






 برای درج تبلیغ کسب و کار خود در
 ماهنامه ر می

با ما تماس بگیرید

(514) 703-4020

A Gateway to Introduce your Business to Iranian 
& Non-Iranian Communities
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سه تار از: 280 $
تنبور از: 280 $
سنتور: 680 $

سنتور دو مهر ساالری: 1100 $
دف طلقی: 95 $

دف پوستی طرح دار: 130 $
نی: 65 $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها 4/4: 189.99 $
گیتار یاماها 3/4: 159.99 $

3333 Cavendish Blvd., Apt. 250, 285 & 290. 
Postal code: H4B 2M5     Tel: (514) 996-1620 Email: remiacademy@gmail.com





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

عکاس: علیرضا فخاریان

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

3. مطالب فرستاده شده بازگردانده نمی شود.
4. استفاده از مطالب، طراحی ها و تبلیغات مندرج در ماهنامه ر می، نیاز به کسب اجازه دارد.

۵. هنرمندان و عالقمندانی که به همکاری با ما تمایل 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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7529 Chemin Earle, 
Côte Saint-Luc, QC, H4W 1N8

514-226-4490   514-577-3633

مراقبت از خردساالن  و  کودکان هر روز هفته 
خدمات ویژه نگهدارى  در  روزهاى تعطیل  بصورت

 ساعتى  و روزانه
داراى گواهینامه  مراقبت از کودکان  

 و گواهینامه  کمک هاى اولیه 

      Certified childcare, First Aid (CPR), Homemade food 

        Open from 7:30 Am to 5:30 Pm, Full-time and 

Part-time, Flexible time ( weekend )



مترجم: تارا اکبرشاه
فستیوال جاز مونترال در سال 2004 توسط کتاب رکورد  های  جهانی “گینس” بزرگ  ترین فستیوال جاز جهان نام گرفت. سازمان تشکیل دهی فستیوال 
جاز مونترال، ادعا کرد که این جشن تقریبا در هر دوره، دو  و نیم میلیون بازدید کننده دارد. شرکت کنندگان این فستیوال با صدها انتخاب از کنسرت ها در 
دوره 11 روزه مواجه هستند. تاریخ فستیوال جاز مونترال در سال 2018 از 28 جون تا 7 جوالی خواهد بود، همراه با نمایش های پیش افتتاحیه در تاریخ 

26 جون و پسا اختتامیه که در 8 جوالی انتظار می رود.
این فستیوال محدوده  سبک های جاز را از اولین دوره اش در سال 1980 در بر می گیرد. از دیگر ویژگی های این جشن وجود سبک های مرتبط مانند: بلوز، 

جاز  التین،  سول، برزیلی، کوبایی، آفریقایی، ریتم و بلوز، رگی، و موسیقی الکترونیک است. 
از خاطرات برجسته  فستیوال جاز مونترال

فستیوال جاز مونترال تقریبا فهرستی بی شمار از بهترین صحنه ها و خاطره ها را نشان می دهد. منتخب هایی از هنرمندان در صدر جدول، بهترین هنرمندان 
جدید و سمبل های سبک جاز در مونترال اجرا کرده اند. مایلز دیویس، اال فیتزجرالد، اسکار پترسون، چارلی هیدن، ری چارلز، بی.بی. کینگ، اولیور جونز، 

آرتا فرانکلین،و پت متنی از پر سر و صدا ترین اجراها را در میان جشن داشتند. 
از هنرمندانی که امسال در فستیوال جاز مونترال شرکت می کنند

ترانه نویس با احساس مونترالی، بتی بونیفسی، خواننده و ترانه سرا، پوکی لفقژ، کنسرت مجانی استرینگ اندرسون، هنرمند ونکووری ساکن نیویورک که 
یکی از غیر قابل پیش بینی ترین اجراهاست را از دست ندهید. نوازنده  ویلن سل، آهنگ ساز و ترانه سرا، برندی دیسترهف، لی آرون، نومدیک مسیو و بیشتر...

فستیوال جاز مونترال هم بلیط های کنسرت در فضای داخلی و هم اجراهای تکان دهنده رایگان در فضای باز عرضه می کند. بیش از 300 کنسرت رایگان 
 The War on در فضای باز برگزار می شود. و از برجستگی های جشن می توان به خواننده  آر اند بی در حال ترقی تورنتو جسی ریز )13 جوالی( و گروه

فستیوال 
بین المللی جاز 

مونترال



اجراهای  شامل  داخلی  کنسرت های  کرد.   اشاره  )7جوالی(    Drugs
سیل )28 جون(، جن آردن )29 جون(، بن هارپر )3 جوالی( می شوند.

فستیوال بین المللی جاز مونترال نزدیک به چهل سال مترادف با عالقه  
شهر  روز،   10 به  مدت  سال  هر  است.  شده  معنا  موسیقی  به  شدید 
می شود  میدانی  به  تبدیل  شمالی،  آمریکای  زبان  فرانسوی  متروپلیس 
که طرفداران موسیقی های مرتبط با جز به هواخواهی موسیقی جز در 

خالص ترین قالب، شانه به شانه می ایستند. 
 Alain Simard فستیوال بین المللی جز مونترال در سال 1979 توسط
  André Ménard، Denyse McCann و Alain de با همراهی
Grosbois با هدف نشان دادن بهترین موسیقی دان های زمین به عموم، 
پدید آمد. یک سازمان بدون سود، از سال 1981 تعهد  دارد که سبک 
جاز و سبک های مرتبط با آن را پرمخاطب سازد. با تشکر از برنامه های 
اصلی  منبع  به  برنامه  این  این،  عالوه بر  نفوذ ش.  پر  اشاعه   و  باز  فضای 
جذب توریست برای مونترال و تخته شیرجه ای برای هنرمندان نیز تبدیل 

شده است.
هر ساله، فستیوال شامل موارد زیر می باشد

-بیش از دو میلیون بازدید کننده
-600 کنسرت

-400 فعالیت و رویداد
-3000 موسیقی دان از 30 کشور
-130 اجرای خیابانی بدون توقف

-250000 توریست
-300 روزنامه نگار رسمی

-20 استیج
-10 جایزه

-محیطی با وسعت  760000 فوت/70060 متر مربع
-بیش از 60000 لیتر آبجو

-بیش از 2500 کیلو سیب زمینی سرخ کرده
-977 کارمند موقتی استخدام شده، به عالوه 832 کارمند در فضای باز

- بیش از 100 ویدیو با بیش از 344000 بازدید

Montreal 
International Jazz 

Festival
فستیوال  در  زنده  صورت  به  که  آلبوم هایی  شمار 

ضبط شده اند
)1983(  New Air اجرای زنده در فستیوال جاز مونترال-

)1985( Ahmad Jamal اجرای زنده در فستیوال جاز مونترال -
)1992(  John Hicks– After the Morning -

)2004( Diana Krall اجرای زنده در فستیوال جاز مونترال -
 Ben Harper & اجرای زنده در فستیوال بین المللی جاز مونترال --

)2010( Relentless7

 Concours de Jazz
در سال 1982 تاسیس شد، Concours de Jazz یک مسابقه  ساالنه 
است که در فستیوال بین المللی جاز برگزار می شود. مسابقه بین گروه های 
از  قسمتی  و  می کنند  اجرا  اوریجینال  موسیقی های   که  کانادایی ست 

برنامه های فستیوال در فضای باز است.
در میان این تاریخ جایزه هایی به بسیاری از برجسته ترین  موسیقیدان های 

کانادا تعلق گرفت. 

از هنرمندان جالب توجه دیگر می توان به Ian Anderson، خواننده  
سرگروه اشاره کرد. همچنین نوازنده ی فلوت و گیتار آکوستیک این بند 
دو  به عالوه  دارند،  حضور   Jann Arden  ،Jethro Tull بریتانیایی 

 .Charlie Musselwhite و Ben Harper نوازی
شامل:  که  رفت  خواهند  صحنه  روی  بر  نیز  مونترالی  هنرمند  چندین 
 François Bourassa و   Geoffrey  ،Ranee Lee خواننده 

Quartet که هنرمندان نام برده نمونه کوچکی از این لیست می باشد. 

https://www.tripsavvy.com/ 
https://www.tripsavvy.com/ 
http://montrealgazette.com/
https://www.restomontreal.ca/ 
https://en.wikipedia.org/ 
http://www.cbc.ca/
http://montrealjazzfest.com/ 

https://www.tripsavvy.com/montreal-jazz-festival-4050010
https://www.restomontreal.ca/e/l/montreal-international-jazz-festival-2018/3966/en
https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_International_Jazz_Festival
http://montrealjazzfest.com/fr-CA/Programmation/Artistes
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

احسان قنبری فرد
چند دهه اخیر، عکاسی خیابانی، مفهومی بسیار متمایز از 
کرده است.  پیدا  عمومی  مکان های  در  شاتر  ساده  فشردن 
عکاسانی چون رابرت فرانک، گری وینوگراند، لی فریدلندر 
و جوئل میروویتز نقش موثری در تعریف دوباره این عبارت 
داشته اند. عکاسی خیابانی امروزه مفاهیم متعدد تازه ای را 
داللت می کند. عکاسی خیابانی، عکاسی گزارشگری نیست، 
نمایش د ر آمدن در کنار هم  به  برای  مجموعه عکس هایی 
نگاهی  و  تنها وجود یک موضوع خاص و برجسته  نیست، 
نیست. عکاس  عکاسی خیابانی  موضوع  زندگی  به  عمومی 
از  پر  ذهنیتی  و  تعیین شده  پیش  از  ایده  یک  با  خیابانی 
تصاویر پیش  انگاری شده پا به خیابان نمی گذارد. اتفاقی که 
نشان   واکنش  و  دیدن  می دهد،  روی  خیابانی  عکاسی  در 
برای گرفتن یک عکس  داده است. واکنش عکاس خیابانی 
پیش  لحظه  در  که  است  کمانداری  واکنش  مانند  خوب، 
هدف  روی  بر  نقطه  یک  شکل  به  آن را  تیر،  رها کردن  از 
می بیند و در آخرین لحظه تصمیم می گیرد. هم کماندار و 
هم عکاس خیابانی می دانند که اگر بیش از اندازه در مورد 
موضوع شلیک شان فکر کنند، هدف را از دست خواهند   داد. 
سوال بزرگی که در این میان وجود دارد این است که پس 
دلیل تمایز یک عکس خیابانی با عکس های سردستی که 
در خیابان گرفته شده اند چیست؟ عکاسی خیابانی نتیجه 
که  نگاهی  است.  عمومی  محیط  به  پدیدارشناسانه  نگاهی 
روزمره گی ها  دام  از  شهر،  فضا  چندباره  و  چندین  مرور  با 
از  را  شهر  فضای  و  شده  باشد  رها  خود  دیداری  عادات  و 
می شناسد.  و  می نگرد  خود  پدیدارشناسانه  نگاه  دریچه 
عکاس خیابانی مولف، محیط شهر را به مثابه بستر مطالعه 
خود می نگرد. یکی از مهم ترین الزمه های رسیدن به مرحله 
مطالعه و واکاوی عناصر موجود در فضای عمومی، شهر و 
خیابان، دین، بررسی کردن، کاویدن و حتی پیاده روی های 
چندین باره در فضای عمومی است. هنرمند باید آن قدر این 
خود جست و جو  کاوش های  ضمن  در  را  مناظر  و  مسیرها 
کند تا نگاه خویش را از زیر بار عناصر و نشانه های فرهنگی 
و بصری که به موجب قرارداد  ها و نیز عادت ها بر او تحمیل 
شده است و همواره با درخشش و جلوه   و خودنمایی، خود 
را در معرض دید مخاطب قرار  داده و بر او تاثیر گذاشته اند، 
رهایی یابد و دنیا و هرچه در آن و متضمن وجود آن است را 
با نگاهی ماهوی و شناختی فراتر از واقعیت عینی و ظاهری 

اجسام و اشیا ببیند و تاویل کند. پس از تکرارهای فراوان، عبور و مرور 
فراوان و نگریستن های مداوم، عناصر موجود، ماهیت ابتدایی خود را از 
از  تازه  شناخت  جدید،  تصورات  جدید،  تاویل های  خواهند  داد.  دست  
محیط پیرامون و در نهایت درکی که عکاس از محیط پیرامون خود، چه 
در لوای نام شهر، چه در عنوان فضای عمومی و چه در منظر اصطالح 
فضای عمومی )Public place( به دست می آید، درکی پدیدارشناسانه، 
ناشی از شناخت کامل اجزا و اشیا و عبور از هویت عینی آن هاست. در 
این مرحله است که عکاس می تواند بر موضوع سوار شود، آن را از زاویه 
نگاه ناظری که از باال به پایین می نگرد تماشا کند و تمام مناسبات میان 
آن ها را با نگاهی غالب و نه مقهور ببیند و بشناسد و واکاوی کند. این 
نوع از درک و استیال فقط با پیاده روی مکرر و دیدن چندین و چندباره 
به دست خواهد  آمد. فرایندی که در پی آن، شهر و فضای بیرونی به جای 
این که بر ذهن فرد سوار باشند و ذهنیت او را تحت تاثیر خود قرار دهند، 
تا مقام مفعول بودن تقلیل می یابند و پس از آن این عکاس خواهد   بود که 
ذهنیت یا سوبژکتیویتی خود را بر محیط پیرامون و اِلمان های موجود در 
آن تحمیل می کند. شهر را با نگاهی فرادستی در می نوردد و ذهنیت آگاه 
اِلمان های همیشه یکسان  اِلمان های آن تزریق می کند و آن  خود را بر 
شناخته  شده و معمول را در قالب و ظاهری آمیخته با ذهنیت خویش به 
تصویر می کشد. عکاسی خیابانی را باید در تعریف، از عکاسی مستند مجزا 
کرد. عکاس مستند آن چه روبروی خود می بیند را بی کم و کاست و بدون 
القای ذهنیت خود ثبت می کند، در حالی که عکاس خیابانی در لحظه ای 
شاتر را می فشارد که ذهنیت خویش را در عینیت روبروی خود متجلی 
ببیند. با این تعاریف، استفاده از دوربین تلفن همراه، مزایا و معایبی به 
همراه خواهد داشت که می تواند از نظر تکنیک یا نظریه عکاسی مورد 
بررسی و کنکاش قرار بگیرد. ساده ترین تعریف و توجیه برای استفاده از 
دوربین تلفن همراه برای عکاسی در خیابان، توصیفی است که با اندکی 
تغییر در نوع جمله بندی، می توان آن را از بسیاری از عالقه مندان استفاده 
از دوربین تلفن همراه در عکاسی شنید. واژگان برجسته این توصیفات، 
در  واکنش  ایجاد  عدم  و  بودن  مخفی  نشدن،  دیده  بودن،  دسترس  در 
موضوع عکاسی شونده است. اگر اریش ساالمون و همانندانش را به عنوان 
نیز  و  عکاس خیابانی  به عنوان  را  برسون  کارتیه  آنری  و  عکاس مستند 
تمرکز  با  یا  کنیم  جدا  ماجرا  کلیت  از  را  هم قطارانشان  و  ایشان  سبک 
خیابانی  عکاسی  به  ایشان  کارهای  سیاق  و  سبک  بر  تکیه  با  کمتری 
بسیار  را  خیابانی  عکاسی  در  قابلیت ها  این  سهم  می توانیم  کنیم،  نگاه 
آیا موضوع  پرسید که  باید  بررسی  از  این مرحله  بدانیم. در  تقلیل یافته 
عکاسی خیابانی همیشه  عبارتی  بی طرف  باید  خیابانی همیشه  عکاسی 

باید عکاسی کاندید )Candid Photography( باشد؟
که  است  این  واقعیت  داریم؟  سراغ  برسون  عکس های  در  آنچه  نمونه 
این مساله تنها در بخشی از عکاسی خیابانی صدق می کند و در مقابل 

 تاملی در عکاسی
خیابانی



کامال  سیاقی  و  سبک  با  که  دارند  وجود  آربس  دایان  چون  عکاسانی 
گلدین  نان  می توان  متاخرتر  نمونه های  از  می کرده اند.  عکاسی  متفاوت 
آگاه است و در  از وجود دوربین  این عکس ها، موضوع،  را مثال زد. در 
بسیاری از موارد در خدمت منظور و ذهنیت عکاس درآمده است. عکاسی 
کاندیدا می تواند در شکستن حریم خصوصی افراد و دست یافتن به حالت 
یا رفتاری خاص از موضوع که نتیجه مخفی بودن دوربین و یا ناگهانی 
بودن فرایند عکاسی بوده است، نقش موثری بازی کند و البته این نکته را 
نباید به عنوان نکته ای مهم از نظر دور داشت، اما واقعیت این است که این 
امر، تنها کلید عکاسی خیابانی نیست و فقط بخشی از عکس های خیابانی 
را در بر می گیرد که با عنوان عکاسی خیابانی کالسیک، می توان از آن 
نام برد. می توانیم یک قدم فراتر بگذاریم و در مورد ضرورت حضور انسان 
در قاب عکس های خیابانی جست و جو کنیم. حضور انسان، برجسته ترین 
به  از دوربین عکاسی و دست  توجیه دست کشیدن  عاملی است که در 
با  عکاسی  می کند.  بازی  نقش  شدن،  همراه  تلفن های  دوربین  دامان 
دوربین تلفن همراه مساوی است با از دست رفتن بسیاری از قابلیت های 
کادربندی  دقیق،  نوردهی های  خاص،  میدان های  عمق  عکاسی.  فرمال 
هوشمندانه، نهایت استفاده از روزنه و سرعت شاتر و توان کنترل دقیق 
دوربین های  حرفه ای ترین  در  حتی  که  است  ویژگی هایی  از  نوردهی 
تلفن همراه، در سطوحی بسیار اندک و تقلیل یافته و حتی ناچیز قابل 
دسترسی اند. حال این که در روزگار معاصر، عکس بودگی یک اثر بسیار 
این  بستن  به کار  نوع  نیز  و  رسانه  توانایی های  و  ویژگی ها  به  وابسته 
ویژگی ها و توانایی هاست. در عدم حضور انسان، که می توان عکس های 
کسانی چون اوژن اتژه را برایش مثال آورد، غالب توجیهاتی که در امتیاز 
بخشیدن به دوربین های کوچک تلفن همراه کاربرد دارند، بی اثر خواهند 
 Urban( شهری  مناظر  خیابانی  عکاسی  ماجرا  از  دیگری  سویه  بود . 
Landscape Street Photography( است که می توان شاهدانش 
را استیون شور، لي فریدلندر و جوئل استرنفلد دانست. در بررسی این 
شاخه از عکاسی خیابانی اهمیت استفاده از دوربین تا اندازه ای باال می رود 
که به هیچ عنوان نمی توان امکان استفاده از ابزاری به جز دوربین عکاسی 
را برای ثبت چنین مناظری محتمل دانست. حساسیت های فرمی، عمق 

میدان های ظریف، وضوح و عوامل این ادعا به شمار می آیند. 
ویلیام  چون  شاهدانی  و   still life street photoghraghy در 

اگلستون و مارتین پار داستان حالتی دو  سویه پیدا می کند. برخی آثار 
می توانند به سادگی با یک دوربین تلفن همراه هم ثبت شوند و برخی 
هرگز. تمام این مباحث در حالتی مطرح می شود که نقش کیفیت تصویر، 
تراکم پیکسلی، قدرت پردازش گر و میزان تفکیک رنگ و پیکسل هنوز 
چاپ  یعنی  ارائه،  مرحله  آخرین  در  که  عواملی  نشده اند.  بررسی  وارد 
عکس، به ویژه با معیارهای امروزی، ابعاد بزرگ چاپ عکس، به شدت حائز 
اهمیت و تاثیرگذارند. گاهی به نظر می رسد دوربین تلفن همراه می تواند 
ابزار خلق  تنها  بگیرد که  قرار  استفاده  برای عکاسی مورد  در جایگاهی 
تصویر در مواجهه با موضوعی خاص باشد و هر کسی بتواند با استفاده 
هم  بسیار  خاص،  شرایطی  در  می تواند  که  حداقلی  تصویر  یک  آن  از 
ارزشمند باشد، تولید کند. اتفاقی که در زمان ارائه دوربین های پیشرفته 
تلفن های همراه افتاده است را می توان با دو اتفاق دیگر یعنی زمان ارائه 
اولین دوربین های ببین و بگیر، و نیز ابداع تکنولوژی دیجیتال در عکاسی 
به  تصویر  ثبت  شدن  سهل الوصول  و  سادگی  سه،  هر  در  کرد.  مقایسه 
نسبت شرایط زمانه، اتفاق افتاده است و هر سه مورد، مزایا و معایبی برای 

فن و هنر عکاسی به همراه داشته است. 
به خوبی  را  عکاسی  نظریه  و  تکنیک  که  عکاسانی  برای  سادگی،  این 
بر  بندی  اثر،  تولید  تکنیکی  فرایند  فقط  و  کرده اند  درک  و  می دانند 
اتفاق مبارک و میمونی است و  دست و پای شان به شمار می رفته است، 
رخدادهایی در راستای پیشرفت و توسعه هنر عکاسی به شمار آمده است. 
اما در مورد کسانی که به نوعی، مسحور سادگی تولید یک تصویر شده اند 
رخدادها  این  نیافته اند،  را  عکاسی  هنر  چون  امری  ظرایف  و  لطایف  و 
افزایش تعداد دوربین  دلیلی برای خود فریبی هرچه بیشتر است. ریشه 
به دستانی که خود را هنرمند و عکاس می پندارند و افزایش سرسام آور 
تعداد تصاویر ثبت شده ای که )عکس( پنداشته می شوند، در این است. 
ناگفته پیدا ست که روزگاری تمام تولیدات افرادی که دوربین به دست 
داشتند، )عکس( محسوب می شد اما امروزه پرسش بزرگ در مواجهه با 
حجم انبوه تصاویر تولید و ارائه شده، این است که: )عکس(، کدام است؟ 
بخش مبهم ماجرا که به دشواری می توان برای آن تعریفی صریح و گویا 
ارائه کرد، این است که گذشت زمان چه توصیفی برای این زمانه و تصاویر 
در  بزرگ  اتفاقی  که  پیداست  ناگفته  ارائه خواهد کرد.  آن  در  تولید شده 
حال رخ دادن است و بدون تردید در دنیای گسترده هنر، عکاسی برای 
خود سهمی قابل اعتنا خواهد یافت. اما صدور حکم درباره آن، در زمانه 

اکنون کمی دشوار و مبهم می نماید.

فصلنامه عکاسی عکاس: نسام کشاورز
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و  کارگردان  تهران(   ،1309 فروردین   18 )زاده  ملک مطیعی  ناصر 
انقالب  از  پس  است.  ایران  تلویزیون  و  سینما  قدیمی  بازیگر سرشناس 
ملک مطیعی،  ایران،  سینمای  بر  حاکم  چارچوب های  تغییر  و   1357
همچون فردین و بهروز وثوقی، جایی در سینمای پس از انقالب نداشتند 
از  نشد. ملک مطیعی، پس  فراهم  آن ها  فعالیت هنری  ادامه  بر  زمینه  و 
انقالب و تا به امروز، در مشاغلی همچون قنادی و مشاور امالک فعالیت  
دانش سرای  تربیت بدنی  رشته  دیپلم  ملک مطیعی  ناصر  داشته است. 
ورزش  معلم  یابد،  راه  سینما  به  آن که  از  قبل  و  است  تهران  عالی 
محبوبیت،  کسب  و  سینما  به  ورود  از  پس  او  بود.  تهران  دبستان های 
پرداخت. نیز   )1338( فیلم  دوبله  و   )1335 )از  تئاتر  در  فعالیت   به 

و  بود،  تهران  دبیرستان های  ورزش  معلم  بیاید  سینما  به  آن که  از  قبل 
وقتی به سینما آمد و محبوبیت کسب کرد به فعالیت در تئاتر )1335( و 

دوبله فیلم )1338( پرداخت.

با  و  فعالیت داشت  ایشان در ورزش های زورخانه ای در خیابان یخچال 
کشتی  در  نیز  مدتی  وی  می کرد.  ورزش  زورخانه  یک  در  پروین  علی 
راهپیمایی و  تفریحات وی  از دیگر  و  بود  نیز  فعالیت کرد و کشتی گیر 

سفر به شمال کشور می باشد.

ملک مطیعی از همان دوران جوانی و بعد از شغل معلم ورزش در تئاتر و 
سینما نیز حضور پیدا کرد. خیلی زود تبدیل به یکی از ستارگان مطرح 

سینما شد.

آغاز بازیگری و هنرپیشگی

برای  تهران  دبستان های  در  تدریس  از  بعد  می گوید  پیشکسوت  بازیگر 
اندام  و  هیکل  به دلیل  شدم.  قبول  زود  خیلی  و  دادم  تست  بازیگری 
بازیگریم را شروع کردم.  ورزیده و خاص مورد پسند قرار گرفتم و کار 

فعالیتش در سینما با بازی در صحنه کوتاهی از فیلم »واریته بهار« )پرویز 
خطیبی، 1328( آغاز شد. 

»علی  )»شکارخانگی«،  فیلمش  دومین  در  مطیعی  ملک  بازی 
صحنه  در  کوتاه  جمله  یک  ادای  حد  در  فقط   )1330 دریابیگی«، 
)مهدی  »ولگرد«  در  مطیعی  ملک  بازی  بود. اما  یک میهمانی 
برای  و  رساند  محبوبیت  اوج  به  را  او   )1331 فیروز،  رییس 
گرفت.  را  خود  حرفه ای  فعالیت  دستمزد  نخستین  در آن   بازی 
)حسن  »گرداب«  فیلم های  در  بالفاصله  »ولگرد«  موفقیت  با 

بود  ایران  سینمای  رنگی  فیلم  نخستین  که  ـ   )1332 خردمند، 
کرد.  بازی   )1332 کسمایی،  )علی  »غفلت«  فیلم  در  و سپس   ـ 

ملک مطیعی پس از بازی در »غفلت«، از »پارس فیلم« به »دیانا فیلم« رفت، 
تا در ازای بازی در دو فیلم در سال، ماهانه هزار تومان دستمزد دریافت 
کند، اما پس از ایفای نقش در »چهارراه حوادث« )ساموئل خاچیکیان، 
1333( که متفاوت از سایر نقش های او بود، به خدمت نظام احضار شد. او 
کرد.  بازی   )1335 یاسمی،  )شاپور  »اتهام«  فیلم  در  بازگشت،  از   پس 
»بازگشت  فیلم های:  در   )1336-40( سال های  فاصله  در  ملک  مطیعی 
به زندگی« )عطااهلل زاهد، 1336(، »عروس فراری« )اسماعیل کوشان، 
زن«  »دشمن   ،)1337 یاسمی،  )سیامک  شکسته«  »طلسم   ،)1337
»اول   ،)1338 یاسمی،  )سیامک  قلوها«  »دو   ،)1337 خطیبی،  )پرویز 
هیکل« )سیامک یاسمی، 1339(، عمو نوروز )سیامک یاسمی، 1340(، 
آرامش قبل از طوفان )خسرو پرویزی، 1340(، عسل تلخ )حسین مدنی، 
1340(، سایه سرنوشت )اسماعیل کوشان، 1340( و آس و پاس )سیامک 

یاسمی، 1340( بازی کرد.

  
به عنوان  فردین  محمدعلی  حضور  با  شمسی،   40 دهه  از  پس 
کاسته شد.  او  محبوبیت  از  به تدریج  فیلم ها،  اول«   »جوان 
کاله  و  جاهل  ها  لباس  پوشیدن  با   1341 سال  از  ملک مطیعی 
کرده  تن  به  مجید محسنی  و  مصدق  عباس  او  از  پیش  که  مخملی ها، 
فیلم های  در  بار  دو  جز  فردین  که  شد  ظاهر  نقش هایی  در  بودند، 
)فریدون  ایوب  و   )1342 پورسعید،  )اسماعیل  فرشته اند  زن ها 
نشد.  نقششان  ایفای  و  لباس ها  آن  پوشیدن  به  حاضر   ژورک، 1350( 
کوشان،  )اسماعیل  مخملی«  »کاله  فیلم های:  در  مطیعی  ملک 
جاده ها«  و  »مردها   ،)1342 مدنی،  )حسین  معرفت ها«  »با   ،)1341
کوشان،  )اسماعیل  پاریس«  در  »ابرام  مطیعی، 1342(،  ملک  )ناصر 
روزگار«  »مردان  و   )1347 فاطمی،  )نظام  مردان«  »ساالر   ،)1343
کفش  و  سفید  پیراهن  مشکی،  شلوار  کت و  با   )1348 پرتو،  )مازیار 
تسبیح  و  یزدی  ابریشم  دستمال  و  مخملی  کاله  تیز،  نوک  چرمی 
»جاهل«  سنخ  اجتماعی  نمونه  از  زنده ای  مصداق  مقصود، اگرچه  شاه 
انداختن  باال  و  به ویژه حرکات دست ها  نقش،  اجرای  اما مجموعه  نبود، 
کرد.  خود  مجذوب  را  بیندگان  عامه  نقل هایش،  و  کالم ها   ابرو، تکیه 

اگر ملک مطیعی تا قبل از »قیصر« )مسعود کیمیایی، 1348( و ایفای 
نقش »دانش فرمان« همراه با پوشیدن لباس کاله مخملی در نقش های 
نیروی  افسر  خان(  )آراس  »ترکمن«  دهکده«،  »عروس  روستایی  مرد 
دزدها  رییس  کرد(،  )حسین  کبیر  عباس  شاه  دریا(،  )پاسداران  دریایی 
)هاشم خان(، پزشک )فرار از حقیقت( و مانند این ها ظاهر می شد، پس 

 انصر ملک مطیعی

http://namakstan.net/fardin-children.html
http://namakstan.net/naser-malek-motiei.html


17      
ReMi 

Journal 

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

ها
ساز

یه 
 کل

ش
وز

آم
از موفقیت »قیصر«، که نقش کوتاهی هم در آن داشت یک سر به ایفای 
کسایی،  )عباس  غم«  بی  »علی  می شد:  دعوت  مخملی  کاله  نقش های 
حاتمی،  )علی  »طوقی«   ،)1349 قریب،  )شاپور  شهر  رقاصه   ،)1349
1349(، »مرید حق« )نظام فاطمی، 1349(، »سه قاب« )ذکریا هاشمی، 
است.  فیلم ها  این  از  قریب، 1350( شماری  )شاپور  و »کاکو«   )1350 
سنخ  جاهل  از  کوشید  بعدی اش  فیلم های  در  مطیعی  ملک 
نبود.  توفیق  با  توام  همواره  او  تالش  اما  بگیرد،   فاصله 

او در فیلم »بت« )ایرج قادری، 1355( به نقش یک گروهبان ژاندارمری 
ظاهر شد. کارگردان فیلم نقل کرده است: »مشکل می شود با بازیگری جا 
افتاده طرف شد. من سعی می کردم حرکت ابرو را از ملک مطیعی بگیرم، 
بار غبغب می گیرد. مواظب غبغبش بودم، دستش حرکت  این  می دیدم 
اضافی می کرد. خب تا چه اندازه می توان مواظب بود؟ این است که در 

ناصر همانی است که بوده.« 

ایران  نوین  سینمای  پایه گذاران  از  یکی  در اصل  مطیعی  ملک  ناصر 
 می باشد، در زمانی که سینما از حالت صامت به حالت ناطق در ایران درآمد.

شخصیت امثال ملک مطیعی در سینمای قبل از انقالب الگو و خط دهنده 
جامعه ای که در طبقه سه و طبقه متوسط زندگی می کردند، می بودند و 
این الگو پر از شخصیت مردانگی، گذشت، ایثار و میهن پرستی بود و مردم 
به خاطر همین شخصیت، ناصر خان را به عنوان یک شخصیت الگو دهنده 

در زندگیشان پذیرفته بودند.

همسر و فرزندان

سال ها پیش با خانمی به نام مهین ازدواج کرد و دو فرزند، 
یک دختر به نام شیرین و یک پسر به نام امیرعلی دارد.

و  خصوصی  زندگی  درباره  پنجاه  دهه  استار  سوپر  این 
خانواده خود می گوید: »من عالقه به بازیگری را از پدرم یاد 
گرفتم، چون مرحوم پدرم به قدری به سینما و هنر عالقه 
داشت که یک سینما دایر کرد و بعد مجبور شد تعطیلش 

کند.«

خاطرات قدیمی

ناصر ملک مطیعی تعریف کرد: »یک روزی داشتم از جوی 
آبی می گذشتم اما نتوانستم و کم توان شده بودم، یک آقایی 
آمد و مرا از جوی آب رد کرد و در همان حال با خودم فکر 
بازو داشتم  زور  و  بودم  فیلم ها  بهادر  و  بزن  کردم من که 
اشکش  و  را گفت  این جمله  افتادم، وی  روز  این  به  حال 

جاری شد.«

http://morahem.com/died-nasser-malek-motiee-lie/


نقل قول و خاطرات
ناصر ملک مطیعی: »همیشه نسبت به مردم حق شناس بوده ام، به خاطر 
این محبت و دوستی  را شکر  به من دارند و خدا  این همه محبتی که 
تا االن هم ادامه دارد و مردم به من احترام می گذارند و این برای من 
این  شایسته  امیدوارم  و  است  باالتر  ثروتی  هر  از  هست که  گنجینه ای 

جایگاهم باشم.« 

اولین  در  ایران  پیشکسوت سینمای  بازیگر  سرانجام ناصر ملک مطیعی 
و  کلیه  نارسایی  رنج  تحمل  مدت ها  از  پس   97 خرداد  پنجم  ساعات 

تنگی نفس دار فانی را وداع گفت.

تحصیالت و مدارک علمی
فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی دانشسرای عالی تهران

افتخارات
در  مرد  اول  نقش  بازیگر  بهترین  سپاس  مجسمه  جایزه  برنده 
قاپ سه  فیلم  در  بازی  برای   1350 در سال  دوره   چهارمین 

برنده جایزه مجسمه سپاس بهترین بازیگر نقش اول مرد در سومین دوره 
در سال 1349 برای بازی در فیلم رقاصه شهر

بازیگر
 1332 گرداب   1331 ولگرد   1330 خانگی  شکار   1328 بهاری  واریته 
غفلت 1332 افسونگر 1332 چهار راه حوادث 1334 هفده روز به اعدام 
1335 اتهام 1335 بازگشت به زندگی 1336 عروس فراری 1337 طلسم 
شکسته 1337 دشمن زن 1337 دو قلوها 1336 ستارگان می درخشند 
1339 اول هیکل 1339 ارامش قبل از طوفان 1339 عمونوروز 1340 
عسل تلخ 1340 سایه سرنوشت 1340 اس و پاس 1340 کاله مخملی 
جاده ها  و  مردها   1341 مرگ  سوداگران   1341 دهکده  عروس   1341

1342 با معرفت ها 1342 اراس خان 1342 لذت گناه 1343 ابرام در 
خان  هاشم  دریا 1344  پاسداران  آقا 1344  پارچه  یک  پاریس 1343 
1345 میلیونر فراری 1345 قهرمان دهکده 1345 قفس طالیی 1345 
فرار از حقیقت 1345 حسین کرد 1345 گذشت بزرگ 1346 طوفان 
مردان   1347 مردان  ساالر   1346 سمرقند  زرین  جاده   1346 نوح 
قصر  دل ها 1348  قصه   1348 قیصر   1348 گرفتار   1348 روزگار 
زرین 1348 جیب بر خوشگله 1348 مرد رودخانه 1350 کاکو 1350 
قصاص 1350 غالم ژاندارم 1350 سه قاپ 1350 پهلوان مفرد 1350 
قلندر   1351 1351 مرد  مشکی  مهدی   1350 شمل  بابا   1350 پل 
ناخدا 1352 شیخ صالح  1351 سر گروهبان 1351 خاطرخواه 1351 
ظهر 1353  دشمن 1352 صالت  1352 شورش 1352 سراب 1352 
مهدی  اقا   1353 مرد  ابر   1353 نوکرنیم  کریم  1353 اوستا  ترکمن 
پاشنه   1354 زندگی  مرز  از  عبور   1354 همت  می شود 1353  وارد 
خوشکله  نزن  کلک   1355 مهمان   1354 سرکار  نکن  1354 اخم  طال 
 1355 چلچراغ   1355 چاک  سینه   1355 زندگی  1355 شادی های 
بت 1355 بابا گلی به جمالت 1355 آتش جنوب 1355 سرباز 1356 دو 

مرد خشن 1357 تا آخرین نفس 1357 برزخی ها 1361

سریال تلویزیونی: سلطان صاحبقران 1354
یک   1345 فراری  میلیونر   1346 سمرقند  زرین  جاده  نویسنده: 

پارچه آقا 1344 مردها و جاده ها 1342 
 تهیه کننده: میلیونر فراری 1345

منابع

http://namakstan.net/
http://persianv.com/
http://morahem.com/
https://www.zoomg.ir/

http://namakstan.net/naser-malek-motiei.html
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

 اریان رد دوران  شیپ از اترخی
شهر نشینی

شهری  به  تبدیل  میالد  از  پیش  سال  هزار   4 در  شوش 
بزرگ شد و دوره شهرنشینی در ایران آغاز شد. نخستین 
تپه  جیرفت،  زابل،  شهرسوخته  شوش،  ایران  شهرهای 
در  هستند.  ایالم  و  گیالن  در  مناطقی  و  سیلک  حصار، 
تپه  از  شهر نشینی کم کم طبقات اجتماعی پدید آمدند. 
چرخ  و  مهر  از  استفاده  فلزکاری،  بافندگی،  آثار  سیلک 
آمده  به دست  میالد  از  پیش  سال  هزار   4 از  کوزه گری 
تخصص های  نیازمند  خود  تخصص ها  این  از  یک  هر  که 
می شدند. اجرا  خاص  افرادی  توسط  و  بودند   جانبی 

در  و  داشتند  باران  آب  دفع  برای  ناودان هایی  خانه ها 
شده بود.  تعبیه  آب  عبور  برای  محل هایی  نیز  خیابان ها 

چاه های آب این دوره اکثرا دهانه راست گوشه داشتند.

عصر مس سنگی
و  کرمان  تل ابلیس  در  میالد  از  پیش  پنجم  هزاره  در 
اریسمان نطنز مس استخراج شد. با آشنایی انسان با مس 
و نحوه شکل دادن به آن، ابزار مسی ساخته شدند. ساخت 
ابزار مسی مستلزم آشنایی با ذوب، عمل آوری و قالب گیری 
طرح  و  ظرف  تولید  برای  مسی  ورقه  ساخت  بود.  اشیا 
دادن به آن از طریق چکش یکی از نوآوری های این دوره 
است. در این دوره ابزار از سنگ و مس ساخته می شدند، 
به همین دلیل آن را به نام عصر مس سنگی می شناسیم 
از  پیش   3000 تا  میالد  از  پیش   4500 زمانی  بازه  که 

میالد را پوشش می دهد. محوطه های مس سنگی زیادی در ایران شناخته 
شده اند که عبارتند از تپه قبرستان، تل باکون، گودین تپه، تپه گیان، تپه 
 سیلک، تپه حصار، چغامیش، بندبال، شوش، تورنگ تپه، تپه یحیی و ...

سفال بیشتر مناطق در این دوره نخودی با نقوش سیاه است که بسیار 
خوب پخته شده و استحکام خوبی دارد. استفاده از چرخ سفال گری در 
بسیاری مناطق رایج شد. در دوره مس سنگی نقوش بسیار متنوع مانند 
و  حالت ها  در  انسان  و  خزندگان  پرندگان،  بارکش،  و  شاخ دار  حیوانات 
سبک های مختلفی بر روی سفال ها نقش بست. نقوش انسانی معموال در 
حال حرکت هستند. این نقوش به نام سفال فرهنگ چشمه علی خوانده 

می شوند.
در اواخر این دوره ظروف سفالی مصرفی ساده و خشن به نام کاسه های 
نشانه  را  ظروف  این  ساخت  شناسان  باستان  آمدند.  پدید  واریخته  لبه 
نوشتاری  لوح های  دوره  همین  از  می دانند.  نشینی  شهر  دوره  آغاز 
مشهور به لوح های آغاز ایالمی در نقاط مختلف ایران کشف شده اند. این 
مناطق )تاکنون( عبارتند از گودین تپه، جیرفت، سیلک، تپه یحیی، تپه 

قزیر رامهرمز، تپه ملیان، تپه سفالین تهران، تپه ازبکی و شهر سوخته.

معادن مس پیش از تاریخ
در زاغ دره صوغان در شهرستان بافت، بقایای معدن بزرگ مس کشف 
هشتاد  حدود  محل  این  در  بوده است.  فعال  اسالمی  دوره  تا  که  شد 
معدن  این  کار  وسعت  نشان دهنده  که  انبار شده  سرباره مس  تن  هزار 

سفال به شکل خاک انداز، سیلک

ظرف سفالی با نقش یوزپلنگ، ایغربالغ تهران
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ادامه دارد ...
https://iranatlas.info/

از  پیش  و  باستانی  محوطه  هیچ  در  مس  سرباره  میزان  این  است. 
معدن  این  مس  تولید  شناسان  باستان  نشده است.  دیده  تاکنون  تاریخ 
سفال های  محل  این  در  زده اند.  تخمین  درصد  هفتاد  خلوص  با  را 
شده است.  کشف  نیز  ایلخانی  و  سلجوقی  ساسانی،  اشکانی،   دوره 

این محوطه با تپه یحیی به خط مستقیم 12 کیلومتر فاصله دارد. پیش از این، 
منطقه باستانی اریسمان نطنز مهمترین منطقه پیش از تاریخ کشف شده 
در استخراج و تولید مس بود. فعالیت های گسترده معدن کاری و فلزکاری 
 از هزاره چهارم و سوم پیش از میالد در این منطقه مشاهده شده است.

از حوالی تپه حصار نیز معادن مس این دوره گزارش شده است.

عصر مفرغ
در اوایل هزاره چهارم پیش از میالد، بشر توانست روش ساخت آلیاژ مفرغ 
)برنز( را کشف کند که از ترکیب مس و قلع یا مس و آرسنیک تشکیل 
می شد. قدیمی ترین اشیای مفرغی از ایران )لرستان(، بین النهرین و چین 
چهارم  هزاره  ابتدای  از  می توان  را  مفرغ  دوره  حیات  آمده اند.  به دست 
ابتدای  فرهنگی  زندگی  در  دانست.  میالد  از  پیش  دوم  هزاره  نیمه  تا 
گسیختگی  ایالم،  تمدن  جز  به  ایران  مناطق  از  بسیاری  در  دوره  این 
از  پیش  سوم  هزاره  اوایل  و  چهارم  هزاره  طول  در  می شود.  دیده 
متروک شدن  شاهد  ایران  تاریخ  از  پیش  مناطق  از  بسیاری  در  میالد، 
 محوطه های استقراری و آغاز مجدد زندگی در آن ها با فرهنگی نو هستیم.

صنعتگران  است.  آن  دهنده  تشکیل  عناصر  به  وابسته  مفرغ  کیفیت 
بهترین  توانست  تا  کردند  امتحان  را  ترکیبات  انواع  زمان  طول  در 
حوالی  در  تپه(  )گوی  سبز  تپه  حفاری های  در  کنند.  تولید  را  مفرغ 
سپس  می شدند.  ساخته  خالص  مس  از  ابزار  ابتدا  ارومیه  دریاچه 
در  و  شود  تولید  محکم تری  ابزار  تا  شد  ترکیب  مس  با  نیز  آرسنیک 
پیشرفت  این  شد.  تولید  منطقه  این  در  مرغوب  بسیار  مفرغ  انتها 
کرد. مشاهده  نیز  یحیی  تپه  حفاری های  در  می توان  را  ابزارسازی   در 
احتماال  نشده است.  کشف  ایران  در  خالص  آرسنیک  معدن  تاکنون 
ساخت اولین ابزار مفرغی به صورت اتفاقی با مواد اولیه مس ناخالصی دار 
صورت گرفته است و پس از آن انسان سعی در کشف و بهینه سازی آن 
استفاده  مفرغ  تولید  در  قلع  از  آرسنیک  به جای  رفته  رفته  کرده است. 
قلع  معدن  مدیترانه  شرق  و  آسیا  جنوب  ایران،  مرکزی  فالت  در  شد. 
نیاز  تاریخ قلع مورد  از  بزرگی کشف نشده است. احتماال در دوره پیش 
منابع  می شد.  وارد  ایران  به  ازبکستان  و  مرکزی  افغانستان  منطقه  از 
 آشوری به تجارت قلع در شمال سرزمین تحت نفوذ ایالم اشاره دارند.

سیلک،  شوش،  مفرغ  که  می دهند  نشان  تحقیقات  برخی 
حوالی  در  شده  استخراج  معدنی  مواد  از  یحیی  تپه  و  شهدا 
دارد. آرسنیک  درصد   3 تا  آن  مس  که  می شدند  ساخته   انارک 
در این دوره سفال خاکستری و سیاه در فالت ایران به صورت گسترده 
ساخته می شد که احتماال اولین بار در تپه قبرستان تولید شد. همچنین 
در هزاره سوم برای تزیین سفال عالوه بر نقاشی، از نقوش افزوده، کنده 

یا سفال داغدار استفاده شد.
با نقوش هندسی و مهرهای  از مهرهای مسطح  در عصر مفرغ استفاده 
این مهرها در موارد  استفاده  ایران رواج داشت.  فلزی در فالت  مشبک 

تجاری بود.
تا پیش از عصر مفرغ، مردگان در کف خانه های مسکونی دفن می شدند 
و در کنار آن ها هدایایی قرار داده می شد. اجساد به صورت جنینی در قبر 

گذاشته می شدند و گاهی آن ها را با گل اخرا می پوشاندند. از 
این دوره دفن اموات در گورستان ها آغاز شد. این گورستان ها 
جوامع  می شدند.  ساخته  مسکونی  مکان های  نزدیکی  در 
کوچگر عصر مفرغ مانند ساکنان لرستان، گورستان های خود 
اسکان  برای  ثابتی  آن ها محل  را در محل گذر می ساختند، 
نداشتند و اجساد خود را در گورستان هایی که در مسیر عبور 

آن ها بود دفن می کردند.

عصر آهن
از 1500 تا 1000 سال پیش از میالد انسان توانست به تکنیک 
ساخت ابزار آهنی دست یابد. اولین مراکز ذوب سنگ آهن در 
ایران و مصر پدید آمدند. برای این امر انسان باید آتش با دمای 
باالی 1500 درجه تولید می کرد. مهم ترین تحولی که در عصر 
همچنین  بود.  محکم تر  جنگی  ابزار  ساخت  آمد  پدید  آهن 
شد. امکان پذیر  نیز  شیشه ای  اجناس  ساخت  دوره  این   در 
در همین دوره حکومت های بزرگ مانند ماد و هخامنشی در 

فالت ایران پدید آمد و ایران وارد دوره تاریخی شد.

سرنیزه مفرغی، هراند اهر

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

آموز

افسانه هایی در مورد ماه؛ از پیام آور 
باران تا نشانه حمله جگوار!

)عصر  سنگی  پارینه  عصر  در  حتی  دور  گذشته های  از 
حجر( انسان ها اقدام به مشاهده مراحل مختلف تکامل ماه 
می نمودند. در این نوشته به مرور چند نمونه از افسانه هایی 

در مورد ماه خواهیم پرداخت.
عبور در میان ستارگان، تغییر صورت ها و فاز های مختلف 
قوه  تحریک  برای  عاملی  و  محرک  به عنوان  همواره  ماه، 
تخیل گذشتگان ما به حساب می آمد. با بررسی آثاری که 
از گذشته به جا مانده است به برخی باورها پی می بریم که 
پیشینیان ما به جد به آن ها اعتقاد داشتند. امروزه نیز حتی 
با وجود پیشرفت های مختلف صورت گرفته در صنعت فضا 
و اکتشافات بسیاری در مورد کره  ماه، هنوز هم شاهد این 
چنین خرافات و باور های موهومی هستیم. با ذکر این نکته 
که قبول و رد این چنین باور ها در همه حال نیازمند قوانین 
و اثبات های علمی است، در ادامه این مطلب سعی کرده ایم 
برخی از این اعتقادات و اندیشه ها را تشریح کرده و به بیان 

افسانه هایی در مورد ماه بپردازیم. 

رب النوع و خداوند
از  که  است  طبیعی  عناصر  قدیمی ترین  از  یکی  ماه  
اقوام نخستین مورد پرستش  و در میان  گذشته های دور 
واقع می شده است. حتی برخی از محققین معتقد هستند 
مقام  که  داشته  جای  خدایانی  از  دسته  آن  میان  در  ماه 
چندین  میان  در  بوده اند.  متصور  آن ها  برای  “اولوهیت” 
پرستیده  و  می رفته  به شمار  “جد”  به عنوان  ماه  قبیله 
می شده است. برخی اقوام خود را از فرزندان و نوادگان ماه و 
خورشید می دانسته اند. به عنوان مثال قوم “اینکا” به همین 

دلیل خود را محق فرمانروایی بر اتباع دیگر می دانستند.

با بررسی اغلب ادیان نخستین می توان نقش ماه را به عنوان 
منشا قدرت جاودانی مشاهده کرد. در افسانه ها و اساطیر، 
جادوگران همواره از ماه نیرو می گرفتند و نه از خورشید. 
در بخشی از یک افسانه، ماه به خورشید می گوید:  »از چه 
مغروری؟ آیا به خاطر گرمایی که به عالم می بخشی؟ توان 
من بیش از این هاست. من باعث پیدایش موجودات و رشد 

آن ها هستم. جان می دهم و جان می ستانم.«
تاریخ تمدن معتقد است آن  ویل دورانت، نویسنده کتب 
با  شد،  شکار  دوره  جانشین  کشاورزی  عصر  هنگامی که 
داشت  کاشت،  در  آفتاب  تابش  اهمیت  شدن  مشخص تر 

توسط  خورشید  قدرت  بیشتر  فهم  و  کشاورزی  محصوالت  برداشت  و 
انسان ها، حکومت آسمان ها از ماه به خورشید سپرده شد.

به عنوان  طبیعت  متعدد  عناصر  که  زرتشت  از  پیش  باستان  ایران  در 
خدایان مورد ستایش قرار می گرفتند، از این جهت که ماه با تاریکی شب 
مقابله کرده و روشنی بخش است، به عنوان یکی از خدایان می گردید. در 
“یسنا” )بخشی از کتاب اوستا(، ماه و خورشید تنها به عنوان انوار آسمانی 
ایزد تنها شایسته ستایش بوده است.  ایزد به شمار می رفتند و  از  بخشی 

کره ماه در عین معنا ذاتی خود، نمود و ظاهری از ایزد است.
در یشت ها )بخشی از اوستا( آمده است که ماه به عنوان یکی از ایزدان است 
از مخلوقات اهورا مزدا همراه دیگر آفریده های  و نه فقط به عنوان یکی 
او مانند: آب، باد، ستاره، خورشید، مرد و زن نیک، گیاهان، رستنی ها و 
عهده دار  نیز  امور هستی  انام  در  بلکه  می گیرد،  قرار  مورد ستایش   …

مسئولیت هایی است.
قرار می گرفته  پرستش  نیز مورد  اقوام  نزد سایر  ماه در  ایران،  از  به غیر 
است. در میان هندو ها، روزه  گرفتن و طعام و شیر خالص خوردن هنگام 
ماه بسیار  از  نیز درخواست حاجت  و  آواز در حضور آن  و  طلوع ، رقص 
الهه های منتسب به  رواج داشته است. در کتاب مقدس “ودا” هندوان، 
ماه )مانند اماواسیما، کوهر، راکا، سوما و غیره( به توسط سرود های مورد 

ستایش قرار می گرفتند.
در منابع مختلف تاریخی )دومین ملوک و یرمیا( ذکر شده است که بنی 
اسرائیل قبل از یهود برای ماه بخور می سوزاندند و آن را مورد عبادت قرار 
می دادند. هم چنان زنان این قوم برای ماه قرص نان می پختند و او را ملکه 
آسمان تصور می کردند. در کتاب تورات پرستش ماه از جانب یهودیان 

منع شده است.

عامل جزر و مد دریا
ابوریحان بیرونی در کتاب “آثار الباقیه” از قول ایرانیان، هالل ماه را عامل 
جزر و کم شدن و بدر ماه را عامل مد و ازدیاد آب های دریا می دانست. در 
کتاب “بندهش” کنترل دریای پوئیدیک )خلیج فارس امروزی( بر عهده 
ماه و باد توصیف شده است و هم چنین در خصوص رابطه میان ماه و جزر 

و مد آمده است:
از جانب  باد  »وجود ماه عامل وزش مداوم دو “برکشنده و فروکشنده” 
اقیانوس  به  پوئیدیک  می شود.  امروزی(  عمان  )دریای  سدویس  خلیج 
که  غلظتی  و  تعفن  دارد.  قرار  سدویس  دو  این  میان  و  است  متصل 
می خواهد از پوئیدیک خارج شود و به اقیانوس بریزد در اثر باد شدیدی 
که از سدویس می وزد به عقب رانده شده و باعث می شود آن چه پاک و 
تمیز است به اقیانوس متصل شود و غلظت و شوری مجددا به پوئیدیک 
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بازگردد.«
به گفته زاتسپرم )پسر گشن جم و از پیشوایان زردتشتی دوران عباسیان(  
آن چه دلیل کنش های صعودی-نزولی یعنی جزر و مد می شود، دنباله های 
هاللی ماه است. در کتاب بندهش بزرگ ذکر شده است که میان اندرماه 
و پرماه، تمامی سطح آب ها باالب می آیند و می توان آن را به چشم دید. 
مد  و  عامل جزر  به عنوان  ماه  اختالف  اندکی  با  پهلوی  تمامی کتب  در 

معرفی شده است.

عامل رشد و باروری
وضعیت های  و  ماه  صورت های  میان  که  دارند  اعتقاد  مردم  از  بسیاری 
مختلف آب و هوایی و رشد و نمو گیاهان ارتباط معناداری نهفته است. 
به همین دلیل است که روستائیان به دقت به صور  ماه توجه می کنند. در 
بعضی از مناطق کره زمین، باور ها بر این است که گیاهانی که بخش های 
ساقه و خوشه آن ها قابل رشد است را می بایست در هنگام بدر )قرص 
کامل( ماه بکاریم و برعکس آن دسته از گیاهان که از ریشه آن ها به عنوان 
ماده غذایی استفاده می شود، مانند هویج و چغندر، را می بایست در هنگام 

هالل ماه کشت داد.
بن  محمد  نوشته  الموجودات”  غرایب   و  المخلوقات  “عجایب  کتاب  در 

محمود طوسی همدانی آورده شده است که:
به طلوع آن میوه ها پخته می شود و چون ماه   »تاثیری در ماه است که 
زیاد می شود )یعنی به قرص ماه نزدیک می شویم(، مغز های حبوب زیاد 
می شوند و هر درخت و نهالی به خصوص انگور را باید در زیادت  ماه کاشت 
تا نموی عظیم کند و زود قوی شود و دیر بپوسد. درخت ها در زیادت ماه 
از زمین آب می کشند و در نقصان مه، آب درخت می کاهد و هر درختی 
که در محاق ماه ببرند زود پوسیده شود و هر میوه و درختی که در زیادت  

ماه ببرند دیر بپوسد.«
مناسبات میان ماه  و افزایش بارندگی و گیاهان، قبل از کشف کشاورزی 
نیز مورد مشاهده قرار گرفته بود. برخی قبایل برزیلی ماه  را “مادر گیاهان” 
لقب می دهند. امروزه هنوز نیز روستانشینان فرانسوی، در هنگام ماه کامل 

)بدر( بذرهای خود را می پاشند و وقتی  ماه به هالل خود 
نزدیک می شود، درختان خود را هرس و برداشت میوه و 

سبزی را انجام می دهند.
باروری در عهد های  الهه های  نام های خدایان و  با بررسی 
آناهیتای  )ایشتار(،  عشتار  مصر،  هاتور  جمله  از  باستان 
ایران، سین بابل، ریونیزوس، ازیریس و نمونه های مشابه و 
ذکر این نکته که به خدایان قمری نیز همین اسامی اهدا 
شده است، می توان نتیجه گرفت که قدما عالئم و صفات 

باروری را در ماه می دیدند.
در  مبارک  شخصیتی  ماه  اوستا ،  قسمت های  بیشتر  در 
نیز  چارپایان  نطفه  حامل  به عنوان  آن  از  و  دارد  آسمان 
یاد می شود. در بسیاری از تمدن های گذشته به این جهت 
که تعداد روز های قمری با عادت ماهیانه زنان برابر است، 
ارتباطی میان زنان و  ماه قائل بودند. اساطیر تمدن باستانی 
سومری، ماه  را به صورت مردی تصور می کردند که  زنان را 
از راه به در و هر  ماه او را به حالت حیض دچار می کند. ماه 
الهه محبوب زنان قلمداد می شده است و آن ها ماه  را خدای 

حامی خود می پنداشتند.

هاله  ماه به عنوان پیام  آور باد و باران
از منظر گذشتگان ما شعاع های اطراف ماه دایره ای یا همان 
می آمده  به شمار  باران  بارش  بر  نمادی  به عنوان  ماه  هاله 
است.  در یکی از آثار هواشناسی قدیمی پیش بینی وضع 

هوا از روی هاله ماه این چنین بوده است:
بیند  چون  دارد،  نگاه  و  کند  تامل  هاله  در  کسی  »اگر 
که غبار غلیظ و فشرده شود و هاله باطل و ماه از چشم 
ناپدید گردد، آن گاه حکم کند که بر عقب آن باران بارد، 
آن حکمش راست بود. اگر یک جانب از هاله باطل شود 
و جرم آسمان پدید آید، آن گاه حکم کند که بر عقب آن 



باد بسیار آید، حکم او راست بود. اگر همه هاله نابود شود و آسمان ظاهر 
گردد و حکم کند که عقب آن، چند روز آسمان گشاده بود و ابر نباشد، 

آن حکم او راست بود.«
در فرهنگ عامیانه قدیم در تایید این اعتقاد شعری نیز سروده شده است:

آن جاکه گرد ماه بود خرمن/ آری دلیل قوت باران است
رخ تو هر که در آیینه دید گریان است/ چو ماه هاله نماید دلیل باران 

است

اهله )فاز(ها به عنوان عامل تشدید بیماری ها
است  شده  گفته  ایرانیان  نگاه  از  بیرونی  ابوریحان  آثارالباقیه  کتاب  در 
که روزهای محاق ماه )ماه تاریک( و بدر )ماه کامل( نحس هستند. در 
فساد  زمین  در  و  می یابند  حرص  شیاطین  و  اجنه  ماه  محاق  روزهای 
می کنند، به همین سبب جنون و امراض دماغی در زمین فراوان می شود، 
این روز بسته شود،  فرزندانی که نطفه شان در  آب دریاها کم می شود، 
ناقص الخلقه و در صورت کندن مو از بدن مدت زیادی طول می کشد تا 

مجددا روئیده شود.
مسعودی از زبان حکیمان یونانی گفته است:

یعنی  است.  مشخص تر  دیگر  اشکال  همه  از  که  دارد  شکل  چهار  »ماه 
تا  و  نیمه تمام می شود  زیرا در مدت هفت شب،  دارد  روز  اشکال هفت 
چهاردهم، تمام می شود و تا بیست و یکم دوباره نیمه می شود و تا بیست 

و هشتم به محاق می رود. بحران بیماری ها نیز این چنین است.«
محمدبن محمود طوسی در کتاب عجایب المخلوقات نیز در تایید همین 

باور آورده است:
بیماری ها و  و  می گردد  نقصان  نیز  مغز ها  می گردد،  نقصان  مه  »چون 
بحران ها با رباع )چهار فاز ماه( مه و مجاری قمر بشناسند. برای این که 
به وقت هالل و هم چنین افزایش مه، صرع تغییر کند، و چون در کاهش 

آید، مغز دماغ ضعیف گردد و صرع برگردد.«
پیشینیان بر این باور بودند که ماه به ویژه ماه  نو و ماه شب چهاردهم )بدر( 
با بیماری های جنون ادواری و صرع در رابطه بوده است و لغت ماه  زده در 

عمده زبان ها به معنای دیوانه است.

 جایگاه انسان پس از مرگ
انسان های تمدن های اولیه باور داشتند که ارواح پس از مرگ جسم، به 
گروهی خاص  به عنوان حامی  اجتماعی  زندگی  راستای  در  حیات خود 
از مردم، ادامه می دهند. برخی نیز می پنداشتند که روح پس از جدایی 
به  وارد می شود، برخی گمان می کردند  به بدن شخصی دیگر  از جسم 
زیر زمین و یا به آسمان ها می رود و گروهی دیگر باور داشتند که روح 
در خورشید، ماه  و ستارگان سکنی می گزیند. به طورکلی در تمدن های 
وجود  سمت ماه  به  روح  حرکت  ایران(  و  هند  )یونان،  باستان  پیشرفته 

داشته است.
در روایات ایرانی، ارواح مردگان پس از گذشتن از پل چینوت، به سوی 
ستارگان حرکت می کردند و اگر پرهیزکار بودند در ابتدا به  ماه و سپس 
روشنایی  به  گروتمان،  در  پرهیزکارترینشان  و  می رسیدند  خورشید  به 
بی نهایت اهورامزدا ملحق می شدند. در کتب پهلوی  ماه را به عنوان یکی 

از مراتب بهشت قلمداد کرده اند. مینوی خرد آورده است:
»می گویند که بهشت نخست، از ستاره پایه، تا ماه پایه، از اندیشه نیک 
است، بهشت دوم از ماه پایه، تا خورشید پایه، گفتار نیک، بهشت سوم از 

خورشید پایه تا گروتمان، کردار نیک است.«
آرامش  ماه   در  ارواح درگذشتگان  که  بود  این  بر  برهمنان  باور  هند  در 
می گیرند تا مجددا حلول کنند. پس راه یافتگان به  ماه خوراک خدایان 
می شدند و از خدایان به فضا، از فضا به ابرها، از ابرها به باران و از باران 

به زمین باز گشته و در جسم جدیدی ظاهر می  شدند.

تعبیر برخی خواب ها
مردم  باور  در  خواب  و  رویا  امروزه،  همین  حتی  تا  دور  گذشته های  از 
حتی  می رفتند.  به شمار  حوادث  پیشگویی  برای  دستور العملی  به عنوان 
برخی چهره های شناخته شده نیز چنین باور داشتند. در ادامه قول هایی 
صحت  و  نادرستی   یا  درستی  که  می کنیم  بررسی  خصوص  این  در  را 

اسنادشان کامال مورد تایید نیست:
از قول دانیال نبی آورده اند:  »دیدن  ماه در خواب دلیل وزیر بود. اگر ببیند  

ماه از آسمان فرا رفت، دلیل است که وزیر پادشاه شود.
ابن سیرین می گوید:

»ماه دیدن دلیل بر پادشاه بود. اگر ببیند ماه به دو نیم شد، دلیل است 
بر  با وی سخن گفت، دلیل است  ماه  بیند  اگر  پادشاه هالک شود.  که 
والیتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل است که میان 
دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از 

آن دو پادشاه معزول شود.«
جابر مغربی می گوید: »اگر دید  ماه را در بر گرفت، دلیل است زنی صاحب 
جمال بخواهد. اگر دید  ماه هالل بود، دلیل است که زن از اصل کمتر 

است. اگر این خواب را زنی ببیند دلیل است شوهری چنین نوع کند.«
ابراهیم کرمانی می گوید: »اگر دید  ماه بدر بود و در خانه او تافت، دلیل 
است که از پادشاه به اهل آن خانه منفعت رسد. اگر بیند که ماه  بدر و 
تاریک بود، دلیل است که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید ماه  هالل از محل 
طلوع خود بیرون آمد، دلیل است که در آن مکان فرزند او پادشاه شود.«

برخی نیز اعتقاد داشتند که دیدن  ماه در خواب دلیل بر آن است پادشاه 
یا وزیر صاحب فرزندی پسر شوند. هم چنین اگر در خواب ببینند صاحب 
فرزند ، ماه را در دست گرفته یا در کنار آن ایستاده است، دلیل بر آن 
است، فرزند او عالم و دانا خواهد بود. به عالوه اگر چنین خوابی را یکی 
از نزدیکان پادشاه می دید، تغبیر این بود که پسر به مقام سلطت خواهد 

رسید.
هم چنین از قول امام جعفر صادق )ع( آورده اند: »ماه  بر هفده وجه است: 
پادشاه، وزیر، ندیم و همدم، رئیس، بزرگی و مقام، کنیز، غالم، کار باطل، 
حاکم و فرمانروا، عالمی فاسد و بدعمل، سروری، مادر، پدر، زن، فرزند، 

پسر، بزرگواری«

افسانه هایی در مورد ماه گرفتگی
که  است  ستاره شناسی  دنیای  رخداد های  زیباترین  از  ماه گرفتگی 
دوستداران بسیاری دارد و همواره رصد های گروهی، سفر های مختلف، 



همایش ها و سخنرانی ها از جمله مواردی است که عالقه مندان به پدیده  خسوف را به دور خود جمع می کند. دیوهای غارتگر، حیوانات قاتل و جگوار های 
گرسنه همگی دلیل عمده تاریک شدن ماه  و متهم اصلی این پرونده ها هستند. در فرهنگ های باستانی ماه گرفتگی عمدتا نشانه ای از خال نظم در امور 

مختلف بوده است.

بعد از ماه به زمین حمله می کنند!
در سر  پدیده  این  درباره  را  زیادی  افسانه های  و  نداشتند  ماه گرفتگی  پدیده  به  نسبت  نگرش خوبی  آمریکای جنوبی(  در  )تمدنی سرخپوستی  اینکا ها 

می پروراندند. آن ها رفتارها و رسوم منحصر به فردی را در قبال این پدیده از خود نشان می دادند.
یکی از افسانه های اینکاها این بود که جگواری به سوی این قمر یورش برده و آن را خورده است. آن ها هم چنین رنگ قرمز در پدیده ماه گرفتگی )یا به 
اصطالح ماه خونین( را با همین افسانه توجیه می کردند. آن ها هراس داشتند که جگوار سپس ، به زمین هم حمله می کند و انسان ها را می خورد. برای 
جلوگیری از این رخداد شوم، نیزه های خود را به سوی سطح ماه می گرفتند، سر و صدا می کردند و سگ ها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند تا از درد زوره 

بکشند.

در این قبیله آمریکایی ماه گرفتگی شوم نبوده است!
قبیله ای به نام هوپا در شمال کالیفرنیا، ماه گرفتگی را نشانی از درمان و خوب شدن زخم هایش می دانستند. اما درمان چه چیزی؟ بر اساس باور های آن ها 
تنها قمر زمین، دارای 20 همسر و تعداد زیادی حیوان خانگی از جمله مارها و شیر های کوهی بود. براساس باورهای قبیله هوپا، هنگامی که قمر زمین به 
حیوانات خود غذا نمی داد، آن ها به او حمله می کردند و زخمی و خون آلودش می کردند. بنابراین زنان بر او وارد و به درمانش مشغول می شدند. ماه گرفتگی 

نشانه ای از پاک شدن خون و درمان بوده است.

برخی دیگر از عقاید برجسته در خصوص مردم در ارتباط با تنها قمر زمین
 -نور این ماهواره طبیعی عامل فساد یا استقامت لباس ها: مردمان قبیله باتامالیبا در کشور توگو، امروزه نیز گمان می کنند ماه گرفتگی نشان دهنده جنگ

میان خورشید و ماه است. آن ها در این موقع به رفع کدورت ها و نفرت های قدیمی میان خود می پردازند.
 -شاید این مورد جالب ترین افسانه در مورد ماه باشد. گذشتگان گمان می کردند که نور ساطع شده از جانب ماه باعث تباهی جامه قصب، توزی و کتان

می شود و بر عکس منجر می شود قوزه پنبه رشد بهتری داشته باشد و لباس های از جنس کرباس مستحکم تر باشند.
 -ماه به عنوان برانگیزاننده سگ ها: باور ها بر این بود که قرار گرفتن ماه در حالت بدر و به ویژه در منزل های “عوا” و “سماک” منجر به برانگیختن سگ ها و

تولید صدای آن ها می شود.
-سخت بودن صید ماهی در شب مهتاب

-نور مهتاب خاصیت رطوبتی دارد.
-در ادبیات عرب، قمر زمین را مرد و خورشید را زن قلمداد می کردند.

-اگر ماه از برج های آبی )سرطان، عقرب و هوت( طلوع کند، ریزش باران رخ می دهد.

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

آموز

در بسیاری از فیلم های علمی تخیلی از قبیل Arrival زبان موجودات فضایی عجیب و غریب و نامفهوم است، 
با این حال متخصصان زبانشناسی نظر دیگری در این باره دارند.

اخیرا دو تن از زبان شناسان برجسته جهان به نام نوام »چامسکی« و »جفری واتومول« طی »کنفرانس توسعه 
فضایی بین المللی« در لس آنجلس با تاکید بر مرتبط بودن زبان های بشری به لطف گرامر عمومی، از دیدگاه مثبت  خود نسبت به گسترش 

دامنه این اشتراکات به سیارات دیگر خبر داده اند.

چامسکی که در زمینه زبان شناسی و سیاست آثار متعددی را به چاپ رسانده و لقب »پدر زبان شناسی مدرن« را یدک می کشد، تاکید 
کرده اگر یک مریخی وارد زمین شود از نظر او تمام افراد به یک زبان سخن می گویند چرا که زبان انسان ها از ساختار پایه یکسانی بهره 

می برد. عالوه بر این او معتقد است که چه بسا زبان مریخی نیز با زبان ما فرق چندانی نداشته باشد.
دو زبان شناس دیگر به نام های »بریجت ساموئل« و »جفری پانسک« نیز با اشاره به وجود فاکتورهای عمومی که اساس زبان های امروزی 

را شکل داده اند از احتمال وجود شباهت میان زبان موجودات فضایی و انسان سخن به میان آورده اند:
تمام جهان در معرض قوانین فیزیکی مشابهی قرار داد. برای مثال روش های محدودی برای مخابره سیگنال به ویژه در فواصل طوالنی وجود 
دارد. عالوه بر این زبان موجودات فضایی هم احتماال مثل ما از دامنه واژگانی بهره می برد که از طریق ترکیب بالک های ساختاری معانی 

پیچیده تر را می سازد.

تئوری  فیزیکی،  قوانین  داریم که  را  امید  این  به نظر می رسد، حداقل  بعید  بسیار  آن ها  با  مکالمه  و  پیدا کردن موجودات فضایی  اگرچه 
اطالعات، منطق و ریاضیات پایه ای مستحکم را برای گفتگو و تبادل اطالعات با آن ها فراهم خواهد کرد.

منبع:
http://cnet.com/
http://digiato.com/

آیا موجودات فضایی از زبان شبیه 

انسان ها بهره می برند؟

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%85_%DA%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://digiato.com/wp-content/uploads/2018/05/16771571466_b72479ab61_k-1280x720.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2018/05/16771571466_b72479ab61_k-1280x720.jpg
https://www.cnet.com/news/alien-languages-might-not-be-that-different-from-humans-says-noam-chomsky/?ftag=COS-05-10aaa0g&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5b09afe504d30105b073429a&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
http://digiato.com/article/2018/05/27/%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
http://digiato.com/article/2018/05/27/%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%87%d8%aa-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86/
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ونوس سیاره ایست که دمایش می تواند مرز 480 درجه سانتی گراد را رد کند؛ این یعنی فشار جوی ونوس حدودا 
90 برابر زمین است.

در چنین محیطی، یک انسان هم زمان هم می سوزد و هم به نحوی لِه می شود. در واقع انسان در سطح ونوس 
کباب می شود و بدنش از درون از هم متالشی می گردد. بنابراین آن طور که راکش مغول پروفسور بیوشیمی دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا 

می گوید این سیاره ابدا محیط مناسبی برای زندگی نیست.

با این حال اما حیات اولیه می تواند چندین کیلومتر باالتر از سطح ونوس و در میان ابرهای تیره Venusian که در آسمان نارنجی رنگ 
باالی آن به این سو و آن سو می روند شکل بگیرد.

طبق اعالم سانجی لیمای دانشمند ارشد دانشگاه ویسکانسین، میکرواورگانیسم ها می توانند برفراز ونوس برای خود سکونت گاه تشکیل بدهند 
و زیست گاه داشته باشند.

 Astrobiology این پژوهش، در نشریه ارشد  لیمای، مولف  اما آن طور که  این حال  با  ندارد.  باره اطمینان کافی  این  البته هیچ کس در 
گفته ونوس یک محدوده قابل سکونت دارد که در الیه پایینی ابرهای آن )حدود 48 کیلومتر باالتر از سطح( واقع شده است.

در این منطقه فشار جوی تقریبا برابر با زمین بوده و تغییرات دمایی کامال منطقی است و باالتر از  65 درجه سانتی گراد نمی رود و به همین 
خاطر می توان گفت که شرایط برای زندگی در این منطقه مهیاست.

جالب است بدانید که حتی ترکیب ابرهای این منطقه هم که حدود 80 درصد آن از اسید سولفوریک تشکیل شده برای میکروب ها مناسب 
است چراکه شکل اولیه حیات حتی در محیط های اسیدی مشابه نیز وجود دارد. پارک ملی Yellowstone در بهار یکی از این محیط هاست 

که به محلی مناسب برای رشد باکتری ها و قارچ ها بدل شده است.

اما باید در نظر داشت که امکان رشد میکروب در ونوس یا میکروب های ونوسی چندان هم تازگی ندارد و کارل سگان فضانورد حدودا در نیم 
قرن پیش آن را مطرح کرده بود.

مغول می گوید: ما این ایده ها را پرورش دادیم و به شکلی پخته تر مطرح کردیم.

حاال دانشمندان اعالم کرده اند که احتماال دو میلیارد سال پیش آب مایع در سطح ونوس جریان داشته و در این بازه میکروب ها حسابی 
زمان داشته اند تا رشد و تکثیر پیدا کنند.  به تدریج اما و با داغ تر شدن سطح ونوس آب روی آن بخار شده و بادی که در سطح آن می وزیده 
میکروب ها را به سمت ابرها هدایت کرده است. لیمای می گوید: آن چه ما نیاز داریم ابزاری است که سوارش شویم و به سمت الیه ابری بر فراز 
ونوس حرکت نماییم. این ابزار می تواند VAMP باشد؛ پلتفرم مانورپذیر جوی برای ونوس که در واقع نوعی فضاپیمای مفهومی است و ایده 
آن را شرکت نظامی Grumann Northrop مطرح کرده است. این فضاپیما قرار است که با حرکت در آسمان ونوس به دنبال ردپای حیات 

بگردد و حداکثر یک سال بعد دیتای به دست آمده را برای زمین مخابره نماید.

منبع:
http://forbes.com/
http://digiato.com/

در جستجوی حیات فرازمینی میان 
ابرهای ونوس

http://digiato.com/article/2018/05/23/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF/
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مد دربرگیرنده تغییر و تازگی می باشد و شامل زمان، مکان و پوشنده می باشد. بلومر در 
سال 1996 تاثیرات مد را به این گونه بیان می کند که فرآیندی از انتخاب های جمع آوری 
شده است. به هرحال چینش و ترکیب سلیقه ها از یک دسته از افرادی سرچشمه می گیرند 
که به طور کلی در حال جذب و کسب “روح زمان” هستند. هم زمانی معرفی و نشان دادن 
زمان  روح  عصاره  و  می دهند  انجام  نوآور  مشتریان  که  انتخاب هایی  جدید،  استایل های 
که بیان می شود، انگیزه برای ایجاد مد و فشن را فراهم می کند. در هسته و پایه تمامی 
تعریف ها از مد رابطه بین محصول طراحی شده و چگونگی توزیع و استفاده از آن محصول 

بیان شده است.

مدل سیستمی مد 

تحصیل در رابطه با مد در قرن بیستم شکل یافت به این صورت که مدل سیستم های 
مد تعیین شد و مرکزیت مجزایی پیدا کرد که نوآوری ها و اصالحات جهت گیری رو به 
بیرون داشتند. )دیویس،1992( طراحان یک مد را به صورت فرضیه در نظر گرفته و یک 
تصویر واحد را برای بقیه در نظر می گیرند. مثل قوانینی برای طول پارچه های شلوار و این 
که چه شلواری با چه پیراهنی پوشیده شوند. در این مدل افراد خریدار مد از یک هسته 
نوآورانه مرکزی گسترش می یابند و توسط دسته های پذیرنده مد احاطه می شوند. که این 
مدل جهت گیری رو به بیرون دارد. در این مدل سیستمی نوآوری ها از یک گروه منتخب 
طراحان مثل کریستین دیور سرچشمه گرفته که در سال NEW LOOK” 1947”   را 
معرفی کرد. عوامل تاثیرگذار ظاهر جدید می توانند یک گستره را از سلیقه های شخصی تا 
اتفاقات حال حاضر و حتی بازاریابی و ترفیعات و تخفیفات فروش را شامل بشوند. آخرین 
فاکتورهای مدل سیستمی مقیاس، تاثیر، اجبار و حتی تقاضای یک ظاهر برای همگان 

است. عامل انطباق پ      ذیری نیز می تواند سازنده و مفید قلمداد شود.

مدل پر طرفدار یا عامه پسند

یک مدل جایگزین برای مدل سیستمی مد، مدل پوپولیست یا عامه پسند می باشد. این 
مدل به نام مدل چندگانه نیز شناسایی می شود. جایی که گروه ها بر اساس تفاوت سن، 
خلق  را  خود  به  مخصوص  مد  فرهنگ  و  مکانی  موقعیت  اقتصادی،  و  اجتماعی  شرایط 
می کنند. این گروه ها می توانند شامل نوجوان ها و تین ایجرهایی باشند که در یک مدرسه 
مشخص تحصیل می کنند یا شهروندان متشخصی که در یک جامعه بازنشستگان به سر 
بخش های  آن  در  که  را شرح می دهد  مد  قبیله های  در سال 1994  پولهموس  می برند. 
فرهنگی خاصی وجود دارند که یک استایل شاخص و مخصوص ظاهری برای خود به وجود 
می آورند. این قبایل مد قادر هستند که ظاهر خود را با ترکیب پوشاک موجود به وجود 
بیاورند و رنگ مخصوص به خود را به وسیله رنگرزی یا رنگ آمیزی، مخلوط کردن و ترکیب 
و دیگر  فروشی  فروشگاه های مستعمل  بازیابی شده که در  و  پوشیده شده  قبال  پوشاک 
مغازه ها موجود هستند، به دست بیاورند.      آن ها خیلی به یک استایل و پوشش قناعت نکرده 
و از آن جایی که نیاز به ابراز وجود خود دارند عامل انطباق نیز در آن ها به وجود آمده که 
در این فرآیندها موجود است و باعث به وجود آمدن رفتار اجتماعی می شود. پولهموس 
شکوفایی این قبایل مد را دقیقا زمانی در تاریخ می داند که فردیت و آزادی مدنی به عنوان 

عوامل اصلی تاریخ معاصر ما شناخته شدند.

نظریه های مد و فشن
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جریان مد

انتشار مد به عنوان یک حرکت، جریان یا ریزش چکه ای  نحوه توزیع و 
توصیف شده است که بین عوامل مختلف اجتماعی می باشد. انتشار این 
تاثیرات از مرکز به حاشیه ها و بیرون می تواند به صورت سلسله مراتبی 
یا افقی باشد که شامل تئوری های جریان رو به پایین، جریان موازی و 

جریان رو به باال می باشند.

جریان رو به پایین 

پایین  به  رو  جریان  تئوری  مد،  انتشار  به  مربوط  تئوری  قدیمی ترین 
می باشد که توسط وبلن در سال 1899 تشریح شد. در توضیح چگونگی 
مراتب طبقات  به سلسله  پایین  به  رو  این حرکت  تئوری،  این  عملکرد 
بین  افزایشی  به  رو  تحرک  است که  در تالش  و  بوده  وابسته  اجتماعی 
اقشار مختلف جامعه داشته باشد. در این مدل، یک استایل در ابتدا توسط 
اقشار باالدست جامعه معرفی و قبول شده و در نهایت به تایید و استفاده 
توزیع مد یک سلسله  این مدل  نیز می رسد.  پایین دست جامعه  اقشار 
مراتب اجتماعی را فرض می کند که در آن افراد سعی می کنند تا ثروتمند 
در  که  آن هایی  و  باالدستی شناسایی شوند  اقشار  و جزء  برسند  به نظر 
طبقات باالیی اجتماع هستند تمایل دارند تا عالوه بر تمایز با دیگر اقشار 
جامعه، در نهایت فاصله زیادی با طبقات پایینی اجتماع داشته باشند. مد 
به عنوان وسیله نقلیه ای از تمایل به مصرف گرایی آشکار در نظر گرفته 
می شود و نگاهی رو به باال برای کسانی که درتالش برای تقلید لباس ها و 
استایل ها هستند، وجود دارد. زمانی که مد برای طبقات پایینی نیز قابل 

استفاده شود، ثروتمندان دیگر از آن مد تبعیت نمی کنند.

جریان موازی 

بین  افقی  به صورت  مد  که  هستند  باور  این  بر  نظریه  این  طرفداران 
و  )کینگ  می یابد.  انتشار  همسان،  اجتماعی  طبقه های  با  گروه هایی 
رابینسون( در مدل جریان موازی، یک تاخیر زمانی کوتاه برای انطباق 
با مد بین گروه های مختلف وجود دارد. شواهد و مستندات این تئوری 
وقتی به وجود می آید که طراحان مد، یک پوشش را هم زمان با گستره 
مختلفی از بازه های قیمتی بسیار باال تا پایین تر و حتی آماده به پوشیدن 
ارائه می کنند. رابینسون در سال 1958 از تئوری جریان موازی به این 
صورت حمایت می کند که هر گروهی از اجتماع، نشانه و مظهر خود را 
از گروه های اقتضایی موجود در اقشار جامعه به دست می آورد. کینگ نیز 
در سال 1963 دالیلی را برای حمایت از این نحوه انتشار بر شمرد که از 

این قرار هستند: مثل ارتباطات سریع و حجیم، تالش های 
در  و  فروشان  خرده  و  تولیدکنندگان  تبلیغاتی  و  ترفیعی 

معرض توجه قرارگرفتن رهبران مد.

جریان رو به باال 

الگوی رو به باال یا جریان رو به باال جزو جدیدترین نظریه های 
انتشار مد می باشد. در این تئوری نوآوری از سطح خیابان ها 
توسط  و  شده  بدل  و  رد  اطالعات  افراد  بین  و  شده  شروع 
اقشار کم درآمد جامعه پذیرفته شده می باشد. این نوآوری 
می رسد؛  پردرآمد ها  و  بیشتر  درآمد  با  اقشار  به  نهایت  در 
باال می باشد. مثال ها  به  پایین  از  بنابراین جهت حرکت مد 
آن،  اولین طرفدار  برگیرنده  در  مد  انتشار  تئوری  این  برای 
اصالتا  مد  ایده های  داشت  اعتقاد  که  کسی  می باشد.  شانل 
و  مد  طراحان  توسط  آن  از  پس  و  بوده  خیابان ها  برای 
لباس پذیرفته شده اند. بسیاری از ایده هایی که شانل دنبال 
می کرد براساس ادراک او از نیازهای بانوان برای لباس هایی 
راحت و همچنین کارا برای آن ها بوده است. در زمان جنگ 
مازاد  نظامی  لباس های  درفروشگاه ها،  جوانان  دوم،  جهانی 
را شناسایی کردند و شروع به استفاده و پوشیدن کت های 
نخودی و شلوارهای خاکی رنگ کردند. یک دسته دیگر از 
انجام  برای  کارگران  توسط  ابتدا  در  تی شرت  مثل  لباس ها 
زمان  آن  از  که  استفاده می شد  زیرپوش  عنوان  به  و  کارها 
به بعد به صورت گسترده ای در دنیا مورد قبول واقع شد و 
به عنوان لباس غیر رسمی که معموال حاوی یک نوشته است، 
مد  که یک  این  نحوه  بنابراین  قرار می گیرد.  استفاده  مورد 
به  وابسته  می کند،  نفوذ  جامعه  درون  در  چگونه  پوشش  و 
ریشه های آن، چگونه به نظر رسیدن آن، محدوده تاثیرگذاری 
آن و انگیزه های کسانی است که آن ظاهر را می پذیرند و از 
آن استفاده می کنند. منبع این پوشش می تواند از طبقه های 
باالی جامعه یا خیابان ها باشد، اما بدون توجه به ریشه ها، مد 

نیاز به یک نوآوری و ظاهری جدید دارد.

نوآوری در محصول

تولید  نحوه  در  نوآوری  از  ناشی  می تواند  جدید  ظاهر  یک 
لباس ها، نحوه ترکیب لباس ها با هم یا نحوه تزیین لباس های 
موجود، به وجود بیاید. یک لباس شیک و مد روز در برگیرنده 
موجود  پتانسیل های  و  انسان  بدن  بر  لباس  پوشیدن  نحوه 
در آن است. )دلونگ، 1998( معنی آن می تواند از محصول 
و  لباس ها  پوشیدن  نحوه  از  می تواند  اما  بگیرد،  سرچشمه 
محصوالت یا خود بدن نیز ناشی بشود )انتویستل، 2000( 
مفهوم های  آخرین  برگیرنده  در  روز  مد  و  شیک  لباس 
زیبایی شناسی و آن چه که مورد نظر و خواستنی در لحظه 
حاضر است، می باشد. لمان در سال 2000 مد روز را به صورت 
خالقیت هایی تصادفی تشریح می کند که با نوآوری بعدی از 



بین می رود. نگاه او به مد و شیک پوشی دارای تضاد و متناقض است. در این دیدگاه مد باستانی و معاصر به صورت تصادفی از قدیم الهام گرفته شده است 
و تا به امروز به این شکل به دست ما رسیده است. رابینسون در سال 1958 شیک پوشی را تعقیب تازگی و جدید بودن برای خاطر خود این مفهوم تشریح 
می کند. لیپووتسکی در سال 1994 ادعا می کند که عوامل تعیین کننده در صنعت مد تالش برای تازگی و هیجان زیبایی شناسی هستند، در صورتی که 

روشه در سال 1994 صنعت مد را به صورت تغییراتی پویا تشریح می کند.

حال که مد برتابنده تغییرات مداوم تلقی می شود، محصوالتی خاص در دوره های زمانی طوالنی دوام آورده اند. این محصوالت از قبیل شلوارهای جین آبی، 
در واقع جزو اساسی ترین کاالهای پوشاک و پوشش در قرن بیستم در آمریکا بوده اند. در واقع شلوار جین آبی حالتی قابل شناسایی هستند که پتانسیلی 
برای تنوع گسترده در جزئیات مثل: سنگ شور، رنگرزی شده، نقاشی و طراحی شده، پاره پاره شده و خرد شده را شامل می شوند. شلوارهای جین آبی، 
تجسم رشد مد غیررسمی و باقی ماندن و بقای آن است به دلیل این که قابلیت تغییر و هماهنگی برای زمان های مختلف را داراست. روشی که لباس ها با 
هم ترکیب می شوند می تواند یک ظاهر شیک و مد روز را تشکیل دهند. برای مثال ایده خریدن لباس های مجزا و ترکیب و هماهنگ کردن آن ها با هم 
به جای خریدن یک دسته کامل از لباس ها که با هم هماهنگی دارند، افزایش خرید کت ها، شلوارها، پیراهن ها و بلوزهای تکی را به شدت به دنبال داشته است. 
ماجراجویی برای انتخاب لباس های مجزا به صورت اتفاقی هم زمان شده با ماجراجویی برای یک ظاهرغیررسمی و دلخواه عموم مردم. تولید انبوه سایزهای 
مختلف، جای خود را به تئوری “یک سایز برای همه مناسب است” داده است. خریداران بیشتری می توانند سایز خود را در لباس های مجزا پیدا کنند، 
به جای اینکه ست های هماهنگی تهیه کنند که از نوک سر تا انگشت پاهایشان را برای آن لباس ها اندازه بگیرند و سایز مناسب را برای خود تهیه کنند. 
مقبول افتادن لباس های مجزا و لذت خرید این لباس ها با تغییری عمیق همراه بوده که این تغییر بازتاب دهنده ساختاربندی مجدد جوامع خریداران و 

افزایش سبک زندگی های غیرکاری نیز می باشند.
https://zhook.ir/

با گسترش شبکه های اجتماعی و اینترنت این روزها با مفهوم جدیدی 
به نام اینفلوئنسرها در فضای مجازی مواجه هستیم. اینفلوئنسر به کسی 
مثل  مختلف  شبکه های  در  زیادی  دنبال کنندگان  که  می شود  گفته 
توییتر و اینستاگرام دارد و سبک زندگی او مورد توجه این افراد است. 
اینفلوئنسرهای فشن یا همان چهره های تاثیرگذار مد افرادی هستند که 
سبک لباس پوشیدن خاص و جالبی دارند و در مد و فشن حرفی برای 
تاثیرگذار مد از وبالگ نویسان مد و  گفتن دارند. بیشتر این چهره های 
فشن هم هستند و سایت شخصی دارند و در کار خود تا حدی پیشرفت 
راه  هم  لباس  طراحی  و  مدلینگ  مثل  دیگر  عرصه های  به  که  کرده اند 

یافته اند. 
دنیای  عجیب  مد، تب  تاثیرگذار  روز چهره های  به  روز  شدن  مطرح  با 
طرفداران  که  هستند  تالش  در  زیادی  افراد  و  گرفته  را  مجازی  فضای 
بگیرند.  قرار  مد  تاثیرگذار  چهره های  زمره  در  و  دهند  افزایش  را  خود 
اما بسیاری از کسانی که خود را ایفلوئنسر می نامند در واقع اینفلوئنسر 
نیستند یا این که تنها حضور کوتاهی در این عرصه داشته اند چون تنها 
گفتن  برای  تازه ای  حرف های  که  می مانند  باقی  عرصه  این  در  کسانی 
داشته باشند و حرف هایشان تکراری نشود. در این مقاله ما چهره هایی 
را معرفی کرده ایم که جزو افراد موفق و با سابقه در این زمینه هستند و 
سبک و استایل آن ها طرفداران واقعی و درآمد زیادی را هم برای آن ها 

به ارمغان آورده است.

Isabella Thorsden ایزابال تورتستن
سبک  با  را  اسکاندیناویایی  سبک  لندن  ساکن  دانمارکی  چهره  این 
برای خود ساخته  و جذاب  استایلی خاص  و  آمیخته  بریتانیایی در هم 
با سلیقه  او تلفیقی از سبک مینیمال  که طرفداران زیادی دارد، سبک 

شخصی و محلی است.

برترین چهره های تاثیرگذار مد و فشن در دنیای امروز را بشناسید

http://redmag.ir/
 ادامه دارد ...

 ادامه دارد ...





کانادایی ها هر سال در روز اول ژوئیه روز ملی کانادا را جشن می گیرند. 149 سال پیش در اول ژوئیه 
1867 با تصویب قانون “مناطق بریتانیایی آمریکای شمالی”، چهار استان کبک، آنتاریو، نوااسکوشیا و نیو 
برانزویک با هم متحد و کشور کانادا شکل گرفت که بعدها این کشور به دو استان انتاریو و کبک تفکیک 

شد. این قانون امروزه به عنوان قانون اساسی 1867 شناخته می شود.

از آن زمان تا امروز روز اول ژوئیه تعطیل رسمی و در سراسر کانادا و از سوی کانادایی های سراسر جهان به روش های گوناگونی جشن 
گرفته می شود.

انگلیسی ها   1760 سال  در  شدند.  ساکن  امروزی  کبک  ایالت  در  و  شدند  کانادا  سرزمین  وارد  فرانسویان  قبل  سال   470 حدود 
استان های آنتاریو، نووااسکوشیا، و نیوبرانزویک را تسخیر کردند و پس از 7 سال جنگ با فرانسه مناطق کبک و آنتاریو که تحت 

استعمار فرانسه بود، تحت عنوان استان کانادا، در قلمرو امپراطوری بریتانیای کبیر قرار گرفت.

در سال 1867 با تالش “سرجان مک دانلد”، اولین نخست وزیر کانادا پس از چند سال رایزنی، پارلمان بریتانیا قانونی را به تصویب 
رساند که بر اساس آن استان کانادا، نوالسکوشیا و نیوبرانزویک متحد شدند و کشور کانادا شکل گرفت و پس از آن کانادا به دو استان 

کبک و آنتاریو تقسیم شد.

در سال 1879 روز اول ژوئیه تعطیل رسمی اعالم شد؛ ولی در آن هنگام روز “قلمرو” نام داشت. تا اوایل قرن بیستم نیز کانادایی ها 
هنوز خود را اهل بریتانیا می دانستند و برای این روز اهمیت چندانی قائل نبودند.

در سال 1946 و پس از جنگ جهانی دوم، “فیلیاس کوت”، از اعضای کبک در مجلس عوام با ارائه الیحه ای از مجلس عوام خواست 
تا روز قلمرو به روز کانادا تغییر پیدا کند، ولی توسط مجلس سنا رد شد. تا سال ها بزرگداشت این روز به سبک رژه ها و رسوم ارتش 

بریتانیا برگزار می شد.

پس از گذشت 100 سال، جشن های این روز جدی تر گرفته شد و جشن یکصد سالگی کانادا در اول ژوئیه 

CANADA DAYروز ملی کانادا
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CANADA DAY
نقطه عطفی در شکل گیری تاریخ کانادا محسوب می شود.

سرانجام در 27 اکتبر 1982 با تصویب مجلس و تائید مقام سلطنتی “روز قلمرو” به “روز کانادا” تغییر نام یافت و در آن زمان 
این کار مورد اعتراض بسیاری از افرادی که طرفدار بریتانیا بودند قرار گرفت.

جشن روز کانادا در سراسر کانادا همراه با رژه، کارناوال، جشنواره، نمایش هوایی و دریایی، آتش بازی، کنسرت های متعدد موسیقی رایگان و مراسم 
شهروندی برای شهروندان جدید است.

مهم ترین جشن ها در اتاوا پایتخت کانادا برگزار می شود و معموال در فضای بیرونی پارلمان کانادا و با حضور مقامات کانادا و گاهی اوقات ملکه انگلستان 
برگزار می شود.

در استان کبک روز اول ژوئیه روز جابجایی نیز شناخته می شود و بیشتر قراردادهای اجاره در چنین روزی منعقد یا به پایان می رسد. مردم این استان 
روز 24 ژوئن که روز ملی ایالت کبک است را نیز جشن می گیرند.

http://persian.epochtimes.com/
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سعید سالیانی
با  در سلسله مقاالت قبلی با هدف آشنایی هر چه بیشتر 
پرداختیم.  بلوز  سبک  بررسی  به  کبک  در  رایج  موسیقی 
و  موسیقیایی  ساختار  شعر،  ساختار  تاریخچه،  مقدمات، 
سازهای رایج در سبک بلوز را فرا گرفتیم. در این شماره 
سبک  این  در  ریتم  و  ضرب  جزییات  در  تا  داریم  قصد 
تحقیق کنیم. اساسا یکی از المان های اصلی هر موسیقی 
مشخصه های زمانی )Duration( آن است. منظور از مدت 
زمان در موسیقی، کوتاهی یا بلندی و عوامل موثر بر آن 

است. از جمله این عوامل می توان به :
- مدت زمان و سرعت اجرای هر نت، بخش یا تمام قطعه 
- ضرب )beat( و پالس)pulse( به عنوان مثال در میزان 
هست  قوی  ضرب  همان  که  پالس  یک  و  ضرب  دو   2/2

وجود دارد.
سکوت،  از  مختلف  ترکیب  شامل  که  ریتمی  الگوهای   -
سفید، سیاه، چنگ، دوالچنگ، سه الچنگ، تریوله و عدد 

میزان مثل 4/3، 4/2، 8/6 ...
- سنکوپ، ضدضرب
- ریتم های ترکیبی

اشاره نمود.
مدت زمان و سرعت اجرا

اولین  از  یکی  موسیقی  هر  ساختن  یا  نواختن  هنگام 
که  است   )tempo( یا  سرعت  بررسی  مورد  پارامتر های 

این  می شود.  نوشته  حامل  خط  باالی  در  قطعه  هر  ابتدای  در  معموال 
مشخصه می تواند به دو صورت نمایش داده شود، عدد تعداد ضرب در هر 

دقیقه )BPM( یا استاندارد های نوشتاری ) ایتالیای(. 
ذکر  به  الزم  می شود.  داده  نمایش  ترتیب  همین  به  نیز  بلوز  سبک  در 
است سرعت قطعه لزوما ثابت نیست و می تواند برای تاکید یا برای بیان 
احساس خاص کند، تند و یا حتی بدون ضرب و نت ها به صورت آزاد با 

سلیقه نوازنده اجرا گردد. 
)pulse( و پالس )beat( ضرب

هر قطعه موسیقی شامل تعداد متفاوتی میزان )bar( است و هر میزان 
عدد  با  تقسیم بندی  این  که  است  کوچک تری  تقسیم بندی های  دارای 
میزان )2/4 ،3/4، 6/8، 4/4، 13/8 ...( در ابتدا هر قطعه نوشته می شود. 
این عدد تعداد و ارزش زمانی هر ضرب در هر میزان را نمایش می دهد. 
نت  با  معادل  زمانی  ارزش  با  ضرب  دو   :2/4 از  منظور  مثال  به عنوان 
با  سیاه در هر میزان است. این دو ضرب نیز خود بسته به عدد میزان 
معرفی  ضعیف  ضرب  و  قوی  ضرب  با  اینجا  در  است.  متفاوت  یکدیگر 
ضرب  در  تفاوت  این  می  شود.  گفته  نیز  پالس  قوی  ضرب  به  می شود. 
قوی و ضعیف است که باعث می شود شنونده با ضرب پا یا دست زدن 
یا  سبک ها  از  بعضی  در  است  ذکر  به  الزم  کند.  همراهی  را  موسیقی 
یا  دوم  ضرب  روی  را  خود  تاکید  تنظیم کننده  و  آهنگساز  موسیقی ها 
اصطالحا ضد ضرب Syncopation قرار می دهد. این نوع تقسیم بندی 

ضرب در سبک جز، بلوز و کانتری بسیار رایج است.
تقسیمات ضرب بر اساس نحوه اجرا

الگوهای ریتمی
دیرند های  با  نت ها  ترکیب  از  که  هستند  الگو هایی  ریتمی  الگوهای 
تکرار  این  می شوند.  تکرار  قطعه  یک  در  مختلف  زمانی(  )کشش های 
می تواند تکرار در یک میزان، چند میزان یا قسمتی از قطعه باشد. سبک 
مورد نظر و سلیقه تنظیم کننده و آهنگساز است از عوامل موثر در انتخاب 
ریتم کلی و یا ریتم در هر بخش قطعه است. یکی از سازهایی که معموال 
استفاده  بلوز  سبک  در  ریتمیک  الگوهای  و  هارمونی  دادن  نشان  برای 
می شود گیتار است. در این قسمت ریتم های مورد استفاده در بلوز که 

نوازندگان گیتار از آن استفاده می کنند را مورد بررسی قرار می دهیم.
بلوز  به  محدود  اما  است  بلوز  در سبک  کاربرد  پر  ریتم های  زیر  لیست 

نمی شود بلکه در سبک های دیگر نیز شنیده می شود:
Shuffle

Straight-four
8/12

موسیقی در کبک: 
ریتم در بلوز

Two-beat meter:      STRONG - weak
Three-beat meter:    STRONG - weak - weak
Four-beat meter:      STRONG - weak - weak - weak



Two-beat
16 feel

Shuffle

نت  معادل  است. هر ضرب  ریتم شافل  بلوز  ریتم های  بارزترین  از  یکی 
با دو نت چنگ و چهار تا دوالچنگ است اگر این ضرب به  برابر  سیاه 
می شود.  گفته  تریوله  آن  به  اصطالحا  شود  تقسیم  مساوی  قسمت  سه 
این صورت که نت وسط  به  تریوله های حاصل ساخته می شود  از  شافل 
می شود.  کشیده  ضرب  سوم  دو/  اندازه  به  اول  نت  یا  می شود  سکوت 
 Roy Buchanan - Blues Shuffle به  می توان  آن  نمونه های  از 

)Instrumental( اشاره نمود.

Straight-Four
این الگوی ریتمیک بسیار ساده و از المان های ایجاد تنوع در سبک بلوز 
است بدین صورت که در قطعه ای با کسر میزان 4/4 هر میزان به هشت 
می شود  تقسیم  است  چنگ  نت  معادل  قسمت  هر  که  مساوی  قسمت 
در  الگو  این  می گردد.  اجرا  نوازنده  توسط  سکوت  بدون  نت ها  همه  و 

سبک های دیگر هم مرسوم است و مختص سبک بلوز نیست.

8/12
در این الگوی ریتمی هر میزان شامل 12 ضرب که به ارزش زمانی نت 
چنگ کشیده می شود تقسیم می شود. این الگو پیچیده به نظر می رسد 

ولی در واقع ساده است.

Two-beat
اگر  و  شده است  گرفته  قرض  بلوز  سبک  از  نیز  ریتم  الگو  این  واقع  در 
الگو در  این  از دید تئوری به آن نگاه کنیم می توان گفت که  بخواهیم 
واقع الگوی دو ضربی الگو شافل است و تاکید بر روی ضرب قوی است و 
اساسا مربوط به قطعاتی با سرعت آهسته است. از نظر هارمونیک هنگام 
انتخاب اکورد و نواختن آن معموال نت پایه آکورد نواخته می شود و کمتر 

موسیقی در کبک: 
ریتم در بلوز

چند صدایی در آن شنیده می شود.

16 feel
هم   16 عدد  که  شده است  استفاده  دو الچنگ  نت های  از  الگو  این  در 
برگرفته شده از نام دوالچنگ در زبان انگلیسی است. این الگو به قطعه 

مورد نظر رنگ و بوی سبک فانکی )funky( را اضافه می کند.

بلوز  در سبک  پرکاربرد  ریتم های  از  تعداد  تنها  ریتمی مذکور  الگوهای 
است و این بدان معنا نیست که به آن ها محدود می شود بلکه آهنگساز 
و نوازنده در سبک بلوز آزادانه ریتم مورد نظر خود را با قطعه مطابقت 

می دهند و این یکی از نقاط قوت سبک بلوز است.
معرفی  آن را  موجود  نمونه های  ریتم  نوع  هر  با  مطابق  بعد  شماره  در 
می کنیم تا بهتر وارد درک ریتم شویم و به خوب گوش دادن و تحلیل 

قطعات عادت کنیم.

http://www.songwriting-unlimited.com/
https://www.theguitarlesson.com/
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حامد کاتوزی 
نینا آسیایی

هما ن طور که می دانیم، چی کنگ علم تسلط بر انرژی است 
بنابراین در چی کنگ  تائو نشات گرفته است.  از فلسفه  که 
براساس فلسفه و دیدگاهی که تائو نسبت به جهان دارد، 
حالت ها و وضعیت های مختلفی از انرژی چی، در نظر گرفته 
می شود. در این بخش با هدف آشنایی اولیه با این مفاهیم و 
ایجاد تعریف مشترک از آن ها، بر حالت های مختلف انرژی 

مروری خواهیم داشت.

پنج عنصر 
در  پدیده ها  تمامی  چینی،  کهن  فلسفه  دیدگاه های  از 
طبیعت براساس ویژگی ها و نوع رفتار مشترکی که با هم 
در  را  چیز  هر  تقسیم شده اند.  اصلی  گروه   5 به  داشته اند، 
جهان می توان جزو این 5 گروه قرار داد. در این میان از هر 
گروه یکی از پدیده ها به عنوان نماینده و شاخص تعیین شده 

و نام گذاری گروه بر همان اساس انجام گرفته است.
بنابراین در تئوری 5 عنصر، عنصر به معنای موارد پایه ای 
است که نشان دهنده خواص یک مجموعه کلی است. یعنی 
مثاًل اگر فلز را یک عنصر در نظر بگیرند یعنی مجموعه ای 
وجود دارد که خواص فلز گونه دارد. فلز منظور آهن نیست 
قطع  )خاصیت  دارد  فلزگونه  خاصیت  که  چیزی  هر  بلکه 
خاصیت  یا  دارد  را  خود  از  تراکم تر  کم  عنصرهای  کردن 
)خاصیت  آب  یا   )... و  دارد  براقی  نور  یا  دارد  شکل دهی 
سکون، خاصیت حل کردن چیزها، جاری شدن و ... دارد 
یا آتش )منظور سوزاندن و منفعل  H2O نیست(  منظور 
کردن چیزها و غیره است.( در حقیقت می توان گفت پنج 
به  می توانند  که  هستند  چی  انرژی  بروز  فاز  پنج  عنصر، 
شکل اثرات مادی، رنگ، شکل و یا رفتارهای عصبی بروز 

کنند.
انرژی چی می توان گفت که  با  ارتباط 5 عنصر  در زمینه 
انرژی  فاز  بیان دیگر پنج  به  انرژی هستند.  بروز  5 حالت 

چی هستند. 
 

آتش : غیر قابل کنترل، فعال، کم دوام و یانگ ترین حالت 
تنها عنصری  یین است.  به  یانگ  تبدیل  انرژی است. مرز 

است که قائم به ذات نیست. باید چیز بیرونی وجود داشته باشد، تا آتش 
آن را مصرف کرده و بسوزاند.

خاک: با ثبات است، بالقوه، پایدار و یین است. کامال در حال جمع کردن 
و جذب کردن منابع است. هیچی ندارد، فقط جذب می کند.

فلز: با ثبات و با  دوام و با نظم است. قابلیت شکل پذیری دارد. یین است 
ولی درصدی از یانگ را هم دارد. وقار دارد. دارای بیشترین پتانسیل است. 

در حالت کامال فشرده و جمع شده قرار دارد. 
آب: شروع حرکت، اینرسی باال، انتهای یین و شروع یانگ است. شامل 
هر دو بخش یین و یانگ می شود. ثبات آب حاصل مجموعه زیادی از 
بردارهای انرژی است. حرکت آن با آتش فرق دارد، چون بردارهای نیروی 
مختلفی را در خود دارد و سنگینی در خود دارد، در عین حرکت، دوام 
رو هم همراه خود دارد. باالترین اینرسی را دارد، هم اینرسی حرکت، هم 

اینرسی سکون. 
چوب: یانگی است که آماده سوختن است، جهت آن به سمت باال است، 
آماده این است که مصرف شود، آماده ناپایداری بوده و شکل پذیر نیست. 

طبقه بندی 5 عنصر یک مفهوم هولوگرافیک را نشان می دهد. نشان دهنده 
پنج فاز طول عمر هر چیزی است. هرنوع ماده، یا انرژی این پنج فاز را 
طی می کند. پنج نوع رفتار را نشان می دهد، که با این الگو می توان قبل 
و بعد را پیش بینی کرد. همچنین در تمام رفتارهای انسان و پدیده های 
طبیعی این چرخه پنج عنصر طی می شود. این موضوع یکی از پایه های 

اصلی در چی کنگ و طب سنتی چینی است.
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 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

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

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 



فاطمه ساغرچی
در که  چرا  نوشت،  بارها  و  بارها  و  گفت  بسیار  او  از   باید 
را قدرش  و  بودند  مشغول  خود  به  همه  حیاتش   روزگار 
 نمی دانستند. اگرچه او از بارزترین پنجره با مردم زمانش
 سخن می گفت، اما حرفی از جنس زمان نمی شنید و زبانش
 را نمی شناختند. از این رو پیام او در مسیر کج فهمی افتاد
 و اغلب تحریف شد. بعدها بود که دانستیم از نامهربانی ها،
از دلگیر  و  برمی داشت  ترک  تنهایی اش  نازک   شیشه 
و برش که کمترین وزش همدردی میان  انسان های دور 
 خود و آن ها احساس نمی کرد؛ بیشتر و بیشتر در تنهایی اش
 فرو می رفت و چه تنهایی بی در و پیکری. سهراب پر از نور
درون اما  موج،  رود،  پل،  راه،  از  پر  بود.  درخت  و  دار   و 
 تنهایی داشت. می گفت که در تنهایی بزرگش سایه نارونی
 تا ابدیت جاری است. او که در لخت ترین موسم بی چهچهه
 سال تشنه زمزمه بود برمی خاست، رنگ برمی داشت تا بر
دیگری زمان  اما  اینک  بکشد.  مرغی  نقشه  خود   تنهایی 
 است و زمانه دیگر گونه ای. این روزها همه جا صحبت از
 این است که به رغم جنگ ها، فقر، بیکاری و آلودگی محیط
 زیست و صدها عالمت دیگر، که جهل آدمی در روزگار ما
از فروزان تر  حقیقت  نور  سو،  دیگر  از  می دهد،  گواهی   را 
 همیشه از پس ابرهای تیره نادانی بر دل آدمیان بیشماری
به گل نوید می دهد که شعور و آگاهی جمعی   می تابد و 
 نشسته و آن رازی که عرفا از آن سخن می گفتند، سر رفته
 است. این عارف بزرگ از وسعت تشکیل برگ ها می گفت.
 از یک ارتباط گم شده پاک. سپهری برای رسالتش نه تنها
 از واژه ها مدد می گرفت، بلکه از رنگ ها در نقاشی اش نیز
 بهره می جست و به یک جابه جایی در سطح شعور و آگاهی

آدمی دل بسته بود.

 طبیعت در نگاه و نقاشی سهراب سپهری
 از دوران کودکی به طبیعت عالقه خاصی داشت و آرامش

و شعرها  در  دلبستگی  این  می کرد.  آن جستجو  در  را  واقعی  شادی   و 
بارزترین صفت به چشم می خورد. بدون شک،  به وضوح  او   نقاشی های 
 سهراب عشق بی ریای او به طبیعت بود. سفرهای متعدد به غرب و شرق
اقامت در شهرهای شلوغ، زندگی در آسمان خراش ها، میان مردم و  و 
 مظاهر تمدن شرق و غرب، لحظه ای او را از اندیشه مناظر طبیعی، تک
 درخت ها، تکه سنگ ها، رودهای خشک کویر، جوی های آب روان، دشت ها
 و درختان پرسار باز نداشت. عاشق قریه چنار و گلستانه و مجذوب باغ ها
 و دشت های باصفا و مردم بی ریای روستاها بود. روح کم سالی داشت که
 به آغاز زمین نزدیک بود. تنهایی را لمس می کرد و با سرنوشت تر آب
 و عادت سبز درخت آشنا بود. نگاهش به طبیعت چنان است که قرآن
 به آن می نگرد. می داند که طبیعت و اشیای آن مال خداست و می داند
 که در هر ذره و در هر قطره می توان تجلی ذات حق را دید. در نظرش
 طبیعت دفتری است از آیات خداوند. نگاه آیه نگر وی به طبیعت در این

شعر زیبا متبلور شده است:
  زیر بیدی بودیم / برگی از شاخه باالی سرم چیدم گفتم / چشم را باز

 کنید آیتی بهتر از این می خواهید؟
 در میان این همه آیات شگفتی، او به هیچ برهان عقلی، به هیچ معجزه ای
 نیاز ندارد تا ایمان بیاورد. »برگ درختان سبز« حجت اوست. درخت ها،
می نشینیم، داوری  به  آثارش  مجموعه  درباره  مرگش  از  پس  که   حاال 
بیانی او  »درخت ها«  مجموعه  در  سپهری اند.  نقاشی  کارهای   مهم ترین 
 خالص دارد. در همین دوره شعرهای حجم سبز سروده شده است. »حجم
 جنگلی« که ما جزئی از آن را در منظر داشتیم، سهراب از طبیعت گرایی
نیست، صورت  طبیعت،  می گوید،  سخن  طبیعت  از  اما  است،   گریزان 
آشنای مجموعه های  نه  آیه هاست  دنیای  سهراب،  طبیعت  است.   آیه 
گزاره گرا جوششی  با  می پردازد.  طبیعت  بیان  به  ناتورالیستی.   طبیعت 
 به شور درون پاسخ می گوید. از یک سو رنگ های طبیعی به کار می برد،
 رنگ های زنده در کویر، و از سوی دیگر رنگ ها درخشان و پالوده نیستند؛
 ذهنی اند، اشاره ای از رنگند. هر اثر او یک تجردنگاری است از یک واقعیت

 انکارناپذیر.
خود به  متعلق  فقط  که  است  تجربه هایی  ادامه  سهراب،   طبیعت گرایی 
 اوست، هنر او در طبیعت گرایی، نوگرایی و نوکردن آن چیزی است که
قابل او  برای  است،  بی تکرار  که  تجربه ای  است.  بوده  مکرر  آن  از   پیش 

آهی اهی طبیعت هب روایت سهراب
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من از طعم تصنیف رد متن یک کوهچ تنهارتم



 لمس بوده و آن را برای ما به یادگار گذاشته است. در یک ارزیابی کلی
 می توان گفت نوع نگرش سپهری به زندگی و هنر مدام در پی نفی عادت
بازیافتن معناهای زندگی برای  نگاه است. در نظرش هنر  تازه کردن   و 
 است. برای آن است که آدم چیزها را احساس کند. برای آن است که
 سنگ را دوباره سنگ کند. مهم ترین کار هنر »آشنایی زدایی« و درنتیجه
غباری که عادت« می خواندش.  آن چه سپهری »غبار  با  است   مقابله ای 
 زندگی روزمره بر طبیعت، اشیا و انسان ها می نشاند. درختی که هر روز
 از کنار آن می گذریم. آسمانی که از پشت پنجره آن را نظاره می کنیم.
 چهره هایی که در خیابان از کنارمان می گذرند و همه آن چیزهایی که
آن قدر دیده ایم که دیگر نمی بینیم از طریق هنر شسته و تازه می شوند.

نقاشی سهراب سپهری دوره آغازین
بر پهن  قلم مویی  با  بود که  اولیه سهراب، طرح های سیاهی  فرم های   از 
با که  بوته  یا  خار  مانند  فرم هایی  بود.  کرده  طرح  کاغذ  سفید   زمینه 
 حرکتی تند بر زمینه سفید کاغذ نقش بسته بودند. در طراحی، سپهری
 سرعت عمل و تیزدستی را می پسندید. به منظور رها کردن جزئیات کم
 اهمیت و رسیدن به جوهر اصلی اشیا چشم خود را عادت داده بود تنها

 خطوط اصلی را ببیند.

دوره هندسی
که بود  هندسی  دوره  او،  نقاشی های  در  متفاوت  بسیار  دوره   یک 
آشنای شکل های  به جای  کرد.  غافلگیر  را  نقاشی هایش  به   عالقه مندان 
 طبیعت، نقش های هندسی ساده را بیشتر مربع و مثلث، در ترکیب های
 مختلف بر پرده نشانده بود. این دوره کوتاه مدت است، چون تجربه ای
 کامال دور از نگرش سپهری است. شاید می خواسته از خود دور شود و از

 دور به خود بنگرد. جشن شادمانه ای بود بی ریشه.

 دوره آخر
 دوره آخر کار سپهری، یادآور غم غربتی بود که از کویر داشت، بازنمایی
 شوق وصلی که سرانجام به اصل خود پیوسته است. اصل او کاشان، شهر
 کویری و آن حوالی است. جایی که نور، هوا، غبار و حجم ها به او میدان
 می داد که دوباره به فضاهای خالی خود جای بیشتری اختصاص دهد و
 آن فضای یکپارچه تهی را با چند خط رنگی نشت کننده سریع، حجمی
 نازک آرا ببخشد. به فضاهای مانوس بازگشته، خود را در ورای آن فضای
 تهی، آن چند خط شتاب زده قهوه ای و خاکستری پنهان می کرد. کویر را

 از درون نقاشی می کرد. از درون خود و از درون تاریخ کویر.
ایرانی خالص  است  نقاشی هایی  نقاشی های سهراب سپهری   جمع بندی 
 که چهره نجیب و ساده طبیعت ایران را نشان می دهد. کارهای او مثل
ایرانی ابعاد جواهرگونه و عمیق فکر و زندگی  ایرانی فروتنانه  آثار   تمام 
 را مجسم می کند. نقوش فکر شده ای که روی یک بادیه مسی نقر شده
 است، طرحی که بر روی یک کوزه گلی افتاده است، شعری که در نقوش
 یک نمد یا گلیم بافته درآمده است، عظمت هنری طبیعی و خالص که
 زمینه قالی را پر کرده است، نقش و نگار آجرها، درها، پنجره ها، جلدها
با سادگی محض ما  مردم  زندگی خاضعانه  پای  و  زیر دست  ... همه   و 
 قاطی شده اند. نقاشی های سهراب همان طرح های فکرشده را دارد. همان
 رنگ های بومی و مردمی را دارد، همان سادگی و فروتنی را دارد. اجرای

 کارهایش همان بی تکلفی را در تابلوهایش ریخته است. سهراب، طبیعت
عناصر همه  می نگرد.  آن  به  قرآن  که  می کشد  تصویر  به  نگاهی  با   را 
 طبیعت را آیه ای از خداوند می بیند و هم پای آنان، در خلوت خویش به
 عبادت می پردازد. مردی که نامش سهراب سپهری بود و در مقام شاعر،
 نقاش و عارفی وارسته تاثیری ژرف در ذهن خوانندگانش می نهد، وجودی
 بود که برای زیستن در هوای آلوده این جهان- جهان کژتابی و کینه و

نفرت قرن بیستم بیش از اندازه یا شاید حتی کامال کودک بود. 

مجله منظر



جشن تولدی ربای 10 سال 
تالش مجله »هفته«  
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نویان مطهری
PhotoMahnaz :عکس های جشن

جمعه گذشته اول ماه ژوئن، کالب اتواتر مونترال میزبان مهمانانی بود که برای پاسداشت از یک نشریه که برای 10 سال مداوم منتشر شده 
بود دور هم جمع شده بودند تا جشن تولد برایش بگیرند.

خیلی از شخصیت ها  و افراد صاحب نام قدیمی که در جامعه ایرانی و افغان فعال بودند را می شد در این مهمانی دید. از یک ساعت قبل از 
اجرای رسمی برنامه بسیاری از مهمانان در سالن انتظار با هم به صحبت با یکدیگر پرداخته بودند. نکته قابل توجه اما حضور نیروهای داوطلب 
جوانی بود که در این مهمانی دست به دست هم داده بودند تا بتوانند یک مراسم با نظم و آنچه که در شان مهمانان و مجله هفته بود را به 
نمایش بگذارند. مهمانان این مراسم تنها به ایرانیان و فارسی زبانان ختم نمی شد. حضور رئیس مجلس ملی کبک، نماینده شهردار مونترال، 

عضو مجلس ملی کبک، و ... هم صحبتی با آنان و گرفتن عکس یادگاری، بخش جذاب این مهمانی شده بود.
بعد از حضور مهمانان در سالن مراسم نغمه ثابت و علی پاکنژاد؛ مجریان برنامه به مهمانان به سه زبان خوش آمد گفته و اعالم برنامه کردند. 
جشن از بخش های مختلفی تشکیل می شد: موسیقی غربی با ویلون، سنتورنوازی، سخنرانی میهمانان ویژه، اجرای هنری کمدی، شام و کیک 

تولد.
 در ابتدای برنامه بابک نامور )نوازنده ویلن( و نوید ادیبی فرد )نوازنده ویلن( با اجرای دو قطعه هنر خود را به اجرا گذاشتند. سپس ژاک شانیون 
)رئیس مجلس ملی کبک( به ایراد سخنرانی پرداخت. او با اشاره به لزوم داشتن یک کامیونیتی قوی در بین قومیت های مختلف انتشار مجله 
به مدت 10 سال پیاپی را ستودنی خواند. در حالی که پذیرایی شام آغاز شده بود امیر خدیر، نماینده مجلس ملی کبک نیز در جایگاه قرار گرفت 
و با تاکید بر تالش شبانه روزی همکاران مجله هفته، برای انتشار مجله گفت: در طول این مدت مجله هفته به خاطر شجاعت در نوشتن و 

اطالع رسانی بارها به مخاطره افتاده است و به خاطر آن حتی به دادگاه نیز کشیده شده است.«
در ادامه خانم ماگدا پاپینو، عضو شورای شهر ان.دی.جی که به نمایندگی از طرف شهردار مونترال و شهردار ان دی جی در برنامه حضور پیدا 

کرده بود سخنرانی کرد.  
بخش دوم برنامه با موسیقی و سنتور نوازی کوروش عشیق ادامه یافت. بعد یک فیلم کوتاه 5 دقیقه ای با عنوان »ده سال هفته و نگاه ها« که 
توسط محمد ارژنگ مدیر سایت تلویزیونی »هفت آسمان« ساخته شده بود به نمایش درآمد. در این فیلم کوتاه؛ افراد مختلف از همکاران هفته، 

هنرمندان شهر تا پیشکسوتان عرصه هنر و فرهنگ درباره مجله هفته نظر داده بودند. 
سپس خسرو شمیرانی سردبیر مجله »هفته«، با اشاره به خاطره ای از دوران نوجوانی گفت که آن خاطره تلخ اولین بار طعم نبود آزادی بیان را 
به او نشان داده است.  او گفت که آزادی بیان اساسی ترین اصلی است که مجله به آن باور دارد و سه اصل دیگر بنیادی هفته را برشمرد: باور به 
صلح، احترام به طبیعت و باور به عدم خشونت. سردبیر مجله هفته با تاکید بر اینکه داشتن یک کامیونیتی قوی نیاز است و اساس کامیونتی 

بر اعتماد بنا شده گفت: این صداقت است که اعتماد می آفریند و صداقت بنیادی ترین ارزشی است که هفته به آن باور دارد.
بعد نوبت به کیک تولد رسید و چکاوِک هفته روی آن نقش بسته بود و قرعه بریدن کیک به نام دکتر فرشید سادات شریفی افتاد.

استند آپ کمدی مهدی امین الری در این قسمت سالن را پر از خنده کرد و با شرکت دادن حاضران در برنامه طنز خود فضای برنامه را متحول 
کرد. عالوه بر طنز متفاوت و نوین او صدای این هنرمند نیز حاضران را تحت تاثیر قرار داد.

در پایان آثار هنری که به »هفته« هدیه شده بود به مزایده گذاشته شد و اثر آقای محمود بقاییان و خانم مهرناز تنباکوساز توسط حاضران و 
به نفع هفته خریداری شد.



 مجموهع ر می دهمین سال تولد
 مجله هفته را تبریک می گوید



  sala با سرپرستی بهرام آقاخان به همراه پرفورمنسی از رقص اسپانیایی روز 23 ژوئن در میعادگاه هنرمندان بزرگ مونترال سالن Persamenco گروه
rossa میزبان هنردوستان مونترالی بود.

پدرام  با همراهی هنرمندانی چون  و  فالمنکو  گیتار  برجسته  نوازنده  آقاخان   بهرام  رهبری  به  فالمینکو  با موسیقی  ایرانی  تلفیقی موسیقی سنتی  کار 
خاورزمینی تنبک نواز ،آراز سالک تار و خانم کاترین رقص فالمینکو. 

این برنامه که برای اولین بار در مونترال برگزار می شد با استقبال زیاد مخاطبین همراه بود از جمله مخاطبین بسیار زیاد غیر ایرانی که در سالن حضور 
داشتند.

سبک کار بهرام آقا خان فالمنکو مدرن مي باشد که به جهت تلفیق با موسیقی سنتی از پیشگامان این نوآوری به شمار می روند. ایشان کنسرت هاي متعددي 
را به اجرا رسانده است. آلبوم »آواز ماتادورها«ی ایشان در پائیز 38 روانه بازار موسیقي شده است. هم چنین آلبوم »پرشیاناس« از آثار این نوازنده مي باشد.

گروه رادیو آف مونترال که گشایش برنامه را به عهده داشتند در آغاز برنامه هنرنمایی کردند.  
رسانه هدهد کانادا از اسپانسر های این برنامه تشکر ویژه دارد: 

فروشگاه پرویگو مهدی طاء اهلل، دفتر ترجمه رسمی جمال نوشاد جمال، مشاور بیمه و سرمایه گذاری سمیه میر یوسفی،  Herbal Life به نمایندگی 
Toutou  فرزانه و حسین، مرکز آموزش کودکان

Persamenco گروه

RADIO OFF



عکس ها از: علیرضا فخاریان

و دوباره رادیو آف  ...
همه ما صحنه ها و اشخاص و خاطراتی داریم که اگر بخواهیم هرچقدر 

بیشتر از آن ها دور بشویم دوباره بیشتر و سریع تر به ما برمی گردند. 
قطعه قاب شکسته:      قاب شکسته     رو دیوار قلبم         با نوار 

مشکی              میگه که رفتی          برنمی گردی
بدون شک تلخ ترین لحظه هر آدم از دست دادن عزیزان است اما تلخ تر 
یادآوری عزیزان در حصار قاب عکس است و وای به لحظه ای که زمانه به  

قاب عکس هم رحم نکند.
قطعه والسو:       کاش یه بادی بوزه یادتو با خود ببره

خاطرات همچون آویزی از شاخه های ذهن ما جاری هستند. اما شاید تند 
بادهای پاییزی امسال برگ های شاخه های درخت ذهن ما را که گاهی پر 

از درد و گاهی التیام هستند، را با خود همسفر کند و دور سازد.
قطعه فرش من:  دفتین به چهره پر خون کن 

                         ما تار بی پود و پر ریشه ایم
فرش من یک قطعه کامال شعر محور از مسعود و نوازندگی با سلیقه و 

پررنگ عادل و شاهین و سایر نوازندگان است. 
و در پایان قطعه رادیو آف توسط رادیو آف اجرا شد.

صمیمانه دست حمایت شما رو می فشاریم در صفحه های اجتماعی این 
گروه به آدرس های www.facebook.com/radioff2017  و 

آخرین  از  و  شوید  عضو   www. Instagram.com/radioff2017
اخبار این گروه مطلع شوید.

سعید سالیانی
و  تمرین های گروهی  اولین  از  از گذشت یک سال  بعد  رادیو آف  گروه 
اجراهای کوچک و بزرگ متعدد دوباره بر روی صحنه رفت. رادیو آف با 
هدف ارایه موسیقی منحصر به فرد در تابستان 2017 تشکیل گردید. این 
گروه موسیقی متشکل از شش عضو اصلی است. مسعود، شاهین، عادل، 
این  را تشکیل می دهند. قطعات  این گروه  اعضای  و سعید  آرام  آبتین، 
گروه مختص به یک سبک نیست بلکه شما می توانید پاپ، بلوز و راک 

را بر روی اشعار فارسی و انگلیسی در لیست قطعات این گروه بشنوید.
در   ماه می سال 2018  در  موفق  و همکاری  اجرا  دو  از  بعد  آف  رادیو 
کوتاهی  برنامه  و کبکی  ایرانی  با جامعه   St-Hyacinthe و   McGill
را در سالن La Sala Rosa در تاریخ 23 جون اجرا کرد. این سالن با 

ظرفیت 200 نفر مهمان دو گروه رادیو آف و پرسامنکو بود. 
قطعه ساحل زیبا:           عمر رفته برگرد    خواب رفته برگرد

موزیک ساحل زیبا دل نوشته های رهگذران کنار دریاست که گذشته و 
زندگی را همچون موج های کوچک و بزرگ در دریا می بیند گاه امواج به 
مثال رقص و طرب و گاه به مثال دزدان خاطرات. زندگی سوار بر امواج 

متالطم است، به کوش باشیم تا به خوشی به ساحل مقصود برسیم.
قطعه  شبتابک: شبتابک نیم خاموش نیم روشن  
                   میان شب دلم خوش بود خورشیدی

دوران.  این  و سخت  زندگی خشن  برای  است  امید  کورسوی  شبتابک، 
امید، قدرت تحمل و صبر من مسافر زندگی را فزونی می بخشد. به امید 

روزی که ساز زمونه برای ما بنوازد!!!
پرتش  وقتی  قطعه بومرنگ:           مثل بومرنگ بزرگ خاطر تو 

می کنی چه برمی گرده

http://www.facebook.com/radioff2017
http://www.facebook.com/radioff2017
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معبد کایالسا Kailasa در مجموعه Ellora و در هندوستان 
واقع شده است. تکنولوژی ساخت این معبد هیچ گونه شباهتی 

به ساختمان های هم دوره خود ندارد.

کامل  به صورت  کوه  آن،  در  است که  نمونه ای  تنها  معبد  این 
از باال تراشیده شده تا شکل نهایی خلق شود. در سایر موارد، 
اما  می کنند،  پردازش  سپس  و  داده  برش  پیش  از  را  سنگ 

تکنیک استفاده شده در این مورد کامال متفاوت است.

استفاده  یکپارچه«  از یک سنگ  تکنیک »تراش  از  این جا  در 
شده که منحصر به همین مکان است. 

اینکه  همه  از  اول  است؟  خاص  این قدر  تکنیک  این  چرا  اما 
از 30 متر و پردازش دقیق سنگ در  بلندتر  ساخت تیرهایی 
ستون های  اما  است.  تجربه  و  کار  سال ها  نیازمند  حالت،  این 
معبد کایالسا به گونه ای ساخته شده اند که بخش هایی از کوه از 

آن ها جدا شده است.
آنچه مورخان و باستان شناسان را گیج و مبهوت کرده میزان 
است.  معبد  این  ساخت  برای  کوه  از  شده  برداشته  سنگ 
باستان شناسان معتقدند که 400000 تن سنگ برداشت شده، 
رقمی بسیار عجیب است و در عمل غیرممکن به نظر می رسد 
چرا که برای انجام چنین کاری نه تنها سال ها بلکه قرن ها زمان 
الزم است. هرچند مورخان هیچ گونه مدرکی دال بر این تالش 
بزرگ پیدا نکرده و بر این باورند که این معبد در زمانی کمتر 

از 18 سال ساخته شده است. 

بیایید تصور کنیم که مردم آن زمان 18 سال مداوم روزی 12 
ساعت بدون وقفه مشغول کار بودند. در این حالت ما از روزهای 
بارانی، جشن ها و جنگ ها چشم پوشی کرده و تصور می کنیم 
که مردم مانند ربات کار می کردند. اگر 400000 تن سنگ در 
طول 18 سال برداشت شده باشد این بدان معنی است که رقم 
هر سال 22222 تن، هر روز 60 تن و هر ساعت 5 تن است. 
بدون شک چنین چیزی حتی با تکنولوژی های پیشرو امروزی 
ما امری غیرممکن است. بنابراین اگر انسان ها قادر به ساخت 
چنین چیزی در زمانی اندک نبوده اند، چه کسی آن را ساخته 

است؟          

مورد  در  که  است  داستان هایی  عجیب  نکته  میان  این  در 

اورنگ  پادشاه مسلمان  این معبد وجود دارد. گفته می شود که  تخریب 
نابود  این معبد را به طور کامل  تا  زیب، هزاران کارگر را استخدام نمود 
کنند. دستور تخریب این معبد در واقع در سال 1682 صادر شد. بنابر 
را  کایالسا  معبد  که  کردند  سعی  سال  سه  مدت  کارگران  این  شواهد، 
شکستن  به  موفق  فقط  آن ها  نبردند.  پیش  از  کاری  اما  کنند  تخریب 
تعدادی مجسمه شدند اما نتوانستند معبد را به طور کامل تخریب کنند. 

اورنگ زیب به زودی از این عمل غیر ممکن دست کشید. 

آنچه حائز اهمیت است ذکر مورد مشابهی در مصر به نام هرم منکائوره 
Menkaure است. یکی دیگر از حکام مسلمان دستور تخریب اهرام را 
توانستند خراش های کوچکی  از سال ها تالش آن ها فقط  داد ولی پس 
روی هرم بیندازند و در نهایت از این کار دست کشیدند. سوال این جاست 
در سراسر جهان  را  تخریب  قابل  غیر  این ساختمان های  که چه کسی 

ساخته است؟          

در حقیقت، باستان شناسان بر این باورند که معبد کایالسا قبل از تمام 
بعدی آن را  و تمدن های  Ellora ساخته شده  معابد دیگر در مجموعه 
نمونه قرار داده و بقیه ساختمان ها را ساخته اند. اما اگر این فرض درست 
نباشد، فرضیه دیگر این است که در طول زمان، روش های ساخت بهتر 

شده و انسان ها توانسته اند معابد بهتر و زیباتری بیافرینند. 

معبد کایالسا با 
تکنولوژی عجیب 

و نامعلوم

http://www.akairan.com/

http://http/www.morahem.com
http://www.shahrekhabar.com/
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 شرح تیپ های نه گانه
 مجموعه تخصصی تیپ شناسی شخصیت

The Peacemaker تیپ نه شخصیت: صلح خو

دکتر مرتضی ایرانی راد و گروه پژوهشی زی نو

The Healer                     التیام دهنده
The Optimist                    خوش بین
The Reconciler              آشتی دهنده
The Comforter              تسلی دهنده
The Utopian                     خیال پرور
Nobody Special   هیچ کس به خصوص
The Easygoing                  آسان گیر
Receptive                               پذیرا
Complacent                          تن آسا
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فضای کودکی تیپ نه
در میان تیپ های شخصیتی، تیپ سه، نیاز به ارتباط نزدیک با مادر دارد، 
تیپ شش، بیشتر به پدر و تیپ نه به هر دو. تیپ نه در دوران کودکی، 
مایل اند با پدر و مادر هر دو، ارتباط نزدیکی داشته باشند و در این تمایل 
مداوم  به طور  را  نزدیک  ارتباط  این  و می خواهند  غرق می شوند  کامال 
تجربه کنند. اغلب افراد این گروه، کودکی بسیار خوب و شادی داشته اند، 
که به دالیلی ادامه دار نبوده است و در مقطعی از زمان قطع شده است. 
زمانی که در دوران کودکی خود با مشکل روبرو شده اند، آموخته اند که 
از عهده آن مشکل برآیند. به این شکل که خود را از آن تهدید و خطر 
جدا نموده و کنار کشیده اند و به اصطالح از زخم و جراحتی که ممکن 
بود تهدیدی برای آن ها ایجاد کند، در امان مانده اند و با پذیرش شرایط 
موجود و نقش میانجی و مصلح، از درگیری های خانوادگی دوری کرده اند. 
آن ها وقتی در معرض نا آرامی و مشکل قرار گرفته اند، تصمیم گرفته که 
با پذیرش و روحیه آرام، صلح و آرامش را به فضای نا آرامی بازگردانند. 
کودکان تیپ شخصیتی نه، به خاطر این که تنش محیط را زیاد نکرده و 
هماهنگی ایجاد کنند، از نظرها »ناپدید« می شوند که علت هیچ مشکلی 
آن ها  محافظت می کنند.  از خودشان  این گونه  و  نباشند  برای هیچ کس 
باشند  نداشته  اطرافیان  از  زیادی  توقعات  و  تقاضا  اگر  که  گرفته اند  یاد 
در  نیندازند، می توانند  به دوش خانواده  را  نگه داریشان  بار مسئولیت  و 
آرامش و آسایش کنار والدین و خانواده اشان زندگی کنند. در یک خانواده 
مشکل دار، تنها راه نجات را، در انتخاب نقش »کودک گمشده« دیده اند، 
آن ها با خود می گویند »اگر من خودم را در معرض توجه قرار دهم و از 
خودم دفاع کنم و ادعای نیازهایم را بکنم، مشکلی به مشکالت خانواده 
بزرگ  آن ها  می نمایم«.  مشکل دارتر  را  خانواده  بنیان  و  می کنم  اضافه 
می شوند بدون اینکه نیازها و توقعاتشان مانعی برای خانواده ایجاد کند 
و با این شیوه، یاد نمی گیرند که از نیازها و حق و حقوقشان دفاع کنند 
یا حتی آن ها را طلب نمایند و یا خودشان به آن ها جامه عمل بپوشانند. 
حتی با خواسته ها، تمایالت و نیازهای خود آشنا نمی شوند و بدتر این که 
یاد می گیرند که  این کودکان  انکار می کنند.  را  آن ها  مواقع،  بعضی  در 
همیشه پشت صحنه و در سایه باشند، برای همین، دیگر اعضاء خانواده 
نیز به نوعی از آن ها غافل می شوند و احساس مهم نبودن و دیده نشدن 
در آن ها رشد می کند و این نوع رفتار در آن ها نهادینه و تکرار می شود. 
با باقی مسائل  چون آن ها خشم شان را بروز نداده انده یاد می گیرند که 

زندگی نیز، خود را هماهنگ کنند و سازش پذیر باشند.

جهان بینی تیپ نه
از احساسات و  بیشتر  ارتباط نیست و  با غرایز خود چندان در  نه  تیپ 
اندیشه های خود برای ارتباط با دیگران و برخورد با مسایل بهره برداری 
می کند. انرژی غریزی این افراد بیشترصرف ایجاد حد و مرزهایی می شود 
که وقایع ناراحت کننده را دور نگه دارد. ترس تیپ شخصیتی نه از جدایی 
و از هم گسیختگی است. تمایل اصلی آن ها برقراری صلح و خیال آسوده 
است. کلمه کلیدی برای تیپ نه، سستی و کاهلی است و به خاطر این 
را  خود  اولویت هایشان،  و  خودشان  به  نسبت  بی حالی  و  سستی  همه 
فراموش می کنند. چیزهای غیر ضروری و آسایش جزئی را بعضا به اهداف 
و  است  انرژی  فقدان  تنبل،  انسان  دیگر  ویژگی  ترجیح می دهند.  کالن 
منجر به این می شود که انرژی کافی برای توسعه و پویش خود نداشته 
باشند. آن ها معتقدند که در بیرون، خیلی مساله و کشمکش وجود دارد 

دوری  مسایل  این  از  می توانند  که  جایی  تا  دارند  تالش  و 
کنند و یا آن ها را نادیده بگیرند. آن ها بیشتر دوست دارند 
بخواب بروند تا این که همانند یک انسان مستقل، به دنبال 
هدف های خود بروند و تالش کنند. به همین دلیل »باشه! 
»از شنبه«  یا  »فردا«  یا  و  انجام می دهم«  را  کار  این  بعدا 
مساله  آسایش  و  آرامش  است.  نه  تیپ  همیشگی  حرف 
اصلی تیپ نه است و از هر چه که این آرامش را به هم بزند 
دوری می کنند. بنابراین آن ها همیشه یک منطقه امن برای 
خود درست می کنند که احساس امنیت بکنند و در صلح 
زندگی کنند و راحت هم باشند. این افراد حقیقتا می خواهند 
به  محیط  در  را  صلح  بتوانند،  و  داشته باشند  درونی  ثبات 
وجود آورند و دائم در جستجوی هماهنگی و ثبات هستند. 
مجبور  چنان چه  نمی آید،  خوششان  تغییرات  از  معموال 
نشوند در زندگیشان تغییر به وجود آورند، احساس رضایت 
بگویند  که  دارد  وجود  زیادی  احتمال  می کنند،  آرامش  و 
»بله« هنگامی که خواست آن ها »نه« است، به همین خاطر 
صورت  در  و  می آید  به وجود  درونی  خشم  و  قهر  آن ها  در 
تکرار و ادامه، تبدیل به افسردگی می شود، به طور کلی تیپ 
اطراف،  وقایع  به  را نسبت  توجه خود  ایجاد صلح،  برای  نه 
محدود می کنند و چندان راغب به درک تضادها و اختالفات 
نیستند؛ بنابراین به دنیای ایده آل درونی خود روی می آورند. 
در  بی حسی  نوع  یک  ناگوار،  رویدادهای  انکار  این  با  آن ها 
خود به وجود می آورند و در حقیقت در تخیالت صلح جویانه 

خود فرو می روند.

ویژگی های تیپ نه
راحت  و  آسان گیر  نه،  شخصیتی  تیپ  خصوصیات  با  افراد 
برای  می کنند،  دوری  کشمکش  و  رویارویی  از  و  هستند 
آن ها  دارند.  سازش  دیگران  با  حد  از  بیش  گاهی  همین 
شخصیتی،  تیپ  این  ببینند.  آزار  دیگران  از  نمی خواهند 
امنی  گوشه  )در  خودش  راحتی  و  آرامش  تداوم  دنبال  به 
که  تنبلی  و  سستی  دلیل  به  می باشد.  است(  ساخته  که 
مسائل  و  است  ناتوان  خود  کارهای  انجام  در  گاهی  دارد، 
اساسی زندگی اش دایم با مشکل مواجه می شود. معموال به 
مسایل بدون اهمیت می پردازد و از نیازهای اصلی خود دور 
می ماند. بیشتر مواقع، آرمان و آرزوهایش را در افرادی که 
به آن ها نزدیک است پرورش می دهد، دودلی و مشکل در 
تصمیم گیری برای این که شرایط را ارزیابی کند، در این تیپ 
وجود دارد. از رودررویی، کمی می ترسد و تا حدی اعتماد 
با  این که  برای  ندارد.  بودن  روراست  برای  را  الزم  نفس  به 
دیگران همراه باشد، خشم خود را فرو می برد و ابراز خشم 
خود را به تاخیر می اندازد؛ اما بعضی از آن ها لجوج و مقاوم 
می شوند. در اکثر مواقع، قادر به »نه« گفتن نیست، چون 
جا ماندن از دیگران برایش سخت است. در دوران کودکی، 
این شخص نادیده گرفته شده است بنابر این آموخته است که 
خود را با مسایل زندگی دیگران بیامیزد و برنامه های خود را 

کنار بگذارد تا مورد فراموشی قرار نگیرد. 



آن ها به اوقات فراغت عالقه دارند و روزی که در آن هدفی نداشته باشند، 
خوشایند آن ها است. معموال از پذیرفتن کارهای مهم و پرمسئولیت پرهیز 
می کنند و به کارهای ساده و معمولی می پردازند حتی اگر رضایت درونی 
نداشته باشند. تیپ نه می خواهد که مورد پذیرش دیگران قرار گیرد و این 
پذیرش برای این تیپ باید خیلی برجسته باشد. تیپ نه به تغییرات 180 
درجه ای در زندگی خود بدون اعالم قبلی شهرت دارند و اظهار نظرهای 

ناگهانی آن ها، دیگران را شوکه می کند.

عوامل موفقیت تیپ نه
آن ها خواستار یک پیوند تمام و کمال با نفر مقابل خود هستند. این افراد، 
یکی شدن را به معنی زیستن برای یکدیگر، دنبال می کنند و با جدا ماندن 
از همدیگر رابطه ای ندارند. شرکت در فعالیت ها و گروه های اجتماعی، با 
این احساس که جزئی از کل شده اند و به آن ها محبت می شود، برای این 
تیپ آرامش و راحتی می آورد. به همین دلیل انجام فعالیت های تکراری 
در گروه به آن ها احساس خوب و انرژی باالیی می دهد. سستی و بی حالی 
برای  ویژه ای  انرژی  و  توجه  اما  است،  به سمت خودش  صرفا  نه،  تیپ 
برنامه ها و کارهای گروهی دارند. پذیرش باالیی دارند و دوستار صلح و 
آرامش هستند، برای همین در هماهنگی وسازش با اطرافیان می باشند. 
افراد تیپ نه، دائم دوستی و یک رنگی را برای خود و دیگران می طلبند و 
سعی دارند که بذر آرامش، سادگی و شادی را درون خود بکارند و واقعا 
به دنبال آن صلح درونی اند که اثرات مثبت و موثری در محیط می گذارد 

و بدون شک، صلح و آرامش را در محیط زندگی به وجود می آورند.

تیپ نه در حالت متعادل
دیگران  و  خود  با  دارند،  رفتاری  ثبات  و  متانت  مرحله،  این  در  افراد 
بیان  مستقیم  را  خود  اندیشه های  و  هستند  اعتماد  قابل  و  روراست 
می کنند. خوش بینی مشورت و تشویق، به خوبی در آن ها نمایان است. در 
حضور آن ها مردم احساس آرامش و هم بستگی می کنند. وقتی الزم باشد 
بسیار راسخ و قدرتمند و پایدارند که این خصوصیات آن ها باعث می شود، 
اعتماد و اطمینان دیگران را جلب کنند و به همین دلیل می توانند مشاور، 
میانجی گر، صلح آفرین و داورهای بسیار موثری باشند، صلح جو هستند 
و از تضادها و درگیری ها چشم پوشی می کنند و به اصطالح »آشغال زیر 
فرش« می کنند. خیلی مطبوع و خوش بین هستند. با خودشان در صلح 
و  ساده  افرادی  حالت،  این  در  و  هستند  و صبور  می باشند، سخاوتمند 
پذیرش  چون  و  می کنند  را  اصول  رعایت  می شوند.  شکیبا  و  بی آالیش 
باالیی نسبت به مسائل دارند، ذهن باز و گشوده ای دارند. احساس درک 

دیگران را دارند و همدردی خوبی با دیگران می کنند.

تیپ نه در حالت نامتعادل
قدرت  می شود.  منفجر  شده،  انباشته  غضب  و  خشم  مرحله  این  در 
نامعقول است.  این حالت، بسیار ضعیف و  تشخیص و قضاوت آن ها در 
خیلی وقت ها مات هستند و نمی دانند که چه شده است. علت آن این 
اطراف  وقایع  مقابل  در  شوند.  روبرو  واقعیت  با  نمی خواهند  که  است 
خود، حالت بی تفاوت دارند، همیشه فراموشی دارند. آن ها دچار وسواس 
برای  باشند و  با هم خوب  این است که همه  می شوند و وسواس آن ها 
همین از همه چیز کنار می کشند و در پیله خود فرو می روند و یک حالت 
وقتی  و  می شوند  زیر کاه  آب  می گیرند،  خود  به  بی تفاوتی  و  بی حسی 
عصبانی می شوند کاری نمی کنند، ولی به وقتش تالفی تمام کارها را بر 
سر طرف مقابل در می آورند و انتقام می گیرند و در شرایطی که نتوانند، 

منفعل می شوند و با بی تفاوتی دمار طرف مقابل را در می آورند.

تیپ نه در یک نگاه
پیام ناخودآگاهی که در دوران کودکی از محیط دریافت شده: این خوب 

نیست که ادعا یا خواسته ای داشته باشی
پیامی که در دوران کودکی از محیط دریافت نشده: بودن تو با اهمیت 

است
ترس بنیادی: گسستگی، نداشتن ارتباط و تنهایی

ایگوی نهادینه شده: رخوت
خود  وابستگی،  آرامش،  مقایسه  هویت بخشی،  ایگو:  رفتاری  مصادیق 

کم بینی و مبهم اندیشی
هوای نفس: راحت طلبی و کاهلی

تمایل اصلی: صلح و آرامش
تمایل اصلی که ناخواسته تبدیل به: مسامحه و نادیده انگاری

در جستجوی: هماهنگی و ثبات
به نظر می رسد به دنبال: رضایت و خرسندی

اجتناب از: تضاد و درگیری
حل کردن تضاد با: سازگاری با شرایط

شکایت پنهانی: من از شرایط موجود هر طور که باشند راضی و خرسندم، 
دیگران به من فشار می آورند که تغییر کنم.

آبراهام  الما،  داالیی  انتظامی،  عزت اهلل  تیپ:  این  مشهور  افراد  از  برخی 
لینکلن، جرال فورد، جیم هنسون، جان گوودمن، رینگو استار، تونی بنت.
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 THE DIVERSITY OF DIGITAL

ART
رباتیک، تصویربرداری دیجیتال و طیف گسترده ای از سبک های موسیقی 

از الکترو آکوستیک به الکترونیکا.
از تاریخ 26 جون تا 1 جوالی برگزار می شود، یک  الکترا که  جشنواره 
جشنواره ساالنه مربوط به هنرهای دیجیتال است که خالقیت های جدید 
در زمینه موسیقی الکترونیک، ویدیو، سینما، هنرهای اجرایی، دیزاین، 
بخصوص  جدید  تکنولوژی  از  نوآورانه  استفاده  با  ارتباط  در   ... و  بازی 
تکنولوژی دیجیتالی را عرضه می کند. فستیوال امسال همچنین شامل 

بینال هنر دیجیتال بین المللی است که هر دوساله برگزار می شود.

Festival International Nuits D’Afrique
نورهای روشن از شب های آفریقایی

عمومی،  ورکشاپ های  و  متفاوت  فعالیت های  کنسرت،   100 از  بیشتر 
عظمت و شکوه آفریقا را به  نمایش می گذارد. 

تا 22 جوالی  تاریخ 10 جوالی  از  فستیوال بین المللی شب های آفریقا 
آفریقا  دوست داشتنی  دنیای  موسیقی  فستیوال  بهترین  و  است  برگزار 

می باشد که در فضاهای داخلی و بیرونی دایر است. 

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT 
CiRQUE

سیرک در خیابان
کرده  چشم نواز  بسیار  آن را  خیره کننده  سیرکی  با  که  را  شهری  فضای 
مشاهده کنید. این سیرک از تاریخ 5 جوالی تا 15 جوالی برگزار است. 
در این مدت 11 روزه هنرهای سیرک  چند رشته ای در فضای داخلی و 

خارجی دایر است. 

L’International des Feux Loto-Québec
آسمان نورانی شب

از تاریخ 7 جوالی تا 8 آگوست، بهترین های دنیا به نمایندگی کشورهای 
مختلف دعوت شده اند تا در این مسابقه شرکت کنند. بهترین مکان برای 
تماشای آتش بازیLa Ronde  است که از آن جا آسمان نورانی شب را 

می توانید تماشا کنید.

Heavy Montréal
Metal mayhem 

این موسیقی متال در این جزیره، آن را تبدیل به جایی شلوغ و پر سر و 
صدا می کند. این رویداد هنری از تاریخ 27 جوالی تا 29 جوالی برگزار 

است.  
Heavy music: death metal, hair metal, black metal, 
hard rock and hardcore

https://www.mtl.org/en/what-to-do/festivals-and-events/elektra-digital-arts-festival
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/festival-international-nuits-d-afrique
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/festival-international-des-arts-du-cirque-circus-arts-tohu
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/festival-international-des-arts-du-cirque-circus-arts-tohu
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/l-international-des-feux-loto-quebec
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/heavy-montreal


https://www.mtl.org/
https://voir.ca/
http://gomontrealtourism.com/
https://www.elektrafestival.ca/
https://www.quebecvacances.com/
https://sortirmtl.com/
http://www.midnightpoutine.ca/
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The Festival International de 
Jazz de Montréal 

برگزاری  محل  ساله  هر   Quartier des Spectacles  
بزرگ ترین فستیوال جهانی جاز است با بیش از 1000 شو 
برقرار  تا 7 جوالی  از 28 جون  که  بیرونی  و  سالن  داخل 

می باشد. 

Fantasia International Film 
Festival

فستیوال فیلم بین المللی فانتزی که از تاریخ 12 جوالی تا 
1 آگوست برگزار می شود یکی از بهترین فستیوال های فیلم 
در دنیا می باشد. فیلم های فانتزی، علمی-تخیلی، ترسناک 

و ... در این فستیوال به نمایش گذاشته می شوند. 

Just For Laughs Festival
هیجان، سرگرمی و تفریح

فستیوال فقط برای خنده، بزرگ ترین فستیوال کمدی دنیا، 
برگزار است که در آن  تا 29 جوالی  تاریخ 11 جوالی  از 
اجرا  نمایش  بعدی  نسل  کمدین های  و  کمدین ها  بهترین 
 Quartier des می  کنند. نمایش های فضای بیرونی که در
اعضای  برای  برگزار می شود موقعیت  خوبی   Spectacles
داشته  جالبی  تفریحی  فضای  که  است  دوستان  و  خانواده 

باشند. 
در این میان، مازیار جبرانی هنرمند ایرانی - آمریکایی در فستیوال فقط 
برای خنده امسال در مونترال نیز اجرا دارد که برای تهیه بلیط و اطالعات 

بیشتر، لینک زیر را مالحظه نمایید. 
  

https://www.hahaha.com/en/show/ethnic-show

https://voir.ca/scene/2015/07/09/galerie-photo-duels-le-vertigineux-spectacle-gratuit-de-montreal-completement-cirque/
http://gomontrealtourism.com/montreal-international-jazz-festival-festival-international-de-jazz-de-montreal/
https://www.elektrafestival.ca/
https://www.quebecvacances.com/linternational-des-feux-loto-quebec
https://sortirmtl.com/evenements/festival-international-nuits-dafrique/
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/festival-international-de-jazz-de-montreal
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/festival-international-de-jazz-de-montreal
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/fantasia-international-film-festival
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/fantasia-international-film-festival


 ۱۵ شخصیت
منفی

 که نمی توانیم
 دوستشان نداشته

باشیم

۵۶ 
ReMi 

Journal 

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

آموز

در این مطلب با شخصیت هایی آشنا می شویم که دوست 
داشتنشان منطقی نیست و دوست نداشتنشان هم امکان 

پذیر نیست.
معموال شخصیت های منفی فیلم ها، کاراکتر های منفوری 
هستند که همیشه دوست داریم سر به تنشان نباشد و 
به نوعی تا آخر فیلم حرص ما را درمی آورند تا باالخره از 
سر راه قهرمان داستان کنار بروند. گاهی اوقات هم پیش 
می آید که همین آدم بدها به ستاره فیلم بدل می شوند و 
بسته به نوع نگاه تماشاگر، جذاب تر به نظر می رسند. البته 
چون  فیلم هایی  در  نمی توانید  را  شخصیت هایی  چنین 
که  است  کاراکترهایی  ما  منظور  کنید.  پیدا  باند  جیمز 
اینکه می دانیم شخصیت شرور داستان هستند  با وجود 
و باید از آن ها متنفر باشیم، اما حقیقتا نمی توانیم عالقه 

خود به آن ها را کتمان کنیم.
شخصیت های  از  مجموعه ای  پروتاگونیستی،  هر  برای 
کلمه  واقعی  معنای  به  که  دارد  وجود  شرور  و  منفی 
برای  نداریم حتی  شیطان صفت هستند و قطعا دوست 
یک لحظه زنده بمانند، اما این تعریفی نیست که شامل 
وجود  هم  بدهایی  آدم  شود.  منفی  شخصیت های  همه 
بدانیم  دارد که دوست داریم خیلی بیشتر در موردشان 
موفقیت شان  منتظر  اوقات  گاهی  بگوییم  اگر  حتی  و 
شخصیت های  انبوه  میان  در  نگفته ایم.  دروغ  هستیم، 
کاراکترهای  از  بسیاری  و  و دی سی  مارول  کمیک های 
فیلم ها و سریال های مختلف، 15 شخصیت منفی را که 
دوستشان داریم و احتماال از این دوست داشتن چندان 

هم خوشحال نیستیم، معرفی خواهیم کرد.
1۵. هارلی کوئین

انیمیشن  در  اولین بار  کوئین برای  شخصیت هارلی 
از    و  شد  دیده   Batman: Animated Series
همان موقع تا به حال یکی از محبوب ترین کاراکترهای 

 Suicide در فیلم  بار  آخرین  می شود.  دنیای دی سی محسوب  منفی 
Squad بود که با بازی مارگو رابی شاهد حضور هارلی کوئین در سینما 
بودیم. اگرچه این فیلم چندان موفق نبود، اما بازی مارگو رابی و نقش 

هارلی کوئین، بهترین نقطه قوت آن بود.
هارلی از نظر روحی شرایط طبیعی ندارد و بسیار از کارهایی که انجام 
می دهد ناشی از دیوانگی اوست. البته نباید فراموش کرد که او یک زن 
رنج دیده و زجر کشیده است. جوکر هیچوقت رفتار مناسبی با او نداشت 
و به همین دلیل شخصیت هارلی کوئین تاحدودی ترحم برانگیز است. 

عالوه بر این، او یکی از بامزه ترین ابرقهرمان های دی سی هم هست.
14. مرد شیشه ای

در  که  بود  شیاماالن  به یادماندنی  آثار  از  یکی   Unbreakable فیلم 
جدیدترین فیلمش هم اشاره جالبی به آن داشت. این فیلم داستان دو 
مرد با دو ویژگی  کامال بارز و متفاوت را روایت می کند. از طرفی االیجا 
پرایس، با بازی ساموئل ال جکسون، فردی است که به خاطر ابتال به نوعی 
بیماری خاص )اختالل استخوان زایی(، استخوان هایش بسیار آسیب پذیر 
شده است و با کوچک ترین ضربه در هم می شکند. به همین دلیل از همان 
دوران کودکی، هم سن و ساالنش او را مرد شیشه ای صدا می زدند. اما 
این داستان از این عجیب تر هم می شود؛ وقتی که شخصی دقیقا نقطه 
مقابل پرایس باشد. کسی که هیچ ضربه ای نمی تواند او را از پای دربیاورد. 

داستان  این  نشکن  اصطالح  به  و  فرد شکست ناپذیر  همان  دان،  دیوید 
است. فردی که از حوادث مرگباری چون سقوط هواپیما و تصادف قطار، 
شخصیت  فیلم  اوایل  در  پرایس  اینکه  با  است.  برده  در  به  سالم  جان 
شروری به نظر نمی رسد، اما در دقایق پایانی Unbreakable مشخص 
می شود که مرد شیشه ای در حوادثی که برای دیوید دان روی می داد، 
چشم پوشی  پرایس  فاجعه بار  کارهای  از  نمی توان  نبوده است.  بی تقصیر 
کرد، اما او سعی داشت با اقداماتش حضور و قدرت خود را به دنیا ثابت 

کند.
13. مرد شنی

 The Amazing چهارم  شماره  در  و   1963 سال  در  بار  اولین  برای 
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شنی را  دیتکو، مرد  استیو  که استن لی و  بود   Spider-Man
اکثرا  کمیک  کتاب های  در  شنی  مرد  کردند.  خود  کمیک های  وارد  
به  کوتاهی  دوره  در  فقط  و  می شود  شناخته  مجرم  یک  عنوان  به 
در  چارچ  هیدن  توماس  بازی  اگر  شاید  شد.  گروه انتقام جویان ملحق 
فیلم مرد عنکبوتی Spider-Man 3( 3( نبود، مرد شنی آن قدرها هم 

کاراکتر معروف و محبوبی نمی شد.
است که  زندانی  نیز مرد شنی یک  فیلم  همانند کتاب های کمیک، در 
قدرتی  به  و  می گیرد  قرار  مغناطیسی  میدان  یک  در  تصادفی  به طور 
فرزندش  برای  خوبی  پدر  دارد  دوست  او  می کند.  پیدا  دست  فرابشری 
باشد و به مردم آسیب نرساند، اما با این حال کارهای او شرورانه و ضد 

قهرمانانه است.
12. مستر فریز

دکتر ویکتور فرایز، معروف به مستر فریز یکی از آنتاگونیست های معروف 
دنیای دی سی است که هم در فیلم ها و هم در بازی های ویدیویی با او 
آشنا شده ایم. وقتی که نورا، همسر ویکتور، به یک بیماری العالج دچار 
شد، دکتر فرایز تصمیم گرفت تا به طور مخفیانه و به کمک دستگاه هایی 
که در کمپانی محل کارش وجود دارد، نورا را منجمد کند و هرگاه که 
روشی برای درمان او پیدا شد، دوباره همسرش را به زندگی بازگرداند. با 
این حال، دخالت رئیس کمپانی در حین انجام این کار باعث بروز انفجار 
بزرگی شد که در نتیجه آن دکتر فرایز به دلیل برخورد مواد شیمیایی با 
بدنش، مجبور شد همواره در دمای زیر صفر درجه به زندگی ادامه دهد 

و به همین دلیل هم همواره لباس مخصوصی بر تن دارد.
مستر فریز همواره به دنبال نجات جان همسرش است و برای رهایی او 
حاضر است هر کار کثیفی را انجام دهد. او آنتاگونیست شیطان صفتی 
نیست و به طور ناخواسته به یک ضد قهرمان تبدیل شده است. مستر 
فریز، اولین بار در شماره 121 کمیک بتمن حضور پیدا کرد و در ابتدا با 

نام Mr. Zero شناخته می شد.
11. راس الغول

کمیک های  در  اصلی  قهرمان های  ضد  از  یکی  راس الغول،  شخصیت 

دی سی محسوب می شود که دشمنی دیرینه ای با بتمن دارد. راس الغول 
با سایر ابرقهرمانان هم رابطه چندان خوشایندی ندارد. وی اولین بار در 
و  اونیل معرفی شد  بتمن و در سال 1971 توسط دنیس  شماره 232 
دلیل  به  و هم چنین  داشت  که  پیچیده ای  و شخصیت  به خاطر گذشته 
رویارویی با بتمن، به یکی از آنتاگونیست های مطرح در دنیای دی سی 

تبدیل شد.
به  و  است   )League of Assassins( قاتالن  لیگ  رهبر  راس الغول 
لطف استفاده از نوعی ماده شیمیایی به نام الزاروس پیت، عمری طوالنی 
دارد. او بیشتر عمر خود را به آموزش بهترین و برترین مهارت های جنگی 
گذرانده و هنرهای رزمی را به عالی ترین شکل ممکن یاد گرفته است. با 
این که اهداف بتمن و راس الغول نزدیک به هم است، اما جدایی این دو 
را  اهدافش  قیمتی  به هر  نیست  بتمن حاضر  آغاز می شود که  از آن جا 
اجرایی کند. راس الغول سعی دارد تا رضایت بتمن را به دست آورد و او را 
دوباره وارد تیم خودش کند، اما با این حال این دو شخصیت همواره رو 

در روی همدیگر بوده اند.
10. اوزیمندیاس

آدرین الکساندر وایت، یکی از جنایتکاران دنیای دی سی است که لقب 
باهوش ترین انسان زنده جهان را یدک می کشد. وی اولین بار در سال 
پیش درآمدی  واقع  در  که   DC Spotlight شماره  اولین  در   1985
بر The Watchmen بود، توسط آلن مور معرفی شد. نام او به افتخار 
اسکندر، پادشاه مقدونی، برگزیده شده است و هم چنین واژه اوزیمندیاس 
هم به دلیل هم پیمانی با رامسس دوم، یکی از فراعنه مصر باستان، به او 
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نسبت داده می شود.
اوزیمندیاس در حقیقت آنتاگونیست اصلی سری Watchmen محسوب می شود و با وجود این که قتل عام میلیون ها نفر تحت نظر و افکار او صورت 
می گیرد، اما هدف اصلی اوزیمندیاس جلوگیری از وقوع حمالت هسته ای و اتمی است. او به خوبی با عواقب کارها و تصمیماتش آشناست اما به نوعی خود 
را مجبور و محکوم به ارتقا انسان دوستی در جامعه می داند و برای رسیدن به این هدف، شاید انسانیت خودش را هم زیر پا می گذارد. او به هیچ وجه از 
کارهای خود لذت نمی برد و درد و رنجی که این کارها به روح او وارد می کند، یکی از دالیلی است که باعث می شود تا این کاراکتر منفی در دل ما برای 

خود جا باز کند.
۹. مستر میکسیزپیتلیک

شخصیت Mister Mxyzptlk یکی از کاراکترهای جالب و در عین حال بسیار قدرتمند دنیای دی سی است که خواندن نامش، به تنهایی نیمی از انرژی 
بدنمان را مصرف می کند. او یک ایمِپ جادویی )نوعی موجودات کوتوله و افسانه ای که اکثرا شرور هستند( است و برخالف ما که در یک فضای سه بعدی 
زندگی می کنیم، او به دنیایی پنج بعدی تعلق دارد و با همین روش می تواند هر کاری را به راحتی انجام دهد. او هر 90 روز از دنیای پنج بعدی خود به 

دنیای سه بعدی ما می آید. بی شک می توان میکسیزپیتلیک را به عنوان کابوس سوپرمن یاد کرد.
میکسیزپیتلیک شخصیت شیطانی و بی رحمی نیست و می توان از آن به عنوان یکی از آنتاگونیست های بامزه و لج درآر نام برد، اما با توجه به قدرتی که 
در اختیار دارد، می تواند خیلی راحت به یکی از اهریمنی ترین شخصیت های دی سی بدل شود. تنها نقطه ضعفی که میکسیزپیتلیک دارد، این است که اگر 
او نام خودش را از آخر به اول بگوید، تمام کارهایش ضایع می شود و همه چیز به حالت اولیه خود باز می گردد. این کاراکتر اولین بار در سال 1944 و در 

شماره سی ام سوپرمن توسط جری سیگل معرفی شد و برای کسانی که از سوپرمن دل خوشی ندارند، قطعا شخصیت محبوبی است.
۸. دشمن

اگر مجموعه کمیک های Fables را تاکنون مطالعه نکرده اید، پس بهتر است به خاطر اسپویل شدن داستان آن، ادامه این متن را هم نخوانید. در مجموعه 
Fables ما متوجه می شویم که مهاجران حاضر در Fabletown به خاطر وجود یک دشمن ناشناس )The Adversary( که قرار است تبدیل به یک 
امپراطور اهریمنی شود، مجبور شده اند از سرزمین های مادری خود بگریزند. در ادامه کمیک ها درمی یابیم که پشت سر این دشمن اهریمنی، یکی از دوست 

داشتنی ترین شخصیت های خیالی، یعنی پدر ژپتو قرار گرفته است.
ژپتو در حال ساخت ارتشی از چوب است و قرار است فرمانروای این ارتش بزرگ، یک شخصیت بسیار بزرگ و شرور باشد که در تصویر باال سر او را مشاهده 

می کنید. اصوال باید با آگاهی از چنین حقیقت تلخی از پدر ژپتو متنفر باشیم، اما واقعا چگونه می شود از این کاراکتر خاطره ساز متنفر شد؟
https://www.zoomg.ir/
 ادامه دارد ...





فال ماه جوالی   20۱8

متولد فرودین )21 مارس–  1۹ آوریل(
در شما  هستند.  شما  توجه  مورد  ماه  این  در  امنیت شخصی  و  خانواده   خانه، 
درون مدیر  داده اید.  انجام  زیادی  تالش  آینده  موفقیت های  برای  حاضر   حال 
 شما بی وقفه در حال کار کردن است. شما ممکن است برای رابطه عاشقانه خود
 انرژی زیادی صرف کنید. فعالیت ها و محیط هر روزه شما برایتان هنوز دلپذیرند.
 زندگی اجتماعی شما همچنان در حال پیشرفت است. به استفاده از انرژی بیانگر
کنید. خلق  منحصربه فرد  چیزی  ترتیب  این  به  تا  دهید  ادامه  خود   فوق العاده 
مورد در  و سپس  اجتماعی شما  و  تصویر حرفه ای  مورد  در  ابتدا   روشن فکری 

اهداف و دوستان قابل توجه می باشد.
متولد اردیبهشت )20 آوریل-  20 می(

محیط هر روزه شما با فعالیت فروزان است. صحبت کردن، نوشتن و یادگیری در 
زندگی شما ارجح هستند! شما زمان کافی صرف کرده اید تا دانش عمیق خود را 
دنبال و موجودیت و هستی خود را بهتر کنید. گفت و گوهای زیادی وجود دارد. 
برخی در مورد زندگی نوستالژیک صحبت می کنند. در مواجهه با اعضای خانواده 
مراقب باشید. سعی کنید باثبات باشید. تعمیرات ساختمان یا ساخت یک خانه 
مذاکرات  مالی،  فرصت های  است.  خوب  بسیار  شما  برای  زمان  این  در  جدید 
مورد  در  روشن فکری  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  هم  هنوز  سرمایه گذاری  و 
وسیع تر  را  زندگی خود  افق های  وسیله  این  به  تا  نیازهای شما سبب می شود 

نمایید و سپس در مورد تصویر حرفه ای و عمومی شما قابل توجه می باشد. 
متولد خرداد )21 می- 20 جون(

ثروت، روی  بر  شما  هستند.  تغییر  حال  در  شما  مالی  و  شخصی   ارزش های 
 دارایی ها و ارزش شخصی خودتان مدتی است که در حال تمرکز هستید. چه
 چیزی واقعا برای شما مهم است؟ ارتباطات شما در محیط روزمره شما بسیار
 باال می رود. سرعت زندگی روزمره شما شتاب می گیرد. مطمئن شوید که قدرت
 کلمات شما باعث یک اسلحه مخرب نمی شود. شما همچنان اجتماعی و جذاب
 هستید. چندین بار ظاهر خود را تغییر داده اید؟؟؟ به این سوال که چه چیزی
آورید. به دست  آگوست  ماه  تا  آن را  است  ممکن  شما  دهید.  ادامه   می خواهید 
 روشن فکری برای شما درمورد مسایل مالی و احساسی در ابتدا مطرح است و

سپس در مورد وسیع کردن افق های دیدتان.
متولد ماه تیر )21 جون - 22 جوالی(

 تولدتان مبارک، شما منحصربه فرد، مراقب و پرورش دهنده هستید! این ماه به
 شما این فرصت را می دهد که به خودارزیابی صادقانه خود نگاه کنید تا نقاط
 ضعف خود را حل نمایید. مشکالت روابط شما در دوم ماه حل خواهد گردید.
ارزش معنوی  و  ذهنی  مادی،  به صورت  شما  زندگی  به  آن چه  به  ماه  این   در 
 می دهد، توجه کنید. مذاکرات با دیگران در مورد پول و اموال ممکن است شروع

 شود. فردی که او را دوست دارید ممکن است به توجه شما نیاز داشته باشد.
 فعالیت های خیرخواهانه به رشد روح شما کمک می کند. از تمایل زیاد به خرید
 و این گرایش که اعتقادات خود را به دیگران اعمال کنید پرهیز نمایید. پایان

این ماه تجربیات احساسی قابل توجه تری را خواهید داشت.
متولد مرداد )23 جوالی – 22 اوت(

در گرفته اند؟  قرار  مه  در  گویی  که  می کنند  احساس  پویای شما   آیا شیرهای 
 نیمه ماه این موضوع برای شما روشن خواهد گردید. از آن انرژی فوق العاده خود
 استفاده بسیار کنید. تقریبا 22 ماه تا دستیابی به انرژی فوق العاده دیگری برایتان
 طول خواهد کشید. مراقب باشید که خیلی زیاد سر و صدا نکنید! فعالیت ها یا
 گروه و دوستان در این ماه افزایش خواهد یافت. زندگی اجتماعی شما وسیع تر
برای مردان متولد بسیار دعوت خواهید شد.  به جاهای مختلف  و   خواهد شد 
 این ماه، تعامل با زنان اغلب اتفاق می افتد. خیلی از شما هنوز بر روی جنبه های
 روحی کار می کنید و یاد می گیرید که خودتان را به عنوان کسی و آن چه هستید
و و سالمتی  کاری  در محیط  برای شماست  ماه  این  در  روشن فکری   بپذیرید. 

سپس در مورد مسایل مربوط به روابطتان.
متولد شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

 شما بسیار اهل عمل، دقیق و باوجدان هستید، این ها صفاتی هستند که شما با
 آن ها در فعالیت های گروهی خود عمل می کنید و اهداف و خواسته های خود را
 دنبال می نمایید. افرادی که با آن ها معاشرت می کنید انعکاسی از وجود خودتان
 هستند. شما هنوز از خودتان می پرسید که آیا آن ها الیق شما هستند یا باید
می شود. بازسازی  هم  هنوز  شما  نهایی  زندگی  کنید. چشم انداز  عبور  آن ها   از 
 مدیتیشن به شما کمک می کند تا ذهن خود را بر روی چشم اندازهای باالتری
 باز کنید. آنچه را که باید گفته شود بگویید. حرف های ناگفته، رازهایی که نگاه
موقعیت های شوند.  گرفته  به کار  شما  علیه  بر  ماه  این  است  ممکن   داشته اید، 
 خوشایند در کار و زندگی حرفه ای شما وجود دارد. روشن فکری در مورد آن چه
 دوست دارید یا در مورد موقعیت های رومانتیک قابل توجه است و سپس برای

فعالیت های روزانه تان کاربرد دارد.
متولد مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

 در طی چند ماه گذشته، شما کامال احساساتی بوده اید. خارجی ها ممکن است
گسترش را  دیدگاه تان  شما،  افزایش  به  رو  تجارب  کنند.  بازی  کلیدی   نقش 
 می دهد و رشد شخصی شما را در بردارد. صحنه زندگی شخصی شما قابل توجه
 و برجسته است. اعتبار شخصی شما عمومی می شود. حرف های خالقانه شما در
 فعالیت های گروهی و میان دوستانتان رد و بدل می شود. احساسات بیش از حد
اندازه تحمل نکنید. یک از  به اهداف و خواسته های خود بیش   خود را نسبت 
 فرشته محافظ تا انتهای ماه سپتامبر بر روی شانه شما باقی می ماند. روشن فکری
 ابتدا در مورد خانه، خانواده یا مسایل ایمنی شما مورد توجه است و سپس در

مورد برخی مسایل رومانتیک و خالقیت مطرح است.
متولد آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

 شما نیاز ذاتی برای مشارکت های عمیق برای گسترش افق دید خود دارید که
 باید از آن از طریق جستجوهای روحی، مذهبی یا متافیزیکی استفاده کنید. یک
ارتقا حرفه شما کمک می کند. شما هنوز در حال جستجوی به   برنامه درسی 
 معنی زندگی هستید. این ماه، ماهی خوب برای مسافرت است. برای آن چه در
 زندگی حرفه ای خود به آن نیاز دارید ارتباط برقرار کنید. تصویر اجتماعی خود
تصویر به  خالقانه  انرژی  کنید.  جلوگیری  بی ارزش  چیزهای  از  دهید.  ارتقا   را 



باشید. دیگران  با  تضادهای خود  مراقب  است.  عمومی شما سرازیر  و   حرفه ای 
در روشن فکری  می یابد.  ادامه  بیشتری  و شدت  عمق  با   برخوردهای صمیمانه 

محیط روزمره و سپس در خانه و مسایل خانوادگی با شماست.
متولد آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

 در دنیای سبکبال، با نشاط و آزاد معمول زندگی شما عمق زیادی وجود دارد.
 برنامه های درسی نه تنها به شما کمک می کنند تا محدوده زندگی خود را وسعت
 ببخشید همچنین کمک می کنند تا چیزهایی عمیق تر را در روح خود بیدار کنید.
 مسایل مربوط به روابطتان به نرمی در حال توسعه و گسترش هستند. بعضی از
 شما شاید باالخره تصمیم به ازدواج بگیرند. مسایل قانونی ممکن است خارج از
 دادگاه حل و فصل شود. تجربیات جدید شمارا اغوا می کند. مسافرت برای شما
 لذت بخش خواهد بود اگر شما خیلی دور و خیلی تند نروید. جابجایی های مسیر
 طوالنی ممکن است در کارتان پیش آید. روشن فکری در مورد مسایل مالی شما

و سپس در مورد تعامالت اجتماعی هر روزه شما وجود دارد.
متولد دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه(

 مسایل مربوط به روابط شما نیاز به توجه دارد. شما باید تعهدات و توقعات خود
 را در روابطتان مورد ارزیابی قرار دهید. به درون نگاه کنید. افکار روانشناختی
انتظار باشید.  ارتباط  در  خودتان  پنهان  بخش های  با  دهید.  انعکاس  را   عمیق 
 مکالمات عمیقی داشته باشید. این ماه، ماهی خوب برای تحقیق و بررسی است.
 روابط و مسایل مربوط به کار به آرامی به پیش می رود. تمایالت بیش از اندازه به
 غذا و نوشیدنی دارید! توانایی شما برای مقابله با شرایط اضطراری خیلی خوب
 است. تجربیات شما سبب تحولی می شوند در این که شما چگونه از خود حمایت
 می کنید. روشن فکری ابتدا در مورد مسایل احساسی و شخصیتان مطرح است

 و سپس در مورد اموال و میزان پولی که خرج می کنید.

متولد بهمن )20 ژانویه- 1۸ فوریه(
دوره در  هم چنان  شما  می خورد.  به چشم  کارتان  در  شما  اصالت  و   نوآوری 
مراقبت نیز  خود  جسم  از  البته  و  هستید  کاری  روزانه  ارزش های   یادگیری 
ممکن افراد  دارد.  جریان  روابطتان  در  به شکل خالقانه ای  ارتباطات   می کنید. 
که کنند  رفتاری  به گونه ای  نامعقول  به طور  و  شوند  وارد  زندگی شما  به   است 
 شما آن هارا کامال می شناسید. سرگرمی، شادی و لحظه های خوب از اولویت های
 زندگی شما هستند. یک رابطه جدید ممکن است شروع شود. خودتان را تماشا
 کنید که ممکن است بسیار پرشور و یا عصبانی در رفتار با دیگران باشید. مطمین
 باشید که تضادها و درگیری هایی که به وجود می آید ارزش جنگیدن بر علیه شان
 وجود دارد. روشن  فکری ابتدا در مورد رشته های معنوی و عرفانی و سپس مسایل

  احساسی و شخصی برایتان وجود دارد.
متولد اسفند )1۹ فوریه- 20 مارس(

 تابستان زمانی است برای شما که مجذوب اتفاقات رومانتیک، خالقیت و لذت
احساساتتان بیان  و  زمانی کشف خالقیت شخصی  دوره  یک  در   هستید. شما 
است. زندگی  در  اهمیت ها  بزرگ ترین  از  یکی  شما  وجود  از  هدف   هستید. 
ریتم سرعت  است.  بسیار  شما  شخصی  خدمات  قسمت  در  و  کاری   ارتباطات 
مراقب است.  شده  بهتر  شما  مسایل سالمتی  می رود.  باال  به شدت  شما   روزانه 
نفع به  اکنون  ورزشی  برنامه های  باشید.  خود  همکاران  با  بحث  و   اختالفات 

شماست. محیط خانواده و زندگی هنوز لذت بخش است.
 تب تغییر دکوراسیون هنوز برایتان وجود دارد. تمیزسازی بهاره بیشتر از انتظار
 برایتان طول کشیده است؟ روشن فکری ابتدا در مورد اهداف، دوستان و گروه ها

مطرح است و سپس در مورد ارتباطات روحی شما.



معرفی بهترین کتاب های دنیا



 بهترین 
ی دنیا

ب ها
کتا س(

دراکوال اثر برام استوکر )انگلی
ت که در 

ک اس
دراکوال از بهترین کتاب های دنیا در ژانر ترسنا

ت 
ت اصلی این رمان کن

ت. شخصی
سال 1897 نوشته شده اس
ت.

دراکوالی خون آشام اس
ش دراکوال برای سفر از ترانسیلوانیا به انگلستان، 

داستانی از تال
ش خون آشام ها و هم چنین 

برای پیدا کردن خون تازه و گستر
گ میان دراکوال و گروه کوچکی از زنان و مردان به 

شرح جن
گ، می باشد.

رهبری پروفسور ون هلسین
ت فیتزجرالد )آمریکا(

گ اثر اسکا
سبی بزر

گت
ت و برای ادامه زندگی 

ک کراوی از اهالی غرب میانه آمریکاس
نی

ک در همسایگی فردی به 
ت. نی

به ساحل شرقی آمریکا آمده اس
نام جی گتسبی زندگی جدید خود را در غرب آغاز می کند. 
ت و به خاطر مهمانی های باشکوهی 

گتسبی بسیار ثروتمند اس
ت. در 

ص و عام اس
ش برگزار می کند شهره خا

که در خانه اربابی ا
ت 

ت آمده اس
ت او و اینکه این ثروت چگونه بدس

مورد ثروت هنگف
س چیزی از گذشته 

ت. هیچ ک
شایعات زیادی بر سر زبان ها اس

…
وی نمی داند و

ت میچل )آمریکا(
بربادرفته اثر مارگار

گ ترین دختر 
ت بزر

ت که اسکارل
داستان کتاب از این قرار اس

ک چیز می اندیشد؛ 
ب مزرعه پنبه تارا تنها به ی

صاح
میچل 

ک مهمانی 
ک مزرعه مجاور. در ی

ازدواج با اشلی ویلکز پسر مال
ت به اشلی اظهار عالقه می کند ولی اشلی 

در خانه ویلکز اسکارل
ش می خواهد ازدواج 

عنوان می کند که به مالنی دختر عموی
…

کند و
س(

ت اثر جی. آر. آر. تالکین )انگلی
هابی

ب زاده روستایی جوانی به نام بیلبو بَگینز 
در روستای شایر نجی

ک 
گ یا ی

ش بزر
ک خرگو

زندگی می کند که چندان بزرگتر از ی
ت،  با پاهای کامال بی صدا و بدنی پوشیده از 

آدم کوچولو نیس
ت 

موی بلند ابریشمین. او بورژوای ساده ای به شیوه انگلیسی اس
ش و با عادت 

ت به تال
که در رفاه و آسودگی و کم میلی نسب

ش به بهترین 
به تنبلی درون خانه ای زندگی می کند که نیاکان

شکلی سامان داده اند.
ش می رود تا روزی که سیزده 

همه چیز طبق روال عادی پی
شایر 

گ پا به روستای 
جادوگر بزر

ف، 
دورف به همراه گندال

…
می گذارند و

س سینمایی از این کتاب نیز بسیار بسیار مشهور و دیدنی 
اقتبا

ت.
اس

آگاتا 
هیچ کدام باقی نماندند اثر 

س 
سپ

س(
ستی )انگلی

کری
ف 

ت مرد و سه زن، توسط افرادی به ظاهر مختل
ده نفر. هف

دعوت می شوند که تعطیالت خود را در جزیره ای دورافتاده به نام 
»جزیره زنگی« بگذرانند. بعضی از آن ها قبال همدیگر را سر 
موضوعی می شناخته اند؛ ولی بیشترشان قبل از رفتن به جزیره 

هیچ گاه یکدیگر را ندیده بوده اند.
ک فرد 

ث قتل ی
این ده نفر هر کدام به گونه ای در گذشته خود باع

ت مدتی در جزیره، آن ها متوجه می شوند 
س از گذش

شده اند. پ
…

ک فرد به آن جا دعوت شده اند و
که همه از سوی ی

سه(
شازده کوچولو اثر اگزوپری )فران

ت، “خوانده 
شازده کوچولو که از بهترین کتاب های دنیا اس

ت.
شده ترین” و “ترجمه شده ترین” کتاب فرانسوی زبان جهان اس

ت اگزوپری، که برای شکستن رکورد 
سال 1935، هواپیمای سن

گ 
ش می کرد، در صحرای بزر

س و سایگون تال
پرواز بین پاری

ص فنی شد و به ناچار در همان جا فرودآمد. 
آفریقا دچار نق

ت مایه الهام شازده کوچولو شد که در آن 
همین سانحه دس

س از فرود در کویر 
ت قهرمان داستان، خلبانی بی نام، پ

شخصی
ک به خلبان می گوید که از 

با پسر کوچکی آشنا می شود. پسر
ت می آید و آن قدر آن جا زندگی کرده که روزی 

سیارکی دوردس
ک 

تصمیم می گیرد برای اکتشاف سیاره های دیگر دیار خود را تر
…

کند و
س(

ب 1۹۸4 اثر جرج اورول )انگلی
کتا

ک رمان تخیلی محسوب می شود که در رد 
کتاب 1984 ی

ت. 
ت خواه )توتالیتر( و کمونیسم نوشته شده اس

نظام های تمامی
1984 در میان بهترین کتاب های دنیا قرار دارد.

ت که در 
ت اس

ت اصلی کتاب 1984 وینستن اسمی
شخصی

ت کار می کند. وینستن تنها زندگی می کند و با 
وزارت حقیق

ک سری از 
ت از آن تنفر دارد و بنابر ی

اینکه کارمند حزب اس
ت، می داند که حزب، 

حوادث و اتفاقات که در کتاب نقل شده اس
…

ف می کند و
ت و باورهای مردم را تحری

حقیق

س 
س. لوئی

سی. ا
جادوگر اثر 

شیر، کمد و 
س(

)انگلی
سری رمان های 

جلد از 
جادوگر عنوان اولین 

شیر، کمد و 
ت که در تاریخ 16 

س اس
س. لوئی

ت نارنیا نوشته سی. ا
سرگذش

اکتبر 1950 برای اولین بار به چاپ رسید. این کتاب یکی از 
ت.

ت و شاهکاری در ادبیات فانتزی اس
بهترین کتاب های دنیا اس

ت.
س سینمایی از کتاب نیز بسیار مشهور اس

اقتبا
س خلق شده و 

س. لویی
ت که از سوی سی. ا

نارنیا نام دنیایی اس
ت. این دنیا، دنیایی موازی 

فرمانروای آن شیری به نام اصالن اس
ت که موجوداتی 

ص خود اس
در کنار دنیای ما، اما با قوانین خا

جادویی و اساطیری مانند کوتوله ها، فان ها، غول ها، جادوگرها 
… در آن زندگی می کنند. در این دنیا برخی از حیوانات 

و
ش ها، سنجاب ها 

س ها، مو
ت کردن دارند، مانند خر

توانایی صحب
ت نیستند نیز ساکن 

…، البته حیوانات عادی که قادر به صحب
و

…
نارنیا هستند و

ت اثر سالینجر )سلینجر( )آمریکا(
ناتور دش

ت که در لحظه آغاز رمان، 
هولدن کالفیلد نوجوانی هفده ساله  اس

ت و ظاهرا قصد دارد آن  چه که 
ک مرکز درمانی بستری اس

در ی
ف 

ش از رسیدن به این  جا از سر گذرانده برای کسی تعری
پی

کند و همین  کار را هم می کند و رمان نیز بر همین پایه شکل 
می گیرد.

آر. تالکین 
آر. 

جی. 
حلقه ها اثر 

ب 
اربا

س(
)انگلی

ت منفی این داستان، سائرون 
عنوان این مجموعه به شخصی

اشاره دارد که قبال حلقه یگانه را خلق کرده تا بر دیگر حلقه های 
قدرت تسلط داشته باشد و از  آن ها به عنوان سالحی برای فتح و 

تسلط بر سرزمین میانه استفاده کند.
این داستان در سرزمینی خیالی به نام سرزمین میانی که 
ت. از 

در زبان الفی به نام آردا شناخته می شود در جریان اس
ت های معروف داستان می توان بهآراگورن و سائورون 

شخصی
ت، وارث 

اشاره کرد. آراگورن پسر آراتورن که از نژاد نومه نور اس
ش شده الندیل و ایزیلدور در سرزمین میانه 

پادشاهی فرامو
س از نابود شدن سائرون به عنوان پادشاه اله سار 

ت. آراگورن پ
اس

…
تاج گذاری کرد و صلح را به ارمغان آورد و



کشتن مرغ مینا اثر هارپر لی )آمریکا(
رمان کشتن مرغ مینا از زبان دختری به نام اسکات فینچ روایت می شود که دختر وکیل سفیدپوستی به نام اتیکاس فینچ است که دفاع از جوان سیاه پوستی 

به نام تام رابینسون را که به اتهام ناروای تجاوز به یک دختر سفیدپوست در شهر کوچکی به نام ِمیکوم، آالباما محاکمه می شود، به عهده می گیرد.
مردم این شهر در رمان، مردمی خودپسند و نژادپرست معرفی شده اند. اتیکاس فینچ، وکیلی انسان دوست، جسور و شجاع و پدری مهربان و دوست داشتنی 

است. او با قدرت و بی باکی از عدالت و انسانیت دفاع می کند و…
کاترپیالر خیلی گرسنه اثر اریک کارول )آمریکا(

این داستان زیبا که از بهترین کتاب های دنیا است روایت گر کرم پروانه – کاترپیالر – گرسنه ای است که زندگی اش به عنوان موجودی کوچک و ناچیز در 
یکشنبه روزی از تخمی که روی برگی افتاده شروع می شود و تا هفته بعد که به یک پروانه زیبا تبدیل می شود،  در کالبد کرم ادامه می یابد و…

مخاطبان این رمان، کودکان و نوجوانان هستند.
تپه واترشیپ اثر ریچارد آدامز )انگلیس(

نام رمان نیز برگرفته از تپه ای است که در مجاورت محل زندگی ریچارد آدامز قرار داشته است. ماجرا درباره گروهی از خرگوش ها است که از زادگاه خود 
به ناچار فرار می کنند و در جستجوی منزل گاه جدید با خطرات زیادی روبرو می گردند و…

نقل قول هایی از مائو اثر مائو تسه تونگ )چین(
نقل قول هایی از مائو تسه تونگ کتابی از منتخب سخنان و نوشته های مائو تسه تونگ، رهبر اسبق حزب کمونیست چین است، که از 1964 تا 1976 انتشار 

یافت، و به طور گسترده ای در طول انقالب فرهنگی چین توزیع شد.
این کتاب نوشته خود مائو نیست. بلکه تمام آن گردآوری نقل قول هایی از او در جاهای مختلف و به مناسبت های گوناگون است.

رمز داوینچی اثر دن براون )آمریکا(
ماجرای داستان حول یک تئوری خاص در مورد تاریخ مسیحیت می گردد که پیش از این کتاب نیز در موردش صحبت شده است و تاریخ دانانی با آن 
موافقند. کتاب “خون مقدس، جام مقدس” منبع اصلی براون برای این تئوری ها بوده است. طبق این تئوری عیسی مسیح با مریم مجدلیه ازدواج کرده است 
و صاحب فرزند شده است و کلیسای کاتولیک و واتیکان با اطالع از این قضایا قصد در پنهان کردن آن ها داشته اند. در ضمن “جام مقدس” نه یک شیئی 

بلکه خود مریم مجدلیه است.
داستان کتاب در کشورهای فرانسه و بریتانیا و در بعضی اماکن مشهور این دو کشور اتفاق می افتد و…

هری پاتر اثر جی. کی. رولینگ )انگلیس(
به شرح  این کتاب ها  نوشته شده است.  انگلیسی، جی.کی. رولینگ  نویسنده  از رمان  های سبک خیال پردازی است که توسط  نام مجموعه ای  پاتِر  َهری 
فنون جادوگری هاگوارتز  و  ویزلی و هرمیون گرنجر، در مدرسه علوم  بهترین دوستانش، رون  به همراه  پاتر  به نام هری  نوجوان  ماجراهای یک جادوگر 

می پردازند.
سه گانه میلنیوم اثر استیگ الرسن )سوئد(

سه گانه میلنیوم نام یک مجموعه رمان جنایی پرفروش که توسط نویسنده سوئدی استیگ الرسن خلق و نوشته شده است. شخصیت های اصلی در این 
سری لیسبت ساالندر دختری بیست تا سی ساله با حافظه ای قوی و روابط اجتماعی ضعیف و میکائیل بلومکویست یک محقق روزنامه نگار و ویراستار 

مجله ای به نام میلنیوم هستند.
هنگامی که استیگ الرسن شروع به نوشتن این سری کرد، قصد نوشتن ده کتاب را داشت اما بدلیل مرگ ناگهانی و زودهنگام، او فقط توانست سه نسخه 

اول و نیمی از قسمت چهارم را تمام کند.

http://kafebook.ir/





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
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