامه که از شاهکارهاي ادبی ایران است، حماسه ای منظوم است 
که تاریخ ایران بزرگ از آغازخلقت تا حمله اعراب در سده هفتم میالدی را 
به رشته تحریر درمی آورد. این کتاب در اعصار مختلف به دستور پادشاهان 
به طور مصور بازنویسي شده است. خمسه نظامي نیز که با الهام از تاریخ 
مخزن االسرار،  جمله  از  شعر  کتاب  پنج  شامل  است،  شده  سروده  ایران 

خسرو و شیرین، لیلي و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه مي باشد.

تا هفدهم میالدی، کتاب خمسه و شاهنامه  در طول قرن هاي دوازدهم 
نسخ  به صورت  و  بازنویسي شدند  به دستور سلسله های سلطنتی مختلف 
با مینیاتورهایی تهیه گردیدند. موزه هنرهای زیباي  خطی مصور همراه 

مونترال نزدیک به 40 برگ از این شاهکارهای هنری را در اختیار دارد.

این مجموعه اوراقي از کتاب هاي علمی و فرهنگی دیگر از قرن چهاردهم 
و  علمی  مباحث  شامل  که   دارد  اختیار  در  نیز  را  میالدی  شانزدهم  تا 
و  سلطنتي  شکار  رقص،  )شکل9(،  بازی  چوگان  فلکی،  صور  اجتماعی، 
رویدادهای سیاسی مي باشد و در عین حال تعدادی از صفحات قرآن قرن 

هشتم تا دهم نیز در این مجموعه قرار دارد. )شکل 10( 

منسوجات
منسوجات و دست بافته ها از جایگاه خاصی در هنر و صنعت ایران پیش 
از اسالم و پس از اسالم برخوردار بوده است و مقدار زیادی از پارچه های 
مي شده  تولید  صادرات  و  خانگی  درباری،  استفاده های  براي  لوکس 
اغلب آن ها مجموعه  آمریکا که در  است. برعکس دیگر موزه هاي شمال 
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به  رو   )1502-1722( صفویه  دوران  در  هنری  آثار 
بیانگر دیدگاه نوینی  کمال گذاشت. در این دوره که 
در طرح و خلق آثار هنری ایرانی-اسالمی است، شاهد 
عالقه تازه ای در هنر و تولید مقدار قابل توجهي ظروف 

غذاخوری لوکس از انواع مختلف هستیم. )شکل6(

فلزکاري
هنرمندان  و  صنعتگران  که  کارهایي  تمام  بین  در 
داده اند  انجام  متمادی  اعصار  و  قرون  طی  در  ایراني 
برخوردار  خاصي  عظمت  و  شکوه  از  فلزکاري  آثار 
است. اغلب این شاهکارهای هنری توسط شاهزادگان 
و اشراف زادگان سفارش داده شده بود و بر روی اغلب 

آن ها نام و عنوانشان نیز حک شده است.

ایران  در  فلزکاري  هنر  اسالمی،  اول  قرون  طول  در 
تحت تاثیر سبک و اصول تزئینی هنر ساسانی بود در 
حالی که در بخش غربی جهان اسالم این هنر متاثر از 
سبک ها و اشکالي است که در  هنر بیزانس به چشم 

مي خورد. 

میالدي(    1300-1037( سلجوقی  دوره  در  هنر  این 
طرح و شکل تازه ای به خود گرفت که آن را از دوره های 
دوره  این  ظروف  می سازد.  متمایز  آن  مابعد  و  قبل 
و حکاکي  متنوعی می باشند  و  اشکال مختلف  داراي 
در  است.  دلپذیر  و  زیبا  بسیار  آن ها  سطوح  روی  بر 
بنیادین  تحولی  تیموریان  دوره  در  فلز کاری  هنر 
صورت نگرفت و تهیه و ساخت ظروف فلزی با همان 
ادامه  پیشین  دوره های  تکنیک های  و  نقش مایه ها 
اشیا  این  از  تعداد زیادی  نیز  یافت. در دوران صفویه 
لوکس و تزئینی از جمله ظروف و شمعدان های مجلل 
ضیافت های  و  شکار  صحنه های  مانند  تزئینهای  با  

ملوکانه ساخته شده اند.

به شکل  هنر  این  نیز  پهلوی  و  قاجار  زند،  دوران  در 
گسترده ای ادامه یافت که آثار گرانبهایی از این دوران 
را می توان در موزه های مختلف جهان مشاهده کرد. 
موزه هنرهای زیبای مونترال نیز صاحب مجموعه های 
که  است  ایرانی  فلزکاري  هنر  از  ارزشمندی  بسیار 

شکل 7 - برگي از کتاب خمسۀ نظامي )در 
توصیف نگاه خسرو به حمام کردن شیرین در 

رودخانه(،  1535میالدی، 

از کتاب شاهنامه  فردوسي  برگي  شکل 8 - 
حدود  در  ایلخانیان،  دورۀ   ،)940 - 1020(

1353 - 1335  میالدي 

شکل 9 - نمایش چوگان بازي، دوران صفوي، قرن شانزدهم میالدي، شیراز - ایران
شکل 10 - برگي از قرآن به خط کوفی، دورۀ عباسیان، قرن هشتم و نهم میالدي،  ایران

موزه
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در  برخوردار هستند،  اهمیت خاصی  و  توجه  از  باستانی  سرامیک هاي 
آن ها  تاریخ  که  فرش  و  پارچه  قطعه   200 حدود  موزه  این  مجموعه 
به قرن دهم تا نوزدهم میالدی برمی گردد نگه داري مي شود. در اوایل 
دوره اسالمی طرح ها و سبک ها که شامل مجموعه گسترده اي از اشکال 
از هنر  تاثیر و برگرفته  حیوانات و پرندگان، در داخل ترنج بود، تحت 
اسالمي  اولیه  قرون  در  ولی  بود  میالدي(   224-642( ساسانیان  دوره 

نقوش خطی هم به این نقش مایه ها اضافه شد.

با روی کار آمدن سلجوقیان، صنعت نساجی ایرانی و خلق آثار هنري 
ادامه یافت و در قرن هفدهم تحت حمایت و پشتیبانی شاهان صفوي این 
هنر به اوج ترقي و تعالی خود رسید. بافندگان دوره صفوی با استفاده از 
تکنیک هاي پیشرفته و رنگ هاي بی نظیر  پارچه ها و فرش هایی را خلق 

شکل 11 - قطعۀ پارچۀ ابریشمي با طرح شکارگاه، دورۀ صفوي، قرن شانزدهم میالدي، 
ایران

باعث  بی نظیر آن ها  و کیفیت  کرده اند که شکوه، عظمت 
طرح ها  شده اند.  خود  زمان  هنری  شاهکارهای  آفرینش 
در  آن ها  اکثر  که  شاهکارها،  این  از  بسیاری  نقشه های  و 
کارگاه هاي سلطنتي بافته می شدند، شامل صحنه هاي بزم 
و شادی، شکار )شکل 11(، میهمانی های درباری، چوگان 

بازی و داستان های عاشقانه است )شکل 12( که از آثار 

و  فرهنگی  ادبی، 
 )13 )شکل  تاریخی 
الهام گرفته شده است.  

منبع عکس ها: موزۀ هنرهاي زیباي مونترال

شکل 12 - قطعۀ پارچه برگرفته از کتاب خمسۀ نظامي )در توصیف 
قرن  صفوي،  دورۀ  رودخانه(،  در  شیرین  کردن  حمام  به  خسرو  نگاه 

شانزدهم میالدي ، ایران

پارچۀ  قطعۀ   - شکل۱٣ 
ابریشمي دو رویه بافته شده 
صفوي   دورۀ  نقره،  الیاف  با 

 )1600 میالدي(، ایران
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 برای درج آگهی با شماره تلفن
)514( 996-1620  

تماس حاصل نمایید.

 * با سفارش آگهی، به کسب و کار خود رونق ببخشید.
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ش موسیقی برای بزرگ

آموز

شوپن” در نتیجه ورشکسته شدن کارخانه توتون که در آن کار می کرد 
“کنت  خانه  در  لذا  بود.  مانده  معطل  ورشو  شهر  در  مهاجر  به عنوان 
اسکار بک” به عنوان معلم مشغول کار شد و پس از چندی با “ژوستینا 
کرزیزانووسکا” ندیمه بانوی کنت، که خود از خاندان اشراف بود ازدواج 
و  بیست  در  ایشان  پسر  تنها  و  اوالد  دومین  فرانسوا”  “فردریک  کرد. 
دوم ماه فوریه 1810 در “زالزووا-ووال” که دهکده کوچکی در نزدیکی 
دهقانی  کاخ  یک  آن جا  در  “اسکاربک”  خاندان  و  است  “ورشو”  شهر 
داشتند به جهان چشم گشود. مدت کمی پس از تولد این نوزاد خانواده 
“شوپن” به شهر ورشو نقل مکان کرد و “نیکال” در چندین مدرسه به 
به نام  آکادمی شبانه روزی  که یک  نکشید  )طولی  تدریس مشغول شد 
محل  ایشان  خانه  در  و  گرفت(  رونق  بی اندازه  که  کرد  تاسیس  خود 
نه چندان  “شوپن”  خانواده  گردید.  ادب دوستان  و  هنرمندان  اجتماع 
دست تنگ بودند و نه چندان غنی-ولی افراد آن زندگی مرفهی داشتند و 
درآمدشان به میزانی بود که می توانستند گاه گاه یک مجلس کوچک ولی 
مجلل ترتیب دهند. “نیکال” فلوت می زد و “ژوستینیا” صدای خوش و 
دل پذیری داشت و “لودیکا” فرزند بزرگ ایشان پیانو می نواخت. بنابراین 
باید چنین تصور کرد که موسیقی در این خانواده خوشحال همیشه از 
عوامل عمده سرگرمی بوده و هر وقت این پدر و مادر مهربان مالحظه 
می کردند که پسر بچه ایشان با شنیدن نوای موسیقی چون باران اشک 
می ریزد بی اندازه اندوهناک می شدند زیرا تصور می کردند که از موسیقی 
متنفر است ولی از موقعی که آن کودک خردسال شروع کرد به  این که 
آهنگ هایی را از پیانو یاد بگیرد و در ذهن خود ضبط کند متوجه شدند 
و  می برد  موسیقی  نوای  شنیدن  از  که  لذتی  است  نشانه  او  گریه  که 
فهمیدند که فرزندشان نه تنها از موسیقی متنفر نیست بلکه از شدت 

التذاذ ملتهب و متشنج می شود. 

چکسلواکی  اهالی  از  پیانو  استاد  نزدیک  سالگی  شش  از  “فردریک” 
مهربان  هم  روی  بر  ولی  سخت گیر  مردی  که  زیونی”  “ادالبرت  بنام 
بود به تحصیل موسیقی پرداخت. “شوپن” همیشه به این استاد ارادت 
می ورزید و از او به نیکی یاد می کرد. “زیونی” یکی از هواداران با اخالص 
“باخ” بود و گام های معتدل “باخ” را به شاگرد خردسال خود آموخت و 
به این ترتیب از آغاز، شیوه ای محکم و مسلم برای نواختن پیانو به او 
داد. با وجود این که “فردریک” در زمره کودکان پیش رس و فوق العاده 
در حضور جمع  در هشت سالگی یک کنسرتو  بار  نخستین  ولی  نبود 
نواخت. مردان و زنان اشرافی که مستمعان این مجلس کنسرت بودند 
همه مفتون این طفل خردسال و فریبا شدند و “شوپن” از این تاریخ تا 
پایان عمر، عزیز کرده طبقات اشرافی لهستان- که برای او سپر بسیار 
به همان  بود.  روزگار محسوب می شدند-  ناگواری های  مقابل  در  خوبی 
اندازه که ایشان به او عشق و عالقه داشتند او هم به ایشان متمایل بود. 
با کالسکه دوک بزرگ  این بود که  او  از لذت های دوران کودکی  یکی 
“کنستاتین” برای شرکت در یک شب نشینی او را به کاخ برده بودند. به 

مشاهیر
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فردریک-فرنسوا شوپن 
)زالزووا-ووال، 22فوریه1810 – 17اکتبر1849، پاریس(

 تالیف: واالس براک وی و هربرت واینستاک
ترجمه: دکتر مهدی فروغ

هنوز هم هستند کسانی که اعتقاد راسخ دارند به این که 
“شوپن” یک موسیقی دوست کم و بیش با قریحه، و 
یک مصنف آهنگ های کوتاه و خوش حالت بیش نبوده 
ابتکارترین  پر  را  او  تردید  بدون  صورتی که  در  است، 
مصنفان موسیقی باید به حساب آورد. در مدتی بسیار 
که  کرد  کشف  موسیقی  در  خاصی  تعبیرات  کوتاه 
به قدری انحصاری و تردید ناپذیر و نافذ است که حتی 
اگر قسمتی از یک یا دو میزان از تصنیفاتش را بنوازد 
با  “شوپن”  می گردد.  مشخص  به زودی  او  به  تعلقش 
احساس بی سابقه ای در جستجو قلمرو حکومت خود 
برآمد و باالخره بر آن شد که برای پیانو آهنگ بسازد. 
نه اپرا نوشته و نه “اوراتوریو” ساخته و نه یک سنفونی 
تصنیف کرده و حتی یک قطعه چهاربخشی هم برای 
تصنیفات  ساختن  است.  نکرده  تنظیم  زهی  سازهای 
مفصل را به دیگران واگذاشته و وقت خود را به آبیاری 

گلستان نبوغ خویش صرف کرده است.

از “شوپن” همیشه به عنوان یک مصنف لهستانی یاد 
معرفی گردد  فرانسوی  اگر یک مصنف  ولی  می شود. 
به حقیقت و انصاف نزدیک تر است. مادرش لهستانی 
بود و خودش هم فقط بیست سال اول زندگی اش را 
در کشور مزبور گذرانید ولی با شور و حرارتی تند از 
راه دور از میهن خود دفاع می کرد. به هرحال پدرش 
فرانسوی بود و در خاک فرانسه و تحت نفوذ فرهنگ 
آن  به خاطر  امروز  که  را  آثاری  اعظم  قسمت  فرانسه 
“نیکال- پدرش  است.  کرده  تصنیف  است  معروف 
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این جهات “شوپن” بالطبیعه مردی متظاهر به زندگی اشرافی بار آمد و 
هر چه بر سنش افزوده می شد به جای این که این حالت در او تخفیف 

یابد شدیدتر می شد.

به طور  شد  آشنا  پیانو  نواختن  با  حدی  تا  “فردریک”  این که  به محض 
تفریحی به ساختن قطعات کوچک دست زد. پدرش بی درنگ او را نزد 
“ژوزف السنر” بهترین استاد موسیقی در شهر ورشو، که در اروپا شهرت 
انتخاب بسیار  فراوان داشت و مصنف پرکاری بود، فرستاد. این حسن 
به  مورد بود، زیرا یکی از ضرب المثل های “السنر” که مدام آن را تکرار 
می کرد )و باید با خط جلی بر سر در هر هنرستان موسیقی نوشته شود( 
این بود: »کافی نیست که هنرجو به  مقام استاد خود برسد یا بر او برتری 
یابد بلکه باید ذوق اختصاصی خود را بیدار و تقویت کند.« این استاد 
فوری تشخیص داد که ذوق “شوپن” عادی و معمولی نیست و اجازه 
داد که وی به پرورش ذوق خود بپردازد و این همان طریقه ای است در 
تعلیم موسیقی که برخی از منتقدان سخت گیر آن را منحرف کننده ذوق 
تشخیص داده اند. “شوپن” دین خود را به “السنرا” هرگز از خاطر دور 

نداشت و رابطه ایشان تا پایان زندگی بسیار محکم محفوظ ماند.     

موقعی که این جوان کوچک اندام و مو طالیی لهستانی، با بینی عقابی 
بزرگش در دومین سال سلطنت “لویی فیلیپ” به محافل شهر پاریس 
قدم نهاد مختصر شهرتی داشت. در کشور خودش و هم چنین در چند 
شهر خارج از لهستان به عنوان نوازنده پیانو معروف شده بود و شهرت 
شنیدن  ریزه کاری هایش  بی منتهای  لطف  و  سبک  ظرافت  که  داشت 
صدای پیانو او را در تاالرهای بزرگ بسیار مشکل می سازد. تا این تاریخ 
عالوه بر تعدادی قطعات کوچک برای پیانو، چند قطعه بزرگ برای پیانو 
و ارکستر تصنیف کرده بود. تاریخ زندگی “شوپن” از لحاظ یک مصنف 
موسیقی نشان می دهد که آهنگ هایی را که برای ارکستر ساخته –و 
کرده  تصنیف  سالگی  یک  و  بیست  از  پیش  را  همه  که  دانست  باید 
یک  به کسی که  متظاهر  منتقدان  آن زمان که  موسیقی  عالم  در  است- 
بود  نکرده  تصنیف  کنسرتو  قطعه  یک  الاقل  یا  و  اپرا  یک  یا  سنفونی 
به چشم حقارت نگاه می کردند، داعیه گستاخانه ای برای کسب شهرت 
به حساب می آمد. مصنفی که فقط برای پیانو قطعاتی تصنیف کرده بود 
امیدی نداشت که به محافل بارونق و پرشکوه آن زمان راه یابد. “شوپن” 
که به این حقیقت آگاه بود چند قطعه بزرگ که برای کسب اعتبارش 
الزم به نظر می رسید تصنیف کرد و با شهرتی که تحصیل کرده بود به 
در  توانایی خود  و  قدرت  به  که  پیانو  برای  اختصاصی  قطعات  ساختن 

تصنیف آن ها آگاهی مسلم داشت سرگرم شد. 

هیچ کس تاکنون تصمیمی به این اندازه عاقالنه نگرفته است. “شوپن” 
برای تنظیم ارکستر از قریحه فوق  العاده ای برخوردار نبود. 

اسامی پرشکوه شرکت کنندگان در محافل  نام “شوپن” در ردیف  ذکر 
نداشت  پول  این موقع  در  به نظر می رسید. “شوپن”  ابتدا مشکل  بزرگ 
برای  هم  هواخواهانی  می توانست  پاریس  شهر  که  نبود  تردیدی  ولی 
ماه  به کار، یک کنسرت در  برای شروع  آورد.  فراهم  موسیقی “شوپن” 
دسامبر 1381 برای او ترتیب داده شد که تا اواخر ماه ژانویه به تاخیر 
حاضر  هرگز  که  عصر،  معروف  منتقد  “فتیس”  کنسرت،  از  پس  افتاد. 
نبود از کسی تمجید کند فریاد تحسینش بلند شد و “مندلسون” که 
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معموال از “شوپن” به عنوان مصنف با تحقیر نام می برد و 
او را “شوپینتو” می خواند با حرارت و اشتیاق، نوازندگی او 
را تجلیل کرد. این کنسرت، شهرت “شوپن” را در محافل 
موسیقی مسلم ساخت ولی فقط تعداد محدودی از مهاجران 
هم چنان  “شوپن”  جیب  و  بودند  خریده  بلیط  لهستانی 
خالی باقی ماند. سه ماه بعد در یک کنسرت دیگر که بنابر 
“مد” روز برای خیریه ترتیب داده شده بود نواخت ولی این 
کنسرت هم در وضع مالی او تاثیری نداشت و در نتیجه 
به قدری مأیوس و ناراضی شد که تصمیم گرفت به آمریکا 
نمی توانست  حتی  آمریکا  به  رفتن  برای  او  کند.  عزیمت 
یک اسکناس برای سفر فراهم سازد. خوشبختانه بر حسب 
تصادف با شاهزاده “والنتین رادزی ویل” برخورد کرد و این 
شخص از این که “شوپن” قصد داشت به سواحل وحشی آن 
سرزمین قدم نهد دهنش از تعجب باز ماند و به او توصیه 
کرد که از “بارون ژاک دورو تشیلد” یاری بطلبد. “شوپن” در 
پاریس در بین معروف ترین کسانی که نامشان در سال نامه 
به خود جلب کرد و یک  را  “گوتا” ثبت است نظر عده ای 
امور  اداره  “کنت”  یک  و  دوشس  یک  و  خانم  شاهزاده 
زندگی و هنری او را تعهد کردند. درنتیجه با پیدا کردن 
شغل برای نوازندگی و با فراهم آمدن تعداد زیادی شاگرد 
او  مالی  مشکالت  می پرداختند  فرانک  بیست  هرکدام  که 

برای مدتی در حدود ده سال مرتفع شد. 

از سال 1832 به بعد قسمت اعظم زندگی روزانه “شوپن” 
از  ظاهرا  این که  عجب  و  شده  صرف  موسیقی  تعلیم  به 
است  بوده  وسیله ای  زیرا  می برده  لذت  موسیقی  تدریس 
که در بهترین و عالی ترین خانواده ها راه یافته ولی عجیب 
از  بزرگی  پیانیست  از شاگردانش  نفر  است که حتی یک 

آب درنیامده است. 

طبقه  از  و  موسیقی  دوستداران  “شوپن”  شاگردان  اغلب 
اشراف بودند و البته تعداد زنان بر مردان فزونی داشتند. 

بعد  و  کرد  مهاجرت  انگلستان  به   1848 سال  در  شوپن 
به  درد  و  رنج  دنیا  یک  با  ژانویه  ماه  در  کوتاهی  از مدت 
خاک فرانسه بازگشت. همان طور که قطار آهن به پاریس 
غیرعاقالنه ای که کرده  این هجرت  درباره  نزدیک می شد 
بود و فعال از آن بازمی گشت به تلخی یاد کرد. از نوکرش 
می بینی؟  چمن زار  این  در  را  گوسفند  گله  »این  پرسید: 
به  موقعی که  هستند.«  انگلیس  مردم  از  باهوش تر  این ها 
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پاریس رسید خبر فوت تنها پزشکی که به او نهایت 
اطمینان را داشت و در غیاب او از جهان رفته بود به او 
داده شد، آن را به فال بد گرفت. دیگر توانایی تدریس 
فروخته  بی درنگ  همیشه  را  تصنیفاتش  زیرا  نداشت 
بود. اگر از آن چه ساخته و فروخته بود حقوقی برای 
خود حفظ کرده بود مسلماً درآمد خوبی می توانست 
داشته باشد. در این ایام که در نهایت فقر و مسکنت 
بودند  او  ثروتمند  دوستان  از  که  خانم  دو  می زیست 
پاپیش گذاشتند و یکی از آن ها که “کنتس ابر سکوف” 
نام داشت پنهانی نصف اجاره خانه او را می پرداخت. 
خانم دیگر “استرلینگ” بود که مبلغ 25000 فرانک 
این  نصف  حدود  در  “شوپن”  و  فرستاد  برایش  پول 
دوستان  فرستاد.  پس  را  بقیه  و  داشت  نگاه  را  مبلغ 
بودند.  او  مراقب  بی اندازه  که  داشت  فراوانی  صمیمی 
خواهر و شوهرخواهر “شوپن” از لهستان آمدند که از 
او پرستاری کنند. هر روز عده ای از شاهزاده خانم ها و 
“کنتس” ها که “شوپن” عمر خود را به آرایش محافل 
آن ها صرف کرده بود به مالقات او که ساعات عمر را 

می گذرانید می آمدند.

خود  عمر  آخر  روزهای  که  بود  آگاه  کامال  “شوپن” 

که  کرد  خواهش  خواهرش  از  متانت  و  آرامش  کمال  با  می گذراند.  را 
تصنیفات نشر نیافته او را بسوزاند و گفت: »من به خود و به عالقه مندانم 
این ِدین را دارم که فقط بهترین آثارم را چاپ و منتشر سازم. این اصل 
را من در تمام عمر عمل کرده ام و هنوز هم می خواهم به آن عمل کنم.« 
وقتی پایان عمرش نزدیک گردید این ترس بر او مستولی شد که مبادا او 
را زنده به گور کنند. یکی از آخرین کارهایی که در این ایام کرد این بود 
که در روی صفحه کاغذی نوشت که بدنش را پیش از این که به خاک 
بسپارند بشکافند. شب شانزدهم ماه اکتبر 1894 یک کشیش لهستانی 
مراسم نیایش را به جای آورد. سپس پزشکی از او پرسید که آیا احساس 
درد می کند یا نه. “شوپن” جواب داد دیگر نه. صبح زود روز بعد از دار 

دنیا رفته بود. 

از سرود عزای موزار 150 در  بود قسمتی  همان طور که وصیت کرده 
در  که  “البالش”  شد.  خوانده  “مادلن”  عمارت  در  او  تدفین  مراسم 
تشریفات تدفین “بتهوون” آواز بم این قطعه را خوانده بود در این موقع 
کلیه کسانی که در  تدفین “شوپن” خواند.  مراسم  را در  همان قسمت 
عالم هنر و محافل اجتماعی قدر و منزلتی داشتند با کمال احترام در 

 .این مراسم شرکت جستند

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش پیانو برای بزرگ

آموز
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ادامه مطلب بررسی تاثیرات درمانی موسیقی بر 
جسم انسان

توانایی ساختن  افزایش  باعث  این هورمون  در مورد مردان، میزان کم 
موسیقی در افراد می گردد، در حالی که در زنان باال بودن سطح آن از 

میزان نرمال، خالقیت موسیقایی را افزایش می دهد. 

همان گونه که جسم انسان میزان ارتعاشات خاص خود را دارد، موسیقی 
نیز دارای میزان ارتعاشات خاصی برای خود است. جسم انسان در زمان 
سالمتی ارتعاشات عادی از خود منتشر می سازد. این ارتعاشات در زمان 
می شوند.  خارج  خود  عادی  و  طبیعی  وضعیت  از  ناراحتی  و  بیماری 
موسیقی وسیله ای است که به جسم کمک می نماید تا به وضعیت عادی 
و تعادلی خود بازگردد. جسم انسان در برابر صداها و ارتعاشات گوناگون 
بودن جسم  بنابراین جدا  می دهد.  نشان  واکنش  تا حداکثر  از حداقل 
طراحی  به صورتی  ما  جسم  واقع  در  ندارد.  مفهوم  یکدیگر  از  ذهن  و 
خود  از  و  بگیرد  را  صدا  ارتعاشات  مداوم  به طور  بتواند  که  است  شده 
نیز ارتعاشاتی منتشر سازد. هر فعالیتی که در بدن انجام می شود تابع 
یک الگوی ریتمیک و ارتعاشی می باشد و این الگوها تحت تاثیر صداها 
قرار می گیرند و بر روی مراکز عصبی بدن اثر می گذارند. مراکز عصبی 
شنوایی به طور گسترده تر ارتباط بیشتری نسبت به مراکز عصبی دیگر 
با تمام بدن دارند. به همین دلیل است که موسیقی از طریق این عصب ها 
و ارتباطات بر روی سیستم گوارشی، گردش خون، تنفسی، غدد داخی 
و سیستم ایمنی بدن اثر می گذارد و چون بدن انسان از طریق ارتعاشات 
توسط  ایجاد شده  ارتعاشات  میزان  پیدا می کند،  بقا  و  ریتمیک حفظ 
موسیقی می تواند الگوهای هارمونیکی بدن را تغییر دهد و این تغییرات 

می توانند به نوبه خود بر سالمتی جسمی و ذهنی اثر بگذارند. 

کاغذی  قطعه موسیقی پخش کنید. سپس  برای شروع می توانید یک 
بردارید و احساسات خود را در مورد طبیعت موسیقی از قبیل سردی، 
گرمی، سبکی و ... آن بیان کنید. سعی کنید هر آن چه را که شنیده اید، 
یادداشت نمایید. انواع سازهایی را که در اجرای موسیقی به کار رفته است، 
بشنوید. زیرا گوش کردن ارادی به صداهای خاص می تواند سیستم های 
باعث  می تواند  انتخابی  به صداهای  کردن  گوش  نماید.  تقویت  را  مغز 
رشد و اصالح سلسله اعصاب و شادابی و رضایت شود. خوشبختانه ما 
می توانیم مغز خود را برای گوش کردن و نه صرفا شنیدن صداها تعلیم 
دهیم. به سرعت ضرب آهنگ ها توجه نمایید. آهنگ های آرام و آهسته 
و  شاد  ملودی  با  تند  آهنگ های  حالی که  در  می نمایند.  آرامش  ایجاد 
داشته  به خاطر  و حرکت می گردند.  انرژی  افزایش  باعث  ریتم سنگین 
باشید که موسیقی زبانی است که روح را جال می بخشد و شکاف های 
قلب را پر می کند و می تواند سد بین افراد را بشکند و پیوندی عمیق 

بین انسان ها به وجود آورد، پس بهتر است موسیقی تمام 
شنیدن  به  ما  که  زمانی  همین طور  بشنوید.  را  فرهنگ ها 
زیبایی  پیدا می کنیم،  تمایل  سبک های مختلف موسیقی 
می نماییم. شنیدن صداهای  درک  بیشتر  و  بهتر  را  آن ها 
مربوط به طبیعت باعث افزایش قدرت یادگیری و آرامش 
قطعات  باران.  بارش  یا  و  رودخانه  صدای  مثل  می شود، 
روحی  وضعیت  ایجاد  در  نیز  کالم  بدون  و  آرام  موسیقی 

مثبت به شما کمک خواهد کرد. 

هم چنین می توانید روز خود را با پنج دقیقه تمرین صدای 
شدن  متعادل  باعث  تمرین  این  کنید.  شروع  خودتان 
دهان  با  دقیقه  یک  مدت  به  می شود.  بدن  سیستم های 
دهان  با  دقیقه  یک  به مدت  سپس  کنید.  زمزمه  بسته 
باز حروفی مثل “آ، او، ای” را بکشید. کشش این حروف 
باعث ایجاد ارتعاشات صدایتان در قسمت باالتنه می شود، 
جسم و ذهن را تحریک می کند و باعث کاهش استرس و 

رهاسازی تنش خواهد شد. 

یادمان باشد که سلیقه شخصی را در مورد موسیقی در نظر 
بگیریم و موسیقی ای انتخاب کنیم که آن را دوست داریم و 
در واقع با آن کوک می شویم و حس می کنیم که در سطح 
جالب  حتی  می گذارد.  اثر  ما  روی  بر  جسمی  و  فیزیکی 
را  بدون کالم شما  پیام های  نیز  بدانید که کودکان  است 
به طور دائم می گیرند و منعکس می کنند. اگر شما احساس 
خوبی نسبت به موسیقی داشته باشید، فرزندان شما نیز 

همین احساس را خواهند گرفت. 

حداقل  که  بود  خواهد  موثر  زمانی  درمانی”  “موسیقی 
هفته ای دوبار تمرینات آن به طور مرتب انجام شوند. فواید 
تا  ماه  زمانی پیش می آید که حداقل شش  آن  بلندمدت 
به طور  که  باشیم  داشته  به یاد  اما  بگیرد،  یک سال صورت 
کلی، هنر نه می تواند قابل سنجش باشد و نه لزوما می تواند 

 .به سرعت ثمربخش باشد

منبع: برگرفته از کتاب »چگونگی تاثیر موسیقی بر مغز« 
نوشته اریک جنسن )Erick Jensen(، ترجمه آذر عمرانی 











موزه های مونترال

گزیده فیلم هایمعرفی سینما
 ماه جون

Banque Scotia Montréa 
Cineplex Pee

977 rue Ste-Catherine O.  
(Metcalfe) 
Montréal  H3B 4W3  
Info: (514) 842-0549

 قیمت بلیط:
 عموم     13.5 $
 کودک )31-3(     $10.5
 سالمند )+65(   $10.99
 سه شنبه ها     7.25 $

 3$ برای 3D اضافه می شود.
 7# برای IMAX اضافه می شود.

باغ بوتانیک مونترال- فضایی 
برای زندگی

 JARDIN BOTANIQUE
 DE MONTRÉAL-ESPACE

POUR LA VIE

شما می توانید مجموعه ارکیده ها، 
گیاهان  دیگر  و  کاکتوس ها 
استثنایی را در ده گل خانه تماشا 
کنید. برای خود قدم زدن در یک 
برنامه ریزی  را  بهار  آمدن  با  باغ، 
با  تماتیک  باغ  ده ها  و  کنید 
در فضای  را  موضوع های مختلف 
فعالیت های  از  کنید.  کشف  باز 
فرهنگی واقعی که توسط مفسران 
طبیعت هیجان انگیز در باغ چینی 
لذت  می شوند،  هدایت  ژاپنی  و 

ببرید. 

ESPACEPOURLAVIE.CA/
JARDIN-BOTANIQUE

 PIE-IX

4101 SHERBROOKEST.
EAST. H1X 2B2

 
 موزه انسکتریوم- فضایی برای

زندگی

INSECTARIUM DE 
MONTRÉAL-SPACE POUR 

LA VIE

طبیعت  قهرمان های  می خواهید 
بشناسید!  انسکتریوم  در  را 
جالل  و  شکوه  ظریف،  زیبایی 
با  می کنید.  تحسین  آن را 
هیجان انگیز  طبیعت  مفسران 
دنیای  این  که  می کنید  مالقات 
شگفت انگیز را برای شما توضیح 
موزه،  این  کنند.  تفسیر  و  داذه 
نمونه  هزار   250 برای  خانه ای 
حشرات طبیعی و زنده می باشد. 

می باشد. زنده  طبیعی   حشرات 

ESPACEPOURLAVIE.CA/
INSECTARIUM 

      PIE-IX

 4581 SHERBROOKE ST.
EAST. H1X 2B2

مؤسسه فرهنگی آواتاک

 INSTITUT CULTUREL
AVATAQ 

زبان  آواتاک،  فرهنگی  مؤسسه 
معاصر  فرهنگ  و  اینوکتیتو 
اینویت نوناویک، کارهای هنری، 
عکاسی  بصری،  سمعی-  آرشیو 
فرهنگ  به همراه  را  مستندات  و 
مواد و باستان شناسی نوناویک را 

حافظت می کند. 

AVATAQ.QC.CA

 4150 Ste-Catherine St. W,
#360 Westmount 
H3Z 2Y5

514 989-9031

مکان ملی تاریخی سر جورج 
اتین کارتیه

 LIEU HISTORIQUE
NATIONAL DE SIR-
GEORGE-ÉTIENNE-

CARTIER

شوید  تاریخی  خانه  این  وارد 
کانادا  اتحاد  پدر  مهمان  و 
دوره  مکان  این  بود.  خواهید 
ویکتوریایی، سبک زندگی طبقه 
مونترال   19 قرن  متوسط  باالی 
و  سیاسی  تحوالت  به همراه  را 
رخ  آن  در  که  کارتیه  اجتماعی 

داده است را نمایش می دهد. 

PC.GC.CA/FRA/LHN-NHS/
QC/ETIENNECARTIER

    CHAMPS-DE-MARS,

458 Notre-Dame St. East 
H2Y 1C8

514 283-2282

 9 جون
مومیایی

The Mummy

 Sofia ماجراجویی فانتزی با بازی
Boutella  و  Tom Cruise

 28 جون
راننده کودک

Baby Driver

فیلم کمدی اکشن با بازی 

 Ansel Elgort و  Kevin
Spacey

 9 جون
در شب می آید

It Comes at Night

بازی با  ترسناک   فیلم 
  Joel Edgerton و Kelvin

Harrison Jr.

4$ برای کودک و سالمند برای 
 IMAX اضافه می شود.

3$ برای UltraAVX اضافه 
 می شود.

5$ برایUltraAVX  3D  اضافه 
 می شود.

8$ برای D-Box  اضافه 
می شود.

Outremont Théâtre

1248 ave. Bernard 
Outremont  H2V 2V6  
Info: (514) 495-9944

 قیمت بلیط:
عموم          $9

tel:(514)%20842-0549
https://www.cinemamontreal.com/movies/it-comes-at-night-2017
tel:(514)%20495-9944
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 کنسرت های برگزیده ماه جون

ناگانو  کنت  رهبری  به  مونتریال  سمفونی  ارکستر 
)Kent Nagano(

آنتوان دورژاک )Antoin Dvorak( شاید آهنگساز کمتر شناخته شده ای 
باشد که آثارش، بسیار زیبا و ارزشمند هستند. معروف است که وقتی 
دورژاک سمفونی شماره 9 اثر بتهوون را برای اولین بار شنید در پایان 
چنین  روزی  باید  »من  هم  زد:  فریاد  و  رفت  بیرون  کنسرت  سالن  از 
 9 بتهوون  به مانند  هم  دورژاک  این که  شاید  کنم.«  خلق  موسیقی ای 
به  که  دورژاک   9 نباشد. سمفونی شماره  اتفاقی  است  نوشته  سمفونی 
سمفونی »دنیای تو« معروف است یکی از برجسته ترین آثار او محسوب 
می شود که توسط ارکستر سمفونیک مونترال به رهبری ناگانو به زودی 

صحنه خواهد رفت.

 1600 Urbain St, Montreal, QC, H4X 1Z8                :مکان   

   زمان: پنج شنبه یکم جون و جمعه دوم جون ساعت 8 شب

   بلیط: از50 $ به  باال          

                                                                                            WWW.OSM.CA                                     
514-554-7952

اجرای برندگان مسابقه پیانو دانشگاه مک گیل

برگزار می شود  پیانویی  )کنکور(  مسابقه  دانشگاه مک گیل  در  ساله  هر 
که در پایان مسابقه، که چندین روز به طول می انجامد، شما می توانید 
به صورت رایگان اجرای همه شرکت کنندگان را ببینید. به نفرات برتر این 
امکان داده می شود تا به همراه ارکستر قطعه خود را اجرا کنند. برنده این 

دوره )که هنوز مشخص نیست( در تاریخ هفدهم ماه جون 
به روی صحنه خواهد رفت.

                             Strathcona Music Building, Pollack Hall     :مکان

555 Rue Sherbrooke Ouest, Montreal, QC, 
H3A 1E3,CA              

                                                             17 June 2017 @ 15:00                              :زمان
بلیط:    10-25 $                                                                                      

Shulich.ticketmob.com/event                                                           

514-554-9673                                                                                       

ساعت  یک  از  می توانید  بلیط  تهیه  برای  هم چنین  یا  و 
کنسرت  محل  از  حضوری  به صورت  برنامه،  شروع  از  قبل 

خریداری کنید.

اپرای “فاست” در دانشگاه مونترال

این برنامه همانند برنامه های قبلی به روی پرده سینما پخش 
 Noseda Gianandrea خواهد شد. در این اجرا که توسط
رهبری می شود، اپرای “فاست” اثر گونو )Gounod( به روی 
فرانسه،  اهل   19 قرن  بزرگ  آهنگساز  گونو  می رود.  پرده 
پیانو  برای  نیز  را  باخ  سباستین  یوهان  آثار  از  بسیاری 

بازنویسی کرده است که بسیار زیبا و شنیدنی هستند.

                              Salle Jean-Papineau-Couture (B-421)        :مکان

200, Avenue Vincent-d’lndy, Montreal, QC, CA                         
H2V 2S9                                                                                             

                                                    Friday, 16 June, @ 19:00                           :زمان

بلیط:  $11                                                                                

1-855-790-1245                                                                                

514-343-6427                                                                                  

کنسرت های مونترال 
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گزیده ای از عالئم موسیقی

CLEF
TREBLE CLEF

MIDDLE C

NOTES AND RESTS
A dot added to a note or rest increases its value by 1/2

STEMS AND BEAMS

Notes below the third line are written with stems up. Notes on or 
above the third line are written with stems down.
            Stems Up                                                        Stems Down

tenuto Hold full value

Accent
marcato Louder accent
sforzando Sudden accent
staccato Detached
fermata Hold, pause
crescendo Gradually louder
decrescendo
dimminuendo

Gradually softer

rit. Ritardando Gradually slower
accel. Accelerando Gradually faster

All ottava One octave higher than 
written

Trill Rapid alternation between 
primary note and note above

Grace Note Very short ornamental note. 
(Note: Grace notes are 
always stemmed up.)

Break Short pause

REPEAT TERMS AND SIGNS
D.C. al Fine Return to the beginning and 

play to Fine.

D.S. al Fine Return to and play to Fine.

D.C. al CODA Return to the beginning, play 
to  and skip to the Coda.

D.S. al CODA Return to , play to  and 
skip to the Coda.

Extended rest (6 measures in 
this example).

 SYMBOLS

KEY SIGNATURES

6

Half 
Note

(Minim)

Quarter
Note

(Crotchet)

Eighth
Note

(Quaver)

Counts
(or beats)

Sixteenth
Note

(Semiquaver)

Whole 
Note

(Semibreve)

C major
A minor

G major
E minor

G  major
E  minor

D major
B minor

D  major
B  minor

A major
F  minor

A  major
F minor

E major
C  minor

E  major
C minor

B major
G  minor

B  major
G minor

F  major
D  minor

F major
D minor

C  major
A  minor

C  major
A  minor

C major
A minor
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ReMi Academy 
(514) 996-1620

Solenzara
Arrangement: Alireza Fakharian
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روکر موز )دسر ایتالیایی (
روش تهیه: شادی رستمی

مواد الزم:
 پودر ژله موزی: 1 بسته

 آب سرد: 1/2 پیمانه
 پنیرخامه ای: 150 گرم

 گردو نگینی ریز شده: 1/2پیمانه
 شکر: 2/3 پیمانه

 وانیل: 1/4 قاشق چایخوری
 زرده تخم مرغ: 2 عدد
 آب جوش: 2 پیمانه

 پودر ژالتین: 3 قاشق غذاخوری
 خامه فرم گرفته:250 گرم

 آرد نشاسته ذرت: 3 قاشق  غذاخوری
 موز: 2 عدد

شیر: 1پیمانه

طرز تهیه:
پودر ژله را در 2 پیمانه آب جوش حل کرده، می گذاریم سرد شود. نیمی 
از ژله را در قالب ریخته و در یخچال قرار می دهیم تا ببندد. یک عدد 
موز را حلقه کرده و روی ژله بسته شده را تزیین می کنیم و بقیه ژله نیم 

بند را روی آن می ریزیم و در یخچال قرار می دهیم.

شفاف  تا  می گذاریم  آب  بخار  روی  و  ریخته  سرد  آب  در  را  ژالتین ها 
شوند. زرده ها، شکر و وانیل را با هم زن زده تا سفید و کش دار شود و در 

انتها آرد نشاسته ذرت را اضافه می کنیم.

بخار  روی  را  مواد  می کنیم.  اضافه  زرده ها  به  و  آورده  جوش  را  شیر 
تا غلیظ شود سپس برداشته می گذاریم خنک  گذاشته و هم می زنیم 
به  را  کرم  می زنیم.  هم زن  کم  دور  با  پنیر  با  را  فرم گرفته  خامه  شود. 

مخلوط فوق اضافه می کنیم.

ابتدا ژالتین شفاف شده و سپس گردو و موز خرد شده را به مواد کرم 
می افزاییم. کرم نیم بند را روی ژله بسته شده می ریزیم و قالب را 4-3 
ساعت در یخچال می گذاریم. سپس قالب را داخل آب گرم گذاشته و 
دسر را از قالب درآورده و به دلخواه تزیین می کنیم. این دسر یک کرم 

 .ژله ایتالیایی است

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش گیتار برای بزرگ

آموز



Gâteau Doréنمونه ای از کیک های 



داوینچی، میکل آنژ، رافائل، رامبراند، ونگوگ، پیکاسو، پل گوگن، سزان 
و مجسمه سازانی چون لورنزوگیبرتی و آنتون پیلگرم دید. حتی تاریخچه 
“خودانگاره” را می توان در نقاشی های مصر باستان و نیز سفالینه های 
فیدیاس،  که  است  نقل  کرد.  جست وجو  باستان  یونان  نقش دار 
مجسمه ساز شهیر دوره یونان باستان، مشخصات چهره و بدن خود را 

در یکی از پیکره های صحنه نبرد آمازون ها 
روی سپرآتنا در پارتنون پیاده کرده بود. 
در میان هنرمندان ایرانی نیز باید به سلف 
مرتضی  چون  گرافیست هایی  پرتره های 

ممیز، و رضا عابدینی اشاره کرد.

دارد،  اهمیت  خودانگاره ها  این  در  آن چه 
ویژگی شخصیت پردازی آن است. هنرمند 

از طریق خودنگاره، زاویه های دیگری از خودش را آشکار می کند. خالق 
خودنگاره معموال هست ها، بایدها، آرزوها، و واقعیات زمانه را در فیگور 
هنرمند  آن که  یعنی  آرزوها  و  بایدها  می کشد.  تصویر  به  خود،  چهره 
“دوست دارد” چگونه دیده شود. این تا حد بسیاری متأثر از ویژگی های 
روحی، شخصیتی، محیطی و زمانه اوست. و گاهی هنرمند می خواهد با 
سوژه قراردادن خود لب به اعتراض بگشاید و شرایط اجتماعی را اذعان 
در  که  سلفی  عکس  شاخه های  مانند  نیز  خودانگاره ها  این رو  از  کند. 
باال گفته شد در فضاهای مختلفی ترسیم شده است. “دورر” چهره ای 
با موهای زرین که بر شانه هایش ریخته، از خود  افسونگر و اسرار آمیز 
ایتالیایی اش  هم تایان  مانند  نیز  او  که  می دهد  نشان  که  کرد  نقاشی 
از  متأثر  رافائل  شود.  جاودانه  بزرگان  و  نجبا  هم چون  داشت  دوست 
آ نژ  میکل  و  می کشد   را  و خجول  آرام  آتن، خودانگاره ای  تمثیل های 
متاثر از “سنت بارتولومیو” خود را خشن، رنجیده، و با چهره ای پیر نشان 
از  بیست حکاکی  و  نقاشی  سال، شصت  رامبرانت طی چهل  می دهد. 
چهره خود بر جای گذاشت که سراسر زندگی اش را به نمایش می گذارد: 
خودستایی جوانی، وقار و پختگی میانسالی، زوال سالخوردگی، که همه 
با وارستگی کم نظیری بر این چهره ها نقش بسته است. خودانگاره های 
رومانتیسم های قرن نوزدهم، آمیخته به مفهوم جاوادنگی بود تا رسمیت 
لباسی غیررسمی، ژولیدگی و  آنان معموال در ژست و  جایگاه و مقام. 
روی  نمادپردازی  و  خیال  عنصر  به  برخی  و  می دادند.  نشان  را  مالل 
آوردند و خود را در کنار شکارچیان، روستاییان و دیگر نمایندگان زندگی 
روزمره که در آثارشان تجسم یافته بودند ترسیم کردند. فوویست ها و 
کوبیست ها، آرمان ستایش هنر بدوی را در خودنگاره های خویش بازتاب 
دادند. به همین ترتیب تا به امروز با توجه به شرایط مختلف، سبک های 
را  اگر “سلفی”  بوده است. حاال  به شدت متفاوت و متغیر  خودانگاره ها 
در وادی هنر بدانیم، باید آن را آخرین و متفاوت ترین سبک خودنگاره 
به  “خودانگاره ها”  از  که  سبکی  دانست.  هنر  تاریخ  طول  در  تاکنون 
“خودگرفت” تغییر حالت داده است. در خودانگاره ها، هنرمند آن چنان 
که درباره خود می نگرد و یا آن چنان که می خواهد باشد، ترسیم می کند 
احوال  و  روحی  حاالت  دادن  نشان  در  سعی  مواقع  از  بسیاری  در  و 
اما خالق خودگرفت، همان  و چهره اش هست.  فیگور  در  معنوی خود 
نشان می دهد. خودانگاره ها،  لحظه  آن  در  که  می گیرد  از خود  چیزی 
نشانگر حاالت روحی هنرمند و نشان دادن شرایط اجتماعی در طول 
مدت زمان و یا دوره ای خاص است. خودانگاره ها شاهد زنده ای بر تجربه 
خالق آن با هدف ثبت سندی تصویری از اندیشه ها و باورهای فرهنگی، 

عکاسی
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از “خودانگاره” تا 
“خودگرفت”

تحلیل های  بافتار  در  سلفی  عکس 
خرد و کالن - قسمت پایانی

سید عباس حسینی داورانی پژوهشگر

در  تغییر  خودگرفت:  و  خودانگاره 
ماهیت یا تغییر در شیوه

بارزترین و مشخص ترین ویژگی عکس سلفی در نگاه 
اول، سوژه بودن عکاس است. اگر در سبک ها و دیگر 
سوژه هایی  دنبال  به  همواره  عکاس  عکس،  گونه های 
برای شکار و ثبت آن است، اما در عکس سلفی، خود 
عکاس در جایگاه سوژه می نشیند. اگر از این منظر به 
در  می توان  را  زیادی  موارد  کنیم،  نگاه  سلفی  عکس 
سوژه  را  هنرمند خود  که  کنیم  شناسایی  هنر  تاریخ 
اثر هنری اش کرده است. هنرمندان نقاش، گرافیست، 
معمار، مجسمه ساز، جواهرساز جملگی در طول تاریخ 

از سوژگی خود استقبال کرده ا ند.

را  “خودانگاره”  یا  پرتره”  “سلف  مشهور  نمونه های 
باید در آثار نقاشانی چون متیوپاریس، آلبرشت دورر، 

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش پیانو برای بزرگ

آموز



بسیاری از آن ناشی از شرایط اجتماعی و جو زمانه باشد. 
تأثیر  تحت  فرد  رفتار  بر  دیگران  حضور  اثرات  که  آن جا 
گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. سلفی، فرصتی 
در اختیار افراد قرار می دهد تا تصویری خودستایانه از خود 
ارائه کنند و با این عمل، انتظار حمایت از دوستانشان را 
داشته باشند. براساس تحقیقاتی که در سال 2013 میالدی 
در دانشگاه بیرمنگام انجام گرفته است، تعداد تصاویری که 
هر شخص از خودش در فیس بوک ارسال می کند با سطوح 
پایین تر حمایت اجتماعی از سوی دوستان نزدیک رابطه 
مستقیم دارد. می توان سلفی را یکی از جلوه های فردگرایی 
در عصر مدرن و پسامدرن دانست. هر چند تعارضاتی را 
نیز پدید می آ ورد. فردگرایان اعمال اهداف و خواسته های 
شخصی خود را ترویج می کنند و بر استقالل و اتکای به 
خویشتن ارزش باالیی قائل هستند. سلفی ها نیز در فضایی 
مستقل و آزادانه، بدون قید و بندهای ساختاری که در هنر 
عکاسی است، ثبت می شوند که تا حدی حریم خصوصی 
می دهند.  قرار  دیگران  نظر  و  نمایش  معرض  در  را  خود 
“خودابرازی”،  چون  عناوینی  تحت  می توان  این رو،  از 
و  برداشت”  “مدیریت  هویت”،  “مدیریت  “بازنمایی خود”، 
“مدیریت تأثیرگذاری” یاد کرد. سلفی گونه ای از مدیریت 
این است که  اصلی  “خودابرازی” است که طی آن هدف 
عکاس، خود را به مخاطبان بالقوه در شبکه های اجتماعی 
با این کار، از آن ها نسبت به خودش تأیید  عرضه کند و 
این است که  از خود،  این منظر، هدف عکاسی  از  بگیرد. 
به اشتراک عمومی گذاشته شود و از این طریق بر شیوه 
“بازنمایی خود” در ذهن دیگران تأثیر بگذارد. این نمونه 
برنامه  بدون  اتفاقی،  به صورت  هرچند  “خودابرازی”  از 
و  می شوند  تهیه  سریع  خیلی  و  بداهه  حالت  به  قبلی، 
هدف اصلی دیده شدن در مکان و در لحظه است، اما این 
آثار به هیچ وجه تصادفی نیست و همیشه واقعیت را بیان 
نمی کنند، زیرا هر عکس، باید پیش از انتشار، مورد تأیید 
فرستنده واقع شود. چنین چیزی حاکی از وجود نظارت و 

همین طور خودانتقادی است.

سلفی همین طور می تواند شکلی از مدیریت هویت باشد. 
هر شخص دو تصویر واقعی و مطلوب از خود در ذهن دارد. 
به  مطلوب  تصویر  عرضه  برای  وسیله ای  درواقع  “سلفی” 
مخاطبین است تا از این رهگذر، آن تصویر و هویت فردی 
مطلوب، به تایید مخاطبین و دوستان نیز برسد و هویت 
مطلوب او تکوین یابد. این باعث می شود یک تصویر فردی 
واقعی به یک تصویر جمعی مطلوب تبدیل شود و در ذهن 
اهداف  با  فردی  فعل  یک  گرفتن  برسد. سلفی  تثبیت  به 
ابزاری مناسب برای کنترل و مقدرکردن  جمعی است، و 
نگرش دیگران نسبت به خود به شمار می رود. بسیاری از 
افراد، می خواهند با سلفی درک خاصی از خود در دیگران 
هیچ  زیرا  است  حالت  بهترین  در  این  البته  کنند.  ایجاد 
تضمینی نیست که بینندگان عکس، همان تصویر مطلوب 
ذهنی عکاس را دریافت کنند و این امکان وجود دارد تا 

آن  در  هنرمند  که  است  عصری  شناخت شناسی  و  اجتماعی  شرایط 
زیسته است. اما خودگرفت ها، فارغ از گذشته و حال و شرایط اجتماعی 
بدهند: چه کار می کند؟ چه پوشیده  را نشان  اکنون  می خواهند لحظه 
یا شاد  با کی هست؟ کجا هست؟ چه می خورد؟ غمگین است  است؟ 
و ... . این بدان معناست که خودگرفت ها آگاهانه و با هدف نشان دادن 
نمی توان  اما  نشده اند  ثبت  اجتماعی دوره خود  و  فرهنگی  ویژگی های 
اهمیت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی عصر و دوره را در عکس های سلفی 

و خودگرفت نادیده گرفت. 

اهمیت عکس های سلفی امروز، سال ها بعد خود را نشان می دهد. درواقع 
آن چه را که در چارچوب تحلیل های جامعه شناختی و روان شناختی از 
چرایی و چیستی خودگرفت، گفته شود، سندی مصور برای آیندگان از 
روحیات روانی و اجتماعی دوره ماست که منجر به توسعه “خودگرفت” 
جریان  همان  امتداد  در  را  سلفی  عکس  می توان  این رو  از  است.  شده 
توجه  با  که  دانست. جریانی  و مجسمه سازی  نقاشی  در  پرتره”  “سلف 
تکنولوژیکی  و  ارتباطی، رسانه ای  ابزارهای  به شرایط زمان و گسترش 
متفاوت از َسلَف خود عمل می کند. زمانی که خودنگاره در حکم ژانری 
معتبر تثبیت شد، هنرمندان کم کم از آن برای نشان دادن روحیات خود 
و شرایط اجتماعی و فرهنگی دوره خویش بهره بردند و هم چون دیگر 
ژانرها، خودنگاره نیز در هر دوره ای متأثر از جّو هنری زمانه بود. باید به 
“خودگرفت” فرصت داد تا به عنوان ژانری معتبر شناخته شود و خالقان 
آن ها به آگاهی از اهمیت تاریخی فرهنگی و اجتماعی سلفی پی ببرند.

تحلیل های عکس سلفی
در  آن،  شاخه های  و  انواع  به  توجه  با  می توان  را  “خودگرفت”  پدیده 
سطوح مختلف، تحلیل و بررسی کرد. که هر کدام ارزش ویژه خود را 
دارند. اهمیت تحلیل عکس سلفی از 3  جنبۀ اجتماعی، روانی و تاریخی 
است. حتی اگر عکس های سلفی کاماًل به صورت تفنن و سرگرمی ثبت 
شوند و هدف خاصی را نیز دنبال نکنند، نمی توان ارزش های تحلیلی آن 
از نظر دور داشت. در باال اشاراتی کوتاه به اهمیت تاریخی سلفی شد و 

در ادامه جنبه های اجتماعی و روانی را بررسی می کنیم.

الف: روانی

از  بهره گیری  با  به ویژه سلفی های تکی،  تحلیل عکس های خودگرفت 
سطوح خرد امکان پذیر است. برخی از تحلیل گران این سطح، سلفی را 
نوعی نارسیسیسم یا خودشیفتگی تلقی می کنند، که فرد گیرنده سلفی، 
تحقیقات  به  روانشناسان  برخی  است.  بصری  نوعی خودستایی  پی  در 
گسترده برای تحلیل سلفی دست زده اند که نتایج آن نشان دهنده این 
است که افرادی که تمایل زیادی به تهیه عکس از خود و انتشار آن ها 

در شبکه های اجتماعی دارند، از اختالالت روانی رنج می برند. 

نتایج دیگر نیز نشان می دهد که تمایل بیش از اندازه به تهیه عکس از 
با عدم اعتماد به نفس  خود، به ویژه در نوجوانان، یک شاخص مرتبط 
یا درگیر شدن نوجوان با مشکالت روانی است. تحلیل گران سلف پرتره، 
که  است،  چنان  خودنگاره ها  خودآشکاری  کیفیت  که  هستند  این  بر 
بیماری های  و  روانی  گسست های  آن ها  روی  از  می توانند  روان کاوان 
عصب شناختی خالق اثر را تحلیل کنند. گسست های روانی که احتماال 
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درک  راضی  خود  از  و  سطحی  را  عکاس  بینندگان، 
کنند. 

فارغ از تحلیل های روان شناختی “خودابرازی”، سلفی ها 
یادداشت های  یک  یا  کوتاه  پیام های  یک  می تواند 
می تواند  که  تصویری  پیام های  این  باشد،  تصویری 
افزایش  نشان دهنده  شود،  نوشته ها  و  متن  جایگزین 
و اهمیت جلوه های بصری در دوران کنونی است که 
بی شک ابعاد بسیار گسترده تری از عکس سلفی دارند.

ب: اجتماعی

با این که سلفی، کنشی فردی است اما باید از ارجاع 
فردی،  صرفا  روانی  عناصر  به  جمعی  پدیده  یک 
به  دست  پدیده،  این  بررسی  برای  و  کرد  خودداری 
تحلیل ساختارهای اجتماعی ای زد که سبب گسترش 
همیشه  زیرا  است.  شده  سلفی”  “فرهنگ  اشاعه  و 
رفتار  فردی،  خودآگاهی  که  بود  نخواهد  این گونه 
کند،  تعیین  را  ما  محیطی  ساختارهای  و  اجتماعی 
بلکه برعکس حتی این خودآگاهی فردی نیز ناشی از 

ساختارهای اجتماعی و محیطی است.

خود  سایه  که  است  تکنولوژی  این  کنونی  دوره  در 
یا  خواسته  و  گسترانده  جوامع  و  انسان ها  همه  بر  را 
قرار  تحت الشعاع  را  همگان  زندگی  سبک  ناخواسته 
داده است. این در واقع همان متأثر بودن خودآگاهی و 
زندگی فردی از ساختارهای اجتماعی و محیطی است 
که بارزترین دلیل آن گسترش و فراگیر شدن فناوری 
نوع  است. “نیل پستمن” جامعه شناس آمریکایی سه 
است:  برشمرده  را  بشری  جوامع  بر  غالب  فرهنگ 
فرهنگ ابزار، فرهنگ تکنوکراسی و فرهنگ تکنوپولی 
در  که  سوم  نوع  در  فرهنگ.  بر  تکنولوژی  تسلط  یا 
حال حاضر در آن به سر می بریم، فرهنگ، اعتبار خود 
دستورالعمل های  و  می کند  تکنولوژی جستجو  در  را 
رفتاری خود را از تکنولوژی می گیرد. در این فرهنگ، 
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)بهبهانی( محّمـدیمعصومه علی  
راه گروه مجرب خود ارائه کننده کلیه خدمات مربوط به اخذ مجوز اقامت به هم

دائم و  یا موقت کانادا در زمینه کلیه برنامه های مهاجرتی فدرالی و استانی از 
 طرق:

سرمایه گذاری، تخصصی، کارآفرینی، خویشاوندی، توریستی و دانشجویی و 
رسمی مدارک در تهیه دعوتنامه ، سوگند نامه و تایید همچنین 

    ادا می باشدنکا
 

 رضایت شما پشتوانه نام و اعتبار ماست. 
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“هدف” با “وسیله” یکی می شود و دیگر بدان معنا، هدفی وجود ندارد 
باعث  آن چه  پس  شود.  تکنیک  از  بی مورد  استفاده  مانع  بتواند  که 
گسترش و شیوع عکس سلفی شده چند عامل است: ظهور تلفن های 
اینترنت،  ظهور  جلو،  از  عکس برداری  باالی  کیفیت  با  هوشمند  همراه 
ظهور شبکه های اجتماعی. هر سه این عوامل که خود جلوه ای از انقالب 
زندگی  سبک  است،  تکنوپولی  فرهنگ  و  فناوری  گسترش  ارتباطات، 
تنها قشری  اگر در گذشته  را دگرگون کرده است.  انسان  رفتارهای  و 
خاص می توانستند تصویری از خود را به معرض نمایش بگذارند امروزه 
پیشرفته ترین  از  همگان  برای  امکان  این  تکنولوژی،  سلطه  به واسطه 

کشورها تا دورافتاده ترین شهرها و روستاها فراهم شده است.

نتیجه گیری
سلفی یا خودگرفت، عکسی است که از خود و از طریق گوشی های هوشمند 
یا وب کم گرفته شود و سابقه آن به اوایل قرن نوزدهم برمی گردد. با رشد 
و توسعه سلفی، گونه های مختلفی از آن ظهور کرده که هر کدام حاوی 
پیام هایی است. خودگرفت را می توان ادامه جریان خودانگاره در نقاشی، 
 مجسمه سازی و گرافیک دانست که از زوایای مختلفی قابلیت تحلیل دارد. 
سلفی همان گونه که محصول رشد و فراگیری فناوری است همان گونه 
نتیجه  از شرایط اجتماعی و فرهنگی است. سلفی ها معموال  نیز متأثر 

دالیل و شرایط زیر است:

 - تفنن و سرگرمی.
 - خودشیفتگی، خودابرازی و ایجاد تصویری مطلوب از خود.

- جایگزین شدن پارادایم تصویر محوری به جای متن محوری در 
 ارتباط با دوستان

- رشد فردگرایی و افزایش روحیه استقالل و دوری جستن از 
 ساختارهای دست و پاگیر هنر عکاسی.

- فراهم آمدن شرایط ساختاری فنی و دسترسی راحت و ارزان به 
 .آن ها

منبع: مجله چیدمان

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش ویولن برای بزرگ

آموز



قوانین تقویم چینی

نهاده شده  نام یک حیوان  تقویم چینی  در  برای هرسال 
است. سال ها بر اساس نام 12 حیوان، نام گذاری می شوند، 
چینی ها  می شود.  تکرار  چرخه  این  دوباره  سال   12 هر 
این که  به  بودند که شخصیت هر فردی، بسته  باور  براین 
باشد، دارای ویژگی های مربوط  در چه سالی متولد شده 
شده است.  نام گذاری  او  به نام  سال  که  است  حیوانی   به 
براساس افسانه های کهن چینی ترتیب حیوانات در تقویم 
برای  حیوانات  گردیده است.  تعیین  مسابقه  یک  توسط 
با یکدیگر مسابقه دادند و ترتیب  از عرض رودخانه  عبور 
مسابقه  در  که  مقامی  براساس  تقویم  در  گرفتنشان  قرار 
به دست آوردند، تعیین شد. موش در مسابقه اول شد، چون 
گاو  پشت  از  لحظه  آخرین  در  و  بود  گاو  پشت  بر  سوار 
پایین پرید و مسابقه را برد. گربه در مسابقه تقویم چینی 
سیزدهم شد. او هم مثل موش بر پشت گاو نشسته شده 
نتوانست  او  و  داد  هل  آب  داخل  به  را  او  موش  ولی  بود 
آورد. به دست  تقویم  در  آن  به دنبال  و  مسابقه  در   مقامی 

برای هر سال یک عنصر وجود دارد. چوب، آتش، خاک، 
 فلز و آب پنج عنصری هستند که طی هر سال می چرخند. 
آغاز سال نو چینی در فاصله بین 12 ژانویه و 12 فوریه 
هر سال واقع می شود. در این بازه زمانی حلول ماه جدید 
)روز نخست ماه قمری( روز اول سال نو چینی است. زیرا 
تقویم  می گردد.  تعیین  ماه  و  خورشید  گردش  براساس 
نیمه شب  از  قمری  ماه  هر  و  است  قمری  ماه  دارای 12 
 12 وقتی  می شود.  آغاز  می شود،  تاریک  ماه  که  روزی 
ترکیب  رفت،  ذکرشان  که  عنصری   5 با  یادشده  حیوان 
شوند تقویم چینی یک دوره 60 ساله امتداد می یابد. هر 
ماه قمری 29 یا 30 روز است و هر چند سال یک بار یک 
ماه به ماه های معمول تقویم اضافه می شود تا  تقویم چینی 
 .با تقویم میالدی از لحاظ طول زمان برابر گردد

طالع بینی چینی براساس سال تولد

2017 بر طبق تقویم زودیاک چینی، سال خروس است. در این سال، 
خروس آتشین از 28 ژانویه 2017 آغاز و در 15 فوریه قمری 2018 

پایان خواهد یافت.

تاریخچه

تقویم چینی توسط بسیاری از سلسله های چین باستان بسط و توسعه 
زمان  در  میالد  از  قبل   401 سال  در  فعلی  تقویم  ولی  است  یافته 
این  گردید.  تهیه  و  تنظیم   Han هان  سلسلۀ  از   Wu وئو  امپراطوری 
تقویم، تقویم تای چو Taichu نامیده شد و همان تقویم چینی است که 

امروزه ما از آن استفاده می کنیم.
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طالع بینی ماه می قمری )26 می 2017 میالدی– 23 
جون 2017 میالدی( برای متولدین سال های مختلف:

اپریل  ماه  شبیه  بسیار  ماه  این  در  موش  سال  متولدین  شانس 
خواهد بود. ممکن است تغییرات پیش بینی نشده ای در زندگیشان 
ایجاد شود که زندگیشان را برهم بزند. متولدین این ماه همیشه 
باید آمادگی و پیش بینی الزم برای چنین شرایطی را داشته باشند 

تا بتوانند آن را در کمال آرامش مدیریت کنند. در هنگام رانندگی احتیاط کنید. 
خوشبختانه، در این ماه رابطه شما با دوستتان بهتر خواهد شد. متولدین سال 
1960 باید بیشتر مراقب رگ به رگ شدن کمرشان باشند. متولدین این ماه که 
اکنون 33 سال دارند، ممکن است در مال اندوزی شانس چندانی نداشته باشند و 

باید از انجام سرمایه گذاری هایی که ریسک باالیی دارند پرهیز کنند.

اصلی  مشکل  که  می دهد  نشان  گاو  متولدین  شانس  پیش بینی 
مالی  شرایط  دیگر  به عبارت  آن هاست.  سالمتی  ماه  این  متولدین 
به هرحال،  نیست.  قبل  ماه  متولدین  به خوبی  ماه  این  متولدین 
تجربه  را  عاشقانه خوب  رابطه  یک  ماه  این  در  گاو  سال  متولدین 

انتظار  از  دور  فرد مجرد چندان  برای یک  رابطه عشقی  آغاز یک  خواهند کرد. 
نیست. برای متولدین سال 1949 ممکن است خیلی مهم باشد که نظر دیگران 
راجع به آن ها چیست که موجب می شود نگرانی هایی برای آن ها به وجود بیاید که 
هیچ پایه و اساس درستی ندارد. متولدین این ماه که در آستانه 44 سالگی هستند 

باید از شایعات اطرافیان دور بمانند.

شانس متولدین ببر در ماه می در مقایسه با ماه اپریل ممکن است 
بهتر باشد. اگرچه، ممکن است هنوز در آغاز این ماه با مشکالتی 
مواجه باشند. آن ها باید مراقب افراد دون صفت در اطرافشان باشند. 
ممکن است در محل کار خود به آخرین میزان پیشرفت رسیده 

باشند و جایی برای پیشرفت بیشتر نداشته باشند ولی اکنون برای تغییر یا استعفا 
از شغل اصال زمان خوبی نیست. آن ها باید منتظر نیم سال دوم سال بمانند و در 
به منظور  کنند.  امتحان  بهتر  شغلی  موقعیت های  برای  را  خود  شانس  زمان  آن 
بهبود ثروت به شما توصیه می شود که سفر کنید و یا به جای دیگری نقل مکان 

کنید؛ شمال بهترین مکان برای شماست.

اتفاقات خوب دوام چندانی ندارند. پیش بینی شانس متولدین سال 
خرگوش در ماه می چندان خوشایند نیست. آن ها ممکن است یک 
بحران مالی را که بر شغل آنها تاثیر می گذارد تجربه کنند. ممکن 
است کسب و کار آن ها هنگامی که می خواهند کارشان را در بازار 

کار توسعه دهند به دلیل کمبود بودجه با مشکالتی مواجه شوند. به عالوه آن ها 
باید بیشتر مراقب عشق خود باشند. نباید اجازه دهند بد اقبالی هایی که در زمینه 

کسب وکار با آن ها مواجه شده اند، بر روی رابطه عشقی آن ها تاثیر بگذارد.

اژدها در  متولدین سال  زودیاک چینی  پیش بینی شانس  بر طبق 
این ماه شانس چندانی ندارند. اگر چه موانعی سر  راه متولدین این 
ماه است ولی در نهایت آن ها به دلیل قابلیت های شغلی فوق العاده ای 
بر تمام این مشکالت فائق می آیند. به عالوه شانس آن ها  که دارند 

در رابطه عشقی در این ماه بسیار پیشرفت می کند. قرارهای رومانتیک و هدایای 
غافلگیر کننده موجب می شود شانس شما در رابطه عاشقانه تان باال رود. ازدواج 
در این ماه برای متولدین سال اژدها بسیار خوب خواهد بود. به متولدین این ماه 
توصیه می شود پس از کار به فعالیت های فیزیکی روی بیاورند. زود به رختخواب 

بروند و عادات خوب خود را تقویت کنند.

پیش بینی شانس متولدین مار در این ماه دقیقا شبیه ماه اپریل است. 
این  متولدین  اولین چیزی که در  زودیاک چینی  بر طبق پیش بینی 
به  نسبت  متوسطی  نگرش  همیشه  که  است  این  گفت  می توان  ماه 
به  را  افکار خود  نباید  هر چیزی دارند. آن ها در زمینه مسائل کاری 

برای حل اختالفات  تلقین کنند. بیشتر گفت وگو ها، شیوه فوق العاده ای  دیگران 
موفقیت  به  دستیابی  برای  میان بری  راه  دیگران  عقاید  به  گوش دادن  هستند. 
است. عالوه براین حتی اگر آن ها به دلیل داشتن شغل های پراسترس اذیت شوند، 
هرگز  کنند.  سپری  خود  خانواده  اعضای  با  را  ساعاتی  که  دارند  نیاز  هم چنان 

احساسات شریک زندگی خود را انکار نکنید.

فال و سرگرمی



این ماه ممکن است برای متولدین سال اسب زمان خوبی برای ارتقا 
کسب  و  کار باشد، ولی ممکن است در این ماه مشکالتی در رابطه با 
سالمتی برایشان به وجود بیاید که بسیار دردسرساز شود. فشار شدید 
توصیه  به  آن ها  کند.  گرم خو  و  عصبی  را  آن ها  است  ممکن  کاری 

می شود برای دور کردن استرس و فشار عصبی، رژیم های غذایی مطلوب بگیرند و 
بیشتر ورزش کنند. از نظر مالی، به آن ها توصیه می شود از سرمایه گذاری هایی که 
ریسک باالیی دارند اجتناب کنند. در هنگام رویارویی با روابط و مسائل عاشقانه 

صبور و بامالحظه باشند.

عشق و روابط عاشقانه در این ماه به اوج خود می رسد و متولدین سال 
مسائل  با  به درستی  بتوانند  تا  باشند  آرام  باید  ماه  این  در  گوسفند 
عشقی روبه رو شوند. به عالوه ممکن است در این ماه فرصت هایی برای 
و  بشمارند  غنیمت  را  فرصت ها  این  باید  آن ها  ولی  بیاید  پیش  آن ها 

سپس در زمان درستی از آن ها بهره ببرند. بدین ترتیب می توانند در کسب  و  کار 
و ثروت موفق تر باشند. از آن جایی که متولدین سال گوسفند در این ماه از جهت 
سالمتی با مشکالتی روبه رو می شوند بنابراین بیشتر ورزش کنند و این تمرینات 

را هر روز انجام دهند.

شانس متولدین سال میمون در این ماه کاهش می یابد و آن ها نیاز 
باشند. نظرات و  به خوبی آمادگی داشته  این رکود  برای  دارند که 
پیشنهادات آن ها به سختی توسط مدیران و همکارانشان مورد قبول 
قرار می گیرد. این در حالی است که شرایط کاری آن ها به گونه ای که 

پیش بینی می کنند پیش نمی رود. این مشکالت و موانع به آسانی از سر راه کنار 
نمی روند مگر آن که آن ها برای حل هر یک از آن ها وقت و انرژی اختصاص دهند. 
به خاطر داشته باشید در هنگام معامله کردن با افراد مختلف آرام و متواضع باشید.

شانس خروس در زمینه مسائل مالی مانند قبل رضایت بخش است 
ولی در زمینه روابط با دیگران تغییراتی به وجود می آید. آن ها دوست 
موجب  خود  این  که  کنند  تقسیم  دیگران  با  را  خود  منافع  ندارند 
این  در  شوند.  دلخور  هستند  آن ها  اطراف  در  که  افرادی  می شود 

ماه از آن ها انتظار می رود که زیرکانه و متواضعانه رفتار کنند. در غیر این صورت 
زبانشان کار دستشان می دهد. هنگامی که عقایدشان با دیگران متفاوت است باید 

از هرگونه درگیری مستقیمی پرهیز کنند.

دارند.  کار  و  کسب   در  زیادی  شانس  ماه  این  در  سگ  متولدین 
دارد.  در حرفه شان وجود  آن ها  اهداف  راستای  در  فرصت های خوبی 
آن ها  دوستان  است  ممکن  می رود.  پیش  آن ها خوب  عاشقانه  روابط 
تبدیل به معشوقه های فوق العاده ای برای آن ها بشوند. ازدواج با جنس 

مخالف نباید چندان برای آن ها اشتیاق آور و هیجان انگیز باشد. در غیراین صورت 
ممکن است در مثلث عشقی به دام بیفتند. متولدین سال 1970 ممکن است بر 
سر مسائل پیش پاافتاده با اعضای خانواده خود مشاجره کنند. صبور و آرام باشید. 
هم چنین آن ها باید مراقب سالمت قلب و سیستم عصبی خود باشند. به افرادی 
که اکنون 23 سال هستند توصیه می شود که در مورد خرج کردن پول های خود 

محتاط باشند وگرنه دچار بحران مالی خواهند شد.

متولدین سال خوک در این ماه از جهت مالی شانس زیادی دارند 
ولی به آن ها توصیه نمی شود سرمایه گذاری های بزرگ انجام دهند. 
کسب  و کار آن ها همان طورکه پیش بینی می کنند، پیش می رود. در 
این ماه آن ها با دیگران زیاد نزاع می کنند. سعی کنند صبور باشند 

و دیگران را درک کنند. به این ترتیب اختالفات به آسانی حل خواهد شد. آن هایی 
که در سال 1959 متولد شده اند ممکن است از سردرد و یا آسیب دیدگی دست 
خود گله کنند. یک برنامه منظم می تواند در حل این مشکل بسیار به آن ها کمک 
کند. آن هایی که اکنون 22 سال دارند باید در صورت بروز سوءتفاهم بیشتر با 

دوستان خود گفت وگو کنند.



تاوان شانه خالی کند.

کاری، چه  هر  برای  نیست؛  این خبرها  از  »اصال  قانون سوم می گوید: 
درست و چه نادرست، جوابی متناسب با خودش، هم زمان و آنی تقدیم 
روی  فوراً  آن  سوء  آثار  می زند،  قلیان  به  پک  یک  که  کسی  می شود. 
ریه ها و جریان خون و مغز و کل سلول های بدنش ظاهر می شود. این که 
فردی بگوید که االن این ماده مخدر را مصرف می کنم و از فردا دیگر 
گفته  را  جمله  بی معنا ترین  نمی افتد،  اتفاقی  دیگر  و  نمی روم  سراغش 
سابق  فرد  آن  دیگر  او  بدن،  به  مخدر  ذره  اولین  ورود  به محض  است. 
خواهد خورد.«  رقم  برایش  متفاوتی  بالفاصله سرنوشت  و  بود  نخواهد 
از  اگر  اما  است!  دلهره آور  و  ترسناک  خیلی  سوم  قانون  بگویید  شاید 
جنبه مثبت قضیه به آن نگاه کنیم، می بینیم برعکس دنیایی از امید و 

دل گرمی را به همراه دارد.

برای آن ها که خود را متعهد به صداقت و درستکاری می دانند، قانون سوم  
یک مژده و هدیه بی نظیر را بشارت می دهد و چنین می گوید: »به محض 
این که دستت برای انجام یک عمل خیر دراز می شود، بالفاصله کائنات 
همان جا و همان لحظه برای جبران دست به کار می شود و اتفاقی خیر و 
نیک را برای تو رقم می زند و خبر خوب این است که طبق بشارت صریح 
کتب مذهبی، ضریب برگشت عمل نیک 10 برابر است؛ یعنی اگر عواقب 
و تاوان کار خطا همان اندازه باشد، پاداش و نتیجه کار نیک 10 برابر 
می شود. برای مثال فرض کنید مسئولیت نگهداری و درمان پدر یا مادر 
از زندگی خود را وقف  با این کار بخشی  پیرتان را برعهده می گیرید و 
زیرا  در حال ضررکردن هستید،  اطرافیان شما  دید  از  می کنید.  آن ها 
وقت ارزشمند و جوانی خود را از دست می دهید؛ اما چون نفس کاری 
که انجام می دهید حد اعالی نیکوکاری است، دریچه های رحمت به روی 
شما باز می شود و فراوانی و برکت به شکلی اعجاب آور تمام جنبه های 
به خاک  برمی گیرد و صاحب دستانی می شوید که  در  را  زندگی شما 
بزنید، طال می شود. در گذر زمان، وقتی معدل گیری کنید، می بینید که 
شما نسبت به کسانی که پدر و مادر خود را رها کرده اند، نه تنها از لحاظ 
مالی و جایگاه اجتماعی عقب نیفتاده اید، بلکه در وضعیتی چندین برابر 
عکس العملی  باالبرنده  اهرم  نیروی  به خاطر  این  و  گرفته اید  قرار  بهتر 

حاصل از عمل خیری است که انجام داده اید.«

قانون سوم می گوید: »پیش روی شما به سوی مقصد هر قدمش حساب 
می شود؛ یعنی این طور نیست که حتما باید تعداد مشخصی عمل انجام 
شود یا زمان معینی بگذرد تا وقت حسابرسی و تالفی اعمال درست و 
توسط  که عمل  لحظه  در همان  بلکه درست  برسد؛  فرا  نادرست شما 
شما انجام می شود، عکس العمل آن نیز در جهت عکس روی شما اعمال 
می شود. اگر در خیابان راه بروید و عزیز کسی را اذیت کنید، درست 
قرار  کائنات  دستورکار  در  شما  عزیز  آزاررسانی  برنامه  لحظه  همان 
می گیرد و برعکس اگر در طول شبانه روز برای انجام یک کار درست و 
سالم متوقف شوید و وقت بگذارید، کل عالم هستی بالفاصله و درست 
در همان لحظه متوقف می شود و برنامه کاری خود را عوض می کند تا 
به نفع شما اتفاق هایی را رقم بزند. در حسابرسی به اعمال و صدور حکم 

مکافات ذره و ثانیه ای تخفیف و تاخیر وجود ندارد.

شاید این خبر خوشایند خیلی ها نباشد؛ به خصوص آنهایی که شعارشان 
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قانون سوم نیوتن در 
موفقیت

دکتر احمد حلت

نیوتن، دانشمند معروف فیزیک، برای پیش بینی مکان 
و حرکت و رفتار اجسام، قوانین مختلفی را وضع کرد 
که در این میان، یکی از این قوانین معروف به قانون 
در  که  می گوید  نیوتن  سوم  قانون  است.  نیوتن  سوم 
طبیعت نیروی تکی وجود ندارد؛ یعنی همه نیروهای 
دوتایی  به صورت  زمان ها  در همه  در طبیعت  موجود 

هستند.

همان طور که یک سکه دو  رو دارد و یک تکه چوب، 
دوسر، هر نیرویی در دل خود نیروی دیگری به همان 
دو  این  از  یکی  اگر  دارد.  مخالف  در جهت  اما  اندازه 
نیرو را کنش )یا عمل( بنامیم، نیروی دیگر واکنش )یا 
عکس العمل( نامیده می شود؛ البته فرقی هم نمی کند 
که کدام نیرو را کنش و کدام نیرو را واکنش بنامیم. 
نکته مهمی که در قانون سوم نیوتن وجود دارد این 
است که یکی از نیروها علت نیروی دیگر نیست، بلکه 
می افتد.  اتفاق  فوری  و  هم زمان  به صورت  برهم کنش 
تعریف  این گونه  ساده  زبان  به  نیوتن  سوم  قانون 
می شود: »هر عملی را عکس العملی است مساوی و در 

خالف جهت آن.«

قانون سوم می گوید: »هر عملی که انجام می دهیم و 
هر رفتاری که از ما سر می زند، یک تاوان، مکافات و 
جواب دارد که درست همان لحظه ای که عمل را انجام 
می دهیم، در جهت برعکس شروع به تالفی می کند.« 
می دهد،  انجام  نادرستی  کار  االن  کسی که  یعنی 
گمان نکند که کائنات مجازات و تالفی و نتیجه این 
به  و فرد می تواند فعال  بعد موکول می کند  به  را  کار 
مورد  در  فرصت  سر  بعدا  و  دهد  ادامه  خطاکاری اش 
درخواست  با یک  و  کند  تصمیم گیری  کارش  عواقب 
بخشش، کار اشتباهش را جبران کرده و از مجازات و 

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش سازهای ایرانی برای بزرگ

آموز
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آن جاکه  از  جوان  پسران  و  دختران  از  خیلی  است.  یک دفعه”  “همین 
براساس مدل رهاشدگی تربیت شده اند، فکر می کنند که در سال های 
پدری،  خانه  مثل  درست  دهند،  انجام  حرکتی  هر  آشنایی  نخست 
بخشیده می شوند و عمل غیرعادیشان نادیده گرفته می شود، اما حقیقت 
این است که تک تک اعمال ما نه توسط اطرافیان، بلکه به وسیله کائنات، 
و  مطلوب  است  ممکن  که  مجازاتی  و  پاداش  آن  براساس  و  شمرده 
خوشایند نباشد، تعیین می شود؛ در نتیجه بسیاری از جوانان بی آن که 
بدانند در همان سال های نخست جوانی متحمل آسیب ها و ضربه هایی 
می شوند که به نظر غیرعادالنه و غیرمنصفانه می رسد، اما حقیقت این 
است که این عزیزان چوب ندانستن کاربرد قانون سوم نیوتن در موفقیت 

و زندگی شان را می خورند.

“کارما” یا “نتیجه عمل” آنی و فوری تقدیم می شود و رابطه مستقیم با 
عملی دارد که توسط شخص انجام می شود؛ درضمن چیزی هم به نام 
نداریم.  به شوشتر زدند گردن مسگری«   / بلخ آهنگری  »گنه کرد در 
راه سوم می گوید که برای هر فردی نتیجه یا بازگشت عملش، خاص 
خودش ارسال می شود. این طور نیست که من کار نیکی انجام دهم و به 
کائنات بگویم پاداش آن را تماما به حساب فالن فرد واریز کن. دستت 
را که به گالب آغشته کنی، بالفاصله این دست توست که بوی گالب 

می گیرد نه دست همسایه یا عزیزی دوردست.

همین طور اگر با پا وارد یک محیط کثیف و لجن آلود شوید، این پای 
شماست که فورا کثیف و آلوده می شود، نه آن فردی که از او خوشتان 
و  نشسته اید  اتومبیل  داخل  وقتی  می ورزید!  حسادت  او  به  و  نمی آید 
و  روح  این  می دهید،  دشنام  می گیرد،  سبقت  شما  از  که  راننده ای  به 
ذهن و کالم و جسم شماست که قبل از هر چیزی مکدر و ناخوش و 
آشفته می شود؛ وگرنه چه بسا راننده ای که دوست دارید ناراحت شود، 
اصال متوجه وضعیت متالطم و به هم ریخته شما نشود و سرگرم نتیجه 
به  فردی می پرسیم چرا  از  آمده که  باشد. گاهی پیش  اعمال خودش 
او می گوید: »اول من  و   همراه و شریک زندگی خودت خیانت کردی 
نبودم که خیانت کردم. او قدم پیش گذاشت و پیوند را شکست. من هم 
این استدالل، شعر معروف حافظ  قانون سوم در جواب  تالفی کردم!« 

را می گوید:

 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت    

 من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
            هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

به زبان ساده، هرکسی همان چیزی را در فصل برداشت درو می کند که 
کاشته است، یعنی باید مواظب باشیم موقع انجام یک عمل نادرست، 
آن را با هدف تالفی عمل اشتباه یک فرد دیگر انجام ندهیم؛ چرا که در 
از سمت فرد  از سمت ما و یکی هم  این میان، دو عمل اشتباه، یکی 
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خطاکار دیگر، انجام می شود و کائنات برای هرکدام از آن ها، 
یک عکس العمل، کارما یا واکنش مجزا تعیین می کند. آن 
خطاکار، تاوان خطاکاری خودش را جداگانه می بیند و ما 
دریافت  به صورت مستقل  را  اشتباه خود  هم جزای عمل 
این که  بر  مبنی  استداللی  هیچ  میان  این  در  می کنیم. 
چه کسی زودتر اشتباه کرد، پذیرفته نمی شود و این خود 
اعمال است که به عنوان معیار تعیین پاداش و تاوان مبنا 

قرار می گیرند.«

قانون سوم به یک نکته بسیار ظریف هم اشاره می کند که 
معموال نادیده گرفته می شود؛ می گوید: »برای هر عملی، 
عکس العملی است به همان اندازه و در جهت خالف!« اما 
پاک  را  االن  بد  اعمال  قدیمی،  نیک  »اعمال  نمی گوید: 
می توان  آینده  در  خوب  عمل  یک  انجام  با  یا  می کنند 
درواقع  کرد!«  جبران  و  پاکسازی  را  نادرست  گذشته 
چیزی به نام جبران وجود ندارد. هر عملی برای خودش 
عکس العمل مجزا و مستقل و ویژه خودش را دارد. من در 
تا کار  طول شبانه روز ممکن است ده ها کار درست و دو 
این طور نیست  انجام دهم؛  ندانسته  یا  را دانسته  نادرست 
که در پایان روز، هشت تا پاداش مثبت خالص در کارنامه ام 
توسط کائنات ثبت شده باشد. چه دوست داشته باشم چه 
نه؟ چه آدم خوبی باشم چه نه؟ چه فرزند فالن فرد باشم 
یا نه؟ و .... در پایان روز در کارنامه من 10 تا پاداش مثبت 
تاوان ها  این  و  شده اند  درج  هم زمان  منفی  تاوان  تا  دو  و 
زندگی  پرونده  از  بخشی  عمر  آخر  تا  مکافات  و  جزاها  و 
قانون سوم  همراهم هستند.«  و همیشه  بود  من خواهند 
می گوید: »نگاه معامله گرانه و دادوستدی و ترازو  بازی را 
هنگام برخورد با کائنات و عالم هستی دور بینداز. منتظر 
همین  می خواهی  اگر  نباش.  هم  تاخیر  و  ترحم  تخفیف، 
االن خوبی های بیشتری وارد زندگی ات شوند، کافی است 
از جا برخیزی و از همین االن، رشته  کارهای نیک و درست 
و مثبت را پشت سرهم انجام دهی. بالفاصله امواج برکت، 
از  تو سرازیر می شود؛ صرف نظر  به سوی  آرامش  و  ثروت 
این که قبال چه بوده ای و چه کرده ای و بقیه در مورد تو 
چه می گویند! کائنات به عمل همین االنت و نیت پنهان در 
پشت عملت کار دارند. خوبی می خواهی، برخیز و خوبی 

 ».کن! به همین راحتی

برگرفته از مجله موفقیت







ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی برای بزرگ

آموز
هزینه کرده است. مدیران مالی جانی دپ او را متقاعد کرده اند که برخی 
از عهده مخارج ماهانه خود که حدود 2  تا  از دارائی های خود را بفروشد 
میلیون دالر است، بر بیاید. یکی از هزینه های مالی ماهانه دپ، مخارج قایق 

18 میلیون دالری اش است.

یکی از مدیران مالی این هنرپیشه مشهور هالیوودی به نام “جوئل ماندل” 
او را به فروش این قایق متقاعد کرد تا بدین 
واسطه 350 هزار دالر ماهانه پس انداز شود.

گفته می شود این قایق را جی کی رولینگ، 
هری  داستانی  مجموعه  مشهور  نویسنده 
پاتر در سال 2016 میالدی خریداری کرد.

البته جی کی رولینگ نیز 8 ماه پس از 
قیمت 19٫3  به  را  قایق  این  خریداری، 

میلیون دالر برای فروش گذاشت.

از جمله دارایی های باقی مانده جانی دپ می توان به روستایی با مساحت 
150 هزار متر مربع در جنوب کشور فرانسه اشاره کرد که هنوز در مالکیت 

دپ قرار دارد. این روستا در حومه شهرستان سن تروپز واقع شده است.

قیمت این بنای باقی مانده از قرن 18 میالدی، 25 میلیون دالر برآورد شده 
و گفته می شود دپ حدود 11 میلیون دالر برای تزئینات داخلی آن هزینه 
کرده. این روستای شخصی، یک خانه اصلی، 6 کلبه چوبی برای مهمان ها، 

دارد.  بهداشتی  سرویس   14 و  خواب  اتاق   15 مجموعا  و  رستوران  یک 
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خبر

زندگی الکچری و هزینه های 
“جانی دپ” به روایت تصویر!

آرمین شایسته زاده

داشتن  هالیوودی، به دلیل  بزرگ  ستاره   “جانی دپ”. 
زندگی عاری از تکلف، پر زرق و برق و خرج های نامعقول 
قانون گرفتار شد. دوباره در مخصمصه   و گزاف خود 
چند  کارائیب  دریایی  دزدان  اسپاروی  جک  کاپیتان 
ماه پیش از شرکتی که مدیریت مالی وی را به عهده 
داشت شکایت و غرامت 25 میلیون دالری درخواست 

کرده بود.

روی  دست  نیز  گروپ”  “منجمت  شرکت  گویا  اما 
کرده  شکایت  دپ  جانی  از  متقابال  و  نگذاشته  دست 
را  بحث  مورد  هنرپیشه  کمپانی،  این  مدیران  است. 
افراطی متهم  به ولخرجی های گزاف و سبک زندگی 
کرده اند. از جمله می توان به هزینه 75 میلیون دالری 
برای خرید، بازسازی و مبلمان 14 خانه، خرید قایق 
تفریحی 45 متری به قیمت 18 میلیون دالر و پرداخت 
3٫6 میلیون دالر به طور ساالنه برای کارمندان اشاره 

کرد.

با این مقدمه شاید بد نباشد به امالک و دارائی هایی که 
جانی دپ در سال های اخیر داشته، خریده، فروخته یا 
هم چنان مالک آن هاست نگاهی داشته باشیم و بیشتر 

با سبک زندگی این بازیگر محبوب آشنا شویم.

شرکتی که مدیریت مالی جانی دپ را به عهده دارد، 
 75 حدود  گذشته  سال های  در  وی  که  است  گفته 
میلیون دالر برای خرید، بازسازی و مبلمان 14 خانه 
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هم چنین باید به دو استخر و یک اتاق مخصوص نقاشی اشاره کرد که گفته 
می شود محبوب ترین اتاق جانی دپ است.

دپ همچنین 3 جزیره در باهاماس دارد که حدود 5٫35 میلیون دالر برای 
خرید آن ها هزینه کرده. یکی از جزایر به نام Little Halls Pond Cay شش 

ساحل مجزا دارد.

اما بزرگ ترین ولخرجی جانی دپ را می توان خرید 5 پنت هاوس در یک 
ساختمان در مرکز شهر لس آنجلس دانست.

چشم انداز پنت هاوس های یاد شده، ساختمان هنری ایسترن کلمبیاست.
جانی دپ این واحدهای آپارتمانی را در خالل سال های 2007 تا 2008 با 

قیمت 7٫2 میلیون دالر خریداری کرد.
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همه آن ها قبال به طورکلی 12٫78 میلیون دالر لیست شده 
دو  می رسند.  فروش  به  جداگانه  به طور  اکنون  اما  بودند، 
واحدی که در آخر خریداری شده اند به مبلغ های 3 و 2٫5 
هر  نیز  اولی  واحد   3 شده اند.  قیمت گذاری  دالر  میلیون 

کدام بین 1٫8 تا 2٫5 میلیون دالر قیمت دارند.

هم چنین باید بدانید که دپ 5 خانه دیگر هم در هالیوود 
هیلز دارد که مجموعا 19 میلیون دالر قیمت دارند و دپ 
در نظر دارد بین خانه های خود در این منطقه تونل کشی 

کند!

 * خرید قایق تفریحی 45 متری: 18 میلیون دالر
* راه اندازی کمپانی ضبط و توزیع موسیقی که شکست 

 خورد: 4 میلیون دالر
* هزینه مراسم پخش خاکستر هانتر تامپسون: 3 میلیون 

 دالر
 * حقوق 40 کارمند: 300 هزار دالر )ماهانه(

* هزینه نگهداری هواپیمای شخصی: 200 هزار دالر 
 )ماهانه(

 * نگهبانی 24 ساعته: 150 هزار دالر )ماهانه(
 * خرید شراب: 30 هزار دالر )ماهانه(

 * خرید و نگهداری 200 اثر هنری: میلیون ها دالر
* خرید و نگهداری 70 گیتار کمیاب: میلیون ها دالر



موسیقی

اصول اولیه و قوانین کلی 
در فن نوازندگی و شیوه 

تمرین پیانو 
مهران یزدی زاده

بازگویی مطالبی کلی در خصوص  به  این شماره  در 
مطالب  می پردازیم.  تمرین  شیوه  و  پیانو  نوازندگی 
هافمن  جوزف  نظرات  مبنای  بر  عمدتا  مذکور 
لهستانی  شهیر  پیانیست   )Joseph Hofmann(
گفته شده است. جوزف هافمن در سال 1876 متولد 
در حضور  را  خود  اجرای  اولین  سالگی   6 در  و  شد 
تور هنری  در سن 9 سالگی یک  کرد.  تجربه  جمع 
متروپلیتن  در   1887 در  و  داد  ترتیب  اروپا  دور  به 
نیویورک به روی صحنه رفت. بعد از آن برنامه ای برای 
اقامتش  هفته   10 طول  در  که  شد  داده  ترتیب  او 
انجمن  کند.  برگزار  کنسرت  دو  و  پنجاه  آمریکا  در 
و  بیست  توانست  کودکان  با  بدرفتاری  از  پیشگیری 
آلفرد  کند.  لغو  را  کنسرت ها  این  از  کنسرت  هشت 
کورنینگ کالرک در همان زمان با پرداخت 50000 
پیشرس  آن ها خواست کودک  از  او  به خانواده  دالر 
را از برپایی کنسرت های همگانی معاف کنند و او را 
برای ادامه تحصیل به اروپا بازگردانند و تا سن هجده 
سالگی او را مجبور به اجرای کنسرت نکنند. در سال 
با اجرای کنسرتو  1894 )درست در هجده سالگی( 
در  که  رفت،  صحنه  به روی  روبنشتاین  اثر  رمینور 
آن زمان هافمن تنها شاگرد روبنشتاین بود. در سال 
1924 خانواده باکس )Boks( کنسرواتوار جدیدی با 
نام کرتیس بنیان نهادند و جوزف هافمن به ریاست 
آن برگزیده شد. از آن زمان هافمن زمان زیادی صرف 
کرد.  آمریکا  در  خصوص  به  هنر  اشاعه  و  آموزش 
آثار هافمن در مورد  از  کتاب Piano Playing یکی 

به چاپ   Dover انتشارات  توسط  پیانو است که  نوازندگی در مورد  شیوه 
از همین کتاب هستند.(  این شماره عمدتا برگرفته  رسیده است )مطالب 
در شماره های بعدی به طورخاص و با جزییات بیشتر به روش های صحیح 
بین  رایج  و  اشتباه  باورهای  برخی  هم چنین  و  نوازندگی  اصول  و  تمرین 

هنرجویان و مربیان می پردازیم.

1- برخالف نسخه قدیمی در مورد فرم صحیح دست که می گوید »انگشتان 
خود را به حالت گرد نگه دارید طوری که انگار یک توپ کوچک در دست 
گرفته اید« باید گفت درواقع نمی توان نسخه ثابتی برای افراد مختلف پیچید، 
گواه این مطلب این است که فرم دست پیانیست های بزرگ دنیا به هیچ وجه 
میخاییل    )Vladimir Horowitz( هوروتیز  والدمیر  مثال  نیست  یکسان 
 )Wiliam .S. Newman( و یا ویلیام نیومن )Michael Pletnev( پلتنیف
 )Richter( با انگشتانی تقریبا صاف پیانو می نوازند درحالی که مثال ریختر
یا پولینی )Pollini( با انگشتانی کامال منحنی می نوازند. جوزف هافمن در 
 )Anton Rubinidtion( از معلمش آنتون روبنشتاین کتاب خود به نقل 
 می نویسد: با نوک دماغ ساز بزنید و در صورتی که صدای خوبی از پیانو تولید 

کنید من شما را به عنوان استاد پیانو می شناسم. 

درواقع اشتباهاتی وجود دارند که باید از آن ها جلوگیری شود و هنرجو را 
نسبت به آن ها آگاه کرد یا به عبارت دیگر می توان گفت در مورد فرم دست 
چه چیزی غلط است. اما نمی تواند نسخه ثابتی به عنوان فرم صحیح پیچید؛ 
برای مثال شکسته شدن بند اول انگشت از اشتباهات بسیار رایج است که 

باید از آن جلوگیری شود، دلیل اشتباه بودن آن و به طورکلی نکات دیگر 
در مورد فرم صحیح دست و انگشتان در شماره بعدی به تفصیل توضیح 

داده خواهد شد.

تمرینات  برنامه  از  باید  تکنیکی  تمرینات  به عنوان  مکانیکی  تمرینات   -2
مهارت  پیانو  نوازندگی  برسد.  ممکن  مقدار  کمترین  به  یا  و  روزانه حذف 
بنابراین تمرین فیزیکی صرف )مکانیکی( کمکی به  فیزیکی صرف نیست 
پیشرفت آن نمی کند. اگر شما هانون و پیشنا تمرین کنید در نواختن هانون 
و پیشنا مهارت پیدا می کنید نه در نواختن بتهون و شوپن و … ) که قطعا 
هدف از یادگیری موسیقی اجرای هانون و پیشنا نیست( ناگفته نماند که 
بحث  روزانه، موضوع  برنامه  از  تکنیکی  تمرینات  یعنی حذف  این مسئله، 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش پیانو برای بزرگ

آموز



از معلمان  نوازندگان و معلمان پیانو هست و تعداد زیادی  از  بسیاری 
هم چنان به تمرین مکانیکی از قبیل هانون و پیشنا و تمرینات مشابه 
این گونه  که  معتقدند  معاصر  پیانیست های  اکثریت  اما  دارند،  اعتقاد 
تمرینات کمکی به هدف اصلی نوازنده نخواهد کرد. به هرحال در نهایت 
این معلم شماست که تصمیم خواهد گرفت که چه چیزی برای شما 
مفید است مضاف براینکه این مبحث بیشتر در مورد هنرجویانی است 
در  نسبی  مهارت  به یک  و  درآمده اند  و گل  آب  از  معروف  به قول  که 
نوازندگی رسیده اند. شاید این مطلب برای هنرجوی کامال مبتدی که 
هنوز کنترل کاملی روی انگشتان خود ندارد به طور کامل صدق نکند. 
تمرینات  با  مرتبط  نظریه های  مورد  در  تفصیل  به  بعدی  قسمت  در 

تکنیکی و مکانیکی بحث خواهیم کرد.

3- مترونوم: استفاده از مترونوم باید با احتیاط انجام شود از این نظر که 
تبدیل به استفاده ناخودآگاه از آن نشود. جوزف هافمن معتقد است که 
نباید از مترونوم استفاده کرد مگر این که پیچیدگی ریتم تا حدی باشد 
که درک آن بدون کمک مترونوم برای نوازنده به آسانی میسر نباشد، 
اما فقط برای همان قسمت و نه کل تمرین. پیروی از یک ماشین ریتم، 
حس ریتم درون شما را خاموش می کند و البته ریتم هیچ اثر موسیقایی 
تا این حد ثابت و دقیق نیست و نباید باشد چراکه روح اثر از آن گرفته 
می شود. پالس یا ضربان یک اثر هنری با توجه به فراز و نشیب های آن 
تغییر می کند و این آن چیزی است که به نت های سفید و سیاه روی 
کاغذ روح می بخشد. قطعا این بحث در مورد هنرجویی که ساده ترین 
عبارت ریتمی را نمی تواند صحیح اجرا کند صادق نیست و این هنرجو 
ابتدا باید به صورت جدی درک عمومی خود را از ریتم افزایش دهد )با 

هر روشی که معلمش تشخیص می دهد(  اما یک شاگرد با 
درک متوسط نباید همواره از مترونوم استفاده کند. 

شایان ذکر است که شمارش ریتم توسط خود هنرجو )با 
صدای بلند به صورت یک، دو، سه،…( مبحثی جداگانه 
در  مترونوم  نکردن  یا  کردن  استفاده  با  ارتباطی  و  است 
و  استفاده ها  مترونوم  )از  ندارد.  قطعه  یک  تمرین  حین 
تمرینات مفید دیگری می توان کرد. مطلبی که در این جا 
تمرین  حین  در  مترونوم  استفاده  به  مربوط  شد  گفته 
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فیلم هایی که هر کارآفرین 
باید ببیند - قسمت پایانی

Jerry Maguire 1996

 برنده 1 و کاندیدای 4 جایزه اسکار
ژانردرام/ عاشقانه/ کمدی

Cameron Crowe کارگردان 
 Tom Cruise Cuba Gooding Jr., Renée بازیگران

 Zellweger, Kelly Preston,

و  است  ورزشی  بازیکنان  برنامه   مدیر  مگوایر  جری 
یافتن کارها و موکالنی پر سود است  همیشه به دنبال 
اما دوستانش همیشه به او حسادت می کنند تا این که...

Wall Street 1987

 برنده 1 جایزه اسکار
ژانرجنایی /درام

Oliver Stone کارگردان 

سینما
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 Charlie Sheen Tamara Tunie, Franklin Cover, Chuck بازیگران
 Pfeiffer,

کارگزار جوان بورس، “باد فاکـس” )چارلی شین( باید میان معیارهای کار 
و زندگی پدرش و “قهرمان” وال استریت، “گوردون گکو” )داگالس( یکی 

را انتخاب کند.

Steve Jobs 2015

 کاندیدای 2 جایزه اسکار
ژانربیوگرافی/ درام

Danny Boyle کارگردان 
  Michael Fassbender Kateبازیگران
 Winslet Seth Rogen, Jeff Daniels,

آینده نگر  موسس  زندگی  داستان  فیلم  این 
شرکت اپل، یعنی استیو جایز را روایت می کند.

We Were Soldiers 2002

 کاندیدای 2 جایزه اسکار
ژانراکشن/ تاریخی/ درام

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش ویولن برای بزرگ

آموز

http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
http://subfilm.net/director/cameron-crowe/
http://subfilm.net/actor/renee-zellweger/
http://subfilm.net/actor/tom-cruise100/
http://subfilm.net/actor/cuba-gooding-jr/
http://subfilm.net/actor/renee-zellweger/
http://subfilm.net/actor/renee-zellweger/
http://subfilm.net/actor/kelly-preston/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://subfilm.net/director/oliver-stone22/
http://subfilm.net/actor/chuck-pfeiffer/
http://subfilm.net/actor/charlie-sheen/
http://subfilm.net/actor/tamara-tunie/
http://subfilm.net/actor/franklin-cover/
http://subfilm.net/actor/chuck-pfeiffer/
http://subfilm.net/actor/chuck-pfeiffer/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-steve-jobs-2015/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-steve-jobs-2015/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a8%db%8c%d9%88%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c/
http://subfilm.net/director/danny-boyle/
http://subfilm.net/actor/kate-winslet68/
http://subfilm.net/actor/michael-fassbender58/
http://subfilm.net/actor/kate-winslet68/
http://subfilm.net/actor/kate-winslet68/
http://subfilm.net/actor/seth-rogen/
http://subfilm.net/actor/jeff-daniels/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-we-were-soldiers-2002/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%d8%a7%da%a9%d8%b4%d9%86/
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Randall Wallace کارگردان 
 Mel Gibson Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam بازیگران

 Elliott,

اواخر سال 1965، در ویتنام، “سرهنگ دوم هال مور” )گیبسن( مأموریت 
یافته تا در دره درانگ حمالتي را رهبري کند. اما دیري نمي گذرد که “مور” 

و سربازانش در محاصره دو هزار نفر از نیروهاي دشمن قرار مي گیرند...

Joy 2015

 کاندیدای 1 جایزه اسکار
ژانربیوگرافی/ درام/ کمدی

 David O. Russellکارگردان 
 Jennifer Lawrence Robert De Niro, Bradley بازیگران

 Cooper, Edgar Ramírez,

فیلم داستان یک خانواده در طول 4 نسل است. زنی بنام “جوی” یکی از 
اعضای این خانواده است که تالش می کند تا بنیان گذار یک کسب و کار 

عظیم خانوادگی باشد...

Jobs 2013

 ژانربیوگرافی/ درام
 Joshua Michael Sternکارگردان 

 Ashton KutcherDermot Mulroney, Josh Gad, Lukas بازیگران
 Haas,

“جابز ” درباره زندگی مرد افسانه ای دنیای تکنولوژی یعنی “استیو جابز” 
بازگو  را  افسانه  یک  به  شدنش  تبدیل  چگونگی  و  است  کاچر(  )اشتون 

می کند...

Glengarry Glen Ross 1992

 کاندیدای 1 جایزه اسکار
ژانرجنایی/ درام/ رازآلود

  James Foley کارگردان 
 Al Pacino Jack Lemmon, Alec بازیگران

 Baldwin, Alan Arkin,

پراپرتي”،  “پرمیر  امالک  مشاور  دفتر  کارمند  چهار  بین 
رقابتي در جریان است. به نفر اول یک کادیالک مي رسد 
و به نفر دوم یک سرویس کارد و چنگال و دو نفر آخر 

هم اخراج!

Boiler Room 2000

 ژانرجنایی/ درام/ هیجان انگیز
Ben Younger کارگردان 

 Giovanni Ribisi Vin Diesel, Nia بازیگران

 Long, Nicky Katt,

یک دانشجو که به تازگی ترک تحصیل کرده است، شغلی 
به عنوان یک دالل بدست می آورد و این شغل خیلی سریع 
او را در مسیر موفقیت قرار می دهد، اما کار او به اندازه ای 

که به نظر می رسد قانونی نیست...

Peaceful Warrior 2006

 ژانردرام/ عاشقانه/ ورزشی
Victor Salva کارگردان
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http://subfilm.net/director/randall-wallace/
http://subfilm.net/actor/sam-elliott/
http://subfilm.net/actor/mel-gibson/
http://subfilm.net/actor/madeleine-stowe/
http://subfilm.net/actor/greg-kinnear/
http://subfilm.net/actor/sam-elliott/
http://subfilm.net/actor/sam-elliott/
http://subfilm.net/category/%da%98%d8%a7%d9%86%d8%b1%d9%87%d8%a7/%da%a9%d9%85%d8%af%db%8c/
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 Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, Madhavan,

بمبئی  به  به نام “گوروکنت دسای” در سال 1958  یک مرد روستایی 
می آید، و از میان خیابان ها خود را حدی باال می کشد که به “گورو”، 

بزرگترین سرمایه دار در کل تاریخ هند تبدیل می شود.

Tucker: The Man and His Dream 1988

 کاندیدای 3 جایزه اسکار
ژانربیوگرافی /درام

Francis Ford Coppola  کارگردان 
 Jeff Bridges Joan بازیگران 
 Allen, Martin Landau, Frederic

 Forrest,

“پرستون  زندگی  داستان  فیلم 
تاکر”،طراح پیشرو خودرو و مبارزه او 
به وسیله طرح  با صنعت خودروسازی 
مفهومی انقالبی اش را روایت می کند...

 Scott Mechlowicz Nick Nolte, Amy بازیگران 
 Smart, Tim DeKay,

“دن میل مان” جوان ورزشکاری است که برای شرکت 
در مسابقات قهرمانی کشور، تمرین می کند. با توجه به 
قابلیت بدنی باال و ظاهر جوانی که دارد غرور زیادی 
در او دیده می شود. این وضعیت ادامه دارد تا این که 
می کند.  مالقات  بنزین  پمپ  در  پیرمردی  با  “دن” 
پیرمرد در خالل مدتی طوالنی، آن چه را که باید در 

پی آن باشد ، به او می آموزد و...

Guru 2007

 ژانربیوگرافی/ درام/ موزیکال
Mani Ratnam کارگردان 

 Mithun Chakraborty Abhishek بازیگران
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آشنایی با ساز پیانو
پرگل تبریزی

تاریخچه:
اولین پیانو به شکل امروزی توسط Bartolomeo Cristofori ایتالیایی 
در سال 1720 اختراع شد . از این ساز در موزه هنر نیویورک نگه داری 
می شود. از زمان ساخت این پیانو تاکنون تغییرات قابل مالحظه ای در 
این درحالی است که ساختار  به وجود آمده است.  پیانو  وسعت صدای 

مکانیکی پیانو تغییرات عمده ای نداشته است. 

قابل ذکر است که قبل از اختراع پیانو با ساختار امروز ساز دیگری به 
نام Harpsicord )هارپسیکورد( مورد استفاده قرار می گرفته که تفاوت 
فشار  شدت  هارپسیکورد  در  که  است  بوده  این  در  پیانو  با  آن  عمده 
دست نوازنده روی شستی های پیانو در صدای تولید شده از نظر شدت 
فشار  شدت  پیانو  در  درحالی که  نمی کرد.  ایجاد  تاثیری  صدا  ضعف  و 
انگشت روی شستی ها می تواند موجب تولید صدای ضعیف تا قوی شود. 
به علت همین تفاوت، نام اصلی پیانو “Pianoforte” )پیانو فورته( است. 

فورته در زبان ایتالیایی به معنی قوی و پیانو به معنی مالیم می باشد. 

باروک  دوره  در  است.  بوده  اکتاو(   4( نت   49 شامل  اولیه  پیانو   

آهنگ سازانی چون باخ و اسکارالتی هم چنان روی پیانویی 
با چهار اکتاو آهنگ سازی و نوازندگی می کردند. در اواخر 
1700 م در دوره موتزات یک اکتاو به پیانو اضافه شد. در 
اوایل سده 1800م  در دوره بتهوون یک اکتاو دیگر هم 
به پیانو اضافه شد. اکتاو هفتم در سال 1840 م به وسعت 
صوتی پیانو افزوده شد و نهایتا از 1860 م به بعد پیانوها 
شامل 1/4 7 اکتاو هستند. در حقیقت وسعت صدای پیانو 
در فاصله یک قرن دو برابر شده و پیانو را تبدیل به یکی 
از کامل ترین سازها از نظر وسعت صدا کرده است. به طور 
مثال در ویولن وسعت صدا 3 اکتاو می باشد و یا بهترین 
بخوانند.  اکتاو  سه  زیر  وسعت  در  می توانند  خواننده ها 
وسعت صدای پیانو از  فرکانس 27.5 هرتز در پایین ترین 

نت تا فرکانس  4186هرتز در باالترین نت می باشد. 

در طول 150 سال اخیر به وسعت صدای پیانو اضافه نشده 
و علت آن هم محدودیت شنیداری گوش انسان است. البته 
در  تغییراتی  گذشته  سال   300 طی  در  کرد  اضافه  باید 
فرم چکش ها و سیم ها به وجود آمده است ولی عمده ترین 

تغییرات در وسعت صدا بوده است.

 

ساختار فیزیکی:
شامل  که  است  شستی دار  سازهای  دسته  جزو  پیانو 

قسمت های زیر می باشد:

 - کالویه یا شستی
 - چکش ها و اهرم ها

 - سیم ها یا زه ها
 - قاب آهنی یا چدنی

 - صفحه صدا 
- پدال

 36 و  سفید  شستی   52 می باشد.  نت   88 شامل  پیانو 
هستند.  پالستیک  یا  چوب  جنس  از  که  سیاه  شستی 

موسیقی
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رویه  و  پالستیک  یا  عاج  از  سفید  شستی های  رویه 
شستی های سیاه از جنس آبنوس یا پالستیک است.

سایر قسمت ها شامل چکش ها ، سیم ها و .... در داخل 
سیم   220 دارای  پیانو  دارند.  قرار  چوبی  جعبه  یک 
سانتی متر   200 تا   15 بین  آن ها  اندازه  که  می باشد 
است. معموال جنس سیم ها از فوالد است. برای تولید 
دارد  کم تری  ارتعاش  که  مسی  سیم  از  بم  صدای 

استفاده می شود.

به  اهرم های ظریف  از  به واسطه مجموعه ای  چکش ها 
مجموعه  این  به  که  متصل هستند  پیانو  شستی های 
action گفته می شود. معموال سر چکش ها توسط یک 
شده  پوشیده  مصنوعی  یا  طبیعی  الیاف  یا  نمد  الیه 

است که در کیفیت صدا موثر است.

سیم ها در داخل یک قاب آهنی یا چدنی قرار دارند. 
در زیر سیم ها صفحه صدا قرار دارد که تخته ای نازک 
از جنس تنه درخت توت است. با ارتعاش سیم ها این 

تخته هم مرتعش می شود و صدا را تقویت می کند.

در قسمت پایین پیانو جلو پای نوازنده پدال قرار دارد. 
پدال  سه  دارای  برخی  و  پدال  دو  پیانوها  از  برخی 

هستند. 

تداوم  برای   )damper pedal( راست  سمت  پدال 
صدای نت استفاده می شود.

پدال تک سیم )una corda( سمت  چپ که صدا را 
هموارتر می کند و از شدت و قدرت آن می کاهد.

استفاده  به ندرت  که   )sostenuto( میانی  پدال 
را  از صداها  امکان می دهد بعضی  نوازنده  به  می شود 

بدون تداوم بخشیدن به صداهای دیگر تداوم دهد.

انواع پیانو:
پیانو  و  کنسول  پیانو  مانند  دارد  مختلفی  انواع  پیانو 
اسپینیت، پیانو دیواری، پیانو بزرگ و پیانو دیجیتال. 
انواع پیانو که مورد استفاده قرار می گیرد  عمده ترین 

به شرح زیر می باشند:

Upright / Vertical Piano پیانو دیواری *

و  عمودی  پیانو  این  جعبه 
مستطیل شکل است. سیم ها 
به شکل عمودی قرار گرفته اند 
از جلو به سیم ها  و چکش ها 

برخورد می کنند.

Grand Piano   پیانو بزرگ *

این پیانو در ایران به پیانو رویال معروف 
سه ضلعی  تقریبا  پیانو   این  جعبه  است. 
گرفته  قرار  قطور  پایه  سه  روی  و  است 
است. سیم ها به صورت افقی قرار گرفته اند 
برخورد  سیم ها  به  زیر  از  چکش ها  و 

می کنند.

Digital Piano پیانو دیجیتال *

پیانوها  ساخت  در  تکنولوژی  از  امروزه 
توانایی  که  پیانوهایی  می شود.  استفاده 
و  دارند  را  باال  کیفیت  با  صدا  ثبت 
نیز  را  دیگر  سازهای  صدای  می توانند 
با  و  هستند  حافظه  دارای  کنند.  تولید 
اتصال به کامپیوتر و نرم افزارها می توانند 
به آهنگ سازان  در آهنگ سازی و تنظیم 
کمک بسیار کنند. بسیاری از کمپانی هایی 
پیانوهای  می سازند  اکوستیک  پیانو  که 

دیجیتال هم روانه بازار می کنند. 

نوازندگی:
به علت گستردگی دینامیکی در پیانو، نت ها روی دو حامل نوشته می شوند. 
معموال از کلید سل برای نت های زیر و دست راست و کلید فا برای نت های 
دست چپ و بم استفاده می شود. در نوازندگی پیانو یک نوازنده می تواند 
دو خط موسیقی را هم زمان اجرا کند. هم چنین نوازنده می تواند 10 نت 
کند.  اجرا  هم زمان  را  همراهی  و  ملودی  چند  یا  و  بنوازد  زمان  هم  را 
وسعت صدای پیانو این امکان را می دهد که زیرترین نت و بم ترین نت با 
هم اجرا شوند. در نوازندگی پیانو نوازنده با فشار دادن نوک انگشتان بر 
روی شستی ها می تواند صدای مورد نظر را تولید کند. نحوه قرار گرفتن 
انگشتان روی پیانو و نحوه صحیح استفاده از انگشتان در نوازندگی پیانو 

اهمیت دارد.

نحوه قرار گرفتن دست روی پیانو: 

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش پیانو برای بزرگ

آموز
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یک نمونه نت پیانو:

Sonata No 8, OP.13 . Pathetique.
Beethoven

پیانو در موسیقی ایران:
هدیه ای  می گردد؛  باز  قاجار  فتحعلی شاه  دوره  به  ایران  در  پیانو  ورود 
شد.  داده  او  به  م   1800 سال های  اوایل  در  بناپارت  ناپلئون  توسط  که 
وسیله  یک  حد  در  هدیه  این  ساز  این  از  ایرانیان  شناخت  عدم  به دلیل 
ناصرالدین شاه در سفری  بعد  تا سال ها  ماند  باقی  اتاق  دکوری در کنار 
به غرب با آن آشنا شد و 4 پیانو برای ایران سفارش داد. اولین نوازنده 
پیانو در ایران محمد صادق خان سرورالملک نوازنده سنتور دربار بود که با 
کنجکاوی و دستکاری کوک پیانو قطعات ایرانی را روی آن می نواخت. در 
سیر تاریخچه  نوازندگی و آهنگ سازی پیانو در ایران دو آهنگ ساز نقش 

عمده ای داشتند:

بدون  )نوشتن نت ها  ایرانی  به واسطه شیوه نت نویسی  مرتضی محجوبی 
به واسطه  تمام عالیم( و جواد معروفی  با ذکر  به چپ  از راست  و  حامل 
استفاده از تکنیک های موسیقی کالسیک در آهنگ سازی و در نت نویسی  

قطعات ایرانی برای پیانو.

نگه داری پیانو:
پیانو در برابر حرارت، تابش نور خورشید، رطوبت و گرد و غبار حساس 

است.

یا  و  و شوفاژ  بخاری  مانند  گرمایشی  وسایل  کنار  در  پیانو  دادن  قرار  از 
نور  مستقیم  تابش  کرد.  پرهیز  باید  کولر  مستقیم  باد  مانند  سرمایشی 
صفحه  و  ساز  برداشتن  ترک  موجب  می تواند  هوا  خشکی  و  خورشید 
صدای آن شود. هم چنین رطوبت بیش از اندازه می تواند موجب زنگ زدن 
سیم ها و تغییر شکل صفحه صدا گردد. در مکان های مرطوب می توان از 

کیسه های رطوبت گیر در داخل پیانو استفاده کرد. توصیه 
قرار  دیوارهای داخلی منزل  را در مجاورت  پیانو  می شود 
تماس  در  منزل  خارج  با  که  دیوارهایی  که  چرا  دهید 
واقع  در  داشت.  خواهد  بیشتری  دمایی  تغییرات  هستند 
می کند  راحتی  احساس  آن  در  انسان  که  رطوبتی  و  دما 
برای پیانو هم مناسب است )دمای 20 درجه سانتی گراد و 

رطوبت نسبی 45 تا 60 درصد(

پیانو به صورت  پیانو می بایست  برای حفظ کیفیت صدای 
منظم کوک شود. از جابه جا کردن پیانو تا حدامکان باید 
خارج  کوک  از  را  پیانو  جابه جایی،  که  چرا  شود  دوری 

می کند. 

برای تمیز نگه داشتن پیانو بهترین راه استفاده از پارچه نرم 
و تمیزی است که پرز ندهد و کمی مرطوب شده باشد. بعد 
از نوازندگی درب پیانو می بایست بسته شود تا گرد و خاک 

 .وارد پیانو نشود

Griodano, Nicholas ( 2011).The Invention and 
Evolution of the piano

Schimmel, Nikolous (2015) Piano Manufactur-
ing an art and Craft

https://www.quora.com

 http://www.sadda.ir

کیمی ین و راجر. ترجمه حسین یاسینی »درک و دریافت 
موسیقی« چاپ 5 سال 1999

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

انو
 پی

ش
وز

آم

https://www.quora.com


تنظیِم چیدمان محیطی بر اساس طبیعت است. 

همان طور که گفته شد، فنگ شویی از فلسفه  تائو پیروی می کند، فلسفه  
تائو نیز اصولی پایه ای دارند که در تمامی دانش های چینی دیده می شود. 
اصولی ماننِد فلسفه  یین و یانگ، تئوری پنج عنصر، سه خطی های یی 
... که در فنگ شویی نیز این فلسفه ها و اصول وجود دارد و  جینگ و 

معیار تنظیمات انرژی محیطی قرار می گیرد. 

در حقیقت هر خانه ای منحصر به فرد است و شخصیت خاص خود را 
انرژی هر خانه و  دارد که در فنگ شویي قرار بر شناخت هسته اصلی 

اصالح آن است.

انرژی، مفهومی کلیدی 
شاید در وحله  اول، بسیاری از مخاطبین فنگ شویی، تصور کنند که این 
دانش بر پایه  اعتقادات و یا خرافاتی در مشرق زمین بنا شده است، اما در 
حقیقت چنین نیست و دوام این دانش در عصر حاضر هم گویای همین 
مطلب است. ولی برای درک چگونگی اثر گذارِی این دانش، در ابتدا نیاز 

به درک انرژی و سطح اثرگذاری این دانش است. 

انرژی حیاتی که در زبان چینی به آن چی 气  Qi می گویند،  مسئله  
یکی از دستاورد های ارزشمند چین باستان در شناخت طبیعت و انسان 
است، تائوئیست ها معتقد بودند که جهان از سه سطح وجودی تشکیل 
از سطوح وجودیِ  طبیعت است که  انرژی سطح وسط  شده است که 
باالتر( و ماده )سطح پایین تر( قرار گرفته است و  میان آگاهی )سطح 
ارتباط بین آگاهی و ماده در سطح کیهانی را برقرار می کند همین طور 
در بدن انسان هم این انرژی، ارتباط بین ذهن و بدن را برقرار می کند.  

الکترومغناطیس  انرژی  معادل  انرژِی چی،  علمی،  و  امروزی  تعبیر  در 
در فیزیک محسوب می شود که در فیزیک هم این انرژی، ارتباط بین 
امروزه  می کند.  برقرار  را  ماده  و  افزارها(  نرم  و  )قوانین  آگاهی  سطوح 
می دانیم که این انرژی وسیله ای است که ذهن می تواند به بدن متصل 

شود.

در فلسفه  تائو، اعتقاد بر این است که فعل و انفعاالت در سطوح ذهنی و 
آگاهی ابتدا در سطح انرژی نِمود پیدا کرده و در سطح مادی و جسمانی 
و  می کند  کار  اساس  همین  بر  نیز  سوزنی  طب  می کند.  پیدا  تجلی 
اثرگذارِی آن در بدن نیز در همین الیه  انرژی است. از آن جایی که این 
انرژی، بین ذهن و بدن قرار گرفته است، تنظیم یا عدم تنظیم آن هم در 
سالمتی جسمانی موثر است و هم در آرامش و کیفیت ذهن، به همین 
دلیل فنگ شویی هم، دانشی است که اثرات آن در کیفیت سالمتی و 

کیفیت ذهنی موثر است. 

مقیاس مختلف  در سه  را  انرژِی چی  تائو،  در 
بررسی می کنند: 

- اگر انرژِی چی را در مقیاس کیهانی مطالعه 
تائو  شناسی  ستاره  دانش  آن  به  کنند، 

دکوراسیون
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فنگ شویی
تنظیم انرژی محیط

حامد کاتوزی )متخصص طِب چینی و چی ُکنگ(                                                          
نینا آسیایی )کارشناس معماری داخلی(

آشنایی با فنگ شویی 
از  که  است  باستان  چیِن  اصیِل  دانِش  فنگ شویی، 
انسان  الهام بخش  تاکنون  پیش  سال   3000 از  بیش 

در طراحی محیط زندگی 
است ،   بوده  کار  و محیط 
باستانی چین  دانِش  این 
تائو  فلسفه   محصول  که 
مشاهده   براساس  است، 
طبیعت و درک ارتباطات 
طبیعت  رفتار های  و 
و  است  شده  پایه گذاری 
سایر  هم چون  آن،  هدف 
تائوئیستی،  دانش های 
و  هماهنگی  ایجاد 

با طبیعت و جهان هستی و برقراری  هارمونی بیشتر 
دلیل  به همین  است.  جهان  با  یکپارچگی  و  صلح 
شاید  است،  طبیعی  کاماًل  معیارهایی  آن  معیارهای 
موضوع  همین  تاکنون  آن  اعتبار  و  قدمت  دلیل 

طبیعی گرایِی آن باشد. 

 Shui در لغت، به معنی باد و شویی 风 Feng فنگ
水 در زبان چینی به معنای آب است ، ترکیب این دو 
عنصر در کلمه  فنگ شویی، اشاره  به تغییر و ثبات در 
و  طبیعت  عناصر  مشاهده   آن  هدِف  و  دارد  طبیعت 

چی خوشنویسی شده با حروف چینی

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش گیتار برای بزرگ

آموز



می گویند. 

آن  به  کنند،  مطالعه  زندگی  محیط  مقیاس  در  را  چی  انرژِی  اگر   -
فنگ شویی می گویند. 

- اگر این انرژی را در مقیاس بدن انسان مطالعه کنند، به آن چی ُکنگ 
می گویند. 

هر سه مقیاس مطالعه  انرژِی چی در تائو ، دانشی متناظر دارد که بسیار 
کاربردی و معتبر هستند. 

نیروهای  بین  هماهنگی  برقرارِی  برای  راهی  فنگ شویی  حقیقت  در 
آسماني )زمان( و نیروهای زمینی )مکان(، و تأثیر مقابل این دو نیرو بر 

یکدیگر است.

دانش فنگ شویی روش هایی دارد برای تنظیم انرژی محیِط زندگی که 
خردمندان باستانی براساس مشاهده  طبیعت آن ها را یافته اند که البته 
امروز و فیزیک  با علم  را  بودن آن، می توان آن ها  به دلیل طبیعت گرا 

دعوت به همکاری

ــه  ــوت ب ــیک دع ــی و کالس ــیقی، ایران ــته های موس ــاتید رش از اس
ــود. ــکاری می ش هم

* لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل remiacademy@gmail.com ارسال نمایید و برای اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 5149961620 تماس حاصل نمایید.
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نیز توضیح داد. 

برخی از فلسفه های اساسی که فنگ شویی از آن ها پیروی 
می کند، به طور تیتروار عبارتند از: 

یین و یانگ و تنظیم قطبیت 

تئوری پنچ عنصر و تنظیم طبایع چینی 

فلسفه یی چینگ و تنظیم جهات انرژی 

اصول جلوگیری از رکود انرژی و فلسفه  جهاِن در حرکت

اصل هولوگرافیک و تنظیم محیط در مقیاس های تو در تو 
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FAMILY FUN
Cabane a Sucre 

Paquette
419 5th Ave.
Ste.Anne des Plaines J0N 
1H0
http://www.cabanea-
sucre.ca/
(450) 478-1074

Chalet des Erables
384 Montee Gagnon Ste. 
Anne des Plaines
http://www.
chaletdeserables.com/
(450) 478-0822

Chalet du Ruisseau
1257 rang La Fresniere
Mirabel J7N 2R9
http://www.ruisseau.ca/
(800) 318-3176

Erablier au Sous-Bois
150 chemin du Sous Bois
Mont St. Gregoire J0J 
1K0
http://www.
cabaneasucre.com/
450-460-4069

Erabliere Charbon-
neau

45 chemin du Sous Bois
Mont St. Grégoire 

J0J 1K0
www.erablierecharbon-
neau.qc.ca
450-347-9090

Erablière le Rossignol
30 Montee des Quarante-
Deux Ste. Julie J3E 1Y1
http://laroutedessucres.
com/
(450) 649-2020

Erablière Raymond 
Meunier et Fils

325 Rg des 54
Richelieu J3L 6R5
https://erablieremeunier.
com/
(450) 347-0757

Erablière St. Valentin
283 3 Ligne
Saint-Valentin J0J 2E0
http://www.erablierest-
valentin.com/
(450) 291-3414

L’Hermine Cabane à 
Sucre

212 rang St. Charles
Havelock J0S 1R0
http://hermine.ca/
(450) 826-3358

Sucrerie de la Mon-
tagne

300 chemin St. Georges
Rigaud J0P 1P0
http://www.sucrerie-
delamontagne.com
(450) 451-0831

Sucrerie des Gallant
1160 ch. Saint Henri
Tres-Saint-Redempteur 
J0P 1W0
http://www.
aubergedesgallant.com/
fr/
(800) 641-4241

Aquadome1411 Lapierre 
St. Lasalle H8N 2J4
inscriptionsaquadome.
ca/
(514) 367-6460

Complexe sportif Marie-
Victorin

7000 Boulevard Maurice-
Duplessis, Montréal, QC 
H1G 0A1
(514) 328-3828

Water Park

Calypso
2015 Calypso St, 
Limoges, ON K0A 2M0
http://www.
calypsopark.com/en/
waterpark/
(877) 443-9995

Granby Zoo
525 St. Hubert St. Granby 
J2G 5P3
https://zoodegranby.
com/
(877) 472-6299

St. Sauveur Aquatic 
Park

350 rue Saint-Denis St. 
Sauveur J0R 1R3
https://www.sommets.
com/
(450) 227-4671

Super Aqua Club
322 Montee de la Baie
Pointe Calumet J0N 1G2
http://superaquaclub.
com/
(450) 473-1013

Mont Cascades
448 Mont-Cascades Rd.
Cantley J8V 2B2
(888) 282-2722

Apple 
Jude Pomme

223 Rang Ste. Sophie
Oka J0N 1E0
http://www.judepomme.
com/
(450) 479-6080

  Blueberries, Straw-
berries

Fraisière Arsenault 
1261 Route 116 W.
http://fraisiere.com/
(450) 549-4981

Les Fraises Louis 
Hébert

978 4 Lignes Saint-Blais 
J0J 2E0
lesfraiseslouishebert.
com/
(450) 291-3004

Paradis des Fruits 
Dunham

519 Route 202 Dunham 
J0E 1M0
(450) 295-2667

Pich up Your 
Own



FAMILY FUN

Beach Club de 
Pointe-Calumet

701 38e RuePointe-Calu-
met   J0N 1G2
http://beachclub.com/
(450) 473-1000

Bois de l'Île Bizard 
Nature Park

2115 Bord du Lac, Île Biz-
ard H9C 1P3
http://www.montreal.
com/parks/
(514) 280-8517

Plage de Saint-Tim-
othée

240 Saint-Laurent Street - 
Salaberry-de-Valleyfield
http://www.ville.valley-
field.qc.ca/

Plage de Saint-Zo-
tique

108, 81e avenue 
Saint-Zotique
http://www.st-zotique.
com/plage/
(450) 267-3003

Beach Plage du Parc 
Jean-Drapeau

Lac de l Île Notre Dame, 
Montreal, QC H3C
http://www.parcjean-
drapeau.com/
(514) 872-0199

Clock Tower Beach
1 Quai de l›Horloge, 
Vieux-Port de Montréal, 
Montreal, QC H2Y 2E2
http://www.
vieuxportdemontreal.com/
(514) 496-7678

Voyageur Provincial 
Park

1313 Front Rd, Chute-à-
Blondeau, ON K0B 1B0
https://ontarioparks.
com/park/voyageur
(613) 674-2825

Cap St. Jacques 
Nature Park

20099 Gouin Blvd. W. 
Pierrefonds H9K 1E6
http://www.montreal.
com parks/
(514) 280-6871
Beaches, Bird-watching, 
City parks

Oka Park
2020 Chemin d›Oka, 
Oka, QC J0N 1E0
http://www.sepaq.com/
pq/oka/
(450) 479-8365

St. Zotique Beach
105, 81st av. Saint-
Zotique J0P 1Z0
http://www.st-zotique.
com/plage/
(450) 267-3003

La Mauricie National 
Park

Saint-Mathieu-du-Parc
http://www.pc.gc.ca/
(819) 538-3232

 

Fishing Old Port 
Montreal

121 De La Commune Est  
Old Port Montreal, 
H2Y 2C7
http://www.pechevm.
com/
514-707-7773

Fishing

H2O Adventures
2727B Rue Saint-Patrick, 
Montréal, QC H3K 1B9
http://www.h2oadven-
tures.ca/
(514) 742-1553

Pêche au saumon lac 
Ontario - Spanish Fly 
Charters
 http://www.spanish-
flycharters.com/
(514) 946-1886

Muskymike Charters
http://www.muskymike.
com/
514-795-7998

La Ferme Quinn
2495 Perrot Blvd. S.
Notre Dame de l’Île Perrot 
J7V 8P4
http://www.quinnfarm.
qc.ca/
(514) 453-1510

Parc Ecopeche
834 rang Chartier, Mont 
Saint Gregoire J0J 1K0
https://www.ecopeche.
ca/
450-346-8580

Cabane à Sucre

Cabane à Sucre 
Bouvrette

1000, rue Nobel
Saint-Jerome J7Z 7A3
http://www.bouvrette.
ca/
(450) 438-4659

Domaine Labranche
565 Rang Saint-Simon, 
Saint-Isidore-de-Laprai-
rie, QC J0L 2A0
http://www.labranche.
ca/
(450) 454-2045

Cabane à Sucre 
Lalande

862 Montee laurin
Saint Eustache J7R 4K3
http://www.lalande.ca/
(450) 473-3357

Cabane à Sucre la 
Villa du Sirop

1050 boul. Arthur Sauve
Saint Eustache J7R 4K3

(450) 473-3840



FAMILY SERVICE

Y des femmes
1355 Blvd. Rene Levesque 
W. Montreal H3G 1T3
http://ydesfemmesmtl.
org/
(514) 866-9941

YES Montreal 
666 Sherbrooke St W, 
Montreal, QC H3A 1E7
http://yesmontreal.ca/
(514) 878-9788

Codem
1951 Boul De 
Maisonneuve E H2K 2C9
http://www.codem.
qc.ca/
(514) 522-9151

matchFWD
839 Sherbrooke St E
Montreal, QC H2L 1K6
http://www.matchfwd.
com
(514) 874-0210

Career 
Consunselling

Lee Hecht Harrison
850 999 de Maisonneuve 
WMontreal, QC H3A 3L4
http://register.lhh.com/
 (514) 843-6886

Rapid Recruitment
4000 St-Ambroise Suite 
375, Montreal H4C 2C7
www.rapidrecruitment.ca
  (514) 226-6602

Direct Objective 
Consulting

4035 St-Ambrois Suite 
415 Montreal,  H4C 2E1
www.directobjective.ca
(514) 485-0336

Kovasys IT 
Recruitment

500 Place d›Armes Suite 
1800 Montreal,H2Y 2W2
www.kovasys.com
(514) 907-3192

ConseilPro
825 Boulevard René-
Lévesque E Bureau 810
Montreal, QC H2L 4V5
www. conseilpro.com
(514) 499-9414

Propulsion RH
1117 Rue SainteCatherine 
Suite 522, H3B 1H9
www.propulsionrh.com
 (514) 212-9750

Volunteer Bureau of 
Montreal

2015, rue Drummond, 
bureau 300, H3G 1W7
http://www.cabm.net
(514) 842-3351

Volunteer West Island
1 De l›Eglise St, Sainte-
Anne-de-Bellevue, QC 
H9X 1W4
volunteerwestisland.org/
(514) 457-5445

Volunteer Association 
of the Montreal 

Museum of Fine Arts
1379 Sherbrooke St W, 
Montreal, QC H3G 2G2
https://mbam.qc.ca/
(514) 285-1641

Volunteering

Association 
des architectes 
paysagistes du 

Québec
 420 McGill St, Montreal, 
QC H2Y 2G1
https://aapq.org/
(514) 526-6385

Association Bénévole 
Amitié

2021 Union Ave, 
Montreal, QC H3A
http://amitie.ca/
(514) 931-5757

Montreal Women›s 
Centre

3585 St Urbain St, 
Montreal, QC H2X 2N6
centredesfemmesdemtl.
org/
(514) 842-4781

AMI-Quebec
5800 Decarie Blvd, 
Montreal, QC H3X 2J5

Women's Shelter

http://amiquebec.org/
(514) 842-4781

Chez Doris
1430 Rue Chomedey, 
Montréal, QC H3H 2A7
http://www.chezdoris.
org/
(514) 937-2341

Mada Community 
Center

6875 Decarie Blvd, 
Montreal, QC H3W 3E4
https://madacenter.com/
(514) 342-4969

NDG Food Depot
2146 Avenue de 
Marlowe, Montréal, QC 
H4A 3L5
http://www.depotndg.
org/
(514) 483-4680

Sun Youth
4251 St Urbain St, 
Montreal, QC H2W 1V6
http://sunyouthorg.com/
(514) 842-6822

Food Bank



       
Pregnancy 
Counselling

Megan The Doula- 
Montreal Doula 

Services
https://meganthedoula.
com/
(514) 966-1657

Childbirth Education
23 Avenue Campbell, 
Montréal-Ouest, QC H4X 
1V2
http://www.childbirth-
education.com/
(514) 482-5108

Studio Vie
5175 C Sherbrooke St W, 
Montreal, QC H4A 1T5
http://www.lestudiovie.
com/
(514) 303-3173

MotherWit Doula Care
5726 Sherbrooke St W 
#214, Montreal, QC H4A 
1W8
http://motherwit.ca/
(514) 237-0737

Baby Center
https://www.babycenter.
ca/

Montreal Diet 
Dispensary

2182 avenue Lincoln 
Montreal H3H 1J3
http://www.
dietdispensary.ca/
(514) 937-5375

Pregnancy 
Counselling Centre

7394, 19e Ave,  Montreal, 
Qc, H2A 2L7
http://ccgrossesse.org/
514-593-1720

Quebec Parental 
Insurance Plan

http://www.rqap.gouv.
qc.ca/

Montreal Diet 
Dispensary

2182 avenue Lincoln 
Montreal H3H 1J3
http://www.
dietdispensary.ca/
(514) 937-5375

Baby 
Furniture
De Gaspé

5329 Park Ave, Montreal, 
QC H2V 4G9
https://degaspe.ca/
(514) 383-4538

Trendy Strollers
4050 Rue Jean-Talon 
Ouest,  QC H4P 1V5
www.trendystrollers.ca/
(514) 807-4906

Pali mondo bebe
9265 Lacordaire Blvd. 
St. Leonard
http://mondobebe.com/
514-379-1579

Bo Bebe
9540 St Laurent Blvd, 
Montreal, QC H2N 1R1
www.bo-bebe.com/
450-443-2323

Goldtex
8875 Salley St. LaSalle 
H8R 2C8
http://www.goldtex.ca
514-365-9699

Pink or Blue
3520 St Joseph Blvd E, 
Montreal, QC H1X 1W6
www.roseoubleu.com/
(514) 948-3666

Boutique Pinkiblue
4278 Chemin de la Côte-
de-Liesse, Mont-Royal, 
QC H4N 2P7
https://pinkiblue.com/
(514) 731-3535

Rezaie Raymond
1253 Guy St, Montreal, 
QC H3H 2K5
(514) 933-8383

Circoncision Montréal 
Clinique

6900 Decarie Blvd m270, 
Côte Saint-Luc,  H3X 2T8
https://www.
circoncisionmontreal.ca/
(514) 685-0933

Clinique Médicale 
Symbiose

5555 Chemin de la Côte-
des-Neiges, H3T 2A9

Circumcision

cliniquesymbiose.com/
(514) 905-5555

Circoncision Montreal
1969 Rosemont Blvd, 
Montreal, QC H2G 1S9
circoncisionmontreal.ca
(514) 685-0933

Alan Greenberg 
Magician

houdinimagicclub.com
514-341-9472

Amazing Todsky 
Magician

http://www.todsky.com/
514-951-8633

Monsieur Magic
www.monsieurmagic.com
514-944-5525

Mad Science
8360 Rue Bougainville, 
Montréal, QC H4P 2G1
montreal.madscience.org
514-344-6691

Birthday Party

FAMILY SERVICE
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