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موسیقی اصیل هند

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین                          ادامه دارد ...

پیشینه سنت های موسیقایی هند، شامل موسیقی عامیانه و مردم پسند، به بیش 
است.  تاریخی  سنت های  کهن ترین  از  خود  نوع  در  و  می رسد  سال   ۳۰۰۰ از 
موسیقی اصیل هند در سده های دوزادهم تا شانزدهم میالدی دو سنت جداگانه 
را در دامان خود پروراند: موسیقی کرناتکی از جنوب هند و موسیقی هندوستانی 
از شمال هند )منطقه ای که اکنون شامل کشور پاکستان است(. مراکز اجرای 
موسیقی شمالی دربار شاهزادگان بود، حال آنکه موسیقی جنوبی در معبدها اجرا 
می شد. از آنجا که بسیاری از حکمرانان شمال هند اصل و نسب ایرانی داشتند و 
مسلمان بودند، موسیقی این منطقه عناصر فراوانی از موسیقی ایران را در خود 
جذب کرد. موسیقی هند جنوبی بیش از موسیقی نواحی شمالی در مسیر ویژه 

خود تکامل یافت.

در سده نوزدهم با استیالی بریتانیا بر هند، موسیقی اصیل شمال هند هنوز در 
دربارها برای شنوندگانی محدود از طبقه ممتاز اجرا می شد. اما این پشتوانه اشرافی 
در سده بیستم با گذر هند از استعمار بریتانیا و دستیابی به استقالل رو به زوال 
گذاشت. در سال۱۹۴۷ - سال استقالل هند بسیاری از موسیقیدانان شغلشان را 
از دست دادند و این زمانی بود که حدود ۶۰۰ حاکم نشین که واحدهایی سیاسی 
خود  مجاور  قلمروهای  در  و  رفتند  میان  از  هند  سراسر  در  می آمدند  شمار  به 
آوردند،  رو  مردم  عامه  به  پشتوانه  دنبال  به  کنندگان هندی  اجرا  ادغام شدند. 
و این همان کاری بود که موسیقیدانان اروپایی در سده های هجدهم و نوزدهم 

انجام داده بودند.

امروزه آثار و اجراهای موسیقیدانان هندی از رادیو و تلویزیون پخش شده، 
بر صفحه و نوار ضبط می شود و برخی از آنها نیز به ساختن موسیقی فیلم 

برگزار  یا کنسرت های عمومی و پرشنونده ای  می پردازند. برخی در کالج ها 
و  سفر  به  جهان  سراسر  در  هندی  هنرمندان  از  بسیاری  امروزه  می کنند. 

اجرای کنسرت می پردازند.

اجرا کنندگان
 اجراکنندگان هندی، موسیقی خود را برخوردار از سرشتی روحانی می دانند. راوی 
شانکار )متولد ۱۹۲۵(، یکی از مهم ترین موسیقیدانان هندی، می گوید: »موسیقی 
در نظر ما نوعی تربیت روحانی است که هستی درونی فرد را تا آرامش و سروری 
است،  آن  کائنات که موسیقی جلوه  آشکار ساختن جوهر  اعتال می بخشد.  قدسی 
برترین مقصود موسیقی ما است؛ ... انسان می تواند از راه موسیقی به خدا برسد.« 
این تأکید معنوی در متون آوازهای هند جنوبی، که مضمون هایی مذهبی دارند، 
نیز بازتاب یافته است. موسیقیدانان هندی، گورو )پیر - آموزگار( خود را به عنوان 
نماینده عالم قدسی ارج می نهند. هنگامی که گورو یک نوآموز را می پذیرد، به طور 
معمول مناسکی ویژه آغاز رازآموزی برپا می شود. از آن پس، از نوآموز انتظار می رود 

که وجود خود را به گورو بسپارد.

سنت های موسیقایی سینه به سینه از آموزگار به نوآموز که فقط با تقلید و نه با 
مطالعه کتاب یا نت، درس هایش را فرا می گیرد، انتقال می یابد. برای نمونه، نوآموزان 
موسیقی هندی در درس هایشان عبارت به عبارت از آموزگار تقلید می کنند و در 
اجرای خود بر همان مبنا آواز می خوانند یا می نوازند. با آنکه نظام های گوناگونی برای 
اما این شیوه ها فقط نشانگر عناصر ملودیک  نگارش موسیقی در هند وجود دارد، 
این عناصر تزیین های اساسی و  و گسترش  و ریتمیک اصلی هستند. شیوه بسط 

ریزه کاری های موسیقایی - قابل نگارش نیست و باید از آموزگار فراگرفته شود.

بداهه پردازی
بداهه پردازی در موسیقی هند نقشی مهم دارد. فرهنگ هایی که بداهه پردازی در آنها چنین پیشرفته و پیچیده باشد انگشت شمارند. نظام های پیچیده ملودیک و ریتمیک 
حاکم بر گزینش صداها، تزیین ها و ریتم ها، راه را به بداهه پرداز نشان می دهند. موسیقیدانان جوان پیش از آنکه مجاز به بداهه پردازی شوند باید سال ها هنر آموزی کنند و برای 
احاطه بر قواعد و فنون اساسی روزانه ساعت ها به تمرین بپردازند. بداهه پردازی اغلب توسط یک تکنواز یا تکخوان و با همراهی یک طبال انجام می شود. این بداهه پردازی ها 
را در سراسر هند می توان دید و بسته به مناسبت و حال و هوای اجراکنندگان و شنوندگان از چند دقیقه تا چندین ساعت به درازا می کشند. بداهه پردازی ممکن است سازی 

یا آوازی باشد.

سازها
با آنکه در هند آواز خواندن مهم ترین شیوه اجرای موسیقی است اما تنوع مبهوت کننده سازهایی از همه نوع نیز در آن دیده می شود. در موسیقی اصیل هند شمالی، ساز هم، 
اندازه آواز محبوبیت دارد. شمار فراوانی از سازها به خدایان و یا الهه های ویژه ای نسبت داده می شوند. برای نمونه، نوعی فلوت را با کریشنا خدای هندو و وینا )سازی زهی 

زخمه ای( را با ساراسواتی، الهه خرد هندوها، مرتبط می دانند. در اینجا فقط برخی از معروف ترین سازهای هندی را معرفی می کنیم.

سیتار محبوب ترین ساز کوردوفون در هند شمالی است. سازی با دسته کشیده که نوزده تا بیست و سه پرده بندي جا به  جا شونده دارد. هفت سیم اصلی با زخمه زدن نواخته 
می شوند: پنج سیم برای نواختن ملودی و دو سیم برای تدارک جلوه های زمینه و ریتمیک. سیتار همچنین دارای نه تا سیزده سیم است که همنوا با سیم های اصلی به نوسان 
در می آیند و به صدای آن کیفیتی ویژه می بخشند. این سیم ها در زیر پرده بندی و کم و بیش موازی سیم های اصلی قرار گرفته اند. امروزه راوی شانکار مشهورترین نوازنده 

سیتار است.

وینا، کهن ترین ساز زهی-زخم های جنوب هند، دارای چهار سیم برای نواختن ملودی است و سه سیم نیز در کناره جا انگشتی دارد که می توانند برای خلق جلوه های ریتمیک 
و صداهای زمینه به کار گرفته شوند.

سارود سازی زهی از شمال هند است که سیم های آن را با مضرابی از جنس عاج یا پوست نارگیل زخمه می زنند. این ساز شش سیم اصلی دارد: چهار سیم برای ملودی نوازی 
و دو سیم برای اجرای صداهای زمینه و ریتم. یازده تا شانزده سیم دیگر این ساز همنوا با سیم های اصلی به نوسان می آیند.

مریدانگام طبلی دورویه و خمره ای شکل است که در جنوب هند رواج دارد. این ساز با دست خالی و انگشت نواخته می شود. رویه راست با صدای تونیک کوک می شود و رویه 
چپ به عنوان باس به کار می رود.

همتای مریدانگام در موسیقی هند شمالی، سازی است موسوم به تابال، یک جفت طبل یک رویه که توسط یک نوازنده نواخته می شود. طبل راست اغلب کوک تونیک دارد و 
طبل چپ، باس است. این طبل ها که با دست خالی و انگشت نواخته می شوند می توانند گستره متنوعی از زیر و بم و رنگ آمیزی ها را پدید آورند. تابال در همنوازی های هند 

شمالی نقشی بسیار مهم دارد و به صورت تکنواز یا همراهی کننده سازهای دیگر به کار می رود. 

کوتو
کوتو دارای سیزده سیم - از ابریشم یا نایلون - است که بر یک جعبه توخالی تشدید صدا با درازای تقریبی ۱۸۰ سانتیمتر کشیده شده اند. هر سیم، پلی جا به جا شونده 
دارد. نوازنده، سیم های سیزده گانه ساز را با جا به  جاکردن پلی های هرکدام از آنها کوک می کند. در دو کوک از معمول ترین کوک های این ساز )موسوم به هیرا۔ جوشی و 

کومویی-جوشی ( فقط پنج نت مختلف به کار گرفته می شوند.

کوتو

مریدانگام

سارودسیتار

وینا
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بایدها و نبایدها برای عکاسی از نوزادان )2(
نوزادان  و  از کودکان  رایجی در عکاسی  اشتباهات 

که باید از آنها دوری کنید
حرفه ای  عکاسی  نوع  شیرین ترین  که  حال  عین  در  عکاسی  شاخه  این 
عکاس  این  باشد.  هم  آنها  نظرات حساس ترین  برخی  از  می تواند  است، 
دوران  لحظات،  برخی  زیباتر  ثبت  با  بتواند  که  دارد  اختیار  در  قدرتی 
بفهمیم  آنکه  بدون  کند. گاهی  خاطره انگیزتر  را  خردساالن  کودکی 
ایده ای که  از جذابیت  انجام می دهیم که  کارهایی را در فرایند عکاسی 
در ذهن داشتیم می کاهد. در ادامه ما برای شما، موقعیت هایی که ممکن 
است در آنها دست به انتخاب غلطی بزنید مثال می زنیم و نحوه برخورد 
صحیح با آنها را بیان می کنیم.خطاهایی که در فرایند عکاسی از کودک و 

نوزاد ممکن است مرتکب شوید عبارتند از:

1-وادار کردن کودک
کار کردن در زمینه عکاسی از کودکان و نوزادان نیازمند حوصله و عالقه 
صورت  زمانی  دهید،  انجام  است  ممکن  که  خطایی  بدترین  زیرا  است. 
او را مجبور  می گیرد که کودک به حرف های شما اهمیت ندهد و شما 
کنید که در حالت مورد نظر قرار بگیرد. این کار می تواند باعث تشدید 
یعنی  این عکاسی  اصلی  این که هدف  از همه  لجبازی شود؛ مهم تر  این 
ساختن خاطره ای شیرین برای کودک محقق نمی شود و تصاویر بدشکل 

ظاهر می شوند.

2- لبخند آنی و اجباری
از صمیم قلب  باشد که کودک  در پشت صحنه عکاسی باید شرایطی مهیا 
بخندد. یک لبخند مصنوعی، یک تصویر بی احساس ایجاد می کند و کودک 

را هم از ادامه همکاری با شما دلسرد می کند.

3- ایستادن در برابر کودک
برای اینکه کودک با شما حس راحتی داشته باشد، نباید برای صحبت کردن 
با او مقابل او بایستید؛ بلکه سعی کنید روی زانو بنشینید و خود را هم قد 
او کنید. این کار به او حس امنیت می دهد و البته همان طورکه پیشتر بیان 

کردیم، عکس های هم سطح اصوال نتایج بهتری دارد.

4- ثابت نگهداشتن کودک
که  بیاموزید  کودکان  از  عکاسی  برای  را  ترفند هایی  و  مهارت ها  باید  شما 
بگیرید.  عکس  خوبی  به  او  از  هم  کردن  بازی  یا  دویدن  حال  در  بتوانید 
باشند؛  برای زمان طوالنی در جایی بی حرکت  ندارند  اکثر کودکان دوست 
مخصوصا صحنه عکاسی که رنگ ها و وسایل آن اصوال کودکان را به خود 

جذب می کند و برای آنها هیجان انگیز است.

۵- نورپردازی از پشت
اینکه نور را از پشت به کودک بتابانید، همیشه نتیجه جالبی نخواهد داشت. 

زیرا نمی توانید چهره کودک را به طور واضح ثبت کنید و سایه های نامطلوبی 
در عکس ظاهر خواهد شد.

عکاسی از کودک یا نوزاد در فضای آزاد
عکاسی از کودکان در فضای آزاد تجربه بسیار هیجان انگیزی است و تصاویری 
هم که از آن به جا می ماند واقعا دیدنی است. در این فضاها قدم به قدم ایده 
عکاسی وجود دارد و ویژگی هایی مثل نور طبیعی و سایر عناصر موجود در 
طبیعت این تصاویر را زیباتر می کند. با این حال بسیاری از والدین چندان 
تمایلی به انتقال پروژه عکاسی به فضای آزاد ندارند؛ آنها اعتقاد دارند عکاسی 
موافقت  پیشنهاد  این  با  و  است  ایمن تر  فرزندشان  برای  آتلیه  محیط  در 
نمی کنند که البته منطقی است. مخصوصا اگر کودک سن خیلی کمی داشته 
باز هم  باشند. ولی  به عکاسی کرده  اقدام  ماه های سرد سال  یا در  و  باشد 
که  دارد  وجود  کودک  برای  امن  محیط  یک  ایجاد  برای  نکاتی  و  روش ها 
در عین حال بتوان از زیبایی های طبیعت هم در تصاویر آنها بهره برد. در 
عکاسی در فضای آزاد باید به اکثر نکات عکاسی در آتلیه هم توجه داشته 
باشید. در ادامه ما سعی می کنیم نکاتی که برای عکاسی در فضای آزاد باید 

به آنها توجه کنید برای شما بیان کنیم: 

1-توجه به گزارش های هواشناسی
پیش از شروع فرایند عکاسی، آب و هوای موقعیت عکاسی را در روز مقرر 

برسی کنید که اتفاق پیش بینی نشده ای فعالیت شما را متوقف نکند.

2-شدت تابش نور خورشید در طول روز
اگر شدت نور خورشید در زمان عکاسی زیاد باشد، شما و مخصوصا کودک 
را اذیت خواهد کرد و در تصاویر باعث به هم ریختگی کنتراست خواهد شد. با 
در نظر داشتن این مورد، آغاز صبح و نیمه های بعدازظهر بهترین زمان برای 
عکاسی است. البته شما با ترفند هایی می توانید در شب یا در هنگام غروب 

خورشید هم تصاویر منحصربه فردی ثبت کنید.

3- جادوی غروب خورشید
شاید بتوانیم بگوییم زیباترین لحظاتی که شما در فضای باز هستید، هنگام 
غروب خورشید است. شما هنگام غروب خورشید می توانید تصاویر رویایی 
و رومانتیکی ثبت کنید. ولی باید برای این کار کامال آماده باشید و باشتاب 

عمل کنید، زیرا نورها و رنگ های گرم و زیبایی که در این زمان 
ایجاد می شوند، پس از چند دقیقه به آرامی ناپدید خواهند 

شد.

4-گرما و سرما
با توجه به زمانی از سال که پروژه عکاسی در آن اجرا می شود، باید به 
و  ابتدا  از کودک  عکاسی  برای  کنید.  توجه  برای کودک هم  هوا  دمای 
تنظیم کنید که  را طوری  زمان  تعیین کرد.  نمی توان  انتهای مشخصی 

کودک گرما یا سرمای شدیدی را متحمل نشود.

۵-وزش باد
اگر از نوزادان عکاسی می کنید باید بگوییم که قرار گرفتن آنها در محیط 
بادخیز اصال کار صحیحی نیست؛ ولی اگر سوژه عکاسی شما کودکی است 
که سن باالتری دارد، وزش باد می تواند تصاویر شما را بسیار هیجان انگیزتر 
کند. ثبت لحظه ای که کودک در باد بازی می کند و موهایش به واسطه 

آن به هم ریخته است، تصویری بسیار خالقانه است.

۶-حضور حشرات
حشراتی مثل پروانه ها و کفشدوزک ها برای کودکان خطری ندارند و اگر 
کودکان از آنها نترسند، اتفاقا می توان به آنها به چشم سوژه ای بسیار خاص 
برای عکاسی نگاه کرد. ولی وقتی در فضای آزاد هستید، ممکن است در 
اطراف شما حشراتی وجود داشته باشند که یا باعث وحشت کودک شوند 
و یا حتی خطرساز باشند. قطعا والدین با سپردن این مسئولیت به شما 
انتخاب  زمان  باشد. پس حتما  تامین  فرزندشان  ایمنی  دارند که  انتظار 

لوکیشن عکاسی از بابت این مورد خاطر جمع شوید.

7- بارش باران یا برف
 بارش باران از فرصت هایی است که عکاسی از هر چیزی در آن شرایط، 
سالمت  داشتن  نظر  در  با  می توانید  شما  است.  مفرح  و  جذاب  بسیار 
و  کنید  عکاسی  او  از  باران  زیر  سرما،  برابر  در  او  از  حفاظت  و  کودک 
کنید تجهیزات  سعی  داد.  خواهد  نشان  عالقه  ایده  این  به  هم  کودک 
ثبت  تصاویر حرفه ای تری  تا  باشید  داشته  به همراه  را  باران  عکاسی در 
کنید. اما اگر می خواهید در محیط برفی عکاسی کنید، دالیل نگران کننده 
بیشتری برای پدر و مادر مثل سرما خوردن کودک وجود دارد و ممکن 
با  این پیشنهاد به همین دلیل مخالفت کنند.  با  از والدین  است خیلی 
تدارک دیدن لباس مناسب برای کودک و با استفاده از نرم 
به  برفی  محیط  در  می توانید  مناسب  ویرایش  افزارهای 
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راحتی عکاسی کنید.

۸-ترک مکان پرهیاهو
اگر موقعیتی که در آن عکاسی می کنید بسیار پرتردد و شلوغ است و این 
شلوغی باعث شده کودک معذب شود و یا آرامش نوزاد به هم بریزد، بهتر 
است تغییر مکان دهید. هر چقدر هم که آن محل زیبا و مناسب باشد، باز 

هم نمی توان از آن نتیجه مطلوبی کسب کرد.

۹-دریا
کودکان از حضور در ساحل و دریا بسیار هیجان زده خواهند شد و مطمئن 
باشید که گفتن” لبخند بزن” به او اصال نیازی نمی شود. شما می توانید از 
لحظه به لحظه آب بازی، ساختن قلعه های ماسه ای و هر جنب و جوش دیگری 

توسط آنها عکس های خوبی ثبت کنید.

10-یافتن ترفندی برای ثابت نگهداشتن کودک
در این که عکاسی از کودکان کم سن و سال کار دشواری است هیچ شکی 
کنترل  شود  انجام  وسیع  فضایی  در  عکاسی  فرایند  اگر  مخصوصا  نیست؛ 
شرایط سخت تر خواهد شد. پس باید برای چالش راه حلی خالقانه پیدا کنید. 
مثال استفاده از سبدهای حصیری یا چوبی هم می تواند کودک را برای زمان 
کوتاهی ثابت نگهدارد و هم جنبه تزیینی در صحنه عکاسی دارد. نوزادان 
آنها در سبدهای چوبی  این که حرکت محدودتری دارند، ولی قرار دادن  با 
با بالش های نرم و رنگی می تواند ایده با مزه ای باشد. ولی باید سبد را رو به 
به سلیقه پدر و مادر،  با توجه  منظره زیبا و مناسبی قرار دهید. همچنین 
می توانید از نوزاد در حالی که در آغوش یکی از والدین خود است عکس های 
پر احساسی بگیرید و این گونه هم از بابت حرکت های اضافی و هم امنیت 

کودک خیالتان راحت شود.

11- جای گرم و راحت
و  می شوند  خواب آلود  بگیرند،  قرار  مطلوبی  و  گرم  جای  در  نوزادان  وقتی 
عکس گرفتن از آنها راحت تر خواهد شد. ولی دقت کنید که جای خواب آنها 

خطری برایشان نداشته باشد.

12-در حین بازی
با کودک بازی کنید و یا او را به ساختن چیزی مشغول کنید. وقتی که کامال 

سرگرم انجام آن کار هستند، از آنها عکس بگیرید.

13- شب
فکر نکنید که تاریک شدن هوا به معنی پایان کار شما است؛ وقتی هوا تاریک 
دیده  دیگری  به شکل  کردید  عکاسی  آنها  در  که  مناظری  آن  بشود، همه 
می شوند. اگر برای شما میسر است، آتش کوچکی درست کنید و از کودک 

درحالی که نور آتش چهره معصوم او را روشن کرده است عکس بگیرید.

14-برگ های پاییزی
هنگامی که برگ درختان شروع به زرد شدن می کند، هنوز هوا چندان سرد 
در  باز  فضای  در  برای عکاسی  است که شما  موقعیتی  بهترین  این  نیست. 
اختیار دارید. برگ های رنگارنگ پاییزی به تصاویر شما حس و حال دیگری 
می بخشد. می توانید با کمک کسی، برگ ها را بر سر کودک بریزید و سریعا 

تصویر خود را ثبت کنید.

1۵-حس شادابی چمنزار
چمنزارها منظره های زیبا و پرکاربردی در عکاسی هستند و برای عکاسی از 
کودکان در هر سنی مناسب اند. مهم ترین مزیت عکاسی در این محیط ها این 

است که دسترسی به آنها چندان سخت نیست.

 1۶-گل ها و شکوفه ها
تصاویر  در  روش  چندین  به  را  رنگارنگ  گل های  یا  شکوفه ها  می توانید 
بوته های گل در جایی بی خطر  را میان  خود جای دهید. می توانید کودک 
بنشانید و چند شاخه گل و گل برگ های آن را از باالی سر کودک رها کنید؛ 
همچنین می توانید از قبل با استفاده از چند شاخه گل، یک تاج گل یا دسته 
نمایید.  از آن در پوزیشن های مختلف استفاده  گل کوچک درست کنید و 
به  را  خود  زیبایی  باشند،  عکس  در  که  شکلی  هر  به  گل ها  به طورخالصه 

عکس های شما می بخشند.

 17-دستگاه حباب ساز
شما می توانید پیش از شروع عکاسی یک اسباب بازی حباب ساز تهیه کنید. 
را عمیقا خوشحال می کنند، در عکس ها  این که حباب ها کودکان  بر  عالوه 
هم به دلیل بازتاب نور به رنگ های دلپذیر و مالیمی دیده می شوند. شادی و 
جنب و جوش کودک از تصویر هم کامال قابل تشخیص خواهد بود و آن را 

به یک تصویر رنگارنگ و هیجان انگیز تبدیل خواهد کرد.
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بی بی خانم  اصلی  نام  )با  وزیری  بی بی خانم  مادرش  و  بود 
دبستان  )اولین  نسوان«  »مدرسه  مؤسس  استرآبادی( 
دخترانه در تهران( بود. خانواده مادر وزیری اهل بندر 
گز بودند. وزیری چهار برادر با نام های حسنعلی، 
علی اصغر، علیرضا و فتحعلی، و سه خواهر با 
نام های مولود، خدیجه و مریم داشت )که 
همسر  بعدها  خواهرش،  کوچک ترین  این 
عقیده هوشنگ  به  بنان شد(.  غالمحسین 
از  را  موسیقی  استعداد  وزیری  شهابی، 
مادرش به ارث برده بود چرا که بی بی خانم 
نوازنده  برادرش  و  می نواخت  تنبک  خودش 

تار بود.

به همراه  بوده  ساله  زمانی که چهارده  وزیری 
پدرش )که به ریاست قشون استرآباد منصوب شده 
شیپورچی های  از  و  رفت  )گرگان(  استرآباد  به  بود( 
همین  فراگرفت.  را  شیپور  نواختن  قشون  آن 
رویداد زمینه آن شد که در چهارده  سالگی 
و زودتر از سن معمول، به ارتش وارد 
شود. وقتی وزیری به تهران بازگشت، 
رئیس قزاق خانه، ژنرال لیاخوف به وی 
او  قشون  شیپورچی  که  داد  پیشنهاد 
بشود، اما وزیری که سودای افسرشدن 
مدرسه  وارد  پدرش  کمک  به  داشت، 
نظام شد. در پانزده سالگی نزد دایی اش 
حسین علی خان فراگیری تار را شروع کرد. 
وزیری تا بیست  سالگی در ارتش بود اما در این 
سن و زمانی که در سفری از شیراز به تهران بود، در میانه 
راه خبر به  توپ بستن مجلس را شنید لذا به اصفهان رفت و در سال های پس 
از آن مدتی از فعالیت ارتشی به دور ماند و روی موسیقی تمرکز کرد. وزیری 
پس از بازگشت از سفر، نزد »یاورآقاخان« رفت تا از او نت نویسی موسیقی فرا 
بگیرد. او همچنین از حسین هنگ آفرین، ساز ویولن و نت نویسی موسیقی 
به  و  داشت  چشمگیری  پیشرفت  وزیری  مدت  این  در  فراگرفت.  را  غربی 
سازهای کمانچه، سنتور و ماندولین نیز مسلط شد؛ سپس به واسطه یکی 
از دوستانش )محمد حجازی که ویولن می نواخت( نزد کشیشی فرانسوی به 
نام »پِر ِژفُروا« که از معلمان مدرسه سن لویی تهران بود به تعلیم تئوری 
موسیقی و هارمونی پرداخت. وزیری پس از آنکه این کشیش از ایران رفت 
نیز مدتی نزد »سلیمان خان ارمنی« )که خود از شاگردان سابق آلفرد لومر 
را  پیانو  نواختن  او  اصرار  به  و  پرداخت  خود  آموخته های  تکمیل  به  بود( 

فراگرفت تا مفاهیمی نظیر هارمونی، آکورد و مدوالسیون را درک کند.

پس از دوره استبداد صغیر، وزیری دوباره به ارتش بازگشت و در سال ۱۲۸۸ 
به او درجه کلنل )سرهنگ( اعطا شد و کنترل استرآباد، سمنان و دامغان 
به وی سپرده شد. اما وقتی در سال ۱۲۸۹ قوام السلطنه به وزارت جنگ 
منصوب شد و دستور داد که تمام افسران نظامی خلع درجه شوند و برای 
کسب مجدد درجه مجبور به قبولی در امتحانات نظامی  باشند، وزیری در 
آورد  به دست  را دوباره  نتوانست درجه کلنلی  و  امتحانات مردود شد  این 
به معاونت یکی  به درجه سلطانی )سروانی( رسید و  تنزِل سه درجه،  با  و 
از فوج های سواره نظام تهران منصوب شد. با این حال او نزد دوستانش به 

کلنل    
ن

علینقی خا
یری          ز و   

کلنل علینقی خان وزیری

مهر ۱۲۶۵ – ۱۸ شهریور ۱۳۵۸

آهنگسازی  پیشگامان  از  و  ایرانی  موسیقی دان  وزیری،  کلنل  به  مشهور 
برای اجرای ارکستری موسیقی ایرانی بود. وی به جهت تأثیرات عمده ای 
که بر موسیقی سنتی ایران گذاشت، از جمله ایجاد روشی برای نت نویسی 

و شیوه تدوین ردیف، شهرت دارد.

وزیری در تهران به دنیا آمد و به واسطه پدرش در نوجوانی وارد ارتش 
شد و از همین طریق با موسیقی نظامی آشنا شد. اگر چه در باقی عمرش 
مدت ها در مناصب مختلف نظامی کار کرد و حتی به درجه کلنلی هم 
رسید، اما عالقه او به موسیقی نهایتاً بر عالقه اش به امور نظامی چیره شد 
و بیشتر عمرش را صرف موسیقی کرد. او که از دانش آموختگان مدرسه 
سن لویی در تهران بود، در حوالی سی  سالگی به اروپا رفت و در آلمان 
و فرانسه آموزش موسیقی به روش غربی دید. وزیری پس از بازگشت به 
تهران، »مدرسه عالی موسیقی« را برای آموزش موسیقی به روش غربی 
بنا کرد. وی همچنین نت نویسی را در موسیقی سنتی ایران ترویج و دو 
عالمت َعَرضِی ُسری و ُکُرن را برای همین منظور ابداع کرد. وزیری برای 
اولین بار ردیف موسیقی ایرانی را به صورت مکتوب به نت درآورد و از این 
طریق و نیز به واسطه شاگردان بسیاری که تربیت کرد، تأثیراتی ماندگار 

بر موسیقی سنتی ایران گذاشت.

پدرش موسی خان وزیری معروف به موسی خان میرپنج، سرتیپ قزاق خانه 

»کلنل وزیری« مشهور باقی ماند.

در سال ۱۲۸۸ وزیری از سوی ارتش برای مأموریتی به کرج فرستاده شد. 
او که در خانواده ای مشروطه خواه بزرگ شده  بود در این زمان اندیشه هایی 
انقالبی پیدا کرده بود که نهایتاً منجر به درگیری او با فرمانده روس قشون 
کرج شد؛ و پس از آن برای فرار از محاکمه مدتی زندگی پنهانی در پیش 
گرفت. در این مدت او با آزادی خواهان آن دوران همکاری می کرد و برایشان 
اسلحه و فشنگ جمع آوری می کرد. سپس به همراه آنان و مشروطه خواهان 

در تهران به مبارزه با قزاق ها پرداخت.

وزیری تا سال ۱۲۹۰ در ارتش باقی ماند و در این مدت در عملیاتی برای 
مقابله با لشگرکشی ساالرالدوله به سمت تهران نیز نقش داشت؛ ولی در سال 
۱۲۹۰ پیرو ماجرای اخراج مورگان شوستر از ایران، از شرایط کشور دل زده 
شد و برای مدتی طوالنی فعالیت در ارتش را کنار گذاشت و به کارهای علمی 

و هنری مشغول شد.

اروپا  به سفر  مایل  به موسیقی غربی داشت  به واسطه عالقه ای که  وزیری 
در سال  لغو شد.  اول  به خاطر شروع جنگ جهانی  برنامه سفرش  اما  بود 
و  تهران احضار کرد و وزیری  به  را  ۱۲۹۵ وزیر داخله وقت، شوکت الملک 
خانواده اش نیز به همراه او بیرجند را ترک کردند و به تهران بازگشتند. اگر 
چه شوکت الملک پس از آن دوباره به بیرجند بازگشت و برای وزیری هم 
درخواست ارتقای درجه به سرتیپی کرده بود، اما وزیری در تهران ماند و از 
تا برای تحصیل موسیقی به  فعالیت های نظامی برای همیشه کناره گرفت 
اروپا برود. در این زمان جنگ جهانی اول به تازگی تمام شده بود. تاریخ دقیق 
سفر وزیری به اروپا مشخص نیست اما با توجه به قرائن موجود، حدس زده 
می شود که در زمستان سال ۱۲۹۷ بوده باشد. مصطفی قلی بیات وزیری را 
در این سفر همراهی می کرد؛ بیات همچنین در تأمین هزینه های آموزش 

موسیقی وزیری در اروپا کمک کرد.

وزیری از طریق روسیه و ترکیه به اروپا رفت و در پاریس مستقر شد. در آنجا 
وزیری ابتدا به »مدرسه عالی موسیقی«]پ[ رفت اما از آنجا که او در ۳۱ 
سالگی از تمام دانش آموزان آن مدرسه مسن تر بود، تنها به عنوان مستمع 
آزاد در کالس ها شرکت کرد. در آنجا او در زمینه هارمونی و کنترپوان تعلیم 
دید و دوره هایی نیز برای ویولن، پیانو و آواز گذراند. همچنین مدتی نزد پل 
آنتونین ویدال]ت[ آهنگساز و رهبر ارکستر بنام فرانسوی دوره دید. پس از 
برلین رفت و در  به  او  صرف سه سال در فرانسه، در سال ۱۹۲۱ میالدی 
آهنگسازی و  و دوره هایی در زمینه  پذیرفته شد  عالی موسیقی«  »مدرسه 

آموزش موسیقی گذارند. مدت حضور وی در آلمان دو سال بود.

ایرانی آشنا  از روشنفکران  با گروهی  در مدتی که وزیری در برلین بود، 
شد که مجله ای با نام ارمغان منتشر می کردند. او اولین مقاله اش را با نام 
»صنایع مستظرفه« در همین مجله منتشر کرد. در همین زمان بود که او 
کتاب دستور تار را نیز منتشر کرد. وی تا سال ۱۳۰۲ در اروپا بود و در تیر 

ماه آن سال به ایران بازگشت.

سمفونی نفت را علی نقی وزیری چند مدتی پس از ملی شدن صنعت نفت 
در سال ۱۹۵۱ )۱۳۲۹( ساخت که تنها یک بار با تکنوازی خود وی از 
رادیو ایران پخش شده است. دست نوشته این نت گم شد و دست اندرکاران 
ارکستر ملل با پیداکردن نوار ریل ضبط شده تکنوازی علینقی وزیری و 
با تنظیم آن برای ارکستر ملل به دست سیاوش بیضایی، آن را به صورت 
کنسرتوی تار و ارکستر با تکنوازی کیوان ساکت، آهنگساز و تکنواز تار 

روی صحنه اجرا کردند.

وزیری چندین کتاب مهم در زمینٔهموسیقی ایرانی )از جمله کتاب دستور 
تار و کتاب موسیقی نظری( و نیز راجع به زیبایی شناسی نوشت. از وزیری 
آثار  خلق  جز  به  مانده است.  باقی  صفحه(  )روی  شده  ضبط  قطعه  چند 
موسیقی و سرودهای متعدد، وی چندین تئاتر نیز نوشت و روی صحنه 
برد. او همچنین باشگاهی به نام کلوپ موزیکال برای فعالیت های هنری 
)موسیقی و نمایش( ایجاد کرد. وزیری به عنوان اولین کسی که اعتدال 
مساوی را در موسیقی سنتی ایرانی ترویج کرد شناخته می شود. ابداعات 
انتقاد  مورد  موسیقی،  آموزش  غربی  روش  ترویج  به  عالقه اش  و  وزیری 
اینکه  در  منتقدان  اما  بوده است،  او  از  پس  و  او  هم عصر  موسیقی دانان 

وزیری تأثیری ماندگار بر موسیقی ایرانی گذاشته هم نظر هستند.

ایرج میرزا در وصف او در منظومه زهره و منوچهر از زبان زهره گفته است:

من کلنل را کلنل کرده ام پنجه او رهزن دل کرده ام نام مجازیش علی النقی 
است نام حقیقیش ابوالموسیقی است.

علینقی وزیری، سرانجام در بامداد روز یکشنبه هجدهم شهریورماه ۱۳۵۸ 
در ۹۳ سالگی در بیمارستان جم تهران چشم از جهان بست و در مقبره 

خانوادگی به خاک سپرده شد.

اکبرزاده، پژمان »سخنی از فعالیت های علی محمد خادم میثاق«

تولد  از  وزیری؛  علینقی  فعالیت های  و  احوال  »شرح  سپنتا  حامدی نژاد، 
)۱۳۰۵ق / ۱۲۶۶ش( تا عزیمت به اروپا )۱۳۳۷ق. ۱۲۹۷ش(« 

فصلنامه موسیقی ماهور )۶۶(: ۱۲۵–۱۳۸
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موسیقی کودک و متدهای آن
تحقیقات نشان داده است ارتباط کودک با موسیقی از پیش از تولد شکل 
موسیقی  به  بارداری  آخر  ماهه  سه  در  مادری  اگر  به طوری که  می گیرد. 

گوش دهد رفتارهای نوزاد تغییر می کند.

درحال حاضر روش ها و متدهای مختلفی برای آشناسازی کودکان برای 
موسیقی مورد استفاده قرار می گیرد که از مهم ترین آنها می توان به “متد 
و“کودای”  دالکروز(،  ژاک  )امیل  متد“یوریتمیک”  ارف(،  )کارل  ارف“ 

)زولتان کودای( و...  نام برد.

مجارستانی  کودای  و  دالکروز سویسی  آلمانی،  ارف  متدهای  در  اگر چه 
تفاوت هایی وجود دارد ولی همه این متد ها تاکید بر یادگیری موسیقی 
در سنین پایین برگزاری کالس دسته جمعی، آوازخوانی گروهی و حرکات 
موسیقایی،  رشد خالقیت  متد ها  این  همه  دارند. هدف  بدن  با  ریتمیک 
کشف توانایی های بالقوه کودکان و رشد هوش و شعور موسیقایی کودک 

می باشد.

تاثیر آموزش موسیقی بر کودکان
دارد.  کودک  زبان  پیشرفت  و  یادگیری  در  توجهی  قابل  تاثیر  موسیقی 
را  کودکان  هوشی  بهره  موسیقی  آموزش  که  داده است  نشان  تحقیقات 
علوم  حوزه  در  تحقیقات  می برد.  باال  را  آنها  تمرکز  و  می دهد  افزایش 
قرار  موسیقی  آموزش  تحت  که  کودکانی  که  داده است  نشان  اعصاب 
افراد برخوردارند. آموزش  از فعالیت عصبی بهتری نسبت به سایر  دارند 
موسیقی به کودکان کمک می کند تا بیاموزند در یک زمان چند کار را 
هم زمان انجام دهند. آموزش موسیقی به کودک در کالس های گروهی که 
با هم نوازی، هم خوانی و بازی های ریتمیک همراه است به رشد خالقیت 

کودک، هماهنگی بهتر با سایرین و انجام کار گروهی کمک می کند. 

موسیقی کودکان در آکادمی ر می
در آکادمی موسیقی ِر می برای آموزش موسیقی به کودکان کالس هایی 

با عنوان music for children  برگزار می شود. 

این کالس ها  به سه گروه سنی زیر تقسیم می شوند:

2 تا 3 سال )Toddler( که کودکان همراه با  یکی از والدین درکالس 
حاضر می شوند.

آموزش موسیقی به 
کودکان 2 تا 7 سال

3 تا ۵ سال )در ۵ ترم ۳ ماهه تشکیل می شود( 

۵ تا 7 سال )در ۳ ترم ۳ ماهه تشکیل می شود( 

پایه  این دوره ها اساسا متد ارف بوده که با توجه به نیاز بچه ها و با بهره گیری 
از دیگر متد ها به روزرسانی شده است. در این  دوره های ۹ ماهه و یک سال و 
نیمه نت های موسیقی به همراه سازهای زایلفون و فلوت به بچه ها آموزش 
داده می شود و بچه ها با نواختن سازهای کوبه ای ساده ریتم را  می شناسند 
صورت  به  موسیقی  تئوری  المان های  همچنین  می دهند.  پرورش  را  آن  و 
این  در طول  داده می شود.  آموزش  کودکان  به  بازی  با  همراه  و  ساده شده 
دوره با معرفی سازهای مختلف به کودک استعداد و عالقه کودکان شناسایی 
شده و با توجه به رفتارشان در کالس و با مشورت با مدرس ساز مناسب هر 

کودک پیشنهاد می شود.

در  والدین  با  همراهی  که  سال   ۳ تا   ۲ کودکان  در کالس  است  ذکر  قابل 
کالس برگزار می شود، کودکان با امنیت خاطر به واسطه حضور مادر یا پدر 
در کالس با مفاهیم اولیه موسیقی آشنا می شوند و با الگوبرداری از والدین 
در حرکات ریتمیک، نوازندگی و آوازخوانی مشارکت می کنند. از طرفی مادر 
و یا پدری که در کالس حضور پیدا می کند با فرآیند آموزش آشنا می شود 
والدین  می شود  کودک  موسیقی  بعدی  دوره های  وارد  کودک  زمانی که  و 

می توانند راحت تر در منزل به تمرینات کودک کمک نمایند.

پیشنهاد به خانواده ها
هنرجویان  دیگر  به  نسبت  گذرانده اند  را  دوره  این  که  کودکانی  آمار  طبق 
در همان گروه سنی پیشرفت بیشتری داشته و تعداد قابل توجهی نواختن 
موسیقی را تا سنین باال ادامه داده اند. لذا مدرسان آکادمی ِر می گذراندن این 
دوره را برای ایجاد عالقه و انگیزه در کودک ضروری دانسته و به خانواده ها 
کالس های  همانند  نیز  را  کودک  آموزش  کالس های  می کنند  پیشنهاد 
آموزش دیگر سازها جدی بگیرند. چرا که در طول این دوره کودک با تمرین 
آماده  خود  اصلی  ساز  نواختن  و  انتخاب  برای  ساده تر  ساختار  با  سازهایی 
شده و هر چه بیشتر در طول دوره برای تمرین وقت بگذارد در آینده زمان 
کمتری برای یادگیری دیگر سازها الزم دارند. کما این که در سن کم عالوه 
بر نواختن چند ساز و شناختن نت ها و تئوری موسیقی تجربه گروه نوازی و 

اجرا در ارکستر کودکان را نیز خواهند داشت. 
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این روزها با توجه به پیشرفت تکنولوژی، اینترنت در همه جا یافت می شود، از گوشی ها و تبلت ها گرفته تا دوربین های عکاسی و مکان های عمومی مثل 
اتوبوس و رستوران و ...

نتیجه این اتفاقات، کوچک ترشدن جهانی است که در آن زندگی می کنیم. همه از حال یکدیگر در این دنیای مجازی باخبر هستند و هیچ اخباری از دسترس 
خارج نیست. کسب و کارهای بزرگ و کوچکی که در این فضا شکل گرفته و رشد کردند نیز بسیاری از فعالیت های ما را آسان تر کرده اند. حال روز جهانی 

اینترنت در سال ۲۰۰۴ برای قدردانی از این تکنولوژی ارتباطی که زندگی همه ما را به هم مرتبط کرده است، شکل گرفت.

بعد از گسترش اینترنت بود که در دنیا تغییرات گسترده ای به وجود آمد و اتفاقات مهمی در ادامه این روند به وقوع پیوست. هم اکنون مردم این توانایی را 
دارند که از هر نقطه ای از جهان ویدیو کنفرانس برگزار کنند و اطالعات بسیار زیادی را بین خود و کامپیوترها رد و بدل نمایند.

ما امروز از اینترنت تقریباً در هر موردی و برای هرچیزی استفاده می کنیم و زندگی بدون اینترنت پرسرعت برای بسیاری از مردم غیرممکن شده است.

تاریخچه شکل گیری اینترنت
آغاز پیدایش اینترنت را می توان دهه ۱۹۶۰ میالدی دانست. دولت آمریکا در آن زمان طرحی به نام آرپا  )ARPA(، مخفف آژانس تحقیق پروژه های 

پیشرفته داشت.

اصل طرح این بود که کامپیوترهای سازمانی بزرگ در هر منطقه، که هر کدام دارای اطالعات زیادی بودند، بتوانند در صورت نیاز به یکدیگر متصل شده 
و اطالعات را برای هم منتقل کنند و یا در صورت ایجاد بستر مناسب اطالعات را در حالت اشتراک قرار دهند.

در همان دوران سیستم هایی به وجود آمده بودند که امکان ارتباط بین کامپیوترهای یک سازمان را از طریق شبکه مختص همان سازمان فراهم می کردند. 
به طوری که کامپیوترهای موجود در بخش ها یا طبقات مختلف به راحتی می توانستند با یکدیگر تبادل اطالعات کرده و امکان ارسال نامه بین بخش های 
مختلف سازمان را فراهم می کردند که اکنون به این سیستم ارسال نامه پست الکترونیک می گویند. اما برای اتصال و ارتباط   دادن این شبکه های کوچک و 
پراکنده که هر کدام به روش و استانداردهای خودشان کار می کردند استاندارهای جدید و مشخصی که همان پروتکل ها هستند توسط کارشناسان وضع شد.

اولین ارتباط بر پایه اینترنت

• در سال ۱۹۶۱ در ۲ ایالت، ۴ کامپیوتر توانستند به راحتی ارتباط برقرار کنند. در این حین نام آرپا، به آرپانت تغییر یافت.	

• تا پایان سال ۱۹۷۹ میالدی، پانزده مکان مختلف به آرپانت متصل شده بودند که نشانه بسیار خوبی برای رشد این تکنولوژی بود.	

• کلمه اینترنت نیز در دسامبر سال ۱۹۷۴ آغاز شد و همه برای توصیف شبکه جهانی از این کلمه استفاده کردند.	
در دهه ۱۹۷۰ میالدی پروتکل های جدیدتری توسط رابرت کان )Robert E. Kahn( و وینت سرف Vint Cerf(( تعریف شد و بر روی بسیاری از 

سیستم عامل تست شد. تا اینکه در سال ۱۹۸۳ اولین شبکه برپایه بسته پروتکل اینترنت )TCP/IP( با جایگزین شدن پروتکل های قدیمی NCP آرپا، 
شروع به کار کرد.

در سال ۱۹۹۱ اینترنت دوباره تغییر پیدا کرد. آن سال یک برنامه نویس سوئدی به  نام تیم برنرز لی، وب جهان گستر )www( را در سال ۱۹۸۹ اختراع کرد 
و سرن – سازمان اروپایی پژوهش درباره ذرات این پروژه را به اطالع همگان رساند.

اینترنتی که تنها فایل ها را از یک مکان به مکان دیگر جا به  جا نمی کرد، بلکه تماما محلی از اطالعات است که هر کسی که از اینترنت استفاده می کند، 
می تواند به آن دسترسی داشته باشد. اینترنتی که ما امروز از آن استفاده می کنیم را برنرز لی به وجود آورده است.

از آن زمان تا کنون اینترنت از بسیاری لحاظ تغییر پیدا کرده است. اینترنت هم اکنون دارای قراردادهای گوناگونی در مورد پروتکل های ارتباطی و شامل 
اطالعات فنی آنها است که به وسیله آنها نوع تبادل اطالعات در سطح شبکه اینترنت تعیین می شود.

جالب است بدانید که حروف L و O اولین حروفی بودند که از طریق اینترنت، بین دو کامپیوتر منتقل شد.

نزدیک  بزرگ  دنیای  این  به  مختلف  ارتباطی  و شبکه های  مودم  انواع  از طریق  ما  بیشتر  نیز  روزها  این 
شده ایم. شاید زندگی بدون اینترنت برای بسیاری از ما دشوار باشد چرا که بسیاری از کسب و کارهای 

بزرگ این روزها بر پایه اینترنت و فضای مجازی شکل گرفته است و نقص در اینترنت می تواند بسیاری 
از فعالیت های تجاری و اقتصادی و … را مختل کند.

حقایقی در مورد اینترنت
 1 میزان داده های گوگل در سال 2010 میالدی

گوگل از اصلی ترین برنامه هایی است که با اتصال به اینترنت می توان از آن استفاده 
نمود که این روزها بسیار شناخته شده است و حداقل هر یک از ما یک جستجوی 

کوتاه را نیز شاید در آن داشته باشیم تا به سواالتی که در ذهن داریم پاسخ دهیم!

اما گوگل اخیرا اعالم کرد که در ۲۰۱۰ میالدی حدود ۵ میلیون ترابایت داده 
در صفحات آن ثبت شده بود و از شگفت انگیزترین واقعیت هایی که گوگل 
از آن پرده نمایی نمود، این بود که تنها %۰.۰۰۴ محتوایی که در گوگل 

منتشر می شوند، در اینترنت نشان داده می شوند!

با این حال طبق آخرین گزارشات انجام شده در ۱۴ اکتبر سال ۲۰۱۸ میالدی 
حدودا ۴.۴۶ میلیارد صفحه در گوگل تخمین زده شده است که این بسیار زیاد و 

عظیم می باشد.

2 تعداد وب سایت های ثبت شده در 1۸ اکتبر 201۸

اکتبر   ۱۸ در  گوگل  تخمین  طبق 
سال ۲۰۱۸ میالدی، گفته شد که حدودا بیش از 

۱.۹ میلیارد وب سایت در اینترنت وجود دارد که 
در میان این وب سایت ها ۷۵.۸ میلیون آنها مجهز 

همچنین  هستند.  وردپرس  کاربری  محیط  به 
منتشر  گوگل  در  پست  میلیون   ۵ از  بیش  روزانه 

می شوند.

3 آمار روزانه انتشار تصاویر در اینستاگرام!

طبق گزارشات انجام شده روزانه بیش از ۹۵ میلیون عکس در اینستاگرام انتشار داده می شوند 
که در میان این تصاویر %۷۰ آنها دیده نمی شوند.

4 تعداد کاربران آنالین اینترنت!

ILS یا سازمان کنترل اینترنت در اکتبر ماه ۲۰۱۸ وضعیت کاربران آنالین را چک کرد که تعداد کاربران 
آنالین برابر بود با »۴.۰۴۵.۴۲۱.۸۹۵« که این نشان دهنده آنالین بودن ۴ میلیارد انسان از حدودا ۸ میلیارد 

به مناسبت روز جهانی اینترنت

اینترنت چگونه شکل گرفت؟
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انتظار می رود این میزان در سال ۲۰۲۰  انسان روی کره زمین می باشد و 
بسیار بیشتر شود.

۵ آمار هک شدن وب سایت ها به صورت روزانه!

هستند،  آن  شاهد  گوگل  کاربران  از  برخی  که  مشکالتی  بزرگ ترین  از 
آخرین  طبق  که  می باشد  سودجو  افراد  برخی  توسط  سایت ها  هک شدن 
از ۸۵۰۰۰ وب سایت که  بیش  روزانه  انجام شده، گفته شد که  گزارشات 

مجهز به جومال و وردپرس هستند، هک می شوند!

۶ آمار ثبت دامنه در ساعت!

هر وب سایتی دارای نام و 
دامنه خودش می باشد 
برای  قدم  اولین  که 
ساخت وب سایت 
که  می باشد 
آخرین  طبق 
رشات  گزا
م  نجا ا

شده، 
هر ساعت ۵۰۰۰ دامنه، هر روز ۱۲۰ هزار و هر سال چیزی 

بیشتر از ۴۳ میلیون دامنه در گوگل ثبت می شود که در میان 
این دامنه ها تنها %۲۵ آنها فعالیت زیادی دارند و مابقی هیچ 

فعالیتی ندارند!

7 اولین ایمیلی که ارسال شد!

از مهم ترین برنامه هایی که گوگل برای کاربران خودش فراهم ساخته است و 
هر کاربری می تواند به راحتی تمام از آن استفاده نماید، ایمیل یا همان نامه 
الکترونیکی می باشد که اولین ایمیل توسط “Ray tomlinson“ در سال 
۱۹۷۱ میالدی ارسال شد که از نماد «@» برای این استفاده نمود که نشان 

دهد نامه توسط یک کاربر انسان نوشته شده است و نه یک ربات!

۸ آمار روزانه ارسال ایمیل در روز!

به  روز  در  ایمیل  میلیارد   ۲۵۰ از  بیش  روزانه  شده  انجام  گزارشات  طبق 
کاربران متعددی ارسال می شود که تمام این نامه ها توسط اشخاص ارسال 
نمی شود و تنها ۲۰ درصد آنها توسط انسان ها انجام می شوند و مابقی آن 
یعنی ۲۰۰ میلیارد ایمیل، نامه های تبلیغاتی هستند که به صورت خودکار 
به  الزم  حال  این  با  می شوند.  ارسال  شده  ساخته  ربات های  از  استفاده  با 
ذکر است که اولین ایمیل تبلیغاتی در سال ۱۹۷۸ میالدی توسط شرکت 

“Digital Equipment Corporation” ارسال شد!

۹ اولین وب سایت جهان کدام سایت می باشد؟!

سایت  یک  که  می باشد   ”info.cern.ch“ نام  به  جهان  وب سایت  اولین 
HTML می باشد و هم اکنون هم پابرجاست و می توانید وارد آن شوید.

10 آمار وحشتناک بارگذاری ویدیو در یوتیوب!

تا اینکه شما به این قسمت از مطلب رسیدید، بیش از ۲۸۰۰ ساعت ویدیو 
دقیقه  هر  در  کلی  به طور  بارگذاری شده است!  یوتیوب  روی سرورهای  بر 
بیش از ۴۰۰ ساعت ویدیو در یوتیوب آپلود می شود که این آمار بسیار زیاد 
و باورنکردنی می باشد که هر ماه بیش از یک میلیارد نفر از این وب سایت 

استفاده می کنند.

IOS 11 آمار برنامه های ساخته شده برای اندروید و

 IOS و  اندروید  فروشگاه های  در  برنامه  میلیون   ۴.۹ از  بیش  کلی  به طور 
وجود دارد که طبق گزارشات انجام شده کاربران گوگل پلی در سال ۲۰۱۶ 
میالدی بیش از ۷۵ میلیارد برنامه و کاربران اپ استور بیش از ۲۵ میلیارد 

بار دانلود داشته اند.

12 سایت هایی که دارای باالترین رنک می باشد!

گوگل از شناخته شده ترین سایت هایی که است که در آن دنیایی از محتواها 
و داده ها وجود دارد که به همین دلیل گوگل دارای بیشترین 
بزرگ  داراست. ۳ سایت  را  رنک در میان سایت های دیگر 

جهان از لحاظ رتبه عبارتند از؛

گوگل

یوتیوب

فیس بوک

13 میزان آنالین بودن کاربران اینترنت در طول روز!

اعالم  ساعت   ۱۰ از  بیش  روز  طول  در  آنالین  کاربران  میانیگین  میزان 
شده است که این میزان در سال های آینده چندین برابر خواهد شد و علت 
آن هم عرضه میزان زیادی از گجت ها می باشد که بیشترین میزان از این ۱۰ 

ساعت در گوگل صرف می شود.

https://a4baz.com/                     http://namnak.com/

https://a4baz.com/blog/how-was-the-world-internet-day.html
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سفرهای بین ستاره ای و سیاره ای؛ ایجاد تمدن انسانی در فضا از رویا تا واقعیت )۳( 
ماشین وارپ

ماشین وارپ یا موتور وارپ )Warp drive(، می تواند یک سفینه  فضایی 
کند.  منتقل  نور  سرعت  از  بیشتر  سرعتی  با  را  فوتبال  زمین  به  شکل 
تکنولوژی ماشین وارپ، نوعی تکنولوژی است که سرعت حرکتش بیشتر 
از نور، است. یک پیچ و تاب دهنده  فضا یا ماشین وارپ بر پایه  این اصل کار 
می کند که شما می توانید در هر سرعتی فضا را منبسط و منقبض کنید. 
وارپ درایو، اولین  بار به  وسیله  میگوئل آلکوبیر فیزیکدان مکزیکی در 
سال ۱۹۹۴ پیشنهاد شد. ماشین وارپ توپولوژی فضا را تغییر نمی دهد و 
به ابرفضا وارد نمی شود، این ماشین فضای مقابل شما را منقبض می کند 

و فضای پشت سر شما را گسترش می دهد.

استوانه  اونیل؛ پایه گذاری تمدن انسانی در فضا
زمین  مدار  بیاندازیم  نگاهی  آن  به  بتوانیم  که  جایگاهی  نخستین  شاید 
اولین  از  داریم.  آن  در  اقامت  برای  طوالنی  تجربه ای  که  جایی  باشد. 
در  و  ساختیم  زمین  مدار  در  کوچکی  پایگاه های  ما  فضا،  عصر  روزهای 
نهایت، اکنون به پروژه  ایستگاه بین المللی فضایی رسیده ایم. آزمایشگاهی 
مداری که تنها ۳۷۰ کیلومتر از سطح زمین فاصله دارد و میزبان چند 
فضانورد است که طوالنی ترین مدت اقامتشان در این ایستگاه به یک سال 
می رسد. این ایستگاه در شرایط فعلی، عمری محدود دارد و برای تأمین 

مواد الزم برای بقای خود و دفع ضایعاتش، وابسته به زمین است.

انرژی،  و  غذا  تولید  اونیل، کارخانه های  استوانه   طبقه های  در 
بازیافت و حلقه  های مصنوعی زمین قرار دارد

اگر قرار باشد روزی بخشی از مردم به مدار زمین مهاجرت کنند به فکر 
ایستگاه نباشید؛ ما باید شهرهایی در مدار زمین بسازیم. ایده ساخت چنین 
شهرک هایی باید فراتر از ساختار ایستگاه ها، حتی هتل های فضایی باشد 
که همین االن درباره اش بحث می شود. یکی از نیازهای چنین ساختاری، 
احتماال تأمین گرانش مصنوعی آن است. ایستگاه های که کمک می کنند 
کمی از تاثیرات عدم حضور گرانش کاسته شود. اما در بهترین شرایط، باز 
همچنین سازه  مستقلی نمی تواند از تعدا باالیی از جمعیت پشتیبانی کند.

برای اینکه افراد زیادی از مردم را برای زندگی در چنین ساختاری جای 
دهیم، به طوری که هم بخشی از منابع را تأمین کنیم و هم از زمین به 
که آرتورسی  دارد  وجود  ایده ای  ببریم،  بهره  حیات  حامی  نوعی   عنوان 

ما،  دوران  بزرگ  آینده نگر  و  برجسته  تخیلی  نویسنده   و  ایده پرداز  کالرک، 
نهایی(  اودیسه   :۳۰۰۱( نام  به  اودیسه خود  مجموعه  از  قسمت  در آخرین 
در  توانسته ایم  ما  آن،  در  که  کنید  فکر  جهانی  کرده است. به  ترسیمش 
نقاط  در  آسانسورها،  این  اصلی  پایه های  بسازیم.  فضایی  آن آسانسورهای 
مدار  تا  عظیم  برج هایی  قالب  و در  دارند،  قرار  زمین  استوای  روی  مختلف 

زمین ثابت، ادامه یافته اند.

پایگاهی  به  اتصال  به  جای  ثابت،  زمین  کالرک یا  در مدار  آسانسورها  این 
کوچک، به بخشی از یک سازه  عظیم وصل می شوند که به شکل ابرحلقه ای 
غول آسا زمین را در برگرفته است. در طبقات بی شمار این برج ها، کارخانه های 
زمین،  مصنوعی  حلقه  متعدد  طبقات  در  و  بازیافت  و  انرژی  و  غذا  تولید 
زیستگاه کنترل شده ای برای انسان های آینده قرار دارد. آنها در حالی نزدیک 
زمین فرسوده هستند، که به حیاتشان در فضا ادامه می دهند و همزمان از 
منابع زمین و منابع فضایی به  خصوص منابع سیارک ها و سیاره ها و اقمار 

استفاده می کنند. 

جرارد کیچن اونیل )Gerard Kitchen ONeill(، فیزیکدان و فعال در 
زمینه هوافضا بود. اونیل به  عنوان عضوی از هیئت علمی دانشگاه پرینستون، 
وسیله ای را به نام حلقه  ذخیره سازی ذره برای آزمایش های فیزیکی با انرژی 
باال، اختراع کرد. بعدها، او پرتاب کننده  مغناطیسی را که نامش محرک جرم 
بود، اختراع کرد. در سال ۱۹۷۰، طرحی را برای ساختن شهرک های انسانی 
در فضا که شامل طراحی محل سکونت نیز می شد و به سیلندر اونیل معروف 
این مؤسسه  تأسیس کرد.  را  داد. وی مؤسسه  مطالعات فضایی  ارائه  است، 
فضا  به  مهاجرت  و  فضایی  لوازم  ساخت  درباره  پژوهش  به  را  خود  بودجه  
اختصاص داده بود. جرارد اونیل روزگاری به برنامه  فضایی آپولو عالقمند بود 
و حتی به  عنوان فضانورد برای مشارکت در این پروژه نیز درخواست داده بود. 

در یک سازه  مصنوعی عظیم چگونه و به چه  صورت می توان شرایط 
زندگی تمدن بشری را فراهم کرد؟

گرچه او به این هدف دست نیافت اما از پژوهش در علوم فضایی دست بر 
نداشت. او در سمیناری که در سال ۱۹۶۹ در دانشگاه برگزار کرد بذر اولیه  
ایده  هدف از سفرهای فضایی را در کالس با دانشجویانش طرح کرد و پرسید: 
آیا سطح یک سیاره به راستی بهترین گزینه برای یک تمدن با تکنولوژی 
بسط یابنده است؟ اگر سطح سیاره های جایگزین زمین؛ گزینه مناسبی برای 
انتقال تمدن زمینی نباشد؛ پس کجا بایدکلونی  انسانی را پایه گذاری کرد؟ 
در یک سازه  مصنوعی عظیم؛ چگونه و به چه  صورت می توان شرایط زندگی 

وسیله ای  فضایی  آسانسور  کرد؟   فراهم  سازه ای  در چنین  را  بشری  تمدن 
خیالی است که برای انتقال ماده از سطح یک جرم آسمانی به فضا طراحی 
شده  است. برای این وسیله طرح های بسیاری تصور شده است که همه  آنها 
به  جای  ثابت  ساختاری  امتداد  در  ازطریق حرکت  فضا  به  مسافرت  شامل 

استفاده از موشک های فضایی است.

طرح کلی این وسیله اغلب به سازه ای مربوط می شود که از روی سطح زمین، 
در نزدیکی یا روی استوا، تا مدار پیرامون زمین و فضای بی وزنی امتداد داشته 
باشد. ایده  آسانسور فضایی نخستین بار توسط کنستانتین تسیولکوفسکی در 
سال ۱۸۹۵ مطرح شد، زمانی که او صحبت از ماشینی تخیلی به اسم  )برج 
تسیولکوفسکی( کرد که از سطح زمین تا مدار زمین امتداد داشت. ایده هایی 
دارای  سازه ای  وجود  بر  بیشتر  می شود  مطرح  طرح  این  درباره  اخیرا  که 

قابلیت انبساط )برای نمونه یک ریسمان دارای قابلیت انعطاف( تاکید می کند 
که از مدار زمین تا سطح آن کشیده شده باشد. این سازه، به همان شکلی 
که تارهای یک گیتار کشیده شده اند و محکم اند، بین زمین و فضا امتداد 
پیدا می کند. به آسانسور فضایی گاهی اسامی دیگری مانند پل فضایی، باالبر 
فضایی، نردبان فضایی، قالب آسمان، برج مداری و آسانسور مداری نیز نسبت 
داده می شود. جرارد اونیل در سال ۱۹۷۰ با نوشتن مقاله ای با عنوان کلونی 

انسانی در فضا نتایج پژوهش خود را منتشر کرد.

اگرچه چند سالی طول کشید تا مقاله او در یک ژورنال تخصصی منتشر شود. 
او سه طرح پایه ای معرفی کرد که به جزیره معروف شدند. جزیره  ۱ شامل 
یک گوی چرخان با قطر ۵۱۲ متر بود که مردم در ناحیه  استوایی آن زندگی 
کنند؛ جایی که نیروی حاصل از چرخش کره، گرانش زمین را شبیه سازی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Warp_drive
https://en.wikipedia.org/wiki/3001:_The_Final_Odyssey
https://en.wikipedia.org/wiki/3001:_The_Final_Odyssey
https://en.wikipedia.org/wiki/Gerard_K._O%27Neill
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کند. جزیره  ۲ با قطر ۱۶۰۰ متر دو برابر جزیره  ۱ است؛ چیزی که امروزه 
به سیلندر اونیل مشهور است. اما جزیره  ۳، دو سیلندر بزرگ با قطر هر 
کدام ۸ کیلومتر و طول ۳۲ کیلومتر است. برای شبیه سازی گرانش زمین 

این سیلندر باید ۲۸ بار در ساعت حول محور خود بچرخد.

سطح  بر  آزاد  دریای  هوای  فشار  نصف  با  هوایی،  با  نیز  سیلندر  داخل 
زمین پر شده است. سازگاری با این شرایط در آغاز برای ساکنان این خانه  
عادت خواهند  آن  به  تدریج  به  اما همه  بود  بسیار سخت خواهد  جدید 
این است که در  این فشار هوا  با  کرد. دلیل تنظیم فشار داخل سیلندر 
ضخامت جداره  سیلندر با این روش کاهش می یابد. همچنین این میزان 
هوا برای محافظت ساکنان سیلندر از تشعشعات کیهانی کافی است. نور 
الزم سیلندر از انعکاس نور بیرون توسط آینه های بزرگ تأمین و شب و 

روز نیز با تنظیم آینه ها به  صورت مصنوعی شبیه سازی می شود.

پایدار ترین نقاط برای استقرار این خانه  جدید انسان جایی است 
که از دید اونیل نقاط الگرانژ نامیده می شود

پیش از هر چیز فراموش نکنیم سیلندر اونیل قرار نیست مانند ایستگاه 
فضایی بین المللی به دور زمین در گردش باشد. جو رقیق اطراف زمین؛ 
تصحیح  برای  و  می دهد  قرار  تحت الشعاع  را  سیلندر  موقعیت  و  حرکت 
موقعیت سیلندر باید انرژی صرف کرد. پایدار ترین نقاط برای استقرار این 
خانه  جدید انسان جایی است که از دید اونیل نقاط الگرانژ نامیده می شود 
L۴ و L۵ در مدار ماه به دور زمین دقیقا جایی است که می توان تمدن 
جدید انسانی را در آن پایه گذاری کرد. مسئله  مهم در طرح اونیل؛ تأمین 
اینجا  پرسش  بود.  فضا  در  عظیم  سازه   این  بنای  برای  نیاز  مورد  ماده  
است این حجم عظیم از ماده چگونه می تواند به فضا منتقل شود؟ اونیل 
از ماه به  دست آورد. به نظر  پیشنهاد کرد که این ماده  خام را می توان 
اونیل به  دلیل نیروی گرانش پایین ماه )در مقایسه با زمین( می توان ابتدا 
 L۵ و L۴ در ماه تاسیساتی به راه انداخت و از آنجا مواد خام اولیه را به
فرستاد. اونیل حتی در پایان دهه  ۷۰ میالدی پروتوتایپ اولیه این طرح را 
نیز توسعه داد و معرفی کرد. او حتی قصد داشت طرح خود را به گونه ای 
باال  نیازی به صرف هزینه های  انتقال ماده به فضا  برای  توسعه دهد که 

برای ساخت موشک نباشد.

ایده های  اینکه پژوهش های  بدون  درگذشت؛   ۱۹۹۲ سال  در  اونیل 
برای  که  است  طرحی  اونیل  سیلندر  ببیند.  چشم  به  را  بلندپروازانه اش 
انسان امروز به  آیندگان نوشته شده است و الاقل نیاز بشر امروز نیست. 
 رغم آنکه با تمام قوا به نابودی منابع زمین مشغول است اما هرگز این نیاز 
را حس نکرده است که باید به  زودی به فکر ترک زمین و پایه گذاری یک 
خانه جدید در فضا باشد. شاید آنچه که فیزیکدان اونیل مطرح کرده بود و 
به نظر ایده ای فانتزی می رسید روزی نیاز اساسی بشری باشد و آیندگان 
مجبور شوند، طرح او را از صندوقچه  تاریخ بیرون بکشند و با جدیت آن 
را توسعه دهند و اجرایی کنند. ایده  فوق العاده درخشانی که متاسفانه در 

چشم انداز کوتاه مدت نمی گنجد.

تمدن نوع یک
می کند.  تمدن صحبت  نوع   ۴ موازی از  کتاب جهان های  میچیوکاکو در 
آینده،  فناوری های  تصویرکشیدن  به  برای  دانشمندان  اوقات  گاهی 
تمدن های هزاران تا میلیون ها سال پس از ما را براساس مصرف انرژی و 

قوانین ترمودینامیک تقسیم بندی می کنند. فیزیکدانان برای یافتن نشانه هایی 
بلکه در جستجوی  نیستند،  به  دنبال مردان سبز رنگ  از حیات هوشمند، 

تمدن هایی با انرژی های خروجی نوع ۱، ۲ و ۳ هستند. این طبقه بندی در 
طبقه بندی  با  کارداشف  نیکوالی  روسی،  فیزیکدان  به  وسیله    ۱۹۶۰ دهه  

عالیم رادیویی تمدن های ممکن ارائه شد.

هنوز  ما  زیرا  است.  خطرناک  بسیار  یک  نوع  به  صفر  نوع  تمدن  از  گذار 
جهات  برخی  از  داریم.  همراه  خود  با  را  جنگل  دوره   از  ناشی  وحشیگری 
پیشرفت تمدن ما در حقیقت مسابقه با زمان است. از یک طرف حرکت به 
 سوی تمدن نوع یک ممکن است به ما نوید دوره ای بی مانند از شکوفایی و 
صلح را بدهد. از طرف دیگر، نیروهای آنتروپی ممکن است منجر به نابودی 
ما شود. شاید در فضا تمدن های پیشرفته فراوانی وجود داشته باشد اما آنها 
عالقه کمی به جامعه ابتدایی نوع ۰٫۷ ما نشان می دهند. شاید آنها به  دلیل 
جنگ و دستیابی به تمدن نوع یک از بین رفته و مرده اند. به  طور کلی تمدن 
نوع یک، تمدنی است که از انرژی ستاره ای استفاده می کند. مصرف انرژی 

این نوع تمدن را می توان به دقت اندازه گیری کرد.

تمدن نوع یک می تواند انرژی دریافتی از ستاره  خود را، یعنی 10^1۶ 
وات، مورد استفاده قرار دهد

آنها قادر هستند انرژی دریافتی از ستاره  خود را، یعنی ۱۰^۱۶ وات، مورد 
قادر هستند  احتماال  انرژی ستاره ای  این  از  استفاده  با  قرار دهند.  استفاده 
توفان ها  مسیر حرکت  ببخشند،  بهبود  کنند،  کنترل  را  آب  و  هوا  وضعیت 
کاهش  با  آینده  کنند. در  بنا  اقیانوس  روی  را  شهرهایی  یا  دهند  تغییر  را 
مجتمع های  ساخت  شاهد  روزی  است  ممکن  فضایی  سفر  هزینه های 
فضایی روی سطح مریخ باشیم. در این زمان برخی دانشمندان مکانیزم های 
مبتکرانه ای را پیشنهاد کرده اند تا مریخ را هرچه بیشتر به زمین شبیه سازند. 
مثال از طریق منحرف کردن یک دنباله دار و تبخیرشدن آن در اتمسفر مریخ، 
می توان به جو مریخ آب اضافه کرد. برخی دیگر طرحی را پیشنهاد کرده اند 
که در آن گاز متان را به اتمسفر مریخ تزریق می شود تا یک اثر گلخانه ای 

مصنوعی روی سطح سیاره  سرخ ایجاد کنند.

به این ترتیب دما باال می رود و الیه  یخی زیر سطح مریخ آب می شود و برای 
بر سطح آن آب جاری  و  پرآب  از میلیاردها سال دریاچه ها  اولین  بار پس 
می شود. برخی دیگر تدابیر شدیدتر و خطرناکتری را اندیشیده اند، مثالنفجار 
یک کالهک هسته ای )پیشنهاد ایالن ماسک( زیر سطح یخ برای آب کردن 

ایجاد  آن، که می تواند خطراتی را برای ساکنین آینده مجتمع های فضایی 
کند. به احتمال زیاد تمدن نوع یک، ساخت مجتمع های فضایی را در اولویت 
خود قرار خواهد داد. اما برای مأموریت های دوردست بین سیاره ای، تهیه یک 
موتور خورشیدی یا یونی احتماال شکل جدیدی از نیروی محرکه برای سفر 

بین ستارگان خواهد بود.

سرانجام تمدن نوع یک ممکن است ردیاب های آزمایشگاهی را به ستارگان 
نوری  سال  صدها  حدود  در  دورتر  فواصل  به  بخواهد  اگر  بفرستد،  نزدیک 
دست یابند، مجبور خواهند بود شکل های دیگری از نیروی محرکه را بیابند. 
یک راه  حل می تواند ساخت یک رم جت هسته ای باشد، موشکی که هیدروژن 
را از فضای بین ستاره ای استخراج کند و با همجوشی هسته ای از آن انرژی 
گیرد. به این ترتیب مقدار نامحدودی انرژی در طول فرایند آزاد می شود. در 

بهترین حالت این فناوری در یک قرن آینده قابل دسترسی است.

تمدن نوع دو
تمدن نوع دو، انرژی سیاره ای را به  طور کامل مصرف می کند و انرژی ستاره 
کاملی را، تقریبا در حدود ۱۰^۲۶ وات، به کنترل خود درآورده است. آنها 
قادر هستند تمام انرژی خارج شده از ستاره  خود را مصرف کنند. همچنین 
ممکن است بتوانند با تحت کنترل درآوردن شعله های خورشیدی، ستارگان 
یک  انرژی  برداشت  به  قادر  که  دو  نوع  کنند. تمدن  مشتعل  نیز  را  دیگر 

ستاره  کامل است، باید شبیه اتحادیه سیارات پیشتازان فضا باشد، البته بدون 
ماشین وارپ. آنها بخش کوچکی از کهکشان راه شیری را تحت تسلط خود 
در می آورند و می توانند ستارگان را شعله ور سازند. به این ترتیب در وضعیت 

تمدن نوع دو قرار می گیرند. 

تمدن نوع دو، ممکن است برخی از سیاره های منظومه  شمسی خود 
را تحت تسلط در بیاورد

استفاده  برای  دو  نوع  تمدن  که  کرده است  تصور  گونه  این  دیسون  فریمن 
کامل انرژی خروجی خورشید، می تواند کره ای عظیم به دور خورشید بسازد 
تا پرتوهای آن را به  طور کامل جذب کند. به  عنوان مثال این تمدن ممکن 
است سیاره ای در ابعاد مشتری بسازد و جرم آن را در کره ای دور خورشید 
می شود  گرم  درنهایت  کره  ترمودینامیک،  دوم  براساس قانون  کند.  توزیع 
قابل رویت  تابش فروسرخ معینی گسیل خواهد کرد که در فضا  از خود،  و 
است. جان جاگاکو، از انیستیوی پژوهش های تمدن در ژاپن، و همکارانش 
آسمان ها را تا فاصله  ۸۰ سال نوری جست وجو کرده اند تا چنین تمدن هایی 
فروسرخ  تابش های  این  وجود  بر  دلیل  شاهدی  هیچ   کنون  تا  و  بیابند  را 

نیافته اند.

تمدن نوع دو، ممکن است برخی از سیارات منظومه  شمسی خود را تحت 
تسلط در بیاورد و حتی سفرهای بین ستاره ای را شروع کرده باشد. به  دلیل 
منابع گسترده ای که در دسترس تمدن نوع دو قرار دارد، احتمال دارد که 
ضدماده- مثل پیشرانه   را  محرکه  نیروی  از  عجیبی  شکل های  بتوانند  آنها 
ماده برای سفینه های فضایی خود تهیه کنند تا سفرهای نزدیک به سرعت 
نور را امکان پذیر سازند. در اصل این شکل از انرژی بازده ۱۰۰ درصد دارد. 
این نیز از نظر آزمایشگاهی امکان پذیر است ولی برای تمدن نوع یک بسیار 

پرهزینه و گران قیمت است.

خیال پردازی  دو  نوع  تمدن  عملکرد  چگونگی  مورد  در  می توانیم  تنها  ما 
اختالفات  بتوانیم  تا  است  الزم  زمان  سال  هزاران  این  حال  با  کنیم. 
دو  نوع  تمدن  کنیم.  را طبقه بندی  انرژی  و  منابع  دارایی ها،  بر سر  موجود 
نظر  از  شناخته شده ای  چیز  هیچ  زیاد  احتمال  به  است.  جاودانه  احتماال 
ساکنین  با حماقت خود  مگر  ببرد،  بین  از  را  تمدنی  نمی تواند چنین  علم 
را  یخبندان  عصر  کرد،  منحرف  می توان  آن. شهاب سنگ ها و دنباله دارها را 
تهدید  حتی  و  انداخت  تعویق  به  هوایی  و  آب  الگوهای  تغییر  با  می توان 
ناشی از یک انفجار ابرنواختری نزدیک را می توان تنها ازطریق ترک سیاره و 

منتقل کردن تمدن از سر راه برداشت.

https://www.zoomit.ir/

ادامه دارد ...

https://www.zoomit.ir/2019/1/13/311612/paralell-universe-multiverse-concept/
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به  لباس پوشاندن  بازی  ارتباطی دارد؟ احتماال شما هم  رایانه ای چه  بازی های  با  مد و فشن 
شخصیت های مجازی را در بازی های کوچک روی تلفن همراه را تجربه کرده اید اما در حال 
حاضر دنیای مد و بازی های رایانه ای گام هایی فراتر از این سطح برداشته اند و به نظر می رسد 
که آینده ای متفاوت برای این دو صنعت بزرگ، پیش رو است. اما ارتباط بین فشن با بازی های 

رایانه ای چطور شکل می گیرد و چطور می تواند توسعه پیدا کند؟

تامی هیلفیگر و یک نوآوری هوشمندانه
برند  همه  هیلفیگر Tommy Hilfiger که  تامی  برند  موسس  و  طراح  هیلفیگر  تامی 
با طرح قرمز و آبی روی لباس ها و اکسسوری هایش می شناسند، مجموعه جدید خود  او را 
و  لباس ها  شامل  مجموعه  این  کرده است.  معرفی   Tommy Jeans Xplore نام  با  را 
اکسسوری هایی است که به یک چیپ الکترونیکی مجهز شده و به اصطالح، هوشمندسازی 
تامی  به ذهن  رایانه ای  بازی های  از صنعت  این طراحی  ایده  بدانید که  شده اند. جالب است 
هیلفیگر رسیده است و ارتباط بین کاربر و بازی رایانه ای که بر اساس پاداش و چالش برقرار 
شده است مبنایی بر طراحی یک سیستم هوشمند جدید در لباس ها بوده است. در این لباس ها 
کاربر )یعنی کسی که لباس را به تن دارد( می تواند از طریق بلوتوث به این سیستم هوشمند 
متصل شده و با بازی کردن، امتیاز کسب کند و این امتیازها را برای تخفیف محصوالت برند، 

کارت هدیه و حتی بلیط نمایش های مد صرف کند.

ارتباط فشن با بازی های رایانه ای
این ایده یکی از جدیدترین و مبتکرانه ترین ایده هایی است که در دنیای تجارت مد و بر اساس 
ارتباط فشن با بازی های رایانه ای شکل گرفته است و از نظر بازاریابی می تواند مزایای زیادی 
فعاالن صنعت  از  یکی  کووال  نیک  شود.  منجر  برند  به  مشتریان  وفاداری  به  و  باشد  داشته 
تکنولوژی است که در حال حاضر مدیریت بخش مهندسی شرکت DMarket را بر عهده 
دارد، یک بازار مبتنی بر بالک چین که در آن می توان آیتم های مربوط به بازی ها را خریداری 
کرد و با استفاده از آن، گیمرها و تولیدکنندگان بازی های رایانه ای می توانند از طریق خرید و 
فروش آیتم های مجازی کسب درآمد داشته باشند. کووال معتقد است که فرصت های پیش رو 

در ارتباط فشن با بازی های رایانه ای چیزی بسیار فراتر از تکنولوژی است.

انکار و چشم پوشی نیست که صنعت مد و بازی های رایانه ای به طور  کووال می گوید: “قابل 
برای هر دو  ارتباط  این  با در نظر گرفتن سودی که  فزاینده ای در حال همکاری هستند و 
صنعت دارد در سال های آینده نیز شاهد توسعه و افزایش آن خواهیم بود. همکاری فشن با 
بازی های رایانه ای از یک طرف می تواند باعث محبوب ترشدن بازی های رایانه ای شود و افرادی 
را که اهل این کار نبوده اند به بازی کردن سوق دهد، از طرف دیگر ارتباط فشن با بازی های 
رایانه ای به طراحان این امکان را می دهد که عناصر بازی ها را در لباس ها به کار ببرند و به 
فروش بیشتر آنها کمک کنند. به این ترتیب تمام ۲.۳ میلیارد نفری که هر روز بازی رایانه ای 
انجام می دهند در معرض تبلیغات مد و فشن قرار می گیرند و بازار لباس ها مشتریان بیشتری 

پیدا می کند.”

مزایای ارتباط دوگانه فشن با بازی های رایانه ای
این  در  که  نیست  تالشی  رایانه ای اولین  بازی های  با  ارتباط فشن  زمینه  در  هیلفیگر  ابداع 
زمینه انجام شده است، چند سال قبل برند لویی ویتون نیز البته به روش غیرمستقیم تری به 
دنیای بازی های رایانه ای نقبی زد و از یک شخصیت مجازی در بازی Final Fantasy برای 
تبلیغ محصوالتش استفاده کرد. البته یک برند سوئدی به نام DRKN هم وجود دارد که به 

طور خاص و مستقیم از بازی های رایانه ای برای طراحی 
محصوالتش الهام می گیرد. کووال معتقد است که ارتباطات 

رایانه ای  بازی های  با  بین فشن  زیادی  و چیزهای مشترک 
وجود دارد به خصوص وقتی در مورد آیتم های بازی صحبت 

می کنیم. آیتم های بازی محصوالتی مجازی هستند که گیمرها 
برای ادامه بازی تهیه می کنند و فقط در دنیای مجازی آن بازی 

وجود دارند.

در  همچنین  و  فشن  و  مد  دنیای  “در  می گوید:  کووال 
دنیای مجازی اشیای موجود در بازی ها بیشتر مواقع، 

است.  خودنمایی  و  ثروت  نشان دادن  کاربر،  هدف 
مثال مردم ۶۰ هزار دالر برای خرید یک کیف 

یک  که  حالی  در  می کنند  هزینه  هرمس 
مقدار  همین  است  ممکن  واقعی  گیمر 
جادویی  زره  یک  خرید  برای  را  پول 

عالقه اش  مورد  بازی  در  فقط  که  بپردازد 
عالقه  این  گفت  می توان  پس  دارد.  کاربرد 

در  هم  مکنت  و  ثروت  نشان دادن  هوس  و 
وجود  مجازی  دنیای  در  هم  و  واقعی  دنیای 

و  ایده ها  جرقه  می تواند  مساله  همین  دارد.” 
مد  لوازم  خریداران  هم  که  باشد  تکنیک هایی 

به  را  گیمرها  هم  و  دارد  نگه  بازار  در  را  فشن  و 
در  که  تکنیک ها  این  کند.  متعهدتر  بازی کردن 

DMarket مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از:

بازخورد سریع: ما در جامعه ای زندگی می کنیم که به دنبال نتیجه سریع 
و بازخورد سریع تر است و این ارتباط پاسخ مشتریان را سریع تر می کند.

شفافیت: در دنیای بازی ها، کاربر باید به تمام داده هایش دسترسی داشته 
باشد و بداند که دقیقا در کجا و کدام مرحله قرار دارد چون این مساله رفتار 

و اهداف او را در ادامه بازی تعیین می کند.

اهداف: هر تجربه بازی به هدف نیاز دارد و همین هدف است که کاربر را به 
چالش می کشد و او را برای تعامل آماده می کند.

نشان ها: نشان ها شبیه الیک ها در اینستاگرام هستند و نشان می دهند که 
هر کاربرد چقدر مهارت دارد.

جوامع ارتباطی: جامعه به محلی گفته می شود که در آن اشیای مجازی و 
غیرفیزیکی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

ارتقاء سطح: سطح شما موقعیت شما را در جامعه نشان می دهد و وقتی 
به دست می آورید سطح  امتیاز جدیدی  یا  شما یک نشان کسب می کنید 

شما نیز ارتقاء می یابد.

رقابت: همه دوست دارند برنده باشند و هدف از بازی هم همین است. اما 
اگر نتایج شما با کاربران دیگر مقایسه شود این بازی جذاب تر خواهد بود.

به معنای  این  و  بازی ها، چندنفره هستند  از  همکاری: این روزها بسیاری 
همکاری افراد با یکدیگر برای حل مشکالت و رسیدن به هدف خاص است.

به  می توانند  که  هستند  اندازه گیری  قابل  چیزهایی  امتیازات: امتیازها 

پیوند مد و فشن با بازی های رایانه ای

مجازی  اشیای 
و  شوند  تبدیل 

شما از آنها استفاده 
کنید.

نتیجه گیری
که  است  معتقد  کووال 

با  بین فشن  ارتباط  در  ما 
نقاط  رایانه ای به  بازی های 

به  که  نیست  بعید  و  رسیده ایم  توجهی  قابل 
زودی کیم کارداشیان اینفلوئنسر معروف بخواهد مجموعه اختصاصی جدید 
World of Warcraft خود را معرفی کند تا فروش آنها در بازار مجازی 
دنیای بازی های رایانه ای افزایش پیدا کند. پس باید منتظر آینده ای باشیم 
از  و  شده  نزدیک تر  مجازی  دنیای  به  فشن  و  مد  یک طرف  از  آن  در  که 
طرف دیگر بازی های رایانه ای به واقعیتی قابل لمس تر تبدیل شده اند. این 
آینده دور از دسترس نیست چون می تواند سود کالنی برای تولیدکنندگان 
برندهای پوشاک و توسعه دهندگان بازی های رایانه ای داشته باشد و همین 

مساله می تواند به سریع ترشدن این تحوالت منجر شود.

https://redmag.ir/

https://redmag.ir/%D9%81%D8%B4%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C/
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گزارشی از 
کمپ تابستانی در آکادمی رمی

This is the third awards being received in not only 
three different fields of science but also at three lev-
els, provincially, nationally and internationally in less 
than one year

Board of Canadian Registered Safety Professionals

نظام بهداشت و ایمنی کانادا اولین جایزه ملی خود را به مهندس ابراهیم 
نوروزی داد، این جایزه از بین بیش از ۵۳۰۰ عضو رسمی و قسم خورده 
خود در مراسم سالیانه بهداشت و ایمنی کانادا در تورنتو به ایشان تقدیم 

شد. 

Apart from numerous previous awards, honors and 
recognitions it is not only the first time that he is re-
ceiving such recognitions but also to receive such 
honor in three different fields provincially at McGill, 
nationally in  Canada and  internationally in Iran in 
less than a year as follow:

1.  Quebec, Sustainable Labs 
Award. McGill University, Sep-
tember 14, 2018

http://www.mcgilltribune.com/sci-tech/
ebrahim-noroozi-recognized-for-sustain-
able-lab-initiatives-210119/ 

https://reporter.mcgill.ca/inaugural-sustain-
able-labs-award-goes-to-longtime-safety-champion/  

2. Internationally by Iranian Food 
Science & Technology Association 
(IFSTA), Hedayat Food Scientist of 
the Year Award in Academic Cat-
egory. Delivered in Tehran, Iran. 
February 23rd, 2019. Please see at-
tachment and link below. 

https://twitter.com/BCRSP/
status/1051895706225692672.    

3. Nationally by BCRSP for Inaugur-
al Recognition Award. Informed 
March 2019. Delivered in Toronto, 
Ontario. on June 24th, 2019. Please 
see attachments and the link below.  

https://bcrsp.ca/newsroom/recipients-an-
nounced-2018-board-canadian-registered-safety- 

professionals-bcrsp-recognition, 

در این مراسم که در روز دوشنبه ۲۴ ژوئن )جون( برگزار شد، از خدمات 
حرفه ای، تخصصی، اجتماعی و کاری ایشان  و همچنین به پاس فعالیت های 
داوطلبانه در جهت ارتقاء و پیشبرد این نظام در طی مراسمی به ایشان اهدا 

گردید. 

گفتنی است که عمده فعالیت نظام بهداشت و ایمنی کانادا در جهت محافظت 
va tarvig Imani  از انسان ها و محیط زیست می باشد. 

اعضای  تعداد  توانسته  کانادا در چهل سال گذشته  ایمنی  و  بهداشت  نظام 
رسمی خود را به بیش از ده برابر برساند که یکی از استان های پیشرو در این 
زمینه استان کبک است که در این سال ها افزایش چشمگیر اعضای رسمی 

خود را در این سازمان شاهد بوده.

مهندس ابراهیم نوروزی که ریاست این سازمان را در طول ۲۵ سال گذشته 
برعهده داشته از چهره های شاخص و پراهمیت در نظام بهداشت و ایمنی 

کانادا به شمار می رود. 

و  اولیه  تقاضای  پذیرش  جهت  نظام  این  مراحل  که  است  توضیح  به  الزم 
پرکردن فرم های مربوطه می باشد که پس از آن بررسی توسط کمیته های 
فنی و استانی توسط دو نفر از اعضای رسمی نظام صورت می گیرد و پس 

از آن امتحانات کتبی و اعطای حق امضاء و عضویت در این نظام می باشد.

کسانی  چه  را  کانادا  ایمنی  و  بهداشت  نظام  اعضای 
تشکیل می دهند؟

حقوق،  مهندسی،  علوم،  رشته های  کلیه  از  می توانند  نظام  این  اعضای 
تحصیلی  مدارک  حداقل  دارای  باید  و  باشند  انسانی  علوم  و  پیراپزشکی 
لیسانس  و گواهینامه های مختلف تخصصی پس از اتمام تحصیالت و سابقه 

کاری مرتبط باشند. 

گفتنی است که سابقه کاری می بایست حداقل چهار سال به صورت تخصصی 

باشد که محتوای بیش از ۵۰ درصد آن در بهداشت و ایمنی باشد. 

این اعضا هر پنج سال می بایستی ۲۵ واحد تحصیلی را پشت سر بگذارند و یا معادل آن در امور تخصصی شاغل باشند. 

دروس امتحانات کتبی و مصاحبه شامل علوم مدیریت ایمنی، مقررات حقوقی و محیط زیست و کار، جلوگیری از خطرات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیک و 
نیز روانی در محیط کار می باشد. 

از دیگر موارد می توان به مبارزه با آتش سوزی و مهارکردن آن و جلوگیری از آن، بهداشت صنعتی و ارگونومیک اشاره داشت. 

جهت دریافت اطالعات بیشتر با کلیک بر روی این عبارت به وب سایت رسمی نظام بهداشت و ایمنی کانادا مراجعه کنید. 

https://www.bcrsp.ca/

Workshop for Canadian Society of Iranian Food & Nutrition Scientists

در پایان الزم به توضیح است که حضور مهندس نوروزی فرصتی شد که انجمن علوم تغذیه و صنایع غذایی ایرانیان کانادا که در شهر تورنتو مستقر است از 
  North York Civic Centre ایشان دعوت رسمی جهت برگزاری یک کارگاه آموزشی به عمل آورند که این کارگاه در روز یکشنبه ۲۳ ژوئن )جون( در سالن

با استقبال فراوانی از متخصصین این رشته برگزار گردید.

در پایان این مراسم لوح تقدیری نیز توسط این سازمان به مهندس نوروزی اهدا گردید. 

http://www.csifns.ca/technical-seminar-on-ohs-in-the-food-and-beverage-industry-a-century-of-advancement-
and-hazards/ 

برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با این انجمن به وبسایت زیر مراجعه نمایید. 

http://www.csifns.ca/

اهداء اولین جایزه ملی نظام 
بهداشت و ایمنی کانادا به یک 

ایرانی

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

514 996-1620
514 703-4020
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https://bcrsp.ca/newsroom/recipients-announced-2018-board-canadian-registered-safety- professionals-bcrsp-recognition
https://bcrsp.ca/newsroom/recipients-announced-2018-board-canadian-registered-safety- professionals-bcrsp-recognition
https://www.bcrsp.ca/
http://www.csifns.ca/technical-seminar-on-ohs-in-the-food-and-beverage-industry-a-century-of-advancement-and-hazards/
http://www.csifns.ca/technical-seminar-on-ohs-in-the-food-and-beverage-industry-a-century-of-advancement-and-hazards/
http://www.csifns.ca/
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هالووین یکی از جشن های سنتی مغرب زمین است که مراسم آن در 
شب ۳۱ اکتبر بر گزار می شود. بسیاری از افراد در این شب لباس های 
آبنبات  جمع آوری  برای  کودکان  و  می پوشند  غیرمرسوم  و  عجیب 
در  بیشتر  هالووین  جشن  می روند.  دیگران  خانه  در  به  شکالت  و 
کشورهای آمریکا، ایرلند، اسکاتلند و کانادا مرسوم است. این جشن را 
مهاجران ایرلندی و اسکاتلندی در سده نوزدهم با خود به قاره آمریکا 

آوردند.

تاریخچه و آداب  هالووین
آیا می دانید این شب سراسر خنده و شوخی که کوچک و بزرگ در 

انتظار آن هستند چه ماجرایی دارد؟

آغاز  و  می گردد  باز  گذشته  سال   ۲۰۰۰ از  بیش  به  روز  این  تاریخ 
به هالووین  که  اکتبر   ۳۱ شب  بوده است.  جدی  بسیار  درواقع  آن 
 E’en و  مقدس   Hallow کلمه  دو  ترکیب   Halloween(
سر  معنای  به  است،  ایرلندی  لهجه  به   Evening همان  که 
جزایر  اولیه  )ساکنان  سلتیک  رسوم  در  ریشه  دارد،  شهرت  شب( 
آمده است. اسکاتلند  و  ایرلند  از  بیشتر  آن  آداب  و  دارد   بریتانیا( 

از قرن نهم  این شب در اصل از جشنی مذهبی پایه گرفته است که 
 All Hallows بعد از میالد مرسوم بوده و »روز تمام مقدسین« یا
Day نام داشته است. مسیحیان در این روز که مطابق با اول نوامبر 
نام  به  امروز  برپا می کنند که  افتخار تمام قدیسین جشنی  به  است، 
 All Saints Day شهرت دارد و  هالووین، شب قبل این جشن است.
از  یکی  به  و  دارد  دورتر  بسیار  تاریخچه ای  شب،  این  رسوم   اما 
راهبان  پیش،  سال   ۲۰۰۰ از  بیش  برمی گردد.  سلتیک  تعطیالت 
پایه گذاری  را  جشنواره ای  می شدند،  نامیده   Druid که  سلت 
داشتند  اعتقاد  و  داشت  نام   )Samhain( سمهین  که  کردند 
خدای  و  می شود  گشوده  دنیا  دو  بین  دروازه  شب  این  در  که 
می آید. زمین  روی  به  دیوها  و  اجنه  ارواح،  با  همراه  مردگان   جهان 

مردم سلت در این شب لباس هایی از پوست حیوانات می پوشیدند و سر 
آنها را هم مانند کاله خودی بر سر می گذاشتند تا از ارواح خبیث پنهان 
شوند و با کوبیدن بر طبل و اشیایی مانند دیگ و بشقاب های فلزی، 
صداهایی ایجاد می کردند تا اجنه و دیوها را فراری دهند. در این میان 
 راهبان آتشی می افروختند و قربانی می کردند تا ارواح را آرام کنند.

نشانه ای  سیاه،  و  نارنجی  یعنی  محبوب  هالووین  رنگ های  امروزه 
لباس  پوشیدن  است.  شب  تیره  آسمان  در  راهبان  آتش  رنگ  از 
مانند  لباس هایی  به  حیوانات  پوست  پوشیدن  از  هم،  مبدل 
کنید،  تصور  چه  هر  و  مشهور  شخصیت های  هیوالها،  جادوگران، 
روز  جشنواره  مراسم،  این  تاثیر  بر  عالوه  طرفی،  از  درآمده است. 
شد،  آغاز  میالدی  اول  قرن  از  که  نیز،  رومیان  محصول  برداشت 
میوه  الهه   )Pomona( پومونا  ستایش  در  که  جشنی  به خصوص 
گذاشته است. فراوانی  تاثیر  جشن  هالووین  بر  بوده است،   جات 

البته  و  ذرت  مزارع  هزارتوهای  در  دویدن  و  آب  از  سیب  گرفتن 
استفاده های مختلفی که از کدو می شود، همه نشانی از جشن رومیان 

دارند که در طی آن برداشت محصولی خوب را جشن می گرفتند.

 trick-or-treat یا همان قاشق زنی!

یکی از آداب بسیار رایج در  هالووین trick-or-treat نام دارد و بسیار 
به خصوص  افراد-  که  ترتیب  این  به  است،  خودمان  قاشق زنی  به  شبیه 
trick-or- کودکان - در گروه هایی کوچک به در خانه ها رفته و می گویند
treat به این معنی که: »چیزی بده تا اذیتت نکنیم« و صاحبخانه که به 
 همین مناسبت خوراکی هایی تهیه کرده، چیزهایی در سبد آنها می گذارد.

اتفاقی است که در دوران گذشته و در روز  این رسم در واقع بازسازی 
“تمام مقدسین” روی می داد و در طی آن فقرا به درب منزل ثروتمندان 
می رفتند و از آنها پول یا غذا می گرفتند و اگر کسی از کمک به آنها سرباز 
 می زد، ارواح خبیث به سراغش می آمدند و خانه اش را ویران می کردند.

کدوی نارنجی رنگ، جاودگر سوار بر جارو و ...
که  رنگی  نارنجی  کدوهای   :Jack-o’-lantern یا  فانوسی  جک 
به عنوان  داخلشان،  در  شمعی  با  و  می شوند  بریده  مختلف  اشکال  به 
نام  فانوسی  دیده می شوند، جک  در همه  جا  فانوس های شب  هالووین 

داشته و پیشینه ای سلتی دارند.

صندوق های کوچک یونیسف برای  هالووین
بنابراین داستان، مردی به  نام جک، محکوم شده بود تا پس از مرگ در 
بر روی ترب در دست  با کنده کاری  را  فانوسی  او  باشد.  دنیا سرگردان 

داشت و به جک فانوسی معروف بود.

هنوز هم در ایرلند و اسکاتلند این فانوس ها از ترب ساخته می شود اما 
منظور  این  برای  را  کدو  آمریکا،  به  رسیدن  از  پس  ایرلندی،  مهاجرین 
زیبا  و  بزرگ  تنبل های  کدو  مدتی،  از  و پس  دیدند  زیباتر  و  مناسب تر 

جای ترب را گرفت.

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

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

 Notre objectif est de développer la -31 اکتبر، جشن هالووین
force physique ainsi que la force men-
tale, pour faire ressortir le meilleur de 
chacun.

- L’acquisition de compétences et de 
valeurs qui peuvent être intégrées dans 
tous les aspects de la vie des athlètes 
est encouragée.

- Respect et adoption d›une attitude 
positive sont toujours évalués, encour-
agés et renforcés par ce programme.

- Les cours se déroulent dans une am-
biance amusante et motivante.

http://www.beytoote.com/
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مهتاب حسینی نژاد

1- رمان “دراکوال”
رمان های  بهترین  از  یکی  استوکر  برام  نوشته   به  “دراکو” 
ترسناک خارجی از زمان خود تا به االن است. این کتاب 
برای اولین بار در سال ۱۸۹۷ منتشر شد. شخصیت دراکوال 
بر خالف رمان ها  از جذاب ترین خون آشام هاست که  یکی 
بودن  خون خوار  و  وحشی  شخصیت  بر  که  فیلم هایی  و 
خون آشام ها اشاره می کنند، در طول داستان به عنوان یک 

اشراف زاده معرفی می شود.

دراکوال اشراف زاده تنها و مرموزی است که همه اطرافیان 
شخصیت های  از  یکی  چنین  هم  داده.  دست  از  را  خود 
داستان به نام جاناتان هارکر وقتی وارد قصر ُکنت دراکوال 
می شود با برخورد مودبانه و احترام آمیز او مواجه می گردد. 
کتاب  دراکوال  کنت  جناب  هارکر  یادداشت های  براساس 
خواندن را دوست دارد و صاحب کتابخانه ای بسیار بزرگ و 

غنی از کتب باارزش و کهن است.

2- رمان “غبرستان حیوانات خانگی” – از 
بهترین رمان های ترسناک خارجی

کتاب “غبرستان حیوانات خانگی” به نوشته  استیون کینگ 
یکی دیگر از بهترین رمان های ترسناک خارجی است که 
در سال ۱۹۸۳ منتشر شده است. داستان رمان “غبرستان 
کرید  لوئیس  دکتر  خانواده   ماجرای  خانگی”  حیوانات 
است که به خانه ای خارج شهر نقل مکان می کنند. کمی 
دورتر از این خانه، قبرستانی وجود دارد که نام آن، بر اثر 
اشتباه امالیی بچه ها، “غبرستان حیوانات خانگی” گذاشته 
شده است. بچه های آن منطقه حیوانات خانگی خود را در 
شکرگزاری،  جشن  روز  در  می کنند.  دفن  قبرستان  این 
آیلی،  گربه   هستند،  شیکاگو  در  لوئیس  خانواده   زمانی که 
جود،  می کند.  تصادف  خانه  کنار  جاده   در  لوئیس،  دختر 
تا  می برد  عجیب  قبرستانی  به  خود  با  همراه  را  لوئیس 
گربه را در آن جا به خاک بسپارد. روز بعد، گربه به خانه 
بازمی گردد، زنده است، اما انگار چیزی مرده درونش وجود 
ترسناک  اتفاق های  سرآغاز  این  می دهد.  مرگ  بوی  دارد. 

دیگری است.

رمان   بهترین   – “آن”  ترسناک  رمان   -3
ترسناک خارجی از نظر خیلی از مردم

ترسناک  رمان های  بهترین  و  یادماندنی ترین  به  از  یکی 
خارجی رمان آن “it” است. ”آن” یک کتاب از ژانر وحشت 
به قلم استیون کینگ است و داستان هفت کودک را روایت 
می کند که موجودی هراس هایشان را به آنها نشان می دهد 
»آن«  کند.  پنهان  آنها  کردن  شکار  برای  را  خودش  تا 
تا  می دهد  نشان  دلقک  یک  شکل  به  را  خودش  معموال 

بتواند کودک )شکارش( را به خود جذب کند.

فضای  می شود.  گفته  شخص  سوم  زبان  از  و  دارد  غیرخطی  روایت  رمان 
و  کودکان  ترومای  حافظه،  قدرت  است:  همراه  قدرت گیری  با  آن  داستان 
اثرات آن پس از بلوغ، مخفی کردن خود پشت داشته های دیگران، غلبه بر 

بدی ها از راه قربانی شدن و اعتماد کردن.

4- رمان “من افسانه هستم”
یکی دیگر از بهترین رمان های ترسناک خارجی “من افسانه هستم” به نوشته  
ریچارد متسن است. داستان این رمان درباره تنها بازمانده از یک بیماری، 
به نام رابرت نویل است. همه مردان، زنان و کودکان به این بیماری مبتال 

شده اند، و تشنه خون نِویل هستند. 

تعقیب  تمدن  میان خرابه های  در  را  زنده  مردگان  و  او شکارچیست  روز ها 
می کند. شب ها در خانه اش سنگر می گیرد و برای رسیدن طلوع خورشید دعا 

می کند. تا چه مدت یک مرد می تواند به این شکل زندگی کند؟

 ۵- رمان ترسناک “بدبختی”
نوشته  به  “بدبختی”  خارجی  ترسناک  رمان های  بهترین  از  رمان  پنجمین 
استیون کینگ است. این رمان در سال ۱۹۸۷ منتشر شد. این رمان برای 
جایزه جهانی فانتزی برای بهترین رمان در سال ۱۹۸۸، نامزد شد. داستان 
میان  در  مزرعه ای  در  تنهایی  به  که  است  دیوانه  زن  درباره یک  رمان  این 

کوه ها زندگی می کند.

در بدبختی اساس کار و روایت بر توهمی دامن گیر که در طی سالها شکل 
گرفته، قرار دارد. بدبختی روایت سرراستی است از زیاده طلبی جنون آمیز 

آدمی که گاهی می تواند به کشتار و آسیب انسان دیگر منجر شود.

۶- رمان “جن گیر”
یکی دیگر از بهترین رمان های ترسناک خارجی رمان “جن گیر” به نوشته 
واشینگتن دی سی  در حومه  تاون  در جرج  ماجرا  است.  بلتی  پیتر  ویلیام 

می گذرد.

کریس مک نیل، بازیگر زن تلویزیون، نگران سالمت دخترش، ِریِگن، است که 
دچار تشنج شدید شده و در رختخواب به خود می پیچد. پزشکان از درمان 
از یک جن گیر  می کنند  پیشنهاد  کریس  به  که  آنجا  تا  ناتوان اند،  دخترک 
کمک بگیرد. کریس به یک کشیش جوان به نام پدر کاراس مراجعه می کند 

و از او درخواست می کند تا به ریگن کمک کند.

مطمئن  و  می دهد  انجام  ریگن  روی  بر  کاراس  پدر  که  تحقیقاتی  از  پس 
و  کرده  مراجعه  کلیسا  به  کرده،  تسخیر  را  او  بدن  شیطان  که  می شود 
کلیسا  اما  دهد.  انجام  را  جن گیری  مراسم  خودش  تا  می کند  درخواست 
شخصی باتجربه تر به نام پدر ِمرین را پیشنهاد می کند. ِمرین کشیشی پیر 
است و موجودی را که بدن ریگن به تسخیر او درآمده است می شناسد. پدر 
را  کاراس جن گیری  پدر  به همراه  و  می رود  مک نیل  کریس  خانه  به  ِمرین 
شروع می کنند. در این مراسم سخت و طاقت فرسا، پدر ِمرین جان خود را از 
دست می دهد و پدر کاراس در نهایت، به قیمت جان خودش، اهریمن را از 

بدن ریگن خارج می کند.

7- رمان “مصاحبه با خون آشام”
هفتمین کتاب از فهرست بهترین رمان های ترسناک خارجی رمان “مصاحبه 

با خون آشام” است. رمان اثر آن رایس نویسنده آمریکایی این رمان است، 
که کتابش در ۱۲آوریل ۱۹۷۶ منتشر شده است.

در این کتاب یک خون آشام داستان زندگی اش را برای روزنامه نگاری تعریف 
می کند. از روی این رمان فیلمی با همین نام ساخته شده است.

۸- رمان “گرگ و میش”
یکی از بهترین رمان های ترسناک خارجی گرگ و میش رمانی خون آشامی 

است که توسط استفانی میر نوشته شده است.

این کتاب به صورت رسمی با جلد سخت در سال ۲۰۰۵ منتشر شد و نام 
اولین کتاب از مجموعه گرگ و میش است. قهرمان این داستان ایزابال هفده 
ساله است، او از شهر فینیکس در ایاالت آریزونا به شهر فورکس در ایالت 
واشینگتن سفر می کند و زمانی که عاشق خون آشامی به اسم ادوارد کالن 

می شود، زندگی اش به خطر می افتد.

۹-خط خون
نوشته   به  خون  خط  خارجی  ترسناک  رمان های  بهترین  از  کتاب  نهمین 

سیدنی شلدون است که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد.

این کتاب به صورت موازی داستان چند نفر را که همگی عضو یک خانواده 
بزرگ هستند دنبال می کند، سام راف رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی 
راف در طی حادثه ای کشته می شود و دخترش الیزابت جای او را در هیئت 
مدیره می گیرد. در حالیکه همه اعضای هیئت مدیره قصد دارند الیزابت را 
وادار به عمومی کردن سهام شرکت کنند، الیزابت متوجه می شود که کسی از 
همان اعضا سعی در کارشکنی و ایجاد خسارت و ضرر و زیان برای شرکت را 
دارد و حتی مرگ پدرش هم صرفا یک حادثه نبوده است، تالش برای یافتن 

خائن آغاز می شود…

10-کوراالین
کوراالین نام رمانی از بهترین رمان های ترسناک خارجی در گونه خیال پردازی 

اثر نیل گیمن است که در سال ۲۰۰۲ میالدی به چاپ رسیده است.

داستان این کتاب درباره دختری به نام کوراالین است که تنها فرزند پدر 
به  تازه  کوراالین  خانواده  می کنند.  کار  خانه  در  دو  هر  که  است  مادری  و 
خانه ای جدید نقل مکان کرده اند. همسایه های آن ها دو زن بازیگر و پیرمردی 
را آموزش می دهد. در خانه آن ها  از موش ها  ارکستری  نیمه دیوانه است که 

دری وجود دارد که به دیوار باز می شود.

روزی  می زند.  همسایه ها سر  به  و  می گردد  خانه  بر  و  دور  روزها  کوراالین 
کوراالین که در خانه تنهاست در رو به دیوار باز می کند و بار راهرویی روبرو 
می شود. در انتهای راهرو خانه ای شبیه خانه خودشا را می بیند و زنی و مردی 
شبیه پدر و مادر خودش، با چشم هایی از دکمه آن ها از او پذیرایی می کنند 

و از او می خواهند پیش آن ها بماند … .

https://blog.netnazar.com/
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 Amy
Winehouse

مرگ:  علت  خواننده/ 
مسمومیت الکلی

سال فوت : ۲۰۱۱

سعید سالیانی

در  هنرمندان  زندگی مشاهیر مخصوصا  و  تا حاال سرگذشت  قدیم  از  دوران  تمام  در 
معرض توجه مردم بوده است. چند وقت پیش با اسم کالب ۲۷ آشنا شدم. البته این 
کالب یک کالب معمولی نیست چرا که اعضای آن را هنرمندان و اکثرا موسیقدانان 
از  خیلی  سرنوشت  که  است  مرموز  اعداد  از  یکی   ۲۷ عدد  می دهند.  تشکیل  معاصر 
هنرمندان راک را تغییر داده است. کالب ۲۷ به دسته ای از هنرمندان گفته می شوند که 
در سن ۲۷ سالگی فوت کرده  و یا کشته می شوند. این نام اولین بار در اوایل دهه ۷۰ 
میالدی که چند موزیسین به فاصله کوتاهی در سن ۲۷ فوت کردند مورد توجه قرار 
گرفت و بعدها به مرور زمان و تکرار این ماجرا برای سایر موزیسین ها به عنوان یک 

پدیده شناخته شد. در ادامه به معرفی اعضای این کالب یعنی کالب ۲۷ می پردازم:

رمز و رازهای اعضای کالب 27

 Brian
Jones

انگلستان در  یعنی  برایان در کشور خود 
سن ۲۷ سالگی در سال ۱۹۶۹ به طورعجیبی 

فوت کرد.  برایان موسس و یکی از مهره های کلیدی 
اعضای  هم  هنوز  بود.    Rolling Stoneمشهور گروه 
که  می پرسند  گروه  این  طرفداران  از  بسیاری  و  گروه 

چه شد برایان از بین رفت؟ گفته شده که برایان 
یک شب الکل و مواد مخدر را با هم مصرف 

استخر  داخل  به  شنا  برای  و  می کند 
شیرجه می زند گویی که به آغوش 

مرگ شتافته است. 

Alan Wilson
و  محبوبیت  از   CANNED HEAT گروه 

مشهوریت فراوانی در دهه ۶۰ میالدی برخوردار بود. 
اما الن یک گیتاریست دردسرساز برای این گروه محسوب 

رنج  افسردگی  از   ۲۷ اعضای کالب  سایر  مانند  نیز  او  می شد. 
می برد و درگیر عادت های عجیب و غریب در زندگی شخصی خود 

تا  عادت  این  و  بود  خانه  از  بیرون  خوابیدن  عادت ها  این  از  یکی  بود. 
اخرین روز از عمر وی همراهش بود. روز سوم سپتامبر ۱۹۷۰ جسد 

او در حیاط خانه خواننده این گروه در حالی که دستش را بر 
barbiturate Sec�  روی سینه گذاشته بود و یک بطری
onal )نوعی داروی آرام بخش( در کنارش افتاده بود 

پیدا شد. علت مرگ وی اوردوز شناخته شد اما 
درامر گروه معتقد است که وی خودکشی 

کرده است.

Jimi Hendrix
خونه  در   ۱۹۷۰ سپتامبر   ۱۸ در  وی  جسد 

کسی  شد.  کشف  لندن  شهر  در  دوست دخترش 
یا  کرده  مصرف  قرص  تا  چند  جیمی  شب  آن  نمی داند 

حتی خودش می دانسته چیزی که مصرف می کند چه چیزی 
هست؟ اما Vesparax یک barbiturate که از داروهای اعصاب 

و خواب آور بسیار قوی هست که حتی نصف آن یک فرد را به مدت 
هشت ساعت به خواب عمیق می برد. به نظر می رسد جیمی مست 

بوده و چیزی حدود ۹ عدد از این قرص ها رو مصرف کرده است 
و این بخشی از حماقت زندگی جیمی بود که بعضا برای 

آن  جیمی  می گوید  دوستش  بود.  شده  عادت  او 
شب یه مشت زهرمار که حتی نمی دانسته چه 

چیزی هست مصرف کرده!

Janis Joplin
آدم  جنیس  اینکه  تصور  مطمئنا 

نیست.                          سختی  کار  بوده  افسرده ای  و  تنها 
آخرین  از  یکی   A Woman Left Lonely

از ضبط  بعد  خوانده است. جنیس  او  که  بوده  ترانه هایی 
به اتاقش در یکی از هتل های هالیوود می رود در تاریخ چهارم 

اکتبر ۱۹۷۰. او از اینکه دوست پسرش ترکش کرده بود و فقط برای 
یک رابطه موقت با او بوده رنج می برد. ساعت حدود یک شب هرویین 

برای  به البی هتل  تزریق می کند،  بازوی دست چپش  در  رو 
خرید سیگار می رود، به اتاقش برمی گردد، در را می بندد، 

در  لباس هایش  میز می گذارد،  روی  را  پاکت سیگار 
می آورد، سرش گیج می رود و به زمین می خورد 

اتاق  همان  در  وی  بعد جسد  روز  و صبح 
هتل کشف می شود. 

 Jim
Morrison

 the Doors گروه  خواننده  جیم   
سال  در  هم  زیادی  طرفداران  که  بود 

۱۹۷۹ پیدا کرده بود. او نیز مثل سایر اعضای 
این کالب در سن ۲۷ سالگی به طرز مشکوکی 

درگذشت. نکته جالب در مورد داستان جیم 
این است که دوست دختر جیم هم در 

سن ۲۷ سالگی در گذشت.

 Ronald
 McKernan

رونالد آدم حساسی بود و به عنوان یک 
الکل  مصرف  او  می شد.  شناخته  الکلی  آدم 

را از سن ۱۲ سالگی شروع کرده بود و در سنین 
بیست سالگی از بیماری های بسیاری مانند کبد رنج 
می برد. او در سان فرانسیسکو تنها در یک آپارتمان 

زندگی می کرد و نهایتا در روز هجدهم مارچ 
۱۹۷۳ فوت کرد و جسدش بعد از دو روز 

توسط کارگر ساختمان کشف شد و 
او نیز عضو کالب ۲۷ شد.

Dave Alexan- 
der

الکساندر از اعضای اولیه گروه The Stooges بود 
یکی  او  بود.  متفاوتی  شخصیت  دارای  هم  ابتدا  از  که 

دوران  از  بود.  این گروه  باس  گیتار  نوازنده  و  بنیانگذاران  از 
او تنها در آخرین  کودکی او می توان به این نکته اشاره کرد که 

روزهای آخر تحصیلی،  دبیرستان را برای برنده شدن در یک شرط     بندی 
مسخره ترک کرد. او به همراه دوستش به امید پیوستن به گروه بیتلز به 

لندن رفتند و نهایتا گروه خود را تاسیس کردند. او غرق در مشروب 
از مستی  اینکه  از اجراهای گروه به علت  از یکی  الکل و قبل  و 

اخراج شد  از گروه  بر روی صحنه حاضر شود  نمی توانست 
نهایتا به علت  با اعتیاد می جنگید. و  انتهای عمر  تا  و 

بیماری های ریوی در سال ۱۹۷۵ درگذشت. یکی 
خیلی  او  می گوید  او  درباره  دوستانش  از 

جلوتر از زمان خود بود.

Pete Ham
پت یکی از بنیانگذاران گروه Badfinger بود 

که از گروه های مشهور دهه های ۶۰ تا ۸۰ بود. این 
گروه اولین گروهی بود که البوم های خود را تحت  برند 

بیتلزها منتشر می کردند. خودکشی پت نیز جزو مشهورترین 
خودکشی های این کالب شناخته می شود. یک روز، او به یکی از 
افراد گروه می گوید که من راه حل خروج از مشکالت رو پیدا کرده ام 
و سپس به خانه رفت و نامه ای برای رییس خود نوشت و نهایتا سه روز 

قبل از ۲۸ سالگی در ۱۹۷۵ خود را در گاراژ حلق آویز کرد.

هرکدام از اعضای این کالب شخصیت منحصر به فرد و متفاوتی 
به دالیل مختلف فوت  نهایتا در سن ۲۷ سالگی  داشتند که 

می کردند. تعداد این افراد که اکثرا موزیسین هستند این 
قدر زیاد هست که بتوان گفت سن ۲۷ سالگی شاید 

از مرموزترین سنین هنرمندان است که  یکی 
دچار اختشاشات روانی می شوند.

Kristen 
Pfaff

Hole   گیتاریست گروه

علت مرگ: اوردوز با هرویین

سال فوت : ۱۹۹۴

 Kurt
Cobain

و  گیتاریست  خواننده، 
آهنگساز گروه نیروانا 

علت مرگ: خودکشی

سال فوت : ۱۹۹۴

Mia Zapata

گروه  اصلی  خواننده  میا 
 Gits

علت مرگ: ضرب و شتم، تجاوز و قتل

سال فوت : ۱۹۹۳

Mia Zapata

 Anton
Yelchin

بازیگر

علت مرگ: تصادف

سال فوت : ۲۰۱۶

Jona

dis

مرگ:  علت  بازیگر/ 
خودکشی

سال فوت : ۲۰۰۳

Jonathan Brandis

Jeremy 
Michael Ward

 The گروه  صدابردار 
Mars Volta

علت مرگ: اوردوز با هرویین

سال فوت : ۲۰۰۳
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تقسیم بندی عرفی 

توسعه  یا  ایجاد  زمانی  ترتیب  به  هنر  هفت  تقسیم بندی  دیگر  نمونه 
عبارتند از:

• نقاشی 

•  مجسمه سازی 

• معماری 

• ادبیات

• موسیقی

 • تئاتر 

• سینما

وجوه مشترک آثار هنری
• تخیل به عنوان مهم ترین عامل در شکل گیری اثر هنری است. 

از  نه  احساس هنرمند سرچشمه می گیرند  و  عاطفه  از  آثار هنری  همه 
تفکر منطقی و عقالنی او. 

• چندمعنایی بودن و منشور مانندی، وجه اشتراک سوم تمام آثار هنری 
است.

این جنبه از خصایص آثار هنری، در واقع از سه ویژگی قبلی که برشمردیم، 
نتیجه می شود. بدین معنی که هر پدیده ای که عنصر اصلی سازنده آن 
تخیل و عاطفه باشد، بی شک نمی تواند معنایی منجمد و تک بعدی داشته 
باشد. از این روست که هر کس در برابر آثار هنری می ایستد، دریافت و 

استنباط خاصی دارد.

و  ماندگار  و  عمیق  تغییری  می گذارد  انسان  روح  بر  هنر  که  تغییری 
باشیم  ماندگار  اثرگذاری  خواهان  هرگاه  نتیجه  در  است.  طوالنی تر 
می توانیم از هر یک از رشته های هنری به فرا خور نیازمان استفاده کنیم. 
همان طور که در روان شناسی این مسئله به اثبات رسیده است، جهان از 
در سریع ترین  بخواهیم  اگر  تشکیل شده است. پس  افراد  از  مجموعه ای 
حالت بر تعداد زیادی از افراد تاثیرگذاری داشته باشیم می توانیم از اسباب 

آنچه درباره هنر اجرایی نمی دانید! )۱( 
هنر چیست

در جهت  که  است  انسان  فرآیندهای ساخت  یا  آثار  از  مجموعه ای  هنر 
اثرگذاری بر عواطف، احساسات و هوش انسانی و یا به منظور انتقال یک 

معنا یا مفهوم خلق می شوند.

مهم ترین رشته های هنری
)نقاشی،  تجسمی  هنرهای  به  می توان  هنری  رشته های  مهم ترین  از 
طراحی، تندیسگری، عکاسی و چاپ(، هنرهای نمایشی )تئاتر و رقص(، 

موسیقی، ادبیات )شعر و داستان(، سینما و معماری اشاره

کرد.

-مثالی از یک فنجان که شکل الک پشت را مجسم می کند

نمونه ای از هنر کاربردی

تقسیم بندی هنر
تقسیم بندی های هنر متنوع است؛ یکی از آنها در حالت کلی آثار هنری 

را به دو دسته هنرهای کاربردی و هنرهای زیبا تقسیم می کند.

هنرهای کاربردی 

هنرهای  از  منظور 
هنرهایی  مفید 

است که نخست 
و  کارکرد 

سودمندی 
نها  آ
همیت  ا

د  ر ا د
هدف  و 

خلقشان  از 
ن  شا د بر ر کا

مانند  بوده است. 
خودرو،  طراحی 

طراحی  صنعتیمعماری، 

هنر کاربردی، کاربرد طراحی و زیبایی شناسی با هدف کارایی و استفاده 

یا  نظاره گر  فکری  تحریک  برای  زیبا  هنرهای  که  حالی  در  است.  روزمره 
حساسیت های دانشگاهی ایفای نقش می کنند، هنرهای کاربردی، طراحی و 
آرمان های خالق را با مقصود کاربردپذیری به هم می آمیزند؛ همچون فنجان، 
مجله یا نیمکت تزئینی پارک. بخش قابل توجهی از حوزه هنرهای کابردی 
و هنرهای تزئینی روی هم می افتند و تا حدودی این دو عبارات جایگزین 

هستند.

جاافتاده  عبارتی  تزئینی  هنرهای 
برای شماری از هنرها و صنعت ها 

یا  زینتی  آثار  ساخت  برای 
دامنه   که  است  کاربردی 

جمله  از  مواد  از  وسیعی 
شیشه،  چوب،  سرامیک، 

را  غیره  و  منسوجات  فلز، 
حوزه  این  می شوند.  شامل 

ظروف  )سفالینه ها،  سرامیک ها 
شیشه آالت،  غیره(،  و  چینی، 

داخلی  طراحی  و  خانه،  اثاث  مبلمان، 
)اما معموال نه معماری( را شامل می شود.

عکاسی،  نقاشی،  شامل  زیبا،  هنرهای  مقابل  در  معموال  تزئینی  هنرهای 
داده  قرار  ندارند،  نگاه شدن  به جز  کاربردی  که هیچ  بزرگ  و مجسمه های 
می شود. برخی میان هنرهای تزئینی و هنرهای زیبا بر پایه  کاربرد، هدف 
بودنشان  یا تک هنرمندی  اثر،  فرد  به  اهمیت، جایگاه منحصر  تعیین شده، 
تمایز قائل می شوند. آثار هنرهای تزئینی، یا اثاث خانه، می توانند ثابت باشند 

)برای نمونه، کاغذدیواری(، یا متحرک باشند )مانند، آباژور(.

اما بعالوه، طراحی گرافیک و  هنر کاربردی، هنر تزئینی را شامل می شود 
دیگر رده ها همچون طراحی صنعتی )که ممکن است با هنرهای تزئینی 
تالقی پیدا کند( را هم در بر می گیرد. به طور کلی عبارت هنرهای تزئینی 
نمی رود.  کار  به  می شوند،  خوانده  »طراحی«  که  معاصر  آثار  برای  چندان 
استفاده  تزئینی  هنرهای  برای  اغلب  فرعی  هنرهای  عبارت  هنر،  تاریخ  در 

می شده است.

داخلی،  طراحی  مد،  طراحی  گرافیک،  طراحی  صنعتی،  طراحی  حوزه های 
هنر تزئینی و هنر عملکردی به عنوان هنرهای کاربردی به شمار می آیند. 
به عنوان  انتزاعی، حوزه های معماری و عکاسی،  یا  و  در زمینه هنر خالق 
هنرهای  از  منظور  واقع  در  می شوند.  گرفته  نظر  در  کاربردی  هنرهای 

کاربردی، هنرهایی است که نخست کارکرد و سودمندی آنها اهمیت دارد و 
هدف از خلقشان کاربردشان بوده است.

هنرهای زیبا 

منظور از هنرهای زیبا هنرهایی است که تنها به دلیل زیبا بودنشان خلق 
شده اند. به عبارتی »نه به خاطر چیزی دیگر، بلکه به خاطر خودشان به وجود 

آمده اند«. مانند: نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، رقص.

واژه هنر امروزه در زبان فارسی در معنایی متفاوت از گذشته به کار می رود و 
بیشتر منظور از آن اشاره به نتیجه خلق انسان ها در زمینه هنرهای زیبا است. 
معنای این واژه امروز معادلی برای واژه fine arts در زبان انگلیسی است.

تقسیم بندی هنرهای زیبا
تقسیم بندی هنرهای زیبا شامل ۳ دسته کالسیک، آکادمیک و عرفی می شود 

که در زیر، هر دسته مختصر شرح داده شده است.

تقسیم بندی کالسیک 

هنرهای زیبا خود به ۷ دسته کلی تقسیم می شوند:

• موسیقی 

• هنرهای دستی مانند مجسمه سازی، شیشه گری، و 

• هنرهای ترسیمی شامل نقاشی، خطاطی، عکاسی، و... 

• ادبیات شامل شعر و داستان، نمایشنامه، فیلمنامه و نثر 

• معماری 

• رقص و حرکات نمایشی 

• هنرهای نمایشی شامل سینما، تئاتر، و... 

تقسیم بندی آکادمیک

تقسیم بندی هفت هنر مشهور و اجمالی به ترتیب سادگی در درک عبارتند 
از:

• موسیقی

• نقاشی

• نویسندگی 

• مجسمه سازی 

• شعر 

• تئاتر 

• سینما

گفته  کامپیوتری  هنرهای  کال  یا  دیجیتال  چاپ  به  نیز  هشتم  هنر  بعضا 
می شود.

-ظرفي از چین، مربوط به سده های 
۱۱ و ۱۲ میالدی،

کازیمیر ماله ویچ، مربع سیاه، ۱۹۱۵

نمونه ای از هنر انتزاعی 
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هنر استفاده کنیم که هنر موسیقی و هنر نمایشی چون از طریق احساس 
به سرعت درک می شوند می توانند مخصوصا  بینایی  شنوایی و احساس 
توام با یکدیگر به سرعت و در بعد جهانی تاثیری ژرف و عمیق و ماندگار 

و طوالنی در جوامع به وجود  آورند.

هنرهای تجسمی
گاهی  آن  به  که  تجسمی  هنرهای 
گفته  نیز  دیداری  یا  بصری  هنرهای 
بر  مبتنی  هنرهای  از  گروه  آن  می شود، 
را  بینایی  حس  مشخصا  که  است  طرح 
چون  هنرهایی  می دهند.  قرار  مخاطب 
مجسمه سازی،  خوشنویسی،  نقاشی، 
طراحی  گرافیک،  عکاسی،  طراحی، 
و  داخلی  طراحی  و  معماری  صنعتی، 
این  از  آنها  از  مشتق  هنرهای  همچنین 

دسته اند.

نمایشی،  هنرهای  با  تجسمی  هنرهای 
این  چند  هر  است،  متفاوت  هنر  انواع  دیگر  و  کالمی  و  شنیداری 

تقسیم بندی چندان محکم نیست.

در حال حاضر و در کاربرد کنونی، هنرهای تجسمی شامل هنرهای زیبا 
به شخصی اطالق می گردد  و هنرهای کاربردی است، هنرمند تجسمی 
که در زمینه هنرهای زیبا، هنرهای دستی و هنرهای کاربردی فعالیت 

می کند.

هنر مفهومی
هنر مفهومی گونه ای از هنرهای تجسمی است که در آن مفهوم یا ایده 
موجود در اثر، بر زیبایی شناسی معمول و مواد به کار رفته برای خلق آن 

اولویت دارد. در هنر مفهومی ایده با مفهوم مهم ترین جنبه  کار است.

شیوه های هنر مفهومی
بر  حاکم  شرایط  به  توجه  با  بداهه گرایی   :)Installation( چیدمان   

محیط 

• مینیمالیسم )Minimalism(: خالصه گرایی در فرم با تاکید بر محتوا 

• هنر اجرایی )Performance Art(: بیان محتوا، ارائه  یک مفهوم 
با اجرای مراسم 

نشان دادن  با  محیط  در  روایتگری   :)Narrative Art( روایتی  هنر   •
تاثیر یک اتفاق 

• هنر فضای باز )Land Art(: بیان یک مفهوم از طریق خلق اثر در 
فضای باز و طبیعت 

• هنر و زبان )Art And Language(: ارائه  یک مفهوم با کلمات 

• هنر ویدیو )Video Art(: ارائه  یک مفهوم با تصاویر متحرک و صدا 

اندام بدن  با به کارگیری  ارائه  یک مفهوم   :)Body Art( هنر بدن •

پرفورمنس یا هنر اجرا 
چیست

معنای  به  لغوی  لحاظ  به  پرفورمنس 
اجراست. اما هنر پرفورمنس، ذات هر اجرایی 

است که بر انسان متکی باشد.

پرفورمنس آرت« یا »هنر زنده« گونه ای از هنرهای 
توسط  مشخص  مکان  و  زمان  در  که  است  اجرایی 

از امکانات هنرهای  با بهره گیری  یک فرد یا یک گروه 
بدن  فضا،  زمان،  می آید.  در  اجرا  به  نمایشی  و  تجسمی 

بازیگر و ارتباط دوسویه بازیگر و مخاطب، چهار عنصر اصلی 
اجرای  یک  در  می آیند.  حساب  به  پرفورمنس  اجرای  یک 

پرفورمنس هر یک از شاخه های هنرهای تجسمی و یا نمایشی 
می تواند به عنوان رکن اصلی در نظر گرفته شود و همزمان با اجرای 
آن برای انتقال بهتر مفهوم به بیننده از دیگر هنرها نیز بهره گرفت.

گالری  یک  در  نقاشی  یک  زنده  اجرای  به  موضوع  این  بهتر  بیان  برای 
هنری اشاره می کنیم. نقاش در برابر دیدگان مخاطبش اثرش را بر بوم خلق 

می کند و همزمان با این خلق اثر از حرکت های نمایشی و موسیقی نیز برای 
انتقال مفاهیم مورد نظرش بهره می برد. از این رو کار وی تنها »فعل« نقاشی 
نیست بلکه بوم و رنگ و قدرت وی در طراحی همگی به عنوان یک ابزار برای 

انتقال پیام به کار گرفته می شوند.

صنایع دستی در ایران

مارینا آبراموویک در اثر هفت تکه راحت
نمونه ای از پرفورمنس

https://www.ajibtarin.com/

ادامه دارد ...
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آشنایی با پوست
مینا رحیمی - لیال رحیمی )مدرسین فنی و حرفه ای( ساکنان هر نقطه ای از جهان برای زیبایی راه های خاص خودشان را دارند. چنین راه هایی است که می تواند با ژنتیک ترکیب شود و افراد یک کشور را نسبت 

ولی اکثر افراد به این معتقدند که زنانی که در به کشور دیگر زیباتر نشان دهد. در همه جای دنیا از زیبایی تعریف یکسانی نمی کنند. 
هستند و این زیبایی آنها را از کشورهای دیگر کشور آمریکای التین زندگی می کنند از زیبایی طبیعی ولی منحصر به فرد برخوردار 

راز جدا کرده است. این زنان برای زیباتر شدنشان از راه ها و سبک های خاص خودشان  بدانید که  بد نیست  استفاده می کنند. 
زیبایی این خانم ها در این قاره چه چیزی می باشد.

بدنی روی فرم با ورزش
در آمریکای التین مهم ترین شعار در زیبایی، تناسب 

آمریکایی  زنان  که  جایی  تا  می باشد.  بدن  تمیزی  و  اندام 
هیچ  بدون  و  صاف  بدن شان  پوست  هم،  شدن  بچه دار  از  بعد 

ترکی می باشد. ولی این را بدانید که برای رسیدن به این تناسب اندام 
هم، برای آنها چندان کار ساده ای هم نیست، این خانم ها برای رسیدن به 

اندام از هر راهی استفاده می کنند مانند پالتس، بدنسازی وغیره. این  تناسب 
افراد برای تنوع دادن به برنامه ورزشی شان از کیک بوکسینگ، توپ بازی و حتی رقص 

هم استفاده می کنند.

نکته: تنها رمزی که در تناسب اندام زنان آمریکای التین وجود دارد این است 
که می توانید هر کاری که عالقه دارید را انجام دهید. چنانچه  پیاده روی، 

شنا، دوچرخه سواری، تنیس، والیبال و هر چیزی دیگری که دوست 
دارید را انجام دهید. بدن شما به خاطر وقت گذاشتن برای آن از 

شما تشکر می کند. به این مسئله اعتماد داشته باشید که 
اگر ورزشی که عالقه دارید را انجام دهید صد در صد 

به نتیجه دلخواه تان می رسید.

T آرایش به شکل
خانم هایی که در آمریکای التین زندگی می کنند 

و  زیاد  پودر  کرم  از  می باشد.    Tبه شکل آرایششان 
تیره ای  پرپشت  ابروهای  و  می کنند  استفاده  قرمز  لب  رژ 

آرایشی  لوازم  از  استفاده  در  که  مهمی  نکات  از  یکی  دارند. 
خانم های آمریکای التین وجود دارد این است که از لوازم آرایشی ای 

استفاده می کنند که برای محافظت از سلول ها در برابر رادیکال های آزاد، 
آنتی اکسیدان الزم را دارا می باشد. به همین صورت پوست شان با کم آبی 

کمتری مواجه می شوند.

بر  خوبی  به   آرایش تان  اینکه  برای  می توانید  شما  نکته: 
نرم  الیه برداری  اسکراب  یک  از  بنشیند  روی صورت تان 

استفاده کنید. استفاده از اسکراب باعث می شود که 
با برداشتن سلول های مرده از روی پوست تان 

بی رنگی صورت تان را از بین ببرد.

چطور موهایشان را 
نگه می دارند

خانم های آمریکای التین هنگامی که به دنیا می آیند 
موهایی خوب، محکم و فر دارند ، ولی برای اینکه به زیبایی 

هم  مو  اتوی  حتی  و  سشوار  بابلیس،  از  بیفزایند  موهای شان 
استفاده می کنند. این خانم ها برای اینکه موهایشان به خاطر گرمای 

این وسایل آسیب نبیند زود به زود آنها را می شویند و در کل شب بر روی 
موهایشان کاندیشینر نگه می دارند. خانم های آمریکای التین برای سالم و زیبا 

نگه داشتن موهایشان، پوست سرشان را با روغن نارگیل ماساژ می دهند.

نکته: مقدار ۱۰۰میلی لیتر سرکه را داخل یک لیتر آب بریزید 
و مخلوط کنید و با آن موهایتان را بشویید. شما می توانید 

ترکیب  این  از  موهایتان  براق شدن  و  نرم کردن  برای 
اسیدی استفاده کنید.

آووکادو 
عامل زیبایی در 

ونزوئال
میوه  هر  از  آووکادو  التینی ها  برای 
این  برای  آنها  است.  مهم تر  خوشمزه ای 

دهند  افزایش  را  موهایشان  رشد  که 
آووکادو را له می کنند و بر روی 

موهای شان می مالند.

پوست صاف
این افراد از دوران نوجوانی مراقب 

کار  و همیشه سه  پوستشان هستند 
از  انجام می دهند: الیه برداری، استفاده  را 

پاک کننده و پس از آن مرطوب کننده. اکثر 
خانم ها روی پوست شان لکه های تیره ای 

این  سنشان  افزایش  با  و  دارند 
لکه ها پر رنگ تر نیز می شود.

Azmanbepors.com/

راز زیبایی زنان آمریکای جنوبی
الیه درم )میانی( 

الیه میانی پوست بوده و از بافت همبند ساخته شده است و دارای رشته های 
عصبی و خونی، مو، غده های چربی و عرقی می باشد. این الیه از دو قسمت به 
نام های پاپیالر و رتیکوالر تشکیل شده است. الیه پاپیالرها بالفاصله زیر الیه 
اپیدرم قرار داشته و حاوی پاپیالرها می باشد که سبب ایجاد خطوط ظریف 
اپیدرم می گردد. کالژن رشته اصلی این الیه است که به صورت  در ظاهر 

نامنظم و درهم قرار داشته و مقدار آن بیش از االستین می باشد. 

پاپیالر  الیه  از  کمتر  آن  مقدار  اما  دارد  وجود  نیز کالژن  رتیکوالر  الیه  در 
به صورت منظم می باشند. رشته های االستین و  بوده و برخالف الیه قبل 
لذا در جراحی ها  و  قرار دارند  این الیه موازی سطح پوست  رتیکولین  در 
استفاده از برش های موازی باعث عدم به جاماندن اسکار )به آثار به جا مانده 

روی پوست بعد از بهبود یک آسیب پوستی می گویند( می شود. 

با افزایش سن رشته های ارتجاعی الیه درم تحلیل رفته و الیاف کالژن ضخیم 
و غیرطبیعی می شود. روند ساخت آنها کاهش می یابد و لذا زمینه برای ایجاد 

چین و چروک فراهم می گردد.

از: فیبرو پالست، هیستوسیت،  انواع سلول های تشکیل دهنده درم عبارتند 
ماست سل، سلول های عصبی، سلول های خونی.

رشته ای  عناصر  کالژن،  سازنده  سلول ها  این  فیبروپالست:  سلول های 
رتیکولین و االستین می باشند. 

سلول های هیستوسیت: این سلول ها نقش دفاعی دارند.

سلول های ماست: باعث بروز واکنش های حساسیتی در پوست می شوند. 

سلول های عصبی: شامل دو بخش بوده که بخش اول جسمک های عصبی که 
باعث دریافت حس لمس و فشار می شوند.

بخش دوم پایانه های عصبی فاقد میلین که باعث انتقال حس خارش درد و 
حرارت می باشند.

سلول های خونی: به صورت عروق خونی بوده و تغذیه الیه های درم و اپیدرم 
را برعهده دارند.

پیلوسباسه
این قسمت در اصل از ضمائم الیه اپیدرم )الیه اول( است اما بنا به دالیلی 
در الیه درم قرار گرفته و فرو رفته است. پیلوسباسه در نواحی پیشانی و بینی 
)T-Zone( قرار داشته و اجزای آن عبارتند از: ریشه و پیاز مو )فولیکول 
و عضله  مو  بازال غده سباسه، مجاری غدد عرق، مجاری خروج  مو(، الیه 

راست کننده مو، پرو پیونی باکتریوم اکنه.

غدد سباسه وظیفه تولید سبوم که نقش اصلی در تامین چربی پوست و ساقه 
مو را دارد، می باشد. 

شامل  که  می شود  نامیده  سبوم  سباسه،  غدد  از  ترشح شده   چربی 
تری گلیسیرید، کلسترول و اسید چرب می باشد.

آندروژینک  هورمون های  با  مستقیم  ارتباط  در  سبوم  ترشح  میزان 
بوده و روزانه به میزان ۱ تا ۲ گرم و یا ۲۵۰ تا ۳۵۰ میکروگرم در هر 

سانتیمترمربع است.

نقش سبوم پیشگیری از رشد باکتری ها، حفظ دمای بدن در هوای سرد 
در  و چروک  ایجاد چین  از  پیشگیری  منظور  به  پوست  تامین چربی  و 

پوست می باشد.

 ۳ الی   ۲ حدود  آنها  تعداد  و  شده  پراکنده  بدن  سراسر  در  عرقی  غدد 
میلیون تخمین زده می شود. میزان PH عرق ۴.۵ تا ۵.۵ بوده و در کل 
آمونیوم،  پتاسیم،  اسیدی دارد و عناصر تشکیل دهنده آن کلر،  خاصیت 
کلرید سدیم )NaCl( می باشد. به طور کلی عرق به دو نوع آپوکرین و 

اکرین تقسیم می شوند.

ادامه د ارد ...
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نیو برانزویک چشم به راه مهاجران بیشتر در 5 سال آینده
تیم نویسندگان کنپارس

آینده
با کاهش جمعیت  برای مقابله  امر مهاجرت  اظهار داشته است که  دولت 
استان، امری است حیاتی . دولت نیو برانزویک نیز خواستار افزایش قابل 
توجهی در تعداد مهاجران به این استان طی ۵ سال آینده است. دولت 
از جمعیت  ناشی  اجتماعی  و  اقتصادی  این کار قصد دارد چالش های  با 

سالخورده استان را برطرف کند.

در طرح جدید رشد جمعیت، دولت می خواهد تعداد مهاجران اقتصادی 
که در نیو برانزویک مستقر می شوند را تا سال ۲۰۲۴ به ۷۵۰۰ نفر در 

هر سال برساند.

نیو  از کل جمعیت  تا یک درصد  تقریبا  را  استان  نرخ مهاجرت  امر  این 
باال  استان  در  مستقر  حاضر  حال  مهاجران  برابر  دو  تقریبا  و  برانزویک 

می برد.

گزارشات حاکی از آن است که در ۱۰ سال آینده حدود ۱۲۰،۰۰۰ شغل 
در نیو  برانزویک در دسترس افراد قرار خواهد گرفت. آمار جمع آوری شده 
مدت  این  می دهد  طی  نشان  استان  این  فرهنگی  چند  شورای  توسط 
۱۱۰.۰۰۰ نیروی کار استان و پیش از همه در اثر بازنشستگی، شغل خود 

را از دست می دهند.

ضمن آن که جمعیت در سن کار فعلی استان برای پرکردن این فاصله 
بسیار ناچیز است و از طرف دیگر نرخ پایین زاد و ولد نیز بدین معناست 

که اگر تعداد مهاجران افزایش پیدا نکند، شرایط بدتر خواهد شد.

حرکت رو به جلو
این طرح می گوید افزایش تعداد مهاجران عمدتا از طریق برنامه کاندیدایی 
 Atlantic Immigration Pilot و )NBPND(استانی نیو برانزویک

حاصل می شود.

برنامه مهاجرتی استان به نیو برانزویک اجازه می دهد که مجموعه ای از 
از  بین المللی  فارغ التحصیالن  و  کارآفرین  واجد شرایط،  ماهر  کار  نیروی 
اقامت دائم معرفی  برای  را  استان  این  از دوره متوسطه(  )بعد  موسسات 

می کنند.

Atlantic Immigration Pilot یک برنامه مشارکتی استانی-فدرال 
به  باشد  کمکی  تا  شد  راه اندازی  گذشته  سال  که  است  کارفرمامحور  و 

کارفرمایان در منطقه آتالنتیک کانادا برای استخدام نیروی کار خارجی.

در میان دیگر اهداف، طرح خواستار حفظ نرخ ۸۵ درصد مهاجران تا سال 
۲۰۲۴ و افزایش ساالنه تعداد مهاجران فرانسوی زبان به ۲ درصد طی ۵ 
استان است.  از کل مهاجرهای  به ۳۳ درصد  آنها  آینده و رساندن  سال 
این استان زبان های فرانسه و انگلیسی را به عنوان زبان های رسمی خود 

می شناسد.

همچنین دولت خواستار افزایش مهاجران استان به یک درصد از جمعیت 
نیو برانزویک شد.

برنامه اقدامات عملی
نیو برانزویک قصد دارد با یک برنامه شامل ۶۰ اقدام عملی و بر اساس ۴ 

هدف گسترده جمعیت خود را افزایش دهد:

جذب نیروی کار ماهر و منطبق با نیازهای بازار

جذب کارآفرینانی که مشوق رشد پایدار اقتصادی هستند

ایجاد محیطی که تازه واردان و خانواده هایشان بتوانند در آنجا مستقر شده 
منظور  به  استان  مختلف  جوامع  مشارکت دادن  و؛  کنند  کسب  موفقیت  و 
پرورش استانی با تنوع و پذیرش بیشتر اهداف شامل اقدامات کلیدی مرتبط 
با افراد فرانسوی زبان، دانشجویان خارجی، کارآفرینان خارجی و نیروی کار 

ماهر، تجارت و جوامع است.

رشد  برنامه  در  کلیدی  مهاجرتی  از اقدامات  برخی 
جمعیت عبارتند از:

ایجاد مجموعه ای از ابزار و منابعی که به کارفرمایان نیو برانزویک در ارتباط 
با برآورده کردن نیازهای خود در استفاده از مهاجران برای تامین نیروی کار، 

اطالع رسانی و کمک می کند.

از  پس  برانزویک  نیو  در  اقامت  و  ماندن  به  خارجی  دانشجویان  تشویق 
فارغ التحصیلی

بررسی اعتبار سوابق کاندیدای مهاجرت و همسرانشان

ترویج برنامه های مهاجرتی استانی در بازارهای فرانسوی زبان

حمایت از تالش های مشارکت عموم مردم که کلیشه ها و تصورات اشتباه را 
با تمرکز بر واقعیت های جمعیت شناسی در استان از بین می برد، همچنین از 

مزایای مهاجرت و اهمیت پذیرش جوامع نیز پشتیبانی می کند.

بررسی برنامه کارآفرینی در برنامه های انتخابی استانی جهت حصول اطمینان 
از اینکه به بهترین وجه به تازه واردان اجازه شروع کسب و کار می دهد.

کمک به آژانس های استقرار مهاجران به منظور ارائه خدمات استقرار برای 
برآورده کردن نیازهای تازه واردان و همسران و فرزندان آنها

از  پشتیبانی  برای  جامعه  کارگزاران  و  محلی  دولت های  مشارکت دادن 
بازدید های اکتشافی تازه واردان

ارتقای آموزش فرهنگی برای کارفرمایان نیو برانزویک

https://parscanada.com/news/115304/%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86?ref=
https://parscanada.com/news/115304/%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86?ref=
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از نظر روانشناسان آموزش مهم ترین مهارت های زندگی به کودکان پس از 
اولین  در  را  خود  فرزند  است.  اولویت  باالترین  دارای  اولیه  نیازهای  تامین 
جلسه کالس مدرسه یا دانشگاه تصور کنید. از او چه انتظاری دارید. او باید 
چه مهارت هایی را به کار بگیرد؟ مهارت هایی مانند تعامل با دیگران، مدیریت 
زمان، پول و دارایی یا اینکه اگر تنها بتواند از پس شستن دست هایش برآید، 

شما را قانع می کند؟

همان طور که قطعا شما هم با ما موافقید، فرزند شما برای حضور در اجتماع 
آموخته  را  انتظار می رود  از یک کودک  آنچه که  از  بیش  باید مهارت هایی 

باشد.

• اما آیا شما برای آموختن این مهارت ها به فرزندان خود برنامه ای 	
داشته یا دارید؟

• آیا دقیقا می دانید کدام مهارت های زندگی در درجه اصلی اهمیت 	
هستند؟

• آیا می دانید روش آموزش موثر هر کدام در هر سن کدام است؟	

امروز  فرزندانی که  فرزندان است؛  تربیت  والدین،  از مهم ترین وظایف  یکی 
باید  به  زودی  والدین هستند،  تربیت تحت نظر  در کانون خانواده در حال 
آینه  والدین،  بگیرند.  عهده  به  را  خانواده  یک  تشکیل  سرپرستی  خودشان 
برخوردهای  و  گفتارها  رفتارها،  تمامی  هستند،  خود  فرزندان  تمام نمای 
بلکه  است،  تأثیرگذار  ما  فرزندان  فعلی  ذهنیت  و  روحیه  در  نه تنها  والدین 

شکل دهنده شخصیت اجتماعی آینده فرزندان ما نیز است.

والدین  رفتارهای  حاصل  مشترک  زندگی  در  زوجین  اختالفات  از  بسیاری 
در دوران قبل از ازدواج است؛ درواقع زوجین، الگوی تربیتی دوران کودکی، 
نوجوانی و جوانی خود را به  عنوان یک روش در زندگی مشترک خود نیز 
پیاده می کنند. این جمله بدین معناست که بسیاری از اختالفات زناشویی 

زوجین ریشه در شیوه تربیت دوران کودکی آنها دارد.

خود  فرزندان  به  را  زندگی  مشکالت  با  مواجهه  راهبردهای  باید  والدین 
با مشکالتی که در زندگی  را  باید فرزندان خود  بیاموزند. همچنین والدین 

زناشویی با آن مواجهه می شوند و راهکارهای حل آن آشنا نمایند.

اهمیت آموزش مهارت های زندگی در تربیت کودکان

قرار  شرایطی  در  زندگی  مشکالت  با  مواجه  در  انسان  گاهی  عزیز،   والدین 
می گیرد که احساس می کند خیلی درمانده، ناامید و یا بی انگیزه شده است 
و گاهی فکر می کند فراز و نشیب های زندگی خیلی فراتر از حد توان  است 
و یا گاهی فکر می کنیم این مشکالت فقط منحصر به ماست و هیچ کس در 

دنیا این قدر مشکل در زندگی ندارد.

حتی گاهی سؤال می کنیم:

 »خدایا چرا من؟«

»چرا این بال باید سر من بیاید؟«

گاهی از کوچک ترین رفتار و گفتار دیگران رنجیده شده یا به خشم می آییم و 
عکس العمل تند و پرخاشگرانه از خود نشان می دهیم و یا شروع به خودخوری 
می کنیم؛ گاهی در برابر دوراهی های زندگی که تصمیم های مهم باید بگیریم 
خیلی شتابزده و عجوالنه عمل می کنیم که درنهایت هم منجر به پشیمانی و 

بروز مشکالت بیشتر در زندگی می شود.

گاهی خیلی سریع در برابر دیگران تحت تأثیر قرارگرفته و حتی در مقابل 
حرف غیرمنطقی آنها تسلیم می شویم و گاهی برعکس، با سماجت در برابر 
حرف های منطقی دیگران می ایستیم و سعی می کنیم حرف خودمان را به 

کرسی بنشانیم.

مناسب  آموزش  عدم  و  تجربه  کمی  و  ناپختگی  دلیل  به  موارد  این  همه 
باشید  مطمئن  است.  کودک  تربیت  در  آگاهی  نبود  و  زندگی  مهارت های 
فرزندان شما هم دیر یا زود با این مشکالت در زندگی مشترک آینده خود 

به  زندگی  مهارت های  آموزش  برای  هم اکنون  از  بنابراین  می شوند.  مواجه 
کودکان خود  وقت بگذاریم تا فرزندان ما در آینده با مشکالت کمتری مواجه 

بوده و بهتر بتوانند راهکار  حل مشکالت زندگی خود را بیابند.

از دیدگاه روانشناسی، یکی از مواردی که در بروز نارضایتی های زناشویی و 
بعضاً طالق عاطفی و طالق رسمی تأثیرگذار است،  عدم آموزش مهارت های 
نامالیماتی که  با  زندگی در دوران کودکی و نوجوانی است. وقتی فرزندان 
برای  را  آموزش الزم  و  نشده  آشنا  آمد  پیش خواهد  آنان  برای  زندگی  در 
حل مشکالت زندگی خود نبینند، با کوچک ترین تندباد و بروز نامالیماتی،  

زندگی آنها دستخوش بحران می شود.

والدین چه مهارت های زندگی به کودکان خود آموزش دهند؟

به عقیده دکتر روانشناس و متخصص در مشاوره کودک، مهم ترین مهارت های 
زندگی که فرزندان می بایست در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی )دوران 
مشکالت  توانایی حل  بتوانند  آینده  زندگی  در  تا  ببینند  آموزش  مجردی( 
زندگی خود را داشته باشند و به  سادگی زندگی آنها دستخوش بحران نگردد 

عبارتند از:

آموزش مهارت خودآگاهی به کودکان

از  و دقیقی  یعنی شناخت کامل  روانشناسی، مهارت خودآگاهی  از دیدگاه 
و  نظر صفات  از  توصیف کردن، چه شناخت  درست  را  و خود  داشتن  خود 
ویژگی های ظاهری و جسمانی مانند قد، وزن، رنگ مو و … و چه شناخت 
از ویژگی های درونی و توانایی و استعدادها، عالیق و ویژگی های شخصیتی 
مانند صبوری یا عجول بودن، خونسرد یا عصبی بودن، حساس یا زودرنج بودن.

در  ما  فرزندان  که  می گردد  موجب  کودکان  به  مهارت خودآگاهی  آموزش 
موقعیت های مختلف بتوانند عکس العمل خود را پیش بینی نموده و چنانچه 
ضعفی وجود داشته باشد به  موقع به رفع آن بپردازند و بتوانند مسئولیت های 

متناسب با توانایی خود را عهده دار شده و در رشد و شکوفایی استعدادهای 
خود گام بردارند.

آموزش مهارت کنترل خشم به کودکان

مناسبی  و  درست  تصمیم  نمی تواند  فرد  معموال  عصبانیت،  هنگام  در 
بگیرد و بیشتر تصمیمات در این لحظه، غیرمنطقی و نامناسب هستند. 
نفس های عمیق کشیدن )در صورت امکان در حالت درازکش یا نشسته( 
و تمرین آرامش طلبی، ترک محیط استرس زا، انجام کارهای آرامش بخش 
)مثل ورزش، گوش دادن به موسیقی، مطالعه و …( از راهکارهای کنترل 

خشم است.

کتاب های  در  که  دارد  وجود  خشم  کنترل  برای  مختلفی  راهکارهای 
مهارت های  کارگاه های  در  شرکت  و  پرداخته  شده است  آن  به  مختلف 
مراکز  محله ها،  سرای  )فرهنگسراها،  مختلف  مراکز  در  که  هم  زندگی 

مشاوره و …( تشکیل می شود نیز می تواند در این خصوص مفید باشد.

آموزش مهارت حل مسئله و تصمیم گیری به کودکان

روبه رو  مشکلی  و  مسئله  با  زندگی  در  که  افتاده  اتفاق  بار  تاکنون چند 
شوید و ندانید چه راهی را برای حل مسئله انتخاب کنید و یا ندانید کدام 
راه حل بهترین است و یا بر سر چندراهی قرار بگیرید و نتوانید تصمیم 

بگیرید  کدام راه را انتخاب کنید؟

مشکل  و  موضوع  باید  ابتدا  مسئله،  حل  و  درست  تصمیم گیری  برای 
و  پرداخته  بررسی  و  مطالعه  به  آن  مورد  در  و  بشناسیم  را  پیش آمده 
اطالعات الزم را جمع آوری کنیم. این اطالعات را می توان از افراد مطلع 
اینترنت و … جمع آوری نمود و سپس به  و صاحب نظر، رسانه، کتاب، 
آنجایی که در مرحله تجزیه  و تحلیل و  از  تجزیه  و تحلیل آن پرداخت. 
نتیجه گیری ممکن است از تجربه و تخصص الزم برخوردار نباشیم، بهتر 

آموزش مهارت های زندگی به کودکان
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مرکز  و  معلمان  صاحب نظر،  و  متخصص  افراد  به  مرحله  این  در  است 
مشاوره مراجعه شود.

در کالس ها  دلزده شده،  مدرسه  از  که  هرولد می گوید کودکی  کامرون 
شاید  کودک  این  است:  تضاد  در  همکالسی هایش  با  می شود،  مردود 
و  سرپرستی  از   TEDxEdmonton کنفرانس  در  او  باشد.  کارآفرین 
در  -چه  بالقوه  کارآفرینان  شکوفاشدن  به  که  می کند  صحبت  آموزشی 

کودکی و چه در بزرگسالی- کمک می کند.

آموزش مهارت مقابله با استرس به کودکان

مدیریت استرس یکی از مهم ترین مهارت های زندگی به کودکان است. 
کسب این مهارت، مخصوصاً در دنیای کنونی که هیچ کس نمی تواند ادعا 
استرس  نخواهد شد.  و  نشده  روانی  فشار  و  استرس  دچار  هیچ گاه  کند 
ممکن  تغییری  هرگونه  برابر  در  بدن  که  واکنشی  و  روانی  فشار  یعنی 
است نشان دهد، چه خوشایند باشد مثل قبولی در رشته مورد عالقه و 
این  اگر  فرزند شما؛  در یک  پایه تحصیلی  ناخوشایند مثل شکست  چه 
فشارهای روانی به  طور مرتب و مداوم و شدید و ماندگار باشد، شخص 

مبتال به افسردگی و بیماری روانی و روحی می گردد.

آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

چقدر در ارتباط برقرارکردن با دیگران موفق هستید؟ آیا به هر جمعی 
وارد می شوید راحت قادر به برقراری ارتباط با دیگران هستید؟ یا گوشه ای 
صحبت  که  می کشید  خجالت  و  می کنید  نگاه  دیگران  به  و  می نشینید 

کنید؟ چگونه با دیگران دوست می شوید؟

از دیدگاه روانشناسی انسان موجودی اجتماعی است؛ بنابراین خواه ناخواه 
باید در کنار افراد جامعه با سالیق و خلق  و خوهای مختلف زندگی کرده 
و با آنها تعامل و ارتباط سازنده برقرار نماید. اگر در آموزش مهارت های 
اجتماعی به کودکان خود غافل شویم، قطعا فرزندان ما در اجتماع مانند 
ورود به دانشگاه و کار موفق نخواهند بود. حتی فرزندان ما پس از ازدواج 
نیز نمی توانند با همسر و خانواده همسر خود ارتباط موثری برقرار کنند. 
مطالعه کتاب،کمک از مشاور و شرکت در کارگاه های افزایش مهارت های 
آنها  در  اجتماعی  مهارت های  تقویت  راهکارهای  از  کودکان  به  زندگی 

می باشد.

آموزش مهارت تفکر خالق به کودکان

افراد خالق و نوآور و ابداع کننده، همیشه راهی برای حل مشکالت زندگی 
خود و اطرافیانشان دارند. افراد خالق هیچ گاه ناامید، بی انگیزه و افسرده 

نمی شوند و همین  طور هیچ گاه دچار روزمرگی نمی گردند.

خالقیت و تفکر خالق داشتن یعنی ارتباط دادن بین چیزهای بی ارتباط و 
یک  راه تازه برای حل مسئله پیداکردن و یافتن راه های جدید و مؤثر در 
انجام کارها؛ از نظر این دکتر روانشناس، خالقیت در همه کودکان وجود 
دارد و فقط باید توسط والدین این مهارت زندگی در کودکان پرورش یابد.

آموزش مهارت تفکر انتقادی در کودکان

انسان قدرت اندیشیدن و فکرکردن دارد، اما تفکر و اندیشه نیز نیاز به پرورش 
و  به  راحتی  را  انسانی است که هر حرفی  و متفکر،  انسان مدبر  دارد. یک 
بدون بررسی و تعمق نمی پذیرد و یا رد نمی کند و سریع تحت تأثیر دیگران 
قرار نمی گیرد. او فریب تبلیغات و وسوسه های دیگران را نمی خورد و سریع 
قضاوت نمی کند و به همین دلیل عالوه بر هدایت سکان زندگی خود، راهنما 

و مشاور خوبی برای دیگران نیز می تواند باشد.

که  را  حادثه ای  و  حرف  اخبار،  هر  می تواند  دارد  انتقادی  تفکر  که  فردی 
مورد  دارد،  که  اطالعاتی  و  تجربه  آگاهی،  به  توجه  با  یا می بیند،  می شنود 
تجزیه  و تحلیل قرار داده و نقد و بررسی کند و نه تنها نقاط ضعف، بلکه نقاط 

قوت موضوع را هم می بیند.

نکته مهم این است که تقویت و آموزش این مهارت های زندگی به کودکان  
به  مهارت ها  این  یادگیری  برای  وقت گذاری  ولی  نیست  سریع  و  راحت 
افراد  می گردد  موجب  مهارت ها  این  یادگیری  دارد.  باالیی  ارزش  کودکان 
در  و  نمایند  انتخاب  واقع بینانه ای  اهداف  خود  مشترک  زندگی  آینده  در 
رسیدن به اهداف خود سعی و تالش سازنده انجام داده و با تفکر خالقانه، 
فردی  نمایند. همچنین  اتخاذ  به  درستی  را  زندگی  مهم  تصمیم گیری های 
که به این آموزش ها مسلط شود، دارای اعتماد به  نفس باالیی خواهد شد و 

اعتماد به  نفس افراد در زندگی راز بزرگ پیروزی بر مشکالت زندگی است.

به عقیده این مشاور کودک، والدین نقش مهمی در آماده نمودن فرزندانشان 
برای پذیرش مسئولیت های بزرگ زندگی آینده دارند و آموزش این مهارت ها 
در  مسئولیت ها  پذیرش  برای  فرزندان  تربیت  راهکارهای  مهم ترین  از  یکی 

زندگی است.

http://jameesalamat.com/
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5 مقصد توریستی و رویایی منطقه کارائيب

امیرعباس هدایت نیا

موسس و مشاور مسافرتی آژانس تعطیالت زیبا

اولین گام سفری آسان به کشور اکوادور 
اکوادور کشوری اسپانیائی زبان با واحد پول دالر آمریکا که در آمریکای 
گوالی  آن  بزرگ ترین شهر  و  کیتو  آن شهر  پایتخت  است.  واقع  جنوبی 
آکیل است. اسم این کشور برگرفته از موقعیت جغرافیایی آن است چون 

بر روی خط استوا قرار دارد.

به دلیل اینکه این کشور برای ایرانیان ویزا نمی خواهد و در فرودگاه برای 
برای  آسان  کشوری  را  آن  می توان  می شود  صادر  ماهه   ۳ ویزای  آنان 

ایرانیانی دانست که به هر دلیل نیاز به سفر به کشوری دیگر دارند.

اکوادور دارای منابع طبیعی و زمین های کشاورزی پر محصول و صادرات 
آن نفت، موز، میگو و سایر میوه جات می باشد. این کشور همانند کشورهای 
دیگر آمریکای جنوبی به کشور فستیوال ها و جشن ها معروف است و در 
هرسال می توانید در یکی ازشهر های آن فستیوال رقص و موسیقی را پیدا 

کنید و از آن لذت ببرید. 

از مناطق دیدنی و توریستی می توان به منطقه جنگلی میندو )شهرکی 
که  رویایی  و  زیبا  )دهکده ای  بامبا  ویلکا  آمازون(،  جنگل های  دل  در 
بازنشستگان آمریکایی و کانادایی در این منطقه زیاد زندگی می کنند(، 

نو  انگیز کویابه  شگفت  )منطقه ای 
یکی  آمازون(  ذخیره های در  و  زیستگاه ها  از 

جهان،  مهم  بزرگ طبیعی  حشرات  زندگی  محل 
جاهای  در  ندرت  به  که  رنگارنگی  میوه های  و  مختلف  حیوانات  عجیب،  و 
دیگر دیده می شوند، منطقه تفریحی و ساحلی سالیناس، دریاچه موجاندا، 
اکوادور،  کوه های  در  دودی  قطار  با  سفر  و  شیطان  دماغه  اوتاوالومارکت، 
و  )منطقه ای خنک  اکوادور  آتشفشان  ملی  پارک  آکیل،  گوای  زیبای  شهر 
زیبا(، کیتو  برای دیدن عجایب طبیعت(، کورانکا )شهری ساحلی و  جالب 
و  استوا(  خط  صفر  )نقطه  موندو  میتادل  که  جهان(  مرتفع  شهر  )دومین 
تپه  اسپانیایی،  معماری های  با  و ساختمان هایی  قدیمی  کلیسای  همچنین 
پنه سیجو، بازار های سنتی و جدید، منطقه پالزا گرنده، باغ وحش و آکواریوم 
گوایاجامامبو و بسیاری مناطق دیدنی در آن قرار دارد. ناگفته نماند که اگر 
به اکوادور سفر می کنید حتما  با کروز سری به جزیره معروف گاالپاگوس که 
دارای حیوانات عظیم الجثه ، دوست داشتنی و محیطی آرام است بزنید بعد از 
این سفر هیچوقت مهمان نوازی و مهربانی مردم این منطقه از کره زمین را 

فراموش نخواهید کرد. 

معرفی کشورهای آمریکای جنوبی

اگر به دنبال جایی هستید که در جایی آرام با خود خلوت کنید و از هیاهوی 
دنیا دور باشید، این مناطق دورافتاده، آرام و بکر همان چیزی هستند که به 

دنبالش هستید!

 1- جزیره  ایستر، شیلی

از هزار مجسمه  عظیم  جزیره  ایستر که شهرت آن به خاطر وجود بیش 
از دورافتاده ترین نقاط دنیا است و بیش از  و باستانی »موآی« است، یکی 
۳۲۰۰ کیلومتر از تمدن امروزی فاصله دارد. این مجسمه ها به دست مردمان 
از سنگ های آتشفشانی در میانه  سال های ۱۲۵۰ و ۱۵۰۰  »راپا نوی« و 
به  باستانی  گدازه های  همان  از  جزیره  این  قله های  شدند.  ساخته  میالدی 
وجود آمده و مناظری شگفت انگیز ایجاد کرده اند. پروازها به داخل و خارج 

این جزیره محدود هستند.

 2- النگییربین، نروژ

این منطقه یکی از شمالی ترین شهرهای دنیا است. در سال ۱۹۵۰، قانونی 
سرد  بسیار  منطقه   این  در  مردگان  دفن  که  شد  تصویب  النگییربین  در 
به  تبدیل  را  اجساد  ناحیه  این  یخ بسته   زمین  که  چرا  می کرد،  ممنوع  را 
برای  دارند  اجازه  محلی  افراد  قانون  طبق  این،  بر  عالوه  می کند.  مومیایی 
باشند.  به همراه داشته  برابر خرس های قطبی اسلحه  از خود در  محافظت 
این شهر منحصر به فرد ۲۱۰۰ نفر جمعیت دارد که از کشورهای مختلفی 
به آنجا آمده اند. قایقرانی با کایاک، اسکی، گردش با ماشین های اسنوموبیل و 

دوچرخه سواری از فعالیت های پرطرفدار در این منطقه هستند.

 3- جزیره  دیون، کانادا

سازمان ناسا تنها نقاطی را برای انجام تحقیقات علمی خود انتخاب می کند 
که متروکه باشند. این جزیره محل آزمایش روبات ها، لباس های فضانوردی 
و فضاپیماهای ناسا برای مأموریتی به سیاره  مریخ بوده است. جزیره  دیون 
بخشی از جزایر ملکه الیزابت محسوب می شود و تنهایی شما در آن تضمین 

شده است، به طوری که تقریبا از حیات وحش و حیوانات هم به دور است!

 4- دریاچه  کرسنت، چین

دریاچه  ۲ هزار ساله  کرسنت که شکلی شبیه به ماه دارد، در صحرای گوبی 
واقع شده و از چشمه ای طبیعی برخوردار است. این شهر کوچک و دورافتاده 
در کناره  دریاچه قرار دارد اما با وجود اتوبوس هایی که مسافران را به این 
منطقه می رساند، یکی از معدود مناطق دورافتاده ای است که دسترسی به 

آن ساده است.

با ۱۴ مورد از دورافتاده ترین نقاط دنیا آشنا شوید

https://rooziato.com/1397147805/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/
https://rooziato.com/1397147805/%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/


 ۵- گودال داناکیل، اتیوپی

گودال داناکیل حفره ای در شمال شرقی اتیوپی است؛ منطقه ای که در آن 
مناظری سوررئال از حوضچه های نمک، اسید و گوگرد، یکی از دریاچه های 
کمترشناخته شده  مواد مذاب در دنیا را احاطه کرده اند. این منطقه به دلیل 
با  از آن  اغلب  و  به شمار می رود  نقطه  زمین  دمای سوزان هوا، گرم ترین 

عنوان »دروازه  جهنم« یاد می شود.

 ۶- جزیره  بارا، اسکاتلند

بارا جنوبی ترین جزیره  مسکونی در میان جزایر هیبرید اسکاتلند است. این 
جزیره با ۱۶ کیلومتر مساحت و جمعیتی در حدود هزار نفر، فضای زیادی 
ملخی  هواپیماهای  با  منطقه  این  به  دارد. دسترسی  کاوش  و  برای گردش 
کوچکی ممکن است که بر ساحل شنی جزیره فرود می آیند. باند فرود این 
جزیره با تغییرات جزر و مد ناپدید می شود و این مسأله تعیین کننده  زمان 

رفت و برگشت مسافران است.

 7- جزیره  آپولیما، مجمع الجزایر ساموآ

ساموآ مجمع الجزایری در غرب اقیانوس آرام است که از چهار جزیره تشکیل 
شده و آپولیما کوچک ترین آنها است. این جزیره را به خاطر اندازه  کوچکش 
آب هایی  میان  در  و  دارد  حیرت انگیز  جنگلی  آپولیما  نگیرید.  دست کم 
با  باید  جزیره  در  ماندن  برای  گردشگران  احاطه شده است.  آبی رنگ  و  بکر 
خانواده های ساکن آن مذاکره کنند و سفر با قایق تنها راه رسیدن به این 

منطقه است.

 ۸-  جزایر تریستن داکونیا

تریستن داکونیا گروهی از جزایر آتشفشانی در جنوب اقیانوس اطلس و در 
جزایر  این  و  است  باال  منطقه  این  در  بارندگی  میزان  است.  بریتانیا  قلمرو 
و گونه های  پنگوئن ها  دلفین ها،  نهنگ ها،  تماشای  برای  بسیار خوبی  مکان 
این  بسیار  زیبایی های  و  دورافتادگی  هستند.  دریایی  پرندگان  از  متنوعی 
جزایر برای کسانی جذابیت دارد که به دنبال جایی برای پناه بردن از هیاهوی 
از  نفر در آن زندگی می کنند، یکی  تنها ۲۶۹  این جزیره که  دنیا هستند. 
نزدیک ترین  با  کیلومتر   ۲۴۰۰ از  بیش  و  است  دنیا  جزایر  دورافتاده ترین 

خشکی فاصله دارد.

 ۹- مرکز علمی مک موردو، قاره  آنتارکتیکا

)قطب  آنتارکتیکا  قاره   است،  دنیا  دورافتاده   نقاط  از  صحبت  که  زمانی 
جنوبی  مرز  در  علمی  مرکز  این  گیرد.  قرار  فهرست  صدر  در  باید  جنوب( 
جزیره  راس و در ۱۳۰۰ کیلومتری شمال قطب جنوب واقع شده است. مک 
و  آن محققان  در  و  است  قاره  این  در  امریکا  اصلی  تحقیقاتی  مرکز  موردو 

دانشمندان مشغول به کار هستند.

 10-  جزایر کرگلن، جنوب فرانسه و مناطق آنتارکتیکا

واقع شده اند و هوای بسیار  اقیانوس هند  این جزایر در جنوبی ترین بخش 
سرد آنها سبب شده گردشگران به ندرت به این منطقه بیایند و جزیره  اصلی 
با  می توانید  هستید،  قطبی  هوایی  و  آب  دنبال  به  اگر  شده است.  متروکه 

کشتی خود را به این مرکز تحقیقاتی برسانید.

11-  واحه  سیوا، مصر

فرهنگ  شده  باعث  مصر  سکونتگاه های  بقیه   از  سیوا  واحه   دورافتادگی 
افریقای شمالی در این منطقه کامال محفوظ بماند. اگر چه گردشگران کمی 
به این مکان می آیند اما سیوا تنها پنج ساعت از قاهره پایتخت مصر فاصله 
دارد. این روستای خشتی ۲۰۰ چشمه دارد و کسانی که به این منطقه سفر 
می کنند به دنبال تجربه  شگفت انگیز غذاهای بومی و رسوم کهن این منطقه 

هستند.

 12- جزیره  پیتکرن، جنوب اقیانوس آرام

به  آنکه کسانی که مایل  با وجود  و  قرار دارد  بریتانیا  قلمرو  این جزیره در 
سکونت در آن باشند زمینی رایگان به آنها تعلق می گیرد، اما تنها ۵۰ نفر 
این جزیره،  گرمسیری بودن  دلیل  به  زندگی می کنند.  زیبا  این جزیره   در 
برای کسانی  این حال،  با  دارد.  آفتاب در آن وجود  امکان غواصی و حمام 
که قصد نقل مکان به این جزیره را داشته باشند شغل زیادی وجود ندارد. 
جزیره  پیتکرن بیش از ۴۸۰۰ کیلومتر از نیوزلند فاصله دارد و تقریبا خالی 

از سکنه است.

 13- فالت تبت، چین

این فالت در حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و در میان کوه های 
کونلون و هیمالیا در ارتفاع ۳۹۶۰ تا ۴۵۷۲ متری واقع شده است. دریاچه ها 
و رودخانه های بی شماری در این فالت وجود دارد و بیشتر آب قاره  آسیا از 
از بومیان فالت تبت  این منطقه تأمین می شود. اگرچه امروزه تعداد کمی 
باقی مانده اند اما این مردمان از بیش از ۲۰ هزار سال پیش پیوسته در این 

منطقه ساکن بوده اند.

 14- جزیره  سقطرا، یمن

جزیره  سقطرا به دلیل مناظر منحصر به فرد و شکل ویژه  درختان آن با 
عنوان »جزیره  بیگانه« شناخته می شود. اعتقاد بر آن است که این جزیره 
یک بار به زیر آب های اقیانوس رفته، به همین دلیل زمین آن از سنگ آهک 
در  که  زبانی  کرده اند.  ریشه  آن  در  اژدها«  نادر »خون  درخت های  و  است 
میان بومیان این منطقه رایج است با عنوان سقطری شناخته می شود و شکل 
نوشتاری ندارد. عالوه بر این، مهاجران عرب، سومالیایی، یونانی و از نژادهای 
گردشگران  امروزه  اگرچه  می کنند.  زندگی  جزیره  این  در  جنوبی  آسیای 
بیشتری به این منطقه می آیند، اما گیاهان و جانوران عجیب آن شما را به 

دنیای دیگری خواهد برد.
https://rooziato.com/
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از  معموال  ورزشی می شود  تیم  یا  باشگاه  فرزند شما عضو یک  زمانی که 
او در واقع آن  انگیزه و موفقیت کار خود را آغاز می کند.  با  ابتدا  همان 
رشته ورزشی را از صفر شروع می کند و چنانچه شرایط و استعداد الزم 
را در آن رشته ورزشي داشته باشد، در طی مدت حدود یک سال آنچنان 
پیشرفت می کند که به عنوان یک بازیکن و رقیب برای سایرین محسوب 
می شود. این میزان پیشرفت کامال محسوس و قابل مشاهده است. سپس 
همه چیز تغییر می کند. سرعت پیشرفت کم می شود و گاهی اوقات ثابت 
می ماند. در حقیقت، سطح پیشرفت با سرعت قبلی ادامه دار نیست اما به 
این معنا نیست که آن رشد واقعا متوقف شده است. البته همیشه بسته به 
شرایط مختلف روحی، انگیزشی، خانوادگی، جسمی، محیط یادگیری و ... 

استثناهایی وجود دارند.

چرا چنین کاهش چشمگیری مشاهده می شود؟

نمودار پیشرفت ورزشی تقریبا سینوسی است به شکلی که منحنی پیشرفت 
در ابتدا به شدت باال می رود و در طول زمان کاهش می یابد؛ سپس به تدریج 
ناگهانی  به طور  دلیل  به همین  و  اوج می گیرد.  آرامی  به  و  مسطح می شود 

فرزند شما پیشرفت زیادی که قبال داشته است را نمی بینید.
البته این مطلب تنها مختص ورزش نیست؛ در زبان آموزی و دیگر مهارت هایی 
گزارش  تجربه هایی  چنین  نیز،  دارند  تمرین  و  تکرار  یادگیری،  به  نیاز  که 
شده است. هنگامی که افراد شروع به یادگیری یک مهارت جدید می کنند- 
درصورت برخورداری ازاستعداد، انگیزه کافی، تکرار و تمرین، محیط آموزشی 
حاصل  توجهی  قابل  پیشرفت های  که  می رسد  نظر  به  ابتدا    ... و  مناسب 
شده است. چون در حقیقت افراد در مرحله تجربه و اکتشاف هیجان انگیز و 
بزرگی هستند و کار خود را از صفر مطلق آغاز کرده اند. از ندانستن هیچ چیز 

تا دانستن چیزی. 

افراد هرگز نمی توانند دوباره به مرحله صفرمطلق برگردند  گفتنی است 
داد.  نخواهد  نشان  آسانی  به   را  اوج  دوباره  هرگز  یادگیریشان  منحنی  و 
با گذشت زمان، دیدن این تغییرات دشوارتر و تشخیص  آنها روز به روز 
سخت تر می شود. این امر برای والدینی که تجربه ای در ورزش حرفه ای 
نداشته اند بیشتر نمایان می شود و بهتر است که کادر فنی باشگاه، والدین 

را در این راه همراهی کنند.

اگر شما به عنوان پدر و مادر احساس می کنید که پیشرفت هایی که باید 
ببینید را مشاهده نمی کنید، بهتر است با مربی مربوطه صحبت کنید و 
پیشرفتی  نوع  و چه  دارد  قرار  مرحله رشد  در کدام  فرزند شما  بپرسید 

درحال رخ دادن است.

خالصه کالم
در سال اولی که فرزند شما یک رشته ورزشی را از صفر شروع می کند، در 
صورت داشتن شرایط و استعداد کافي، پیشرفت وي زیاد و قابل مالحظه 
دیده  دیگر  پیشرفت چشمگیر  آن  است  ممکن  دوم،  سال  در  اما  است؛ 
 نشود. در بیشتر موارد شما به جای آن، ورزشکاری مستحکم تر مشاهده 
را  او  و  نشوید  امید  نا  فرزندتان  ورزشی  پیشرفت  از  کرد. هرگز  خواهید 

همواره حمایت کنید.

ورزشی پيشرفت  به 
باشيد اميدوار  فرزندتان 

یوسف عالقه بند
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 برای سال 

قرار  جذابی  الکتریکی  خودروهای 
است در سال ۲۰۲۰ راهی بازار شوند 

که از جمله  آنها می توان به مدل هایی 
از تسال، مرسدس بنز، پورشه، کیا و مینی 

اشاره کرد.

تقریبا  تمام خودروسازان مشغول تحقیق، توسعه 
به  ازجمله پیکاپ بزرگ مجهز  الکتریکی  انواع مدل های خودرو  تولید  و 
باتری هستند. به  عنوان مثال، فورد در حال  تولید نسخه  الکتریکی وانت 
F-۱۵۰ و کراس اوری براساس موستانگ است. جنرال موتورز هم تولید 
به شورولت  آنها می توان  ازجمله   که  دارد  برنامه  در  را  الکتریکی  خودرو 
بولت و مدل لوکس رقیب خودروهای برقی تسال با نشان کادیالک اشاره 
خط  تولید  برای  برنامه ریزی  مشغول  فولکس واگن  و  بنز  کرد. مرسدس 
محصوالت جدید برقی هستند. فولکس واگن مدتی پیش اعالم کرد تولید 

نسخه  الکتریکی مینی بوس را در دستورکار قرار داده است.

سال  در  که  کرد  اشاره  جدید  الکتریکی  خودرو   ۱۱ به  می توان  حداقل 
۲۰۲۰، وارد بازار می شوند؛ خودروهایی که محصول شرکت های بزرگ و 
استارتاپ های کوچک هستند. در میان آنها، طیف وسیعی از خودروهای 
با سیستم  سواری و مدل های اسپرت وجود دارد که عملکرد بی نظیری 
بیش  حرکتی  شعاع  از  خودروها  این  اکثر  می دهند.  ارائه  برقی  محرکه  
درباره   نگرانی  می تواند  که  می برند  بهره  کیلومتر   ۴۸۰ حتی  و   ۳۲۰ از 

تمام شدن شارژ باتری خودرو الکتریکی را به امری ناممکن تبدیل کند. 

 RAPIDE Eاستون مارتین
خودرو  اولین  باند،  مخفی، جیمز  مأمور  دلخواه  بریتانیایی  خودروساز 
الکتریکی خود را تا پایان سال جاری به  نمایش می گذارد. تولید خودرو 
جدید برقی که براساس مدل رپید )Rapide( ساخته می شود، در سراسر 
جهان به ۱۵۵ دستگاه محدود می شود و احتماال قیمت بسیار زیادی نیز 
خواهد داشت. انتظار می رود استون مارتین RAPIDE E با هر بار شارژ 
بتواند مسافت ۳۲۰ کیلومتر را بپیماید و صفر تا ۱۰۰ کیلومتربرساعت را 

در کمتر از چهار ثانیه طی کند.

B1 بالینگر
 Bollinger( موتورز  بالینگر  استارتاپ 

اولین  عرضه   برای  تالش  در حال    )Motors
است.   ۲۰۲۰ سال  تا   ،B1 یعنی  خود،  تولیدی  مدل 

لندرور کالسیک  بسیار شبیه   B1 بالینگر شاسی بلند برقی 
به  نظر می رسد که روی فریم آلومینیومی ساخته می شود و موتور 

  B1 الکتریکی دوگانه و سیستم تمام چرخ محرک دارد. شعاع حرکتی بالینگر
و  اسب بخاری   ۶۱۳ قدرت  به  لطف  و  بود  خواهد  کیلومتر   ۳۲۰ درحدود 
یدک  را  کیلوگرم  معادل ۳.۴۰۰  وزنی  می تواند  نیوتن متری،  گشتاور ۹۰۵ 

بکشد.

کیا سول برقی 
جدید  ظاهر  با  را  خود  تمام الکتریکی  و  کامپکت  هاچ بک  کیا سال ۲۰۲۰، 
 ۶۴ لیتیوم یون پلیمر  باتری  بسته   می کند.  بازطراحی  فراوان  بهبودهای  و 
کیلووات  ساعتی کیا سول برقی می تواند با هر بار شارژ بیش از ۳۲۰ کیلومتر 
 ۳۹۵ به  گشتاور  و  اسب بخار   ۲۰۰ به  برقی  خودرو  این  قدرت  بپیماید.  را 
با  با چهار حالت رانندگی و چهار سطح ترمز  نیوتن متر می رسد. کیا سول 

قابلیت بازیابی انرژی، تنظیماتی برای رانندگی با یک  پدال ارائه می دهد.

EQC مرسدس بنز
وارد  که  بود  خواهد  بنز  مرسدس  لوکس  الکتریکی  خودرو  اولین   EQC
با ظاهر جسورانه خود   EQC بنز  بازار می شود. شاسی بلند برقی مرسدس 
می تواند ۴۰۲ اسب بخار قدرت و ۷۶۴ نیوتن متر گشتاور تولید کند. سیستم 
تمام چرخ محرک به  عنوان گزینه  استاندارد عرضه می شود و فهرستی طوالنی 
از قابلیت های ایمنی و اتصال و رفاهی در آن وجود دارد. طبق استاندارد اروپا، 
این خودرو می تواند با هر بار شارژ مسافتی حدود ۴۵۰ کیلومتر را بپیماید؛ 

اما طبق استاندارد آمریکا، ممکن است این رقم اندکی کمتر باشد.

مینی الکتریک
نسخه   ساخت  مشغول  بی ام و،  مینی  برند 

تمام الکتریکی کوپه زیبای کوپر است که احتماال 
در سال ۲۰۲۰ وارد بازار می شود. هنوز جزئیات زیادی 

فقط  درحال حاضر،  و  نشده  منتشر  مینی  برقی  خودرو  از 
و  می برد  بهره    i3 بی ام و فناوری  از  خودرو  این  که  می دانیم 

شعاع حرکتی اش ۳۲۰ کیلومتر است. انتظار می رود این خودرو نیز مجهز به 
فرمان پذیری مشهور مینی باشد.

پل استار 2
نامیده  راه اندازی کرد که پل استار  تجاری جدیدی  برند  سال گذشته  ولوو 
می شود. اولین مدل تولیدی آن، پل استار ۱، خودرو پالگین هیبرید خواهد 
است.  چهاردر  و  تمام الکتریکی  لوکس  مدل   ۲ پل استار  که  حالی   در  بود؛ 
تسال مدل 3، شعاع حرکتی ۴۴۲  با  رقابت  به  منظور  خودروساز سوئدی 
ازطریق  را  نیاز  مورد  نیروی  داده که  قرار  بار شارژ هدف  با هر  را  کیلومتر 
دو موتور الکتریکی تأمین می کند. انتظار می رود این موتورها بتوانند ۶۵۷ 
نیوتن متر گشتاور تولید کنند و سیستم تمام چرخ محرک نیز به  عنوان گزینه  

استاندارد در آن ارائه می شود.

پورشه تایکان
 )Taycan( اولین مدل تمام الکتریکی پورشه، خودرو اسپرت چهاردر تایکان
است. گفته می شود پورشه تایکان می تواند در ۳.۵ ثانیه از حالت سکون به 
ادعا می کند  آلمانی  یابد. خودروساز  بر ساعت دست  سرعت ۱۰۰ کیلومتر 
تایکان با هر بار شارژ می تواند مسافتی حدود ۴۸۲ کیلومتر را طی کند و 
باتری آن برای تأمین انرژی مورد نیاز به  منظور پیمایش ۹۶ کیلومتر، فقط 

به چهار دقیقه زمان نیاز دارد. 

R1T ریوین
الکتریکی  خودرو  حوزه   استارتاپ های  از  دیگر  یکی  نیز   )Rivian( ریوین 

دارد  قصد  که  می شود  محسوب 
در   ۲۰۲۰ سال  تا  را   R1T پیکاپ
کارخانه سابق میتسوبیشی در ایلینویز 
به     R1T ریوین برقی  وانت  کند.  تولید 
الکتریکی،  موتور  چهار  از  بهره گیری  لطف 
کیلومتر   ۶۴۰ حدود  حرکتی  شعاع  می تواند 
برای  مهیج  وسیله ای  به  را  آن  که  دهد  ارائه 
مسیرهای آف رود تبدیل می کند. ریوین R1T در سه ثانیه می تواند در 
جاده های آسفالته از حالت سکون به سرعت ۹۶ کیلومتر بر ساعت دست 

یابد. 

Y تسال مدل
شاسی بلند تسال مدل Y  که اساسا نسخه  کراس اور از خودرو الکتریکی 
سدان مدل ۳ به  شمار می رود، با فرض تأخیر نداشتن در تولید و هرگونه 
مدل شاید  این  شود.  بازار  وارد   ۲۰۲۰ سال  تا  است  قرار  دیگر،  مشکل 
نسخه های  در  ابتدا    Y مدل شود.  شرکت  این  محصول  پرفروش ترین 
الکتریکی  موتورهای  به  مجهز  محرک  تمام چرخ  و  دوربرد  و  پرفورمنس 

دوگانه و با مشخصاتی مشابه تسال مدل ۳ عرضه می شود.

تسال رودستر
نظر  از  که  بود  شرکت  این  تولیدی  مدل  رودستر اولین  تسال  اول  نسل 
می شود  گفته  داشت.  قرار  مناسبی  جایگاه  در  حرکتی  شعاع  و  عملکرد 
فنی  عملکرد  و  طراحی جدید  با  الکتریکی  این خودرو  سال ۲۰۲۰،  در 
خیره کننده بازمی گردد. تسال ادعا می کند رودستر در ۱.۹ ثانیه از حالت 
سکون به سرعت ۹۶ کیلومتربرساعت دست می یابد و حداکثر سرعتش 
۴۰۰ کیلومتر بر ساعت است. همچنین، این خودرو با هر بار شارژ می تواند 

هزار کیلومتر مسافت طی کند.

https://www.zoomit.ir/

خودروهای برقی ۲۰۲۰موردانتظارترین

https://www.zoomit.ir/tag/ford/
https://www.zoomit.ir/tag/chevrolet/
https://www.zoomit.ir/tag/tesla/
https://www.zoomit.ir/tag/volkswagen/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/electric-car-battery/
https://www.zoomit.ir/tag/aston-martin/
https://www.zoomit.ir/category/startup/
https://www.zoomit.ir/tag/land-rover/
https://www.zoomit.ir/tag/suv/
https://www.zoomit.ir/tag/hatchback/
https://www.zoomit.ir/tag/kia/
https://www.zoomit.ir/category/car/
https://www.zoomit.ir/bmw/
https://www.zoomit.ir/tag/volvo-polestar/
https://www.zoomit.ir/tag/volvo/
https://www.zoomit.ir/tag/tesla-model-3/
https://www.zoomit.ir/tag/tesla-model-3/
https://www.zoomit.ir/tag/porsche/
https://www.zoomit.ir/tag/pickup-trucks/
https://www.zoomit.ir/tag/mitsubishi/
https://www.zoomit.ir/tag/sedan-cars/
https://www.zoomit.ir/tag/roadster/
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 ران اشتباه می کند –  Ron’s Gone Wrong– شش نوامبر 2۰2۰

رفته رفته نقش تکنولوژی در زندگی مان پررنگ تر شده و کارها آسان و 
آسان تر می شوند. تنها کافی است دستور دهید تا همه چیز انجام شود. 
گرچه در جهان ما تکنولوژی در حال گسترش است اما در دنیای این فیلم 
به اوج خود می رسد. در این داستان هر کودک ربات خود را دارد که در 
کارها به او کمک می کند. درنتیجه ربات ها به بخش مهمی از زندگی افراد 
تبدیل شده اند و نبودشان مشکل آفرین است. زمانی که ربات یک پسر یازده 
ساله خراب می شود، زندگی او به مشکل برمی خورد. او تصمیم می گیرد 
به این ربات آموزش دهد و درنتیجه به ماجراجویی هایی وارد می شود که 

مسائل مهم تر زندگی را به او می آموزد.

 فیلم بدون عنوان راگرتز – Rugrats – سیزده نوامبر 2۰2۰

در گذشته کانال های کودکانه اندکی وجود داشت و نیکلدون یکی از آنها 
بود. این کانال هنوز هم وجود داشته و برنامه ها و فیلم های جالبی پخش 
می کند. در سال ۱۹۹۱ برنامه ای پخش شد که از دیدگاه یک کودک بود و 
توجه همه را به خود جلب کرد. تامی پیکلز و دوستانش داستان کودکانی را 
نشان می دهند که به زبان کودکانه ای با هم ارتباط برقرار کرده و گرچه به 
زبان انگلیسی صحبت می کنند، کسی متوجه زبان آنها نمی شود. این برنامه 
بسیار سرگرم کننده و جالب بود و فیلم های مختلفی از آن ساخته شد که 
موفق هم بودند. گرچه این سریال بازسازی شده و سریال تلویزیونی آن هم 
نمایش داده می شود، اما خبر خوش این است که قرار است فیلم الیو اکشن 

آن تولید شود. پس منتظر آن هستیم.

انیمیشن نوعی ژانر سینمایی است که کسی نمی تواند آن را دوست نداشته 
باشد. در گذشته مردم تصور می کردند انیمیشن مخصوص کودکان است، اما با 
گذشت سال ها و تولید انیمیشن های غنی که مرزهای ژانرهای مختلف را کنار 
زدند، دیگر کسی ژانر انیمیشن را مخصوص کودکان نمی داند. با اینکه کمپانی 
دیزنی دنیای انیمیشن را قبضه کرده است، اما تنها شرکت تولیدکننده انیمیشن 
نیست و شرکت های دیگری هم وجود دارد. حتی انیمیشن های امروزی هم تنها 
به روایت های پرنسس ها و شوالیه ها محدود نمی شوند. فیلم هایی چون “دوستدار 
تو، ونسان” )Loving Vincent( در سال ۲۰۱۷ ثابت می کند که انیمیشن 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.

 پیتر خرگوشه دو  Peter Rabbit 2 –– هفت فوریه 2۰2۰

یک کمدی انیمیشن الیواکشن به کارگردانی ویل گلوک و نویسندگی راب 
لیبر و گالک، بر اساس داستان های پیتر خرگوشه که توسط بئاتریکس پاتر 
خلق شد. از آنجایی که نویسنده و کارگردان فیلم نخست، در سری دوم نیز 
فعالیت دارند، احتماال این فیلم به داستان فیلم اول بپردازد. گرچه فیلم اول 
Pad� ” واز لحاظ تجاری موفق بود، اما به دلیل موفقیت فیلم “پدینگتون د

dington2   در نظر منتقدین، احتماال فیلمنامه این فیلم تقویت شود. فیلم 
قبلی داستان پیتر خرگوشه بود: در لیک دیستریکت انگلستان، پیتر خرگوشه، 
پسرعمویش بنجامین بانی، خواهران سه قلویش فالپسی، ماپسی و کاتونتیل 
بیشتر اوقات خود را در زمین آقای جو مک گروگر سپری کرده و سبزیجات 
باغچه او را می دزدند. آنها با زنی به نام بئا که در آنجا زندگی می کند و از آنها 
نقاشی می کشد دوست هستند. مرگ والدین خرگوش ها توسط مک گروگر 
باعث می شود که بین آنها و بئا رابطه مادر و فرزندی ایجاد شود. احتماال نسخه 

جدید نقص نسخه پیشین را رفع کند.

 نیمونا – Nimona – چهارده فوریه 2۰2۰

نوئل  نوشته  فانتزی  کامیک  وب  یک  از  اقتباسی  انیمیشن  فیلم  یک 
استیونسون، نویسنده و هنرمند که توسط انیمیشن قرن بیستم فاکس و بلو 
نوشته  فیلم  این  کارگردانی   )Feast( پاتریک  شد.  تولید  استودیوس  اسکای 
مارک هایمز را برعهده دارد. این داستان که بر اساس یک رمان گرافیکی به 
همین نام نوشته نوئل استیونسون ساخته شده، نیمونا را در کنار لرد بالیستر 
بلکهارت شرور نشان می دهد. آنها در کنار هم در مقابل دشمن بلکهارت، سر 
آزبورن  پاتریک  است که  باری  اولین  این  مبارزه می کنند.  گلدنلوین  آمبروسز 
با وجود موفقیت فیلم  او  را برعهده دارد.  انیمیشن  بلند  کارگردانی یک فیلم 
برنده جایزه اسکار “ضیافت” برای دیزنی، فیلم موفقی خواهد ساخت. تماشای 
این فیلم اقتباسی از یک وب کامیک محبوب، بدون شک دیدنی خواهد بود.

 پیش به سوی جلو – Onward – شش مارس 2۰2۰

پیکسار در ساخت فیلم های انیمیشن باکیفیت استاد است. در بین تمامی فیلم های 
موفق آماده اکران در سال بعد، این فیلم هم آماده شده است. داستان در جهانی رخ 
می دهد که هیچ انسانی وجود ندارد. به جای آن موجودات جادویی مانند ترول ها، 
تک شاخ ها و الف ها وجود دارند. دو الف برای کشف رابطه خود با پدر ماجراجویی 
جدید را آغاز می کنند. کریس پرت، تام هالند، اکتاویا اسپنسر و جولیا لوئیس 
دریفوس، صداپیشگی شخصیت های اصلی را بر عهده دارند. انیمیشن “کوکو” 
)Coco( در سال گذشته بسیار موفق بود و با وجود اینکه دان اسکنلون، نویسنده 

و کارگردان آن در این فیلم هم حضور دارند، باید منتظر یک فیلم موفق باشیم.

 خانواده کرودها دو – The Croods 2 – هجده سپتامبر 2۰2۰

نامگذاری کردند.  را  بودند و همه چیز  اولین مردم روی زمین  خانواده کرودها 
یک داستان زیبا از دوران ماقبل تاریخ درباره خانواده ای که پس از خروج از غار 
سرزمین های جدید و حیوانات جدید را کشف می کنند. یک فیلم زیبا با صداپیشگی 
درخشان نیکالس کیج، اما استون و رایان رینولدز. گرچه برای ساخت این فیلم 

مجبور بودیم چند سالی انتظار بکشیم اما امیدواریم ارزشش را داشته باشد.

 مینیون های دو – Minions 2– سه جوالی 2۰2۰

مینیون ها به زبان ترکیبی هندی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی صحبت 
می کنند و با این وجود زبان شان بسیار جالب است. موجودات زرد رنگ زیبایی 
که به دنبال یافتن ابرقهرمان ها به تی رکس ها برخورده و سرانجام به اسکارلت 
اورکیل برمی خورند. سری دوم مینیون ها قرار است در سال ۲۰۲۰ اکران شود، 

پس منتظر آن خواهیم بود.

انيميشن

بهترین انيميشن های سال
 ۲۰۲۰-۲۰۱۹ 

که حتما باید تماشا کنيد



 میچل ها و ماشین ها

  – The Mitchells vs the Machines  –  ده ژانویه 2۰2۰

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

 آواز دو –  Sing 2– بیست و پنج دسامبر 2۰2۰

که  داستان حیوانات خواننده  به  که  اکران شد  موزیکال  در سال ۲۰۱۶ یک 
باستر  نام  به  کوآال  یک  آنها  از  یکی  می پرداخت.  شوند  موفق  نمی توانستند 
جنس  از  مختلف،  حیوانات  باشد.  موفق  تئاتر  در  می خواست  که  بود  مون 
و نژادهای مختلف برای تست آمده و درحالی که نیمی از آنها کنار می روند، 
تصور می کنند این رقابت پول زیادی برایشان به ارمغان می آورد. پس از فراز 
و فرودهای مختلف این حیوانات موفق شده و کوآال نیز به تئاتر راه می یابد. آیا 
می تواند به موفقیت برسد؟ بر سر شرکت کنندگان دیگر چه خواهد آمد؟ در این 
فیلم پاسخ تمام سواالت را دریافت کرده و به موسیقی هم گوش خواهیم داد.

 –  Trolls World Tour– تور جهانی ترول ها 

ده آوریل 2۰2۰

و  نشده  غمگین  گاه  هیچ  که  هستند  خوشحالی  و  شاد  موجودات  ترول ها 
آنها  بر شادی  برگنز  نام  به  موجودی  اما  می پردازند.  آواز  و  رقص  به  همیشه 
به  و  می شوند  شاد  ترول  یک  خوردن  از  پس  تنها  آنها  است.  افکنده  سایه 
نقش  در  تیمبرلیک  جاستین  و  کندریک  آنا  هستند.  ناراحت  دلیل  همین 
آهنگ  بهترین  در  شدن  نامزد  با  فیلم  این  و  خوانده  آواز  شخصیت ها  این 
اسکار به موفقیت رسید. اما داستان ترول ها در آنجا به پایان نرسید. بازیگران 
بود. خواهیم  زیبا  اثر  یک  شاهد  و  بازگشته  جدید  بازیگران  کنار  در  قدیمی 

 –   T h e  B o s s  B a b y  2 – و  د ئیس  ر بچه   
2 ۰ 2 ۱ س  ر ما شش  و  بیست 

خانواده  به  نوزاد  یک  داشت،  متفاوتی  داستان  سال ۲۰۱۷  رئیس  بچه  فیلم 
تمپلتون رفت تا درباره دلیل اینکه محبوبیت سگ ها از انسان ها بیشتر است، 
اطالعات جمع آوری کند. این فیلم با واکنش های مختلف مواجه شد اما به دلیل 
داستان متفاوت و صداپیشگی حرفه ای مورد تحسین قرار گرفت. با این حال به 
نظر می رسید کودکان از آن استقبال نکردند. امیدواریم فیلم جدید مورد عالقه 

کودکان باشد.

https://paroshat.com/



فروردین )21 مارس- 1۹ آوریل(
مطمئناً نیازتان به استقالل و پیشرفت خودآگاهی، 
کرد.  خواهید  برآورده  را  روابطتان،  در  خصوصا 
گفتگو، بحث و پیداکردن یک مربی همگی مواردی 
موثر هستند. صحنه کار لذت بخش است. تمایل به 

زیاده روی در غذا و نوشیدنی دارید. 

مشارکتی  یا  و  رابطه  در  احتماال  ماه ،  پایان  تا 
وارد خواهید شد که عاشقانه می باشد. بعد از روز 
طور  به  را  موضوعات  می خواهد  ذهنتان  پانزدهم، 
عمیق  حقایق  به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  عمیق 
است  ممکن  ۲۲ام،  روز  از  بعد  کند.  نفوذ  معنوی 
از نظر جنبه های  "مرگ" را تجربه کرده و دوباره 
مطمئن  ۲۴ام،  روز  از  بعد  شوید.  متولد  شخصی 
شوید که گروه ها و دوستانی که با آنها ارتباط دارید 
ارزش وقت و تالش شما را دارند. مطمئن شوید که 
با دیگران همفکری می کنید! روز بیست و هفتم، 
آگاهی را برای پرداختن به امور مالی و یا مجموعه 

ارزش های فعلی شما به ارمغان می آورد. 

اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(
در  سودمندبودن  و  پرکاربودن  برای  توانایی تان 
کارتان  حجم  احتماال  می شود.  سنجیده  کارتان 
افزایش  دنبال  به  ماه  این  از  شده است.  برابر  دو 
فرصت های پیشرفت باشید. سالمتی در این دوره 
خالقانه  و  عاشقانه  پیگیری های  می باشد.  عالی 
این  در  اما  و عالقه می شود،  تقویت عشق  موجب 
و  همکاران  همکاری  افزایش  بر  همچنین  ماه 
مدیران تأکید می گردد. بعد از روز سیزدهم، زمان 
خوبی برای شروع پروژه های جدید خواهد بود که 
یا محیط    کاری تان را ارتقا می دهد یا سالمتی تان را 
بهبود می بخشد. روز پانزدهم آغاز ارتباطات شدید 
بیست  در  است.  روابط  و  مشارکت  در  احتمالی  و 
مشخص  شخصی تان  مسائل  برخی  ماه،  هفتم  و 

می شود. 

خرداد )21 می- 20 جون(
داشت.  خواهید  بازی کردن  روحیه  ماه  این  در 
خالقیت  عشق،  بین  تا  می کنید  تالش  سخت 
کنید.  انتخاب  را  یکی  لذت بخش  فعالیت های  یا 
مشغول بهبود ظاهر خانه خود یا شاید پذیرایی از 
مهمانان خود خواهید بود. تا پایان ماه، واقعا برای 
داشتن اوقات خوشی روحیه خوبی خواهید داشت. 
طرح های  شروع  برای  سیزدهم  روز  در  جدید  ماه 
استفاده  هنری تان  توانایی  از  که  جدید  خالقانه 
بیشتر  پانزدهم،  روز  از  بعد  است.  خوب  می کنید 
درگیر کار ذهنی خواهید بود و بیشتر به جزئیات 
توجه می کنید. ارتباطات با کارفرمایان و کارمندان 
افزایش می یابد. رژیم های جدید بهداشتی در نظر 
گرفته خواهد شد. این ماه زمان خوبی برای شروع 
۲۴ام،  روز  از  بعد  است.  معقول  غذایی  رژیم  یک 

ممکن است عالیق شما برای ارتباط با آگاهی باالتر و 
حقایق معنوی تحریک شوند. در روز بیست و هفتم 
آگاهی از برخی رشته های عرفانی یا معنوی یا موضوع 

احساسی به وجود می آید. 

تیر )21 جون- 22 جوالی(
محیط خانه به مرکز فرماندهی استراتژیک شما تبدیل 
می شود! همچنین ممکن است در تمام چرخش ها و 
درهای ورودی یک درب چرخنده داشته باشید. تعداد 
مباحثات  دلتنگ،  گفتگوهای  بازدیدکننده،  زیادی 
پرجنب و جوش، نوسازی و گسترش، همه بخشی از 
ارتباطات دقیق و خوب، تمایل به  این طرح هستند. 
مصرف بیش از حد مواد غذایی و نوشیدنی را فراهم 
می شوند.  فصل  و  حل  خانوادگی  اختالفات  می آورد. 
خوبی  زمان  می تواند  سیزدهم  روز  در  جدید  ماه 
برای شروع یک طرح شامل خانواده یا تقویت امنیت 
به  شروع  پانزدهم،  روز  از  بعد  باشد.  شما  بنیاد  یا  و 
دیگران  با  عاطفی  ارتباط  برقراری  و  خود  افکار  ابراز 
می کنید. فعالیت های ذهنی برای شما جذاب خواهد 
بود. بعد از روز ۲۴ام، یک بار دیگر به سمت کاوش در 
مورد جنبه های پنهان جهان خواهید رفت. روز بیست 
یا  و   رویاها  اهداف شخصی،  در  روشنگری  هفتم،  و 
فعالیت های گروهی به وجود می آورد یا باعث می شود 

در آن دخیل شوید. 

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
دنیا از شما می خواهد که از نیاز ذاتی خود برای بیان 
خالقانه تان استفاده کنید و از دیگران در محیط روزمره 
مطمئنا  شما  روزمرگی  سرعت  کنید.  قدردانی  خود 
تسریع شده است! برنامه های شما برای آینده بزرگ تر 
و گسترده تر می شوند. بررسی ارزش های شخصی شما، 
به زیبایی و ترغیب به خریدکردن راهی  جلب توجه 
برای کشف میزان قابل توجه عشق در دنیای روزمره 
شما خواهد شد. کدام یک از شما "پیشنهادی" ویژه 
دریافت خواهید کرد؟ بعد از روز پانزدهم، افکارتان به 
سمت محیط خانه و خانواده می رود و قدرت امنیت 
شخصی و پایه و اساس شما تغییر می کنند. بعد از روز 
۲۴ام، ممکن است احساس کنید به طور واقع بینانه تری 

به مشارکت و روابط نگاه می کنید. برخی ممکن است 
کیفیت معنوی باالتری داشته باشند. در روز بیست و 
هفتم، آگاهی از موضوعات مربوط به حرفه و یا نمایش 

تصویر عمومی مورد نظرتان فراهم می شود.

شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(
دقیق  تحلیل  برای  خود  ذاتی  استعداد  از  می توانید 
استفاده  خود  ارزش  و  درآمدزایی  توانایی  مالی، 
کارآمدترشدن  برای  را  راه هایی  شک  بدون  کنید. 
برای  را  کشف خواهید کرد. مطمئن شوید و مبالغی 
پیگیری های  دهید.  اختصاص  ناگهانی  هزینه های 
و  پول  مادی،  اموال  جذب  توانایی  ونوسی،  شخصی 
افراد را فراهم می آورد. ممکن است فرصت های مالی 
ماه  کنید.  محافظت  خود  هزینه های  از  شود.  ایجاد 
یک  برای شروع  زمان خوبی  روز سیزدهم  در  جدید 
طرح برای افزایش ارزش خالص شماست. پس از روز 
پانزدهم، ارتباطات را در محیط روزمره خود به شیوه ای 
قدرتمندتر و شفاف تر دنبال خواهید کرد. پس از روز 
۲۴ام، ممکن است نیاز به افزایش آگاهی و حساسیت 
خود را نسبت به خود جسمی، داشته باشید، یا شاید 
همکاران عملکرد شما را به وضوح درک نکنند. در روز 
۲۷ام نیاز دارید تا در برخی سطوح کمی به خودتان 

استراحت بدهید. 

آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(
فوران کردن  و  در حال جوشیدن  آتشفشان  مانند  آیا 
برای  یافته است.  افزایش  تحریک پذیریتان  هستید؟ 
و  ذهنی  ورزش  درگیر  نوعی،  به  استرس  کاهش 

جسمی شوید.  

تا پایان ماه، یک فرشته نگهبان روی شانه دارید. این 
ماه، ماه خوبی برای پیگیری اهداف و رویاها، شرکت 
با  بیشتر  وقت  گذراندن  یا  گروهی  فعالیت های  در 
دوستان است. بعد از روز پانزدهم، آنچه را که در ماه 
گذشته به ذهن شما رسیده است، به اشتراک خواهید 

گذاشت.

چرخه ساالنه جدید اخترشناسی شما از روز ۲۲ آغاز 
یا  منزل  محیط  مورد  در  نامشخص  مسائل  می شود. 

در  شود.  ایجاد   ۲۴ روز  از  بعد  است  ممکن  خانواده 
به  مربوط  موضوعات  است  نیاز  هفتم،  و  بیست  روز 
یک  است  ممکن  شوند.  مشخص  روابط  و  مشارکت 

تحسین کننده مخفی تا پایان ماه کشف کنید! 
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

و  اهداف  به  دستیابی  برای  عالی  ماه  یک  ماه،  این 
فعالیت های  در  شرکت  زندگی،  در  خود  رویاهای 
گروهی و شاید دلیلی است که بتوانید نقش رهبری 
خود  دوستان  با  را  خود  وقت  و  باشید  داشته  را 
جدید  ماه  دهید.  انجام  جدیدی  کارهای  و  بگذرانید 
برای  خوبی  بسیار  زمان  می تواند  سیزدهم  روز  در 
باشد.  زندگی شما  از  زمینه  این  در  نو  شروع طرحی 
می کند  کمک  شما  به  مراقبه  پانزدهم،  روز  از  بعد 
متصل  خود  باالتر  معنوی  اعتقادات  و  معنویت  به  تا 
با ذهن  ارتباط  دوره ساالنه  روز ۲۲ ام،  از  بعد  شوید. 
اخترشناسی  سال  می کنید.  شروع  را  خود  ناخودآگاه 
شما پایان می یابد. زمان آمادگی بررسی و تجدید نظر 
برای آماده سازی برای رشد جدید "سال آینده" است. 
عالقه شدید به موضوعات عرفانی یا غیبی می تواند بعد 
از روز ۲۴ام ایجاد شود. در روز بیست و هفتم ممکن 
است افشاگری هایی در مورد کار روزانه یا نگرانی های 
سالمتی خود داشته باشد. پایان ماه عالقه های عاشقانه 
جدیدی در شما به وجود می آید که ممکن است یکی 

از دوستانتان باشد.

دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه(
شما فردی ساعی و کوشا هستید، کامال در کارهایتان 
سازمان یافته و منظم هستید، در کار و وجهه تان انرژی 

فال ماه اکتبر 2۰۱۹

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(   تولدت مبارک!
بچه های جذاب، سیاستمدار و هنری ، تولدتان مبارک! عجب راهی برای شروع چرخه نجوم ساالنه تان با انرژی 
زیادی از سیاره در نشانه تولدتان وجود دارد. شما واقعا در مرکز صحنه هستید، زیرا ارتباط زیادی با افراد دارید. 
فرصت های اضافی و شانس تا پایان ماه به وجود می آیند. امیدوارم که شما طرح های خالقانه جدیدی را آغاز 
کرده باشید. انرژی اضافی دارید تا شما را تا اواسط ماه آینده به حرکت درآورد. پس از روز پانزدهم، ارزش های 
خود از نظر مادی، معنوی و فکری را مجددا بررسی کنید. پس از روز ۲۲، ارزش های مالی و شخصی باید مورد 

توجه قرار گیرد. آیا آنها پاسخگوی نیازهای شما هستند یا شما در خدمت آنها هستید؟ 

یک داستان عاشقانه یا طرح الهام بخش پس از روز ۲۴ام آغاز می شود. امور مالی، مالیات و یا مسائل شخصی 
شدید می تواند در تاریخ ۲۷ام روشن شود. تا پایان ماه ظاهر خود را تقویت کنید یا آن را کامال تغییر دهید. 

زیادی دریافت می کنید. االن زمان آن فرا رسیده است 
که آنچه را که می خواهید از دوباره تعریف و ارزیابی 
کنید. فرصت های اضافی یا خوش شانسی تا پایان ماه، 
به این بخش ها وارد می شود - از این مزیت استفاده 
پاداش ها  هستند.  تماشا  حال  در  مشهور  افراد  کنید! 
برای  پایان ماه -  تا  باشند - خصوصا  می توانند عالی 
کسانی که تالش بیشتری می کنند. ماه جدید در روز 
سیزدهم زمان مناسبی برای آمادگی برای یک طرح 
است. پس  یا وجهه شما  و  تقویت شغل  برای  جدید 
به صورت  را  نظرات خود  و  دیدگاه ها  پانزدهم،  روز  از 
مستقیم و موثر، در فعالیت های گروهی و با دوستان 
بیان کنید. احساس ارزش های شما ممکن است بعد از 
۲۴ ساعت حس معنوی بیشتری پیدا کند. مواردی در 
رابطه با برخی تالش خالقانه یا عاشقانه در روز ۲۷ام 

روشن خواهد شد.

بهمن )20 ژانویه - 1۸ فوریه(
بسیاری از انرژی های نجومی بخش نمودارتان را فعال 
فلسفی  ایده های  و  عالی  آموزش  شامل  که  می کنند 
است. زمان پیگیری دوره جدید تحصیل، مسافرت به 
افراد خارجی  با  تعامل  یا صرفا  سرزمین های خارجی 
نیاز  به  کمک  و  شما  جهانی  دیدگاه  گسترش  برای 
ذاتی شما برای ایجاد تحوالت اجتماعی است. پس از 
روز سیزدهم فرصت مناسبی برای شروع فعالیت های 
جدید در این حوزه ها خواهد بود. در بیشتر ماه ممکن 
است خواهان احساس عاطفی زیادی در خودتان باشید 
که عمیق ترین احساسات شما را برانگیزد. تا پایان ماه ، 
عالی  چشم انداز  دارای  که  مکان هایی  به  می خواهید 

را  پیدا کنید که قلب شما  را  یا فردی  بروید  هستند 
تسخیر کند. بعد از روز پانزدهم، در مورد مسائل شغلی 
یا وجهه عمومی خود و ارتباط با دیگران به شدت فکر 
می کنید. ممکن است بعد از روز ۲۴ام خود را نسبت به 
دیگران دلسوزتر بدانید. مسائل مربوط به خانه ممکن 

است در تاریخ ۲۷ام به وجود آید. 

اسفند )1۹ فوریه - 20 مارس(
به  مستقیم  جاری  ماه  در  نپتون،  شما،  حاکم  سیاره 
گردش در می آید. شما اکنون به صورت بیرونی تمایل 
به  بشر  حرکت  برای  را  خود  ذاتی  شهودی  معنوی 
سمت یک سطح وجودی باالتری دنبال می کنید. چه 
زمان خوبی برای بیدارشدن از "خواب زمستانی" با آن 
انرژی نجومی است که شما را به سمت این شدت در 
زندگی تان می برد. ممکن است توسط دیگران کمی به 
هر  مورد  در  تحقیق  برای  ماه  این  رانده شوید.  عقب 
چیزی است که نیاز به پاسخ دارد. مشارکت ها و روابط 
به آرامی به پیش می روند - شما آنها را به طور دقیق 
تجزیه و تحلیل خواهید کرد. مسائل می توانند به طور 
ماه ، می خواهید  پایان  تا  و فصل شوند.  دوستانه حل 
برخوردهای صمیمی نزدیکی داشته باشید. بعد از روز 
پانزدهم، به فکر راه هایی خواهید بود تا دیدگاه خود را 
نسبت به زندگی و جهان به طور جدی تغییر دهند. بعد 
از روز ۲۴ام، شروع به زیرسوال بردن و ارزیابی مجدد 
از زندگی خود از نظر معنوی می کنید. در روز ۲۷ام، 
روشنگری در مورد محیط روزمره شما اتفاق می افتد.



با پرداخت ماهيانه 12 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بيزینس های مونترال بپيوندید! با پرداخت ماهيانه 12 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بيزینس های مونترال بپيوندید!
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