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بلوز
گونهای از موسیقی که به عنوان بلوز شناخته میشود در 
فرمی  به  بلوز  اصطالح  است.  جاز  منابع  مهمترین  شمار 
از  بلوز  دارد.  اشاره  اجرایی  سبکی  نیز  و  سازی  و  آوازی 
کشت  آوازهای  مانند  آمریکا،  سیاهان  عامیانه  موسیقی 
و  مناطق  بردگان  ترانه های  و  مذهبی  آوازهای  وکار، 
گوناگون، سرچشمه گرفت. زمان دقیق پیدایش بلوز معین 
نیست اما در حدود دهه ۱۸90 این دانهها در کشتزارهای 
جنوب ایاالت متحد خوانده می شده است. »بلوز محلی« 
اولیه که به طور معمول با همراهی گیتار اجرا می شد، فرم 

یا سبک مشخصی نداشت.

فرم شاعرانه و موسیقیایی بلوز در حدود سال ۱9۱0 شکوفا 
شد و با چاپ قطعه ای بلوز ممفیس )۱9۱2( و قطعه های 
بلوز سینت لوییز )۱9۱4( توسط ویلیام کریستوفر هندی 
تب   ،۱920 دهه  در  یافت.  محبوبیت   )۱95۸  -  ۱۸7۳(
بلوز در میان سیاهان آمریکا باال گرفت. میلیون ها نسخه 
اسمیت  بسی  جمله  از  بلوز،  خوانندگان  صفحه های  از 
فرم  به  بلوز  که  بود  دهه  همین  در  می رسید.  فروش  به 
آوازخوانان  بر  عالوه  که  شد  بدل  پرکاربردی  موسیقایی 
این سبک، توسط نوازندگان جاز نیز به کار می رفت. تأثیر 
مستمر بلوز در سبک هایی مردم پسند مانند ریتم و بلوز، 

راک اند رول و سول آشکارا دیده می شود.

سبک نیو اورلئان
از  شماری  در  همزمان  جاز   ،۱9۱7 تا   ۱900 حدود  از 
شهرهای آمریکا سیر تحول خود را طی می کرد، اما مرکز 
این شهر کاشانه موسیقیدانان  بود.  نیواورلئان  این تحول 
مهم سبک جاز مانند فردیناند »جلی رول« مورتن، جوزف 

»کینگ« اولیور و لویی آرمسترانگ بود. 

و  بزرگ  بندری  بیستم  سده  آغاز  آستانه  در  اورلئان  نیو 

بود که خصلتی چند ملیتی داشت.  پر رونقی  مرکز فرهنگی و تجاری 
اسپانیا،  فرانسه،  آفریقا،  از  مردمانی  شامل  شهر  این  تنوع  پر  جمعیت 
بود. گروهی خاص  امروز  ایتالیا و اجداد کوبایی های  انگلستان،  پرتغال، 
از اهالی نیواورلئان از آمیزه نژادهای آفریقایی، فرانسوی و اسپانیایی که 
هویت قومیتشان را حفظ کرده بودند تشکیل می شد. این تنوع نژادی در 
موسیقی غنی نیو اورلئان نیز بازتاب یافت. موسیقی نیو اورلئان، عالوه 
رقص  موسیقی  مردم پسند،  و  محلی  قطعه های  مجلسی،  آثار  و  اپرا  بر 
از موسیقی مذهبی را نیز در خود جا داده بود. به ویژه،  و هر گونه ای 
رقص  موسیقی  دسته های  و  سیار  دسته های  قالب  در  همنوازی  سنت 
نمایاندن  برای  نیز  موسیقی  میان دسته های  رقابت  داشت.  بسیار  قوت 
این که کدام قویتر و درخشانتر می نوازند رایج بود. برخی از نوازندگان 
این دسته ها آموزش کالسیک دیده و نتخوانی می دانستند اما بیشترشان 
اصلی  حرفه  داشتند.  تکیه  بداهه پردازی  بر  و  می نواختند  »گوشی« 
بسیاری از این نوازندگان موسیقی نبود و به کارهایی مانند آجرچینی، 

نجاری و سیگارسازی اشتغال داشتند.

موسیقی دسته های همنواز -از جمله جاز اولیه- در گردش های جمعی، 
شنیده  رقص  سالن های  در  نیز  و  سیاسی  گردهمایی های  رژه،  مراسم 
می شد. دسته های همنواز سیاهان اغلب در مراسم خاکسپاری به اجرای 
جاز می پرداختند. یکی از نوازندگان جاز نیو اورلئان در این باره می گوید: 
»با اجرایی بسیار با وقار و سنگین به محوطه گورستان قدم می گذاشتیم، 
نمیشد. شش  نت سرمان  ورق   ... بود!  غوغایی  برگشتن  هنگام  بعد  اما 
به شیوه خودمان  و هرکدام  نفری  یا شش  پنج  که  بود  قطعه  یا هفت 

می زدیم و با این همه موسیقی مان جفت وجور می شد.«

خانه ها،  روسپی  محله  بود؛  اولیه  جاز  اصلی  کاشانه  استوریویل  محله 
اغلب  مکان ها  این  از  کدام  هر  رقص.  تاالرهای  و  سالن ها  قمارخانه ها، 
کار می گماشت.  به  را  نوازندگان  از  یا دسته کوچکی  پیانو  نوازنده  یک 
نوازندگان که فضایی مناسب و آسوده  نه فقط محل کار  استوری ویل 
برای بداهه نوازی آنان نیز بود. در ۱9۱7 با برچیده شدن استوری ویل به 
حکم نیروی دریایی، بسیاری از نوازندگان جاز نیو اورلئان را ترک کردند. 
چندی بعد کانون جاز از شهر کرسنت به شیکاگو، کانزاس و نیویورک 

انتقال یافت.

بلوز و سبک نیو اورلئان

تاریخچه موسیقی
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لویی آرمسترانگ
لویی »سچمو« آرمسترانگ )۱97۱-۱900( به عنوان ترومپت نواز و نیز 
ژوییه  چهارم  در  او  داشت.  جاز  موسیقی  بر  جهانی  تاثیری  آوازخوان 
و  شد  زاده  اورلئان  نیو  در  سیاهان  فقیرنشین  محله های  از  یکی  در 
نواختن کرنت را در یک دارالتأدیب )که وقتی سیزده ساله بود به دلیل 
آموخت.  کردند(  روانه اش  آنجا  به  نو  سال  مراسم  در  هوایی  تیراندازی 
در  نوازندگی  به  که  نگذشت  از یک سال حبس، چیزی  آزادی  از  پس 
ارزان قیمت شبانه پرداخت )روزها راننده واگن زغال سنگ  باشگاه های 
بود(. کینگ اولیور، نوازنده کرنت، مشوق جاه طلبی های آرمسترانگ در 
قلمرو موسیقی شد و او بود که عالقه ای پدرانه نسبت به پسرک نشان 
داد و درس هایی به او آموخت. وقتی اولیور در ۱9۱۸ - پس از برچیده 
شدن استوری ویل- به شیکاگو رفت، آرمسترانگ در گروه مشهور کید 
اُری )Kid Ory Band( جانشین او شد. چهار سال بعد، آرمسترانگ 
نیز روانه شیکاگو شد تا کرنت نواز دوم در Creole Jazz Band به 

سرپرستی کینگ اولیور شود.
آرمسترانگ از بزرگترین بداهه نوازان جاز بود؛ او می توانست تکنوازی هایی 
نامتعارف ابداع کند و حتی نغمه هایی معمولی را با تغییر ریتم و زیر و 
بم آنها به ملودی هایی موزون و خوش آهنگ بدل سازد. او ابعاد تازهای از 
تواناییهای اجرایی ترومپت را نمایان کرد و نشان داد که این ساز می تواند 
در گستره زیرتری از آنچه گمان می رفت نواخته شود. مشخصه نوازندگی 
او  او »جهش های تیز« به صداهای زیر و نیز طنین زیبا و جاندار ساز 
گونه  این  را  آرمسترانگ  اجرایی  سبک  جاز،  متخصصان  از  یکی  است. 
توصیف کرده است: »مجموعه ای از ویبراسیون ها و غلت های صوتی که با 

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین

ظرافت تمام تغییر یافته و آرمسترانگ با آن تک تک نت ها 
را رنگ آمیزی و تزیین می کند.« آرمسترانگ هجاخوانی را 
نیز برای نخستین بار مطرح کرد و آن خواندن یک ملودی با 
ادای هجاهایی بی معنا است. طنین خشدار آواز او به معنای 
ترومپت  در  جاز  حس  همان  اما  نیست،  »زیبا«  مرسوم 

نوازیش را القا می کند.



بر کسی پوشیده نیست که کانادا کشوری مهاجرپذیر است و ملیت های مختلف در کنار هم با آرامش زندگی می کنند. رمز موفقیت 
کانادا در حفظ آرامش و زندگی توام با احترام ملیت های مختلف در کنار هم در این است که سیاستی در پیش گرفته تا ملیت های گوناگون 

با حفظ هویت و فرهنگ بومی خود و معرفی آن به جامعه میزبان و سایر ملیت ها بتوانند بدور از احساس غربت و از دست دادن هویت، 
زندگی کنند و فرهنگ بومی خود را به فرزندا ن شان منتقل کنند.

در راستای اجرای چنین سیاستی برنامه های متنوعی در طول سال در جای جای کانادا برگزار می شود. یکی از این برنامه ها معرفی نوروز 
برای گروهی از مهاجرینی است که روز سوگند آن ها برای شهروندی کانادا مقارن با اولین روز بهار و سال نو فارسی زبانان است.

روز 2۱ ام مارس امسال در شهر مونترال در سالن اسکار پیترسون در مراسم شهروندی کانادا و با حضور مقامات محلی و استانی برنامه ای 
به مدیریت بنیاد پارسا  برای معرفی نوروز برگزار شد. در این برنامه گروه موسیقی کودک آکادمی ِر می مشتمل بر قریب بیست کودک بین 

۳ تا 7 سال به اجرای برنامه پرداختند. در ابتدای این برنامه هنرجویان آکادمی موسیقی ِر می با اجرای شعر “سالم” به سه زبان فارسی، 
 drum,,به حضار خوشامد گفتند. سپس در قالب ارکستر گروه موسیقی کودک با ترکیب سازی  Body percussionانگلیس و فرانسه و
xylophone, egg shaker  bells, castanet, rhythm sticks   و همراهی پیانو به اجرا و خواندن قطعه ای با مضمون عید نوروز 

کردند. در پایان مراسم هم زمان با تشویق حضار، از طرف برگزارکننده به هنرجویان آکادمی موسیقی ِرمی به پاس اجرایشان در برنامه 
معرفی نوروز تقدیر نامه اهدا شد.

در پایان از زحمات اساتید عزیز آکادمی ِرمی، پرگل تبریزی و آرام زند سپاس فراوان داریم.

برگزاری گروه موسیقی کودکان رِمی در 
مراسم شهروندی کانادا به مناسبت نوروز
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هنرمندان 
برجسته 

فوتومونتاژ )2(

ژوزف رنو
اسپانیایی،  نقاش  کارهای 
موزیکال،  و  پوستر  طراح 
سیاسی  همیشه  رنو  ژوزف 
به   ۱9۳۱ سال  در  او  بود. 
پیوست  کمونیست  حزب 
 ۱9۳0 دهه  اواسط  در  و 
کرد  خلق  را  پوسترهایی 
که از جمهوری اسپانیا علیه ارتش فرانکو حمایت کردند. 
پس از تبعیدش به مکزیک در پایان جنگ داخلی اسپانیا، 
ایاالت  تأثیر تصاویرسازی فرهنگ مردمی  به شدت تحت 
متحده قرار گرفت. او تصویرسازی های مربوط به تبلیغات 
و مجالت مردمی ایاالت متحده را انتخاب کرد و آنها را به 
شکل مونتاژهایی در ارتباط با نژادپرستی، جنسیت، قدرت 
او  آثار،  این  با  داد.  قرار  و مصرف گرایی کنار هم  رسانه ها 
به طور هوشمندانه و کنایه دار به فرهنگ آمریکایی حمله 
کرد. این سری کالژ ها برای اولین بار در اواخر دهه ۱9۸0 
در ایاالت متحده به نمایش گذاشته شد. او خیلی کم به 
فوتومونتاژ شناخته می شود،  رادیکال  اولیه  عنوان مخالف 

اما نقش مهمی در توسعه این شکل هنری دارد. 

حال  شرح  زندگی:  پرتره  هوش:  هانا 
آمیخته 

هانا هوش: همان طور که هوش آن را به تصویر می کشد، 
پرتره زندگی ترکیب قابل توجهی را به ۳۸ بخش جداگانه 
نقل قول های  و  توضیحی  متن های  و  می کند،  تقسیم 
این  در  ارائه می دهد.  بخش  هر  تکمیل  برای  را  مربوطه 
مجلد که یکی از تنها چند نشریه انگلیسی زبان در مورد 
این هنرمند بود، شاهکار نهایی هوش بررسی می شود و 

آثار زندگی او را نشان می دهد. آخرین و بزرگ ترین تصویر کالژ هوش با 
نام »پرتره زندگی«، که اندازه آن تقریبا در 4*5 فوت است، بین سا ل های 
۱972 و ۱97۳ خلق شد. اگرچه او در ابتدا این اثر را به عنوان یک شرح 
پرتره  نوع  یک  عنوان  به  کوالژ  اما  بود،  نکرده  تعیین  نوشت  خود  حال 
شخصی برای هنرمند عمل می کرد، اما به زندگی و آثارش می پردازد و 
در عین حال به طور طنز و شاعرانه در زمینه رویدادهای مهم سیاسی، 

اجتماعی و هنری از 50 سال گذشته صحبت می کند.
در  اخالقی  اصول  و  فوتومونتاژ  مشهور  نمونه های 

پشت آن
نباید یک عکس  باشد، چرا  داشته  انتزاعی وجود  نقاشی  است  قرار  اگر 
که  است  واضح  بسیار  اوقات  گاهی  البته،  باشد؟  داشته  وجود  انتزاعی 
در بازی یک نوع مونتاژ وجود دارد. هرچند، گاهی اوقات این به لحاظ 
بصری مشخص نیست و اینجاست که مسئله ساز می شود. آیا یک هنرمند 
واقعیت را تغییر می دهد؟ آیا واقعا می توان اسم آن را هنر گذاشت؟ آیا 
از هنر  استفاده  این سوء  آیا  انجام دهد؟  اخالقی است که چنین کاری 
است؟ هنگامی که هنرمندی با عقل سلیم بیننده بازی می کند، تصاویری 
را ارائه می دهد که به وضوح چیز غیرممکنی مانند تصاویر اسکات ماتر از 
مردمی که در کنار هواپیما در طول پروازشان در باالی ابرها راه می روند 
را نشان می دهد، تردیدی وجود ندارد که ارزش هنر باال است. همانطور 
نشان دادن چیزی  برای  داد، »تصاویر تالشی  توضیح  بار  ماتتر یک  که 
است که واقعیت است. نه یک واقعیت فیزیکی، بلکه بازنمایی از طریق 

استعاره است«. 

تصاویر فیزیکی تغییر یافته
برای مثال، اگر نویسنده یا هنرمندی را همراه با دادا در برلین، یوهانس 
با قلم جوهر از سال ۱920 به  باادر، با کالژ خود در یک صفحه کتاب 
این جنبش در  فوتومونتاژ  از معروف ترین بخش های هنری  عنوان یکی 
نظر بگیرید، به طور واضح تغییر فیزیکی را که هنرمند با یک تصویر ایجاد 



کرده است، برای ساخت تصویرسازی با عکس ایده آل را مشاهده خواهید 
کرد. با در نظر گرفتن اینکه دادائیست ها در واقع از قیچی و چسب برای 
روی  بر  متون کتبی چاپ شده  و همچنین  و چسباندن عکس ها  برش 
کالژ های چاپ شده استفاده می کردند، شکی وجود ندارد که عکس های 
اصلی دستکاری و تغییر داده شده اند. اما، با ظهور فن آوری های دیجیتال، 

بسیار پیچیده تر شده و بعالوه گرفتن این تصاویر سخت تر شد.

 یوهانس باادر. از طریق پینترست

فرهنگ برش و چسباندن
همان طور که توسط دانیل هرمانس، متصدی گالری وایتچیپل در لندن، 
نوع  یک  به  زندگی می کنیم،  آن  در  که  »فرهنگی  امروزه  توصیف شد، 
فرهنگ برش و چسباندن تبدیل شده است«. درست است که ما با میزان 
اطالعاتی که دریافت می کنیم و هر دقیقه آن را در طول روز در اختیار 
تولید  برای  معرفی  یک  کالژ  ولی  شده ایم،  احاطه  می گذاریم  دیگران 
فرهنگی شده است. دانیل هرمنس اشاره کرد که این جایگزینی برای یک 
تصویر متحرک همیشه در حال تغییر است و قابلیت ملموس بودن، بافت 
و واقعیت دنیایی که در آن زندگی می کنیم را به مردم یادآوری می کند. 
نقاشی و مجسمه سازی در  لورا هاپتمن، متصدی بخش  از سوی دیگر، 
موزه هنر مدرن نیویورک، می گوید که کوالژ نیز می تواند به عنوان روشی 
برای »تجربیات همزمان اطالعات« شناخته شود. لورا هاپتمن آن را » ابر 
افقی اطالعات« می نامد و به داده های ترکیبی اشاره می کند که همه ما 

با آن زندگی می کنیم. 

دستکاری عکس توسط توماس باربی - آه لعنتی! 
 inspiration.com تصویرسازی از طریق -

یک استاد کوکتل، اما نه یک متصدی بار
هنرمند معاصر اسپانیایی آنتونیو مورا با پیش زمینه ای در صنعت طراحی 
راه  عنوان  به  را  خود  هنر  می کند،  کار  هنری  مدیر  یک  عنوان  به  که 
حل های عمودی مشاهده می کند. او خود را یک استاد کوکتل می نامد، 
اما نباید با متصدی بار اشتباه گرفته شود. او با استفاده از تصاویر موجود 
موجود  دیجیتال  در حوزه  که  اطالعاتی  و  آنالین  مجالت  وبالگ ها،  در 
می کند.  ترکیب  هم  با  را  آنها  سپس  و  می کند  درست  کوکتل  است، 
تصاویر آمیخته او یک نمونه حماسی از یک روش اصلی برای استفاده از 
فوتومونتاژ و دستکاری عکس برای ساخت هنر خالص از آن مخلوط شد. 

)زیرنویس عکس( تصویر چپ: آنتونیو مورا – جایی که می توانید رویاهایتان را 
لمس کنید / تصویر راست: آنتونیو مورا – انسان تک چشم

تصویرسازی با اثر »عالی«

استاد واقعی دیگر دستکاری عکس تامس باربی، یک هنرمند سوئیسی 
به  با فتوشاپ آشنا شود،  اینکه  از  ایاالت متحده است. مدت ها قبل  در 
هر جا که می رفت تصاویری را ثبت می کرد. امروز، او هنوز از ویراستاران 
تصاویر  »این  او  نمی کند.  استفاده  عکسبرداری  برای  دیجیتال  عکس 
او  می دهد؟  انجام  کاری  چه  می گیرد.  تاریک  اتاق  در  را  خود  خالق« 
صنعتی  افراد  که  می کند  خلق  را  سوررئالیستی  فوتومونتاژهای  چنین 
از  برخی  می خورند.  غبطه  او  مهارت های  به  فن آوری  در  ماهر  و  خالق 
تصاویر مشهور این هنرمند عبارتند از اسکی روی میز، زن و شوهرها در 
زیر آب، پیانو گورخر، کانال ونیز در داخل کلیسا و تصاویر خیلی بیشتر. 
او تنها بر روی تصاویر سیاه و سفید کار می کرد، و تصاویر منحصربه فردی 
را صرفا به عنوان هدف انجام هنرهای زیبا خلق کرد. آثار او در بسیاری 
و گردآوری کنندگان  داده شده است  نمایش  از موزه ها در سراسر جهان 
هنری در حال کار بر روی آثار هنری او هستند و می خواهند آنها را در 
مجموعه های  در  فوتومونتاژهایش  حاضر،  حال  در  باشند.  داشته  اختیار 
توماس  دارد.  وجود  خارج  در  هنر  گردآورندگان   20 از  بیش  خصوصی 
باربی عاشقان هنر را فریفته می کند، چون او یک کوالژ معمولی را درست 
نمی کند. او در واقع مخلوط چندین نگاتیو را با یکدیگر مخلوط می کند، 
بعضی از آنها دهه ها بزرگتر از دیگران هستند. هدف نهایی این است که 
تصویری ایجاد شود که تماشاگر را واقعا شگفت زده کند. همان طور که 
اولین  و  نگاه کند  به تصویر خودش  اگر  بیان کرد،  را  هنرمند کار خود 
واکنشی که انجام می دهد این باشد که بگوید  »خوب که چه؟«، او آن را 



از بین می برد و بار دیگر همه کارها را به طور متفاوت انجام می دهد تا 
زمانی که اثر »عالی بودن« به او دست دهد و به درستی، فوتومونتاژهایش 

مردم را شگفت زده می کند. 

دستکاری عکس توسط توماس باربی - تکه پیانو 
inspiration.com تصویر از طریق -

فراتر از تخیل
یکی دیگر از افرادی است که حرفه خود را به یک مونتاژ خاص اختصاص 

داده و در سراسر دنیا مورد احترام قرار گرفته لورنس دیمایسون است. او 
در درجه اول با عکاسی آنالوگ کار می کند و امکانات فنی آن را بررسی 
می کند. با تجربه کردن مواجهه طوالنی، فالش و نگاتیو، دیمایسون در 
مورد محدودیت های رسانه با ایجاد تصاویر جذاب تحقیق می کند تا نشان 
دهد که چگونه یک دوربین می تواند چشم انسان را فریب دهد. بیش از 
همانطور  اما،  می کند،  را خلق  پرتره های شخصی  او  که  است  سال   22
که خودش توضیح می دهد، این عکس ها در مورد او نیست. دیمایسون 
عکس هایی که می گیرد را »فانتوم کاغذی« نام می نهد. دالیل خوبی برای 
ناپدید می شود و یک جهان کامال متفاوت  آن وجود دارد، زیرا موضوع 

فراتر از تخیل بیننده به وجود می آید. 

الرنس دیمایسون
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تحریف واقعیت
وقتی در مورد فوتومونتاژ صحبت می کنیم، نمی توانیم بخش های مهمی از 
رشته های عکاسی را نادیده بگیریم. اینها عکاسی مستند و روزنامه پردازی 
مصور هستند. ممکن است تعجب کنید که این چه ارتباطی با فوتومونتاژ 
است  این  هدفشان  که  زمانی  دارد،  موضوع  آن  برای  زیبا  هنرهای  و 
تمام طیف  در  را  ما  پیرامون  دنیای  و  بکشاند  تصویر  به  را  واقعیت  که 
برخی  اما  نمایش دهد.  عنوان هنر،  به  به درک شدن  تمایل  بدون  آن، 
نگرانی های اخالقی در مورد استفاده خاص از عکاسی وجود دارد. این در 
مورد یک روش متفاوت از تغییر عکس است، جایی که فوتومونتاژ حتی 
قبل از عکس گرفتن صورت می گیرد. هیچ چیز اشتباهی در مورد یک 
عکاس وجود ندارد که به مدل هایش توجه کند، درسته؟ خوب، اگر در 
مورد عکس گرفتن برای یک کمپین مد باشد چطور. اگر این در مورد 
تصویربرداری مستند باشد می تواند مشکل ایجاد کند. آن به جای آنکه 
اساس  بر  را  مدل ها  بکشد،  تصویر  به  هست  که  همان گونه  را  واقعیت 
آنچه هنرمند از ما می خواهد ببینیم خلق می کند. همان موردمشابه برای 
عکاس وجود دارد که صحنه را آن طور که می خواهد ظاهر شود تغییر 
اول،  دهد؟  تغییر  را  مناظر  می خواهد  مستند  عکاس  یک  چرا  می دهد. 
ارزش  باشد،  بزرگ تر  تاثیر بصری  بینندگان. هر چه  تحریک احساسات 
عکس باالتر است. بنابراین، برخی از عکاسان مستند و خبرنگاران عکاسی 
از حرفه ها  بسیاری  در  نحوی دستکاری می کنند که  به  را  واقعیت  این 
بحث برانگیز است. مطمئنا این نوع خاصی از فوتومونتاژ است، مهم نیست 

آن را بپذیرند یا نه. وقتی پای اخالق به میان می آید، این 
این یک هنر  آیا   - برانگیز می شود  بحث  به شدت  سوال 

است، یا دروغ است؟ 
تولد  جذابیت  نمایانگر  کامال  زبان  انگلیسی  نشریه  این 
فرآیند فوتومونتاژ به طور خاص در آلمان و اتحاد جماهیر 
شوروی در دهه ۱920 است. طیف گسترده ای از پوسترها، 
کالژها، ماکت ها، کارت پستال ها، مجالت و کتاب هایی که 
در این نمایشگاه نمایش داده شده است، نشان دهنده تأثیر 
عظیم فوتومونتاژ در سیاست، اعتراض اجتماعی و تبلیغاتی 
در  تکنیک  این  محبوبیت  نشان دهنده  همچنین  و  است 
میان اعضای آوانگارد در طول این دو دهه است. مقاالت 
را  معاصر  متون  است  تصاویر  از  مملو  که  نشریه  این  در 
و  گرفته  الهام  فوتومونتاژ  روش  از  که  می کنند  بررسی 
به  منجر  که  می کند  بررسی  را  فوتومونتاژهایی  کیفیت 
آنچه مسلما مهم ترین نمایشگاه اختصاص داده شده به این 
تکنیک هنری در موزه هنرهای معاصر در برلین در سال 

۱9۳۱ بود، شد.

نوشته انجی کوردیک، النا مارتینیک و نادیا هرزوگ.
https://www.widewalls.ch/



گزارشی از  بازار زبرگ نوروزی

ام شمادیی!                     آغاز شمادیی و سرانجام شمادیی!  نوروز بمانید هک ایّ
بزرگ ترین بازار نوروزی شهر مونترال در روز یکشنبه، ۱7 مارس 20۱9 
در هتل باشکوه EVO در سالنی به مساحت .Sq. ft 4500، برگزار شد. 
فارسی زبانان مونترالی با استقبال بی نظیرشان بر شکوه این برنامه افزودند. 

از ویژگی های این بازار، حضور چشمگیر غیرایرانی ها بود. 

برای اولین بار در مونترال، شاهد حضور بیش از ۸0 بیزنس متفاوت در 
بازار نوروزی بودیم که با رزرو غرفه برای تبلیغات و فروش کاالها و معرفی 
خدمات خود حضور داشتند. از نکات قابل توجه این بازار، حضور گسترده 

بیزنس های غیرایرانی و استقبال آنها از این رویداد فرهنگی بود.

عزیز  هزار   ۱0 میزبان  بعدازظهر   5 تا  ساعت ۱0 صبح  از  نوروزی  بازار 
بود که رکوردی جالب برای این رویداد بزرگ می باشد. از ابتکارهای این 
تبلیغات  نمایش  برای  سالن  سراسر  در  بزرگ  نمایش های  صفحه  بازار، 
تبلیغاتی  بروشورهای  بود.  آن  از  و همچنین خارج  مونترال  بیزنس های 
که شامل نقشه سالن و آدرس هر میز به همراه خدمات آن بود به صورت 

رایگان در اختیار حاضرین برای راهنمایی هر چه بهتر ارائه می گردید. 

این  برای  که  عزیزانی  تمامی  از  هدهد  رسانه  و  رمی  ماهنامه  پایان  در 
رویداد فرهنگی بزرگ ماه ها تالش و همکاری کردند قدردانی می نماید. 



Photo by: Marjan Hafezi
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

مشهورترین ستارگان ِ آسمان کدامند؟

برخی  اما  دارند  وجود  در شب  آسمانی  جرم  میلیاردها 
این  بیشتر  دیگرند.  برخی  از  شناخته شده تر  آنها  از 
بسیار  اجرام  دیگر  به  نسبت  که  ستاره ها هستند  اجرام 
درخشان تر بوده و برای چشم غیرمسلح  قابل مشاهده 
تاریخ  طول  در  آنها  بیشتر  دلیل  همین  به  می باشند. 
در  بیشترشان  و  مطالعه شده اند  و  مشاهده  بشر  توسط 
می باشند.  خاصی  جایگاه  دارای  باستانی  فولکلورهای 
قابل  آسمان شب  در  که  ستارگانی  از  لیستی  اینجا  در 

مشاهده  و شناخته شده تر می باشند را می بینید.

)Polaris(ستاره  قطبی-پوالریس
پوالریس که به ستاره  شمالی )و همچنین ستاره  قطبی 
و گاهی نیز به ستاره  راهنما( نیز معروف است چهل و 
پنجمین ستاره  درخشان در آسمان شب است. این ستاره 
بسیار به قطب شمالی آسمان نزدیک است و به همین 
دلیل است که برای قرن ها به عنوان ابزاری در ناوبری در 
نمیکره  شمالی مورد استفاده قرار گرفته است. نام علمی 
این ستاره آلفا Alpha ursaeMinoris است چرا که 

ستاره  آلفا در صورت فلکی دب اصغر است.
این ستاره بیش از 4۳0 سال نوری از زمین فاصله دارد، 
اما درخشندگی آن به حدی است که از روی زمین به 
راحتی قابل مشاهده است. این ستاره عالوه بر اینکه یک 
شامل  سه تایی  منظومه ای  واقع  در  است  سفید  ابرغول 
کوچک تر  ستاره   دو  و   Aa پوالریس  اصلی  ستاره   یک 
پوالریس Ab و پوالریس B می باشد. این منظومه و دو  
ستاره  دیگر که فاصله  بیشتری دارد با هم یک منظومه  
ستاره   همیشه  پوالریس  می سازند.  را  ستاره ای  چند 

نبوده است و دلیل آن حرکت محور زمین در طول هزاران سال  قطبی 
است، اما تا زمانی که محور زمین از ستاره  قطبی دور شود به عنوان ستاره  

راهنمای ما باقی می ماند.
این ستاره چون یک ستاره  متغیر دلتا قیفاووسی است- ستارگانی که به 
صورت شعاعی می تپند و تغییرات آنها در دما و قطر سبب تغییرات در 
درخشندگی آنها می شود- فاصله  آن تا خورشید مورد تجدید نظر قرار 
گرفته است. مقاالت علمی بسیاری پیشنهاد می کنند که ممکن است ۳0 
درصد به منظومه  شمسی نزدیک تر از مقدار پیش بینی شده  پیشین باشد. 
در نتیجه فاصله  تخمین زده شده  آن از منظومه  شمسی به حدود 2۳۸ 
به  هر چه ستارگان  که  باشید  داشته  توجه  می یابد.  کاهش  نوری  سال 
است. ستارگانی  آنها کوچک تر  دایره  گردش  باشند،  نزدیک تر  پوالریس 

که در لبه های تصویر قرار دارند بزرگ ترین دایره ها را درست می کنند.

)Sirius(ستاره شباهنگ
این ستاره درخشان ترین ستاره آسمان شب است و در صورت فلکی سگ 
بزرگ واقع  شده که به ستاره  سگ نیز معروف است. Sirius که کلمه ای 
یونانی است به معنای درخشان یا داغ است. این ستاره که برای چشم 
غیرمسلح روشن ترین ستاره به نظر می رسد در واقع یک منظومه  دوتایی 
ستاره ای، شامل یک ستاره  Sirius A و یک ستاره  کوتوله سفید کم نور 

به نام Sirius B است.
دلیل درخشندگی بسیار زیاد این ستاره در آسمان ترکیب درخشندگی و 
فاصله  آن است- این ستاره با فاصله  6٫۸ سال نوری یکی از نزدیک ترین 
می باشد.  نیز  نزدیک ترشدن  حال  در  واقع  در  و  است  زمین  ستارگان 
دانشمندان انتظار دارند که تا 60000 سال دیگر نیز به نزدیک شدن به 



19 

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

ها
ساز

یه 
 کل

ش
وز

آم

ReMi 
Journal 

زمین ادامه دهد و پس از آن دوباره از زمین دور  شود.

نیل  رود  طغیان  نزدیک بودن  نشان دهنده   ستاره  این  باستان  مصر  در 
بوده است. طلوع شباهنگ برای یونانیان نشانه  آغاز روزهای گرم تابستانی 
و برای ساکنان جزایر پلی نزی در نمیکره  جنوبی به معنای نزدیک شدن 

زمستان و ستاره ای مهم در ناوبری در اقیانوس آرام بود.

)Alpha Centauri( منظومه آلفا قنطورس
است  معروف  نیز   Toliman و    Rigel Kent به   که  ستاره  این 
درخشان ترین ستاره در صورت فلکی جنوبی قنطورس و سومین ستاره  
به  نزدیک ترین منظومه   ستاره ای  این ستاره  است.  آسمان  در  درخشان 
زمین است که در فاصله  حدود 4 سال نوری از ما قرار دارد. آلفا قنطورس 
منظومه  چند ستاره ای  واقع یک  در  و شباهنگ  قطبی  با ستاره  مشابه 

است که شامل آلفا قنطورس ای، بی و پروکسیما قنطورس می باشد.

آلفا قنطورس ای بر اساس طبقه بندی طیفی یک کوتوله  سفید است که 
جرمی برابر با ۱۱0 درصد جرم و روشنایی برابر با ۱5۱٫9 درصد خورشید 
با 90٫7 درصد جرم و  نارنجی  زیرغول  بی، یک  آلفا قنطورس  دارد.  ما 
قنطوری کوچک ترین  پروکسیما  است.  روشنایی خورشید  درصد   44٫5
ستاره در میان این سه ستاره یک کوتوله  قرمز است که جرم آن 0٫۱2 
برابر خورشید است و نزدیک ترین ستاره از این منظومه  ستاره ای به ما 

است.
رابرت هیو، کاشف انگلیسی، اولین اروپایی بود که نوشته هایی در مورد 

آلفا قنطورس از او به جا مانده است. او در کتاب خود به 
این  به   ۱592 سال  در   Tractatus de Globis نام 
اشاره می کند. در سال ۱6۸9 ستاره شناس جین  ستاره 
ریچارد وجود یک ستاره دوم در این منظومه را تائید کرد. 
اینز  رابرت  توسط   ۱9۱5 سال  در  قنطورس  پروکسیما 
شد.  کشف  ژوهانسبورگ،  رصدخانه   مدیر   اسکاتلندی، 
ستاره شناسان در سال 20۱2 سیاره ای به اندازه  زمین را 
در اطراف آلفا قنطورس بی، کشف کردند. این سیاره  که 
به آلفا قنطورسی Bb نامگذاری شده است بسیار به ستاره  
آلفا قنطورس نزدیک است و بنابراین بسیار گرم بوده و 

امکان پشتیبانی از حیات بر روی آن وجود ندارد.

ستاره ابط الجوزا یا آلفای شکارچی
)Betelgeuse(

این ستاره  که یک ابرغول قرمز درخشان است، حدود 650 
سال نوری از زمین فاصله دارد. این ستاره که به آلفای 
شکارچی نیز معروف است در صورت فلکی شکارچی به 
است  عربی  ستاره  این  نام  است.  تشخیص  قابل  راحتی 
که به معنی دست شکارچی می باشد. مارگاریتا کاروسکا 
از مرکز اخترفیزیک هاروارد-استیمسونیان  و همکارانش 
در سال ۱9۸5 اکتشاف دو سیاره که به دور این ستاره 

می گردند را اعالم کردند.

این ادعا هرگز ثابت نشد اما احتمال وجود این سیاره ها به 
باقی  مانده است. آنچه درباره   صورت یک احتمال جذاب 
این ستاره برای ستاره شناسان جذاب است این است که 
این واقعه به  ابرنواختر تبدیل خواهد شد.  زمانی به یک 
قابل  هم  زمین  روی  مردم  برای  که  است  عظیم  قدری 
مشاهده خواهد بود. گرچه زمان دقیق رخ دادن آن ممکن 

است نامعلوم باقی بماند.

)Rigel(ستاره بتای شکارچی یا ِرجل الَجّبار
این ستاره که به بتای شکارچی معروف است 700 تا 900 
سال نوری از ما فاصله دارد. بتای شکارچی درخشان ترین 
ستاره در صورت فلکی شکارچی و هفمین ستاره  درخشان 
در آسمان شب است. این ستاره نیز که به نظر می رسد 
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یک ابرغول آبی باشد در واقع یک منظومه  چند ستاره ای 
می باشد. ستاره  بتای شکارچی A یک ابرغول سفید-آبی 
است که 2۱ برابر خورشید ما است و همچنین درخشش 

آن ۱20000 برابر درخشش خورشید است.

که  می باشد  دوستاره ای  منظومه   یک  بی،  شکارچی  پای 
 B شکارچی  بتای  است.  سفید-آبی  زیرغول  دو  شامل 
جرمی   C شکارچی  بتای  و  خورشید  برابر   2٫5 جرمی 
 ۱۸۳۱ سال  از  شکارچی  بتای  دارد.  خورشید  برابر   ۱٫9
را  آن  استرووه   F.G.W نام  به  آلمانی  ستاره شناس  که 
اندازه گیری کرد به عنوان سیستمی دوتایی تشخیص داده 
شده است. احتمال وجود یک ستاره  چهارم بیان شده است 
که به نظر می رسد به دلیل تفسیر نادرست تغییرات ستاره  
اصلی باشد. بتای شکارچی A یک ستاره  جوان است که 
نظر  به  آن  اندازه   به  توجه  با  دارد.  میلیون سال سن   ۱0

می رسد که در پایان عمر به ابرنواختر تبدیل شود.

)Vega(ستاره نسر واقع یا کرکس نشسته
نسر واقع که به کرکس نشسته نیز مشهور است ستاره  آبی 
درخشان دیگری است که در صورت فلکی کم نور شلیاق 
قرار دارد. این ستاره همراه با ُدنب در صورت فلکی ماکیان 
و کرکس پرنده در صورت فلکی عقاب، مثلث تابستانی را در 
نیمکره  شمالی تشکیل می دهند. این ستاره درخشان ترین 
ستاره  صورت فلکی شلیاق و پنجمین ستاره  درخشان در 
نیمکر ه   در  نورانی  دومین جسم  همچنین  و  آسمان شب 
 )Arcturus(راِمح ِسماک  ستاره  از  پس  آسمان  شمالی 

است. ستاره  کرکس نشسته 2٫۱ برابر خورشید است. این ستاره همراه با 
ستاره  ِسماک راِمح و شباهنگ از درخشان ترین ستارگان در همسایگی  
ما به شمار می آیند. این ستاره در فاصله  25  سال نوری از زمین قرار 

گرفته است.
تصویربرداری  که  بود  ستاره ای  اولین  نشسته  کرکس  خورشید،  از  پس 
است که  اولین ستارگانی  از  یکی  ثبت شد. همچنین  آن  و طیف  شده 
از طریق اندازه گیری اختالف منظر اندازه گیری شده و به عنوان پایه ای 
برای کالیبراسیون مقیاس روشنایی فتومتریک استفاده می شود. تاریخچه  
وسیع مطالعه  این ستاره باعث شده تا به عنوان دومین ستاره  مهم آسمان 

پس از خورشید شناخته شود.
انتشار  نشان دهنده   که  مشاهداتی  اساس  بر  نشسته  کرکس  ستاره  
به نظر می رسد دارای یک قرص  اشعه  فروسرخ می باشند،  از حد  بیش 
پیراـستاره ای باشد. این گرد و غبار به نظر می رسد نتیجه  برخورد بین 
دلیل  همین  به  باشد.  بوده  چرخش  حال  در  دیسک  یک  در  جرم  دو 
حد  از  بیش  فروسرخ  پرتو  پیرا-ستاره ای،  قرص  دلیل  به  که  ستارگانی 
 )Vega-like(انتظار منتشر می کنند، ستارگان مشابه با کرکس نشسته
نامیده می شوند. کرکس نشسته هزاران سال پیش ستاره  قطبی بوده است 

و مجددا در حدود سال ۱۳727 ستاره  قطبی خواهد شد.

)Pleiades(خوشه  ستاره ای پروین
خوشه  ستاره ای پروین که به هفت خواهر نیز معروف است و در لیست 
مسیه، ام 45 نامگذاری شده است در واقع یک خوشه  ستاره ای است که 
در صورت فلکی ثور جای گرفته است. خوشه  پروین در فاصله  444 سال 
نزدیک ترین خوشه های  از  یکی  و  گرفته است  قرار  ما  از خورشید  نوری 
قابل  راحتی  به  غیرمسلح  چشمان  برای  که  است  زمین  به  ستاره ای 
مشاهده است. اگرچه هفت ستاره  بزرگ آن به وضوح قابل مشاهده است 
اما این خوشه در واقع شامل ۱000 ستاره  تاییدشده و چندین منظومه  

دوتایی تاییدنشده است.

شعاع هسته  این خوشه حدود ۸ سال نوری است درحالی که الیه های 
شامل  این خوشه  گرفته شده اند.  اندازه  نوری  سال  میلیون   4۳ بیرونی 
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تعداد بسیار زیادی ستاره  داغ آبی است در حالی که کوتوله های قهوه ای 
که جرمشان کسری از جرم خورشید است حدود 25 درصد این خوشه 
را تشکیل می دهند. سن این خوشه بین 75 و ۱50 میلیون سال تخمین 
فلکی  پای صورت  در جهت  در حال حرکت  آرامی  به  و  زده شده است 
شکارچی می باشد. خوشه  پروین در فرهنگ های مختلف از جمله یونان 

باستان، آسیا و .. معانی متفاوتی دارد.

)Antares(ستاره قلب العقرب
یک  می شود  شناخته  نیز   Antares و  عقرب  آلفای  به  که  ستاره  این 
از بزرگ ترین و درخشان ترین ستارگان در آسمان  ابرغول سرخ و یکی 
به معنای رقیب مریخ و  Antares که واژه ای یونانی است  شب است. 
به دلیل قرمزبودن این ستاره به آن داده شده است. مکان این ستاره به 
دائره البروج بسیار نزدیک است. دائره البروج مسیر حرکت ظاهری ساالنهٔ 

خورشید نسبت به زمین، بر روی کره سماوی است.
جرم این ابرغول ۱7 برابر، قطر آن ۸50 برابر و درخشندگی آن ۱0000 
برابر خورشید ما است و به همین دلیل است که با وجود فاصله  550 سال 

نوری از زمین با چشم غیرمسلح قابل دیدن است. آخرین تخمین ها عمر 
این ستاره را ۱2 میلیون سال به دست آورده اند.

قلب العقرب هفدهمین ستاره  درخشان آسمان شب و درخشان ترین ستاره 
در صورت فلکی عقرب است که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است. 

سلطنتی  ستارگان  قلب العقرب  با  همراه  فم الحوت  قلب االسد،    ، دبران 
باور بودند که آسمان به چهار  این  ایرانیان بر  نامیده می شوند.   پارسی 

از چهار  یکی  توسط  و هر منطقه  تقسیم می شود  منطقه 
ستاره سلطنتی محافظت می شود.

)Canopus(ستاره  سهیل یا آلفای شاه تخته
با نام آلفای شاه تخته هم شناخته می شود  این ستاره که 
یک غول سفید است که درخشان ترین ستاره در صورت 
آسمان  درخشان  ستاره   دومین  و  شاه تخته  جنوبی  فلکی 
شب است. این ستاره در فاصله  ۳00 سال نوری از زمین 
قرار گرفته است. نام Canopus  از یکی اسطوره های  یونان 
باستان گرفته شده است. گرچه این ستاره برای یونانیان و 
رومیان باستان قابل مشاهده نبود اما برای مصریان باستان 
و مردمان ناواهو، چین و  هند و آریایی ها شناخته شده بود.

در ادبیات ودایی این ستاره نماد  عالمی مورد احترام به نام 
آگاستیا در مذهب هندو می باشد که در 6 یا 7 قرن پیش 
نام  با  ستاره  این  چینی ها  برای  می زیسته است.  میالد  از 
ستاره  مرد کهنسال شناخته می شود و توسط ستاره شناسی 
روی  بر  میالدی   724 سال  در  زینگ  یی  نام  به  چینی 
میالدی  هفتم  قرن  در  ستاره  این  شد.  داده  نشان  نقشه 
شد.  نامگذاری  سهیل  نام  به  اسالمی  دانشمندان  توسط 
مردمان بدوی نقب و سینا نیز این ستاره را به نام سهیل 
می شناختند و همراه با ستاره  پوالریس برای مسیریابی در 

شب استفاده می شده است. برای اروپاییان اولین باری که 
این ستاره مورد توجه قرار گرفت در سال ۱592 بود که 
رابرت هیو در کتاب خود مشاهداتش از این ستاره را همراه 

با آلفا قنطورس و آخرالنهر ثبت کرد.
ستاره  »سه  می کند:  اشاره  ستارگان  این  به  گونه  این  او 
کنون  تا  که  نقاطی  تمام  در  که  دارند  وجود  یک  قدر  از 
کنم.  رصد  را  آنها  توانستم  بودند  نشده  دیده  انگلیس  از 
اولین ستاره از این سه ستاره سهیل نام دارد. دومی  در 
دارد.«  قرار  قنطورس  راست  پای  در  سومی  و  آخر جوی 
زیاد  درخشش  دلیل  به  ستاره  این  از  فضایی  سفینه های 
استفاده  جهت یابی  برای  اطرافش  ستارگان  به  نسبت 

می کنند.
universetoday.com :منبع
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران و دهمین همایش تحقیق و توسعه برتر صنایع غذایی امسال با محوریت محصوالت لبنی 
و با عنوان نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی با همکاری 

شرکت صنایع شیر ایران در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.

به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از اگروفودنیوز، این همایش با حضور گسترده مدیران، کارآفرینان و اساتید در دو نوبت صبح و عصر و 
در دو بخش علمی و تقدیر از شرکت ها، مدیران و اساتید برگزار شد.

در نوبت صبح مقاالت پذیرفته شده به صورت سخنرانی در دو سالن ارائه شد و همچنین سایر مقاالتی که به صورت پوستر پذیرفته شده 
بودند نیز در سالن دیگری به نمایش درآمد.

در این همایش سه پنل علمی با عناوین راهبردهای توسعه کمی و کیفی شیر خام و مواد اولیه، تولید ناب، محور توسعه بازار و نقش 
پژوهش های علمی و کاربردی در بهبود شاخص های کیفی محصوالت برگزار شد.

در نوبت عصر نیز از دامداران نمونه، شرکت های برتر درسال 97 و همچنین اساتید منتخب تقدیر و جایزه علمی دکتر حبیب اهلل هدایت به 
آنها اعطا شد .

دکتر سید ابراهیم حسینی رئیس ستاد نخستین همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت 
فرآورده های لبنی در خصوص برگزاری این جشنواره گفت این همایش یک جشنواره معتبری است که از یازده سال گذشته در تقدیر از 
پیشکسوتان صنعت غذا )دکتر حبیب اهلل هدایت و دکتر شهاب واعظ زاده( انجام شد ولی امسال محوریت این جشنواره با فرآورده های لبنی 

در حوزه تحقیق و توسعه است .

دکتر سید ابراهیم حسینی به تفاوت این همایش نسبت به سال های گذشته اشاره کرد و افزود: علمی بودن این همایش و اضافه شدن 
مقاالت علمی آن و کارگاه های آموزشی در دو نوبت صبح و عصر از تغییراتی است که نسبت به دوره های قبل شاهد آن بودیم همچنین 
در برگزاری این دوره همایش به تولیدکنندگان اولیه نیز توجه خاص شد و از دامداران نمونه تقدیر به عمل آمد و سعی شد از کسانی که از 

مزرعه تا سفره در این زمینه کارآفرینی می کنند، تقدیر به عمل آید.

گزارشی از یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران و دهمین همایش تحقیق و 
توسعه برتر صنایع غذایی با حضور ابراهیم نوروزی - یازدهمین جشنواره علوم

http://agrofoodnews.com/


بیشتر بخوانید:

افزود:  ایران  مدیرعامل شرکت صنایع شیر  و  این همایش  رئیس ستاد 
دامداران  آن  از  بخشی  که  داشت  برگزیده  بخش  در چند  همایش  این 
از  اعم  تولیدی  شیر  کیفیت  تولید،  میزان  مثل  معیارهایی  که  بودند 
بودند با  برتر  توسعه  و  تحقیق  دیگر  بخش  در  شیمیایی،  و  میکروبی 
حوزه های نوآوری و استفاده از ظرفیت های داخلی توجه ویژه ای داشتند 
تولیدات  از  بسته بندی  و  اولیه  مواد  از  بسیاری  جایگزینی  همچنین  و 
داخل در بخش تولیدکنندگان و کارخانجات هم منتخب داشتیم که در 
بهره وری، میزان اشتغال، کاهش مصرف  نیز معیارهایی مثل  این حوزه 
انرژی و آیتم هایی همچون سودآوری و مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته 
شده است. همچنین در بخش های دیگر از اساتید منتخب صنایع غذایی و 

پیشکسوتان ارگان های دولتی تقدیر شد.

از شرکت های برتر و منتخب در یازدهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی 
می توان به شرکت های سبزی ایران، پگاه آذربایجان شرقی، شیر خشک 
نوزاد پگاه، آلیما، ماستر فوده، بازار گستر منطقه 5 پگاه، کشت و صنعت 

فارس، لبنیات گال آمل، ممتاز لبن نگین و زر ماکارون اشاره کرد.

آقایان دکتر محمدرضا احسانی، مهندس  از  اساتید  همچنین در بخش 
دکتر  کوثری،  نیا  مهرداد  دکتر  حصاری،  جواد  دکتر  مشایخ،  مرتضی 
استاد  نوروزی  ابراهیم  مهندس  و  مددنوعی  فیروز  مهندس  خمیری، 

دانشگاه مک گیل مونترال کانادا تقدیر به عمل آمد.

به عنوان رئیس  تیموری  از میراسالم  نیز  برتر  انجمن صنفی  در بخش 
هیئت مدیره انجمن صنفی فرآورده های لبنی کشور تقدیر شد.

نظام  سازمان  از  نواب پور  ثریا  دکتر  خانم ها  از  پیشکسوتان  بخش  در 
دامپزشکی، دکتر فاطمه توفیق از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر 
ملی  سازمان  از  خاک نژاد  زینت  مهندس  دارو،  و  غذا  سازمان  از  نوبان 
استاندارد و آقای دکتر محسن مشکوت از سازمان دامپزشکی مورد تقدیر 

قرار گرفتند .

در این جشنواره از حدود سی دامدار نمونه کشوری نیز تقدیر شد.

پگاه  شرکت های  غذایی  صنایع  برتر  های   R&D جشنواره  دهمین  در 
فارس، پگاه اصفهان، پگاه تهران، زرنام، فرآورده های روغنی ایران)فریکو(، 
ایران، آلیما، صباح، چای گلستان، ماسترفوده، آذرنوش شکوفه،  سبزی 

ممتاز لبن نگین جایزه شهاب را دریافت کردند.

این همایش گفت:  این همایش، دکتر شهریار دبیریان دبیر  در حاشیه 
که  یافته  کاهش  لبنیات  سرانه  مصرف  اقتصادی،  شرایط  به  توجه  با 
انجام  سرانه  مصرف  افزایش  برای  را  الزم  اقدامات  باید  دست اندرکاران 
دهند. وی ادامه داد: موقعی که مصرف سرانه لبنیات حدود 75 کیلوگرم 
بود ما از مصرف استاندارد جهانی عقب بودیم و حاال این فاصله بیشتر 
شده است. دکتر دبیریان یکی از راهکار افزایش مصرف سرانه را اختصاص 
یارانه اعالم کرد و گفت: یارانه باید در اختیار مصرف کننده یا تولید کننده 
نهایی قرار گیرد تا سرانه مصرف افزایش پیدا کند. وی، لبنیات را یک 
از  یکی  استخوان  پوکی  و گفت: کاهش سن  اعالم کرد  کاالی ضروری 
عوارض کاهش مصرف لبنیات است. وی به تعداد مقاالت رسیده به این 
رسیده  دبیرخانه جشنواره  به  مقاله   220 گفت:  و  کرد  اشاره  جشنواره 
که  داد  ادامه  دبیریان  پذیرفته شده است.  مقاله  تعداد، ۱۸۱  این  از  که 
از مجموع مقاالت پذیرفته شده 9 مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به 

صورت پوستر ارائه می شود.

درباره تاریخچه شکل گیری به نقل از ویکی پدیا

سال  در  کشور  غذایی  صنایع  بخش  در  تشکلی  ایجاد  ضرورت  به  بنا 
و مسئوالن  اساتید، متخصصین  از  تعدادی  و همت  با همفکری   ۱۳64
مرتبط بخش های دولتی و خصوصی، انجمن علوم و صنایع غذایی ایران 
پایه ریزی شد و با تایید اولین کنگره ملی صنایع غذایی دال بر ضرورت 

موجودیت آن، فعالیت خود را آغاز کرد.

همکاری، همیاری و اعتقاد اعضاء به ویژه در بخش های صنعت و دانشگاه 
انجام  با  تشکل  این  امروز  که  نحوی  به  شد  انجمن  این  تعالی  موجب 
به عنوان یک مرجع غیردولتی  خدماتی در عرصه صنعت غذای کشور 
بخش  دولتی،  سازمان های  از  اعم  آن  با  مرتبط  مسئوالن  اعتماد  مورد 

صنعت، متخصصین و سایر دست اندرکاران شناخته می شود.

اهداف

• واحدهای 	 میان  تشکل  ایجاد  و  ارتباط  برقراری  برای  تالش 
و  اساتید،  اندیشمندان  کارشناسان،  متخصصین،  صنعتی، 

دانشجویان مرتبط.

• حمایت از گروه ها و صنایعی که در این عرصه فعالیت دارند.	

• و 	 دنیا  روز  تکنولوژی  با  ایران  غذای  صنعت  کردن  همگام 
آشنایی متخصصین و صاحب نظران.

• ارتقاء بخشیدن سطح علمی این صنعت و زمینه سازی جهت 	
نوآوری.

• اطالع رسانی گسترده تمامی اعضای خانواده صنایع غذایی از 	
تحوالت و همه آنچه که در صنعت غذای کشور رخ می دهد.

 In 2007 (1385) IFSTA established several annual
awards in different categories in the name of Profes-
 sor Hedayaton (right side) and Professor Vaez Zadeh
 (left side) two prominent scientists and pioneer of
Iranian Food Industry to be presented to profession-

.als nationally and internationally

گفتنی است که مهندس ابراهیم نوروزی چهره موفق و سرشناس جامعه 
ایرانی و یکی از پیشگامان جامعه ایرانی در شرق کانادا با بیش از 44 سال 
سابقه تحقیقی، آموزشی و صنعتی موفق به دریافت این لوح تقدیر شد.

انسانی، اجتماعی،  با اهداف  با سال ها تجربه و فعالیت داوطلبانه  ایشان 
اقتصادی و محیط زیستی با نزدیک و با سوابقی بسیار طوالنی در زمینه 

آزمایشگاهی، تحقیقی و آموزشی موفق به دریافت این لوح تقدیر شد.

این موضوع بهانه ای شد تا گفتگویی با ایشان داشته باشیم: 
لطفا خودتان را معرفی کنید؟

ابراهیم نوروزی هستم. از سال ۱975 در مونترال اقامت دارم و از دانشگاه 
مک گیل فارغ  التحصیل شده ام.

https://en.wikipedia.org/wiki/Habibollah_Hedayat


لطفا کمی از تجارب تحصیلی و حرفه ای خودتان بفرمایید؟

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی از دانشگاه 
مک گیل هستم و چهل سال است که سابقه فعالیت در صنایع غذایی، 

دارویی، لوازم آرایشی و محیط زیستی دارم.

آموزشی  آزمایشگاه های  و   OHS ارشد  مشاور  به عنوان  سال ۱9۸7  از 
مشغول فعالیت شده ام. عالوه بر این من جز اعضای هیات مدیره و تیم 
 Chairing اجرایی مراکز علمی و سازمانی هستم از جمله در سازمان
Quebec Board of Canadian Registered Safety Profes-

 sional Organization حدود 25 سال سابقه همکاری دارم.

بیشتر درباره مهندس ابراهیم نوروزی بدانید:

کسب رتبه اول فارغ التحصیالن دبیرستان رهنمای تهران و کل منطقه 
اقتصاد،  جمله  از  تحصیلی  رشته  چندین  در  توفیق  و   ۱۳47 سال  در 
دندانپزشکی، مهندسی شیمی و زبان انگلیسی، نشان از توانمندی باالی 
ایشان در کسب رتبه ها و مسئولیت هایی دارد که در ادامه به آن اشاره 

خواهیم کرد.

مهندسی صنایع  رشته  در  که  موجب شد  غذایی  به صنایع  وافر  عالقه 
از  اول  با کسب رتبه  درسال ۱۳5۱  و  تحصیل شده  به  مشغول  غذایی 
دانشگاه علوم صنایع غذایی ایران )شهید بهشتی( در مقطع کارشناسی 
فارغ التحصیل شده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه با درجه افسری 
را  کانادا  کشور  دانشگاه،  و  کشور  چندین  بین  از  تحصیل  ادامه  جهت 
انتخاب و در سال ۱۳57 با درجه فوق لیسانس در رشته مهندسی شیمی 

و صنایع غذایی از دانشگاه مک گیل با درجه ممتاز فارغ التحصیل شد.

شرکت  یک  تاسیس  به  اقدام  صنعت،  در  فعالیت  سال  چند  از  پس 
مهندسی مشاور نموده و بعد از چندین سال فعالیت در این شرکت، در 
دانشکده کشاورزی و محیط زیست  فنی  و  به کادر علمی  سال ۱۳65 

دانشگاه مک گیل ملحق شد.

و هم اکنون به عنوان مدیر آزمایشگاه های آموزشی بخش صنایع غذایی 
و مشاور امور بهداشت و ایمنی مشغول به کار هستند.

از دیگر افتخارات ایشان می توان به عضویت در بیش از دوازده انجمن 
ملی و بین المللی علمی و چندین نظام علمی از قبیل سازمان شیمیدانان 

کبک، نظام بهداشت و ایمنی کانادا اشاره کرد.

بیش از بیست سال است که ریاست بخش استان کبک نظام بهداشت و 
ایمن کانادا را بر عهده دارند.

همچنین ایشان به عنوان اولین عضو رسمی ایرانی در نظام بین المللی 
از  پس   ۱۳92 سال  در  دارند.  حضور  امریکا  غذایی  علوم  دانشمندان 
در  نظام  این  افتتاح  بزرگداشت  سازمان،  این  تأسیس  سال  هفتادمین 

شیکاگو از طرف دانشگاه مک گیل شرکت داشتند.

از فعالیت های تحقیقاتی و علمی ایشان می توان به نگارش بیش از یکصد 
مقاله و گزارشات علمی و صنعتی اشاره کرد، و هم اکنون در حال تدوین 
کتابی در زمینه مدیریت و مهندسی بهداشت و ایمنی محیط زیست و 
کار می باشند. ایشان در ایران، کانادا و سایر صحنه های بین المللی موفق 
به دریافت جوایز مهمی شده اند که می توان فقط به۱0 مورد زیر اشاره 

کرد:

جایزه ملی نظام بهداشت و ایمنی کانادا BCRSP در سال 2005 کانادا 
National Food Safety & Quality Award, 15th Na-  &
 tional Food Industry Congress Award, Tehran, Iran

.2005

جایزه ملی نخبگان خارج از کشور20۱0 و 20۱۱  ایران. ۱

جایزه اولین سفیر ایمنی دانشگاه  20۱2  مک گیل. 2

اولین ایرانی دریافت کننده گواهی تبریک کادر فنی از ریاست . ۳
دانشگاه20۱4  مک گیل

کانادا جناب . 4 از طرف نخست وزیر  دریافت گواهی مخصوص 
جاستین تردو 20۱6

5 . Recipient of the inaugural / 1st 
 “Sustainability Labs Award” from among
 more than 1,000 (one thousand) laboratories
 from 40 departments, center and faculties
 in McGill University. The first of its kind in

.Canada. September 14th, 2018

6 . European Occupational Health & Safety 
Award. All Global Media. UK. 2017

7 .McGill University staff candidate nomi-
 nee for Public Service Alliance of Canada –

Health & Safety Competition, 2017

8 . Gold Lapel Pin Recognition for Thirty Years
 of Service by Diana Dutton, Associate Vice .9
Principal, Human Resources, McGill Univer-
 sity. Presented Dr. Anja Geitmann, Professor

.and Dean FAES, McGill University 2018

9 .Iranian Food Science & Technology Associa- 



tion (IFSTA), Dr. Hedayat’s

10 . Food Scientist & Selected Professor of the”
.Year Award” for 2019

ایشان تجربه مشاور اولین هیئت اعزامی در زمینه کشاورزی و مواد غذایی 
از کانادا به ایران و بالعکس را بین سال های ۱۳۸2-۸5 در کارنامه خود 
دارند، همچنین بعنوان یکی از پیشگامان جامعه ایرانی و کانادایی همواره 
در ترویج و گسترش مسائل اجتماعی و فرهنگی سهیم بوده و تاکنون 
عضویت در هیئت مدیره چندین نهاد فعال در خدمات داوطلبانه و انسان 

دوستانه را داشته اند.

و  دانشجو  زمینه جلب  در  ایشان خصوصا  به سه دهه  نزدیک  تجربیات 
تنها  نه  می تواند  که  آورده است  فراهم  را  کار شرایطی  محیط  راهنمایی 

برای دانشجویان این رشته بلکه سایر افراد مورد توجه قرار گیرد .

آقای مهندس نوروزی کمی راجع به اعتبارنامه  حرفه ای تان 
و اهمیت آن توضیح دهید؟

هر 5 سال یکبار بیش از ۱2 انجمن حرفه ای و علمی که دارای چندین 
سازمان معتبر و شخصیت های متمایز هستند واجد شرایط همکاری و 

دریافت گواهینامه هستند که عبارتند از :

اولین ایرانی که در بین چند صد نفر از اولین های دنیا بعنوان دانشمند 
از کمیسیون    “Certified Food Scientist”  CFS صنایع غذایی 
 International Food Science”بین المللی علوم غذایی  گواهینامه 
موسسه    /  IFSCC مخفف  با   “Certification Commission
تکنولوژی های غذا Institute of Food Technologists با مخفف 
یافت  گشایش  آمریکا  در   20۱۳ و  کانادا  در   ۱94۳ سال  از  که   IFT

گواهینامه بین المللی بگیرند.

 IFT has more than 25,000 (twenty-five thousands)
 professional members worldwide and only around
 10 % so far has been accredited as CFS worldwide

.to date

 ،)Certified Safety Professional(سالمتی حرفه ای  گواهینامه 

 Board of Canadian Registered(بورد تخصصی سالمتی کانادا
فعالیت   ۱995 سال  از  که   ,)Safety Professionals( )CRSP

می کند.

نظام متخصصان شیمی کبک )P. Chemist(، کبک ۱9۸9 – 2009.

نظام (#۱۱54۱۸(، وزارت دادگستری مونترال – کبک- کانادا؛ از سال 
۱990 تاکنون هر سه سال یکبار تجدید می شود.

سال   5 یا   ۳ هر   OHS دوره های  از  بسیاری  در  مدارک  سایر  صدور 
برای  تجدید و اعتبار دهی توسط سازمان ها معتبر.

و سخن آخر

هرگونه موفقیتی من کسب کردم حاصل کمک و همراهی افراد زیادی که 
در طی این مسیر کمک کردند از جمله خانواده، اساتید، روئسا و همکاران 
دپارتمان و بسیاری از دوستان که همواره در کنار من بودند چرا که آنها 

در این مسیر امید، منبع و دلیل خوشبختی من بودند.

کارهایی که من انجام داده ام به قصد و نیت دریافت جایزه و سرشناس 
از  یکی  بزرگداشت  و  تشویق  اگرچه  نبوده است  مردم  بین  در  شدن 
اما من  است،  انسان  بهره وری  و  نیاز  در  روان شناختی  عناصر  مهمترین 
دریافت کرده ام  در گذشته  باورهایم که  و  افکار  اجرای  برای  کارها  این 

انجام داده ام.

مهم این نیست که ما در چه مکان، چه زمان، چه مسئولیت )شغلی( و چه 
سنی هستیم بلکه همیشه باید سعی کنیم به نقاط مثبت زندگی توجه 
باشیم،  می کنیم  تالش  بهبودش  برای  و  داریم  که  آنچه  قدردان  کنیم، 
زندگی مان  تعادل  برای  که  کاری  بهترین  اولویت ها  اساس  بر  باید  بلکه 
الزم است را انجام دهیم و چراکه در درجه اول یک فرد باید سالم و شاد 
باشد و سپس به دنبال سایر موارد )کاری و آرزوها( برود. ما باید به طور 
مداوم روی نقاط ضعف و قوت مان کار کنیم و چه بسا توجه به ضعف ها 
مهم تر هستند و موجب مهارت افزایی ما می شوند همانطور که »داگالس 
اواخر سال ۱۸00  ماالچ« )Douglas Mallach( شاعر آمریکایی در 

گفته است.

 اگر نمی توانی یک بزرگراه باشی، پس راه باریکی باش،

اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره ای باش،

اندازه نشان نمی دهد تو برنده ای یا بازنده

»مهم این است که تو هرجا و هرچه هستی بهترین خود باشی«

 Remember that in life you will continue to suffer if
 you have an emotional reaction to everything is said
 to you. True power is sitting back and observing
 things with logic. True power is restraint. If words
 control you that means everyone else can control
you. Breathe and allow things to pass as Warren Buf-

.fett said once

https://hodhod.ca/
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زویا توانگر کارشناس ارشد هنرهای تجسمی

شامل  را  وسیعی  بسیار  دامنه  دستی،  هنرهای  و  تجسمی  هنرهای 
دیگری  هنر  با  را  آن  می توانید  باشید، گاهی  بلد  نقاشی  اگر  می شوند، 
ترکیب نمایید و با خالقیت و نوآوری که دارید، فضای خانه،  اتاق و یا 

میزتان را تغییر دهید.

این ماه تصمیم گرفته شده است،  ماهی های قرمز داخل ظرف آب آموزش 
به  البته  این هنر زیبا و جذاب چند سال قبل در شرق دور  داده شود. 
اوج خود رسیده است و نقاشانی چون Riusuke Fukahori به جای 
بوم نقاشی، داخل ظرف، سطل، بشقاب و ...  به ترسیم ماهی های قرمز 
از  القایی  به وسیله جالیی که توسط رزین داده می شود،  و  پرداخته اند 

واقعیت ماهی کرده اند.

چه چیزی باید بدانید؟ هر کسی توانایی کشیدن یک ماهی به سبک 
رئالیسم را داشته  باشد، می تواند این کار را شروع کند.

برای شروع کار، به یک ظرف نیاز دارید، ظرف مناسب این کار بهتر است 
آبی رنگ باشد، چرا؟

چون ماهی که قرار است داخلش کشیده شود، نارنجی رنگ هست و این 
دو چون مکمل هم هستند،  نهایت کنتراست و جذابیت بصری را ایجاد 
البته تعداد زیادی از هنرجویان من به علت عدم دسترسی به  می کنند، 
فروشگاه های  که  را  بزرگی  و  آبی رنگ، صدف های طبیعی  لعابی  ظروف 

دالرما داشتند، جایگزین کردند.

و  شفاف  مایع  رزین  داریم،  نیاز  هم  اپوکسی  رزین  به  ظرف،  بر  عالوه 
بی رنگی هست که وقتی با هاردنر یا همان خشک کن، ترکیب می شود، 
بعد از چند ساعت سفت شده، القای آب را خواهد کرد. صدف و سنگ ریزه 
و علف و یا هر وسیله تزیینی که خودتان عالقمند هستید هم باید تهیه 
شود و در آخر به هنر نقاشی شما نیازمند هستیم، برای تکنیک نقاشی، 
ویترای، اکرولیک و یا رنگ روغن پیشنهاد می شود، چرا که باید بتوانید 

یک ماهی را به طور طبیعی و واقعی بکشید.

در شروع کار، رزین را در اندازه کم متناسب با ظرفتان، با نسبت یک به 
یک، با هاردنر در یک لیوان مخلوط می کنیم، بعد از پنج دقیقه هم زدن با 
دقت، بدون اینکه حباب تشکیل شود، ته ظرف مقداری سنگ ریزه، صدف 
و علف می گذاریم و  روی آن با ضخامت چند میلی متر رزین می ریزیم و 
اجازه می دهیم رزین سفت شود، عکس مورد نظر را با دقت ببینید وقتی 
ابزار نقاشی، یک ماهی کوچولوی قرمز روی رزین  با  رزین خشک شد، 
می کشیم، لطفا به کمپوزیسیون دقت کنید و سعی کنید ماهی را وسط 

ظرف بکشید.

یک الیه که نقاشی کردیم، اجازه می دهیم چند ساعت بگذرد تا نقاشی 
نقاشی، دو  رزین، دوباره روی  خشک شود، مطابق دستور درست کردن 
میلی متر رزین می ریزیم، االن خواهید دید چقدر ماهی زنده خواهد شد!، 
اجازه دهید رزین خشک شود، نکته مهم برای هنر نمایی شما، این قسمت 
است. روی الیه قبل ماهی، دوباره نقاشی ماهی را تکرار می کنیم، این کار 
باعث خواهد شد ماهی قرمز کوچولوی ما، بُعد پیدا کند. نقاشی که تمام 

شد، بعد از خشک شدن، دوباره یک الیه نازک رزین می ریزیم.

چرا چند بار ماهی را می کشیم و رزین روی آن می ریزیم؟

نگاه  به آن  از کنار  باعث می شود ماهی ضخیم تر شود و وقتی  این کار 
می کنیم کامال شبیه ماهی باشد.

این عمل را تا سه الی چهار مرحله می توانید ادامه بدهید،

اکنون ماهی قرمز کوچولوی شما درون آب هست.

یا  ماهی،  کوچک  آماده   مجسه های  از  نقاشی  جای  به  افرادی  نکته: 
را  کار  هنری  ارزش  نقاشی،  من  نظر  به  که  می کنند،  استفاده  برچسب 

بیشتر نشان می دهد.

نقاشی ماهی در ِرزین

Japanese artist Riusuke Fukahori paints 

three-dimensional goldfish.



لباس ها درباره شما چه می گویند؟
انتخاب لباس رازهای درون  شما را برمال می سازد، باور نمی کنید؟ این مطلب را بخوانید!

روانشناسان می گویند؛ لباس های شما چیز های زیادی در باره شما می توانند بگویند. 
از نظر آنها آنچه شما می پوشید، می تواند اطالعات بسیاری به سایر افراد به خصوص 
افرادی که با آنها در ارتباط هستید، بدهند. اطالعاتی در زمینه شخصیت درونی شما 

مانند: غرور، جاه طلبی، احساسات، عواطف، تجربه، عادات، فرهنگ و...

نام  به  کتابی  پدیده  این  خصوص  در  بالینی  روانشناس  بامگارتنر  جنیفر  دکتر 
که  هستید  چیزی  همان  شما  که  است  معتقد  او  است.  نوشته  لباس"  "روانشناسی 

می پوشید و لباس های شما همه چیز را در باره شما آشکار می سازند.
او توضیح می دهد؛ نه تنها روانشناسی مشخص می کند چگونه لباس خود را انتخاب 
کرده اید، بلکه می تواند از روی انتخاب شما، مشخص کند که شما چگونه فردی هستید 
و چه شخصیتی دارید و همچنین چگونه با مسائل خود در زندگی روزمره و محیط 

کار برخورد می کنید.
دکتر جنیفر می گوید؛ شما می توانید از نوع خرید، انتخاب و نگهداری لباس ها نیز یک 
فرد را روانشناسی کنید. حتی در کنار هم قراردادن، لباس ها در کمد و نیز ست کردن 
آنها هنگام پوشیدن و...، کافی است به رفتار ها دقت کنید. چرا که هر رفتاری در چیزی 
عمیق تر از آنچه فکر کنید، ریشه دارد. همان طور که ما روانشناسان به عنوان نوعی 
روش درمانی به این نکات توجه می کنیم، شما نیز می توانید به عنوان شناخت بیشتر 

روحیات شریک زندگی، دوست و ... به آن توجه کنید.
حتی ما از لباس به عنوان یک کمک یا یک سالح نیز استفاده می کنیم. این روانشناس 
اقتصادی و اجتماعی  به عنوان یک شاخص  را  لباس  ادامه می گوید؛ آمریکایی ها  در 
قلمداد می کنند. چرا که استفاده از اعالئم غیررسمی چون "برند" و انتخاب افراد از 
به وجود  را  غیره  و  اشراف  ... سیستم طبقه  و  آنها  رتبه بندی  اساس  بر  برند ها  انواع 

آورده است.
او در توضیح این مسئله می گوید؛ هنگامی که مردم تحت  نفوذ و تاثیر یک سیستم 
خاص یا برند خاص نباشند، خودشان خواهند بود و انتخاب شخصی خود را خواهند 
داشت. آنچه که به شما کمک می کند تا آنچه مناسب شما است را پیدا کنید و یا مد 
روز را به شما ارائه یا تحمیل می کند. باعث می شود که دیگر نتوانید صد در صد خود 

واقعی تان باشید.
در حال حاضر با اقتصادی که بر مردم روا می دارند، مردم برای حفظ موقعیت یا مبارزه 
با حس از دست دادن وضعیت تالش می کنند، چرا که حفظ وضعیت روز به روز مهم تر 
می شود. در این میان این  لباس های ما هستند که به ما کمک می کنند تا آن طوری 

که می خواهیم زندگی کنیم و یا اینکه نشان دهیم که چگونه زندگی  می کنیم.
دکتر جنیفر به نکته خاصی اشاره می کند که زنان خانه دار پوشیدن لباس های مارک 
یا مدل  لباس هایی که در مجموعه تلویزیونی روز می بینند را به عنوان سالح در مقابل 
سایر زنان به خصوص زنان شاغل استفاده می کنند. یک نوع مبارزه درونی و حسی 

است. شاید توصیف آن سخت باشد ولی واقعیت دارد.
نکته دیگر، آیا تا به حال کسی به شما گفته که از نوع کفش های که مرد ها می پوشند؛ 
می توان به تیپ شخصیتی آنها پی برد. یعنی می توانید از طریق نوع کفشی که یک 



لباس ها درباره شما چه می گویند؟

باره او قضاوت کنید. متاسفانه این مسئله چندان هم  مرد می پوشد در 
ساده نیست ولی امکان پذیر است.

چیز  هیچ  می گوید؛  افراد  در  مثبت"  تصویر  "پروژه  در خصوص  جنیفر 
تصویر  جلوه دادن  برای  که  نیست  منتخب شما  لباس  از  تکه ای  هیچ  و 
این  ناخودآگاه،  صورت  به  و  فوری  انتخابی  حتی  باشد.  بی تاثیر  مثبت 
مسئله در طول زمان خود را درقالب لباس های رسمی، ورزشی، کالسیک، 
لباس های محدود سنی، رنگ ها و... نشان داده است و شما این مسئله را 

به خوبی می دانید.
از طرفی، لباس هایی نیز برای نشان دادن افراد ناموفق و یا تصویر منفی از 
افراد، بسیار فراوان وجود دارد، که به صورت عمد یا به صورت ناخودآگاه 
و حتی به  صورت اجبار پوشیده می شود. لباس هایی که فرد را در نظر 
روانشناسی،  نظر  از  می سازد.  جلوه گر  ناموفق  و  شکست خورده  عموم 
بدترین لباس، لباس خنثی یا تالش برای خنثی سازی یک شخصیت با 

لباس است.
برای نشان دادن سن،  لباس هایی که نشان می دهد فرد توجه و تالشی 
نادیده گرفتن موقعیت و جنسیت به نوعی  موقعیت، جنسیت و... ندارد. 
پنهان کاری فرد برای آنچه که هست، است. انتخاب لباس اشتباه ارسال 

پیام اشتباه به مخاطب است.
لباس ها برای شما هستند نه درباره شما! نباید از آنها علیه خود استفاده 
می کند،  مخدوش  را  شما  شخصیتی  تیپ  که  لباسی  هرگونه  کنید. 
پوشیدنش ممنوع است چرا که آثار زیانباری به دنبال خواهد داشت. چه 

از نظر اجتماعی و چه از نظر روحی و ...
در  مفهوم  شناخت  و  لباس  درباره  وسترن  نورث  دانشگاه  مطالعات 
برگیرنده آن، نشان می دهد که نفوذ سیستماتیک جامعه در فرایند های 
روانی پوشیدن لباس تاثیر همه جانبه داشته است. به عبارتی امروزه لباس 
تنها به مفهوم پوشش انسانی یا تن پوش به کار نمی رود بلکه معنا و مفهوم 
گسترده ای پیدا کرده است. یکی از آن تغییرات، تغییر مفهوم  این مطلب 
است که لباس درباره شما است نه برای شما! دیگر احساس شما در یک 

لباس چندان جایگاهی ندارد.
این  از  را  افراد  مسئله  این  روشن کردن  با  می کنند  تالش  روانشناسان 
سردرگمی نجات داده، آنها را به حس لذت بردن از انتخاب لباس پوشیدن 
بی شماری  تست های  دلیل  همین  به  کنند.  راهبری  تن پوش  عنوان  به 
برای ارزیابی این مسئله یعنی نوع لباس پوشیدن، انتخاب لباس و ... تهیه 

و تنظیم کرده اند تا افراد با توجه و انجام آنها، دقت و توجه بیشتری در 
نوع پوشش و انتخاب لباس خود به کار گیرند تا اقدامات و تالش های خود 

را با نوع انتخاب لباس یا تن پوش تحت تاثیر قرار دهند.
ما در اینجا نمونه کوچکی از تست های موجود را برای عالقه مندان انتخاب 
کرده، درج کرده ایم. شما با این تست می توانید نه تنها تیپ شخصیتی 
خود بلکه دوستان  و شریک زندگی خود را نیز تا حدودی ارزیابی کنید. 
البته ناگفته نماند این تست ها، تست های کاملی نیستند. برای دسترسی 
به تست های کامل و ارزیابی صحیح خود باید به متخصصان امر مراجعه 

کنید.
با دقت به سوال های زیر پاسخ داده و به تعابیر آنها نیز توجه کنید؛

از کمد خود بیرون  الف- دیر شده و بسیار عجله دارید، چه لباسی را 
می کشید؟

۱ یک شلوار و یک بلوز آستین کوتاه
2  یک بلوز دکمه دار رسمی با کت و شلوار

۳  یک یراهن
4  یک بلوز بامزه با شلوار جین )یا هر شلوار راحتی در فرهنگ شما(

- انتخاب گزینه یک نشان می دهد که راحتی برای شما مهم تر است تا 
اینکه دیگران چه فکری می کنند.

-  انتخاب گزینه 2 نشان دهنده این است که شما همیشه به آراسته بودن 
خود اهمیت می دهید و فردی منضبط هستید.

- انتخاب گزینه ۳ نشان دهنده آن حس لطیفی است که در شما بسیار 
بارز است.

-  انتخاب گزینه 4 نشان می دهد که شادبودن و لذت بردن از چیزی که 
می پوشید برای شما بسیار مهم است.

ب- تصمیم به انتخاب رنگ می گیرید. رنگ... 
۱   بنفش
2  مشکی

۳ خاکستری
4  قهوه ای

- بنفش : نشان دهنده روحیه لطیف و حساس است.
- مشکی : نشان دهنده باوقار و تا حدی جدی بودن است.

- خاکستری : نشان دهنده آرام بودن و تسلط است.
-  قهوه ای : نشان دهنده روحیه پرانرژی و پرتکاپو است.

ج- همیشه در محل کار چی می پوشید؟
۱  لباس اسپورت

2  جامه بلند
۳  لباس براق

4  لباس رسمی
- انتخاب گزینه اول؛ راحتی شما مهم تر از هر چیز دیگری است.

- انتخاب گزینه دوم:  شما دلتان نمی خواهد مورد توجه باشید و ترجیح 
می دهید  به حال خود باشید.

و  باشید  توجه  مورد  شدت  به  دارید  دوست  سوم:  گزینه  انتخاب   -



جلب توجه کنید و همه در مورد شما صحبت کنند.
- انتخاب گزینه چهارم: با وقار و جدی بودن در کار برای  شما مهم ترین 

است.

د- وقتی کمد خود را باز می کنید، بیشتر لباس های  شما چه رنگی است؟
۱  سبز

2  مشکی
۳  آبی

4  قهوه ای
5  خاکستری

6  سفید
7  رنگ های روشن

آن  صاحب  که  است  آن  نشان دهنده  معموال  لباس  برای  سبز  رنگ   -
محکم  خیلی  تصمیم گیری ها  در  دارد.  باال  اراده ای  و  قوی  شخصیتی 
عمل کرده، تا حدی خودرأی و مغرور است. این افراد اعتمادبه نفس باالیی 

دارند و در کمک به دیگران پیشقدم می شوند.
- آبی پوش ها دارای نگاهی عمیق بوده، شخصیتی حساس و شفاف دارند. 
افراد به راحتی فکر و نظر خود را به دیگران منتقل می کنند و به  این 
همین نسبت شجاعت و جرأت ویژه ای هم از خودشان نشان می دهند. 
آنها زندگی را زیبا دیده و بیشترین تالش را برای استفاده بهینه از آن 

می کنند.
افراد  انتخاب رنگ مشکی نشان دهنده آن است که این  - بیشتر اوقات 
انسان هایی رؤیایی هستند که در فضایی شاعرانه زندگی می کنند و در 
عین حال بسیار دست ودلبازند و تالش می کنند با هر آنچه دارند به کمک 
دیگران رفته، گرهی از مشکالت آنها باز کنند. آنها بسیار اجتماعی، ظریف 

و ساده پسند هستند.
روانشناسان  برخی  هستند.  محبت  و  مهربانی  سمبل  قهوه ای پوش ها   -
می گویند رنگ قهوه ای هر چه تیره تر باشد، مهر و محبت صاحبش بیشتر 
است. این افراد بسیار خونسردند و تقریبا هر چه را می خواهند به راحتی 
تصاحب می کنند. آنها در بدترین شرایط می توانند بهترین تصمیم ها را 

اتخاذ کنند.
- انتخاب رنگ خاکستری نشان دهنده این نکته است که این افراد معموال 
شخصیتی آرام و با اعتمادبه نفس دارند. هر چند روان شناسان می گویند 
افرادی که دل در گرو رنگ خاکستری دارند شخصیتی عصبی دارند و 

همیشه به دنبال آرامش می گردند. آنها در مجموع انسان هایی سرسخت و 
سنگین دل هستند که با نفوذکردن در دلشان برای همیشه جای خواهید 

داشت.
خوش قلبی  انسان های  دارند  دوست  را  سفید  لباس های  که  افرادی   -
هستند و همیشه به دنبال دوست می گردند. این افراد معموال از کودکی 
روی پای خود بزرگ شده اند و دوست ندارند به دیگران تکیه کنند. در 
موقعیت های کاری همیشه در حال ساختن نردبانی برای باالرفتن از آن 

هستند، چرا که معتقدند از هر فرصتی باید استفاده کرد.
- انتخاب رنگ های روشن نشان دهنده این است که این افراد به شدت 
اطراف خود پخش  به  را  بالندگی  و  بوده، عشق  مثبت  انرژی  از  سرشار 
می کنند. دیدار با این افراد اگرچه ممکن است همیشه خوشایند نباشد 
اما بازگیری انرژی مثبت و سازنده از آنها می تواند بقیه روز را برای شما 

زیباتر، دلچسب تر و قابل تحمل تر سازد.

ر-  دوست دارید، لباس هایی که می پوشید، چگونه باشد؟
۱  تنگ باشد
2  گشاد باشد

زود رنج  و  مغرور  افرادی  تنگ می پوشند عموما  لباس های  افرادی که   -
هستند. همچنین افرادی بسیار جذاب، شایسته و معقول  نیز می باشند.

- افرادی که لباس های گشاد می پوشند افرادی بخشنده هستند، به هیچ 
وجه حسود نبوده و دوستان زیادی دارند. فداکار و صادق نیز هستند.

ز- دوست دارید بیشتر چه رنگ هایی را خریداری کنید؟
۱  روشن

2  تیره

بوده،  خودخواه  افرادی  عموما  می پوشند  تیره  لباس های  که  افرادی   -
در  خوبی  سلیقه  و  می شوند  عصبانی  ندرت  به  هستند.  خونسرد  بسیار 

انتخاب لباس دارند.
- افرادی که لباس های روشن می پوشند افرادی فداکار و صادق هستند؛ 

افرادی مهربان، شوخ طبع و عاشق صلح و صفا و آرامش.



ژ- چه نوع پارچه ای را برای لباس بیشتر می پسندید؟
۱ پارچه های نرم و لطیف و کامال مسطح

2  پارچه های زبر و شق
۳  پارچه های متفاوت و غیرمعمول

4  پارچه های راحتی که زیاد نیاز به مراقبت نداشته باشند.
- انتخاب گزینه اول خصوصیات اخالقی بارزی چون؛ ظرافت، نازک بینی، 

مهربانی، مالیمت و مملو از خصوصیات لطیف است.
- انتخاب گزینه دو نشان دهنده خصوصیات اخالقی بارزی چون؛ روحیه 

ورزشکاری، تنومند و قوی هیکل بودن، استواری و محکم بودن است.
و  غریب  چون؛  اخالقی  خصوصیت  نشان دهنده  سوم  گزینه  انتخاب   -
غیرعادی، برجسته و متمایز، جسور و... است. این گونه افراد آماده انجام 

تمام امور از جمله  کارهای معمول و غیرمعمول هستند.
- انتخاب گزینه چهارم نشان دهنده خصوصیات اخالقی چون؛ پرانرژی ، 

خوشحال، سبکبار و بی خیال بودن است.

س- چه طرحی را بیشتر روی پارچه می پسندید؟
۱  عکس های کوچک و خیلی ظریف

2 عکس های غیرمعمول و جلب توجه کننده به ویژه تصاویری که حاوی 
مفاهیم انتزاعی هستند.

۳ طرح های ساده و خیلی رایج که چندان جلب توجه نکنند.
4 طرح های ساده اما در عین حال آشکار که خیلی هم توی ذوق نزنند.

5 طرح های شاد و رنگی و پارچه هایی با وزن متناسب
- انتخاب گزینه اول: شخصیت حساس
- انتخاب گزینه دوم: شخصیت نمایشی
- انتخاب گزینه سوم: شخصیت محتاط
- انتخاب گزینه جهارم: شخصیت موقر

- انتخاب گزینه پنجم: شخصیت مسرور و بانشاط

ش- شما به یک فروشگاه برای خرید کفش می روید، اولین قسمتی که 
به سمت آن می روید، کفش های...

۱  نوک تیز

2  تخت و راحت
۳ پوتین شکل

4  لژدار
5  ورزشی

6  نوک گرد
- افراد و زنانی که کفش  های لژدارمی پوشند معموال رک و 
بااعتمادبه نفس بوده و در عشق قدرتمند هستند. اما زمانی 
که وقت تصمیم گیری می رسد با تردید عمل می کنند. در 

ارتباطات به دنبال اطمینان و اعتماد هستند.

- کفش  های نوک تیز را دوست دارید، شما فردی هستید 
شخصی  باشد؛  غیرعادی  البته  و  مشخص  می خواهد  که 
که خواهان توجه است و همیشه چیزی را که می خواهد 
به دست می آورد. شما در مورد قدرت و جاذبه  های خود 
اطمینان دارید. گرچه عده ای شما را فردی نادان و سطحی 

 بینند.

افرادی  معموال  راحت،  و  تخت  کفش  های  دوستداران   -
دوست داشتنی با رفتار کمی کسل کننده هستند. روح شما 
جلب توجه  می کنید  سعی  است.  کودک  یک  هنوز  عمیقا 
سختی  به  غریبه  ها  ولی  باشید  راحت  دیگران  با  کرده، 
را  سبک  این  که  زنانی  شوند.  نزدیک  شما  به  می توانند 
لباس های  پوشیدن  به  بوده،  مدگرا  معموال  می پسندند 

جدید عالقه  مند هستند.
- انتخاب کفش  های پوتین شکل نشان دهنده این است که 
اعتماد  مردم  به  هستید.  خودپسند  کمی  و  محتاط  شما 
ندارید و ترجیح می دهید هر کاری را خودتان انجام دهید. 
نگران  اغلب  و  بوده  و حساس  باهوش  حال  عین  در  ولی 

رابطه  خود با دیگران هستید.
هستند  خوددار  غیرنوک تیز؛  کفش  های  طالب  افراد   -
چه  می دانند  آنها  می کنند.  پنهان  را  خود  احساسات   و 
مهم  برایشان  می رسند،  خود  هدف   به  و  می خواهند 
نیست چه اتفاقی می افتد و اطرافیان  چه فکری می کنند. 
که  طوری  به  باشند  نکته سنج  و  دقیق  بسیار  می توانند 

راحت نمی توانند دوست پیدا کنند.
طبیعی  طور  به  افراد  این  ورزشی؛  کفش  های  انتخاب   -
اگر  و  عاشق سفر هستند  آنها  اجتماعی هستند.  و  خالق 
بسیار  بمانند،  طوالنی  مدت  مکان  یک  در  شوند  مجبور 
بین  در  همیشه  دارند،  دوست  می شوند.  خسته  و  کسل 
و دوست شان  احترام می گذارند  آنها  به  که  باشند  افرادی 

دارند.

psychologies :منبع
http://www.hamshahrionline.ir/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

هنر و طبیعت
را  موارد  از  برخی  ما  پرمشغله،  زندگی  در  اوقات  بیشتر 
به  چنین  می گیریم.  نظر  در  دیگر  چیزهای  از  مهم تر  
زمین  سیاره  و  ما  بین  ارتباط  روز  هر  که  می آید  نظر 
که  را  چیزی  تنها  نه  زمین  می شود.  جدا  هم  از  بیشتر 
ما برای زنده ماندن بدان نیاز داریم برای ما، مانند هوای 
فراهم  برای ساختن سرپناه،  و وسایلی  تنفس  برای  تازه 
الهام بخش هنر نیز هست. زیبایی  می کند، بلکه برای ما 
پیچیده ای که در طبیعت وجود دارد، الهام بخش بسیاری 
از هنرمندان بوده است، هم نظم و ترتیب  رنگ ها در یک 
غروب خورشید و هم هندسه طبیعی مخروط کاج. بعضی 
کامال جدید  به یک محیط  را  آن  و  را می گیرند  زیبایی 
برخی  این حال،  با  یا مجسمه می برند؛  بوم، دیوار  مانند 
هنرمندان در واقع در طبیعت دست می برند و آن را به 
نامیده  زمین"  "هنر  معموال  این  می کنند.  تبدیل  هنر 
می شود. همچنین به "هنر کره زمین"، "آثار زمین" و یا 

"هنر زیست محیطی " نیز اشاره می شود.

ما  برای دنیای  هنر که در سطوح مختلف عمل می کند 
پیام  اما  است،  چشم نواز  که  است  چیزی  دارد.  اهمیت 
مهمی را با خود دارد. هرچند هر اثر هنرمند زمین، حاوی 
پیام منحصربه فردی است، اما کل زمینه هنر زمین، دارای 
یک پیام اساسی از ارتباط مجدد با طبیعت است. با ایجاد 
عمیق تر  بسیار  سطح  یک  به  زمین،  از  استفاده  با  هنر 
اتصال وارد می شویم. درست همان طور که هنرمندی که 
از رنگ ها و بوم استفاده می کند، بسیار نزدیک به موادی 
از  نیز  زمین  هنرمند  می شود.  استفاده  آنها  از  که  است 
برگ، مخروط کاج، چوب و یخ استفاده می کند و بنابراین 
ارتباط طوالنی با طبیعت را که چندین سال قبل از دست 

داده بود، دوباره به دست می آورد.
برای بیننده نیز یک ارتباط عمیق تر به وجود می آید، زیرا به یاد زیبایی 
 70 و   60 دهه های  در  زمین  هنر  می افتد.  طبیعت  در  موجود  ذاتی 
محبوبیت خود را در غرب آمریکا به دست آورد. بسیاری از کارشناسان 
ارتباط  بتوانند  تا  کردند  نقاشی چشم اندازهایی  به  زیست شروع  محیط 
عمیق تری  با آن ایجاد کنند و امیدوارند مردم را ترغیب کنند تا مشتاق 
برای مردم  واقعا  اینکه  برای  این حال،  با  باشند طبیعت را حفظ کنند. 

الهام بخش باشند، رویکرد عمومی تری مورد نیاز بود.
به  او  بود.  زمین  هنر  ایجاد  برای  هنرمندان  اولین  از  یکی  هایزر  مایکل 
خاطر پروژه عظیم خود در صحرای نوادا تحت عنوان "منفی دو طرفه" 
شناخته شده است. این پروژه شامل دره ای با ارتفاع ۱500 متر است که 
ایجاد شده است. در هر دو  به وسیله جابجایی سنگ ها  به طور طبیعی 
دارد،  انسان وجود  توسط  مرتفع، دو چاله ساخته شده  این چاله  طرف 
در نتیجه شامل دو فضای منفی، یک فضای انسانی و یک فضای طبیعی 
است. هایزر زیبایی ای را دید که در آنجا وجود نداشت، زیرا فضای منفی 
ساخته شده آنجا را همان گونه که بود ایجاد می کرد. این قطعه عظیم که 
به وضوح نمی توانست منتقل شود، یکی از نخستین قطعه هایی بود که 
این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کرد: »اگر نتوان آن را در موزه قرار 
بنابراین، هایزر نوآور هنر عمومی  اثر هنری است؟«  داد، پس برای چه 
شد که باعث شد مردم نگاه عمیق تری به طبیعت داشته باشند. امروزه 

این قطعه متعلق به MOCA است.

اندی گلدزورثی این ایده جدید هنر زمین را به یک سطح کوچک تر و 
قابل دسترس تر تبدیل کرد. هر زمانی که در حال پیاده روی هستید و 



اندی  از  باید  هستند،  بقیه  از  متعادل تر  از سنگ ها  برخی  که  می بینید 
برای  را  جهانی  رسم  که  بود  کسی  اولین  زیرا  کنید،  تشکر  گولدزورثی 

تعادل سنگ ها مطرح کرد. 
آثار ساده و کوتاه مدت او از هنر زمین با استفاده از هر چیزی که می تواند 
در محیط خود پیدا کند، خلق می شود و بنابراین بخش های خاصی از کار 
را مشخص می کند. او می خواست به طور مستقیم با طبیعت ارتباط برقرار 
کند، بنابراین با متعادل کردن سنگ ها اثر هنری ایجاد کرد و برگ ها را 
در یک الگو قرار داد یا طرح شکالت یخی درست کرد. او در آثارش به 
هیچ وجه از دستگاه های ماشینی استفاده نکرد، به جز چند مورد که آثار 
یکدیگر وصل می کند، گل سنگ ها  به  را  برگ ها  بود. آب دهان  عمومی 
را به یکدیگر می چسباند و گرمای دست ها، یخ را به شکل مورد نظر در 
می آورد. زیبایی در هنر او در موقعیت زودگذر وجود دارد، از آنجایی که 
از ابزارهای واقعی یا محصوالت تولیدی استفاده شده بود. طبیعت اغلب 
نقش خود را در نابودکردن هنر ایفا می کند، چه وزش باد باشد، یا رشد 
بود  معتقد  یخ می شود. گولدزورثی  باعث ذوب شدن  یا گرما که  و  گیاه 
که هیچ چیز نمی تواند یا نباید برای همیشه باقی بماند. کار عمیق او با 
طبیعت، به وضوح به او کمک کرد تا چیزهای زودگذر را تشخیص دهد. 
همچنین پاتریک داتری به ناکامی هنر زمین خود اعتقاد داشت. او در 
ایجاد هنری متخصص بود که به نظر می رسید به جای اینکه ساخته شود، 
پیدا شده بود. داتری  از النه ها، حیوانات وحشی، مخروط کاج و کندوها 
شاخه های  و  چوب  اغلب  او  گرفت.  الهام  می شد،  یافت  طبیعت  در  که 
مختلف را کنار هم قرار می داد تا این النه بسازد و هرگز نگران نبود که 
تا چه اندازه هنر حفظ می شود. هنرمندان دیگر زمین ترجیح می دهند 

تا در مقیاس ظریف تر کار کنند. هنرمندانی مانند والتر میسون و ریچارد 
شیلینگ در هنر  استفاده از برگ ها تخصص دارند. والتر میسون طرح های 

بسیار پیچیده و حجیم را بر برگ ها می اندازد و اغلب آنها را 
در الگوهای خاص بر پایه رنگ قرار می دهد. 

ریچارد شیلینگ اغلب استفاده از هندسه را با هنر خود تلفیق 
می کرد، زیرا او برگ ها را با چسب به یکدیگر می چسباند، 
که بیشتر شبیه مانداالست. او ترجیح می دهد از رنگ هایی 
استفاده کند که نشان دهنده گذران فصل هاست. هر دوی 
غیرقابل توجهی  معموال  و  کوچک  چیزهای  هنرمندان  این 
را در نظر می گیرند و آنها را به قطعات واقعی هنر تبدیل 
می کنند. آنها نه تنها استعداد هنرمند را ستایش می کنند، 
بلکه نگاه عمیق تری به بخش عادی طبیعت دارند که معموال 
نادیده گرفته می شود. مارتین هیل و همسرش فیلیپا جونز 
هنرمندان زمین مدرن هستند که قصد دارند هنر خود را 
در یک سطح دقیق تر و بیشتر استعاری خلق کنند. آنها به 
نقاط دورافتاده در سراسر جهان سفر کردند و نیمکره های 
ساخته شده از یخ، سنگ ها یا تکنیک های کششی بر روی 
از یک دوربین، تصویر  از طریق استفاده  ایجاد کردند.  آب 
قطعه هنری را در زمان مناسب، یعنی زمانی که انعکاس آن 
در آب، یک "دایره زندگی" کامل ایجاد می کند، می گیرند. 
برای اینکه دایره عالی و کامل باشد، نیاز است تصاویر بازتاب 

مشخصی در آب داشته باشند. 
آنها به عنوان استعاره ای برای همبستگی همه موجودات زنده 
و طبیعت و چرخه زندگی به کار می روند. هدف هیل و جونز 
تقویت پایداری از طریق این حلقه بسته است، که امیدوارند 
بر شیوه های طراحی محصوالت و ایجاد فرایندها تاثیرگذار 
ندارد،  اتالفی  هیچ  بسته  حلقه  طراحی  نتیجه  این  باشند. 
بازتاب  با  ساخته شده  دایره  نیمه  است.  کلی  بازیافت  تنها 
طبیعی کامل می شود و همچنین به عنوان استعاره ای برای 
ارتباط با زمین و زیبایی است که می تواند درک شود، اگر 
آن ارتباط به روشی آرام و مسالمت آمیز انجام شود. کورنلیا 
از هنرمندان شگفت انگیز زمین است که  کنراد یکی دیگر 
بخش خاص مکانی را در فضاهای عمومی ایجاد می کند. کار 
او دارای یک مفهوم مشترک از قسمت باالی ساختار است 
که ظاهرا به آسمان شناور می شود. او از سنگ ها، چوب ها و 
دیگر مواد طبیعی استفاده می کند و آنها را به شکل شمع در 
می آورد. نوک این شمع ها به آرامی بلند می شود، به طوری 
دور  و  آسمان کشانده  به سوی  را  آنها  گرانشی  نیروی  که 
می کند. نقاشی هایش حس سحر و جادو در طبیعت را به 
بیننده القاء می کند که آنها را با طوفان های شناورش گیج 
می کند. این هنرمندان همه چیز را از طریق استفاده از مواد 
هنرمندان  از  برخی  حال،  این  با  می کنند.  درست  طبیعی 
زمین به دنبال ایجاد هنرهای زمینی هستند که نه تنها از 
مواد زنده ساخته شده، بلکه واقعا موجودات زنده هستند. در 
آلمان هنرمندی وجود دارد به نام سانفت استورکتورن که 
به طور کامل بر معماری زندگی تمرکز دارد. آنها گنبدها، 
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آلتارها و فضاهای مانند کاخ را ایجاد می کنند که به طور کامل از درختان 
بید می باشد. آنها این اشیاء را با استفاده از تکنیک های معماری سنتی 
صوری می سازند و نتایج، یادآور ساختارهای عجیبی است که در افسانه ها 
یافت می شوند. از آنجا که این سازه ها زنده هستند، در طول زمان رشد و 
تغییر می کنند. آنها بیش از 70 نمونه از این سازه ها را در سراسر اروپا در 

پارک ها، جنگل ها و موزه ها ساخته اند. 
همچنین جولیانو ماوری از این تکنیک در ساخت مجسمه زنده  "کلیسای 
جامع درختان" خود استفاده کرد که در سال 20۱0 در ایتالیا به پایان 
رسید. این "کلیسای جامع" 90 متر طول، ۸0 متر عرض و تا 70 متر 

ارتفاع داشت، که به طور کامل با درختان زنده ساخته شد. موری این 

طول  در  جدید  و  عالی  کامل،  چیزی  به  را  قطعه  که  داشت  را  دیدگاه 
داخل  در  نهال  اولس   ۸0 همچنین  او  که  طوری  به  کند،  تبدیل  زمان 
کاشت. در ۱5 سال آینده، این قطعه کامال جدید خواهد بود. عنوان این 
پروژه بر اساس ارتباط معنوی است که فرد می تواند با طبیعت احساس 
حال  عین  در  نیست،  واقعی  جامع  کلیسای  این  که  است  بدیهی  کند. 
بیننده را به جایی می رساند که به نظر می رسد واقعا مقدس است. این 
الهام بخش بوده است که حتی سازمان هایی در مرکز آن  نوع هنر چنان 
ایجاد شده اند. طرح خالق زمین هنر یکی از آنهاست. آنها به دنبال ترویج 
انرژی  زیرساخت های  با  هنر  ادغام  طریق  از  پایدار  طراحی  راه حل های 
تجدیدپذیر هستند. این سازمان در حال حاضر به دنبال ورود به رقابت 
طراحی LAGI 2014 خود است. آنها به دنبال ورودی هایی هستند که 
هنرهای عمومی را وارد چیزی می کند که می تواند انرژی پاک ایجاد کند. 
این کمی متفاوت از هنر زمین است، که قبال ذکر شده است، اما هنوز هم 
از طریق استفاده از هنر، توجه خود را به زمین معطوف می کند. با این 
وجود، آنها به دنبال این هستند که این کار را به شیوه ای سازنده تر انجام 
دهند. دیدگاه ها تا ۱۸ ماه مه پذیرفته می شوند. این نوع هنر، روش کامال 
جدیدی را برای تعامل با طبیعت ارائه می دهد و واقعا ارتباط بین هنرمند 
و زمین را ایجاد می کند. در زمان های مدرن، این ارتباط برای آینده ما 
حیاتی است. معتقدم هنر واقعا می تواند جهان را تغییر دهد. هم هنر و 
هم طبیعت صرفا الهام بخش هستند. آنها در کنار یکدیگر احتماال کلید 

آینده ای روشن را برای ما به ارمغان می آورند. 
https://www.huffingtonpost.com/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

جلیل شهناز و
 پینک فلوید

سعید سالیانی
در ادامه مباحث ذکرشده در شماره قبلی قصد دارم در این 
شماره پژوهشی بر روی دو اثر شناخته شده غربی و ایرانی 
که ظاهرا از نظر دستگاه و تنالیته موسیقی بسیار شبیه هم 
هستند انجام دهم. هدف از این مقاله درک بهتر و بهبود 
گوشمان  به  که  موسیقی هایی  بررسی  و  تحلیل  روش های 

می رسد است و نه گفتن به بت پرستی در موسیقی!!

پارامترها
هارمونی،  فرم،  قبیل  از  المان هایی  ساختاری،  تحلیل  در 
ملودی، ریتم، دینامیک و ... بررسی می شود.  البته می توان 
به نحوه چیدمان و معانی فواصل مورد استفاده در ملودی و 
نحوه قرارگیری هارمونی پرداخت ولی از حوصله این مقاله 
بیشتری  پیش نیازهای  مرور  به  نیاز  طبیعتا  و  است  خارج 

است. 

معرفی
خب پس از مدت ها نهایتا به هدفی که از اول، برای نوشتن 
نزدیک شدم و آن شناخت و  این مقاالت دنبال می کردم 
تحلیل درست و خوب شنیدن موسیقی است. در این شماره 
از  اثری  بررسی  با  می کنیم  آغاز  رو  موسیقی  تحلیل  اول، 
 Pink Floyd نام  با  فلوید  پینک  شناخته شده  گروه 
به  نگاهی  همزمان  و     ""Wish You Were Here
موسیقی دستگاهی ایران و دستگاه بیات ترک در دستگاه 

شور از نت  خواهیم انداخت. 

تاریخچه
موسیقی  گروه های  از شناخته شده ترین  یکی  فلوید  پینک 
راک غربی است. این گروه در سال ۱965 در لندن آغاز به 
کار کرده  و در طول این شش دهه آثار زیاد و به یادماندنی 
را برای طرفداران خود تولید و منتشر نموده است و قطعات 
مختلف  کشور های  موسیقی  برتر  چارت های  در  گروه  این 
رتبه های باال را در طول سالیان به خود اختصاص داده است. 
 Wish You Were گروه  این  شناخته شده  آثار  از  یکی 

کانتری   - راک  ژانر  در  و  شد  منتشر   ۱975 سال  در  که  است   Here
آمریکا  برتر  راک  موسیقی  چارت های  در  که  شود  دسته بندی  می تواند 
مثال  عنوان  به  باشد.  داشته  ویژه ای  جایگاه  کماکان  توانسته  جهان  و 
 US حتی بیست سال بعد از انتشار، این اثر توانست رتبه ۱۳ در چارت
کند.  کسب  را   Billboard Hot Mainstream Rock Tracks
به  دیگر  اثر  چند  همراه  به  است   نام  همین  به  نیز  آلبوم  که  اثر  این 
 Syd نوعی تحت تاثیر داستان غم انگیز یکی از اعضا اصلی پینک فلوید
این گروه  Syd که مغز متفکر  سروده، ساخته و منتشر شد.   Barrett
در ابتدا بود بعد از مدتی کوتاه از آغاز کار این گروه دچار بیماری های 
روانی شده، آلوده مواد مخدر گشت و هرگز نتوانست در کنار موفقیت های 
بی شمار گروهی که خود تاسیس کرده بود باشد و سرانجام درسال 2006 
درگذشت. موفقیت آلبوم اول پینک فلوید با خالقیت وی رقم خورد و 
موفقیت آلبوم دوم نیز به خاطر وی رقم خورد، چرا که آثار ماندگار این 

آلبوم در وصف او سروده شده و الهام گرفته شده از شخصیت وی بود. 
همان طور که در شماره قبل گفتیم بیات ترک یکی از آوازهای دستگاه 
شور است، بدین ترتیب که نت شاهد یا همان نتی که تاکید زیاد  در 
ملودی بر آن می شود همان فاصله سوم دستگاه شور است. در نتیجه اگر 
فواصل دستگاه شور را از نت می آغاز کنیم بیات ترک در این دستگاه 
این  در  شناخته شده  آثار  از  یکی  و  دارد  تاکید  بیشتر  نت سل  روی  بر 
اثر جلیل شهناز  بیات ترک سل در دستگاه شور  دستگاه، چهارمضراب 
است. جلیل شهناز یکی از موزیسین های شناخته شده در موسیقی سنتی 
به دنیا آمد و در سال ۱۳92  ایرانی است که در سال ۱۳00 )۱92۱( 
)20۱۳( فوت کرد. اساسا وی به عنوان یک نوازنده شناخته می شود تا 
آهنگساز. همچنین این یک اثر شناخته شده در ایران است. بیات ترک 
از آوازهای کهن موسیقی سنتی ایرانی است، اما جلیل شهناز با قدرت 
نوازندگی خود این آواز را در دهه ۱950 و ۱960  با ساز تار به یادگار 



گذاشته است.
از نظر سن می توان اثر جلیل شهناز را هم دوره با پینک فلوید دانست با 

علم بر اینکه شاید چند سالی هم زودتر منتشر شده باشد. 

پژوهش
Wish You Were Here

با یک riff  ساده شروع می شود بر روی آکورد درجه ششم گام یعنی 
Em7 و فرود بر روی اکورد سل و سپس به اکورد بر روی درجه دوم 
گام. هر دو اکورد یعنیEm7 و A7  از اکوردهای مطبوع تنالیته سل 
نیستند ولی در اینجا به خوبی استفاده شده است. به نظر من نقطه قوت 
این اثر یک شروع ساده و خوب و از آن دسته ملودی هایی است که به 
در   100bpm معادل   آهسته  ضرب آهنگ  با  می ماند.  ذهن  در  خوبی 
کنیم  نگاه  دقیق تر  را  ریف  این  بخواهیم  اگر   .4/4 و ضرب  تنالیته سل 
می بینیم  می توان آن را به دو قسمت تبدیل کرد. هر دو قسمت از نت 
باال می رود و  پاندولی  به صورت  پایه سل شروع می شود. ملودی اصلی 
برمی گردد بر روی نت تونیک سل. مجددا تکرار می شود اما با دینامیک 
قوی و به نظر می رسد سازنده از این اختالف دینامیک و افکت استفاده 
می کند برای تجسم کردن صحنه ای که یک نوازنده گیتار در ماشین حین 
از قسمتی که در شعر  به رادیو شروع به خواندن می کند و  گوش دادن 
طرح سوال می شود، با اضافه شدن ساز درام و افزایش دینامیک صدا تاکید 
بیشتری روی مفاهیم انتقالی می کند. و نهایت در ورس دوم نیز به بیان 
ایده اصلی ترانه می پردازد و با افزایش صدای دوم به خواننده و افزایش 
نسبی دینامیک صدا گویی تمام اعضای گروه شروع به فریادزدن می کنند 
و اعتراض خودشون رو به  سید!!! )Syd( ابراز می کنند و در انتها حسرت 
ناامید  دیگر  بار  این  ولی  می کشد  تصویر  به  را  خود  قدیمی  یار  حضور 
شده است و دینامیک صدا کم می شود و تغییر الگوهای  شلوغ درامز به 

الگو های ساده تر و در نهایت با تکرار مکرر ریف و وزش باد بدین معنی  
که زندگی کماکان ادامه دارد ولی ای کاش اینجا بودی. 

این قطعه از نظر دینامیکی هم پیچیدگی های خاصی ندارد به جز جاهایی 
که قصد تاکید روی مفاهیم ترانه است. اساسا دینامیک نت های سر ضرب 
بیشتر و در گیتار ریتم هم ترکیبی از ضد ضرب وجود دارد و به خاطر 
صدای گیتار و این ضد ضرب ها و همچنین فواصل استفاده شده ، به نظر 
استفاده  کم  مقطع  نت های  از  می شنویم.  کانتری  موسیقی  که  می رسد 
شده به جز در قسمت دوم که آهنگساز خستگی و درماندگی از تکرار و 
روزمرگی زندگی را با افزایش دینامیک صدا بر مفاهیمی همچون  تشبیه 
زندگی تکراری دو ماهی در تنگ آب را فریاد می زند. از سایر دینامیک ها 
می توان به دینامیک نرم افزاری اشاره نمود که در این قطعه دیده نمی شود 
و همچنین تکنینک نوازنده که در قسمت سولو گیتار به خوبی می توان 
این تغییر دینامیک نت ها و تاکید های بیشتر بر روی بعضی نت ها را  به 

خوبی حس کرد.
از  و  هستند  رونده  پایین  جمالت  اکثرا  گفت  می توان  ملودی  نظر  از 
محدوده یک اکتاو در ملودی اصلی خواننده استفاده شده است بدون هیچ 
تغییر تنالیته در طول قطعه. اما اگر از نگاه کلی به قطعه نگاه کنیم و با در 
نظرگرفتن گیتار ریتم، گیتار باس و خواننده این قطعه از محدوده صدایی 

نزدیک به سه اکتاو استفاده شده است. 
همان طور که پیش تر اشاره شد در قسمت آغازی از اکوردهای غیرمطبوع 
از اکوردهای فواصل مطبوع  اما در قسمت ورس ها بیشتر  استفاده شده 
چهارصدایی  اکورد های  آنها  از  بعضی  همچنین  و  شده است  استفاده 

هستند.
متمایز  قطعات  سایر  به  نسبت  رو  قطعه  این  ساختار  که  جالبی  نکته   

می کند این است که این قطعه با مقدمه شروع می شود وارد ورس ۱ و 
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ورس2 می شود. سپس سولو گیتار که مشابه مقدمه است 
به جای کورس اجرا می شود و در نهایت وارد ورس ۳ و 
نهایتا قسمت پایانی که نسبتا طوالنی است و دیگر خبری 

از کورس در ساختار این قطعه نیست. 
آرایش سازی که در این قطعه استفاده شده است شامل  
سینتی  پیانو،  اکوستیک،  گیتار  سیم،  دوازده  گیتار 

ساسیزر، گیتار باس و درامز است. 

بیات ترک سل اثر جلیل شهناز
بیات ترک سل اثر جلیل شهناز به چهار مضراب بیات ترک 
معروف است، بدین معنی که برای ساز و بدون خواننده 
نوشته شده است. این قطعه بر روی ضرب 6/۸ با سرعت 
135bpm ساخته شده است. قطعه ابتدا با تکنوازی ساز 
تار و به صورت آواز آغاز می شود و پس از اتمام مقدمه، 
ساز تنبک تکنواز می شود تا گوش شنونده را با ریتم و 
ضرب قطعه آشنا کند و همچنین مهلتی  به نوازنده تار 
بدهد تا آماده شروع سولو اصلی شود. این قطعه بر خالف 
اثر پینک فلوید دارای هارمونی نیست و بر محور موسیقی 
تک صدایی ساخته شده است، به این علت که تنها برای 
یک ساز ضربی و یک ساز ملودیک نوشته شده است، اما 
چند  و  مقطعی  صورت  به  ملودی  از  بخش هایی  در  تار 

میزان ملودی را به صورت دوصدایی می نوازد. با این کار آهنگساز تالش 
تکنوازی  ظرافت های  و  ملودی  جمالت  روی  بر  فقط  شنونده  تا  کرده 
نوازنده متمرکز شود. خب طبیعتا چنین آثاری دارای تنوع بیشتری در 
با قطعه پینک فلوید که پیش تر به آن اشاره  ملودی هست در مقایسه 
شد. از نظر گستره صدایی ملودی می توان گفت یک و نیم اکتاو را شامل 
می شود. و دارای تم ها و جمالت  بسیاری است و از نظر دینامیک صدا 
عموما دینامیک صدای تار باالتر از صدای تنبک است. نوازنده تار تالش 
کرده با فرق گذاشتن دینامیک صدا بر روی نت های اصلی و زینتی، گوش 
شنونده را از خستگی گوش دادن به یک موسیقی بی کالم نجات دهد و 

شنونده را مجذوب ریزه کاری های نوازندگی خود کند. 
عموما جمالت ملودی پایین رونده است و تاکید بر روی نت های زیرین 
مخصوصا نت سل دارد و به سمت نت های بم تر حرکت می کند. بر خالف  
Wish You Were Here که نت های کشیده بسیار داشت، از نت هایی 
کوتاه و مقطع استفاده شده است. می توان فیزیک ساز تار را یکی از علل 
به  این ضعف فیزیکی  اما  انتخاب نت های کوتاه و مقطع دانست،  اصلی 
خوبی توسط نت های زینت و تغییر نوانس صدایی تبدیل به نقطه قوت 

شده است.  
و نهایتا در این مقاله تالش شد تا به دو اثر شناخته شده در ایران و دنیا 
که در تنالیته شبیه به هم ساخته شده است با دقت بیشتری نگاه کنیم. 

در مقاله بعد به بررسی سایر دستگاه های ایرانی می پردازیم.



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

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

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

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



روز زمین چیست 
و دستاورد آن چه 
چیزی بوده است؟
در تاریخ 22 آوریل ۱970، میلیون ها نفر از مردم به خیابان ها آمدند تا به خاطر 
تأثیرات منفی ۱50 سال توسعه صنعتی تظاهرات کنند. در ایاالت متحده و در 
سراسر جهان، هرروزه تاثیرات دود مرگبارتر می شود و شواهد زیادی وجود دارد 
مبنی بر اینکه آلودگی، رشد کودکان را به تاخیر می اندازد و به دلیل استفاده 

زیاد از آفت کش ها و سایر مواد آلوده کننده، تنوع زیستی کاهش یافته است. 
آگاهی جهانی در زمینه محیط زیست رشد یافت و کنگره آمریکا و رئیس جمهور 
نیکسون به سرعت واکنش نشان دادند. در ماه ژوئیه همان سال، آنها سازمان 
حفاظت از محیط زیست را تاسیس کردند و قوانین زیست محیطی قوی مانند 
قوانین  بسیاری  را در میان  قانون گونه های در معرض خطر  و  پاک  قانون آب 

دیگر وضع کردند.
یک میلیارد انسان

در حال حاضر، روز زمین یک رویداد جهانی است که هر سال برگزار می شود و 
معتقدیم که بیش از ۱ میلیارد نفر در ۱92 کشور روزی را جشن می گیرند که 

بزرگ ترین روز اقدام مدنی در جهان است. 
این روز، روز اقدام سیاسی و مشارکت مدنی است. مردم راهپیمایی کرده، تقاضا 
را امضا می کنند و همچنین با مقامات منتخب خود مالقات می کنند. درختکاری 
کرده،  شهرها و جاده ها را تمیز می کنند. شرکت ها و دولت ها از آن برای انجام 

تعهدات و اعالم اقدامات پایداری استفاده می کنند. 
رهبران عادل، از جمله پاپ فرانسیس، روز زمین را به محافظت از بزرگ ترین 
زندگی  آن  در  ما  همه  که  سیاره ای  و  زیستی  تنوع  انسان ها،  خدا،  آفرینش 
را  زمین  جهانی  روز  که  سازمانی  زمین،  روز  شبکه  می کند.  وصل  می کنیم، 
سال 20۱۸  پایان  برای  موضوعی  عنوان  به  می کند،  هدایت  جهان  سراسر  در 
برای  از تالش جهانی  از جمله حمایت  پالستیک،  آلودگی  به  پایان دادن  برای 
حذف پالستیک های یک بارمصرف همراه با مقررات جهانی برای دفع پالستیک، 

انتخاب شده است. 
مرتبط  دیگر خطرات  و  با سالمت  رابطه  در  را  نفر  میلیون ها  زمین  روز  شبکه 
با استفاده و دفع پالستیک، از جمله آلودگی اقیانوس ها، آب و حیات وحش و 
شواهد رو به رشدی که ضایعات پالستیکی باعث ایجاد مشکالت جدی جهانی 
می شود، آموزش می دهد. از مسمومیت و آسیب رساندن به زندگی دریایی گرفته 
تا وجود گسترده پالستیک در غذای ما برای اختالل در هورمون های انسانی و 
ایجاد بیماری های تهدیدآمیز زندگی و بلوغ زودرس. رشد چشمگیر پالستیک ها 

بقای سیاره ما را تهدید می کند. 
روز زمین در سال 2020: پنجاهمین سالگرد روز زمین!

در سال 2020، پنجاهمین سالگرد روز زمین ثبت خواهد شد! در شبکه روز 
اطمینان  تا  می شود  تالش  زمین  روز  جهانی  هماهنگ کننده  عنوان  به  زمین، 

حاصل شود که روز زمین در سال 2020، بسیج جهانی در دفاع از محیط زیست 
در تاریخ جهان است. 

می کنیم  کار  کشور   ۱90 در  مشترک  سازمان   50000 از  بیش  با  ساالنه  ما 
از  نمایندگی  به  دیدگاه جدید  هزار  ما صدها  برنامه های جهانی  و  و کمپین ها 
جوانان و استادان، جامعه مذهبی، گروه های اقلیت، زنان، معلمان، دانش آموزان 
و دیگران در جنبش  محیط زیست را به نمایش می گذارد. اکنون فرصتی است 
برای  رویدادی عظیم  عنوان  به  زمین  روز  سالگرد  پنجاهمین  از  استفاده  برای 
و  گروه ها  از  گسترده ای  مجموعه های  ترکیب  و  زیست  محیط  جنبش  احیای 

افرادی که به مراقبت و حفاظت از زمین کمک می کنند.
روز زمین در سال 2019: حفاظت از گونه های انسانی

و  می شناسیم  را  آنها  که  است  گونه  میلیون ها  ما  سیاره  به  طبیعت  هدایای 
دوستشان داریم و بسیاری دیگر که هنوز کشف نشده اند. متأسفانه انسان ها به 
طور جبران ناپذیری تعادل طبیعت را بر هم زده اند و در نتیجه جهان با بیش ترین 
بین  از  از 60 میلیون سال پیش  دایناسورها بیش  از زمانی که  انقراض  میزان 
رفتند مواجه است. اما بر خالف سرنوشت دایناسورها، انقراض سریع گونه ها در 

جهان امروز ما، نتیجه فعالیت های انسانی است. 
روز زمین در سال 2018 و پس از آن: پایان دادن به آلودگی پالستیک

آلودگی پالستیک  به  پایان دادن  برای  را  مبارزه چند ساله ای  زمین  روز  شبکه 
یک بارمصرف،  پالستیک های  مصرف  به  پایان دادن  ما  اهداف  داده است.  انجام 
ترویج روش های جایگزین برای مواد سوخت فسیلی، ارتقاء ۱00 درصد بازیافت 
پالستیک، پاسخگویی شرکت ها و دولت ها و تغییر رفتار انسان در مورد مصرف 

پالستیک است.
کمپین مبارزه با آلودگی پالستیک در شبکه روز زمین شامل چهار بخش اصلی 

است:
از شکل گیری یک چارچوب  برای حمایت  مردمی  • شکل گیری یک جنبش 

جهانی برای تنظیم آلودگی پالستیک؛
برای  جهان  سراسر  در  شهروندان  فعال کردن  و  بسیج کردن  آموزش دادن،   •

درخواست از دولت ها و شرکت ها برای کنترل و پاک سازی آلودگی پالستیک؛
• آموزش مردم در سراسر جهان برای اتخاذ مسئولیت شخصی برای آلودگی 
پالستیک به منظور کاهش دادن، اجتناب کردن، استفاده مجدد، بازیافت، حذف 

پالستیک و ...
• ترویج اقدامات نظارتی و سایر اقدامات محلی برای مقابله با آلودگی پالستیک.

https://www.earthday.org/





راز زیبایی ملکه کلئوپاترا و زیباترین زنان مصر

زیبایی تا حد زیادی به مواد طبیعی بستگی 
ملکه مصر  زیبایی  راز  مطالعه  با  گفته  این  و  دارد 

ثابت  ماندن  جوان  برای  کلئوپاترا  مخصوص  روش های  و 
اندام  تناسب  و  زیبایی  در  باستان  مصر  قدرتمند  ملکه  شده است. 
شهرت خاصی داشت. واقعیت این است که خانم ها نمی توانند هر 
دقیقه به داروخانه مراجعه کرده و آخرین محصول زیبایی را تهیه 
کنند. دانش مواد طبیعی، محلول ها و چگونگی عملکرد آن نسل به 
نسل منتقل شده است که در بین آنها رازهای جوان سازی و زیبایی 

پوست و مو مشتاقان بیشتری دارد.

نمک دریا و راز زیبایی ملکه مشهور مصر
نمک دریا از دریاچه نمک در درمان و زیبایی معجزه می کند، این 

نمک در جوان سازی پوست و درمان اگزما موثراست.

آلوورا راز زیبایی زنان و ملکه مصر باستان
شناخته  چربی ها  سوزاندن  برای  طبیعی  درمان  عنوان  به  آلوورا 
شده است و البته کاربردهای دیگری مثل مرطوب کردن، درخشندگی 
پوست و مو نیز دارد. همچنین خوردن آلوورا هضم را بهبود می بخشد، 

گیاهی که ملکه زیبای مصر برای جوانسازی پوست و تناسب 
اندام از آن بسیار استفاده می کرد.



نارگیل  روغن  و  مصر  ملکه   زیبایی  راز 
برای مو

از  نداشتند  دسترس  در  ژلی  هیچ گونه  وقتی  باستان  مصری های 
روغن نارگیل برای سالمت و حالت دادن مو استفاده می کردند.

به کار  پوست  رطوبت  و  جوان سازی  برای  را  بادام  روغن  هم چنین  آنها 
می بردند.

و خمیری  شنبلیله  ماسک صورت  با  مصر  زنان  زیبایی  راز 
برای بزرگ کردن سینه با شنبلیله

برای نرمی و سالمت پوست، خانم های مصری از شنبلیلیه ماسک تهیه 
می کردند. همچنین بر اساس نوشته های باقیمانده از زنان قدیمی مصر 
نوشیدن چای شنبلیله سایز سینه ها را بزرگتر می کند. همچنین در میان 

نسخه های قدیمی استفاده از شنبلیله به این روش توصیه شده است:
تا حالت  با کمی آب مخلوط کنید  را  یک چهارم فنجان پودر شنبلیله 
خمیری به خود بگیرد. این خمیر را روی سینه قرار داده و به آرامی ماساژ 
دهید. آن را روی سینه گذاشته و ده دقیقه بنشینید و بعد با آب بشویید. 
این درمان را دوبار در روز تکرار کنید تا بهترین نتیجه ممکن را بگیرید.

روش دیگر ماساژ روزمره سینه ها با روغن شنبلیله یا مخلوط یک بخش 
عصاره شنبلیله و دو بخش لوسیون بدن است.

راز زیبایی زنان مصرو روغن محرک رشد مو
بودند  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  باستان  مصر  در  گیاهی  روغن های 
روغن هایی که مو را نرم کرده و رشد و بهداشت آن را نیز تامین می نمایند. 

روغن کندر، مرمکی از مشهورترین آنهاست.

حمام شیر و عسل مهم ترین راز زیبایی زنان مصر
تغذیه و پوسته پوسته  را  شیر و عسل، هر دو پوست 

و  باکتریایی  آنتی  خاصیت  عسل  می کنند. 
اسید  الکتیک  درحالی که  دارد  کنندگی  ضدعفونی 

موجود درشیر سلول های مرده را از بین می برد.

راز زیبایی زنان مصر و جوانی پوست آنها با الیه بردار قهوه
یکی دیگر از حیله های ملکه زیبای مصری ها برای زیباترشدن، قهوه است. 
۳ق قهوه، ۱ق روغن نارگیل، ۱ق عسل را ترکیب و به  عنوان الیه بردار 

روی صورت بمالید.

استفاده از سرکه سیب برای آبکشی صورت
سرکه همانند تونیکی عمل می کند که جریان خون را در مویرگ هایی که 
مواد الزم را به پوست می رسانند بهبود می دهد و PH پوست را تنظیم 
می کند. کلئوپاترا حتی در آن زمان این موضوع را می دانست و صورتش 
را با آن آب می کشید. برای آبکشی، به ¼ پیمانه سرکه سیب و یک تشت 
پر از آب گرم نیاز دارید. سرکه سیب را در آب گرم بریزید. تمام صورت را 
آب کشیده و بگذارید صورتتان بدون حوله خشک شود. قبل از این کار، 

مطمئن شوید صورتتان کامال تمیز است.

کرم صورت کلئوپاترا
کرم صورت فوق العاده برای هر نوع پوستی. شما به 2 قاشق غذاخوری 
آب آلوئه ورا، 4 قطره اسانس روغن رز، ۱ قاشق غذاخوری روغن بادام و 
2 قاشق موم عسل نیاز دارید. موم و روغن را تا زمانی که محتویات مایع 
شوند حرارت دهید، سپس بقیه محتویات را اضافه کنید. شما می توانید 
ویتامین E را هم اضافه کنید. بعد از اینکه کرم سرد شد می توانید آن را 

داخل یخچال قرار داده و حدود یک هفته از آن استفاده نمایید.

namnak.com/
Eksir.net/ 







10 راز برای رشد کودکان خالق

۵2 
ReMi 

Journal 

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

آموز

جنیفر کینگ لیندلی
می تواند  تخیالتشان  درک  برای  کودکان  به  کمک 
مهم ترین هدف یادگیری شما باشد که می توانید در سال 

جاری انجام دهید.

1. به فرایند اعتماد کنید:
لس  در  چری  مری  هنری  استودیو  مالک  چری،  میری 
کودکان  و  "والدین  می گوید:  فرزند  دو  مادر  و  آنجلس 
می توانند بیش از حد بر روی نتیجه نهایی تمرکز کنند." 
این  با یک شاهکار زیبا روبرو شوید، در غیر  باید  "شما 
صورت شکست می خورید. اگر در حال ساخت یک خانه 
داشته  و یک سقف مستطیلی  دیوار  باید چهار  هستید، 
میلیون  یک  باشد.  باید  چقدر  آن  محدوده  اینکه  باشد. 
نوع خانه در جهان وجود دارد! اگر زیبایی را در فرآیند 

مشاهده کنید، بیشتر سرگرم کننده است. " 

2. در مورد هر چیز سوال کنید:
وقت  مدرسه  به  رفتن  از  قبل  کودک  با  که  زمانی  هر 
کوچک  بچه های  که  می شوید  متوجه  کنید،  صرف 
متخصص پرسیدن سوال چرا هستند، چرا؟ چرا؟ زمانی 
متوقف  را  چراها  این  می خواهیم  می شویم،  بزرگ تر  که 
دهیم.  گوش  دیگران  صحبت های  به  عوض  در  و  کنیم 
پرورش  و  آموزش  دانشکده  استاد  سویر،  کیت  دکتر 
دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل و نویسنده کتاب 
به خالقیت  برای رسیدن  زیگ زاگ: مسیر شگفت انگیز 
این  حفظ  برای  شما  کودک  به  کمک  می گوید:  بزرگ 
حس کنجکاوی برای یک ذهن خالق بسیار مهم است. 
پیدا  جهان  دیدن  برای  دیگری  راه  می خواهید  "شما 
چیزهای  و  می سازد  متعجب  را  شما  که  جایی  کنید، 
خارق العاده ای را در اطرافتان به شما  نشان می دهد." به 
همین دلیل است که خالقیت در پذیرفتن چیزها نیست. 
خوب است به این فکر کنیم که چگونه اشیاء پیرامون ما 
می توانند بهتر باشند. کریستی سالودارس، که وبالگی با 
نام از مهندس تا ماندن در خانه دارد، می گوید که همه 
چیزها پیرامون ما تعجب آور است. " ممکن است به یک 
می کنی  فکر  بپرسم:"  پسرم  از  و  کنم  نگاه  اسباب بازی 
بگوید  "اگر  شده است؟  ساخته  چگونه  بازی  اسباب  این 
از یک تکه پالستیک ساخته شده است، بعد می پرسم:" 

فکر می کنی اول چه کاری روی آن انجام می دهند؟ آن را می برند؟ رنگ 
می زنند؟ کودکم خیلی عالقه مند می شود و زمانی که کل فرآیند را در 

ذهن خود مجسم می کند، آن را پیش خود ترسیم می کند. 

3. آن را برای کودک جالب کنید:
این صورت مهارت زیادی در  باشید، در  از طنز داشته  اگر حس خوبی 
دیدن چیزها به روش های مختلف دارید یعنی نشانی از تفکرات مخالف. 
می گوید:  انگلستان  شفیلد  دانشگاه  روانشناسی  استاد  هویکا،  النا  دکتر 
"طنز باعث می شود تا بچه ها تفکر خارج از خانه را به روش سرگرم کننده 
بالفاصله  می خنداند،  را  آنها  دیگران  کارهای  "وقتی  کنند."  تمرین 
خالقیت شان ظاهر می شود." معما و طنز می توانند بچه ها را در موقعیت 
پاسخ های متعدد قرار دهند. )ضربه، ضربه: کسی آنجاست؟( پس بعد از 

یک کار آرام، به آنها معما بدهید.
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4. به آنها انگیزه بدهید:

کودکان اغلب از یک صفحه خالی می ترسند. )آیا ما این طور نیستیم؟( 
بنابراین یک ساختار کوچک ایجاد کنید و به عقب برگردید. این همان 
چیزی است که مت ریچلد، خبرنگار برنده جایزه پولیتزر برای نیویورک 
انجام می دهد.  بچه هایش  برای  فراری،  کتاب کودکان  نویسنده  و  تایمز 
"پشت میز کامپیوتر می نشینم و چند کلمه اول را در باالی صفحه تایپ 
زیادی در هر صفحه  بود..."( فضای  روزگاری دختری  )"روزی  می کنم. 
تا در بقیه صفحات پر شوند و سپس کتاب  آنها در نظر می گیرم  برای 
بیشتر صحبت  جزئیات  مفهوم  مورد  در  بچه ها  با  من  می دهم.  را شرح 
می کنم. از آنها می خواهم تا تفاوت بین »دختر« و » دختری که گیتار 
می زند« را بگویند. این به آنها کمک می کند تا مفاهیم شان را شرح دهند. 
می گویم می خواهم آن را ویرایش کنم. در یکی از داستان های دخترم، 
"به احساساتم لطمه زدی!  افتاد و مرد. نمی گویم:  پدر روی کف زمین 
نمی توانی مرا بکشی! نمی خواهم این مفهوم را وارد ذهنش کنم که زمانی 
که خالق می شود، مکان هایی هست که نمی تواند وارد آن شود. چری 
این تغییرات را در خانه اش نیز انجام می دهد:  چیزی که آن را " دعوت 
"می نامد. شاید هنگامی که آنها خواب هستند، یک گلدان گل، دو سینی 
با کاغذ ظریف و چند آب رنگ تهیه  کنم. یک کودک ممکن است دسته 
متفاوتی  کامال  کار  است  رنگ کند، در حالی که دیگری ممکن  را  گل 

را  نوار ها  و  برچسب ها  و  قدیمی  یا جعبه های  انجام دهد. 
تهیه می کنم و می گویم: "خیلی عالی است که اگر رباتی با 

این وسایل برایم بسازید".

۵. به هنگام مشکالت از آنها کمک بخواهید:
بهترین ایده های خالقانه نه تنها جدید هستند، بلکه مفید 
فهرست بندی  را  فرزندتان  کمک های  پس  هستند.  نیز 
درست  سگ  برای  می توانیم  اسباب بازی هایی  چه  کنید: 
کنیم تا زمانی که خانه نیستیم حوصله اش سر نرود؟ چه 
کاری می توانیم در مورد بازیافتی که همیشه ظرف آشغال 
آشپزخانه را پر می کند انجام دهیم ؟ توفان فکری انجام 
به  اجرا کنید و همچنین  را  با همدیگر آن  دهید، سپس 
بچه ها  بدهید. مشارکت دادن  تمرینات حل مسئله  بچه ها 
در تالش های روزانه خود می تواند به آنها کمک کند که 
ببینند همه جا می توانند خالقیت داشته باشند. سالودارس 
انجام  را  ماشین هایمان  تعمیر  کار  من  "شوهر  می گوید: 
می دهد، "وقتی ترمزها را جایگزین می کند، کودک 7 ساله 
من در پارکینگ کارهایش را تماشا می کند و به او کمک 
می کند." این نوع کار، که در آن باید برای حل مساله به 
درستی روی آن کار کنید، برای خالقیت به عنوان هنر و 

مهارت بسیار مهم است.

6. برای فرزندتان یک نمونه باشید:
در بخش ها و مهارت ها، کارگردان و مادر یک پسر 9 ساله 
مشغول  اغلب  همکارانش  و  جیرتسن  دینا  نام  به  خالق 
انجام پروژه های شان در مورد بچه ها هستند. "من همیشه 
می کنم".  درست  مینیاتوری  غذای  و  عروسکی  مبلمان 
بر  هفته  چند  در طول  هنرمند  یک  دوزندگی،  بخش  در 
و  شور  و  انرژی  بچه ها  می کند.  کار  باالپوش  یک  روی 
زنده می کنند.  را  فضا  این  و  زیادی صرف می کنند  شوق 
و اگر بچه ای ببیند که هنرمندی کاری را انجام می دهد، 
می توانید  "شما  کند.  امتحان  را  آن  بخواهد  است  ممکن 
همین کار را در خانه انجام دهید. در کنار بچه ات بنشین 
و با جدیدترین بافتنی ات احساسات او را برانگیز یا طرح 
مبلمان خود را بازسازی کند. سالودارس مهندس می گوید: 
"بگذار آنها کارت را تماشا کنند." "درباره آنچه که انجام 
می دهی صحبت کن. راه هایی که می خواهی و آنچه را که 
دوست داری با بقیه به اشتراک بگذاری پیدا کن. این برای 
من نوعی علم است. برای دیگران، این می تواند نوشتن یا 

پختن غذا باشد." 

قرار  مختلف  دیدگا ه های  معرض  در  را  آنها   .7
دهید:

در  مری  و  ویلیام  کالج  استاد  کیم،  ایچ  کی  دکتر 
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بررسی  را در کودکان  ای، که خالقیت  ویلیامزبورگ، وی 
می کند، می گوید: "دیدن دیدگاه های مختلف به شما اجازه 
می دهد تا به دنیا به روش های جدید نگاه کنید". آن دیدگاه 
می تواند بینش های تازه ای را با ایجاد سوال از فرضیات تان 
به وجود آورد. این لزوما به این معنی نیست که باید از اروپا 
خواندن  حتی  که  می شود  یادآور  کیم  دکتر  کنید.  تقلید 
یک کتاب در مورد یک فرهنگ متفاوت می تواند چشم انداز 
جدیدی را برای بچه ها به ارمغان بیاورد. "از آنها بخواهید تا 
خود را در موقعیت شخص دیگری قرار دهند." خیلی زود 
آنها شروع به دیدن خالقیتی خواهند کرد که در همه جا 
ارزشمند است. دکتر مارک روانکو، سردبیر مجله پژوهش 
خالقیت می افزاید: "می توانید به یک بازی بیس بال بروید و 
درباره خالقیت صحبت کنید. یک پرتاپ توپ ممکن است 

به شیوه ای کامال غیرمنتظره انجام شود".

8. وقت های آزاد را در برنامه تان قرار دهید:
وقت  روز  طول  در  باید  "کودکان  می گوید:  ساویر  دکتر 

شرکت  برای  کافی 
فعالیت های  در 
با  برنامه ریزی نشده 
خودشان  انتخاب 
داشته باشند. غنی ترین 
است  ممکن  فعالیت 
مرور درس زبان فرانسه 
تفکر  بلکه  نباشد، 
از  ستونی  مورد  در 
جاروزدن  یا  گردوغبار 
باشد".  برگ  مقداری 
که  تحقیقی  طبق  بر 
انجام   20۱4 سال  در 
شده و در مجله آنالین 
روانشناسی  پیشگامان 

چاپ شد، کودکانی که زمان بیشتری را در فعالیت های آزاد 
مانند اینها سپری می کنند، بیشتر می توانند  به اهداف خود 
برسند و اقدامات الزم را برای انجام آنها بدون کمک گرفتن 
تمامی  برای  مهارتی  این  حاال  دهند.  انجام  بزرگساالن  از 
زندگیشان است! ممکن است این بدان معنا باشد که شما 
باید در برابر کلمات مایوس کننده مانند: "من خسته شدم" 
تنها  ما،   FamilyFun نظرسنجی  )در  کنید.  مقاومت 
حدود نیم یا 56 درصد از شما گفتید که به فرزندتان اجازه 
کسل  خالقیت  تشویق  برای  راهی  عنوان  به  تا  می دهید 
باعث رویاپردازی می شود، حالتی که در  شوند.( خستگی 
آن ذهن سرگردان است و باعث می شود به اشیاء به روشی 
جدید نگاه کنید. برای مثال، در یک تحقیق در سال 20۱4 

در مجله تحقیقات خالقیت، از چند نفر به طور آزمایشی خواسته شد تا 
باعث شد  این   .)zzzzzzzzz( بلند بخوانند  با صدای  را  تلفن  دفترچه 
تفکرات  با  آزمایش کالسیک  بیشتری مصرف کنند. یک  تا یک فنجان 
مختلف بود، در مقایسه با آزمایش هایی که تا به حال از طریق این کار 
عبث رنج نبرده بودند. از خستگی گاه به گاه به عنوان محرکی برای مغز 

کودک تان استفاده کنید. 

9. به آنها کمک کنید کارشان را ادامه دهند:
می کند.  را خسته  انسان  یک مشکل  فهمیدن  یا  ساختن چیزی جدید 
نشان دادن اینکه شما برای تالش هایتان ارزش قائل می شوید به کودکتان 
فکر  بچه ها  "اغلب،  می گوید  چری  دهد.  ادامه  را  آن  تا  می کند  کمک 
دهند."  انجام  ثانیه  دو  عرض  در  را  هنری  کار  می توانند  که  می کنند 
"بنابراین در مورد روند کار از آنها سوال می کنم. "متوجه شدم که نشانگر 
آبی را انتخاب کردی و به این فکر می کنم که بعد چه چیزی را انتخاب 
را  اگر دستمال کاغذی  این فکر می کنم که  "به  یا می گویم:  می کنی". 
اضافه کنی، چه اتفاقی می افتد؟" عالقه شما باعث می شود که آنها کار 

را ادامه دهند و این چیزی است که خالقیت را در آنها ایجاد می کند.

حمایت  اشتیاقشان  از   .10
کنید:

که  می شود  یادآور  کیم  دکتر 
بزرگ  خالق  یک  دستاوردهای 
در زندگی – مانند ساختن یک 
یک  یا  جدید،  موسیقی  قطعه 
نظریه پیشگام در مورد چگونگی 
نیازمند   - گرمایش جهانی  رفع 
تمرین طوالنی است که در آن 
تخصص عمیقی برای ساخت آن 
اشتیاق  به  نیاز  است. شما  الزم 
استقامت  این  داشتن  برای 
دکتر  که  گونه  همان  دارید. 
زیاد  "شواهد  می گوید:  سایویر 
این  می شود.  حاصل  ذاتی  انگیزه  از  پایدار  خالقیت  که  می دهد  نشان 
داشته  را  کاری  انجام  از  واقعی  لذت  اتفاق می افتد که شما  زمانی  تنها 
باشید. "کودکتان را به سوی کنجکاوی های زیاد هدایت کنید-رقص باله، 
پیدا  را  او چیزی  آیا  ببینید که  تا   – بیشتر  و  برنامه نویسی کامپیوتری، 
می کند که باعث موفقیت او شود. اگر عاشق ساز بادی یا رباتیک شد، 
راهی را برای تشویق اشتیاق او پیدا کنید- ممکن است اشتیاقی را پیدا 

کند که زندگی اش را تغییر دهد.

https://www.parents.com/





شهری که مرگ در آن ممکن نیست

شمالی ترین  از  و  نروژ  جزایر  از  یکی  در  کوچکی  شهر  النگییربین 
قانون، مرگ ساکنان النگییربین در  اساس  بر  سکونتگاه های دنیا است. 
آنجا ممکن نیست. در این شهر یک قبرستان وجود دارد اما 70 سال است 

که از آن استفاده نشده است.
از تجزیه   این منطقه است که  این مسأله آب و هوای بسیار سرد  علت 
اجساد جلوگیری می کند و باعث جذب حیوانات وحشی می شود. کسانی 
را که مرگ آنها نزدیک است، پیش از مرگ به سرزمین اصلی نروژ منتقل 

می کنند.

شهر جهنمی
یکی دیگر از عجیب ترین شهرهای دنیا،  شهر »ِهل« )در زبان انگلیسی 
به معنای جهنم( در ایالت میشیگان امریکا واقع شده است. در مورد ریشه  
اسم شهر اطالعاتی وجود ندارد، اما ساکنان آن از حفظ ظاهر جهنمی 

شهر خوشحال هستند.
گردشگرانی که به این شهر می آیند با هیجان زیادی در کنار تابلوهای 
»به جهنم خوش آمدید« این شهر از خود عکس می گیرند و فروشگاه های 
به  را  از زمین جهنم  سوغاتی آن سند ضمانت خرید 6 سانتیمتر مربع 

قیمت 66/6 دالر می فروشند.

عجیب ترین شهرهای دنیا

شهری در میانه دو کشور
تعداد شهرهایی که میان دو کشور مشترک هستند بیشتر از آن چیزی

است که تصور می کنید اما این مورد جزو عجیب ترین شهرهای دنیا
محسوب می شود.

شهر »بزنین آم هوهاین« یک برون بوم )بخشی از یک کشور که از بقیه
آن جدا بوده و در کشور دیگری قرار دارد( متعلق به کشور آلمان است

که در داخل کشور سوییس قرار گرفته است. این شهر به لحاظ اقتصادی
بخشی از سوییس است اما اداره آن به کشور آلمان مربوط می شود.
* این تنها شهر آلمان است که ارز اصلی آن فرانک سوییس است.

* دو نوع کدپستی در این شهر وجود دارد: آلمانی و سوییسی
* شماره تلفن هایی که شهروندان آن استفاده می کنند هم سوییسی و

هم آلمانی هستند.
* تیم این شهر تنها تیم آلمانی است که در مسابقات کشور سوییس

شرکت می کند.



شهری که تعداد مرده هایش بیشتر از زنده ها است

شهر »کولما« در ایالت کالیفرنیا ۱7 قبرستان دارد و تعداد مردگان شهر بیشتر 
از زنده ها بوده و نسبت آن هزار به یک است!

علت این مسأله آن است که با تصمیم مقامات، تمامی قبرستان های مجاور شهر 
سانفرانسیسکو جابه جا و اجساد آنها در این منطقه دوباره دفن شدند.

در گذشته، جمعیت شهر تنها شامل گورکن ها، گلفروشان و سازندگان سنگ 
قبر بود، اما در دهه ۱9۸0، افرادی از مشاغل دیگر هم در این منطقه ساکن 
شدند. حاال شعار شهر کولما این است: "زنده بودن در کولما چیز فوق العاده ای 

است"!

 شهری در وسط دریا

"صخره های نفتی" نام شهری صنعتی در کشور آذربایجان است که بر 
روی سکوهایی فلزی در وسط دریا و میدانی نفتی واقع شده است.

این شهر خالی از سکنه است و تنها حدود 2 هزار نفر در شیفت هایی به 
مدت چند ماه برای انجام کار به آنجا می روند.

شهر استرالیایی چینی

هر  از  کپی برداری شده  نمونه های  ماهرانه  ساخت  به  چینی ها 
کامل  مسأله شامل ساخت  این  دارند.  دنیا شهرت  در  چیزی 
بدون  آنکه  برای  گرفتند  تصمیم  آنها  می شود.  هم  شهر  یک 
را تجربه کنند، روستای  بتوانند سفر  به ترک کشورشان  نیاز 

»هالستات« در استرالیا را بازسازی کنند.
نمونه   مانند  عینا  خیابان ها  آن  از  پس  و  شهر  کلیسای  ابتدا 
روستای  در  ملک  قیمت  آنکه،  جالب  شدند.  ساخته  اصلی 
هالستات کشور چین بیشتر از نمونه اصلی آن در استرالیا است.

آبی ترین شهر
دیوارها، درها، و حتی پلکان های شهر بسیار زیبای »شفچاون« در کشور موروکو، 
همگی به رنگ آبی و در طیف های مختلف آن هستند. یک نظریه در مورد این 
که  گرفته  صورت  یهودیانی  دست  به  شهر  رنگ آمیزی  که  می کند  بیان  شهر 
این شهر زندگی می کردند، چون یهودیان آبی را رنگ مقدسی  در گذشته در 
می دانند. مدت زیادی از رفتن یهودیان از این شهر می گذرد اما این سنت آنها 

همچنان حفظ شده است.

ttps://www.magyad.com/
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ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

مزایای نواختن ساز 

موسیقی برای سالمتی 

یادگیری  است.  فراوانی  مزایای  دارای  موسیقی  نواختن 
انضباط شخصی، تقویت توانایی ذهنی و افزایش شادی و 
لذت موسیقی، که تنها چند مورد از آنهاست که در اینجا 
مزیت ها  این  که  می دهد  نشان  تحقیقات  می شود.  ذکر 
سنی  هر  در  موسیقیدانان  ندارد.  وجود  کودکان  در  تنها 
می توانند از مزایای سالمت جسمی و عاطفی نواختن ابزار 
موسیقی بهره مند شوند. مهم نیست که چه ساز موسیقی را 
برای نواختن انتخاب می کنید! آن قدر ساز بزنید تا کشف 
طور  به  می تواند  موسیقی  نواختن  عمل  که چگونه  کنید 

چشمگیری سالمتی تان را بهبود بخشد. 

مزایای نواختن ساز موسیقی برای سالمتی
مزایای فیزیکی موسیقی

• نفس عمیق کشیدن: اغلب اوقات تنفس ما بسیار کم 
است، اما فعالیت هایی مانند آوازخواندن و یا نواختن یک 
ساز بادی نیاز به نفس عمیق کشیدن از دهنه ساز دارد. این 
باعث تقویت ریه ها و سیستم تنفسی می شود. ساز دهنی 

حتی می تواند به از بین رفتن بیماری ریه کمک کند!
•  واکنش ایمنی بدن: هنگامی که یاد می گیریم موسیقی 
بزنیم، اغلب به ما الهام می شود که خودمان داریم این کار را 
انجام می دهیم. بر طبق مقاله ای که در مجله الیو ساینس 

نوشته شده است، موسیقی »واکنش ایمنی بدن را تقویت می کند و ما را 
قادر می سازد تا ویروس های بدنمان را از بین ببریم«.

باعث  و  می دهد  انرژی  شما  به  موسیقی  نواختن  استرس:  تسکین   •
بر روی فعالیت های مثبت تمرکز کنید، که می تواند به کاهش  می شود 
کاهش می دهند  را  استرس خود  کند. کسانی که سطح  استرس کمک 

می توانند فشار خون و ضربان قلب خود را به سطح سالمی برسانند.
• تقویت شنیداری: یادگیری موسیقی مهارت های شنیداری تان را تقویت 
می کند، چون به شما آموزش می دهد تا صداهای مختلف را از یکدیگر 
در  موسیقیدان ها  که  داده است  نشان  تحقیقات   حتی  دهید.  تشخیص 
انتخاب یک صدای خاص در یک محیط پرسروصدا بهتر از دیگران عمل 

می کنند. 
• ورزش کردن: نواختن موسیقی به طور طبیعی منجر به افزایش فعالیت 
بدنی می شود.  چون از بازو و پشت عضالت تان برای نواختن و یا نگه داشتن 
ساز موسیقی خود استفاده می کنید، فرقی نمی کند که پیانو بزنید یا گیتار، 
سالمی  قلب  حتما  بزنید،  درام  اگر  بادی.   موسیقی  یا  سیمی  سازهای 

خواهید داشت!
• حالت بدن: یک معلم موسیقی خوب در زمان تدریس موسیقی به شما 
به شما کمک  این  باشد.  باید چگونه  بدنتان  می گوید که حالت صحیح 
می کند تا عادت کنید صاف بنشینید و حتی زمانی که موسیقی نمی زنید 
عادت کنید حالت بدنتان را تنظیم کنید.  این روش عالی برای کاهش درد 

گردن و کمر هست. 



مزایای نواختن ساز 

موسیقی برای سالمتی 
مزایای ذهنی موسیقی

برای بخش های  مانند تمرین کردن  نواختن موسیقی  عملکرد ذهنی:   •
مغز شماست. این به بهبود عملکرد ذهنی و حافظه شما کمک می کند. 
سکته  از  را  بیمار  مغز  می تواند  موسیقی  که  دارد  وجود  شواهدی  حتی 
به  را  آلزایمر  و  بیماری های جنون  و همچنین شروع  نجات دهد  مغزی 

تعویق بیندازد.
• هماهنگی: با استفاده از انگشتان دست، دست ها و پاهای تان به صورت 
منظم برای مدت زمان مداوم، نه تنها از نواختن درست ساز آگاه می شوید، 
با  باشد.  افراد  هماهنگ ترین  برای  حتی  چالشی  می تواند  کار  این  بلکه 
گذشت زمان، نواختن موسیقی مهارت های حرکتی تان را هم که فراتر از 

دست و چشم است تقویت می کند.
• مدیریت زمان: البته یادگیری یک ابزار موسیقی نیازمند تمرین است! 
اینکه  نیز می باشد.  برنامه منظم  و  پیوستگی  نیازمند  به طور خاص،  اما 
بتوانید تمرینات تان را در روزهای پرمشغله منظم کنید و مرتب آن را انجام 
دهید به شما کمک می کند تا بهتر زمانتان را مدیریت کرده، مهارت های 

سازماندهی آن را توسعه بخشید. 
• مهارت های خواندن: خواندن موسیقی باعث تقویت توانایی شما برای 

پردازش اطالعات از طریق ایجاد ارتباطات جدید بین سیناپس های
 مغز شما می شود. در نتیجه، خواندن و درک اطالعات از منابع دیگر بسیار 

ساده تر می شود. 
برای  شما  توانایی  تنها  نه  موسیقی  یادگیری  شنیداری:  مهارت های   •
شنیدن جزئیات را بهبود می بخشد؛ بلکه مهارت شنیداری تان را نیز تقویت 
می کند. فرقی نمی کند که به صورت فردی تمرین کنید یا گروهی. باید 
برای زمان بندی، بیان آن و میزان هماهنگی به موسیقی گوش کنید. این 
بهتر  شنونده  یک  به  را  شما  نیز  روزمره تان  مکالمات  در  حتی  می تواند 

تبدیل کند. 
بهبود  است.  موسیقی  ابزار  یادگیری  ضروری  بخش  تمرکز  تمرکز:   •
مهارت های موسیقایی، شما را قادر می سازد تا از تمام قسمت های مغزتان 
که در تمرکز دخیل است استفاده کنید و این باعث می شود بهتر بتوانید 

این دلیل دیگری  باشید.  در دیگر وضعیت های زندگی تان تمرکز داشته 
مانند  اختالالتی  به  مبتال  افراد  برای  موسیقی  اینکه چرا  بر  مبنی  است 

اختالل کم توّجهی - بیش فعالی مفید است. 
• ریاضیات: یادگیری موسیقی کال در مورد تشخیص الگو است، که این 
خود علم ریاضیات است. اما حتی بیشتر از آن، یادگیری در مورد اینکه 
اینکه  و  تقسیم می شود  و ضربه های مساوی  وزن ها  به  موسیقی  چگونه 
چگونه این ضربات ایجاد می شوند می تواند به بهبود مهارت های ریاضی تان 

کمک کند!
مزایای عاطفی موسیقی

• ابراز وجود: فرقی نمی کند قطعه موسیقی خودتان را می نویسید یا قطعه 
روش های  به  شما  می شود  باعث  موسیقی  را.  دیگری  موسیقی شخصی 
جدید ابراز وجود کنید. همچنین در انتخاب سبک و ژانر منحصربه فردتان 

می توانید خالقیت داشته باشید. 
و  بی خوابی  استرس،  کاهش  به  می تواند  موسیقی  پخش  درمان:   •
دشوار  احساسات  برای  خروجی  عنوان  به  زیرا  کند،  کمک  افسردگیتان 
و  شرایط سخت  در  تسکین دهنده  نوعی  به  می تواند  این  می کند.  عمل 

داشتن روحیه سالم در یک روز استرس زا باشد.
• موفقیت: هیچ چیز مانند احساس تسلط نهایی بر یکی از آهنگ های 
مورد عالقه تان به شما لذت نمی دهد! مشخص کردن هدف، واردشدن در 
کار و در نهایت دستیابی به آن هدف به شما حس قوی برای رسیدن به 
موفقیت می دهد. همچنین اعتمادبه نفس تان را در دیگر بخش های زندگی 

بهبود می بخشد.
• دوستان جدید: اینکه از موسیقی به عنوان شکستن یخ به هنگام دیدن 
افراد مختلف استفاده می کنید و یا در واقع به عنوان روشی برای دیدن 
افراد مختلف، مانند نواختن موسیقی در گروه کر، گروه موسیقی یا ارکستر. 

موسیقی روشی عالی برای یافتن دوستان جدید است. 
اینها تنها چند نمونه از مزایای قابل توجه نواختن موسیقی برای سالمتی 

بدن است. 
https://takelessons.com/







ــب  ــی جال حقایق
وانــت  دربــاره 
150-F فــورد 

فورد F-150 یکی از وانت های آمریکایی باسابقه است که نکات جالب 
آنها  از  احتماال  که  دارد،  وجود  درباره اش  بسیاری  دانستنی های  و 

بی خبرید.
فورد F-150 یکی از وانت های آمریکایی موفق  و برتر بازار است و با 
توجه  به فروش چشمگیرش، این احتمال بسیار زیاد است که هرکسی 
تجربه  سواری با آن یا داشتن یک دستگاه از آن را داشته باشد. این 
پیکاپ بزرگ آمریکایی پیشینه ای بسیار غنی نیز دارد و نام اصلی اش 
به دهه  ۱970 برمی گردد. فورد از سال های قبل، تولید وانت های سری 

F را آغاز کرده بود.
معروف  پیکاپ  این  درباره   دانستنی هایی  و  جالب  نکاتی  به  درادامه، 

آمریکایی اشاره می کنیم.

1. فورد F-150 چهل سال قدمت دارد

 F را شروع کرد. فورد سری F در سال ۱94۸، فورد تولید وانت های سری
مدل های مختلفی را شامل می شد. برای مثال، مدل F-1 برای کشاورزان 
و کار در مزرعه و مدل F-8 نیز برای کار در مراکز صنعتی و کارخانه ها 
طراحی شده بودند. با این  حال، اولین مدل فورد F-150  تقریبا 27 سال 
بعد، یعنی در سال ۱975، به بازار معرفی شد. درحقیقت، این مدل در ابتدا 
برای پرکردن فاصله  بین مدل F-100 و F250  تولید شد و به فاصله  کمی 

پس از آن، سری F فورد را به یکی از وانت های موفق  بازار تبدیل کرد.

2. وانت های سری F برای 39 سال از پرفروش ترین وانت ها  
بودند

آمریکا  بازار  پرفروش   وانت های  جزو  سال   ۳9 فورد،   F سری  وانت های 
بودند. نکته  جالب این است که از این ۳9 سال، ۳4 سال آن را حتی در 
مقام پرفروش ترین خودرِو آمریکا نیز قرار داشته است. برای اینکه میزان 
فروش درخورتوجه این پیکاپ را بهتر درک کنید، بد نیست بدانید که 
سال گذشته، 7۸0,000 دستگاه F-150 تولید شد؛ در حالی  که فروش 

مدل موستانگ ۱20,000 دستگاه بود.

3. نام گذاری فعلی فورد از سال 19۵3 اعمال شد

 F در سال ۱95۳، فورد تصمیم گرفت نحوه  کدگذاری وانت های سری
 3-F 2 و-F 100 و مدل-F 1 به-F را تغییر دهد. به  همین  منظور، مدل
نیز به F-250 تغییرنام دادند. دلیل این تغییر نام آسان تربودن تلفظ و به 

 خاطرسپردن نام های جدید بود.



4. اولین تبلیغ تلویزیونی فورد F-150 در سال 19۵9 بود

در سال ۱959، فورد F-150 اولین پیکاپی بود که از سیستم چهارچرخ 
محرک برخوردار بود؛ به  همین  دلیل، فورد تبلیغ تلویزیونی ویژه ای برای 

آن ساخت.

۵. تا سال 19۵9، فورد F-100 فاقد 4WD بود
تا سال ۱959، فورد F-100 فقط در نسخه  دیفرانسیل عقب عرضه می شد 
و عالقه مندان به سیستم چهارچرخ محرک مجبور بودند برای نصب آن به 
شرکت های متفرقه مراجعه کنند. با وجود این از سال ۱959 به  بعد، فورد 

به  صورت آپشن سیستم چهارچرخ محرک را به مشتریانش عرضه کرد.

6. شش دهه پس از تولید فورد F-1، فراری خودرِو F1 خود را با 
نام F150 معرفی کرد

پیشینه  فورد سری F حتی از تاریخچه  مسابقات فرمول یک نیز قدیمی تر 
را   F150 نام  به   یکی  فرمول  فراری، خودرِو  سال 20۱۱،  در  اما  است؛ 
آن سال، صد وپنجاهمین  در  این خودرو  نام گذاری  دلیل  کرد.  رونمایی 
سالگرد اتحاد ایتالیا بود. با توجه  به اینکه این نام ازنظر حقوقی متعلق به 
فورد بود، فراری، به  سرعت نام این خودرو را به F150º Italia تغییر داد 

تا از مشکالت حقوقی بعدی پیشگیری کند.

7. در دهه  1960، فورد به همراه کمپر نیز عرضه می شد

به  همین  دلیل، فورد در  بودند؛  در دهه  ۱960، کمپرها بسیار محبوب 
اواخر دهه  ۱960 به مشتریانش این امکان را می داد تا خودرِو خود را به  
همراه کمپر بخرند. این کمپرها چرخ نداشتند و به، به یدک کشیدن آنها 
نیازی نبود؛ بلکه در قسمت بار و روی خودرو نصب می شدند. فورد برای 
اینکه وزن اضافی کمپر تأثیر منفی بر خودرو نگذارد، سیستم تعلیق این 

مدل ها را نیز تغییر داد و از فنرهای محکم تری استفاده کرد.

8. عرضه  فورد سری F با نام مرکوری

مرکوری یکی از برندهای زیرمجموعه  فورد بود که چند سال پیش، پرونده  
آن برای همیشه بسته شد. شعبه  کانادایی فورد وانت های سری F را با 
نام مرکوری در بازار کانادا نیز عرضه کرده  بود. بدین ترتیب در بازار آن 
کشور، این پیکاپ ها با نام سری M شناخته می شدند. با  این  حساب، گویا 
فورد سال ها قبل تر از بی ام و از نام M برای محصوالتش استفاده کرده  بود.
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آموز

F 10. تولید خودرو اسپرت براساس وانت  سری
دارید.  به  یاد  را  تک کابین   SVT Lightning فورد  حتما 
این خودرو مدلی اسپرت بود که در دهه  ۱990، درکنار فورد 
به  فورد، خودرِو دیگری  تولید شد. همچنین،  موستانگ کبرا 
 نام Lincoln Blackwood را نیز با قطعات مشترک فورد 
محصول  البته  که  کرد  معرفی  نویگیتور  لینکلن  و   150-F

موفقی نبود و فقط مدت کمی روی خط  تولید قرار داشت.
آن کشور، این پیکاپ ها با نام سری M شناخته می شدند. با 
 این  حساب، گویا فورد سال ها قبل تر از بی ام و از نام M برای 

محصوالتش استفاده کرده  بود.

9. فورد سری F و تولد دوباره  رنجر

فورد  از  پایه  مدلی  عنوان  به   رنجر  فورد   ،۱950 دهه   در 
را  آن  فورد  بعدها،  که  می شد  عرضه  بازار  به   Edsel
به  دوباره  رنجر  نام  آن،  از  پس   حال  این   با  گذاشت.  کنار 
محصوالت فورد و این  بار به  عنوان یکی از تیپ های فورد 
سری F بازگشت. در دهه  ۱970، فورد تصمیم گرفت رنجر 
را به  عنوان مدلی مستقل تولید کند و درحقیقت، فورد رنجر 
حیات خود را مدیون سری F است. افزون  بر این، فورد مدل 

اکسپلورر را نیز براساس وانت های سری F تولید کرد.



100-F 11. ترکیب موستانگ با
 Gene در سال 20۱5، شرکتی به  نام
را  قدیمی   100-F فورد   Simmons
موستانگ  با  را  آن  که  کرد  رونمایی 
بود.  کرده  ترکیب   GT500 شلبی 
قیمت  به   خودرو  این  سال،  همان  در 

450,000 دالر فروخته شد.

مانستر  به عنوان   150-F فورد   .12
تراک نیز تولید شد

تلویزیونی  برنامه های  که  کسانی 
حتما  باشند،  دیده  را   ۱9۸0 دهه  
را   150-F فورد  تراک  مانستر  مدل 
روی  پرش  هنگام  در  که  دارند  به  یاد 
خودروهای دیگر فرود می آمد. در سال 
این  تولید  تصمیم گرفت  فورد   ،20۱0
تا جای  کند  متوقف  را  افسانه ای  مدل 

آن را شورولت پر کند.

https://www.zoomit.ir/
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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 



 مهم ترین فیلم ها درباره زندگی 
اسطوره های موسیقی 

چندی پیش تحقیقی منتشر شد مبنی بر اینکه که دانشمندان در بررسی هایشان به یافته هایی علمی درباره صدای مرکوری دست یافته اند. یکی از اعضای 
تیم، پروفسور کریستین هربست بود که عالوه بر فعالیت در زمینه بیوفیزیک، معلم آواز نیز می باشد.

اما  بخوانیم،  پرده  بدون  با صدای  می توانیم  سادگی  به  ما  »همه  می گوید:  هربست  بوده است.  مرکوری  خوانندگی  تکنیک  فریفته  و  شیفته  می گوید  او 
خواننندگان اپرا سعی می کنند تا در فرکانس های اصولی تحریر، بخوانند.

با این کار آنها موفق به خلق نواها و پرده ها می شوند و بسته به سلیقه خود به آن کمی ویبراسیون هم می دهند. ویبراتوی یک خواننده اپرا، نوعا فرکانسی 
بین 5,5 الی 6 هرتز دارد. تحریرهای مرکوری اما فرکانس باالتری داشته و نامتعارف تر است و این دو، باعث خلق یک صدای خاص می شود که همچون 

اثر انگشت، منحصر به خود مرکوری است.«
همه اینها باعث شده که فیلم »رقص کولی« یکی از آن آثاری باشد که همه منتظر دیدنش هستند و در سال های اخیر کم نبوده اند درام هایی که به 
زندگی پرفراز و نشیب موزیسین ها پرداخته اند. از مستندهای مطرحی مثل »ایمی« )داستان زندگی ایمی و اینهاوس( که بگذریم، فیلم های داستانی درباره 

موزیسین ها هم طرفداران زیادی دارند. این فهرستی از ۱0 فیلم پرطرفدار و مطرح درباره زندگی چند خواننده بزرگ است.

Bohemi Rhapsody ،10. رقص کولی
• کارگردان: برایان سینکلر

• بازیگران: رامی مالک، لوسی بوینتون
• امتیاز متاکریتیک: 49 از ۱00

»رقص کولی« یا »راپسودی کولی« اسم یکی از قطعات گروه راک انگلیسی کویین، منتشر شده در سال ۱975 
است. درام بیوگرافیک برایان سینگر هم درباره همین گروه موسیقی با تمرکز روی زندگی رهبر گروه، فردی 

مرکوری است.
فیلم، داستان گروه کویین و مرکوری را تا زمان مرگ مرکوری در سال ۱9۸5 و کنسرت خیریه گروه کویین در 
ویمبلی روایت می کند. بازیگر نقش فردی مرکوری، رامی مالک است که برای بازی در سریال »آقای روبات« 
 »Rush« برنده چندین جایزه شد.  پیتر مورگان انگلیسی که فیلمنامه فیلم های به یاد ماندنی مثل »ملکه« و
را نوشته، جزو فیلمنامه نویسان »رقص کولی« است. منتقدان می گویند فیلم در هر سه پرده اش خوب است، 

اما در مجموع اثر هیجان انگیزی از کار در نیامده است.

Ray ،9. ری
• کارگردان: تیلور هکفورد  

• بازیگران:جیمی فاکس، رجینا کینگ
• امتیاز متاکریتیک: 7۳ از ۱00

دوران جدید درام های بیوگرافیک موزیکال درباره موزیسین ها با فیلم »ری« آغاز شد. فیلمی که در فصل جوایز و میان 
مخاطبان سینما آن قدر موفق بود که سال بعد از آن سراغ جانی کش رفتند و فیلم »سر به راه باش« را ساختند. فیلم 
موزیکال »ری« روی ۳0 سال زندگی سلطان ریتم های جز و بلوز یعنی ری چارلز تمرکز می کند. فیلم، هم به زندگی 
شخصی و هم کارنامه کاری ری چارلز می پردازد. ری چالز هفت ساله بوده که نابینا می شود، کمی بعد از آنکه شاهد 
غرق شدن برادرش بوده است. الهام بخش اش مادری مستقل بوده که می خواسته ری راه خودش را در جهان پیدا کند. 
چارلز پشت کیبورد و پیانوست که مسیرش را می یابد و در دهه 50 و 60 ستاره اقبالش شروع به درخشیدن می کند.
ری برای بازگیر اولش جیمی فاکس، اسکار بهترین بازیگر مرد را به ارمغان آورد و نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم 
سال هم شد. منتقدان معتقد بودند که فیلم جاه طلبانه هکفورد دقیقا همان حال و هوای موسیقی ری چارلز را دارد 

و جیمی فاکس هم کامال در نقش خود فرو رفته است.



 The doors ،8. د دورز
• کارگردان: الیور استون

• بازیگران: وال کیلمر، مگ رایان
• امتیاز متاکریتیک: 62 از ۱00

سال ۱99۱ کارگردان جنجالی هالیوود، الیور استون 
در  تاریخ  راک  گروه های  مشهورترین  از  یکی  سراغ 
امریکایی  دهه 70 و ۸0 رفت. »د دورز« گروه راک 

بود که اواسط دهه 60 شکل گرفت.
کتاب  روی  از  موریسان  پیشنهاد جیم  به  گروه  اسم 
»درهای ادراک« آلدوس هاکسلی برداشته شده بود. 
فیلم الیور استون هم مثل فیلم جدید برایان سینگر با 
تمرکز روی رهبر گروه، یعنی جیم موریسون ساخته 

شده است.
جیم موریسون از آن کاراکترهایی بود که در دهه 60 
تبدیل به شمایلی شد که از زندگی خودش فراتر بود. 

هیپی بود و در نهایت هم بر اثر اوور دوز در 26 سالگی درگذشت و به باشگاه معروف هنرمندانی 
پیوست که در 26 سالگی از دنیا رفتند.

فیلم با ضبط یکی از آلبوم های گروه شروع می شود، اما فالش بک هایی هم به دوران کودکی جیم 
البته که استون  موریسون دارد. از لحاظ صحت منابع تقریبا تمام اطالعات فیلم موثق است و 

برخی از اتفاقات را با دیدگاه شخصی خودش دراماتیزه کرده است.
فیلم هیجان انگیز و تماشایی است. فیلمی که هوشمندانه تر از یک اثر بیوگرافیک صرف ساخته 

شده است.

The Pianist ،7. پیانیست
• کارگردان:رومن پوالنسکی

• بازیگران: ادرن برودی، فرانک فینلی
• امتیاز متاکریتیک: ۸5 از ۱00

است  متفاوت  کمی  معرفی شده  فیلم های  بقیه  با 
است  زندگی یک موزیسین  از  روایتی  چون هرچند 
است  خانواده اش  به  پوالنسکی  دین  ادای  بیشتر  اما 
فرار شدند  به  ناچار  دوم  زمان جنگ جهانی  در  که 

و برخی از آنها هم به اردوگاه های آشویتس رفتند. 
سال 2002 رومن پوالنسکی که به دلیل محکومیت 
این  به  نمی توانست  داشت  آمریکا  در  که  قضایی ای 
اسکار  برنده  »پیانیست«  فیلم  برای  برود،  کشور 

بازیگر  بهترین  اسکار  برودی گرفت که خودش هم  ادرین  را  بهترین کارگردانی شد، جایزه اش 
نقش اول مرد را برای بازی در نقش والدیسالو اشپیلمن، پیانیست مشهور به خانه برد.

 اشپیلمن، پیانیست مشهور لهستانی زمانی که آلمانی ها لهستان را اشغال می کنند، نمی تواند 
از کشور فرار کند و برای مدتی طوالنی به صورت مخفی در خانه  زندگی می کند تا زمانی که 

متفقین از راه می رسند.
فیلم پوالنسکی تاثیرگذار است و عالوه بر اشاره به جنگ جهانی دوم، از شکوه موسیقی می گوید 
و اینکه چطور آدم ها با موسیقی می توانند به هم پیوند بخورند، منتقد بوستون گلوب به زیبایی 
در مطلبش اشاره کرد: »فیلم »پیانیست« سه قطب دارد. پوالنسکی، اشپیلمن و فردریک شوپن 

و از بین این سه نفر صدای شوپن از همه بلندتر است.«

6. سر به راه باش،
Walk the Line 

• کارگردان: جیمز منگولد
• بازیگران: یوآکین فونیکس،

 ریس ویترسپون
• امتیاز متاکریتیک: 72 از ۱00

یک  کانتری  موسیقی  در  کش  جانی 
خواننده،  این  است.  افسانه ای  نام 
از  آمریکایی یکی  بازیگر  و  گیتاریست 
در  را  نامش  توانسته  که  است  کسانی 
فهرست پرفروش ترین خوانندگان همه 

دوران ثبت کند.
بیش از 90 میلیون نسخه از آلبوم های 
او در سرتاسر جهان فروخته شده است. 
 )2005 )محصول  باش«  راه  به  »سر 
کانتری  موزیسین  این  زندگی  روایت 

بزرگ است.
در  که  زندگی اش  روزهای  اولین  از 
زندگی  آرکانزاس  در  پنبه  مزرعه 
ممفیس  در  که  وقتی  تا  می کرد 
اساس  بر  فیلم  رسید.  شهرت  به 
اتوبیوگرافیک خود جانی کش ساخته 

شده است.
اولین نامزدی اسکار یوآکین فونیکس 
به  برایش  این فیلم  بازی در  به خاطر 
ناگهان  فونیکس  شد.  آورده  ارمغان 
ستاره  یک  به  تبدیل  فیلم  این  با 
بازی  توانایی  که  شد  سینما  متفاوت 
ریس  دارد.  را  متنوعی  نقش های  در 
ویترسپون، جایزه اسکار بهترین بازیگر 

زن مکمل را از آن خودش کرد.

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

ها
ساز

یه 
 کل

ش
وز

آم

69      

ReMi 
Journal 



Control ،۵. کنترل
• کارگردان: آنتون کوربین

• بازیگران: سم رایلی، سامانتا مورتون، کریگ پارکینسون
• امتیاز متاکریتیک: 7۸ از ۱00

ایان کرتیس، موزیسین، ترانه سرا و خواننده انگلیسی بود که در سال ۱9۸5 درگذشت. او بنیانگذار یک گروه 
پست پانک و گوتیک راک بود. سال 2007 آنتون کوربین تصمیم گرفت پرتره ای از این هنرمند را روی پرده 

سینما به تصویر بکشد.
کرتیس از آن کاراکترهای مبهم تاریخ موسیقی است. زندگی شخصی، حرفه ای و مشکالت عاطفی اش باعث 
شدند که در 2۳ سالگی دست به خودکشی بزند. منتقد نیویورک تایمز درباره فیلم گفته بود: »الزم نیست 
درباره گروه موسیقی کرتیس چیزی بدانید تا اندوه مبهمی را که فیلم در دل خودش دارد، لمس کنید. کوربین 

با نگاهی شاعرانه توانسته با تصاویر سیاه و سفید مبهوت کننده به روح زندگی ایان کرتیس دست پیدا کند.«

Straight outta Compton ،3. مستقیم خارج از کامپتون
• کارگردان: اف. گری گری

• بازیگران: اوشیا جکسون جونیور، جیسون میچل، کوری هاوکینز
• امتیاز متاکریتیک: 72 از ۱00

سال 20۱5 یک فیلم مستقل جمع و جور توانست راه خودش را میان خوره های سینما باز کند. N.W.A اسم 
یک گروه رپ و هیپ هاپ آمریکایی بود که فیلم، داستان آنها را روایت می کرد.

ایزی، آیس کیوب و دکتر دری )اسامی مستعار اعضای گروه( در همه مراحل تولید آلبوم ها با هم مشارکت 
داشتند و »مستقیم خارج از کامپتون« هم،  اسم یکی از قطعاتشان بود.

گری، کارگردان جوان سیاهپوست فیلم های کوتاه ویدئویی بود و عالو بر آن ویدئو کلیپ هم می ساخت و از 
همین جا هم با گروه N.W.A آشنا شد. این گروه از خیابان های پایین شهر کامپتون لس آنجلس می آمدند.

شد.  بحث برانگیز  البته  گروه  این  ترانه های  کردند.  پا  به  انقالبی  هیپ هاپ،  فرهنگ  در   ۸0 دهه  اواسط  آنها 
جریان های فمنیستی معتقد بودند که برخی ترانه های آنها توهین به زنان است.

گروه های محافظه کار هم به شدت با آنها مخالفت می کردند. منتقد ورایتی درباره فیلم نوشت: »این فیلمی 
بی زمان است که نشان می دهد چطور هنرمندان و نویسندگان، جهان اطرافشان را با بیان احساسات شخصی شان، 

از خشم گرفته تا حتی بدزبانی تغییر می دهند.«

 Amadeus ،4. آمادئوس
• کارگردان: میلوش فورمن

• بازیگران: اف. موری. آبراهام، تام هولسی
• امتیاز متاکریتیک: 9۳ از ۱00

محصول ۱9۸4 یکی از شاهکارهای سینما و از بهترین کارهای کارنامه میلوش فورمن، فیلمساز چک 
نام  به همین  نمایشنامه های خودش  از  از یکی  نمایشنامه نویس مشهور  پیتر شفر،  را  فیلمنامه  است. 

اقتباس کرده است.
داستان در وین در نیمه دوم قرن هجدهم اتفاق می افتد: با اعترافات سالیری که آهنگساز دربار اتریش 

بود، به جنایتی که در حق ولفگانگ آمودئوس موتسارت مرتکب شده است.
موتسارت نابغه ای است که وقتی وارد دربار می شود، مورد توجه امپراطور قرار می گیرد، اما عقل معاش 
ندارد و از طرف دیگر زنی دارد که با حسادت ها و جاه طلبی هایش زندگی شان را دستخوش طوفان های 
زیادی می کند. سالیری از این موقعیت ها استفاده می کند و درنهایت موتسارت در حالی که قطعه مرگ 
بلکه نقاط  خودش را ساخته در فقر می میرد. فیلمی عمیق که فقط به زندگی موتسارت نمی پردازد 

ضعف بشری را نیز تشریح می کند. 
فیلمی که بیشتر از اینکه شرح وقایع اتفاقات زندگی یک هنرمند باشد، به درونیات او می پردازد. و اینجا 

منظور از هنرمند فقط موتسارت نیست.، سالیری انگار بخش سیاه روح موتسارت باشد.



I’m not There ،1. من آنجا نیستم
• کارگردان: تاد هینز

• بازیگران: کریستین بیل، کیت بالنشیت، هیث لجر
• امتیاز متاکریتیک: 7۳ از ۱00

ساخته  متفاوتی  شیوه  به   2007 سال  محصول  موزیکال  درام  این 
شده است. تاد هینز در حقیقت با یک روایت غیرکالسیک، در زندگی باب 

دیلن تامالتی داشته است.
چند  همین  که  است  آمریکایی  آهنگساز  و  خواننده  شاعر،  دیلن،  باب 
سال پیش، دادن جایزه نوبل به او، حرف و حدیث های زیادی را به وجود 
آورد. فیلم نه فقط الهام گرفته از زندگی باب دیلن است بلکه از اشعار و 

آهنگ های او هم تاثیر گرفته است.
تصویر  به  فیلم  در  را  دیلن  باب  از  متفاوتی  چهره های  بازیگر،  شش 
می کشند. یکی از آنها هیث لجر است که در این فیلم، آخرین بازی اش را 

در نقش باب دیلن انجام داد.
بقیه کسانی که چهره های دیگر باب دیلن را به تصویر کشیدند، عبارت 
بودند از: کیت بالنشت، ریچارد گیر، مارکوس کارل فرانکلین، بن ویشا 
و کریستین بیل.  بیشتر تحسین ها البته نصیب کیت بالنشیت شد که 

تصویر حیرت انگیزی از جوانی دیلن داد.

Get on up ،2. برخیز
• کارگردان: تیت تیلور

• بازیگران: چدویک بوسمن، دن آکروید
• امتیاز متاکریتیک: 7۱ از ۱00

فیلم محصول 20۱4 است اما کمتر کسی آن را به یاد می آورد، با اینکه 
جزو فیلم های خوب سال بود. این درام بیوگرافیک زندگی جیمز براون 

را به تصویر می کشد.
از  یکی  بود.  آمریکایی  تولیدکننده موسیقی  و  آهنگساز  براون خواننده، 
و  آفریقایی-آمریکایی(  موسیقی  از  )شیوه ای  فانک  موسیقی  پیشروهای 
شمایل محبوب موسیقی در قرن بیستم. او کارش را با آواز خواندن در 

کلیسا شروع کرده بود.
این 50  نیم قرن دارد و در طول  به طول  کارنامه موسیقی اش قدمتی 
یک  در  »برخیز«  گذاشت.  تاثیر  گوناگون  موسیقی  ژانرهای  روی  سال 
روایت غیرخطی که در حقیقت جریان ذهن ناخودآگاه جیمز براون است، 

اتفاقات زندگی او را روایت می کند.
جیمز براون کاراکتر جذابی داشته است. دهه 60 او به همراه گروهش به 
ویتنام سفر می کنند تا از گروه های سیاه پوست ویتنامی حمایت کنند. 
ریچارد کورلیس معتقد بود که چدویک بوسمن برای ایفای نقش براون 

به اندازه جیمی فاکس که برای نقش ری چارلز اسکار برد،
حتی  بوسمن  او  عقیده  به  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  که  داشت  حق 
استانداردها را از فاکس هم فراتر برد. جیمز براون شخصیتی منحصر به 
فرد بود که هم زمان استحقاق بردن نوبل، پورلیتزر و ثبت نامش در تاالر 

/http://www.bartarinha.irمشاهیر راک اند رول را داشت.



فال ماه اپریل 2019
فروردین )21 مارس- 19 آوریل(

روش های  به  استعدادهای تان  توسعه  برای  را  فرصتی   20۱9 اپریل  ماه 
میانجیگری  مهارت های  می توانید  اول  وهله  در  می کند.  فراهم  مختلف 
زیادی را به کار گیرید. مطمئن باشید که این ماه به عنوان یک کارآفرین 
کارآمد می درخشد. به غیر از توانایی برای شادبودن، توانایی نادری برای 
سرگرمی دیگران نیز از خود نشان می دهید. همچنین در طالع این ماه 
اهل  بیشتر  نشان  این  در  متولدشده  افراد  اما  لذت می برید.  از مسافرت 
خرج کردن هستند، چون تقاضای آنها به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(
ریتم زندگی شما بستر گل رز نیست و شما نیاز دارید  برخی نقاط ثابت 
در زندگی تان را مشخص کنید. طالع این ماه نیاز به نظم دارد. متولد این 
ماه برخی از میوه ها یا ادویه های عجیب را امتحان می کند و زندگی اش را 
با خوردن غذاهای جدیدتر غنی می سازد. اما معده را بیش از حد تحریک 
نکنید. طالع این ماه تنها به چیزهایی فکر می کند که تنها برای خودش 
سهیم  دیگران  با  بتواند  که  می کند  فکر  چیزهایی  به  بلکه  نمی خواهد، 
ماه  عشق  می گوید  طالع بینی  این  اینکه  نکته  مهم ترین  و  آخرین  شود. 
اردیبهشت مانند یک گل بهار شکوفا می شود. اگر قرار باشد شیرین ترین 

بوسه را کشف کنید، آن در ماه آوریل خواهد بود.
خرداد )21 می- 20 جون(

به تصویر  اما جادویی  نامرئی  به عنوان یک سوسک  این ماه،  طالع بینی 
مسری،  ماهیتش،  واسطۀ  به  معمولی،  سوسک  سوسک!  بله  می کشد. 
وضعیتی  از  خوبی  بسیار  بیان  این  اما  نیست.  ناخوشایند  یا  و  مشکوک 
است که ماه آوریل برای شما آماده کرده است.  باید به این واقعیت عادت 
کنید که هر کسی که با شما مالقات کند خیلی خوشحال نمی شود. متولد 
برای  به سختی  که  کند  پیدا  دسترسی  مکان هایی  به  می  تواند  ماه  این 
دیگران قابل دسترسی است. همچنین در این طالع بینی از شما درخواست 
می شود: به دیگران اجازه دهید به دورت حلقه بزنند، بال هایت را باز کنند 

و تو را به سرعت پرواز دهند.
تیر )21 جون- 22 جوالی(

در این ماه، زمان آن رسیده است که لباس های زیر جدید بخرید. نباید 
ظاهرتان  به  که  نیست  این  ما  منظور  البته  بیاید.  نظر  به  تحریک آمیز 
معشوقه تان  به  ازدواج  پیشنهاد  برای  زمان  بهترین  این  ندهید.  اهمیت 
یا جستجوی فردی آشنا یا دوست جدید است. در ماه آوریل، شما باید 
نسبت به گذشته کمتر خجالتی باشید. زمان می گذرد، و اگر می خواهید 
نشان دهید که بدنتان تا چه اندازه زیباست، االن این کار را انجام دهید، 
به  زیبا  اگر یک کت  ندهید. حتی  انجام  وقت  هیچ  این صورت  غیر  در 
این  بر طبق  این حال،  با  برابر خواهد شد.  کنید، جذابیت تان چند  تن 
شما  که  است  زمانی  لحظه  هیجان انگیزترین  می گویند  دیگران  فال، 

لباس هایتان را در می آورید.
مرداد  )23 جوالی- 22 اوت(

طالع این ماه یک عروسک کهنه ارزان نیست. مربای توت فرنگی شیرین 
هم نیست که دیگران او را برای صبحانه صرف کنند. طالع این ماه نشان 
می دهد که ماه مرداد نشان فلکی شجاع و متقاعدکننده است. در کارها 

از دیگران پیشی می گیرید. ستاره ها به شما توانایی می دهند تا نظم را در 
جامعه برقرار کنید، به خصوص زمانی که کسی قوانین را رعایت نمی کند. 
ماه چهارم سال 20۱9 از استعداد خالق و قدرت واقعی او، یعنی توانایی 
اعمال اراده، حتی در برابر اراده دیگران، حمایت خواهد کرد. به عبارتی 
و  واقعی  شخصیت  یک  دارای  شما  که  دهید  نشان  است  ممکن  دیگر، 

پیچیده ای هستید. 
شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

در طالع این ماه، پول قطعا همه چیز نیست، اما همان طور که می دانید، 
پول می تواند زندگی فوق العاده لذت بخشی را برای شما فراهم کند! این 
ماه زمانی است که طالع شما بر ترس و نگرانی غلبه می کند. با این حال، 
آنچه باعث رنجش تان می شود این است که به شما یادآوری می کند باید 
کمک دیگران را به عنوان بخشی طبیعی از زندگی تان در نظر بگیرید، نه 
به عنوان شاهدی بر بی دفاع بودنتان. این ماه نیز یک فرصت ایده آل برای 
کاشت بذر های جدید است که در واقع می تواند به معنای فرزندان جدید 
یا در عین حال )و در کل( حمایت از درختان جدید از روابط مثمر ثمر 
باشد؛ که به طور طبیعی همراه با چشم انداز آینده از برداشت، محصول 
پروژه های  سازماندهی  و  اختراع  برنامه ریزی،  ماه،  این  در  است.  عشق 

جدید، بازی ها و یا شگفتی برای کسانی است که دوستشان دارید. 
مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

با توجه به طالع بینی، متولد ماه مهر بیشتر از همیشه سخن می گوید و 
اگر کسی به شما بگوید که بیش از حد صحبت می کنید، ارزشی ندارد 
یافتن مسیر  برای  توانایی شما  فال  این ماه،  فراموش کنید. در  را  و آن 
اصلی را نشان می دهد. این ماه در مسیری تعیین کننده برای بقیه سال ها 
قرار می گیرید. مهم نیست که موضوع عشق، کار و یا خانواده باشد. در 
حقیقت، برای آینده شما روشن  نیست که کدام مسواک را انتخاب کنید، 
اینکه  یا  و  کنید  نصب  خود  همراه  تلفن  روی  بر  را  جدید  برنامه  کدام 
کفش های خود را هر روز دوشنبه واکس بزنید یا نه. در این ماه، افرادی 
برای ساخت  محکمی  پایه  عنوان  به  که  را  متولد شوند ستون هایی  که 
معنی  به  این  کرد.  خواهند  نصب  ساخته اند،  واقعی  آسمان خراش  یک 

بلندپروازی هایتان در سال 20۱9 است.
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

در این ماه، احتماال متوجه می شوید که بسیاری از مردم به شما تنها برای 
یک پیتزای تندی که باید همیشه گرم باشد توجه می کنند. با این حال، 
متولد این ماه از خود می پرسد که آیا گاهی با بی احتیاطی رفتار می کند 
یا نه. شما شاید با وحشت واقعی متوجه شوید که یک زامبی هستید که 
باید صفحه نمایش تلفن همراه را 2۸ مرتبه یا شاید 2۸0 مرتبه در روز 
چک کنید! در این مورد، طالع به شما پیشنهاد می کند که یک فنجان 
آب پرتقال واقعی را فشار دهید و سپس آن را بنوشید و بالفاصله در مورد 
این سوال فکر کنید: چرا این فعالیت، طبیعی تر از استفاده از ریزپردازنده 

سیلیکونی است.
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

فال این ماه علیه سرما هشدار می دهد. با این حال، بدن تنها ابزار روح 
است، بنابراین مراقب سالمتی خود باشید، اما بر معنویت خود نیز تمرکز 
کنید. در طالع شما، ارتباطات عالی ترین مهارت نشانه شماست. گروهی از 
کلمات خنده دار می تواند مانند یک شیرینی باشد که در یک پارک روی 
زمین پخش می شود و سپس دسته ای از گنجشک ها بالفاصله بر روی آن 
می نشینند. در این ماه، طالع شما نیز قادر به نوشتن یا گفتن داستان های 



بسیار خوشایند خواهد بود، مثال، یک آشپز روستایی که کیک عروسی 
را تشویق  ماه شما  نهایت، طالع بینیاین  آماده می کند. در  را  پنج طبقه 
می کند تا صورت خود را مشاهده کنید. همچنین این روش به شما این 
امکان را می دهد تا پاسخ هایی برای سواالت فوری و مهم در اختیار داشته 
او است و همچنین زمین توسط  انسان، نقش زندگی  باشید. چهره هر 

افرادی که در آنجا کشت کنند شکل می گیرد. 
دی )22 دسامبر- 19 ژانویه(

در این ماه، طالع شما نباید به این فکر کند که تمام دنیا را نجات دهد. 
اگر به محیط زیست عالقه دارید و به آن فکر می کنید )صرفه جویی در 
بیفتد  اتفاق  این  به آسانی  زباله ها و غیره(، می تواند  انرژی، مرتب سازی 
کل   - کرده اید  فراموش  را  اطرافتان  محیط  به  چیزها  نزدیک ترین  که 
فال  دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  شما  اطراف  افراد  همه  است  ممکن  زمین 
این ماه می گوید: طالع این ماه بر روی فرزند، والدین، ازدواج یا مشارکت 
تمرکز می کند و به دنبال ذخایر پنهانی آن است. اما "کار دشوار" زیادی 
که  فردی  بوسیدن  است.  دوستیابی  و  عشق ورزیدن  در  شما  انتظار  در 
جنگل  در  جدید  درخت  یک  کاشتن  اندازه  به  می تواند  دارید  دوستش 
مفید باشد. البته، سعی نمی کنیم شما را از انجام چنین عمل جالبی منع 
توجه  ماه  این  در  و عشق  روابط  به  توصیه می کنیم که  فقط  اما  کنیم، 

بیشتری داشته باشید.
بهمن )20 ژانویه - 18 فوریه(

این ماه مانند چکشی است که در آن طالع شما می تواند عادت های بد را 
از بین ببرد. قطعا رهایی از عادات بد و در نتیجه محافظت از سالمتی و 
پول ارزشمند است. اما از بین بردن رابطه ای که کمی کسل کننده است 
ممکن است مانند از بین بردن یکی از ستون ها باشد )پل و رابطه ممکن 

است بدون چنین حمایتی سقوط کند(. این فال شما را تشویق می کند 
افکار  کنید.  عاقالنه عمل  لطفا،  اما  کنید.  را مجددا سازماندهی  تا خود 
به عنوان رعدوبرقی است که از آسمان فرود می آیند. زمان خرید، فروش 
و تجارت فرا رسیده است، نه اینکه "زخم های قدیمی را به یاد بیاورید" 
ناله وزاری نکنید. طالع این ماه فریاد می زند: احساس جرم، تحقیر یا  و 
بی عدالتی را فراموش کنید. اگر کار زشتی انجام داده اید، بهترین زمان آن 
است که آن را جبران کنید و آینده خوبی را جستجو کنید. طالع بهمن 
ماه توسط یک الهه هنر عشق و شادی بوسیده می شود. منطق تان نقشه 

را ارائه می دهد و قلبتان مسیر را نشان می دهد. 
اسفند )19 فوریه - 20 مارس(

در این ماه یک تخت گرم ونرم می تواند احساس سعادت را برای تمام افراد 
ابرهای نرم در آسمان را  متولد اسفندماه به ارمغان بیاورد )تنها تصویر 
تصور کنید(. اگر دلتان برای هیجان ماندن در باغ عدن تنگ شده است، 
و  کنید  سرچ  یوتیوب  در  را  پرجمعیت«  »فیلیپین  عبارت  می توانید 
امیدواریم  می کنید.  زندگی  دنیا  مکان  بهترین  در  احتماال  که  می بینید 
به عقیده تان توهین نکرده باشیم. در این فال سعی می شود به فروتنی و 
قضاوت دقیق تان رجوع شود. ممکن است وام عقب مانده داشته باشید، 
شاید در مورد آداب معاشرت مطالعه نکرده باشید، یا حتی ممکن است 
گناهانتان را با انگشتان دو دست بشمارید. با این حال، فال این ماه به 
شما می گوید: اکنون زمان بخشش و آشتی است. هم نسبت به دیگران و 

هم نسبت به خودتان. 
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