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تاریخچه موسیقی
سرگرم  استراوینسکی  و  شونبرگ  که  هنگام  همان  در 
سبک  بودند،  اروپا  موسیقایی  زبان  دگرگون ساختن 
نشو و نما  آمریکا  در  گرفت  نام  جاز  که  نویی  موسیقایی 
از  اغلب   - نوازندگانی  آفریده   موسیقی،  این  می کرد. 
بارها، محله های  در خیابان ها،  بود که  آمریکا-  سیاهان 
شهرهای  دیگر  و  اورلئان  نیو  رقص  سالن های  و  پست 
جنوبی ایاالت متحد به اجرا می پرداختند. جاز را می توان 
از موسیقی که ریشه در  به عنوان گونه ای  به طور عام 
بداهه پردازی دارد و ریتم اسنکوپ دار، ضرب یکنواخت 
و رنگ آمیزی و تکنیک های خاص اجرایی از ویژگی های 
 ۱۹۱7 از  جاز  اصطالح  گرچه  کرد.  توصیف  است،  آن 
رواج یافت، اما به احتمالی این گونه موسیقی از ۱۹00 
به  فقط  نو  موسیقی  این  که  آنجا  از  بوده است.  موجود 
شکل اجرایی و بدون نت نگاری وجود داشته است، زمان 
پیدایش و کیفیت آثار اولیه  آن به درستی بر ما آشکار 
نیست. عالوه بر این، پیش از ۱۹23 آثار ضبط شده  جاز 
بسیار اندک بودند و از نخستین آثار جاز که گروه های 
هیچ   ۱۹۱7 تا  بودند  آفریننده اش  دیکسیلند"  نوازنده  

چیز ضبط نشده است.
غنی  و  متنوع  گستره ای  پیدایش،  آغاز  همان  از  جاز 
)یا  اورلئان  نیو  سبک های  مانند  وابسته  سبک های  از 
جاز  و  آزاد،  جاز  کول،  بیباپ،   ، سویینگ  دیکسیلند(، 
راک را در دامان خود پروراند. جاز چهره های برجسته ای 
گودمن،  بنی  الینگتن،  دوک  آرمسترانگ،  لویی  مانند 
نفوذ  دامنه   آورد.  پدید  را  کالترین  پارکر و جان  چارلی 
و تأثیر جاز عظیم و جهانی بود و نه  فقط بر بسیاری 
از انواع موسیقی مردم پسند که بر آهنگسازانی همچون 
موریس راول، داریو می یو و آرون کوپلند تآثیر گذاشت.

ریشه های جاز
جاز اولیه، عناصر فرهنگ های موسیقایی متعددی 

همچون فرهنگ های آفریقای باختری، آمریکا و اروپا را در هم آمیخت. 
خاستگاه برده های آمریکایی اغلب آفریقای باختری بوده که امروزه شامل 
غنا، نیجریه و چند کشور دیگر است. تکیه بر بداهه پردازی، استفاده از 
عناصر موسیقی  از  پیچیده شماری  ریتم های  و  طبل، صداهای کوبشی 
آفریقای باختری هستند که بر جاز تأثیر داشته اند. دیگر ویژگی جاز که 
ندا و پاسخ است. در  باختری است،  از موسیقی آفریقای  شاید برگرفته 
تکخوان  یک  که  عبارت هایی  باختری،  آفریقای  آوازي  قطعه های  اغلب 
می خواند بارها توسط همسرایان پاسخ داده می شود. ندا و پاسخ در جاز 
هنگامی است که آواز تکخوان از سوی یک ساز، یا عبارت های اجرا شده 
با یک ساز )یا گروهی از سازها( با سازی دیگر )یا گروهی دیگر از سازها( 
نیز  منشأ سرراست تری  جاز  در  پاسخ  و  ندا  الگوی  می شود.  داده  پاسخ 
دارد و آن مراسم کلیسایی سیاهان آمریکایی است که در آن حاضران 
آمریکا، سیاهان  در  پاسخ می گویند.  واعظ  به »ندای«  آواز  با  کلیسا  در 
جاز  اساسی  منابع  از  که  پروراندند  را  موسیقی  انواع  از  غنی  گستره ای 
شد. آوازهای کشت و کار، آوازهای مذهبی، سرودهای انجیلی و رقص هایی 
مانند کیک واک از آن جمله اند؛ این قطعه ها اغلب نت نویسی نمی شدند 
با صداها و ریتم هایی مانند  اما شاید  و اکنون به آنها دسترسی نداریم، 

صداها و ریتم های جاز اولیه اجرا می شده اند.
سرودها،  شامل   - آمریکا  سفید پوستان  موسیقی  بر  سیاهان  موسیقی 
قطعه های  و  مارش ها  رقص ها،  عامیانه،  نغمه های  مردم پسند،  آوازهای 
پیانویی-تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است. موسیقی سفید پوستان 
نگارش  به  اروپایی  آهنگسازان  توسط  دارد،  آمریکایی  منشأ  اندازه ای  تا 
و  آمریکایی  تأثیر گرفته است. سنت های موسیقایی  آنان  از  یا  و  درآمده 
اروپایی در سده نوزدهم، فراهم آورنده ملودی ها، هارمونی ها و فرم هایی 

شدند که در پس زمینه  جاز شالوده  موسیقی آمریکایی را تشکیل دادند.
سنت آمریکایی همنوازی در قالب دسته های سیار موسیقی یکی از منابع 
اصلی جاز بود. دسته های موسیقی - متشکل از سیاهان یا سفیدپوستان- 
بیستم، جایگاهی مهم در زندگی  اوایل سده   و  نوزدهم  پایان سده   طی 
داشتند. کم و بیش هر دهکده ای صاحب دسته موسیقی خود  آمریکایی 
گردش های  در  موسیقی  دسته های  بود؛  آنان  نوازندگی  ویژه   مکانی  و 

سبک های جاز
۱۹۵۰-۱۹۰۰



برس های  کوبه،  چوب،  با  آنها  نواختن  و  سنج  و  طبل  چند  از  استفاده 
سیمی و دست، صداهای متنوعی پدید می آورند.

کرنت، ترومپت، ساکسوفون )سوپرانو، آلتو، تنور، باریتون(، پیانو، کالرینت، 
ویبرافون و ترومبون سازهای تکنواز اصلی در جاز هستند. جاز به جای 
غالب در موسیقی سنفونیک  نقشی  را، که  آنکه سازهای زهی-آرشه ای 
تکیه  و کوبه ای  بادی چوبی  بادی برنجی،  بر سازهای  کار گیرد  به  دارند، 
دارد. نوازندگان سازهای بادی برنجی با به کارگیری سوردین های گوناگون 
پدید  را  متنوعی  صوتی  رنگ های  سوردین گذاری،  مختلف  تکنیک های 
می آورند. اجرای جاز به طور معمول دربردارنده  قسمت های تکنوازی و 
همنوازی است. برای نمونه، ممکن است در پی تکنوازي ترومپت، تمام 
همنوازان به مشارکت در اجرا بپردازند و سپس کالرینت سولو یا دوئت 

ساکسوفون و ترومپت شنیده شود.
اجراکنندگان جاز در مقایسه با اجراکنندگان »کالسیک« که در تالش 
دستیابی به آمیزه ای ایده آل از صداها هستند، بیشتر صوت و رنگ تک تک 
سازها را در نظر دارند. برای نمونه، تفکیک نوای دو ترومپت جاز اغلب 
آسان تر از تفکیک نوای ترومپت نوازان »کالسیک« است. گرچه جاز در 
همخوان ساختن  در  سعی  آن  نوازندگان  اما  است  سازی  سبکی،  اساس 
نوای سازشان با کیفیت های آوازی دارند. در مجموع، تشخیص رنگ های 

شاخص موسیقی جاز آسان اما توصیف آنها دشوار است.
بداهه نوازی

و  آفریدن  با  جاز  نوازندگان  است.  جاز  موسیقی  قلب  بداهه نوازی 
نواختن همزمان موسیقی و تصمیم های برق آسای اجرایی، هیجانی خاص 
می آفرینند. غنای خالقیت بداهه نوازان بزرگ حیرت آوراست واجراهای 
ضبط شده  آنان، فقط بخش بسیار کوچکی از آنچه آنان کم وبیش یک شبه 

در هر برنامه آفریده اند را می نمایاند. 
بخش های  دربردارنده  اغلب  و  نیست  نوازی  بداهه  سراسر  جاز  البته 
بداهه نوازانه و نیز تصنیف شده است. اما این بداهه نوازی است که بیشترین 
سهم را در طراوات و خودجوشی جاز دارد. شهرت نوازندگان جاز به طور 

عمده مرهون بداهه نوازي بدیع آنها است.

ادامه دارد ...

کارناوال ها  و  رقص  محافل  سیاسی،  تظاهرات  گردهمایی ها،  گروهی، 
حضور داشتند. بسیاری از سازهای دسته های سیار موسیقی - ترومپت، 
کرنت، ترومبون، توبا، کالرینت و طبل - در دسته های قدیمی جاز نیز به 
کار گرفته می شدند. موسیقی برخاسته از این سنت آمریکایی، بر فرم ها و 

ریتم های جاز اولیه تأثیر گذاشت.
رگتایم و بلوز، دوشادوش موسیقی دسته های همنواز، از منابع بی واسطه 
جاز بوده اند. رگتایم، سبکی سنکوپ دار در موسیقی پیانو است که از دهه  
۱۸۹0 تا حدود ۱۹۱5 رواج داشت. اصطالح بلوز -در یکی از معانی خود- 
از موسیقی آوازی سیاهان دارد که دربردارنده نت های  اشاره به سبکی 

»افتاده« و خزش میان صداهای زیر و بم است.
جاز در جامعه

شاهد،  بیستم،  سده   آغاز  در  پیدایش  اوان  همان  از  جاز،   دنیای 
دگرگونی های بسیار بوده است. کانون این موسیقی از نظر جغرافیایی از 
نیواورلئان به شیکاگو ، کانزانس و نیویورک تغییر مکان داده است. امروزه 
آثار  زیرا  آورد،  میان  به  برای جاز سخن  کانونی  از  به دشواری می توان 
اصیل جاز در سراسر جهان از پاریس تا توکیو شنیده می شود. نقش جاز 
دستخوش دگرگونی شده است؛ جاز مدت زمان درازی  اساسا موسیقی 
رقص بود، اما پس از دهه  ۱۹۴0 سبک های متعدد تازه ای با مقصودهای 
شنیداری در آن پدید آمدند. امروزه جاز را چه در تاالرهای کنسرت و چه 
در تفریحگاه های همگانی می توان شنید. تصور جامعه نیز از جاز دگرگون 
شده است. جاز نخست، به سبب تکیه بر مضامین جنسی سرزنش می شد. 
اما دیگر سال هاست که اعتبار و منزلت یافته است. از دهه  ۱۹۶0 به این 

سو، موسیقی جاز حتی در نمازخانه های آمریکا نیز راه یافت.
رنگ آمیزی صوتی

جاز به طور عام توسط گروهی کوچک )یا کامبو( متشکل از سه تا 
هشت نوازنده یا توسط »دسته  بزرگ« ده یا پانزده نفری اجرا می شود. 
بخش ریتم، ستون اصلی گروه جاز است. بخش ریتم به طور معمول از 
پیانو، کنترباس )باس( به صورت زخمه نواز، ساز کوبه ای - و گاه - بانجو با 
گیتار تشکیل می شود و نقش آن برقرارداشتن ضرب، افزودن جذابیت های 
ریتمیک و تدارک هارمونی های پشتیبان است. کوبه ای نوازان امروزی با 

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین
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هنرمندان 
برجسته 

فوتومونتاژ
فوتومونتاژ به عنوان یک شکل هنری، بسیاری از هنرمندان 
در طول تاریخ هنر، مانند عکاسان تجربی اولیه، دادائیست ها، 
سورئالیست ها و دیگر طرفداران پیشگام را به خود جذب 
افراطی  فرآیندی  را  فوتومونتاژ  افراد خالق که  کرده است. 
اهداف  با  را  آن  نظر می گرفتند،  در  برانگیز  بحث   اغلب  و 
مختلفی مانند آکندن عکاسی از خالقیت بیشتر، انتقاد از 
جامعه و منعکس کردن تغییرات اجتماعی، زیر سوال بردن 
هنر و یا ساختارشکنی عکس به کار می بردند. این رسانه 
اتهامات  که خالقیت قابل توجهی را ممکن می ساخت، و 
سیاسی نیز بر آن وارد بود، در عمل بسیار متنوع بود. از 
آنجایی که بسیاری از چهره های برجسته با این روش در 
ارتباط بودند، پس بگذارید به نام های برجسته ای که از آن 

حمایت می کردند، نگاهی بیاندازیم.

اسکار رجلندر
عکاس  رجلندر،  اسکار 
هنری پیشگام و متخصص 
پدر  را  فوتومونتاژ،  در 
می دانند.  هنری  عکاسی 
پس از یادگیری فرآیندهای 
کاغذ  و  مرطوب  کلودیون 
مومی، او شروع به فعالیت در نقاشی پرتره کرد، اما کا رهای 
و  خیابانی  کودکان  سیرک،  مدل های  با  برجسته  شهوانی 
روسپی های کودکان را نیز ایجاد کرد. پس از آزمایش های 
گسترده با چاپ ترکیبی، عکس غیرمشهور خود به نام دو 
روش زندگی شامل سی و دو عکس را ایجاد کرد. در آن دو 
پسر را که توسط پدر کلیسا هدایت می شوند نشان می داد، 
برانگیز  بحث  کامال  نسبی،  برهنگی  دلیل  به  ابتدا  در  که 
بود. با این حال، آن چاپ به موفقیت دست یافت و اندکی 

پس از آن، مورد پذیرش انجمن عکاسی سلطنتی لندن قرار گرفت. در 
تغییرات  عکس،  دونوره شدن  با  آزمایش کردن  به  کاری اش  دوران  طول 
نیز در دوره  ادامه داد. عکاسان دیگر  و دستکاری عکس و رتوش کردن 

رجلندر ایده ها و روش های او را به کار گرفتند.

هنری پیچ رابینسون
دلیل  به  بیشتر  را  رابینسون  پیچ  هنری 
چاپ  فرآیند  ایجاد  در  بودنش  پیشگام 
فوتومونتاژ  اولیه  نمونه  عنوان  به  ترکیبی 
و  عکس ها  دلیل  به  او  می شناسند. 
از  یکی  به  تصویرگرایش  نوشته های 
بانفوذترین عکاسان نیمه دوم قرن نوزدهم 
پرتره های  در  کار  از  پس  شد.  تبدیل 
و  از مضامین  تقلید  به  به ساخت عکس هایی کرد که  او شروع  تجاری، 
ترکیبات نقاشی ژانر حماسی بود. اولین قطعه های شناخته شده او از طریق 
چاپ ترکیبی، ژولیت با بطری سمی بود، اما مشهورترین عکس ترکیبی او 
»محوشدن« است که در آن، دختری را نشان می دهد که در بستر مرگ 
قرار دارد و خانواده اش او را احاطه کرده اند. آن متعلق به مرحله پیش از 
رفائلیت است که در آن سعی داشت تا لحظات مهم بی انتها را در یک 
صحنه »قرون وسطایی« به تصویر بکشد. او ایجاد عکس های ترکیبی را 

به همان سختی کشیدن نقاشی برای هنرمند می دانست.

هانا هوش
دادا  با  که  زنانی  نادر  از  یکی  هانا هوش، 
در ارتباط بود، به طور مداوم کار خالقانه 
در  می کرد.  ترویج  را  جامعه  در  زنان 
بصری  عناصر  از  او  فوتومونتاژهایش، 
دیگران استفاده کرد تا آنها را تبدیل کرده 
این  که  کند  اضافه  بزرگ تر  قطعات  به  و 



می دادند.  تشکیل  را  ای  خردمندانه  روایات  غیرمرتبط،  ابتدایی  تصاویر 
سورئالیست ها  و  دادائیست ها  از  بسیاری  که  است  استراتژی  نوعی  این 
می کند،  انتقاد  جامعه  از  فعاالنه  که  همان طور  گرفته اند.  کار  به  را  آن 
در  را  زن  نقش  و  جنسیتی  مسائل  اغلب  پیشگامش  فوتومونتاژهای 
»زن جدید«  اندیشه  با جدیت،  او  می کرد.  منعکس  را  مدرن  جامعه ای 
را در آن دوران ترویج کرد. به غیر از فوتومانتاژها، اغلب اشیای آماده را 
ایده خود هنر را زیر سوال می برد.  ترکیب می کرد، و همیشه مفهوم و 
او همچنین به دلیل عروسک های دادا که کامال متفاوت از سایر قطعات 

مرتبط با آن جنبش بود، معروف است.

جان هارتفیلد
از  استفاده  در  پیشگام  هارتفیلد،  جان   
اغلب  سیاسی،  سالحی  عنوان  به  هنر 
و  نازی  ضد  اظهارات  کارهایش  در 
از  پس  می برد.  کار  به  را  فاشیستی  ضد 
ایجاد  به  شروع  او  دادا،  به  معرفی شدن 
ناهمگونی  با  ترکیبی  رسانه های  در  هنر 
عناصر بصری کرد که پیام واضحی را برای 
مخاطبان خود منتقل می کرد. او روش منحصر به فردی ایجاد کرده است 
که در آن تصاویری را برای ایجاد بخش هایی با یک اثر سیاسی قدرتمند 
طی  در  آلمان  که  ناآرامی هایی  و  مرج  و  هرج   بر  تمرکز  با  برد.  کار  به 
نوع  این  تصاویر  بخش های  بود،  روبرو  آن  با   ۱۹30 و   ۱۹20 دهه های 
عکس های  او  کرد.  تبدیل  جمعی  ارتباطات  قدرتمند  شکل  به  را  هنر 
سیاستمداران را از مطبوعات انتخاب می کند و آنها را جدا کرده و مجددا 

مرتب می کند تا معنای تغییر یافته را به طور بنیادین شکل 
امید  آخرین  بود:  اجساد«  و  او »جنگ  قطعه مشهور  دهد. 
ثروتمندان از سال ۱۹32 و منعکس کننده انگیزه خطرناک 

آلمان نسبت به جنگ بود.

کورت شویترس
کورت شویترس، که بیشتر به 
به  تکه چسبانی هایش  خاطر 
ِمرز مشهور است،  نام تصاویر 
می کند،  کار  ژانر  چندین  در 
از جمله ساختارگرایی، سبک 
دستیل  بوهاوس،  معماری 
سبک های  و  سورئالیسم  و 
فن چاپ  نقاشی، مجسمه سازی،  مانند شعر، صدا،  مختلف 
این  خاص  طور  به  او  کرده است.  کار  گرافیک  طراحی  و 
تکه چسبانی ها را ِمرز نام نهاده است تا این تصاویر را از تصاویر 
سبک کوبیسم، اکسپرسیونیسم و حتی دادائیسم تمیز دهد. 
در طول سال ها، این نام را برای تمام فعالیت هایش، از جمله 
شعر، چیدمان و نمایش، گسترش داد. قطعات ِمرز او شامل 
تکه های  و  اتوبوس  بلیط  برچسب ها،  مانند  بی ارزش  مواد 
چوب شکسته است. پس از سال ۱۹23، او تصاویر سه بعدی 
اولین  اصطالح  به  هانوفر، که  در  را در خانه اش  ِمرز  بزرگ 
مرز زیبا بود، آغاز کرد. آثار او در سال ۱۹37 توسط »رژیم 

نازی ها« به عنوان »هنر منحط« ممنوع شد. وی پس از 
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مرز  دومین  نروژ،  به  فرار 

زیبای خود را ساخت.

من ری
هنرمندان  از  یکی 
سبک های  در  تاثیرگذار 
سورئالیسم،  و  دادائیسم 
بود که تصاویری  من ری 
را خلق کرد که در شکاف میان هنر و زندگی عمل کرد. 
آندره برتون او را به عنوان »سورئالیست پیشین« توصیف 
او عمدتا بر مارسل دوشان تأثیر گذاشت  کرد، زیرا هنر 
و در ترویج سورئالیسم بسیار مهم بود. او تاثیرات زیادی 
در زمینه آوانگارد، عکاسی مد و پورتره ایفا کرد، اما برای 
نسخه ها  این  دارد.  اساسی  شهرت  نیز  فوتومونتاژهایش 
مواجهه  مانند  مختلف  تکنیک های  و  فرم  و  زنانگی  با 
نوع  این  بازی می کنند. معروف ترین قطعه های  چندگانه 
لی  همراه  به  او  است.  مار  دورا  و  پرین  آلیس  طرح های 
میلر، »تابش آفتاب« را دوباره ابداع کرد، فرآیند عکاسی 
نور و  با  برگردان  نگاتیو  را روی صفحه سیاه  که تصاویر 
تکنیک  پیشتازان  از  همچنین  او  می کند.  ثبت  بالعکس 
با  نما«، فرآیند تصویرسازی بدون دوربین  »عکس سایه 

استفاده از کاغذ حساس به نور بود.

ال لیسیتسکی
یک  لیسیتسکی  ال 
و  طراح  روسی،  هنرمند 
نقاش بود که از هنر برای 
تغییر اجتماعی و سیاسی 
استفاده می کرد. در اواخر 
دهه  اوایل  و   ۱۹20 دهه 
با  لیسیتسکی   ،۱۹30
جدیدترین سبک ها مانند نقاشی، عکاسی و فوتومونتاژ کار 
کرد. این سبک ها به عنوان پیشروترین سبک ها در دوره 
تاثیرگذارترین  عکاسی،  او،  نظر  از  می شود.  محسوب  او 
طور  به  او  بود.  کشورش  پویای  بازسازی  بیان  برای  راه 
در  را  آنها  و  کرد  کار  کوالژ  فوتو  و  فتوگرام  با  گسترده 
قالب عکس های چند الیه مونتاژ کرد. با استفاده از اثرات 
متعدد در چاپ، او از تاثیر شفافیت و پهلوی هم گذاری 
برای دستیابی به ترکیبات پویا استفاده کرد. فوتومونتاژ 
آگهی تولد پسرش تصویر منطبق شده نوزاد جن بر روی 
یک دودکش کارخانه را نشان می دهد، که آیندۀ پسرش 
را با پیشرفت صنعتی کشور مرتبط می سازد. هنر او عمدتا 
بر استعدادهای سبک معماری دستیل و مربیان بوهاوس 

تاثیر گذاشت. 

الکساندر رودچنکو
از  یکی  عنوان  به  رودچنکو،  الکساندر 
مشهورترین هنرمند آوانگارد، هنر خود را 
در خدمت به انقالب سیاسی قرار داد، که 
ساختگرایی  جنبش  تأثیرگذار  بنیانگذار 
در  می کرد،  نقاشی  کار  ابتدا  در  بود. 
سال ۱۹2۱، بر طراحی اشیاء سه بعدی، 
طرح های معماری و عکاسی تمرکز کرد. 
او از طریق عکس هایش موفقیت های زیادی کسب کرد. او برای ترکیب 
آوانگارد خود و رویکرد تجربی به کانون و کنتراست مشهور بود. رودچنکو، 
اولین  برای  او  کار می کرد.  نقاشی  با  آلمانی،  دادائیست های  تاثیر  تحت 
از  به عکس گرفتن  بعدا شروع  اما  استفاده کرد،  یافت شده  از تصاویر  بار 
تصاویر خود کرد. فوتومونتاژ او برای اولین بار به عنوان شرحی برای شعر 
مایاکوفسکی با عنوان در مورد این در سال ۱۹23 منتشر شد. کارهای 
او در خلق تصاویر به طور قابل توجهی بر عکاسی اروپا در دهه ۱۹20 

تاثیر گذاشت. 

جان استزاکر
جان استزاکر، هنرمند مفهومی بریتانیا، کالژهای هتاکانه ای را با استفاده 
و  شیک پوش  مردان  شامل  که   ۱۹50 دهه  مسحورکننده  پرتره های  از 
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است،  هالیوودی  ستاره های 
خلق کرد. او این تصاویر را به 
پیش پاافتاده  تصاویر  عنوان 
حتی  یا  چهره ها  دیگر  با 
تا  می کند  ترکیب  مناظر 
پوچ  و  غیرطبیعی  تأثیرات 
روابط  او  آورد.  وجود  به  را 
با تصویر عکاسی،  را  مختلف 
مانند مستندسازی حقیقت، خوراک حافظه یا نماد فرهنگ 
مدرن، بازنگری می کند. معانی نیشدار و تلخ خود را از طریق 
مفاهیم  می دهد.  تشکیل  هوشمندانه  و  ظریف  ترکیبات 
به سمت خود جذب  را  بیننده  تصاویری که  از  را  رادیکال 
در  و  می گذارد  کنار  را  فوتومونتاژ  می دهد.  شکل  می کند، 
اظهار  خود  که  طور  همان  می کند.  استفاده  کالژ  از  عوض 
احساس  برش گوشت  مانند  می تواند  »برش عکس  داشت، 
را  آلمان  بورس  عکس  جایزه   ،20۱2 سال  در  او  شود«. 
دریافت کرد، و بررسی های ترکیب شده از منتقدان در مورد 

آن اثبات کرد که فوتومونتاژ هنوز هم بحث انگیز است. 
ادامه دارد ...

https://www.widewalls.ch/



تعداد  این کنسرت  برگزار خواهد شد. در  پترسون  اسکار  بزرگ  آپریل در سالن  روز یکشنبه ۱۴  ِر می در  آکادمی  بزرگ موسیقی  چهارمین جشنواره 
هنرجویان و تکنیک  نوازندگی برخی از هنرجویان، نسبت به کنسرت های سه سال قبل، به صورت چشم گیری بیشتر خواهد بود.

با توجه به تعداد باالی شرکت کنندگان در چهارمین کنسرت آکادمی، کنسرت از ساعت ۱0 صبح تا 5 بعدازظهر برگزار خواهد شد.

بخش های متنوع برنامه شامل تک نوازی سازهای متفاوت توسط هنرجویان ایرانی و غیرایرانی و همچنین در قالب گروه نوازی کودکان به سرپرستی پرگل 
تبریزی و آرام زند و گروه نوازی سازهای ایرانی به سرپرستی آقایان سیروس خازنی و کوروش عشیق لحظات زیبا و پرخاطره ای در کنار عزیزانتان می سازد. 

در مجموع سانس های کنسرت بزرگ آکادمی ِر می شاهد هنرنمایی تعداد بیشتری از هنرجویان نسبت به 3 سال گذشته، بر روی استیج خواهیم بود.

هدف از برگزاری این کنسرت: 
آشنا شدن اجراکنندگان با حس و حال اجرای زنده روی استیج و باال بردن سطح توانایی آن ها در اجراهای گروهی و تک نوازی ها – شناختن سطح توانایی 

خود و مقایسه با دیگر نوازندگان و کسب تجربه – دیدن اجراهای شاگردان دیگر اساتید برای مقایسه سطح هنرجویان و ثبت خاطرات خوب و ........

 در پایان از همه استادان عزیز و خانوادهای گرامی که ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنسرت همواره یاری می کنند، تشکر و قدردانی می نماییم. 

چهارمین فستیوال بزرگ 
موسیقی آکاد می ر می
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میراث گرانبهای نیاکان رپافتخار سرزمین جاوید
ما،  جاوید  سرزمین  پرافتخار  نیاکان  گرانبهای  میراث 
سازه ای حیرت انگیز از دوران باستان و سلسله شکوهمند 
پادشاهان  یادبود  است.  نام تخت جمشید  به  هخامنشیان 
قدرتمند و توانا، نظیر کوروش کبیر امپراطور بزرگ سلسله 
هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر یکم است 
که ساخت و گسترش آن هیچ پایانی نداشت و به عنوان 
هر  تحسین  جهان،  بزرگ  عجایب  و  شگفتی ها  از  یکی 

گردشگر داخلی و خارجی را در پی دارد.

امپراطور بزرگ جهان، داریوش بزرگ در سال 5۱۸ پیش 
از میالد، تعداد زیادی از باتجربه ترین مهندسان، معماران 
و هنرمندان را از چهار گوشه عالم فراخواند تا با مشارکت 
و هم اندیشی، اولین بنایی را برپا سازند که بتواند هزاران 

سال نمادی از وحدت جهانی و صلح و برابری باشد.

رهبری  سایه  در  میالد  از  پیش  ششم  قرن  در  ایرانیان 
کورش کبیر و در دوران حکومت داریوش بزرگ موفق به 
تشکیل یک دولت جهانی شدند که از رود دانوب در اروپا تا 
دریای آرال در آسیای مرکزی و از اقیانوس هند و رود سند 
تا حبشه و لیبی گسترش داشت. در واقع آنان بر نیمی از 

دنیای آن روز فرمان می راندند و آن را اداره می کردند.  

فرمان  بزرگ  داریوش  میالد،  از  پیش   5۱۸ سال  در 
و  داد  فارس  سرزمین  در  را  شاهانه ای  کوشک  ساخت 
تخت جمشید  شگفت انگیز  و  باشکوه  بناهای  سرانجام 
مرودشت ساخته شد.  در  مهر،  کوه  در  بزرگی  بر صخره 
ساخت تخت جمشید در دوران حکومت داریوش، پسرش 
خشیارشا و پسرزاده اش اردشیر یکم ادامه داشت و هر یک 

از آنان بخش هایی را به مجموعه افزودند.

سال،   ۱۸۸ تا  تخت جمشید  ساخت وساز  واقع  در  اما 
یعنی پایان حکومت هخامنشیان در 330 پیش از میالد 
ادامه داشت و هیچ گاه به پایان نرسید. از آن دوران کاخ 
نیمه تمامی در تخت جمشید وجود دارد که مشخص است 

فرصت نکرده اند به پایان برسانند.

تخت جمشید  مملو از شگفتی و فرهنگ درخشان مردمانی 
است که حتی خرابه و ویرانه های آن، امروز پس از گذشت 
ایرانی و غیرایرانی  بیننده  2500 سال مورد تحسین هر 

قرار می گیرد.

 

اسرار جاودانگی تخت جمشیـد
به راستی راز جاودانگی تخت جمشیـد چیست؟

• تاکنون بیش از 30 هزار گل نبشته از کاوش های تخت جمشید به دست 
آمده که از نظر ابعاد و متن کوچک و مختصر هستند اما به لحاظ محتوا 
این  اساس  بر  به شمار می روند.  دوران هخامنشی  اسناد  باارزش ترین  از 
می شوند،  نگهداری  آمریکا  در  آنها  اکثر  حاضر  حال  در  که  گل نبشته ها 
مشخص گردیده که در دوران ساخت تخت جمشید، به کارگران دستمزد 
پرداخت می شده، حقوق زن و مرد برابر بوده، زنان می توانستند کار کنند 
و یا کار نیمه وقت اختیار نمایند، زنان از حق ارث برابر برخوردار بودند، 
بهره مند  اجتماعی  حمایت های  از  کودکان  و  زایمان  حقوق  از  مادران 
می گشتند. این همه تامین اجتماعی که به قول خانم پروفسور کخ حتی 
امروزه در کشوری مانند آلمان هم به طور کامل انجام نمی شود، برای 500 
سال پیش از میالد به معجزه می ماند. بی شک گل نبشته های اداری، سندی 
قطعی و بی چون وچرا از نظام اداری و اجتماعی دوران هخامنشیان هستند.

مربع  متر  هزار  ده  از  بیش  که  است  کاخی  ستون دار،  تاالر  یا  آپادانا   •
وسعت دارد و در زمان باستان دارای 72 ستون بوده است. این کاخ به دلیل 
ارتفاع حدود 20 متری ستون ها و فاصله غیرمعمول آنها از یکدیگر، جزء 
شاهکارهای هنر معماری دوران باستان است و دیگر نظیرش ساخته نشد. 
وزن هریک از ستون ها ۹0 تن بوده و بر فراز آنها سرستون های گاو دوسر 

و یا شیر دوسر که هر کدام بیش از ۱.5 تن وزن داشت قرار می گرفت.

 

• آپادانا دارای دو جفت پلکان دو طرفی در سمت شمال و شرق است 
که طول هر یک از دیواره های آن ۸۱ متر است. بر روی این دیواره های 



سنگی، صفی از سربازان، بزرگان کشوری و 23 قوم هدیه آور از ایران بزرگ 
را حک کرده اند. در مرکز این پلکان ها نقشی از پادشاه قرار داشته که در 
یک دست عصایی به نشانه پادشاهی دارد و در دست دیگر گل نیلوفری را 

به نشانه صلح و دوستی تقدیم هدیه آوران می نماید.  

• در تخت جمشید بیش از 3000 نقش برجسته و تندیس وجود دارد 
از هنر میان رودان و آشور است  الهام گرفته  از آنها  که بی شک بسیاری 
اما برخالف آنها حتی یک مورد یافت نمی شود که به صحنه جنگ، صف 
اسیران، از بین بردن دشمنان و یا قدرت نمایی پادشاه پرداخته شده باشد 

بلکه همواره به اتحاد و دوستی اقوام اشاره دارند.

• یکی از شگفت انگیزترین بخش های تخت جمشید که معموآل هیچ وقت 
دیده نمی شود، آبراهه های زیرزمینی آنست که بیش از دو کیلومتر درازا 
دارند. هخامنشیان در برخی از قسمت ها صخره را تا ۹ متر تراش داده و 
پائین رفته اند و در بخش هایی نیز با افزودن سنگ های غول پیکر توانسته اند 
به شیب مورد نظر دست یابند. آنان با روش های خاص و مهندسی خود 

تدابیری اندیشیده بودند که آب بدون گل والی از کانال خارج گردد.  

• تمام تندیس ها و نقوش حجاری شده در تخت جمشید مزین به رنگ های 
ملون بوده و از زیبایی می درخشیده اند. برای نمونه می توان به نقش داریوش 
در کاخ تچر اشاره کرد. تاج وی از طال، ریشش از سنگ الجورد، دستبند 
و گوشواره ها از سنگ های قیمتی بودند ولی امروز فقط سوراخ های محل 
نصب، بر نقش باقی مانده اند اما هنوز در حاشیه لباس داریوش می توان 

آثار نقوش بسیار ریزی را یافت که با رنگ های زیبا برجسته می شده اند.

• از دیگر شگفتی های بنای تخت جمشید می توان به معادن سنگ آن 
خود  ساده  ابزارهای  با  می توانستند  معدنکاران  و  مهندسان  کرد.  اشاره 
سنگ هایی حتی به وزن 250 تن را از معدن استخراج و سالم به پائین 
کوه منتقل و پس از ایجاد طرح اولیه آن را به تخت جمشید انتقال دهند.  

ماهر  سنگ تراشان  برای  سنگ  کوچکی  یا  و  بزرگی  می رسد  نظر  به   •
هخامنشی تفاوتی نداشته است. آنان عطردان و گلدان هایی تراشیده اند که 
قطر دهانه آنها بسیار کمتر از قطر داخلی بدنه است و این گویای آنست 
که می توانستند سنگ را به صورت دورانی به گردش درآورده و با ابزارهای 

خاص داخل آن را تراش دهند.

 • برای برهم نهادن پایه ستون، قلمه ستون، گل ستون، سر ستون و یا 
جرزهای درگاه ها هیچ نوع مالتی به کار نمی بردند و تنها با روش خاصی 
دو سطح تحتانی و فوقانی سنگ را پاک تراش می کردند. این روش باعث 

می گردید تا ستون و درگاه ها در مقابل نیروی زلزله پایداری کنند.  

• بر اساس متون تاریخی و کتیبه های موجود، در پیرامون تخت جمشید 
شهری به نام پارسه وجود داشته که هزاران نفر در آن زندگی می کردند. 
امروز نشانه های کمی از شهر پارسه بر سطح دشت باقی مانده است ولی 
کاوشگران به دنبال آنند تا این شهر را از زیر خاک های کشاورزی بیرون 

آورند.  

بنای  ساخت  برای  رحمت  یا  مهر  کوه  انتخاب  که  می رسد  نظر  به   •
تقدس  نشانه های  از جمله  بوده است.  آن  تقدس  دلیل  به  تخت جمشید، 
از ادوار گوناگون در دامنه این کوه  می توان به تدفین های بسیار متنوع 
اشاره کرد که به شکل گورهای مخروطی الشه سنگی، گورهای حفرشده 
در سنگ های مکعبی و یا حفره های محل نگهداری استخوان خودنمایی 

می کنند.  

جای  بر  تخت جمشید  کاخ های  چوبی  سقف  از  اثری  هیچ  امروزه   •
درستی  به  پژوهشگران  و  باستان شناسان  خوشبختانه  اما  نمانده است  
دریافته اند که نقش حجاری شده بر سینه آرامگاه های پادشاهان هخامنشی، 
بر  موفق شدند  ترتیب  بدین  و  است  داریوش  کاخ  نقش  همان  واقع  در 
اساس آن، سقف بخشی از کاخ ملکه را که امروز به موزه تخت جمشید 

تبدیل شده بازسازی نمایند.  

• بی شک از همان آغاز برپاکردن تخت جمشید، یکی از دغدغه های مهم 
معماران، حفاظت مجموعه در مقابل عوامل طبیعی و به ویژه بارش باران 
بوده است. ناودان های آجری و قیراندود، ناودان های تنبوشه ای، ناودان های 
پرشی، کانال های روباز و چاه سنگی از جمله تدابیری هستند که مجموعه 

را از گزند سیالب ها محفوظ می کردند.  

• روش های مرمت و نگهداری از بناهای تخت جمشید در دوران باستان، 
گاه ساخت وساز  هیچ  که  آنجا  از  است.  بسیار شگفت انگیز  نوبه خود  به 
و  بناها  همواره  که  گرفت  نتیجه  می توان  نرسید  پایان  به  تخت جمشید 
نقوش آن می توانستند در اثر کوچک ترین ضربه ای دچار آسیب گردند ولی 
معماران با پیش بینی های بسیار ماهرانه خود از این احتماالت جلوگیری 
به ترمیم قطعه سنگ آسیب دیده  ابتکارات خاصی  با  نیاز  و در صورت 

پرداخته اند.  

به اهمیت پیام رسانی آن  از دیگر شگفتی های تخت جمشید می توان   •
برای آیندگان اشاره کرد. داریوش فرمان داد تا ۴ لوح زرین را به همراه 
۴ لوح سیمین و تعدادی سکه در زیر پی چهار گوشه آپادانا قرار دهند 
ما  گوش  به  بعد  سال   2500 در  شاید  را  پیامش  بتواند  شکل  بدین  تا 
و آیندگان برساند. همچنین وی در بخشی از چهار کتیبه حک شده بر 
دیوار جنوبی تخت جمشید چنین می گوید: » این سرزمین را اهورامزدا از 
دشمن، از سال بد، از دروغ بپایاد. بدین سرزمین دشمن، بدسالی، دروغ 
میاد. این را من از اهورامزدا با ایزدان خاندان شاهی به نماز خواستارم «   
در فوریه 330 پیش از میالد اسکندر به کوشک داریوش وارد شد و دستور 
داد سه هزار شتر و عده زیادی قاطر از شوش و بابل آوردند تا بتوانند انبوه 
زر و سیم خزانه تخت جمشید را که بالغ بر ۱20 هزار تاالن یعنی ۴۴00 
کیلوگرم نقره می شد به همراه پرده ها، پارچه های نفیس و فرش های عالی، 

از جای بکنند و ببرند.
http://www.negarstan.com/



اتفاقی که برای اولین بار در ترکیب موسیقی کالسیک با موسیقی اصیل ایرانی رخ داد. 

برنامه چند وجهی دریچه ای به آسمان در شانزدهم فوریه در سالن باشکوه اسکار پترسون شد برگزار و با اسقبال باشکوه ایرانیان و غیرایرانیان روبرو 
گردید. 

شاید بتوان گفت: این برنامه شناختی حقیقت گرایانه و تالشی عملگرایانه فراتر از واقع گرایی حسی-عقلی و آرمانگرایی تصوری بود؛ در واقع این برنامه 
همراه با نوعی مرام، رازگونگی و غیب باورِی آمیخته از »عشق«، »ذوق« و »اشراق« همراه بود.

جایی که کلمات از بیان آنچه که رخ داده قاصر است. 

برنامه چند وجهی دریچه ای به آسمان به همت ماهنامه رمی و رسانه هدهد و با هنرمندی هشت هنرمند به روی صحنه رفت؛ هنرمندانی که هرکدام 
در عرصه هنر خود به تنهایی شناخته شده اند، برنامه ای را برای اولین بار به روی صحنه بردند. برنامه ای که به اعتقاد تمامی پانصد تماشاچی آن در 

سالن اسکارپترسون مونترال غیرقابل وصف است. آنجائی که مردمان از بیان آنچه که دیده اند نیز باز می مانند. 

دریچه ای به آسمان که موسیقی ترکیبی را اساس کار خود قرار داد، در این برنامه توانست با نگاه جدیدی به موسیقی اصیل ایرانی، به دلیل قالب عرفانی 
و شرقی اش، مورد پسند خیل عظیمی از مخاطبان خاص غیر ایرانی نیز قرار گیرد.

برنامه شانزدهم فوریه موفق شد موسیقی و عرفان منحصر به فرد خود را با ترکیبی از موسیقی اصیل جهان و آواهای انسانی به وجود آورد که شاید 
بتوان گفت این شروعی تازه در موسیقی ترکیبی یا فیوژن در این سبک خاص بود.

                                                                                                    تشریف ده عشاق را رپنور کن آافق را                                                                                                                                               رب زره زن رتیاق را چیزی بده ردویش را
با حضور دراویشی همچون خانم ها Tanya Evanson و Shraddha Daniel، هنرمندان صاحب نامی  برنامه چند وجهی دریچه ای به آسمان 
Showan Ta�،نوازنده پرکاشن در کنار گروه ایرانی Bertil Schulrabe ،با سلو نوازی Mark Molner ،با هارپ نوازی Sarah Pagé  همچون
 vakolنوازنده کمانچه، Behnaz Sohrabi نوازنده رباب و آواز، Amir Amiriنوازنده سنتور و با حضور Nirvan Fadaei Moghaddam که 

صحنه های بصری را خلق کرد، اجرا شد. 

پرفورمنسی که فراتر از تمام مرزهای فرهنگی و جغرافیایی بود و جائی که مرزهای بشری پشت سر گذاشته شد، صدا، عشق و تصاویر مانند فضای 
عرفانی را خلق می کرد که بیلبورد آن را فراموش نشدنی ماند. برنامه ای که برای همیشه در یادها باقی می ماند و بینندگان آن در پی جستن چیزی 

فرا تراز مرزهای بشری بودند. 

برنامه ای که همه در انتظار اجرای مجدد آن هستند.

در پایان از تمامی اسپانسرهای عزیز که ما را در برگزاری هر چه بهتر این برنامه همراهی نمودند قدردانی می گردد.

شکستن مرزهای زبانی و 
فرهنگی در مونترال
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

از سیر تا پیاز نور

محمد حسین خسروی
نور باعث می شود دنیایی را که در آن زندگی می کنیم، 
خوبی  به  را  آن  هم  هنوز  حال  این  با  بشناسیم.  بهتر 
چه  کنید،  زوم  نور  پرتو  یک  روی  اگر  نمی شناسیم. 

خواهید دید؟
نور با سرعتی باور نکردنی حرکت می کند، اما چه چیزی 
نیست  الزم  می کند؟  حرکت  این گونه  که  است  نور  در 
برای پاسخ به این سؤال تالش کنید. قرن ها معمای نور، 
ذهن های بزرگ را متحیر و سردرگم کرده است؛ اما در 
۱50 سال گذشته برخی از معماهای نور را حل کرده ایم و 
کم وبیش در مورد نور می دانیم. از نور به شکل های جدید 
و خارق العاده ای استفاده می کنیم. همین موضوع یکی از 
دالیلی بود که سازمان ملل سال 20۱5 را سال جهانی 

نور اعالم کرد.
اما  دارد؛  وجود  نور  کردن  تعریف  برای  زیادی  راه های 
یک تعریف ساده می تواند این باشد: نور شکلی از تابش 
است. همه می دانیم که دریافت زیاد نور خورشید می تواند 
در  که  می دانیم  همچنین  شود.  پوست  سرطان  موجب 
از سرطان ها را  به برخی  ابتال  معرض تابش بودن، خطر 

افزایش می دهد. پس آن قدرها هم سخت نیست که نور و تابش را در کنار 
یکدیگر قرار دهیم.

تا  کشید  طول   ۱۹ قرن  اواخر  تا  و  دارد  مختلفی  شکل های  تابش،  اما 
این  که  اینجاست  عجیب  نکته  کنند.  کشف  را  آن  ماهیت  دانشمندان 
کشف از مطالعه نور به دست نیامد؛ بلکه از دهه ها مطالعه بر روی طبیعت 

الکتریسیته و مغناطیس به دست آمد.
اما  دارند؛  فرق  هم  با   کامال  مغناطیس  و  الکتریسیته  می رسد  به  نظر 
 Hans Christian( اورستد  کریستین  هانس  مثل  دانشمندانی 
Orsted( و مایکل فارادی )Michael Faraday( ثابت کردند این دو 

به هم مرتبط هستند.
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اورستد دریافت که جریان الکتریکی عبوری از درون یک سیم می تواند 
عقربه قطب نما را منحرف کند. در همین بین فارادی کشف کرد حرکت 
الکتریکی در آن تولید  از نزدیک یک سیم، می تواند جریان  یک آهنربا 

کند.
این  برای  مشاهدات،  از  استفاده  با  کردند  سعی  زمان  آن  ریاضی دانان 
پدیده عجیب که الکترومغناطیس نام داشت، نظریه ای خلق کنند؛ اما تا 
زمان جیمز کالرک ماکسول )James Clerk Maxwell( این موضوع 

محقق نشد.
ماکسول سهم عظیمی در علم دارد. آلبرت اینشتین که از ماکسول الهام 
می گرفت، گفته است ماکسول دنیا را برای همیشه تغییر داد. همچنین 
در میان بسیاری از موارد دیگر، محاسبات او به تعریف نور نیز کمک کرد.
موج  به  صورت  مغناطیسی  و  الکتریکی  میدان های  داد  نشان  ماکسول 
به  موضوع  همین  می کنند.  حرکت  نور  سرعت  با  و  می شوند  منتشر 
ماکسول اجازه داد پیش بینی کند، نور به وسیله امواج الکترومغناطیسی 

حمل می شود؛ یعنی نور شکلی از تابش الکترومغناطیسی است.
در اواخر دهه ۱۸۸0 میالدی و چند سال بعد از مرگ ماکسول، فیزیک دان 
آلمانی هانریش هرتز )Heinrich Hertz( اولین کسی بود که به  طور 
رسمی ثابت کرد مفاهیم نظریه ماکسول در مورد امواج الکترومغناطیسی 
صحیح است. گراهام هال از دانشگاه ابردین )دانشگاهی که ماکسول در 

اواخر دهه ۱۸50 در آن کار می کرد( انگلستان می گوید:
من متقاعد شده ام که اگر جایزه نوبل در زمان ماکسول و هرتز بود، حتما 
از آن سهم می بردند. ماکسول در تاریخ علم نور جایگاه دیگری نیز دارد 
یک  از  استفاده  با  وی  در سال ۱۸۶۱،  دارد.  کاربردی  بیشتر جنبه  که 
این  کرد.  آشکار  را  پایدار  رنگی  عکس  اولین  رنگی،  سه  فیلتر  سیستم 

سیستم هنوز هم اساس بسیاری از عکاسی های رنگی است.
هنوز هم ممکن است ایده تابش الکترومغناطیسی بودن نور مبهم باشد؛ 
اما یک تعریف دیگر کمک می کند تا همه بفهمیم: نور، طیفی از رنگ ها 

است.
این طیف  نیوتن برمی گردد. ما  می توانیم  به کار های آیزاک  این تعریف 
رنگ ها را در شکوه یک رنگین کمان ببینیم و همه این رنگ ها به طور 

مستقیم با مفاهیم امواج الکترومغناطیسی ماکسول مرتبط هستند.
نور قرمز در لبه رنگین کمان، تابش الکترومغناطیسی با طول موج ۶20 
تا 750 نانومتر است و نور بنفش در لبه مقابل، تابشی با طول موج 3۸0 

تا ۴50 نانومتر است.
اما تابش الکترومغناطیسی، بیش از رنگ هایی است که می بینیم. نور با 
طول موج کمی بیشتر از نور قرمز را فروسرخ می نامند و نور با طول موج 

کمی کمتر از بنفش را فرا بنفش می نامند.
 Eleftherios( گولیلماکیس  الفتریوس 
ماکس  کوانتومی  اپتیک  موسسه  از   )Goulielmakis

پالنک می گوید:
نور  انسان ها می توانند  از  تنها تعدادی  بیشتر حیوانات و 
فرابنفش را ببینند؛ در شرایطی خاص انسان نیز قادر به 
مردم  که  نیست  بی دلیل  پس  است.  فروسرخ  نور  دیدن 
نور  از  شکلی  عنوان  به  را  فروسرخ  و  فرابنفش  معموال 

نمی دانند.
طول موج های کمتر از ۱00 نانومتر )فراتر از فرابنفش( 
را اشعه های ایکس و گاما می نامند. اگر فراتر از فروسرخ 
تا هزاران کیلومتر  از یک سانتی متر  بروید، طول موج ها 
ادامه می یابد که این امواج الکترومغناطیسی، ناِم آشنای 
ممکن  می گیرند.  به خود  را  رادیویی  و  مایکروویو  امواج 
برای  امواج رادیویی که  به نظر برسد؛ ولی  است عجیب 
نور  واقع  در  می روند،  کار  به  رادیو  برنامه های  پخش 

هستند.
گولیلماکیس می گوید:

از نقطه نظر فیزیک، هیچ تفاوت فیزیکی بین نور مرئی 
نوع  با یک  را  دو  ندارد. شما هر  رادیویی وجود  امواج  و 

معادله و ریاضی توصیف می کنید.
در واقع این تنها عادت شما در حرف زدن روزانه است که 

باعث می شود بین آنها تفاوت قائل می شوید.
تنها  دارد که  نور وجود  برای  نیز  تعریف دیگر  پس یک 
بازه محدودی از امواج الکترومغناطیسی را در برمی گیرد، 

بازه ای که ما می توانیم ببینیم.
شواهد بیشتری نیز وجود دارد که نشان می دهد مفهوم 
نور ذهنی است. به همان رنگین کمان فکر کنید؛ بیشتر 
قرمز،  رنگ  هفت  از  نور  طیف  که  گرفته اند  یاد  مردم 
نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش تشکیل شده است 
و حتی برای حفظ این رنگ ها شعر و کلماتی را هم برای 
کنید.  نگاه  رنگین کمان  یک  به  حال  ساخته اند.  خود 
احتماال می توانید خود را متقاعد کنید که هفت رنگ در 

آن دیده می شود.
را  آنها  تا  کرد  بسیاری  تقالی  هم  نیوتن  خود  چه  اگر 
ببیند. در واقع محققان به این موضوع مشکوک هستند 
که چون عدد هفت در گذشته بسیار مهم بود، نیوتن نیز 

رنگین کمان را تنها به هفت رنگ تقسیم کرده است.
نور  داد  نشان  الکترومغناطیس،  روی  ماکسول  کار های 
مرئی بخشی از یک طیف تابشی بزرگتر است و در نهایت 
ماهیت نور را توضیح داد. برای قرن ها دانشمندان تالش 
کردند تا نحوه انتشار نور، از منبع تا چشم ناظر را توضیح 

دهند.
برخی فکر می کردند نور به صورت امواج و لرزه، درون 
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هوا یا یک شبه ابر به نام »اتر« حرکت می کند. دیگران 
عقیده  و  است  نادرست  موجی  مدل  این  می کردند  فکر 
داشتند نور جریانی از ذرات کوچک است. نیوتن نیز بعد 
از یکسری آزمایش ها با نور و آینه، نظریه دوم را پذیرفت.

او متوجه شد نور از قوانین هندسی بسیار دقیقی پیروی 
می کند. تابش یک اشعه نور به آینه و بازتاب آن، دقیقا 
پرتاب  آینه  سمت  به  را  توپ  یک  که  است  این  مثل 
کرده باشید. وی استدالل می کرد امواج لزوما در چنین 
نمی کنند؛  حرکت  پیش بینی  قابل  مستقیم  مسیر های 
جرم  بدون  و  کوچک  ذرات  وسیله  به  باید  نور  بنابراین 
حمل شود. اما مشکل آنجا بود که شواهد متقاعدکننده 
دیگری نیز وجود داشت که نشان می داد، نور یک موج 
سال  در  شواهد  این  نمود های  مهم ترین  از  یکی  است. 
از  یانگ؛  توماس  دوشکافی  آزمایش  آمد.  پیش   ۱۸0۱
جمله آزمایش هایی است که هر کسی می تواند در خانه 

خود انجام دهد.
یک ورقه مقوا بردارید و با دقت دو شکاف باریک عمودی 
در آن درست کنید. سپس از یک چشمه نور “همدوس” 

استفاده کنید که تنها نوِر با طول موج خاصی را ایجاد می کند، برای این 
کار یک لیزر مناسب است. حال نور را به درون دوشکافی بتابانید و به 
باشید در  انتظار داشته  طرح صفحه پشت آن دقت کنید. ممکن است 
صفحه پشت آن تنها دو خط عمودی روشن را ببینید که حاصل عبور 
داد،  انجام  را  آزمایش  این  یانگ  وقتی  اما  است.  از درون دوشکافی  نور 

زنجیره ای از خطوط روشن و تاریک شبیه بارکد دید.
وقتی نور از درون شکاف های باریک می گذرد، مثل عبور آب از درون یک 

سوراخ باریک رفتار می کند: امواج به شکل نوسانات نیم کره ای، پاشیده 
و پخش می شوند.

را  یکدیگر  می رسند،  هم  به  ناهمفاز  به صورت  نور  موجک های  جایی که 
حذف می کنند و خط های تاریک شکل می گیرند و جاهایی که موجک ها 
به صورت همفاز با یکدیگر برخورد می کنند، با یکدیگر جمع می شوند و 

خط های افقی روشن ایجاد می کنند.
آزمایش یانگ، گواهی بر مدل موجی نور بود و کارهای ماکسول، این مدل 

را بر پایه ریاضیات محکمی قرار داد. نور یک موج است.
اما انقالب کوانتومی از راه رسید.

در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی، فیزیک دانان در تالش بودند بفهمند 
چرا برخی مواد، تابش الکترومغناطیسی را بهتر جذب و تابش می کنند.



در آن زمان توانایی مواد در تابش نور موضوع مهمی بود، چرا که صنعت 
نور الکتریکی در حال تکوین بود. در اواخر قرن نوزدهم دانشمندان کشف 
به دمای  از یک جسم،  الکترومغناطیسی گسیلی  تابش  تغییرات  کردند 
اندازه گیری کردند. اما هیچ کس  آن بستگی دارد و آنها این تغییرات را 

نمی دانست چرا این اتفاق می افتد.
متوجه شد  وی  کرد.  را حل  مسئله  این  پالنک  ماکس  در سال ۱۹00 
محاسبات، در صورتی می توانند این تغییرات را توضیح دهند که فرض 
کنیم تابش الکترومغناطیسی از بسته  های گسسته کوچکی تشکیل شده 
باشد. پالنک این بسته های گسسته کوچک را کوانتا نامید که جمع کلمه 

کوانتوم است.
آزمایش  یک  تا  کرد  استفاده  ایده  این  از  اینشتین  بعد  سال  چند 
متحیرکننده دیگر را توضیح دهد. فیزیک دانان متوجه شدند وقتی یک 
باردار خواهد  یا فرابنفش قرار دهیم، فلز  تکه فلز  را تحت تابش مرئی 
شد و بار آن مثبت خواهد بود که این پدیده را اثر فوتوالکتریک نامیدند. 
تفسیر این پدیده این گونه بود که اتم های درون فلز، الکترون از دست 
می دهند. ظاهرا نور، انرژی کافی برای جدا کردن این الکترون ها را به اتم 

وارد کرده بود.
اما جزئیات این رفتار الکترون عجیب بود؛ چرا که با تغییر رنگ نور تابشی 

به فلز، انرژی الکترون ها تغییر می کرد. به عبارت دیگر اگر نور فرابنفش 
به  نسبت  بیشتری  انرژی  آزاد شده،  الکترون های  تابیده می شد،  فلز  به 
حالتی که نور قرمز تابیده شده باشد، داشتند. اگر نور موج بود، این پدیده 

نامفهوم می شد.

آن  )دامنه(  ارتفاع  افزایش  با  موج  یک  انرژی  معموال 
بلندتر  هرچه  که  سونامی  امواج  )مثل  می یابد  افزایش 
کردن  کوتاه تر  و  درازتر  با  نه  هستند(،  مخرب تر  باشند، 
طول آن. این یعنی بهترین راه برای افزایش انرژی انتقالی 
از نور به الکترون ها، افزایش دامنه نور )شدت نور( است. 
پس تغییر طول موج و رنگ نور نمی تواند تفاوتی ایجاد 

کند.
فرض  با  فوتوالکتریک  اثر  درک  شد  متوجه  اینشتین 

نور  که  کرد  پیشنهاد  وی  است.  ساده تر  پالنک  کوانتای 
توسط بسته های کوانتومی کوچکی حمل می شود و هر 
بسته کوانتوم، انرژی گسسته ای دارد که به طول موج نور 
بستگی دارد. یعنی هرچه طول  موج کوتاه تر باشد، انرژی 
نور  چرا  است  است. پس مشخص  بیشتر  کوانتوم ها  این 
زیرا طول  موج  دارد،  قرمز  نور  از  بیشتری  انرژی  بنفش 
چرا  شد  مشخص  همچنین  است.  قرمز  از  کمتر  بنفش 
یک  می شود.  کمتر  اتم  با  نور  برخورد  افزایش شدت،  با 
بیشتری  تعداد  فقط  شدیدتر،  و  درخشان تر  نور  چشمه 
بسته نور به سمت فلز می فرستد؛ ولی تغییری در مقدار 
ناشیانه  کمی  اگر  نمی کند.  ایجاد  نور  بسته های  انرژی 
بنفش  نور  بسته  یک  بگوییم،  می توانیم  کنیم  صحبت 
انرژی  می تواند  قرمز،  نور  بسته  تعداد  هر  با  مقایسه  در 

بیشتری به یک تک الکترون منتقل کند.
امروزه  که  نامید  فوتون  را  نور  بسته های  این  اینشتین 
امواج  همه  می شناسیم.  بنیادی  ذره  عنوان  به  را  آن 
و  ایکس  اشعه  تا  گرفته  مرئی  نور  از  الکترومغناطیسی، 
امواج رادیویی، همه توسط فوتون ها حمل می شوند، یعنی 

نور ذره است.
در این زمان فیزیک دانان تصمیم گرفتند تا بحث درباره  
رفتار ذره ای یا موجی نور را کنار بگذارند، چون هر دو مدل 
درست بودند و قابل ردکردن نبودند. از نظر فیزیک دانان 
نور در آن واحد به صورت ذره و موج رفتار می کند که 
به  گیج کننده  فیزیک دان ها  غیر  اکثر  برای  است  ممکن 

نظر برسد. به عبارت دیگر نور یک پارادوکس است.
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راکی چاکرابورتی
ساخت  به  امیدوار  افراد،  ترقی  بدون  نمی توانید  شما 
باید  ما  از  یک  هر  ترتیب،  این  به  باشید.  بهتری  دنیای 
برای پیشرفت خود تالش کنیم و در عین حال مسئولیت 
عمومی برای همه بشریت را نیز به عهده بگیریم، وظیفه 
ویژه ما این است که به کسانی که به نظر ما افراد مفیدی 

برای جامعه مان هستند کمک کنیم: ماری کوری
را  کوری  ماری  مانند  باهوشی  بسیار  فرد  تاکنون  آیا 
باهوش  افراد  همیشه  باشد(؟  زن  اگر  )حتی  دارید  سراغ 
هوشمندی  انسانی  هر  می شوند،  تشبیه  انیشتین  نام  به 
به اینشتین نسبت داده می شود – او بدون شک دانشمند 
نبوده است.  خود  نوع  در  دانشمند  تنها  اما  است،  بزرگی 
بزرگ  از کشف  قبل  به مدت طوالنی  کوری  ماری  مادام 
انیشتین به طور تصادفی کشف شده بود. نگاهی کوتاه اما 
بسیار شایسته به زندگی این دانشمند بزرگ و تالش های 
او را صرفا به خاطر زن  بودن به حاشیه رانده بود،  او، که 

می اندازیم:

ماری کوری، 
نگاهی به زندگی و دوران بزرگ ترین 

زن دانشمندی که تاکنون زیسته است

با  نابغه خردسال مشهوری بود، به طور تصادفی  زمانی که ماری کوری 
مهم ترین کشف زندگی اش-یعنی رادیواکتیو- در یک روش نسبتا عجیب 
و غریب و اتفاقی برخورد کرد. در فوریه سال ۱۸۹۶، استاد هنری بکرل، 
که  بود  جالب  آزمایش  یک  انجام  میانه  در  فرانسوی،  مشهور  دانشمند 
شامل قراردادن کریستال های اورانیوم در معرض نور خورشید در طول 
به  امر  این  بود.  عکاسی  صفحه  یک  در  جسم  قرار دادن  سپس  و  زمان 
منظور کاهش تابندگی فسفری در نمک های اورانیوم انجام می شد. همان 
طور که او فرض کرده بود، کریستال تصویر خود را بر روی صفحه حک 
می کند. بکرل تصور می کرد انرژی خورشید توسط اورانیم به اشعه ایکس 
و همه  و صفحه  اورانیوم  تجهیزات،  تمام  او  آن  از  تبدیل می شود. پس 
بود و خورشید هیچ جا دیده نمی شد.   را  کنارگذاشت، زیرا هوا خراب 
هنگامی که چند روز بعد آنها را بازیابی کرد، با تعجب کریستال هایی را 
پیدا کرد که اشعه های درخشانی را، حتی در نبود یک منبع انرژی، منتشر 
به خود  انتشار خود  نوعی  علت  به  اشعه ها  که  کرد  تصور  او  می کردند. 
توسط اورانیوم ایجاد شده  و در آن باقی مانده اند. خوشبختانه، او فکر کرد 
که این پروژه را به یک دانشجوی بسیار باهوش کارشناسی ارشد به نام 
ماری اسکالدوسکا کوری بسپارد. ده سال بعد اینشتین این پدیده را به 



نوبل به خاطر کشفیاتش، از دریافت بسیاری 
از جوایز صرفا به دلیل زن بودن محروم شد. 
این جوایز به مردانی رسیدند که به نسبت او 
کمتر واجد شرایط دریافت آن بودند. مسئله 
این است که او تنها با دو رأی شکست خورد 
و موفق نشد جایگاه گرنز را در آکادمی علوم 
 ۱۹۱۱ سال  در  این  دست  آورد.  به  فرانسه 
اتفاق افتاد، دقیقا همان سالی که جایزه دوم 

نوبل در شیمی را به دست آورد! 
اما این زن مشهور اجازه نداد این مسئله مانع 
 ۱۹۱۴ سال  در  او  شود.  کارهایش  انجام  از 
برای یافتن موسسه معروف رادیوم به دانشگاه 
پاریس رفت. او در سال ۱۹0۶ اولین زنی بود 
که موفق به تدریس در دانشگاه سوربن شد، 
هرچند که از طریق شرایط تاسف باری انجام 
هنگام  در  ترابری  حادثه  در  کوری  پیر  شد. 
آوریل ۱۹0۶ کشته  در ۱۹  از خیابان  عبور 
ماری  که  بود  استادی اش  خاطر  به  و  شد 
کوری به موفقیت رسید. ماری کوری مصمم 
و  او  که  کارهایی  به  را  خود  زندگی  تا  بود 
همسرش با همکاری یکدیگر با موفقیت انجام داده بودند اختصاص دهد. 
با شروع جنگ جهانی اول، او وقت خود را کامال به جستجوی برنامه های 
کوری  ایرنه  دخترش  داد.  اختصاص  رادیواکتیو  برای  کاربردی  پزشکی 
موسسه  است.  او  تحقیقاتی  تیم  از  بخشی جدایی ناپذیر  حاضر  حال  در 
رادیوم به مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای و شیمی تبدیل شد. توسعه 
رادیوگرافی X مهمترین موفقیت او در این دوره بود. از سال ۱۹2۱ به بعد 
او به سراسر جهان سفر کرد، سخنرانی کرد و کارهای خود را نشان داد. 
وقتی به ایاالت متحده سفر کرد، وارن هاردینگ، رئیس جمهور آمریکا، 
به پاس خدمات عظیمش به علم، یک گرم رادیوم به او اهداء کرد. اثرات 
مضر رادیوم در زمانی که ماری کوری با آنها کار می کرد شناخته نشده بود. 
او ایزوتوپ های رادیواکتیو را در جیبش و نمونه ها را در صندلی های میز 
تحقیقاتش در معرض جنبه های مضر  به طور کلی در طول  و  گذاشت 
آن بود. او تنها فرد در این زمینه نبود. تولیدکنندگان رادیواکتیو آن را 
شگفت انگیز فرض کردند، چون باید از مزایایی برخوردار باشد که برای 
تمام  و  ملین ها  خمیردندان ها،  در  رادیواکتیو  مواد  است.  مفید  بشریت 
انواع کاالهای خانگی و محصوالت قرار داده شد. هتل ها و استراحتگاه ها 
با افتخار آگهی های تبلیغاتی مواد معدنی رادیواکتیو خود را پخش کردند. 
رادیواکتیو  مواد  مضر  مواد  معرض  در  قرارگرفتن  خاطر  به  کوری  مادام 
سرطان خون گرفت و در سال ۱۹3۴ درگذشت. اثرات مضر تابش مواد 
و  پژوهشی  مقاالت  تمام  با  تماس  که  است  مرگبار  قدر  آن  رادیواکتیو 
آشپزی،  کتاب  و  لباس  مانند  وسایل شخصی اش  لوازم التحریرش، حتی 
بسیار خطرناک هستند. کتاب های آزمایشگاهی اش در جعبه های سرب 
قرار داده شده است. کسانی که مایل به بررسی آنها هستند باید لباس های 

محافظ را که حتی در مجاورت منزل ماری کوری نیاز است، بپوشند. 

درستی تشخیص می دهد – سنگ ها جرم را 
به طور موثر به انرژی تبدیل می کنند. هسته 
اتم ناپایدار کریستال اورانیوم، با انتشار ذرات 
پرتوهای یونیزه، انرژی را از دست می دهد. 
این واقعیت را در سال  اگرچه خانم کوری 
۱۸۹۶ متوجه نشده بود، اما می دانست که 

بر روی چیز بسیار باارزشی کار می کند. 
لهستان  از  تازگی  به  کوری  ماری 
این رخداد  بود و زمانی که  مهاجرت کرده 
سال  یک  از  کمتر  داد،  رخ  سرنوشت ساز 
آنها  بود.  کرده  ازدواج  کوری  پیر  با  بودکه 
به طور گسترده بر روی اشیاء سنگ معدن 
اصطالح  و  دادند  انجام  آزمایش  اورانیوم 
"رادیواکتیو" را برای اشاره به انتشار امواجی 
که هسته اصلی مطالعه آنها بود ابداع کردند. 
موضوع  گرفتند  تصمیم  همچنین  آنها 
دیگری را که این فعالیت را نشان می دهد 
بررسی کنند، که در توریم به صفر می رسد. 
اورانیوم خالص را  آنها در حالی که خواص 
می کردند،  مقایسه  اورانیوم  معدن  سنگ  با 

کشف کردند که نمونه دوم، تابش بسیار بیشتری نسبت به مورد اول دارد. 
می کند،  منتشر  را  خالص  اورانیم  از  قوی تر  اشعه های  معدنی،  پولونیوم 
زیرا دارای مواد ناشناخته بسیار واکنش پذیر است. این باعث شد تا دو 
عنصر رادیواکتیو را کشف کنند. او یکی را به خاطر سرزمین مادری اش، 
پولونیوم نام نهاد و دیگری را رادیوم. بدیهی است که او تصمیم گرفت 
به سرزمین مادری اش ارج نهد، زیرا به این دلیل به فرانسه رفته بود. وی 
هر فرصتی را برای دنبال کردن عالقه اش به علم در لهستان رد کرد. او 
ابتدا پیشنهاد ازدواج پیر کوری را رد کرد، هرچند که او را در افسوس 
عمیقی نگاه داشت، زیرا تصور می کرد که وقتی پروژه هایش در فرانسه 
کامل شود، به خانه بازمی گردد. این کامال مساله دیگری است که پیر با 
شور و شوق اعالم کرد اگر این کار را انجام دهد با او به لهستان می رود. 
در سال ۱۸۹۴، پس از به دست آوردن درجه معتبر، به ورشو بازگشت تا 
شانس خود را در آنجا بیازماید. اما هنگامی که از ورود به دانشگاه کراکوف 
به خاطر زن بودن امتناع کرد، به طور دائم به فرانسه بازگشت و یکی از 

مهم ترین حرفه ها در تاریخ علوم را آغاز کرد. 
در سال ۱۹03، مادام کوری اولین زنی بود که جایزه نوبل را از آن خود 
کرد، زمانی که او نصف جایزه در فیزیک را برای کشف رادیواکتیویته به 
طور مشترک با همسرش پیر برنده شد. در سال ۱۹۱0 او رساله اصلی 
خود را در مورد رادیواکتیو منتشر کرد. نصف دیگر جایزه به هنری بکرل 
اهداء شد. در سال ۱۹۱۱ او موفق به کسب جایزه نوبل شیمی در زمینه 
کشف پولونیوم و رادیوم شد و به همین دلیل به تنها فردی تبدیل شد که 

مدال ارزشمندی را در علوم مختلف کسب کرده است. 
مجموعه کارهای کامل ماری کوری با مدال های بین المللی، جوایز و سایر 
دو  دریافت  از  پس  حتی  حال،  این  با  بود.  همراه  قابل توجه  تقدیرهای 

https://yourstory.com/



 مواردی جالب در دنیای مد که

شما را متعجب می سازد
آخرین  می دانید؟  چه  دارید  تن  به  که  لباس هایی  مورد  در 
نشانه های طراحی یا مدتان را در پشت صندلی خود آویزان کنید، 

واقعیت های زیر واقعا شما را شگفت زده می سازد:

قدیمی ترین لباسی که تا به امروز پوشیده می شود
قدیمی ترین لباسی که در تاریخ بشر پوشیده شده، لنگ، لباس زیر زنانه 
در  امروز  به  تا  مسیح  میالد  از  قبل  سال   5000 تاریخ  به  که  می باشد 
بعضی از نقاط جهان )آسیا، آفریقا( برمی گردد. دامن در فهرست دوم قرار 
می گیرد. تا سال ۱۶00-۱700 مردان و زنان خرقه یا دامن می پوشیدند. 
مردان اسکاتلندی همچنان لباس دامن سنتی را در قرن 2۱ می پوشند. 

هفته مد نیویورک برای شکست مد فرانسوی
به  که  شد،  آغاز  نیویورک  در   ۱۹۴3 سال  در  مد  رسمی  هفته  اولین 
طرز شگفت انگیزی برای منحرف کردن مد فرانسه در جنگ جهانی دوم 

بوده است. 



ناپلئون بناپارت یا ناپلئون طراح 
روند گذاشتن دکمه بر روی کت و آستین توسط ناپلئون بناپارت که از 
سربازانش، که به طور مداوم بینی شان را با آستین خود پاک می کردند 

خسته شده بود، آغاز شد. 

رنگ صورتی متعلق به مردان است
جالب و خواندنی است که قبل از سال ۱۹۴0، رنگ صورتی رنگ مردانه 
این در حالی است که آبی بیشتر  بود و مردان آن را ترجیح می دادند، 

رنگ زنانه بود.

قدیمی ترین پارچه ای که تا کنون یافت شده است
قدیمی ترین پارچه یا لباسی که در جهان کشف شده است 
زنانه  پیراهن  یک  واقع  در  که  است  تارکان«  »لباس 
رادیو کربن  قدمت  است،  کتانی مصر  پارچه  از  ساخته شده 

نشان داده است که این لباس قدمتی 5500 ساله دارد. 

مدل های دیروز، اسباب باز ی های امروز هستند
بر خالف امروز که در آن طراحان طرح های خود را توسط 
مدل هایی در حال قدم زدن بر روی رمپ که به سال ۱500 
عروسک های  گذشته  در  می گذارند،  نمایش  به  برمی گردد 

مینیاتور، لباس طراح را برای نشان دادن  به تن داشتند. 
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 برای شات عکسی زیبا
اولین مژه های مدرن تقلبی توسط تولیدکننده فیلم صامت هالیوود، دی. 

دابلیو.گریفیث، ساخته شد. 

کفش های جستجوگر به نام »کفش کتانی«
نام دیگر آن »کفش کتانی« است، جالب است، چون تنها کفش دارای 
کف نرم الستیکی بود. بر خالف کف های چرم سفت در طول دهه ۱۹00، 
این کفش های الستیکی باعث می شدند شخص به راحتی راه برود، که به 

»کفش کتانی« معروف بودند. 

لباس های پارچه ای از جنس پنبه است
واقعیت این است که برای 7000 سال پنبه در صنعت پوشاک استفاده 
شده است. یک تاچه پنبه )2۱۸ کیلوگرم( می تواند در تولید 2۱5 جفت 

جین استفاده شود. 

ذهن یک زن در پشت ابداع شلوار مردانه 
امپراتوری روسیه در سال ۱۸3۱، خیاط  متولد  دابلیو دیویس،  یعقوب، 
مشهور  مدرن  جین  شلوار  اختراع  خاطر  به  آمریکایی  مهاجر  و  یهودی 
است. در دسامبر ۱۸70، واقعیت جالب در مورد این رخداد یک مشتری 
خانم بود که از دیویس خواست تا یک جفت شلوار کار محکم و باکیفیت 
برای شوهرش که یک هیزم شکن بود، بسازد. او از پارچه مخصوص نقاشی 
استفاده کرد و اتصاالت ضعیف را در درزها و جیب ها با استفاده از پرچ های 
مسی تقویت کرد. یعقوب دیویس با شرکت لوی اشتراوس همکاری کرد و 

حق ثبت اختراع را برای پارچه کتانی دریافت کرد.

http://www.factty.com/





lic), Seeb (apple), Serkeh (vinegar), and Sumac (sumac fruit). All these foods are the symbol of joy and greenery 
and is the sign of human life and its connection with nature: wheat pudding is the symbol of birth and fertility 
of plants. Dried oleaster is the symbol of love and the introduction of birth. Garlic is the symbol of protecting 
against evil. Apple is the symbol of fertility and wellness. Vinegar is the symbol of happiness. Sumac is taste of 
life. All this is skirted with spring paraphernalia like candies, colored eggs, mirror, flowers, and gold fish which 
all are the symbol of a thing as well. Family member seat around the table and pray for happiness, peace, and 
kindness. 

The final ritual of Nowruz takes place on the 13th day of New Year, called Sizdah-be-dar (13th day outdoor). There 
is an ancient idea about the unluckiness of number 13. So, this is a good excuse to pass a day outdoor and having a 
fun and happy picnic with friends and family members. At the end of this day, the Sabzeh(sprout) grown for the 
Haft�sin, which has symbolically collected all the sicknesses and bad lucks, is thrown away into running water 
to exorcise the demons. As well, there is a funny act which is common among single ladies; before discarding the 
Sabzeh, they tie its leaves wishing be married before the next New year. Sidah�be�dar is the final ceremony of 
Nowruz. The next day normal life will start and what remains, are the good memories of passing days.

Nowruz has been celebrated for at least 3000 years and is deeply rooted in the rituals and traditions of Zoroastrian 
religion. Zoroaster was an ancient Iranian prophet whose message was peace and friendship. All the ceremonies 
which are held during Nowruz are because of common human values which reflect the nature of human beings 
and their willingness to live with peace together.

http://www.crystalinks.com/

http://www.un.org/

http://beta.latimes.com/

http://www.crystalinks.com/noruz.html
http://www.un.org/en/events/nowruzday
http://beta.latimes.com/food/dailydish/la-fo-persian-new-year-20170316-story.html
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Azadeh Sharifiazar

The origin of the 3000 years old Nowruz 
(means the new day) comes back to 

Iran. According to the narrative, this an�
cient national ritual is simultaneous with 
the coronation of Jamshid, the first mytho�
logical king of Iran. But this ceremony not 
only belongs to Iran, but also to all Farsi 
speakers countries. This ritual binds all the 
Farsi speakers and different cultures of Per�
sian language countries like Afghanistan, 
Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
and…to each other. Nowruz festival is one 
of the most important festivals for the Farsi 
speaker society. This ceremony which its 
message is peace and friendship originates 
from a” national culture” and is becoming 
a” universal symbol”. It is noteworthy that 
the influence of Nowruz not only is seen in 
Aryan nations, but also in other countries 
like America and Canada. The message of 
the presidents of these countries at the be�
ginning of the solar year expresses the in�
fluence of Aryan culture in other countries 
and the globalization of the Nowruz rit�
ual. Even The United Nations General As�
sembly recognized March 21 as the Inter�
national Day of Nowruz in 2010.In 2016 it 
was added to the UNESCO list of the Intan�
gible Cultural Heritage of Humanity. Can�
ada also passed a law recognizing March 
21st as Nowruz Day.

In the ancient time, Nowruz rituals related 
to the New Year  much more and what is 
left is just a part of them which of course 
people do  symbolically. All these rit�
uals have a nice message: “Peace, Friend-

Nowruz: 
The Persian Traditional 

New Year Ceremony

ship, and Reconciliation”. All these rituals are a 
nice excuse and a good reason to institutionalize 
this message. Among all pre�Nowruz ceremonies 
Chahaar-shanbeh-souri (the Wednesday party) is 
very popular: People spend the last Tuesday night 
of winter addressing their spiritual rhyme: “Give me 
your beautiful red color, and take back my sickly 
pallor“. This is a gesture of purification ahead of the 
New Year. Another ceremony which is held among 
some traditional families is called Ghashogh-zani 
(something like trick�or�treating in Halloween cere�
mony). People wear a long scarf which covers their 
face and by hitting a spoon on a bowl, the land lord 
brings them some chocolates and roasted nuts There 
is one other ceremony which is popular among the 
traditional families; this is called Samanoo-pazan 
(wheat pudding). This wheat pudding which is made 
with wheat germ is the symbol of birth and fertility of 
plants and is used as one of the S’s in Haft-sin.

Among all different ceremonies which are held all 
around the world, there is only Nowruz which marks 
its beginning with the change of seasons. Passing 
through the cold winter and entering the delightful 
spring. New earth coming up with new year! Dur�
ing this time some other ceremonies are held, and 
one of them is dance of Haji Firooz; he is a fictional 
character in Iranian folklore who appears at the be�
ginning of Nowruz. His face is covered in soot and 
he is clad in bright red clothes and a felt hat. He 
symbolizes the rebirth of Sumerian god of sacrifice, 
Domuzi, who was killed at the end of each year and 
reborn at the beginning of the New Year. Wearing 
black make up and a red costume, Haji Firooz sings 
and dances through the streets with tambourines and 
trumpets spreading good cheer and the news of the 
coming New Year. After that, the most exciting part 
of Nowruz arrives. The time of New�year or Tahvil-
e-saal. Nothing makes for a good photo like a table 
setting Haft-sin (seven S’s), an arrangement of seven 
foods beginning with S: Sabzeh (sprouts), Samanoo 
(wheat pudding), Senjed (dried oleaster), Seer (gar�



اعتبار مالیاتی استانی برای ساکنین کبک

این اعتبار مالیاتی با توجه به میزان درآمد و تعداد نفرات هرخانوار در 
پایان هر سال و با داشتن شرایط ذیل محاسبه و از ابتدای ماه جوالی 

قابل دریافت می باشد.

- برای ساکنین کبک و ۱۸ سال به باال

- زیر ۱۸ سال به شرط داشتن همسر

- سیتیزن کانادا، مقیم دایم، مقیم موقت به شرط ۱۸ ماه اقامت در کانادا

این اعتبار مالیاتی برای سه منظور پرداخت می شود:

۱- محل اقامت:

اگر مستاجر هستید  فرم  RL-3۱  را از صاحبخانه دریافت نمایید.

اگر صاحب ملک هستید نیاز به )Municipal Tax Bills(  دارید.

     QST �۲

Northern Vil�( کبک  شمالی  مناطق  ساکنین  هزینه  کمک   -3
)lage

درضمن فقط یک نفر از هر خانواده می تواند اقدام به دریافت آن نماید.

نباشید  نگران  نکرده اید  دریافت  را  مبلغ  این  قبل  سال های  برای  اگر 
فرصت دارید

- برای سال 20۱5 تا آخر سال 20۱۹ فرصت هست

- برای سال 20۱۶ تا آخر 2020

- برای سال 20۱7 تا آخر 20۱2

کسورات  و  دستمزد  و  حقوق  با  رابطه  در  قسمت  این  در  داشتم  قصد 
با توجه به فصل مالیاتی و سواالت مکرر  آن مطلبی داشته باشیم ولی 

دوستان به مطلب فوق پرداخته شد.

امیدوارم مورد توجه دوستان قرار گرفته باشد.

                          

     اردشیر معین افشاری

Solidarity Tax Credit













42 
ReMi 

Journal 

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

آموز

سعید سالیانی
منشاء تفاوت های موسیقی غربی و شرقی و همچنین نقاط مشترکشون برای من جذاب بوده و هست ولی کمتر کسی به بررسی تکنیکی 
آن پرداخته است. از این شماره تصمیم گرفتم که پروژه ای را تعریف کنم برای خودم و خوانندگان این مقاالت برای مطالعه موسیقی شرقی 

و نقاط مشترک و تفاوت آن با موسیقی غربی. این سلسله مقاالت رو با مطالعه دستگاه شور آغاز می کنم.
شور1

شور یکی از هفت دستگاه اصلی ایران، آذربایجان و موسیقی عرب هست. در میان دستگاه های ایرانی، شور از همه بزرگ تر است. زیرا هر یک 
از دستگاه ها دارای یک عده آوازها و الحان فرعی هستند،  ولی شور غیر از آوازهای فرعی دارای ملحقاتیست که هر یک به تنهایی استقالل 
دارد. آوازهای مستقلی که جزء شور محسوب می شوند و هر یک استقالل دارند عبارتند از: ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی. دستگاه شور 

پس از ماهور ساده ترین دستگاه در موسیقی ایرانی است.
از خصوصیات احساسی این دستگاه می توان گفت بسیارلطیف و شاعرانه و دل فریب است. از مالل و حزن درونی حکایت می کند، باوقار و 
حجب و حیا است و صبر و دلداری می دهد. این دستگاه یکی از دستگاه های متداول و گوش نواز در بین مردم ایران است چرا که تعداد زیادی 

از قطعات مورد اقبال مردم در این دستگاه ساخته شده است.  
اساسا یکی از تفاوت های موسیقی ایرانی با موسیقی غربی به روش و نحوه شناسایی و یا نشانه های آن موسیقی است. بدین ترتیب که در 
موسیقی ایرانی مجموعه نت یا جمالت هستند که نشانه شناسایی هستند، در صورتی که موسیقی غربی با نگاه کلی تر به یک قطعه نگاه 
می کند، نگاهی بزرگ تر از یک جمله. برای درک بیشتر این موضوع ابتدا نت های موجود در دستگاه شور و دستگاه های نزدیک غربی آن را 

می نویسیم و سپس به بررسی نحوه شناسایی گوشه های مختلف آن می پردازیم.
ساختار اصلی

این دستگاه نیز مانند تمام موسیقی های سایر نقاط جهان از درجات مختلف یا همان نت موسیقی تشکیل شده است، اما فاصله این درجات 
است که ساختار شور را متفاوت می کند. اگر درجه چهارم گام های ماهور را ربع پرده افزایش دهیم به شور تبدیل می شود که تنیک گام شور 

حاصل، درجه سوم ماهور است. بنابراین فواصل گام شور نسبت به تنیک این چنین است2: 
دوم نیم بزرگ-سوم کوچک-چهارم و پنجم درست-ششم و هفتم کوچک و اکتاو درست.

همان طور که مشاهده می شود در این دستگاه هفت درجه متفاوت داریم که چهار نت اول را دانگ اول و چهار نت دوم را دانگ دوم می نامند 
که مشابه با تتراکورد در موسیقی غربی است. اما تفاوتی که موسیقی ایرانی با موسیقی غربی دارد در این است که درموسیقی غربی این 

می تواند  و  نمی کند  پیروی  قانونی  از چنین  ایرانی  موسیقی  ولی   می شود،  زیرتر  و صدا  می شود  تکرار  عینا  بعدی  اکتاوهای  در  درجات 
دستخوش تغییراتی گردد. بدین صورت است که اساسا دستگاه های ایرانی شامل درجات اصلی و درجات فرعی یا متغیر هستند. درجات 
ذکرشده در تصویر باال اساس درجات اصلی دستگاه شور می باشد. اما در این دستگاه گوشه و درجات فرعی مانند قرچه، رضوی، اوج رضوی 

شور



و .... وجود دارد که نیاز به تخصص و مطالعه و داشتن گوش موسیقایی 
خوب، دارد. 

آوازها در دستگاه شور به صورت زیر است:
درآمد

نت شاهد و ایست درجه اول گام )تنیک( است. درآمدهای متعدد از این 
دستگاه اجرا می شود که همگی در دانگ اول است. اکثر نغمه ها و آوازهای 
شور در دانگ دوم زده می شوند که با تغییر مایه )کاهش ربع پرده ای مثل 

گوشه های شهناز - نغمه- قجر( در درجه پنجم است.
 شهناز

شاهد درجه چهارم شور است.
 نغمه

شاهد درجه چهارم و در درجه سوم ایست و در تنیک ایست کامل دارد.
 قجر

شاهد آن درجه هفتم و در درجه چهارم ایست دارد.
 سلمک

از درجه ششم شروع می شود و با تغییر مد نسبت به شهناز و قجر در 
درجه پنجم کار است. در فرود مجددا درجه پنجم کاهش ربع پرده ای 

پیدا می کند و ایست هم درجه چهارم است.
 مالنازی

از درجه سوم گام شور شروع می شود، کاهش ربع پرده ای در فرود کار 
تنیک  به  کامل  فرود  در  و  دارد  ایست  سوم  درجه  همان  در  می شود. 

می رسد.
 گلریز

شاهد آن اوج شور، درجه هشتم است و در درجه چهارم ایست دارد.
 قرچه

شاهد آن درجه ششم گام شور است و در درجه چهارم ایست دارد.
 رضوی

شاهد آن درجه هفتم و ایست درجه چهارم است.
 حسینی

شاهد آن درجه هشتم و ایست آن درجه چهارم است.
همه  گوشه هایی که در دانگ دوم با تغییر کاهش ربع پرده ای در درجه 
پنجم اجرا شدند، در فرود به دانگ اول درجه پنجم کار می شود. شور سل 

و ال در ردیف راست کوک ها و شور می و ر در ردیف چپ کوک هاست.
موسیقی غربی

موسیقی  و  موسیقی  نوع  این  بین  تمایزی  و  اشتراک  وجه  اما حاال چه 
تولیدکننده نت های سری و کرن  فاصله  غربی وجود دارد. قطعا حضور 
ادامه  در  اما  است،  موسیقی  نوع  دو  این  تفاوت های  اصلی ترین  از  یکی 
لیستی از تنالیته هایی که از نظر درجات نزدیک تر به دستگاه شور است 

برمی شماریم. 
یکی از نزدیک ترین تنالیته های غربی به این دستگاه، مینور طبیعی است، 
به عنوان مثال می مینور طبیعی بسیار شبیه به دستگاه شور می، است. 
 E; F#/Gb; G; A; B; C; D; E; (E این تنالیته نت های موجود در 
از  یکی  که  نیز  آیولین3  می  با  تنالیته  این  است.   natural minor)
دستگاه های موسیقی یونانی است یکسان است در نتیجه خیلی زیاد به 

دستگاه شور ایرانی نزدیک است. 
شباهت های  دارای  که  دارد  وجود  غربی  تنالیته های  بعضی  همچنین 
زیادی هستند، مثال مد دورین که در اینجا دانگ اول شور می، برابر با 

تتراکورد دوم ال دورین و دانگ دوما دقیقا برابر با ال دورین است. 

دستگاه های نزدیک به دستگاه شور می Scale Notes
G; A; B; C; D; E; F#/Gb; G; G major
G; A; B; C; D; E; F#/Gb; G; G ionian
E; F#/Gb; G; A; B; C; D; E; E natural minor
A; B; C; D; E; F#/Gb; G; A; A dorian
B; C; D; E; F#/Gb; G; A; B; B phrygian
C; D; E; F#/Gb; G; A; B; C; C lydian
D; E; F#/Gb; G; A; B; C; D; D mixolydian
E; F#/Gb; G; A; B; C; D; E; E aeolian

F#/Gb; G; A; B; C; D; E; F#/Gb; F#/Gb locrian
F#/Gb; G; A; A#/Bb; B; C; D; E; 
;bG/#F

F#/Gb eight tone 
spanish

C; D; E; F; F#/Gb; G; A; B; C;  Cichikosucho
G; A; B; C; C#/Db; D; E; F#/Gb; 
G; G ichikosucho

B; C; D; E; F#/Gb; G; A; B; B neopolitan 
minor

یکی از ویژگی های دستگاه شور حضور نت های متغیر است که یکی از این 
متغیرها درجه پنجم آن است، که در اینجا نت سی می تواند سی طبیعی 
 G; A; یا سی کرن باشد. با فرض بر اینکه نت سی نیز کرن باشد گام
تنالیته سل ملودیک مینور دارای  یا   A#/Bb; C; D; E; F#/Gb; G

تمام نت های دستگاه شور است.
قطعات 

در ادامه به تعدادی قطعه در تنالیته و دستگاه مذکور اشاره می کنیم که 
می توانید گوش کنید و تفاوت و تشابه موسیقی غربی و ایرانی را به طور 

بهتر درک کنید.
 Pick up the Pieces � Average در مد دورین می توان به قطعه
اولین  گام  در  و   White Band  ای  Bee Gees� Stayin Alive
می توان به "Bob Dylan "All Along the Watchtower اشاره 
نمود. سرود ای ایران از روح اهلل خالقی در آواز دشتی که یکی آوازهای 
دستگاه شور است ساخته شده است. قطعات الهه ناز و کاروان نیز دشتی 
است. تصنیف بهار دلکش - محمدرضا شجریان و اذان اقای رحیم موذن 
زداه اردبیلی، بیات ترک است. »این دهان بستی دهانی باز شد« آوازی 
است در مایه افشاری )گوشه مثنوی( که توسط محمدرضا شجریان برای 

ماه رمضان اجرا شده است.

۱- دستگاه شناسی، قسمت دوم و سوم، محمدرضا لطفی، رادیو فرهنگ
2� www.beytoote.com/art/artist/familiarization�with2�passion.html

3- دستگاه شور . فرم ها و گوشه های موسیقی ایران. فرهنگ واژه ها. نیما فریدونی
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که  ساخته اند  رباتی  تازگی  به  نروژی  محققان 
اگر  تا  می شود  مدرسه  در  دانش آموزان  جایگزین 
دروس  از  شود،  حاضر  مدرسه  در  نتوانست  دانش آموزی 

خود عقب نماند.

استارتاپ نروژی به نام “No Isolation” به تازگی رباتی 
منحصر به فرد تولید کرده است.این ربات که “AV1” نام 
غایب  دانش آموزان  جایگزین  مدرسه  در  می تواند  دارد، 

شود.

از  در طوالنی مدت  و  مریضی  به علت  دانش آموزی   اگر 
کالس درس غیبت داشته باشد، می تواند با استفاده از این 

ربات با مدرسه خود در ارتباط باقی بماند.

شده است  حمایت  نروژ  دولت  توسط  که  پروژه   این 
بودجه ای بالغ بر 5۴۴ هزار پوند داشته  است.

صدای  و  چشم  گوش،  عنوان  به  مدرسه  “AV1” در 
دانش آموز غایب عمل می کند.

 در مقابل این ربات یک دوربین تعبیه شده که به دانش آموز 
بیمار این امکان را می دهد کالس و همکالسی های خود 
را مشاهده کند و در عین حال با استفاده از یک اسپیکر 

سواالت خود را بپرسد.

دقیقا مثل زمانی که در کالس حضور دارد.

با  است،  دور  راه  از  یادگیری  نماد  که  نروژی  ربات  این 
استفاده از چراغ های رنگی خود، احساس دانش آموز را به 

معلم انتقال می دهد.

دانش آموز مزبور می تواند با استفاده از یک اپلیکیشن که 
ارتباط  خود  مدرسه  با  است،  وی  تبلت  یا  و  گوشی  در 

برقرار کند.

https://www.sarpoosh.com/

 

ابداع رباتی که به جای دانش آموز 
غایب به مدرسه می رود!



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

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

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

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



راز زیبایی زنان مراکش

خاک رس راسول
(Rhassoul Clay)

که  بوده  مراکش  به  متعلق  باستانی رس  خاکی 
پوست  و  مو  برای  باشدکه  معدنی می  مواد  از  سرشار 

بسیار عالی است. تمام ناخالصی ها از جوش سرسیاه و چربی 
گرفته تا سرسخت ترین جوش ها و باکتری ها رو از فولیکول ها بیرون 
می کشد. از طرفی پوست رو هم خشک نمی کند چون خاصیت 

کششی دارد. می توانید از صابون های حاوی این خاک به 
صورت روزانه استفاده کنید و اگه با بادام یا جو دوسر 

خردشده ترکیب شود برای گرفتن چربی اضافی 
روی موها و پر حجم کردن مناسب است.

حمام مراکشی
باغچه های زیبا و  با  به دنیایی رویایی  از درب های چوبی آن گذشتید  برای مشتریانش رقم می زند، هنگامی که  را  حمام مراکشی تجربه  فوق العاده ای 
فانوس های سنتی، کاشیکاری های شگفت انگیز، حوض ها و دیوارها و فضای  نور مالیم  با  زیبای آن  باستانی قدم می گذارید. دکور فوق العاده  حمام های 

استراحت آن با تخت های مخملی و پشتی های ابریشمی نرم شما را به یاد قصه های هزارو یک شب می اندازد.
مراحل حمام با یک شستشوی آب گرم شروع می شود و سپس پوست بدن با الیه ای از صابون سیاه beldi )حاوی روغن های زیتون و اکالیپتوس( به همراه 
کریستال زاج سفید یا حنا پوشانده می شود. این صابون خاصیت ضدعفونی دارد و الیه های مرده پوست را نرم و جدا می کند. سپس پوست کل بدن با 

استفاده از دستکش های نرم و ابریشمی اسکراب می شود تا تمام الیه های مرده پوست حذف شوند.
در مرحله Moorish bodi polish الیه هایی از خاک رس مراکشی  به همراه روغن های گیاهی ویژه بر روی پوست پاکسازی شده قرار می گیرد که سبب 
تقویت پوست و لطافت آن می شود. در انتها پوست بدن و موها با ژلی حاوی اسانس رزماری و گل شمعدانی شسته و آبکشی می شود که نتیجه آن پوستی 
درخشان و بسیار معطر است. این پاکسازی کامل نه تنها سبب بیرون کشیدن سموم و تسکین پوست کل بدن می شود بلکه روشی عالی برای تمدد اعصاب، 

رفع استرس و ایجاد حس شادابی و جوانی است.



مزایای اعجاب انگیز روغن آرگان و
 راز زیبایی مردم مراکش

روغن آرگان چیست؟ منشاء روغن آرگان از مراکش آغاز می شود، روغن 
آرگان در نان و حتی در ماکارونی و یا غذاهای دیگر نیز استفاده می شود. 
با این حال، عالوه بر استفاده در غذاها و یا پخت وپز روغن آرگان برای 
فواید  به خاطر  و در سراسر جهان  نیز مصرف می گردد  آرایشی  اهداف 
بی نظیر  بهداشتی آن برای پوست و مو شناخته شده است. امروزه درختان 
آرگان به علت مزایای بهداشتی آن در مراکش کشت می شوند. در سراسر 
جهان، روغن آرگان را به طور معمول برای درمان پوست و مو به علت 
آرگان  روغن  می دهند.  قرار  استفاده  مورد   E ویتامین  شگفت آور  تاثیر 
بلکه   تنها حاوی اسیدهای چرب، کاروتن ها، فنل ها و اسکوالن است  نه 

نسبت به اکسیداسیون مقاوم تر از روغن زیتون می باشد.
شناخته  خاورمیانه  در  قدیم  از  مراکش  زندگی  سبک  و  غذایی  سبک 
آن  لغوی  معنای  که  شده  مشتق  عربی  کلمه  از  مراکش  نام  شده است. 
روغن  آنها  از  یکی  است که  زیادی  اسرار  دارای  و  است  محل خورشید 

نارگیل است.
مزایای روغن آرگان

- راه حل طبیعی برای آکنه
- با درماتیت ) اگزما ( مبارزه می کند

- جلوگیری از پیری زودرس، اگر روغن آرگان را به طور منظم به پوست 
خود بمالید از پیری زودرس جلوگیری می کنید.

- عوارض اشعه های ماوراء بنفش را کاهش می دهد
- راه حلی برای جلوگیری از چروک، روغن آرگان حاوی ساپونین است، 
ترکیب خاصی که می تواند به بهبود ظاهر پوست کمک کند، از آن جمله 

از بین بردن چین و چروک های بدن می باشد.
- با سرطان مبازره می کند 

- جلوگیری ازحالت کشسانی دردوران بارداری
- پایان دادن به تکه تکه شدن موها و موخوره

را به طور منظم طراحی  افرادی هستید که موهای خود  از  اگر شما 

می کنند، استفاده از روغن آرگان باعث کاهش خسارت ناشی 
از حرارت دادن ظروف و مواد شیمیایی مورد استفاده برای ظاهر شدن 

مو می شود.
- درمان ریزش مو، حالت دهنده مو

شما  برای  تنها  نه  شما  پاهای  در  تیز  و  بد  ترک های  پا،  ترک  التیام   -
آرگان،  روغن  کنید.  اجتناب  آن  از  باید  بلکه  هستند،  ناراحت کننده 
پا کمک  به کاهش ترشحات  برای پوست است که  مرطوب کننده عالی 

می کند و سپس به طور کامل آن را درمان می کند
- مفید برای ناخن ها

در مورد مزایای بهداشت ویتامین E برای ناخن چه چیزی  می دانید؟ 
تقویت  برای  آرگان  روغن  در  موجود   E ویتامین  از  باالیی  خب، سطح 
ناخن ها و حفظ سالمتی کوتیکول عالی است. اگر شما ناخن های خشکی 

دارید، فقط با استفاده از روغن آرگان به طور مرتب بهبود می یابید.
- لب های ترک خورده

- مرطوب کننده طبیعی بدن
- مشکالت پس از اصالح را در مردان کاهش می دهد

التهابات پوست در مردان پس از اصالح می تواند بسیار ناامیدکننده باشد، 
در روغن ارگان خواص ضدالتهابی به علت وجود ویتامین E یافت می شود 

که به طور طبیعی موثر است.
- اسکراب طبیعی پوست

مخلوط روغن آرگان و شکر قهوه ای را به پوست بمالید تا سلول های مرده 
پوست را از بین ببرد و در واقع مانند یک الیه بردار به زیبایی پوست شما 

کمک کند.
- تونر پوست

شما می توانید از کیسه های چای سبز طبیعی که در آب جوش خیس 
شده است، استفاده کنید. اجازه دهید که حرارت آن به دمای اتاق برسد 
و سپس آن را با روغن اسانس و سپس روغن آرگان مخلوط کنید. شما 
می توانید آن را به عنوان تونر، طبیعی و بدون مواد شیمیایی خطرناک 

استفاده کنید.

delgarm.com/   zibamoon.com/    touristmy.net/
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درک نقاشی های آبستره و انتزاعی

و  اشکال  رنگ،  از  سرشار  آبستره  و  انتزاعی  نقاشی های 
نیستند  چیز  هیچ  به  شبیه  لزوما  که  هستند  طرح هایی 
و کمتر به شی مشخصی در دنیای واقعی شباهت دارند.. 
گرچه می توانند نمایانگر شیئی در دنیای واقعی باشند، اما 
این اشیا به گونه ای تحریف شده  و تغییر شکل داده  اند، اما 
تغییر ماهیت نداده اند. هدف اصلی یک نقاشی رنگ روغن 
آبستره این است که از کیفیت فرمی برای برتری جستن 
از بازنمایی فرم هنری استفاده کند. در نگاه اول کشیدن 
نقاشی های آبستره در نظر بسیاری سهل و ممتنع است 
در حالی که انرژی و وقت زیادی برای آفرینش آنها صرف 
شده است. هنر انتزاعی به نقاشی ها و مجسمه هایی گفته 
می شود که اشیایی را به تصویر می کشند که در دنیای 
هیاکل،  شامل  هنر  از  نوع  این  نمی شوند.  یافت  واقعی 
می شود.  نیز  هنری  اثر  خلق  فرایند  حتی  و  رنگ ها 

تشخیص هنر آبستره مدرن به دلیل چشم نواز و جذاب بودن آسان است و 
باعث می شود در میان سایر سبک های هنری متمایز باشد.

درواقع هنر انتزاعی از خط، شکل و رنگ استفاده می کند تا پرتره هایی از 
چیزهایی را که مستقیما از نمایه های تصویری معمول از چیزها در دنیای 
واقعی مستقل هستند، بسازد. در طول سال های زیادی هنرمندان انتزاعی 
الهام بخش  واقعا  که  کرده اند  ایجاد  را  هنری  آثار  که  بوده اند  متعددی 
هستند. هنر انتزاعی می تواند شامل نقاشی، مجسمه سازی، و دیگر اشکال 
و  می کند  بازگو  را  خود  داستان  انتزاعی  هنر  از  شکل  هر  باشد.  هنری 
می تواند با روش های مختلفی، بسته به اینکه چه کسی به  دنبال آن است، 

رمزگشایی شود.
اکنون هر فرد معمولی در بازدید از یک گالری می تواند هنر انتزاعی را 
در میان سایر آثار به نمایش درآمده تشخیص دهد. این امر به این دلیل 
آسان است که نقاشی های آبستره با جلوه ای تعمدی از رنگ ها، خطوط و 
نمادهای تصویری خلق می شوند و در میان سایر آثار، جذابیت بیشتری 



دارند و چشمگیر و مشخصند.
آنها  باشند،  با خود داشته  نقاشی های آبستره تفاسیری جدی می توانند 
چیزی که در ظاهر به نظر می  رسند نیستند، بنابراین نباید با ظاهرشان 
قضاوت شوند. جادوی این نقاشی ها در پشت ظاهر ساده شان نهفته است؛ 
نمایان  نگاه می کنند  آن  به  که  را در چشم کسانی  جایی که خودشان 

می سازند.
هنر آبستره ممکن است در کسی احساسات عمیق برانگیزد، در حالی که 
فرد دیگری با رواقی  گری به آن خیره شود. واکنش به این نقاشی ها به 
اندازه خودشان گونا گون است. آبستره نوعی از هنر است که ببینده را با 

بی همتایی و خاص بودنش میخکوب نگه می دارد.

زیبایی شناسی نقاشی آبستره
دنیای  نمایش  از  است  کامل  و  جزئی  نازک،  برشی  آبستره،  نقاشی 
آن  اصلی  هدف  هنرمند.  دید  نقطۀ  به  مختص  روایتی  از  اما  طبیعی، 
انتقال احساسات و عواطف بدون تکیه بر محیط است و به مخاطبان هنر 

می آموزد تا دخالتی در برداشت خود از اثر هنری نداشته  باشند.
اشاره  می کنند  تغذیه  را  روح  که  تصاویری  عنوان  به  آبستره  هنر  به 
شده است. این سبک از هنر، برخالف سایر مکاتب، از به تصویرکشیدن 
که  منظور  بدین  می کند.  اجتناب  کامال  طبیعی  دنیای  در  چیزی  هر 
و  مبهم ترین  در  که  می شود  محسوب  انتزاعی  کامال  زمانی  نقاشی  یک 
تحریف شده ترین شکل،  به شی قابل تشخیصی در دنیای واقعی شباهتی 

نداشته باشد.
با وجود این ویژگی، نقاشی های انتزاعی بعضی اوقات می توانند نمایندۀ 
شکل های  در  بلکه  معمول  صورت  به   نه  اما  باشند  واقعی  دنیای  اشیا 
روغن  رنگ  نقاشی های  از  بسیاری  ظاهر،  در  نامعمول.  و  تحریف شده 
انتزاعی به  راحتی قابل  کشیدن هستند اما در حقیقت تالش و کار فراوانی 

برای خلق یک اثر زیبای رنگ روغن انتزاعی الزم است.
تفاوت اصلی نقاشی انتزاعی یا آبستره با نقاشی های دیگر در این است که 
هر مخاطب با توجه به نوع شخصیت و روحیه ای که دارد از آن برداشت 
و  تصویرکشیدن طبیعت  به  هنر  نوع  این  اصلی  می کند. هدف  متفاوت 
محیط پیرامون نیست، بلکه نفوذ به عمق فکر و احساس بیننده بوده است 
و بیننده از اینکه این فرصت به وی داده شده است تا بتواند نتیجه گیری 
منحصر به فرد  خود را از تصویر بیان کند احساس رضایت می کند، گویی 

خود، خالق اثر بوده است.
اگر بگوییم نقاشی آبستره غذای روح است اغراق نکرده ایم؛ 
هیچ گونه  هنری،  سایرشکل های  برخالف  هنر،  نوع  این  در 
تصویربرداری از طبیعت و محیط اطراف صورت نگرفته است 
تا روح بیننده بتواند با آن ارتباط عمیق برقرار کند. بیننده 
به  باید  بکند  درک  را  تصاویر  نوع  این  بتواند  اینکه  برای 
را که  ارتباطی  بتواند  تا  بیندیشد  نگاه کرده و عمیق  دقت 
این  باعث می شود  برقرار کند و همین موضوع  می خواهد  
ارتباط عمیق باشد. یکی از ویژگی های اصلی این نوع نقاشی، 
نامفهوم و غیرعادی بودن آن است. این نوع تصاویر شاید هیچ 

شباهتی به دنیای عادی نداشته باشند.

هنر مدرن چیست؟
طی  که  هنری  آثار  تمامی  بدانیم  باید  هرچیزی  از  اول 
هنر  جزو  معموال  شده اند،  خلق   ۱۹70 تا   ۱۸۶0 سال های 
مدرن تلقی می شوند. نقاشی های مدرن از نقاشی های سنتی 
بسیار متفاوت هستند، زیرا هنرمندان مدرن از طریق انجام 

آزمایش با ایده های جدید شناخته می شوند.
انتزاعی  هنری  آثار  خلق  به  تمایل  مدرن  هنر  سازندگان 
نباید  اگرچه  دارند.  سنتی  هنرمندان  به  نسبت  بیشتری 
این دو در  تفاوت  اشتباه گرفت،  با هنرمدرن  را  هنرمعاصر 
این است که هنر معاصر هنر فعلی جامعه است. نقاشی های 
انتزاعی مدرن نمایشی فوق العاده از زمانی است که آن آثار 
خلق شدند و درواقع نمایش فلسفه و سبک های آن دوران 
هنر  نوع  اولین  معتقدند  کارشناسان  اکثر  است.  نقاشی  در 
مدرن در قالب نقاشی و از سال های ۱۸۶3 آغاز شده است. با 
این حال، این یک موضوع بسیار بحث بر انگیز است چرا که 
ایجاد   ۱7۸۴ سال  در  مدرن  نقاشی  اولین  معتقدند  برخی 
باورند  این  بر  مورخان  و  متخصصان  از  بسیاری  شده است. 
همه چیز  و  بود   ۱۸۶3 سال  واقع  در  مدرن  هنر  تولد  که 
پیش از آن پیش مقدمه و فقط یک قدم به سمت هنر مدرن 

بوده است.

تفاوت بین هنر مدرن و سنتی در چیست؟
نقاشی های سنتی معموال پرتره، نقاشی های تزئینی و 
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هنر  اما  است.  واقعیت  بر  مبتنی  برجسته  نقاشی های  دیگر 
مدرن بیشتر بر روی نقاشی های انتزاعی تمرکزکرده، شامل 
تجربیات بیشتری از آثار هنری سنتی است. از آنجایی که 
هنر مدرن، هنر دوران پیشرفته تر بشر است، تفاوت آشکاری 
هنر  دارد. سبک های  وجود  مدرن  هنر  و  سنتی  هنر  میان 
سنتی،  نقاشی های  برخالف  و  است  انتزاعی  تجربی،  مدرن 

تالش برای واقعی به نظر رسیدن نیست.

هنر مدرن توسط هنرمندان به  وجود  آمده و تالش می کند 
که چیزی کامال متفاوت از هنر سنتی ایجاد کند. بسیاری از 
این هنرمندان که هنر مدرن را به  وجود آورده اند، مصمم به 
ساختن آثار هنری بودند که شباهتی به نقاشی های سنتی 
نداشتند. دلیل این امر این است که هنرمندان مدرن تقریبا 
با محدودیت هایی که هنرمندان سنتی با آن مواجه بودند، 
کوبیسم  سورئالیسم،  اکسپرسیونیسم انتزاعی،  روبرونشدند. 
هستند.  مدرن  هنر  در  جنبش هایی  همگی  پاپ،  هنر  و 
بسیاری از مردم ادعا می کنند که به هنگام ایجاد هنر مدرن 
این به  خودی خود تنها  هیچ قاعده یا مرزی وجود ندارد و 
معاصر  دردنیای  البته  و  است.  این سبک  در  موجود  قانون 
تولید  که  جدیدی  هنر  در  که  داریم  انتظار  پست مدرن  و 
می شود، هیچ محدودیتی وجود نداشته باشد. ما انتظار داریم 
که قطعات تکان دهنده و بحث برانگیز را تا جایی ببینیم که 
این  با  نشویم.  آن شوکه  از  آثار هنری پس  و  آن  مورد  در 
حال، در عصر هنر مدرن، این مورد برای بسیاری از مردم 
مطرح نبود. نقاشی معروف ناهار در چمنزار "مانه" بسیاری 
از مردم را به واکنش واداشت. چرا که هم صحبتی زن برهنه 
محسوب  عرف   و  مذهب  با  منافی  نقاشی ای  مرد،  دو  با 
می شد. امروزه این امر آن چنان تکان دهنده نیست، اما در 

آن دوران، عملی بر ضد روحیه عمومی جامعه بود.

مواد مختلف نقاشی مورد استفاده در هنر مدرن
عالوه بر تفاوت آشکار در سبک، موضوع و هنرمندان مدرن 
هنرمندان  از  را  آنها  که  داشتند  مختلفی  نقاشی های  نیز 
نقاشی  مواد  در  بسیاری  نوآوری های  می کرد.  جدا  سنتی 
مورد استفاده در آن دوران خاص وجود داشت. رنگ روغن، 

رنگ  انواع  از  برخی  فقط  اکتینویز  و  کازئین  آبرنگ،  اکریلیک،  رنگ 
نقاشی ها،  مختلف  انواع  این  است.  مدرن  هنر  ایجاد  برای  استفاده شده 
بافت های مختلف آماده  با  هنرمندان مدرن را برای ساخت نقاشی هایی 
کرد. بنابراین هنرمندان آن زمان توانستند انعطاف پذیر تر از همیشه عمل 
کنند. از آنجایی که هر رنگی که استفاده می کردند ویژگی خاصی داشت، 
هنرمندان مدرن گزینه های بیشتری از هنرمندان در دوره های قبلی در 

انتخاب رنگ داشتند.

نقاشی های انتزاعی )آبستره( مشهور
قابل  انتزاعی در خالص ترین شکل آن هیچ شیء  نقاشی  در هنر غرب، 
شناسایی ندارد. بسیاری از هنرمندان معروف در قرن بیستم خود را از 
آنها  را به سمت مفاهیم  بیان کردند که راه  انتزاعی  طریق نقاشی های 
آنها تکنیک های مختلف نقاشی و سبک ها را  ماورایی هموار کرده است. 
دارند که توسط آنها یک دنیای کامال جدید را برای هنرهای زیبا ایجاد 
هر  می تواند  که  نقاشی هایی  معروف ترین  از  برخی  اینجا  در  می کنند. 
شخصی را وادار به تحسین هنر در حقیقی ترین مفهوم آن بنماید، آورده 

شده است.
وجود  به  را  هنری  اثر  یک  مالویچ"  "کازیمیر   )۱۹۱5( سیاه"  "مربع 
کار  اولین  سیاه'  'مربع  کرد.  بعدی جدید  وارد  را  انتزاعی  هنر  که  آورد 
"سوپر ماتیست" مالویچ است. نقاشی تصویری نهایی از انتزاع خالص است. 
از طریق مربع سیاه در یک زمینه سفید، هنرمند با بینندگان در مورد 

رایج ترین احساس انسانی ارتباط برقرار می کند.
"ترکیب هشتم"، این قطعه معروف هنری در سال ۱۹23 توسط واسیلی 
و  رنگ ها  اشکال،  از  استفاده  با  نقاشی  شده است.  نقاشی  کاندینسکی 
عنصر  هیچ  نیز  بخش  این  در  می کند.  برقرار  ارتباط  جهان  با  خطوط 

نمایشی وجود ندارد که قابل رویت باشد. 
معاصر  انتزاعی  نقاشی های  معروف ترین  از  یکی  که   "Dantrolene"
پیشی  فروش  در  حاضر  حال  هنرهای  از  بسیاری  از  می تواند  که  است 
شده است.  نقاشی   ۱۹۹۴ سال  در  هرست  دامین  توسط  اثر  این  بگیرد. 
بازدیدکنندگان توسط رنگ هایی که در نقاشی به تصویر کشیده شده اند، 
به  مجبور  آنها  ذهن  که  را  عمیق تری  تصاویر  آنها  می شوند.  شگفت زده 
ایجاد است، جستجو می کنند. در پایان، احساسات و نظرهای بی پایانی از 

این نقاشی استخراج می شود.
نقاشی  این  پیکاسو  پابلو   "Les Demoiselles d'Avignon"
نقاشی،  این  کرده است.  خلق  شگفت انگیزی  طرز  به    ۱۹07 سال  در  را 
چهار زن را در یک مجتمع پرورش می دهد که کامال انتزاعی نیست. این 
فقدان انتزاع، دلیلی بر جدایی نقاشی از فهرست معروف ترین نقاشی های 

انتزاعی نمی باشد.
خالق  بیستم،  قرن  آبسترۀ  نقاش  پوالک  )۱۹50( جکسون  "شماره ۱" 
شاهکاری است که به عنوان "عصارۀ اسطوخدوس" نیز شناخته می شود. 
این نقاشی معروف مقدمه ای بر جنبش اکسپرسیونیسم و همچنین بازتاب 
منحصربه فرد  دست  این  از  انتزاعی  نقاشی های  است.  عمل گرا  نقاشی 
هستند زیرا اعمال هنرمند، نقاط قوت و انرژی در هنر می تواند منعکس 

شود.



نقاشی  این  زن"  مِن   "
توسط ویلم ِدکونینگ است 
احساسات  از  حدی  به  و 
می تواند  که  است  سرشار 
پر  را  هنری  گالری  کل 
وی  الهام بخش  اثر   کند. 
می باشد  نیویورک"  "شهر 
وی  آثار  در  تاثیرش  که 
حال،  این  با  است.  مشهود 
نقاشی،  عنوان  برخالف 
اثر،  این  اصلی  جذابیت 
عصبانی  و  دردناک  تصویر 

یک زن انتزاعی است.
مثال هایی از نقاشی های رنگ روغن انتزاعی

این  خالق  کارافوتالس"  "جرج   )2008( پنجره"  یک  دریچۀ  از  "آزادی 
با  را  تیره  رنگ های  روغن،  رنگ  از  استفاده  با  و  است  انتزاعی  نقاشی 

کشیدن مربع های ساده به نمایش می گذارد.
"سرودۀ انتزاعی 0۵" )2009(. والدمیر تیتوف، ترکیبی از رنگ های تیره 
همچون طوسی، سیاه، سبز و قهوه ای را در این اثر به نمایش می گذارد. 

رنگ ها کامال خشن و در تضاد با یکدیگر هستند.
"غروب" )2012(. این نقاشی خشن، دید "لوآن پوپی" از یک غروب زیبا 
را نشان می دهد. قسمت تاریک نقاشی که از پایین صفحه شروع می شود 
با رنگ های زرد و نارنجی و قرمز روشن در باالی صفحه ترکیب می شود.

"شب پر ستاره")1889(. شاید بتوان گفت این نقاشی یکی از معروف ترین 
رنگ روغن های انتزاعی در کل دنیا می باشد. این اثر در دوران محبوبیت 
این نقاشی  امپرسیونیسیم توسط ون گوگ خلق شده است.  سبک پست 
بیانگر برداشت و احساس وی از روستای سنت رمی می باشد. این اثر در 

موزۀ هنرهای معاصر نیویورک نگهداری می شود.
خلق   ۱۹07 سال  در  کلیمت  گوستاو  توسط  اثر  این  "بوسه")1907(. 
است.  انتزاعی  روغن  رنگ  اثرهای  معروف ترین  از  یکی  بوسه  شده است. 
را می بوسند.کلیمت  است که همدیگر  مردی  و  نشان دهندۀ زن  نقاشی 
از الگوها و شکل های متفاوتی برای خلق این اثر زیبای هنری استفاده 

کرده است.
"رویا")1932(. این اثر یکی از مشهورترین آثار سبک کوبیسم بوده که 
توسط پیکاسو کشیده شده است. این اثر به یک کلکسیونر فروخته شد و 
همچنان جزو کلکسیون آن خریدار قرار دارد. بنا  به نظرات مختلف این 
اثر توصیفی از معشوقۀ پیکاسوست و پیکاسو آن را در یک بعد از ظهر 

خلق کرده است.

بارها  که  انتزاعی  روغن  رنگ  اثر  معروف ترین  احتماال  "فریاد")1893(. 
این  بازآفرینی شده است نقاشی فریاد است. مونش  افراد مختلف  توسط 
اثر را بین سال های ۱۸۹3 تا ۱۹۱0 خلق کرده است. در حقیقت چهار 
ورژن مختلف از نقاشی که توسط پاستیل و رنگ کشیده شده وجود دارد.

نمونه هایی از نقاشی های انتزاعی وخالقانۀ مدرن
از  استفاده  در  منحصربه فردی  دیدگاه های  مدرن،  انتزاعی  نقاشی های 
مدرن  نقاشی های  در  موجود  طرح های  می دهد.  ارائه  اشکال  و  رنگ ها 
انعکاس دید وسیع خالقان آثار و درک آنها از این جهان بی همتاست در 

اینجا چند نمونه از بهترین نمونه های هنر انتزاعی مدرن آمده است.
"یک روز در جنگل" )2011(. آگال فیدادا هنرمند متولد اسرائیل است که 
از دوران جوانی در ایاالت متحده زندگی می کند. نقاشی مدرن او "یک 
روز در جنگل" توانایی فوق العاده او را در استفاده از رنگ های متضاد و 

تصاویر برای ایجاد هنری برجسته نشان می دهد.
"آمدن به خانه" )2010(. این نقاشی از دیوید هاتون، یک نقاشی با کیفیت 
رنگ روغن اصالح شده  دیجیتالی است که نمای انتزاعی از دریا را نشان 
می دهد که در آن از چرخش جالب رنگ ها به عنوان پایه  نقاشی استفاده 
شده است که یک سطح شطرنجی سبز و سفید در برابر پس زمینه های 

آبی، بنفش و خاکستری ارائه می دهد.
"سوار آتش" )2011(. مارک و استیونز اظهار کرده است که برای تکمیل 
این نقاشی مدت زمان بیشتری را نسبت به اغلب کارهای دیگرش صرف 
نموده است. این نقاشی ترکیبی از قرمز و زرد را ارائه می دهد که با آبی، 

سبز و خاکستری ترکیب شده است.
فعالیت  اثر مدرن  "گستردگی" )2012(. جین مک کی روی یک قطعه 
می کند که ترکیبی از سفید، آبی، سبز و زرد است که چشم را در صفحه 
کشیده  سال 20۱2  در  نقاشی  این  می کند.  نمایش جذاب خود جذب 
شده است که با استفاده از رنگ های اکریلیک بر روی بوم انجام شده است.

"قطرات باران" )2012(:  این نقاشی اکریلیک توسط بروس گری است که 
یکی از هنرمندان انتزاعی شناخته شده در دوران ما می باشد. این نقاشی 

بزرگ و بسیار تاثیرگذار با عرض حدود هشت فوت می باشد.
'کنترل کننده  جهان' )2007( هنر شامل ابزار دستی است که حلق آویز 
و اشاره به بیرون است. این قطعه مدرن تقریبا شبیه یک انفجار است. 

توسط دامیان اورتگا ایجاد شد که یک هنرمند اهل  مکزیک می باشد.
انتزاعی  "جمجمه ای که استفراغ می کند" )2008(. این مجموعه از هنر 
مدرن شامل جمجمه ای است که به نظر می رسد قطعه های کاغذی رنگی 
بسیاری را استفراغ می کند. این اثر توسط یک هنرمند خیابانی از میامی، 

فلوریدا که با نام Typoe شناخته می شود، ساخته شده است.

http://blog.arthibition.net/
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8 مارس  روز جهانی زن

تاریخچه روز
مقدمه

جشن  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  زن  جهانی  روز 
گرفته می شود. این روز روزی است که زنان بدون توجه به 
تقسیمات ملی، قومی، زبان شناختی، فرهنگی، اقتصادی 
یا سیاسی به رسمیت شناخته شده اند. روز جهانی زنان 
ابتدا از فعالیت جنبش های کارگری در اواخر قرن بیستم 
در آمریکای شمالی و در سراسر اروپا شکل گرفت. از آن 
یک  یکسان  طور  به  زن  جهانی  روز  نخستین،  سال های 
توسعه یافته  کشورهای  در  زنان  برای  جدید  جهانی  بعد 
به رشد  به حساب می آید. جنبش رو  و در حال توسعه 
ملل  سازمان  جهانی  کنفرانس  چهار  با  که  زنان  جهانی 
مراسم  این  تا  کرده است  تقویت شده است، کمک  متحد 
و  زنان  از حقوق  برای حمایت  نقطه مشترکی  عنوان  به 
مشارکت در عرصه های سیاسی و اقتصادی به حساب آید. 

وقایع نگاری
• 1909 اولین روز ملی زن در 2۸ فوریه در ایاالت متحده 
اعالم شد. حزب سوسیالیست آمریکا این روز را به افتخار 
اعتصاب کارگران پوشاک در سال ۱۹0۸ در نیویورک به 
نام روز زن نامگذاری کرد، جایی که زنان علیه شرایط کار 

اعتراض کردند. 
• 1910 نشست بین المللی سوسیالیستی که در کپنهاگ 
برگزار شد، برای احترام به جنبش حقوق زنان و حمایت 
از دستیابی به حق رای عمومی برای زنان، روزی را به نام 

روز زن مشخص کرد، که ماهیت جهانی داشت. این پیشنهاد به اتفاق آراء 
در کنفرانسی با بیش از ۱00 زن از ۱7 کشور مورد استقبال قرار گرفت 
که شامل انتخاب سه زن اول برای ورود به پارلمان فنالند بود. هیچ تاریخ 

مشخصی برای این اعالمیه انتخاب نشده است. 
• 1911 در نتیجه نوآوری کپنهاگ، روز جهانی زن برای اولین بار )۱۹ 
یک  از  بیش  که  جایی  سوئیس،  و  آلمان  دانمارک،  اتریش،  در  مارس( 
عالوه  شد.  مشخص  داشتند،  اجتماع حضور  این  در  مرد  و  زن  میلیون 
بر حق رای دادن و اداره امور دولتی، آنها خواستار حقوق زنان برای کار، 

آموزش حرفه ای و پایان دادن به تبعیض در محل کار شدند. 
برای  سازوکاری  به  تبدیل  زن  جهانی  روز  همچنین،   1914-1913  •
اعتراض به جنگ جهانی اول شد. زنان روسی، به عنوان بخشی از جنبش 
صلح، اولین روز بین المللی زن خود را در آخرین یکشنبه ماه فوریه اعالم 
کردند. در دیگر نقاط اروپا، در روز ۸ مارس سال بعد، زنان برای اعتراض 

به جنگ یا ابراز همبستگی با دیگر فعاالن، تظاهرات کردند. 
آخرین  در  مجددا  روسیه  در  زنان  جنگ،  درهای  پشت  در   1917  •
یکشنبه ماه فوریه برای "نان و صلح"  اعتراض و اعتصاب کردند )که در 
تاریخ ۸ مارس در تقویم گریگوری مشخص شد(. چهار روز بعد، تزار از 

قدرت کناره گیری کرد و دولت موقت به زنان حق رای داد. 
• 197۵ در سال جهانی زن، سازمان ملل روز جهانی زن را در تاریخ ۸ 

مارچ جشن گرفت. 
• 199۵ اعالمیه پکن و چارچوب اقدام، نقشه راه تاریخی بود که توسط 
۱۸۹ کشور امضاء شد و بر ۱2 حوزه مهم مربوط متمرکز بود و جهانی 
انتخاب های خود را مانند  را مجسم کرد که هر زن و دختری می تواند 
در  زندگی  و  درآمد  داشتن  پرورش،  و  آموزش  سیاست،  در  مشارکت 

جوامع بدون خشونت و تبعیض داشته باشد. 



 – )CSW58( 2014 پنجاه و هشتمین جلسه کمیسیون وضعیت زنان •
گردهمایی سالیانه ایالتی برای رسیدگی به مسائل مهم مربوط به برابری 
جنسیتی و حقوق زنان، بر روی "چالش ها و دستاوردها در اجرای اهداف 
توسعه هزاره برای زنان و دختران " تمرکز دارد. سازمان ملل موسسات 
غیردولتی معتبر از سراسر جهان را مشخص کرد تا پیشرفت های خود را 
تسریع بخشند و چالش های باقیمانده را برای رسیدن به اهداف توسعه 
نقش  هزاره  توسعه  اهداف  سازند.  برطرف  هزاره(  )پیشرفت های  هزاره 
توانمندسازی  و  جنسیتی  برابری  برای  منابع  و  توجه  جلب  در  مهمی 

زنان دارند. 

سازمان ملل و برابری جنسیتی
توافق نامه  اولین  شد،  امضا   ۱۹۴5 سال  در  که  ملل،  سازمان  منشور 
به  از آن زمان  بود.  زنان و مردان  برابری  برای تضمین اصل  بین المللی 
استراتژی ها،  از  تاریخی  میراث  یک  ایجاد  به  متحد  ملل  سازمان  بعد، 
پیشبرد  برای  بین المللی  توافق  مورد  اهداف  و  برنامه ها  استانداردها، 
وضعیت زنان در سراسر جهان کمک کرده است. در طول سال ها، سازمان 
شرکای  عنوان  به  را  زنان  مشارکت  آن  فنی  سازمان های  و  متحد  ملل 
برابر با مردان در دستیابی به توسعه پایدار، صلح، امنیت و احترام کامل 
از  یکی  زنان  توانمندسازی  همچنان  کرده است.  ترویج  بشر  حقوق  به 
ویژگی های اصلی تالش های سازمان ملل برای حل مشکالت اجتماعی، 

اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان است. 

تفکر برابر، ساخت هوشمند، نوآوری برای تغییر
روز جهانی زن، زمانی است که عالوه بر انعکاس پیشرفت های انجام شده، 
است که  عادی  زنان  نفس  و عزت  از شجاعت  تجلیل  و  تغییر  خواستار 
داشته اند.   جوامع شان  و  کشور  تاریخ  در  ای  فوق العاده  تاریخی  نقش 
موضوع سال 20۱۹ با عنوان  تفکر برابر، ساخت هوشمند، نوآوری برای 
تغییر بر روش های نوآورانه ای تمرکز دارد که بتوانیم برابری جنسیتی و 
توانمندسازی زنان، به ویژه در حوزه های سیستم های حمایت اجتماعی، 

دسترسی به خدمات عمومی و زیرساخت های پایدار را ارتقاء بخشیم. 
دستیابی به اهداف بلندپروازانه توسعه پایدار )SDGs( نیازمند تغییرات 
ویژه  به  است،  جدید  راه حل های  و  یکپارچه  رویکردهای  تبدیل،  قابل 
و  زنان  همه  توانمندسازی  و  جنسیتی  برابری  ارتقاء  برای  که  هنگامی 
را  بی سابقه ای  فرصت های  فن آوری  و  نوآوری  می شود.  مطرح  دختران 
ارائه می دهند، اما رویکردها نشان می دهد تقسیم دیجیتال جنسیتی در 
حال افزایش است و زنان در زمینه علوم، فن آوری، مهندسی، ریاضیات 
بر  تأثیرگذاری  و  توسعه  از  مانع  این  می شوند.  نمایان  کمتر  طراحی  و 
دستاوردهای  نتیجه  در  و  می شود  جنسیتی  پاسخگویی  نوآوری های 
تحول پذیر برای جامعه حاصل نمی شود.  ضروری است ایده ها و تجربیات 
زنان به طور مساوی بر طراحی و اجرای نوآوری هایی که جوامع آینده شان 
هوش  تا  گرفته  همراه  بانکداری  از  باشد،  تاثیرگذار  می دهند،  شکل  را 

مصنوعی و اینترنت اشیاء. 
با توجه به موضوع اولویت جلسه شصت و سوم مجلس کمیسیون وضعیت 
زنان )CSW63( در سال 20۱۹، باید رهبران صنعت، شرکت های فعال 

در زمینه بازی، کارآفرینان اجتماعی، فعاالن جنسیتی برابری و نوآوران 
نوآوری می تواند  بررسی کنند که در آن  را  توجه کرده، روش هایی  زن 
موانع را برطرف کند و پیشرفت را برای برابری جنسیتی تسریع بخشید، 
با جنسیت تشویق  متناسب  اجتماعی  را در سیستم های  سرمایه گذاری 
را  دختران  و  زنان  نیازهای  که  را  زیرساخت هایی  و  خدمات  و  می کند 

برآورده می کنند، ایجاد  می کند. 
در ۸ مارس سال 20۱۹، زمانی که آینده ای را جشن می گیریم که در آن 
نوآوری و تکنولوژی، فرصت های بی سابقه ای را برای زنان و دختران برای 
ایجاد یک سیستم جامع تر، خدمات کارآمد و زیرساخت های پایدار برای 
سرعت بخشیدن به دستیابی به اهداف توسعه پایدار و برابری جنسیتی 

ایجاد می کند، به ما بپیوندید. 

برابری جنسیتی و اهداف توسعه پایدار
روز جهانی زن فرصتی است برای بررسی چگونگی تسریع در دستور کار 
سال 2030، ایجاد حرکت برای اجرای موثر اهداف توسعه پایدار، به ویژه 
هدف شماره 5: دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان 
و دختران؛ و شماره ۴: تضمین آموزش فراگیر و با کیفیت برای همه و 

ارتقاء یادگیری مادام العمر. 

برخی از اهداف کلیدی برنامه 2030:
پسران  و  دختران  تمام  که  شود  حاصل  اطمینان   ،2030 سال  تا   •۱
آموزش کامل و جامع ابتدایی و متوسطه را که منجر به نتایج یادگیری 

مؤثر و هدفمند می شود دریافت کرده اند.
2• تا سال 2030، اطمینان حاصل شود که تمام دختران و پسران به 
کیفیت پیشرفت، مراقبت و آموزش ابتدایی در کودکان دست یافته اند تا 

بتوانند برای تحصیالت ابتدایی آماده باشند. 
انواع  تمامی  به  پایان دادن   •3

اشکال تبعیض علیه زنان و 
دختران در همه جا.

تمام  بین بردن  از   •۴
علیه  خشونت  اشکال 
دختران  و  زنان  همه 

حوزه های  در 
و  عمومی 
 ، صی خصو

و  قاچاق  جمله  از 
انواع  و  جنسیت 

دیگر استثمار. 
بردن  بین  از   •5
شیوه های  تمام 

ازدواج  مانند  مضر 
و  اجباری  و  زودرس 

بریدن آلت زنانه.
http://www.un.org/



زیبا ترین مقاصد 
بهاری دنیا

باز هم بهار از راه رسیده و جهان را به یک مکان رنگارنگ تبدیل 
این پس  از  و  بیدار شده  زمستانی  از خواب  ساخته است. طبیعت 
از خانه سپری  بیرون  را  بیشتری  دارند زمان  مردم جهان دوست 
معرفی  شما  به  شگفت انگیز  و  بکر  مکان   7 مقاله  این  در  کنند. 

می گردند که میزبان خوبی برای مسافران بهار به شمار می روند.

)Bonn, Germany( بن، آلمان
اروپایی ها در این فصل در جشنواره   شکوفه های گیالس آسیایی شرکت 
اروپایی ها  اغلب  برای  بهاری  از شکوفه های  می کنند. دیدن مناظر مملو 
از شکوفه تونل های بسیار  خوشایند است. در شهر بن، درختان سرشار 
زیبایی را در خیابان های این شهر خلق می کنند. از این رو مردم محلی 
و بازدیدکنندگان به گذراندن اوقات فراغت خود در شهر قدیمی تمایل 
زیادی دارند و این مناظر باشکوه را تحسین می کنند. بهترین زمان برای 
رونمایی می کنند.  به  است که شکوفه ها شروع  آوریل  ماه  آن  از  بازدید 
دوسلدروف  شهرهای  از  بن  بر  عالوه  که  می کنیم  پیشنهاد  همچنین، 

)Disseldorf( و کلن )Cologne( هم دیدن نمایید.

رودخانه  کلمبیا، شمال غربی اقیانوس آرام، ایاالت 
 Columbia River Gorge,( آمریکا  متحده 

) Pacific Northwest, USA
دره  عمیق و باریک به طول ۱30 کیلومتر در امتداد رودخانه  کلمبیا کشیده  
شده و به نوبه  خود بسیار خیره کننده به نظر می رسد. اگرچه تغییر فصل ها 
هم در زیبایی این دره بی تاثیر نیستند. در فصل بهار گل های آفتابگردانی 
که در محیط های بکر و دست نخورده  اطراف به چشم می خورند، منظره  
توجه،  قابل  مناظر  دست نخورده،  طبیعت  می کنند.  خلق  را  نفس گیری 
فعالیت های مختلف، کایتینگ، ماهیگیری، دوچرخه سواری و ورزش های 
دیگر از جمله دالیلی هستند که شما را به بازدید از این مکان ترغیب 
نمایید  این مکان دیدن  از  تمام طول سال  می نماید. شما می توانید در 
اما چشم انداز بی نظیر گل های آفتابگردان در فصل بهار و تابستان چیز 

دیگری است.

 Hitachi seaside( ژاپن  پارک ساحلی هیتاچی، 
) Park, Hitachinaka, Japan

این پارک در تمام طول سال خواهان دارد. اگرچه در فصل بهار گل های 
الله و نرگس هزاران هزار کوهنورد را به خود ترغیب می کنند. این پارک 
و  منقل  ساختن  پا  بر  حتی  و  دوچرخه سواری  پیاده روی،  برای  ساحلی 

برپایی مهمانی های دوستانه مکان مناسبی به شمار می رود.



آمریکا  متحده  ایاالت  واشنگتن،  اسکاگیت،  دره 
)Skagit Valley, Washington, USA(

در فصل بهار هزاران بازدیدکننده برای شرکت در جشنواره  گل های الله 
 Mount( به سمت این دره می شتابند. این دره در دامنه  کوه های بیکر
Baker( واقع شده و چشم اندازی بی نظیر خلق کرده است. با فرارسیدن 
هفته  دو  تا  و  می کنند  خودنمایی  زیبا  گل های  این  شکوفه  بهار  فصل 
زیبایی آنها ماندگار خواهد بود. برای بازدید از این مکان زیبا در ماه آوریل 
برای  این جشنواره فعالیت های سرگرم کننده و متنوعی  اقدام کنید. در 

بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

 Hwasun( کره جنوبی   هوسون، 
)County ,South Korea

 Seryang Je( سریانگ  دریاچه    چشم انداز 
این  در  است.  جادویی  بهار  فصل  در   )Lake
شکوفه های  از  باورنکردنی  انعکاسی  دریاچه 
چای  مزارع  همچنین،  دید.  خواهید  را  رنگارنگ 
چشم  به  زیبا  دهکده   این  سرتاسر  در  که  سبز 

می خورند، در فصل بهار دیدنی هستند.

)Provence, France( پرووینس، فرانسه

این منطقه در میان مردم فرانسه بسیار محبوب است. از آنجا که در فصل 
تابستان خیلی گرم و شلوغ می شود، بهتر است در فصل بهار از این مکان 
 )Ménerbes( دیدن نمایید. درختان بی نظیر مملو از شکوفه در منریس
به وفور یافت می شوند. این درحالیست که مزارع تماشایی اسطوخدوس 
و  زیباترین  از  یکی  مکان  این  شده اند.  پراکنده  استان  این  سرتاسر  در 
محبوب ترین مقاصد گردشگری در فرانسه محسوب می شود که با ماشین 

یا اتوبوس به راحتی قابل دسترسی است.

ودوتویدنی  کانال  پل 
 Vodootvodny Canal(

Bridge(، مسکو، روسیه

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

از روی کانال ودوتویدنی عبور می کند.

https://blog.safarme.com/
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ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

چرا بهار 
فصل 
امید 
است

دکتر انتونی سیولی
بهار و امید در ذهن، بدن و روح انسان درهم تنیده شده است. در فصل بهار، طبیعت با زیست شناسی و روانشناسی در ارتباط است تا نیازهای 
اساسی که نیازمند ایجاد امید در انسان است، ایجاد شود: دلبستگی، مهارت، بقاء و معنویت. این درست است که امید در تابستان از بین 
نمی رود؛ در پاییز کمرنگ نمی شود و در سرمای عمیق زمستان از بین نمی رود. اما هیچ کدام از این فصل های دیگر نمی توانند مطابق با فضیلت 

امید باشند که در بهار به ما خوش آمد می گوید.  تفکرات من در مورد امید و فصل بهار بر طبق استعاره است. 

استعاره های ذهن 
بیش از سه دهه قبل، زبانشناسی به نام جورج الوف و فیلسوفی به نام مارک جانسون نشان دادند که چگونه استعاره ها می توانند ساختار درونی 
احساسات شخصی را آشکار سازند. برای مثال، هنگامی که ما به "امیدهای بزرگ" اشاره می کنیم، چیزی را درباره پدیده شناسی تجربه امید 

نشان می دهیم، که "سبکبال"، "متعالی"، و حتی "انرژی بخش" است. 
استعاره امید

تحقیقات من و همچنین تحقیقات روانشناسانی به نام شلومو برزنیتز و جیمز آوریل تعدادی از استعاره های امید را شناسایی کرده است. در 
زیر چهار نمونه قابل توجه از این استعاره ها ذکر شده است. 

• نور و گرما
امیدواری با نور و گرما مقایسه شده است. کارل موننینگ امید را "شعله گریزناپذیر" سالمت روانی توصیف کرد. مارتین اف، تاپر، نویسنده 

انگلیسی، می گوید: "هرچند نفس ناامیدی قلب پرانرژی را دلسرد می کند، اما امید به سرعت بر آن می تابد و در آغوش آن گرم می شود".
همچنین بهار نور و گرما می دهد، گاهی اوقات آن قدر ناگهانی است که  به طور مجازی از "تب بهاری" صحبت می کنیم. روز اول بهار، اعتدال 
بهاری و تعادل روشنایی و تاریکی را نشان می دهد. در نیمکره شمالی، این میزان به طور متوسط سه ساعت نور از زمان انقالب زمستانی، 
یعنی تقریبا 20 درصد، افزایش می یابد. با افزایش نور مجموعه ای از اثرات مستقیم و غیرمستقیم حاصل می شود که باعث بهبودی خلق وخوی 
و امید ایجادشده در انسان می شود. بیشتر اینکه، تولید سروتونین افزایش می یابد. سروتونین یک فرارسان عصبی تحریک کننده اصلی در 
سیستم عصبی است و هدف بسیاری از داروهای ضدافسردگی است. در میان مواردی که اثرات غیر مستقیم بهار بر روی خلق وخوی محسوب 
می شود، افزایش ورزش و فعالیت های متمایز از نظر روانشناختی و مرتبط از نظر فیزیکی است، مانند باغبانی و کشاورزی. مانند بهار، امید 
نیز دارای گزاره میانه است. اگر شانس دستیابی به یک نتیجه خاص به کمتر از پنجاه درصد برسد، به سوی "ناامیدی" متمایل می شویم. اگر 
بیش از پنجاه درصد از نتیجه اطمینان داشته باشیم، تمایل داریم که خوشبین باشیم. زمانی که روانشناس جیمز آرویل و همکارانش تحقیق 
پرسشنامه ای را در مورد شانس تشخیص انواع امید انجام دادند، پاسخ متوسط پنجاه درصد بود. به همین دلیل، اعتقاد دارم که نوعی ایمان، 

نه لزوما ایمان مذهبی، بلکه نوع اساسا "معنوی" آن، برای  شکل گیری امید در ما وجود داشته باشد. 



• پل
امید به پلی تشبیه شده است که فرد را از تاریکی به روشنایی، از زندان 
به آزادی و از شر به رستگاری هدایت می کند. ارسطو امید را به "رویای 
"پرواز طبیعی ذهن  بیداری" تشبیه می کند. ساموئل جانسون می گوید 
انسان از لذتی به لذت دیگر نیست، بلکه از امیدی به امید دیگر است". 
فرانسوا دالروچوف اولد، نویسنده فرانسوی می افزاید: امید می تواند در یک 
مسیر دلپذیر ما را به پایان زندگی مان برساند. " بهار پلی از تاریکی محض 
زمستان به گرمای دلپذیر تابستان فراهم می کند". ازدیاد نور به تحول 
تابستانی اشاره دارد. زمین تسکین دهنده، ما را دعوت می کند تا دانه هایی 

را بکاریم که به گل و میوه تبدیل خواهند شد". 
و  کنند  سرسبز  را  تپه ها  و  مزارع  تا   می شوند  زنده  خوابیده  چمن های 
غنچه ها،  بهار  می کنند.  سبز  طرح های  از  سرشار  را  ما  ذهن  همچنین 

درختان و بوته ها را با وعده طرح شاداب تر تزیین می کند. 
امید واقعی هیچ گاه منفعالنه نیست، همیشه برای " زمان بهار " آماده 
است. فیلسوفی به نام گابریل مارسل به "انتظار فعال" اشاره می کند که 
گاهی اوقات به عنوان بخشی از کار امید مورد نیاز است. من در تحقیقات 
خودم، متوجه شدم که افرادی که بیشتر امیدوار هستند در مراحل  تغییر 
فعال با توجه به، به کارگیری رژیم غذایی سالم و ورزش بیشتر در مراحل 

روزانه خود قرار دارند. 

• عامل شفابخش
اظهار  کوزین  نورمن  شده است.  شناخته  دارو"  "بهترین  عنوان  به  امید 
می دارد: "امید بیمار، سالح مخفی پزشک است. آنها داروهای پنهان در 
هر نسخه هستند." در حالی که تعداد داستان ها بیش از مطالعات تجربی 
دقیق هستند، شواهد کافی وجود دارد تا نشان داده شود که یک دیدگاه 

امیدوارانه تأثیر واقعی و ملموسی بر سالمت دارد.
پتانسیل شفابخش بهار غیر قابل  انکار است، از تاثیر بر بهبودی اختالالت 
اصلی  بخش  به   d ویتامین   .dویتامین تولید  افزایش  تا  فصلی  عاطفی 
آزمایش فیزیکی ساالنه و بخش مهمی از رژیم درمانی برای نجات یافتگان 
سرطانی تبدیل شده است. ویتامین d در ارتقاء سالمت استخوان، تفکیک 

سلولی مناسب و تقویت ایمنی نقش دارد. 
 امید مانند بهار، یک متحد قوی در حفظ سالمت و بهبودی بیماری است. 
این به این علت است که امید به طور جمعی از همان »روابط اجتماعی 
بیولوژیک و اجتماعی« ساخته شده است که محققان به طور جداگانه آن را 
با سالمت )کنترل درک شده، حمایت اجتماعی، خودمراقبتی و معنویت( 

مرتبط ساخته اند.
یک نظرسنجی از متخصصان خون و سرطان شناسی نشان داد که بیش از 
۹0 درصد، امید را به عنوان عامل اصلی روان شناختی که بر مرگ و میر 
تأثیر می گذارد ذکر کردند. من در یکی از مطالعات، متوجه شدم که در 

بیماری HIV + افرادی که بیشتر امیدوار بودند، کمتر احتمال دارد که 
دوز دارو را از دست بدهند، و به طور مستقل توسط مدیر به عنوان متعهد 

به حفظ سالمت خود ارزیابی شده اند. 
• بندر

لغت  فرهنگ  در  می شود.  اشاره  پناهگاه  یا  امن  بندر  عنوان  به  امید  به 
انگلیسی آکسفورد، یکی از اولین تعاریف امید، این است که "یک جزیره 
باربارا  آمریکایی  نویسنده  است.  بایر"  زمین  وسط  در  محافظت شده 
زندگیتان  در  می توانید  که  کاری  "حداقل  کرده است:  توصیه  کینگزولور 
انجام دهید، این است که مشخص کنید برای چه چیزهایی آرزو دارید، و 
بیشترین کاری که می توانید انجام دهید این است که در درون آن امید 
زندگی کنید. نه اینکه از فاصله دور آن را تحسین کنید، بلکه در درون آن 

و درست زیر سقف آن زندگی کنید". 
بهار، زیستگاه طبیعت را بازسازی می کند، حیواناتی که در خواب زمستانی 
به سر می برند را بیدار می کند و صدها گونه پرنده و همچنین نهنگ های 
گوژپشت را که مکان های تخم گذاری را برای فصل زمستان ترک کرده اند، 
برمی گرداند. به عنوان انسان، ما نیز به طبیعت بازمی گردیم، در آن قدم 
می زنیم، گردش می کنیم، در حیاط خانه کار می کنیم و حیاط را برای 

خانه دوم زیر آسمان باز آماده می کنیم. 
پایه ای  دلبستگی خوب،  می باشد.  مرتبط  نیز  اعتماد  پیوند  یک  با  امید 
و  بقاء  )تسلط،  می کند  تأمین  را  بشریت  دیگر  امیدهای  تمام  که  است 
با  ارتباط  برای  انسان  نیاز  به  کمی  توجه  روانشناسی  اخیرا  معنویت(. 
طبیعت کرده است. رولو مای استثناء نادری بود که گفت وقتی انسان بدون 
غوطه ورشدن در طبیعت زندگی کند، برای او پشیمانی بی حد و اندازه ای 
ذکر  شخصیت  نظریه  عنوان  با  کتابی  در  هوگان  رابرت  می آورد.  بار  به 
می کند که اغلب زمان زیادی طول می کشد تا انسان عین شرایط معتدل 
روانشناسی  بازسازی کند.  یافته است  تکامل  آنجایی که  از  را  حوزه سبز 
این بینش را تقویت  محیطی، که رشته نسبتا جدیدی است که اکنون 
کالس  در  که  کودکانی  شده است،  داده  نشان  تحقیق  یک  در  می کند. 
به طبیعت درس می خوانند، کمتر پرخاشگر  با پنجره ای مشرف  درسی 
هستند، کمتر برچسب اختالل نقص توجه و تمرکز به آنها می خورد و در 

کالس درس حواس جمع هستند. 
نتیجه گیری

بهار ما را به طبیعت برمی گرداند، بادبان های ما را با بادی گرم پر می کند، 
در  پرواز  به  را  روحمان  و  می دهد،  تسکین  را  ما  خسته  استخوان های 
محرک  زیرا چهار  است،  روانی  و  روحی  قابلیت های  از  پر  بهار  می آورد. 
اساسی که پایه و اساس امیدواری هستند را برآورده می سازد. شاید این 
همان چیزی باشد که برن ویلیامز پیشنهاد داد تا یکی از مختصرترین 
بازتاب ها در مورد امید و بهار را نشان دهد: "روزی که خداوند امید را خلق 

کرد، احتماال همان روزی بود که بهار را خلق کرد."
https://www.psychologytoday.com/
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فرمول یک  از مهندسی خودروهای  بسیاری  فناوری های 
به  مطلب  این  در  رسیده است.  جاده ای  خودروهای  به 
فرمول یک  فناوری  از  معرفی ۱0 خودرو می پردازیم که 

در پیشرانه استفاده کردند.
شاید بارها این سؤال به ذهنتان خطور کرده باشد: فایده  
برای  ساالنه  هنگفت  هزینه های  و  یک  فرمول  مسابقات 
سؤال  این  پاسخ  چیست؟  خودروسازی  صنعت  پیشرفت 
به  صورت خالصه، آزمایش جدیدترین فناوری های صنعت 
در  آن  عرضه   سپس  و  رقابت  میدان  در  خودروسازی 
تولیدات انبوه یا تولید محدود خودروسازان است. مقامات 
میز  به  را  یک  فرمول  همیشه  خودروسازی  شرکت های 
آزمایش ایده های نو تشبیه کرده اند که دیر یا زود، برخی 
جاده ای  خودروهای  به  آن  در  استفاده شده  فناوری های 

می رسد.

Render 911

۱۰ خودروی مشهور تاریخ که با 
پیشرانه فرمول یک ساخته شدند
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اما خروجی نهایی فرمول یک همیشه در خودروهای جاده ای استاندارد 
و  ماندگارترین  از  تعدادی  تولید  زمینه ساز  بلکه  نمی رسد،  اقتصادی  و 
قصد  مطلب   این  در  می شود.  محدود  تولید  خودروهای  سرسخت ترین 
داریم تا فقط بر پیشرانه هایی که ریشه در فرمول یک دارند تمرکز کنیم. 
استفاده  پیشرانه ای  از  مورد(  یک  جز  به    ( فهرست  این  خودروی   ۱0
فهرست  این  بوده است؛  یک  فرمول  آن،  تولید  اصلی  دلیل  که  می کنند 
صنعت  تولیدات  خواستنی ترین  و  جذاب ترین  عجیب ترین،  از  تعدادی 

خودروسازی از دهه  ۱۹۶0 تا امروز را در بر می گیرد.
مدل  یک  حد  در  فهرست  این  در  معرفی شده  خودروهای  از  برخی 
مفهومی، باقی ماندند اما برخی دیگر با رسیدن به خط تولید، به کالس 

سوپراسپرت های خاص تاریخ، وارد شدند.

206GT فراری دینو

استفاده  از پیشرانه  خودروهای فرمول دو   206GT اسپرت دینو   کوپه  
کرده  است اما به  دلیل اهمیت باالی آن در این فهرست قرار گرفته است. 
پیشرانه  ۶ سیلندر V شکل 2 لیتری این مدل در خودروهای فرمول دو 



فراری استفاده شده است؛ خودروهایی که رانندگان مشهوری چون جکی 
 Dino  .ایکس، درک بل و کریس امون پشت فرمان آنها قرار گرفته اند
GT 206 محصول سبک وزن فراری در سال ۱۹۶7 بود که نهایت قدرت 

پیشرانه  V6 آن به ۱۸0 اسب بخار می رسید.

فورد ترانزیت سوپر ون 2

اولین نسخه از سری سوپر ون های فورد ترانزیت در سال ۱۹7۱ ساخته 
شد اما به  دلیل استفاده از پیشرانه  مدل GT40؛ قهرمان مسابقات 2۴ 
دوم محصول سال  نسخه   نمی گیرد.  فهرست جای  این  در  لمانز  ساعته 
استفاده می کرد؛   )Cosworth( کازورث   DFL پیشرانه   از  اما   ،۱۹۸۴
این پیشرانه بر اساس مدل DFV خودروهای فرمول یک ساخته شده 
بود و نزدیک به ۶00 اسب بخار قدرت تولید می کرد. سوپر ون 2 با این 

پیشرانه نهایت سرعت 300 کیلومتر بر ساعت را تجربه کرد.

ProCar 164  آلفارومئو

۱۶۴  سدان لوکس آلفارومئو و محصول استودیوی طراحی 
پینین فارینا بود که از سال ۱۹۸7 تا ۱۹۹۸ با پیشرانه های 
۴ و ۶ سیلندر تولید شد. در سال ۱۹۸۸ با هدف شرکت در 
 Procar که به  دنبال موفقیت رقابت های S مسابقات فرمول
بی ام و M1 شکل گرفته بود، مدل سفارشی آلفارومئو ۱۶۴ 
پروکار ساخته شد. سدان آلفارومئو کامال دگرگون شد تا در 
 V  میانه  بدنه  زیبای خود، میزبان پیشرانه  بزرگ ۱0 سیلندر
شکل 3.5 لیتری با قدرت بیش از ۶00 اسب بخار باشد. این 
پیشرانه ابتدا به  عنوان قلب تپنده  خودروی فرمول یک تیم 
فرانسوی اکیپ لیجی )Equipe Ligier( طراحی شده بود 
اما سرانجام روی سدان ایتالیایی سوار شد. آلفارومئو ۱۶۴ 
پروکار با این پیشرانه  که دور موتور آن به ۱3300 دور بر 
ساعت  بر  کیلومتر   3۴0 سرعت  نهایت  با  می رسید،  دقیقه 
تنها  ثانیه طی می کرد.  مسیر درگ ۴00 متری را در ۹.7 
به سرعت  ایتالیایی خاص  این سدان  تا  بود  نیاز  ثانیه   2.5
۱00 کیلومتر بر ساعت برسد. آلفارومئو تنها برند داوطلب 
عدم  به  دلیل  که  بود   S فرمول  مسابقات  در  شرکت کننده 
استقبال دیگر خودروسازان، این سری مسابقات هیچ وقت 

برگزار نشد.

OX99-11 یاماها

شرکت ژاپنی یاماها در اواخر دهه  ۱۹۸0 و اوایل دهه  ۱۹۹0، 
پیشرانه  خودروهای فرمول یک چند تیم مانند زک اسپید، 
تایرل، اروز، جردن و برابهام را تأمین می کرد. سرانجام تجربه  
فرمول یک، مدل  پیشرانه های  در ساخت  یاماها  مهندسان 
خاص OX99�۱۱  بود که از پیشرانه  ۱2 سیلندر V شکل 
3.5 لیتری با قدرت بیش از ۴00 اسب بخار در دور موتور 
۱0000 دور بر دقیقه استفاده می کرد. متأسفانه این پروژه 
و  نرسید  انبوه  تولید  به  وقت  مالی هیچ   به  دلیل مشکالت 

فقط 3 مدل پروتوتایپ از آن باقی ماند.
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F1 رنو اسپس

همکاری  با   )Espace( اسپس  رنو  مفهومی  مدل 
متخصصان ژاپنی مزدا در قالب یک مدل مفهومی، جهت 
و حضور  اسپس  مینی ون  تولید  گرامیداشت ۱0 سالگی 
رنو در مسابقات فرمول یک ساخته شد. این مدل مفهومی 
 FW15C در سال ۱۹۹3 با قطعات خودروی فرمول یک
 3.5 شکل   V سیلندر   ۱0 پیشرانه   و  ویلیامز-رنو  تیم 
لیتری با قدرت ۸20 اسب بخار ساخته شد.  ترکیب بدنه  
سبک وزن فیبرکربن و پیشرانه  V10 نهایت سرعت 3۱2 
کیلومتر بر ساعت و زمان 2.۸ ثانیه در تست سرعت صفر 
تا ۱00 کیلومتر بر ساعت را به رنو اسپس تقدیم کرد. رنو 

اسپس F1 سریع ترین مینی ون جهان است.

فورد ترانزیت سوپر ون 3

آخرین نسخه از سری سوپر ون های فورد ترانزیت که در حال حاضر، به 
 عنوان سریع ترین ون جهان شناخته می شود، در سال ۱۹۹۴ به پیشرانه  
برند  تیم  شد.  مجهز   )Benetton( بنتون  تیم  یک  فرمول  خودروی 
پوشاک بنتون از سال ۱۹۸۶ تا 200۱ در مسابقات فرمول یک شرکت 
داشت که تنها یک بار در سال ۱۹۹5 با رانندگی مایکل شوماخر عنوان 
قهرمانی جهان را کسب کرده است. فورد ترانزیت سوپر ون 3 از پیشرانه  
۸ سیلندر V شکل 3.5 لیتری کازورث با قدرت 730 اسب بخار در کنار 
گیربکس سکوئنشال ۶ سرعته استفاده می کرد. در حال حاضر این ون 

منحصربه فرد با پیشرانه  V6 در موزه نگهداری می شود. 64 
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 برای درج تبلیغ کسب و کار خود در
ماهنامه ر می با ما تماس بگیرید

)514( 703-4020
)514( 996-1620

F50 فراری

 ،F40 افسانه ای  مدل  جایگزینی  و  فراری  برند  سالگی   50 مناسبت  به 
مهندسان این شرکت تا جای ممکن از فناوری خودروهای فرمول یک در 
مدل F50 با تولید محدود  3۴0 دستگاه، استفاده کردند.F50  هیچ وقت 
به محبوبیت F40 دست پیدا نکرد ولی پیشرانه  ۱2 سیلندر V شکل ۴.7 
لیتری آن با قدرت 520 اسب بخار در دور موتور ۸000 دور بر دقیقه، 
یک جواهر واقعی بود. این پیشرانه با فناوری خودروی فرمول یک فراری 
در فصل ۱۹۸۹ که نایجل منسل و گرهارد برگر آن را هدایت می کردند، 
ساخته شده بود. فراری F50 در آزمایش های نشریه های معتبر خودرویی 
جهان، نهایت سرعت 3۱2 کیلومتر بر ساعت و زمان 3.۸ ثانیه در تست 

سرعت صفر تا ۹7 کیلومتر بر ساعت را ثبت کرده است.

GT پورشه کاررا

از  ممکن  استفاده   بهترین  جالب  نمونه    GT کاررا  پورشه  تولید  داستان 
سال  در  است.  گذشته  اشتباهات  از  درس گرفتن  و  غیرمنتظره  اتفاقات 
۱۹۹۱، پورشه یک پیشرانه  ۱2 سیلندر V شکل برای خودروی تیم فرمول 
یک بریتانیایی فوت ورک اروز )Footwork Arrows(  طراحی و تولید 
کرد اما به  دلیل عملکرد نامناسب و عدم نتیجه دلخواه، همکاری پورشه و 
این تیم به  سرانجام رسید. پس از جایگزین شدن پیشرانه  کازورث با پورشه 
در خودروهای فوت ورک اروز، مهندسان پورشه به ساخت پیشرانه ای رؤیایی 
برای یک خودروی جاده ای روی آوردند. این پیشرانه  V10 پس از استفاده 
در مسابقات لمانز اواخر دهه  ۱۹۹0، در نهایت سال 200۴ به سوپراسپرت 
ماندگار کاررا GT رسید. ۱0 سیلندر V شکل با حجم 5.7 لیتر، قدرت 
بیش از ۶00 اسب بخار و صدای بی نظیر، دلیل اصلی جاودانه شدن پورشه 

کاررا GT در صنعت خودروسازی است.

https://www.zoomit.ir     /
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 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

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

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

فیلم های الها م بخش درباره زنان 
خارق العاده به مناسب روز جهانی زن

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان ۱5 فیلم از زنان مستقل و قوی شامل فرانسیس ها، خیاط، من هنوز آلیس هستم، جاذبه و ... را معرفی 
می کنیم.

 شخصیت زنان قدرتمند همواره ما را جذب می کند. در واقع شرایط سخت زندگی است که آنها را وادار می کند تا تصمیماتی بگیرند که در 
نهایت به فرد موفقی تبدیل  شوند که ما آنها را تحسین  کنیم. در ادامه به فیلم هایی می پردازیم که داستانی از زنان قدرتمند و الهام بخش 

را روایت می کنند.

   )Frances Ha - 2012( »فرانسیس ها«

گاهی اوقات کاری را انجام می دهیم که مجبور به آن هستیم. در 
زندگی نمی توان از مشکالت اجتناب کرد حتی اگر فردی بسیار 
خونسرد باشید. مسئله اصلی این است که هیچ وقت از رویاهایتان 
یک  زندگی  نشیب های  و  فراز  داستان  فیلم  این  نکشید.  دست 
زن خیالباف نیویورکی است که قادر به گرفتن تصمیمات درست 
در زندگی است. او تبدیل به یک زن مستقل می    شود و خودش 

کنترل زندگی اش را به دست می گیرد.

) English Vinglish -  2012 (» انگلیش وینگلیش «

کشف  یا  شیاطین  شر  از  دنیا  نجات  دنبال  به  فیلم  این  قهرمان 
دارویی برای درمان سرطان نیست. او زن قدرتمندی است که از 
ساده  او  داستان  ندارد.  ابایی  انسان  یک  عنوان  به  پیشرفت کردن 
است. راه  حل مشکالتش پیش پا افتاده است- او تصمیم می گیرد به 
کالس انگلیسی برود. قهرمان این فیلم زن سرسختی است و قادر 

است بر هر آنچه که اهمیت دارد متمرکز شود.

)A Royal Affair - 2012( » یک رابطه سلطنتی «

شاهزاده ها معموال در عشق خوش شانس نیستند. داشتن یک ازدواج شاد و خوب 
معموال کاری غیرممکن است زیرا در اغلب موارد شاه معاشرت با سایرین را به 
همسرش ترجیح می دهد. از طرفی فرمانروایی برای آنها چندان خوشایند نیست. 
بسیاری از شاهزاده ها تصمیم به صبوری می گیرند، سعی می کنند تا دوست پیدا 
کنند، و به سادگی خودشان را شاد کنند. متاسفانه همیشه زندگی به وفق مراد 

ما نیست اما باید تا آخر بجنگیم.



) Gravity - 2013( » جاذبه «

 در فضا هستید و احساس تنهایی و خالء می کنید. چطور می تواند کسی در آنجا دیوانه 
نشود؟به خصوص اگر دور از هرنوع سفینه فضایی و امنیت باشید و هیچ چیزی به جز 
یک جهان بزرگ و کامال خالی در اطرافتان نباشد؟ این فیلم داستانی فوق العاده از زنی 
شجاع، بااراده و بااستقامت است که سر از موقعیتی شدیدا خطرناک در می آورد. فیلم 
جاذبه با بازی درخشان ساندرا بالوک در سراسر فیلم بیننده را میخکوب می کند. به 
عنوان یک تماشاگر جز همدردی و تصور خودمان به جای او نمی توانیم کار دیگری 

انجام دهیم. هر مردی نمی تواند بر موانعی که او با آنها رو به رو است غلبه کند.    

) Clouds of Sils Maria -2014( »ابرهای سیلز ماریا«

ماریا اندرس) ژولیت بینوش ( بازیگری میانسال است که پیشنهادی برای 
بازی دارد اما او قبال یعنی 20 سال پیش چنین نقشی را ایفا کرده است. 
این نقش جدید منجر به ناامیدی ماریا می شود. او چطور می تواند از یک 
نقش به نقشی برود که همان را دقیقا 20 سال پیش بازی کرده است و 

خود جدیدش را قبول کند؟ 

)  Still Alice -2014( »من هنوز آلیس هستم«

یک پروفسور زبان شناسی یک روز از خواب بیدار می شود و متوجه می شود 
که کلمات را به یاد نمی آورد. او شروع به فراموشی نام اعضای خانواده و 
دوستانش می کند- که تمام اینها به دلیل پیشرفت سریع بیماری آلزایمر 
این  او فرد شادی بوده است.  اما آلیس همچنان به خاطر دارد که  است. 
فیلم بسیار زیبا است و باید به تماشای آن بنشینید تا به خود یادآور شوید 

که هر دقیقه از زندگی ارزشمند است.

) Ma ma - 2015( »ماما«

او را به یاد می آورید؟ بله، پنه لوپه کروز است. او  نقش معلمی با استعداد 
و مادری دوست داشتنی به نام مگدا را بازی می کند که برای غلبه بر یک 

بیماری جدی و بازگشت به زندگی شاد و سرزنده اش باید قوی باشد.

) Gone Girl - 2015( »دختر گمشده«

او دیوانه و در عین حال بسیار دوست داشتنی است. مرز بین خشونت و صبوری 
چیست؟ وی درست قبل از پنجمین سالگرد ازدواجش ناپدید می شود اما سرنخ ها و 
معماهایی را برای همسرش به جا می گذارد. این زن خالق و باهوش غالبا با چنین 
اتفاقاتی همسرش را سورپرایز می کند. این دفعه چه چیزی در انتظار شوهرش است؟ 



) The Age of Adaline -2015( » روزگار آدلین «

عمرکردن بیشتر از کسی که دوستش دارید چه حسی دارد؟ اگر هیچ وقت پیر نشوید، 
مجبور باشید تا همیشه فاصله تان را با دیگران حفظ کنید و همیشه از جایی به جای 
دیگر بروید، و اینکه هیچ کس هیچ وقت رازتان را نداند چه حسی دارد؟ اگر بزرگ شدن 
دخترتان را ببینید و شاهد مردن او قبل از خودتان باشید چه؟ فیلم روزگار آدلین زیبا، 

بسیار صادق و شدیدا رمانتیک است.

) Woman in Gold -2015( » زنی در طال«

شخصیت اصلی این فیلم با بازی هلن میرن درد زیادی متحمل شده است. 
کلیمت،  گوستاو  نقاشی های  خانوادگی اش،  گنج  برگرداندن  با  اکنون  اما 
برای برقراری عدالت تالش می کند. این فیلم داستان کشمکش یک زن با 
تمام یک ایالت است. » زنی در طال« به ما درباره ارزش ها و گذشته ای که 

باید به خاطر آورده و به آن احترام بگذاریم می گوید.

) Mad Max: Fury Road -2015(» مد مکس: جاده خشم«

اگرچه این فیلم به اسم یک مرد، مکس، نامگذاری شده اما شخصیت اصلی 
فیلم یک زن است. این زن در دوران پس از آخرالزمانی زندگی می کند. او 
یک بار موفق به کسب موفقیت فردی شده است،  و درواقع آغازکننده یک 
انقالب بوده است. شارلیز ترون حیرت انگیز و به طور استادانه نقش زنی 
خشمگین را بازی می کند که به دنبال بهشت شخصی خودش می گردد،  و 

تالش می کند که سایر زن ها را نیز از جامعه متعصب دور کند.

)Joy -2015( »جوی«

داستان این فیلم درباره جوی منگانو است، مادر مجردی از جزیره النگ که 
وقتی از کارهای روتین نظافت خانه خسته می شود یک زمین شور اختراع 
می کند. در نتیجه او به یکی از موفق ترین کارآفرینان دنیا تبدیل می شود.

) The Dressmaker -2015( »1۵.» خیاط

یک زن فریبنده به شهرش برمی گردد که در زمان کودکی به دلیل اتهام 
به قتل آنجا را ترک کرده بود. ساکنین شهر از ورود او استقبال نمی کنند 
اما کم کم به دلیل شوخ طبعی اش و  مهارتش در خیاطی به عنوان یک 
با  شهروند محلی پذیرفته می شود. فیلم داستانی مسحورکننده دارد که 

بازی کیت وینسلت این زن شکست ناپذیر به تصویر کشیده می شود.



) Suffragette -2015( » حق رای زنان«

به  که  نیست  افراطی  یک  زنان «نشان دهنده  رای  »حق  فیلم 
شیشه مغازه ها سنگ می زند. اینها زنان عادی، همسران، مادران 
برابری  آنها  اصلی  دغدغه  هستند.  دوست داشتنی  دخترانی  و 
جنسیتی است. آنها با مشکالتی مانند آزار و اذیت جنسی در سر 
کار، خشونت خانگی و نقض حقوق والدین مواجه هستند. حقوق 
آنها بسیار کمتر از همکاران مردشان است. برای اولین بار تجربه 

آنها در قالب این فیلم فوق العاده به تصویر کشیده می شود.  

) 201۵ - Sicario (»سیکاریو«

اینکه نگران خودش باشد دو فروشنده مواد  یک زن پلیس بدون 
را تعقیب می کند. او هیج تصوری از عواقب این کار ندارد اما اگر 
هم داشت باز هم به کارش ادامه می داد. او از خواسته هایش دست 
کشیده تا برای برقراری عدالت تالش کند. به زودی انتخابی پیش 
رویش قرار می گیرد: رازهای سیاهی که می داند را افشا کند و کشته 
      71شود،  یا در شرایط دشواری که خودش را درگیر کرده زندگی کند.
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فال ماه مارس 2019
فروردین )21 مارس- 19 آوریل(

باشید.  مارس  ماه  در  جدید  کفش های  خرید  فکر  به  فروردین،  ماه  متولدین 
شما به جنب و جوش زیادی نیاز دارید و بهار در حال کوبیدن درب منزلتان 
سال 20۱۹  سوم  ماه  در  تا  می کند  تشویق  را  شما  همچنین  طالع بینی  است. 
خجالتی بودن را فراموش کرده، به دنبال طلوع آفتاب و همدم باشید. بسته های 
متبرک پرتوهای فوتون که از نزدیک ترین ستاره به وجود می آیند، قادر به شارژ 
شما  که  است  ماهی  همان  مارس  ماه  هستند.  شما  خسته  روحی  باتری های 
برابر مسایل و  می توانید در کار خود به شکوفایی برسید. قادر خواهید بود دو 
وظایفی را که معموالً انجام می دادید را حل کنید و همچنین موجودی انبار خود 
را با چنان اندازه و دقتی مرتب کنید که انبارداری آمازون به شما حسادت کند.

اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(
با توجه به طالع بینی، ماه مارس زمانی ایده آل برای تغییر مدل موهایتان است.  
چیز  همه  کل  در  و  شکل  اندازه،  رنگ،  سایه،  ماه،  اردیبهشت  متولدین  شما 
مو، چیزهای  مدل  تغییر  که  باشید  داشته  یاد  به  اما  کنید!  را عوض  موهایتان 
پنهان یعنی چیزهای داخل ذهنتان را تغییر نمی دهد. به نظر می رسد به حرارت 
احساس  ماه  این  متولد  اگر  بنابراین،  یافت.  نیز دست خواهید  شعله های عشق 
کند که قلبش مانند یک بخاری سرد است، باید دستورالعمل هایی برای زمانی 
که هورمونش به نقطه جوش می رسد، بنویسد. ذاتاً این مساله فقط استعاره است. 
ویژه  به  دارند،  را  قدیمی  برای مشکالت  راه حل های جدید  یافتن  استعداد  آنها 

کسانی که قلبشان از لحاظ عاطفی به زودی خواهد شکست.
خرداد )21 می- 20 جون(

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

انتقادهای تند و تیز دیگران بخندید.
تیر )21 جون- 22 جوالی(

ماه مارس برای متولدین تیر، مانند یک تار عنکبوت غیرقابل نفوذ خواهد بود. اما 
ناامید نباشند. برعکس، طالع بینی ممکن است چالشی را معرفی کند که آنها در 
آن، توانایی خود در برخورد با دنیای فزاینده پیچیده اطراف خود بهبود بخشند. 
این جهان از طریق نخ هایی نامرئی - از سیم های اینترنت گرفته تا پارچه ظریف 
تمام قراردادهای تجاری - از آمریکا به چین مرتبط است. آنها پناهگاهی از عشق، 
خانواده و یا دوستان پیدا خواهند کرد. متوجه خواهید شد سیبی که در نزدیکی 
محل سکونت شما رشد کرده، از سیبی که در شرق یا غرب دور پرورش یافته، 
حتی اگر گران تر باشد، شیرین تر است. طالع بینی همچنین آشکار می سازد که 
مارس 20۱۹ برای متولدین این ماه شادی و خوشی خواهد آورد، که عمدتاً در 
نتیجه کار شریف و صادقانه آنها است؛ اهمیتی هم ندارد که آیا نگهبان شب یا 

مدیر محلی شرکت پپسی کوال باشند. 

مرداد  )23 جوالی- 22 اوت(
متولدین مرداد ماه، اگرچه شما "پادشاه حیوانات" هستید، باید درک کنید که 
یک فرد در تمام عمر خود در حال یادگیری است و بنابراین شما همیشه مبتدی 
هستید. حتی اگر 50 ساله باشید، می توانید تصمیم بگیرید تا مطالعه نوروشیمی، 
اما  کنید.  آغاز  را  انگور  مطالعه کشت  یا  و  زمانشناسی  روانشناسی، سوارکاری، 
اگر این رشته ها برای شما بی معنی هستند، اهمیت ندهید و کار ساده ای مثال 
تا  تشویق می کند  را  آنها  متولدین  مارس  ماه  فال بینی  دهید.  انجام  را  باغبانی 
اصلی  انگیزه های  به عنوان  را  و مردم  بگیرند )طبیعت  یاد  را  هر چیز جدیدی 
مورد عالقه پیشنهاد می کنیم(. چه بخواهید با دست های خود ژاکتی ببافید، یا 
معجون گیاهی خانگی تهیه کنید یا فقط برای سفر به ماه برنامه ریزی کنید، تمام 
آنها شروع موفقی  بگوییم،  اگر دقیق تر  را دارید.  آنها  پیش نیازهای موفقیت در 
خواهند داشت. سفر رفت و برگشت به ماه در مارس ممکن است بیش از حد 

جسورانه باشد، اما خواستن، توانستن است.
شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

مراقب فراموشکاری باشید. متولدین شهریور در ماه مارس ممکن است جای کلید، 
کیف پول و حتی این حقیقت را که خانواده و تحصیالت خوبی دارند را فراموش 
کنند. طالع بینی معتقد است که آنها ممکن است به راحتی انرِژی خود را مجدداً 
به دست بیاورند. آنها به جامعه وسیع تر، ابتکارات و چیزهای عجیب و غریب )و 
گاها حتی تحریکات جنسی( جذب خواهند شد. ماه مارس ماه پیش بینی های 
جسورانه برای همه افراد متولد شهریور است؛ چالشی بزرگ به ویژه در زمینه 
منطقه البروج  محافظه کارانه  نشانه  ماه شهریور  اگر چه  باشد.  مسافرت  و  عشق 
است، ولی خود را محدود نکنید. در ماه سوم سال 20۱۹، مالقات های مهم و 
به مدت طوالنی  را  که شما  داشت  را خواهید  تجربیات شخصیت ساز جدیدی 

تحت تاثیر قرار می دهد.
مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

طالع بینی می گوید همان گونه که کامپیوترها به روزرسانی و ارتقایابی مخصوص 
مارس  ماه  در  را  روانی خود  باید سیستم  هم  مهر  ماه  متولدین  دارند،  را  خود 
صد  در  صد  هستید،  فرزند  صاحب  اگر  کنند.  مجدد(  )راه اندازی  ری استارت 
مطمئن باشید که آنها باعث تحمیل بار سنگین مشابهی خواهند شد، انگار که 
کیسه های سنگین سیمان را به جایی در ساختمانی حمل می کنید. به عبارت 
وین  قهوه  و  زاخر  کیک  خوردن  با  آرامش  کسب  دنبال  به  اوقات  اغلب  دیگر 
افراد  نباشید، بلکه برای آزمون کامل صبر و بردباری آماده شوید. نزدیک ترین 
)فرزندان و بستگان( به جای حل مشکالت، سلول های مغزی شما را بیش از حد 
داغ خواهند کرد.  این مسایل ممکن است دشوار باشد، اما در پایان ماه متوجه 
خواهید شد که نسبت به اول ماه به طور شگفت انگیزی قوی تر و انعطاف پذیرتر 

شده اید.
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

مسحور  را  شما  فانتزی ها  یا  افکار  از  جریانی  نگذارید  آبان،  ماه  متولدین  شما 
کند. طبق طالع بینی، عشق یا احساسات غریزی می تواند تصمیم گیری شما را 
بیخود  از خود  آدم  "حال حاضر"  اینکه در فضای  البته  قرار دهد.  تحت الشعاع 
شود، اغلب تجربه فوق العاده ای است. متولدین ماه آبان دوست دارند در هر لحظه 
صادقانه عمل کنند. اما باید از تصمیمات شتابزده )از شهودی گرفته تا غریزی( 
که منجر به پشیمانی می شود به ویژه در مورد آینده دور، پس اندازهای بلندمدت 
یا سایر فعالیت هایی که تاثیر دایمی بر دیگران دارد اجتناب کنند. مارس 20۱۹ 
از قبل  را عمیق تر  احساسات خود  اجازه می دهد  به شما  زیرا  فوق العاده است، 
تجربه کنید. درهای جهان به روی شما باز است. فقط مراقب باشید و زندگی 

معمولی روی سیاره زمین را فراموش نکنید.



آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
که  باشید  داشته  خاطر  به  باید  ماه  این  متولدین  است.  کلیدی  امری  مناسب،  اندازه 
پوشیدن لباسی زینتی برای قصه پریان، خوب است اما شما به لباسی نیاز دارید که دقیقاً 
مناسب شخصیتتان باشد. زیرا طبق طالع بینی، لباس ها، چهره، عطر و ظاهر کلی شما 
اینکه ساکت  با  وقتی که متولد آذر ماه  نمایان خواهد شد. مخصوصاً  از همیشه  مهم تر 
است ولی می خواهد از احساس خود به دیگران بگوید لباس مانند وسیله ارتباطی پنهان 
عمل می کند. در ماه مارس رنگ نیز می تواند خلق و خوی آنها را که به طور نسبی تغییر 
می کند نشان دهد. با این حال، حساسیت شما به سایه های ظریف و ترکیب آنها چشمگیر 
خواهد بود. بنابراین، افراد حساس، عاطفی و یا عاشق، متولدین این ماه را تحت نظارت 

خواهند گرفت.
دی )22 دسامبر- 19 ژانویه(

تشویق  انتقامجویی  ترک  و  گذشت  به  را  ماه  دی  متولدین  طالع بینی، 
آن  روی  خراشی  ماشینتان،  پارک کردن  هنگام  در  کسی  اگر  می کند. 
به  تنها  البته  زد؛  گردن  بالفاصله  می توان  را  تبهکاری  چنین  بیاندازد 
شرطی که تنها قاضی آنجا شما باشید. اما مطمئن باشید با این کار، جهان 
بهتر نخواهد شد. به همین ترتیب، نه دوست طعنه زن و نه مادر زن یا مادر 
شوهر پرزور نمی تواند کل ماه مارس را با ابرهای تیره بپوشاند، ارزشش 
را ندارد. طالع بینی می گوید: در هر جای ممکن دیگران را ببخشید و در 
آغوش بگیرید. برای گذراندن وقت آزادتان، قدم زدن در امتداد دریاچه که 
با آواز پرندگان همراه است، قطعا از بحث در مورد سیاست یا گیرکردن در 
بین جمعیت هجوم کننده به تخفیف های بهاری مراکز خرید بهتر است. 
در عوض، طبیعت به متولدین ماه دی دلگرمی می دهد و با چهره ای شاد 

از آنها استقبال می کند.

بهمن )20 ژانویه - 18 فوریه(
فاقد شجاعت  باشید. شما در ماه سوم سال 20۱۹ مسلماً  تایری پنچر  مراقب 
حتی  که  باشید  آماده  و  کنید  پیش بینی  را  شانس  بی ثباتی  اما  بود.  نخواهید 
تکنولوژی مدرن ممکن است شما را در لحظه ای که اصاًل انتظارش را نداشتید 
ناامید کند. آیا قرار مالقات دارید؟ طالع بینی به شدت تشویق می کند تا از قبل 
برنامه ریزی کنید که حتی اگر جاده ها پرترافیک شود، هوا دیوانه وار بد شود، 
یا به مشکل گوارشی شدید مبتال شوید باز هم به موقع به قرارتان برسید. چون 
عذرخواهی کمکی نخواهد کرد. درباره عشق باید بگوییم با توجه به طالع بینی، 
متولد ماه بهمن از نظر احساسی خسته خواهد شد. ترساندن حیوانات وحشی یا 
درآوردن دندان های اسب آبی می تواند بسیار ساده تر از توافق درباره انتخاب فیلم 
باشد، چه برسد به تصمیم گیری درباره انتخاب بهترین رنگ اتاق نشیمن جدید.

اسفند )19 فوریه - 20 مارس(
آنها  با  که  را  خطاهایی  از  تعدادی  مارس،  ماه  طالع بینی  ماه،  اسفند  متولدین 
نخواهند  خوشایند  جا  همه  در  آن خطاها  می کند،  پیش بینی  می شوید،  روبرو 
بود. به هر حال، ماه سوم سال 20۱۹، ماه رشد است، بنابراین اطمینان حاصل 
کنید که گام به گام و به آرامی به هدف خود می رسید. فقط گاهی ممکن است 
متولدین این ماه در موج عظیم موتور جستجوی اینترنتی گم شوند یا حتی با 
کمک مسیریابی GPS، مقصد خود را گم کنند. اما چراغ سبزی در دورنمای 
شغلی و حرفه ای متولدین این ماه دیده می شود. درباره موضوع عشق هم باید 
بگوییم موجودات دوست داشتنی، احساسات خالص شما را که مانند دریاچه زالل 
چسبیده به کوه، خورشید و آسمان را منعکس می کند تشخیص خواهند داد. با 
توجه به طالع بینی، متولد ماه اسفند، چیزی ایده آل برای اغواکردن یا شیطنت 

خواهد بود ... )و در موارد استثنایی، حتی بیشتر(.



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

مهدیه سلیمی
حسابداریدر امور مالیاتی و متخصص 

MAHDIEH SALIMI

MSIMPOT@GMAIL.COM

514-886-7471

514-226-4490  
514-577-3633

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

Joy Land

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

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

 مهد کودك

محل تبلیغ شما
ماهیانه 10 دالر
514.996.1620
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سه تار از: 2۸0 $
تنبور از: 2۸0 $
سنتور: ۶۸0 $

سنتور دو مهر ساالری: ۱۱00 $
دف طلقی: ۹5 $

دف پوستی طرح دار: ۱30 $
نی: ۶5 $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها ۴/۴: ۱۸۹.۹۹ $
گیتار یاماها 3/۴: ۱5۹.۹۹ $
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