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تاریخچه موسیقی

تا  از 1۹۰۰  سبک های موسیقایی 
1۹۵۰

سال های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱3 ارمغان آور دگرگونی های بنیادی 
جنگ  از  پیش  دوران  در  بود.  هنر  و  علم  قلمرو  در  نو 
باورهای مستقر  اول، کشف هایی صورت گرفت که  جهانی 
کاوش  با  فروید  زیگموند  کرد.  رو  و  زیر  را  پذیرفته شده  و 
آلبرت  و  گذاشت  بنیان  را  روانکاوی  انسان،  ناخود آگاه  در 
از کائنات  انسان  ارائه نظریه نسبیت، در تصور  با  انیشتین 
پیکاسو،  پابلو  پیکره های  و  نقاشی ها  آورد.  پدید  انقالبی 
زاویه  چندین  از  آنها  نمایاندن  با  را  اشیا  و  انسان  شمایل 
دگرگون  بی سابقه  جسارتی  با  همزمان،  به طور  متفاوت 
نمایاند و پرده های آبستره واسیلی کاندینسکی دیگر سعی 

در تصویرسازی از جهان متعارف بصری نداشت.

پر آشوب  دورانی  نیز  موسیقی  مقوله  در  بیستم،  آغاز سده 
بود. سال های پس از ۱۹۰۰، بیش از هر زمان دیگر از آغاز 
دوره باروک به این سو شاهد دگرگونی هایی بنیادی در زبان 
موسیقی بود. در زمینه ریتم و سامان دادن به صداهای زیر 
و بم موسیقایی گرایش هایی سراسر نو پدیدار شد و واژگان 
یافت.  فراوان  گستردگی  کوبه ای،  صداهای  به ویژه  صوتی، 
از سنت ها چنان تند و  آثار موسیقی  از  گسیختگی برخی 

تیز بود که با خصومت شدید روبه رو شدند.

که  اثر  این  درک  در  منتقدان  برخی  اولیه  ناکامی  امروزه، 
حیرت آور  می شود،  شمرده  موسیقی  شاهکارهای  از  اینک 
در ۱۹۱3  که  کوبشی  و صداهایی  ریتم ها  آکوردها،  است. 
آن همه نکوهش می شدند اکنون در موسیقی جاز، راک و 
موسیقی فیلم و مجموعه های تلویزیونی معمول شده اند. اما 
منتقدان دو آتشه اوایل سده ۱۹۰۰، نکته ای را به درستی 

دریافته بودند: تحولی عظیم در زبان موسیقی رخ می داد.

جاز آمریکایی یکی دیگر از منابع غیراروپایی تأثیرگذار بر 

آهنگسازان سده بیستم بود. موسیقی دانان مسحور ریتم های سنکوپ دار، 
بودند. در  نیز رنگ های صوتی بی همتای گروه های جاز  و  بداهه پردازی 
یک گروه جاز، برخالف ارکستر سنفونیک که سازهای زهی بر آن سیطره 

دارند، سازهای بادی چوبی، بادی برنجی و کوبه ای برجسته ترند.

جایگاه موسیقی و موسیقیدانان در جامعه
با  موسیقی  ارتباط  شیوه  در  ژرف  دگرگونی هایی  شاهد  بیستم  سده 
مخاطبان خود بوده است. با صفحه گرامافون، رادیو و تلویزیون، اتاق نشیمن 
به »تاالر کنسرت« دوران ما بدل شد. چنین پیشرفت هایی در تکنولوژی، 
گذشته از آن که میزان دسترسی شنونده را به موسیقی بسیار گسترش 
بخشید، شمار مخاطبان موسیقی را نیز بیش از هر زمان دیگر افزایش 
آثار کالسیک های  آثار ضبط شده موسیقی نه فقط  امروزي  داد. رپرتوار 
آثار  و  غیرغربی  موسیقی  باروک،  آغازین  دوره  رنسانس،  آثار  که  آشنا 
نیست-  معمول  کنسرت ها  در  اجرایشان  -که  بیستم  سده  نامتعارف 
با   ۱۹۴8 در  گمنام،  بیش  و  کم  آثار  این  ضبط  می گیرد.  دربر  نیز  را 
یافت.  فزونی  و  توسعه   )LP( بر صفحه  تکنیک ضبط طوالنی  پیدایش 
گرچه از ۱۹۰۴ ضبط آثار موسیقی با اجرای آهنگساز انجام شده بود اما 
تکنیک های جدید ضبط برای آهنگساز امکانی بی سابقه فراهم آورد تا به 
دقت مقصودش را در جمله  بندی، دینامیک و تمپو به شنونده انتقال دهد.

در دهه ۱۹۲۰ پخش رادیویی اجراهای زنده یا ضبط شده، شنوندگانی 
کشور  چندین  رادیویی  شبکه های   ،۱۹3۰ دهه  در  یافت.  روزافزون 
مشهورترین  دادند.  تشکیل  زنده  موسیقی  پخش  ویژه  ارکسترهایی 
ارکستر آمریکایی از این گونه، ارکستر سنفونیک NBC به رهبری آرتورو 
عصرهای  در  متروپولیتن  اپرای  اجراهای  منظم  پخش  بود.  توسکانینی 

یکشنبه نیز اپرا را در دسترس میلیون ها آمریکایی قرار داد. 

با اختراع تلویزیون، پخش بصري اجرای آثار موسیقی نیز ممکن شد. شب 
کریسمس ۱۹۵۱ ارمغان آور پخش اپرای آمال و مهمانان شبانه ساخته 
آهنگساز ایتالیایی  آمریکایی جان کارلو منوتی بود و این نخستین اپرایی 

بود که برای پخش تلویزیونی ساخته شد.

از دهه ۱۹۵۰ ارکسترها و شرکت های بزرگ اپرایی، رفته رفته آثار سدۀ 
بیستمی را بیشتر در برنامه ها گنجاندند. صفحه های LP برای شنوندگان 
می شدند  پنداشته  ثقیل  که  را  آثاری  با  بیشتر  تماس  و  آشنایی  امکان 
فراهم آورد؛ شنونده دیگر می توانست با پخش مکرر این آثار برای خود، 
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سرانجام آنها را درک کند و لذت ببرد. اجرا کنندگان نیز به نوبه خود 
بیش از پیش به ریتم های پیچیده مدرن انس گرفتند و بهتر توانستند از 

عهده اجرای آنها برآیند.

بسیاری از آثار مدرن به سفارش شرکت های باله و اپرا، بنیادها، ارکسترها، 
ثروتمند  دوستان  موسیقی  نیز  و  فیلمسازی  استودیوهای  نوازندگان، 
ساخته شده اند. توسعه رقص، به ویژه تاثیری نیرومند بر موسیقی سده 
یکی  فقط  که  دیاگیلفا،  سرگی  سرپرستی  به  روس  باله  داشت.  بیستم 
همچون  شاهکارهایی  آفرینش  بود، سبب ساز  دهندگان  سفارش  این  از 
راول  اثر  کلوئه  و  دافنیس   ،)۱۹۱۱( استراوینسکی  ساخته  پتروشکا 
)۱۹۱۲( و بازی ها ساخته دبوسی )۱۹۱3( شد. فیلم نیز انگیزهای دیگر 
برای خلق موسیقی را فراهم آورد. گرچه موسیقی های متن فیلم نخست 
بیشتر نقشی پس زمینه ای داشتند اما برخی مانند ستوان کیژه )۱۹3۴( 
اثر پروکوفی یف، جدا از فیلم نیز محبوبیت یافتند. در دوران ما، بنیادهای 
خیریه از حامیان مهم موسیقی شده اند. یکی از این بنیادها، که فعال ترین 
آنها در زمینه موسیقی مجلسی بوده است، توسط الیزابت اسپراگ کولیج 

در ۱۹۲۵ در محل کتابخانه کنگره واشینگتن تأسیس شد.

در سده بیستم، زنان بیش از هر زمان دیگر در تاریخ به عنوان آهنگساز، 
تکنواز یا تکخوان ویرتوئوز و مدرس موسیقی به فعالیت پرداخته  اند. از 
-۱۹۴۴( بیچ  امی  از  می توان  آمریکایی  زن  آهنگسازان  برجسته ترین 

۱867(، روث کرافورد و سیگر )۱۹۵3-۱۹۰۱( نام برد. از جنگ جهانی 
در  رهبر  و  نوازنده  عنوان  به  زنان  سو،  این  به   )۱۹38  -۱۹۴۵( دوم 

ارکسترهای حرفه ای به کار پرداخته اند.

اقتصادی  آشوب های سیاسی،  از  مردم  دیگر  نیز همچون  موسیقی دانان 
آلمان در  تأثیر پذیرفته اند. حاکمیت هیتلر در  بیستم  و اجتماعی سده 
داشت.  موسیقی دانان  پیشه  و  زندگی  بر  تأثیری شدید  ویژه  به   ،۱۹33
کار  از  یکباره  یهودی  و  سوسیالیست  )پیشرو(،  آوانگارد  موسیقی دانان 
و  آزار  تعقیب،  دیکتاتوری،  شد.  ممنوع  آثارشان  اجرای  و  شدند  برکنار 
بروز جنگ جهانی دوم به بزرگ ترین مهاجرت هنرمندان و روشنفکران 
در تاریخ انجامید. آهنگسازان بسیاری، از آن میان استراوینسکی، بارتوک، 
این  کردند.  ترک  متحد  ایاالت  قصد  به  را  اروپا  هیندمیت،  و  شونبرگ 
مهاجران نخبه، در غنا و شکوفایی فرهنگ موسیقایی آمریکا نقشی عظیم 
تدریس  به  دانشگاه ها  در  هیندمیت  و  شونبرگ  نمونه،  برای  داشتند. 
پرداختند و به پرورش برخی از عالی ترین آهنگسازان ایاالت متحد یاری 

رساندند. 

طی سده بیستم، ایاالت متحد در موسیقی به نیروی مقتدر 
را  جهان  سراسر  آمریکایی  پاپ  موسیقی  و  جاز  شد.  بدل 
درنوردید. از ۱۹۲۰ به بعد، آهنگسازان آمریکا گروهی بزرگ 
را تشکیل می دادند که طیف گسترده ای از سبک های معاصر 
را دربر می گرفت امروزه شمار ارکستر سنفونیک های تراز اول 

در آمریکا از هر کشور دیگر بیشتر است.

بی سابقه  و  مؤثر  بسیار  نقشی  آمریکا  دانشگاه های  و  کالج ها 
بسیاری  مراکز،  این  داشته اند.  امروزی  موسیقی  فرهنگ  در 
از آهنگسازان، نوازندگان و پژوهشگران پیشرو را پرورانده اند 
و به کار گمارده اند. دوره های درک موسیقی، افق های فکری 
سلیقه  دامنه  و  بخشیده  گسترش  را  بیشماری  دانشجویان 
تا  بیستم  میانه سده  از  داده است.  را وسعت  آنها  موسیقایی 
امروز بسیاری از دانشگاه ها پذیرای مخارج گروه های همنواز 
این گذشته،  از  متخصص در موسیقی سده بیستم شده اند. 
این دانشگاه ها بیشتر استودیوهای موسیقی الکترونیک را نیز 
دانشگاه های  و  کالج ها  ترتیب،  این  به  داده اند.  جا  خود  در 
آمریکا به گونه ای غیرمستقیم و بیش از کلیسا و اشرافیت در 

دوره های پیشین حامیان موسیقی شده اند.

ادامه دارد ...

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین
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آن  فیزیکی  تصویر  عکاسی،  جنبه های  مهم ترین  از  یکی 
است. اگر چه در دوران دیجیتال امروز به نظر می رسد که 
فرایند چاپ تنها برای فاین آرت )هنر های زیبا( ارزشمند 
است، اما عکاسان از قرن نوزدهم ویژگی های فیزیکی رسانه 
)در اینجا یعنی وسیله خلق اثر هنری مانند رنگ روغن( 
از  یکی  کرده اند.  آزمایش  زیادی  روش های خالقانه  به  را 
که  انقالبی  است.  )مونتاژ عکس(  فوتومونتاژ  این روش ها، 
برای  تا  ایجاد می کند  برای هنرمندان  به شخصه فرصتی 
نشان دادن خود واقعیت، به فراتر از کاوش جسورانه رسانه 
بروند. این تکنیک، دنیاهای جدید و یا حداقل دنیای مجددا 
تفسیر شده ای را روی صفحه عکاسی معرفی کرد. آثاری 
هنری که در آنها برای پرورش دیدگاه ها و ایده های تازه، 

تعداد زیادی عکس با هم در یک عکس ترکیب می شوند.
نسخه  در  مونتاژ عکس،  هنر  مورد  در  می توانیم  ما  امروز 
چاپی و دیجیتال و امکانات متعدد فنی آن در هر دو حوزه 
و همچنین مسائل اخالقی که در هنر معاصر با آن مواجه 
پرسش  این  به  بگذارید  ابتدا  اما  کنیم.  صحبت  هستیم، 

پاسخ دهیم که مونتاژ عکس دقیقا چیست؟

تعریف فوتومونتاژ
فوتومونتاژ بر اساس تعریف، ترکیبی از چندین عکس است 
که برای خلق اثری هنری یا نشان دادن هر چه بیشتر یک 
موضوع از آنچه که صرفا در یک اثر هنری دیده می شود به 
هم متصل می شوند. تصاویر فوتومونتاژ با برش، چسباندن، 
یا  عکس  چند  یا  دو  قراردادن  هم  روی  و  مرتب کردن 
با  ترکیب  اوقات در  و گاهی  با یکدیگر،  بازتولید عکس ها 
سایر مواد غیر عکاسی مانند متن یا سایر اشکال انتزاعی 
تشکیل می شود. فرآیند ایجاد یک عکس کالژ )تکه کاری( 
می تواند به اولین تالش های چاپ در اتاق تاریک برگردد، 

یعنی زمانی که عکاسان با چاپ تماس مستقیم اشیای قرار داده شده روی 
صفحات عکاسی، یا تکنیک هایی مانند نوردهی دوگانه و پوشش دادن را 
آزمایش می کردند. البته، هنر »نصب کردن عکس ها با هم« اصال نیازی به 
ایجاد عکس های جدید ندارد - همچنین می توان از چاپ های پیدا شده 
و موجود نیز بر پایه مقاصد و اهداف هنرمند استفاده کرد. سرانجام، با 
ظهور کامپیوتر ها، نیاز به داشتن تصاویر فیزیکی به طور کامل ناپدید شد، 
نرم افزارهای ویرایش مونتاژ  فوتومونتاژ در  از هنر  امروزه  نمونه های  زیرا 

می شوند و اغلب به فرم چاپی ختم نمی شوند.

عکس کالژ در تاریخ
شاید معروف ترین فوتومونتاژ در اواسط دوران ویکتوریا باشد. این روش 
را اسکار رجلندر، عکاس پیشگام و یکی از کارشناسان این زمینه ایجاد 
و در آن زمان آن را »چاپ ترکیبی« نامگذاری کرد. بعد از عکس کالژ 
سال ۱8۵7 او به نام »دو روش زندگی«، هنرمند دیگری به نام هنری 
پیچ رابینسون اثر »محوشدن« را در سال ۱8۵8 خلق کرد. تا اواخر آن 
قرن، بسیاری از آثار هنری دیگر به خصوص در قالب کارت پستال های 

فوتومونتاژ
تاریخ و مفهوم
 ترکیب عکس

»محو شدن« اثر ِهنری پیچ رابینسون، ۱8۵8



خنده دار به وجود آمدند که مشخصه آنها اغلب وجود سری اشتباهی روی 
بدنی متفاوت یا خلق موجودات عجیب و غریب بود. این روش اولین بار 
در ابتدای جنگ جهانی شتاب گرفت که عکاسان سراسر اروپا در کارت 
پستال ها، سربازانی را نشان می دادند که برای نبرد خانه را ترک می کنند، 
در حالی که عزیزانشان رفتن آنها را نظاره می کنند. علی الخصوص، گروه 
داداهای )دادائیسم: جنبشی فرهنگی که به زمینه های هنرهای تجسمی، 
... مربوط می شد( برلین آن روش را وسیله ای برای  موسیقی، ادبیات و 
اعتراض به جنگ و سایر مسائل سیاسی آن دوران به کار برده و  به یک 

شکل هنری مدرن مناسب تبدیل کردند.

فوفتومونتاژ دادائیست های برلین
تولیدات  یا  واقعی  از عکس های  برلین در تالشی جمعی  دادائیست های 
می کردند.  استفاده  جنگ  از  وحشت  و  نابودی  بر  تأکید  برای  عکاسی 
با  و  قلم موی سنتی  به جای  قیچی و چسب  از  استفاده  با  دادائیست ها 
»monteurs« )مکانیک( نامیدن خود، تصویر رسانه جمعی را تصرف و 
انتقاد تند و تیز و تهاجمی از وقایع جهان را ایجاد کردند. طیف گسترده ای 
عکس های  تا  کرد  کمک  آنها  به  هنر  ایجاد  شیوه های  و  سبک ها  از 
بیدارکننده )هوشیارکننده( از واقعیت را به تصویر بکشند و توجه مردم را 
به عواقب وحشتناک اعمالشان جلب کرد. در عین حال آنها به مفاهیم و 
 Cut قوانین خلق هنر سنتی نیز یورش بردند. اثر هنری اصلی این دوره
with a Kitchen Knife through the Last Weimar Beer-

اثر هانا هوش۱۹۱۹-۲۰   Belly Cultural Epoch of Germany
است که عکس هایی از چهره های برجسته مانند آلبرت انیشتین و هنرمند 
آلمانی کته کلویتس، فعال ضد نازی را جمع آوری کرد، بیانیه جدیدی 
درباره زندگی و هنر مدرن در این جنبش ارائه می دهد. آثار هنری جان 
آثار کورت شویترس،  نازی و همچنین  فعال متعهد ضد  هارتفیلد، یک 
رائول هاسمن و یوهانس بادر، به ایجاد یک زبان بصری کمک کردند که 

الهام بخش جنبش مهم دیگری در قرن بیستم بود.

تأثیر جهانی فوتومونتاژ
ایجاد  تازه  ابزار خالقانه نسبتا  فوتومونتاژ که به عنوان یک 
ایده بازی  جذب  که  سورئالیست ها  توسط  سرعت  به  شد، 
در  شد.  پذیرفته  بودند،  غیرمعمول  شیوه ای  به  واقعیت  با 
میان آنها، هنرپژوهان برجسته ای مانند سالوادور دالی و مان 
لذت  ناخودآگاه  ذهن  کار  طرز  بازتاب  از  که  داریم  را  ری 
می بردند. تقریبا در همان زمان، ساختارگرایان روسی مانند 
عکس  از  کلوتسیس  و  رودچنکو  الکساندر  لیسیتسکی،  ال 
در  که  کردند  استفاده  تبلیغاتی  هنری  ابزارهای  برای  کالژ 
محاصره شده  جمهوری  در  یافت.  ادامه  نیز  بعد  دهه های 
جنگ  به  واکنش  برای  خالقیت  نوع  این  زبان  نیز  اسپانیا 
داخلی از طریق آثار ژوزف رنو، هنرمند گرافیک رونق گرفت. 
در ژاپن، Harue Koga نقاش پیشرو نیز نقاشی هایی در 
درست  مجالت  تصاویر  جمع آوری  با  را  فوتومونتاژ  سبک 

می کرد.
پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، محبوبیت این 
نوع هنر تنزل یافت چرا که عموم مردم از این نوع تصاویر 
خسته شدند و به عجایب هیجان انگیز تلویزیون روی آوردند. 
با این حال، احیای عظیم بعدی آن در دهه ۱۹8۰ و سیاست 
بخش  زمان،  آن  در  داد.  رخ  اروپا  در  ضدهسته ای  جنبش 
از مونتاژ برای بنرهای مورد استفاده در تظاهرات  عمده ای 
ارتباطی  وسایل  در  درگیری  هدف،  که  می شدند  طراحی 
بسیار گرافیکی و تهاجمی بود – این امر در آثار پیتر کنارد 
دیده می شود که از عدم رابطه مستقیم نقاشی ناراضی بود 
نابرابری  در  موجود  ناشناخته«  »حقیقت  وی،  ویرایش  و 
را  هسته ای  تسلیحات  مسابقه  و  پلیس  خشونت  اقتصادی، 
نشان می داد. امروزه به یمن تکامل فن آوری های دیجیتال و 
توسعه نرم افزارها به ویژه Adobe Photoshop این آثار 

هنری، همه چیز از نوشتار گرفته تا صدا را شامل می شود.

فتوشاپ خالق - فوتومونتاژ

تکنیک های فوتومونتاژ
تکنیک های فوتومونتاژ در دهه گذشته با تلفیق کامپیوترها 
تصویر  ویرایش  نرم افزار  معرفی  و  هنر  خلق  فرآیند  در 
دیجیتال، به طور قابل توجهی تکامل یافته است. اکنون این 
گونه چسباندن تصاویر از طریق نرم افزارهای مختلف مانند 
 Adobe Photoshop، Paint Shop Pro، Corel
 GIMP یا Photopaint، Pixelmator، Paint.NET
را  کار  روند  برنامه ها  این  می شوند.  ایجاد  دیجیتالی  به طور 
تا  می کنند  ایجاد  را  امکان  این  و  کرده اند  ساده تر  بسیار 
اما طی قرن  از مرزهای تصویر دیجیتالی عبور کنند.  افراد 
نوزدهم و بیستم، ایجاد یک فوتومونتاژ کامال فیزیکی بود و 
بسیار  و تکنیک های  فرآیندها  و  از تصورات  بسیاری  شامل 
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جزئیاتی از »بریده شده با چاقوی آشپزخانه طی آخرین دوره فرهنگی شکم 
گنده ویمار آلمان«، ۱۹۲۰-۱۹۱۹



پیچیده ای بود.

چاپ ترکیبی 
روش ترکیبی ِهنری رابینسون، راه را هموار کرد. این روش 
عکاسی  تصویر  چند  یا  دو  نگاتیوهای  از  استفاده  شامل 
از  پیچیده،  روش  این  بود.  منفرد  نگاتیو  یک  تولید  برای 
تصاویر  تولید  و  زیبا  هنرهای  به  عکاسی  تبدیل  به  تمایل 
آرمانی ظاهر شد. با توجه به محدودیت های حساسیت نور 
نگاتیو و تکنولوژی دوربین، روش ذکر شده اولین بار توسط 
تا  پیشنهاد شد   Hippolyte Bayard فرانسوی  عکاس 
تصویری متعادل را با نمایش مناسب، هم از نظر موضوع و 
هم پس زمینه ایجاد کند. عکاسانی همچون پیچ رابینسون، 
اسکار رجلندر و ویلیام فردیک لیس پرایس با افتتاح پنجره 
فوتومونتاژهای  تولید  برای  آن  از  خالقیت،  برای  دیگری 
را حقیقت در  آنجایی که عکس  از  استقبال کردند.  اصلی 
تصویر  ترکیبی،  چاپ  اینکه  دلیل  به  اما  می گرفتند،  نظر 
مجادله  و  بحث  می داد  نشان  را  واقعی  دنیای  از  غلطی 
بسیاری را در جامعه عکاسی آن دوران القا کرد. این شیوه 
کرد  ویران  کامال  را  رسانه  پیرامون  »حقیقت«  دستکاری، 
را  از عکس سازی  مردم  و روش درک  راه  کامل  به طور  و 

تغییر داد.

تکنیک های دیگر
تکامل  رسانه  یک  عنوان  به  عکس سازی  که  همان طور 
یافت، روش های جدید نیز شروع به ظهور کردند. خالقانی 
مانند رومار بیردن از نوردهی از جلو استفاده نمودند. او در 
تصاویر نصب شده خود از ترکیبات کاغذ، رنگ و عکس هایی 
اندازه ۲۱.۵۹ ×  با  تابلوهایی  آنها را روی  استفاده کرد که 
۲7.۹۴ سانتی متر قرار می داد. تصاویر را با یک امولسیون 
دستی ثابت کرده، سپس از آنها عکس گرفته و بزرگ نمایی 
می کرد. لیکن فرآیند روش Dada )دادا( شامل استفاده از 
قیچی و چسب بود. آنها به منظور حمله رادیکالی به هنر، 
تصاویر واقعی را خردکرده، آنها را با کالژهای اصلی ترکیب 

وقتی کار روز انجام می شود، از ِهنری پیچ رابینسون، ۱877

دو روش زندگی از اسکار گوستاو رجلندر، ۱8۵7، اولین نمونه از 
مونتاژ عکس در دوران ویکتوریا

دیوید هاکنی، »نازک کاری«های خود را با استفاده از تعداد مختلفی عکس 
کردن  مرتب  برای  واحد  موضوع  یک  از  دیجیتالی  عکس های  یا  پوالروید 

تکه های مختلف و ایجاد یک تصویر کامپوزیتی شکیل داد.
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عکس سمت چپ آدولف سوپرمن از جان هارتفیلد  سال ۱۹3۲ - عکس 
سمت راست دفاع تا حد مرگ اثر پیتر کنارد، ۱۹8۲

عکس سمت چپ نوردهی دو الیه از ال ایستیسکی سال ۱۹۲۴، در سایت 
theredlist.com عکس سمت راست اشعه مرد از طریق pinterest.com
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می کردند. با پیشرفت دوربین های آنالوگ، نوردهی دوگانه یا چندگانه محبوبیت زیادی یافت. در این روش عکاسان چندین بار می توانند شاتر 
دوربین را برای نمایش فیلم با تصاویر مختلف باز کنند. با هر تصویر بعدی که روی اولی قرار می گیرد، تصاویری روح مانند از افراد و اشیایی 

که به صحنه اصلی اضافه شده اند، متولد می شود.

www.widewalls.ch/



در سرزمین کهن ایران پادشاهان بسیاری سلطنت کرده اند 
بسیار خاصی  مردم محبوبیت  میان  در  آنان  از  برخی  اما 
رفتار  از  همچنین  و  آنان  اقدامات  از  ناشی  که  داشته اند 
بخش  این  در  ما  گرفته است.  سرچشمه  مردم  با  آنان 
از تاپ تن های تاریخ باستان و در این پست به ۱۰ پادشاه 

محبوب ایران زمین خواهیم پرداخت.

 رتبه دهم: داریوش سوم
 سلسله: هخامنشیان

 سال: 38۱ تا 3۰۰  پیش از میالد
فرزند: آرشام

دودمان  از  شاه  واپسین  هخامنشی  سوم  داریوش 
که  بود  ایران  شاهان  خردمندترین  از  یکی  هخامنشیان، 
زمینه  در  ولی  خود می اندیشید  مردم  آسایش  به  فقط 
نبود. پیشین  شاهان  اندازه  در  هیچ گاه  جنگ  و   سیاست 
او  پادشاهی  زمان  در  که  بود  کرده  مقدر  سرنوشت  ولی 
یونانیان به ایران بتازند و آن امپراتوری بزرگ و باشکوه را 
از بین ببرند و اگر حمله یونان در کار نبود چه بسا داریوش 

سوم پادشاهی بس شایسته برای مردم ایران بود.

 رتبه نهم: شاپور یکم
 سلسله: ساسانی

 سال: ۲۲۰ تا ۲7۰ میالدی
فرزند: اردشیر بابکان

قدرتمند ترین  از  یکی  و  ساسانی  شاه  دومین  یکم  شاپور 
شاهان ساسانی بود که اقدامات بسیار برجسته ای داشت. 
بزرگ ترین اقدام او شکست دادن والرین امپراتور روم و به 
اسیری گرفتن وی بود که امروزه نقش آن پیروزی بزرگ که 
بر روی سنگ حکاکی شده بود هنوز باقی مانده است. بنای 
شهر نیو شاهپور )نیشابور امروزی( است که این نام و این 
 شهر هنوز هم با کمی تغییر به همان نام خوانده می شود.
سال های  در  شورش هایی  اگرچه  یکم  شاپور  زمان  در 
نخستین شاهی او به وقوع پیوست ولی مردم در زمان او 

در کمال آرامش زندگی می کردند.

 رتبه هشتم: کوروش کوچک
 سلسله: هخامنشی

 سال: مرگ در سال ۴۰۱ پیش از میالد
فرزند: داریوش دوم هخامنشی

زمان  در  که  بود  دوم  داریوش  کوچک تر  فرزند  کوچک  کوروش 
پادشاهی اردشیر دوم هخامنشی، فرماندهی تمامی ایاالت آسیای صغیر 
را بر عهده داشت و قصد داشت تا پادشاهی را از اردشیر بگیرد. او در زمان 
حیاتش در بین مردم آن والیات و حتی در نزد یونانیان بسیار محبوب 
او  پیروزشدن  اردشیر مردم همگی خواهان  با  او  بود. و در زمان جنگ 
بودند ولی در جنگ کوناکسا و در حین جنگ کوروش کوچک کشته شد.

 رتبه هفتم: هرمزد چهارم
 سلسله: ساسانی

 سال: ۵۴۰ تا ۵۹۰ میالدی
فرزند: انوشیروان

هرمزد چهارم بر خالف نوشته های مورخان رومی، مردی بسیار خردمند و 
تحصیل کرده و حامی مردم مستضعف بود. هرمزد چهارم با تاسی جستن 
به پدرش می خواست که از قدرت بزرگان کشور بکاهد ولی همین موضوع 
باعث نارضایتی بزرگان از وی شد و سرانجام او به دست برادرهای زنش 

به قتل رسید.

 رتبه ششم: مهرداد اول اشک ششم
 سلسله: اشکانی

 سال: ۱۹۵ تا ۱3۲ پیش از میالد
فرزند: فری پاپت

مهرداد اول اشک ششم بزرگ ترین پادشاه اشکانی، یکی از خردمندترین 
شاهان ایران زمین است که در زمان او اشکانیان به اوج قدرت رسیدند. 
مهرداد در میان مردم و سپاهیان چنان محبوبیتی داشت که همگی آنان 
را جان نثار خود ساخته بود. او رفتاری بسیار مهربان با مردم شهرهای 
مغلوب شده داشت و هیچ گاه دستور کشتن مردم شهرهای متصرف شده 

را به سپاه خود نداد.

 رتبه پنجم: شاپور دوم
 سلسله: ساسانی

 سال: 3۰۹  تا 37۰ میالدی
فرزند: هرمزد دوم

شاپور دوم، پادشاهی که هنوز به دنیا نیامده پادشاه ایران بود، به طوری 
که در هنگام نوزادی تاج را بر سر گهواره او آویزان کرده بودند. شاپور دوم 
به محض رسیدن به سن جوانی چنان نظم و سیاستی در ایران به اجرا 
در آورد که او را به یکی از بزرگ ترین شاهان ایران تبدیل کرد. خدمات 
بسیار او برای آسایش مردم و شکست دادن دشمنان ایران از جمله اعراب 

و روم، از اقدامات برجسته او می باشد.

۱۰  تن از محبوب رتین پادشااهن اریان
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 رتبه چهارم: بهرام گور
 سلسله: ساسانی

 سال:3۰۹ تا ۴38 میالدی
فرزند: یزدگرد یکم

بهرام پنجم یا همان بهرام گور یکی از برجسته ترین شاهان تاریخ ایران 
است که در زمان او ایران به پیشرفت های بسیاری نائل آمد. بهرام رومیان 
برای  او  کرد.  آرامش  قرین  را  ایران  مرزهای  و  داد  را شکست  ترکان  و 
تا  دهند  قرار  نوازندگانی  خیابان ها  همه  در  تا  داد  دستور  مردم  شادی 
و  دیدن  با  مردم  تا  کنند  اجرا  موسیقی  و  آواز خوانده  مردم  برای  آنان 
ندارند،  درستی  اطالع  مورخان  او  مرگ  درباره  شوند.  شاد  آن  شنیدن 
برخی نوشته اند که بهرام به هنگام شکار گور )که همیشه شکار گور مورد 
عالقه وی بود( از همراهان خود جدا افتاده و با اسب نادانسته به باتالقی 

فرو می رود و برای همیشه ناپدید می شود.

 رتبه سوم: داریوش بزرگ
 سلسله: هخامنشی

 سال: ۵۵۰ تا ۴6۰ پیش از میالد مسیح
فرزند: هیستاسپ

داریوش بزرگ، بزرگ ترین شاه هخامنشی )با احترام به کوروش( از نظر 
و  پادشاهی  به  رسیدن  از  پس  او  است.  نظامی  و  امپراتوری  پیشرفت 
مجازات کردن گئومات ُمغ و دیگر شورشیان، یک سیستم پیشرفته در 
آن  داخل  در  پهناور  آن سرزمین  آورد که همه جای  در  اجرا  به  ایران 
سیستم به کار مشغول بودند. اقدامات او در زمینه لشکری و اداره کشور 
بود که در آن دوره نظیرش در هیچ کجای  او  باالی  نبوغ  نشان دهنده 

جهان دیده نشده بود.

 رتبه دوم: خسرو انوشیروان
 سلسله: ساسانی

 سال:۵۰۱ تا ۵7۹ میالدی
فرزند: قباد

تاریخ نویسان  تمامی  گواهی  به  یکم  خسرو  همان  یا  انوشیروان  خسرو 
دادگرترین شاه ایران است که نام او چند سده پس از فروپاشی ساسانیان 
هنوز برای مثال زدن و دادگری بر سر زبان ها بود. او بزرگ ترین پادشاه 

ساسانی است که حقا به او لقب دادگر داده شد.

اطراف  خانه های  از  برخی  مدائن،  ایوان  ساخت  هنگام  در  که  آورده اند 
را از مردم خریده و خراب کردند تا برای ساخت کاخ انوشیروان مکان 
بزرگ تری را فراهم آورند ولی در این بین یکی از صاحبان این خانه ها 
که پیرزنی بود به هیچ وجه حاضر به فروش خانه اش نشد، حتی با وجود 
اینکه ماموران شاه به او پیشنهاد مبلغ بیشتری و حتی چند برابر قیمت 
خانه اش را به وی دادند. ولی پیرزن به هیچ وجه به خواسته آنان تن در 
نداد تا اینکه آگهی به نزد خسرو رسید و چون خسرو از ماجرا آگاهی 
یافت، دستور داد تا پیرزن و خانه را رهاکرده و کاخ را بنا نهند به طوری 
که دیوار کاخ خانه او را در بر نگیرد. تا مجبور به خراب کردن خانه آن 

پیرزن نشوند.

شده  کج   عجیبی  طور  به  آن  از  جایی  در  انوشیروان  کاخ  پس  آن  از 

آن  از  پس  می پیوست.  دیگرش  دیوار  به  دیگر  جایی  در  و 
ماجرا کسی از انوشیروان پرسید که این کژی ایوان چیست؟ 
از  کژی  آن  که:  گفت  او  پاسخ  در  خردمندانه  انوشیروان 

راستی ماست.

 رتبه نخست: کوروش بزرگ
 سلسله: هخامنشی

 سال: ۵3۰ تا 6۰۰ پیش از میالد مسیح
فرزند: کمبوجیه

امپراتوری  بزر گ ترین  از  امپراتور  نخستین  بزرگ  کوروش 
امپراتوری هخامنشیان است. کوروش در زمان  تاریخ یعنی 
و  دوست  که  بود  باگذشت  و  خردمند  چنان  پادشاهیش 
دشمن از او تعریف کرده اند. او نخستین پادشاهی است که 
پس از تصرف دولت های بابل، ماد، لیدی و … دستور کشتن 
مردم و ویران کردن شهرهای مغلوب شده را نداد. او حتی به 
مردم شکست خورده اجازه داد تا در انتخاب کیش خود آزاد 

باشند و هیچ اجباری در پرستیدن خدای خودشان  نکرد.

اقدامات واالی کوروش او را نه تنها در تاریخ ایران بلکه در 
تاریخ کل جهان، بسیار متمایز از دیگر پادشاهان کرده است.
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چه  و  است  چه  عشق  بدانیم  این که  برای  وصف.  نه  است،  وصل  عشق 
نیست، باید عاشق شویم:

ره هچ گویم عشق را شرح و بیان                                                                                     چون هب عشق آیم خجل مانم از آن
تشریف ده عشاق را رپنور کن آافق را                                                    رب زره زن رتیاق را چیزی بده ردویش را

حضرت موالنا
در ۱6 فوریه سالن اسکارپترسون مونترال مراسمی با حضور 8 هنرمند 
ولنتاین،  با  است  مصادف  که  مراسم  این  می شود.  اجرا  استیج  روی  بر 
به موالنا، مولوی و  بلخی معروف  بر جالل الدین محمد  نیز  بزرگداشتی 
عرفانی  مراسم  است.  پارسی  گوی  ایرانی  شاعران  مشهورترین  از  رومی 
کنار  در  تلفیقی  موسیقی  و  سماع(  )رقص  دراویش  حضور  با  همراه 

هنرمندان صاحب نام که گرد هم جمع شده اند. 

پرفورمنس دریچه ای به آسمان یعنی موسیقی جهانی برای قرن بیست و 
یکم و شکستن مرزهای زبانی و فرهنگی

از تمام مرزهای فرهنگی و جغرافیایی می شود به  وقتی موسیقی فراتر 
راحتی از مرزها عبور می کند. در واقع می توان گفت پرفورمنس دریچه ای 
به آسمان به دنبال چیزی برون گرایانه تر است و باید مسیری تازه ای را 

امتحان کند.

آنچه بیشتر ما را می تواند درباره صدای انسان فریفته کند، توانائی آن در 
نمایاندن هر چیزی از طریق قدرت دگرگونی آن است. صدا تنها مجرایی 
برای کلمات نیست، برای ما به مانند رویائی انتزاعی است که در آن همه 
چیز کامال معنا پیدا می کند. درکنار آن رقص عرفانی است که درجه ای 
از عرفان و عشق را بیان می کند، آنجا که کلمات از گفتن آن قاصر است. 

پرفورمنسی که فراتر از تمام مرزهای فرهنگی و جغرافیایی است و تمام 
مرزهای بشری پشت سر گذاشته می شود و صدا خود مانند یک سازی 

است که بیلبورد آن را فراموش نشدنی می کند. 

 Mark ،با هارپ نوازی Sarah Pagé هنرمندان صاحب نامی همچون
و  پرکاشن  نوازنده   Bertil Schulrabe نوازی،  سلو  با   Molner
Shraddha Dan- و Tanya Evanson  دراویشی همچون خانم ها

iel در کنار گروه ایرانی با حضور Showan Tavakol نوازنده کمانچه،  
Behnaz Sohrabi نوازنده رباب و آواز، Amir Amiri نوازنده سنتور 
و با حضور Nirvan Fadaei Moghaddam که صحنه های بصری 

را خلق می کند. 

هنری  و  فرهنگی  عرصه های  در  خود  خودی  به  هریک  که  نوازندگانی 
شناخته شده اند، مراسمی را برایمان به ارمغان می آورند که اگر آن را از 
دست دهیم تنها مشابه آن در شهر قونیه در مراسم بزرگداشت حضرت 

موالنا اجرا می شود. 

مراسمی که در آن تعداد زیادی از غیرایرانیان در شب عشاق از مدت ها 
قبل بلیت های خود را تهیه کرده اند. 

پس هچ باشد عشق؟ ردیای عدم                                                                                                               ردشکسته عقل را آن جا قدم
درباره میعادگاه عاشقان )برنامه چند وجهی هنری 

16 فوریه( بیشتر بدانید: 
عکس(  و  موسیقی  )رقص،  هنر  در  متفاوت  گفتمان  سه  با  برنامه  این 
که  آن جا  انجام می شود،  در سه شکل  مدیتیشن همزمان  یا  مراقبه  و 

مرزهای بشری پشت سر گذاشته می شود. 

از  با رقص سماع )صوفی(: رقص سماع یکی  نماد چرخش کیهانی 
حالت های مراقبه می باشد که رقصنده و بیننده را به شکل عمودی در 
اوج می رساند. هر ذره که می چرخد در مرکز، تولید انرژی خاصی می کند 
که همگام با حرکت کیهانی در کل هستی است و معنی واقعی عشق که 

مرکزیت عالم هستی را معنا می دهد را در خود دارد.

موسیقی برای سماع: آنچه در گوش شنونده از موسیقی موثر بر عرفان 
و  می دارد  دور  الزم  غیر  و  اضافی  شنیدارهای  از  را  او  می شود  شنیده 
موسیقی که برای سماع در نظر گرفته می شود دارای فرم خاصی است 

که به سرمستی رقصنده و رهایی او از تن می انجامد.

تصاویر: با روشی از مدیتیشن ِذن چیده شده است به شکلی که درب ها 
و پنجره های موجود در فضای خشت و گلی قدیمی به مشابه نقاطی برای 
مدیتیشن ِذن در نظر گرفته می شوند و بیننده را به شکل افقی از تصویر 

مخدوش ذهنی آزاد می کنند و به نوعی این گفتمان را تکمیل می کند.

همه چیز از اتم تا کهکشان در حال چرخش است. موالنا اعتقاد دارد تنها 
عشق دلیل این کار است.

سالم درویشان
درویشان در هنگام مراسم سماع ولد به یکدیگر سالم مي کنند. این سالم 
که با نگاه کردن به صورت و چشم هاي همدیگر انجام مي شود به مفهوم 

عشق وصل است، هن وصف.
 مراسمی همزمان با  روز عشاق رد مونترال



تکریم تجلي الهي موجود در هر انسان است.

نماد الف و یک 
الف اولین حرف و در واقع آغاز الفباي فارسي و عربي است. در بخشي از 
مراسم سماع، درویشان دست ها را به صورت ضربدر بر روي سینه قرار 

مي دهند و به شکل حرف الف یا عدد یک در مي آیند.

و  شروع  مي شود؛  تداعي  برایمان  موضوعاتي  “یک”،  مي گوییم  وقتي 
به  را  بودن  واحد  و کمال.  تمام  و  بهترین  و  است  اولین  “یک”  وحدت. 
یادمان مي اندازد و در پي آن خدا را. در تعابیر اسالمي، خدا در معني 
وحدت، هستي مطلق و بي نیازي را تداعي مي کند. “یک” از تمام اعداد 
مجزاست و منبع تمام آن ها نیز هست و از این لحاظ مي تواند نماد خدا 
باشد. عدد “یک” از آنجا که خدا را تداعي مي کند به سمت باال کشیده 
خدا  لفظ  در  باال حتي  به سمت  کشیدگي  این  که  جایي  تا  شده است. 
هم دیده مي شود. اهلل، خدا، برهما، شیوا، کریشنا، God و … یک جور 
کشیدگي حرف »آ« را دارند که در برخي از زبان ها شبیه به همان عدد 
»۱« هم هست.  “یک” به شکل خاص، نماد انساني در وضعیت ایستاده 
است. زیرا انسان یگانه موجودي است که از این ویژگي برخوردار است. 
حتي از نظر برخي از علماي آنتروپلوژي عمودي بودن انسان نسبت به 
ویژگي اندیشه و تعقل، امتیاز مهم تري است که او را از دیگر موجودات 
و جانوران متمایز مي کند. همچنین “یک” شکل، حجم و جهت دارد و 
نمادي است براي مبدا و خود مظهري ندارد. از طرفي “یک” مثل درخت 
و ستون است و درخت و ستون واسطه هاي بین زمین و آسمان هستند.

رقص 
رقص در سماع نمادین است. درویش در سماع قبل از مردن جسم، نفس 
چرخیدن  به  شروع  و  مي کند  باز  را  دست هایش  او  مي میراند.  را  خود 
پایکوبي است و نفس  زبان بي زباني مي گوید که در حال  با  او  مي کند. 
خود را به زیر پایش انداخته است. در هنگام سماع دست راست باالست، 
چنانکه گویي در حال نیایش است. دست چپ به پایین متمایل است. 
زمینند.  و  آسمان  میان  واسطه  و  مردم  و  خدا  میان  واسطه  درویشان 
آن ها از خدا مي گیرند و به آدمیان مي بخشند و چیزي را براي خود نگه 

نمي دارند.

در حروف ابجد عبري، عدد “یک” که همان طور که گفته شد نماد انسان 
است، با حرف N تطابق دارد که نماد مردي است که یک دستش را به 
از  تمثیلي  که  دارد  اشاره  زمین  به  دیگرش  و دست  کرده  بلند  آسمان 

وحدت در هستي است. )شبیه رقص سماع!(

در رقص سماع، درویش پاي چپ خود را بر روي زمین ثابت 
هر  با  او  مي چرخد.  آن  دور  به  راستش  پاي  با  و  مي دارد  نگه 
چرخش و در سکوت، ذکر اهلل را تکرار مي کند و او را مي خواند. 
درویش باید بدون برخورد با دراویش دیگر و بدون برهم زدن 
هماهنگي، همچون سیاره هاي منظومه شمسي به دور خورشید، 

به چرخیدن ادامه دهد.

وظیفه سنگیني بر عهده سرگروه دراویش در هنگام سماع قرار 
دارد. او با قدم زدن در میان دراویش مکان هایي را که آن ها باید 
در آن سماع کنند را نشان مي دهد و مانع بیش از حد نزدیک 
شدن آن ها به هم مي شود و آن ها را در یک نقطه خاص دور 

هم جمع مي کند.

سالم 
چهار  بیانگر  که  مي شود  تشکیل  سالم  چهار  از  سماع  مراسم 
مرحله اي است )شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت( که باید از 
آن ها گذر کرد. در پایان هر سالم دراویش به دسته هاي دو و 
سه و چهار نفري تقسیم مي شوند. با تکیه بر یکدیگر به نقطه 
نماد  تقسیم  این  تعظیم مي کنند.  موالناست،  نماد  مرکزي که 
اتحاد و یکپارچگي است. در طول سه سالم اول، دراویش هم به 
دور خود مي چرخند و هم به دور مکاني که در آن مي رقصند. در 
سالم چهارم آن ها در همان جایي که هستند، مي مانند و فقط 
به دور شیخ مي چرخند. این حرکت به معناي پافشاري بر نقطه 

یگانگي و توحید است.

در بخشي از مراسم سماع، آیه اي با این مضمون قرائت مي شود: 
“مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر طرف رو کني رو به 

سوي خداست. بي گمان خداوند گشایش گر داناست”.

نوازندگان به  پایان مي رسد و تمام دراویش و  به  با دعا  سماع 
دنبال شیخ و پس از تعظیم در مقابل جایگاه، مکان سماع را 

ترک مي کنند.

شنیدن  هنگام  به  حرکت  و  وجد  معنای  در  اصطالحا  سماع 
بی  خود  خود  از  انسان  آن  اثر  بر  که  است  موسیقی  نغمات 
می  شود. سماع نماد و نمود کاری از تکوین کائنات، حیات انسان 
در جهان، جنبش او به خاطر عشق خدا و حرکتش با درک و 
و سماع زنها  مطربان  است.  کامل  انسان  به سوی  بندگی،  فهم 
پس از سالم به شیخ، جای خود را در سماع خانه می  گیرند و 

۱6 فورهی میعادگاه عاشقان و رعافن رد مراسم موالان 
 با حضور رداویش رقصنده
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شیخ افندی وارد سماع خانه می  شود و پس از سالم به مطرب و سماع زنها 
بر روی پوست می  نشیند. ساز اصلی مطرب را نی تشکیل می دهد و در 
اضافه  بر آن  نیز  تنبور  و  قانون  رباب،  امکان سازهای دیگر چون  صورت 

می شود.

مانند  به  دیگر  دنیاي  با  مقایسه  در  جهان  این  موالنا،  تفکرات  اساس  بر 
حبابي در مقابل دریاست. مراسم سماع ولد دقیقا سه سفر را نشان مي دهد 
و این نشانگر سه وجه و روش دریافت معرفت است. درویش در سماع سه 
به  امید رسیدن  به  را  این مسیرها  تمام  و  به دنبال شیخ مي چرخد  دور 
مرحله یقین به خدا طي مي کند. مراسم سماع ولد با عبور شیخ از جلوي 

جایگاه به پایان مي رسد.

چرخش سلطان ولد
چهارمین بخش، چرخش سلطان ولد نام دارد که در آن سماع زنها سه بار 
به همدیگر سالم می  دهند و همراه با یک حرکت دایره ای خود را شروع 
می کنند. سماع  زنی که از طرف راست میدان به مقابل پوست می رسد، 
بدون اینکه پای بر خط استوا بگذارد و پشت بر پوست بکند، بر می  گردد و 
به طرف مقابل می  رود. بدین ترتیب در برابر سماع زن بعدی قرار می گیرد. 
دو درویش که در یک لحظه چشمهایشان به هم می  افتد، بالفاصله به جلو 
تعبیر  “مقابله”  به  آن  از  که  را سالم می  دهند،  یکدیگر  و  خم می شوند 

می شود.

درویش که به نقطه تقاطع در میدان سماع آمده، سرش را خم می کند و 
بدون اینکه پای بر خط بنهد، به حرکتش ادامه می  دهد. در پایان چرخش 
پایان  به  ولدی  “پوست” می  نشیند و چرخش  بر روی  افندی  سوم شیخ 
می  رسد. این چرخش ها که تحت رهبری شیخ انجام می گیرد، نمادی از 
با ضربه هایی،  علم  الیقین، عین  الیقین و حق  الیقین است. قدوم  زن  باشی 
می  شود.  موسیقی شروع  اجرای  و  می  کند  اعالم  را  ولدی  پایان چرخش 
را  بازوهایش  اینکه  ضمن  و  می  آورد  در  تن  از  را  سیاه  خرقه  زن  سماع  
زنها  سماع   می  دهد.  شهادت  خدا  وحدت  به  نمادین  به صورت  می بندد، 
یک به یک پیش شیخ می  آیند و با بوسیدن دست وی، اجازه می  گیرند و 

سماع شروع می  شود.

اسپانسرهای کنسرت بزرگ
 دریچه ای به آسمان 

)Ensemble Kamaan گروه(





چرا موسیقی یاد بگیرید؟
یادگیری موسیقی یک ابزار شگفت انگیز برای کمک به پیشرفت بچه ها 
چالش  به  هوشمندانه  و  جذب کرده  خالقانه   به طرزی  را  آنها  می باشد، 
به  معلم ها  و  دانش آموزان  دیگر  با  قوی  رابطه ای  همین طور  و  می کشد 

 وجود می آورد. 

فواید تحصیل موسیقی 
بر طبق تحقیقات اخیر علوم اعصاب، نشان داده شده است که یادگیری 
این  چگونه  می کند.  کمک  موسیقیدان  خلق  از  بیش  قطعا  موسیقی 
آموزش همگام با شکوفایی ذهن کودکان به آنان کمک می نماید؟ آموزش 
تاثیرات  یافته، راهی به سوی موفقیت است و می تواند  موسیقی ساختار 

مثبتی بر روی ذهن شما داشته باشد. 

فواید آموزش موسیقی-مرور کوتاه واقعیت ها
تحقیقات نشان می دهد که شرکت کردن در کالس های آموزش موسیقی 
به عملکرد و ساختار مغز کمک می کند. همانطورکه ماهیچه هایی که به  
درستی ورزش کرده اند استخوان ها و مفاصل را محافظت می کنند، فشار 
خون را کاهش داده و سطح انرژی را باال می برند، یادگیری موسیقی نیز 
باعث می شود که عملکرد مغز بسیار بهتر گردد و این منفعتی برای تمامی 

سنین است.

تقویت مهارت های یادگیری زبان

افزایش انعطاف پذیری احساسی

تقویت یکدلی و همدلی

تقویت تمرکزکردن بر فاصله توجه

افزایش اعتماد به  نفس   

)RCM( مدرک رویال کنسرواتواری
بهترین برنامه آموزش و ارزیابی موسیقی در دنیا

برنامه  یک  سال،  به مدت ۱3۰   ،)RCM( موسیقی  کنسرواتواری  رویال 
شناخته شده آموزش و ارزیابی موسیقی را از طریق اخذ مدرک موسیقی 

ارائه کرده است. امروزه، اخذ مدرک RCM یکی ازبهترین سیستم های 
آموزش  برنامه،  این  می باشد.  دنیا  سراسر  و  کانادا  در  موسیقی  آموزش 
هنرجویان  برای  پیشرفته  تا  ابتدایی  سطوح  از  را  بین المللی  موسیقی 
خواهند  قادر  هنرجویان  سطحی،  هر  گذراندن  از  پس  می نماید.  آماده 
بود مهارت های خود را افزایش داده و در طول مدت زندگی خود به  طور 

تحسین  برانگیزی مهارت آهنگسازی خود را نیز پرورش  دهند.    

دریافت مدرک RCM یک برنامه متوالی جامع و مؤثر آموزش و ارزیابی 
موسیقی است که از سطح مقدماتی شروع می شود و پس از آن سطوح ۱ 
تا ۱۰ را دنبال می کند و با دیپلم وابسته به رویال کنسرواتواری موسیقی 
کنسرواتواری  رویال  مجوز  دارای  دیپلم  می رسد.  پایان  به   )ARCT(
موسیقی )LRCM( در حال حاضر برای پیانو در دسترس است. هنرجو 
در هر سطحی، با گذراندن امتحان عملی رویال کنسرواتواری موفق به 

دریافت مدرک می گردد. 

فواید مدرک رویال کنسرواتواری
کیفیت باال: رویال کنسرواتواری یک استاندارد شناخته شده بین المللی، 

دقیق و جامعی از آموزش و ارزیابی موسیقی ارائه می دهد.

جامع و وسیع: اخذ مدرک RCM  شامل رپرتواری، مطالعه، آموزش 
مختلف  رشته های  برای  تئوری  و  تکنیک  شنوایی،  مهارت  نت خوانی، 

موسیقی می باشد.

تقویت 
مهارت های 

یادگیری زبان

افزایش 
انعطاف پذیری 

احساسی

تقویت یکدلی 
و همدلی

تقویت تمرکز 
کردن بر فاصله 

توجه

افزایش اعتماد 
به  نفس



ساختار یافته: این برنامه، یک مسیر ساختار یافته واضح و روشن برای 
آموزش موسیقی دقیق و همچنین یک ساختار معنی دار برای به رسمیت  

شناختن دستاوردها و پاداشی به برترین هاست.  

از  سطحی  هر  در  هنرجویان  اجرای  موفقیت:  و  پیشرفت  شناخت 
طریق امتحانات و همچنین جوایز منطقه ای و کشوری شناخته می شود. 
را  پیشرفت خود  و  بگیرند  را جشن  موفقیت خود  هنرجویان می توانند 

دنبال کنند. 

اعتباری  به  عنوان  کنسرواتواری،  رویال  امتحانات  در  موفقیت  اعتبار: 
برای فارغ التحصیلی دوره متوسطه مدرسه در بسیاری از مدارس کانادایی 
و  کالج ها  به  ورود  برای  مهم  اصل  یک  همچنین  و  شده است  شناخته 

همین طور دانشگاه موسیقی می باشد. 

ارزیابی رسمی و معتبر: امتحانات به  طور حرفه ای و هدفمند هستند 
و توسط ممتحن معتبر برای هنرجویان در تمامی سطوح ارائه می شود.

پشتیبانی و حمایت آموزشی: معلم ها پشتیبانی آموزشی را از طریق 
منابع  دیگر  و  منتشرشده  سیالبس های  و  آموزشی  سری  برنامه های 
دریافت  امتحانات  نمونه  و  رسمی  امتحانی  مقاالت  قبیل  از  آکادمیک 
منابع  طریق  از  مداوم  به طور  پیشرفت  حرفه ای  فرصت های  می کنند. 

آنالین و دوره ها نیز قابل دسترس است.   

مناسب و راحت: هنرجویان و معلمان هر دو می توانند به  صورت آنالین 
برای اخذ مدرک بدون نیاز به پرداخت هزینه های مازاد ثبت نام کنند. 

وفق پذیر و مناسب: معلمان همچنین می توانند از روش ها و متدهای 
آموزشی خود نیز برای هنرجویانشان استفاده نمایند. 

لذتی مادام العمر از موسیقی: مهارت هایی که هنرجویان از طریق اخذ 
مدرک RCM دریافت می کنند به آنها مهارت موسیقی و ابزاری می دهد 
که برای لذت بردن از نواختن موسیقی در ادامه زندگی خود به آن نیاز 

دارند.

مهارت  مطالعه،  همچنین  رپرتواری،  شامل  که  آموزشی  برنامه  این 
روی  بر  کلی  به  طور  و  می باشد  تکنیک  و  تئوری  نت خوانی،  شنوایی، 
نواختن  برای  هم  فرصت هایی  البته  و  دارد  تمرکز  کالسیک  موسیقی 
موسیقی جاز، موسیقی محلی و همین طور پاپ ارائه می دهد. آموزش 
کالسیک RCM، قوی ترین بنیان و پایه را برای هنرجویان مهیا می نماید 

تا از آن طریق سفر موسیقی خود را ادامه دهند. 

این برنامه آموزشی نه تنها اجزای ضروری و اساسی آموزش موسیقی را 
تعلیم می دهد، همچنین شور و اشتیاق هنرجویان در موسیقی را افزایش 

داده و بیان هنری آنها را تقویت می کند تا موفقیتشان را جشن بگیرند.

آیا می دانستید؟
با  موسیقی  سواد  پیشرفت  برای  آن  توانایی   به علت   RCM مدرک 
»استاندارد طالیی«  به عنوان  دنیا  کشورهای  بسیاری  در  باال،  استاندارد 

شناخته شده است. 

هر ساله، بیش از 3۰۰۰۰ معلم، بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ هنرجو را تشویق به 
آهنگسازی می کنند. 

توانایی های فکری،  ابزار برای توسعه  برنامه به  عنوان قدرتمندترین  این 
اجتماعی و خالقانه کودکان شناخته شده است. 

با تمرکز بر روی پرورش خالقیت و افزایش اعتماد به نفس، این برنامه به 
هنرجویان کمک می کند تا با سرعت، سطح و استعداد مخصوص به خود 

کار کنند و ادامه دهند.

این برنامه هنرجویان را تشویق می کند و به آنها کمک می کند تا اهداف 
خود را تعیین و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کنند و پس از گذراندن 

هر سطحی حس موفقیت خود را ارزیابی کنند. 
کلیه حقوق ترجمه سری مطالب RCM متعلق به آکادمی ِرمی و 

/https://www.rcmusic.comماهنامه ِرمی می باشد. 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

همه چیز در مورد بیگ  بنگ
محمد بهنام راد

نظریه مه بانگ یا بیگ بنگ توضیحی پیشتاز برای چگونگی 
آغاز جهان است. این نظریه را در ساده ترین حالت می توان 
از یک  این طور توصیف کرد: جهانی که ما می شناسیم 
تکینگی کوچک آغاز شده است و در عرض ۱3.8 میلیارد 
سال گذشته انبساط یافته و حالت امروزی کیهان را به 

خود گرفته است.
امکان  اخترشناسان  به  کنونی  ادوات  و  ابزار  که  آنجا  از 
بازگردند را نمی دهند، بیشتر  اینکه به زمان تولد جهان 
آنچه ما در مورد نظریه مه بانگ می دانیم نتیجه  فرضیات 
و مدل های ریاضیاتی هستند. با این حال، ستاره شناسان 
نام  به  پدیده ای  از طریق  را  انبساط  »پژواک«  می توانند 

تابش زمینه کیهانی ببینند.
بین  در  ساله  ده ها  قدمتی  مه بانگ«  »نظریه  عبارت 
سال  از  آن  عمومی  محبوبیت  اما  دارد  اخترفیزیکدانان 
۲۰۰7 که برنامه کمدی با همین نام از شبکه CBS پخش 
زندگی  داستان  نظر  مورد  برنامه  کرد.  پیدا  ترویج  شد، 
شخصی و کاری چند محقق )شامل یک اخترفیزیکدان( 

را دنبال می کند.
با سرعتی  انبساط کیهانی  در لحظه اول تشکیل جهان، 
بیشتر از سرعت نور رخ داده است. این ایده هیچ خللی در 
نظریه محدودیت سرعت انیشتین وارد نمی کند چرا که 
نور، بیشترین حد سرعت  بیان می دارد سرعت  انیشتین 
هر چیزی است که در کیهان حرکت می کند و این مورد 

شامل انبساط خود کیهان نمی تواند باشد.

لحظه اول و تولد نور
جهان،  آغاز  اول  لحظه  در  ناسا،  تحقیقات  اساس  بر 
فارنهایت  درجه  میلیارد   ۱۰ حدود  در  محیطی  دمای 
شامل  کیهان  بوده است.  سلسیوس(  درجه  میلیارد   ۵.۵(
الکترون ها  نوترون ها،  بنیادین مانند  از ذرات  مجموعه ای 
و پروتون ها بوده است. همان طور که جهان سرد می شد، 

این عناصر دچار تالشی یا ترکیب شدند.
به  قادر  نور  زیرا  بوده است،  رویت  قابل  غیر  اولیه  سوپ 
اظهار  رابطه  این  در  ناسا  نبوده است.  آن  درون  از  عبور 

داشته است:
الکترون های آزاد ممکن است سبب پراکندگی نور )فوتون ها( شده باشند؛ 
همانند پراکندگی نور خورشید در ابرها که توسط قطرات آب رخ می دهد.
اتم های  و  شدند  جمع  هسته  با  آزاد  الکترون های  زمان،  گذشت  با  اما 
تا در زمانی در  اجازه داد  نور  به  این رخداد  آوردند.  به وجود  را  خنثی 

حدود 38۰۰۰۰ سال بعد از مه بانگ شروع به درخشش کند.
نور اولیه که گاهی پس تاب مه بانگ نیز خوانده می شود با بیان صحیح تر، 
بار  اولین  برای  پدیده  این  است.   )CMB( کیهانی  زمینه  تابش  همان 
در سال ۱۹۴8 توسط رالف آلفر و دیگر دانشمندان پیش بینی شد، اما 

یافتنش، آن هم به طور تصادفی، ۲۰ سال دیگر زمان می طلبید.
در ۱۹6۵ آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون، از آزمایشگاه تلفن بل در مورای 
هیل در حال ساخت گیرنده ای رادیویی بودند که مشاهده کردند دمای 
گیرنده بیشتر از حد انتظارشان باال می رود. ابتدا آنها گمان کردند این 
از  پس  حتی  اما  است.  آنها  مدفوع  و  کبوترها  خاطر  به  به هم ریختگی 
پاک کردن گیرنده و کشتن کبوترهایی که می خواستند گیرنده را آشیانه 

خود کنند، همچنان این اتفاق رخ می داد.
در همان زمان، تیمی تحقیقاتی در دانشگاه پرینستون )به رهبری رابرت 
دیک( که سعی در یافتن مدارکی دال بر وجود CMB داشتند؛ دریافتند 
که پنزیاس و ویلسون به طور اتفاقی به این تابش دست یافته اند. هر دو 

تیم مقاله شان را در مجله اخترفیزیک در سال ۱۹6۵ چاپ کردند.

شناسایی سن جهان
از ماموریت ها مشاهده شده است. یکی  تابش زمینه کیهانی در بسیاری 
به  مربوط می شود  این  چنینی  ماموریت های  موارد  از شناخته شده ترین 
در  را  آسمان  که   )COBE( ناسا  کیهانی  زمینه  تابش  کاوشگر  ماهواره 

دهه ۱۹۹۰ رصد می کرد.
مانند:  گذاشتند،   COBE مسیر  در  قدم  دیگری  متعدد  ماموریت های 
آزمایشات بومرنگ BOOMERanG )مشاهدات میلیمتریک پرتوهای 
فراکهکشانی و ژئوفیزیک از طریق بالون(، کاوشگر آنیزوتروپی میکروویو 

ویلکینسون ناسا )WMAP( و ماهواره پالنک آژانس فضایی اروپا.
با  اطالعات  این  شد،  منتشر   ۲۰۱3 سال  در  پالنک  ماهواره  رصدهای 
جزییات بسیار خوبی تابش کیهانی را تصویر کرده و مشخص ساختند 
جهان از آنچه قبال تصور می شد )۱3.7 میلیارد سال( سن بیشتری دارد 

)۱3.8۲ میلیارد سال(.
اما از طرفی نقشه های حاصل موارد مبهم جدیدی را ایجاد کردند، مانند 



اینکه چرا نیمکره جنوبی کمی قرمزتر )گرم تر( از نیمکره شمالی است؟ 
باید  زمینه کیهانی  تابش  بیان می دارد که  مه بانگ  نظریه  در حالی که 

تقریبا مشابه باشد و اهمیتی ندارد از کجا بدان نگریسته شود.
همچنین آزمایشات بر روی تابش زمینه کیهانی سرنخ هایی به دانشمندان 
در مورد ترکیب جهان داده است. محققان گمان می کنند بیشتر کیهان 
قابل  کنونی  و  مرسوم  ابزار  با  که  شده است  ساخته  انرژی ای  و  ماده  از 
شناسایی نیست و عبارات ماده تاریک و انرژی تاریک نیز از همین  جا 
منشاء گرفته اند. تنها ۵ درصد از جهان از موادی مانند سیارات، ستاره ها 

و کهکشان ها تشکیل شده است.
نیز  سریع تر  آن،  موازات  به  بلکه  می کند  پیدا  انبساط  تنها  نه  کیهان 
هیچ  دیگر  که  می رسد  زمانی  که  است  معنا  بدین  مساله  این  می شود. 
نقاط  یا  زمین  از  کهکشان ها،  دیگر  رصد  و  دنبال کردن  به  قادر  کسی 

دیگری در کهکشان خودمان، نخواهد بود.

مجادالت بر سر امواج گرانشی
آنان  شدند،  جهان  آغاز  تماشای  به  قادر  اخترشناسان  که  هنگامی  از 
همچنین به جستجوی مدارکی دال بر انبساط سریع کیهان پرداختند. 
بر طبق نظریات در لحظه اول تشکیل جهان، انبساط کیهانی با سرعتی 
بیشتر از سرعت نور رخ داده است. که البته این ایده هیچ خللی در نظریه 
محدودیت سرعت انیشتین وارد نمی کند چرا که انیشتین بیان می دارد 
سرعت نور، بیشترین حد سرعت هر چیزی است که در کیهان حرکت 

می کند و این مورد شامل انبساط خود کیهان نمی تواند باشد.
از  شواهدی  به  توانسته اند  کردند  اعالم  شناسان  اختر   ،۲۰۱۴ سال  در 
نتیحه  در  قطبش  نوعی  که   B حالت  به  مربوط  کیهانی  زمینه  تابش 
انبساط جهان و تولید امواج گرانشی است، دست یابند. تیم محققین این 
مدارک را به وسیله  تلسکوپی در قطب جنوب به نام »تصویر برداری زمینه  

قطبش فراکهکشانی کیهان« )BICEP2( تهیه کردند.

هاروارد  اخترفیزیک  مرکز  ارشد  محقق  کوواچ  جان 
اسمیتسونین در مارچ ۲۰۱۴ اعالم کرد:

ما بسیار مطمئنیم سیگنالی که دیده ایم واقعی است و در 
آسمان وجود دارد.

در ماه ژوئن، همان تیم تحقیقاتی اعالم کرد یافته هایشان 
ممکن است به واسطه قرارگیری غبار کهکشانی در مسیر 

میدان دیدشان تغییر کرده باشند.
کوواچ در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد:

به  باالیی  اطمینان  ما  نکرده است؛  تغییری  اصلی  نتایج 
ماهواره  از  که  جدیدی  اطالعات  اما  داریم.  نتایجمان 
پالنک به دست آمده است نشان می دهد در مورد غبار، 

پیش بینی های قبلی بسیار کمتر از واقع بوده اند.
نتایج حاصل از رصدهای ماهواره پالنک در ماه سپتامبر 
به صورت آنالین در اختیار قرار گرفت. در ژانویه ۲۰۱۵، 
محققان هر دو تیم که به صورت مشترک کار می کردند 
تایید کردند که بیشتر سیگنال دریافتی از Bicep، اگر 

نگوییم کل آن، تنها غبار ستاره ای بوده است.

و  کهکشانی  تعدد  سریع تر،  انبساط 
ترسیم آغاز

انبساط پیدا می کند بلکه به موازات آن،  کیهان نه تنها 
سریع تر نیز می شود. این مساله بدین معنا است که زمانی 
می رسد که دیگر هیچ کسی قادر به دنبال کردن و رصد 
نقاط دیگری در کهکشان  یا  از زمین  دیگر کهکشان ها، 

خودمان، نخواهد بود.
مانند  به  متعدد  جهان های  »چندجهانی«،  مدل  در 
اولین  در  گرفته اند.  قرار  یکدیگر  کنار  در  حباب هایی 
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با  فضا-زمان  از  متفاوتی  بخش های  تورم،  بزرگ  رخداد 
نرخ هایی متفاوت رشد کردند، که ممکن است منجر به 
ایجاد بخش های متفاوت، جهان های متفاوت و با احتمال 

بالقوه  قوانین متفاوت فیزیک شده باشد.
اخترشناس دانشگاه هاروارد آوی لویب می گوید:

فاصله  ما  از  دوردست  کهکشان های  که  می بینیم  ما 
حال  در  زمان  با  متناسب  آنها  سرعت  اما  می گیرند، 
اندازه کافی صبر کنید،  به  اگر  افزایش است. در نتیجه، 
نهایتا خواهید دید که کهکشانی در دوردست به سرعت 
نور خواهد رسید. معنای این رخداد این است که دیگر 
حتی نور نیز قادر نخواهد بود فاصله  حاصل شده بین ما 
و آن کهکشان را پل بزند و ارتباطی برقرار کند. هنگامی 
بیشتر  سرعتی  با  ما  به  نسبت  نظر  مورد  کهکشان  که 
موجودات  برای  راهی  دیگر  کند،  حرکت  نور  سرعت  از 
فرازمینی در آن کهکشان وجود ندارد که بتوانند از طریق 
آن با ما ارتباط برقرار کنند یا سیگنالی ارسال کنند که 

به ما برسد.
بعضی فیزیکدانان همچنین پیشنهاد می دهند این جهانی 
که ما آن را تجربه می کنیم تنها یکی از تعداد بسیار است. 
آلن گاث فیزیکدان نظری از دانشگاه MIT در کنفرانسی 

مربوط به اکتشاف امواج گرانشی در مارچ ۲۰۱۴ گفت:
سخت است بتوان مدل هایی از انبساط ساخت که منجر 
به چندجهانی نشوند. غیرممکن نیست و در نتیجه من 
فکر می کنم هنوز به انجام تحقیقات بیشتری نیاز است. 
اما بیشتر مدل ها منتج به چندجهانی می شوند و مدارک 
هدایت  سمت  این  به  را  ما  انبساط،  تایید  در  موجود 

می کنند که ایده چندجهانی را جدی بگیریم.
در  است  ممکن  گرفته است؟  شکل  چگونه  می شناسیم  ما  که  جهانی 
ایده حاصل شود  این  مساله،  این  به  نسبت  ما  وآگاهی  نتیجه شناخت 
که مه بانگ اولین دوره انبساطی نبوده است که جهان تجربه کرده است. 
بعضی دانشمندان بر این عقیده اند که ما در کیهانی زندگی می کنیم که 
چرخه های منظم انبساط و فروکش در آن صورت می گیرد و تنها اتفاقی 
که برای ما افتاده است، این است که در یکی از این فازها زندگی می کنیم.
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بیوگرافی توماس ادیسون، 
بزرگ ترین مخترع آمریکایی مشهور به 

جادوگر منلوپارک
توماس ادیسون یکی از مشهورترین نام های دنیای فناوری 
و کارآفرینی است که نام خود را به  عنوان مخترع بسیاری 

از تجهیزات الکتریکی انقالبی، جاودانه کرد.
 ،)Thomas Alva Edison( ادیسون  آلوا  توماس 

عقیده   به  که  بود  آمریکایی  تاجر  و  کارآفرین  مخترع، 
بسیاری از مورخان، لقب بزرگ ترین مخترع تاریخ آمریکا 
در  متعددی  تجهیزات  اختراع  افتخار  او  اوست.  برازنده  
و  صدا  ضبط  جمعی،  ارتباطات  برق،  تولید  زمینه های 
تصاویر محرک را داشت. برخی اختراعات بزرگ او از جمله 
تأثیری  گرامافون، دوربین فیلمبرداری و المپ روشنایی، 

بسیار گسترده در مسیر صنعتی سازی جهان داشته اند.
ادیسون عالوه بر اختراع و کارآفرینی، مدیر قابلی هم بود. 
خود  کارخانه های  در  را  انبوه  تولید  نمونه های  اولین  او 
پیاده سازی کرد و همچنین، اولین مرکز تحقیقات صنعتی 
نیز توسط او تأسیس شده است. تجهیزات آزمایشگاهی او در 
منلوپارک کالیفرنیا، یکی از تاریخ سازترین آزمایشگاه های 
آمریکا بود که بسیاری از اختراعات خود ادیسون در آنجا 
با  را  متعدد  آزمایشگاه های  مدتی  از  پس  او  شد.  نهایی 
همکاری بزرگانی همچون هنری فورد و هاروی فیرستون 
ادیسون  توماس  کرد.   تأسیس  آمریکا  مختلف  نقاط  در 
رکورد جهانی بیشترین تعداد پتنت را نیز با ۱۰۹3 پتنت 

ثبت شده در اختیار دارد.

تولد و تحصیل
توماس ادیسون در ۲۲ بهمن ۱۲۲۵ خورشیدی )۱۱ فوریه  سال ۱8۴7 
میالدی( در میالن اوهایون متولد شد. او هفتمین و آخرین فرزند ساموئل 
همراه  به  در کودکی  او  پدر  بود.  الیوت  متیوز  نانسی  و  ادیسون  اوگدن 
خانواده از نوا اسکوشیا به آمریکا مهاجرت کرده بود. ساموئل در روستایی 
به نام شوزبری در کانادا که بعدا وینا نام گرفت بزرگ شد. او در جوانی 
در یک شورش شرکت کرد و پس از شرکت در نبرد، از کانادا فرار کرد. 
میالن در ایالت اوهایو مقصدی بود که پدر توماس برای خانواده اش در 

آمریکا انتخاب کرد.
توماس تنها چند ماه به مدرسه رفت و پس از آن، مادرش وظیفه  آموزش 
او را بر عهده گرفت. ادیسون بسیاری از آموخته های کودکی خود را از 
کتاب های آر.جی پارکر با نام School of Natural Philosophy و 
 Cooper Union for the Advancement of Science and
Art فراگرفت. ادیسون در کودکی به خاطر دالیل متعدد به کم شنوایی 

نیز مبتال بود.

ساموئل ادیسون در سال ۱۲33 شمسی )۱8۵۴ میالدی( به  عنوان اپراتور 
میشیگان  هوران  پورت  در   Fort Gratiot در  نجار  و  دریایی  فانوس 
استخدام شد. او خانواده  خود از جمله آلوا را به این منطقه برد و در یک 
خانه  مناسب اسکان داد. آلوا در آنجا به مدرسه  عمومی رفت و ۵ سال به 

تحصیل پرداخت. او دانش آموزی کنجکاو و باهوش بود.



ادیسون از کودکی به کم شنوایی مبتال بود
از آنجایی که اکثر آموزش های مدارس شفاهی بود و توماس نیز مشکل 
شنوایی داشت، به  سرعت از مدرسه خسته شد و معلمان نیز او را برای 
ادامه  تحصیل، نامناسب و کم هوش توصیف کردند. او برای جبران کردن 
زمینه های  در  متعدد  کتاب های  خواندن  و  مطالعه  به  مشکالت،  این 
گوناگون روی آورد. البته تحصیل نکردن ادیسون در یک مدرسه  عادی، 
در آن سال های آمریکا امری عادی بود. در دوران جنگ داخلی، میانگین 
زمان تحصیل آمریکایی ها در مدارس، ۴3۴ روز بود که تقریبا برابر با ۲ 

سال تحصیل امروزی است.
ترک تحصیل و اولین اختراعات

توماس ادیسون در سال ۱۲38 شمسی )۱8۵۹ میالدی( مدرسه را ترک 
پورت هوران  و  دیترویت  بین  به  عنوان یک شاگرد در خط آهن  و  کرد 
ارتباط  برای  تلگراف  خطوط  آن،  از  پیش  سال   ۴ شد.  کار  به  مشغول 
و  بود  شده  راه اندازی  سنترال  میشیگان  در  خط آهن  اپراتورهای  میان 
جنگ داخلی نیز به توسعه  هرچه بیشتر خطوط حمل ونقل و همچنین 
ارتباطات کمک کرد. ادیسون از این فرصت استفاده کرد و با یادگیری 
سیستم تلگراف، در سال ۱۲۴۲ خورشیدی )۱863 میالدی( به تکنسین 

این فن آوری جدید ارتباطی، تبدیل شد.
که  بودند  و خط هایی  نقطه  به  صورت  سال ها  آن  در  تلگرافی  پیام های 
زبان  به  بعدا  و خط ها  نقطه  این  می شدند.  باریک حک  کاغذهای  روی 
عادی کدگشایی می شد. در نتیجه، کم شنوایی ادیسون تأثیری روی روند 
کاری اش به  عنوان اپراتور تلگراف نداشت. پس از مدتی،  دریافت کننده های 
پیام های تلگرافی به ابزاری صدادار مجهز شدند که خواندن پیام ها را برای 

اپراتورها آسان تر می کرد.
تا جنوب  غرب  از  مختلف  مناطق  تلگرافی  در سیستم  سال   6 ادیسون 
تجهیزات  صدادارشدن  بود.  کار  به  مشغول  نیوانگلند  و  کانادا  آمریکا، 
از  توماس  البته  کرد.  تبدیل  اپراتوری ضعیف  به  مرور  به  را  او  تلگرافی 
هوش ذاتی خود استفاده کرد تا راهکارهایی برای از بین بردن این نقص و 

بهینه سازی تجهیزات برای کارکردن خودش ارائه دهد.

اولین اختراعات  فعالیت در صنعت تلگراف، زمینه  
را فراهم کرد

تالش های ادیسون برای بهینه سازی تجهیزات تلگراف، سرانجام در سال 
دوسیمه  تلگراف  او، یک  و  داد  نتیجه  میالدی(   ۱86۰( ۱۲3۹ شمسی 
به  صورت  پیام  دو  دریافت  و  ارسال  توانایی  دستگاه،  این  کرد.  اختراع 

پرینتر  به  را  ادیسون دستگاه  بعالوه،  را داشت.  همزمان روی یک کابل 
مجهز کرد تا پیام ها مستقیما روی کاغذ چاپ شوند.  موفقیت این اختراع 
باعث شد تا ادیسون شغل خود در شبکه  تلگراف را رها کرده، زندگی اش 

را به  طور کامل وقف اختراعات کند.
مهاجرت به نیویورک

پوپ،  ال.  فران  با  تا  رفت  نیویورک  به  اختراع  اولین  از  پس  ادیسون 
منظور  به   آنها،  همکاری  کند.  همکاری  برق  نیروی  متخصص  یک 
  Edison نام  با  آنها  از  بود که یکی  به پرینتر  تلگراف های مجهز  تولید 
universal Stock Printer معرفی شد. ادیسون سال های بعد را نیز 
به فعالیت جدی در صنعت تلگراف اختصاص داد. او در خالل سال های 
در  جدیت  با  میالدی(   ۱87۵ تا   ۱87۰( خورشیدی   ۱۲۵۴ تا   ۱۲۴۹
پروژه های مشترک مرتبط با این صنعت فعالیت کرد. در آن زمان، انحصار 

صنعت تلگراف در آمریکا، در اختیار شرکت وسترن یونیون بود.
شرکت های  به  را  اختراعاتش  که  بود  مستقل  کارآفرین  یک  ادیسون 
مختلف می فروخت. او با رقبای وسترن یونیون همکاری می کرد و یکی از 
پروژه های اصلی اش، تلگراف اتوماتیک بود که با ترکیب برق و شیمی کار 
می کرد. اگرچه این اختراع موفقیت چندانی را در بازار نصیب ادیسون و 

شرکا نکرد، اما او در خالل ساخت این دستگاه، با علم شیمی آشناتر شد.
بعدی  اختراعات  برای  را  زمینه   آن،  پایه های  اصول  و  با شیمی  آشنایی 
از جمله خودکار برقی و دستگاه تکثیر فراهم کرد. در  توماس ادیسون 
بعدی  سال های  در  گرامافون  اختراع  به  منجر  تحقیقات  همین  نهایت، 

شدند.
یکی از اختراعات بحث برانگیز ادیسون، تلگراف با قابلیت ارسال و دریافت 
با هدف فروش به وسترن یونیون طراحی  او این اختراع را  ۴ پیام بود. 
کرد اما جی گولد از بزرگان صنعت ریلی و وال استریت در آن زمان، در 
آذر سال ۱۲۵3 )دسامبر سال ۱87۴( با پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار دالر 
پول نقد، سهام و اوراق قرضه به ادیسون، این اختراع را تصاحب کرد. این 

هزینه، تا آن زمان گران ترین پرداخت در ازای یک اختراع بود.
منلو پارک

به  اما  داشت  باالیی  استعداد  مشتری  و جذب  قرارداد  عقد  در  ادیسون 
همان اندازه در خرج کردن درآمدش ناشی بود. در واقع سرعت خرج کردن 
در سال ۱۲۵۰  او  بود.  بیشتر  بسیار  درآمدش  از سرعت کسب  توماس 
استیلول  مری  نام  با  ساله   ۱6 دختری  با  میالدی(   ۱87۱( خورشیدی 



خاطر  به   میالدی(   ۱87۵( شمسی   ۱۲۵۴ سال  در  آنها  کرد.  ازدواج 
معیشتی  مشکالت  با  کسب وکار،  و  زندگی  هزینه های  در  بی تجربگی 

متعددی روبرو شدند.
منلوپارک  در  ادیسون  بزرگ  اختراعات  پایه های 

شکل گرفتند
ادیسون برای کاهش هزینه ها و همچنین طمع برای خرج کردن پول، در 
پاییز ۱۲۵۴ )پایان سال ۱87۵( پدرش را به منلوپارک نیوجرسی دعوت 
کرد تا به کمک یکدیگر، یک آزمایشگاه در این منطقه تأسیس کنند. خود 
ادیسون نیز در سال ۱۲۵۵ شمسی )۱876 میالدی( به آنجا نقل مکان 

کرد. دو دستیار حرفه ای در ساخت و توسعه  این آزمایشگاه و کارگاه با 
خورشیدی   ۱۲۲۵ متولد  بچلر  چارلز  کردند.  همکاری  ادیسون  خانواده  
)۱8۴6 میالدی( شهر منچستر و یک مهندس مکانیک و ساخت تولید 
وظیفه   که  بود  کروزی  جان  سوئیس  اهل  مهندس  دیگر،  دستیار  بود. 

نقشه کشی و طراحی ماشین آالت را بر عهده داشت.
اجرا  به  خوبی  را  او  بود که طرح های  ادیسون  فعال  بچلر دستیار بسیار 
همچون  پروژه هایی  در  و  بود  خود  استاد  کنار  در  همیشه  او  می کرد. 
گرامافون و تلفن نیز وظیفه  انجام کارهای مرتبط با شنوایی را به جای 

ادیسون بر عهده داشت.
آن سپری  آزمایشگاه های  و  پارک  منلو  در  را  روز  اکثر ساعات  ادیسون 
می کرد. او در یکی از آزمایش ها در بررسی کابل های زیر آبی برای تلگراف 
اتوماتیک، متوجه تغییرات مقاومت الکتریکی کربن بر اثر فشار وارده شد. 
این کشف، یکی از دستاوردهای بزرگ تئوری او در تحقیقات بود که در 
نتیجه  آن، یک رله  فشاری با استفاده از کربن تولید کرد. این رله به  جای 
جریان  تنظیم  برای  ادیسون،  مختلف  تجهیزات  در  معمولی  آهنرباهای 

الکتریکی استفاده شد.
بل  گراهام  به سود  تلفن،  پتنت  ثبت  بر سر  رقابت 

پایان یافت
پیش  تلفن  اختراع  به  سمت  فشاری،  رله   روی  ادیسون  تحقیقات  ادامه  
می رفت اما الکساندر گراهام بل پیش از او و همکارانش، این دستگاه را به 
نام خود ثبت کرد. به  هرحال توماس باز هم تحقیقات روی این رله  کربنی 
را ادامه داد و تجهیزی با کربن تولید کرد که هنوز در گوشی های تلفن و 

میکروفن ها استفاده می شود.

اختراع گرامافون
بسیاری از اختراعات ادیسون، در پاسخ به نیازهای بازار طراحی و ساخته 
شدند. البته شانس و اقبال و قرارگرفتن در زمان و مکان مناسب نیز در 
برخی اختراعات به کمک این دانشمند آمد. باید گفت که اخالقیات خود 
او برای امتحان کردن پدیده های جدید نیز در این موفقیت ها نقش داشت. 
وقتی اتفاقی خارج از انتظار در مسیر توسعه  یکی از اختراعات رخ می داد، 
ادیسون با آغوش باز از تغییر در مسیر تحقیقات و پرداختن به موضوع 

جدید،  استقبال می کرد.
تا  باعث شد  مشهور  اتفاق های  همان  از  یکی   ،)۱877( در سال ۱۲۵6 
بزرگ ترین اختراع ادیسون یعنی گرامافون متولد شود. تلفن در آن زمان 
به  عنوان نوعی تلگراف صوتی شناخته می شد. ادیسون تالش می کرد تا 
این دستگاه را برای بهبود ارتباطات تلگرافی توسعه دهد و به  نوعی آن را 
با تلگراف اتوماتیک خود ترکیب کند. به  هرحال او تحقیقات دانشمندانی 
همچون لئون اسکات فرانسوی را ادامه داد تا امواج صوتی و تصویر آنها 

را بهتر درک کند.
یک  اتصال  با  که  بود  گذاشته  این  بر  را  خود  تحقیقات  فرض  ادیسون 
قطعه  نوک تیز به گیرنده  صوتی و حک کردن لرزش های آن روی کاغذ 
ادامه دار، می توان تصویری از صوت ارسال شده ترسیم کرد. او در نهایت با 
پیشرفت این تحقیقات و جایگزینی کاغذ با صفحه  قلع اندود شده، توانست 
گرامافون را معرفی کند. پس از این موفقیت، واکنش های گوناگونی به 
اختراع ادیسون شد و او به شهرتی جهانی دست یافت. البته تبدیل شدن 
سال   ۱۰ عمومی،  تجهیز  یک  به  آزمایشگاهی  وسیله ای  از  اختراع  این 

زمان نیاز داشت.
المپ رشته ای

یکی دیگر از نتایج تحقیقات ادیسون روی کربن و ارتباط آن با الکتریسیته، 
پس از گذشت مدت کوتاهی از موفقیت گرامافون، پدیدار شد. داستان 
در  بوده است.  ادیسون  دیگر  تحقیقات  در  تصادف  نوعی  نیز  اختراع  این 
اندازه گیری  برای  دانشمند  سال ۱۲۵7 شمسی )۱878 میالدی(، چند 
تغییرات دمایی ایجادشده بر اثر کسوف، نیاز به یک تجهیز اندازه گیری 
بسیار دقیق داشتند. آنها برای این منظور به ادیسون مراجعه کردند و او 
 Micro( هم با استفاده از همان اختراع کربنی خود، یک اندازه گیر اشعه

Tasimeter( برای آنها طراحی کرد.

در آن سال ها، تالش برای استفاده از نور ساطع شده از قوس های الکتریکی 
در دنیای فناوری به اوج خود رسیده بود. ادیسون و همراهانش با توجه 
به اختراع بعدی به فکر ساخت چراغی شبیه به چراغ های گازی افتادند. 
چالش اصلی این بود که ماده  مصرفی این چراغ بر اثر عبور جریان شدید 

الکتریسیته مصرف نشود )نسوزد(.



جی پی مورگان و وندربیلتس، اولین سرمایه گذاران شرکت های ادیسون 
بودند

نظر  در  را  مایکروتاسیمیتر  کارگیری  به   باال،  چالش  حل  برای  ادیسون 
گرفت تا جریان واردشده به المپ را کنترل کند. او با تکیه بر فرضیات 
خود با قدرت اعالم کرد که توانایی ساخت المپی الکتریکی دارای امنیت، 
پایداری و هزینه   پایین را دارد. ساخت چنین المپی، برای ۵۰ سال بحث 
موفقیت های  اما  بود؛  مخترعان  شکست خورده   پروژه های  جزو  و  اصلی 
قبلی ادیسون باعث شد تا ادعایش برای ساخت المپ، جدی گرفته شود.
موفقیت های قبلی و شهرت ادیسون باعث شد تا گروهی از بزرگان دنیای 
بر 3۰  بالغ  سرمایه گذاری مانند جی پی مورگانو و ندربیلتس سرمایه ای 
هزار دالر برای تحقیق و توسعه   این اختراع جدید و تأسیس شرکت تولید 

المپ ادیسون اختصاص دهند.
ادیسون در اولین طرح خود برای استفاده از المپ های الکتریکی، مدار 
موازی را پیشنهاد داد. در نتیجه  استفاده از این مدار، در صورت سوختن 
نمی شد.  اختالل  دچار  آنها  بقیه   عملکرد  الکتریکی،  المپ های  از  یکی 
برخی محققان معتقد بودند این مدار پایداری الزم را نخواهد داشت اما 
اشکال آنها، استفاده از المپ های با مقاومت پایین در مدار موازی بود. به 
 هرحال ادیسون به این نتیجه رسید که باید المپی با مقاومت باال تولید 

شود و تحقیقات خود را روی این موضوع متمرکز کرد.
او  بود.  پروژه  این  در  ادیسون  دستیارهای  از  یکی  اپتون  فرانسیس 
سال  در  اپتون  بود.  پرینستون  دانشگاه  از  علوم  رشته   فارغ التحصیل 
۱۲۵7 )۱878( به آزمایشگاه ادیسون ملحق شد و تخصص مورد نیاز در 
زمینه های نظری و ریاضیاتی را به تیم منتقل کرد. خود ادیسون چنین 
بود.  نظری  بحث های  در  او  مکمل  نوعی  به   اپتون  و  نداشت  تخصصی 
ادیسون در جایی گفته بود که در زمان تحقیق روی المپ های رشته ای، 
حتی با قانون اهم نیز آشنا نبوده است. در واقع او بیشتر، فردی تجربه گرا 
نتایج خود را  اوقات توانایی توضیح روش رسیدن به  بود و حتی برخی 

نیز نداشت.
سال  تابستان  در  آنها  تا  شد  باعث  اپتون  و  ادیسون  مشترک  تحقیقات 
۱۲۵8 خورشیدی )۱87۹ میالدی( یک مولد الکتریکی )ژنراتور( تولید 
کنند. این سیستم کمی از شکست های ادیسون در ساخت المپ رشته ای 
را پوشش داد و او ابتدا به  جای معرفی المپ، سیستم توزیع نیروی برق 
او و تیمش چند ماه بعد توانستند المپی تقریبا پایدار  را پیشنهاد داد. 
ماده،  این  باالی  قیمت  البته  بسازند.  پالتینیوم  رشته های  از  استفاده  با 

کاربردی بودن طرح ادیسون را با چالش روبرو می کرد.
به  هرحال تحقیقات ادامه پیدا کرد و با تمرکز روی ایجاد خال در المپ های 
رشته ای، ادیسون و تیمش در تابستان ۱۲۵۹ )۱88۰( توانستند فیبرهای 
بامبو با پوشش کربن را به  عنوان ماده  پایدار برای رشته های المپ معرفی 
روشنایی المپ های  از سیستم  کامل  به  صورت  که  مکانی  اولین  کنند. 
ادیسون استفاده کرد، شرکت چاپ Hinds and Ketcham بود. این 
پروژه در سال ۱۲6۰ شمسی )۱88۱ میالدی( و در نیویورک، اجرا شد.

قراردادهای  اکثر  پایدار،  رشته ای  المپ های  تولید  در  موفقیت  از  پس 
ادیسون و تیمش مربوط به پیاده سازی سیستم های توزیع برق بود. آنها 
در مناطق مختلف از کریستال پاالس تا لندن و منهتن، پروژه  برق رسانی 
را اجرا کردند. پیاده سازی سیستم ها به سرعت در مکان های مختلفی اعم 
از رستوران ها و سالن های تئاتر انجام می شد و شهرت ادیسون به  عنوان 

بزرگ ترین مخترع جهان، روز به روز افزایش می یافت.
برق،  منطقه ای  توزیع  و  رشته ای  المپ  ساخت 

شهرت ادیسون را جهانی کرد
در مسیر ساخت المپ رشته ای ادیسون، یک کشف بزرگ دیگر نیز اتفاق 
توسط جی.جی  الکترون  نهایی  به کشف  منجر  بعد،  که ۱۵ سال  افتاد 
تامسون شد. در سال ۱۲6۰ شمسی )۱88۱ میالدی(، ویلیام جی. همر 
یکی از متخصصان منلوپارک و مسئول آزمایش حباب  المپ ها متوجه 
شد که یک نور آبی رنگ در اطراف قطب مثبت المپ ایجاد می شود. در 
بخش منفی نیز سیم و حباب المپ ها کمی سیاه می شدند. این اثر در آن 
زمان به  عنوان سایه  شبح همر شناخته شده و پس از ثبت پتنت المپ 
نیز لقب اثر ادیسون برای آن انتخاب شد. در نهایت بررسی این اثر بود که 

کشف الکترون و ورود به دنیای الکترونیک را به همراه داشت.
به  را  خود  تحقیقات  منهتن،  برق رسانی  پروژه   شروع  از  پس  ادیسون 
نیویورک منتقل کرد و منلوپارک نیز تنها به  عنوان یک خانه  تابستانی 
استفاده می شد. همسر او در سال ۱۲63  )۱88۴( دچار بیماری سختی 

شد و از دنیا رفت.
آزمایشگاه ادیسون

ادیسون در بهمن ۱۲6۴ )فوریه  سال ۱886( با دختری ۲۰ ساله به نام 
مینا میلر ازدواج کرد. توماس در آن زمان 3 فرزند داشت و پس از ازدواج، 
آزمایشگاه  و  کرده، خانه  نیوجرسی خریداری  اورنج  در وست  را  زمینی 
جدید خود را در آنجا تأسیس کرد. ادیسون قصد داشت آزمایشگاه جدید 

را به مجهزترین مرکز تحقیقات صنعتی جهان تبدیل کند.
آزمایشگاه جدید ادیسون زادگاه محصوالت متنوعی همچون گرامافون، 
صنعت فیلمبرداری و باتری های آلکاالین بود. توماس در این مرکز جدید 
زمان زیادی را به مدیریت کارهای خود می گذراند و کم کم از یک مخترع، 



انبوه المپ های  تولید  بود.  تبدیل شده  مدیر کسب وکار  و  تاجر  یک  به 
دانشگاهی اش  نیروهای  عهده   بر  را  او  تحقیقات  گرامافون،  و  رشته ای 

گذاشته بود.
ادیسون در کنار تمام فعالیت های گفته شده، ۱۰ سال از انرژی خود را 
روی یک پروژه  پرریسک برای ساخت یک تجهیز استخراج معدن متمرکز 

کرد که به  نوعی بزرگ ترین بحران زندگی کاری او شد.
جدید،  آزمایشگاه  بزرگ  دستاورد  اولین  شد،  گفته  که  همان طور 
تجاری سازی گرامافون نام داشت. این نسخه، به  نوعی بهبودیافته  اختراع 
ادیسون بود و در آن به  جای ورقه های قلع اندودشده از مقوای واکس زده 
استفاده شد. ۲ سال بعد، جادوگر منلوپارک ادعا کرد که گرامافون را به 

محصولی بی نقص تبدیل کرده است. البته ادعای او صحیح نبود.

نهایی سازی گرامافون و آماده شدن آن برای استفاده  عموم، تا پایان دهه  
۱۲7۰ شمسی )۱8۹۰ میالدی( به طول انجامید. پیش از آن، ادیسون 
تجهیزات تولید و ضبط صدا را در کنار آزمایشگاه خود تأسیس کرد. در 
به محصولی  و  این دستگاه حل  تمامی مشکالت مکانیکی  بود که  آنجا 

سودده تبدیل شد.
صنعت فیلمبرداری

با  که  بود  این  فکر  به  گرامافون،  پروژه   روی  کارکردن  کنار  در  ادیسون 
ترکیب کردن آن با دستگاهی به نام  Zeotrope ، آن را بیش از پیش 
بین مردم محبوب کند. این دستگاه، تصاویر ثبت شده پشت سر هم را به 
تصویری تقریبا متحرک تبدیل می کرد. بررسی و اجرای این پروژه   جدید 
بر عهده   ویلیام کی.ال دیکسون بود. دیکسون یکی از کارمندان ادیسون و 

عالقه مند به تصویربرداری بود.

بررسی طرح های  از  دیکسون پس  و  ادیسون   ،)۱888( در سال ۱۲67 
بودند،  متحرک  تصاویر  ضبط  صدد  در  که  اروپایی  عکاسان  از  بسیاری 
موفق شدند یک نمونه دوربین کاربردی به همراه دستگاهی برای تماشای 
 Kinetoscope و Kinetograph فیلم ها، بسازند. نام این دستگاه ها

بود.
از  هماهنگ کردن صدا و تصویربسیار دشوار بود و 

مسیر تولید فیلم ها حذف شد
در آن زمان، هماهنگ کردن و اتصال صدا به فیلم، کاری بسیار دشوار و 
وقت گیر بود. به همین دلیل، ساخت فیلم های دارای صدا کنار گذاشته 

شده، پدیده ای به  نام فیلم صامت متولد شد. ادیسون، اولین فیلم تاریخ 
را در آزمایشگاه خود با نام Black Maria در سال ۱۲7۲ خورشیدی 
)۱8۹3 میالدی( تولید کرد. کینتوسکوپ هم سال بعد با موفقیت معرفی 
شد. این دستگاه یک سوراخ داشت و تنها یک نفر می توانست فیلم را از 

آن تماشا کند.
صفحات  به  تصویر  انتقال  برای  سیستم هایی  ادیسون،  رقیب  مخترعان 
نمایش ساختند و کسب وکار کینتوسکوپ را با چالش روبرو کردند. در 
نتیجه، ادیسون یک پروژکتور را از توماس آرمات خریداری کرد و برای 
رونمایی از سیستم جدید، یک آگهی عمومی چاپ کرد. او این سیستم 

نمایش جدید را با نام Vitascope، آخرین اعجاز ادیسون معرفی کرد.
باتری های آلکاالین

یکی دیگر از نتایج تحقیقات روی گرامافون، باتری های قلیایی یا آلکاالین 
بود. ادیسون این باتری ها را برای تأمین انرژی گرامافون تولید کرد؛ چرا 
که در آن زمان بسیاری از خانه ها هنوز برق نداشتند. البته ۲۰ سال زمان 
نیاز بود تا تمام چالش ها و دشواری های تولید باتری های کاربردی برطرف 
شود. ادیسون در سال ۱۲88 )۱۹۰۹( به تأمین کننده  اصلی باتری برای 

زیردریایی ها و ماشین های برقی تبدیل شد.
یک  حتی  باتری،  تولید  در  موفقیت  کسب  از  پس  گرامافون  مخترع 
کارخانه  تولید خودروی برقی نیز تأسیس کرد. در سال ۱۲۹۰ شمسی 
)۱۹۱۲ میالدی(، هنری فورد که یکی از طرفداران اصلی ادیسون بود، 
از او درخواست کرد تا یک باتری برای استارت خودرو طراحی کند. او 
این  داشت.  نیاز  خود   T مدل  خودروی  در  استفاده  برای  را  باتری  این 
همکاری، شروع دوستی طوالنی مدت این دو آمریکایی بزرگ بود. ارتباط 
آنها تا جایی پیش رفت که فورد در اکتبر سال ۱3۰8 خورشیدی )۱۹۲۹ 
میالدی( جشنی به مناسبت سالگرد ۵۰ سالگی ساخت المپ رشته ای 
برگزار کرد. این جشن، یک تحسین جهانی از دستاوردهای ادیسون در 

دنیای فناوری بود.
دستگاه استخراج معدن

اغلب یافته ها و اختراعات ادیسون در حوزه  برق و ارتباطات بوده اند؛ اما 
در پایان دهه  ۱۲6۰ )۱88۰( و ابتدای ۱۲7۰ )۱8۹۰(، او زمان زیادی را 
روی طراحی و تولید یک دستگاه  استخراج معدن گذاشت. این دستگاه 
کند.  آسان  را  معدنی  سنگ های  تجزیه   آهنربایی،  سیستم  با  بود  قرار 
ادیسون پیش از این و در خالل تالش برای استفاده از پالتینیوم در المپ 

رشته ای، روی پروژه  تجزیه  سنگ های معدنی کار کرده بود.
دستگاه ادیسون قرار بود پالتینیوم را از سنگ های معدنی فلزی استخراج 
کند. در دهه  ۱۲6۰ شمسی )۱88۰ میالدی(، قیمت سنگ آنها به مقدار 
قابل توجهی افزایش پیدا کرد. اگر دستگاه جدید می توانست آهن را از 
سنگ های با کیفیت پایین استخراج کند، بسیاری از معادن نیمه تعطیل 
بار دیگر به چرخه  استخراج باز می گشتند. ادیسون ۱۴۵ معدن قدیمی 
را خریداری و مرکز تحقیقاتی اصلی خود را نیز در معدن Ogden در 

نزدیکی نیوجرسی تأسیس کرد.



برای  تالش  در  ادیسون،  مالی  شکست  بزرگ ترین 
ساخت این دستگاه شکل گرفت

ساخت  مهندسی  چالش های  نتوانست  هیچ گاه   Thomas Edison
با کاهش قیمت سنگ آهن در میانه های دهه   این دستگاه را حل کند. 
۱۲7۰ )۱8۹۰(، پروژه  او دیگر صرفه  اقتصادی نیز نداشت. به  همین دلیل 
ادیسون پروژه را به  نوعی تعطیل کرد. گفته شده که ایده های او در این 

پروژه بعدا به روش های بهینه برای ساخت سیمان منجر شده اند.
او تا آن زمان مقدار زیادی از سهام خود در شرکت جنرال الکتریک را 
فروخته بود و تنها بخش کوچکی از آن را در اختیار داشت. این پروژه 
باعث شده بود تا عالوه بر فروش سهام به قیمت بسیار پایین، او از دنیای 

الکتریسیته و روشنایی نیز تاحدودی دور شود.
به  هرحال این شکست ها، هیچ گاه طمع ادیسون برای نوآوری و اختراع را 
خاموش نکردند. اگرچه آخرین تحقیقات او موفقیت هایی قابل مقایسه با 
اختراعات اولیه نداشتند، اما تا دهه  8۰ زندگی باز هم به تحقیق و مطالعه 

می پرداخت.
دولت آمریکا در خالل جنگ جهانی اول از ادیسون درخواست کرد تا در 
تیم مشاوره  نیروی دریایی فعالیت کند. این هیئت، اختراعات ارائه شده به 
ارتش آمریکا را آزمایش و بررسی می کرد. ادیسون در پروژه های متعدد 
اسلحه ها  مکان یابی  تکنیک های  و  زیردریایی  آشکارسازهای  همچون 
دفاعی  پروژه های  در  تنها  که  کرد  اعالم  مدتی  از  پس  او  کرد.  فعالیت 
همکاری خواهد کرد و تا پایان عمر نیز، نقش نداشتن در ساخت اسلحه 

را جزو افتخارات خود می دانست.
جوایز و افتخارات

نشان  میالدی(   ۱88۱( شمسی   ۱۲6۰ سال  در  فرانسه  رئیس جمهور 
لژیون دونور را به توماس ادیسون اهداء کرد. در سال ۱۲66 )۱887(، 
مدال ماتئوچی و پس از آن در سال ۱۲6۹ )۱8۹۰(، عضویت در انجمن 
و  اسکات  جان  مدال  شد.  اهداء  دانشمند  این  به  سوئد  علوم  سلطنتی 
مدال ادوارد النگسترث در سال ۱۲68 )۱88۹(، از دیگر جوایز مخترع 

آمریکایی در قرن ۱۹ میالدی بود.
ثبت  ادیسون  به  نام  نیوجرسی،  ایالت  در  شهری 

شده است
مدال آمریکایی جان فریتز در سال ۱۲87 )۱۹۰8( به ادیسون اهداء شد. 
او در سال ۱۲۹۴ )۱۹۱۵( نیز از طرف مؤسسه  فرانکلین، مدال اختصاصی 
در سال ۱۲۹۹  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  کرد.  دریافت  را  فرانکلین 

)۱۹۲۰(، نشان خدمات برجسته  خود را به ادیسون اهداء کرد. 3 سال 
بعد، جایزه  اختصاصی ادیسون در انجمن مهندسان برق آمریکا طراحی 
شد و توماس، اولین دریافت کننده  آن شد. مدال طالی کنگره و عضویت 

در آکادمی ملی علوم، از افتخارات دیگر ادیسون در آمریکا هستند.
ایاالت متحده  آمریکا، از سال ۱36۲ )۱۹83(، روز ۲۲ بهمن )۱۱ فوریه( 
نام گذاری کرده است.  به  عنوان روز مخترع  را  ادیسون  تولد  تاریخ  یعنی 
مجله  الیف، در ویژه نامه ای در سال ۱37۱ )۱۹۹7(، ادیسون را در صدر 

فهرست ۱۰۰ فرد تأثیرگذار در ۱۰۰۰ سال گذشته قرار داد.
یادگارهای توماس ادیسون

ثبت  ادیسون  نام  به  جهان  نقاط  دیگر  و  آمریکا  در  بسیاری  مکان های 
شده اند. شهر ادیسون در نیوجرسی و دانشگاه ایالتی توماس ادیسون، از 
مشهورترین این مکان ها هستند. دبیرستان ها و دانشکده های متعددی نیز 
در آمریکا به نام این دانشمند بزرگ ثبت شده اند. شهر آلوا در فورت میرز 

نیز از نام میانی این دانشمند استفاده کرده است.
پدر اسطوره  فوتبال یعنی پله، فرزندش را به احترام این مخترع آمریکایی 
ایسون نام گذاشت که به  صورت تصادفی در اسناد ثبتی Edison نوشته 
شد. سه پل در آمریکا نیز به نام ادیسون نام   گذاری شده اند. این پل ها در 

نیوجرسی، فلوریدا و اوهایو قرار دارند.
در  زندگی اش  محل  در  ادیسون،  توماس  تاریخی  یادگار  بزرگ ترین 
 Edison National Historic نام  به  منطقه  این  دارد.  قرار  گلنمونت 
Site شناخته می شود. در شهر ادیسون نیوجرسی نیز یک برج یادگار و 
موزه به نام این مخترع ساخته شده است. حتی در شهر بیمونت تگزاس 
که ادیسون هیچ سفری به آنجا نداشته است، یک موزه به نام او قرار دارد.
از قدیمی ترین یادگارهای ادیسون  الکتریک، یکی  شرکت بزرگ جنرال 
شد.  تأسیس  هیوستون  توماس  با  او  شرکت  ادغام  از  پس  که  است 
 Commonwealth Edison ،Edison شرکت های بزرگ دیگر همچون
International ،Detroit Edison  و بسیاری شرکت های دیگر نیز نام 

این کارآفرین بزرگ آمریکایی را یدک می کشند.
www.zoomit.ir/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

25 حقیقت جالب که در مورد روز 
ولنتاین نمی دانستید 

۱.  هر سال در روز ولنتاین، در شهر ایتالیایی ورونا، 
عاشقان رومئو و ژولیت شکسپیر که در آنجا زندگی 
ژولیت  به  خطاب   نامه   ۱۰۰۰ حدود  می کنند، 

می فرستند.
۲. ۲۲۰۰۰۰ میانگین تعداد پیشنهاد ازدواج در روز 

ولنتاین در هر سال است.
را  ولنتاین  روز  کارت های  بیش ترین  معلمان   .3
همسران،  مادران،  بچه ها،  سپس  می کنند،  دریافت 

معشوق ها و حیوانات خانگی.
۴. زنان تقریبا 8۵ درصد از تمام هدایا را در این روز 

تعطیل خریداری می کنند.
۵. در ایاالت متحده در این روز ۱8۹ میلیون ساقه 

گل رز به فروش می رسد.

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

7. رز قرمز، گل مورد عالقه ونوس، الهه رومی عشق است.
8. بیش از ۵۰ درصد از کارت های روز ولنتاین در شش روز قبل 
از تعطیالت خریداری می شود، که روز سرخوشی تنبل ها می شود.

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

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

۱۱. 73 درصد ازخریداران گل در این روز، مرد و فقط ۲7 درصد 
آنها زن هستند.

۱۲. بیش از 3۵ میلیون جعبه  شکل قلب شکالت فروخته می شود.
۱3. ریچارد کادبوری اولین جعبه شکالت مخصوص این روز را در 



اواخر دهه ۱8۰۰ تولید کرد.
۱۴. پزشکان دهه های آخر ۱8۰۰ معموال به بیماران خود توصیه 
می کردند تا برای آرام کردن غم ناشی از عشق از دست رفته شکالت 

بخورند.
۱۵. در سال ۱۵37 هنری هفتم پادشاه انگلستان ۱۴ فوریه را رسماً 

روز تعطیل ولنتاین اعالم کرد.
۱6. در قرون وسطی، مردان و زنان جوان، نام هایی )که روی برگه ها 
نوشته می شد( را از درون کاسه ای بیرون می آوردند تا ببینند که 
ولنتاین آنها چه کسانی است. آنها این نام را تا یک هفته بر روی 
آستین خود سنجاق می کردند تا همه آنها را ببینند. این امر، منشاء 
پیدایش اصطالح »پوشیدن قلب روی آستین« )به معنی نشان دادن 

احساسات( بود.
غریب  و  عجیب  غذاهای  روز  این  در  وسطی  قرون  دختران   .۱7

می خوردند تا باعث شود همسر آینده خود را در خواب ببینند.
وسطی  قرون  در  بوسیدن  با   X نماد  که  معتقدند  بسیاری   .۱8
مترادف شد. افرادی که قادر نبودند تا اسم خودشان را بنویسند در 
مقابل شاهد با X امضا می کردند. سپس آن X را برای نشان دادن 

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

البته آن بیشتر درباره یادکردن دوستان است تا معشوق ها.
برای  این روز تعطیل  برای روز ولنتاین،  ۲۰. به عنوان جایگزینی 
افراد مجرد برای جشن گرفتن و یا تسلی دادن به وضعیت مجردیشان 

است.
۲۱. اگر مجرد هستید، ناامید نباشید. چون می توانید به جای روز 

ولنتاین، روز آگاهی مجردی  را جشن بگیرید.
۲۲. حدود یک میلیارد کارت روز ولنتاین هر ساله مبادله می شود. 
که باعث می شود آن دومین مبادله بزرگ کارت فصلی سال باشد.

از  این روز حدود سه درصد  آمار خرده فروشی، در  اساس  بر   .۲3
صاحبان حیوانات خانگی، هدایایی به حیوانات خود می دهند.

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

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

ولنتاین شما« برای دختران زندانبان نوشت.
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش سازهای ایرانی برای بزرگ

آموز

اسفند که روز  ماه  پنجم از  زرتشتی، روز  سالنامه  طبق 
اسفند نام دارد و بنابر تقویم امروزی، ۲۹ بهمن ماه، روز 
سپاسداری از جایگاه زنان و مادران است که مظهر مهر و 
پاکی و فروتنی هستند. این جشن مربوط به امشاسپند۱ 
سپندارمذ۲ است که حامی زنان درستکار و پارسا است. از 
این رو ماه اسفند و به خصوص این روز )سپندارمذ( جشن 
زنان بوده و در این روز مردان به زنان هدیه می دادند. این 
روز متعلق به سپندارمذ یا سپنته آرمئیتی است و چون 
نام روز و نام ماه با هم موافق می شوند، جشن می گیرند. 
تواضع،  محبت،  عشق،  نماد  مینوی  عالم  در  فرشته  این 
مادی  جهان  در  و  است  فداکاری  و  جانبازی  بردباری، 
پاسبان و حامی زنان نیک و پارسا است و تمام خوشی های 
روی زمین در دست اوست. این فرشته گذشته از پاسبانی 
زنان پارسا، نگهبان و حامی زمین هم است. این جشن را 
به دلیل نزدیکی کشت و کار و فصل بهار به نام “برزگران” 
نیز می گویند. در آیین زرتشت، به دلیل برخی ویژگی های 
مشترک زمین با زن همچون آفرینندگی و زایندگی، این 

روز به نام “زن و زمین” نام گرفته است.

دیرینگی و آیین های باستانی

پنجم  روز  ماه،  »اسفندارمذ  بیرونی می گوید:  ابوریحان 
آن روز اسفندارمذ است و برای اتفاق دو نام آن را چنین 
و  است  )بردباری(  حلم  و  عقل  آن  معنای  و  نامیده اند 
اسفندارمذ فرشته موکل به زمین است و نیز بر زن های 
درستکار و عفیف و خیرخواه موکل است و در زمان گذشته 
این ماه به ویژه این روز عید زنان بوده و در عید مردان به 
زنان بخشش می کردند و هنوز این مراسم در اصفهان و 
ری و دیگر بلدان پهله )غرب و مرکز ایران( باقی مانده و 

به فارسی مزدگیران می گویند و در این روز افسون می نویسند و عوام مویز 
را به دانه انار می کوبند و تریاقی خواهد شد که از زیان گزیدن کژدم ها 
دفع می کند و از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب این رقیه )افسون( را به 
کاغذهای چهارگوش می نویسد. )...( و بر سر دیوار خانه می چسبانند و 
دیواری را که مقابل با صدرخانه است خالی می گذارند و می گویند: اگر به 
دیوار چهارم از این کاغذها بچسبانیم هوام و حشرات سرگردان می شوند 
و راهی نمی یابند که از آن خارج شوند و سرهای خود را به قصد خروج از 
خانه بلند می کنند و خاصیت این طلسم این بود که ذکر شد.« ابوریحان 
بیرونی در کتاب “التفهیم” از این روز به عنوان “مردگیران یا مزدگیران” 
یادکرده که در این روز زنان از مردان هدیه دریافت می داشته اند و در واقع 
این جشن به زنان اختصاص داشته است. از این رو، آن را “روز زن در ایران 
باستان” نامیده اند. حکیم توس در این باره در شاهنامه چنین آورده است:

باد تو  روان  روشن  خرداد  ز  باد                     تو  پاسبان    سپندارمذ 
در سفره این جشن، جامی از شیر و تخم مرغ که نشانه ماه بهمن است 
قرار دارد. به جز آنها میوه های فصل به  ویژه انار و سیب، شاخه های گل، 
شربت و شیرینی، برگ های خشک آویشن با دانه هایی از سنجد و بادام 
در چهار گوشه سفره قرار می دهند و مواد خوشبو و کندر بر روی آتش 
در جشن  که  دانه ها  و  حبوبات  گونه  هفت  از  کمی  مقدار  و  می گذارند 
مهرگان برای سفارش کاشتن در آن فصل در سفره جشن مهرگان قرار 
از  زنان  کامل  استراحت  جشن،  این  ویژگی های  از  می گذارند.  داده اند 
بوده است.  زنان  از  مردان  کامل  فرمانبرداری  و  کوشش  و  تالش  و  کار 
بر  را  ایشان  وظایف  مردان  زنان،  ساله  یک  تالش  پاس  به  روز  این  در 
و  می کردند  تجربه  را  زن  یک  فعالیت های  کار،  این  با  و  گرفته  دوش 
در عین حال در این روز هدیه دادن به زن خانه از آداب و رسوم اصلی 
مهربانی  و  محبت  از  ترتیب  این  به  می رفته است.  به شمار  جشن  این 
کارهای  انجام  همچنین  خاص،  روز  این  در  می شود.  سپاسگزاری  زنان 
خانه بر عهده مردان است و زنان با پوشیدن لباس های نو، مورد تکریم 
همچنین  زرتشت  آیین  در  اسفندگان  جشن  مراسم  در  می گیرند.  قرار 
و  پرداخته اند  نیک  فرزندان  تربیت  به  که  پرهیزگار  و  پاکدامن  زنان 
می شوند.  تشویق  شده اند،  شناخته  نیک  به عنوان شخصی  فرزندان  این 

سپندارمذگان
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معنوی  عالم  در  سپندارمذ  زرتشتیان،  مذهبی  اصول  و  عقاید  مطابق 
زمین.  نگهبان  است  فرشته ای  خاکی  جهان  در  و  محبت  و  مهر  نماد 
به همین منظور ایرانیان، در ماه اسفند اقدام به امور اجتماعی و عمرانی 
عام المنفعه می کردند و به حفر قنوات و خشکانیدن مرداب ها و باتالق ها 
و آبادکردن زمین های بایر به  وسیله سدبندی رودخانه ها و کشت و زرع 
و نشاندن درخت می پرداخته اند و اجرای این امور را جزء فرایض دینی 
خود به حساب آورده و ایمان داشتند که اگر کسی چنین کارهای نیکو 
گرفت. خواهد  منزل  خداوند  جاویدان  بهشت  در  مرگش  از  پس   کند، 

در فرهنگ زرتشتی، شش فروزه و صفت بین انسان و خداوند مشترک 
است به گونه ای که انسان می تواند با بهره مندی و به کارگیری هر یک از 
این صفت ها به اهورامزدا نزدیک تر شود. در بین این ویژگی ها چهارمین 
صفت و فروزه سپنته آرمئیتی نام دارد. این واژه که فروتنی و بردباری 
معنی می دهد یکی از فروزه های اهورایی است که انسان نیز می تواند آن 
 را در خود پرورش دهد. در باور ایرانی، مرد دارای قدرت مردانگی و تفکر و 
خردورزی بیشتری است، در برابر آن زن نیز دارای مهرورزی، عشق پاک، 
به  این دو  از  فراوان تری است که هر یک  از خودگذشتگی  و  پاکدامنی 
تنهایی راه به جایی نبرده و حتی روند پویایی گیتی را هم به ایستایی 
آن اند  موتور  زنان  هواپیمای خوشبختی اند،  بدنه  مردان  اگر  می کشانند. 
به اوج سعادت  به تنهایی  که پیکره بی موتور و موتور بی بدنه هیچ کدام 
است. در  ناممکن  برایشان  بلکه ذره ای حرکت و جنبش هم  نمی رسند 
گاهان ستوده شده، اشوزرتشت خوشبختی بشر را وابسته به میزان دانش 
دیدگاه  از  و  نژاد  و  رنگ  و  قومیت  و  نه جنسیت  انسان می داند  و خرد 
او دختران  برابرند.  انسان ها، همه زنان و مردان، دارای حقوق  وی همه 
را در گزینش همسر آزاد شمرده و عشق پاک و دانش نیک را دو معیار 
در  زناشویی  زندگی  در  را  جوان  همسران  خوشبختی  و  می داند  اصلی 
از دیگری پیشی جویند.  تا در راستی  این می داند که هر یک بکوشند 
از بین زنان و مردان، کسی که برابر آیین راستی ستایشش بهتر است، 
مزدا اهورا از آن آگاه است. این گونه زنان و مردان را ما می ستاییم ... این 
زمین را با زنانی که بر روی آن زندگی می کنند می ستاییم. ای اهورامزدا، 
می ستاییم زنانی را که در اثر درستکاری و راستی نیرومند شده اند ... ما 
می ستاییم مردان و زنان نیک اندیشی را که در هر کشور با وجدان نیک 
بر ضد بدی قیام کرده یا می کنند ... کدبانوی خانه را که اشو و سردار 
اشو هستند می ستاییم. زن پارسایی را می ستاییم که بسیار نیک اندیش، 
بسیار نیک گفتار، بسیار نیک کردار، فرهیخته و یاری رسان شوهر خود و 
اشو باشد. ای اهورامزدا ما می ستاییم زنان یاری رسان را. این هماهنگی 
و میانه روی، بسیار ارزشمند و قابل توجه است. در زمانی که در بسیاری 
و  بود  خانواده  منفور  دختر  باستان،  فرهنگ های جهان  و  از سرزمین ها 
ایران  به گور می رفت، در  زنده زنده  بی درنگ  زایش  از  حتی گاهی پس 
باستان، زن همکار و همفکر مرد در زندگی زناشویی و حتی گاهی در 
زمینه حقوقی، دینی و مذهبی، جنگ و پهلوانی بوده است. در افسانه های 
او  چپ  سمت  در  و  اهورامزداست  دختر  سپندارمذ  زرتشت،  از  پیش 
می گیرد.  قرار  او  راست  سمت  و  اهورامزداست  پسر  بهمن  و  می نشیند 
)یسنا،۴6  می شود.  یاد  آفریدگان  پرورش دهنده  چون  او  از  گاهان  در 
بند   ۵۱ )یسنا،  می یابند.  تقدس  که  اوست  طریق  از  مردم  و   )۱۲ بند 
 ۲۱( نام او اغلب مترادف نام زمین است. )وندیداد،۲ بندهای ۱8 و ۲۰(
چون زمین زیر نظر اوست می گوید که به چهارپایان چراگاه می بخشد. 
سپندارمذ وقتی که دزدان و مردان بد و زنان بی مالحظه آزادانه روی زمین راه 

می روند، آزرده می شود، اما وقتی فرزند پارسایی زاده می شود، 
 )Taromaiti( شادمان می گردد. هماورد داخلی او ترومیتی
اندیشی” اند. “کج   )Pairimiti( پرمیتی  و   “گستاخی” 

به معنی محبت سود رساننده و حلم و  آرمئیتی، سپندارمذ 
پسندیده خود  که  را  مقدس  مقام شریف  این  است.  تواضع 
او را  اوست، اهورامزدا به امشاسپند آرمئیتی عطا فرموده و 
خالصه برای بروز این صفات در زمین مامور و منصوب داشته 
تا از آبادی زمین و پرورش آنچه متعلق به زمین است. زمین 
در صفات مذکور مطیع آرمئیتی و سود رساننده به اهل زمین 
و نسبت به اهلش حلیم و متواضع باشد و تمامی آن صفات 
در پروردگان زمین بروز می کند، زمین را آباد، بدی ها و قتل 
و غارت را معدوم می سازد و زمین که آباد شود ارزاق الیق 
آفریدگان که روزی دهنده حقیقی مقرر کرده فراهم می شود 
می نماید. مفرح  و  شاد  را  انسان  روح  آباد شود  که  زمین   و 

نیایش

در کتاب گات ها، سروده های جاودانه اشوزرتشت از فروزه سپنته 
 آرمئیتی بارها یاد شده و ویژگی های آن برشمرده شده است:

پرتو  آن  محبت،  و  ایمان  مظهر  ای  آرمئیتی،  ای 
منشی  نیک  سراسر  زندگانی  پاداش  که  ایزدی 
)۱ بند   ۴3 هات،  ها  )گات  دار  ارزانی  من  به   است 
آرزوی  نهایت  که  پاکی  و  راستی  به  سوی  مرا  پروردگارا 
مظهر  آرمئیتی  از  پیروی  با  تا  کن  رهبری  است  من 
)3 بند   ۴3 )هات،  آیم  نایل  رسایی  به  محبت  و   ایمان 

آرمئیتی نور محبت و ایمان را در دل رادمردان روشن کرده 
 آنان را به سوی حقیقت رهبری خواهد کرد )هات ، ۴3 بند 6(

پینوشت ها:

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

سپندارمذ  امشاسپند  چهارمین  سپندارمذ،   _  ۲
تشکیل  جزء  دو  از  است.  آرمئیتی  سپنته  یا 
عشق. و  مهر  آرمئیتی=  پاک،  سپنته=   شده، 
اندیشه   + موافق  و  درست  و  رسا  مئیتی=   + آر 
است. تانیث  عالمت  کلمه  این  آخر  در   )ی( 

عربی  و  فرانسه  زبان های  همچنین  و  اوستایی  زبان  )در 
عالمت  دارای  می رود  به کار  زنان  برای  که  صفاتی 
می گویند.( تانیث  عالمت  آن  به  که  است   ویژه ای 
 = اندیشه   + درست   + پاک   = مئیتی   + آر   + سپنته 
زنان برای  صفتی  رسا  اندیشه  و  پاک  عشق   فروتنی 
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با فصل اظهارنامه های مالیاتی،  جمع آوری مدارک و  از دوستان  خیلی 
مهلت قانونی آن آشنایی کامل دارند.

اطالعات سایر  تکمیل  و  تازه واردین  به  اطالع رسانی  مقاله  این  از  هدف 
دوستان می باشد.

۱- دانشجویانی که بورس تحصیلی دریافت می نمایند فرم های  T4A و  
  T2202A و فرم های  AIDE FINANCIERE را از وب سایت RL-1
نمایند.  دریافت  می توانند  خود  تحصیل  محل  وب سایت  از  را   RL-8 و 

بورس تحصیلی به جز در موارد خاص معاف از مالیات می باشد.
۲- اگر فارغ التحصیل شده اید و در حال بازپرداخت وام دریافتی به بانک 
می باشید با دریافت نامه از بانک  مجموع بهره های پرداخت شده ضمن 

سال به کاهش مالیات کمک می نماید.
3- هزینه های درمانی خود را جمع آوری نمایید. هرچند که استفاده از آن 

بستگی به نوع هزینه و میزان درآمد شما دارد.
۴- اگر شاغل هستید حساب RRSP افتتاح نمایید. با سرمایه گذاری در 
این حساب می توانید به کاهش مبلغ مالیات خود کمک نمایید. در این 
خصوص به دو نکته توجه نمایید: اوال بیشتر از حد مجاز در این حساب 
واریزی نداشته باشید. دوما در صورتی افتتاح حساب نمایید که به این 
مبلغ نیاز نداشته باشید چون که برداشت از این حساب موجب پرداخت 

مالیات اضافی خواهد شد.
۵- فرم RL-31 خود را از صاحبخانه دریافت نمایید.

6- توجه داشته باشید که مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و پرداخت 
تا  مشاغل  صاحبان  فقط  می باشد.  آپریل  ماه  پایان  تا  احتمالی  بدهی 
ارایه اظهارنامه دارند هر چند که بدهی  پانزدهم ماه جون فرصت برای 

خود را مانند سایرین می بایست تا آخر آپریل پرداخت نمایید.
را  استان  کدام  اظهارنامه  می شود:  پرسیده  کرات  به  که  سوالی  و   -7

می بایست پر نماییم؟ 
که  می کند  تعیین  سال  هر  دسامبر  آخر  در  شما  اقامت  محل  جواب: 

اظهارنامه کدام استان را تکمیل نمایید.
در مقاله بعدی در رابطه با کسورات حقوق، مزایای آنها و ضرایب جدید 

سال ۲۰۱۹ اطالع رسانی خواهیم کرد.

با آرزوی سالی خوش برای تمامی دوستان عزیز
اردشیر معین افشاری

فصل )مالیات(
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آینده  تکنولوژی  چگونه 
می دهد؟ شکل  را  عشق 

آیا ماشین آالت در برقراری روابط قوی به ما کمک خواهند کرد؟ شکسپیر- قبل از پیدایش هوش مصنوعی و واقعیت مجازی- گفت: 
»مسیر عشق واقعی هرگز صاف نبوده است«. در ذیل پنج تغییر بزرگ فراروی قرارهای عاشقانه را مالحظه می کنید:

 ،Her 1- برقراری ارتباط با ربات ها. ممکن است فکر کنید انسان هایی که عاشق ربات ها می شوند تنها در فیلم ها اتفاق می افتد. در فیلم
تئودور وامبلی، شیفته کامپیوتری شد که صدای مونث داشت. قهرمان فیلم Blade Runner 2049، هولوگرامی برای دوست دختر دارد. 
اما هنر به زودی می تواند زندگی را شبیه سازی کند. در حال حاضر نسل جوان ژاپن، انتخاب شریک مجازی را بر انسان ها ترجیح می دهند. 

دیوید لوی، متخصص هوش مصنوعی ادعا می کند که انسان ها »زودتر« از سال ۲۰۵۰، با ربات ها ازدواج خواهند کرد.
2- دوست یابی مجازی. جوانان در حال حاضر کمتر از والدین خود قرار عاشقانه می گذارند. نتیجه مطالعه ای نشان داد که ۵6 درصد 
از افراد ۱۴ تا ۱8 ساله در سال ۲۰۱۵ قرار عاشقانه داشتند. برای نسل X )متولدین بین سال های ۱۹6۵ تا ۱۹7۹( این رقم 8۵ درصد 
بود. روانشناس Jean Twenge ادعا می کند که تلفن های هوشمند باعث شده است که نوجوانان زمان بیشتری را به »برقراری ارتباط 
الکترونیکی« صرف کنند. تا سال ۲۰۵۰، واقعیت مجازی می تواند این امکان را فراهم کند که فردی بتواند بدون ترک خانه به قرار عاشقانه 

برود.



3- مرگ تک همسری. عشق اغلب با جستجو برای »یک نفر« 
برای  تالش  به  می تواند  زودی  به  امر  این  می شود.  پنداشته  مساوی 
مبارزان  از  برخی  شود.  تبدیل  بیشتر  یا  نفر  چهار  سه،  دو،  پیداکردن 
این حوزه با قانونی اعالم شدن همجنس گرایی در ایاالت متحده آمریکا 
بایستی مجاز شود.  نیز  استدالل می کنند که چندهمسری  انگلستان  و 
مگ جان بوکر، متخصص و فعال، ادعا می کند که »پایداری و دوام این 
ایده که تک همسری امری طبیعی و یا عادی در میان انسان ها می باشد، 

سخت است«.
در  کنید  تصور  هندو(  آیین  در  روحانی  )پیشوای  عشق  گوروی   -4
خیابان راه می روید که کسی توجه شما را جلب می کند. دلتان می لرزد و 
همان طور که از نزدیک نگاه می کنید، لنزهای تماس با واقعیت افزوده، 
نام آن غریبه زیبا را نشان می دهد و موضوعات برای بحث با او را در مقابل 
این فن آوری در حال حاضر وجود  بذرهای  چشمتان پیشنهاد می کند. 
دارد. اپلیکشن Yac افراد اطراف شما را براساس نوع عالقمندی هایشان 
و دوستان مشترکتان امتیازبندی می کند و این در حالیست که شرکت 

سامسونگ در حال تولید لنزهای تماس کامپیوتری است.
۵ – جفت  یابی DNA. همه چیز قرار عاشقانه در مورد »شیمی« است. 
ژن ها  که  می دهد  نشان  مطالعه ای  شود.  علمی تر  خیلی  می تواند  عشق 
توالی  می تواند  فن آوری  پیشرفت  و  دارند  جذب کردن  در  مهمی  نقش 
تبدیل ژنوم را به قیمت حدود ۱۰۰ دالر در دسترس همه  قرار دهد. 
در آینده، مردم به سادگی می توانند ژنوم های خود را به وب سایت های 
DNA را  بر مبنای  یابی ارسال کنند و جفت های پیشنهادی  دوست  

دریافت کنید.
اما آیا فن آوری برای ایجاد روابط قوی تر به انسان ها کمک 

می کند؟

ماشین های عشق
می دهند«.  پیوند  هم  به  را  ما  »ربات ها  می گویند  بعضی ها 
عاشقی  و  عشق  در  که  می کنند  فکر  مردم  از  بسیاری 
و  جفت یابی  در  پیشرفت  اما  نیستند،  خوش شانس 
شخص  تا  می کند  کمک  آنها  به   DNA دستگاه های 
انسان ها  که  ایده  این  و  کنند  پیدا  را  کامل  اشخاص(  )یا 
برای ترقی  با هوش و عواطف کافی  می توانند ماشین هایی 

عشق بسازند را باید جشن گرفت.
این طور واکنش نشان می دهند که »ماشین ها ما  دیگران 
انسان ها را از هم جدا می کنند«. عشق در عمق خود چیزی 
مرموز، پیچیده و بشری است. مهم نیست که چقدر ربات ها 
کنیم، هیچ چیزی  پیچیده درست  برنامه های جفت  یابی  و 
ذات آن را تغییر نخواهد داد. در حقیقت، تکیه بیش از حد 
پایه  بر  انسان، که عشق  ارتباطات واقعی  بر تکنولوِژی، آن 

آنها ساخته شده است را خواهد کشت.

http://theday.co.uk/technology/
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موسیقی عاشقانه بسازیم
سعید سالیانی

در شماره قبل به تحلیل موسیقی دور ایران و خط بکش از 
محسن نامجو پرداختیم. الزم به یادآوری است ذکر یکی از 
منابع در شماره قبل فراموش شده   بود که در این شماره 

ذکر می گردد.
تلگرامی  کانال  از  بود  شده   برگرفته  مطالب  از  قسمتی 

. https://t.me/MusicIsMyLifeeeeee
عاشقان  روز  به  دارد  اختصاص  شماره  این  که  آنجایی  از 
یا به یک روایت دیگر ولنتاین، تصمیم گرفتیم تا در این 
اما  را بررسی کنیم.  با محوریت ولنتاین  شماره، موسیقی 
قبل از هرچیزی الزم دانستیم اشاره کنیم به معادل ایرانی 
از  کوتاهی  تاریخچه  به  ابتدا  شماره  این  در  رویداد.  این 
سپندارمذگان می پردازیم و سپس مراحل ساخت  موسیقی 

عاشقانه را مرور می کنیم.
سپندارمذگان 

جشن سپندارمذگان یا جشن اسپندگان روز عشق ایرانی 
باستان است که در روز  ایران  از جشن های  و یکی  است 
بهمن  روز ۲۹  با  برابر  زرتشتی که  گاه شمار  در  اسفند   ۵
بیان  به  می شود.  برگزار  است،  خورشیدی  گاه شمار  در 
ابوریحان بیرونی، »اسفندارمذ« ایزد موکل بر زمین و ایزد 
حامی و نگاهبان زنان شوهردوست و پارسا و درستکار بوده. 
می رفت.  به  شمار  زنان  عید  روز،  این  مناسبت  همین  به 
مردم به جهت گرامیداشت، به آنان هدیه داده و بخشش 
برخوردار  دهش هایی  و  هدایا  از  تنها  نه  زنان  می کردند. 
می شدند، بلکه به نوعی در این روز فرمانروایی می کردند و 
مردان باید که از آنان فرمان می بردند. سپندارمذ نگهبان 
زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان در زندگی انسان 
نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان )اسپندگان( 
برای گرامیداشت زنان نیکوکار برگزار می گردد. ایرانیان از 
دیرباز این روز را روز زن و روز مادر می نامیدند. یسنا و امیر 
جاوید آهنگی با همین نام با آهنگسازی یسنا بر روی شعر 

سیاوش تهرانی تولید کرده اند.
چگونه عاشقانه بسازیم

با مرور تاریخچه موسیقی پاپ، مشاهده می کنیم که تعداد 
زیادی از موسیقی و اشعار ساخته شده با محوریت عاشقانه  
بوده و  همیشه طرفداران بسیاری داشته است. اگر به دنبال 
هدیه ای رومانتیک برای عشق خود هستید این مقاله برای 

شما نوشته شده است:

1.  ترانه
عشق را توصیف کنید. قبل از اینکه درگیر پیچیدگی های جزییات ترانه و 
موسیقی شوید الزم است که فارغ از پارامترهایی همچون  ریتم و ساختار، 

عشق خود یا احساسی که از باهم بودن دارید را بنویسید:
• توصیف ظاهری: هرچیزی که ظاهر را توصیف می کند مثل فیزیک، 
نحوه راه رفتن، خندیدن، نگاه کردن، حرف زدن، رقصیدن و هرچیزی که 

باعث جذب شما شده است.
شخصیت  و  احساسات  بیانگر  که  هرچیزی  توصیف  احساسات:   •

عشقتون هست مثل شیطان بودن، سرسخت بودن، آرام بودن و...
• توصیف همه باهم بودن ها و لذت بردن ها. هر کاری که با عشقتان در 
آن  که   ... و  رقصیدن  بارون،  زیر  راه رفتن  مثل  می دید  انجام  هم  کنار 

لحظات رو برای شما رویایی می کند.

استعاره خلق کنید. اینجا جایی است که خالقیت به کمک شما می آید. 
توصیفات عاشقانه خود را با استفاده از تشبیه و یا فضاسازی های عاشقانه 
بکنید  زبان دیگر توصیف کنید. حداکثر تالشتان رو  به  یا  استعاره ها  یا 
استفاده کنید چرا که بعضی وقت ها  استعاری  زیبا و  از ترکیب های  که 
است  ممکن  مثال  شود.  متمایز  ترانه  یک  می کند  کمک  استعارات  این 
شما جذب بوی خوب عشقتان شده باشید پس می تواند به دشتی پر از 

گل های خوشبو تشبیه شود.
سمبل بسازید. کوشش کنید شنونده بتواند در ذهن خود برای عشق 
از گل  پر  به دشتی  را  اگر عشقتان  مثال  بسازد،  را  مناسب  شما سمبل 
تشبیه کردید، این دشت گل به چه چیز اشاره می کند، زیبایی، رنگارنگی 

یا بوی خوب؟
تصویرسازی کنید. حال که ایده اصلی را برای محور ترانه ساخته اید 
با  نیاز دارید که آنرا به رمانتیک ترین شکل وصف کنید. فضای ترانه را 
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وسواس برای شنونده ترسیم کنید و نقطه شروع و پایان مناسبی برای آن 
متصور شوید. مثال در این مثال می دانیم که می خواهیم در مورد فضایی با 
محوریت عطر و بوی خوش عشق و دشت یا باغی  پر از گل صحبت کنیم، 
پس سعی کنید از هر پارامتری که کمک می کند این فضا برای شنونده 
قابل تصور شود استفاده کنید. در اینجا می توانید به ریشه گیاهان، زنبور 

عسل، صدای باد در البه الی برگ ها، خار یا .... اشاره کنید. 
دایره لغات. برای توصیف بهتر تصویری که می خواهید بسازید لیستی 
از لغات مرتبط و زیبا تهیه کنید. در اینجا می توان به دشت، باغ، جنگل، 

مزرعه یا ... اشاره کرد.
ریتم مناسب انتخاب کنید. با توجه به لیست کلماتی که درست کردید 
به دنبال قافیه های مناسب و وزن کلمات باشید. مثال در اینجا اگر گل و 
پل را در لیست کلمات خود می بنید، این دو می تواند قافیه مناسب باشد 

و متعاقبا آهنگ بخشی از ترانه شما را مشخص می کند.
ساختارسازی کنید. در این مرحله باید برای ترانه خود ساختار بسازید 
مثال چه مطلبی را می خواهید در بخش آغازین یا پایانی مطرح کنید یا 
از کجا می خواهید شروع کنید و به کجا برسید. همان  طور که در مقاالت 
دسته بندی  موسیقی،  تقسیم بندی  روش های  از  یکی  شد،  مطرح  قبل 
استفاده   verse . chorus از  غربی  موسیقی  در  است.  فرم  اساس  بر 
می کنند بدین صورت که بخشی که نیاز به تاکید دارد یا محوریت اصلی 
از  می شود.  تکرار  عینا  و  می شود  انتخاب  کورس  عنوان  به  است  ترانه 
کورس،  ورس۲،  ورس۱،  ترتیب  به  می توان  عاشقانه  فرم های  رایج ترین 
ورس3 و کورس نام برد. برمی گردیم به نمونه ای که با هم آغاز کردیم 
عاشقیتان  شروع  نقطه  از  از  اول  ورس  در  می توانید  گل.  دشت  یعنی 
آرزوهایی  از  سوم  ورس  در  و  بگویید  احساساتان  از  دوم  ورس  بگویید، 
که از باهم بودن دارید صحبت کنید. در قسمت کورس هم می توانید از 
توصیف کلی دشت یا باغ صحبت کنید و یا اینکه اگر در این باغ نباشید 

چه اتفاقی می افتد.
2. موسیقی

آزاد فکر کنید. در این مرحله نیاز دارید که فارغ از ترانه فقط به ملودی 
زمزمه  و  کنید  اصالح  و  بسازید  بارها  و  بارها  کنید.  فکر  نظرتون  مورد 
کنید. پایه اصلی ملودی رو بسازید و حاال با ترانه امتحان کنید. می توانید 
استفاده  آواها  از  فقط  ملودی  روی  بر  کلمات  قراردادن  جای  به  قبلش 
کنید تا بتوانید ملودی مناسب با ترانه خود را پیدا کنید.  حال نیاز به یک 

استراحت دارید تا ذهن و گوش شما پاک شود. 
فراموش  کنید.  با دقت گوش  را  قطعه ضبط شده  خوب گوش کنید. 
نکنید که قلم و خودکار هم داشته باشید تا جاهایی که خیلی خوب به 
نظر می رسد یا قسمت هایی که خواب آور شده اند را یادداشت کنید. کم کم 

زمان این می رسد که با ساز، ملودی ساخته شده را بنوازید. 
ساخت  قسمت  در  مهم  بخش های  از  یکی  کنید.  اضافه  را  هارمونی 
نیاز  موسیقی اضافه کردن هارمونی های مناسب است که به اعتقاد من 
به تخصص و دانش باالی موسیقی دارد. آکوردهای مورد نظر را بسازید 
و وظایف تمام سازهایی که می خواهید در قطعه خود استفاده کنید را 
مشخص کنید. ابتدا از هارمونی های ساده استفاده کنید و کم کم آن را 
سپس  و  بسازید  را  آکورد  سیکل  ابتدا  می توانید  بعضا  ببخشید.  بهبود 
ملودی مناسب با سیکل آکورد را تولید کنید. بعضا دیده شده است که 
ترانه نیز بعد از ساخت ملودی و آکوردها توسط ترانه سرای ماهر اضافه 

شده است.

تمام مراحل پشت سرگذاشته شده را در کنار هم قراردهید و ضبط کنید 
و هزاران بار گوش کنید تا صد در صد رضایت الزم را کسب کنید. شما 

خالق اثری خواهید بود که می تواند بهترین هدیه به معشوق باشد.
و  کرده است  پیدا  طرفدار  بسیار  اخیرا  که  عاشقانه ای  ترانه های  از  یکی 
ترانه  بوده است  دنیا  معتبر  موسیقی  چارت های  از  بسیاری  صدر جدول 
Perfect by Ed Sheeran  است. یک بار دیگر این قطعه را با توجه 

به مطالب باال گوش کنید!
I found a love for me
Darling just dive right in
And follow my lead
 Well I found a girl beautiful and sweet
I never knew you were the someone waiting for me
Cause we were just kids when we fell in love'
Not knowing what it was
I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
And in your eyes you're holding mine
 Baby, I'm dancing in the dark with you between my
arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
 When you said you looked a mess, I whispered
underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight
Well I found a woman, stronger than anyone I know
 She shares my dreams, I hope that someday I'll
share her home
I found a love, to carry more than just my secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still kids, but we're so in love
Fighting against all odds
I know we'll be alright this time
Darling, just hold my hand
Be my girl, I'll be your man
I see my future in your eyes
 Baby, I'm dancing in the dark, with you between my
arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When I saw you in that dress, looking so beautiful
I don't deserve this, darling, you look perfect tonight
 Baby, I'm dancing in the dark, with you between my
arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
I don't deserve this
You look perfect tonight



راز زیبایی زنان هندی
 در چیست؟ 

زنان هندی و موهای آنها از قدیم االیام به زیبایی معروف بود ه اند. دلیل این زیبایی نیز مواد طبیعی و غیرشیمیایی است که آنها در صنعت زیبایی خود 
به کار می برند. زعفران، زردچوبه، عسل، چوب صندل و کشک موادی هستند که زنان هندی برای صاف شدن موها و زیبایی پوست خود به وفور از آنها 

استفاده می کنند.
آیا از محصوالت شیمیایی مراقبت پوست و مو که هر روز در بازار عرضه می شوند، هیچ نتیجه ای نگرفته اید و به دنبال محصوالت عاری از مواد شیمیایی 
و مواد زیبایی بخش طبیعی هستید؟ پس بهتر است سری به هندوستان بزنید، با راز زیبایی زنان هندی کمی بیشتر آشنا شوید و روش های آنان را در 

برنامه  مراقبت از پوست و موی خود نیز به کار برید.
استفاده از این مواد، عوارض جانبی به دنبال ندارند و شما را با هیچ مشکلی مواجه نمی کنند؛ بعالوه، شما را خیلی زود به نتایج دلخواهتان خواهند رساند.

زعفران
برای  را  آن  زنان هندی  اما  ادویه هاست،   از گران ترین  ادویه، یکی  این 
پوست خود مورد استفاده قرار می دهند. زعفران برای موارد زیر به کار 

برده می شود.
برای از بین بردن لکه های قهوه ای پوست
مقداری زعفران را به مدت یک شب در خامه قرار دهید.

صبح روز بعد، مواد را با هم مخلوط کنید و روی قسمت های تیره پوست 
بزنید.

برای تون دادن به پوست
مقداری گالب و زعفران را با هم مخلوط کنید.

پوست صورت  روی  کرده،  آغشته  ماده  این  به  را  پنبه  تکه  یک  سپس 
خود بمالید.

برای روشن کردن پوست
مقداری زعفران را به مدت 3۰ دقیقه در شیر قرار دهید.

یک قاشق پودر چوب صندل را به این مخلوط اضافه کنید.
این مخلوط را به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه روی صورت خود بگذارید و سپس 

بشویید.

چوب صندل
هرچند این ماده، کمی گران است، اما دارای خواص ضدعفونی کننده است 
و به گردش خون زیر پوست کمک می کند. برخی از خواص آن عبارتند 

از:
صاف کردن پوست

مقداری پودر بادام را با پودر چوب 
صندل مخلوط کنید.

مقداری شیر خام را به این ترکیب 
اضافه کنید. این ماده را به صورت، 

بازوها و پاهای خود بزنید.

درخشان کردن پوست
مقداری پودر چوب صندل را با شیر 

خام مخلوط کنید.
این مخلوط را به صورت خود بزنید 
و بگذارید به مدت ۲۰ دقیقه باقی 

بماند. آن را با آب بشویید.
نرم کردن موها

کرده،  مخلوط  هم  با  خوبی  به  را  عسل  و  تخم مرغ  آب لیمو،  مقداری 
خمیری از آن تهیه کنید. مقداری کشک به این مخلوط بیافزایید.

پس از 3۰ دقیقه، موهای خود را بشویید.



راز زیبایی موی زنان 
هندی در استفاده از  

روغن های گیاهی
شاید هند کشوری غنی و ثروتمند باشد، اما مردم آن 

ثروتمند نمی باشند و این هم به علت جمعیت باالیی است که 
این کشور دارد. درآمد پایین هندی ها باعث می گردد تا آنها مجبور 

به استفاده از  داروها و روغن های گیاهی باشند که در هند به وفور یافت 
می شود، همانند رزماری، اسطوخودوس، جوجیا و آویشن. همان طور 

که می دانید این روغن ها بسیار برای سالمت پوست و مو مفید 
می باشند و به همین علت است که حتی زنان هندی که 

در زاغه ها دیده می شوند، صاحب موهایی پرپشت 
و زیبا می باشند.

راز زیبایی موی زنان 
هندی در سرکه سیب

بودایی  هندی ها  اکثر  می دانید  که  همان طور 
از  یکی  هستند.  بودا  آیین  پیرو  همواره  و  می باشند 

دستورات بودا به پیروان خود استفاده از سرکه سیب می باشد 
بهره  برای شستن موها و پوست خود  ماده  این  از  و هندی ها هم 
تا  است  قادر  سیب  سرکه  انجام شده  تحقیقات  طبق  بر  می برند. 

فولیکول های مو را فعال کرده و در نتیجه شما را صاحب موهایی 
نرم تر و پرپشت تر سازد. بنابراین در صورتی که شما هم 

قصد به دست آوردن موهای زیبا همانند هندی ها را 
دارید از سرکه سیب استفاده نمایید.

راز زیبایی موی زنان 
هندی در آب سرد

همان طور که آگاه هستید هند یکی از کشورهای 
درحال توسعه است و این به این معنی می باشد که مردم 

هند هنوز به استانداردهای زندگی جهانی دست نیافته اند.  به 
و  می باشند  محروم  گرم  آب  از  هند  مردم  اغلب  هم  علت  همین 

از آب سرد  بنابراین استفاده  از آب سرد استفاده می نمایند.  به اجبار 
تا  باعث می گردد  این علت که  به  اجباری می باشد،  توفیق  یک 

منافذ مو بسته شوند و جریان خون در آن افزایش یابد و 
موجب رشد بیشتر موها گردد و از استقامت باالتری 

برخوردار گردند.

راز زیبایی موی زنان هندی 
در ماسک آلوئه ورا

زنان  زیبایی موهای  راز  آلوئه ورا  مهم ترین  ماسک 
البته احتماال چند سالی است که به دلیل  هندی است. 

گسترش شبکه های مجازی و اینترنت، ایرانی ها هم با راز آلوئه ورا 
گیاه  این  از  به شکلی سنتی  اما هندی ها  آشنا گشته اند.  زیبایی  در 

برای زیبایی موها و پوست خود  بهره می برند. یکی از مهم ترین راز های 
هندی ها، استفاده از ژل آلوئه ورا برای رشد و زیبایی موهایشان است. 

از آنجا که موهای بلند در فرهنگ هند بسیار پسندیده و رایج 
می باشد و حتی زیبایی هر زنی را به موهایش می دانند. 

هندی ها با استفاده از این روش در تالش هستند 
تا سالمت موهای خود را حفظ نمایند.

Rayandarman.com/
bornafit.ir/

راز زیبایی موی زنان هندی در شانه زدن
دارند  اعتقاد  و  می زنند  شانه  را  خود  موهای  مرتبه  دو  روزی  هندی  زنان 

شانه زدن اصولی موها، باعث آن خواهد شد که گردش خون در آنها بهتر 
گردد و موهایی براق و زیبا داشته باشند.

مو ها را با شانه  دندانه دار گسترده شانه کرده و هر روز با کف صابون 
موها  به  آلودگی  انتقال  از  تا  و شو می دهند  را شست  شانه خود 

با  هرگز  که  است  این  دیگران  به  آنها  توصیه  کنند.  جلوگیری 
شانه ای که روی میز یا بالش و یا سطوح دیگر می باشد و محل 

برای  اینکه  ضمن  نکنند.  شانه  را  موها   ، نداشته  تمیزی  نگهداری 
انتقال آلودگی ها باید ملحفه بالش ها هفته ای یک مرتبه  از  جلوگیری 

بهترین  آنها  روغن کاری کردن  از  بعد  موها  البته شانه زدن  شسته شوند. 
موقع خواهد بود.







۵۰ 
ReMi 

Journal 

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

آموز

چرا هنر و خالقیت مهم هستند
پائوال برنشتاین

هنر  از  خوبی  خیلی  سطح  به  فرزندتان  می خواهید  آیا 
دست یابد؟ بگذارید آن هنر را به روش خود و با سرعت 

خود ایجاد کند.
کودک پیش دبستانی شما یک نقاشی را با انگشت می کشد 
که دارای ترکیبی از رنگ ها می باشد. جهت تالش برای 
او  و  می کنی؟«  درست  »چی  می پرسید  او  از  تشویقش 
چیزی  او  از  که  زمانی  تا  می اندازد.  باال  را  شانه هایش 
بچه های  ندارد.  ذهنش  در  آن  از  تصوری  هیچ  نپرسید، 
بنیانگذار  یانگ،  امی  هستند،  لحظات  اساتید  کوچک، 
مخصوص  هنر  مدرسه  بروکلین،  طراحی  آزمایشگاه 
آنها عاشق احساس روش رنگ آمیزی  کودکان می گوید: 
درخشندگی  ظاهرشدن  چگونگی  کاغذ،  روی  خود 
لیزا  هستند.  بوم  روی  قلم مو  نرم  صدای  حتی  و  آنها، 
مدرسه  اجرایی  مدیر  و  موسس   ،Ecklund-Flores
موسیقی و هنر خیابان کلیسا، در شهر نیویورک می گوید 
بچه های  برخالف  پیش دبستانی ها  و  نوپا  کودکان  اکثر 
می دهند  انجام  که  آنچه  مورد  در  بزرگساالن،  و  بزرگ 
یا برای خلق یک محصول نهایی تمرکز می کنند، آگاهی 
ندارند. پذیرش این امر می تواند برای پدر و مادر بسیار 
از  لذت بردن  برای  بچه ها  به  اجازه دادن  اما  باشد.  سخت 
اثر هنری، می تواند موفقیت های چشمگیری  ایجاد  روند 
اگر کودکان مجاز   « او می گوید:  باشد.  داشته  به همراه 
باشند که در لحظه باشند و وجود خودشان را ابراز کنند 

در بلندمدت عملکرد بهتری خواهند شد.«

چرا هنر؟ 
تنها  نه  خالقیت  پرورش  می گوید   Ecklund-Flores
شانس فرزندتان را برای تبدیل شدن به پیکاسوی بعدی 
افزایش می دهد، همچنین به او کمک می کند تا به لحاظ 
ذهنی، اجتماعی و احساسی، رشد یابد. طبق گفته مری 
آنفیل کل، نویسنده کتاب »هنر مقدماتی، فرآیند است، 
نه محصول«، خلق هنر می تواند توانایی کودکان را برای 
تجزیه و تحلیل و حل مسائل به طرق بی شماری، افزایش 
می روند،  ور  قلم مو  یک  با  بچه ها  که  همین که  دهد. 
مهارت های هنری آنها بیشتر می شود. با شمارش قطعات 
وقتی  می گیرند.  یاد  را  ریاضی  اولیه  اصول  رنگ ها،  و 
مواد را آزمایش می کنند، به سمت علم می جهند. شاید 
مهم ترین نکته این باشد که وقتی بچه ها احساس خوبی 

آنها  نفس  به  اعتماد  تقویت  به  هنر  این  دارند،  چیزی  خلق  هنگام  در 
نیز کمک می کند. کودکاني که احساس می کنند قادر به آزمون و خطا 
هستند، احساس راحتی بیشتری برای ابداع راه های جدید دارند و این 

تفکر آنها را به راهی فراتر از اتاق کار هنری خواهد برد.

شش راه افزایش خالقیت
برگرفته از هنر متمرکز بر روند تقویت با مشاوره از لسلی بوشارا، معاون 

مدیر آموزش و پرورش در موزه کودکان منهتن
1. اتاق را برای به هم ریختگی آماده کنید. بوشارا توصیه می کند که 
فضایی هنری را که در آن بچه شما می تواند برای آزمایش کردن آزاد باشد 
پهن  گاراژ  یا در  آشپزخانه  میز  را روی  روزنامه ای  یا  پارچه  مهیا کنید. 
کنید. اگر هوا خوب باشد، بگذارید بچه ها در خارج از خانه نقاشی کنند.

2. از راهنمایی کردن اجتناب کنید. بوشارا پیشنهاد می دهد به بچه 



خود نگویید چه کاری باید بکند یا چگونه آن را انجام دهد. به جای اینکه 
انواع  از  استفاده  با  تا  کنید  تشویق  را  او  بکش«،  »رنگین کمان  بگویید 

مختلف قلم مو و کاغذ ترکیب رنگ های مختلف را آزمایش کند.
با  هنگام صحبت کردن  کنید.  درباره هنر صحبت  به  طور خاص   .3
باشید.  دقیق  خود  نظرات  در  کنید  هنریش، سعی  اثر  درباره  فرزندتان 
به عنوان مثال، بوشارا پیشنهاد می دهد به جای ارائه تعاریف کلی، بگویید: 
را  رنگ  این  چرا  می کنی.  استفاده  بنفش  رنگ  از  خیلی  که  »می بینم 

انتخاب کردی؟«
برای  روش  بهترین  اغلب  کنید.  کاوش  را  فرزندتان  کار  فرایند   .4
تشویق به گفت و گو درباره هنر فرزندتان این است که به سادگی بگویید 

»بهم بگو چی کشیدی«، یا بپرسید »آیا از کشیدن آن لذت بردی ؟«
می دهد  هشدار  بوشارا  نکنید.  طراحی  فرزندتان  همراه  به  شما   .۵
هنگامی که پدر و مادر هنگام طراحی کودک، تصویری را می کشند، این 
او باشیم  ناامید کند. او می گوید: »بهتر است نزدیک  او را  کار می تواند 
و اجازه دهیم تا بداند که شما به خلق هنر او عالقه مند هستید و از آن 

حمایت می کنید.«
هنگامی که  می کند  توصیه  بوشارا  بماند.  به همان شکل  بگذارید   .6
کودکی یک قطعه هنری را تمام می کند، افزودن چیزی یا اعمال تغییرات 
در آن را پیشنهاد ندهید. مهم این است که کودک احساس کند آنچه را 

که خلق کرده است کافی است، حتی اگر آن فقط نقطه ای در کاغذ باشد.
ایده های هنری جدید

و  شمعی  مداد  یا  ماژیک  از  استفاده  با  هدف  بدون  نقاشی کردن  از 
پروژه هایی که مربیان هنری برای تشویق بچه ها برای لذت بردن از فرآیند 

خلق هنر استفاده می کنند پا را فراتر بگذارید.
تدارکات طبیعی. به فرزندتان اشیای طبیعی مانند مخروط کاج، سنگ، 
چوب، برگ و پوسته و یک بوم خالی بدهید. بگذارید خودش در انتخاب 
و مرتب کردن مواد طبیعی در الگوها و طرح های مختلف بر روی بوم آزاد 

باشد.
بوم اسپری کرم رنگ. رنگ را روی سینی شیرینی پزی اسپری کنید 
را  اجازه دهید کودک شما رنگ ها  اضافه کنید.  و چند قطره رنگ غذا 

مخلوط کرده و طرح هایی را در فوم ایجاد کند.
بطری،  )کالهک  روزمره  اشیای  پیداشده.  اشیاء  از  نسخه برداری 
قطعات چوب، مقوای بریده شده، تکه های میوه ها و سبزیجات، قوطی ها، 
یا  ساله   ۴ بچه های  تا  بگذارید  و  بردارید  را  ماژیک(  اسفنج ها، سرپوش 
ریخته  فوم  سینی  روی  که  شستشو  قابل  رنگ  داخل  را  آنها  بزرگ تر، 
شده است فرو ببرند. از اشیاء برای چاپ منحصر به فرد روی کاغذ استفاده 

کنید.
)از  بادام زمینی  بسته  ته  بادام زمینی.  با بسته بندی  مجسمه سازی 
نوع تخریب پذیر زیستی ساخته شده از نشاسته ذرت( را اندکی مرطوب 
کنید و آن را به دیگری بچسبانید تا برج های بلند و صخره ای و شکل های 

زیبا بسازید.

فهرست نهایی مواد هنر
• گل مدل سازی 

• گچ
• رنگ قابل شستشو

• قلم موی رنگ آمیزی
• جاروی پنبه ای

• اسفنج ها
• تمبر و جوهرافشان

• ماژیک قابل شستشو
• مداد شمعی
• مداد رنگی

• کاغذ ساده و رنگی
• دستمال کاغذی

• قیچی
• چسب

• فوم کرافت
• چوب بستنی

• نخ های رنگی پرزدار
)pom-pom( پوم پوم ها •

• پر
• نمد

• پارچه
• نوار رنگی

• دکمه ها
• توپ پنبه

• پولک و )اشیای( زرق و برق دار
• روبان، نخ، رشته

• مهره ها
• بسته بندی بادام زمینی

• نی نوشیدنی
• کارتن های تخم مرغ

• لوله های مقوایی
• ظروف قالب کیک پزی

• بشقاب های کاغذی
• گیره های لباس

• کارد و چنگال پالستیکی
• مجالت، روزنامه ها، کاتالوگ ها

• نمونه های تصویر زمینه
• کاغذ مومی

• کاغذ آلومینیوم
www.parents.com/
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21 فوریه
اجتماعی،  ادغام  ارتباطات،  هویت،  به  تلویحاً  که  زبان ها 
تحصیالت و توسعه مربوط می شوند، اهمیت استراتژیکی 
به  آنها  حال،  این  با  دارند.  زمین  سیاره  و  مردم  برای 
مورد  فزاینده ای  طور  به  جهانی شدن،  فرایندهای  دلیل 
محوشدن  با  می شوند.  نابود  کاماًل  یا  گرفته  قرار  تهدید 
زبان ها، تنوع فرهنگی جهان هم از بین می رود. فرصت ها، 
نوع  و  تفکر  منحصربه فرد  حالت های  خاطرات،  سنت ها، 
بهتر  آینده ای  تضمین  برای  ارزش  با  منابع  که   – بیان 

هستند- نیز از دست می روند.
به طور تخمینی 6۰۰۰ زبان در دنیا صحبت می شود که 
دارند.  قرار  انقراض  خطر  معرض  در  آنها   %۴3 حداقل 
تنها چند در صد زبان ها به طور واقعی در سیستم های 
آموزشی و حوزه عمومی جای داده شده است و کمتر از 

یک در صد آنها در دنیای دیجیتال استفاده می شود.
به منظور ترویج تنوع زبانی و فرهنگی و چندزبانگی، از 
فوریه سال ۲۰۰۰ روز جهانی زبان مادری هر ساله مورد 

توجه قرار گرفته است.
ابزار حفظ و توسعه میراث ملموس و  زبان ها، قوی ترین 
انتشار  ترویج   برای  اقدامات  همه  هستند.  ما  ناملموس 
زبان های مادری نه تنها برای تشویق تنوع زبانی و آموزش 
و  زبانی  از سنت های  کامل  آگاهی  برای  بلکه  چندزبانی 
فرهنگی در سراسر جهان و الهام بخشیدن به همبستگی 

مبتنی بر فهم، شکیبایی و گفتگو کمک خواهد کرد.
هر دو هفته یک زبان از بین می رود و میراث فرهنگی و 

فکری را با خود می برد.

با ناپدیدشدن هر چه بیشتر زبان ها، تنوع زبانی به طور فزاینده ای تهدید 
می شود. چهل درصد از مردم دنیا به تحصیل در زبانی که به آن صحبت 
یا آن را درک می کنند دسترسی ندارند. با این وجود، تحصیل چندزبانه  
مبتنی بر زبان مادری با درک اهمیت آن، به ویژه در دوران تحصیالت 
ابتدایی و تعهد بیشتر به توسعه آن در زندگی عمومی در حال رشد است.
و  دانش  که  خود  زبان های  طریق  از  چندفرهنگی  و  چندزبانی  جوامع 
موجودیت  می کنند  و حفظ  انتقال  پایدار  شیوه ای  به  را  سنتی  فرهنگ 

دارند.
ایده جشن گرفتن روز جهانی زبان مادری ابتکار کشور بنگالدش بود. آن 
ایده در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ تصویب شد و از سال 
۲۰۰۰ در سراسر جهان رعایت گردید. در بنگالدش، ۲۱ فوریه، سالگرد 
بنگاللی  زبان  رسمیت شناساندن  به  برای  بنگالدشی ها  که  است  روزی 

مبارزه کردند.
یونسکو به اهمیت تنوع فرهنگی و زبانی برای داشتن جوامع پایدار اعتقاد 
باعث  که  زبان هایی  و  فرهنگ ها  در  تفاوت ها  حفظ  برای  فعالیت  دارد. 
تقویت شکیبایی و احترام به دیگران می شود در حوزه اختیارات یونسکو 

قرار دارد.

پیامی از دبیر کل
ما  بشریت  وضعیت  آن  است؛  ارتباطی  وسیله ای  از  بیش  چیزی  »زبان 
است. ارزش ها، باورها و هویت ما در آن تعبیه شده است. از طریق زبان 
است که تجربیات، سنت ها و دانش خود را انتقال می دهیم. تنوع زبان ها 

نشان دهنده ثروت مسلم از تصورات و شیوه های زندگی ما است.«
 اودریه آزوالی، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری

https://en.unesco.org/
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معروف ترین مکان های قفل عشق
 ،)Pont des Arts Bridge( پل پونت دس آرتس

پاریس، فرانسه
مشهورترین مکان قفل های عشق در جهان، پل عابر پیاده ای است که بر 
فراز رود سن، در شهر پاریس قرار دارد. به نظر می رسد که وزن قفل های 
زده شده به این پل تا ۹3 تن می رسد! در ژوئن ۲۰۱۴، بخشی از نرده های 
ژوئن ۲۰۱۵،  در  و  فروریخت  قفل های عشق  علت سنگینی  به  پل  این 
شهرداری پاریس شروع به حذف صدها هزار قفل عشق از نرده های پل 

پونت دس آرتس کرد.

کره  سئول،   ،)N Seoul Tower( سئول  ان  برج 
جنوبی

متصدیان برج ان سئول، هفت درخت مصنوعی عشق را در تراس های این 
برج قرار داده اند. درخت های عشق به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند 
برج،  را تحمل کنند. همچنین متصدیان  از قفل های عشق  زیادی  وزن 
سطل مخصوصی را برای کیلد های قفل در نظر گرفته اند تا عاشقان پس 
از بستن قفل ها، کلیدهایشان را از برج به سمت پایین پرت نکنند و برای 
تراس ها حفاظ شیشه ای کار گذاشته اند تا از آویزان کردن قفل های عشق 

به نرده و فنس تراس جلوگیری شود. 

نیویورک،   ،)Brooklyn Bridge( بروکلین  پل 
ایاالت متحده آمریکا

هرچند تعداد زیادی از قفل های عشق به نرده های پل بروکلین آویزان 
شده بود؛ اما مسئوالن شهر نیویورک به تازگی برای حفظ امنیت شروع 

به پاکسازی این پل کرده اند.

پل عشق)Most Ljubavi(، ویریاشکابایا، صربستان
پل عشق که در زبان صربی موست یوباوی، نامید می شود یکی از ۱۵ پلی 
است که در شهر ویریاشکابایا قرار دارد. این پل از بهترین مکان ها برای 

آویزان کردن قفل عشق در صربستان است.



برای  اروپا  در  معروف  مکان   1۰ با  باشد.  از عشق شان  نمادی  تا  می کنند  آویزان  پل ها  بیشتر  و  بناهای عمومی  به  عاشقان  را  قفل عشق 
آویزان کردن قفل های عشق آشنا شوید.

قفل عشق نمادی است از عشق دونفره که عاشقان آن را به یکی از بناهای عمومی و غالبا پل ها آویزان می کنند و کلید آن را درون رودخانه 
یا دریاچه می اندازند تا نشانی از پیوند ناگسستنی شان باشد. هرچند در بیست سال اخیر، این نماد عاشقانه، میان مردم محبوبیت زیادی 
پیدا کرده است؛ اما مسئوالن از وجود آنها رضایت چندانی ندارند. آنها با این پدیده به عنوان نابسامانی شهری برخورد می کنند و آن را 
مخرب اموال عمومی می دانند. همچنین دل نگران ضررهایی هستند که قفل های عشق به اموال شهری وارد می کند و هزینه هایی که برای 

حذف آنها باید پرداخت شود. در این مقاله به معرفی 1۰ مکان فوق العاده  قفل عشق در جهان می پردازیم.

محله ماال استرانا، پراگ، چک
عاشقان ساکن پراگ برای بستن قفل های عشق خود به محله ماال استرانا 
پل  این  می کنند.  آویزان  عشق  پل   نرده   به  را  قفل هایشان  و  می روند 

مخصوص عابران پیاده است.

)Ponte Milvio Bridge(، رم،  پل پونته میلویو 
ایتالیا

این منطقه در جنوب ساحل غربی تایلند واقع شده است. خط ساحلی این 
استان پر از صخره های سنگ آهکی و جزایر دور از ساحل است که از آن 

یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری ساحلی را می سازد.

پل هوهنزولرن )Hohenzollern Bridge(، کلن، 
آلمان

اولین قفل های عشق در پل هوهنزولرن در سال ۲۰۰۹ دیده شدند. این 
پل در شهر کلن آلمان و بر فراز رود راین قرار دارد.

 Vodootvodny Canal( ودوتویدنی  کانال  پل 
Bridge(، مسکو، روسیه

درخت های  عشق این  بار در مسکو روسیه! این درخت های فلزی بر روی 
عبور  ودوتویدنی  کانال  روی  از  که  گرفته اند  قرار  ودوتویدنی  کانال  پل 

می کند.

https://www.kojaro.com/
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تمام حقایق درباره عشق
روز ولنتاین روزی است که آن را برای جشن گرفتن عشق زندگی و کسانی که که دوستشان داریم اختصاص می دهیم. عشق که می توان 
آن را رشته ای از انرژی طنین انداز، اغلب دارای نوسان و گاهی همگام و همزمان تعریف کرد، چیزی بیشتر از حتمیت زیستی برای تولید 

مثل نیست.
عشق مادری و پیوند: اولین تجربه ما از عشق در اوایل زندگی از طریق حرارت، پرستاری و محبتی است که از طریق تماس و لمس مادر، 
پدر یا دایه دریافت می کنیم. طی دوران کودکی، رفتارهای گرم، پرورش دهنده و محبت آمیز از سوی والدین، ظرفیت ایجاد پیوندها یا روابط 

صمیمی و عاطفی که دلبستگی می نامند را فراهم می سازد که چگونگی ایجاد پیوند در سراسر زندگی را شکل می دهد.
رفتارهای محبت آمیز مانند لمس کردن، نگه داشتن، بوسیدن یا بغل کردن به ما در ایجاد حس عشقی ایمن کمک می کند و فعال کردن 
سیستم لیمبیک برای رهاسازی وازوپرسین )که در ایجاد پیوند کمک می کند( و اکسی توسین )هورمون عشق( که با استرس می جنگد، 

احساسات نزدیکی با دیگران را ترفیع می دهد و برای ایجاد آرامش و تسکین کمک می نماید.
ایجاد پیوند طی دوران کودکی نه تنها برای ادامه حیاط ما مهم است، بلکه برای ما امنیت و آسودگی را که در زمان اضطراب نیاز داریم 
فراهم و از سالمتی جسمی و روانی ما محافظت می کند. انسان ها تنها موجوداتی نیستند که به دلیل عشق و ایجاد پیوند با هم مهربان 
هستند، محبت را می توان در بین دیگر پستاندارانی که با هم پیوند می بندند و رفتارهای محبت آمیز دارند مانند بوکردن در اسب ها یا 

بوسیدن و بغل کردن در شامپانزه ها نیز مشاهده کرد.

انواع مختلف عشق
عشق مادری، تنها یکی از انواع عشق هایی است که در زندگی تجربه می کنیم. طبق پیشنهاد روانشناس، آقای رابرت استرندک انواع مختلف 
عشق شامل درجات مختلفی از صمیمیت )اطمینان، حرارت و نزدیکی(، اشتیاق و تعهد است. در تئوری مثلث عشق، وی هفت نوع اصلی 

عشق را به صورت زیر تعیین کرده است:
• رفاقت-حرارت و نزدیکی به شخص دیگر )صمیمیت( وجود دارد اما نه اشتیاق شدید یا تعهد بلندمدت
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• دلباختگی- »عشق در یک نگاه« )شور و اشتیاق( اما فاقد صمیمیت 

و تعهد )این نوع عشق ممکن است به طور ناگهانی ناپدید شود(
• عشق تهی- تعهد وجود دارد اما فاقد صمیمیت و اشتیاق است

• عشق آرمانی )رومانتیک(- صمیمیت و اشتیاق وجود دارد اما بدون 
تعهد است

• عشق همدم- صمیمیت و تعهد وجود دارد اما فاقد اشتیاق است
• عشق ابلهانه- تعهد در ابتدا به دلیل اشتیاق برانگیخته می شود ولی 

فاقد صمیمیت است
)صمیمیت،  عنصر  تمام سه  که شامل  ایده آلی  رابطه  عشق کامل-   •

اشتیاق و تعهد( است.
انواع مختلف عشق ممکن است  تکامل می یابند،  همان طور که عشق ها 
بین  در  انواع عشق  از  بسیاری  باشند.  داشته  متفاوتی وجود  مراحل  در 
هم پوشانی  به  گرایش  هستند،  شهوت  و  مصاحبت  دارای  که  زوج هایی 
دارند اما نه در تمام اوقات. به عبارت دیگر، انواع بیشتری از این هفت 
نوع مذکور وجود دارد، مخصوصاً با مالحظه اینکه انسان ها به دلیل نیاز 
زیستی برای تولید مثل )شهوت( برانگیخته می شوند. در عشق آرمانی، 

اشتیاق از شهوت پایدارتر، معنا دارتر و پرمغزتر است.
اشکال  باالترین  از  یکی  آن،  مجلل  هورمون های  از  فارغ  را  بوسیدن 

صمیمیت در نظر می گیرند.

رومانتیک  روابط  بر  اولیه  وابستگی های  چگونه 
دوران بزرگسالی تاثیر می گذارند؟

شکل  خود  والدین  با  جوانی  هنگام  که  اولیه  وابستگی های  و  پیوند 
می دهیم، بعدها نقشی کلیدی در چگونگی شکل گیری روابط رومانتیک 
در زندگی ما دارد. هنگامی که در روابط رومانتیک دوران بزرگسالی در 
رابطه های خود احساس امنیت و اطمینان می کنیم، تماس و نزدیکی با 

شریک خود داریم و معموالً دارای رابطه رومانتیک بالغ و ایمن هستیم.
از طرف دیگر، افرادی که نوعی از وابستگی ناامن دارند، ممکن است نزدیک 
شدن به شریک خود برای آنها راحت نباشند و در تالش به خاطر جدایی 
از شریکشان احتماال گرفتار اعتیاد به مشروبات الکلی، روابط جنسی یا 
رفتارهای  گرفتار  است  ممکن  آنها همچنین  اعتیادها شوند.  دیگر  انواع 
اعتیادآور دیگری مانند انحراف جنسی، اختالل عاطفی که مشخصه آن، 
تخیالت تحریک کننده یا رفتارهای تحریک کننده جنسی است شوند که 
نگاه )جاسوسی رفتارهای  با  بر تحریک جنسی فرد مانند اطفاء شهوت 
اثر  تناسلی(  اندام های  )نمایش دادن  عریان گرایی  یا  دیگران(  خصوصی 

می گذارد.

عشق در مقابل شهوت
عشق و شهوت ممکن است به  راحتی با هم اشتباه گرفته شوند. همان 
برنامه های  از اجزای اصلی  طور که دیده می شود جذابیت جنسی یکی 
دوست یابی مانند Tinder است که در آنها دو نفری که از لحاظ جنسی 
به هم جذب می شوند با هم جفت می شوند، یک یا هر دوی آنها ممکن 

است ضرورتاً دنبال رابطه واقعی نباشد.
نیز وجود دارد و جاذبه  تولید مثل  به  شهوت- محرک زیستی ذاتی ما 

جنسی و نیاز ما را برای لذت جنسی هدایت می کند. هنگام 
تستوسترون  )آندروژن(-  ما  جنسی  هورمون های  نوجوانی، 
نمی گذرد  زیادی  مدت  و  می شوند  عمل  وارد  استروژن-  و 
که خیلی از ما اولین بوسیدن را امتحان می کنیم. خیلی از 
محرک های زیستی اولیه ما برای تولید نسل به وسیله نیاز 
برای لذت جنسی )شهوت( هدایت می شود. واقعیت دارد که 
در رابطه ای، یک طرف ممکن است شهوترانی کند درحالی 
که طرف دیگر، جاذبه او را با میلش به ایجاد و تعهد به رابطه 
اشتباه بگیرد. اگرچه در ابتدا ممکن است به وسیله محرک 
جنسی )شهوت جنسی یا شهوت( تحریک شویم اما صرف 
که  نیست  این  معنای  به  دیگری  به  جاذبه جنسی  داشتن 
آن رابطه بهتر خواهد شد یا به مدت طوالنی ادامه خواهد 

داشت.

صمیمیت: بوسیدن و در آغوش گرفتن
گفته می شود هورمون کیس پپتین به وسیله تحریک جنسی 
راهبر  نیروهای  دیگری،  با  پیوند  برقراری  به  ما  تمایل  و 
به تولید مثل ترغیب  را  در پیوند جفت و عشق آرمانی ما 

می کند.
تولید  برای  ذاتی خود  تحریک  توسط  اینکه صرفاً  به جای 
رومانتیک  عشق  در  اشتیاق  و  شور  شویم،  برانگیخته  مثل 
و  نوازش کردن  بغل کردن،  است.  هوس  از  بیشتر  خیلی 
تماس  آنها  زیرا  هستند  اهمیت  حائز  زندگی  در  بوسیدن 
و  ایجاد  جنسی  رابطه  از  دور  به  زیادی  جسمانی  فیزیکی 
صمیمیت را تقویت می کنند. در روابط رومانتیک رفتارهای 
محبت آمیز مانند بوسیدن می تواند به ایجاد صمیمیت بین 
دو نفر و به ارضای نیازهای عاطفی به کسب محبت با والدین 

کمک کند.

عاشق شدن
را فعال  پاداش  همان گونه که عاشق شدن می تواند سیستم 
باالی  مصرف  با  را  عاشقی  اولیه  مرحله  افراد  برخی  کند، 
شیفتگی،  ویژگی های  از  یکی  زیرا  می دانند،  برابر  کوکائین 
شیفته  که  است  کسی  با  صحبت  یا  دیدن  به  شدید  میل 
داریم.  تمایل  آن شخص  به  نزدیک ترشدن  به  و  او هستیم 
هنگامی که برای بار اول عاشق می شویم، ایجاد تغییرات در 
مواد شیمیایی مغز از قبیل مواد زیر، کشش و جاذبه ما را 

هدایت می کند:
با  رابطه  و حفظ  به طلب  را  ما  که  دوپامین  در  افزایش   •

شریک رومانتیک مورد عالقه ما برمی انگیزد.
هیجان،  هجوم  موجب  که  نوراپی نفرین  افزایش   •
شریک  دنبال کردن  برای  انگیزه  و  انرژی  عصبی شدن، 
نشانه های  همچنین  شیمیایی  ماده  این  می شود.  عاشقانه 
و  پوست  سرخ شدن  قلب،  ضربان  باالرفتن  مانند  فیزیکی 

۵۹      

ReMi 
Journal 



تعریق کف دست ها را تولید می کند.
• سروتونین کاهش می یابد، که می تواند خلق و خوی را 
بهبود بخشد. سروتونین یک انتقال دهنده عصبی مهم در 
تنظیم خلق و خوی، میل جنسی و عملکرد، اشتها، خواب، 

حافظه، رفتار اجتماعی و یادگیری است.
اگر به تازگی دلباخته شریکتان شده اید، ممکن است آن 
انجام  انگار هیچ خطایی  ببینید که  شخص را به گونه ای 
نمی دهد و یا ممکن است به شریک زندگی خود صورتی 
آرمانی بدهید و نقص ها یا ویژگی های منفی او را نادیده 
بگیرید. در این مفهوم، آنچه مردم می گویند »عشق کور 
حسی  شیفتگی،  اینکه  علی رغم  است.  درست  می کند.« 
لذت بخش و دلپذیر است ولی آن فقط حالتی موقتی است 

و احساسات سرخوشی و هیجانی بعد از چند ماه تا چندین سال از بین 
می رود، و قطعا این احساس چیزی نیست که باعث شود مردم برای مدت 

طوالنی با هم بمانند.

چه چیزی باعث می شود عشق دوام بیاورد؟
که  طوالنی مدت  تعهد  یک  یعنی  دلبستگی  مرحله  به  زمانی  زوج ها 
باور  دو  نیز شناخته می شود، می رسند که هر  به عنوان »عشق همدم« 
کنند که رابطه آنها در طوالنی مدت ادامه خواهد یافت. دلبستگی ها به 
دلیل آزادشدن اکسیتوسین و وازوپرسین در طول رابطه و دیگر رفتارهای 
محبت آمیز، یعنی همان نوروپروپاتی هایی است که در زمان کودکی آزاد 
می شود و به ما در ایجاد پیوند با مادر یا مراقب اولیه ما کمک می نماید.
www.psychologytoday.com/
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۱۰ خودروی مدرن که به مدل های 
کلکسیونی تبدیل خواهند شد )۲(

ZL1 1LE  6- شورولت کامارو
قیمت: 7۱ هزار و ۲۹۵ دالر

شورولت کامارو در نسخه  پرفورمنس ZL1 1LE به چند 
این  ویژگی  برجسته ترین  شاید  اما  دارد  اهمیت  دلیل 
با  خودرویی  تولید  در  آمریکایی  مهندسی  اثبات  مدل، 
V شکل  باشد. پیشرانه  8 سیلندر  فرمان پذیری مناسب 
حرکت  مسئولیت  بخار  اسب   6۵۰ قدرت  با  سوپرشارژ 
 ZL1 1LE رقیب همیشگی فورد را بر عهده دارد. کامارو
از بهترین محصوالت خودروسازی آمریکا است که توان 
در  آیا  که  دید  باید  دارد؛  را  اروپایی  مدل های  با  رقابت 
آینده، کاماور می تواند به یک مدل ارزشمند کلکسیونی 

تبدیل شود؟

7- پورشه 718 کیمن
قیمت: 8۰ هزار و 8۵۰ دالر

بخش بزرگی از محصوالت پورشه همیشه به خودروهای 
کلکسیونی تبدیل شده اند. البته بیشتر این موارد مربوط 

 7۱8 باکستر  و  کیمن   ۲۰۱8 مدل  اما  است   ۹۱۱ متنوع  مدل های  به 
باتوجه به عملکرد فنی قابل توجه و قیمت کمتر از مدل های پایه  ۹۱۱، 
 GTS می توانند جزو خودروهای ارزشمند آینده باشند. مدل 7۱8 باکستر

با قیمت پایه 8۲ هزار و ۹۵۰ دالر عرضه می شود.

8- دوج چلنجر SRT دیمن
قیمت: 86 هزار و 3۹۰ دالر

تنها پونی کار آمریکایی با پیشرانه  سوپرشارژ 8۴۰ اسب بخار، سریع ترین 
خودروی جاده ای با شتاب اولیه  صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت و البته 
تولید محدود 33۰۰ دستگاه برای کلکسیونی بودن اهریمن چلنجر کافی 
است. در حال حاضر برنامه ای برای تولید مدل ۲۰۱۹ چلنجر دیمن تأیید 
بیشتر  هم  را  فعلی  دوم  نمونه های دست   ارزش  مورد،  که همین  نشده 
کرده است. احتماالً بسیاری از خریداران این مدل، اهریمن آمریکایی را 
در گاراژ تنها می گذارند تا عضوی از کلکسیون ارزشمند آینده باشد؛ اما 
همیشه افرادی هم هستند که دیمن را برای هدف اصلی تولید آن، یعنی 
طی کردن مسیر مستقیم درگ ۴۰۰ متری در کمتر از ۱۰ ثانیه استفاده 

خواهند کرد.
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۹- جیپ گرند چروکی ترک هاوک
قیمت: 87 هزار و 6۹۵ دالر

اسب   7۰7 سوپرشارژ  شکل   V سیلندر   8 پیشرانه   با  شاسی بلند  چند 
گرند  شده است؟  تولید  تریلر  انحراف  از  جلوگیری  مکانیزم  و  بخاری 
چروکی در تیپ ترک هاوک )Trackhawk( با عملکرد فنی خارق العاده 
یک  البته  و  پرفورمنس  شاسی بلند  یک  سرعت  و  شتاب گیری  در 
شاسی بلند خانوادگی ۵ نفره، مناسب مسافرت و حمل تریلر است. گرند 
شاسی بلند  خودروهای  به  عالقه مندان  برای  جیپ  کامل  پکیج  چروکی 
است که با سفارش آپشن های مختلف، قیمت نهایی آن به باالی ۱۰۰ 

هزار دالر هم می رسد.

LC 500 1۰- لکسوس
قیمت: ۹۲ هزار و ۹۹۵ دالر

بعید است که LC 500 مانند مدل فوق العاده  LFA لکسوس ارزشمند 
شود، اما در هر صورت یک گرندتورر لوکس و جذاب است. پیشرانه  8 
سیلندر V شکل ۵ لیتری با قدرت ۴7۱ اسب بخار، گیربکس ۱۰ سرعته 
با  هیبرید  تیپ  کنار  در  عقب  محور  قدرت  انتقال  سیستم  و  اتوماتیک 
پیشرانه  3.۵ لیتری V6 از ویژگی های قابل توجه LC 500 است. شاید 
سلیقه  خریدار در انتخاب آپشن های ظاهری، تعیین کننده  قیمت بیشتر 

این مدل در سال ۲۰۱8 و البته چند دهه بعد باشد.
https://www.zoomit.ir/

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

)514( 703-4020
)514( 996-1620
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 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

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

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 
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تاریخ سینما در ایران 
)بخش پایانی(

 احمد زالی
در بخش قبل دانستیم که تا اواخر دهه ۴۰ اتفاق ویژه ای 
علت  به  دهه  این  اواخر  در  نداد،  رخ  ایران  سینمای  در 
توقیف پی درپی فیلم های ایرانی که از شدت ابتذال اجازه 
برای  فیلم  نمایش  و  فیلمسازی  کار  نمی گرفتند،  نمایش 
چندین ماه دچار افت محسوسی شد. به همین علت تعداد 
گذشته  سال های  به  نسبت  داده شده  نمایش  فیلم های 
اکران  شگرد  اما  رسید.  فیلم   ۴8 حدود  یعنی  نصف  به 
دسته جمعی چند فیلم در یک سینما نه تنها مانع از افت 
فروش شد، بلکه باعث رشد رقم فروش بعضی فیلم ها نیز 
شد. مثال در تهران فروش فیلم ها از یک صد هزارتومان به 

۲۵۰ تا 3۵۰ هزار تومان رسید.
صرفا  و  سطحی  سینمای  هیاهوی  در  و  اثنی  این  در 
به  قارونی،  گنج  سینمای  موج  چیرگی  و  سرگرم کننده 
ناگاه اکران دو فیلم، تکان شدیدی به سینمای ایران داد.

سینمای  تاریخ  در  نوینی  فصل  پایه گذار  که  فیلم  دو 
ایران  سینمای  نوی  موج  عنوان  با  آن  از  و  شدند  ایران 

یاد می شود.
"قیصر" ساخته  مسعود کیمیایی 

مسعود کیمیایی جوان، که فیلم "بیگانه بیا" را در کارنامه 
شباویز  عباس  با  وثوقی(،  بهروز  معرفی  )با  داشت  خود 
تهیه کننده نامدار سینمای آن دوره آشنا شد و فیلمنامه 

قیصر را به او ارائه کرد.

او  فیلمنامه  در  که  تازه ای  مسائل  و  کیمیایی  کم  تجریه  به  توجه  با 
طرح شده بود هزینه کردن برای این فیلم ریسک بزرگی بود، اما عباس             
شباویز با پذیرفتن این کار عامل یک تغییر اساسی در سینمای ایران شد.
مفید، جالل  بهمن  ناصر ملک مطیعی، جمشید مشایخی،  وثوقی،  بهروز 
پیشواییان که همه از بازیگران تراز اول سینمای آن دوره بودند در این 

فیلم ایفای نقش نمودند.

موسیقی فیلم را اسفندیار منفردزاده و فیلمبرداری آن را مازیار پرتو به 
شیوه سیاه و سفید انجام داد. با اکران این فیلم در دی ماه ۴8  استقبال 

بی نظیری از سوی مردم و منتقدان از آن به عمل آمد.
داستان فیلم، قـــصه جوانی به نام قیصر است که به کین خواهی قتل 
برادرش فرمان و مرگ خواهرش برمی خیزد و عامـــالن جنایت را یکی 
گلوله  به ضرب  پایان  در  نیز  و خود  می رساند  قتل  به  دیگری   از  پس 
پلیـــس از پا در می آید. ماهیتاً قیصر از نظر ارزش های محتوایی در رده 
سینمای سرگرم کننده جا می گرفت اما با شـــکافتن الیه های این فیلم 
به عمق مسایل طرح شده در آن پی می بریم. پس از ۲۰ سال حاکمیت 
گنج  سینمای  ادامه دهنده  که  سطحی  و  رویاپردازنه  فیلم های  مطلق 
بود.  رسیده  خط  آخر  به  سینمای  این  به  پاسخی  قیصر  بودند  قارونی 
سینمایی که مسلما در مقابل جامعه ملتهب و هویت باخته اواخر دهه ۴۰ 

ناتوان و بی اثر شده بود.
جامعــه ای که تشنه ظهور یک قهرمان بود. اواخر دهه چهل کم کم حال 
و هوای تغییر در فضای جامعه حس  می شد. شعر شاعران نوید باران و 
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هوای تازه و نثر ادیبان بوی آمدن یک قهرمان را می داد.
مردم سرخورده از بی قانونی و وضع موجود، تشنه یک قهرمان بودند یک 
قهرمان حقیقی و قابل باور و قیصر جوابگوی این نیاز بود. از نام خود قیصر 
که از آن نوعی قدرت و شجاعت دریافت می شد تا رفتار این قهرمان که 
دیگر به قانون حاکم اعتقاد و اعتمادی نداشت و خود برای انتقام و احقاق 
حق خویش پشت کفش ور می کشد و خروج می کند. اما در نهایت این 

قیصر کشته می شود تا یک تراژدی واقعی شکل بگیرد.
به قول دکتر شریعتی که پس از دیدن فیلم به وجد آمده بود: قیصر یک 
"نه" به سیستم بود. او فیلم را بسیار تاثیرگذار بر جامعه پیش بینی کرد 
و این اتفاق هم افتاد این را فروش فیلم در  تهران و کل کشور ثابت کرد.
هزار  دویست  و  میلیون  یک  حدود  به  فیلم  فروش  روز،  آن  تهران  در 
تومان رسید که با احتساب قیمت بلیط 3 تومان تقریبا ۴۰ درصد مردم 
این فیلم در کل کشور بود که  تهران فیلم را دیدند و عجیب تر فروش 
از دی ماه ۴8 تا آبان ماه ۵7 که سینماها تعطیل شدند فروش کلی آن 
به حدود ۲۰۰ میلیون تومان رسید و تعداد بسیار زیادی در کل کشور 

فیلم را دیدند.
یک  ظهور  چون  مولفه هایی  فیلم  این  تکنیکی  ویژگی های  از  گذشته 
در  و  سنتی  خانواده  یک  در  رشدیافته  پوشالی،  نه  و  باورپذیر  قهرمان 
نهایت کشته شدن قهرمان، همه و همه تابوهایی بودند که توسط قیصر 

شکسته شد.
از قیصر به کیمیایی سفارش ساخت قیصر ۲ و حتی  بارها بعد  بارها و 
برای  او  ولی  دادند  را  جنگ  در  قیصر  ساخت  سفارش  جنگ  زمان  در 

جاودانه کردن قیصر ساخت هیچ فیلم مشابهی با این نام را نپذیرفت.
" گاو" شاهکار داریوش مهرجویی

اما در همان سال داریوش مهرجویی جوان که پس از ساخت 
بود،  رفته  آمریکا  به  آن  تجاری  الماس 33 و شکست  فیلم 
پس از تحصیل در رشته فلسفه به ایران بازگشت و بر اساس 
ساعدی،  غالمحسین  نوشته  بیل"  "عزاداران  نمایشنامه 
بازیگران  از  استفاده  با  و  نوشت  "گاو"  نام  به  فیلمنامه ای 

برجسته تئاتر این فیلمنامه را جلوی دوربین برد.
از  که همگی  والی  نصیریان، جعفر  علی  انتظامی،  اله  عزت 
این فیلم در  با  بار  اولین  برای  بودند  تئاتر آن دوره  بزرگان 

سینما ظاهر شدند.
گاو قصه ساده ای داشت یک روستایی پس از مرگ گاوش از 
فرط دلبستگی به آن، دیوانه می شود و خود را گاو می پندارد.

این فیلم برای نخستین بار هم از منظر اندیشه و فلسفه انسان 
بی هویت این دهه را به چالش می کشاند و هم وابستگی به 
دنیا و ابعاد آن و در نتیجه، تنزل یک انسان تا حد یک حیوان 

را مذمت می کند.
ساخت هوشمندانه و پخته آن، راه برداشت سیاسی از این 
قصه را نیز باز نمود. چنان که آن روستا را ایران آن روز و 
مش حسن سمبل ایرانی آن روزگار و وابستگی او به گاوش 
را وابستگی به تحجر و عقب ماندگی می شد نامید و دزدان 
روستای همسایه کشورهایی هستند که دائما به ثروت این 

سرزمین چشم دارند.
گاو جوایزی را از جشنواره های داخل و خارج برای مهرجویی 
به ارمغان آورد این فیلم با وجود زیر پا نهادن تمام عوامل 
پولساز سینمای تجاری، با استقبال فراوان مردم روبرو شد و 
ادعای سازندگان فیلم های مبتذل را که معتقد بودند مردم 

فقط فیلم های سرگرم کننده را می پسندند درهم شکست.
فیلم های  جاده صاف کن  و  پیشرو  شدت  به  فیلم  این 
اولین  گاو  فیلم  شد.  خود  از  پس  هنری  و  روشنفکری 
نماینده ایران در جشنواره اسکار بود و مهرجویی را به عنوان 

فیلمسازی صاحب سبک به جهان معرفی نمود.
در هر حال قیصر و گاو در سال ۴8 پایه گذار فصل جدیدی 
از سینمای ایران شدند که پس از آن فیلم هایی اندیشمندانه 
با مضامینی عمیق تر و جسورانه تر تولید شد که در قالب موج 

نوی سینمای ایران نامگذاری می شوند.
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

بهترین فیلم های ۲۰۱۹؛
مروری بر برترین فیلم های سینمایی سال
در این نوشته مروری خواهیم داشت بر لیست بهترین فیلم های ۲۰۱۹ در ژانرهای اکشن، درام، تخیلی، ترسناک و انیمیشن به همراه عوامل 

ساخت، کارگردان، هنرپیشه ها، تاریخ اکران و میزان فروش به همراه گالری تصاویر.

بهترین فیلم های 2۰1۹
در سال ۲۰۱۹ همانند سال ۲۰۱8 عالوه بر عرضه آثار سینمایی در ژانرهای اکشن و ابرقهرمانی و درام و ترسناک، تعداد زیادی انیمیشن 
و فیلم مخصوص کودک )و طبیعتا بزرگسال( نیز به معرض تماشای عموم در خواهد آمد که قسمت جدید داستان اسباب بازی و نسخه 
بازسازی شده شیرشاه )Lion King( از بهترین آنها به حساب می آیند. در این لیست با ۱۲ مورد از بهترین فیلم هایی که در سال آینده 
اکران خواهند شد به همراه زمان اکران، عوامل و هنرپیشگان آنها آشنا خواهید شد. آثار موجود در این لیست می تواند به پیشنهاد هایی 

جذاب برای پرکردن اوقات فراغت شما تبدیل شود.

The Favourite
تاریخ اکران : ۱ ژانویه ۲۰۱۹

IMDB: 8.۱
Metascore: ۹۰

ژانر: درام تاریخی
فیلم The Favourite اثری است در ژانر درام تاریخی که با اکران محدود در ماه نوامبر 
گذشته، توجه مخاطبان و متنقدین را به خود جلب نمود و عالوه بر قرارگرفتن در فهرست 
به  نیز  فیلم های ۲۰۱۹  بهترین  از  یکی  عنوان  به  جهانی،  معتبر  کاندیداهای جشنواره های 

حساب می آید.
The Favourite

دقیقه   ۵۹ و  ساعت   ۱ با  برابر  زمانی  مدت  و  شده  ساخته   R سنی  گروه  برای  فیلم  این 
از دبورا دیویس  بر اساس فیلمنامه ای   Yorgos Lanthimos دارد. کارگردانی آن توسط 

)Deborah Davis( و تونی مک نامارا )Tony McNamara( صورت پذیرفته است.

هنرپیشگان
از ستارگان حاضر در فیلم The Favourite که در فهرست نامزدهای جایزه گلدن گلوب ۲۰۱۹ نیز قرار دارند می توان از اسامی زیر یاد 

نمود:
Abigail در نقش )Emma Stone( اما استون

Queen Anne در نقش )Olivia Colman( اولیویا کولمن
Lady Sarah در نقش )Rachel Weisz( راشل وایز

Harley در نقش )Nicholas Hoult( نیکالس هولت
خالصه داستان

داستان فیلم The Favourite یا سوگلی در اوایل قرن ۱8 انگلستان و زمان جنگ این کشور با فرانسه و سطلنت ملکه آن )با بازی اولیویا 
کولمن( جریان دارد. ملکه قدرت و صالبت الزم را نداشته و کشور به دست دوست نزدیک او، لیدی سارا )با بازی راشل وایز( اداره می گردد. 
ورود یک خدمتکار جدید با نام ابیگیل )با بازی اما استون( ماجراهای عاطفی جدیدی را رقم می زند و هر دو در رقابتی برای به دست آوردن 

محبت ملکه و کسب عنوان سوگلی )The Favourite( می افتند…



داستان اسباب بازی 4
تاریخ اکران: ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹

)IMDB / Metascore( :نمره
ژانر:  انیمیشن

کارتون های  سری  چهارم  قسمت 
 Toy اصلی  نام  با  اسباب بازی  داستان 
Story  نیز یکی از فیلم هایی است که 
بهترین  زمره  در  قرارگرفتن  بر  عالوه 
فیلم های ۲۰۱۹ و بهترین انیمیشن های 
هتل  جدید  بخش های  مانند  ؛   ۲۰۱۹
سال  در  شگفت انگیزان  و  ترانسیلوانیا 
اصلی  کاندیداهای  از  یکی  ؛   ۲۰۱8
فیلم های  پرفروش ترین  عنوان  کسب 

۲۰۱۹ نیز به حساب می آید.
4 Toy Story

 )Josh Cooley( کارگردانی انیمیشن داستان اسباب بازی ۴ بر عهده جاش کولی
قرار داشته که پیش از این نقشی اساسی در ساخت آثاری مانند Inside Out )به 
عنوان کارگردان( و Cars و رتتویی و شگفت انگیزان )به عنوان طراح( داشته است. 
فیلمنامه نیز توسط ویل مک کورماک )Will McCormack( و استفانی فولسام 
 John توسط  شده  ساخته  شخصیت های  اساس  بر   )Stephany Folson(
Lasseter و Andrew Stanton و Peter Docter و Lee Unkrich نوشته 

شده است.
صداپیشگان و هنرمندان

دوبله  بخش  برای  قبلی  بخش   3 مانند  نیز   ۴ اسباب بازی  داستان  انیمیشن 
این  از  برخی  کرده است.  استفاده  سینما  صنعت  بنام  هنرمندان  از  صداگذاری  و 

هنرمندان عبارتند از:
)Woody( در نقش وودی )Tom Hanks( تام هنکس
)Buzz Lightyer( در نقش باز )Tim Allen( تیم آلن
)Bo Peep( در نقش بو پیپ )Annie Potts( آنی پاتز

)Ducky( در نقش داکی )Keegan Michael Key( کیگان مایکل کی
)Ken( در نقش کن )Michael Keaton( مایکل کیتون

)Dolly( در نقش دالی )Bunny Hunt( بانی هانت
)Jessie( در نقش جسی )Joan Cusack( جوان کیوسک

)Mrs. Davis( در نقش خانم دیویس )Laurie Metcalf( الوری متکاف
)Mrs. Anderson( در نقش خانم اندرسون )Lori Alan( لوری آلن

)Trixie( در نقش تریکسی )Kristen Schaal( کریستن شال
)Bunny( در نقش بانی )Jordan Peele( جوردن پیل

جودی بنسون )Jodi Benson( در نقش باربی
)Forky( در نقش فورکی )Tony Hale( تونی هیل

خالصه داستان
در این قسمت از انیمیشن توی استوری ۴ نیز خط اصلی داستان بر اساس روابط 
و تصمیمات وودی و باز جریان دارد. پس از اضافه شدن یک عضو جدید )فورکی 
با صداپیشگی تونی هیل( به گروه وودی، اعضا تصمیم به شروع یک سفر دسته 
جمعی گرفته، در حین این سفر ماجراهای جذابی برای این دسته اتفاق می افتد…

Rocketman
تاریخ اکران: ۱7 می ۲۰۱۹

)IMDB / Metascore( :نمره
ژانر: درام بیوگرافی

با توجه به موفقیت فیلم Bohemian Rhapsody )زندگی 
در   )Queen راک  گروه  فقید  موسیقیدان   ، مرکوری  فردی 
سال ۲۰۱8 و فروش نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالری آن، به نظر 
می رسد که ژانر بیوگرافی هنرمندان طرفداران بسیاری داشته 
به شرح  نیز که   Rocketman فیلم  دلیل  به همین  و  باشد 
زندگی سر التون جان می پردازد، به احتمال بسیار زیاد یکی از 

پرفروش ترین و بهترین فیلم های ۲۰۱۹ خواهد بود.
Rocketman

 )Dexter Fletcher( فلچر  دکستر  توسط  من  راکت  فیلم 
 Lee( هال  لی  وسیله  به  نیز  آن  فیلمنامه  و  کارگردانی شده 
Hall( با الهام از زندگی شخصی سر التون جان به رشته تحریر 

درآمده است.
هنرپیشگان

از بازیگران حاضر در فیلم راکت من می توان به اسامی لیست 
زیر اشاره کرد:

تارون اگرتون )Taron Egerton( در نقش التون جان
برایس داالس هوارد )Bryce Dallas Howard( در نقش 

شیال
ریچارد مدن )Richard Madden( در نقش جان رید

استیون مکینتاش )Steven Mackintosh( در نقش استنلی
جیمی بل )Jamie Bell( در نقش برنی تاوپین

خالصه داستان
در فیلم راکت من، به روزهای آغازین فعالیت حرفه ای هنری 
التون جان و زمانی که وی نام خود را به عنوان یک نابغه جوان 
در آکادمی سلطنتی موسیقی مطرح کرده بود و همکاری وی 

با برنی تاوپین پرداخته شده است.



The Lion King
فیلم سینمایی The Lion King نیز که پروژه آن در سال ۲۰۱6 میالدی رقم خورد، یک بازسازی جدید با تکنیک های مدرن کامپیوتری یا CGI  است. 
این فیلم نیز با توجه به موفقیت نسخه کالسیک، نوستالژی نسل های قبلی و اقبال کودکان عالوه بر قرارگرفتن در لیست بهترین فیلم های ۲۰۱۹ به احتمال 

بسیار زیاد یکی از پرفروش ترین فیلم های سال نیز خواهد بود.
انیمیشن The Jungle Book( و بر اساس داستان کالسیک شیرشاه  فیلم شیرشاه جدید توسط جوناتان فرو )Jonathan Favreau – کارگردان 
از نکات قابل توجه  انیمیشن های ۲۰۱۹ نیز به حساب می آید.  از بهترین  از کامپیوتر در ساخت آن، یکی  با توجه به استفاده کامل  کارگردانی شده و 
انیمیشن شیرشاه جدید می توان به حضور دوباره هنس زیمر )Hans Zimmer( آهنگساز افسانه ای و سر التون جان )Sir. Elton John( خالق ترانه 

چرخه زندگی )Circle of Life( اشاره نمود.
صداپیشگان

لیست صداپیشگان نسخه بازسازی شده انیمیشن شیرشاه که مانند نسخه اصلی مملو از ستارگان سینما و تلویزیون بوده عبارت است از:
دونالد گالور )Donald Glover( در نقش سیمبا

جیمز ارل جونز )James Earl Jones( در نقش موفاسا
چیوتل اجیوفور )Chiwetel Ejiofor( در نقش اسکار

ست روگن )Seth Rogen( در نقش پومبا
آلفره وودارد )Alfre Woodard( در نقش سارابی

بیلی ایچنر )Billy Eichner( در نقش تیمون
بیانسه نولس )Beyonce( در نقش ناال

جان اولیور )John Oliver( در نقش زازو
کیگان مایکل کی )Keegan Michael Key( در نقش کاماری

خالصه داستان
سیمبا )با صدای دونالد گالور( پادشاه آینده بیشه بوده که باید جانشین پدر خود موفاسا )با صدای جیمز ارل 
جونز( شود. اما عموی سیمبا، اسکار )با صدای چیوتل اجیوفرو( عالقه ای به این مساله نداشته و با پیش آوردن 

ماجراهایی، مانع از رسیدن سیمبا به سلزنت می شود تا اینکه…

Star Wars: Episode IX
از مجموعه فیلم های این سری و سومین  فیلم جدید Star Wars: Episode IX نهمین قسمت 
اقبال عمومی منتقدین و تماشاگران عالوه  به  با توجه  از آخرین سه گانه مجموعه بوده که  قسمت 
بر قرارگرفتن در جمع بهترین فیلم های ۲۰۱۹ یکی از پرفروش ترین فیلم های سال نیز خواهد بود. 
کارگردانی جنگ ستارگان ۹ بر عهده جی. جی. آبرامز )J. J. Abrams( بوده که تجربه موفقی در 
ساخت ۲ عنوان دیگر از این ژانر را بر عهده داشته است. سناریو نیز توسط شخص کارگردان و کریس 

تریو )Chris Terrio( و بر اساس شخصیت های جورج لوکاس نوشته شده است.
هنرپیشگان

از ستارگان حاضر در فیلم جنگ ستارگان ۹ می توان از اسامی فهرست زیر یاد نمود:
Hux در نقش جنرال )Domhnall Gleeson( دامنال گلیسون

Maz Kanata در نقش )Lupita Nyong’o( لوپیتا نیونو
Rey در نقش )Daisy Ridley( دیزی ریدلی

Poe Dameron در نقش )Oscar Isaac( اسکار آیزاک
Connix در نقش )Billie Lourd( بیلی لورد

Kylo Ren در نقش )Adam Driver( آدام درایور
مارک همیل )Mark Hamill( در نقش لوک اسکای واکر

خالصه داستان
با توجه به زمان نسبتا زیاد باقی مانده تا اکران جنگ ستارگان ۹ هنوز خبر موثقی در خصوص داستان آن وجود ندارد، اما بر اساس گفته های سازندگان، 

ماجراهای این قسمت ۱ سال پس از داستان The Last Jedi محصول سال ۲۰۱7 رخ خواهد داد.



 A v e n g e r s :
Endgame

تاریخ اکران: ۲6 آوریل ۲۰۱۹
)IMDB / Metascore( :نمره

ژانر: اکشن علمی تخیلی
 Avengers: Endgame
فیلم های  سری  از  قسمت  آخرین 
مارول  استودیو  انتقام جویان 
است  قرار  که  بوده   )Marvel(
پرده  روی  بر   ۱3۹8 سال  بهار 
گیرد.  قرار  جهان  سینماهای 
عناوین  سایر  مانند  نیز  فیلم  این 

انتقام جویان در رده پرفروش ترین و بهترین فیلم های ۲۰۱۹ قرار داشته و 
امید بسیاری برای تکرار موفقیت نسخه قبلی )Infinity War با فروش 
7۰۰ میلیون دالری در آمریکای شمالی و کسب رتبه دوم پرفروش ترین 

فیلم ۲۰۱8 پس از Black Panther( دارد.
Avengers: Endgame

 Anthony &( فیلم انتقام جویان: پایان بازی توسط آنتونی و جو روسو
Joe Russo( و بر اساس شخصیت های کمیک مارول ساخته شده و به 
اکشن ۲۰۱۹  فیلم های  بهترین  و  پرفروش ترین  از  یکی  بسیاری  عقیده 

نیز خواهد بود.
هنرپیشگان

قسمت  در  سینما  ستارگان  از  عظیمی  لشگر  قبلی،  قسمت  چند  مانند 
جدید انتقام جویان به ایفای نقش پرداخته که تعدادی از آنها عبارتند از:

میشل فایفر )Michelle Pfeiffer( در نقش جنت فن داین
بردلی کوپر )Bradley Cooper( در نقش راکت

رابرت داونی جونیور )Robert Downey Jr.( در نقش آیرون من
)Thor( در نقش تور )Chris Hemsworth( کریس همسورث

مارک روفالو )Mark Ruffalo( در نقش هالک
کارن جیلیان )Karen Gillian( در نقش نبوال

بری الرسن )Brie Larsson( در نقش کاپیتان مارول
جاش برولین )Josh Brolin( در نقش تانوس

اسکارلت جوهانسن )Scarlett Johansson( در نقش بلک ویدو
اونجلین لیلی )Evangeline Lilly( در نقش وسپ

تام هالند )Tom Holland( در نقش اسپایدرمن
کریس اوانس )Chris Evans( در نقش کاپیتان آمریکا

پاول رود )Paul Rudd( در نقش انت من
جرمی رنر )Jeremy Renner( در نقش هاوکی

گوینث پالترو )Gwyneth Paltrow( در نقش پپر
)پلنگ  تچاال  نقش  در   )Chadwick Boseman( بوسمن  چادویک 

سیاه(
پام کلمنتیف )Pom Klementieff( در نقش مانتیس

خالصه داستان
هنوز اطالعاتی در خصوص داستان انتقام جویان جدید منتشر نشده است.

The Lego Movie 2
تاریخ اکران: 8 فوریه ۲۰۱۹

)IMDB / Metascore( :نمره
ژانر: انیمیشن

 The Lego انیمیشن 
بر  ادامه ای  که   Movie 2
به  کارتون  این  اول  قسمت 
از  یکی  نیز  می آید  حساب 
 ۲۰۱۹ فیلم های  بهترین 
این  اول  بود. قسمت  خواهد 
انیمیشن که سال ۲۰۱۴ بر 
گرفت،  قرار  سینماها  پرده 
 ۵۰۰ حدود  در  فروشی  به 
)معادل ۱7۵۰  میلیون دالر 
میلیارد تومان زمان اکران و 
7۰۰۰ میلیارد تومان فعلی( 
دست یافت و به نظر می رسد 
که نسخه جدید آن نیز در جمع پرفروش ترین و بهترین انیمیشن های 

۲۰۱۹ قرار گیرد.
The Lego Movie 2

Mike Mitch-( توسط مایک میچل The Lego Movie 2  انیمیشن
این  کارگردانی شده است.   )Trisha Gum( گام  تریشا  به همراه   )ell

فیلم قرار است در ماه فرویه سال ۲۰۱۹ راهی سینماهای جهان گردد.
صداپیشگان

چهره های  از  انیمیشن،  آثار  سایر  مانند  نیز  فیلم  این  سازندگان 
شناخته شده سینما و تلویزیون برای دوبله اثر خود بهره برده که تعدادی 

از آنها عبارتند از:
لیام نیسون )Liam Neeson( در نقش پلیس

مورگان فریمن )Morgan Freeman( در نقش جادوگر پیر
)Emmet( در نقش امت )Chris Pratt( کریس پرت

ویل فرل )Will Farrell( در نقش رییس جمهور
الیزابت بنکس )Elizabeth Banks( در نقش لوسی

ویل آرنت )Will Arnett( در نقش بتمن
نیک آفرمن )Nick Offerman( در نقش دزد دریایی

چنینگ تتوم )Channing Tatum( در نقش سوپرمن
جونا هیل )Jonah Hill( در نقش گرین لنترن

الیسون بری )Alison Brie( در نقش شاهزاده اونیکیتی
خالصه داستان

راحت  زندگی  شهر  مردم  و  گذشته  اول  قسمت  ماجرای  از  سال  پنج 
بسیار  دشمنی  با  شهر  ساکنان  ناگهان  اما  می کنند،  تجربه  را  آرامی  و 
خطرناک تر روبرو می شوند که با تهاجمی گسترده، بسیار سریع تر از توان 
ساختن آنها همه چیز را به نابودی می کشاند. امت )با صدای کریس پرت( 
 Lego Duplo به همراه دوستان خود به مقابله با این دشمن جدید که

نام دارد می روند…



فروردین )21 مارس- 1۹ آوریل(
نور پرواز خواهید  با سرعت  ببندید. در ماه فوریه  را  ایمنی خود  کمربند 
نورانی،  همانند چراغی  درخشان شما  ذهن  که  می گوید  طالع بینی  کرد. 
مه غلیط شک هایتان را خواهد شکست. متولدین این ماه، ارتباطاتی را که 
در طوالنی مدت بی معنا هستند درک خواهند کرد. در این ماه، همه چیز 
با هم جفت و جور خواهد شد، درست همانند دو نوار زیپ که آنها را با 
دستگیره زیپ می بندید. به دلیل اینکه ذهن شما ممکن است به رآکتور 
قوی هسته ای تبدیل شود، طالع بینی این ماه تمرکز بر حل مسایل پیچیده 
در کار و خانه را به شما پیشنهاد می دهد. اما استراحت را فراموش نکنید که 
در غیر این صورت ریسک زیادی برای بیش از حد داغ شدن و انفجار مانند 

فاجعه چرنوبیل در فوکوشیما برایتان وجود دارد!
اردیبهشت )2۰ آوریل- 2۰ می(

طالع بینی ماه فوریه شما را به تمیزکردن اشیای گذشته ترغیب می کند. 
آن شیء ممکن است مدرک تحصیلی قدیمی، فهرستی از شماره تلفن های 
قدیمی، یا عکس های کودکی باشد. حتی لباس قدیمی داخل کمد لباس 
می تواند شیک باشد. با تشکر از گذشته که به شما کمک کرد تا بدانید امروز 
چه کسی هستید. این ماه، زمانی عالی برای پذیرفتن این موضوع است که 
اکنون نسبت به گذشته جاه طلب تر هستید و اعتماد به نفس بیشتری دارید. 
به همین دلیل است که متولدین اردیبهشت، از باالبردن صدای خود در 
مقابل کسی که بیش از حد اهانت کرده یا فقط حس می کنند که فرصتی 

ایده آل برای استفاده از استعداد خود دارند، ترسی ندارند.
خرداد )21 می- 2۰ جون(

ماه فوریه، طبق طالع بینی شکنندگی یا قدرت روابط متولدین برج جوزا 
را آشکار خواهد ساخت. به زودی متوجه خواهید شد که آیا عشق، نقره 
یا طالی زندگی شما است. آیا می دانستید که نقره باستانی مصر از طال 
با ارزش تر بود؟ مصریان، نقره را همانند استخوان و طال را همانند پوست 
خدایان در نظر می گرفتند. متولدین برج جوزا در فوریه، فرصتی بی نظیر 
برای شفاف سازی نقش عشق در زندگی خواهند داشت. طالع بینی همچنین 
نشان می دهد که شوخ طبعی و قابلیت درک طنزهای حتی عجیب و غریب، 
اهمیت زیادی دارد. فوریه ثابت خواهد کرد شما که مرغزاری رونده از صلح 

هستید و اینکه حتی قادرید به انتقادهای تند و تیز دیگران بخندید.
تیر )21 جون- 22 جوالی(

برای متولدین برج سرطان، ماه فوریه اصال کسل کننده نخواهد بود. قلب شما 
مانند حباب چراغی خواهد درخشید و به کل جهان انرژی خواهد فرستاد. 
اگر مسابقه »بهترین میزبان رادیو« پخش شود بی شک برنده این مسابقه 
کسی است که در ماه تیر به دنیا آمده است. طالع بینی پیشنهاد می دهد که 
متولدین این ماه قابلیت تسکین درد دیگران را به دست می آورند. اگر در 
ماه فوریه، متولد برج تیر فردی را ببیند که با درماندگی زانو زده است قطعا 
به او کمک می کند تا دوباره بایستد. بعالوه، طالع بینی به متولدین این ماه 
اطمینان می دهد که در فوریه ۲۰۱۹ قادر خواهند بود به تمام مشکالتی 
از حرکت  دیگران  مواقعی که  در  کنند.  غلبه  بودند  آنها  دنبال  ماه ها  که 
می ایستند، متولدین برج سرطان قدرت کافی برای برداشتن گام بیشتر را 

خواهند داشت.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
در ماه فوریه، متولدین ماه مرداد قادر خواهند بود تا استعداد تجاری خود 
را توسعه دهند و در تمام انواع بازارها خوش شانس خواهند بود. چه به بازار 
سهام یا خرید اوراق قرضه، عالقه مند باشید یا فقط بخواهید شمعدان عتیقه  
مادربزرگتان را بفروشید و یا به دنبال لوازم آشپزخانه تخفیف خورده باشید. 
موفقیت شما به  راحتی تضمین شده است. اما مراقب لباس های پر زرق و 
برق باشید. اگر می خواهید معروف شوید یا به دنبال آشنایی با دوستان 
جدید هستید، کاله یا تی شرت عجیب و غریب، خیلی عالی است. لیکن 
اگر متولدین برج اسد دنبال آرامش هستند و می خواهند در ماه فوریه به 
آرامش برسند پس باید از سوسمار یا جغد الهام بگیرند )فقط این نکته 
زیرا  پادشاه حیوانات هستند(   ، مردد  ماه  متولدین  که  کنید  فراموش  را 
ماه،  این  طالع بینی  کنند.  ترکیب  محیط  با  را  خود  می توانند  کاماًل  آنها 
همچنین توانایی برای به کارگیری  ماهرانه از کلمات را برجسته می کند. 
که  را  کسانی  همینطور  و  باالدستان  مشتریان،  چاپلوسی  می توانید  شما 

دوستشان دارید بکنید. بعالوه، ایده ها را کاماًل قاعده مند نمایید.
شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

طالع بینی فوریه شما مانند شلیک توپ صدا خواهد داد. اما نترسید، چنان 
صدای بلندی، به معنای حمله نظامی نیست اما فقط آغازی پر سر و صدا 
از تشویق و هیاهو است. ستاره ها برای نشانه های ماه شما مطلوب هستند، 
بنابراین قصد انجام هر کاری را دارید می توانید در آن موفق شوید. تصور 
کنید که شلیک توپ بزرگی همراهی کننده کامیابی غیرمنتظره شما است. 
این ماه، خاکی حاصلخیز حتی برای افراد خیلی متواضعی خواهد بود که در 
شهریورماه به  دنیا آمده اند. بایستی مراقب تخیالت اغواکننده شدید باشند. 
طبق طالع بینی، تفاوت مبهم بین واقعیت و خیال ممکن است برخی از 

تصمیمات مهم شما را اکثراً در سرمایه گذاری و امور مالی ضایع کند.
مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

اگر تا به حال خواسته اید جاسوس یا قهرمان شوید بی شک از ماه فوریه 
قدردانی خواهید کرد. اگر شک دارید که مادر همسرتان شما را به دقت 
زیر نظر دارد پس باالخره قادر خواهید بود تا این فرضیه را تایید یا رد 
کنید. به همین ترتیب اگر جفت معشوق یا حتی باالدستی شما در محل 
کار از مرزهای مجاز خلوتگاه شما عبور کند وقت آن است تا آنها را سر 
جای خود بنشانید. طالع بینی ماه می گوید که شما به دیگران به  طور واضح 
نشان خواهید داد که آنها قادر به انجام یا عدم انجام چه کارهایی هستند. 
متولدین ماه مهر، در همان حین بایستی تمام تعهدهای داده شده خود را 
بازبینی کنند و نیز بررسی کنند که چه کسانی به آنها بدهکار هستند. 
طالع بینی فوریه به افراد متولد این ماه اطالع می دهد که فرصتی بی نظیر 

برای بازسازی مجدد زندگی خود دارند.
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

طبق طالع بینی ماه فوریه ۲۰۱۹، استعداد کشف متولدین ماه آبان افزایش 
خواهد یافت. درست است که آمریکا قباًل توسط کریستف کلمب کشف 
شده است و احتماالً قاره دیگری برای اکتشاف، منتظر شما نیست اما اگر 
دارای اهداف متواضع تری باشید به راحتی غافلگیر خواهید شد و اکتشاف 
خواهید کرد. افکار جدید، جریان خون متولدین این ماه را برانگیخته خواهد 
کرد. عشق و احساسات نیز ممکن است فصل بهار را خیلی زودتر از موعد 
مقرر از خواب بیدار کند. چشم تیزبین متولدین برج عقرب، ظاهر افراد و 
آنچه را که در تمام طول ماه با آن مواجه می شوند را به طور سخت گیرانه 
ارزیابی خواهد کرد. اما احتیاط کنید و بیش از حد از دیگران انتقاد نکنید. 

فال ماه فوریه ۲۰۱۹



هنگام برخورد با پلیدی، شما زیبایی و خنده را تشویق کنید.
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

مراقب اعصابتان باشید. چرا که آرام ماندن، مشخصه ای کلیدی در فوریه 
است. طالع بینی پیشنهاد می کند که تمایل گاه و بی گاه برای نابودی یک 
نمی گوییم که  دارید.  قبول  االن  باشد که  آن  از  نفر ممکن است قوی تر 
بایستی پشت میز و محکوم به حبس ابد آرام بنشینید اما همین کافی است 
تا چیزی بگویید که برای همیشه یا حداقل تا آخر سال ۲۰۱۹ پشیمان 
شوید و آن می تواند همین االن رخ دهد. اگر حس کنید که نزدیک است 
خشمتان منفجر شود قطعا پیشنهاد می کنیم بدوید یا طبل بزنید یا چوبی 
را با تبر تکه تکه کنید. آغوش معشوقتان صد در صد بهتر از خواندن کتاب 

آموزشی روانشناسی سیصد صفحه ای خواهد بود.
دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه(

نابود کنید و بسازید؛ این دو کلمه کلیدی طالع بینی شما است که ریتم 
زندگیتان را تعیین خواهد کرد. در این ماه، کار بزرگی را تکمیل می کنید 
بروید که  به کجا  را  بقیه سال  باید مشخص کنید که  و در همان حین 
و  یک  درجه  طراحی های  از  لذت بردن  زمان  است.  بعدی  ضروری  اقدام 
تمام  فراموش کردن  و  نابودی  زمان  اما همچنین  است  توسعه  پروژه های 
چیزهای قدیمی و بی فایده نیز می باشد. متولدین ماه دی، باید حمام های 
گرم آرام بخش طوالنی داشته باشند تا ذهن را آزاد و بدن را سبک کنند. 
تصور کنید که در یک باغ پر از شکوفه مراقبه می کنید، تنها در هماهنگی 
ایده آل است که نظرات صحیح را پیدا خواهید کرد. در ماه فوریه، به کمد 
لباس و هر آنچه بیشتر از دو سال است که نپوشیده اید نگاهی بیاندازید 
و خواهشا همه آنها را به خیریه بدهید. همچنین طالع بینی، متولدین این 
ماه را هشدار می دهد تا مراقب باشند و خیانت نکنند. وسوسه شدن شما از 

همیشه سهل تر خواهد بود.
بهمن )2۰ ژانویه - 18 فوریه(

را  را مطرح خواهد کرد. می تواند شما  اساسی  ماه فوریه، برخی سواالت 
درباره بچه ها، سالمتی یا والدین سالخورده نگران کند. طالع بینی پیشنهاد 
باید این حقیقت را بپذیرید که نیمه پر لیوان را ببینید. به  می دهد که 
عبارت دیگر، هیچ چیز ایده آل نیست. بلکه الزم است از چیزهای اندکی که 
دارید لذت ببرید به جای اینکه درباره چیزهای نداشته فعلی تاسف بخورید. 
احتماالً هرگز زندگی کسالت آور یک میلیاردر مانند یک سرمایه دار نفتی 
که در مزرعه ای در تگزاس بیکار است را نخواهید چشید. اما برخالف او، 
شما درباره زندگی صحیح خیلی چیزها می دانید. فوریه ممکن است نشان 
دهد که بادی قوی می تواند درختان را به زمین بزند یا آن میوه شیرین 
گاها کرمدار باشد. اما می توانید از پس اینها و مشکالت مشابه بربیایید. در 
فوریه متولدین ماه بهمن بایستی قدرت حرکت برای کل سال ۲۰۱۹ را 

جمع آوری کنند. به دنبال هارمونی باشید.
اسفند )1۹ فوریه - 2۰ مارس(

فکر  اگر  بود.  خواهد  بومرنگ  مثل  توپی  همانند  فوریه  طالع بینی،  طبق 
می کنید بعضی از مشکالت را می توان مثل کاغذ به راحتی مچاله کرده و در 
سبد انداخت، فوریه متولدین ماه اسفند را متقاعد خواهد کرد که خیلی از 
مشکالت مانند توپ پالستیکی به سوی آنها باز می گردد. درست همان گونه 
طالع بینی،  طبق  است.  هدف  مسیر،  که  می گوید  شرقی  فیلسوفی  که 
متولدین اسفندماه بایستی متوجه شوند که زندگی نیز مانند کتابی است 
که در آن هر روز یک صفحه را ورق می زنند. سال ۲۰۱۹، بروشور خرید 
نیست که در عرض چند دقیقه سریعا نگاهش کنید. فوریه به  طور مطلوبی 

متولدین این ماه را برای چنان درکی از زندگی آماده خواهد کرد.
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مهدیه سلیمی
حسابداریدر امور مالیاتی و متخصص 

MAHDIEH SALIMI

MSIMPOT@GMAIL.COM

514-886-7471

514-226-4490  
514-577-3633

7529 Chemin Earle, 
Côte Saint-Luc, QC, H4W 1N8

Joy Land

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

 ساعتى  و روزانه
 داراى گواهینامه  مراقبت از کودکان و گواهینامه  کمک هاى اولیه  

 مهد کودك
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سه تار از: ۲8۰ $
تنبور از: ۲8۰ $
سنتور: 68۰ $

سنتور دو مهر ساالری: ۱۱۰۰ $
دف طلقی: ۹۵ $

دف پوستی طرح دار: ۱3۰ $
نی: 6۵ $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها ۴/۴: ۱8۹.۹۹ $
گیتار یاماها 3/۴: ۱۵۹.۹۹ $

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