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

آموز

تاریخچه موسیقی

سبک کالسیک )1750-1820(
چنان که در بررسی دوره باروک دیدیم، روش های علمی 
و دستاورد های نوابغی چون گالیه و نیوتن در جهان بینی 

انسان دگرگونی ها یی ژرف پدید آورد.
باروک  سبک  از  بینابینیِ گذر  دوران  موسیقی،  تاریخ  در 
پیش کالسیک  دوره  کالسیک،  سبک  کامل  شکوفایی  تا 
خوانده می شود، دوره ای که از حدود ۱۷3۰ تا ۱۷۷۰ به 

 درازا کشید.

ویژگی های سبک کالسیک

تضاد حالت
کالسیک  موسیقی  در  حالت،  فراواِن  تنوع  و  تضاد  ارائه 
دوره  موسیقی  از  قطعه  یک  یافت.  تازه ای  برجستگی 
پایانی باروک فقط حسی یکتا را منتقل می کند، اما یک 
پیوسته  و  متالطم  حالت هایی  دربردارنده  کالسیک  اثر 
موسیقِی  کالسیک،  آثار  در  است.  دگرگون  شونده 
دراماتیک و خروشان می تواند نغمه رقصی سبکبال را در 
پی داشته باشد. در این موسیقی، نه فقط در یک موومان 
تم هایی متضاد هست، بلکه یک تم به  تنهایی نیز ممکن 

است در خود عواملی متضاد و متمایز داشته باشد.
تغییر حالت در موسیقی کالسیک ممکن است تدریجی 
میان  کشاکش  بیانگر  ترتیب  این  به  و  بوده  ناگهانی  یا 
اما  باشد.  آرامش  و  سکون  هیجان،  خروشان  امواج 
چنین کشاکشی در مهار کامل آهنگساز است. استادانی 
با  اثری  می توانستند  بتهوون  و  موتسارت  هایدن،  چون 
منطقی  و ساختاری  انسجام  از  را  متنوع  حالت های بس 

برخوردار سازند.

ریتم
انعطاف ریتم نیز عامل دیگری است که موسیقی کالسیک 
را متنوع می کند. اثر کالسیک از غنای الگوهای ریتمیک 
الگو های  باروک  قطعه  یک  آنکه  حال  است،  برخوردار 
آثار  می شوند.  تکرار  بارها  و  پیوسته  که  دارد  معدودی 

باروک دربردارنده حسی از پیوستگی و حرکت مداوم و بی وقفه هستند، 
چنان که شنونده پس از شنیدن چند میزاِن نخسِت آنها می تواند سرشت 
ریتمیِک سراسر موومان را به خوبی پیش بینی کند. اما سبک کالسیک، 
از  فراوان  گذرهایی  و  سنکوپ ها  غیرمنتظره،  سکوت های  دربردارنده 
نت های کشیده به نت های کوتاه است و دگرگونی یک الگوی ریتمیک به 

الگویی دیگر ممکن است ناگهانی یا تدریجی رخ دهد.
بافت

پایانی  دوره  موسیقی  پُلی فونیک  بافت  با  تقابل  در  کالسیک،  موسیقی 
موسیقی  در  همه،  این  با  دارد.  هوموفونیک  بافتی  اساس  در  باروک، 
قطعه های  در  است.  انعطاف پذیر  ریتم  اندازه  به  نیز  بافت  کالسیک، 
کالسیک، به  تدریج یا ناگهان از یک بافت به بافت دیگر گریز زده می شود. 
یک قطعه کالسیک می تواند با بافت هوموفونیک، که دارای یک ملودی و 
همراهِی ساده آن است، آغاز شود و سپس به بافت پیچیده تر پُلی فونیکی 
راه ببرد که شاخص آن دو ملودِی هم زمان یا تکه های ملودیکی هستند 

که میان سازهای گوناگون تقلید می شوند.

ملودی
ملودی های کالسیک از خوش آهنگ ترین و به یادماندنی ترین ملودی ها 
هستند. حتی تم های آثاری بسیار پیچیده نیز ممکن است رنگ و بویی 
از ملودی های عامیانه و مردم پسند داشته باشند و آهنگسازان کالسیک 
گاه حتی نغمه های عامیانه را نیز در آثارشان به  کار گرفته اند. )موتسارت 
 ،Ah, vous dirai-je, maman در واریاسیون هایش بر ترانه فرانسوِی
 ،Twinkle, Twinkle, Little Star که در میان انگلیسی زبانان با نام
شهرت دارد، چنین کاری را انجام داده است.( آهنگسازان کالسیک، خود 

اغلب تم هایی را به نگارش در می آورند که سرشتی مردم پسند داشت. 
ملودی های کالسیک اغلب کیفیتی متوازن و متقارن دارند، زیرا بیشتر از 
دو عبارت هم اندازه تشکیل شده اند. در این ملودی ها، عبارت دوم ممکن 
است آغازی مانند عبارت اول داشته باشد اما پایانی قاطع تر دارد. سرایش 
است  آسان  شوند،  نمایانده   a a’ طرح  با  می توانند  که  ملودی ها،  این 
 Mary چنین ملودی هایی را اغلب می توان در ترانه های کودکانه مانند(
Had a Little Lamb یافت(. از سوی دیگر، ملودی های باروک کمتر 

متقارن، پُرتزیین تر و از نظر سرایش دشوارترند.

دینامیک و پیانو
آنها  احساس،  »سایه-روشن« های  بیان  به   کالسیک  آهنگسازان  عالقه 
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کرشندو   – دینامیک  تدریجی  دگرگونی های  از  گسترده  استفاده  به  را 
)گذِر  پله ای  دینامیک  به  را  خود  دیگر  آنها  داد.  سوق  دی کرشندو-  و 
آنی به ضعیف( که ویژۀ موسیقی باروک بود محدود نمی کردند. کرشندو 
با  شنوندگان  گاه  بودند،  هیجان انگیز  بدعت هایی  دو  هر  و دی کرشندو، 

شنیدن آنها هیجان زده از جا می پریدند.
در دوره کالسیک، اشتیاق به تغییر های تدریجِی دینامیک سبب شد تا 
پیانو جایگزین کالوسن شود. پیانیست می تواند با تغییر فشار انگشت بر 
شستی، قوی تر یا مالیم تر بنوازد. گرچه پیانو حدود سال ۱۷۰۰ اختراع 
شده بود اما فقط از حدود ۱۷۷5 بود که به  تدریج جایگزین کالوسن شد. 
کم وبیش تمام آثار متعالی و در خور توجه هایدن، موتسارت و بتهوون 
برای ساز شستی دار، ویژه پیانو و نه برای کالوسن، کالویکورد، و اُرگ- 

ساز شستی دار باروک- به  نگارش درآمده اند.

ارکستر کالسیک
در دوره کالسیک ارکستری تازه تکامل یافت. ارکستر کالسیک، به  رغم 
ارکستر باروک که ساختار آن می توانست از قطعه ای به قطعه دیگر تغییر 
یابد، گروهی معّین و مقرر از نوازندگان داشت که شامل چهارگروه بود: 
زهی ها، بادی ها ی چوبی، بادی های برنجی و کوبه ای ها. در واپسین آثار 

موتسارت و هایدن، ارکستر می توانست دارای چنین سازهای باشد:
زهی ها: ویولن های اول، ویولن های دوم، ویوالها، ویولنسل ها، کنترباس ها

بادی های چوبی: ۲ فلوت، ۲ اُبوا، ۲ کالرینت، ۲ باسون
بادی های برنجی: ۲ هورن، ۲ ترومپت

کوبه ای ها: ۲ تیمپانی
توجه کنید که در این ساختار تازه ارکستر، سازهای بادی چوبی و بادی 
شده اند.  افزوده  برآن  کالرینت ها  و  رفته  به کار  جفت  به صورت  برنجی 
ترومبون نیز توسط هایدن و موتسارت در ارکستر به کار گرفته شد، اما 

استفاده از آن بیشتر در اپرا و موسیقی کلیسایی بود تا در 
آثار سازِی محض.

گروه  با  قیاس  در  کالسیک،  ارکستر  نوازندگان  شمار 
نوازندگان باروک، بیشتر بود اما از مکانی به مکان دیگر تغییر 
ارکستری   ،۱۷9۰ تا   ۱۷۶۱ از  هایدن  می یافت.  چشمگیر 
رهبری  داشت  نوازنده  پنج  و  بیست  فقط  که  را  خصوصی 
و هنگام کنسرت های  لندن  در  به سال ۱۷95  اما  می کرد، 

عمومی رهبر ارکستری بزرگ با شصت نوازنده بود.

آهنگساز، حامی و مخاطبشان در دوره 
کالسیک

بزرگ ترین  از  تن  –سه  بتهوون  و  موتسارت  هایدن، 
آهنگسازان جهان– در روزگاری به  کار پرداختند که دوران 
تحول های شدید سیاسی و اجتماعی بود، دورانی هفتادساله 
فرانسه،  انقالب  آشوب  دچار  که   ۱۸۲۰ تا   ۱۷5۰ ار 
جنگ های ناپلئون و انقالب امریکا بود. در این دوران، اقتدار 
به طبقه  و  و کلیسا سلب  اشرافیت  از  اقتصادی  و  سیاسی 
متوسط واگذار شد. تحول اجتماعی چنان شدت یافت که 
ناپلئون نه بنا به حِق موروثی، که تنها و فقط به  مدد نبوغ 
شعارهایی  شود.  فرانسه  امپراطور  توانست  خود  توانایی  و 
برادری!  برابری،  آزادی،  همچون  تازه،  و  »واژگون کننده« 
ورد زبان مردم بود. باورهای مستقر و مورد قبول، از جمله 

ایمان به وجود خدا، در بوته آزمونی دوباره گذاشته شد. 

ادامه دارد ... 
درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین
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سامه گل زاده

از  ارزشمند  عکاسی سیاه و سفید یک حوزه پر چالش و 
عکاسی هنرمندانه است. حتی کسانی که زیاد به عکاسی 
تمایلی نشان نمی دهند در مورد عکس های سیاه و سفید 
معطوف  آنها  به  بسیاری  توجه  و  داده اند  نظر  بسیاری 
را  امکان  این  عکاس  به  سفید  و  سیاه  عکاسی  داشته اند. 
می دهد تا یک سوژه آشنا را با کاراکتری کامال تازه نمایش 

دهد.
دشواری  کار  سفید  و  سیاه  به  رنگی  عکس  یک  تبدیل 
نیست، اما اگر می خواهید عکسی که ثبت می کنید به واقع 
تاثیر گذار باشد، باید بدانید از چه چیزی و چطور عکاسی 
کنید و چطور با استفاده از ابزارهای ویرایش عکس، از آن 

بیشترین نتیجه را به دست آورید.
نداشتند  چاره ای  عکاس ها  عکاسی،  ابتدایی  روزهای  در 
با   ۱93۶ سال  در  سفید. سپس  و  تصاویرسیاه  ثبت  مگر 
اختراع Kodachrome  توسط شرکت کداک، به دنیای 
تنها منجر  نه  این موضوع  اما  عکاسی رنگ بخشیده شد. 
به مرگ عکاسی سیاه و سفید نشد، بلکه آن را شکوفاتر 
کرد. عکاسی سیاه و سفید مدرن هنری ست که بسیاری از 

عکاس ها آن را خالص ترین شکل عکاسی می دانند.

چطور سیاه و سفید ببینیم؟
ثبت کنیم  بتوانیم عکس سیاه و سفید خوبی  آنکه  برای 
الزم است که ابتدا یاد بگیریم که دنیا را تک رنگ ببینیم. 
و  سیاه  عکاسی  برای  سوژه ها  همه  که  بدانیم  است  مهم 
سفید مناسب نیستند. بسیاری از عکس ها با رنگ مفهوم 
پیدا می کنند. مثال به پرتره ای که استیو مک کوری از دختر 
افغان ثبت کرد فکر کنید. رنگ ها بخشی از قدرت جذب 

آن عکس به شمار می رفتند.
برای آنکه بتوانید عکس سیاه و سفید بگیرید باید بتوانید 
از ورای رنگ ها تصاویر را ببینید و سعی کنید تا شکل ها، 
بافت و رنگ ها را در حالت سیاه و سفید برای خود بازسازی 

کنید. 

اما  دارد،  بستگی  زیادی  فاکتورهای  به  سفید  و  سیاه  عکس  موفقیت 
مهم ترین چیز این است که به دنبال سوژه اصلی باشید. سوژه ای که با 
بافت و تنالیته  پس زمینه،  اختالف سایه زیادی داشته باشد. سپس به 

توجه کنید که این عوامل به تصویر شما عمق می بخشند.
نکته مهمی که دارندگان دوربین های DSLR الزم است، رعایت کنند 
عکس های  برای  تنها  نکته  این  است.   RAW یا  خام  فرمت  با  عکاسی 
باید همیشه رعایت شود. مزیت آن  بلکه  سیاه و سفید صدق نمی کند، 
برای عکاسی سیاه و سفید این است که با تنظیم دوربین برای عکاسی 
 LCD مونوکروم، می توانید پس از عکاسی آن را بر روی صفحه نمایش
فایل  در  رنگ  به  مربوط  اطالعات  همه  حال  عین  در  و  ببینید  دوربین 

RAW ذخیره می شود.

بافت
به  یا چوب ورآمده  یا یک آهن زنگ زده و  دیوار یک ساختمان قدیمی 
دلیل رطوبت را در ن ظر بگیرید. به طور کلی هر چیز پیری بافت غنی دارد 

که برای عکاسی سیاه و سفید بسیار مناسب است.
به ساعات  مربوط  نور کم  قرار می گیرد.  نوری  تاثیر شرایط  تحت  بافت 
بافت  برجسته ترشدن  به  منجر  آفتاب،  غروب  و  طلوع  هنگام  طالیی 
می شود. نور لطیف یک روز ابری نیز می تواند برای بهتر نشان دادن بافت 

تکنیک عکاسی:
عکاسی سیاه و سفید

https://1001boom.com/author/saameh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kodachrome
http://1001boom.com/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg
http://1001boom.com/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg


خوب باشد اما به کمی ویرایش و زیاد کردن کنتراست نیاز خواهد داشت.
بدترین نور برای نشان دادن بافت، نور شدید نیمروزی است. یکنواختی 

این نور بافت را از نظر پنهان می کند.

کنتراست تنالیته
وقتی رنگ ها به سیاه و سفید تبدیل می شوند، در واقع سایه هایی از رنگ 
تیره رنگ،    رنگ های  و  هایالیت  روشن،  رنگ های  خاکستری می شوند. 
سایه تیره می شوند. تفاوت بین این سایه ها را کنتراست تنالیته می نامند.

بسیار  عکس هایشان  بهترکردن  برای  تنالیته  کنتراست  این  از  عکاسان 
بهره می برند.

شکل و فرم
شکل و فرم دو تا از عناصر مهم المان های بصری هستند. هر سوژه ای هر 
دو المان شکل و فرم را داراست. شکل نحوه دیده شدن سوژه در دو بعد 

است. مثال یک عکس ضدنور، نمونه ای از تعریف شکل در عکس است.
فرم نحوه نمایش سوژه در سه بعد است. عکس ها دارای دو بعد هستند و 
عکاس ها نیز مانند نقاش ها با چالش نمایش بعدهای سوژه هایشان در یک 

تصویر دو بعدی مواجه هستند.

به سمت سایه ها و خطوط تصویر  را  بیننده  عکس سیاه و سفید توجه 
تصویر  بعدی  سه  نمایش  در  می تواند  نور  از  استفاده  می کند.  معطوف 
و  متفاوت  سایه های  کنار،  از  یا  و  روبه رو  از  نور  شود.  واقع  موثر  شما 

اثرات مختلفی در تصویر ایجاد می کند.

نور
عکاسی همان طور که واژه فوتوگرافی نشان می دهد، نقاشی با نور است. 

کیفیت نور تعیین کننده کیفیت عکس است.
عکاسی سیاه و سفید به عکاس این آزادی را می دهد که در هر شرایط 
نوری که تمایل داشت عکاسی کند. هرچند که همان طور که پیشتر هم 
اشاره شد بهترین نور، زمانی است که خورشید در نقاط پایین آسمان قرار 
داشته باشد. اما با این وجود با عکاسی سیاه و سفید همچنان می توان در 
نور روز و یا در روزهای ابری که سخت ترین شرایط عکاسی رنگی هستند، 

عکس های خوبی ثبت کرد.

راز عکاسی خوب این است که از مناسب بودن نور با توجه به نوع عکاسی 
و  بناها  از  عکاسی  برای  نیمروزی  نور  کنید.  پیدا  اطمینان  که می کنید 
معماری خوب است و برای عکاسی پرتره اصال گزینه مناسبی به شمار 
نمی رود.  به همین ترتیب هوای ابری برای عکاسی پرتره خوب است و 

http://1001boom.com/163/%DB%B8-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1/


برای عکاسی از منظره، ایده آل محسوب نمی شود.
ترکیب بندی مناسب

در عکس های سیاه و سفید، ترکیب بندی، نقش بسیار مهمی در انتقال 
پیام عکس به بیننده ایفا می کند. حواستان به خطوط درون قاب تصویر 

که در هدایت چشم نقش مهمی ایفا می کنند، باشد.

سوژه های مناسب برای عکاسی سیاه و سفید

پرتره
سوژه  لباس های  بافت  و  صورت  و  چشم ها  به  توجه  تمام  رنگ،  بدون 
معطوف خواهد شد. عکس هایی که ته رنگ قرمز قهوه ای )Sepia( دارند 

در استودیوهای تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

افراد مسن و چروک ها و خط های کنار چشم و لب هایشان نیز سوژه بسیار 
خوبی برای عکاسی پرتره سیاه و سفید است.

منظره

عکاسی سیاه و سفید از منظره،  یک راه خوب برای نشان دادن شکل و 
فرم سوژه های موجود در تصویر است.

معماری
شهر های ما پر شده است از ساختمان ها و بناهایی که با معماری مدرن و 
از چوب و آهن ساخته شده اند. به شکل هایی که این ساختمان ها در برابر 

آسمان تشکیل می دهند توجه کنید.

سفر و عکاسی خیابانی
در  که  است  احساساتی  و  خاطره ها  سفر، ثبت  در  از عکاسی  هدف 
و  سیاه  عکس های  داشته اید.  دیدنی   محل های  از  بازدید  و  سفر  هنگام 
سفید مزیتی دارند که آنها را برای سفر مناسب می کند و آن در قید زمان 
نبودن آنهاست. مثال عکس زیر چند سال پیش در آرژانتین ثبت شده اما 

می توانست عکسی باشد که ۱۰۰ سال قبل گرفته شده باشد.

اجسام بی جان
روی  تاکید  بیشتر  و  ندارند  تحرک  و  جان  که  موجوداتی  ثبت  برای 
است. مناسب  بسیار  آنهاست،  نور  کیفیت  و  سوژه ها  فرم  و   شکل 

http://1001boom.com/4292/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://1001boom.com/287/%DB%B1%DB%B0-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9/
http://1001boom.com/wp-content/uploads/2015/09/11.jpg
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و  سیاه  عکاسی  برای  دوربین  تنظیمات  بهترین 
سفید

1. فرمت فایل
فقط  را  عکس  کیفیت  بهترین  شد،  اشاره  هم  پیشتر  که  طور  همان 
عکس  کنید.  عکاسی   RAW فرمت  با  که  می آورید  دست  به  هنگامی 
در خود   RAW با عکس  مقایسه  در  را  بیشتری  تنها جزییات  نه  خام 
نگه می دارد، بلکه برای ویرایش عکس مونوکروم هم قابلیت های بیشتری 

خواهد داشت.

2. حالت سیاه و سفید
امکان عکاسی   DSLR مانند دوربین های  اگر دوربین شما 
مونوکروم یا سیاه و سفید را دارد، حتما از آن بهره بگیرید. 
پیش نمایش LCD می تواند در ترکیب بندی و انتخاب محل 

مناسب سوژه ها و همچنین تنظیم نور مفید واقع شود.
توجه کنید که اگر با فرمت JPEG عکاسی می کنید، بهتر 
است تا دوربین را در حالت عکاسی سیاه و سفید قرار ندهید. 
زیرا کیفیت عکس شما کاهش یافته و قابلیت های کمتری 

برای ویرایش آن خواهید داشت.
3. تنظیمات ایزو

سیاه  عکاسی  در  باال  ایزوی  از  حاصل  نویز  تاثیر  متاسفانه 
حد  تا  که  است  بهتر  است.  مشهود  همچنان  نیز  سفید  و 

امکان ایزو را کم و در حدود ۱۰۰ یا ۲۰۰ نگه دارید.
4. وایت باالنس

سفید  و  سیاه  عکس های  روی  می تواند  رنگی  سایه های 
تاثیرات ناخوشایندی داشته باشد زیرا منجر به تغییر تنالیته 
رنگ خاکستری می شود. برای همین بسیار مهم است که از 
با  البته  پیدا کنید.  درست بودن تعادل رنگ سفید اطمینان 
عکاسی خام می توانید وایت باالنس را آن طور که باید تغییر 
دهید اما اگر با فرمت RAW عکاسی نمی کنید دقت به این 

نکته را فراموش نکنید.

https://1001boom.com/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

کانیان هک بودند؟ اش
اشکانیان سلسله ای بودند که توسط پارت ها و با بیرون راندن 
سال حکومت،   ۴۷۶ با  اشکانیان  آمدند.  به وجود  سلوکیان 
ایران داشتند. مهم ترین وقایع  طوالنی ترین حکومت را در 
سردار  سورنا  آن  در  که  بود  حران  جنگ  اشکانی  دوره 

اشکانی، کراسوس سردار رومی را شکست داد. 
)اشک  ارشک  از:  عبارتند  اشکانی  شاهان  از  بعضی  اسامی 
تیرداد یکم )اشک دوم(، فرهاد یکم )اشک پنجم(،  یکم(، 
فرهاد پنجم )اشک پانزدهم(، اردوان پنجم )اشک بیست و 

نهم و آخرین پادشاه اشکانی(. 

سلسله اشکانیان )پارت ها( )2۵۰ ق. م تا 
22۰ پ. م )4۷۰سال(

پارت در برگیرنده خراسان امروزی است و در کتیبه داریوش 
به طور  اینجا  در  می باشد.  ایران  ایاالت  از  یکی  )بیستون(، 
اتفاق های بزرگی  آنها  زمان  در  که  پادشاهانی  به  خالصه 

افتاده، اشاره می شود.
سومین گروه از اقوام آریایی که به ایران آمدند و در شرق 
مستقر شدند، پارتیان بودند. نژاد آنها آریایی، زبانشان ایرانی 
ایران شرقی بود. فرهنگ  و آیین شان مزدا پرستی رایج در 
اجتماعی آنان آمیزه ای از آداب و عقاید مذهبی و فرهنگ 
پهلوانی بود؛ که بر حسن سلوک، رفتار، شجاعت، مردانگی، 
جوانمردی و نیروی بدنی تاکید می ورزید. یکی از مهم ترین 
دالیل پیوستن شهرنشینان شرق کشور به پارتیان در قیام 
بر ضد حکومت سلوکی -جدا از پیوندهای خویشاوندی بین 
آنان- حسن سلوک آنها با مردم نواحی اطراف و ناخرسندی 
تبعیض  بر  تاکید  بود که  از شیوه حکومتی سلوکیان  آنان 

قومی و نژادی داشت.
چابک،  مردمانی  پارت ها  از  صحراگردی  و  چادرنشینی 
شجاع و پرتحرک ساخته بود؛ که در سوارکاری و تیراندازی 

ماهرانه در هنگام سواری نظیر نداشتند.
هر  داشت.  نام  پهلوان  قبیله  فرد  قوی ترین  و  شجاع ترین 
بر  عالوه  مشخصا  می شد،  نایل  مقام  این  به  که  شخصی 
قدرت بدنی ملزم به داشتن صفات و خصایل اخالقی نیکو 

نیز می بود. 
آنها در دست  از  به طور کلی اطالعات کمی  اشکانیان که 
می باشد؛ در سال۲5۰ ق. م توسط ارشک )اشک نخست( 
سلسله  این  در  )پادشاه(  اشک  نه  و  بیست  و  شد؛  پا  بر 

فرمانروایی کردند.
اشک و نخستین اندیشه استقالل

را  بیگانگان سلوکی  برابر  استقالل در  اندیشه  بار  نخستین 

پهلوانی پارتی به نام اشک جامه عمل پوشانید، در حالی که سلوکیان هفتاد 
سال از سلطنت بر ایران را پشت سرگذاشته بودند، قیام اشک، سلوکیان 
را به نشان دادن عکس العمل واداشت؛ و علی رغم تصور،   سپاه سلوکی با 
شکست مواجه شد و این اولین پیروزی رسمی پارتیان و متحدانشان در 
برابر قوم حکومتگر بود. پس از اشک برادر و جانشین وی تیرداد بر قدرت 
پارتیان و توسعه متصرفات افزود و بدین ترتیب پیشروی آنان از شرق به 
سمت غرب آغاز گردید؛ و روز به روز بر قدرت پارتیان و تثبیت حکومتشان 
افزوده  شد؛ و با اقدامات مهرداد، شاه دیگر پارتی، قلمرو پارتیان که به 
افتخار نام احیاگر استقالل ایران )ارشک یا اشک(، اشکانی خوانده شد، 
پیروزی های  و  موفقیت ها  رمز  مهم ترین  رسید.  وسیع ترین حد خود  به 
وی  سرشت  در  نهفته  انسانیت  و  شفقت  سایه  در  همگی  اول  مهرداد 
بود، آن چنان که محققان وی را از نظر بزرگ منشی، بلندنظری، متانت 
و نجابت اخالقی در دودمان اشکانی، همتای کوروش بزرگ در دودمان 
هخامنشی دانسته اند. نام اشک توسط همه شاهان اشکانی حفظ شد به 
طوری که فرعون توسط فرمانروایان مصر، قیصر یا سزار توسط رومیان 

کسری یا خسرو توسط ساسانیان به کار می رفت.
حکومت مهرداد دوران توسعه قلمرو و تثبیت قدرت

شکست  آن  دنبال  به  و  بابل  سپس  و  پارس  ایالم،  تسخیر  با  مهرداد 
پادشاه سلوکی و تصرف شهر سلوکیه، ایران را تا دورترین مرزهای غربی 
امتداد داد. )عنوان شاه شاهان( که اشک ششم یعنی مهرداد با اقتباس 
از شاهان هخامنشی برخود نهاده بود به دلیل اقداماتی که وی در زمان 
نیز  مرگش  از  پس  حتی  لقب  برازنده ترین  به عنوان  داد،  انجام  حیاتش 
گرداند.  اشکانی  خاندان  در  عنوان  این  فرد  به  منحصر  شایسته  را  وی 
وقتی که مهرداد در سنین پیری چشم از جهان فروبست، او را به مانند 
بنیانگذار واقعی سلسله پارت با تشریفات بسیار به خاک سپردند. پارت 
او را همچون قانونگذاری خردمند تجلیل کرد، چرا که او در تمام قلمرو 
وسیع خویش نزد هر قومی که رسم و بنیادی پسندیده یافت، آن را در 
سرزمین خویش رایج کرد. قلمرو او از بین النهرین و بابل تا سرزمین سغد 
و هند امتداد داشت؛ و اقوام بسیار با آداب و رسوم گوناگون در این قلمرو 

وسیع تحت حکم او می زیستند.
پس از مهرداد اول پدیدارشدن ناامنی که توسط برخی اقوام در شرق و 
نیز سکاها و کوشانیان به وجود آمده بود، در زمان چند اشک  دیگر ادامه 
یافت. تا سرانجام با روی کارآمدن اشک نهم که مهرداد دوم نام داشت، 
پایه های  وی  شد.  حاصل  هرج ومرج  بر  غلبه  در  قابل مالحظه ای  توفیق 
حکومت و ارکان داخلی آن را چنان مستحکم نمود که حتی پس از مرگ 
امپراتوری  پاره ای اختالفات داخلی  با وجود مدعیان سلطنت و  نیز  وی 
اشکانی از هم متالشی نشد؛ و قدرت خود را حفظ نمود. تدابیری که وی 
در زمینه داخلی و حکومتی اندیشید سبب شد، که محققان وی را یادآور 

داریوش بزرگ خوانده به وی لقب مهرداد کبیر دهند.
تا سیزدهم دوران درگیری و هرج ومرج  دوران حکومت اشک های دهم 
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داخلی بود. تا اینکه با روی کارآمدن اشک سیزدهم، آرد اول فصل تازه ای 
از روابط خارجی ایران با دولت های همسایه که مهم ترین آنها روم بود، 
آغاز گردید. در آن زمان ایران در شرق و روم در غرب دو قدرت بالمنازع 
بودند و هر دو در پی گسترش و توسعه قلمرو و بسط قدرت خویش؛ و 
همین مسئله گاه وبیگاه سبب ایجاد تعارضاتی از سوی طرفین به خاک 
یکدیگر می شد؛ ولی مشکل اصلی را رومیان آغاز کردند و بدین ترتیب 
سبب  و  باشد  داشته  را  سیاق  و  شکل  بهترین  می توانست  که  روابطی 
دو  پیشرفت  و  شکوفایی  به  نهایت  در  و  باشد  تمدن  و  فرهنگ  تبادل 
امپراتوری که دنیا را عماًل در ید قدرت خود داشتند، منجر شود. تبدیل 
پایان  تا  آن  از  پس  و  پارت  امپراتوری  پایان  تا  که  شد  جنگ هایی  به 
ادامه یافت. در واقع این جنگ ها به طور رسمی و جدی  امپراتوری روم 
از زمان سلطنت آرد )اشک سیزدهم( و به دلیل بلند پروازی های برخی 
سرداران )رومی( از جمله کراسوس آغاز شد؛ و مهم ترین انگیزه وی، عشق 
به طالهای سلوکیه و نفایس و خزاین ماد بود؛ ولی مهم ترین مساله را 
نیز نباید از نظر دور داشت و آن مسئله همدستی ایالت بزرگ ارمنستان 
با رومیان بود که اطاعت و تبعیت از ایران برایشان قابل تحمل نبود. آنان 
این  قوانین  در  نیز  مسئله  این  که  بودند؛  تمام وکمال  استقالل  خواهان 
مفهومی  اشکانیان،  یعنی  بودند  گرفته  قرار  آن  در  آنان  که  امپراتوری 
جز عصیان و سرکشی نداشت؛ بنابراین شاهان ارمنستان هر از چندگاه 
و  ایران  بین  منازعاتی  ایجاد  سبب  آنان  با  اتحاد  و  رومیان  تحریک  با 
روم می شدند. نوع حکومت اشکانیان نیز دست آنان را در این امر بازتر 
می کرد. اشکانیان از هنگامی که روی کار آمدند و تشکیل حکومت دادند، 
شیوه ملوک الطوایفی را به جای ایجاد یک حکومت مرکزی که همه در 
برخی  که  بدین شکل  دادند.  ترجیح  باشند  آن  نظارت همه جانبه  سایه 
ایالت ها نظیر پارس، آذربایجان و ارمنستان از استقالل داخلی برخوردار 
بودند؛ و در عوض انقیاد و تابعیت اشکانیان را می پذیرفتند و در هنگام 
جنگ نیز به منظور کمک به پادشاه و نشان دادن وفاداری و اتحاد با او 
سپاه خود را به سمت مرکز حکومت گسیل می داشتند. شاهان ارمنستان 
اشکانیان  قلمرو  از  تجزیه  و  استقالل  کسب  برای  موقعیت  این  از  نیز 

استفاده می نمودند.
شرح حال مختصری از برخی پادشاهان اشکانی

اشک اول )ارشک(: ارشک یکی از افراد خاندان آریایی و از تیره پارت ها 
)جانشینان  را  سلوکی ها  توانست  شجاعت  و  کاردانی  نشان  به  وی  بود. 
اسکندر مقدونی( از خاک ایران بیرون کند. بقیه شاهان به احترام مؤسس 

سلسله اشکانی نام خود را اشک گذاشتند. 
اشک نهم )مهرداد بزرگ(: وی قبایل وحشی را عقب نشاند و بخشی از 
سیستان وبلوچستان را نیز تحت فرمان خود درآورد و تا حدود هندوستان 
پیش رفت؛ و سپس به ارمنستان لشکر کشید؛ و آنجا را تصاحب کرد. 
از آن پس ایران و روم بر سر سرزمین های ارمنستان جنگ های فراوان 
پیروزی هایی  بزرگ در هندوستان  کردند. همان گونه که گفتیم مهرداد 
را به دست آورد و حتی تا کوه های هیماالیا پیش رفت. این موضوع از 
سکه هایی که به تازگی در آن نواحی پیدا شده است ثابت گردیده، مهرداد 

بزرگ پس از ۴۸ سال پادشاهی در سال ۷۶ ق. م درگذشت. 
اشک چهاردهم )فرهاد چهارم(: در سال 3۷ق. م بر اورنگ شاهنشاهی 
نشست. وی جنگ هایی با رومیان داشت و آنان را چنان شکست داد که 
تا صد سال توان مقابله و حمله به ایرانیان را در خود ندیدند. وی پرچم 
رومیان را از آنان گرفته بود و پس از چند سال به آنان بازگرداند؛ که این 

از  یکی  و  ایتالیا شد؛  مردم  بسیار  باعث خوشحالی  مسئله 
شاعران آن دوره )هوراس( این رویداد را که برای آنان بسیار 

مهم بود به نظم درآورد.  
در  چهاردهم،  اشک  فرزند  پنجم(:  پانزدهم )فرهاد  اشک 

زمان او بود که عیسی مسیح متولد شد. 
جنگ هایی  اردوان  پنجم(:  )اردوان  نهم  و  بیست  اشک 
گورستان های  جنگ  این  در  رومیان  داشت.  رومیان  با 
را  آنان  استخوان های  و  کردند  ویران  را  اشکانی  پادشاهان 
درآوردند. این کار موجب خشم دربار ایران شد؛ و شرایطی 
را برای صلح قرار داد که رومیان نپذیرفتند و جنگی سخت 
در گرفت و ایرانیان پیروز شدند. لکن جنگ های پی درپی 
ادامه یافت تا اینکه هر دو سو خسته شدند. در آن هنگام 
قیصر روم شرایط صلح را پذیرفت؛ و حاضر شد 5۰ میلیون 

دینار رومی به ایران به عنوان خسارت بپردازد. 
دولت  علیه  بابک  پسر  اردشیر  که  بود  اردوان  زمان  در 
رود  کنار  در  را  اردوان  سرانجام  و  پاخاست؛  به  اشکانی 
جراحی شکست داد. پس از چند سال اردشیر بابکان همه 
 ۴۷۰ از  پس  اشکانی  دولت  بدین ترتیب  و  گرفت  را  ایران 

سال فرمانروایی سقوط کرد. 
اما  نوشته اند.  مختلفی  شهرهای  را  اشکانیان  پایتخت های 
شهرهای تیسفون و صددروازه )دامغان کنونی( معروف ترین 

آنهاست. 
روش حکومتی پارت ها به گونه ای بود که مجلس مهستان، 
شاه را از نسل ارشک تعیین می کرد. این مجلس خود از دو 
بود. ۱:مجلس شاهزادگان ۲: مجلس  انجمن تشکیل شده 

بزرگان و روحانیون. 
کشتن  و  می کردند  رفتار  مهربانی  به  اسیران  با  اشکانیان 
نبودند. جنگ و شکار  پیمان شکن  روا نمی داشتند.  را  آنها 
را دوست داشتند. از آنجایی که به دین زرتشت دلبسته و 
پایبند بودند دروغ گفتن را گناه شمرده،  دشمن سرسخت 

سحر و جادو بودند. 

هنر اشکانی
ویژگی های بازر هنر اشکانی عبارتند از

روبرو نگری.
بار روحی مذهبی.

استفاده از خطوط مستقیم موازی.
صراحت در نقاشی. 

در اغلب آثار هنری این دوره، هدف، انتقال یک گزارش یا 
خبر به بیننده است. در این دوره، هنر به جای توجه داشتن 
توجه  اثر  مذهبی  و  روحانی  به جنبه  بدن،  زیبایی های  به 
دارد و این باعث شده هنر دوره اشکانی سرد و بی حرکت 
به  هستند،  مشخصی  مرزهای  دارای  طرح ها  بیشتر  باشد. 
این شکل که هنرمند مرزهای عناصر و اندام های خلق شده 

را بسیار واضح می کشد.
در سده های پیش از میالد دوره اشکانی، هنر آمیخته ای از 
این  از  بود.  یونانی  معاصر  و سبک  سبک های کهن شرقی 
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آمیزش، در سده اول میالدی هنر اشکانی زاده شد و با آغاز سده سوم 
میالدی، هنر سلطنتی رو به انحطاط رفت و هر یک از مناطق امپراتوری، 

سبک هنری خویش را پیش گرفتند.
سنگ نگاره  است.  آنان  سنگ نگاره های  اشکانی،  هنر  مظهر  بهترین 
از  بسیاری  و  نبوده  شاهان  مخصوص  پدیده ای  ساسانی،  دوره  برخالف 

سنگ نگاره های دوره اشکانی متعلق به حکمرانان محلی هستند.
معماری

اردوگاه های اشکانی بود که بر گرد  از  معماری اشکانی نخست برگرفته 
دایره ای، ساختمان ها را بنا می کردند و در تزیینات از هنر یونانی استفاده 
می کردند، ولی در همان آغاز، هنر سنتی ایرانی را جایگزین هنر یونانی 
کردند. بناهایی با حیاط های چهارگوش مرکزی با ایوان های چهار طرف 
آن مشخصه معماری اشکانی شد. آنها به نمای ساختمان بسیار اهمیت 
دادند و برای آن از ترکیب نقاشی و گچکاری استفاده می کردند و از تاق 
گهواره ای، قوس و رگچین با سنگ و قلوه، برجسته کاری تزیینی و گاهی 
ستون های داخلی استفاده می کردند. نمای ساختما ن ها توسط گچکاری 
تزیین می شدند. در این شیوه ابتدا گچ به دیوار یا سقف مالیده می شد و 

سپس آن را شکل می دادند.

مهرسازی
بیشتر طرح های  بودند.  دارای طرح های مختلفی  اشکانی  مهرهای دوره 
مهرها دارای عقرب و عقاب هستند. مهرها دارای نقوش ساده هندسی یا 

طرح های اسطوره ای بودند.

شیشه گری
شیشه گری در دوره اشکانی رونق داشته است. در این دوره از دو شیوه 
دمیدن درون قالب، برای تولید شیشه ضخیم و دمیدن آزاد، برای تولید 
شیشه نازک استفاده می کردند. نقوش روی شیشه به سه روش تراش، 
استامپ یا افزودن پدید می آمدند. یکی از مراکز تولید شیشه، سوریه بود.

ریتون
یا  ریتون  دانست.  اشکانی  از شاخص های هنر  یکی  را می توان  ریتون ها 
تکوک، ظرفی است که قسمتی از آن به شکل حیوان طراحی شده باشد. 
غیره  و  سفال  چوب،  فیل،  عاج  فلز،  مانند  مختلف  اجناس  از  ریتون ها 

ساخته می شدند و روی آنها دارای طرح های اسطوره ای بود.

سفال
دوره   9 به  جغرافیایی  منطقه  اساس  بر  می توان  را  اشکانی  دوره  سفال 
تقسیم کرد که عبارتند از: منطقه جنوب غرب، منطقه غرب ایران، منطقه 
آذربایجان، شمال ایران، شرق ایران، جنوب شرق و جنوب ایران. سفال 
هر منطقه خصوصیات ظاهری و فنی خود را دارد. سنت های محلی در 
ساخت سفال نقش اصلی را داشتند. در ابتدا سفال ها ساده بودند و پس 
لعابدار  با ظهور سفال  از آن سفال های نقش دار بیشتری تولید شدند و 

در سده دوم پیش از میالد، به مرور نقوش، جای خود را به لعاب دادند.

نقاشی
از نقاشی در این زمان در طراحی نمای خانه استفاده می شد به این نحو 
مراسم  نبرد،  و  شکار  مانند  طرح هایی  با  را  خانه ها  نمای  نگارگران،  که 

مذهبی و عبور بزرگ زادگان نقاشی می کردند.
آلیاژ و فلزکاری

از:  بودند  عبارت  فلزی  تولیدات  داشت.  رواج  اشکانی  دوره  در  فلزکاری 
فلزی،  ظروف  دستبند،  و  سنجاق  مانند  تدفینی  فلزی  آثار  جنگ افزار، 

مجسمه های فلزی و سکه.
طال، جواهرات و تزیینات

استفاده از جواهر تزیینی همیشه مورد توجه بشر بود. استفاده گسترده 
یادگار  به  از روی مجسمه های  را می توان  اشکانی  از جواهرات در دوره 
مانده از این دوره شناخت. ظاهرا مردان و زنان در استفاده از جواهرات 
افراط می کردند. این اجناس از ترکیب طال و سنگ های قیمتی ساخته 

می شدند.
مجسمه

مجسمه ها در دوره اشکانیان بدون حرکت و ساکن بودند و احتماال از آنها 
در تزیین معماری استفاده می کردند. در این دوره از پیکرک های کوچک 
می شد،  نیزساخته  بانوان  مجسمه  و  فلزی  بزرگ  مجسمه  تا  استخوانی 
در حالی که پیش از این تنها مردان در مجسمه ها نمود پیدا می کردند. 
افراد عادی نیز از خود مجسمه می ساختند،  همچنین در دوره اشکانی 
یا  شاهان  مجسمه  تنها  ایران  در  آن  از  پیش  دوره های  در  آنکه  حال 

صحنه های اسطوره ای ساخته می شد.
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برنامه درسی و رشته ها
از طریق  از استانداردهای شناخته شده موسیقی را برای موفقیت شما  برنامه آمادگی برای اخذ مدرک رویال کنسرواتواری، مجموعه ای 
دوره های متوالی از سطوح ابتدایی تا پیشرفته فراهم می نماید. این برنامه برای بهترین ها الهام بخش است که از طریق امتحانات دانشجویی 

می توانند موفقیت خود را پیگیری کرده و جشن بگیرند. این برنامه همچنین معلمان را با منابع با کیفیت و نوآورانه پشتیبانی می کند.
برنامه درسی جامع موسیقی شامل:

رپرتواری
 • هر سطح شامل انتخاب گسترده ای از قطعات است که نشان دهنده انواع سبک ها و دوره ها می باشد.

 • انتخاب سطوح رپرتوار بر اساس میزان دشواری تعیین شده است.
 • بازنگری های دوره ای رپرتوار، انتخاب برنامه ها و سطوح را همچنان نوآورانه و خالقانه نگه  می دارد.   

معلمان و دانش آموزان می توانند قطعات محبوبشان را با انتخاب معلم یا خود نیز در برنامه داشته باشند.  
تکنیک

هر سطح از تکنیک برای پشتیبانی و حمایت نیازهای رپرتوار برای آن سطح طراحی شده است. 
تکنیک شامل میزان ها، آکوردها، آرپیجی ها،  الگوها و اتودها می باشد.

نوازندگی
نوازندگی از طریق یک رویکرد متفکرانه و سازگار با توسعه مهارت های خواندنی و شنیداری توسعه یافته است.

مهارت های نوازندگی در ارتباط با اهداف و الزامات رپرتوار توسعه یافته است.
مهارت های نوازندگی، دانش آموزان را با پایه ای اساسی و محکم برای اکتشافات موسیقی خالقانه به طور مستقل آماده می نماید.

ادبیات موسیقیایی
موضوعات آکادمیک برنامه مدرک RCM، دانش آموزان را در دستیابی به دانش ضروری تاریخی و تئوری ادبیات موسیقی پشتیبانی می کند.
سطوح تئوری و سطوح عملی )اجرایی( با یکدیگر مرتبط هستند و مفاهیم موجود در رپرتوار،  تکنیک و مطالعات موسیقی را نیرو می بخشند.

امتحانات هارمونی و نوازندگی، برای دانش آموزان این امکان را فراهم می نماید تا مهارت های خود را در بداهه نوازی و کمپوزیسیون توسعه 
دهند.    

موارد امتحانی
امتحانات عملی

دانش آموزان در این امتحانات بر روی اجرای رپرتوار،  مطالعه و تکنیک آزموده می شوند. نیازهای گوش موسیقی و نت خوانی به توسعه و 
تقویت مهارت های موسیقی کمک می کند. 

آزمون های عملی در سازهایی که در ادامه می آیند ارائه می شوند:
آکاردئون/ باسون/ چلو/ کالرینت/ دابل باس/ اوفونیوم/ فلوت/ گیتار/ هارپ/ هارپسیکورد/ اوبو/ ارگان/ کوبه ای/ پیانو/ ریکوردر/ ساکسیفون/ 

هنر سخنرانی و نمایشنامه/ ترومبون/ ترومپت/ توباخ/ ویوال/ ویلن/ آواز
آزمون های تئوری

آزمون های تئوری که برای تکمیل مطالعات عملی طراحی شده است، در سطح 5 عملی شروع می شوند و برای کالس های رسمی نوشته 
شده است.

کلیه حقوق ترجمه سری مطالب RCM متعلق به آکادمی ِرمی و ماهنامه ِرمی می باشد. 
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آموز

صورت های فلکی 
 )قسمت پایانی(

صورت فلکی ذات الکرسی

صورت  یک   نام  ملکه،  یا   ) Cassiopeia ( ذات الکرسی 
و  است  آسمان  شمالی  نیمکره  در  مشهور  فلکی 
یا   W به شکل  زیبا  و  از ستارگان درخشان  مجموعه ای 
زمان  دارد.  راه شیری جا  روشن  در بخش  است که   M
رسیدن به نصف النهار ۲9 آبان و مساحتش 59۸ درجه 
آن  در  واقع  فلکی  صورت  و  ذات الکرسی  می باشد.  مربع 
یعنی قیقاووس هر دو والدین شاهزاده آندرومدا محسوب 

می شوند.

ستاره ها
آلفای این صورت فلکی یعنی صدر ذات الکرسی ) در عربی 
به  نام حیوان چهار پا ( یک ستاره تقریبا متغیر است. طیف 
آن از نوع K0 II III قدرش ۲٫۲ و تا زمین ۱۲۰ سال 
زبان  ) در   Cih یا  ذات الکرسی  گامای  دارد.  فاصله  نوری 
در  غول،  خرده  ستاره  یک  که  می باشد(  تازیانه  چینی 
فاصله ۷3۰ سال نوری از زمین می باشد. قدر آن از ۱٫۶ 
تا 3 بدون امکان پیش بینی ، تغییر می کند. ستاره اتا که 
گاهی Achird نامیده می شود، در کنار خط واصل بین 
قرار  ذات الکرسی  گامای  و   )α Cas ( ذات الکرسی  صدر 
فاصله  به  و  قدرش 3٫۴   ،Go V  نوع از  آن  دارد. طیف 
۱9 سال نوری است. اتای )η( این صورت فلکی ستاره ای 

جفتی و جذاب از نوع K با همدمی با قدر هفتم است.

اجرام عمقی آسمان
دوربین  با  قابل مشاهده  سحابی  و  خوشه  تعدادی  فلکی  صورت  این  در 
دوچشمی یا تلسکوپ وجود دارد. M52 یک نمونه خوب از خوشه های 
باز شامل بیش از ۱۰۰ ستاره است که درخشان ترین آنها در حدود قدر 
هفتم در سطحی به درازای ۱۲ دقیقه قوسی قرار دارد. M103 خوشه باز 
و کوچک تر با تعدادی ستارگان کمتر می باشد . همچنین سحابی قلب هم 

در این صورت فلکی قرار دارد.

در افسانه ها
افسانه  حتم  طور  به   آسمان  ستارگان  افسانه های  زیباترین  از  یکی 
اتیوپی  پادشاه  “کفوس”  است .  ) آندرومدا (  امراه المسلسله  و  ذات الکرسی 
و همسر خودپسندش “کاسیوپیا ” ، دختر بسیار زیبایی به نام “آندرومدا ” 
داشتند. روزی ملکه خدایان را از خود رنجاند و آنها را آزرده خاطر کرد ، به 
این  ترتیب که ادعا کرد ، دخترش زیباتر از نرایدین دختر نرویس خداوند 
دریاها است. آنها نزد “پوزیدون ” حکمران دریاها ، که ما امروزه اغلب او 
از  پوزایدون  را مطرح کردند .  ادعای خود  و  نپتون می نامیم ، شکایت  را 
اتیوپی  به  را  ترسناکی  دریایی  هیوالی  و  شد  بسیار خشمگین  امر  این 
فرستاد، که امروزه به شکل صورت فلکی نهنگ در آسمان قرار دارد. این 
هیوالی وحشتناک از دهانش آتش می بارید تمام آن سرزمین را ویران 
کرد. مردم که از این امر مایوس و ناامید شده بودند باالخره به پادشاه 

خود روی کردند.
“کفوس ” از غیبگویان راه چاره خواست و آنها راه حل وحشتناکی را به 
او گفتند. او دریافت که هیوالی بی رحم تنها در صورتی از سرزمین او 
دست خواهد برداشت که او یگانه دخترش “آندرومدا ” را به هیوال تحویل 
هر  دریایی  هیوالی  ولی  انداخت ،  تاخیر  به  را  کار  این  ابتدا  شاه  دهد. 
روز خشمگین تر می شد و سرزمین او را بدتر ویران می کرد. باالخره شاه 
دستور داد شاهزاده خانم را در غل و زنجیر کنند و بر صخره ای در دریا 

محکم ببندند.
هیوالی دریایی به  زودی پدیدار شد و می خواست “آندرومدا ” را در چنبره 
بگیرد، ولی درست در همان لحظه “برساوش” ) پسر زئوس ( پهلوان ، که 
او نیز به شکل صورت فلکی در آسمان قرار دارد، از راه رسید. برساوش ، 
که صندلی های بالداری در پا داشت و می توانست با آنها پرواز کند ، دختر 
هیوال  به  بی درنگ  او  دید.  می کشید ،  فریاد  کمک  برای  که  را  بیچاره 
حمله ور شد ، اما نتوانست با شمشیر خود بر هیوال غلبه کند. خوشبختانه 
او در ماجرای دیگری ، سر “گورگون ” را به دست آورده بود ، سری که هر 
موجودی به آن نگاه می کرد، بالفاصله تبدیل به سنگ می شد. او این سر 



را در برابر صورت هیوال گرفت ، به نحوی که هیوالی دریایی در یک چشم 
برهم زدن به سنگ تبدیل شد. برساوش ، شاهزاده خانم را که بعدها همسر 
او شد ، نجات داد. بر ساوش ، سر گورگون را از بدن “مدوز ” یکی از سه 
خواهر خدایان افسانه ای یونانی “گوگون ها ” جدا کرده بود. مدوز زیبایی 
خیره کننده و گیسوان جذابی داشت. “آتنا ” “دختر زئوس ” رب النوع هنر 
و دانش و صنعت که از او رنجیده بود ، گیسوان او را تبدیل به مار کرد و بر 
دیدگانش نیرویی داد که به هر کس می نگریست سنگ می شد . “پرسه ” 
یا برساوش پسر زئوس سر او را با خود در جنگ ها و لشکرهایش همراه 
که  ترسناکی  هیوالی  می کرد ،  تبدیل  سنگ  به  را  دشمنانش  و  می برد 

“پگاسوس ” ، اسب بالدار، از پهلوی او به  وجود آمده بود.

صورت فلکی دلو

صورت فلکی دلو ) Aquarius ( یکی از صور فلکی دایره البروج، می باشد 
شناخته  گوناگون  نام های  تحت  و  دارد  آسمان  در  باستانی  شکلی  که 
می شود. زمان رسیدنش به نصف النهار ۱۸ مهر و مساحتش 9۸۰ درجه 

مربع می باشد.
این صورت فلکی نمایشگر مرد یا پسری است که از کوزه ای آب می ریزد 
شناخته  گوناگون  نام های  تحت  و  آسمان  در  باستانی  است  شکلی  که 
می شود. در بسیاری از اسطوره ها و افسانه ها، از جمله اسطوره سومری، 
کتاب  داستان سیل  از  پیش  و طوفانی جهانی،  گویای سیل  این چهره 

مقدس بوده است.

ستاره ها
ستاره آلفای این صورت فلکی به  نام سعدالملک )به معنای عربی سلطان 
سعادتمند( نامیده شده و دقیقا بر روی استوای سماوی قرار می گیرد. این 
ستاره قدر سوم، درخشان ترین ستاره از این صورت فلکی کم فروغ است. 

نوع طیف آن G2 Ib و در فاصله ۶۸۰ سال نوری از ما قرار دارد.
اجرام عمقی آسمان

درجه ای  در چند   ۷ قدر  با   M2 به نام  توجه  قابل  یک خوشه ستاره ای 
شمال ستاره بتا، در این صورت فلکی وجود دارد. در همان نزدیکی دو 
سحابی سیاره ای مستقرند. سحابی بزرگ تر به شماره NGC7293، که 
دلتای  به  نام سحابی حلزونی معروف است در جنوب غربی ستاره ساق 
دلو قرار دارد. سحابی NGC7009 از قدر هشتم که به لحاظ ظاهرش 
به  نام سحابی زحل معروف شده، در جنوب شرقی ستاره سعد بالع قرار 

گرفته است.

در افسانه
دلو یکی از قدیمی ترین صورت های فلکی است . برابر افسانه ها ، او در بابل 
قدیم بر منطقه وسیعی از آسمان که آن  را “دریا ” می خواندند فرمانروایی 
می کرد . در این منطقه از آسمان، بسیاری از صورت های فلکی که با آب 
حوت  قبیل  از  می شوند  داده  ارتباط  آدمیان  ما  برای  حیاتی،  ماده  این 
جنوبی ، دلفین ، مارآبی ، جدی ، قیطس ) cetus ( و رودخانه یا اریدانوس 
زیست  تمام  سرچشمه  را  فلکی  صورت های  این  مردم  هستند .  جمع 
می پندارند ، که خورشید در دوران نزول باران از میان آنها عبور می کند . 
تاریخ خود  باستانی گزارش هایی درباره طوفان نوح در  اقوام  از  بسیاری 
مجازات  طوفان ،  این  که  بودند  باور  این  بر  نیز  باستان  یونانیان  دارند ، 
خدایان برای بشریت گناهکار و فاسد بوده است . بنابر افسانه های یونان ، 
زوج  این  بردند .  به  در  سالم  جان  طبیعی  بالی  این  از  انسان  دو  تنها 
نیز  آنها  نام داشتند.   ) pyrrha (” پیورها“ و   ) deucalion (” دویکالیون“
از کشتی خود را نجات دادند و چون طوفان فرو  با استفاده  مانند نوح 
نشست و آب ها فروکش کردند ، آنها در برابر خود زمین را ویران و خالی 
از انسان یافتند . آنها برای اینکه دوباره زمین را مسکونی کنند ، از سوی 
زئوس ماموریت یافتند که سنگ هایی را از پشت خود پرتاب کنند ، که 
می گویند  می خواستند .  بر  زمین  از  جدید  انسان هایی  سنگ ها  این  از 
تبدیل  “دلو ”  فلکی  به صورت  خدایان  سوی  از  “دویکالیون ”  آن  از  پس 
شد . در بسیاری از نقشه های ستارگان آسمان “دلو ” به  صورت “گانیمد ” 
) ganymed ( جوان نشان داده  می شود ، که می بایست به عنوان ساقی 
خداوندان المپ انجام وظیفه می کرد و به این لحاظ سبویی در دستان 

خود نگاه می دارد.

صورت فلکی “دلفین”

فلکی  کوچک ترین صورت های  از   ) Delphinus ( دلفین  فلکی  صورت 
آسمان است که به لحاظ شکل مشخص آن ، از دیر زمان مورد شناسایی 
قرار گرفته است. زمان رسیدنش به نصف النهار ۲۴ شهریور و مساحتش 

۱۸9 درجه مربع می باشد.
به  عنوان دوست و نجات دهنده  در اساطیر خیلی کهن حیوانات ، دلفین 

http://en.wikipedia.org/wiki/Messier_2
http://en.wikipedia.org/wiki/NGC7293


https://bigbangpage.com/astronomy/

خدایان و انسان ها معرفی شده است. برای یافتن صورت فلکی دلفین در 
آسمان ، می توان ابتدا ستاره آلفای دجاجه )دنب( را پیدا کرد و سپس در 
3۰ درجه ای جنوب آن و بین ستاره های آلفای عقاب )طایر( و چهارگوش 
کمانی شکل  بدن  می توان  تأمل  با کمی  یافت.  را  آن  بالدار  اسب  بزرگ 
دلفین را با بخش بادبادکی ریز و همچنین دم آن  را به  سادگی تشخیص 

داد.

ستاره ها
از ستاره آلفا به  نام ذنب الدلفین و بتا به اسم ثانی الدلفین در کاتالوگ منتشره 
نام   )Palermo Observatory( در سال ۱۸۱۴ در رصدخانه پالرمو
برده شده است. طیف ستاره آلفا از نوع B9 V ، قدر 3٫۸ و به فاصله ۱۷۰ 
سال نوری از ما قرار گرفته است. ستاره بتا دارای طیف  F5 III، قدر 3٫۸ 

و فاصله ۱۱۰ سال نوری می باشد.

اجرام عمقی آسمان
NGC6934 یک خوشه کروی با قدر 9 در پهنه ای به قطر ۱٫5 دقیقه 

قوسی و فاصله 5۴۰۰۰ سال نوری است.

)  Aquila( صورت فلکی عقاب

صورت فلکی عقاب را در جهان غرب از ۱۲۰۰ سال قبل از میالد به عنوان 
قرار گرفته و  تابستانه  راه شیری  امتداد  در  پرنده می شناختند که  یک 
با تلسکوپ زاویه باز  منطقه ای بسیار غنی جهت مطالعات ستاره شناسی 
است. زمان رسیدنش به نصف النهار ۸ شهریور و مساحتش ۶5۲ درجه 

مربع می باشد.
ستاره آلفای عقاب از جمله ستارگان درخشان آسمان است و در وسط 
مثلث  جزء  ستاره  این  قرارگرفته،  عقاب  بال  تشکیل دهنده  ستاره  سه 
تابستانی است. دو راس دیگر این مثلث ستاره های دنب و کرکس نشسته 
هستند. نوع طیف آلفای عقاب IV-V A۷ قدرش ۰٫۸ و فاصله آن تا 

زمین ۱۷ سال نوری است.

اجرام عمقی آسمان
NGC6709 یک خوشه باز با قدر ۸ شامل حدود ۴۰ ستاره  است که در 
چند درجه ای جنوب  غربی ستاره زتای عقاب در فاصله 3۱۰۰ سال نوری 

از زمین قرارگرفته  است. برای مشاهده آن نیاز به تلسکوپ کوچک است.

در افسانه
با بال های پهن و گردنی کوتاه شباهت  صورت فلکی عقاب به پرنده ای 
دارد. قدما شمایل یک عقاب را در آن دیده بودند. آکیال، پرنده محبوب 
پرندگان  همه  خدایان  که  آمده است  یونانی  افسانه های  در  بود.  زئوس 
داده اند  جای  آسمان  میان  در  را   … توکان،  کالغ،  قو،  مثل:  آسمانی 
اما عقاب خود بر آسمان ها پرواز می کرد. بر طبق اسطوره های کالسیک 
یونانی، او عقابی بود که صاعقه های زئوس را حمل می کرد و زئوس، بزرگ 
ایزدان، او را مامور کرد تا گانیمد را برای او به کوه المپ بیاورد. گانیمد از 
قهرمانان متعلق به سرزمین تروا ناحیه ای باستانی در شمال غربی آنتالیا 
بود . این شاهزاده زیبای تراوایی آنتالیایی پسر تروس بود. زئوس، بزرگ 
ایزدان، عاشق او شد و این عشق آغاز لواط در اساطیر به شمار می آمد. او 
به عقاب ماموریت داد تا گانیمد را از کوهی که معروف به کوه ایزدان واقع 
در مکانی به  نام فریجیا که بخشی از ترکیه امروز است بود بدزدد و به نزد 
او در کوه المپ بیاورد، تا وی را ساقی ایزدان گرداند. این توضیحی است 
بر اینکه چرا نام بزرگ ترین ماه سیاره ژوپیتر سیاره مشتری – گانیمد 
این صورت فلکی،  به زئوس، ژوپیتر می گویند.( در روم  ) رومی ها  است. 
با  نباید  اما  می کرد،  پرواز  روم  به سمت  که  بود  کرکسی شناخته شده 
رومی  – چنگ  شلیاق  فلکی  برای صورت  رومی  نام  که  آهنگ کرکس 

است اشتباه گرفته شود.





 

26
ReMi 

Journal 

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

آموز

جشن کریسمس
 آداب و رسوم و تاریخچه

تاریخچه جشن کریسمس
داستان های  با  کریسمس  جشن  به وجود آمدن  تاریخ 
تمیزدادن  موضوع  همین  که  آمیخته  هم  در  گوناگونی 
از یکدیگر دشوار می کند. کهن ترین  افسانه را  حقیقت و 
تاریخی که در این رابطه وجود دارد به سال 33۶ میالدی 
و دوران پادشاهی رومی ها باز می گردد؛ بیشتر پژوهشگران 
است  راستای جشنی  در  عقیده اند که کریسمس  این  بر 
ایزدی  میترا،  می شد.  برگزار  میترا  برای بزرگداشت  که 
باستانی بود که با لقب خداوندگار خورشید هم از او یاد 
اعتقاد  ایزد  این  به  رومی ها  و  باستان  ایرانیان  می شود. 
داشتند و همه ساله زادروز میترا را در تاریخ ۲5 دسامبر 
به  مربوط  مناسک  که  می شود  گفته  می داشتند.  گرامی 
جشن میترا تا اوایل ژانویه و آغاز سال نو ادامه می یافت. 
نسخه  کریسمس  که  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به 

مسیحی شده همین جشن باستانی است.
از سال ۱۶۶۰ میالدی  این جشن  آنجایی که می دانیم  تا 
به عنوان یک تعطیلی رسمی در تقویم به ثبت رسید. چارلز 
 Charles John Huffam( دیکنز  هوفام  جان 
کریسمس  انگلیسی،  معروف  رمان نویس   )Dickens
و  هدیه دادن  دین،  خانواده،  به  پرداختن  برای  زمانی  را 

بخشش و صلح اجتماعی بیان کرده است.
از ذکر همه  تاریخچه طوالنی جشن کریسمس  به دلیل 
داستان ها و روایت های آن صرف نظر می کنیم؛ اما در ادامه 
نگاهی کلی داریم به چهره و آداب این جشن در قرن های 

مختلف.
کریسمس در قرون وسطی

زیادی  حدود  تا  کریسمس  جشن  وسطی  قرون  در 
از  یکی  بود. خاج شویان  جشن خاج شویان  تحت تاثیر 
مهم ترین تاریخ های مذهبی مسیحیان است که آن را در 
تغییر شکل خداوند  مناسبت  به  )۱۷ دی(  ژانویه   ۶ روز 
برخی  می گرفتند.  جشن  عیسی  حضرت  به  او  تبدیل  و 
گسترش یافته جشن  کریسمس  که  معتقدند  هم  دیگر 
سنت مارتین بوده است، مراسم سنت مارتین چیزی شبیه 
و حوا  آدم  نام  نگه داشتن  زنده  برای  که  بود  هالووین  به 
بسیار  روایت های  مارتین  سنت  درباره  البته  می شد  برپا 

متعددی وجود دارد.
سال ۸55  از  که  هستند  آن  از  حاکی  تاریخی  اسناد 

میالدی، کریسمس کمی برجسته شد و در حقیقت به وجود آمد و این 
موضوع هم مدیون حمایت های ادموند )همان ادموند آنگلیای شرقی( بود، 
از تالش های  آنِگلیایی به حساب می آمد. پس  برجسته  اسقف های  از  او 
بود  انگلستان  اول که حاکم وقت  ویلیام  پادشاه  ادموند، در سال ۱۰۶۶ 

کریسمس را گسترش داد.
گفته می شود که بعدها شارلمانی امپراتور معروف روم نیز از کریسمس 
انگلستان  حاکم  دوم،  ریچارد  سال ۱3۷۷ پادشاه  در  کرد.  حمایت 
 ۲۸ مراسم  این  در  که  آمده  افسانه ها  در  و  گرفت  جشن  را  کریسمس 
گاو را کشتند و غذا درست کردند. در هر صورت در نوشته های تاریخی 
که مربوط به دوران قرون وسطی می شود از جشن کریسمس نام برده 

شده است.
کریسمس در قرن هفدهم و هجدهم

مخالفت  به  آن  ریشه  و  کریسمس  با  زیادی  افراد  میالدی   ۱۷ قرن  در 
کریسمس  هجدهم  قرن  در  تا  شد  سبب  موضوع  همین  و  برخاستند 
مکاتب مانند آنجلیکان  برخی  پیروان  باز هم  شود؛ اما  اعالم  غیرقانونی 
بد  را جشن می گرفتند؛  قبول داشتند و آن  را  لوتریانیسم کریسمس  و 
نیست بدانید که این دو مکتب خواهان اصالحاتی در مسیحیت بودند و 

هنوز هم پیروان خاص خودشان را دارند.
همین دو دستگی باعث شد تا کاتولیک ها پیشنهاد دهند که کریسمس 
برپا شود؛ اما جلوه مذهبی تری داشته باشد. بزرگان کاتولیک در این راستا 
 King Charles( تالش های بسیاری انجام دادند، برای مثال از چارلز اول
I( پادشاه انگلستان خواستند تا کریسمس را در زمستان جشن بگیرد تا 
دیگران هم از او الگوبرداری کنند. برپایی دوباره کریسمس خیلی طول 
نکشید و به دلیل جنگ های داخلی انگلستان و اختالف نظرهای بزرگان 
بار دیگر در سال ۱۶۴۷ ممنوع شد. در همین سال شورش هایی از جانب 
طرفدارن این جشن درگرفت؛ آنها شهر را تزیین می کردند و شعارهایی 
سال  در  دوم  چارلز  پادشاه  سرانجام  می دادند.  سر  سلطنتی  و  مذهبی 
۱۶۶۰ کریسمس را قانونی اعالم کرد، ولی باز هم بسیاری از بزرگان دینی 
از برپایی این جشن دل خوشی نداشتند. ماجرای ممنوعیت و برپایی این 
جشن بارها در قرن هجدهم رخ داد و نهایتا هم دودستگی از بین نرفت.

قرن نوزدهم
 )Boxing day( در قرن نوزدهم و در حدود سال ۱۸۷۱ روز باکسینگ
هم به کریسمس اضافه شد. باکسینگ دی یا روز جعبه ای، یک روز بعد 
از آغاز کریسمس است و در آن افراد مختلف به فقرا و کودکان کادوهای 

رنگارنگی اهدا می کنند، این رسم هنوز هم اجرا می شود.
به صورت عمده  تبریک کریسمس  بار کارت  اولین  برای  در سال ۱۸۴3 
تولید شد و فرستادن کارت تبریک هم جزئی از رسوم این جشن به شمار 



بار به تزیین درخت  اولین  آمد. همچنین در قرن نوزدهم بود که برای 
سرو و کاج برای کریسمس پرداختند و ملکه انگلستان هم در سال ۱۸3۲ 
اعالم کرد که از داشتن یک درخت کریسمس در کاخ خود لذت می برد. با 
حمایت ملکه الیزابت از درخت کریسمس این رسم به تدریج در کشورهای 

دیگر اروپا و به خصوص آلمان نیز گسترش یافت.
نشدن  یا  برپاشدن  سر  بر  اروپا  در  که  رسم هایی  و  جدال ها  از  جدا 
کریسمس رخ می داد، در آمریکا هم در حدود سال ۱۸۲۰ یک باره این 
جشن از نو احیا شد. علت توجه به این جشن را داستان کوتاهی می دانند 
که واشینگتن اروینگ )Washington Irving( نویسنده و سیاستمدار 
آمریکایی نوشت، وی در این رمان از کریسمس و کمک به فقیران گفته 
از  داستانش  برای جذاب ترکردن  واشینگتن  که  بدانید  است  جالب  بود. 

اسطوره ها و روایت های کهن انگلیسی نیز بهره برده بود.
در ابتدا مخالفان مانع برپایی کریسمس در آمریکا می شدند؛ اما به مرور با 
این موضوع کنار آمدند و کلیساها هم از این جشن بزرگ استقبال کردند. 

از سال ۱۸۶۴ کریسمس به صورت رسمی در آمریکا هم برگزار شد.
قرن بیستم

مخصوص  و  لوکس  جشنی  اروپا  در  کریسمس  سال ۱95۰  حدود  تا 
از  اما  نمی بردند؛  لذتی  آن  از  مردم  عموم  و  می آمد  به شمار  ثروتمندان 
جامعه  اقشار  همه  شادی  برای  به جشنی  رفته رفته  بیستم  قرن  اواسط 
بدل شد. تا چندین سال همه نمی توانستند درخت کریسمس تهیه کنند 
یا شامی پر از گوشت بخورند؛ اما تالش شان را برای شادی و شرکت در 

جشن ادامه می دادند.
بد نیست بدانید که در سال ۱9۱۷ سران اتحاد جماهیر شوروی برپایی 
این مراسم را در کشورشان ممنوع کردند و آن را تعطیالتی مخصوص 
هم  دانشجویان  و  دانش آموزان  راستا  همین  در  دانستند.  مسیحیان  به 
باشند. حتی در  کریسمس  که ضد  می شدند  تربیت  گونه ای  به  ابتدا  از 
سال ۱9۲9 کودکان را تشویق می کردند که هرجایی صلیب دیدند روی 
آن تُف بیندازند. طرفداران کریسمس و مسیحیان ساکن در روسیه آن 
قدر زیاد بودند که توانستند بر این آزارها فائق بیایند و پس از چند سال 

کریسمس را دوباره در فهرست تعطیالت رسمی کشور قرار دهند.
دین  که  کشورهایی  همه  در  کریسمس  یکم  و  بیست  قرن  اوایل  از 
رسمی شان مسیحیت بود برگزار شد و هنوز هم به بهترین شکل گرامی 
داشته می شود. درباره تاریخ دقیق کریسمس هم حرف های زیادی گفته 

می شود، حتی برخی می گویند که ماه دسامبر به این دلیل انتخاب شد، 
که در زمان های قدیم و در سرزمین های اروپایی تعداد گاوها زیاد بود و 
سیرکردن شکم آنها برای مردم دشوار. به همین دلیل تصمیم گرفتند تا 
جشنی برپا شود و گاوها را بخورند تا از شر غذا  دادن به آنها در زمستان 
خداوند  میترا  تولد  دسامبر   ۲5 که  می گویند  بعضی ها  یا  شوند.  راحت 
خورشید و دوستی بود و رفته رفته همین موضوع به کریسمس بدل شد.

در آخر بد نیست بدانید که ماجرای تزیین درخت کریسمس و تاریخچه 
سمبل  این  رواج  دلیل  و  است  متفاوت  کریسمس  جشن  با  کمی  آن 
را ملکه ویکتوریا، ملکه انگلستان می دانند و این موضوع را به سال ۱۸3۲ 

نسبت می دهند. 
زمان دقیق کریسمس

و  دارد  وجود  کریسمس  جشن  دقیق  زمان  شبهاتی درباره  و  شک 
مسئله اصلی هم این است که کسی از تاریخ تولد حضرت مسیح اطالع 
ندارد. تیتوس فالویوس کلمنز )Titus Flavius Clemens( فیلسوف 

یونانی، در رابطه با زمان کریسمس چنین نوشته است:
کسانی هستند که نه تنها برای پروردگار ما زمان تولد معین کرده اند بلکه 
یک روز را هم برای این موضوع در نظر دارند. آنها می گویند این اتفاق در 
بیست و هشتمین سال از امپراتوری آگوستوس رخ داد و روز آن را ۲5 

پاشون )مصادف با ۲5 ماه می معادل ۴ خرداد( تعیین کردند.
با توجه به همه حرف و حدیث هایی که در رابطه با زمان دقیق کریسمس 
ذکر می شود، هنوز هم افرادی وجود دارند که معتقدند زمان اصلی یکی از 
این تاریخ هاست: ۲۰ می )3۰ اردیبهشت(، ۱۸ آوریل یا ۱9 آوریل )۲9 
و 3۰ فروردین(، ۲5 مارس )5 فروردین(، ۲ ژانویه )۱3 دی(، ۱۷ نوامبر 

و ۲۰ نوامبر )۲۶ و ۲9 آبان(.
بزرگان دین مسیحیت عوامل متعددی را در نظر گرفتند تا ۲5 دسامبر 
تقویم  در  که  می گویند  آنها  شود.  انتخاب  کریسمس  به عنوان  دی(   ۴(
رومی از دیرباز، این تاریخ مصادف با انقالب زمستانی بوده است. در این 
میان باز هم برخی گفته اند که 9 ماه پس از این تاریخ یعنی درست در 
زمان اعتدال بهاری مسیح متولد شد و تاریخ ۲5 دسامبر اشتباه است. 
با همه این تفاصیل در حال حاضر بزرگان این دین توافق کردند که ۲5 

دسامبر )۴ دی( به عنوان آغاز کریسمس در نظر گرفته شود.
بعضی ها معتقدند که مسیح کوتاه ترین روز از سال را برای تولد انتخاب 
کرد تا پس از زادروزش آرام آرام روزها طوالنی شوند برای مثال آگوستوس 



امپراتور روم درباره زمان تولد مسیح گفته است:
او کوتاه ترین روز را در کره زمین انتخاب کرد و از آن زمان روزها طوالنی می شوند. نور وجود این واال مقام از همین روز بیشتر و بیشتر شد.

در سخن آگوستوس وجود حضرت عیسی به نور و خورشید پیوند داده شده است و این موضوع در کتاب مقدس هم آمده است و از وی به عنوان خورشید 
عدالت »Sun of righteousness« یاد کرده اند. ِسر آیزاک نیوتن دانشمند مشهور انگلیسی هم اعتقاد داشت که روز تولد مسیح با خورشید و انقالب 

زمستانی در ارتباط بوده است. در همین راستا بزرگان، نظرات مختلفی ارائه کرده اند در اینجا امکان بیان همه آنها وجود ندارد.
رسوم جشن کریسمس

جشن کریسمس در کشورهای گوناگونی برپا می شود و وجود فرهنگ های مختلِف مردمان این سرزمین ها، باعث شده که این جشن در هر کشوری شکل 
و شمایل مخصوص به خود را داشته باشد و تفاوت هایی در میان آداب و رسوم کریسمس به چشم آید. در این میان رسم های مشترکی هم میان همه 

شرکت کننده ها دیده می شود که ما به این رسوم خواهیم پرداخت.
از مهم ترین رسم های این جشن می توان به تبادل هدایا، صرف یک وعده غذا به همراه خانواده، دیدن بابا نوئل و... اشاره کرد. 

درخت کریسمس
یکی از نمادهای مهم کریسمس، درخت کاج و سرو چراغانی شده آن است. در ابتدا ایده وجود چنین درختی را ملکه انگلستان داد و کم کم در سراسر 

دنیا هم طرفدار پیدا کرد.
سرود و موسیقی کریسمس

سرودهای متعددی درباره کریسمس وجود دارد که کهن ترین آنها به رومی ها و قرن چهارم میالدی باز می گردد. در حال حاضر ترانه های مدرنی هم برای 
این جشن می سرایند؛ اما سرودهای کهن را اسقفان اعظم نوشته اند و هنوز هم خوانده می شود. از جمله محبوب ترین سرودهای این جشن می توان به ونی 
ردمپتور جنتیوم )Veni redemptor gentium( و کود ناتوس اکس پرنتیس یا عشق به پدر )Corde natus ex Parentis( اشاره کرد که به زبان 
التین هستند. با گسترش سرزمین های مسیحی نشین سرودهای محلی مختلفی به عنوان شعر کریسمس مطرح شدند و حاال هم در کشورهای گوناگون به 

زبان های متعددی خوانده می شوند. سروده های مختلفی به زبان فرانسوی، آلمان و ایتالیایی وجود دارند که از محبوبیت بسیاری برخوردارند.

Santa Claus بابا نوئل
بابا نوئل، پاپا نوئل یا َسنتا کلوز یک شخصیت معروف تاریخی است که سرنوشتش با داستان ها و افسانه های متعددی گره خورده و هنوز هم طرفداران 
بسیاری دارد. گفته می شود که بابا نوئل شخصیتی واقعی با نام نیکالس قدیس بوده است. او با همه و به خصوص کودکان با مهربانی رفتار می کرد. این 

کشیش در منطقه آسیای صغیر )محدوده ترکیه کنونی( می زیست و برای شادکردن کودکان به آنها هدیه می داد.
نیکالس در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و ارث گزافی برایش باقی  ماند، وی با همان سرمایه به کمک کودکان شتافت. این فرد حاال یکی 

از قدیسان مسیحیت به شمار می رود و جسدش در کشور ترکیه و منطقه مسکونی و باستانی میرا )Myra( دفن شده است. 



در سال ۱۸۲۲ میالدی در آمریکا داستانی مخصوص کودکان نوشته شد و به چاپ رسید که در آن بابا نوئل به شکل امروزی خلق شده بود، در این داستان 
فردی کوچک اندام و فربه با ریش های بلند و سفید رنگ، ناجی کودکان بود و به آنها هدایای رنگارنگی می بخشید. این ناجی مهربان به وسیله سورتمه 
مخصوص خود سراسر اروپا و آسیا را زیر پا می گذاشت و به کودکان هدیه می داد. در این داستان سورتمه او به وسیله گوزن هایی پرنده با شاخ های بلند و 

زیبا کشیده می شد.
این روزها در طول کریسمس افراد مختلفی لباس قرمزرنگ به تن کرده و با ریش سفید و بلنِد خود نقش بابا نوئل را بر عهده می گیرند. در داستان ها آمده 
که بابا نوئل بچه ها را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده، به آنهایی که خوب و خوش رفتار هستند هدیه می دهد و بقیه از نعمت کادو محروم می شوند؛ به 
همین دلیل در میان مسیحیان رایج است که اگر کودکی هدیه دریافت نکند، خوش رفتار نبوده و آینده خوبی نخواهد داشت که البته این موضوعات در 

اندازه داستان و تخیل هستند و همه کودکان کادو می گیرند.

نامگذاری ریشه واژه کریسمس
کریسمس )Christmas( مخفف شده واژه کریستس مس )Christ’s mass( است و از حدود سال ۱۰3۸ استفاده می شد. در حدود سال ۱۱3۱ عبارت 

کریسِتس ِمِس )Cristes-messe( را هم به کار بردند. 
شاید نمی دانستید اما این جشن در طول تاریخ با نام های گوناگونی شناخته شده است برای مثال آنگلو ساکسون ها )The Anglo-Saxons( )۱( از واژه 
 )Nativity( به معنای میانه زمستان برای اشاره به کریسمس استفاده می کردند. در برخی سندهای تاریخی هم واژه نتیویتی )midwinter( میدوینتر
را برای این جشن به کار برده اند. از دیگر کلمات مترادف کریسمس می توان به جیوال یا گوئوال )Gēola( به معنای دوره ای از زمستان، نوئل )Noel( یا 

ناتالیس )nātālis( به معنای روز تولد نام برد.
در بیشتر منابع آمده که کلمه کریسمس از سال ۱۰5۰ استفاده شده و از همان زمان به معنای روز مسیح به کار می رفت. گاهی در نگارش دیده می شود 
که از واژه مخفف اکس مس )Xmas( استفاده می کنند، این کلمه هم از قرن سیزدهم رواج یافت و پیش از آن در دایره واژگان انگلیسی هیچ جایی نداشت. 

در آخر بد نیست بدانید که در زبان آلمانی از کریسمس با نام وایناختن )Weihnachten( نیز یاد می شود.

داستان و افسانه های کریسمس
اینجا به یکی از این  با افسانه ها در هم آمیخته شده است، در  درباره چگونگی به وجودآمدن جشن کریسمس عقاید متعددی وجود دارد که اغلب آنها 

داستان ها می پردازیم.
حدود ۲۰۰۰ سال پیش دختری به نام مری با جوانی به نام جوزف ازدواج کرد. هنگامی که آن دو پیوند زناشویی بستند جبرئیل بر آنها نازل شد و گفت:

خداوند به شما برکت داده است و می خواهد شما را خشنود کند. خداوند بسیار مهربان است. تو توسط روح القدس باردار خواهی شد و یک پسر خواهی 
زایید. او، پسِر خدای خود خواهد بود و پادشاهی او روی زمین هیچ گاه به پایان نخواهد رسید. تو باید نزد زکریا، پسرعمویت بروی.

مری کمی ترسید اما به خداوند و فرشته اش اعتماد داشت به همین خاطر به سوی زکریا و همسرش الیزابت رهسپار شد. الیزابت از آمدن مری بسیار 
خشنود بود زیرا می دانست که او از طرف خدا انتخاب شده است. مری چند ماه در خانه آنها ماند و این زوج از وی پذیرایی کردند. زکریا می گفت که فرزند 
مری مقدس است. در همین حین جوزف نگران می شود که مری چگونه پیش از ازدواج صاحب فرزند شده که فرشته ای به رویای او می آید و به او چنین 

می گوید: نترس که مریم را به عنوان همسر خود ببینی.
پس از این خواب جوزف با کمال میل ازدواجش را با مری ادامه داد.

مری و جوزف در شهر ناصره می زیستند که در آن زمان جزئی از امپراتوری روم بود. این امپراتوری مالیات زیادی را از مردم می گرفت و همین موضوع باعث 
شد که مری و همسرش به بیت لحم کوچ کنند تا در کنار خانواده جوزف باشند. آنها همه وسایلشان را بار یک االغ کردند و به بیت لحم رفتند. وقتی به 
این شهر رسیدند نتوانستند جایی برای خواب پیدا کنند و مجبور شدند در طویله بخوابند در آن دوران اغلب مردم یک طبقه طویله داشتند و خودشان در 

طبقه باالی آن زندگی می کردند.
مری همان شب در طویله نوزاد خود را به دنیا آورد. چند روزی از این ماجرا گذشت، تا فرشته بر اهالی بیت لحم ظاهر شد و به مردم هراسان گفت:

نترسید، من برای شما خبر خوبی دارم، ناجی شهر به دنیا آمده است.
آرام آرام تعداد فرشته ها زیادتر شد و همه با هم شروع به خواندن آواز کردند. همین جا بود که ستاره ای در آسمان روشن شد ) در داستان های کهن عقیده 
بر آن بوده که با تولد هر پادشاه در آسمان یک ستاره روشن می شود( این ستاره دنباله دار بود و به سوی اورشلیم می رفت به همین خاطر صبح روز بعد همه 
در جستجوی پادشاه یهودیان بودند که قرار است در اورشلیم به حکومت برسد. با زیادشدن این حرف ها، پادشاه وقت، عصبانی شد و دستور داد که همه 
نوزادان را بکشند تا کسی جای او را نگیرد. اما پیش از اینکه دست پادشاه به نوزاد برسد، مردم مری و فرزندش را یافتند و شروع به پرستش نوزاد کردند 

و هدایایی از جمله طال و سیر برای آنها بردند.
در همین گیرودار، فرشته وحی به جوزف نازل شد و گفت: بلند شو و فرزندت را به مصر ببر و جانش را نجات بده.

جوزف هم همین کار را کرد و به سوی مصر رفت. پس از مرگ هرودت، آن پادشاه ظالم، جوزف و نوزادش دوباره به بیت لحم برگشتند اما پسر هرودت 
پادشاه شده بود و آنها هنوز از او نیز می ترسیدند به همین خاطر به ناصره رفتند و آنجا ساکن شدند.

حاال پس از گذشت هزاران سال از وقوع این اتفاق ها، مسیحیان روز تولد مسیح را به عنوان کریسمس جشن می گیرند و به پایکوبی می پردازند. توجه 
داشته باشید که این تنها یکی از داستان هایی بود که درباره تولد عیسی روایت می شود و چندین داستان و روایت دیگر هم در همین زمینه وجود دارند.

https://www.karnaval.ir/



محمد راد

دانشگاه مک گیل روز چهاردهم سپتامبر گذشته، با اهداء اولین جایزه ابتکاری در سطح ملی و جهانی در رشته علم پایداری را به آقای مهندس ابراهیم 
نوروزی مدیر آزمایشگاه های بخش صنایع عذایی و علوم محیط زیست تقدیم نمود.

دانشمند علوم و مهندسی مواد غذایی سال )تندیس دکتر هدایت( از انجمن علوم و صنایع غذایی ایران برای سال ۲۰۱9
الزم به توضیح است که علم پایداری مربوط به پایداری محیط زیست جهت بقاء و ادامه تعادل طبیعت در کره زمین می باشد.

گفتنی است که مهندس ابراهیم نوروزی چهره موفق و سرشناس جامعه ایرانی و یکی از پیشگامان جامعه ایرانی در شرق کانادا با بیش از ۴3 سال سابقه 
تحقیقی، آموزشی و صنعتی موفق به دریافت این لوح تقدیر شد.

ایشان با سال ها تجربه و فعالیت داوطلبانه با اهداف انسانی، اجتماعی، 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 مهندس ابراهیم نوروزی داشته باشیم:
لطفا خودتان را معرفی کنید؟

ابراهیم نوروزی هستم. از سال ۱9۷5 در مونترال اقامت دارم و از دانشگاه مک گیل فارغ  التحصیل شده ام.

موفقیت یک ایرانی در سطح ملی و جهانی از دانشگاه مک گیل کانادا

 From left to right: Associate Vice-Principal - Facilities Management and Ancillary Services - Robert Couvrette;
 Innovation - Sylvain & Sustainable Labs Award winner Eby Noroozi; Associate Vice-Principal - Research

Coulombe; and Vice-Principal - Administration and Finance - Yves Beauchamp



آقای ابراهیم نوروزی 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.
آزمایشگاه های آموزشی  و    OHS ارشد  به عنوان مشاور  از سال ۱9۸۷ 
مشغول فعالیت شده ام. عالوه بر این من جزء اعضای هیئت مدیره و تیم 
 Chairing اجرایی مراکز علمی و سازمانی هستم از جمله در سازمان
 Quebec Board of Canadian Registered Safety
Professional Organization حدود ۲5 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   ۱3۴۷ 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.
صنایع  مهندسی  رشته  در  که  موجب شد  غذایی  صنایع  به  وافر  عالقه 

غذایی مشغول به تحصیل شده است.
ابراهیم نوروزی درسال ۱35۱ با کسب  رتبه اول از دانشگاه علوم صنایع 
غذایی ایران ) شهید بهشتی ( در مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شده و 
پس از پایان خدمت نظام وظیفه با درجه افسری جهت ادامه تحصیل از 
بین چندین کشور و دانشگاه، کشور کانادا را انتخاب و در سال ۱35۷ با 
درجه فوق لیسانس در رشته مهندسی شیمی و صنایع غذایی از دانشگاه 

مک گیل با درجه ممتار 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 
زیست  و محیط  دانشکده کشاورزی  فنی  و  علمی  کادر  به  سال ۱3۶5 

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 ابراهیم نوروزی می توان به عضویت در بیش از دوازده 
قبیل سازمان  از  نظام علمی  بین المللی علمی و چندین  و  انجمن ملی 

شیمیدانان کبک ، نظام بهداشت و ایمنی کانادا اشاره کرد.
بیش از بیست سال است که ریاست بخش استان کبک نظام بهداشت و 

ایمنی کانادا را بر عهده دارند.
همچنین ایشان به عنوان اولین عضو رسمی ایرانی در نظام بین المللی 
از  پس   ۱39۲ 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.
به  موفق  و سایر صحنه های بین المللی  کانادا  ایران،  در  نوروزی  ابراهیم 
اشاره  زیر  مورد  به۱۰   فقط   که می توان  مهمی شده اند  دریافت جوایز 

کرد:
۱.            جایزه ملی نظام بهداشت و ایمنی کانادا، ۲۰۰5کانادا

۲.            جایزه ملی نخبگان خارج از کشور۲۰۱۰ و ۲۰۱۱  ایران
3.            جایزه اولین سفیر ایمنی دانشگاه  ۲۰۱۲  مک گیل

۴.            اولین ایرانی دریافت کننده گواهی تبریک کادر فنی از ریاست 
دانشگاه۲۰۱۴  مک گیل

5.            دریافت گواهی مخصوص از طرف نخست وزیر کانادا جناب 
جاستین تردو ۲۰۱۶

    Merit Award ”Food Defense, Adulteration &         .۶
 Biosafety Workshop” Azad University, Food & Drug
 Organization, Veterinary Organization, Esfahan,

Iran, June 2015.
     European Occupational Health & Safety        .۷

.Award. All Global Media. UK. 2017
 McGillUniversity staff candidate nominee      .۸
 for Public Service Alliance of Canada Health & Safety

Competition, 2017.
     Inaugural Sustainable Labs Award. McGill        .9
 University, Canada September 2018. The 1st of its
 kind in Canada & internationally with competition

among 1,000 labs in 40 department& faculties
   Iranian Food Science & Technology       .۱۰
 Association (IFSTA), Dr. Hedayat “Food Scientist 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 ۱3۸۲-۸5 در کارنامه خود 
دارند، همچنین به عنوان یکی ازپیشگامان 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.

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

هر 5 سال یکبار بیش از ۱۲ 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 به عنوان دانشمند 
صنایع غذایی “CertifiedFoodScientist”(CFS) از کمیسیون 
 (International Food Scienceبین المللی غذایی  علوم  گواهینامه 
)CertificationCommission))IFSCC  / موسسه تکنولوژی های 
غذا )Institute of Food Technologists  )IFT  که از سال ۱9۴3 

در کانادا و ۲۰۱3 در آمریکا گشایش یافت گواهینامه بین المللی بگیرد.
 ،)Certified Safety Professional(سالمتی حرفه ای  گواهینامه 
 )Board of Canadian Registeredبورد تحصصی سالمتی کانادا
)Safety Professionals( )CRSP, که از سال ۱995 فعالیت می کند.
نظام متخصصان شیمی کبک )P. Chemist(، کبک ۱9۸9 – ۲۰۰9.

نظام ۱۱5۴۱۸#)(، وزارت دادگستری مونترال – کبک- کانادا؛ از سال 



۱99۰ تاکنون هر سه سال یکبار تجدید می شود.
سال   5 یا   3 هر   OHS دوره های  از  بسیاری  در  مدارک  سایر  صدور 

برای تجدید و اعتبار دهی توسط سازمان های معتبر.
آقای ابراهیم نوروزی آیا می توانید راجع به اهمیت 
علم پایداری )Sustainability( در سطح جهانی 

توضیح دهید؟
وقتی این محصوالت برای اولین بار وارد بازار شدند، مورد استقبال مردم 
دنبال  آنها  چراکه  خریدند(  را  آنها  مردم  از  زیادی  )تعداد  گرفتند  قرار 
کاالهای موافق با محیط زیست بودند و کاالهای جدید می خواستند. در 
نتیجه افراد زیادی این محصوالت را پسندیدند و بسیاری از مشتری ها از 
آن حمایت کردند. با این وجود فقط تعداد کمی از افراد متوجه اهمیت 
موضوع شدند. اگرچه راجع به محیط زیست در بین جوامع خیلی صحبت 
می شود و امروز این موضوع جهانی است ولی طی ۱۰ سال گذشته ایده 

محصوالت موافق محیط زیست خیلی جدی  شده است.
علم پایداری در واقع به معنی تداوم  چیزهایی است که به حفظ بقا و 
چیزهایی که به آن وابسته هستند کمک می کند به معنی ساده اجتناب 

از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و تعادل در اکولوژی.
بدون  خودمان  نیازهای  به  دستیابی  معنی  به  همچنین  پایداری  علم 
تخریب نیازهای آیندگان است. عالوه بر منابع طبیعی ما نیاز به منابع 
و  پایداری  به معنی  پایداری فقط  داریم. علم  اجتماعی هم  و  اقتصادی 
محیط زیست نیست. علم پایداری در مسائل اجتماعی تساوی و مسائل 

اقتصادی به معنی توسعه است.
هدایت  منابع،  از  بهره برداری  در  تغییر  اصلی  روند  پایداری  علم 
سرمایه گذاری، توجه به توسعه تکنولوژی و تغییر نهادی در هماهنگی و 
افزایش قابلیت های حال و آینده جهت برآورده کردن نیازهای انسان ها 

است.
این موضوع از کجا ریشه می گیرد؟

در حالی که مفهوم علم پایداری یک ایده نسبتا جدید است، این جنبش 
مسائل  زیست،  محیط  از  حفاظت  اجتماعی،  عدالت  در  کلی  طور  به 

بین المللی و سایر جنبش های گذشته و با سابقه غنی ریشه دارد.
پایدار” گرد  با عنوان “توسعه  ایده ها  این  از  بیستم، بسیاری  اواخر قرن 

هم آمدند.
)The Bruntdland Commission( کمیسیون برونتدلند

با   ،Gro Harlem Brundtland  ۱9۸3 سال  در  ملل  سازمان 
با محیط زیست  همکاری نخست وزیر سابق نروژ کمیسیونی در رابطه 
 World Commission on Environment( توسعه  و  جهانی 
and Development( راه اندازی کرد. طی ده ها سال این کمیسیون 
در  سازی  صنعتی  با  زندگی  استانداردهای  ارتقاء  در  را  زیادی  تاثیرات 
کشورهای مختلف داشته ولی هنوز هم  بسیاری از کشورها با فقر مطلق 
قیمت  به  اقتصادی  توسعه  می رسد  نظر  به  هستند.  گریبان  به  دست 
واضح  نیست.  دوام  با  اجتماعی چندان  و عدالت  سالمت محیط زیست 
است که دنیا نیاز به پیدا کردن راه هایی برای تعادل بخشی اکولوژی دارد.

از چهار سال، کمیته “Brundtland Commission” گزارش  پس 
گزارش  این  کرد.  منتشر  ما”  مشترک  “آینده  عنوان،  با  را  خود  نهایی 

معروف توسعه پایدار را به شرح زیر تعریف می کند:
و  نیاز  مورد  مواد  تخریب  بدون  که  است  توسعه ای  پایدار  »توسعه 

قابلیت های نسل آینده نیازهای امروز خود را برطرف نماید.«

این کمیسیون موفق شد مسائل محیط زیست را با مسائل اجتماعی و 
اقتصادی مرتبط کرده و آن را در دستور کار توسعه جهانی قرار دهد.

و  اجتماعی  اقتصادی،  ابعاد  به  توجه  با  جامع  رویکردی  پایداری  علم 
نظر گرفته  پایدار در  رفاه  برای  باید  و معتقد است همه  اکولوژی است 

شوند.
آقای ابراهیم نوروزی دیدگاه شما چیست؟

اتخاذ روش های پایدار، چه بزرگ و چه کوچک، می تواند در بلند مدت 
تاثیر قابل توجهی داشته باشند.

کاغذ  کلیپس  یک  از  حداقل  روزی  انگلیس  در  اداری  کارمند  هر  اگر 
بازیافتی صرفه جویی کند سالی ۱۲۰ تن فوالد صرفه جویی می شود. علم 
پایداری در سیاره ما نیز به معنی قابلیت پاک نگه داشتن هوا، آب، غذا و 

افزایش سطح کیفی زندگی است.
پایدار نیست. بیست سال پیش یک دانشمند  ما  در حال حاضر سیاره 
در سوئد پیشنهاد چهار اصول اساسی به عنوان دستورالعمل برای بقا و 

پایداری سیاره ما و علم پایداری را داد.
الف  کاهش وابستگی ما به سوخت فسیلی

ب    فلزات سنگین
ج    کاهش مواد شیمیایی مصنوعی مضر برای طبیعت

د     کاهش تخریب طبیعت ما
به یاد داشته باشید تقاضا برای مواد غذایی، آب و هوای پاک نیز افزایش 
که  ما  فعالیت های  بر  اقلیم  تاثیرات  و  جمعیت  افزایش  همانند  یافته، 

بستگی دارد به نیازهای اولیه بشر.
سه رکن علم پایداری

سه رکن علم پایداری شامل محیط زیست، اقتصاد و اجتماع، عبارت است 
از:

1-پایداری زیست محیطی
یکپارچگی اکولوژیکی توسط تمام سیستم های محیط ریستی زمین حفظ 
درحالی که  می شود،  ایجاد  متعادل  طبیعی  منابع  با  آن  تعادل  و  شده 
و زمین  زمین می گیرند  از  را  نیازشان  مورد  منابع طبیعی  نیز  انسان ها 

قابلیت بازسازی آن را دارد.
2-پایداری اقتصادی

جوامع انسانی در سراسر جهان قادر به حفظ استقالل خود و دسترسی به 
منابع مالی و …  که نیاز دارند هستند. برای برآورده ساختن نیازهایشان. 
سیستم های اقتصادی بی نقص بوده و فعالیت ها با آنها برای همه در رابطه 

با منابع امن معیشتی در دسترس است.
3-پایداری اجتماعی

قابل دسترسی  افراد  تمام  برای  اساسی  و ضروریات  بشر جهانی  حقوق 
است این افراد دسترسی به منابع کافی دارند تا خانواده ها و اجتماعات 
خود را سالم و امن نگه دارند. جوامع سالم تنها پیشروهایی هستند که 
به حقوق افراد، کار و حقوق فرهنگی احترام می گذارند و همه مردم را از 

تبعیض محافظت می کنند.
اخیرا اکثر آمریکایی ها، همان طور که ادعا می کردند بزرگ ترین دموکراسی 
و اقتصاد را دارا هستند، صرف نظر از وابستگی سیاسی آنها، از خودشان 
پرسیدند »چگونه ما را به اینجا رساندند«، جایی که تبدیل به سرزمینی با 
جاده های فرو ریخته، نابرابری درآمدی، دولت ناکارآمد، قطبی و ناکارآمد، 
که  نتیجه اش ثروتمند شدن عده کمی شده که همواره ثروتمند بوده اند 
نباید خیلی کار کنند  از طرف دیگر  ندارند  به دولت   نیاز  و  )برنده اند( 



چراکه آنها به دولت خودشان نگاه می کنند و راه خودشان را در شرایط 
خیلی مشهود زندگی و پیشرفت طی می کنند یا حتی ارزش های جهانی؟

با این حال، همان طور که رکود بزرگ ۲۰۰۸ نشان داد، ضعف در ارکان 
دیگر می تواند به طور مستقیم موجب تضعیف رکن محیط زیست شود. 
بسیاری از ملل و ایالت ها از زمانی که بودجه کافی نداشتند برای این امر 
قوانین و مقررات سفت و سخت محیط زیست یا سرمایه گذاری را در این 

رابطه کاهش داده و یا به تعویق انداخته اند.
 )NGO( بر همین اساس درآمدهای بسیاری از سازمان های مردم نهاد
به طور    Great Recession مالی  بزرگ  رکود  اگر  کرد.  سقوط 
 Great بزرگ تر  بدتر و  رکود  به  و  کرد  پیدا  افزایش  مالحظه ای  قابل 
Depression تبدیل شد بنابراین انتظار شما باید این باشد که توجه 
خیلی کمی به سمت محیط زیست بیاید زیرا امنیت غذایی در حال حاضر 

یکی از اولویت ها برای حفظ محیط زیست است.
اما  می شوند  بررسی  آزمایشگاه  در  نظر  مورد  مسائل  و  فعالیت ها  عمده 
تعمیر  مجدد،  استفاده  قابل  محصوالت  سبز،  شیمیایی  مواد  به  محدود 
آنها، صرفه  به اشتراک گذاری  و نگهداری، خرید ماشین و تجهیزات و 
جویی در انرژی، تقاضای پیک انرژی، فصل، روش ذخیره سازی نیتروژن 
مایع، یخچال با دمای پایین و بازده یخچال و فریزر، راحتی در محل کار 
)نور، حرارت، رطوبت، تهویه و غیره(، کاهش ضایعات، طراحی، فضای و 

توجه به ذخیره سازی نمی شود.
ایالت  در  انرژی  مصرف  مکان های  از  یکی  آزمایشگاه ها  مثال  به عنوان 
و  دانشمندان  با  دانشگاهی،  تحقیق  یک  به عنوان  هستند.   Penn
محققانی که روش های حفاظت را درک می کنند، برای ما استراتژی های 

صرفه جویی انرژی در محیط کار خیلی مهم است.
ساختمان های آزمایشگاه ایالت Penn  برای هر متر مربع 5 تا ۱۰ دالر 
مربع  متر  هر  برای  اداری  ساختمان  یا  درس  کالس  یک  دارند.  هزینه 
حداقل ۲ دالر هزینه دارد. بنابراین، آزمایشگاه های ما  3 تا 5 برابر بیشتر 

از ساختمان های دیگر هزینه دارند.

شکل دادن آینده
هدف از این اقدام تعریف و اجرای یک دستورالعمل برای سبز کردن اقتصاد 
و جامعه و به طور کل به منظور ایجاد علم پایدار است. تحقیق و نوآوری 
برنامه چارچوبی توسعه فنی و تحقیقاتی۲۰۲۰  باالخره توسط  اروپا  در 
)programme Horizon ۲۰۲۰( حمایت شده، مشارکت جهانی را 
نیز جلب می کند. تشویق اقدامات کشاورزان خوب، سایر کشاورزان را نیز 
نسبت به مفید بودن فعالیت های زیست محیطی و حفاظت محیط زیست 
برای نسل های آینده دلگرم می کند. عالوه بر این راه اندازی راه های نوین 

و پایدار سفر و حمل و نقل نقشی حیاتی در این فرآیند ایفا می کند.
ما در علم پیشرفت کرده ایم، اما نتیجه  اجتناب ناپذیر آن این  است که 
زندگی ما نمی تواند بدون صدمه زدن به سالمت زمین و سیاره ما پایدار 

بماند.
برخی از قابل توجه ترین شگفتی ها و نوآوری های دنیا عبارتند از دوچرخه، 
پنکه سقفی، بند رخت، کتابخانه عمومی و پوشه های اداری حتی در عصر 
دیجیتال. اینها همه ارزان، قابل استفاده مجدد، بهره ور و ساده هستند.

و »شایستگی«  از طرفی »کفایت«  نیست  »فقر«  یا  و  »ثروت«  مخالف 
نباید قربانی شده و یا محرومیت داشته باشند و این به معنی آن است 
که کار کردن در امور مختلف زندگی رضایت ما را باال می برد. اما مالکیت 

موجب  نمی تواند  همیشه  سریع تر  و  پیچیده   مفرط،  بزرگتر،  چیزهای 
خرسندی و سالمت سبک زندگی ما در روی این کره خاکی باشد.

ما باید متعادل سازی را بیاموزیم و در حالی که تالش می کنیم از سبک 
لذت های  یاد  باید  ما  ببخشیم.  بهبود  آن را  می بریم  لذت  آرام  زندگی 
ساده تر زندگی مانند خوابیدن، دیدن، چشیدن غذا، غذا خوردن و پیاده 
روی را بیاموزیم و از آنها لذت ببریم، زیرا روزی متوجه خواهیم شد که 

آنها در واقع چیزهای بزرگی در زندگی هستند.

اقدام های موثر در ارتقاء علم پایداری
آگاهانه  RRR(۲(-انتخاب  مجدد  استفاده  و  تعمیر  مصرف،  ۱-کاهش 
3-  درخت کاری ۴-تولید حداقل زباله 5-سازماندهی مصرف آب و برق 
بیشتر  درختان  ۸-کاشت  ۷-کمپوست  بهره ور  انرژی های  از  ۶-استفاده 
پایداری ۱۰-مصرف درست آب  از سازمان های پشتبان علم  9-حمایت 

۱۱-اقدام برای حذف پالستیک.
ما باید با تدوام اقدامات عمیق تر، جامع تر،  آموزش و تغییر در نگرش کل 

جامعه، مشکالت پیش روی علم پایداری را برداریم.
امروز بزرگ ترین تهدید برای سیاره ما باور این است که شخص دیگری 
این کار را برای ما انجام می دهد و غمگین تر از آن این است که شاهد آن 
هستیم که سرعت »دانش« از سرعت »عقل« در دنیا سریع تر شده است.

و سخن آخر….
۱-هرگونه موفقیتی که من کسب کرده ام حاصل کمک و همراهی افراد 
زیادی است که در طی این مسیر کمک کرده اند از جمله خانواده، اساتید، 
رؤسا و همکاران دپارتمان و بسیاری از دوستان که همواره در کنار من 
بودند، چراکه آنها در این مسیر امید، منبع و دلیل خوشبختی من بودند.
۲-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  مهم ترین 
این کارها را  برای اجرای افکار و باورهایم که در گذشته دریافت کرده ام 

انجام داده ام.
3-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 
می کنیم  تالش  بهبودش  برای  و  داریم  که  آنچه  قدردان  کنیم،  توجه 
تعادل  برای  که  کاری  بهترین  اولویت ها  اساس  بر  باید  بلکه  باشیم، 
زندگی مان 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 همان طور 
که »داگالس ماالچ«) Douglas Mallach( شاعر آمریکایی در اواخر 

سال ۱۸۰۰ گفته است:.
اگر نمی توانی یک بزرگراه باشی، پس راه باریکی باش،

اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره  باش، 
اندازه )کمیت( نشان نمی دهد تو برنده ای یا بازنده

»مهم این است که تو هرجا و هرچه  هستی بهترین خود  باشی«
جناب آقای مهندس ابراهیم نوروزی از شما سپاسگزاریم

https://hodhod.ca/



 ۵۰ نکته در رابطه با استایل و ُمد

برای همه زمان ها! )قسمت دوم(
26 . به ترس خود از رنگ ها غلبه کنید.

از یک رنگ خنثی، مثل طوسی روشن به همراه یک  باشید،  اینکه تیپ امن داشته  برای 
رنگ برجسته تر مثل زرد استفاده کنید. اما قبل از ترکیب رنگ های خاص با مشکی دوباره 
نظرات  این  روز عقب هستید.  از مد  بقیه فکرکنند کمی  باعث می شود  فکرکنید. چرا که 
طراح مد، کریس بنز می باشد. برای تیپی خاص تر، از دو رنگ که در چرخه رنگ ها کنار هم 
هستند، استفاده کنید؛ مثل آبی اطلسی و نارنجی. مطمئن نیستید که از کجا باید شروع 
کنید؟ طبق نظر بنز از رنگ هایی شروع کنید که مورد عالقه شما هستند و توجه شما را 

جلب می کنند.
2۷ . ضربه نهایی را وارد کنید.

اگر لباس شب شما، از شدت زیبایی باعث خیره شدن بقیه می شود، یک اکسسوری باال تنه 
برای آن کاماًل کافی می باشد. 

28 . لباس های قدیمی را احیاء کنید.
هیچ چیزی درست مثل قدیم آن نمی شود، و لباس های یکسره ۲۰۱۷ مثل لباسهای دهه 
۷۰ نیستند. طراحی های خاص لباس هایی وجود دارند که طراحان با انجام آنها با هم رقابت 
می کنند. آیا لباس قدیمی که هنوز در کمد دارید، مناسب پوشیده  شدن مجدد می باشد؟ 

نظر یک دوست را برای آگاهی بیشتر جویا شوید.
29 . یک لباس حراجی را فقط اگر عاشق آن شدید، بخرید.

نسبت به آن صدای درونی که می گوید، این لباس را فقط به خاطر اینکه ارزان است یا اگر 
االن نخریش دیگه هیچ وقت پیداش نمی کنی، مشکوک باشید.

3۰ . از کمربند پَهن تر استفاده کنید.
با این کار کمر خود را باریک تر جلوه داده و به شما کمک می شود تا پیچ و خم های بدن 

خود را بیشتر نمایش دهید. 
31 .  از کاپشن های غیر رسمی بیشتر استفاده کنید.

یک  اما  باشید.  داشته  خودتان  اندازه  دقیقاً  و  خوش دوخت  کت های  کمدتان  در  شاید 
تا در تیپ های روزمره نیز  با باالپوش های کمتر رسمی به شما کمک می کند  کمد لباس 
خوش تیپ تر به نظر برسید. انتخاب یک کت چرمی، با شلوار یشمی و یک پیراهن جین براق، 
چالش برانگیز به نظر می رسد. یا طبق تیپ مورد نظر طراحان، یک کت ارتشی با تقریباً هر 

لباس دیگری ست می شود.
32 . در پوشیدن لباس های مردانه استاد شوید!

نویسنده  جانسون،  آنا  می ایستید.  نا خودآگاه صاف تر  بپوشید،  جاگر  بیانکا  شلوار  یک  اگر 
و یک ساعت  راه راه  پیراهن  با  ُکرستی،  امروزی، می گوید: یک کت کمر  کتاب شیک های 
مچی بسیار بزرگ، قدرت شما را به دیگران مخابره می کند. فراموش نکنید با یک رژ لب و 

یا کفش پاشنه بلند، تیپ خود را متعادل کنید.
33 . با یک خیاط ماهر دوست شوید!

هیچ چیزی بهتر از اینکه لباس های مدرن و با کیفیت را دقیقاً با شکل بدن خود هماهنگ 
کنید، نیست. با یک خیاط یا دوزنده که بدن شما را می شناسد و از سلیقه شما آگاهی دارد 

رابطه  ایجاد کنید، تا دیگر لباسی برای شما بزرگ یا کوچک نباشد.
34 . به دنبال چرخش در لباس های کالسیک باشید.

یک آگاهی به موقع می تواند از بروز فاجعه جلوگیری کند. شلوارهای رسمی طرحدار و یا 
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یک شنل ابریشمی، می توانند جزو بهترین پوشش ها و جدیدترین آنها لقب بگیرند.

3۵ . از پوشیدن  تیشرت سفید مضایقه نکنید.
مدل درست آن به شما اعتماد به نفس کافی و اندازه مناسب برای انجام تقریباً 

هر کاری می دهد.
36 . یک عامل غیرمنتظره اضافه کنید.

اگر یک سبد خرید دنباله دار، یک کاپشن موتور سواری روی یک پیراهن  حتی 
رسمی، یا یک اورکت بزرگ با تیشرت سفید باشد، یک رنگ جذاب و براق داشته 

باشد. کمی تضاد همیشه لباس های خوب را به عالی تبدیل می کند.
3۷. جواهرات خود را بازنگری کنید.

یک زنجیر را از یک گل سینه رد کنید، ناگهان تبدیل به یک گردنبند می شود!
از همان جواهرات روی کیف خود استفاده کنید تا برق بزند.

زنجیر خود را دور مچ ببندید تا ظاهر یک دستبند لوکس را داشته باشد.
تا یک کفش شب فوری داشته  گوشواره بزرگ خود را به کفش خود بچسبانید 

باشید!
38 . بودجه خود را روی اکسسوری ها متمرکز کنید.

کفش های جذاب، جواهرات زیبا و … می توانند ظاهر شما را ارتقاء ببخشند. این 
چیزهای  برای  کمد  یک  که  است  معتقد  که  کسی  می باشد.  دوپری  ایزابل  نظر 

کوچک و اکسسوری ها می تواند شما را در مورد ظاهرتان مطمئن تر کند.
39 . یک بسته اورژانسی استایل داشته باشید.

چسب دو طرفه برای لبه های شل و یا پاشنه های لق.
با پاک کن اثر نوشیدنی را از روی لباس های سفید خود از بین ببرید.

سوزن های اطمینان برای کنترل صدمه به لباس.
گیره برای لباس زیر دررفته، یک چسب رولی برای تمیزکردن اورکت ها و لباس های 

پشمی.
یک ابر آرایشی برای تمیزکردن لکه های خوشبو کننده ها.

4۰ . لباس های گشاد را با لباس های تنگ ست کنید.
فقط بعضی از افراد می توانند لباس های از سر تا پا گشاد بپوشند.

41 . لباس های کوچک مشکی خود را روح ببخشید.
بلند  لباس های  و  کت ها  از  هستند.  عالی  زیبا  استایل  برای  بدنی  ساده  فرمهای 

استفاده کنید. 
42 . همیشه با کالس باشید.

شاید بخواهید همیشه راحت باشید، این خوب است اما همیشه به قدری شیک 
باشید. یک کت جذاب، روسری مشکی یا کت چرمی لباس  با کالس  باشید که 

متحد غیررسمی افرادی هستند که در فرست کالس هواپیما می نشینند.
43 . از گل سینه استفاده کنید.

بدلی یا واقعی، کوچک یا بزرگ، آنها با هر رنگی و هر الیافی و یا استایلی هماهنگ 
این نظر راب زنگردی  با آن رقابت کند.  می شوند. هیچ جواهر دیگری نمی تواند 

استایلیت شخصی ریچل مک-آدامز می باشد.
44 . بلندی را بررسی کنید.

وقتی که شلوار پوشیده اید، فاصله بین فاق شلوار تا  کمر، ضروری است که مناسب 
باشد. پس  اندازه گیری  قابل  به سادگی  این مسئله چیزی نیست که  البته  باشد. 
اطمینان کسب کنید که شلوار شما بیشتر از حد، باال یا پایین نباشد. البته قبل از 

اینکه آن را بخرید. 
4۵ . کیفیت لباس های کشمیر را بررسی کنید.

هر چقدر گره ها کلفت تر باشند، سفت تر بوده، یعنی کشمیر بیشتری دارد.
به آرامی کشمیر را بکشید، اگر دوباره به حالت قبل برگشت جنس خوبی دارد، 



https://zhook.ir/

وگرنه کیفیت پایینی دارد.
تولید میشوند، معموال  در حالی که بیشتر کشمیرها در آمریکا و چین 

لیبل های اسکاتلند یا ایتالیا نشان دهندۀ یک بافت مرغوب هستند.
46 . ظاهر مخصوص خود را بسازید.

آیا راجع به لباس امروز خود رضایت دارید؟ یک عکس با گوشی از خود 
بگیرید. این یک یادآوری فوری برای شما است که دفعه بعد که عجله 

دارید، بدانید چه بپوشید.

4۷. به چند گانه ها فکر کنید.
اگر یک تیپ خاص دارید که به شما می آید و آن را دوست دارید، چند 
عدد دیگر از آن لباس بخرید. وقتی که دوست دارید و به شما می آید 

پس چرا تعلل می کنید؟
48 .  آیا می توانید به اورسی)نوعی کفش قدیمی( 

فکر کنید؟
این استایل همیشه افراد را الغرتر نشان می دهد به خصوص که مچ پای 

باریکی داشته باشید.
49 . مناسب بدن خود لباس بپوشید نه سن!

پاهایتان  از حد لک دارد؟  برای آستین حلقه ای بیش  بازوهای شما  آیا 
هم همین طور؟

۵۰ . اما مواظب نوع لباس نیز باشید.
یک دامن کوتاه صورتی یا یک کت فانتزی کوچک شاید برای یک دختر 
۲5 ساله جذاب باشد، اما وقتی ۴۰ ساله شده اید احتماالً پوشیدن آن شما 

را خنده دار جلوه خواهد داد.
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

تعریف کیلوگرم دگرگون خواهد شد. چیزی بیش از یک قرن است که اندازه گیری وزن ۱ کیلوگرم بدون تغییر باقی  مانده است، اما به 
نظر می رسد که این واحد سنجش وزن، تعریف جدیدی را می پذیرد.

تعریف کیلوگرم سال هاست که بر پایه یک جسم فیزیکی استوار است، یک استوانه فلزی در فرانسه که واحد بین المللی اندازه گیری وزن 
می باشد. این نمونه اولیه کیلوگرم )IPK( ، از سال ۱۸۷9 به عنوان مبنای اندازه گیری یک گیلوگرم بوده است، اما به نظر می رسد که با تعریف  

Kilogram جدید، این نمونه اولیه رهسپار موزه خواهد شد.
تغییر در روش اندازه گیری وزن با تعریف کیلوگرم جدید

به طور طبیعی، IPK  در طی ۱۴۰ سال گذشته آالینده های میکروسکوپی زیادی را به خود جمع کرده است. این به معنای آن است که 
باید تعریف رسمی یک کیلوگرم به روز شود تا با جرم جدید مطابقت داشته باشد و این در حالیست که این جسم خودش نیاز به تمیزکاری 

منظم و مداوم دارد.
۴۰ کپی دقیق از IPK ساخته شده که در نقاط مختلف دنیا قرار دارد، اما وزن این توده های فلزی نیز با نرخ های متفاوتی به آرامی تغییر 

می کند و این یعنی تعریف یکسانی از وزن و هماهنگی بین آنها وجود ندارد.
مسلما تعریف رسمی کیلوگرم بر مبنای چیزی که تغییر نمی کند، بسیار ساده تر و علمی تر است. هدف کنفرانس عمومی وزن و اندازه گیری، 

همین موضوع خواهد بود.
البته این موضوع فقط به کیلوگرم مربوط نمی شود. ۴ مورد از ۷ واحد SI باید مطابق با قوانین غیرقابل تغییر طبیعت باشند که بتوان در هر 

زمانی آنها را اندازه گیری کرد.
علمی  اندازه گیری  در  عطفی  مجدد SI نقطه  تعریف  می گوید:  انگلستان  فیزیک  ملی  آزمایشگاه  تحقیقاتی  مدیر   ، JT Janssenدکتر

است. پس از اجرای، تمام واحدهای SI بر مبنای پایه های بنیادی طبیعت، ارزش آنها برای همیشه ثابت خواهد ماند.
اگر این رای گیری موفق باشد، پیش بینی می شود که کیلوگرم بر مبنای ثابت پالنک تعریف شود. این وسیله که به عنوان ترازوی کیبل 

 )Kibble(شناخته می شود، با استفاده از نیروی الکترومغناطیسی، وزن یک کیلوگرم را محاسبه می کند.
ترازوی Kibble یک وسیله اندازه گیری وزن است که مقدار وزن یک جسم را با نیروی جریان الکتریکی و ولتاژ اندازه گیری می کند.

اما این تغییر در اندازه گیری وزن دقیقا به چه معناست؟ مطمئنا برای بسیاری از ما این مقدار زیادی نخواهد بود. برای عموم مردم این تفاوت 
در اندازه گیری کیلوگرم تفاوت قابل توجهی نخواهد داشت، اما در بخش های علمی، صنعتی و تکنولوژیکی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

تعریف کیلوگرم تغییر می کند؛ 
اندازه گیری وزن با روشی جدید

https://techrato.com/
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کتاب آی ژن
چه اتفاقی برای نسلی می افتد که همیشه با اتصال به دنیای اینترنت و 
گوشی های هوشمند رشد کرده اند؟ این محور اصلی کتاب  دکتر جین 

تونگه روانشناس آمریکایی است.
اواسط دهه  در  اطالق می شود که  نسلی  به  این کتاب نسل آی ژن  در 
۱99۰ تا اواسط سال ۲۰۰۰ و بعد از آن متولد شده باشند؛ نسلی که 
تمام سنین نوجوانی را همراه با گوشی های هوشمند زندگی کرده است، 
نسل آی ژن با استفاده از رسانه های اجتماعی و ارسال پیامک به جای 
فعالیت های دیگر، با دوستان خود ارتباط برقرار کرده و شاید به همین 

دلیل سطح اضطراب، افسردگی و تنهایی خاصی را تجربه می کند.
خود  از  قبل  نسل  از  که I Gen را  نیست  چیزی  تنها  تکنولوژی  اما 
جدا می کند بلکه آنها در چگونگی گذراندن وقت، نحوه رفتار و نگرش 
نسبت به دین، جنسیت و سیاست هم متفاوت هستند. اعضای این نسل 
روش های کامال جدیدی را برای ازدواج انتخاب می کنند و از زندگی و 
از نسل های گذشته،  بیشتر  آنها  انتظارات متفاوتی دارند.  حرفه هایشان 
نسبت به ایمنی وسواس دارند و در برابر ناعدالتی و نابرابری هیچ صبر و 

شکیبایی از خود نشان نمی دهند.
نسل  این  خصوص  در  دیگری  جالب  اطالعات  که  هستید  مشتاق  اگر 
را  آی ژن  نسل  بر  جدید  تکنولوژی های  تاثیر  و  بیاورید  به دست  جدید 

بدانید،  خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم
.

شکست  و  کثیف  ثروت  آشوب:  میمون های  کتاب 
تصادفی در دره سیلیکون

آنتونیو گارسیا مارتینس به عنوان مشاور پیشین توییتر و یکی از مدیران 
استراتژی  با  مرتبط  مسائل  خصوص  در  را  خود  تجربیات  فیس بوک، 
از موارد مطرح در »دره سیلیکون« در کتاب خود  کسب وکار و برخی 
در دره  تصادفی  و شکست  ثروت کثیف  آشوب:  عنوان »میمون های  با 

سیلیکون« به رشته تحریر در آورده است.
جهان  کتاب های  بهترین  جزو  آشوب  میمون های  کتاب  حقیقت،  در 
در زمینه تکنولوژی است که یک تصویر پر جنب وجوش از زندگی در 
از سریال  اگر شما  تصویر کشیده است.  به  را  فن آور  دنیای شرکت های 
سیلیکون ولی در تلویزیون لذت می برید و می خواهید موارد واقعی این 
دره اسرارآمیز را که در زمینه تکنولوژی شهرت جهانی دارد، بخوانید، 

قطعا باید کتاب میمون های آشوب در لیست شما باشد.
کتاب  این  در  آشوب«  »میمون های  نویسنده  مارتینس  گارسیا  آنتونیو 
شرکت هایی مثل »گوگل و فیس بوک« را بررسی کرده و عوامل موفقیت 

و داستان های پشت پرده آنها را مورد بحث قرار می دهد.

 بهترین کتاب های جهان در زمینه تکنولوژی)1(



و  ایکس  اسپیس  تسال،  ماسک:  ایالن  کتاب 
تالش برای آینده ای فوق العاده

یکی دیگر از کتاب هایی که می توان آن را در فهرست بهترین کتاب های 
ایالن ماسک: تسال، اسپیس  جهان در زمینه تکنولوژی قرار داد کتاب 

ایکس و تالش برای آینده ای فوق العاده، نوشته اشلی ونس است.
و  پیش بینی  غیرقابل  موفق،  کارآفرینان  از  یکی  قطعا  ماسک  ایالن 
بلندپروازانه دره سیلیکون است. ونس از داستان ماسک برای پاسخ به 
یکی از سواالت رایج در عصر حاضر استفاده می کند: آیا کشور مخترعین 
و سازندگانی که قرن نوزدهم را رهبری می کرد، در عصر کنونی که رقابت 
این  دارد؟  گفتن  برای  هم حرفی  است  جاری  آن  در  شدیدی  جهانی 
نویسنده استدالل می کند که ماسک، یکی از شخصیت های غیرمعمول 
و  افسانه ای  آمریکا همچون مخترعان  تاریخ کسب وکار  در  قابل توجه  و 
ادیسون، هنری فورد، هوارد هیوز و استیو  از جمله توماس  صنعتگران 
و  انرژی  کارآفرین دیگری  از هر  بیش  ماسک  ایالن  امروزه  است.  جابز 
و  فانتزی  آینده ای  اختراع هایی می کند که  را صرف  فراوان خود  ثروت 

علمی-تخیلی را برای جهان به ارمغان می آورد.
او  زمانی که  تا  ماسک  ایالن  کودکی  زمان  از  است  روایتی  کتاب  این 
در Zip2 و PayPal و سپس در شرکت های اسپیس ایکس، تسال و 
 Solar Cityمشغول به کار شد. ونس نویسنده این کتاب، مصاحبه هایی 
و دسته بندی  بررسی  منظم  به طور  ماسک صورت گرفته  ایالن  با  که  را 
با وی  زندگی  مراحل مهم  با کسانی هم که در  و همچنین  کرده است 
باید  این نکته را هم  البته  همراه بوده اند، مصاحبه و گفتگو کرده است. 
متذکر شویم که ایالن ماسک هیچ کنترلی بر متن این کتاب نداشته و 
ونس دسترسی بسیار خوبی به ایالن ماسک و سایر تکنسین های مهم 

اطراف او داشته است.

کتاب روح یک ماشین جدید
آیا Data General Eclipse MV/ 8000 )اولین عضو خانواده مینی 
این  اصال  شما  اینکه  احتمال  می آورید؟  به یاد  را  بیتی(   3۲ رایانه های 
رایانه را ندیده باشید و یا چیزی در مورد آن نشنیده باشید، خیلی زیاد 
به خوبی  پولیتزر در  کتاب خود  ادبی  است. تریسی کیدر برنده جایزه 

گزارشی از این تکنولوژی و روند پیشرفت آن منتشر کرده است.
»روح یک ماشین جدید« کتابی غیرداستانی است که در سال ۱9۸۱ 
منتشر شد. این کتاب وقایع و تجربیات یک تیم مهندسی کامپیوتر را 
  Data برای طراحی نسل جدیدی از رایانه که در سال ۱9۸۰ به عنوان

 General Eclipse MV/ 8000به بازار عرضه شد، روایت می کند.
بهترین  از  یکی  عنوان  به  می توان  جدید،  ماشین  یک  روح  کتاب  از 
کتاب ها در زمینه روایت تاریخ ساخت رایانه از ابتدا تا پایان نام برد که 

تمام پیروزی ها و ناامیدی های این عرصه را بیان کرده است.

 بهترین کتاب های جهان در زمینه تکنولوژی)1(
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ش در گذر زمان
داریو



سعید سالیانی
داریوش اقبالی )زاده ۱5 بهمن ۱3۲9 تهران( معروف به داریوش، خواننده، بازیگر و فعال اجتماعی ایرانی است، که در زمینه موسیقی راک و پاپ ایرانی 

فعالیت می کند. جنس صدای وی، باس می باشد. داریوش عضو سازمان عفو بین الملل است.
ترانه های برتر

براساس نظرسنجی که با عنوان فهرست ۱۰۰ ترانه برتر ماندگار تاریخ موسیقی ایران توسط شبکه “من و تو” صورت گرفت، ترانه دستای تو، از داریوش در 
صدر ماندگارترین ترانه های ایرانی قرار گرفت. از جمله ماندگارترین آثار داریوش می توان به ترانه های دست های تو، شقایق، چشم من، دوباره می سازمت 
وطن، بچه ها، بوی گندم، به من نگو دوست دارم، خونه، یاور همیشه مؤمن، شام مهتاب، فریاد زیر آب، جشن دلتنگی، ای عشق، نون و پنیر و سبزی، سال 

سقوط سال فرار، دنیای این روزای من و سراب رد پای تو اشاره کرد.
زندگی شخصی و حاشیه ها

داریوش اقبالی تا به حال سه بار ازدواج کرده است، اما به گفته خودش تنها یک بار عاشق شده و آن هم به زمان جوانی او و پیش از انقالب ایران مربوط 
می شود، که دختر مورد عالقه اش در حادثه رانندگی از بین می رود و ترانه شقایق را در غم او می خواند. وی سال ها به همراه همسر دومش فیروزه و دخترش 
بیتا در ایالت کالیفرنیا آمریکا زندگی می کرد. از سال ۲۰۰3 ژینوس همسر سوم وی شده است. در حاشیه بازی داریوش و گوگوش در کنار هم، مجله جوانان 
و اطالعات هفتگی در روز دوشنبه ۲۴ مرداد ماه، تیتر بزرگی بر روی مجله چاپ کرده بودند که »ماجرای عشق و عاشقی گوگوش و داریوش« را بخوانید، 

این شروع رابطه این دو بود. داریوش و گوگوش به مدت یک سال با یکدیگر در رابطه عاشقانه بودند.
داریوش، هم اکنون ساکن شهر لس آنجلس در ایاالت متحده آمریکا می باشد و دارای یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به نام های بیتا و میالد است. او در 
یکی از اجراهای خود توسط یکی از هوادارانش به نام مریم مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفت. یکی از کارکنان کاباره خرم که داریوش در آن اجرای برنامه 

داشت می گوید:
...در حدود ساعت ۱۱ بعدازظهر چهارشنبه بود، داریوش تازه بر روی سن آمده بود و دو ترانه اجرا کرده بود و سرگرم اجرای سومین ترانه خود به نام 
نفرین نامه بود. در این هنگام زنی که پشت یکی از میزهای روبروی سن نشسته بود، از جای خود بلند شد و با یک حرکت سریع به روی سن آمد. داریوش 
به عادت همیشگی خود که در هنگام اجرای ترانه هایش چشمان خود را می بست، با چشمان بسته سرگرم اجرای ترانه اش بود و به همین خاطر متوجه 

حمله این زن به طرف خود نشد. ما در یک لحظه متوجه شدیم که این زن لیوان بزرگی را با محتویاتش به طرف داریوش پرتاب کرد.
جوایز و افتخارات

جایزه مرکز بین المللی حقوق بشر ۲۰۱۴
جایزه رون سیمونز ِرو رونالد رایت، بابت حمایت از حقوق اقلیت سازمان ِشر ۲۰۰5

تقدیرنامه شهرداری لس آنجلس ۲۰۰5
نشان صلح در فستیوال فیلم، موسیقی و رسانه های تصویری بحرین

لوح افتخار از سوی وزیر فرهنگ کانادا
لوح افتخار از سوی وزارت فرهنگ سوئد



ماسکی که راز اصلی زیبایی پوست زنان کره ای است
زنان کره ای و آسیای شرقی از پوست شفاف و زیبایی برخوردارند که بدون شک با مواد طبیعی و ماسک های خانگی طبیعی امکان پذیر است.

راز زیبایی زنان کره ای و شرقی
داشتن زیبایی بی عیب و نقص چیزی است که زنان در سرتاسر دنیا در آرزوی داشتن آن هستند. یک اصل مهم برای زیبابودن، داشتن پوست براق و 
روشن است که موجب ایجاد اعتماد به نفس می گردد. در حقیقت،  با مدرن  شدن زندگی انسان، زنان بیشتر در معرض شرایط منفی که به پوست مرتبط 

است قرار می گیرند .

رمزوراززیباییوشفافیتپوستزنانکرهای
رشد  کنار  در  که  است  معنی  بدین  این  دارید،  اشتیاق  بیرونی  و  درونی  زیبایی  داشتن  برای  قطعا  دارید،  قرار  امروزی  زنان  عظیم  خیل  در  شما  اگر 
دانسته هایتان، مایل هستید که از زیبایی دائمی نیز برخوردار باشید، زیرا زیبایی یکی از عواملی است که شما و سطح اعتماد به نفستان را نشان می دهد.

حتما شما هم مایلید بدانید که چطور زنان کره ای پوستی شفاف و بدون لک و جوش دارند.

استفاده از نعنا، به منظور کاهش لکه های پوست 
”برای مراقبت از پوست  تغذیه باید مناسب باشد!« اگر قصد دارید بهترین اسرار مراقبت از پوست آسیایی را برای درمان لک های تیره ناشی از آکنه یا 

آفتاب سوختگی روی پوستتان را پیدا کنید، باید به روش طبیعی روی بیاورید.
مشخصات لک تیره، کبودی و شکل متورم آن است و این دلیل ایجاد عدم اعتماد به نفس در زنان نیز می باشد.  نگران نباشید زیرا امکان درمان در اطراف 
شما وجود دارد. )نعنا( استفاده از نعنا برای بهبود وضعیت پوست به ویژه در کشور های آسیایی، جدید نیست، در اینجا دستورالعملی برای استفاده از نعنا 

برای داشتن پوست شاداب وجود دارد:
در ابتدا، باید برگ نعنای تازه را تهیه کرده، آنها را خرد کنید تا خمیر شوند.

سپس این ماسک را روی پوست صورت خود بمالید.
در حالی که ۱5 دقیقه منتظر هستید، می توانید کاری انجام دهید.

پس از آن، ماسک را با آب تمیز بشویید.
هر روز این دارو را استفاده کنید، نتیجه آن را به وضوح خواهید دید، اما مراقب باشید، اگر پوستتان کمی حساس است، باید قبل از مصرف آن را روی 

دستانتان آزمایش کنید.

ماست ساده

ابتدا صورت خود را پاک کرده، مقداری ماست را 
روی آن اعمال کنید و بعد از ۱5 دقیقه، )تا زمانی که 

خشک شود( ابتدا با یک دستمال مرطوب پاک کرده، بعد با 
آب بشویید.

روی  موز  ماسک  تاثیر 
پوست

خب! موز فقط برای خوردن نیست. بلکه به عنوان 
از  مراقبت  و  داشتن  برای  آسیایی ها  اسرار  از  یکی 
پوست خوب استفاده می شود. فقط نیاز دارید که موز 

را له کرده، روی پوست اعمال کنید و ماساژ دهید.

http://namnak.com/خانم-ها-اعتماد-به-نفس-را-قبضه-کنید.p501
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http://namnak.com/شفافیت-پوست-صورت-با-چای.p4051
http://namnak.com/ماسک-مو-برای-تقویت-موهای-ضعیف.p13363


ماسکی که راز اصلی زیبایی پوست زنان کره ای است

استفاده از آب برنج برای تمیزکردن پوست 
با استفاده از این نوع آب برای تمیزکردن پوست، پوست سریع تر نرم می شود،  به شرطی که از روال مناسب پیروی کنید. در ابتدا، باید برای روش مناسب 

گرفتن آب برنج، نصف پیمانه برنج ) یاسمن ، قهوه ای ، دانه کوتاه سفید ، دانه بلند سفید ( و دو فنجان آب تهیه کنید. 
حاال،  اجازه دهید برای به دست آوردن آب برنج مورد نظر اقدام کنیم، باید برنج خود را در یک فنجان آب بشویید، تا تمام خاک آن پاک شود. سپس، این 

مقدار از برنج را در یک کاسه سر پوشیده همراه با آب قرار دهید. شما باید ۱۰ تا ۱5 دقیقه برنج را خیس کنید.
آن را بگردانید یا برنج را کمی بمالید، تا زمانی که آب کدر شود. با انجام این کار، تمام عناصر مغذی مانند مواد معدنی و یا ویتامین های برنج  وارد آب 

می شوند و باعث ایجاد یک محلول مغذی برای پوست شما می گردند. تمام ! حاال شما آب برنج مورد نظر را دارید. 
در مرحله دوم شما باید در مورد روش جوشاندن بدانید، زیرا شما می توانید آب برنج را با جوشاندن برنج نیز تهیه کنید. برای انجام این کار، باید برنج را 
با آب بیشتر از حد طبیعی بجوشانید. وقتی برنج شروع به پختن می کند، باید آب زیادی را بگیرید، یا همچنین می توانید منتظر پخت برنج بمانید و از 
عصاره آن برای آب برنج استفاده کنید. این نوع آب تا حدودی غلیظ می شود، بنابراین نیاز به مخلوط کردن مقداری آب با آن برای تهیه آب کدر دارید. 
برای نگهداری،  فقط باید آن را داخل یخچال نگه دارید و از آن برای تمام هفته استفاده کنید. به یاد داشته باشید قبل از استفاده از آن برای پاک سازی 

پوست آن را تکان دهید.
شما باید از آب برنج به عنوان یک پاک کننده استفاده کنید، که بدین معنی است که شما باید آن را به آرامی روی پوست صورت خود ماساژ دهید تا از 

این طریق به پوستتان نفوذ کند.

یخ  تکه  چند  از  استفاده 
و  باز  منافذ  بستن  برای 

الغرکردن صورت
می تواند  صورت  روی  یخ  تکه های  ماساژ 
پوست را محکم تر و حتی الغرتر کند. در 
نیست  کامال مشخص  واقعیت  مورد،  این 

اما در واقع برای تحریک پوست شما به اندازه کافی خوب 
است. فقط قبل از اینکه از این درمان استفاده کنید، 

مطمئن شوید که یخ سمی و کثیف نیست.

زرد چوبه
یک  زردچوبه،   چای خوری  قاشق  یک 

قاشق  یک  و  ارگانیک  عسل  چای خوری  قاشق 
ترکیب  هم  با  را  طبیعی  ماست  یا  شیر  چای خوری 

کنید. قبل از استفاده از آن آرایش خود را پاک کنید. سپس 
روی صورت اعمال کنید و بعد از ۱5 الی ۲۰ دقیقه با آب 

گرم بشویید. برای به دست آوردن نتایج بهتر این کار را 
چندین بار در هفته تکرار کنید.

برای  کدوحلوایی  ماسک 
پوست

شما به یک قاشق چای خوری کدوحلوایی تازه یا 
کنسرو شده، یک دوم قاشق چای خوری خاک رس، 
یک قاشق چای خوری عسل خام، و یک چهارم قاشق 

چای خوری پودر دارچین نیاز دارید.
تمام این عناصر را با هم ترکیب کنید. سپس این مخلوط 

را روی پوست خود اعمال کنید.
مرطوب  دستمال  و  گرم  آب  با  دقیقه   5 از  بعد   

ماسک را از روی صورت خود پاک کنید.

ماسک سرکه برای پوستی 
زیباتر

شما می توانید با استفاده از سرکه سیب، یک 
یک  هرگز  آن  بد  بوی  واقع  کنید. در  تهیه  تونر 
پوستی  که  می خواهید  نیست. اگر  بزرگ  مشکل 
سالم و بدون آکنه داشته باشید، روزانه این ماسک را 

روی صورت خود اعمال کنید.

http://namnak.com/

http://namnak.com/خواص-آب-برنج.p13653
http://namnak.com/خواص-آب-برنج.p13653
http://namnak.com/فواید-ماساژ.p12103
http://namnak.com/خواص-کدو-حلوایی.p5342
http://namnak.com/پیشگیری-درمان-این-بیماری-ها-با-مصرف-دارچین.p6534
http://namnak.com/سرکه-سیب.p20929
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نقاشی ابزاری عالی برای تزیین سالن نشیمن، اتاق ها، مناطق پذیرایی و یا برای هر فضایی است. خیلی از نقاشی های مدرن به این خاطر که 
طبیعت آنها باعث تحریک فکر می شوند، محبوب هستند. در حقیقت، خیلی از مردم نقاشی های مدرن را بر این اساس ارزش گذاری می کنند 
که تا چه اندازه آنها می توانند جرقه ای برای شروع یک گفتگو با مهمانان خانگی یا مشتریان اداری باشند. این نقاشی ها می توانند ذهن را 
به چشم اندازی جدید از جهان باز کنند، احساسات را تکان دهند یا به سادگی طنینی برای یک اتاق باشند. این نقاشی ها نه تنها به خاطر 
زیبایی شان تحسین می شوند، همچنین بعضی از آنها به نظر نوعی سرمایه گذاری هستند که ممکن است قیمت خرید مجدد خیلی خوبی 
برایشان ارائه بشود. خریداران نقاشی های مدرن بایستی این ۱۰ سبک از محبوب ترین نقاشی های مدرن را بشناسند و چگونگی تشخیص آنها 

از یکدیگر را بدانند.

سبک های محبوب نقاشی مدرن
هنر مدرن واکنشی به سبک های سفت  و سخت موسسات قدیمی فرانسه بود. پیدایش سبک های مدرن از دهه ۱۸۶۰ آغاز شد و تا دهه ۱9۷۰ 
ادامه پیدا کرد. این نوع هنر اشاره دارد به سبک های نقاشی که از رئالیسم و روش سنتی خودداری می کند. در عوض، مواد اولیه و سبک های 

گوناگون را تجربه می کند. در ادامه سبک های محبوب را که معرف جنبش هنر مدرن هستند، آورده ایم:
 )Abstract Art)1.هنر های انتزاعی

انتزاعی به سبک های نقاشی اشاره دارند که از واقعیت های تصویری به عنوان مرجعی برای نقاشی استفاده نمی کنند. در عوض،  هنرهای 
هنرمند به موضوع مورد نظرش پرداخته و آن را به شکل ساده ای در می آورد. رنگ ها و اشکال برای نمایش احساسات و نمایی از دنیای درونی 

هنرمند به کار می روند. انواع متنوعی از سبک های هنر انتزاعی که به وجود آمده اند شامل لیست زیر:
 )Abstract experssioniosm(اکسپرسیونیسم یا هیجان نمایی انتزاعی

 )Color field( زمینه رنگ
 )Cubism( کوبیسم یا حجم گرایی

 )Lyrical abstraction( انتزاع تََغُزلی

تنها بخشی از نقاشی های هنر انتزاعی هستند. انتخاب از میان این سبک ها بستگی به سلیقه شخص و همچنین محیطی که نقاشی در آنجا 
ساکن می شود، اینکه اتاق خواب باشد، اتاق نشیمن و یا فضای اداری باشد، دارد.

 
 )Surrealism( 2. فرا واقع گرایی یا سورئالیسم

سورئالیسم، سبک نقاشی مدرن است که تصاویر متنوع را کنار یکدیگر می گذارد تا تاثیر شگفت انگیزی ایجاد کند. تصاویر در این نقاشی 
اغلب غیرمنطقی هستند و خصوصیاتی مانند رویا! دارند. نقاشی های سورئالیست به ناخودآگاه اهمیت می دهند. از میان نقاش های محبوب 

سورئالیست می توان به سالوادر دالی، مکس اِرنست، ولنتینو هوگو، ژوان میرو و تاین اشاره کرد. 

 )Conceptual art( 3. هنر مفهومی
از  مهم تر هستند. خیلی  اثر هنری  از خود  )ادراک(  مفاهیم  دارد  اعتقاد  این سبک هنرمند  در  است،  مفهومی یک سبک هنر مدرن  هنر 
هنرمندان مفهومی، اعتقاد داشتند زمانی که آنها اثری را تصویر کنند، کار تکمیل شده است. در حقیقت، خیلی از هنرهای مفهومی تنها 
مجموعه ای از رهنمودها هستند. به ندرت می توان این نوع هنر را تنها به عنوان یک نقاشی دید، برای مثال اغلب عناصر مجسمه سازی و هنر 

چیدمان را ترکیب می کند. مارسل دوشان، یوکو اُنو، ایو کلین و رابرت راشنبرگ بعضی از هنرمندان برجسته مفهومی هستند. 

10 سبک محبوب ترین 
نقاشی های مدرن



هنر های انتزاعی فرا واقع گرایی یا سوررئالیسم  

هنر مفهومی   هنر مردمی یا پاپ آرت

اقع گرایی عکس وار یا فوتورئالیسم  فزون  واقع نمایی یا واقع گرایی افراطی یا هایپررئالیسم

ساده گرایی یا کمینه گرایی، هنر کمینه، هنر موجز( مینیمالیسمآینده گری یا فیوچریسم

 فوویسم دریافتگری یا امپرسیونیسم



 )Pop art( 4 هنر مردمی یا پاپ آرت
انتزاعی  هیجان نمایی  سبک  علیه  واکنشی  مردمی  هنر  نقاشی های 
بریتانیایی   )Abstract experssioniosm(بوده است، که هنرمندان 
اواسط دهه ۱95۰ اعتقاد داشتند بسیار متفاوت از واقعیت زندگی روزانه 
کتاب های  نظیر  جهان  این  موضوعات  حول وحوش  مردمی  هنر  است. 
کمیک، تبلیغات، مشاهیر و موضوعات دیگری که روزانه با آنها برخورد 
بود.  هنر  در  گرایی(  )واقع  رئالیسم  به  بازگشتی  آن  می چرخد.  داریم، 
هنرمندان برجسته در این زمینه، جاسپر جونز، اندی وارهول، تام ِوِسلمن، 

ِوین تیباد هستند.

فوتورئالیسم   یا  عکس وار  واقع گرایی   .۵
)Photorealism(

همان طور که از نامش پیداست، یک نقاشی فوتورئالیست نقاشی ای است 
که به اندازه یک عکس واقعی به نظر می رسد. این سبک با عکس گرفتن 
انجام می شود. فوتورئالیسم  نقاشی کردن آن  از موضوع )شیء( و سپس 
و  می باشد،  آرت(  )پاپ  مردمی  هنر  از سبک  متأثر  هنری  یک جنبش 
واکنشی علیه اکسپرسیونیسم )هیجان نمایی انتزاعی( است. بر خالف هنر 
انتزاعی و هنر مفهومی، نقاشی فوتورئالیسم توسط هنرمندی که دارای 
توانایی پیشرفته فنی است، برای کشیدن تصاویر واقعی روی بوم، صورت 
می پذیرد. از هنرمندان معروف این سبک می توان به گلنری تتور، رابرت 

بچتل، تام بلکِول، دان اِدی وسیندی رایت اشاره کرد.

یا  افراطی  واقع گرایی  یا  واقع نمایی  فزون    .6
 )Hyperrealism( هایپررئالیسم

عکس وار.  واقع گرایی  جنبش  در  است  پیشرفتی  افراطی  واقع گرایی 
کشیدن  و  عکس گرفتن  برای  باال  کیفیت  با  دوربین هایی  از  هنرمندان 
آنها بر روی بوم استفاده می کنند. در مقایسه با فوتورئالیسم، نقاشی های 
هایپررئالیسم سایه های مبالغه آمیز دارد و اشیاء بی جان زنده نشان داده 
می شوند، با وجود اینکه آنها به طور عادی دارای این چنین خصیصه ای 
نیستند. هایپررئالیسم بر فرا واقعیت  مصنوعی)ساختگی( تاکید دارد. از 
نقاش های محبوب این سبک می توان رابرت بچتل، ریچارد اِسِتس، بِرت 

مونروی، دان هانسن و چارلز بِل را نام برد.

هنر  کمینه،  هنر  کمینه گرایی،  یا  ساده گرایی   .۷
 )Minimalism( موجز مینیمالیسم

مینیمالیسم جنبشی هنری است، همان طور که از اسمش انتظار می رود، 
مشخصه آن سادگی آن است. نقاشی های مینیمالیسم موضوعات نقاشی 
را تا به اندازه ماهیت آن موضوع ساده می کنند. به جای بیان هیجانات 
زیادی که نشانه سبک هیجان نمایی انتزاعی است، هنر مینیمالیسم، تنها 
چیزی که هنرمند عقیده دارد، الزم است را نقاشی می کند. از هنرمندان 
معروف این سبک می توان به برنت نیومن، کازیمیر مالویچ، پییت ماندرین 

و فرانک استالس هستند.

 )Futurism( 8. آینده گری یا فیوچریسم
نظیر  موضوعاتی  با  ارتباط  در  که  است  نقاشی  سبک  نوعی  آینده  گری 
تکنولوژی، سرعت، خشونت و آینده جهان است. این سبک در ارتباط با 
تصویر غلبه انسان بر طبیعت است. این جنبش اصالت را تحسین می کند. 
برای خلق مجدد چنین قدرت احساسی روی بوم، نقاشی آینده گری از 
نشان دادن  برای  آنها  اینجا  در  می کند،  اقتباس  کوبیسم  نقاشی  سبک 
اثر خلق شده، موضوعات نقاشی را به شکل اشکال هندسی  تحرک در 
و  دپرو  فورتوناتو  لنتولوف،  آریستار  برلیوک،  دیوید  می دهند.  نمایش 

جراردو دوتوری شناخته شده ترین هنرمندان سبک آیند ه گری هستند.

 )Impressionism( 9. دریافتگری یا امپرسیونیسم
دریافتگری از اولین سبک های نقاشی مدرن است که در پاریس فرانسه 
به وجود آمد. از مشخصه های آن ضرب قلم های باریک و تأکید بر حضور 
نور در تصویر می باشد. هنرمندان دریافتگری اغلب محیط باز را برای به 
نقاشی می کنند.  نظرشان  مورد  رنگ های  و  نور خورشید  تصویر کشیدن 
از  از  زیرا  بودند  رادیکال  امپرسیونیسم  نقاشی های   ۱۸۷۰ دهه  در 
دستورالعمل ها پیروی نمی کردند. نقاش های مطرح این سبک کلود مانه، 

پیر آگوست رنو، کمیل پیسارو و آرماند جوالمین هستند.

 )Fauvism( 1۰. فوویسم
امپرسیونیسم  از  بعد  کمی  که  است  هنری  جنبش  فوویسم 
ارائه  امپرسیونیسم  حالی که  در  آمد.  به وجود   )Impressionism(
واقع گرایانه    ای از موضوع نقاشی داشت، نقاشی های فوویسم بر روی استفاده از 
رنگ های تند و نامتعارف تمرکز داشتند. هنرمندان این سبک ضرب قلم های 
پرخاشگرانه و شکل های ساده شده ای به کار می برند. از نقاشان محبوب این 
 سبک آندره ِدِرین، هنری َمتیس، چارلز کموین، موریس مارینات هستند.

https://art.tosinso.com/
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گاهی تحلیلی تطبیقی  هب اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ)۲( ن
دکتر احمدرضا یلمه ها 

تسلیم در برابر تقدیر
فردوسی گوید: 

                           هچ گفت آن خردمند بسیار باهوش                                                                                 هک با اختر بد هب مردی مکوش
                                                                )شاهنامه: 3۶۷(

و حافظ چنین گوید:

                                                              بشنو این نکته هک خود را ز غم آزاده کنی                                            خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
                                                                   )دیوان: 3۶۲(

لزوم همنشینی با نیکان
فردوسی در پاره ای از اشعار خود به دوستی با نیکان و آداب معاشرت و آیین دوستیابی صحیح، اشاره می کند از آن جمله: 

                                    مکن دوستی با ردوغ آزمای                                                                                      همان نیز با مرد انپاک رای 
                                                                 )شاهنامه: ۱۲۸۱(

حافظ نیز این آموزه اخالقی را چنین بیان می کند: 

                      نخست موعظة پیر صحبت این حرف است                                 هک از مصاحب انجنس احتراز کنید
                                                                                                                                                                                                   )دیوان: ۲۲۴(

دوری از جنگ و خونریزی )صلح بهتر ز جنگ(

                                                                                            مرا آشتی بهتر آید ز جنگ                                                                             نباید گرفتن چنین کار تنگ 
کار و جنگ                                             هن خوب است و داند همی کوه و سنگ                                                                                           پلنگ این شناسد هک پی

                                                                 )شاهنامه: 55۱(
حافظ این چنین صوفیانه ، دعوت به صلح می کند: 

                                                                یک حرف صوفیاهن بگویم اجازت است                               ای نور دیده صلح هب از جنگ و داوری 
                                                                 )دیوان: 3۴3(

دوری از عیب گویی
فردوسی به پیروی از شعایر دین اسالم آشکارا چنین بیان می دارد که: 



ادامه دارد . . . 

                                                                                      و عیب کسان چیه گوهن مگوی                                                                                                                                             هک عیب آورد رب تو رب عیب جوی 
                                                                                 )شاهنامه: ۱۲۲9(

حافظ این اندرز اخالقی را چنین بیان می دارد: 

                                                                                     ما نگومیی بد و میل هب انحق نکنیم                                                                                                                                جاةم کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
                                                                         عیب ردویش و توانگر هب کم و شیب بد است                                                                                           کار بد مصلحت آن است هک مطلق نکنیم

                                                                                    )دیوان: ۲99(

درویش نوازی
فردوسی در بسیاری از ابیات، مخاطب را به یاری با درویشان توصیه می کند: 

                                                                                          هب ره جایگه یار ردویش باش                                                                                                                                                                   همه راد رب مردم خویش باش 
                                                                                )شاهنامه: ۴3۸(

حافظ نیز با تأکید بر این آموزۀ اخالقی، چنین می گوید: 

                                                                       توانگرا دل ردویش خود هب دست آور                                                                                                                                                هک مخزن زر و گنج ردم نخواهد ماند 
                                                                                   )دیوان: ۱9۱(

و نیز این چنین، به ارزش و احترام به مقام انسانی فرد )مددکاری اجتماعی( و درویش نوازی اشاره می کند: 

                                                                      نظر کردن هب ردویشان منافی زبرگی نیست                                                                                                     سلیمان با چنان حشمت نظراه بود با مورش
                                                                                    )دیوان: ۲۴۱(

رازداری
فردوسی گوید: 

                                 هب کس راز مگشای و رد رب بسیج                                                                                                                                                             بد اندیش را خوار مشمر تو چیه 
و حافظ این خصیصة اخالقی را چنین بیان می کند: 

                حدیث دوست نگویم مگر هب حضرت دوست                                                                                                                                     هک آشنا سخن آشنا نگه دارد 
                                                                                     )دیوان: ۱5۸(

وفای به عهد و پیمان
وفای به عهد یکی از اصول و اندیشه های بنیادین فردوسی در شاهنامه است که احترام به آن را از ضروریات می داند و در جای جای شاهنامه بر آن تأکید 

می کند: 

                                                                                    هک ره کو ز قول خود اندر گذشت                                                                                                                                     ره رادمردی ز خود رد نوشت
                                                                                  )شاهنامه: 3۶9(

حافظ این آموزۀ اخالقی را چنین توصیه می کند: 

                               واف و عهد نکو باشد ار بیاموزی                                                                                                                                                        وگرهن رههک تو ینیب ستمگری داند 
                                                                                    )دیوان: ۱۸9(



زیباترین مکان های دنیا

اویا، سانتورینی، یونان
تقریبا تمام جزایر یونان زیبا هستند اما شهر اویا که بر باالی تپه ها و با 
منظره  دریای اژه قرار گرفته است، قطعا یکی از زیباترین مکان های یونان 

و البته جهان است.

مراکش
مراکش که در کوه پایه های رشته کوه اطلس واقع شده، از قرون وسطی 
تغییراتی کرده است. در این شهر می توان روزها در کوچه پس کوچه ها و 
خیابان ها قدم زد و از سوق ها، قصرها و باغ های زیبای آن نهایت استفاده 

را برد.

بورا بورا، پلینزی فرانسه
با وجود تاالب های فیروزه ای، صخره های مرجانی و خانه های روی آب، 
زمین  روی  بهشت  از  تکه ای  قطعا  جنوبی  آرام  اقیانوس  در  جزیره  این 

است.

تامیل نادو، هند
بیشتر بازدیدکنندگان هند به قسمت شمالی این کشور و برای تماشای 
قصرها و قلعه های مغول می روند اما باید بدانید که در بخش جنوبی این 
کشور است که بیشتر معابد هندو جای گرفته اند. معابدی چون مجموعه 

معابد »میناکشی« که به خاطر بزرگی اش یک شهر محسوب می شوند.

http://www.kojaro.com/tag/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/
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http://www.kojaro.com/morocco/
http://www.kojaro.com/tag/%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF/


در دنیا مکان های فراوانی وجود دارد که دیدن آنها از نزدیک می تواند آرزوی هر کسی باشد. برخی از این مکان ها به واسطه  طبیعت  زیبا و 
برخی دیگر به خاطر غنای فرهنگی و تاریخی که دارند جزو بهترین و زیباترین مقاصد گردشگری جهان به  شمار می روند. 

تعداد فراوان مکان های زیبا و دیدنی جهان باعث شده است که گنجاندن آنها در یک فهرست غیر ممکن باشد. در این مطلب به برخی از 
این مکان ها اشاره می شود:

شهر ممنوعه، پکن
این شهر در مرکز پکن قرار گرفته و قصر امپراطوری امپراطوران چین به 
مدت پنج قرن بوده است. این قصر یک نمونه  بی نظیر از معماری باستانی 

چین است.

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

یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری ساحلی را می سازد.

پارک ملی فیوردلند، نیوزلند
هر ساله از اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر، جزیره  جنوبی نیوزلند پوشیده 
خیره  را  بیننده ای  هر  چشم  و  می شود  لوپین  راسل  بنفش  گل های  از 

خواهد کرد.

باگان، میانمار
این شهر باستانی در مرکز میانمار، دارای هزاران معبد بودایی است که 
می توان بهترین منظره از آنها را از روی یک بالن بر فراز این منطقه دید.

/https://www.kojaro.comادامه دارد . . . 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

۱0 نکته مستدل و جالب روان شناختی از خودتان که احتماال نمی دانید )۱(
بابک قهرمانی

را بسیار شایسته تر،  بیشتر ما خودمان  ندارید.  از خودتان  به  آن میزانی که خودتان تصور می کنید، شناخت درست و کافی  شما احتماال 
اخالق مدارانه تر و پایدارتر از واقعیت می بینیم؛ اما چرا؟

برخی افراد می توانند خود را به  خوبی و گاه با الفاظ و صفات دقیق توصیف کنند. این توصیف ها شاید در نگاه نخست گیرا به  نظر برسند؛ ولی 
لزوما صحیح نیستند. تصور افراد از خودشان و شناخت انسان از خودش، با ماهیت و شخصیت واقعی وی و آنچه که در واقعیت وجود دارد، 
می تواند مغایرت داشته باشد. شاید چنین برداشت شود که موضوع  فوق یک امر بدیهی است. ما در این مقاله می خواهیم موضوع را از نقطه 

نظر علمی و با مثال های ملموس  و اثبات شده مورد بررسی قرار دهیم.

1. نحوه نگاه شما به شخصیت اصلی خودتان دارای انحرافاتی است
شخصیت شما مانند کتاب بازی است که باید بخوانید و وارد جزئیات آن شوید: شما که هستید؛ عالیق شما چیست؛ از چه مواردی نفرت 
دارید؛ ترس ها و امیدهایتان را چه مواردی تشکیل می دهند؛ و بسیاری پرسش های دیگر از این قبیل. شاید تصور کنید که خودتان را کامال 

می شناسید؛ ولی درواقع این  گونه نیست. طبق پژوهش های روان شناسانه، ما دسترسی زیادی به شخصیت خودمان نداریم. 
امیلی پرونین روان شناسی از دانشگاه پرینستون که در فرایندهای مربوط به درک خود و تصمیم گیری تخصص دارد، تصور غلط ما در مورد 
درک کامل شخصیت مان را توهم خودآگاهی و باطن گرایی می نامند. شیوه ای که ما به خودمان نگاه می کنیم، تحریف  شده است؛ ولی متوجه 
این تغییر و تحریف نمی شویم. درنتیجه تصویرمان از خودمان رابطه  بسیار کمی با رفتار ما دارد. به  عنوان مثال شاید ما صددرصد خودمان را 

انسان دلسوز و بخشنده ای بدانیم؛ ولی از کنار یک فرد بی خانمان در یک روز سرد به  راحتی عبور کنیم.
براساس گفته های پرونین دلیل چنین تصور غلطی بسیار ساده است. از آنجایی که ما نمی خواهیم خسیس،گستاخ یا خودخواه به  نظر برسیم، 
خودمان را به  تعبیر عامیانه، به آن راه می زنیم که گویی انگار چنین مشخصه هایی در ذات ما نیست. پرونین به عنوان گواه، به تفاوت نگرش 
درمورد خودمان و دیگران می پردازد. ما هنگام رفتار نامناسب همکارمان در اداره به  راحتی می توانیم رفتار او را مشاهده و سرزنش کنیم؛ 
ولی شاید اگر خودمان هم جای او بودیم چنین کارهایی انجام می دادیم. چون ما ذاتا قصد داریم که از نظر اخالقی خوب و درستکار باشیم، 
هرگز فکر نمی کنیم که ما هم می توانیم مانند همکارمان به  طور نامناسب رفتار کنیم؛ به  عبارت دیگر، ما به  نوعی کارهای نامناسب خودمان 

را توجیه می کنیم.
تصویر ما تحت تأثیر فرایندهایی است که به صورت ناخودآگاه  باقی می مانند

پرونین با چندین آزمایش، داوطلبین تحقیق خودش را ارزیابی کرد. او از شرکت کنندگان در تستی خواست تا از طریق چهره، ویژگی های 
شخصیتی هر فرد را مشخص کنند تا او مثال بتواند هوش اجتماعی آنها را بسنجد. بعد از آن، به بعضی از شرکت کنندگان گفته شد که شما 
در تست رد شده اید و حاال باید نقاط ضعف موجود در تست را بیان کنید. گفته  آنها تا حدود زیادی جانبدارانه بود )آنها نه تنها در تست رد 
شدند، بلکه از آنها خواسته شد تا تست را نقد کنند(. اکثر شرکت کنندگان ارزیابی های خودشان را کامال واقع گرایانه و بی طرفانه می دانستند. 
همین مورد تقریبا در قضاوت کردن کارهای هنری هم وجود داشت، اگرچه افرادی که از یک ارزیابی جانبدارانه برای مشخص کردن کیفیت 
نقاشی ها استفاده می کنند، ارزیابی خود را کامال متعادل می دانند. پرونین گفت که ما ماسکی روی جانبداری ها و تعصبات خود قرار می دهیم.
آیا کلمه  خودآگاهی واژه خوبی برای توصیف چنین وضعیتی است؟ شاید اصال ما واقعا به ذات حقیقی مان توجهی نداریم و تنها با ستایش 
بی جای خود، رد شدن را انکار می کنیم. به تحقیقات بیشتری درخصوص خودآگاهی نیاز است. اگرچه ما فکر می کنیم که تصویر دقیقی از 

خودمان داریم، ولی تصویر ما تحت  تأثیر فرایندهایی است که به  صورت ناخودآگاه  باقی می مانند.

https://www.zoomit.ir/2018/7/23/272294/10-things-you-dont-know-about-yourself/
https://www.zoomit.ir/user/babak-ghahremani/
https://en.wikipedia.org/wiki/Consciousness
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence


2. محرک ها و انگیزه ها برای شما مانند راز هستند
پاسخ  برای  پژوهشگران  شناسند؟  می  را  خودشان  اندازه  چه  تا  افراد 
فرد  باید تصویر  آنها  کنند:  را حل  مسئله  یک  باید  سوال  این  به  دادن 
است.  چگونه  فرد  آن  واقعا  که  بفهمند  و  کنند  ارزیابی  خودش را  از 
مسائلی  چنین  به  جواب دادن  برای  مختلفی  روش های  از  پژوهشگران 
استفاده می کنند. به  عنوان مثال آنها نتایج خودارزیابی افراد را با رفتار آنها 
پژوهشگران  روزمره مقایسه می کنند.  زندگی  و  آزمایشگاهی  شرایط  در 
بگیرند.  ارزیابی ها کمک  برای  افراد هم  و دوستان  از خویشاوندان  شاید 
آنها همچنین با استفاده از روش هایی خاص درمورد تمایالت ناخودآگاه 

افراد هم تحقیقاتی به عمل می  آورند.
می توانند  ناخودآگاه  تمایالت  بررسی  و  اندازه گیری  برای  روان شناسان 
این  کنند.  یاIAT استفاده  ناآشکار  تداعی  نام آزمون  به   شیوه ای  از 
آزمون ابتدا در دهه  ۱99۰ توسط آنتونی گرینوالد از دانشگاه واشینگتن 
قرار  استفاده  مورد  افراد  مخفی  نگرش های  کشف  برای  همکارانش  و 
گرفت. از آن زمان به  بعد نسخه های زیاد دیگری برای بررسی اضطراب، 
تکانشگری، جامعه پذیری و سایر موارد به  وجود آمدند. فرض چنین روشی 
بر این است که واکنش های فوری نیازی به تفکر قبلی ندارند؛ در نتیجه 

بخش های ناخودآگاه شخصیت فرد، خودشان را فورا نشان می دهند.
واکنش های فوری نیازی به تفکر قبلی ندارند

مفاهیم شخصیتی  با  کلمات  دقیق ارتباط  کشف  دنبال  به   پژوهشگران 
افراد هستند. به  عنوان مثال، از شرکت کنندگان در مطالعه ای خواستند تا 
به  محض دیدن کلمه ای که برای توصیف برون گرایی )مثال کلمه  پرحرف 
آنها خواسته شد  از  را فشار دهند. همچنین  پرانرژی( است، کلیدی  یا 
تا با دیدن کلمه ای که به خودشان مربوط است )مثال اسمشان( همان 
کلید را فشار دهند. آنها باید با دیدن کلمات مربوط  به درون گرایی )مثال 
افراد دیگر کلید دیگری را فشار  یا مرتبط  با  یا گوشه گیر(  آرام  کلمات 
می دادند. البته ترکیب های کلمات و کلیدها در دوره های مختلف تست 
عوض می شد. اگر واکنش افراد مثال به کلمه  مرتبط به برون گرا سریع تر 

از بقیه بود، نشان دهنده  برون گرایی فرد از تصویر خودش بود.
چنین خودپنداره هایی معموال رابطه  ضعیفی با ارزیابی های به  دست آمده 
از پرسش نامه ها دارند. تصویری که افراد در ارزیابی های پرسش نامه ها ارائه 
می دهند، رابطه  کمی با واکنش های سریع آنها هنگام مواجهه با کلمات 
با بار احساسی دارد. تصویر نا آشکار شخص از خودش معموال از رفتار 
عصبی بودن  از  وقتی صحبت  مخصوصا  است،  پیش بینی  قابل   او  واقعی 
یا جامعه پذیر بودن باشد. از طرف دیگر، پرسش نامه ها اطالعات بهتری 
در مورد صفاتی مثل وظیفه شناسی یا باز بودن نسبت  به تجارب جدید 
ارائه می دهند. طبق توضیح میتجا بک، روان شناسی از دانشگاه مونستر 

آلمان، این روش ها برای استخراج واکنش های خودکار برای نشان دادن 
طرفی  از  شده اند.  طراحی  ما  اجزای عادتی، ذاتی و بدون فکرشخصیت 
دارند  نیاز  تفکر  به  هم صفاتی مثل وظیفه شناسی و کنجکاوی تا حدی 
و درنتیجه می توان آنها را به  راحتی از طریق تفکر درمورد خود ارزیابی 

کرد.

3. ظاهر شما، اطالعات زیادی درمورد شما به بقیه 
می دهد

طبق پژوهش ها، عزیزترین و صمیمی ترین افراد اطرافمان، ما را بهتر از 
طبق  می بینند.  می بینیم(  را  خودمان  خودمان،  که  )شیوه ای  خودمان 
قادر  را  بقیه  مشخصه،  دو  کالیفرنیا،  دانشگاه  وزیره از  گفته  سیمین 
می سازد تا ما را بسیار خوب بشناسند: اول وقتی که بقیه بتوانند صفات 
از ما  بیرونی بخوانند و دوم وقتی که صفتی  از طریق ویژگی های  را  ما 
دارای جنبه  کامال مثبت یا کامال منفی باشد )مثال هوش و خالقیت جزء 
صفات مثبت مطلق و دروغ گویی و خودخواهی جزء صفات منفی مطلق 
ما معموال درمورد  از  ارزیابی دیگران  با  از خودمان  ما  ارزیابی  هستند(. 
ویژگی هایی که خنثی هستند )نه منفی هستند و نه مثبت( تقریبا مشابه 

است.
ویژگی هایی که معموال بیشتر از بقیه برای دیگران قابل خواندن هستند، 
آنهایی هستند که به  شدت روی رفتار ما اثر می گذارند. به  عنوان مثال 
افرادی که به  طور طبیعی اجتماعی هستند، معموال تمایل دارند صحبت 
کنند و با بقیه ارتباط برقرار کنند؛ همچنین مثال رفتاری مثل گره زدن 
معموال  ببینید،  نمی خواهید  که  موردی  از  روی گرداندن  یا  دست ها 
مانند  خصلتی  طرفی،  از  می شود.  داده  نسبت  عدم امنیت  به احساس 
که  است  داخلی  موضوعی  اجتماعی بودن،  برخالف  داشتن تفکرعمیق، 

ریشه در ذهن افراد دارد.
ما معموال نسبت  به تأثیری که روی بقیه می گذاریم غافل هستیم، چون 



احساس آسایش ما بیشتر می شود
دریافت بینش درمورد انگیزش های ناخودآگاه ما می تواند حال احساسی 
ما را بهتر کند. طبق گفته الیور شولتایز از دانشگاه فریدریش-الکساندر 
ارالنگن-نورنبرگ آلمان، هرچه اهداف خودآگاه و انگیزش های ناخودآگاه 
ما هم راستاتر شوند، احساس آسایش ما بیشتر می شود. به  عنوان مثال اگر 
پول و قدرت برای ما اهمیت کمی داشته باشند نباید سراغ آنها برویم. اما 
چگونه می توان به چنین هم راستایی و توازنی دست یافت؟ از روش های 
تصورکردن.  مثال  به  عنوان  یافت؛  توازن دست  این  به  می توان  مختلفی 
سعی کنید تمامی جزئیات رسیدن  به هدف خودتان را تصور کنید: مثال 
اگر فالن هدف شما به واقعیت بپیوندد، چه اتفاقی می افتد. آیا رسیدن  به 
آن هدف شما را خوشحال تر از قبل می کند؟ ما معموال بدون  اینکه تمامی 
اقدامات و تالش های الزم برای رسیدن  به هدفی خاص را درنظر بگیریم، 

تنها اسیر بزرگ بودن هدف و وسوسه آن می شویم.

متوجه  ما  نمی بینیم.  را  بدن خود  چهره، حرکات و زبان  اصال حاالت 
یا  است  استرس  نشان دهنده   چشم هایمان،  برهم خوردن  که  نیستیم 
اینکه تلوتلو خوردنمان نشان دهنده سنگینی موردی روی خودمان است. 
چون نمی توانیم رفتار خودمان را ببینیم، باید به مشاهدات بقیه از رفتار 
خودمان اعتنا کنیم، مخصوصا آنهایی که به  خوبی ما را می شناسند. اینکه 
ما خودمان را بشناسیم سخت است، مگر اینکه بقیه به ما بگویند که چه 

تأثیری روی آنها گذاشته ایم.
شناخت  در  می تواند  حدودی  تا  فاصله گرفتن   .4

شما از خودتان کمک کننده باشد
اینکه شرح حال بنویسیم، دفتر خاطرات داشته باشیم و درمورد مکالمات 
خود با دیگران فکر کنیم و آنها را روی کاغذ بیاوریم، سابقه  طوالنی مدتی 
دارد و امری مرسوم است؛ ولی اینکه آیا چنین روش هایی می توانند به 
در حقیقت  نیست.  نه، مشخص  یا  کنند  از خودمان کمک  ما  شناخت 
بعضی اوقات دقیقا برعکس رفتارکردن )مثال همه موارد را به حال خود 
رهاکردن( بسیار بیشتر کارساز است. در سال ۲۰۱3 اریکا کارلسون، که 
مدیتیشن بر  و  تأثیر مراقبه  چگونگی  دارد،  فعالیت  تورنتو  دانشگاه  در 
آگاهی از خود را بررسی کرد. طبق گفته  او، مراقبه دو مانع بزرگ را از سر 
راه ما برمی دارد: جسته  و گریخته  فکرکردن و حفاظت از نهاد و ضمیر. 
تمرین ذهن آگاهی و مراقبه باعث می شود تا افکار ما منحرف نشوند و تا 
حد ممکن به ما مرتبط شوند. افکار فقط متشکل از چندین فکر هستند 
و نباید به  عنوان حقیقت محض درنظر گرفته شوند. از خود بی خودشدن با 
چنین شیوه ای و میدان دادن به ذهن برای پیشتازی، باعث بهبود وضوح 

شناخت ما می شود.
شوند،  هم راستاتر  ما  ناخودآگاه  انگیزش های  و  خودآگاه  اهداف  هرچه 



کشف خود با دفتر خاطرات، آنها که خودشان را صرف ضمیر خود می کنند 
و مثال در انزوا به سر می برند بهتر می توانند خودشان را بشناسند.

۵. اکثر اوقات فکر می کنیم که در زمینه ای خیلی 
خوب هستیم، ولی درواقعیت این  گونه نیست

فکر  افراد  اثری،  چنین  طبق  هستید؟  دانینگ -کروگر آشنا  با اثر  آیا 
می کنند که در مواردی برتری دارند و یا بیش از مقدار واقعی توانایی شان، 
توانایی دارند، درحالی  که این گونه نیست. نام این اثر از دیوید دانینگ از 
دانشگاه میشیگان و دانشجوی دکترای سابق او، جاستین کروگر، گرفته 

شده است که هر دو برنده  جایزه  نوبل در سال ۲۰۰۰ شدند.
آزمایش  تحت  افراد  به  شناحتی  وظایف  شماری  کروگر  و  دانینگ 
نظر  خود  عملکرد  مورد  در  که  خواستند  آنها  از  و  کردند  محول  خود 
بدهند. در بهترین حالت، تنها  ۲5درصد شرکت کنندگان عملکرد خود 
را  خود  عملکرد  هم  کمی  بسیار  تعداد  کردند؛  را واقع گرایانه توصیف 
افرادی که  از  نظر گرفتند. یک  چهارم  واقعیت در  از  ناچیز و ضعیف تر 
بدترین عملکرد در تست را داشتند، درمورد توانایی های شناختی خود 
اغراق کردند و توانایی خود را بسیار باال توصیف کردند. آیا مغرورشدن و 

شکست خوردن دو روی یک سکه است؟
افرادی که از افسردگی رنج می برند، در ارزیابی خودشان به  مقدار بسیاری 

زیادی واقع گرایانه رفتار می کنند
درک  و  فرد  یک  عمومی  ویژگی  آنها  کار  پژوهشگران،  گفته   طبق 
نقص ها  تا  داریم  تمایل  ما  از  یک  هر  می دهد:  نشان  را  خودش  از  او 
نظر آدرین  براساس  بگیریم.  نادیده  را  خودمان  شناختی  عیب های  و 
فرنهام روان شناسی از دانشگاه لندن، همبستگی آماری بین بهره  هوشی 
واقعی و فرضی به طور میانگین تنها ۱۶/۰ است )بسیار کم است(. برای 

روابط   و  قد  بین  همبستگی  که  بگوییم  باید  شوید  متوجه  بهتر  اینکه 
جنسی۷/۰ است.

پس چرا شکاف میان عملکرد واقعی و فرضی )توسط افراد( تا این حد 
زیاد است؟ آیا ما دوست نداریم خودمان را واقع گرایانه بررسی و ارزیابی 
کنیم؟ شاید چنین کاری هم بیهوده به  نظر برسد و هم کمی خجالت آور 
واقعیت،  از  باالتر  خود  فرض کردن  که  باشد  این  بر  تصور  شاید  باشد. 
تیلور،  از شلی  انجام شده  بررسی های  براساس  دارد.  همراه  به   مزایایی 
روان شناسی از دانشگاه کالیفرنیا و جاناتان براون از دانشگاه واشینگتن، 
عینک های گلی رنگ، حس رفاه و عملکرد ما را افزایش می دهند. افرادی 
که از افسردگی رنج می برند، در ارزیابی خودشان به  مقدار بسیار زیادی 
واقع گرایانه رفتار می کنند. اگر از خودمان یک تصویر زینتی و زیبا داشته 

باشیم، راحت تر می توانیم با پستی و بلندی ها و سختی های زندگی کنار 
بیاییم.

https://www.zoomit.ir/
ادامه دارد ...



مشهورترین خودروهای ۶ چرخ جهان؛ از 
گذشته تا امروز )2(

62 
ReMi 

Journal 

ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
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آموز

میالد زنگانه 

هاسلر
محصول سال 1982

هاسلر )Hustler( حاصل ذهن خالق ویلیام تونز، طراح 
بریتانیایی استون مارتین الگوندا و DBS بود. هاسلر در 
و سیستم  پیشرانة سری A مینی  با  مختلف  نسخة  چند 
  )kit-car(انتقال قدرت محور جلو در قالب خودروی کیت
که باید توسط خریدار سرهم می شد، تولید شد. هاسلر در 
هایلندر  و  هانتزمن  شامل  طراح  این  دیگر  مدل های  کنار 
قرار می گرفت  .جالب این است که مدل هانتزمن بر اساس 
جگوار  XJ12و با پیشرانة ۱۲ سیلندر V شکل آن ساخته 

شد.
فورز آیبکس

محصول سال 1988

شرکت مهندسی انگلیسی فورز  )Foers(سال ها مشغول 
آیبکس  نام  با  لندرور  اساس  بر  تولید خودروهای ۶ چرخ 
عنوان  به   شرکت  این  تولیدات  است.  بریتانیا   )Ibex(در 
استفاده  کشاورزی  و  جنگل بانی  آتش نشانی،  خودروهای 
می شود. این مدل ها ۶ چرخ محرک هستند و از پیشرانه های 

مختلف استفاده می کنند. نسل فعلی آیبکس از پیشرانة ۲.۴ لیتری توربو 
دیزل فورد و گیربکس ۶ سرعته دستی بهره می برد.

 T-Rexدوج
حصول سال 199۷

انگلیسی داج( در سال  تلفظ  )با  دوج  تی رکس، وانت پیکاپ مفهومی 
۱99۷ بود که بر اساس وانت رم )Ram( ساخته شد. تی رکس به پیشرانة 
۱۰ سیلندر V شکل ۸ لیتری کرایسلر مگنوم با سیستم انتقال قدرت به 
هر ۶ چرخ مجهز شده بود که قدرت و گشتاور تولیدی آن هیچ وقت اعالم 
نشد. فضای بار تی رکس ۲.۶ متر طول و قابلیت افزایش ارتفاع سیستم 
تعلیق آن تا ۱۰ سانتی متر وجود داشت. تی رکس هیچ وقت به مرحلة 

تولید نهایی نرسید و تنها یک مدل مفهومی جذاب باقی ماند.
ترکول

محصول دهه 2۰۰۰

شرکت روسی ترکول )Trecol ( با هدف تولید خودروهای آف رود همه جارو 
به وجود آمده است. محصوالت متنوع این برند، انواع شاسی بلندهای ۴ و ۶ 
محور متحرک با تایرهای بزرگ هستند که تقریباً در هر مسیری قابلیت 

https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/user/milad___zanganeh/
https://www.zoomit.ir/user/milad___zanganeh/
https://www.zoomit.ir/tag/aston-martin/
https://www.zoomit.ir/tag/aston-martin/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/ford/
https://www.zoomit.ir/tag/ford/
https://www.zoomit.ir/tag/dodge/
https://www.zoomit.ir/tag/dodge/
https://www.zoomit.ir/tag/chrysler/
https://www.zoomit.ir/tag/chrysler/


مانور دارند. تایرهای بزرگ و بادکنکی مانند ترکول، فقط در مسیرهای 
خاکی ناهموار کاربرد ندارد، بلکه به شناورشدن خودرو روی آب و حرکت 
در گل و الی و مرداب ها هم کمک می کند. برخالف ظاهر خشن و خاص، 
ترکول از پیشرانة ۸ سیلندر بزرگ و پرقدرت استفاده نمی کند. ۴ سیلندر 
۲.۴ لیتری توربو دیزل با نهایت قدرت ۱3۰ اسب بخار، قلب تپندۀ این 
خودروی همه تن حریف روسیه است؛ ترکول از آن دست خودروها است 
که به بهترین نحو از قدرت پیشرانه استفاده می کند و حتی یک اسب 

بخار هم بدون مسئولیت و جهت خودنمایی نیست.
 C6Wکوینی

محصول سال 2۰۰4

همانند پنتر Covini C6W  ،۶ هم با الهام از مدل تیرل P34 ساخته 
شد است. پروژۀ  C6W از سال ۱9۷۴ توسط شرکت مهندسی ایتالیایی 
مواجه شده  تأخیر  با  همیشه  مختلف  به دالیل  اما  کلید خورده  کوینی 
است. سرانجام در سال ۲۰۰3 تولید این مدل از سر گرفته شد تا نمونة 
پروتوتایپ یک سال بعد رونمایی شود. در حقیقت این خودروی ۶ چرخ 
مجهز به پیشرانة ۸ سیلندر V شکل ۴.۲ لیتری آئودی با قدرت ۴3۴ 
اسب بخار هنوز هم در حال توسعه است. کوینی C6W با نهایت سرعت 
نزدیک به 3۰۰ کیلومتر بر ساعت،  سقف کروک، ظرفیت اتاق دو سرنشین 

و قیمت پایه ۴۰۰ هزار دالر در دسترس است.
آرگوکت فرانتیر
محصول سال 2۰۰6

تا امروز در حال  برند بریتانیایی آرگوکت  )Argocat(از سال ۱9۶۷ 

تولید انواع خودروهای همه جارو بوده است. محصوالت آرگوکت با تایرهای 
آف رود، بدنة سبک وزن و فرمان هندل مانند شناخته می شوند و انواع ۴ 
چرخ، ۶ چرخ و ۸ چرخ آن نیز موجود است. مدل فرانتیر سال ۲۰۰۶ 
رونمایی شد؛ این مدل که مناسب عبور از مسیرهای خاکی و آبی است، از 
پیشرانة ۷۴۷ سی سی هواخنک با قدرت ۲3 اسب بخار استفاده می کند. 
نهایت سرعت آرگوکت فرانتیر در مسیرهای خاکی و آبی به ترتیب برابر 

35 و 5 کیلومتر بر ساعت است.
 G63 AMG 6×6مرسدس بنز

محصول سال 2۰13

شاید محبوب ترین خودروی ۶ چرخ تولیدی، محصول جذاب و سرسخت 
مرسدس باشد. این مدل از سال ۲۰۰۷ به  عنوان خودروی نظامی ارتش 
برای  جاده ای  خودروی  یک  قالب  در  سپس  اما  می شد،  تولید  استرالیا 
فروش عمومی هم در دسترس قرار گرفت. مرسدس G63 AMG با ۶ 
چرخ و 3 محور از پیشرانة ۸ سیلندر V شکل 5.5 لیتری با دو توربوشارژر 
آف رود  تایرهای  می کند.  استفاده  بخار  اسب   53۰ از  بیش  قدرت  و 
برابر G63 استاندارد  در  آن  ارتفاع  و  پهنا  طول،  افزایش  و   3۷اینچ، 
این مدل محرک  این مدل است. هر ۶ چرخ  از ویژگی های جالب توجه 
هستند که در کنار 5 قفل دیفرانسیل، عبور با آن از هر مسیری ممکن 
می شود. مرسدس بنز AMG G63 با ۶ چرخ فقط در اروپا و با قیمت 
پایه  3۷۰هزار پوند )حدود ۴۷۲ هزار دالر( عرضه شد؛ یک نمونه از این 

مدل سال ۲۰۱۶ در آمریکا، یک میلیون دالر قیمت خورد.
کان دیفندر فالیینگ هانتزمن

محصول سال 2۰1۵

  ،)Kahn Design( شرکت تیونینگ و طراحی بریتانیایی کان دیزاین

https://www.zoomit.ir/tag/audi/
https://www.zoomit.ir/tag/audi/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/offroad/
https://www.zoomit.ir/tag/offroad/


به تولید انواع مدل های خاص و سفارشی لندرور شهرت دارد. مدل ۶ 
  )Defender Flying Huntsman(چرخ دیفندر فالیینگ هانتزمن
نمونة سفارشی این شرکت است که در مقایسه با لندرور دیفندر استاندارد، 
۱۲۰۰ میلی متر در طول و ۱5۰ میلی متر در پهنا افزایش داشته است. 
اسب  قدرت ۴3۰  با  شورولت  لیتری  پیشرانة ۶ سیلندر V شکل ۶.3 
بخار قلب تپندۀ این لندرور دیفندر ۶ چرخ است. این مدل با قیمت پایه  
حدود 3۲5 هزار دالر فروخته می شود. بسیاری از کارشناسان، مهندسان 
کان دیزاین را به الگوبرداری بیش از حد از محصول ۶ چرخ مرسدس بنز 

متهم می کنند.
هنسی ولوسی رپتور

محصول سال 2۰1۷

وانت پیکاپ فورد F-۱5۰ پرفروش ترین خودروی بازار آمریکا است که 
مهندسان هنسی  )Hennessey(با تولید مدلی ویژه، محبوبیت آن را 

بیشتر از گذشته کرده اند.
پیشرانة  از  هنسی  چرخ   ۶ هیوالی   ، )VelociRaptor(رپتور ولوسی 
استفاده  بخار  با قدرت ۶۰۰ اسب  توربوشارژ  توئین  ۸ سیلندر V شکل 
می کند که البته امکان انتخاب مدل ۷۰۰ اسب  بخاری آن هم وجود دارد. 
چرخ های محور وسط ولوسی رپتور، دقیقاً در جای همان چرخ های محور 
عقب فورد F-150 رپتور قرار دارند. تیم مهندسی هنسی با اضافه کردن 
۷۶ سانتی متر دیگر به طول این وانت، محور سوم ۶.35 سانتی متری را 
در کنار کمک فنرهای بیشتر قرار داده  است. تمام قدرت و گشتاور ولوسی 
رپتور توسط جعبه دندۀ۱۰ سرعته استاندارد به دو محور عقب فرستاده 
می شود. قیمت این وانت ۶ چرخ و پرقدرت آمریکایی، از 3۴9 هزار دالر 

شروع می شود.
دویل 6۰

محصول سال 2۰1۷

شرکت تازه تأسیس عربی دویل موتورز  )Devel Motors(عالوه بر 
شاسی بلند  3محوره ی  ابرخودروی  5۰۰۰اسب بخاری، اخیراً  پروژۀ 
شاسی  بلند  یک  از  ترکیبی   ۶۰ دویل  کرد.  رونمایی  هم  را   ۶۰ دویل 
لیتری   ۶.۷ سیلندر V شکل   ۸ پیشرانة  از  که  است  نظامی  و  جاده ای 
ادعای  بر اساس  با قدرت ۷۰۰ اسب بخار استفاده می کند.  توربو دیزل 
مقامان دویل، این مدل با نهایت سرعت محدود شده به ۱5۰ کیلومتر بر 
ساعت، ظرفیت ۶ سرنشین، دوربین دید در شب و سیستم تعلیق مستقل 

پیشرفته در زمان 5.۸ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.
 SLTرنجرور

محصول سال 2۰18

حدود چهار ماه پیش بود که برند آلمانی T.Fotiadis Design از پروژۀ 
جذاب، رنجرور  ۶چرخ و 3 محوره رونمایی کرد. این مدل ویژه با هدف 
پیوند بین خودروهای ۶ چرخ لوکس با قایق های تفریحی ساخته می شود. 
رنجرور SLT با ابعاد ۶.۲ متر طول، ۲.۱ متر پهنا و ۱.۸ متر ارتفاع به 
رینگ های اسپرت و بزرگ ۲۰ اینچ، کیت بدنة اختصاصی و قوای فنی 
هیبرید، بنزینی و دیزل مجهز است. در واقع پیشرانه های ۴ سیلندر ۲ 
لیتری پالگین هیبرید، ۸ سیلندر V شکل ۴.۴ لیتری دیزل و ۸ سیلندر 
  SLTشکل 5 لیتری سوپرشارژ گزینه های انتخابی قوای فنی رنجرورV 
هستند. این مدل منحصربه فرد و زیبا ماه آینده در نمایشگاه قایق های 

تفریحی موناکو به نمایش عمومی گذاشته می شود.

https://www.zoomit.ir/

https://www.zoomit.ir/tag/land-rover/
https://www.zoomit.ir/tag/land-rover/
https://www.zoomit.ir/tag/chevrolet/
https://www.zoomit.ir/tag/chevrolet/
https://www.zoomit.ir/tag/pickup-trucks/
https://www.zoomit.ir/tag/pickup-trucks/
https://www.zoomit.ir/tag/hennessey/
https://www.zoomit.ir/tag/hennessey/
https://www.zoomit.ir/tag/suv/
https://www.zoomit.ir/tag/suv/
https://www.zoomit.ir/tag/hypercar/
https://www.zoomit.ir/tag/hypercar/
https://www.zoomit.ir/tag/range-rover/
https://www.zoomit.ir/tag/range-rover/


Studio Photobook

(514)984-8944

 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 

Channel 47.1 Atenna Bell Satellite 232 (SD)
1034 (HD)

Channel 294 (HD)

Channel 204238 (SD) / 838 (HD)Bell Fibe 208, 216 (SD)
1208, 1216 (HD)

یکشنبه: (جدید)       18:00
دوشنبه:                  16:00
سه شنبه:                      09:00
چهارشنبه:                   23:00
جمعه:                          21:00

:زمان پخش

BellShawاستان کبک و از طریق ماهواره هاى        و
 در سرتاسر کانادا و از طریق اینترنت در سرتاسر دنیا پخش میگردد.

 برنامهى تلویزیونى آوا بوسیله شبکه          در سرتاسر
TELEVISION
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تاریخ سینما در ایران 
)بخش دوم(

 احمد زالی
 در بخش قبل دانستیم که با ورود مشروطه خواهان و فتح 
روسی خان  باقیمانده  دو سینمای  ایشان  به دست  تهران 
توسط مردم غارت شد و تا مدتی بعد که تنها یک سینما 
سینمای  شد،  فعال  مشروطه خواهان  از  یکی  توسط 

جدیدی وارد کار نشد.
ایران  سینمای  در  جدیدی  حرکت   ۱3۰۸ سال  تا  عمال 
از  اغلب  که  خارجی  فیلم های  نمایش  تنها  و  نداد  رخ 
روسیه خریداری می شد و بعضا زیرنویس داشتند در چند 
می شد.  انجام  الله زار  خیابان  حوالی  در  لوکس  سینمای 
سینمای  بلند  صامت  فیلم  نخستین  سال  این  در  اما 
ایران به نام “آبی و رابی” توسط“ آوانس آواگانیانس” و با 

فیلمبرداری“ خان بابا معتضدی” ساخته شد.
مدرسه  در  که  بود  ارمنی  مهاجری  آواگانیانس  آوانس 

به   ۱3۰۸ سال  دراوایل  و  کرد  تحصیل  مسکو  سینمایی 

آرتیستی  “مدرسه  نام  به  را  ایران  سینمایی  مدرسه  اولین  و  آمد  ایران 
سینما” بنا نهاد.

سپس در همان سال با کمک هنرجویان مدرسه اش فیلم صامت“ آبی و 
رابی” را که یک مجموعه نمایش کمدی بود ساخت و در سال ۱3۰9 آن 
را به نمایش گذاشت. او دوسال  بعد فیلم “حاجی آقا آکتور سینما” را 
کارگردانی کرد. با شروع سینمای ناطق مردم دیگر به فیلم های صامت 
روی  خوش نشان ندادند. او ورشکست شد و به هند مهاجرت کرد. جالب 
است بدانید او پس از جنگ جهانی دوم به ایران بازگشت و اسالم آورد و 

نام خود را به رضا مژده تغییر داد.

حاجی آقا آکتور سینما 
اما مهم ترین اتفاق سینمای ایران به سال ۱3۱۲ رخ داد که تاثیر بسیار 
بسزایی در روند شکل گیری و حرکت سینمای ایران داشت. در این سال 
لر” توسط “عبدالحسین  نام “دختر  به  ایران  ناطق سینمای  فیلم  اولین 

سپنتا” ساخته شد.
به واسطه نبود امکانات تولید، سپنتا ساخت آن را در بمبئی انجام داد و 

از امکانات فیلمسازی هندوستان بهره برد.
“دختر لر” برگرفته از داستان عامیانه جعفر و گلنار بود که در آن دختری 
به نام گلنار توسط راهزنان از کودکی به بردگی برده می شود. او پس از 
سال ها اسارت، بعد از آشنایی با یک مامور دولتی به نام جعفر پس از یک 
جنگ وگریز از دست راهزنان رها می شود و در نهایت با او ازدواج می کند.

زیادی  مصائب  گلنار  نقش  یافتن  و  انتخاب  برای  سپنتا”  “عبدالحسین 
متحمل شد. بسیاری از زنان ایرانی با توجه به تازه بودن سینما و جو بد 
عمومی نسبت به بازی زنان در فیلم، حاضر به بازی در فیلم های سینمایی 

نبودند.
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فیلم  استودیو  از کارکنان  بسیار، همسر یکی  از کوشش  نهایت پس  در 
بمبئی که فیلم در آن استودیو تولید می شد به نام خانم “روح انگیز سامی 
نژاد” حاضر به ایفای این نقش شد، اما او لهجه غلیظ کرمانی داشت به 
همین دلیل عبدالحسین سپنتا تغییراتی در فیلمنامه ایجاد کرد و اتفاقا 
لهجه شیرین کرمانی او به شخصیت گلنار کمک کرد و نقش جعفر را نیز 

خود سپنتا بازی کرد.
را  نژاد  سامی  خانم  تماشگران  بود  قابل قبول  و  دلنشین  بسیار  او  بازی 
در نقش گلنار کامال باور کردند. چهره او در قالب شخصیت گلنار برای 
همیشه در تاریخ سینمای ایران جاودانه شد. او در این فیلم تیپ یک زن 
معصوم و پاک را به تصویر می کشد. در نهایت این فیلم در ۱55 دقیقه 

ساخته و در 3۰ آبان ۱3۱۲ در سینما سپه به نمایش عمومی در آمد.
از این فیلم بسیار زیاد و غیر قابل توصیف بود. سینماها یکی  استقبال 
پس از دیگری به اکران آن روی آوردند و سود خوبی متوجه سینماداران 
و تهیه کنندگان این فیلم شد اما نکته جالب اینجاست که مردمی که با 
دیدن فیلم و بازی روح انگیز سامی نژاد غرق در لذت و هیجان می شدند 
به واسطه سنتی بودن جامعه آن زمان و بد دانستن بازی زنان در فیلم، 
هنگامی که او در مجامع عمومی ظاهر می شد، وی را با توهین و طعنه و 

حتی گاه پرتاب اشیا مورد تحقیر و تهدید قرار می دادند.
او بعدا در یک فیلم دیگر به نام شیرین و فرهاد در سال ۱3۱۴ که بازهم 
توسط سپنتا ساخته شد، بازی کرد. ولی پس از آن به علت فشارهایی 
به  حاضر  دیگر  شد  وارد  او  به  خانواده اش  حتی  و  جامعه  سوی  از  که 
بازی در هیچ فیلمی نشد، او خود در این باره چنین می گوید: به خاطر 
ناراحتی هایی که در موقع فیلمبرداری و بعد از آن، چه از فامیل و چه 
کنم.  بازی  دیگری  فیلم  در  نشدم  راضی  هرگز  کشیدم  مردم  طرف  از 
پرت  شیشه  اتومبیلم  به سمت  مردم  می آمدم  بیرون  خانه  از  موقع  هر 
می کردند. هرجایی هم که می رفتم باید چیزی روی سرم می انداختم که 
کسی مرا نشناسد از آرتیستی دست کشیدم. از بس که سختی از مردم 
کشیدم. گاهی وقت ها به فکرم می رسید که دو مرتبه برم کاری را شروع 
کنم اما به خاطر همین سختی ها و ناراحتی هایی که از مردم به من وارد 

شد ترک کردم و چندین سال گوشه نشین شدم.
او در زمان تصویر برداری دختر لر از اسب به زمین خورد و به همین دلیل 
هرگز بچه دار نشد و پس از شکست در ازدواجش به تنهایی در تهران در 
انزوا به سر برد و چند سال پیش در گمنامی چشم از جهان فروبست. این 

سرنوشت اولین بازیگر زن سینمای ایران بود.
به هرحال دختر لر از آنجا که اولین قصه نمایشی بود که با روایت درست 
و فنی و از یک فیلمنامه کامل و استاندارد بهره می برد تاثیری بسیار مهم 

در سینمای بعد از خود داشت و سینمای ایران را چند گام 
به جلو پرتاب کرد.

در  مرحله جدید  یک  وارد  فیلم  این  از  بعد  ایران  سینمای 
دوران خود شد که در شماره های بعد به بررسی آن خواهیم 

پرداخت.

دختر لر
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۱۱ کاراکتر مشهور سینمایی و 
انیمیشنی که از شخصیت های 
واقعی الهام گرفته شده اند )۱(

دوران  کارتون های  انیمیشنی  شخصیت های  از 
کودکی مان گرفته تا شخصیت های فیلم های پرطرفدار 
عالقه  مورد  و  مشهور  کاراکترهای  از  بسیاری  سینما، 
واقعی ساخته  از شخصیت هایی  الهام  با  ما در حقیقت 
شده اند. در ادامه به ۱۱ کاراکتر مشهوری می پردازیم که 
تا حدودی و یا به طورکامل از روی شخصیت های واقعی 
می دهد  نشان  شما  به  فهرست  این  شده اند.  ساخته 
کاراکترهای  غریب ترین  و  عجیب  از  بعضی  حتی  که 
سینمایی و انیمیشنی در زندگی واقعی وجود داشته اند.

1-» هارلی کویین« در کتاب های کمیک 
دی سی کمیکس- آرلین سورکن

کمدین  و  فیلمنامه نویس  بازیگر،  سورکن  آرلین 
امریکایی، عالوه برآنکه منبع الهام کاراکتر هارلی کویین 
که  انیمیشن هایی  در  هم  را  آن  کار صداپیشگی  بوده، 
اساس کمیک های دی سی کمیکس ساخته شدند  بر 

انجام داده است.
این باره  در  کویین  هارلی  کاراکتر  خالق  دینی،  پاول 

می گوید: من و آرلین با هم دوست هستیم.  
خودم  با  می کردم  فکر  هارلی  کاراکتر  به  که  زمانی 
می گفتم شبیه آرلینه. وقتی آرلین رو تو سریال روزهای 
دلقک  لباس  با    )Days of Our Lives(ما زندگی 
هارلی  لباس  کردم خودشه!  فکر  خودم  با  دیدم،  دربار 

باید مثل لباس جوکر باشه.

دی  کمیک  کتاب های  در  2-»جوکر« 
سی کمیکس- کونراد ویت

ارتباطی  هیچ  ترسناک  دلقک  این  شکل گیری  منشأ 
از  یکی  از  جوکر  کاراکتر  شمایل  ندارد.  سیرک  به 
نقش های بازیگری آلمانی به نام کونراد ویت الهام گرفته 

شده است. این نقش کاراکتر گوئین پلین در فیلم »مردی که می خندد« 
بود. گرچه کاراکتر جوکر طی حدودا   )The Man Who Laughs(
هشتاد سالی که از زمان شکل گیری اش می گذرد دست خوش تغییراتی 
شده است، اما ویژگی های ظاهری اصلی اش یعنی پوست سفید گچی او و 
خنده سرد و بی احساسش که رد یک زخم بد قواره دارد همچنان باقی 

مانده اند.

»پوکاهانتس«-  انیمیشن  در  3-»پوکاهانتس« 
آیرین بدارد

آیرین بدارد در فیلم های مختلفی در نقش یک زن سرخپوست ظاهرشده 
و از این جهت شهرت دارد. بدارد عالوه بر آنکه کار صداپیشگی کاراکتر 
پوکاهانتس را بر عهده داشت، مدل طراحی این کاراکتر هم بود. آیرین 
احساسی  و  قوی  او شخصیتی  از  و  بخشید  روح  پوکاهانتس  کاراکتر  به 

ساخت.

4-»بل« در انیمیشن »دیو و دلبر«- ویوین لی
و  زنان  از  اصلی اش  ویژگی های  که  بود  زیبا  و  باهوش  دختری  بل 
کاراکترهای مشهور زیادی الهام گرفته شده  بود. شخصیت قوی و عالقه 
  )Littleزیادش به کتاب از کاراکتر ژوزفین مارچ در فیلم زنان کوچک
بازی  کاترین هپبورن  را  آن  نقش   )Womenالهام گرفته شده بود که 
نقاشی های  بالرین های  از  او  ظرافت  و  زیبایی  این،  بر  عالوه  بود.  کرده  
مشهور ادگار دگاس و چهره اروپایی اش از دو بازیگر مشهور یعنی ویوین 

لی و آدری هپبورن الهام گرفته شده بود.

۵-»چاکی فینستر« در انیمیشن »راگرتز«- مارک 
مادرزبا

تهیه کننده،  نوازنده،  آهنگساز،  ترانه سرا،  خواننده،  یک  مادرزبا  مارک 
نویسنده و ویژوال آرتیست امریکایی است. او عالوه بر آنکه کار آهنگسازی 
الهام  منبع  داشت،  برعهده  راگرتز )Rugrats( را  پرطرفدار  انیمیشن 

طراحی کاراکتر چاکی در این انیمیشن هم بود.

 هارلی کویین



پاتر«، جان  کتاب »هری  در  اسنیپ«  6-»سوروس 
نتلشیپ

جی. کی. رولینگ، نویسنده کتاب های هری پاتر، یک استاد شیمی  به 
نام جان نتلشیپ داشت. رولینگ کاراکتر پروفسور اسنیپ را دقیقا از روی 
نتلشیپ طراحی کرد. شباهت های ظاهری میان این دو، اندام ترکه ای و 
نافذ،  نگاه  اغلب چرب،  و  بلند  موهای سیاه  پوست،  مانند  روح  سفیدی 
بزرگ و ظاهر اغلب  نامرتب، بینی نسبتاً  رفتارهای هیجانی، دندان های 
ژولیده و نامرتب بود. عالوه بر این، هوش، خردمندی و عالقه نتلشیپ به 

رشته اش هم در طراحی کاراکتر اسنیپ الهام بخش رولینگ بود.
هر کسی که نتلشیپ را می شناخت، فورا متوجه شباهت او به کاراکتر 
اسنیپ می شد. حتی نتلشیپ در این باره گفته بود: »خیلی از دانشجوهام 
وقتی فیلم هری پاتر رو می دیدن متوجه می شدن منبع الهام این کاراکتر 

من بودم. اونا به من می گفتن استاد شما رو تو این فیلم دیدیم. «

ادامه دارد ...
https://rooziato.com/

جوکر

س
پوکاهانت

بل

چاکی فینستر
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طالع بینی سال 201۹ 

سال خوک بر شما چه 
خواهد گذشت؟

سال ۲۰۱9 سال خوک نامگذاری شده است و بر اساس طالع بینی چینی 
سالی پر از شانس، ثروت، عشق و دوستی برای همه ۱۲ ماه سال می باشد.

طالع بینی چینی 2۰19 بر اساس زودیاک حیوانات
سلسله هان طالع بینی چینی را برپا کرد و بر اساس تقویم قمری چینی 
است و در زمانی که ارتباط بین حیوانات و انسان شروع شد، اتفاق افتاد. 
زودیاک چینی، که به نام شنگ چیائو شناخته می شود، در حدود یک 
دوره ۱۲ ساله با یک عالمت حیوانی چرخش دارد؛ این نشانه های حیوانی 
شامل موش، ببر، گاو، اژدها، خرگوش، مار، میمون، خروس، سگ، اسب، 
تقسیم  قسمت  به ۱۲  را  سال  زودیاک چینی،  است.  و خوک  گوسفند 

کرده که به جای ماه ها می باشد.
طریق  از  شما  می دهد،  رفتار  و  انسانی  ویژگی های  به  را  بینشی  عالئم 
صفات  از  کلی  دید  یک  چینی،  تولد  تقویم  بر  مبتنی  پیش بینی های 
شخصیت خود دریافت می کنید. هنگامی که ما عمیقا در داخل فرهنگ 
بخش  چینی،  زودیاک  که  می شویم  متوجه  می اندازیم،  نگاهی  چینی 
جدایی ناپذیری از آن است. در طالع بینی چینی، حیواناتی که در یک سال 

خاص ظاهر می شوند، رفتار شما را نسبت به دیگران مشخص می کنند.
طالع بینی  پیش بینی های  به  جدی  به طور  چین  مردم  از  نفر  میلیون ها 

چینی اعتقاد دارند و نشانه های حیوانی که به عنوان نشانه های زودیاک 
در فرهنگ چینی مورد استفاده قرار می گیرد، به خوبی در داستان های 

اولیه و فولکلور نشان داده شده است.
طور  به  تولدشان  سال  بر  حاکم  حیوانات  که  معتقدند  ماندارین ها 
آنها  زندگی  و  عشق  مالی،  امور  سالمت،  زندگی،  روی  قابل مالحظه ای 
تأثیر می گذارند، شما می توانید عالمت زودیاک خود را با اشاره به سال 

تولد خود تعیین کنید.
به یاد داشته باشید، در حالی که طالع بینی غربی جنبش های سیاره ای 
ویژگی های  چینی ها  شناخته است،  رسمیت  به  افراد  سرنوشت  برای  را 

طبیعت و شخصیت را بر اساس عالئم حیوانی تعیین می کنند. 

طالع بینی چینی موش برای سال 2۰19
چینی  زودیاک  عالمت  اولین  متولد  شما  صورتی که  در 
دوره  برایتان یک  میالدی،  هستید، “سال خوک” ۲۰۱9 
گذار است؛ شما در حال نزدیک شدن به سال خود هستید. 
از شادی و  پر  این سال  سال ۲۰۲۰ “سال موش آهنی” 

رفاه است.
این زمانی است که متولدان موش مسیر خود را پیدا خواهند کرد و آنها 

1966, 19۷8,199۰, 2۰۰2, 2۰14, 2۰26196۰, 19۷2, 1984, 1996, 2۰۰8, 2۰2۰

196۷, 19۷9, 1991, 2۰۰3, 2۰1۵, 2۰2۷1961, 19۷3, 198۵, 199۷, 2۰۰9, 2۰21

1968, 198۰, 1992, 2۰۰4, 2۰16, 2۰281962, 19۷4, 1986, 1998, 2۰1۰, 2۰22

1969, 1981, 1993, 2۰۰۵, 2۰1۷, 2۰291963, 19۷۵, 198۷, 1999, 2۰11, 2۰23

19۷۰, 1982, 1994, 2۰۰6, 2۰18, 2۰3۰1964, 19۷6, 1988, 2۰۰۰, 2۰12, 2۰24

19۷1, 1983, 199۵, 2۰۰۷, 2۰19, 2۰31196۵, 19۷۷, 1989, 2۰۰1, 2۰13, 2۰2۵
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رویدادهای هنری مونترال در ماه سپتامبر

دنیایی پر از راه هایی را که پیش از آنها باز هستند، خواهند داشت، که 
به این معنی است که در سال ۲۰۱9 برخی از تجربیات بزرگ را خواهند 
دید. تمایل به کشف افق های جدید و چشم اندازهای بهتر از سال جاری 

برایتان به دست می آید.
سال 2۰19 سالی پر از موفقیت برای متولدین سال موش

طالع بینی متولدین گاو برای سال 91۰2
از  پر  سالی  دارد  احتمال  هستید،  گاو  متولد  شما  اگر 
در  بار  است چندین  باشید. شما ممکن  داشته  سردرگمی 
زندگی شخصی خود سکسکه کنید. تغییرات شخصیتی و 
واضحی ممکن است برای رشد شخصی و حرفه ای تان مورد 

نیاز باشد.
احساس  دارد،  وجود  اجتماعی  شناخت  برای  درآمد  کسب  شانس 
به  را  خود  ایده های  و  منافع  و  قرارگرفتن  توجه  کانون  در  خوشحالی 
شیوه ای متقاعدکننده  بیان می کنید. برای زندگی زناشویی، متولدینی 
در  شما  عاشقانه  زندگی  شوند.  بچه دار  است  ممکن  که ازدواج کرده اند 
سالمتی،  مورد  در  باشد،  کامل شدن  جریان  در  می تواند  جاری  سال 
متولدین گاو باید سخت کار کنند تا خود را به شکل خوب و وضعیت 

تعادل نگه دارند.
تغییرات در زندگی متولدین سال گاو در سال 2۰19

طالع بینی چینی متولدین ببر برای سال 2۰19
با توجه به فال و طالع بینی چینی، متولدین ببر ممکن 
ممکن  شوند.  روبرو  پیچ وتاب ها  از  بسیاری  با  است 
است باال و پایین های زیادی در سال داشته باشند، اما 
در کل، مثبت خواهد بود. خوک دوست مخفی ببر است، به 
همین دلیل است که سال ۲۰۱9 سال خوبی برای متولدین 
ببر است ؛ اگر شما به دنبال یک رابطه جدی هستید، می تواند سال خوبی 
برای شما باشد. زوج های جوان ممکن است قادر به تقویت روابط عاشقانه 
خود باشند. شانس موفقیت شما در موفقیت کسب وکار خود با نگه داشتن 

قدرت بیش از امور مالی وجود دارد.
پیشرفت و موفقیت در کسب وکار متولدین سال ببر

طالع بینی چینی خرگوش برای سال 2۰19
فضای  است  ممکن  هستید،  خرگوش  متولد  شما  اگر 
مفیدی را در خانواده را برای استراحت و آرامشتان بیابید. 
بهتر  طول ۲۰۱9  در  خانواده تان  و  همسر  با  شما  روابط 
جاری  سال  در  خرگوش  حالی که  در  می شود.  تقویت  و 
جنبه های  دیگر  در  می شود،  برخوردار  بهتری  روحیه  از 

زندگی، چشم اندازهای بهتر را نیز در بر خواهد داشت.
شما از انرژی های ستاره ای خوب امسال ۲۰۱9 بهره مند خواهید شد این 
با  می توانید،  بنابراین،  می گذارد  تأثیر  حیوان  این  نماد  بر  مثبت  انرژی 

آرامش، آینده خود را بسازید و حفظ کنید.
خوک انرژی خیرخواهانه اش را برای خرگوش فراهم می کند و خرگوش 
برای  خوب  خبری  و  دارد  را   ۲۰۱9 سال  از  زیادی  تحقق  و  شادکامی 

بومیان خرگوش است.
آرامش در زندگی افراد متولد سال خرگوش

طالع بینی چینی متولدین اژدها برای سال 2۰19
متولدین اژدها در طول ۲۰۱9 لذت و رفاه را تجربه خواهند 
کرد، این پنجمین عالمت زودیاک از طالع بینی چینی است. 
اژدها در نهایت از زنجیرهایی که در طی سال سگ ۲۰۱۸ 

بود، آزاد خواهد شد.
اگر شما متولد اژدها هستید، با شور و شوق و جرقه ای که شما مشخص 
می کنید، پیشرفت خواهید کرد. پیش بینی شده است که زندگی شخصی 
و حرفه ای شما نرمال باقی خواهد ماند. شما ممکن است یک بار دیگر 
امید و شانسی را که از دست داده اید پیدا کنید. در طول سال ۲۰۱9 
آماده جهش بزرگ به ماجراهای جدید باشید. شما به معنای تسخیر و 

تحت الشعاع  قراردادن جهان هستید.
تجربه لذت و رفاه در سال 2۰19 برای متولدین سال اژدها

طالع بینی چینی متولدین مار برای سال 2۰19
بار  این  است،  مار  متولدین  برای  مخلوط  سال  یک  امسال 
برای شما نیست.  برای حس طنز خوب و شادی  تضمینی 
روبه رو  زیادی  با مشکالت  است  ممکن  زمان  این  در  مارها 
شوند. آنها معموال ترجیح می دهند که روی سرنوشت خود 
قوی و پایدار بمانند. این ممکن است با اعصاب شما مبارزه 
کند و نا امید شوید. هیچ چیز نمی تواند با توجه به خواسته ها و برنامه های 

متولدین مار، پیش برود.
به مجبورساختن  را نسبت  ناراحتی خود  بنابراین ممکن است احساس 
در  باشند؛  داشته  خود  تعادل  و  موقعیت  حفظ  برای  خود  تالش  های 
صورتی که مار عالمت حیوانی شما باشد، ممکن است تصمیم بگیرید که 
پایدار تا پایان دوره باشد. تنها پس از آن شما قادر خواهید بود محیط 

زیست خود را به شیوه ای بهتر پاک کنید.
تالش و مبارزه با مشکالت در سال 2۰19

طالع بینی متولدین سال اسب برای سال 2۰19
در  اسب  متولدین  افراد  است،  هفتم  رتبه  دارای  اسب 
 ،۱99۰  ،۱9۷۸  ،۱9۶۶  ،۱95۴  ،۱9۴۲  ،۱93۰ سالهای 
و  فال  براساس  آمده اند.  دنیا  به  و ۲۰۲۶   ۲۰۱۴ ،۲۰۰۲
طالع بینی سال ۲۰۱9، این سال رشد و توسعه کسب وکار 
را به همراه خواهد آورد این هم زمانی است که شما ممکن 

است در مورد بازسازی درونی خود کارهایی انجام دهید.
بیشتری  ثبات  روابط،  و  مشارکت  زمینی، ازدواج،  خوک  سال  طول  در 
نسبت به گذشته خواهید داشت. شما نه تنها می توانید رشد مالی داشته 
باشید، بلکه سفرهای کاری زیادی خواهید داشت ، قبل از سرمایه گذاری، 

با دقت به همه چیز توجه کنید.
رشد و سرمایه گذاری برای متولدین سال اسب

طالع بینی متولدین گوسفند برای سال 2۰19
سال  این  داشت  خواهند  گرمی  عشق  گوسفند  متولدین 
احتمال  دهد.  جلوه  مهم  را  گوسفند  متولد  افراد  می تواند 
در  دارد.  وجود  زندگی  عرصه های  تمام  در  شما  باالتررفتن 
پایان سال ۲۰۱9 ممکن است دشوار باشد که تمرکز خود 

http://namnak.com/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D8%B3%DA%A9%D9%87.p18782
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را روی کار خود داشته باشید؛ شانس از دست دادن آرامش و پول شما 
هم زمان وجود دارد.

این زمانی است که شما نیاز دارید که حرف های خود را کنترل کنید. اگر 
شما موفق به کنترل رفتار خود نباشید، ممکن است دچار مشکل شوید. 
از جنبه سالمتی، ممکن است الزم باشد تا پایان سال مراقب باشید، زیرا 

ممکن است دچار حوادثی شوید.
سال 2۰19 سالی پر از عشق برای متولدین گوسفند

سال  برای  میمون  سال  متولدین  چینی  طالع بینی 
2۰19

لحاظ  به  را  شما  چینی،  میمون  که  می شود  پیش بینی 
باشد  سالی  می تواند  امسال  داد.  خواهد  تکامل  معنوی 
که متولدین میمون به فضای خود نیاز بیشتری داشته 
باشند و خودشان را بیشتر از قبل منزوی کنند و روی 

صلح روانی خود تمرکز کنند. پر از خبر خوب برای شما خواهد بود.
شما ممکن است هیچ  فرصتی برای نشان دادن استعداد، ظرفیت کاری، 
جاه طلبی و اشتیاق خود نداشته باشید. متولدین میمون ممکن است در 
طول سال سود  زیادی کسب کنند و انتظار می رود که شغل مناسب را 
پیدا کنند و درآمد خوبی کسب کنند. اگر در رابطه هستید، ممکن است 
سال خوبی برای برنامه ریزی ازدواج تان باشد. برای متولدین مجرد، شما 

ممکن است شریک زندگی خود را پیدا کنید.
متولدین سال میمون و خبرهای خوب در سال 2۰19

طالع بینی چینی متولدین خروس برای سال 2۰19
متولدین خروس قدرت و اقتدار را دوباره به دست خواهند 
کارآمد،  سازمان یافته،  کامال  آنها  که  می رود  انتظار  آورد؛ 
منظم و مسئول باشند. شما ممکن است در سال ۲۰۱9 از 
لحاظ مالی بهتر عمل کنید. می توانید فرصت های جدیدی 
برای کسب و پیشرفت در زندگی خود در این زمان ایجاد 

کنید.
امسال “سال تغییر” برای متولدین خروس خواهد بود. شما قدرت خود 
را به دست می آورید و هر چیزی را که همیشه می خواستید را به دست 
می آورید. اگر متولد خروس هستید، ممکن است تمایل وسوسه انگیزی 
برای تغییر داشته باشید و این تغییر ممکن است به شکل جابه جایی یا 
درباره  فکرکردن  شما  که  است  ممکن  زمان  این  در  باشد.  تغییر شغل 

دیگران را به خود ترجیح دهید.
قدرت و پیشرفت برای متولدین سال خروس

طالع بینی چینی متولدین سگ برای سال 2۰19
برای متولدین سال سگ، امسال سالی پر از انرژی خواهد 
بود؛ این زمانی است که شما در فعالیت های مختلف شرکت 
مهم  متولدین سگ  برای  زمینی  کرد. سال خوک  خواهید 
خواهد بود در هر دو جنبه شخصی و حرفه ای، ممکن است 
فرصت پیشرفتی را به  دست آورید. شما نقشه های جدید و 
نقشه های آینده را تغییر می دهید. امسال زمانی است که شما نیاز دارید 

که به شدت مراقب امور مالی خود باشید و توجه کنید.



شما  باشد؛  سودآور  برایتان  است  ممکن  که  نگیرید  نادیده  را  پروژه ها 
سال  این  در  بدهی  و  پول  دست دادن  از  خطر  معرض  در  است  ممکن 
بود.  برایتان مناسب خواهد  باز  فعالیت در فضای  برای سالمتی،  باشید. 

می توانید هر هفته یک بار قدرت خود را بازیابی کنید.
سالی پرانرژی و فعالیت برای متولدین سال سگ

برای  خوک/گراز  سال  متولدین  چینی  طالع بینی 
سال 2۰19

امسال برای زندگی حرفه ای شما مفید است. شما می توانید پیشرفت های 
مثبتی را از ابتدای سال شاهد باشید. شانس مناسبی برای کار شما بر 
به  روی وظایف رضایت بخش و جالب وجود دارد. سال ۲۰۱9 می تواند 
نام »سال پیشرفت برای متولدین خوک« نامیده شود. شما با استفاده از 
استعداد و تجربه خود ممکن است احساس خوبی در دیگران در محل کار 
ایجاد کنید. متولدین خوک می توانند به طور مطلوبی از روحیه کارآفرینی 

و توانایی های پولی خود استفاده کنند.
در رابطه با عشق و روابط، اژدها، خرگوش یا بز می توانند شرکای ایده آلی 
با اولین نگاه و  برای شما باشند؛ با توجه به سازگاری شما، خوک و بز 
تا آنجا که به سالمت شما مربوط می شود، شما  نشانه عاشق می شوند. 
نباید در سال ۲۰۱9 نگران باشید. انتظار می رود از مارس تا پایان سال 
۲۰۱9 زندگی خوبی داشته باشید و این خبر خوب برای متولدین خوک 

است که شیوه زندگی سالمی را انتخاب می کنند.
سال 2۰19 بهترین سال برای متولدین سال خوک

کالم آخر:
عشق و سخاوت در سال ۲۰۱9 وجود دارد. قربانی کردن خودتان به نفع 
در سال  نشانه های حیوانات چینی  اکثر  گرایش  است  ممکن  عزیزانتان 
جاری باشد. متولدین این سال، صرف نظر از نشانه های حیوانی، این بار 
شما  باشد.  قبل  از  بیشتر  آنها  بخشش  است  ممکن  برد.  خواهند  لذت 

امسال نسبت به ضعیف ها، مهربان تر هستید.

http://namnak.com/



با پرداخت ماهیانه 10 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!

محل تبلیغ شما
ماهیانه ۱0 دالر
514.996.1620

محل تبلیغ شما
ماهیانه ۱0 دالر
514.996.1620

محل تبلیغ شما
ماهیانه ۱0 دالر
514.996.1620



با پرداخت ماهیانه 10 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!

ماهنامه ر می با
 ۳۳00 جلد 

در بیش از ۷0 
فروشگاه 

ایرانی و غیرایرانی

محل تبلیغ شما
ماهیانه ۱0 دالر
514.996.1620

514-226-4490  
514-577-3633

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

Joy Land

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

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

 مهد کودك







سه تار از: ۲۸۰ $
تنبور از: ۲۸۰ $
سنتور: ۶۸۰ $

سنتور دو مهر ساالری: ۱۱۰۰ $
دف طلقی: 95 $

دف پوستی طرح دار: ۱3۰ $
نی: ۶5 $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها ۴/۴: ۱۸9,99 $
گیتار یاماها 3/۴: ۱59,99 $

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