






 ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی                                                              از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی 
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی                                                           به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

با فرا رسیدن بهار، نوروز باستانی را که یادگار فرهنگ و آوازه گذشته ماست به همه عزیزان ایرانی، شادباش گفته و تندرستی و 
بهروزی همگی را آرزومندیم. شایسته است که با دگرگونی جهان هستی، ما نیز خود را بیش از پیش به زیور اخالق و درستی، نیکی 

و مهربانی آراسته کنیم تا از خشنودی یزدان پاک برخوردار شویم.

نوروزی آمیخته است. مطالبی در مورد سفره  با حال و هوای  نوروز به چاپ رسیده و  ایام  ِر می در  شماره سوم ماهنامه هنری 
هفت سین، تابلوی زیبای کمال الملک از لحظه تحویل سال نو و هفت ساز تمثیلی از هفت سین نوروزی به آن زینتی دیگر بخشیده 
است. امید داریم در سال پیش رو بتوانیم روز به روز با حمایت شما در رواج فرهنگ و هنر ایرانی در این دیار به این هدف بزرگ 

نایل شویم.♥
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
مریم مقدس را نه دخترکی با ظاهر کودکانه و غیر زمینی، که هم چون 

زنی زیبا و جوان می نمایاندند.

قدرت کلیسای کاتولیک در دورۀ رنسانس نسبت به قرون وسطا بسیار 
نهضت  اثر  بر  آن  قلمرو  وحدت  و  یکپارچگی  زیرا  بود،  یافته  کاهش 
اصالح طلبانۀ پروتستان به رهبری مارتین لوتر )1483-1564( از میان 
از این پس، دیگر کلیسا آموزش را در انحصار خود نداشت.  رفته بود. 
در این زمان، اشراف و طبقۀ متوسط مرفه، تحصیل را نمادی از جایگاه 
اجتماعی می شمردند و ادیبان و دانشوران را برای آموزش فرزندانشان 
استخدام می کردند. اختراع چاپ با به کارگیری کلیشۀ متحرک )حدود 
از  پیش  بخشید.  شتاب  آموزش  شدن  فراگیر  و  گسترش  به   )1450
کامل  به طور  زیرا  بود  گرانبها  بسیار  و  کمیاب  کتاب  میالدی،   1450
با دست نسخه برداری می شد، اما تا 1500 میالدی، 15 تا 20 میلیون 

نسخه کتاب حاصل 4000 نوبت چاپ شده بود.

 موسیقی و جامعۀ رنسانس

)برخی  داد.  رخ   600 تا   1450 سال های  میان  موسیقی  رنسانس 
زمان،  این  در  داده اند(.  قرار   1400 از  را  رنسانس  آغاز  مورخان، 
چشمگیر  بس  گونه ای  به  هنرها  دیگر  مانند  نیز  موسیقی  افق های 
موسیقی  بیشتر  رواج  سبب  چاپ،  اختراع  بود.  یافته  گسترش 
بود. شده  اجراکنندگان  و  آهنگ سازان  شمار  افزایش  نیز   و 
در دورۀ رنسانس، هم ساز با آرمان “انسان جهانی”، از هر تحصیل کرده ای 
کتاب  در  “کاستیلونه”  باشد.  دیده  موسیقی  تعلیم  که  می رفت  انتظار 
“درباریان” )1528( می نویسد: »درباری ای که موسیقی نداند خوشایند 
من نیست«. در راهنمایی های پرداخت صحنه در آثار شکسپیر، بیش 
از 300 بار به لزوم همراهی موسیقی اشاره شده و در نمایشنامه های او 

ستایش های زیبا از موسیقی فراوان است:

تاریخچه موسیقی
به کوشش علیرضا فخاریان

موسیقی در دورۀ رنسانس
)1600 - 1450( 

سده های پانزدهم و شانزدهم در تاریخ اروپا به عنوان 
عصر  را  دوره  این  می شوند.  شناخته  رنسانس  دورۀ 
نیز  انسان  خالقیت  حیات”  “تجدید  یا  “نوزایی” 
“کریستف  سفرهای  به  توجه  با  عصر  این  نامیده اند. 
و   )1489( داگاما”  “واسکو   ،)1429( کلمب” 
و  اکتشاف  عصر   )1522-1519( ماژالن”  “فردیناند 
و  کنجکاوی  دورۀ  رنسانس  است.  بوده  ماجراجویی 
فردگرایی بود، چنان که “لئوناردو داوینچی” )1452-
دانشمند  مهندس،  معمار،  پیکره ساز،  نقاش،   ،)1519
عیار  تمام  نمایندۀ  می تواند  برجسته  موسیقی دان  و 
که  غالب  فکری  رنسانس، جنبش  دورۀ  در  باشد.  آن 
“اومانیسم” )انسان گرایی( نامیده شده است، زندگی و 
دستاوردهای انسان را در کانون توجه خود قرار داد. 
زندگی پس از مرگ، در بهشت یا دوزخ، اومانیست ها 
را مشغول نمی کرد. آن ها مسیحیانی معتقد، اما شیفتۀ 
فرهنگ های کفرآلود و باستانی یونان و روم و سرمست 
ادبیات  و  التین(  و  )یونان  باستانی  زبان های  زیبایی 
تأثیری  اومانیسم  رنسانس،  گذر  در  بودند.  باستان 
نیرومند بر هنر داشت. پیکره سازان و نقاشان رنسانس 
به نقش کردن و نمایاندن اندام برهنۀ انسان پرداختند، 
که گرچه محبوب هنر باستان بود اما در قرون وسطا 
دیگر  آن ها  می شد.  داشته  پنهان  و  شمرده  شرم آور 

موسیقی
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رنسانس،  آهنگ سازان  آورد.  پدید  کالم  و  موسیقی  میان 
تأثیرگذاری  و  معنا  به  بخشیدن  تعالی  برای  را  موسیقی 
متن به نگارش در می آورند. “جوزپه زارلینو”، نظریه پرداز 
موسیقی در سدۀ شانزدهم، می نویسد: »هنگامی که کالم 
از  چیزهایی  و  حسرت  دل شکستگی،  درد،  سوگ،  بیانگر 
این گونه است، بگذار هارمونی آکنده از اندوه باشد.« حال 
آن که، آهنگ سازان قرون وسطایی نسبت به تجسم هیجان 
کالم در موسیقی، کم و بیش بی تفاوت بودند. آهنگ سازان 
رنسانس، اغلب اصطالح “نقاشی کالم” را به کار برده اند که 
به معنای بیان موسیقایی تصویرهای ویژۀ شاعرانه است. 

 موسیقی آوازی دوره رنسانس

به گونه ای  غیرمذهبی  آوازی  موسیقی  رنسانس،  دورۀ  در 
برای  موسیقی  اروپا،  سراسر  در  یافت.  محبوبیت  فزاینده 
همراهی و نیز تنظیم آواز با شعرهایی به زبان های گوناگون 
–همچون ایتالیایی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، هلندی و 
نیز انگلیسی- به کار گرفته شد. توسعۀ چاپ آثار موسیقی 
هزاران  و  رساند  یاری  غیرمذهبی  موسیقی  گسترش  به 
قرار  آن  دوستداران  دسترس  در  آوازی  منتخب  مجموعه 
هر  از  بود؛  فراغت  زمان  مهم  سرگرمی  موسیقی،  گرفت. 
بنوازد  را  بتواند سازی  انتظار می رفت که  تحصیل کرده ای 
تامس مورلی، آهنگ ساز عصر  بخواند.  را  و خط موسیقی 
در  مشارکت  از  ناتوانی  به سبب  خود  پریشانی  از  الیزابت، 
به دست داده  زنده  از شام، توصیفی  اجرای موسیقی پس 
)مطابق  موسیقی  کتابچه های  شام،  صرف  از  »پس  است: 
رسم معمول( بر میزها قرار داده شد. بانوی خانه، یک خط 
آوازی را به من داد و مشتاقانه خواست آن را بخوانم. اما پس 
از عذر و بهانه های بسیار، هنگامی که با اکراه اعتراف کردم 
که نمی توانم: همه شگفت زده شدند. آری، برخی با یکدیگر 
».نجوا می کردند و می پرسیدند چگونه بار آمده ام
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 آن کس که بهره ای از موسیقی ندارد،
 آن که هماهنگی نغمه های دلنشین موسیقی دگرگونش نکند، 

به کار خیانت، تباهی و فساد می آید.     )تاجر ونیزی(

پادشاهان، شاهزاده ها و دوک ها بر سر تصاحب عالی ترین آهنگ سازان 
با یکدیگر به رقابت می پرداختند. شمار موسیقی دانان درباری، آوازخوان 
رنسانس،  اواخر  در  زنان  بود.  نوسان  در  تن  تا شصت  ده  از  نوازنده  و 
در مقام آوازخوانانی برجسته در چندین دربار ایتالیایی به کار اشتغال 
موسیقی  تصنیف  به  می باید  دربار  موسیقی  سرپرست  داشته اند. 
مذهبی  آثار  نیز  و  اشراف  سرگرمی  و  تفریح  تدارک  برای  غیرمذهبی 
سفر  هنگام  اغلب  اشراف،  می پرداخت.  دربار  ویژۀ  نیایش  مراسم  برای 
می بردند.  همراه  نیز  را  خود  موسیقی دانان  دیگر،  قلعۀ  به  قلعه ای   از 
موسیقی دانان شهر در دورۀ رنسانس، به اجرای موسیقی در اجتماع های 
موسیقی دانان،  می پرداختند.  مذهبی  آیین های  و  ازدواج  مراسم  شهر، 
بودند  برخوردار  از گذشته  بیش  درآمدی  و  واالتر  از شأنی  عام  به طور 
بسنده  به گمنامی  دیگر  آهنگ سازان  بود.  آن ها  مایۀ خرسندی  این  و 
و  افتخار  کسب  پی  در  هنرمندان،  دیگر  مانند  نیز  آن ها  نمی کردند؛ 

سرافرازی برای خود و آثارشان بودند.

 کالم و موسیقی در دوره رنسانس در رنسانس نیز 
مانند قرون وسطا، موسیقی آوازی مهم تر از موسیقی سازی بود. دلبستگی 
اومانیستی به زبان، بر موسیقی آوازی تأثیر گذاشت و ارتباطی تنگاتنگ 



ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
 1- اولین نکته در مورد متد خوب این است که اجزای مختلف 
موسیقایی را از هم جدا نکند. مثاًل در کتاب های قدیمی تر گاهاً به این 
صورت است که در چند صفحۀ اول تمام تئوری مربوط گفته می شود 
ارتباط  این که  بدون  شده  نوشته  یکی  یکی  درس ها  کتاب،  بقیه  در  و 
معنی داری بین آن صفحات اول و درس های بعدی وجود داشته باشد. 
ترکیب  کتاب  از  مرحله  هر  در  بهتر(  )و  جدیدتر  متدهای  درحالی که 
معنی داری از تکنیک، تئوری، موزیک و حتی به طور ساده از هارمونی، 
متحد  به صورتی  و   )Touch( مختلف  تاچ های  انگشت گذاری،  منطق 
باال  عنوان می کند و همین طور که درس ها جلوتر می روند همۀ موارد 
و  تکنیک ها  این  کردن  دسته بندی  می شوند.  پیش رفته تر  بیش  و  کم 
این که با چه ترتیبی عنوان شوند از اهمیت باالیی برخوردار است که در 
متدهای خوب )مثل متد Faber & Faber و یا و حتی متد قدیمی تر 

جان تامسون( تا حد زیادی این مورد مد نظر گرفته شده است.   

 2- برای هنرجویان کم سن مهم است که از همان ابتدا با همۀ 
متد  یک  در  شوند.  دوست(  دیگر  به عبارت  یا  )و  آشنا  پیانو  کلیدهای 
خوب، درس های اولیه از تمام کلیدهای سرتاسر پیانو )سفید و سیاه( 
استفاده می کند در حالی که متدهای ضعیف تر، هنرجو را در ابتدا محدود 
به چند کلید در گسترۀ وسط پیانو می کند و مدت زیادی مفاهیم مختلف 

را روی همان محدوده یاد می دهد که روش مناسبی نیست.

 3- متدهای خوب )و مدرن تر( علی رغم اختالفاتی که ممکن 
است با هم داشته باشند اما همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند 
از اهمیت ویژه ای برخوردار  که یادگیری هم زمان دست راست و چپ 
از هم جدا  ابتدا دست راست و چپ را  از  بنابراین متدهایی که  است. 

می کنند توصیه نمی شود.

 4- یادگیری کلید ُسل و کلید فا به طور هم زمان در متدهای 
خوب وجود دارد. متدهای ضعیف تر ممکن است ابتدا هنرجو را به کلید 
ُسل محدود کنند و بعد از چندین درس کلید فا را مطرح کنند. »به طور 
بخش  فا  کلی  و  زیر  صداهای  بخش  ُسل  کلید  گفت  می توان  خالصه 
صداهای بم را پوشش می دهد بنابراین در اکثر مواقع پیانیست نت های 
دست راست را در کلید ُسل و نت های دست چپ را در کلید فا اجرا 

می کند.«
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موسیقی

آموزش  برای  مناسب  متد 
پیانو چیست؟

به کوشش مهران یزدی زاده

آشکار  بر همگان  آموزشی  “متد” در سیستم  اهمیت 
نتیجه  به  برای  نه کافی(  است. درواقع شرط الزم )و 
رسیدن در هر سیستم آموزشی پیروی از یک متد مدون 
است. قبل از اینکه خوب یا بد بودن یک متد را بررسی 
کنیم ابتدا باید متد را تعریف کنیم. متد در کلی ترین 
کمک  )و  آموزشی  کتب  از  مجموعه ای  آن،  تعریف 
دنبال  را  و هدف مشخصی  روش  که  است  آموزشی( 
می کند و تکنیک های نوازندگی و مفاهیم موسیقایی را 
به طرز هدفمند و زنجیروار در غالبی معنی دار معرفی 
می کند.  یک متد استاندارد با قدم های مشخصی در 
طول یک زمان منطقی )مثال حدود 3 سال برای یک 
مهم ترین  از  یکی  می یابد.  ادامه  سن(  کم  هنرجوی 
پارامترهایی که یک متد موفق را مشخص می کند این 
است که قشر وسیعی از هنرجویان را پوشش دهد و نه 
صرفاً آن هایی که از استعداد خاص برخوردارند. برای 
بهترین  شاید  روسیه  مدارس  در  آموزشی  متد  مثال 
نوازندگان را تربیت کند اما در تعریف یک متد خوب 
به صورتی که ما در باال تعریف کردیم نمی گنجد زیرا 
قشر وسیعی از استعدادهای متوسط را متوقف می کند 
)و البته در آنجا هدف هم تربیت استعدادهای متوسط 
نیست(. بنابراین باید توجه داشت که یک کتاب تنها 

به خودی خود نمی تواند یک متد باشد. 

منظور از متد یک نظام هدفمند و منسجم است. حال 
با داشتن یک ایدۀ بسیار کلی از متد، به پارامترهایی 
اشاره  ادامه  در  باشد  داشته  باید  خوب  متد  یک  که 

می کنیم:
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در پایان قابل ذکر است که یک متد خوب شرط الزم برای 
اما کافی  )با استعداد متوسط( است  موفقیت یک هنرجو 
نیست. یک متد خوب باید با یک معلم خوب همراه شودکه 
نه تنها احاطۀ خوبی روی تکنیک نوازندگی و فلسفۀ متدی 
که انتخاب می کند داشته باشد بلکه با توجه به مشکالت 
درواقع  و  کند  انعطاف پذیر  تا حدی  را  خود  زبان  هنرجو 
معلم خودش را با شاگرد تطبیق دهد نه این که یک حالت 

مطلق به خود بگیرد و هنرجو را مجبور به انطباق کند.

لیست متدهایی که تا حدود زیادی خصوصیات گفته شده 
به حساب  پیانو  نوازندگی  متدهای خوب  و جزء  دارند  را 

می آیند:

1-Piano Adventure (Faber & Faber) (1996-
1997)

2-Alfred’s Basic Piano Library (1981)

3-Bastien Piano Basics (1985)

4-Hal Leonard Piano Lessons (1996-1997)

5-John Thompson Modern Course (1936-
1942)

 به غیر از متدهای مذکور، 13 متد دیگر به ثبت رسیده که
 نویسنده اطالع دقیق از چگونگی جزئیات آن ها ندارد و در

 این جا فقط نام برده می شود:

John W.Schaum Piano Course (1945)- Main-
stream Piano Method (1973)- Music Pathways 
(1974)- The Basic Piano Library (1976)- Mu-
sic for Piano (1979)- David Carr Glover Pano 
Library (1988)- The Music Tree (2000)- Piano 
Discoveries (2001)- Alfred’s Premier Piano 
Course (2003)- Piano Town Method (2004)- 
Alfred’s Premier Piano Course (2005)- Melody 
Adventures (2006)- American Popular Piano 
(2006)

 5- تنوع در قطعات و آشنا کردن هنرجوی تازه کار با قطعات 
مختلف از آهنگ سازان بزرگ )باخ، بتهوون، برامس، چایکوفسکی و...( 
کتب  از  برخی  در  باشد.  باید  موفق  متد  یک  مهم ترین خصوصیات  از 
قدیمی تر )برای مثال کتاب بیر )Beyer( که در ایران بسیار رایج است( 
همه درس ها از سر تا ته کتاب از ساخته های نویسندۀ آن کتاب است. 
اجرای تم های معروف )هرچند ساده( نه تنها هنرجو را با موسیقی ها و 
سبک های مختلف آشنا می کند بلکه ایجاد انگیزه بیشتری می کند که 

تم های معروف را تمرین و اجرا کند.

 6- یک متد خوب قطعات را به ترتیب سختی ارائه می دهد و 
انتخاب هر درس با دقت به تکنیک های آموزش داده شده در درس های 
قبل می باشد که به طور زنجیروار ارتباط تکنیک های مختلف نوازندگی 

باعث ارتقا پله پلۀ هنرجو شود.

برای  از نظر ظاهری( به خصوص  جذابیت درس ها )حتی   -7  
هنرجویان کم سن )5 الی 10 سال( بسیار حائز اهمیت است. همان طور 
که در باال هم اشاره شد، گنجاندن تم های معروف )مثال اولد مک دونالد، 
یانکی دودل، فورالیزه، ...( انگیزه و شعف در هنر ایجاد می کند. بسیاری 
از درس ها در متدهای جدید با شعر همراه است که برای کودکان مهم 
است حتی تیتر درس ها توجه کودکان را جلب می کند. من شخصاً بارها 
و بارها دیده ام که شاگردی که 5 یا 6 سال بیشتر سن ندارد، درس های 
مورد عالقه اش را بر اساس اسم آن ها و عکس های آن به خاطر می سپارد.

راهکارهای  برای سنین مختلف  و خوب  متد جامع  یک   -8  
مثاًل  که  روشی  همان  با  نمی توانید  هرگز  شما  می دهد.  ارائه  مختلف 
منطق جدول ضرب در ریاضی را به یک فرد بزرگسال درس می دهید به 
همان زبان به یک فرد خردسال درس بدهید. محتوا و ظاهر کتاب برای 
 Faber &( هر سنی باید متفاوت باشد. برای مثال در متد فابر و فابر
Faber( که مجموعه کتاب های پیانو ادونچر )Piano Adventure( را 
طراحی کرده اند برای کودکانی که هنوز به مدرسه نرفته اند مجموعه ای 
جداگانه )شامل سه سطح مختلف A,B,C( در نظر گرفته شده است. برای 
اکثریت هنرجویان با سن باالتر )13-12 الی 17-16( دو کتاب مجزا با 
عنوان Piano adventure for older beginners در نظر گرفته شده 
و برای بزرگساالن دو جلد جامع )All in one( وجود دارد که با سرعت 
بیشتری پیش می رود و جزئیات تئوری بیشتری را شامل می شود. در 

متدهای ضعیف تر همچنین دسته بندی دقیقی دیده نمی شود. 

 9- مقوله همنوازی بسیار مهم است و در متدهای خوب این 
با  درس ها  درصد  نود  تقریبا  و  داده شده است  پوشش  به خوبی  موضوع 
و  ریتم  حس  تقویت  برای  مورد  این  می شوند.  همراه  معلم  هم نوازی 
افزایش تمرکز و باال بردن قدرت شنیداری )تفکیک صداهای مختلف( 
بسیار حائز اهمیت است. در متد پیانو ادونچر ّ)Faber&Faber( نه تنها 
این مورد مد نظر گرفته شده بلکه به همراه کتاب یک CD وجود دارد که 
بخش معلم را به صورت ارکستری اجرا کرده که امکان تمرین با بخش 

همراهی را در خانه نیز محیا می کند.
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سه تار مفتاحی: 280 $
تنبور مفتاحی: 280 $

تنبک حلمی: 280 $

سنتور: 600 $

سنتور دو مهر ساالری: 1100 $

دف طلقی: 95 $

دف پوستی طرح دار: 130 $

نی: 45 $
لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...

پوست، سیم خرک، پرده و ... 

گیتار یاماها 4/4: 189.99 $

گیتار یاماها 3/4: 159.99 $

فروش سازهای ایرانی و کالسیک
در آکادمی ر می

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

فروش سازهای ایرانی و کالسیک



ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
روستاها و شهرک های دورافتاده اثری از آن نمی بینیم، و اگر گاهی در 
هنگام عزاداری ماه محرم در شهرهای بزرگ مراسم تعزیه ای برپا شود، 

مشتریان آن مردمی از عوام  هستند.

تعزیه، در لغت به معنی سوگواری ، برپای داشتن یادبود عزیزان از دست 
رفته، تسلیت، امر کردن به صبر، و پرسیدن از خویشان مرده است؛ ولی 
نمایش مذهبی منظوم گفته می شود که در  از  به گونه ای  در اصطالح، 
ماه  در جریان سوگواری های  غالب،  به صورت  و  مذهبی  مناسبت های 
محرم برای باشکوه تر نشان دادن آن مراسم و یا به نیت آمرزیده شدن 
مردگان، آرزوی بهره مندی از شفاعت اولیای خدا به روز رستخیز، تشفی 
خاطر، بازیافت تندرستی، و یا برای نشان دادن ارادت و اخالص فزون 
از اندازه به اولیا ـ به ویژه خاندان پیامبر اسالم، با رعایت آداب و رسوم 
و تمهیدهایی خاص و نیز بهره گیری از ابزارها و نواها و گاه نقوش زنده 
برخی از موضوعات مذهبی و تاریخی مربوط به اهل بیت ـ به ویژه واقعه 
کربال  را پیش چشم بینندگان بازآفرینند. بر خالف معنی لغوی تعزیه، 
بودن شرط حتمی آن نیست و ممکن است گاه شادی بخش  غم انگیز 
سوگواری  گونه ای  آن  اصلی  هسته  چه  اگر  که  معنی  بدین  باشد.  نیز 
و یاد کرد و بزرگداشت خاطره مصائب اندوهباری است که بر خاندان 
پیامبر اسالم و به ویژه حسین بن علی  و یاران نزدیکش رفته است، اما 
تعدد  و  گوناگونی  و  کیفی  و  کمی  تکامل  و  تحول  و  زمان  گذشت  با 
آن تعزیه هایی در ذم دشمنان دین و خاندان پیامبر پرداخت شده که 
و  بلکه سخت مضحک  داده،  از دست  را  بودن  اندوهبار  تنها صفت  نه 
خنده آور نیز هستند )تعزیه مضحک (. در این میان تعزیه هایی تفریحی 
امیر  درۀالصدف،  تعزیه های  جمله اند:  آن  از  که  نمایانده اند.  چهره  نیز 
تیمور، حضرت یوسف، و عروسی دختر قریش. شیوه برپا کردن آن نیز 
چنین است که با پایان گرفتن هر مجلس سوگواری یا دسته روی - و 
یا حتی به صورتی جداگانه - عده ای شبیه خوان )شبیه ( در هر جایی 
از قبل همراه  که مناسب تشخیص دهند، می ایستند و نوازندگانی که 
آنانند به زدن طبل یا شیپور آغاز می کنند و در همان میان نیز زمینه 
را برای برپا کردن تعزیه آماده می سازند. این زمینه معموال عبارت است 
و  دادن سکوهایی کوچک  نمایش، جای  محل  دایره ای  دادن  از شکل 
بزرگ )تختگاه ( برای مشخص نمودن شأن و مرتبه اشخاص نمایش، و 
همچنین )علم ( و )کتل (، و نصب پرچم های سبز و سرخ و سیاه. زدن 
طبل و شیپور در چنین لحظه و مناسبت ها به خودی خود پیام از اجرای 
نمایش تعزیه می دهد. به محض گردآمدن عده ای تماشاگر شبیه خوانی 
که از شخصیت های شناخته شده تر نمایش است، ابیاتی چند را به عنوان 
درآمد برمی خواند. یکی  دیگر از ویژگی های تعزیه استفاده از موسیقی 
که  ایرانی   موسیقی  نظران، حفظ  از صاحب  بسیاری  نظر  به  که  است 
زیادی  تا حد  به شمار می رفت  تا سالیان طوالنی  جز هنر های ممنوع 
نه  است،  مهم  تعزیه  بررسی  در  آنچه  است.  نمایشی  گونه  این  مدیون 
ارزش ادبی یا ایدئولوژیک، بلکه فرم نمایشی و ساختار اجرایی آن است. 
نمایشی بودن بی واسطه  اجرا و آشنایی تماشاگر با نشانه ها، مانند وجود 
کاسه ای آب به معنی چشمه یا رودخانه، دستمال مشکی نشانه  عزاداری، 
دور زدن صحنه به معنی از جایی به جایی رفتن و غیره عوامل نمایشی 

هستند که آن را به معنای ناب تئاتری نزدیک می سازند.

تعریف  با  که  گونه ای   به  ایران  در  تعزیه  که  عقیده اند  این  بر  بسیاری 
پادشاهان  شده است.  آغاز  صفویان  دوره  از  کند  تطبیق  تئاترنویسی 

12     
شماره دوم

تئاتر

چگونگی  در  پژوهشی 
شکل گیری تئاتر در ایران

قسمت سوم
به کوشش نعیم جبلی

تعزیه
از اسالم  تعزیه یا پیش خوانی، مهم ترین نمایش پس 
است که می توان گفت ریشه در آیین سوگ سیاوش 
دارد. درباره زمان آغاز تعزیه میان پژوهشگران اختالف 
نظر هست، گروهی معتقدند که شکل رسمی و آشکار 
این سوگواری، به روایت ابن اثیر، برای نخستین بار به 
روزگار حکم رانی دودمان ایرانی مذهب آل بویه صورت 
گرفت؛ و آن چنان بود که معز الدوله احمد ابن بویه در 
دهم محرم سال 352 ق »در بغداد به مردم دستور داد 
که برای حسین علی دکان هایشان را ببندند و بازارها 
را تعطیل کنند و خرید و فروش نکنند و نوحه بخوانند 
و جامه های خشن و سیاه بپوشند و زنان موی پریشان 
روی سیه کرده و جامه چاک زده نوحه بخوانند و در 
بزنند و مردم چنین  شهر بگردند و سیلی به صورت 
کنند...«. به هر حال، می توان دریافت که در این میان 
بوده  می توانست  امر  این  در  ایرانیان  محرک  آنچه 
باشد، انگیزه های سیاسی ـ  و احیای برخی  از آیین ها 
اوایل  نیز بود که در  و مراسمی چون سوگ سیاوش 
عهد اسالمی ممنوع گشته و این که در سوگواری برای 

شهیدان کربال تجلی می یافت.

است  ایران  نمایشی  مراسم  از  یکی  تعزیه  به هرحال، 
از  تا امروز راه خود را ادامه داده است، ولی پس  که 
بنیاد  تحکیم  و  جدید  تئاتر  پیدایش  و  قاجاریه  عهد 
آن بازارش از رونق افتاده تابه حدی که امروز جز در 
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منزل مردم عادی که اغلب به مناسبت جشن های عروسی 
را  صحنه  می کردند  برپا  هم  نمایشی  سوران«  »ختنه  یا 
تشکیل  می نهادند  روی حوض  بر  که  تخت چوبی  یک  با 
به  نمایش ها  این گونه  که  همین جاست  از  و  می دادند، 
نمایش »روحوضی« یا »تخت حوضی« معروف شده است 

هنوز هم آن را به همین نام می خوانند. 

نمایش های  مهم  و  دایمی  اشخاص  از  یکی  سیاه«  »غالم 
کولیان  به  اصلیتش  احتماال  که  است  بوده  تخت حوضی 
آسیایی می رسد. سیاه اکثرا نقش خادم را دارد و حرکاتش 
به دلقکان می ماند، اما درحین مسخرگی و در عین سادگی، 
با مسخره کردن  دارد. سیاه  زبان صریحی  و  است  زیرک 
ارباب از او انتقام می گیرد. شخصیت سیاه در نمایش های 

تخت حوضی “قنبر“ نام داشت.

بود،  متناسب  آن  اجرای  محل  با  نیز  نمایش نامه  نوع 
داستان هایی که رویدادهایش به محیط خانواده و اجتماع 
برگزیده  خانه ها  در  اجرا  برای  می شد،  مربوط  معاصر 
قبیل  از  مسایلی  حاوی  اغلب  داستان ها  می شد،  این 
مردم  ظاهرسازی های  و  رسوم  و  آداب  مسخره کردن 
حاجی آقا،   از:  بودند  عبارت    بازی ها  این  اشخاص  و  بود 
و  حاجی  دختر  حاجی،  پسر  حاجی،  زن  سیاه،  غالم 
به  شبیه  چیزی  اغلب  نمایش نامه ها  عنوان    خانه.  کلفت 
»حاجی مسجدی«، »عروسی هالو« و جز آن بود. موضوع 
نمایش های قهوه  خانه ای  داستان های تاریخی یا حماسی و 
یا بزمی بود و بیش تر از داستان های شاهنامه فردوسی یا 
خمسه نظامی تقلید می شد، و به هرحال موضوع همه این 
نمایش ها یا از داستان های کهن ایران گرفته شده بود مثل 
بیژن و منیژه،  رستم وسهراب، یوسف و زلیخا و شیرین و 
فرهاد، یا از قصه هایی که در میان مردم سینه به سینه نقل 
می شد و بنای آن بر تخیل بود. مثل »حاکم یک شبه« و 
از  نتیجه اخالقی  بود که  انتقاد  نوعی  یا  و  پیروز«  »نوروز 

آن گرفته می شد.

افتاده تر شد. به ویژه  در دوره قاجاریه تقلید کامل تر و جا 
در عهد ناصرالدین شاه وجود دلقکی معروف چون »کریم 
تقلیدها  این گونه  که  شد  سبب  دستیارانش  و    شیره ای« 
ثروتمندان  کمک  از  و  یابد  راه  اشراف  منازل  به  دربار  از 
معتبری  شهرهای  در  به تدریج  و  شود  برخوردار  مملکت 
و  شود  پاگیر  تبریز  و  شیراز  و  اصفهان  و  تهران  چون 
قهوه خانه های بزرگ، مرکزی برای اجرای آن شود. در دوره  
رئیس  دربار،  مطربان  و  بازیگران  رئیس  شاه  مظفرالدین 
مطرب و تقلیدچی غیردرباری نیز بود و گروه او “دسته ی 

 .حسین آقاباشی“ نام داشت

قسمت پایانی در شماره بعد

صفوی مذهب رسمی  کشور را مذهب شیعه قرار دادند تا به وسیله آن 
یک حکومت یکپارچه و مستقل ایرانی  ایجاد کنند که ضمن مستحکم تر 
شدن پایه های حکومت بتوانند با قدرت بزرگ آن زمان یعنی  عثمانی های 
سّنی مذهب رقابت کنند. لذا در جهت برآوردن این مهم، به استفاده از 
ابزارهای مختلفی  از جمله هنر برای تبلیغ و تثبیت قدرت خود اهتمام 
ورزیدند. بدین ترتیب از شبیه خوانی حمایت بسیار به عمل آمد و برای 
شبیه خوان ها به یک حرفه  موقت بدل شد، بطوری که در دوماه عزاداری، 
یعنی ماه محرم و صفر کار اصلی خود را رها می کردند و به شبیه خوانی 
می پرداختند. دستمزدها و هزینه و اسباب را گاه مردم که می خواستند 
ثوابی کرده باشند می پرداختند و گاه شخصی که امکان مالی داشت و 
بانی مجلس تعزیه بود. در دوره  نادرشاه افشار که سنی بود و عالقمند به 
دوستی ایران و عثمانی، از این نمایش شیعی تا حدودی جلوگیری شد، 
اما بعد در دوره  زندیه که این نمایش ها تفننی نیز برای مردم بود، ادامه 
یافت و در عهد قاجاریه که طبقات فقیر چون پدیده ای مذهبی و طبقات 
مرفه چون تفنن و تجمل از آن حمایت می کردند، بسط یافت و در دوره  
ناصرالدین شاه به اوج خود رسید. در این دوره تعزیه با رعایت زمانی 
اجرا می شد.  تکیه ها  یا در  با تشریفات مفصل در میدان ها  و  رویدادها 

“تکیه دولت“ معروف ترین این تکیه ها بود. 

نمایش های شادی آور و خنده دار:
اواسط عهد صفوی آغاز شده است. در  از  »نمایش های شادی آور« که 
این دوره دسته های مطربی که به کار شادمان کردن مردم سرگرم بودند 
به تدریج به گروه های تقلیدچی تبدیل شدند. در آغاز، تقلید آنان عبارت 
بود از تقلید لهجه ها و خصوصیات مردم روستایی و ساده، اما رفته رفته 
تقلیدشان با داستان همراه شد و کم کم به تئاتری همراه با رویدادهای 
ساده و جزیی و بی تحرک و رویدادهایی اغلب زاید، تبدیل شد، چنان 

که در نمایش »حاجی کاشی« می توان دید.

از میان سایر  نوع آن  و دو  یافت  تقلید عنوان مستقل  زندیه  در زمان 
بازی ها معروف شد. یکی »کچلک بازی« و دیگری »بقال بازی«. بقال بازی 
که خود انواع گوناگون داشت بر بنیاد داستان بقال پول دار و خسیسی 
نهاده شده بود که مردی شیاد و آسمان جل هر لحظه به رنگی و لباسی 
بر او ظاهر می شد و با حرکت و لهجه های خنده آور بقال را گول می زد. 
گفتن هر سخن زشت و تقلید هر حرکت ناپسند و خنده آور در این گونه 

نمایش ها نیز روا بود.

صحنه این نمایش در قهوه خانه عبارت بود از یک سن بزرگ یا یکی دو 
تخت چوبی که در میان صحن قهوه خانه می بستند و در خانه اشراف 
یک تکه قالی که در گوشه ای از تاالر بزرگ خانه گسترده می شد و در 
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	آغاز ثبت نام دوره بهاره اسکیت و هاکی باشگاه تایماز  
April-‐June	  

*Free	  Parking	  is	  available	  

instagram.com/tymazclub/	  

www.facebook.com/IR.MTL.SKATE	  

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

skate@tymazclub.com	  

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

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

	بزرگساالن   

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

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tax	  Credit	  for	  Children's	  Ac8vi8es	  	  	  
	  

(514)	  603-‐6629	  



ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
دیدن فیلم می پرداختند.

 کالس های این کمپ به شرح زیر بود:

و  کاردستی  نقاشی،  موسیقی،  تایچی،  ورزش  و  صبح گاهی  ورزش 
خالقیت هنر، رقص زومبا، زبان انگلیسی، ریاضی و آزمایش های علمی

کالس های  در  سنی  گروه  تفکیک  به  دانش آموزان  کالس ها  این   در 
متفاوت شرکت می کردند و تعداد مربیان متناسب با تعداد کودکان در 

کالس  تغییر می کرد.

در پایان هر روز کودکان مجموعه ای از فعالیت های خود همانند نقاشی، 
کارذستی و ...... به خانه هایشان بردند.

در فصل تابستان نیز با تعطیلی مدارس، آکادمی ِر – می با ظرفیت 
محدود میزبان کودکان عزیز در کمپ تابستان خواهد بود. برای 
از شرایط ثبت نام و اطالعات بیشتر در مورد کالس های  آگاهی 

کمپ تابستان می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:

514-996-1620

514-703-4020

و یا به وب سایت آکادمی ِر می مراجعه نمایید:

 

گزارش
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کمپ فصل بهار در آکادمی
 ِر - می

از دو سال تجربه موفق  آکادمی موسیقی ِر-می پس 
از کمپ فصل  اولین دوره  امسال  تابستانی،  در کمپ 
این کمپ  برگزاری  از  برگزار کرد. هدف  را  بهار خود 
مارچ(، آشنایی  تا10   6( تعطیلی مدارس  در روزهای 
کودکان 5 تا 12 سال با برنامه های هنری، موسیقی، 

علمی و ورزشی بود.

پنج  تا  صبح  هشت  ساعت  از  روز  پنج  در  کالس ها 
عصر برگزار شد. هر روز کودکان در 3 کالس آموزشی 
حضور داشتند و در کنار آن به انجام فعالیت هایی در 
اتاق بازی که برای این دوره تدارک دیده شده بود، و 





ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
اعتضادالسلطنه  میرزا  علیقلی  از  را  تابلویی  و  رفت  دارالفنون  به  شــاه 
آنجا دید و گفت چقدر  بود در  وزیر سابق فرهنگ که کشیده شــده 
مزین الدوله  پرســید.  آن  نقاش  از  و  است  اعتضادالسلطنه  شــبیه 
استاد نقاشی دارالفنون میرزا محمد کاشــی را معرفی کرد. ناصرالدین 
را  او  بعد  و  داشــت  مقرر  برایش  مواجبی  و  کرد  تحسین  را  او  شــاه 
خواســت و در شــمس العماره جای داد و نقاش باشــی خود کرد. او 
این ســمت را تا اواخر ســلطنت مظفرالدین شاه داشت. محمد غفاری 
کمال الملک  به  ملقب  شاه  ناصرالدین  ســوی  از  ه.ق   1310 سال  در 
او  شاه  ناصرالدین  که  بود  کسی  تنها  کمال الملک  که  گفته اند  شــد. 
را  اروپا  به  رفتن  قصد  چون  کمال الملک  می کرد.  خطاب  »شما«  را 
فرانسه  زبان  آموختن  به  شاه  ناصرالدین  سلطنت  اواخر  در  داشت 
 1314( تهران  به  شاه  مظفرالدین  ورود  از  پس  یک سال  و  پرداخت 
اروپا سه  به  اروپا سفر کرد. مسافرتش  به  با هزینه شخصی خود  ه.ق( 
نقاشــی  مطالعه  به  اروپا  گالری های  و  موزه ها  در  و  سال طول کشید 
پرداخت. وی بیش از نیمی از این وقت را در فلورانس و بقیــه را در 
پاریس، در موزه لــوور به کار مشغول بود. مظفرالدین شاه در سفر دوم 
 خود بــه اروپا در موزه لوور او را دید و امر کرد که به ایران بازگردد.  
کمال الملک پس از ســه ســال بــه ایران بازگشت و در سال 1329 
ه.ق اقدام به تأسیس مدرســه صنایع مستظرفه کرد و در آن مدرسه 
شاگردان هنرمندی را پرورش داد و در سال 1307 ه.ش از کار کناره 
گرفت و به ملک شخصی خود حسین آباد نیشابور رفت و در آن جا در 
اثر حادثه ای از یک چشــم نابینا شد و برای مداوای چشم خود به تهران 
آمد و پس از بهبودی به نیشابور بازگشت. حادثه ای که موجب آســیب 
دیدن چشم کمال الملک شد این بوده اســت که: در زمان اقامتش در 
نیشــابور روزی ســردار معتمد گنجه ای که از ارادتمنــدان وی بــود 
ســنگی را به قصد مستخدم خود یا یکی از کشاورزان آن نواحی پرتاب 
کرد که به طور تصادفی به چشم کمال الملک خورد و در اثر شکســتن 

کمال الملک

ملقب  کاشــانی  بزرگ  میرزا  فرزند  غفــاری  محمد 
ایران  نقاشی  بزرگ  استادان  از  کمال الملک  به 
ســال  و  کاشان  کله  روستای  زادگاهش  اســت. 
تولدش را فرهنگ فارسی معین، 1264 و زندگی نامه 
شاهین  داریوش  نوشــته  جهان  بزرگ  نقاشــان 
نصراله  نوشته  جهان  و  ایران  آوران  نام  و   1264 نیز 
نوشته اند.  1268 تهرانی،  عالمگیر  محمد   آژنگ- 
مدرسه  وارد  و  آمــد  تهران  بــه  سالگی   13 در  وی 
ناصرالدین  روزی   1298 سال  در  شــد.  دارالفنون 
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شد.  سپرده  خاک  به  نیشابوری  عطار  آرامگاه  جوار  در   و 
سبک  یعنی  اروپایی  ســبک  به  را  نقاشــی  کمال الملک 
وی  از  آورد.  به وجود  ایران  در  هلند  و  رنسانس  استادان 

از  آینه  تاالر  اســت.  مانده  باقی  بسیاری  شــاه کارهای 
جمله کارهای برجســته او در زمان ناصرالدین شاه است 
که بنابر نوشته نام آوران ایران و جهان پنج سال و بنابــر 
نوشــته زندگی نامه نقاشــان بزرگ جهان هفت سال روی 
آن کار کرده است. از دیگر کارهای کمــال الملک: فالگیر 
دولت،  تکیه  کربــال،  میدان  بغــدادی،  زرگر  بغدادی، 
حوضخانه  حکیم الملک،  بختیاری،  اســعد  سردار  تصویر 
صاحبقرانیه، عرب خوابیده، صورت خود نقاش، نوازندگان 
دوره قاجار، شکارچی، باغچه حوض کاخ گلستان و دماوند 
خود  زندگی  طول  در  کمال الملک  برد.  نام  می توان  را 
محمد  علی  نظیر  افــرادی  هنر  مختلف  رشــته های  در 
در  را  شــیخ  حسین  آشتیانی،  اســماعیل  حیدریان، 
نقاشی، ابوالمحسن صدیقی را در مجسمه سازی، جمشید 
امینی را در قالی بافی و علی رخســار را در موزاییک سازی 

 .تربیت کرده است

منبع: برگرفته از ماهنامه اندیشمند
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اخالقی  شخصیت  به دلیل  او  اما  دید.  آسیب  وی  چشم  عینک  شیشه 
ممتازی که داشــت هرگز حقیقت را به زبان نیاورد و همیشــه اصابت 
میخ چادر را به چشم خود علت این واقعه بیان می کرد و تنها دوستان 
بســیار نزدیکش از حقیقت امر مطلع بودند. این واقعه که در نیشــابور 
اتفاق افتاده است یــادآور واقعه دیگری اســت کــه برای یک هنرمند 
دیگر که از اهالی نیشــابور بوده پیش آمده اســت. بدین گونه کــه: »در 
حوالی قرن ششــم هجری و در دوران سلجوقیان روزی سلطان سنجر در 
حال تیراندازی بود که ناگاه تیری که از کمان او رها شــده بود به ســینۀ 
عــده ای  کرد.  زخمی  را  او  و  کــرد  اصابت  دربارش  شاعر  نیشــابوری 
تیر به ســینه اش  از اصابت  امیر معزی پس  بر آن اســت که  را عقیده 
می میــرد و گروهی دیگر می گوینــد که وی چند ســالی را با این درد 
زیسته و ســپس مرده اســت. این شعر امیر معزی که ضمن آن می گوید:

  منــت  خدای  را که به تیــر خدایــگان  
                                            من بنده بی گنه نشدم کشته رایگان 

به  بازگشــت  به  امید  و  نسبی  بهبودی  از  پس  می رسد  به نظر  که 
کمال  می کند.«  تأیید  را  دوم  گروه  نظریه  است،  سروده  خود  ســالمت 
الملک در ســال 1319 ه.ش در سن 95 سالگی در نیشــابور درگذشت 



ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز

لودویگ ون بتهوون
)بن، 16 دسامبر، 1770 – 26 مارس، 1827، وین(

تالیف: واالس براک وی و هربرت واینستاک

ترجمه: دکتر مهدی فروغ

در تاریخ موسیقی جهان برای عالم بی منتهای معانی 
نمی توان  نظیری  بتهوون”  ون  “لودویگ  شاهکارهای 
شکاف  چنان  نیرومند  موجود  این  ظهور  با  یافت. 
نظیر  که  شد  ایجاد  گذشته  با  موسیقی  در  آشکاری 
موارد محدودی می توان  در  فقط  هنر  تاریخ  در  آن را 
گرفته  “پالسترینا”  از  متقدم،  بزرگ  مصنفان  یافت. 
آن ها  وجود  بدون  که  بودند  مردانی  همه  “موزار”  تا 
به دست  “بتهوون”  که  کاخی  موسیقی  عظیم  کاخ 
آورد و مفتخر ساخت و تغییر داد، هرگز بنا نمی شد. 
که  آنجاییست  تا  فقط  ایشان  به  “بتهوون”  دین  ولی 
ایشان ابزار کار را در اختیار وی گذاشتند و این مردان 
بزرگ موسیقی که همه در کار خود استادی و مهارت 
بودند  تعبدی و فرمایشی  داشتند مخلوق یک دنیای 
و واکنش ایشان در مقابل آن، بنا به روحیه و خوی و 

خلقشان متفاوت بود.

زمان برای ظهور مردانی انقالبی مانند “بتهوون” بسیار 
مساعد بود. محیط زندگی او و آن چه که از پدرانش به 
ارث برده بود نیز برای پرورش روح انقالبی او در خور و 
مناسب بود. دو نسل از خانواده “بتهوون” موسیقی دان 
بودند. پدربزرگ “لودویگ” تا مقام ریاست نوازندگان 
فرمانروای “کولونی” ارتقاء یافت و در ضمن به خرید 
“یوهان”  پسرش  داشت.  اشتغال  نیز  شراب  فروش  و 
که در گروه خوانندگان فرمانروای مزبور آواز می خواند 
به  بیشتر  جوان  بیوۀ  یک  با  ازدواجش  موقع  در 

شراب خواری شهرت داشت تا به آوازخوانی.

بنابراین در کنار گهواره “لودویگ” داستان های زشت و زیبا هر دو دیده 
و شنیده می شد. “بتهوون” از پدربزرگش قدرت و نیروی جسمی را به 
کند.  تحمل  را  زندگی  بحران های طاقت فرسای  بار  بتواند  که  برد  ارث 
چیز دیگری که از او به ارث برد احساس ذاتی برای تمیز بین خوبی و 
بدی بود. از مادربزرگ و همچنین از پدرش، که هر دو دائم الخمر بودند، 
تندمزاجی و بی تعادلی را ارث برده بود که تأثیر محسوسی در هنرش 

داشت و نیز موجب شده بود که مردی سخت آشنا و تندخو باشد.

“بتهوون” در شهر “بن” چشم به جهان گشوده و در این شهر بیکاری 
و تنبلی که در ساحل رود “رن” قرار داشت دوران کودکی خود را در 
کمال بدبختی گذرانید. خانوادۀ “بتهوون” بی اندازه فقیر بودند. سیصد 
فلورین ساالنۀ “یوهان” کفاف مخارج زندگی یک زن و شوهر بدون اوالد 
را هم نمی کرد در حالی که این زن و شوهر در مدت بیست سال زناشویی 
صاحب هفت اوالد شدند و از بین آن ها سه پسر به سن رشد رسیدند. 
“یوهان” که ابتدا مرد بسیار خوش مشرب و خوش احوالی بود در پایان 
عمر بسیار بدخو و تند مزاج شد. پدر معتقد بود که پسرش با ازدواج با 
دختر یک آشپز از مقام خود کاسته است در حالی که به نظر فرمانروا آشپز 
و موسیقی دان هر دو پیش خدمت محسوب می شدند. بانو “بتهوون” از 
چند لحاظ بر شوهرش برتری داشت. زنی بود دوست داشتنی و باهوش 
که در کمال بردباری شرایط رقت بار زندگی را پذیرفته بود و فقط همین 
بود.  این خانواده کوچک گردیده  پیدایش ضبط و ربط در  امر موجب 
هرگز شکایت نمی کرد ولی تعجبی ندارد که بگوییم هرگز کسی قیافۀ 

خندان او را ندیده است.

اعتنایی  قابل  و  جالب  مسئله  یا  رابطه  یک  “بتهوون”  مادر  و  پدر  بین 
و وجود  بود  نیکی  و  الهۀ خیر  “بتهوون” مادرش  به نظر  نداشت.  وجود 
مادر در دوران کودکی تنها مایه تسلی و دلگرمی او محسوب می شد. 
“یوهان” که با زنش بسیار تند و خشن رفتار می کرد با پسر ارشدش نیز 
بی پروا و تند بود. برای این که عایدی بیشتری داشته باشد تصمیم گرفت 
“بتهوون” را از کودکی مانند “موزار” تربیت کند و از او اعجوبه ای بسازد. 
البته شایسته است که “لئو پولد موزار” را مالمت کنیم که کودک خود را 
تحت فشار و شکنجه به این مرحله از مقام هنری رسانیده است ولی در 
عین حال باید دانست که رفتار او با “موزار” کوچک مالیم بود و به عالوه 
این سخت گیری  تا حدی موجب  بود که  به موسیقی  او  فروزان  عشق 
امرار  و  وسیلۀ کسب  بتهوون”  ون  “یوهان  به نظر  موسیقی  اما  می شد. 
معاش محسوب می شد و به همین دلیل بود که “لودویگ” را وادار به فرا 
گرفتن آن می کرد و ظاهراً تصور می نمود که به قوۀ اراده و با زور می توان 
“موزار” دیگری تحویل جامعه داد. خود “یوهان” به عهده گرفت که این 
وظیفه را انجام دهد و از “لودویگ” کودک پیش  رسی به وجود آورد و 
تا حدی هم توفیق یافت. چون “بتهوون” در شش سالگی می توانست از 
عهده نواختن پیانو و ویلن برآید. در سال 1778 “یوهان” به مردم شهر 
فرصت داد که هنرنمایی کودک خردسال را بشنوند و به دروغ سن او را 
دو سال کمتر اعالم کرد و نتیجه این عمل جز ناکامی چیزی نبود. چون 
مجلس در کمال سکوت و بدون اظهار نظر برگزار شد. این بود که برای 
“لودویک” معلم جدیدی پیدا شد. اما این پیرمرد لرزان هم نمی توانست 
از رفقای جنجال گر  به یکی  یاد دهد و طولی نکشید که  او  به  چیزی 
ساختمان  همان  در  و  بود  تنور  خوانندۀ  که  “پفایفر”  به نام  “یوهان” 
خانوادۀ “بتهوون” سکونت داشت سپرده شد. سبک تعلیم و تربیت این 

مشاهیر
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با  ازاین که  معلم منحصر به خودش بود. اغلب در نیمه های شب، پس 
با  حالی که  در  خراب  و  مست  می زد  سر  میخانه  چندین  به  “یوهان” 
صدای بلند آواز می خواند به خانه می آمد و لودویگ را برای درس گرفتن 
از رختخواب بیرون می کشید. قیافۀ خواب آلودۀ این کودک بی گناه در 
مقابل زجر و آفت معلم و پدر بی شباهت به یک موش زمستان خواب 
واقع  آزار دیوانگان مزاحم و خرگوش های جنون زده  و  که مورد حمله 
می شوند نبود. عجب نیست که “بتهوون” در چند سال اولی که برای 
فراگرفتن اطالعات عمومی به مدرسه رفت چندان عالقه ای به درس و 
مشق نشان نداد. به عالوه برای این بچه مغرور و قوی اراده میسر نبود که 
خود را به این روش های سخت که پدرش به او تحمیل می کرد تسلیم 

سازد.

با همه این ها “بتهوون” اعجوبۀ زمان خود شد ولی به کندی پیش رفت. 
یا آن    نبودند  قادر  استادان مختلف می آمدند و می رفتند و هیچ کدام 
نیروی معنوی را نداشتند که توجه او را به خود جلب کنند و باالخره 
زمانی فرا رسید که این استادان کج خلق نیز نمی توانستند به آن کودک 
نه ساله چیزی بیاموزند. “بتهوون” ده ساله بود که استادی که شایسته 
قریحه او بود یافت. این استاد “کریستیان گات لوب نیفه” نام داشت که 
بود.  واگذار شده  او  به  دربار  در  ارگ  نوازندگی  اوقات سمت  در همان 
“نیفه” مرد محافظه کاری بود ولی به موسیقی عالقه وافر داشت و قوه 
تشخیص او نیز درست بود. فوری یک نسخه خطی از قطعات معروفی 
که “باخ” تحت عنوان “کالویکورد معتدل” تصنیف کرده و هنوز به چاپ 
به  را  او  باب عالقه  ترتیب  به این  و  او داد  به  برای مطالعه  بود  نرسیده 
“باخ” که تا پایان عمر دوام یافت به روی او باز کرد. “نیفه” به شیطنت 
بچه اعتقاد زیاد داشت. با تحمل زحمت فراوان به تربیت “بتهوون” همت 
گماشت و با چاپ کردن یکی از تصنیفات کودکانه او عشق به تصنیف 
موسیقی را در او برانگیخت. “بتهوون” به قدری سریع به پیش می رفت 
که “نیفه” در سال1783  در مقاله ای که برای درج در مجله ای نوشت 
گفت: »اگر به این ترتیب که شروع کرده است پیش برود مسلماً “موزار” 
دوم خواهد شد.« پس از یک سال تحصیل، “بتهوون” قادر بود که گاه گاه 
این که کار “نیفه”  از  بنوازد و پس  به جای استاد پشت ارگ بنشیند و 
زیاد شد اغلب اوقات از پشت الویه اپرا را رهبری می کرد. برای این کار 
ارزش  او  برای  می آموخت  که  تجربه ای  ولی  نمی گرفت  حقوقی  البته 
فوق العاده داشت. “بتهوون” هرگز محبت “نیفه” را از یاد نبرد. در سال 
1792 با لحنی که خاص او بود و با اطمینان به نفس و با عبارت پردازی 
فراوان نامه ای به استاد پیر خود نوشت و گفت: »از این که شما اغلب 
در دوره تحصیل برای پیشرفت من مرا در فراگرفتن این هنر روحانی 
راهنمایی و ارشاد فرموده اید متشکرم. اگر تصادفاً من مرد بزرگی شدم 
قسمتی از اعتبار و شهرت من مدیون زحمات جناب عالی است.« “نیفه” 
از دریافت این نامه بی اندازه خوشحال شده بود آن را در “مجله موسیقی 

برلن” به چاپ رسید.

در  رسید.  به دستش  مساعد  فرصت  اولین  “بتهوون”  که  نکشید  طولی 

سال 1784 حکمران آن ناحیه از جهان رفت و پسر کوچک 
“ماریا ترزا” به جای او بر اریکه حکم روایی نشست. در ضمن 
پیش کردن  و  پس  و  انتخاب  مشغول  قوم  رؤسای  این که 
مشاغل بودند شاگرد سیزده ساله “نیفه” را به عنوان معاون 
فلورین در  پنجاه  و  به مبلغ یکصد  با حقوقی  ارگ  نوازنده 
ماه انتخاب کردند. عکس العمل  “یوهان ون بتهوون” قاعدتاً 
باید مخلوطی از اندوه و شادی بوده باشد چون “لودویک” 
درصورتی که  بیفزاید  خانواده  درآمد  به  بود  شده  موفق 
این  شایسته  کافی  به قدر  را  “یوهان”  خدمات  فرمانروا 
“بتهوون”  کند.  اضافه  حقوقش  میزان  بر  که  بود  ندیده 
جوان وظیفه خود را به قدری خوب انجام می داد که بعضی 
به جای “نیفه” بگمارند.  را  او  بود که  ازاین  اوقات صحبت 
“بتهوون”  در شهر “بن” که که تحت حمایت و حکمروائی 
“ماکسیمیلیان فراتز” از لحاظ هنری و ادبی رو به ترقی و 
تعالی می رفت زندگی خود را آغاز کرد. در بهار 1787 بود 
که “بتهوون” با پول مساعده یکی از اعیان عازم وین شد 
و در آن جا برای نخستین مرتبه مزه فرهنگ مختلط ملل 
را درک کرد. در آن جا “موزار” را مالقات نمود و “موزار” از 
طرز نواختن او تعریف زیاد کرد و با وجود این که در مرگ 
پدر خود عزادار و در ضمن با حرارت زیاد مشغول تصنیف 
“دون جیوانی” بود چند درسی هم برای تصنیف موسیقی 
به او داد. خبر بیماری مادر، “بتهوون” را مجبور به بازگشت 
به “بن” کرد. نامه های ترسناک، پشت سر هم در بین راه 
به او می رسید. پس از ورود به “بن” او را هنوز زنده یافت که 
در نهایت درد و مشقت می زیست و آخرین مراحل بیماری 
سل را می گذرانید و چند هفته بعد جهان را بدرود گفت.

“بتهوون” یک روز پس از انجام دادن وظایف خود در دربار 
و گذرانیدن چند ساعتی با دوستان به خانه خود واقع در 
“ونزل گاسه” رفت و پدرش را مست و بی هوش دید و دو 
برادر کوچکش گرسنه و بدون مراقبت مانده بودند. “یوهان 
مسئولیت  احساس  بتواند  که  نبود  مردی  دیگر  بتهوون” 
کند. “لودویک” در نوامبر 1789، در نوزده سالگی در کمال 
مهارت و فراست از فرمانروا درخواست کرد که نصف حقوق 
قانونی خانواده  را رئیس  او  به او واگذار کند و  را  “یوهان” 
معرفی نماید. این اقدام که از روی ناچاری صورت گرفت 
و  خصوصی  وظایف  وجود  با  “بتهوون”  و  شد  واقع  مفید 
به گذراندن  با قدرت و همت  به عهده داشت  شخصی که 

امور روزافزون زندگی مشغول گردید. 
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در وین“هایدن” استاد“بتهوون” شد و به خاطر شرایط 
نمی گرفت.  او  از  حق التدریسی  تقریبا  او  مالی  بد 
“بتهوون” در ازای پنج جلسه درس مبلغ بسیار کمی 
بود  ناراضی  تدریس  طرز  از  ولی  می کرد  پرداخت 
گذشته از مشکالتی که در نتیجۀ خلق و خوی کامال 
متفاوت آن ها پیش می آمد از وضع نامرتب تدریس او 
ناراحت بود. این محصل حریص عالقه مند  نیز بسیار 
معلم  و  بگیرد  فرا  مطلب  است  ممکن  که هرچه  بود 
سرگرم و گرفتار تنظیم قطعاتی بود که برای مسافرت 
دوم خود به انگلستان در دست تهیه داشت. “بتهوون” 
به  از یک معلم واقعی که  پنهانی  برآمد که  در صدد 
اصول تعلیم و تربیت آگاه بود درس بگیرد. با این که 
“هایدن” از او دعوت کرد که همراه وی به انگلستان 
از  برای جلوگیری  به نظر می آید که  برود ولی چنین 
قطع شدن رابطه آن ها صالح در این بود که “هایدن” 
به تنهایی سفر کند. شاید گویاترین نشانه ای که درباره 
رابطه کوتاه و بی نتیجه بین این دو موسیقی دان بزرگ 
قبول  از  “بتهوون”  باشد که  استنکافی  یافت  می توان 
“شاگرد  عبارت  به اینکه  قدیمش  استاد  درخواست 
ژوزف هایدن” را بر روی تصنیفاتش قید کند به عمل 
توضیحی  هیچ  موضوع  این  اثبات  برای  است.  آورده 
این که  وجود  با  “بتهوون”  که  نیست  این  از  کافی تر 
سه سنات اول خود را به “هایدن” اهدا کرده با کمال 
صراحتی که خاص او بود مکرر گفته است که من از 

“هایدن” چیزی یاد نگرفته ام.

“بتهوون” مدام کار می کرد و گاهی ده سال روی این 
از تصنیفات  بسیاری  آثار جاویدان زحمت می کشید. 
الهام  یک  محصول  می آید  به نظر  که  “بتهوون” 
به ظاهر  قطعات  این  از  است  است مجموعه ای  عظیم 
بی ارتباط که به هم متصل شده است. درواقع می توان 
گفت که قوه خالقه “بتهوون” از همان آغاز برای تمام 
افتاده است. دالئلی در دست است  تصنیفاتش به کار 
حاکی از این که حتی بعد از چاپ و انتشار یک شاهکار 
)که به گوش ما تقریبا کامل و بی نقص است( توجه 
درباره  مدام  و  بوده  مشغول  آن  به  “بتهوون”  تفکر  و 

اصالح نکات مشکل آن فکر می کرده است.

هر کس که شاهد و ناظر پیشرفت “بتهوون” در این چند سال نخستین 
از  یکی  باالخره  او  که  می یافت  اطمینان  تقریبا  بود  وین  در  اقامتش 
نوازندگان برجسته پیانوی زمان خود خواهد شد. هر کس که می خواست 
رقیبان  از  یکی  می کرد.  به در  میدان  از  کند  قدرت نمائی  او  مقابل  در 
معروف او یک بار به صورت مضحکی از جا دررفت و با لحن مخصوصی 
گفت: »این آدم نیست... دیو است. طوری پیانو می زند که باالخره نه تنها 
من بلکه همه ما را نابود خواهد کرد.« بداهه سرایی او همه جا در وین 
ورد زبان ها بود و موجب شد که بعضی از مفسران در کمال بی انصافی 
بداهه سرایی  درصورتی که  کنند  مقایسه  “لیست”  با  را  او  بی فکری  و 
“لیست” در حضور جمع بیشتر حالت تظاهر و خودنمایی داشت ولی 
صمیمی  احساسات  و  هیجانات  و  وقار  و  عمق  با  “بتهوون”  نوازندگی 

همراه بود.

“بتهوون” را اگر با “موزار” مقایسه کنیم باید بگوییم با کندی راه تکامل 
را پیموده است. مجموعه دوم سنات های او برای پیانو )اپوس 10( که 
راه  در  که  نشان می دهد  به چاپ رسیده  و هفت سالگی اش  بیست  در 
پیدا کردن راه و رسم مخصوص خود پیشرفت فراوان کرده ولی هنوز 
نیاورده  به دست  به آن می شناسیم  را  او  امروز  ما  آن شیوه ممتازی که 
بوده است. اگر “موزار” در بیست و هفت سالگی از جهان رفته بود امروز 
استادان مسلم موسیقی شناخته می شد درصورتی که  از  یکی  به عنوان 
فراموش  قوی  به ا حتمال  امروز  بود  مرده  همین سن  در  “بتهوون”  اگر 
شرح  می کردند.  اکتفا  موسیقی  فرهنگ  در  نامش  ذکر  به  و  بود  شده 
زندگی “بتهوون” عقیده بعضی را که می گویند هنرهای بزرگ همیشه 
این موقع  تا  می کند.  ثابت  زیادی  تا حد  می دهد  رنج شکوفه  و  درد  با 
تمام  موقعی  و  بود  او  نبوغ  غنچه  شکفتن  مانع  رفاه  و  خیال  آسایش 
نیروی ابتکاری او به کار افتاد که زندگی پر درد و رنجش آغاز گردید. در 
سال 1798 شاید در نتیجه یک بیماری سخت گوش هایش سنگین شد. 
ابتدا همهمه ای در گوش خود احساس می کرد و توجه به خصوصی به آن 
ننمود ولی این حالت به طور منظم تکرار شد و کم کم موجب غم و اندوه 

.او گشت و به فکر مالقات پزشک افتاد

ادامه مطلب در شماره بعد
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نوروز “جاودانه میراث ایرانیان”
به کوشش رها روزبهان

که  بوده  ایرانی  اقوام  فرهنگی  وحدت  و  ملیت  نشانه  بزرگترین  نوروز 
و  سرفراز  تاریخی،  تنگناهای  از  گذر  در  و  بسیار  فرود  و  فراز  وجود  با 
اکنون همه  بهار و  نوروز آغاز سال است و هنگام  ماندگار مانده است. 
که  پذیرفته اند  کرده اند،  تحقیق  گاه شماری  درباره  که  پژوهشگران 
با  که  است  ایرانیان  آن  از  جهان،  گاه شماری  درست ترین  و  زیباترین 

نوروز آغاز می شود.

نوروز، جشن آغاز فروردین
به روایتی نوروز، جشن آغاز فروردین یا به اصطالح مخصوص فروردگان 
پنج  و چنان می پنداشتند که در  بود  نیاکان  یادآوری  است که جشن 
به  بازماندگان  زندگی  وضع  دیدار  برای  مردگان،  ارواح  متوالی  شب 
و  تمیز  و  روشن  خانه  اگر  و  می روند  خانه هایشان  به  و  می آیند  زمین 
پاکیزه، و افراد آن آسوده و راحت باشند، مسرور و خرم باز می گردند. به 
همین دلیل در نوروز، خانه را تمیز کرده و در لحظه تحویل سال جامه 
اجتماعی  »تاریخ  درباره  می داشتند.  نگاه  نورانی  را  خانه  و  پوشیده  نو 
دوره  از  است:  نگاشته  چنین  نوروز  کتاب  در  راوندی  مرتضی  ایران« 
از  که  است  عیدی  تنها  و  شده است  متداول  نوروز  کلمه  ساسانیان، 
دیرباز تاکنون مورد عالقه و استقبال مردم بوده است عید نوروز که آن 
در  داشت.  دوام  متوالی  روز  شش  مدت  به  می گفتند،  روز”  “نوک  را 
به شادی و طرب  و  از کار می کشیدند  این مدت زحمت کشان، دست 
مردم  مي کرد،  آراسته  را  خود  کاشانه  و  خانه  کس  هر  می پرداختند. 
از  قنات ها می رفتند و پس  و  نهرها  به کنار  و  برمی خاستند  صبح زود 
و  می کردند  تعارف  شیرینی  و  می پاشیدند  آب  یکدیگر  به  شست وشو، 
صبحگاهان قبل از آن که کالمی ادا کنند، شکر می خوردند و برای حفظ 

سالمتی به بدن روغن می مالیدند.

از طرفی برخی بر این عقیده اند که در زمان تهمورث، فرقه صائبه پیدایی 
یافتند و چون جمشید به شهریاری رسید، آن فرقه را برانداخت و دین 
اتفاقی، جشن  قدیم را دوباره روا ساخت و به شکرانه و سپاس چنین 
کرده  حکایت  بغداد  موبد  آذرباد”  از“  “ابوریحان”  آورد.  پدید  را  نوروز 
است: که چون جمشید نیشکر را در ایران، در چنین روزی یافت، آن را 
نوروز نامیدند. روزی جمشید مالحظه کرد که آب اطراف چند نی که 
شکسته، شیرین است. نی را شکست و از میان آن نوشید و چون شهد 

بسازند.  آن ها شکر  از عصاره  داد  بسیاری چشید، دستور 
به مدت پنج روز شکر حاصل شد و به همین دلیل است 
نخستین  می کنند.  پیشکش  شکر  نوروز،  در  مردم  که 
انگیزه نوروز، همان ویژگی دگرگونی طبیعت و آغاز دوباره 
زندگی گیاهان و جانوران پس از خواب و رکود زمستانی 
است. افزون بر این برای گرامی داشت این جشن فرخنده، 
داستانی  و  تاریخی  توجه  جالب  رویدادهای  از  بسیاری 
فرخنده ترین  که  برآنند  ایرانیان  داده اند.  نسبت  آن  به  را 
است  آفتاب  ساعت  آن  و  است  روز  این  در  سال  ساعات 
نزدیکی  منتهای  به  سپیده  و  فجر  نوروز  بامداد  در  که 
خود به زمین می رسد و مردم به نگریستن به آن مبارکی 

می جویند و این روزی گرامی است.

نوروز؛ جشن دهقانی
دکتر پرویز رجبی در کتاب »جشن های ایرانی« می نویسد: 
زمین های  با  کشاورزان  و  خود  چارپایان  با  “چوپانان 
هر  برخورد  خود،  پربار  و  بی بر  درختان  و  کاشت  دیمی 
کارشان  میوه  و  کارشان  باشند،  داشته  هم  ساده ای  چند 
نمی تواند پیوندی بی چون و چرا و تنگاتنگ با شب و روز و 
گردش ماه و سال و چرخش سرما و گرما نداشته باشد....... 
گذشته ها،  در  و  دور  گذشته های  آن  در  نوروز  بنابراین 
سالگرد طبیعی کار چوپانان بوده و روستائیان و هر آیینی 
که داشته است، آیینی چوپانی و روستایی بوده است بعدها 
سال،  گردش  و  نوروز  در  نیز  فرمانروایان  و  ثروتمندان 
حکمتی یافته اند و به آن آرایشی ویژه خود بخشیده اند.” 
نوروز در آغاز یک جشن دهقانی بود، زیرا در نخستین روز 
برابر خورشید  اعتدالی خود در  فروردین، زمین در وضع 
قرار می گیرد و دنیای گیاهی پس از چند ماه خفتن بیدار 
می شود و این روز هم چنین مبدا حساب شماری ایرانیان 
بوده و هست. نوروز در گذشته های دور، سالگرد طبیعی 
بر  کوتاه  نظری  اگر  است.  بوده  و کشاورزان  کار چوپانان 
سفره هفت سین داشته باشیم، نشانه هایی از سرسبزی و 

کاشتن را می یابیم.

خوان نوروزی
مراسم  یا  جشن  هر  برای  ایرانی  باستانی  آیین های  در 
مذهبی، “خوانی” گسترده می شد و کسی که برای پخش 
   Miyazdpanکردن خوراکی ها گماشته می شد. »میزدپان
و  شده  تبدیل  “میزبان”  به  امروز  که  می شد  خوانده   ،»
روزگار  در  شده است.  تبدیل  “میز”  به   »Miyazdمیزد«
ساسانیان، قاب های منقوش و گران بهایی از جنس کائولین 
نام کشوری  به  ایران آورده می شد که بعدها  به  و چینی 

که از آن آمده بود



نواختن سازها، محصولی را که فراهم آمده بود برمی داشتند. آن گاه این 
ستون ها هم چنان تا روز مهر از فروردین، یعنی روز شانزدهم بر پا بود 
که در چنان روزی ستون ها خراب و برداشته می شد. به رشد این دانه ها 
نگریسته و به هر یک از که بهتر و برآمده تر بود، تفال می زدند که آن 
محصول در سال بیشتر خواهد شد. “شاه” به ویژه، به جو می نگریست 
وآن را خوش یمن می دانست. کشت جو منسوب است به عهد جمشید، 
و ابوریحان نیز به این مسئله اشاره دارد. در سفره های هفت سین معموال 
سه ظرف سبزه به عنوان کنایه از سه اصل دینی: هومت )اندیشه نیک(، 
اغلب  که  می دادند  قرار  نیک(  )کردار  هورشت  و  )گفتارنیک(  هوخت 
این گونه  در  که  رسوم  و  ها  آیین  از  بسیاری  بود.  ارزن  و  جو  گندم، 
جشن ها رواج داشت امروزه هنوز در رسوم نوروزی زنده است و یکی از 
آیین های نوروزی، سبز کردن دانه ها است و روز سیزدهم نوروز و جشن 
بهاری، دسته جمعی به بیرون شهر رفته و آن را به آب روان می افکنند.

کتاب مقدس، نماد دانایی یکی دیگر از لوازم خوان نورزی، 
کتاب مقدس بود و چون این جشن ملی است، هر خانواده می توانست 
کتاب مذهبی ویژه خود را بر خوان نوروزی بگذارد. در دوران ساسانیان، 
کتاب »اوستا« را برخوان می نهادند و امروز ایرانیان مسلمان در خوان 

شد.  نامگذاری  دیگر»سینی«  گویش  به  و  »چینی«، 
پادشاهی  سلسله  نام  از  »چینی«  یا  »سینی«  واژه 
چینی یعنی tschگرفته شده است. و ts درگویش ها 
 »Ch=چ« هم  و   »S=س« هم  مختلف  زبان های  و 
ظرف های  بین  تمایز  برای  ایران  در  می شود.  تلفظ 
که  با ظرف هایی  می شد،  آورده  از چین  که  مختلفی 
از فلز ساخته می شد، به نام چینی رواج یافت که برای 
 چیدن خوان نوروزی از همین ظرف ها استفاده  می شد. 
پر  را  یا سینی  نوروزی، هفت ظرف چینی  در خوان 
گزینش  که  می کردند  شیرینی  و  شکر  قند،  نقل،  از 
شمار هفت که از شماره های مقدس بود، هفت “امشا 
شهریور،  اردیبهشت،  بهمن،  اهورامزدا،  است:  سپند” 
معنی:  به  به ترتیب  که  امرداد  و  خرداد  سپندارمذ، 
شهریاری  راستی،  و  پاکی  نیک،  اندیشه  دانا،  سرور 
است.  جاودانگی  و  بیمرگی  و  رسایی،  و  کمال  نیک، 
خوان نوروزی به سبب همین “هفت سین” که در آن 
 نهاد می شد، “هفت سین” یا “هفت سینی” نام گرفت.
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از حدود یک ماه به جشن  مراسم نوروز، کم و بیش 
نوروز مانده، تدارک دیده می شود.  از جمله این رسوم، 
ایران  پروردن سبزه است. به موجب روایتی کهن در 
باستان بیست و پنج روز پیش از نوروز، دوازده ستون 
از خشت خام را اطراف حیاط دربار بر پا می کردند و 
می کاشتند.  حبوبات  از  دانه  نوعی  ستونی،  هر  برفراز 
روز ششم، خرداد روز یا نوروز بزرگ  با سرودخوانی و 

نوروزی “قرآن” می گذارند.

نان ، نمادی از برکت “نان” نمادی از برکت است در دوران 
ساسانیان، نان های کوچکی به اندازه کف دست می پختند و برسر خوان 

نوروزی می نهادند. امروز ظرفی از نان سنگک بر خوان می نهند.

شیر و پنیر “شیر تازه دوشیده” درخوان نوروزی نمادی از غذای 
نوزادان کیهانی و“پنیر” که فرآورده ای از شیر است، نماد مایه و باروری 

به شمار می رفتند و بر سر خوان نوروزی جایگاه ویژه ای داشتند.



اسپند، نشانه پاکی دانه“ اسفند” از واژه کهن 
اوستایی به )سپنت spenta (معنی پاک گرفته شده است 
و در رسم های نیایشی به کار می رفته است. تا امروز هم 
آتش  روی  بر  زخم  چشم  دفع  برای  را  آن  خانواده ها  در 
می پاشند و دانه های به رشته کشیده آن زینت بخش خانه ها 
است.گاهی به جای اسپند از“عود” استفاده می شود. عود 
نمادی از ثروت خانواده است که از هند آورده شده است.

و  قومیت  نشانه  سپید،  و  زرد  سکه 
آزادگی “پول زرد و سفید” نمادی است از شهریور که 
موکل است بر فلزات و بودن آن بر سفره موجب برکت و 
افزایش رزق و روزی است اما در متون کهن، سکه به طور 
برای  سکه  اصوالً  ولی  است.  آزادگی  و  قومیت  نشان  کل 

داشتن برکت، بر خوان نوروزی گذاشته می شود.

خوان  در  آتشدان  یا  شمع  آتش  نشانه  شمع، 
نوروزی، سمبل فروغی بر دل های مردمان است.

روشنایی  نماد  “آیینه”  نور  از  نشانی  آیینه، 
به عنوان  آیینه  از  گیرد.  قرار  سفره  باالی  در  باید  و  است 

نشانه راستی نیز یاد شده است.

سیر، نماد نگهبان سفره در اکثر فرهنگ های 
قائل  شر  از  کننده  محافظت  نقش  “سیر”  برای  آریایی، 

بودند.

سماق، نشان مزه زندگی ایرانیان،“سماق” را 
چاشنی زندگی و محرک شادی می دانند.

شادی  از  نمادی  “سرکه”  شادی  نماد  سرکه، 
میوه  را  تاک  درخت  میوه  باستان،  دوران  در  زیرا  است، 
شادی می پنداشتند. برخی بر این باورند که بهتر است آب 
سبزی خوردن،  ایرانیان  گیرند.  قرار  هم  کنار  در  سرکه  و 
نقل، شیرینی، آجیل و .... را هم برخوان نوروزی می گذارند 

 .که همگی نمادی از داده های اهورایی است

تخم مرغ رنگ کرده، تمثیلی از باروری “تخم مرغ” 
بن مایه خوان نوروزی است، زیرا که تخم و تخمه، نمادی از نطفه و نژاد 
است و در روز جشن زایش آدمیان، تخمه و نطفه پدیدار می شود. تخم 
مرغ تمثیلی از نطفه باروری است که به زودی باید جان گیرد و زندگی 
یابد و زایش کیهانی صورت گیرد. در گذشته که رنگ های امروزی برای 
تزئین تخم مرغ نبود، آن را با میوه های طبیعی مانند پوست پیاز یا گردو 
رنگ می کردند. حتی بعضی ها معتقدند که مادر هر خانواده در روز نوروز 
باید به تعداد فرزندانش تخم مرغ پخته و رنگی، بخورد! پوست تخم مرغ 

هم نمادی از آسمان و تاق کیهان است.

سمنو ، نماد زایش “سمنو” که از شیره جوانه های تازه رسیده 
گندم درست می شود، نماد خوبی برای زایش گیاهی است. ایرانیان قدیم 
توسط  گیاهان  شدن  بارور  برای  خوبی  نماد  سمنو  که  داشتند  عقیده 
ارواح است. قبل از شروع نوروز و در هر شهری از ایران مراسم سمنو 
پزان با آداب خاصی انجام می شود، در این مراسم معمول است که برای 
دور نگه داشتن چشم بد، تکه پارچه سرخی را به دیگ می بندند تا دیگ 
از چشم بد در امان باشد. بر روی دیگ نیز دو شمع روشن می کنند، 
بسیاری برای برآورده شدن حاجاتشان دور دیگ، شمع روشن می کنند، 

همسایه ها و فامیل دور هم جمع می شوند، سمنو را هم می زنند.

باروری  نمادهای  از  دیگر  “سیب”یکی  باروري  نماد  سیب، 
نگاه  را در خم های ویژه  و زایش است. در گذشته روستاییان سیب ها 
می داشتند و پیش از نوروز به رسم هدیه به دوستان و آشنایان می دادند 
تا بر سر سفره هفت سین شان بگذارند. در داستان های کهن ایرانی، سیب 
دو  به  را  سیب  درویشی  زمان،  آن  در  دارد.  مستقیم  نسبت  زایش  با 
قسمت تقسیم می کرد نیمی را به زن و نیمی را به مرد می خوراند و 

بدین ترتیب مرد از عقیم بودن و زن از نازایی رها می شدند.

انار، نشانه برکت و باروری “انار”از مقدس ترین درختان 
ایرانیان حفظ کرده است.  را در میان  امروز تقدس خود  به  تا  و  است 
نزدیک  انار  درخت  تک  است  باروری  و  برکت  نماینده  انار  پردانگی 
امام زاده ها و برباالی تپه ها و بستن دخیل به آن نشان تقدس آن است.

سنجد، مقدمه زایش یکی از لوازم خوان نوروزی، “سنجد” 
از  که  است  عشق  محرک  آن  درخت  شکوفه  و  برگ  بوی  زیرا  است. 

مقدمات اصلی زایش است.

به خاطر  نرگس”  از بهار گذاشتن“گل  گل نرگس، نشانی 
از  نشانی  این که  برای  و  می روید  بهار  در  فقط  گل  این  که  است  این 
طبیعت بهار بر روی سفره باشد آن را بر خوان نوروزی می گذارند. به 
انواع گل های زیبا بر روی سفره هفت سین نمادی  طور کلی قراردادن 

از دوستی است.

نارنج، نماد گوی زمین در کیهان “نارنج” نمادی است 
گوی  نشانه  شود،  نهاده  آبی  ظرف  در  که  هنگامی  و  زمین  گوی  از 
زمین درکیهان است و گردش آن بر روی آب، نمودار گشتن برج های 

دوازده گانه و تحویل سال است.
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موزه های مونترال

گزیده فیلم هایمعرفی سینما
 ماه اپریل

Guzzo

آدرس:

3500 boul. Côte-Vertu-
Saint-Laurent  H4R 2X7 
Info: (514) 324-8996 

قیمت بلیط:

 عموم                      $11.50
 کودک )13-0(            $7.00
 سالمند )65 +(            $8.00
سه شنبه                     $6.00

3$  برای 3D اضافه می شود. 

CinéStarz

آدرس:

6700 ch. Côte-des-Neiges 
Montréal  H3S 2B2  
Info: (514) 903-3000

قیمت بلیط:

 عموم                        $7.00
 کودک                      $5.00
 سالمند )65 +(            $5.00
سه شنبه و چهارشنبه     $6.00

3$  برای 3D اضافه می شود. 

موزه مکان تاریخی 

 CITÉ HISTORIA MUSÉE
DU SAULT-AU-RÉCOLLET

ملی  پارک  در  تاریخ  قرن  سه 
ویزیتسیون  جزیره  در  باشکوه 
منتظر شماست. این موزه توسط 
شهر مونترال در لیست مکان های 
این  است.  گرفته  قرار  موروثی 
کلیسای  تنها  تاریخی  مکان 
بازمانده از دوران رژیم فرانسوی را 
که هنوز در این جزیره پابرجاست 
قرن  صنعتی  انقالب  همچنین  و 

19 را نمایش می دهد.

CITEHISTORIAQC.CA

   HENRI-BOURASSA 
10897, RUE DU PONT 
(514) 850-4222

موزه و مکان تاریخی مونترال، 
شاتو رمزی 

 CHÂTEAU RAMEZAY,
 MUSÉE ET SITE
 HISTORIQUE DE

MONTRÉAL

این موزه که دربی به تاریخ گذشته 
مونترال است، اولین ساختمان در 
کبک است که به عنوان یک مکان 
و  است  شده  رده بندی  تاریخی 
که  است  مکانی   1001 از  یکی 
دیده  مرگ  از  قبل  باید  حتما 
شود. موزه شما را دعوت می کند 
تا بیش از 500 سال تاریخ را از 
مدارهای  نمایشگاه هایش،  طریق 
و  زبان(  شش  )به  چندرسانه ای 

باغ آن تماشا کنید.

CHATEAURAMEZAY.QC.CA

 
    CHAMP-DE-MARS 

280, rue Notre-Dame Est 
514-861-3708

سینماتک کبکی

 CINÉMATHÈQUE
QUÉBÉCOISE

سینماتک یک موزه از عکس های 
متحرک است که میراث سمعی-
حفظ  جهان  در سطح  را  بصری 
از  کارهایی  موزه،  این  می کند. 
و  کانادا  دیگرجاهای  و  کبک 
بین المللی  انیمیشن  فیلم های 
و  فرهنگی  هدف  به منظور  را 

آموزشی نشان می دهد.  

CINEMATHEQUE.QC.CA

    BERRI-UQAM,ST-DEN-
IS EXIT 335 BOUL DE 
MAISONNEUVE EST 
(514) 842-9768

بنیاد هنرهای معاصر

DHC/ART FONDATION 
POUR L’ART CONTEM-

PORAIN

سال  در  معاصر  هنرهای  بنیاد 
از  یکی  و  تأسیس   2007
که  است  غیرانتفاعی  مؤسسات 
اختصاص  معاصر  هنر  ارائه  به 
از  برخی  و  است  شده  داده 
دنیا  سراسر  از  معاصر  هنرهای 
بنیاد  این  می دهد.  نمایش  را 
است  هنری  مجموعه  مهم ترین 
مونترال  فرهنگی  زندگی  به  که 
اضافه گردیده و مکانی برتر برای 

نمایش هنر معاصر است.

DHC-ART.ORG

        SQUARE-VICTORIA, 
SORTIE SAINT-JACQUES 
451 & 465, RUE SAINT-
JEAN 
(514) 849-3742

7 اپریل

دهکده گمشده

ُSmurfs: The Lost Village
انیمیشن با صدای

 Ariel Winter & Julia 
Roberts

14 اپریل
یک شور آرام

A Quiet Passion

درام با بازی

 Cynthia Nixon & Jennifer 
Ehle.

28 اپریل

دایره

The Circle                  
 تریلر با بازی

 Emma Watson & Tom
Hanks.
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 کنسرت های برگزیده ماه اپریل
 به کوشش مهران یزدی زاده

گروه ُکر جاز دانشگاه مک گیل
این گروه ُکر به همراه ارکستر کوچکی قطعاتی را به سبک موسیقی جاز 
اجرا خواهند کرد. موسیقی جاز بر اساس بداهه نوازی شروع می شود و 
در آن از ریتم ها و هارمونی های مخصوص به خود که بسیار متنوع است 
استفاده می شود. دیدن این کنسرت برای افراد عالقه مند به موسیقی که 
جالب  بسیار  نداشته اند  نزدیک  از  را  جاز  کنسرت  یک  شنیدن  تجربه 

است. 

 مکان:
Elizabeth Wirth Music Building, T Church Hall, 527Sher- 

brooke W, Montreal, QC

زمان:   

April 10th, 2017, Monday 19:30                                       

 بلیط: 12$- 18$ )12$ برای دانشجویان(
www.mcgill.ca/music/channels/event/mcgill-jazz-choir   

(514) 398-4547

اُپرای “The Passion of St. John” اثر باخ
این برنامه بر روی پرده سینما به نمایش درخواهد آمد و توسط ارکستر 
 )Sir Simon Rattle( روتل  سایومن  سر  رهبری  به  برلین  سمفونیک 

اجرا شده است. ارکستر سمفونیک برلین یکی از مهم ترین و 
پرآوازه ترین ارکسترهای جهان است که بزرگترین نوازندگان 
دنیا و بزرگترین رهبران ارکستر، هدایت آن را به عهده دارند. 
اُپرا به زبان آلمانی نوشته شده و با زیرنویس فرانسوی پخش 

خواهد شد.

 مکان:

UdeM, Pavillon de la Faculté de Musique, Salle 
Jean Papinea Couture (B. 4210) 200 avenue    
Vincent d’Indy, Montreal, QC, H2V 2S9

زمان:

April 14th, 2017, Friday 19:30   

بلیط: $11

1 (855) 790-1245

همراهی  با  مونترال  سمفونیک  ارکستر 
گروه بزرگ ُکر

به  شوبرت  و  موزارت  از  زیبایی  آثار  کنسرت  این  در 
 Vespera Solennes de قطعه  آمد.  درخواهد  اجرا 
و  می انجامد  به طول  دقیقه   30 حدود   Contessoreکه 
  Mass n5 in A flat major, D.678که    قطعه  سپس 
حدود 50 دقیقه است، نیمه دوم برنامه را پوشش می دهد. 
نوازنده  و   )Andrew Megill( مگیل  اندرو  ُکر،  گروه  رهبر 

ارگ، فرانسوا زیتونی )François Zeitouni( می باشند. 

مکان:

Maison Symphony de Montreal, 1600 St Ur-
bain, Montreal, QC, H2X 1Z8

زمان:

April 26th, Wednesday 20:00

بلیط: $53- $200

www.osm.ca/en/concerts/le-choeur-losm/

کنسرت های مونترال 

http://www.mcgill.ca/music/channels/event/mcgill-jazz-choir


توضیح:
نت ها به صورت ساده برای پیانو تنظیم شده اند تا تعداد بیشتری از نواختن آن لذت ببرند.
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آهنگساز: فریبرز الچینی
ترانه سرا: فرهاد شیبانی

تنظیم برای پیانو: علیرضا فخاریان

گل گلدون

ReMi Academy 
(514) 996-1620
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آشپزی

ملکه بادام
روش تهیه: شادی رستمی

مواد الزم:

 آرد: سیصد و هفتاد و پنج گرم
 پودر قند: صد و بیست و پنج گرم

 روغن جامد: صد و هفتاد گرم
 تخم مرغ: دو عدد کامل

 پودر هل: نصف قاشق چایخوری
 بکینگ پودر: نصف قاشق چایخوري

خامه: پنجاه گرم

مواد رویه بادام:

 عسل: دویست گرم
 خالل بادام: دویست گرم

 کره: هفتاد و پنج گرم
 خامه: پنجاه گرم

 شکر: صد گرم
زعفران آب کرده: دو قاشق سوپخوري

طرز تهیه
پودر قند و روغن را هم بزنید. تخم مرغ ها و خامه را اضافه کنید و هم 
بزنید.  مواد خشک یعني آرد، بکینگ پودر، پودر هل را با هم الک کنید 
و به مواد اضافه کنید و با همزن تا جایي که خمیر یکنواختي بدست آید 

مخلوط کنید.

سیني را چرب کرده و مواد را یکنواخت در سیني پهن کنید. سیني را 
در طبقه وسط فر با دماي صد و پنجاه درجه سانتي گراد به مدت ده 
دقیقه قرار دهید، یا تا زماني که دور خمیر طالیي شود. در فاصله پخت 
خمیر، همه مواد رویه به جز خالل بادام و زعفران را در قابلمه مناسبي 
بریزید و روي حرارت مالیم بگذارید تا پنج دقیقه بجوشد. خالل بادام 
و زعفران را اضافه کنید. مواد رویه را روي خمیر پخته شده بریزید و 

پخش کنید.

سیني را در طبقه باالي 
فر با دماي صد و پنجاه 
به  سانتي گراد  درجه 
سي  تا  بیست  مدت 
تا  دهید  قرار  دقیقه 
طالیي  شیریني  روي 
تا  دو  مي توانید  شود. 
پخت  آخر  دقیقه  سه 
کنید.  روشن  را  گریل 
فر  از  را  شیریني  وقتي 
بگذارید  کردید  خارج 
به  بعد  شود  سرد  کامال 
برش  دلخواه  اندازه هاي 

 .بزنید
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Gâteau Doréنمونه ای از کیک های 



به این ترتیب بود که هم از زمان عکسبرداری و هم از ابعاد دوربین های 
بودند(  کامرا” معروف  “ماموت  به  بزرگشان  دلیل جثه  به  )که  عکاسی 

کاسته شد.

ورود عکاسی به ایران:

وقفه ای  با  میالدی   1839 سال  در  عکاسی  اعالم  از  پس 
قاجار  شاه  محمد  حکومت  اواخر  در  یعنی  سال   5 حدود 
شد. ایران  وارد  عکاسی  شاه،  ناصرالدین  حکومت  اوایل   و 
عکسبرداری  فنی  محدودیت های  عکاسي،  پیدایش  بدو  در 
کند. پیدا  رونق  عمارات  و  ابنیه  از  عکسبرداری  تا  می شد   موجب 
باعث  ایران  در  عکاسی  ترویج  به  شاه(  )ناصرالدین  شاه  واقعی  تمایل 
برای  دارالفنون  مستعد  محصالن  از  تعدادی  دوران  آن  در  تا  شد 
شوند. اعزام  اروپا  به  هنری  اطالعات  و  فنی  مهارت های   کسب 
به  آشنا  که  درباریان خاص  دسترس  در  تنها  نیز  عکاسی  دوربین های 
فن عکاسی بودند و بیشتر آنها لقب عکاس باشی داشتند قرار می گرفت.

نخستین های عکاسی در ایران:

ایرانی را  ایران، نخستین مرد عکاس  تاریخ عکاسی  برخی پژوهشگران 
شاهزاده ملک قاسم میرزا دانسته اند که به روش داگروتیپ بر روی صفحه 
نقره عکاسی می  کرده است و عده ای ناصرالدین شاه قاجار را نیز به سبب 
عالقه بسیار او به این فن، از آغازگران ایرانی عکاسی برشمرده اند. شاه 
به همراه  که  کارلهیان  فرانسیس  نام  به  فرانسوی  عکاسی  از  را  عکاسی 
فرخ خان امین الدوله برای آموزش و ترویج عکاسی به ایران آورده شده 

بود، آموخت.

فرانسه،  از  اروپاییانی  ایران،  در  عکاسی  دست اندرکاران  نخستین 
عکاسی  می  کردند.  تدریس  دارالفنون  در  که  بودند  ایتالیا  و  اتریش 
شد. گنجانده  دارالفنون  درسی  برنامه های  در   1860 از  پس   نیز 
نقره ای  صفحه  روش  با  را  عکس  ایران  در  که  خارجی  فرد  نخستین 
سال              در  که  بود  روسی  جوان  دیپلمات  پاولوف  نیکالی  کرد  چاپ 

عکاسی
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 تاریخچه عکاسی

باز  تاریک  اتاق  به  مربوط  قانون  به  عکاسی  اصل 
بار ارسطو در نوشته های خود که  اولین  می گردد که 
معرفی  می پردازد،  رؤیت کسوف  از  تجربه ای  بیان  به 
می کند و قدیمی ترین جعبۀ عکاسی نیز، اتاق تاریک 
بوده که ظاهرا اولین بار ابن حیثم )قرون ده و یازده 
میالدی( آن را به کار برده و از قرن شانزدهم میالدی 
نقاشان ایتالیایی برای ترسیم مناظر صحیح اشیا از آن 

استفاده می کردند.

بود  نقاشان  همین  از  یکی  نیز  داوینچی  لئوناردو 
از  استفاده  )با  مناظر  دقیق  رسم  برای  توانست  که 
کوچک  روزنه  مقابل  در  درجه   45 زاویۀ  به  آینه ای 
به روی  را  مناظر  شده  منعکس  تصاویر  تاریک(،  اتاق 
فن  نه  زمان،  آن  در  اما  کند.  منتقل  مات  کاغذی 
وضع  فتوگرافی  کلمه  نه    و  داشت،  وجود  عکاسی 
شده بود. اتاق تاریک »اتاقی« بود که روزنه کوچکی 
از  نور  که  بود  شده  تعبیه  آن  دیواره های  از  یکی  بر 
روزنه  از  وارده  نور  شود.  اتاق  وارد  می توانست  آن جا 
تصویری معکوس از شیء یا از صحنه خارجی بر دیواره 
این  کل  و  خطوط  نقاش،  و  می افکند،  روزنه  مقابل 
را رسم می کرد و سپس رنگ آمیزی می نمود.  تصویر 
پایدار شد،  به تهیه تصاویر  نخستین کسی که موفق 
صفحه ای  وی  بود.  فرانسوی  فیزیکدان  ژ.ن.نیپس 
تاریک  اتاق  در  را  نور  به  حساس  ماده ای  به  اندوده 
طریقه  از  تصویر  تثبیت  برای  سپس  و  داد  قرار 
نخستین  )وی  کرد.  استفاده  گراورسازی  در  معمول 
برداشت( عکس  عکاسی  جعبه  با  که  است   کسی 
بنیان گذار  می توان  را  تالبوت”  فاکس  هنری  “ویلیام 
عکاسی امروز دانست که از تکنیک ) مثبت و منفی( یا 
همان نگاتیو امروزی برای عکسبرداری استفاده کرد و 
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1842 م - 1285ق به ایران آمد و نخستین عکس ها را به روش داگرئو 
تیپ از محمد شاه و درباریان برداشت. پس از وی ژول ریشار فرانسوی 
است که در سال 1844م. باز به روش داگرئوتیپ عکسبرداری کرد و 
بعدها در دارالفنون به تدریس زبان فرانسه پرداخت و دیگری کرشیش 

اتریشی معلم توپخانه دارالفنون بود.

امیر  عکاس،  آقایوسف  عکاس،  حسنعلی  عکاسباشی،  رضا  آقا 
ابن  ابوالقاسم  السلطنه،  صنیع  احمد  میرزا  قاجار،  الدوله  جلیل 
خان  آنتوان  عکاسباشی،  خان  ابراهیم  میرزا  نوری،  تقی  محمد 
دوران  نامدار  و  پُرکار  عکاسان  دیگر  از  قاجار  عبداهلل  و  سوریوگین 
مجموعه های  میان  در  آنان  آثار  نمونه  که  می  آیند  شمار  به  قاجار 
می  شود. دیده  به فراوانی  اشخاص،  نزد  و  قاجار  دوران  از   باقیمانده 

نخستین عکاسی در شب:

عکاسخانه “محمد جعفر خادم” اولین عکاس خانه در ایران بود که توانست 
با به کار گیری نور مصنوعی چراغ های الکتریکی در شب نیز عکس بگیرد 
 زیرا تا آن زمان به جز در روز و توسط نور آفتاب عکاسی مقدور نبود.
عکس برداری به این روش به دلیل به کارگیری نیروی الکتریسیته بسیار 
گران و تقریبا 3 برابر قیمت عکس هایی بود که در روز گرفته می شدند.

نخستین عکاسان زن:

عزت  رفته،  اشاره  او  عکاسی  بر  صراحت  به  که  ایرانی  زن  نخستین 
خان  حسن  محمد  همسر  السلطنه،  اشرف  به  ملقب  خانم  ملک 
عکاسی  که  است  ناصری،  دوران  انطباعات  وزیر  اعتمادالسلطنه 
است. گرفته  فرا  خود  عموی  پسر  محمدمیرزا  شاهزاده  از   را 
از دیگر عکاسان زن ایرانی می  توان به زنان خانواده معیر الممالک اشاره 
کرد که به لحاظ آشنایی معیر و دارا بودن عکاسخانه ای مجهز در منزل 

شخصی امکان عکسبرداری توسط زنان وی فراهم بوده است.

دو تن از زنان دوران ناصری نیز به نام های فاطمه سلطان خانم همسر 
از  که  عکاس  یوسف  آقا  همسر  خانم  ُعذرا  و  عکاس  حسنعلی  میرزا 
عکاس باشی های شاه بوده اند به عکاسی می  پرداخته اند. همسر و دختر 
آنتوان خان سوریوگین، عکاس نامدار دوران ناصری تا رضا شاه را نیز 

باید در شمار نخستین زنان عکاس در ایران آورد.
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نخستین عکاسخانه ها در ایران:

در همان ابتدا که عکاسی در ایران رواج یافته بود، اولین 
عکاسخانه ایران در کاخ گلستان به فرمان ناصرالدین شاه 
دایر شد. این عکاسخانه که عکاسخانه مبارکه همایونی نام 
داشت، فقط برای امور شخصی و دولتی دربار ایجاد شده 
از چندی، در  نداشتند. پس  راه  به آن جا  بود و همه کس 
فرمان  به  نیز  عمومی  عکاسخانه  اولین  هـ.ق  سال 1285 
ناصرالدین شاه در تهران تاسیس شد. روزنامه “دولت علیه 
 ایران” نیز در آن روزگار با چاپ اطالعیه ای، از آن خبر داد:
راغب  و  مایل  حد  از  زیاده  مردم  اغلب  چون  »اعالنات 
عکاسخانه  در  و  بیاندازند  را  خود  عکس  که  هستند 
خود  عکس  و  برود  نمی توانست  همه کس  دولتی  مبارکه 
که  را،  خود  آدم  عباسعلی بیگ  عکاسباشی  بیاندازد،  را 
عکاسی  در  و  شده  تربیت  و  بوده  او  دست  زیر  در  مدتها 
خیابان  در  گذاشت  قرار  بود،  کرده  پیدا  را  مهارت  کمال 
ترتیب  حجره ای  کنونی(  همایون  )باب  مبارکه  جباخانه 
انداختن  میل  را  تا هرکس  نماید  آماده  اسباب عکاسی  و 
عکس خود باشد، درآنجا رفته عکس بیاندازد و قیمت آن 
هم موقوف به بزرگ و کوچکی عکس است: عکس بزرگ 
از آن،  تا دوازده عدد. پس  یکی چهار هزار “دینار” است 
است،  دینار  هزار  سه  یکی  باشد،  طالب  زیادتر  کس  هر 
عکس کوچک یکی دوهزار دینار است تا دوازده عدد. بعد 
 از آن هر کس زیادتر بخواهد، یکی سی “شاهی” است.«
قمری   1314 در  مظفرالدین شاه  سلطنت  اوایل  از 
عبداله میرزا در باالخانه های دارالفنون عکاسخانه دایر کرد 
و فن عکاسی را متداول کرد. بسیاری از عکاس های بعدی 
از شاگردان وی بوده اند. این عکاسخانه تا اوایل مشروطیت 
درباری  عکاسی  کارهای  دیگری  عکاس  و  بود  دایر 
عکاس باشی  ابراهیم خان  میرزا  به نام  می داد،  انجام  را 
است. بوده  مظفرالدین شاه  دربار  خدمت گزاران  از   که 
عبداله  عکاسخانه  تکنیسین های  از  یکی  چندی  از  پس 
میرزا بنام ایوانوف که برای خود اسم ایرانی “روسی خان” 
از  یکی  با  روسیه،  به  سفر  از  پس  بود،  کرده  انتخاب  را 
شرکت های لوازم عکاسی برای تهیه شیشه، کاغذ و مقوای 
عالءالدوله  خیابان  در  و  نمود  منعقد  قراردادی  عکاسی 
عکاسخانه ای دایر نمود. عکس های او همه مارک روسی خان 
دارند. در انقالب مشروطه و چند سال بعد، این عکاس خانه 
مرکز آزادي خواهان و اغلب عکس های آن مربوط به بزرگان 
مشروطه و مهاجرت و غیره بوده است. این عکاس خانه تا 
سال 1299 هجری شمسی دایر بوده است. روسی خان با 
توسط  عکاسخانه  کارهای  و  رفت  اروپا  به  محمدعلي شاه 
شد. تعطیل  سپس  و  یافت  ادامه  مصورالملک   مهدی 
از شاگردان عبداله میرزا دو نفر دیگر بنام “ماشااله خان” 
عکاسخانه  های  اوایل سال 1300 شمسي،  در  “خادم”  و 
دیگری برپا کردند که هر دو  در خیابان ناصریه بود، که 

)5
14

( 9
84

-8
94

4
ک 

وبو
 فت

دیو
ستو

ا



در  بروکسل  نمایشگاه  در  عکس هایش  و  داشت  قرار  تهران  در  دولت 
1897 به کسب مدال طال نایل شد. سوریوگین به کیفیت نور و تغییرات 
آن توجه خاص داشت و پیداست که اغلب عکس هایش را در اواسط روز 
می گرفته است. وی اغلب فرد یا گروهی را در زمینه عکس هایش قرار 
می داد تا ضمن نشان دادن تاریخی بودن موضوع، مقیاس را نیز ببینند، 

القاء نماید.

نخستین موضوعات عکس در ایران:

از عکس های موجود از این دوران می توان به راه و رسم زندگی سنتی آن 
زمان پی برد و تصاویری که از ابنیه و عمارات آن دوران به جا مانده برای 
مطالعات تاریخی قرن نوزدهم ایران ارزشی مستند دارد و در ضمن اطالعاتی 
 از نظام حکومتی دولت قاجار و سلسله مراتب آن برای ما به تصویر می کشد.
عکاسان ایران در آن روزگار از سه گروه عمده تشکیل می شدند: یک گروه 
عکاسانی بودند که کار تحقیق درباره تفاوت های فرهنگی و طبیعی اقوام 
مختلف را برعهده داشتند و به مؤسسات کاو ش های علمی و جغرافیایی 
اروپا تعلق داشتند. گروه دوم عکاسان بومی بودند که کشفیات جدید فنی 
را برای سرگرمی و بدون هدف مشخصی تجربه می کردند و سومین گروه 
 عکاسان حرفه ای بودند که از راه فروش عکس کسب درآمد می کردند.
با آغاز مشروطیت مردم تمایل داشتند چهره رهبران خود را مشاهده نمایند 
و رواج این گونه عکس ها مصداق این تمایل است. به تدریج ثبت چهره های 
معروف گسترش یافت. و با ایجاد تحوالت مختلف، عکس از انحصار دربار 
قرار گرفت. واقعی موضوع عکاسی   خارج شد و موضوعات اجتماعی و 
با آغاز مشروطیت زمینه برای عکاسی مطبوعاتی فراهم شد. از 1327 
تا 1332 هـ . ش مطبوعات فعالیت وسیع تری یافتند و کاربرد عکس 
این  عکس های  شد.  ظاهر  عکس ها  در  اساسی  تحوالت  و  شد  بیشتر 
دوران بسیار برجسته و متفاوت است. با کودتای  28مرداد 1332 هـ . 
ش مطبوعات مجدداً دچار رکود و رخوت شد و عکاسی در حاشیه قرار 
گرفت. عکس های دهه 30 و 40 بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسمی داشتند. 
در اواخر دهه 40 به دلیل ظهور و گسترش گرایشات هنری و پیچیده 
شدن مبارزات سیاسي، به تدریج فضای جدیدی به وجود آمد که عکاسی 
با پیشرفت تجهیزات عکاسی و  از این دوران  را نیز متأثر ساخت. بعد 
بدل  تأثیرگذار  و  مهم  عنصری  به  عکس  مطبوعات،  فعالیت  گسترش 

 .گشت

عکس های ارزان تری می انداختند.

نخستین مجموعه های عکس در ایران:

در همان دورانی که ایرانیان سرگرم آموختن عکاسی 
مشغول  سیاحان،  و  ایران  مقیم  خارجیان  بودند، 
بودند. پیرامونشان  شگفت انگیز  فضای  از   عکاسی 
توسط  ایران  تاریخی  آثار  از  عکس  مجموعه  اولین 
لوئیجی پِِشه )Luigi Pesce( سرهنگی از اهالی ناپل در 
مهاجرت به ایران تهیه شد. سه پرتره از ناصرالدین شاه 
مجموعه  این  در  گروهی  عکس  یک  و  جوانی  در 
نشان دهنده  آلبوم  این  تصاویر  بیشتر  دارد.  وجود 
معماری آن روزگار است؛ از جمله کاخ های تشریفاتي، 
دولتی  عمارات  شهري،  دروازه های  تکایا،  و  مساجد 
تاریخی  اماکن  و  پل ها  و  مقابر  بقعه ها،  مسکوني،  و 
نمایش های  از  تصاویری  نیز  و  برد  نام  می توان  را 
درباری و مناسبت های مهم دولتی که نشانگر جالل 
و شکوه دربار قاجار است. این آلبوم همچنین شامل 
پرتره ای  یکی  است:  نقاشی  تابلوی  دو  از  تصویر  دو 
است. نظامی  سان  یک  دیگری  و  فتحعلی شاه   از 
با  ایتالیایی  آلبوم  در  موجود  عکس های  میان  در 
کاخ  شهر،  دروازه های  از  منظره  دو  پِِشه  امضای 
و  تخت جمشید  ویرانه های  از  آثاری  نیز  و  گلستان 
شاعرانه  هوایی  و  حال  با  بستان  طاق  و  رستم  نقش 
آلبوم  این  عکس های  قدیمی ترین  دارد.  وجود 
شده اند. گرفته   1855 1852تا  سال های   بین 
وضعیت  گویای  که  دیگری  عکس  مجموعه 
لوئیجی  به  متعلق  است،  قاجار  دوران  در  زندگی 
مجموعه  این  است.  تورنیو  مشهور  عکاس  مونتابونه، 
آلبوم  سه  در  که  است  عکس  قطعه  دو  و  شصت 
است. شده  گردآوری  متفاوت  بخش های  در   و 

در  ایران  حرفه ای  عکاس  پرکارترین  و  برجسته ترین 
پایان قرن نوزدهم، “آنتوان سوریوگین” بود که سراسر 
ایران را زیر پا نهاد و از مردم، مناظر، معماری و اشیاء 
عکس های زیادی گرفت. عکس های وی در سفرنامه ها 
و داستان ها فراوان مورد استفاده قرار می گرفت بی آنکه 
با  را  خود  محیط  سوریوگین  شود.  برده  وی  از  نامی 
دید همه جانبه ای تصویر می کرد. کارگاه وی درخیابان 
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قوانین تقویم چینی

نهاده شده  نام یک حیوان  تقویم چینی  در  برای هرسال 
است. سال ها بر اساس نام 12 حیوان، نام گذاری می شوند، 
چینی ها  می شود.  تکرار  چرخه  این  دوباره  سال   12 هر 
این که  به  بودند که شخصیت هر فردی، بسته  باور  براین 
باشد، دارای ویژگی های مربوط  در چه سالی متولد شده 
شده است.  نام گذاری  او  به نام  سال  که  است  حیوانی   به 
براساس افسانه های کهن چینی ترتیب حیوانات در تقویم 
برای  حیوانات  گردیده است.  تعیین  مسابقه  یک  توسط 
با یکدیگر مسابقه دادند و ترتیب  از عرض رودخانه  عبور 
مسابقه  در  که  مقامی  براساس  تقویم  در  گرفتنشان  قرار 
به دست آوردند، تعیین شد. موش در مسابقه اول شد، چون 
گاو  پشت  از  لحظه  آخرین  در  و  بود  گاو  پشت  بر  سوار 
پایین پرید و مسابقه را برد. گربه در مسابقه تقویم چینی 
سیزدهم شد. او هم مثل موش بر پشت گاو نشسته شده 
نتوانست  او  و  داد  هل  آب  داخل  به  را  او  موش  ولی  بود 
آورد. به دست  تقویم  در  آن  به دنبال  و  مسابقه  در   مقامی 
برای هر سال یک عنصر وجود دارد. چوب، آتش، خاک، 
 فلز و آب پنج عنصری هستند که طی هر سال می چرخند. 
آغاز سال نو چینی در فاصله بین 12 ژانویه و 12 فوریه 
هر سال واقع می شود. در این بازه زمانی حلول ماه جدید 
)روز نخست ماه قمری( روز اول سال نو چینی است. زیرا 
تقویم  می گردد.  تعیین  ماه  و  خورشید  گردش  براساس 
نیمه شب  از  قمری  ماه  هر  و  است  قمری  ماه  دارای 12 
 12 وقتی  می شود.  آغاز  می شود،  تاریک  ماه  که  روزی 
ترکیب  رفت،  ذکرشان  که  عنصری   5 با  یادشده  حیوان 
شوند تقویم چینی یک دوره 60 ساله امتداد می یابد. هر 
ماه قمری 29 یا 30 روز است و هر چند سال یکبار یک ماه 
به ماه های معمول تقویم اضافه می شود تا  تقویم چینی با 

 .تقویم میالدی از لحاظ طول زمان برابر گردد
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طالع بینی چینی براساس سال تولد

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

پایان خواهد یافت.

تاریخچه

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

امروزه ما از آن استفاده می کنیم.
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طالع بینی ماه مارس قمری )28 مارچ 2017 میالدی– 
سال های  متولدین  برای  میالدی(   2017 آوریل   25

مختلف:

پیش بینی شانس زودیاک چینی نشان می دهد که متولدین سال 
حرفه ای  زندگی  در  بزرگی  پیشرفت  شاهد  است  ممکن  موش، 
باشند، اما آنها باید به خاطر داشته باشند که پیشرفت سریع ممکن 
است پایان خوبی نداشته باشد. قبل از هر گونه تصمیم گیری، باید 

کمک  کار  محل  در  خوبی  افراد  است  ممکن  این،  بر  عالوه  کنند.  فکر  بار  دو 
باشد.  ثروت هنوز هم می تواند ساده  در  این حال، شانس  با  ارائه دهند.  بزرگی 
سرمایه گذاران هرگز حریص نباشند. افراد متولد  سال 1996 در این ماه ارتباط 
بهتری با خانواده خود خواهند داشت و به نصیحت هایشان بهتر گوش می دهند. 

پیش بینی شانس زودیاک چینی نشان می دهد که متولدین سال 
با افت مواجه شوند.  این ماه  گاو ممکن است در کار و ثروت در 
آنها در زمان جمع آوری ثروت ممکن است احساس کنند که برخی 

عوامل بیرونی سبب انحراف آن ها شده است اما با این وجود برای آنها این احتمال 
یابند. دوستان متولد سال 1973 ممکن  به موفقیت هایی دست  وجود دارد که 
است در این ماه از آنها کمک وسیله ای بخواهند؛ آنها باید در این شرایط در صورت 
فقدان مالی دوستان، آنها را مورد پشتیبانی خود قرار دهند. افراد 20 ساله ممکن 
است برای رهایی از استرس مشکالت خود را به دوستان نزدیک خود محول کنند.          

 به نظر می رسد که همه چیز برای متولدین این ماه به خوبی پیش 
می رود. متولدین سال ببر می توانند با ستاره های خوش شانسی که 
آن ها را به سمت پیشرفت هدایت می کنند مالقات کنند. آن ها فقط 

انتظار  ترتیب  این  به  و  اعتماد کنند  به دیگران  به صورت صادقانه  نیاز دارند که 
برخی دست آوردها را در امور کاری خود داشته باشند. در مورد شانس مالی، این 
احتمال برای آن ها وجود دارد که به سودهای غیرقابل انتظار دست یابند، ولی 
آن ها  صورت،  هر  در  کنند.  خرج  خیلی  ضروری  غیر  وسایل  برای  است  ممکن 

می توانند پایان خوبی را رقم بزنند. 

شانس متولدین سال خرگوش ممکن است در این ماه کمی پایین 
باشد. آن ها احتمال دارد که تغییری در عشق و کار تجربه کنند. با 
همکارانتان دوستانه و فروتنانه رفتار کنید تا از دعوا جلوگیری کنید. 

کار سنگین ممکن است آن ها را خیلی خسته کند و سبب مشکالت جسمی شود، 
بنابراین چکاپ پزشکی نیاز است. از طرف دیگر، مسافرت ممکن است شانس کلی 
آن ها را در این ماه افزایش دهد. این احتمال وجود دارد که آن ها با پارتنر عشقی 

خود دعوا کنند که منجر به جدایی غم انگیزی خواهد شد.

کمی  گذشته  ماه  دو  از  اژدها  سال  متولدین  شانس  کلی  به طور 
ناخوشایندتر خواهد بود. آن ها نیاز دارند که از نظر روحی آمادگی 
کافی برای مواجهه با مشکالت در کار و زندگی را داشته باشند. حتی 

اگر آن ها در مورد مسائل کاری بر سر راه دوراهی قرار گیرند، با اعتماد می توانند 
آن ها  گاهی  است.  مهم  خیلی  فروتنانه  اندیشه  داشتن  کنند.  حل  را  مشکالت 
جلوگیری  اشتباهات  برخی  از  و  بپذیرند  را  مسن تر  افراد  پیشنهاد  است  ممکن 
کنند. در مورد ثروت به التاری و سرمایه گذاری اعتماد نکنید. اولین مسئولیت 
شما در این ماه این است که یک کار و زندگی خانوادگی با ثباتی را دنبال کنید. 

آن ها بخاطر تالش مستمر در این ماه توسط رؤسای خود مورد تشویق 
قرار خواهند گرفت. توانائیهای فوق العاده و روابط بین فردی هماهنگ 
سبب ارتقا و افزایش حقوق افراد متولد سال مار خواهد شد. در کنار 

درآمد مالی باثبات کاری، برخی از آن ها در زمینه ثروت شانس فوق العاده ای دارند. 
آن ها ممکن است از التاری و سهام پول زیادی دریافت کنند. هرچندکه این بدان 
معنی نیست که آن ها می توانند بصورت کورکورانه خرج کنند. زمان خوبی برای 
انباشت ثروت برای آن ها می باشد. فقط یک پلن با جزئیات داشته باشید و درآمد 
و هزینه هایتان را ثبت کنید. همچنین طراحی یک پلن سرمایه گذاری عملی یک 

تصمیم هوشمندانه است.    

فال و سرگرمی



سال  متولدین  شانس  چینی،  زودیاک  شانس  بینی  پیش  طبق  بر 
اسب در مورد عشق و رابطه به باالترین سطح خود خواهد رسید و 
همچنین شانس خوبی برای پیشرفت کاری و توسعه خواهند داشت. 

بود. مشکلی  نیز خوب خواهد  از طرفی شانس آن ها در مورد سالمتی و ثروت 
برایتان پیش نخواهد آمد. فقط فرصت ها را غنیمت شمارید تا به سختی کار کنید 

و با روابط عشقی به درستی برخورد کنید.  

گوسفند  سال  متولدین  چینی،  زودیاک  شانس  بینی  پیش  طبق  بر 
بنابراین،  باشند.  نداشته  ثروت  مورد  در  را  است شرایط خوبی  ممکن 
آن ها باید یک نقشه مالی واضح و با جزئیات در مورد مدیریت امور مالی 

و سرمایه گذاری داشته باشند. اگر پولی را از دست دادید آرامش داشته باشید 
و تند و عصبانی نشوید. در مورد امور کاری، آن ها باید یک پیشرفت باثباتی را 
به دست آورند؛ از غرور و بی پروایی بپرهیزید. هرچه سریعتر یک نقشه برای کارها 
داشته باشید. در مورد عشق و رابطه امکان سورپرایز و شادی برای آن ها وجود 

دارد. سالمتی همچنان مهم ترین چیزی است که باید در ذهن داشته باشید.

میمون  سال  متولدین  برای  خوبی  بسیار  وضعیت  تغییر  یک 
در    آن ها  برای  چیز  همه  که  معنی  این  به  افتاد  خواهد  اتفاق 
مدیران  به وسیله  آن ها  تالش  بود.  خواهد  خوبی  نظم  یک 

خواهد  به همراه  ترقی  شانس های  آن ها  برای  که  شد  خواهد  داده  تشخیص 
پیدا  را  خود  عاطفی  شریک  است  ممکن  مجرد  جوان  مردان  طرفی،  از  آورد. 
نجیب همراه  پسران  توسط  آن ها  اگر  این سال،  متولد  مورد دختران  در  کنند. 
روند. جلوتر  قدم  یک  تا  باشند  داشته  جرأت  کافی  به اندازه  است  بهتر   شوند، 

 

متولدین سال خروس  زودیاک چینی،  بینی شانس  پیش  بر طبق 
کار،  مورد  در  می آورند.  به دست  را  خود  شانس  ماه  این  در  دوباره 
سخت کوشی و تالش آن ها به خوبی توسط مدیران و رؤسای آن ها 

تشخیص داده خواهد شد. پیش بینی برای ثروت خیلی خوب است و آن ها باید 
یک بودجه برنامه ریزی شده برای خود داشته باشند. اگر کارهای جسمی انجام 
می دهند ممکن است زخمی شوند و مشکل سالمتی افراد خانواده هم ممکن است 

سبب نگرانی آن ها شود.

برخی  بود.  خواهد  متوسط  ماه  این  در  سگ  سال  متولدین  شانس 
سالمتی شان  و  بیفتد  اتفاق  آن ها  برای  است  ممکن  مالی  مشکالت 
نیز ممکن است نگران کننده باشد. آن ها هنگام برنامه ریزی نباید همه 

آن ها  این صورت،  غیر  در  کنند.  روی یک چیز سرمایه گذاری  بر  را  دارایی خود 
ممکن است با ورشکستگی روبرو شوند. اگر همزمان مشکل سالمتی نیز داشته 
باشند اتفاق خوشایندی برای آن ها رقم نخواهد خورد. به آن ها توصیه می شود که 
از هزینه ها کم کنند و مراقب سالمتی خود نیز باشند. به عالوه، در هنگام سفر نیز 

به امنیت ترافیک نیز توجه داشته باشند.   

شانس متولدین سال خوک در این ماه متوسط خواهد بود. مشکالت 
مالی ممکن است برای آن ها بوجود آید و همکاران آن ها شاید بر راه 
برنامه ریزی کاری آن ها قرار گیرند و به این ترتیب برای آن ها راحت 

نخواهد بود که در امور کاری خود پیشرفت های چشمگیری داشته باشند. باید در 
روابط شخصی محتاط باشند و برای چالش ها تجدید روحیه کنند. افراد 70 ساله 
باید به خوبی ورزش کنند تا آرامش داشته باشند. بچه های متولد سال 2007 باید 

به ایمنی ترافیک توجه داشته باشند. 



ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز

کارآفرینان  موفقیت  رمز   ۱۰
سایت  بنیان گذار  زبان  از 

آمازون

موفقیت، چه در یک کسب و کار کوچک باشد چه در 
برمی گردد.  مجموعه  آن  رهبر  به  بزرگ،  یک شرکت 
جف  قامت  و  قد  در  کسی  فرد  این  که  نیست  مهم 
اندازه  به  بزوس  شاید  باشد.  آمازون  بنیانگذار  بزوس، 
اما  نباشد،  شده  شناخته  گیتس  بیل  و  زاکربرگ 
آموزه هایی دارد که می تواند برای هر کارآفرینی مفید 

واقع شود.

شغل  چندین  فارغ التحصیلی  از  پس  گرچه  “بزوس” 
با درآمد باال داشت، اما می خواست ایده خود را برای 
راه اندازی کسب و کارش دنبال کند، اینگونه بود که 
تمرکز  و  انرژی  تمام  گرفت. “بزوس”  شکل  آمازون 
خواسته  این  شاید  کرد.  مشتریانش  معطوف  را  خود 
در صدر خواسته های او بود که مشتریان را راضی نگه 
دارد. از او به عنوان یک کارآفرین تحلیل گر، دمدمی 
مزاج و باهوش یاد می شود که توانست امپراتوری خود 
کارهای  و  کسب  خود  مدیریتی  سبک  با  و  بسازد  را 

دیگری را راه اندازی نماید.

 1- سرسخت و انعطاف پذیر باشید

سرسخت  باید  خوب  کارآفرینان  بزوس،  گفته  طبق 
آمازون  به  اشاره  ضمن  بزوس  باشند.  انعطاف پذیر  و 
می گوید: »ما در دیدگاه خود سرسخت و در جزییات  

اولین بخش است و  بودن در دیدگاه،  انعطاف پذیر هستیم.« سرسخت 
انعطاف پذیر بودن دومین بخش. بزوس می افزاید »اگر سرسخت نباشید، 
در همان مراحل آزمایش به سرعت تسلیم می شوید و اگر انعطاف پذیر 
ناامید خواهید شد و  نباشید، فقط وقت خود را تلف می کنید و کاماًل 
دیگر قادر نخواهید بود راهکارهای مختلف حل یک مسئله را ببینید.«

2- مبنای استراتژی خود را روی چیزهای قرار 
دهید که تغییر نمی کنند

داده ها  ذخیره سازی  حافظه  و  تراکتور  صندلی  آرایشی،  لوازم  فروش 
انتخاب  ارائه  هستند:  ثابت  سه  با  بزرگ  طرح  یک  از  بخشی  همگی 

گسترده تر، قیمت کمتر و تحویل مطمئن و سریع.

نیاز  چیزهایی  چه  به  مشتریانتان  ببینید   -3
دارند و این که معکوس کار کنید

ویژگی های پروژه های جدید و بزرگ آمازون همچون تبلت های کیندل و 
کتاب خوان های الکترونیکی این است که به جای این که با ذوق و سلیقه 
مهندسین تعریف شوند باب طبع مشتریان تعریف شده اند. اگر مشتریان 
به  کار  این  اگر  می شوند حتی  آن  چیزها حذف  نخواهند  را  چیزهایی 

قیمت نابودی بخش قدرتمندی از شرکت تمام شود.

مرکز  یا  سنتر  کال  در  بتواند  باید  هرکسی   -4
تماس کار کند

در این عصر توییت ها و بالگ های ویروسی، شکایت ها می توانند ویرانگر 
باشند. “بزوس” از هزاران مدیر آمازون و از جمله خودش می خواهد که 
دو روز در سال در مرکز تماس حضور پیدا کنند. نتیجه این کار تواضع 

و همدلی با مشتریان است.

5- نگرانی و دل مشغولی هایتان برای مشتریان 
باشد نه برای رقبا

“بزوس” به این نکته اشاره می کند که دغدغه شرکت های فناوری رقبا 
هستند: این شرکت ها منتظر می مانند تا ببیند رقبایشان چه محصولی 
را معرفی می کنند بعد تمام سعی خود را می کنند تا چیزی مطابق با 
آن تولید کنند و یک قدم جلوتر از رقبایشان باشند. اما شرکت آمازون 
آمازون  وب  سرویس های  کار  و  کسب  مشتریانش  به  کردن  گوش  با 
)AWS( را ساخت که برای حل مشکالت آنان طراحی شده بود آن هم 
بازی  اپلیکیشن داخلی بسیار گرانقیمت و محصوالت منبع  با میزبانی 
که آنقدر قوی نبودند تا از شرکت های بزرگ یا در حال رشد پشتیبانی 

کنند. 38     
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باید  هنوز  ما  است.  اینترنت  اول  روز  این   -6
چیزهای زیادی یاد بگیریم

به  نامه اش  اولین  را در سال 1997 در  این دیدگاه  بار  اولین  “بزوس” 
نداده  تغییر  را  دیدگاهش  هم   هنوز  کرد.  عنوان  آمازون  سهام داران 
است. در اداره های مرکزی جدید آمازون دو تا از بزرگترین ساختمان ها، 
هنوز  “بزوس”  هستند.  جنوبی  اول  روز  و  شمالی  اول  روز  ساختمان 
هم در مصاحبه هایش در مورد اینترنت به عنوان یک جهان ناشناخته 
صحبت می کند که خوب درک نمی شود و دائم شگفتی های جدیدی 

پدید می آورد.

7- کاری کنید که کارمندان مانند مالکان فکر 
کنند

وقتی “بزوس” این جمله را در اولین نامه ساالنه آمازون نوشت، تعداد 
کارمندان وی از 158 در سال گذشته به 614 تن رسیده بود. و در حال 

حاضر هم 23 هزار کارمند دارد.

دراستخدام  سهام  معامله  اختیار  از  استفاده  دیدگاه،  این  اصلی  مولفه 
روی  همچنان  »ما  نوشت:   1997 سال  نامه  در  “بزوس”  است.  بوده 
استخدام ها و حفظ کارمندان با ذوق و استعداد تمرکز خواهیم کرد و 
سعی می کنیم همچنان به جای پول نقد کمبود حقوق و دستمزد آنان 
را با اختیار معامله سهام جبران نماییم. می دانیم موفقیت ما تاثیر زیادی 
انگیزه خواهد گذاشت،  با  ما در جذب و حفظ کارمندان  توانایی  روی 
کارمندانی که باید همانند مالکان آن شرکت فکر کنند، باید در عمل 

هم این احساس را داشته باشند.«

8- فرهنگی را بسازید که مناسب شرکت شما 
است

فرهنگ آمازون سخت کوشی و هزینه آگاهی است، این فرهنگ در خور 
شرکتی است که همانند یک شرکت دولتی، تحت اصول پذیرفته شده 
حسابداری در بیشتر عمر خود سود اندکی حاصل کرده و زیان اندکی 
متحمل شده است. “بزوس” در نامه سال 2015 نوشت: »ما هرگز ادعا 
نمی کنیم که روش ما روش درستی است - اما روش ماست. طی دو دهه 
گذشته گروه بزرگی از افراد خوش فکر را گرد هم آورده ایم. کسانی که 

باور دارند روش ما انرژی بخش و معنادار است.«

بحث  به  و  دهید  ارائه  یادداشت    -9
بنشینید، از نشان دادن اسالید بپرهیزید

جلسات  برگزاری  سنتی  روش  »یک  می گوید:  “بزوس” 
و  می ایستند  اتاق  جلوی  شخصی  که  است  این  شرکتی 
ما  نظر  از  ارائه می دهد.  اسالید  نمایش  با  را  مطالب خود 
دریافت  را  اندکی  اطالعات  می توانید  فقط  روش  این  با 
کنید، فقط مطالبی را دریافت می کنید که تیتروار لیست 
برای  اما  ارائه دهنده آسان است  برای  این روش  شده اند. 
شنونده دشوار. آنچه که ما به جای این کار انجام می دهیم 
از یادداشت های  با استفاده  این است که تمام جلسات را 
گزارشی تقریبا 6 صفحه ای برگزار می کنیم. وقتی مجبور 
هستید ایده های خود را با جمله ها و پاراگراف های کامل 

بنویسید، وضوح عمیق تر فکر در آن نمایان می گردد.«

اتفاق های  رویداد  متوجه  شوید،  نوشتن  جریان  وارد  اگر 
جالب خواهید بود. مغز شما سریع تر از زمانی که با انگشت 
تایپ می کنید، افکار و ایده  تولید می کند. ساخت اسالید 
این تاثیر را ندارد چون مجبورید افکار خود را فقط به ارائه 

نکات اصلی معطوف نمایید.

به  را  خود  مدت ها  مایلیم  ما   -10
بی اطالعی بزنیم

حواس  کردن  پرت  شبیه  آمازن  توسعه   و  رشد  ابتدا،  در 
موضوع  همین  بود.  شرکت  این  سودآوری  ازعدم  دیگران 
و  تحقیر  موجب  و  می داد  کاهش  را  سهام  قیمت  گاهی 
تمسخر تحلیلگران می شد. “بزوس” شانه باال می انداخت و 
اظهار بی اطالعی می کرد. اگر ابتکار عمل های جدید در او 
حس استراتژیک ایجاد کنند، بازدهی مالی 5 تا 7 هم سال 

  .39خوب است     
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سبزه به آب سپردنهنوبت آش رشته ونوبت عاشق شدنهسیزده به در که میرسه

شنبه شب 1 اپریل

یکشنبه ظهر 2 اپریل
-----------

پذیرایی و رقص و پایکوبی

 سیزده به در

در آنیکس

همراه با موسیقی و 

آوازهای ماندگار





ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
ضربه زدن به این تارها در سازهایی مانند هارپ )چنگ(، گیتارو... مورد 

استفاده قرار می گرفتند. 

 کوردوفون ها:
کوردوفون ها در اصل یک کمان ساده بودند که با یک سیم ساده به دو 
سر آن متصل و با کشیدن و رها کردن سیم، صدایی در کمان ایجاد 

می شده و آن را به یک تقویت کننده صوت متصل می کردند.

بیشتر احساس می شد که  به سیم های  نیاز  برای داشتن چندین صدا 
یونانی ها دو مدل به این سبک داشتند که به آن “لیر” می گفتند: یکی 
بار  نخستین  برای  رومی ها  بعدها  “کیتارا”.  را  دیگری  و  “لیرا”  به نام 
سیتارا، پاندورا و فیریکوال را نواختند و در اروپا رواج دادند. در آغاز دوره 
رنسانس، نخستین گیتارها شکل گرفتند که در ابتدای قرن چهارده و 

پانزدهم بود.

ایجاد صدا در کمان )که همان دسته ساز بود( به وسیله تارها و سیم ها 
صورت می گرفت و برای تشدید صدا کاسه ای را در انتهای آن قرار دادند. 
در ساز گیتار بر روی دسته، میله های کوچک فلزی قرار دارد که به آن ها 
فرت )باره( گفته می شود که معموال از جنس برنج، استیل و کروم تولید 
می شود و از اهمیت خاصی در نوازندگی و صدادهندگی صحیح در ساز 

برخوردار است.

اگر فاصله قرارگیری آن ها دقیق نباشد فاقد ارزش بوده چرا که صداهای 
ناهم گون را تولید می کند، هرچقدر که سیم ها کوک باشند.

قسمت های  در  می شود  استفاده  گیتار  ساخت  برای  که  چوبی  جنس 
مختلف نیز حائز اهمیت است به علت مقاومت و بافت چوب برای دسته 
ساز معموالً افرا، گالبی، توسکا، آبنوس و برای صفحه رو چوب کاج، سدر 

و اسپروس استفاده می کنند.

زریاب دارابگردی در یکی از روستاهای موصل در خانواده ُکرد به دنیا 
موسیقی دان  موصلی  اسحاق  شاگرد  او  بود.  زبان  ُکرد  اصلیتش  و  آمد 
نوازنده  و  داشت  خوبی  صدای  زریاب  بود.  هارون الرشید  دربار  مشهور 
بَربَط بود و برای سیاه رویی و رنگ پوستش به زریاب مشهور شد. نام او 
ابوالحسن علی بن نافع که در آن زمان ساز عود به عربی چوب و ایرانی 
ها به نام بربط که همان کله مرغابی بود می شناختند. این ساز را با زخمه 
مخصوص می نواختند که از بال کرکس و یا عقاب برای صدادهی بهتر 
به عنوان مضراب استفاده می کردند و دسته کوتاه و کاسه صدای بزرگش 

صدای بم زیبایی را تولید می کرد.

سیم های پایین ساز را با ابریشم به هم تافته و سیم های بم تر را از رودۀ 
پایداری آن ها بهتر  باور بودند که دوام و  این  بر  بچه شیر می بافتند و 
است. امروزه بسیاری از کارخانه های تولیدی از جنس نایلونی و ابریشمی 

با بافت های فلزی تولید می کنند.

زریاب به همراه شاگردانش عود را به کوردوبا در آندلس آورد و پس از 
آن در اسپانیا و مناطق آسیا رایج شد، در گذر زمان شکل ظاهری نیز 
تغییر کرده و پهلوهای ساز به داخل و دسته نیز بلندتر شدکه ساز گیتار 

به فرم نزدیک به شکل گیتارهای امروزی درآمد.

موسیقی
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آشنایی با ساز گیتار
به کوشش ارسام انوری

سازهای زهی یا کوردوفون ها 
)Chornophones(

سازهایی که با ضربه زدن )زخمه( و یا کشیدن )آرشه( 
بر روی ِزه، تار و سیم در آن ها با لرزاندن، تولید صدا 

می کنند را کوردفون می نامند.

به همین خاطر سازها به دو دسته زهی زخمه ای مانند 
ویلن،  مانند  کششی  زهی  و  و...  گیتار  سه تار،  تار، 

کمانچه و... تقسیم می شوند.

زخمه یا همان مضراب ابزاری است که برای ضربه زدن 
به سیم ها از آن استفاده می شود به عنوان مثال:

زخمه تار  

زخمه گیتار )که آن را پیک نیز می نامند(

در زمان های قدیم، مضراب گیتار را از پوست سخت 
و  فلزی  انواع  با  امروزه  و  می ساختند  الک پشت ها 
پالستیکی در طرح ها و مدل های گوناگون می توان از 
برای  ابزاری  به عنوان  نیز  ناخن ها  کرد.  استفاده  آن ها 
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نوزدهم به بعد متداول شده است.

ابداع  فقیر جامعه  افراد  توسط  این موسیقی  آنجایی که  از 
نشده  ثبت  به دقت  آن  پیدایش  نحوه  و  تاریخ  است،  شده 

است.

مردم دوره گرد، پس از مهاجرت طوالنی، خود را در هند 
شمالی در قرن پانزدهم وارد اسپانیا شدند در روستاهای 
فالمنکو  مهد  به عنوان  امروزه  که  گزیدند  سکنی  اندلس 

محسوب می شود.

 ناخن ها
ناخن ها   فالمنکو،  و  کالسیک  گیتار  نواختن  هنگام  در 
نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. ضربه ناخن باعث ارتعاش 
بلند  به اندازه کافی  باید  ناخن ها  از  سیم می شود، هر یک 
باشد تا بتوان صدایی واضح و شفاف تولید شود. از طرف 
دیگر، ناخن ها نباید بیش از حد بلند باشند چراکه تحرک 

انگشتان را مختل می سازند.

اگر ناخن ها به اندازه مناسب بلند باشند در ضربات قسمت 
گوشتی نوک انگشت،  فقط سیم را لمس می کند و بعد این 
ناخن است که به سیم ضربه می زند. تماس قسمت گوشتی 
نوک انگشت با سیم در حقیقت تنها هدایت ناخن به روی 

سیم است و هیچ نقشی در تولید صدا ندارد.

 شکل دادن به ناخن ها
مهم ترین وسیله برای شکل دادن به ناخن های دست راست 
)ساییدن قسمت های ناهموار(، سوهان ناخن بسیار ظریف 

و ریز است.

با  بتوانید  را  ناخن ها  بلندی  از  دقیقی  اندازه  آن که  برای 
چشم پیدا کنید، دست ها را در نور نگه دارید تا نوک ناخن ها 
کامال مشخص شود. ممکن است نوازندگان مختلف، طول 
توصیه  به شما  ولی  دهند  ترجیح  را  متفاوتی  ناخن های 
می شود که حتما با همین طول نسبی حدود یک الی یک 
و نیم میلی لیتر از نوک انگشتان شروع کنید و بعدها که 
می توانید  دادید  پرورش  خود  در  خاصی  نوازندگی  روش 

متناسب با آن این ابعاد را کمی تغییر دهید. 

بر روی صفحه عود پنجره هایی با طرح هایی از گل سرخ قرار داشت که 
بر اطراف سوراخ صدای گیتار هم این طرح به شکل نقاشی شده قرار 

گرفته که به آن گل سرخی یا )ُرِزت( نیز می گویند.

در بسیاری از ترجمه ها گیتار را به عود شش سیمه می شناسند. شاید 
این نام از این تاریخچه سرچشمه گرفته است.

امروزه گیتار به دو ساختار، ساخته و رواج پیدا کرده است: 

1-گیتار کالسیک با سیم های نایلونی »معموال با ناخن نواخته می شود.«

با مضراب نواخته  با سیم های فلزی “آکوستیک” »که  2-گیتار استیل 
می شود.«

”Classious“ کالسیک 
 در لغت به معنای شادمانه، به نوعی کالسه شده و طبقه بندی شده است. 
یکی از قدم های مهم موسیقی کالسیک، آزاد شدن اثر موسیقی از قید 

و بند تقلیدها است.

”Flamenco“  فالمنکو 
ریشه  کلمه فالمنکو هم بحث برانگیز است. این کلمه احتماال دارای ریشه 
عربی، در اوایل قرن نوزدهم به عنوان اصطالحی رایج برای توصیف افراد 
مفهوم  به  و سپس  کولی ها  توصیف  برای  بعد  و کمی  مغرور  یا  متکبر 

ترانه ها و رقص های آن ها مورد استفاده قرار گرفت. 

“Cante Flemenco” به معنای ترانه های اسپانیایی که در شکل گیری 
آن ها هم کولی ها و هم غیرکولی ها نقش داشتند که از نیمه دوم قرن 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
اسامی و اختصار نام انگشتان دست راست:

)pulgar( ...........................................”p“ انگشت شصت

)indice(................................................. ”i“انگشت سبابه

)medio(............................................. ”m“ انگشت میانه

)anular(....................................... ”a“ انگشت انگشتری

)menique(..................................... ”e“ انگشت کوچک

 مراقبت از گیتار
باید  نمی گیرد  قرار  استفاده  مورد  گیتار  زمانی که 
است  گیتار  اندازه  با  متناسب  که  محکمی  جعبه  در 

محافظت شود.

جعبه  از  تنفس  برای  را  گیتار  هرازگاهی  است  بهتر 
بیرون بیاورید. از قرار دادن گیتار در محل هایی بیش 

از حد سرد، گرم و یا مرطوب جدا خودداری کنید.

ممکن  مرکزی  حرارتی  سیستم های  دیگر  و  شوفاژ 
است به گیتار صدمه بزند و اگر در چنین مکان هایی 
نگه می دارید توصیه می شود هوا را کمی تا از خطر تاب 

برداشتن و ترک خوردن در امان بمانید.

 مراقبت از سیم ها
اگر پس از هربار استفاده از گیتار، سیم ها را با پارچه 
تمیز کنیم، در حقیقت از پایین آمدن کیفیت سیم ها 
عمر  می توانید  و  کرده ایم  جلوگیری  تعرق  به علت 
سیم های دارای پوشش )مثل سیم های ششم، پنجم و 

چهارم( را طوالنی تر کنید.

امروزه گیتار یکی از محبوب ترین سازهای دنیا به شمار 
می آید و امید است با نواختن این ساز محبوب شما نیز 

 .از این ساز لذت ببرید
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خالصه از کلیت سبک، نقش مایه ها، حرکات و جلوه های 
مطلوب را تهیه کند. او باید به دقت بداند که برای هر عمل 
و حرکت خاص و هر سطر خاص چه تعداد میان موسیقی 
شکل  موسیقایی  قطعه  براساس  ژست ها  است.  نیاز  مورد 
خواهد شد  ژست ها  صدای  موسیقایی  قطعه  و  می گیرند 
ناگهان  که  حیاتی  و  گرما  پویایی،  مشاهده  از  همگی  و 
حس  خود  در  را  نادری  لذت  شده  دمیده  نمایشنامه  به 

خواهندکرد. 

نوع  سه  به  می توان  آهنگسازی  لحاظ  به  را  پانتومیم ها 
صحنه تقسیم بندی کرد: 

اول- صحنه های عمل مقدماتی که نیازی نیست به لحاظ 
با دقت به آن ها پرداخته شود. به طور مثال:  موسیقیایی 
»خدمتکار میز را می چیند« پس کامال نامناسب خواهد 
بود اگر مجبورش کنیم تا هر قاشق و چنگال را مطابق با 
موسیقی بچیند. یا: »عروس و داماد به مهمان ها خوشامد 
می گویند« چه خواهد شد، اگر مهمان ها مجبور باشند به 

شیوه ای موزون روی صندلی ها بنشینند؟ 

خود  به  فعاالنه تری  چرخش  نمایش  طرح  که  زمانی  تا 
بپذیرد، نقش مایه ای که حس عمومی صحنه را بازگو کند، 

به عنوان موسیقی کافی خواهد بود. 

دارای  که شامل همه حرکت های  عمل  دوم- صحنه های 
معانی مهم، همه ژست های تعیین کننده و همه صحنه های 
در  صحنه ها  این  که  است  بدیهی  است.  دراماتیک  واقعا 
کمک  به  خاص،  مایه های  نقش  با  شدن  همسو  صورت 
ساده  آکوردهای  توسط  یا  کوتاه تر،  یا  بلندتر  ملودی های 

می توانند هرچیزی را به دست آورند. 

همچون  باید  را  پانتومیم  دیالوگ  صحنه های  سوم- 
هرگونه  می تواند  آهنگساز  گرفت.  نظر  در  اپرا  رسیتاتیف 
به شرط  وارد کند  به کار خودش  را  حس و حال ممکن 
طولش  که  بماند  باقی  اجرایی  دیالوگ  محدوده  در  آنکه 
گفتاری  دیالوگ  طول  با  مالحظه ای  قابل  طرز  به  غالبا 

متفاوت است. 

نکته آخر، استفاده از ابزار بسیار قدرتمند و بازیگر سکوت 
ارکستر  از صدای  بالفاصله پس  است. سکوت مطلقی که 
ایجاد می شود، توجه را بیش از شلیک یک گلوله به خود 
مهم ترین  برای  باید  را  جلوه  این  بنابراین،  می کند.  جلب 

صحنه ها ذخیره نمود. 

بابک  ترجمه  اوبر،  شارل  از  پانتومیم  هنر  کتاب  منبع: 
     45تبرایی، چاپ اول، بهار 1385  
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موسیقی، صدای بازیگر پانتومیم
و  نمایش  کارگردانی  التحصیل  فارغ   ، صالحی  سارا    گردآورنده: 

فیلمسازی

رسالت واقعی موسیقی در پانتومیم، پر کردن جای خالی شخصیت ها 
و اجرا کردن همین بیان بی کالم و این تغییرات آوایی عاطفی است 
که حاالت طبیعی احساس آدمی اند. به آهنگسازان توصیه می شود که 
برای هر بازیگر، سازی منطبق با شخصیتش برگزینند: مثال فلوت برای 
دوشیزه، ویلنسل برای عاشق، باسون برای پدر پیر، کالرینت برای مرد 
مضحک. عرف آن است که ابتدا نمایش پانتومیم نوشته شود، همان طور 
که در باله مرسوم است. وقتی نویسنده متن را پایان می برد آن را به 
آهنگسازی می سپارد که براساس تخیلش و پیرو عقاید خودش درباره 
بازگردان متن در الل بازی، موسیقی آن را می نویسد. نتیجه این کار 
آن می شود که حتی پیش از اولین تمرین، تهیه کننده با نمایشی در 
محدوده کامال معین مواجه می شود که باید دقیقا در همان چهارچوب 

تفسیر شود. 

این روش تنها در صورتی می تواند صحیح از آب در بیاید که نویسنده 
قریحه  خوش  آهنگساز  و  باشد  نشده  اشتباهی  کوچک ترین  مرتکب 
دارای شهودی معجزه آسا نسبت به تمامی اعمالی باشد که انجام دادن 
بود، مانند همه ژست هایی که  نمایش ضروری خواهد  برای آن  آن ها 
باید ساخته شود، تعداد آن ها، درجه آن ها و مدت آن ها تا او یک میزان 
و  نویسنده  دیگر  عبارت  به  بنویسد.  کم  نه خیلی  و  زیاد  نه خیلی  را 
آهنگساز هر دو به یک اندازه باید نه تنها تجربه کاملی از پانتومیم، بلکه 
آگاهی کامال درستی هم از هنر داشته باشند. برای ابراز صادقانه حاالت 
یا نوع و طول صحیح ژست ها آزادی الزم باید وجود داشته باشد. در 
غیر این صورت بازیگر مرتب مجبور است صحنه ای را که به سی میزان 
نیاز دارد یا چهار میزان بازی کند یا کاری را که در چهار میزان برای 
انجامش کافی است در سی میزان انجام دهد، اینجاست که دو خطای 
جدی و اجتناب ناپذیر حاصل می شود. اول آنکه قسمت هایی که نباید، 
خالصه می شوند و این موجب تعبیر غلط از آن ها می شود و دوم آنکه 
قطعات دیگر به شکلی آزاردهنده تکرار می شوند و این موجب به درازا 

کشیدن نمایش می شود. 

آهنگساز باید طرحی از کل موسیقی نمایش را ابتدا آماده کند، یعنی 



اشکال فراطبیعی استفاده می کنند. این نیروها، عنصر اولیه طرح است 
قواعد  فیلم ها  این  خیال پردازی های  در  داستان  فضای  شکل دهنده  و 
تصور  ناموجود  موجودات  و  می شد  گذاشته  زیرپا  فیزیکی  قوانین  و 
می شوند. داستان هایی که با سحر و جادو و حوادث خارق العاده همراه 
که  فضاهایی  می کنند.  سیر  خودشان  به  مختص  جهانی  در  و  هستند 
منطقی عادی ندارند و عنصر خیال پردازی همه اتفاقات را در آن ممکن 
می کند. البته سینماگران موفق این ژانر از این عناصر جادویی بی قید 
با نوآوری های تکنیکی و جلوه های  و بند استفاده نمی کنند. فانتزی ها 
بصری ویژه به حیات خودشان ادامه داده اند و سر و شکلی جاه طلبانه تر 

و البته پرهزینه تر پیدا کرده اند.

ویژگی ها: معادالت عقالنی را نادیده می گیرند. تقابل خیر و شر در آن ها 
وجود دارد )در انتهای داستان فانتزی های کالسیک همیشه غلبه با خیر 
بود اما در فانتزی های مدرن لزوماً اینطوری نیست(، خلق منطق روایی 

منحصر به فرد با جهان و قواعدی خاص.

3، کینگ  و   2 و   1 حلقه ها  اُز، ارباب  شهر  جادوگر  شاخص:  فیلم های 
کنگ و هری پاتر

 2- رمانس
قصه هایی برای نرسیدن

شرح دلدادگی و وصال و فراق زیاد طول نکشید که سینماگرها پی بردند 
سرمایه گذارش  هیچ وقت  عشق،  داستان  از  شکوهمند  و  محکم  روایت 
معلوم  پیش  از  زیادی  حد  تا  عاشقانه  قصه های  نمی کند.  پیشمان  را 
نرسیدن ها  و  رسیدن ها  شدن ها،  عاشق  تماشای  از  آدم ها  ولی  است 
لذت می برند. هر چه موانع قابل باورتر و محکم تری وجود داشته باشد، 
داستان تاثیرگذارتر و گیراتر خواهد شد. اکثر فیلم های عاشقانه دوره های 
تاثیر وجود موانع  مختلف روایتگر عشق های دردناکی هستندکه تحت 
خارجی و درونی به فرجام نمی رسند. در بین عاشقانه های فرنگی، بعد 
از جنگ جهانی فیلم هایی ساخته شدند که درباره عشق های نامتعارف 

بودند. عشق هایی که با عرف و قواعد اجتماع سازگار نیستند.

به  دیالوگ های  برای تشدید حس لحظات،  پررنگ  ویژگی ها: موسیقی 
یادماندنی، کلوزآپ از زوج اصلی، قرار دادن موانعی بر سر تحقق وصال

از  غروب، پیش  از  رفته، تایتانیک، پیش  باد  شاخص: بر  فیلم های 
طلوع، کازابالنکا

سینما
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آشنایی با ژانرهای سینمایی 
و معرفی آثار برتر هر ژانر

ژانرها ویژگی های مشخص و نامشخصی دارند. به همین 
دلیل نمی توان آن ها را شماره گذاری کرد و گفت فقط 
از  ژانر و جریان سینمایی داریم و بس.  تعداد  همین 
طرفی برای اکثر ژانرهای سینمایی در طول سال هایی 
تولد سینما می گذرد، خط کشی های مشخصی  از  که 
انجام شده و می توان مترها و معیارهای ثابتی را برای 
ژانرهای  مهم ترین  از  چندتا  این ها  کرد.  تعیین  آنها 
تکرار  مؤلفه های  و  ویژگی ها  هستندکه  سینمایی 
فراموش  کرده ایم.  لیست  برایتان  را  آن ها  در  شونده 
نکنید طبق تعریف ژانر »همه این ها پش از این اتفاق 

افتاده اند و باز هم اتفاق خواهند افتاد.«

 

 1-فانتزی
سوار بر جاروی پرنده!

تخیلی  علمی-تخیلی،  ژانرهای  با  جادوگرانه!  گونه ای 
همین  خاطر  به  و  دارد  مشترکی  نقاط  وحشت  و 
که از  فیلم هایی  می خوانند،  زن«  »گمان  را  آن ها 
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نوع فیلم ها  این  نویسنده های  اثر زیر سوال می رود.  بودن 
تا  می کنند  رها  را  خودشان  تخیل  و  فکر  داستان ها(  )و 
اثر پیشرفت علمی  را که در  بروند و آن چیزی  آینده  به 
امکان پذیر نیست. در سینما به تصویر بکشند. در فیلم هایی 
دست نیافتنی  گاهی  آرزوهای  و  تمایالت  که  پرهزینه 
انسان ها و گاهی بیم ها و ترس هایشان را نشان می دهد. این 
قصه های پریانی و دنیاهای جادویی از دهه 70 تا به حال 
پرفروش ترین گیشه های سینماهای دنیا را با ماشین زمان 

و قالیچه های پرنده و مریخی ها از آن خودشان کرده اند.

ویژگی ها: جلوه های بصری و رایانه ای مفصل، نگاه معموال 
بدبینانه و نامطمئن به آینده، رابطه علم و بشر، داستان هایی 
که از دریچه علم به دنیای اسرارآلود فضا، رباتیک و … 
در آینده بشر سرک می کشند، به خاطر همین همیشه پای 

فضاپیماها و ربات ها در میان است.

فضایی، جنگ های  ادیسه  یک  شاخص: 2001؛  فیلم های 
ستاره ای، ماتریکس، بیگانه، بین ستاره ای

 5- نوآر
پرسه در مه

جنایی شکل  رواج رمان های  تاثیر  تحت  نوآر  سینمای 
گرفت. سینمایی که روایت های اول شخص دارد و لحنی 
تلخ و مایوسانه. فیلم های تیره و تاری که اوایل معموال یک 
کارآگاه منزوی داشت و زن اغواگری که برای رسیدن به 
در  نوآرها  موج  می اندازد.  به خطر  را  خودش  خواسته اش، 
دهه های 40 و 50 از هالیوود به اروپا هم رسید اما کم کم 
همیشگی  مولفه های  آن  با  دیگر  نوآرها  رفت.  حاشیه  به 

 3- وسترن
دار و دسته یاغی ها

نیمه دوم  بیشتر در  ژانر  این  ژانر سینمایی داستان های  آمریکایی ترین 
یک  پیش  110سال  می گذرد.  قدیم  آمریکای  در  و  میالدی   19 قرن 
ساخت  را  قطار«  بزرگ  »سرقت  دقیقه ای   111 کوتاه  فیلم  آمریکایی 
به  آن  هفت تیرکشی  پرهیجان  صحنه های  با  دیگر  آمریکایی های  و 
شد.  روزگار  آن  در  هالیوود  گونه  تیراژترین  پر  وسترن  و  آمدند  وجد 
تقابل  نمایش  و  حماسی  روایت  قهرمان پردازی،  برای  ایده آل  گونه ای 
و  پیچیده  شخصیت پردازی های  به  نیاز  بدون  شر  و  خیر  ابدی  ازلی– 
چند الیه. جهان کاپوی ها، دوئل ها و کالنترها به خاطر وجود پس زمینه 
تاریخی و صحنه های اکشن خیلی زود محبوب شد و با ابر قهرمان ها و 
حماسه پردازی هایش، فیلم های درخشانی را در دهه های 1930 تا 1950 
تولید کرد. از دهه 60 وسترن ها با تغییراتی به وسترن اسپاگتی تبدیل 
شدند؛ فیلم هایی که شخصیت های پیچیده تری داشتند و درونمایه هایی 
که دیگر مرز خیر و شر در آنها مشخص نبود. این ژانر سال هاست از مد 
افتاده و هر از گاهی کارگردان هایی مثل برادران کوئن و تارانتینو سعی 
می کنند با بازآفرینی بعضی مولفه های آن، ادای دینی به وسترن سازها 

و وسترن بازها داشته باشند.

دادن  اهمیت  خشونت،  نمایش   ،19 قرن  در  داستان  روایت  ویژگی ها: 
برای  خالقانه  بصری  ایده های  انسانی،  حیثیت  مثل  مضمون هایی  به 
و  صحراها  مثل  آمریکا  غرب  طبیعی  لوکیشن های  در  فیلمبرداری 
قهرمان های  وجود  زن،  شخصیت های  نقش  بودن  کمرنگ  دشت ها، 
صلح طلب و ضد قهرمان هایی که به دنبال منافع شخصی شان هستند.

فیلم های شاخص: جویندگان، خوب بد زشت، هشت نفرت انگیز

 4- علمی – تخیلی
سفر به تونل زمان

فیلم هایی درباره پدیده هایی که علم، وجود آن ها را به طور کامل تایید 
بیگانه، حس  دنیاهای  فرازمینی،  موجودات  مثل  پدیده هایی  نمی کند. 
علم  با  چنان  خیال  عنصر  فیلم ها  اینگونه  در  زمان  در  سفر  و  ششم 
مخلوط می شود که جدا کردن آن ممکن نیست و گاهی ماهیت علمی 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش موسیقی بزرگ

آموز
  7- وحشت

خون آشام ها

کشف  برای  کنجکاوی  و  عینی  دنیای  از  فراتر  چیزهایی  به  بردن  پی 
ناشناخته ها، تماشای سینمای وحشت را هیجان انگیز می کند. آدم ها در 
این فیلم ها خشم و ترس خودشان را در بازآفرینی همان عوامل می بینند 
و با تماشای آن ها به هیجان می آیند. فیلم هایی مثل “دراکوال” که در 
ژانر  این  فیلم های  بعضی  در  شدند!  بیهوش  نفر   288 نمایشش  اولین 
در  و  است  میان  در  خون آشام ها  و  ارواح  گودزیالها،  و  هیوالها  پای 

بعضی هایشان مثل فیلم های هیچکاک هم ترس ها درونی تر می شود.

ویژگی ها: فضاهای مرموز، نورپردازی، با مایه های تیره، حضور محسوس 
پیرنگ های  از  استفاده  باز،  پایان  اهریمنی،  موجود  یک  نامحسوس  یا 

ساده و تاکید بر خشونت

فیلم های شاخص: جن گیر، احضار روح 1 و 2 و سکوت بره ها

 8- کمدی
کله پوک ها

کمدی ها در روزگار سینمای صامت با استفاده از صحنه هایی مثل زمین 
تولید  هاردی،  و  هیکل لورل  بودن  نامتناسب  خوردن های چاپلین یا 
شدند.  جدیدی  فاز  وارد  کمدی ها  ناطق،  سینمای  تولد  با  می شدند. 
دنیایی که با استفاده از شوخی های کالمی، امکانات بیشتری در اختیار 
هم  آلن  وودی  مثل  سینماگرانی  مثل وایلدر می گذاشت.  فیلم سازانی 
مضمون هایی انتقادی مثل پوچی روابط و امیال انسانی را در این گونه 
جای  رمانتیکاما  کمدی های  جدید  دوران  در  گرفتند.  به کار  سینمایی 

جدید  نوآرهای  اینکه  تا  ندادند  ادامه  حیاتشان  به 
)نئونوآرها( با بازتعریف مولفه های نوآرهای تیره و تار 
و زبانی متاثر از جریان روز، ادامه پیدا کردند. نوآرها 
و  ناامیدانه  حال  و  حس  هستندکه فضای  فیلم هایی 
مثل  می کنند.  منعکس  خودشان را  زمانه  پرهراس 
نوآرهای دهه 400 که بیکاری و مشکالت اقتصادی و 

… جامعه آمریکا را به تصویر می کشیدند.

و  سیاه  غالبا  و  مه آلود  و  تاریک   نماهای  ویژگی ها: 
پر  و  باران خورده  و  نمایش خیابان های خلوت  سفید. 
چیزی  که  گوشه گیری  و  منزوی  مردم های  سایه.  از 
برای از دست دادن ندارند. زنان فریبنده ای که عشق و 

نفرت قهرمان را هم زمان برمی انگیزند.

بزرگ، مرد  مضاعف، خواب  فیلم های شاخص: غرامت 
سوم، سانست بولوار، نشانی از شر، ربکا

 6- اکشن
بزن بهادرها

دل  در  و  می شود  جدا  واقعیت  از  حدی  تا  تماشاگر 
فیلم های  خوردهای  و  زد  می رود.    مجازی  دنیای 
و  می شوند  ساخته  گیشه  برای  معموال  اکشن ها 
در  دراماتیک  کشش  دارند.  خطی  و  ساده  قصه ای 
این ژانر از مبارزه قهرمان فیلم با نیروهای شر حاصل 
خارق العاده  موجودات  مثل  نیروهایی  با  می شود. 
وحشی، انسان های شرور و بدذات و نیروهای شیطانی 
منفی  قطب  از  معموال  فیلم ها  از  این گونه  قهرمانی 
فاصله می گیرد یا او را نابود می کند. معموال حالت دوم 
اتفاق می افتد و قهرمان در صحنه هایی نفس گیر و پر 

از تعقیب و گریز برنده می شود.

و  گریز، جنگ  و  تعقیب  مهیج،  ویژگی ها: صحنه های 
مردی  معموال  قهرمان  انفجار،  مثل  ویرانگر  حوادث 

است که خودش را به خطر می اندازد.

در  خدا، مردی  شاخص: جان سخت، شهر  فیلم های 
آتش، ماتریکس، مجموعه بورن 48     
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http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-man-on-fire-2004/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-city-of-god-2002/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-die-hard-1988/
http://subfilm.net/collection/bourne/
http://subfilm.net/collection/the-matrix/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-man-on-fire-2004/
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فرمان، گالدیاتور، الرنس  شاخص: ده  فیلم های 
عربستان، الرساله )محمد رسول اهلل(

 10- گنگستری
کاپوال و رفقا

ژانر  کنار  در   30 دهه  ابتدای  در  گنگستری  سینمای 
و  زمان  گذشت  با  بود  هالیوود  ژانر  پررونق ترین  موزیکال 
و  بیکاری  رشد  و  امن  نا  به محیطی  آمریکا  تبدیل شدن 
تورم، صدای مسلسل درگیری های شهری در سینماها هم 
به  پله  این فیلم ها آدم کش ها کلی پول و  شنیده شد. در 
چیز  همه  و  نمی دهند  اهمیتی  قانون  به  می زنند.  جیب 
قهرمان  ضد  آن ها  می شود.  براساس منافع شان تعریف 
هستند اما محبوب. با شروع ژانر وسترن، گنگستری ها به 
پس  شدند.  “پدرخوانده” احیا  با  دوباره  اما  رفتند  حاشیه 
از کاپوال، نوبت اسکورسیزی و تارانتینو بود که مولفه های 
آن را بازآفرینی کنند و با نمایش زندگی شخصی و حرفه ای 

گنگسترها، فضاهایی تازه و بدیع در این ژانر بسازند.

به  قهرمان(  )ضد  قهرمان  تلخ  عاقبت  ویژگی ها: نمایش 
از  عمده ای  بخش  روایت  شدن،  زندانی  یا  مرگ  صورت 
داستان ها در تاریکی شب، استفاده از لوکیشن های ثابتی 

مثل کافه ها، بارها و خیابان هایی با سنگفرش خیس

فیلم های شاخص: پدرخوانده 1 و 2 و 3، مخمصه، صورت 
زخمی، حرفه ای

تماشاگر  خنداندن  بر  عالوه  که  داده اند  سیاه  طنزهای  به  را  خودشان 
آن ها را به فکر می برند.

هجو  و  بی ربط  شرایطی  و  محیط  در  شخصیت ها  ویژگی ها: قرار دادن 
موقعیت های جدی

فیلم های شاخص: پول را بردار و فرار کن، وقتی هري سلی را مالقات 
کرد، لبوفسکی بزرگ

 9- تاریخی
تاریخ روی پرده

سینمایی عظیم و متکی بر پروداکشن مفصل که با نمایش سیاهی لشکر 
تماشاگرها  می کند.  پر  را  مخاطبانش  چشم  نبرد  صحنه های  و  فراوان 
با دیدن فیلم های تاریخی به روزگاری می روند که آن را ندیده اند و در 
زنده  را  آدم هایش  و  دوران  آن  تاریخی  فیلم های  نیست.  دسترس شان 
همین  با  تاریخی  سینمای  می دهد.  قرار  آن ها  چشم  پیش  و  می کند 
روی  را  جبروت  و  جالل  و  شکوه  با  صحنه هایی  مسحورکننده  قدرت 
کاری می کند  باشد،  زبردست  و  فیلم ساز حرفه ای  اگر  و  پرده می آورد 
فیلم هایی  برای خلق چنین  تماشاگر می گوید جادوی سینما اصال  که 

به وجود آمده. 

ویژگی ها: مدت زمان طوالنی فیلم، گریم های سنگین، دکورسازی ها و 
فضاسازی های تاریخی، موسیقی پرحجم و فیلمنامه های کاراکتر محور 

براساس زندگی یک شخصیت مشهور
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 برای درج آگهی با شماره تلفن
)514( 996-1620  

تماس حاصل نمایید.

 * با سفارش آگهی، به کسب و کار خود رونق ببخشید.

http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-lawrence-of-arabia-1962/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-gladiator-2000/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-the-ten-commandments-1956/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%8a%d9%84%d9%85-the-message-1977/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-lawrence-of-arabia-1962/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-scarface-1983/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-heat-1995/
http://subfilm.net/collection/the-godfather/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-leon-the-professional-1994/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-scarface-1983/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-when-harry-met-sally-1989/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-when-harry-met-sally-1989/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-take-the-money-and-run-1969/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-take-the-money-and-run-1969/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-the-big-lebowski-1998/
http://subfilm.net/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-when-harry-met-sally-1989/
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قصه های کودک و نوجوان
درس عملی

نویسنده: مهدی آذر یزدی

و  بود  بازرگان  یک  روزگاری.  یک  و  بود  روزی  یک 
یک طوطی سخنگو داشت که در قفس گذاشته بود 
و طوطی با حرف های خود بازرگان را سرگرم می کرد. 
این بود تا زمانی که بازرگان قصد سفر کرد و می خواست 
به هندوستان برود. وقتی بازرگان برای حرکت آماده 
شد از اهل خانه و از غالم و کنیزی که داشت پرسید: 
هرچه  یک  هر  و  بیاورم؟«  سوغاتی  چه  شما  »برای 
خواست؛  کشمیری  شال  یکی  گفتند:  می خواستند 
یکی طاووس خواست؛ یکی شانه عاج خواست؛ یکی 
و  خواست؛  دارو  معجون  یکی  خواست؛  شکر  تنگ 
دارچین،  هل،  می دادند:  سفارشی  هریک  همچنین 
زنجبیل، فلفل... بازرگان همه را یادداشت کرد و بعد 
برای خداحافظی پیش طوطی رفت و پرسید: »تو از 
هند چه می خواهی؟« طوطی گفت: »من سالمتی شما 
را می خواهم و هیچ ارمغانی نمی خواهم ولی شنیده ام 
در هندوستان طوطی ها بسیارند و آرزوی من این است 
که وقتی به هندوستان رسیدی و از جنگل های سبز و 
خرم طوطیان گذر کردی و دیدی که طوطی های هند 
برسانی  ایشان  به  پروازند سالم مرا  خوش و خرم در 
و  راهنمایی می خواهد  از شما  من  بگویی »طوطی  و 
این  هم جنسی  و  دوستی  شرط  که  است  داده  پیغام 

است که از من هم یادی بکنید، من هم می خواهم مثل شما خوشحال 
باشم.

کی روا باشد که من در بند سخت                

                                            گه شما بر سبزه گاهی بر درخت«

همین پیغام من را برسان و جواب آن را بیاور، دیگر چیزی نمی خواهم.« 
مرد بازرگان خواهش طوطی را پذیرفت و آن را یادداشت کرد و قول داد 

که پیغام او را برساند و جواب طوطیان هنر را بیاورد.

به  تماشا  برای  اسب  بر  سوار  روزی  رسید  هندوستان  به  بازرگان  وقتی 
جنگل رفت و چند طوطی خوش رنگ و خوش آواز را دید که در سبزه ها 
و درخت ها به شادمانی پرواز می کنند. بازرگان به یاد پیغام طوطی افتاد، 
را  پیغام طوطی خود  و  زد  را صدا  و طوطیان  داشت  نگاه  را  اسب خود 
رسانید و پرسید: »چه جوابی به طوطی خود بدهم؟« همین که حرف او به 
پایان رسید، یکی از طوطی ها بر خود لرزید و از باالی درخت بر زمین افتاد 
و بی هوش شد، طوطی های دیگر هم ساکت شدند و هیچ جواب ندادند. 
بازرگان تعجب کرد و برای این که پیغامی از آن ها بگیرد دوباره گفت: »ای 
طوطیان، آخر طوطی من هم از جنس شماست و منتظر جواب شماست، 
از  و  لرزید  خود  بر  دیگر  یک طوطی  هم  باز  بدهید.«  او  پیام  به  جوابی 
درخت افتاد و باقی طوطیان هم ساکت ماندند و هیچ نگفتند. بازرگان از 
کار خود پشیمان شد و در دل خود را سرزنش کرد و با خود گفت: »عجب 
کاری کردم، شرح غم طوطی را گفتم و باعث مرگ این طوطی ها شدم. 
من که نمی دانستم شاید این طوطی ها واقعا با طوطی من خویشی دارند 
و از فراق او و یاد او بی هوش شده اند و از غم او حرف زدن از یادشان رفته 
است.« ولی کار از کار گذشته بود. ناچار بازرگان با تأسف بسیار از آن جا 
گذشت و دیگر با طوطیان هند از این موضوع چیزی نگفت و به گردش و 
سفر خود پرداخت و خرید و فروش های خود را به انجام رسانید و با سود 
به  را  ارمغان ها  و  برگشت  به شهر  بود  و سوغاتی هایی که خریده  فراوان 

نزدیکان و اهل خانه بخشید و بعد به دیدار طوطی خود رفت.

طوطی گفت: »ای دوست عزیز، برای همه ارمغانی آوردی، خبر خوشی 
که بنا بود برای من بیاوری کو؟ با طوطی ها چه گفتی و آن ها چه جواب 
از  اما  رساندم  ترا  پیغام  من  عزیز،  طوطی  »ای  گفت:  بازرگان  دادند؟« 
از رساندن پیغام  این کار پشیمان شدم. اگر می دانستم این طور می شود 
جوابی  هیچ  و  شدند  غمگین  من  حرف های  از  آن ها  زیرا  درمی گذشتم 
هم ندادند.« طوطی گفت: »این که نمی شود! من طوطی ها را می شناسم، 
غیرممکن است جواب ندهند. طوطی ها از آدم ها باصفاتر و باوفاترند اگر 
»همین  گفت:  بازرگان  داده اند.«  جواب  حتما  باشی  رسانده  مرا  پیغام 
بگذریم و عوض آن هرچه  این مطلب  از  بهتر است  است که گفتم ولی 
هیچ چیز  دیگر  »من  گفت:  طوطی  می کنم.«  فراهم  برایت  بخواهد  دلت 
نمی خواهم جز این که می خواهم بدانم طوطی ها وقتی پیغام مرا شنیدند 
چه گفتند و چه کردند؟« بازرگان گفت: »حاال که اصرار داری بدان که 
طوطی ها اصال حرفی نزدند وقتی پیغام ترا رساندم و شکایت های ترا گفتم 
تو حالش  پیغام  از شنیدن  از طوطی های هند  یکی  را خواندم  و شعرت 
دگرگون شد و از بسیاری اندوه بر خود لرزید و از شاخ به زمین افتاد و 
دیگران هم هیچ نگفتند. ناچار دوباره حرف خود را تکرار کردم و جواب 
و  افتاد  زمین  به  و  بی هوش شد  از طوطیان  دیگر  یکی  باز هم  خواستم 
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طاوس از زیبایی خود در بند است و طوطی از سخن خود، 
و زیبایی و شیرین زبانی بالی جان من بود. طوطیان هند 

به من گفتند باید خاموش باشی و هیچ باشی تا دوباره زنده 
شوی و آزاد باشی.«

این درس عملی بودکه به من دادند و حاال می بینی که من 
هم آن را عمل کردم و اکنون آزادم. طوطی این را گفت و 

.پرواز کرد و رفت

خود  کار  از  نمی دهند  جواب  دیدم  وقتی  ماندند،  ساکت  هم  دیگران 
پشیمان شدم که باعث مرگ آن طوطی شدم. من نمی دانم، شاید آن ها 
با تو خویشی داشتند شاید هم نداشتند ولی این را می دانم که هیچ کدام 

حرفی نزدند که چیزی از آن فهمیده شود.«

همین که سخن بازرگان به این جا رسید و طوطی از کار هم جنسان خود 
آگاه شد او هم جیغ کشید و بر خود لرزید و بی هوش شد و در قفس 
افتاد. بازرگان از دیدن این منظره بیشتر غمگین شد و نمی دانست چه 
بازرگان بی نتیجه  بود و غم و غصه  شده ولی در هرحال طوطی مرده 
بود. ناچار بازرگان در قفس را باز کرد و دید اثری از زندگی در طوطی 
نیست، بند از پایش باز کرد  و طوطی را روی علف ها انداخت و از این 
پیغام و نتیجه آن پشیمان و غمگین بود. اما طوطی همین که خود را از 
قفس آزاد یافت فوری پر و بال زد و پرواز کرد و بر شاخ درخت نشست. 
بازرگان از این وضع دچار تعجب شد، سر باال کرد و از طوطی پرسید: 
»این چه حالی است که می بینم، چرا این طور شد، حاال که باالی درخت 
هستی و هروقت می خواهی می توانی پرواز کنی باید من هم بفهمم که 
این حقه را از کجا یاد گرفتی، من پیغام ترا رساندم، تو هم باید به من 

راست بگویی.«

این همه  از  پند نمی گیرید،  از نصیحت  طوطی گفت: »بله، شما آدم ها 
ما  ولی  نمی برید  بهره  می خوانید  کتاب ها  در  و  می شنوید  که  گفتارها 
طوطی ها زبان عمل را از زبان حرف بهتر می فهمیم و پند می گیریم... 
چون مرد خوبی هستی و پیغام مرا درست رساندی و جواب آن را درست 
آوردی من هم به تو راست می گویم. من در پیغام خود شرح گرفتاری 
خود را گفتم و راه چاره را از طوطیان هند خواستم، آن ها هم به من 
درس عملی دادند: یکی این که همه سکوت کردند و به من فهماندند 
که علت گرفتاری من شیرین زبانی من است و راه چاره را در سکوت 
این  و  شدند  بی هوش  طوطیان  از  تا  دو  یکی  این که  دیگر  دانستند. 
هم جواب بود و درس عملی بود، آن ها گفتند دانه باشی مرغ ها تو را 
می خورند، تا شکار باشی شکارچی ها قصد تو می کنند، حاال که چنگ و 
دندان نداری و در بند و قفس گرفتاری باید بی فایده باشی و افتاده باشی 
و بی زبان و بی هوش و ناتوان، تا طمع از تو ببرند آن وقت آزاد می شوی. 
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و چشم اندازهای مفرد پر نکنید. مثال در گوشه اتاق یک صندلی تک 
نفره قرار ندهید و یا از تصاویر هنری تک، کمتر استفاده کنید. ایجاد 

انرژی دو نفره در اطراف شما اهمیت قابل توجهی دارد. فضای نشیمن 
دو نفره ترتیب دهید و از چراغ خواب های قرینه در دو سوی تخت 

خود استفاده کنید. 

رنگ های  از  دکوراسیون  برای  ثروت:  4. جذب 
قرمز، بنفش و سبز استفاده کنید. رنگ، تاثیر قابل توجهی 
در روحیات ما دارد. قرمز رنگی مطلوب و قدرتمند است. قدم زدن بر 
فرش قرمز و یا پوشیدن کروات قرمز رنگ حسی از قدرت را به ما منتقل 
می کند. بنفش و سبز نیز رنگ هایی کلیدی برای جذب ثروت و فراوانی 
رنگ سبز  به  اگر  مثال  برای  که  است  آن  کلیدی  نکته ای  اما  هستند. 
عالقه ای ندارید، برای شما در جذب ثروت و یا عشق موثر نخواهد بود. 
نکته دیگر اینکه نباید خانه خود را صرفا با این رنگ ها پر کنید؛ بلکه 
این رنگ ها را هوشمندانه در فضا بکار بگیرید و قدرتی منحصر بفرد به 

خانه خود ببخشید. 

در  شاد  خانوادگی  عکس های  از  عشق:  5. جذب 
زندگی  بهبود  کنید. برای  استفاده  خانه  دکوراسیون 
گوشه  در  همسرتان  و  خود  خندان  و  نفره  دو  از عکس های  زناشویی، 
و  هال  راهرو،  )مانند  آمد  و  رفت  پر  نواحی  بخصوص  و  خانه  کنار  و 
آشپزخانه( استفاده کنید. عکس های خانوادگی را در اتاق خواب اصلی 

قرار ندهید و تنها عکس های دو نفره را در این اتاق بگذارید.

و  جذاب  تان  منزل  ورودی  درب  ثروت:  6. جذب 
دوستانه باشد.  طبق آیین فنگ شویی اگر پیدا کردن درب خانه 
نباشد، جذب  امکان پذیر  آسانی  به  آن  به  وارد شدن  یا  و  باشد  دشوار 
فرصت ها نیز به همان نسبت به سختی صورت می پذیرد. چگونگی مسیر 
ورود به خانه و شکل و شمایل درب آن تاثیر قابل توجهی در روحیات 
شما و مهمانتان دارد. اگر برایتان ممکن است راه ورودی خانه را پر از 
یا گلدان( کنید و همچنین پادری زیبایی را در پشت در قرار  گل )و 
دهید. از سالم بودن زنگ خانه اطمینان حاصل کنید. هر روز مقابل درب 

اسرار فنگ شویی برای جذب 
عشق و ثروت – قسمت اول

حساب  در  می تواند  شما  خانه  طراحی  دانید  می  آیا 
قواعد  به  باشد؟  موثر  شما  عاطفی  زندگی  و  بانکی 
متعادل  باستانی  هنر  از  برگرفته  که  زیر  فنگ شویی 
طراحی  در  را  آنها  و  کرده  توجه  است  انرژی  کردن 

منزل خود بکار بگیرید.

زیر  در  فرش  عشق:  جذب  1. برای 
همه  هیچ گاه  گیرد.  قرار  مبلمان  پایه های 
باید  مبلمان  ندهید.  قرار  دیوار  به  نزدیک  را  مبلمان 
به گونه ای قرار گیرند که به تقویت روابط و در کنار 
در  اصلی تان  معیار  بنابراین  کنند.  کمک  بودن  هم 
فرش  اندازه  نباشد.  “دیوار”  ترجیحا  مبل ها،  چیدمان 
الاقل  که  باشد  نحوی  به  صندلی  و  مبل  چیدمان  و 
پایه های مبلمان روی فرش قرار بگیرد )نه اینکه تنها 

دور تا دور فرش قرار بگیرند(. 

تمیز  را  آشپزخانه  ثروت:  2. جذب 
توانایی  با  مستقیم  ارتباطی  نگه دارید. آشپزخانه 
تا  ثروت  جذب  برای  دارد.  ثروت  جذب  در  شما 
و  مفید  و  تازه  خوراکی  مواد  از  را  یخچال  می توانید 
مورد نیاز پر کنید و همیشه یخچال، اجاق گاز، سینک 

ظرف شویی و میز آشپزخانه را پاکیزه نگه دارید.  

3. جذب عشق: فضایی دو نفره را 
به هر اتاق اختصاص دهید. اگر خواهان 
رابطه ای عاشقانه هستید، اطراف خود را با تصاویر 
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خواب  فضای  از  نشستن  فضای  اتاق  این  در  است  بهتر 
است،  فضای  نشیمن  به  مجهز  اتاق تان  اگر  تفکیک شود. 
صندلی ها را در مقابل هم قرار دهید. با بزرگتر شدن فضا، 
افراد به لحاظ عاطفی از یکدیگر فاصله می گیرند. بنابراین 
صمیمانه تر  و  نزدیک تر  و  دنج تر  را  فضایتان  می توانید  تا 

کنید. 

در  هارمونی  عشق:  10. جذب 
نشود. فراموش  کودکتان   تختخواب 
کند.  می  داللت  خانواده  افراد  تمامی  برای  فنگ شویی 
بسیار  اطرافشان  محیط  به  نسبت  کودکان  رابطه  این  در 
حساس تر و آسیب پذیرترند. بنابراین چیدمان اتاق کودک 
و بخصوص محل خواب آنها اهمیت بسیار دارد. تختخواب 
دادن  قرار  از  و  ندهید  قرار  اتاق  در  به  پشت  را  کودکان 
اجتناب  کودک  تختخواب  نزدیک  در  الکتریکی  وسایل 

 .کنید

خانه را جارو و آبپاشی کنید. 

کنید.  استفاده  گرد  ناهارخوری  میز  از  عشق:   7. جذب 
اتاق خواب اصلی( دومین  از  ناهارخوری )بعد  اتاق  برای تقویت عشق، 
فضای پر اهمیت خانه است. میز ناهارخوری را به نحوی قرار دهید که 
نمایند.  و صحبت  کرده  نگاه  یکدیگر  به  به راحتی  بتوانند  اعضا  تمامی 
حتی اگر هر شب با هم غذا نمی خورید به تعداد افراد خانواده صندلی 
قرار دهید، زیرا کنار هم قرار گرفتنتان حتی بصورت سمبولیک شما را 

به یکدیگر نزدیک تر می کند.

از  و  کنید  اجتناب  درهم ریختگی  از  ثروت:  8. جذب 
کنید.   وارد  منزل  به  را  آب  و  گیاه  و  گل  می توانید  تا  عوض   در 
اهمیت  مرتب  و  تمیز  با طراوت  داشتن یک خانه  رونق،  افزایش  برای 
و  می کند  دور  شما  از  را  خوب  انرژی های  ریختگی  بهم  دارد.  فراوان 
با  را  زندگی  طراوت بخش  نیروهای  می اندازد.  تعویق  به  را  موفقیت 
نگهداری انواع گل و گیاه به خانه وارد کنید. هوای تازه و تهویه مطلوب 
از موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. فواره و آبنما نیز در 
آیین فنگ شویی سمبل ثروت است و در جذب انرژی آن بسیار موثر 

است.

کنید. طراحی  دنج  را  اصلی  خواب  اتاق  عشق:   9. جذب 
در آیین فنگ شویی برای داشتن رابطه خوب و عاشقانه توصیه می شود 
اتاق خواب های دو نفره بسیار بزرگ طراحی دنج و صمیمانه ای داشته 
باشند. اتاق خواب شما فضایی برای خواب، استراحت و صمیمیت است و 
بهتر است فعالیت های متفرقه مانند کار و یا ورزش در آن صورت نگیرد. 
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دعوت به همکاری

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

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