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

آموز

موسیقی باروک )۱۶۰۰-۱۷۵۰(
گرچه واژه باروک معانی گوناگونی همچون نامأنوس، پرزرق 
و برق و بسیار پرتزیین داشته است، اما تاریخ نویسان امروزی 
آن را فقط برای اشاره به سبکی ویژه در هنر به کار می برند. 
توصیفی ساده انگارانه اما کارآمد از سبک باروک آن است 
که هنر باروک، چارچوب اثر بوم، سنگ یا صدا را از حرکت 
باروک  معماران  و  پیکره سازان  نقاشان،  می کند.  انباشته 
صحنه  مانند  محض،  توهمی  به  بخشیدن  شکل  خواستار 
نمایش، بودند. هنرمندانی چون برنینی، روبنس و رمبرانت 
رنگ،  کاربرد  قلمرو  گسترش  برای  را  خود  کار  خام  مواد 
در  آنها  به کار گرفتند.  تصویری  ژرفای  و  طرح، جزءنمایی 
ساختاریافته  سراسر  جهان هایی  آفرینش  پی  در  آثارشان 

بودند. 
چنین سبکی یکسره باب طبع اشرافیت بود که خود نیز به 
ساختارهایی کامل و یک پارچه می اندیشید. برای مثال، کاخ 
ورسای، مقر دربار لویی چهاردهم در فرانسه، آمیزه ای بسیار 
شکوهمند از نقاشی، پیکره سازی و معماری باروک و نماد 

ثروت و قدرت سلطنتی بود.
کیفیت  که  کلیسا  نیازهای  سبب  به  باروک،  سبک 
هیجان انگیز و نمایشی هنر را برای جذاب تر ساختن آداب 
متوسط  طبقه  گرفت.  شکل  نیز  می گرفت،  به کار  نمایش 
برای  تأثیر گذاشت.  باروک  و گسترش سبک  رشد  بر  نیز 
نمونه در هلند، بازرگانان ثروتمند و نیز پزشکان، پرده هایی 
واقع گرایانه از چشم اندازها و صحنه های روزمره را به نقاشان 

سفارش می دادند. 
علمی  گرفتن کشف های  نظر  در  با  باروک،  بررسی سبک 
گالیله  دستاوردهای  است.  ثمربخش  نیز  هفدهم  سده 
)16۴۲-1۵6۴( و نیوتن )1۷۲۷-16۴۲( نمایانگر گرایشی 
و  ریاضیات  یگانگی  بر  مبتنی  گرایشی  بود،  علم  به  نو 
متحرک  اجسام  بر  حاکم  ریاضی  قوانین  دو  این  تجربه؛ 
و  نو  اختراع های  راه گشای  کشف ها  این  کردند.  کشف  را 
و  استخراج معادن، دریانوردی  تدریجی پزشکی،  پیشرفت 
صنعت در دوره باروک شد. هنر باروک آمیزه خردگرایی و 

نفس پرستی، آمیزه  ای از ماده گرایی و معنویت است. 
سبک باروک در موسیقی، در دوره ای میان سال های 16۰۰ 
و  هندل  فردریش  گئورک  شد.  شکوفا  میالدی   1۷۵۰ تا 
باروک  آهنگ ساز سترگ سبک  دو  باخ،  سباستین  یوهان 
بودند.  مرگ باخ در 1۷۵۰، نشانگر پایان این دوره است. 
دیگر استادان موسیقی باروک، کلودیو مونته وردی، هنری 

به دست  بیستم  سده  تا  ریوالدی،  آنتونیو  و  کورلی  آرکانجلو  پورسل، 
فراموشی سپرده شده بودند. اما پیدایش تکنیک ضبط طوالنی بر صفحه 
)LP( در اواخر دهه 19۴۰، محرک “احیای باروک” شد که توانست این 

هنرمندان فراموش شده را به دوستداران موسیقی بشناساند. 
دوره باروک به سه دوره فرعی تقسیم پذیر است: باروک آغازین )16۴۰-
16۰۰(، باروک میانی )16۸۰-16۴۰( و باروک پایانی )16۸۰-1۷۵۰(. 
گرچه امروزه آثار دوره پایانی باروک معروف ترین آثار این سبک هستند، 
اما مرحله آغازین باروک یکی از انقالبی ترین دوران های تاریخ موسیقی 
بوده است. در این دوره بود که مونته وردی )16۴3-1۵6۷( کوشید تا 
سودا و تضاد دراماتیک بی سابقه ای را در آثارش بیافریند. آثار موسیقی 
به ویژه در ایتالیا بر مبنای متن هایی بسیار پرشور و احساس ساخته می شد 
و حال و هوای چنین متنی بر موسیقی حاکم بود. با چنین تأکیدی بر 
کیفیت نمایشی و کالم، شگفت آور نیست که آهنگ سازان ایتالیایی دوره 
آواز  با  ارکستر  همراه  که  نمایشی  آوردند،  پدید  را  اپرا  باروک  آغازین 
خوانده می شد. سرمشق خط های ملودیک این آهنگ سازان، ریتم و افت 

و خیز گفتار بود. 
جایگاه موسیقی در جامعه باروک

پیش از 1۸۰۰ میالدی، آثار موسیقی اغلب بنا به سفارش و بیشتر برای 
کلیساها و دربارهای اشرافی ساخته می شدند. )چنین دربارهایی فراوان 
بودند. برای مثال آلمان به حدود 3۰۰ حاکم نشین تقسیم شده بود که 
هرکدام حکومتی ویژه خود داشت.( تاالرهای اپرا و شهرها نیز نیازی دائم 
به موسیقی داشتند. در همه حال، موسیقی نو خواستار داشت: شنوندگان 

برای شنیدن آثاری به سبک “منسوخ” رغبتی نشان نمی دادند. 
مردم  بیشتر  زمانی که  در  بود.  پرقدرت  و  ثروتمند  بسیار  حاکم  طبقه 
به سختی توان گذران زندگی داشتند، حاکمان اروپایی خود را غرق تجمل 
ساخته بودند. هر حکمران با برپایی قصرهای پرزرق و برق و ضیافت های 
پرشکوه درباری، عظمت خود را به نمایش می گذاشت. سرگرمی به واقع 
الزم بود. اغلب درباریان درواقع بیکار بودند و می کوشیدند تا حد ممکن 

از مالل و دلتنگی درآیند. 
یک  ارکستر،  یک  بارگاه  در  بود.  تنوع  و  سرگرمی  اصلی  مایه  موسیقی 
اپرا را در استخدام خود  گروه همسرا ویژه مراسم مذهبی و آوازخوانان 
بستگی  آن  اعتبار  و  ثروت  میزان  به  دربار  موسیقی دانان  شمار  داشت. 
بود  آلمانی  کوچک  دربار  یک  ارکستر  سرپرست   1۷1۷ در  باخ  داشت. 
که حدود هجده نوازنده داشت؛ اما یک دربار بزرگ می توانست تا بیش 
روز  اپرای آن  آوازخوانان  عالی ترین  را که  آوازخوان  و  نوازنده  از هشتاد 
اجرای  بر  موسیقی  سرپرست  باشد.  داشته  خدمت  در  می شد  شامل  را 
آثاری  می ساخت؛  را  نظر  مورد  آثار  بیشتِر  و  می کرد  نظارت  موسیقی 
شامل اپرا، موسیقی کلیسایی، موسیقی متناسب با ضیافت ها و قطعه هایی 
انضباط  مسئول  پرمشغله،  موسیقی دان  این  دربار.  کنسرت های  برای 
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بود.  نیز  موسیقی  کتابخانه  و  سازها  از  نگهداری  و  دیگر   موسیقی دانان 
شغل سرپرستی موسیقی، محاسن و معایب ویژه خود را داشت. دستمزد 
اجرا  به  بود و هرچه آهنگ ساز می نوشت  باال و قدر و منزلتش واال  آن 
درمی آمد. اما آهنگ ساز با هر شأن و مقام در نهایت مستخدمی بلندمرتبه 
از  را  خود  یا  سفر  خود  حامی  بی اجازه  نمی توانست  که  می شد  شمرده 
قید خدمت او آزاد کند. موسیقی دانان نیز مانند دیگر افراد جامعه دوره 

باروک، می باید رضایت و نظر مساعد اشراف را جلب می کردند. 
 در پرتو این نگرش است که معنای پیشکش هایی مانند آن چه باخ هنگام 
اشراف زاده  یک  به  خطاب  براندبورگ  کنسرواتوارهای  مجموعه  اهدای 
دارم  استدعا  عاجزانه  عالی جناب  »از  می شود:  درک  قابل  نوشته است، 
عالی  ذوق  و سخت گیرِی  دقت  با  را  آثار  این  عیب های  و  کاستی ها  که 
آگاهند،  ایشان  در  آن  وجود  از  همه  که  موسیقی  در  خود  لطیف  و 
احترام عمیق  از  نشانه ای  آن  را  نظر لطف خود،  با  بلکه  نکنند،  قضاوت 
و خاکسارانه ترین مراتب فرمانبرداری بدانند که کوشیده ام به ایشان ابراز 
حامیان  با  دوستانه  رابطه ای  موسیقی دانان  نیز  گاه  این همه،  با  دارم.« 
که  است  اینگونه  از  نمونه ای  کورلی  آرکانجلو  می کردند؛  برقرار  خود 
بود.  آورده  به دست  قصر  در  خصوصی  اقامتگاهی  دوستی،  این   به سبب 
کبیر  فردریک  بودند.  شایسته  موسیقی دانانی  خود  حکمرانان،  از  برخی 
که  مقتدر  فرماندهی  فقط  نه  هجدهم،  سده  میانه  در  پروس  پادشاه 
فلوت نواز و آهنگ سازی توانا نیز بود. او در کنسرت های درباری شبانه اش، 
آثار خود و شماری از صدها قطعه ای را که توسط معلم فلوتش یوهان 
کوانتس تدارک می دید، می نواخت. )کوانتس، “برخوردار از امتیاِز” ادای 

“براوو!” پس از اجرای موسیقی توسط پادشاه بود.(
بسیاری  بود.  پرشکوه  اغلب  آن  موسیقی  و  موسیقی  نیازمند  نیز  کلیسا 
برای  همسرایان،  گروه  و  ارگ  کنار  در  باروک  دوره  کلیساهای  از 
تنها  کلیسا  درواقع،  داشتند.  نیاز  ارکستری  خود  مراسم  همراهی 
می شنیدند.  را  جدی  موسیقی  عامی  شهروندان  اغلب  که  بود  مکانی 
دعوت  قصر  به  به ندرت  عامه  و  بود  انگشت شمار  همگانی  کنسرت های 
موسیقی  سرپرست  مانند  نیز  کلیسا  موسیقی  سرپرست  می شدند. 
همچنین  و  می پرداخت  تازه  آثاری  آفرینش  به  همواره  می باید  دربار، 
عالی  موسیقی  بود.  کلیسا  مدرسه  در  آوازخوانان  پرورش  عهده دار 
شهرهایی  داشت،  شهرها  اعتبار  و  حیثیت  در  به سزا  سهمی  کلیسایی 
داشتند.  رقابت  یکدیگر  با  موسیقی دانان  بهترین  جذب  سر  بر   که 
موسیقی دانان کلیسایی نسبت به موسیقی دانان درباری دستمزدی کمتر 
راه  از  موسیقی دانان  این  ناچیز  دسترنج  داشتند.  پایین تر  مرتبه ای  و 
تقسیم هیزم و حبوبات میان آنها و نیز اجرتی که گاه در مراسم ازدواج یا 
سوگواری دریافت می کردند، جبران می شد. این موسیقی دانان به هنگام 
مساعد بودن وضع سالمت عامه، یعنی هنگامی که سوگواری کمتر از حد 
معمول بود، دچار تنگنای مالی می شدند؛ وضعیتی که باخ یک بار از آن 

گالیه کرده بود. 
شهرهای بزرگ، موسیقی دانان را به منظور اجرای موسیقی در مناسبت های 
گوناگون نوازندگی در کلیسا، در مراسم نیایش گروهی خارج از کلیسا، در 
مراسم بازدید رجال از شهر و مراسم پایان تحصیل در دانشگاه، استخدام 
انجمن های  در  آماتورها  با  همراه  اغلب  موسیقی دانان،  این  می کردند. 
خانه های  در  و  می پرداختند  اجرا  به  دانشگاهی  مجمع های  و  موسیقی 

شخصی، قهوه  خانه ها و میخانه ها گرد هم می آمدند. 
برخی از موسیقی دانان دوره باروک، با نوشتن اپرا برای تاالرهای تجاری 

اپرا، که بیشتر در ایتالیا بودند، به کسب درآمد می پرداختند. از 16۸۰ 
تا 1۷۰۰، در ونیز که شهری بود با 1۲۵۰۰۰ تن جمعیت، شش انجمن 
لندن  در   ،1۷19 سال  به  هندل،  می کردند.  فعالیت  همزمان  اپرایی 
سرپرست یک انجمن تجاری اپرا شد. این انجمن که از پشتیبانی اشراف 
انگلیسی برخوردار بود، شرکتی بود که ارزش سهام آن در بورس سهام 
هندل   ،1۷۲۸ در  شرکت  این  ورشکستگی  هنگام  می شد.  اعالم  لندن 
رهبر،  و  پرداخت  اپرا  خلق  به  آن  برای  داد،  تشکیل  را  خود  انجمن 
گرداننده و مدیر اپرا شد. هندل با عهده داری تمام این مسئولیت ها، به 

یکی از نخستین موسیقی دانان بزرگ “مستقل و آزاد” بدل شد. 
چگونه یک فرد در دوره باروک موسیقی دان می شد؟ این هنر، اغلب از 
پدر به پسر انتقال می یافت؛ بسیاری از آهنگ سازان پیشرو، باخ، ویوالدی، 
پورسل، کوپرن و رامو، پدرانی موسیقی دان داشتند. گاه نیز پسران نزد 
زندگی  او  خانه  در  و  می شدند  گذاشته  شاگردی  به  شهر  موسیقی دان 
رونوشت برداری  مانند  متفرقه  کارهایی  تعلیم،  به ازای  پسران  می کردند. 
از موسیقی را انجام می دادند. بسیاری از آهنگ سازان باروک نیزآموختن 
آغاز کردند و موسیقی  آوازخوانان گروه همسرایان  را در مقام  موسیقی 
با  موسیقی  مدارس  ایتالیا،  در  آموختند.  همسرایان  گروه  مدرسه  در  را 

یتیم خانه ها در ارتباط بودند. 
واژه کنسرواتوار از واژه ای ایتالیایی به معنای یتیم خانه گرفته شده است. 
تعلیم  پسر(  و  )دختر  فقیر  و  سرراهی  یتیم،  کودکان  مکان ها،  این  در 
اپرا و نوازندگان  موسیقی می دیدند و برخی به محبوب ترین آوازخوانان 
برای  ویوالدی  همچون  برجسته ای  آهنگ سازان  می شدند.  بدل  اروپا 
تدریس و اداره کنسرت های این مدارس به کار گمارده می شدند. ارکستر 
زنان در ونیز که ویوالدی سرپرست آن بود، یکی از عالی ترین گروه های  
همنواز در ایتالیا شمرده می شد. در این دوره، زنان مجاز به سرپرستی 
گروه های موسیقی یا نواختن در ارکستر دربار یا اپرا نبودند. با این همه، 
شماری از زنان، از آن میان فرانچسکا کاچینی، باربارا استروتسی و الیزابت 

کلود ژاکه دوال گوئر، توانستند آهنگ سازانی در خور توجه شوند. 
دشوار  آزمونی  می باید  اغلب  شغل،  آوردن  به دست  برای  آهنگ سازان 
ارائه  را  خود  آثار  و  می پرداختند  موسیقی  اجرای  به  می گذراندند،  را 
توانایی های  با  ارتباطی  که  بود  کار  در  شرط هایی  نیز  گاه  می کردند. 
الزم برای پیشه موسیقی نداشت. گاه از متقاضی انتظار می رفت که در 
پرداخت خراج به خزانه شهر، مشارکتی داوطلبانه داشته باشد یا حتی 
هندل،  و  باخ  دهد.  تن  بازنشسته  موسیقی دان  یک  دختر  با  ازدواج  به 
پذیرای چنین شغل هایی نشدند زیرا یکی از شرط های آن، ازدواج با دختر 
ایتالیایی  موسیقی دانان  اروپایی،  دربارهای  بیشتر  در  بود.  شهر  ارگ نواز 
موسیقی دانان  برابر  دو  دستمزدی  اغلب  و  بودند   بهترین شغل ها  دارای 
بومی داشتند. آهنگ سازان، جزء الزم جامعه باروک بودند و برای دربارها، 
کلیساها، شهرها و تاالرهای تجاری اپرا کار می کردند. آنها گرچه آثارشان 
را به فراخور مناسبت ها و سفارش هایی ویژه آفریده اند، اما این آثار چنان 
کنونی  در کنسرت های  آنها  از  بسیاری  اجرای  که  دارند  واالیی  کیفیت 

متداول شده است. 

ادامه دارد ...

درک و دریافت موسیقی نوشته راجر کیمی ین
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اولین عکس های تاریخ 

سامه گل زاده

تعریف  میالدی،   19 قرن  اوایل  در  عکاسی  واژه  اینکه  با 
از  میالد  از  پیش   ۴ قرن  از  یونانی  ریاضی دانان  اما  شد 
تاریخ  این  وجود  با  می بردند.  بهره  پین هول  دوربین های 
اولین  است.  بسیاری  اولین های  دارای  عکاسی  طوالنی، 
گرفته  که  عکسی  اولین  شامل  عکاسی  تاریخ  عکس های 

شده تا اولین عکسی که در اینستاگرام آپلود شده است.
فرایند داگرئوتایپ  از  عکس ها  ثبت  برای  گذشته  در 
)daguerreotype( که توسط لوئی داگر اختراع شده 
بود استفاده می کردند. اما تغییرات و پیشرفت های تکنیکی 
عکاسان  برای  بی شماری  فرصت های  امروزه  عکاسی،  در 
به وجود آورده است. با هم نگاهی به اولین عکس های تاریخ 

بیاندازیم.
1. اولین عکس تاریخ

این عکس را می توانیم اولین عکس تاریخ بنامیم یا حداقل 
قدیمی ترین عکسی که توانسته دوام بیاورد. ژوزف نیسه فور 
نیپس آن را در سال 1۸۲6 یا 1۸۲۷ با استفاده از تکنیکی 

که هلیوگرافی نامیده می شود، ثبت کرد.
این عکس هم اکنون در کلکسیون دائمی دانشگاه تگزاس-

آستین نگه داری می شود.

2. اولین سلفی تاریخ
گفته می شود که این عکس رابرت کورنلیوس که در سال 

1۸39 ثبت شد، اولین سلفی تاریخ است. این عکس در فیالدفیا گرفته 
دوربین  مقابل  دقیقه  یک  از  بیشتر  کمی  رابرت  آن  ثبت  برای  و  شده 

نشسته بود.

3. قدیمی ترین عکس نیویورک

در سال 1۸۴۸ این عکس داگرئوتایپ از نیویورک گرفته شد و در سال 
۲۰۰9 به قیمت 6۲،۵۰۰ دالر فروخته شد. متاسفانه این عکس نیویورک 

که نمایی از کلیسای یونیتارین است امروزه گم شده است.

http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/firstphotograph/
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/firstphotograph/
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/firstphotograph/


4. اولین عکس ماه

اولین عکس از ماه با تکنیک داگرئوتایپ در سال 1۸۴۰ توسط جان دبلیو 
دراپر، از پشت بام رصدخانه دانشگاه نیویورک گرفته شده است.

۵. اولین عکس با حضور مردم

عنوان  که  را  عکس  این   – داگرئوتایپ  سبک  –مخترع  داگر  لویی 
قدیمی ترین عکس پاریس نیز شناخته می شود در سال 1۸39 ثبت کرد. 
او برای این عکس 1۰ دقیقه زمان صرف کرد و تصویر دو انسانی که در 
طوالنی  زمان  همین  دلیل  به  می شوند  دیده  عکس  چپ  سمت  گوشه 

کمی تار شده است.

۶. اولین عکس از جنگ
کارول پاپ د زاتمری )Carol Popp de Szathmari( اولین عکاس 
جنگی شناخته شده است که صدها عکس از جنگ گریمه ثبت کرده است. 
اما این عکس که در سال 1۸۷۰ گرفته شده به عنوان اولین عکس از یک 

مبارزه واقعی به شمار می رود. این عکس، خطوط پیشتاز قبایل پروس را 
نشان می دهد.

۷. اولین عکس از یک رئیس جمهور

رئیس  اولین  و  آمریکا  جمهور  رئیس  ششمین  آدامز  کوئینسی  جان 
جمهوری است که از او عکسی ثبت شده است. البته زمانی که این عکس 
گرفته شد او در منزلش در ماساچوست در سال 1۸۴3 به سر می برد؛ 1۴ 

سال پس از دوران ریاست جمهوری اش.

8. قدیمی ترین عکس از خورشید
از ماه گرفته شده بود، در سال  از اولین عکسی که  تنها پنج سال بعد 
1۸۴۵ فیزیکدانان فرانسوی لویی فیزو )Louis Fizeau( و لئون فوکال 

)Leon Foucault( اولین عکس از خورشید را ثبت کردند.



۹. اولین عکس از یک گردباد

در ۲9 آپریل 1۸۸۴، گردبادی به آهستگی به سمت آندرسون کانتی در 
حرکت بود و به یک عکاس آماتور فرصت داد تا آن را ثبت کند.

1۰. قدیمی ترین عکس هوایی

دارند  قرار  بسیاری  افراد  دسترس  در  پهپادها  روزها  این 
شد  گرفته  عکس  این  که  زمانی   –  1۸6۰ سال  در  اما 
می شد. محسوب  پیش رونده  گام  یک  هوایی  عکاسی   – 

پایی   ۲۰۰۰ اتفاع  از  بوستون  شهر  می شود  دیده  عکس  این  در  آنچه 
است و عکاس  های آن جیمز والس بلک )James Wallace Black( و 

ساموئل آرکر کینگ بودند.

11. اولین عکس زمین که از ماه گرفته شده

در ۲3 آگوست 1966 یک مدارگرد ماه این عکس را از زمین ثبت کرد.

12. قدیمی ترین عکس رنگی
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اولین عکس  که  است  معروف، کسی  فیزیکدان  ماکسول،  کلرک  جیمز 
رنگ   3 روش  یک  ماکسول   ،1۸۵۵ سال  در  کرده است.  ثبت  را  رنگی 
ابداع کرد که به کمک آن توانست از یک روبان رنگارنگ این عکس را 

ثبت کند.

13. اولین عکس رنگی از دنیای زیر آب

در سال 19۲6 یک عکاس نشنال جئوگرافی به نام چالرز مارتین و یک 
گیاه شناس به نام ویلیام لونگلی توانستند اولین عکس زیر آب رنگی را 

ثبت کنند. این ماهی hoghfish نام دارد و از تیره زمردماهیان است.
برای عکاسی زیر آب آنها از جعبه های ضد آب برای قرار گرفتن در اطراف 

دوربین استفده کردند.

14. اولین عکس دیجیتال

گرفته  می کنید  را  فکرش  شما  آنچه  از  زودتر  دیجیتال  عکس  اولین 

شده است. راسل کرش، در سال 19۵۷، حدود ۲۰ سال قبل 
از اولین دوربین دیجیتال کداک،  این عکس مربعی را ثبت 
فیلم  یک  از  دیجیتال  اسکن  یک  درواقع  عکس  این  کرد. 

عکس آنالوگ است.

1۵. اولین عکس اینستاگرام

اولین  اینستاگرام  شرکت  هم  موسس   ،۲۰1۰ جوالی   16
پست خود را در این اپلیکیشن آپلود کرد. برای این منظور 
که  استفاده شده است   Codename نام به  دیگری  اپ  از 

بعد از سه ماه به اینستاگرام تغییر نام داد.

https://1001boom.com/
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سلوکیان هک بودند؟
دولت های  از  شكست  تجربه 
رفتن  غارت  به  و  ایرانی  غیر 

یادگارهای مادی و فرهنگی
 

شروع کار سلوکیان 
در  اسکندر  مرگ  از  یازده سال پس  م  در سال 31۲ پ 
میان هرج و مرج ناشی از مرگ او، سلوکوس سردار یونانی 
توانست بابل را به زیر فرمان خود گیرد. سلوکوس سپس 
را  سلوکیان  پادشاهی  و  در آورد  تصرف  به  را  ماد  و  ایالم 
و  سوریه  م  پ   3۰1 سال  در  توانست  او  نمود.  تاسیس 
که  آنجا  از  کند.  فتح  را  صغیر  آسیا  از  زیادی  بخش های 
بیگانه  و  نداشت  قومی  پایگاه  ایران  در  سلوکی  دولت 
گوناگون  درگیری های  از  آکنده  دولتی  می شد،  محسوب 
ایجاد شهرهای جدید سیاست  با  این رو سلوکوس  از  بود. 
کوچ دادن یونانیان به ایران را پیش گرفت. اسکندر بیست 
و  سلوکوس  و  بود  کرده  تاسیس  آسیا  در  شهر  پنج  و 
آنتیوخوس نیز به کار او ادامه دادند. البته اینها را نمی توان 
شهر دانست و بهتر است از آنها به عنوان پایگاه های نظامی 
و پادگان یاد کرد. در سیستان، دشت ری، نهاوند، هرات و 
ایالم می توان پایگاه هایی اینچنین را پیدا کرد. یک نمونه 
دیگر شهر شوش است. شوش در طی کشورگشایی اسکندر 
و غارت سپاهیان یونانی تخریب شده بود. از دوره سلوکوس 
ویالهای  شوش  خرابه های  از  بخشی  در  مقدونیه ای ها 
بزرگی برای خود ساختند و در زمان آنتیوخوس اول آن را 
هزار  چندین  از  بی    اطالع  سلوکیان  نهادند.  نام  سلوکوس 
سال قدمت شهر شوش تا آن زمان و بی اعتنا به تاریخ این 
شهر، برای آن نام جدیدی انتخاب کردند و آن را با افتخار 
کوتاهی  زندگی  دوره  این شهرها  خواندند.  یونانی  شهری 
داشتند و در کمتر از دو قرن، با فرار سلوکیان به مقدونیه، 

همه این شهرها به نام و سنت قبلی خود بازگشتند. 
اوج قدرت خود ۷۲ حوزه حکومتی داشتند  سلوکیان در 
که هر چند تا از آنان یک ساتراپی را تشکیل می داد. ولی با 
گذشت زمان سلطه آنان در فالت ایران به ویژه در شرق آن 
رو به زوال گذاشت، زیرا تحرک های ضد بیگانه در گوشه و 
کنار فالت ایران دیده می شد. آنها در سال دویست و پنجاه 
پ م پارت و هرات را توسط اشکانیان از دست دادند. در 
سال ۲۴۷پ م سوریه و سپس ماد و پارس ایالم و بابل را 
نیز از دست دادند. سرانجام در16۴پ م سلسله سلوکی به 

کلی منقرض شد.

جای  بر  نیز  سلوکی  شاهان  از  یادگاری  چندین 
مانده است

اثر بر جای مانده از سلوکیان یکی از معدود یادگارهای آنها در ایران است 
و برای برخی تاریخ نگاران غربی بسیار خوشحال کننده است و آن را یکی از 
اثرهای زیبای ایران می دانند زیرا ردپایی هر چند کوچک از اسکندر دارد. 
ظاهرا این نقطه از زمان داریوش اول به بعد یکی از حساس ترین نقاط 
ایران بوده که هر شاهنشاهی در آن نقشی آفریده است و تا بر آمدن اعراب 
ادامه داشته است. شاهان ایرانی در اینجا تصویر خود را حک کرده اند و 
شاه سلوکی فقط تصویری از یک نیمه خدا را به نام هرکول کنده کاری 
کرده است و دلیل آن شاید این باشد که سلوکیان در میان مردم ایران 
محبوبیتی نداشته اند و شاه به چنان توانایی نرسیده بود که تصویر خود را 
جلوی چشم مردم علم کند و به اجبار تصویر خدای غریبه خود را حکاکی 
کرده است. شاید مردم به معبدی که او احتماال برای آن خدا ساخته بود 
رفت و آمد می کردند. البته الزم به یادآوری است که سلوکیان چند سال 
پس از این کنده کاری تسلط بر ماد را از دست دادند و اشکانیان به روی 

کار آمدند.
پارینه سنگی محل سکونت  دوران  از  بیستون  تاریخی  غارهای محوطه 
انسان بوده است و با توجه به خاصیت طبیعی منطقه که غارهای کوچک 
به دست آمده است.  آثار زندگی  از غارها  فراوان دارد، در برخی  بزرگ  و 
آفتاب  مر  و  تاریک  مر  غار مرخل، شکارچیان، مردور،  آنها  معروف ترین 

است.
نیم  و  متر  بلندی یک  به  اول صفحه ای  داریوش  برجسته  نقش  زیر  در 
اتاقک  به  و  می شود  جدا  آن  از  متر  هفت  طول  به  راهرویی  دارد.  قرار 
کوچکی می رسد که دو طرف آن شکاف کوه و انتهای آن را دیوار چینی 
مسدود کرده است. با توجه به سفال های به دست آمده و مقایسه آنها با 
سفال های گودین تپه و نوشیجان می توان حدس زد این محل نیایشگاهی 

مادی بوده است.
دیودورف نوشته که الکساندر بزرگ از بیستون دیدن کرده است.در سال 
1۴۸ قبل از میالد سلوکیان در بیستون مجسمه هرکول را تراشیده اند. 
او خوابیده است و از جامی در حال نوشیدن است. این مجسمه در حین 
ساخت راه آسفالته همدان کرمانشاه کشف شد که درآن هنگام فاقد سر 
شاهان  کردند.  پیدا  مجسمه  جلوی  بیستون  سراب  در  را  سرش  و  بود 
سلوکی در بین مردم از مشروعیت کافی برخوردار نبودند و این عاملی شد 
تا هیچکدام از این شاهان مجسمه خود را در برابر انظار عمومی نگذارد 
مجسمه  مانند  موجود  حجاری های  تنها  شود.  توهین  آن  به  که  مبادا 
هرکول بیستون نماهایی از خدایان است. البد که این خدایان نزد مردم 

احترام داشته اند.
پس از سلوکیان اشکانیان که حدود ۴۰۰ سال حکومت ایران را به دست 
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در  اشکانی  اثر  دو  البته  دارند.  نگاره ای  سنگ  بیستون  در  نیز  گرفتند 
بیستون بسیار صدمه دیده اند. در اثر سمت چپی از این دو اثر پارتی هنر 

هخامنشی کامال واضح است.

کتیبه های یونانی شوش
حکومت  دوره  در  شده اند  یافت  شوش  در  همگی  که  زیر  کتیبه های 
سلوکیان در شهر شوش در دو قرن پیش از میالد تا سده اول میالدی 
به خط یونانی حجاری شده اند. برخی از آنها کتیبه های سنگی و برخی 

قسمت هایی از پایه مجسمه یا سایر بناهای یادبود شهر بوده اند.
برده داری  مورد  در  باستان  ایران  در  موجود  مدرک  تنها  کتیبه ها  این 
هستند. برده داری در فرهنگ ایرانی رواج نداشته، تنها در زمان حکومت 

مقدونیه ای ها می توان آن را در مناطق تحت فرمان یونانیان ردیابی کرد.
شهر  نام  سلوکیان  هستند.  مذهبی  نامه های  وقف  کتیبه ها  این  اکثر 
شوش را سلوکیه گذاشته بودند. در کتیبه های زیر هر جا نامی از سلوکیه 
آمده است منظور آن شوش است. اردوان سوم در نامه خود به مردم این 
شهر آن را شوش خوانده است. همچنین نکته دیگر این کتیبه ها وجود دو 
ابتدای حکومت سلوکیان شروع می شود و  از  تقویم است که یکی  نوع 

دیگری از شروع حکومت اشکانیان.

این نامه از طرف اردوان سوم به رهبران و مردم شوش است. در این نامه 
که بر روی سنگ مرمر حجاری شده و در موزه لوور نگه داری می شود 
شهر به نام شوش خوانده شده است. پیش از این، سلوکیان شهر را سلوکیه 
نامیده بودند و تاریخ نگاران یونانی هم شهر شوش هزاران ساله را یکی 

نامه  از صدها شهری می دانستند که اسکندر ساخته است. 
اردوان به خواندن شهر به نام شوش تایید دارد. 

نکته جالب دیگر این نامه وجود دو نوع تقویم است. یکی از 
آنها تقویمی است که مورد تایید شاه است و دیگری تقویم 
می کردند.  استفاده  آن  از  سلوکیان  احتماال  که  است  قدیم 
اختالف حدود 6۵ سال بین دو تقویم اختالف زمانی از کار 
اساس  بر  تقویم  دو  هر  است.  اول  ارشک  و  اول  سلوکوس 
تاجگذاری شاه آن سلسله - سلوکوس یا ارشک- پایه ریزی 
شده است. اینکه اردوان سوم نامه را به دو تقویم نوشته است 
سلوکیان  قدیمی  تقویم  به  هنوز  شهر  مردم  می دهد  نشان 
به کار  را  تقویم  دو  آنها  فهم  برای  اردوان  و  داشتند  عادت 

برده است. 
در  یا  فکر می کند  آن طور که شاه  کتیبه درسال ۲6۸  این 

سال 333 تقویم قدیمی رسیده است.

معبد خورهه   

استان  در  محالت  توابع  از  خورهه  دشت  در  خورهه  معبد 
بر اساس بررسی های صورت گرفته،  مرکزی واقع شده است. 
منطقه خورهه از هزاره دوم پیش از میالد مسکونی بوده است 
از این معبد تنها دو ستون به ارتفاع شش متر با حجاری های 
زیبا در باالی آن باقی مانده است. به گفته باستان شناسان در 
این محل بنایی ییالقی برای اشراف سلوکی و معبدی اشکانی 
قرار داشته است. تا پیش از این فرض می شد ستون های بر 
جای مانده از معبد متعلق به دوره سلوکی بوده ولی اخیرا 
این نظریه رد شده است و معلوم شده این ستون ها متعلق به 
اشکانیان است و سلوکیان در این محل فقط کوشکی شاهی 
دلیل  همین  به  و  است  یونانی  ستون ها  معماری  داشته اند. 

باستان شناسان فکر می کردند این ستون ها سلوکی است.

شاهان سلوکی
سلکوس اول

در سال 31۲پ م بابل را فتح کرد و آنجا را پایتخت خود قرار 
داد. او پارس ها، مادها، بلخی ها، عرب ها، تپوری ها، سغدی ها، 
هیرکانی ها و رخجی ها را به زیر سلطه خود در آورد. سوریه 
ایرانی  دختر  اپما  با  او  کرد.  فتح  نیز  را  مدیترانه  کرانه  تا 
اهل هیرکانی ازدواج کرده بود تا ایرانیان از این بابت احساس 
او  دارد.  ایرانی  خون  سلوکوس  ولیعهد  که  کنند  رضایت 
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ایران می کرد به قصد سلطنت  از شاهی در فالت  که احساس خستگی 
مقدونیه حکومت را به پسرش سپرد و به سوی سرزمین خود رفت ولی 
رقیبان  به دست  مقدونیه  به  رسیدن  از  قبل  م  در سال ۲1۸پ  راه  در 

مقدونیایی خود کشته شد.
سلوکوس از سال 3۰۰پیش از میالد سکه ضرب کرده است. سکه های او 
فارس ضرب شده اند. سکه های سلوکوس ضرب شوش بسیار  بیشتر در 

کم به دست آمده اند. 

آنتیوخوس اول
با اجازه  او  او در زمان پدر اداره ساتراپی های شرقی را بر عهده داشت. 
پدرش با زن پدرش ازدواج کرد. از چگونگی حکومت او چیزی نمی دانیم. 
در سال ۲۸1پ م به شاهی رسید و بیست سال بعد در حال سرکوبی 

شورشی محلی کشته شد.

آنتیوخوس دوم
پسر آنتیوخوس اول به نام آنتیوخوس دوم با عنوان تئوس در سال ۲61پ 
م به شاهی می رسد. سلوکیان نتوانسته بودند آتروپاتن را فتح کنند و 
این باعث ضعف آنها می شد. و در این زمان قدرت آنها رو به زوال گذاشته 
بود. او با خاندانی از کاپادوکیه ازدواج کرد تاحمایت آنها را داشته باشد. 

سرانجام توسط یکی از همسرانش به نام الئودیکه مسموم و کشته شد.

سلوکوس دوم
در سال ۲۴6پ م که سلوکوس دوم به تخت نشست، آغاز قدرت گرفتن 
اشکانیان بود. او در فرمانروایی خود درگیر نبردهای مختلفی بود و سر 
انجام در سال ۲۲6پ م در حال اسب سواری دچار حادثه شد و جان 

سپرد.

سلوکوس سوم
او در سال اول حکومتش مسموم وکشته شد.

آنتیوخوس سوم
او درسال۲۲3 پ م پادشاه شد و به نام آنتیوخوس بزرگ مشهور است. 
او که در نوجوانی به شاهی رسیده بود به مرور توانست در شرق قدرت را 
به دست گیرد. او مولون را ساتراپ ماد نمود و آلکساندر را ساتراپ فارس. 
وی به سبب جوانی همه اختیارات حکومتش را به وزیرش سپرد. مولون 
به دشمنی پرداخت و شهر سلوکیه تا فرات را به زیر سلطه خود درآورد. 
آلکساندر  داد.  شکست  را  او  و  رفت  مولون  جنگ  به  خود  آنتیوخوس 

نیزخود به زندگی خود پایان داد. 
به آذربایجان  با حمله  ابتدا  او به سمت شرق آمد.  این موفقیت  از  پس 
به  م  پ  سال۲۰9  تا  درآورد.  خود  سلطه  زیر  به  را  آنجا  جنگ  بدون 
سرکوبی شورش های آسیای صغیر پرداخت. آنتیوخوس توانست به شهر 
صد دروازه برسد که ظاهرا پایتخت پارت بود. او اردوان را شکست داد و 
قرار شد از او خراج بگیرد ولی از قدرت اشکانیان کاسته نشد. اشکانیان 
ترتیب  این  به  نمی دادند،  هم  فرمان  به  سر  و  نمی دادند  جنگ  به  تن 

آنتیوخوس خسته شده بود و از جنگ با آنها دست کشید.

سلوکوس چهارم 18۷تا1۷۶پ م 

آنتیوخوس چهارم 1۷۶ تا 1۶4 پ م
این دو شاه درگیر غرب ایران شدند و با رومیان هم دست و پنجه نرم 

می کردند تا اینکه اشکانیان قدرت گرفتند و آنها را از ایران پس راندند.

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

آموز

چرا موسیقی یاد بگیرید؟
درب ها را به روی پتانسیل های کودک خود بگشایید.

به  کمک  برای  شگفت انگیز  ابزار  یک  موسیقی  یادگیری 
جذب  خالقانه   به طرزی  را  آنها  می باشد،  بچه ها  پیشرفت 
کرده و هوشمندانه به چالش می کشد و همین طور رابطه ای 
ما  می آورد.  به وجود  معلم ها  و  دانش آموزان  دیگر  با  قوی 
یادگیری  از طریق  می توانید  که شما  باور هستیم  این  بر 
را  خود  کودکان  استعدادهای  و  پتانسیل ها  موسیقی، 
شکوفا کنید. به دلیل همین باور است که سیستم یادگیری 
موسیقی و منابع مربوطه توسط رویال کنسرواتواری برای 
و  تحقیقات  مورد  در  شده است.  ایجاد  والدین  و  کودکان 

ارزش های بلندمدت یادگیری موسیقی بیشتر فرا بگیرید:

فواید یادگیری موسیقی
بر طبق تحقیقات اخیر علوم اعصاب، نشان داده شده است 
موسیقیدان  خلق  از  بیشتر  قطعا  موسیقی  یادگیری  که 
کمک می کند. اینکه چگونه این آموزش به کودکان کمک 

می نماید درحالی که مغز آنها در حال شکوفایی است.
راهی  یافته:  ساختار  موسیقی  آموزش 

به سوی موفقیت
می دانیم که تحصیل موسیقی می تواند تاثیرات مثبتی بر 
روی ذهن شما داشته باشد. در مورد فواید بیشماری که 

هنرجویان از این آموزش برخوردار خواهند گردید.
کوتاه  موسیقی-مرور  آموزش  فواید 

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

گردد و این منفعتی برای تمامی سنین است.
رویال  مدرک  اخذ  کوتاه  بررسی 

کنسرواتواری
بهترین برنامه آموزش و ارزیابی موسیقی در دنیا

)RCM( به مدت 13۰ سال، رویال کنسرواتواری موسیقی

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

مدرک رویال کنسرواتواری چیست؟
مدرک RCM یک برنامه متوالی جامع و مؤثر آموزش و ارزیابی موسیقی 
تا   1 سطوح  آن  از  پس  و  می شود  شروع  مقدماتی  سطح  از  که  است 
1۰ را دنبال می کند و با دیپلم وابسته به رویال کنسرواتواری موسیقی 
کنسرواتواری  رویال  مجوز  دارای  دیپلم  می رسد.  پایان  به   )ARCT(
موسیقی )LRCM( در حال حاضر برای پیانو در دسترس است. هنرجو 
در هر سطحی، با گذراندن امتحان عملی رویال کنسرواتواری موفق به 

دریافت مدرک می گردد. 
فواید اخذ مدرک رویال کنسرواتواری

کیفیت باال: 
و  دقیق  بین المللی،  شناخته شده  استاندارد  یک  کنسرواتواری  رویال 

جامعی از آموزش و ارزیابی موسیقی ارائه می دهد.
جامع و وسیع: 

اخذ مدرک  RCM شامل رپرتواری، مطالعه، آموزش نت خوانی، مهارت 

تقویت 
مهارت های 

یادگیری زبان

افزایش 
انعطاف پذیری 

احساسی

تقویت یکدلی 
و همدلی

تقویت تمرکز 
کردن بر فاصله 

توجه

افزایش اعتماد 
به  نفس
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شنوایی، تکنیک و تئوری برای رشته های مختلف موسیقی می باشد.
ساختار یافته: 

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

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

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

همین طور دانشگاه موسیقی می باشد. 
ارزیابی رسمی و معتبر: 

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

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

آنالین و دوره ها نیز قابل دسترس است.   
مناسب و راحت: 

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

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

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

موسیقی در ادامه زندگی خود به آن نیاز دارند.
مهارت شنوایی،  رپرتوری، همچنین مطالعه،  آموزشی شامل  برنامه  این 
موسیقی  روی  بر  کلی  به طور  و  می باشد  تکنیک  و  تئوری  خوانی،  نت 
کالسیک تمرکز دارد و البته فرصت هایی هم برای نواختن موسیقی جاز، 
 ،RCM موسیقی محلی و همین طور پاپ ارائه می دهد. آموزش کالسیک
قوی ترین بنیان و پایه را برای هنرجویان مهیا می کند تا از آن طریق سفر 

موسیقی خود را ادامه دهند. 
موسیقی  آموزش  اساسی  و  اجزای ضروری  تنها  نه  آموزشی  برنامه  این 

را تعلیم می دهد، همچنین باعث شور و اشتیاق هنرجویان 
در موسیقی می شود و بیان هنری آنها را تقویت می کند تا 

موفقیتشان را جشن بگیرند.
آیا می دانستید؟

سواد  پیشرفت  برای  آن  توانایی   به علت   RCM مدرک 
موسیقی با استاندارد باال، در بسیاری کشورهای دنیا به عنوان 

»استاندارد طالیی« شناخته شده است. 
هر ساله، بیش از 3۰۰۰۰ معلم، بیشتر از ۵۰۰۰۰۰ هنرجو 

را تشویق به آهنگسازی می کنند. 
توسعه  برای  ابزار  قدرتمندترین  به عنوان  برنامه  این 
شناخته  کودکان  خالقانه  و  اجتماعی  فکری،  توانایی های 

شده است. 
با تمرکز بر روی پرورش خالقیت و افزایش اعتماد به نفس، 
این برنامه به هنرجویان کمک می کند تا با سرعت، سطح و 

استعداد مخصوص به خود کار کنند و ادامه دهند.
کمک  آنها  به  و  می کند  تشویق  را  هنرجویان  برنامه  این 
آنها  به  رسیدن  برای  و  تعیین  را  خود  اهداف  تا  می کند 
حس  سطحی  هر  گذراندن  از  پس  و  کنند  برنامه ریزی 

موفقیت خود را داشته باشند. 

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

https://www.rcmusic.com/ ادامه دارد ...

https://www.rcmusic.com/find-a-teacher
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

صورت های فلکی )۳(
کمان  یا  قوس  فلکی  صورت 

 (Sagittarius)

ابتدایی ترین صور  از  یکی  شاید  بزرگ  فلکی  این صورت 
کماندار  عنوان  آن  به  یونانی ها  می شود.  محسوب  فلکی 
باالتنه  که  بز  نیمی  انسان،  نیمی  موجودی  بودند،  داده 
کردن  پیدا  شده است.  معرفی  اسب  تنه  پایین  و  انسان 
شکل نیم انسان، نیم اسب، در آسمان کار ساده ای نیست 
چای«  »قوری  آن  را  جدید،  نجوم  در  که  آنجا  از  ولی 
نامیده اند، لذا پیدا کردنش آسان شده است. قوس در مرکز 
کهکشان ما قرارگرفته و در نتیجه، راه شیری در این بخش 
درخشنده ترین حالت را دارد. زمان رسیدن به نصف النهار 

۲9 مرداد و مساحت آن ۸6۷ درجه مربع می باشد.
ستاره ها

 B9 طیف  دارای  جنوبی  کمان  به  نام  قوس  اپسیلون 
با  ستاره  این  ماست.  از  نوری  سال   ۸۵ فاصله  در   IVو 
قدر1٫9 درخشان ترین ستاره صورت فلکی قوس محسوب 

می گردد.
اجرام عمقی آسمان

در صورت فلکی قوس تعداد زیادی اجرام آسمانی از جمله 
1۵ جرم مسیه، و روشن ترین ابر آسمانی واقع در کهکشان 
کروی  خوشه  یک   M22 یافته است.  استقرار  شیری،  راه 
ستاره  دارای 1۲۰  بزرگ،  باز  یک خوشه   M۲3 ۵ .قدر
از قدر ۷ است. M8 یا سحابی مرداب، ابر وسیع زیبایی 
است که ستارگان جوانی را در فاصله 1۵۰۰۰ سال نوری 
 M20 است.   6 کلی  قدر  دارای  و  برگرفته  در  زمین  از 
سحابی 3 شاخه ای است که تعدادی ستاره های خیلی داغ 
 M17 .و جوان را در درون گاز و غبار خود جای داده است
یا سحابی امگا به فاصله 1۰۰۰۰ سال نوری از زمین دارای 

قدر ۷ است.
در افسانه

)کمان(  قوس  هم  باستان  بابل  در  حتی  افسانه ها ،  در 
دایره البروج  فلکی  صورت های  از  یکی  به عنوان  را 
نمایش  “کمانگیر”  شکل  به  صورت  این  می شناختند. 

“شیرون”  بزرگ  فلکی  صورت  این  در  باستان  یونانیان  می شد.  داده 
)Chiron( مرد دانشمند اسب پیکر و استاد بسیاری از قهرمانان بزرگ 
خود را می دیدند. مردان اسب پیکر که در واقع نیمی انسان و نیمی دیگر 
بیرحم  ظالم،  موجوداتی  یونانیان، جملگی  افسانه های  بنابر  بودند.  اسب 
را  او مردان جوانی  بود.  استثنا  تنها “شیرون” یک  بودند،  و خوشگذران 
قبیل  از  جنگی  فنون  انواع  و  می داد  تعلیم  می شدند،  قهرمان  بعدا  که 
فالخن اندازی ) قالب سنگ (، پرتاب نیزه و تیراندازی با کمان را به آنان 

می آموخت. در واقع “شیرون” مانند سایر خدایان فنا ناپذیر بود.
روزی هرکول تصادفی و غیر عمدی او را با نیزه ای زهرآلود سخت مجروح 
درد  را  شیرون  وجود  سراسر  که  بود،  بد  و  عمیق  چنان  جراحت  کرد. 
از درد و خاتمه دادن  برای رهایی  فراگرفت. مرد اسب پیکر  وحشتناکی 
باالخره  پوشید.  چشم  خود  فناناپذیری  موهبت  از  داوطلبانه  عذاب،  به 
خدای خدایان زئوس اجازه داد تا او بمیرد و او را به شکل صورت فلکی به 
آسمان انتقال داد. در آسمان حتی می توان دو صورت فلکی را که نماینده 
مردان اسب پیکرند، پیدا کرد. در آسمان جنوب، که برای اهالی نیمکره 
شمالی تقریبا به طور کامل نادیدنی است، صورت فلکی بزرگ قنطورس 
)centauri( که آن نیز با “شیرون” ارتباط داده می شود، قرار دارد. قوس 
برای یونانیان صورت فلکی شکار زمستانی نیز به  شمار می آمد. اغلب این 

صورت فلکی به  صورت مرد شکارچی نیز نمایش داده می شود.

(Scorpius) صورت فلکی عقرب یا کژدم

عقرب  فلکی  صورت  مانند  که  بیابید  می توانید  را  فلکی   صورت  کمتر 
نامش با مسمی باشد. این صورت فلکی در سرزمین های شمالی در پایین 
فلکی  صورت  میان  جنوبی  سرزمین های  در  اما  می شود،  دیده  آسمان 
میزان و قوس، عقربی به وضوح در آسمان دیده می شود. زمان رسیدن به 

نصف النهار ۲9 تیر و مساحت آن ۴9۷ درجه مربع می باشد.
این صورت فلکی کوچک چهره عقربی را تصویر می کند که با نیش خود، 
جبار، این صورت فلکی مشهور فصل زمستان را کشته است. این دو صورت 
فلکی در دو سمت مقابل هم در آسمان قرار گرفته اند. بنابراین تعجبی 
به   فلکی  از قدیمی ترین صورت های  فلکی عقرب یکی  ندارد که صورت 



شمار می آید که انسان از حدود ۵۰۰۰ سال قبل از میالد آن را با این نام 
شناخته است. هنگامی که این صورت فلکی در شرق طلوع می کند، صورت 

فلکی جبار، در غرب از نظرها ناپدید می شود.
ستاره ها

آلفای عقرب همان ستاره قلب العقرب بوده که معنای انگلیسی آن »رقیب 
رنگ  با  قیاس  در  ستاره  این  سرخ رنگی  رقابت،  این  علت  است.  مریخ« 
سیاره مریخ سرخ روست. این ستاره یک ابر غول بوده و حدود 6۰۰ برابر 
قطر خورشید با طیف M1 Ib و قدر 1٫۰ می درخشد. قلب العقرب دارای 
یک همدم آبی رنگ از قدر پنجم می باشد که طیف آن B3 و فاصله اش 

6۰۰ سال نوری است.
اجرام عمقی آسمان

عقرب شامل بیش از دو دوجین خوشه ستاره ای، با قدر ۷ و ۸ است که 
در دو طرف دم عقرب قرار گرفته اند. N7 )قدر سوم( و M6 )قدر چهارم(، 
هر دو از خوشه های باز درخشان هستند، در حالی که M4 یک خوشه 

کروی قدر ششم است.
در افسانه

انسان چنین تصور می کند که جبار، شکارچی آسمان می خواهد از سر 
الهه  فرمان  به  عقرب  یونانی  افسانه ای  اساس  بر  برود.  کنار  عقرب  راه 
زمان  آن  از  می گویند  رساند.  قتل  به  و  زد  نیش  را  جبار  “آرتیمیس” 
جبار که به شکل صورت های فلکی به آسمان انتقال یافته است، از تمام 
فلکی عقرب در  به محض طلوع صورت  دارد، که  نفرت  عقرب ها چنان 
شرق، بالفاصله در زیر خط افق غربی آسمان ناپدید می شود. گرچه این 
صورت فلکی باشکوه هرگز به  طور کامل دیده نمی شود و به اصطالح در 
ماورای افق قدم نمی گذارد، ولی به  هر حال ستاره اصلی آن قلب العقرب 
– عقرب “انتارس” )antares( سرخ رنگ، از اروپای میانه به خوبی قابل 
مشاهده  است. این ستاره به اصطالح یک غول قرمز، و به  عبارت دیگر 

خورشیدی در حال مرگ است.

 (Ursa اصغر  ُدب  یا  کوچک  خرس  فلکی  صورت 
minor)

دب اصغر، صورت فلکی کوچکی در آسمان نیم کره شمالی می باشد. آن  
ستارگان  مشهورترین  از  یکی  می نامیدند.  تریشگ  باستان  ایران  در  را 
آسمان یعنی ستاره قطبی “Polaris” در این صورت فلکی قرار دارد و 
بنابراین با یافتن ستاره قطبی، صورت فلکی دب اصغر را نیز به  راحتی 
پیدا می کنیم. زمان رسیدن به نصف النهار ۴ تیر و مساحت آن ۲۵6 درجه 

مربع می باشد.
جایگاه  زیرا  نداشته،  را  قطبی  ستاره  عنوان  فعلی همیشه  قطبی  ستاره 

است.   متغیر  زمین  تقدیمی  حرکت  علت  به  آسمان  در  قطب  نقطه 
همچنین دب اصغر   حدود 6۰۰ سال قبل از میالد عنوان یک صورت 
به عنوان یک  را  آن  یونانی  آنکه طالس ستاره شناس  تا  نداشته  را  فلکی 

صورت فلکی معرفی کرد.
ستاره ها

آلفای دب اصغر به  نام ستاره قطبی یا ستاره شمال است. در حال حاضر 
واقعی شمال سماوی  تا موضع  از یک درجه  فاصله ای کمتر  این ستاره 
دارد و در سال ۲1۰۵ میالدی یعنی یک قرن دیگر به نزدیک ترین فاصله 
خود تا قطب شمال می رسد. خیلی از افراد به اشتباه تصور می کنند که 
ستاره قطبی باید درخشان ترین ستاره باشد، در حالی که این ستاره با قدر 
دو، چهل و نهمین ستاره درخشنده آسمان به حساب می آید و حدود 
۸۲۰ سال نوری از زمین فاصله دارد. این ستاره از نوع ایر غول زرد رنگ 
و حدود 1۰۰ برابر قطر خورشید است و ۲۵۰۰ برابر خورشید از خود نور 
تولید می کند. ستاره قطبی با طیف F8Ib به  طور محسوسی یک متغیر 
اینچی می توان همدم  تلسکوپ کوچک سه  با یک  قیفاووسی می باشد. 
این ستاره را مشاهده کرد. همدم ستاره قطبی قدر نه بوده و طیف آن 
F3V می باشد. صورت فلکی خرس کوچک در جنوب صورت های فلکی 
قیفاووس و اژدها قرار دارد، در جنوب آن نیز صورت های فلکی اژدها و 
مالحظه ای  قابل  عمقی  فلکی جرم  این صورت  دارد.  قرار  بزرگ  خرس 

ندارد.
در افسانه

صورت فلکی دب اصغر خرس کوچکی است که نمایش دهنده آرکاس 
پسر کالیستو می باشد. البته زمانی یونانیان دب اصغر را به عنوان شغالی به 
نام ست نیز می شناختند. ست که مخلوقی تیره و منفور بود علیه خدایان 
روشنایی توطئه می کرد. بنابر افسانه جالبی از بومیان آمریکا درباره دب 
اصغر، گروهی شکارچی راه خود را در جنگل گم کرده بودند. با اجابت 
دعاهایشان دختر کوچکی پدیدار شد تا آنها را به سالمت به خانه هایشان 
راهنمایی کند. او روح جدی، ستاره قطبی، بود و شکارچیان پس از مرگ 
در  اصغر  دب  باشند.  او  نزدیک  همیشه  برای  تا  قرارگرفتند  آسمان  در 
اسطوره های کهن ایرانی به هفت اورنگ کهین نیز شهرت دارد. بر طبق 
از فرط  او  بود.  افسانه های یونانی کالیستو دختر الیکون پادشاه آرکادیا 
زیبایی به حوری  می ماند و حتی از هرا ملکه المپ نیز زیباتر می نمود. نام 
او مشتق شده بود از کلمه کالیسته که به  معنای بسیار زیبا می باشد. بنابر 
افسانه ها، کالیستو عضو گروه و پیرو آرتمیس ایزدبانوی ماه و شکار شد. 
او مانند آرتمیس لباس می پوشید و موهای خود را می بست و خیلی زود 
شکارچی محبوب و همراه آرتمیس شد. کالیستو در حضور او عهد کرد 
که همیشه دوشیزه باقی بماند و قسم پاک دامنی و نجابت برای آرتمیس 
خورد؛ اما زئوس بزرگ ایزدان مسحور و شیفته زیبایی او گردید و یک 
بود،  کشیده  دراز  درخت  یک  سایه  زیر  بیشه ای  در  کالیستو  وقتی   روز 
تغییر قیافه داده در هیئت آپولون برادر دوقلوی آرتمیس او را اغوا کرد 

و در آغوش کشید.
یک  روز گرم، هنگامی که گروه شکار به نزدیکی رودی رسیدند تصمیم به 
شکار گرفتند و آرتمیس لباس هایش را درآورد و دیگران را به رودخانه 
راهنمایی کرد و کالیستو با بی میلی زیاد لباس هایش را درآورد و آرتمیس 
متوجه شکم برآمده او شد فورا طبل رسوایی را به صدا درآورد او را از 
گروه خود اخراج کرد. بدترین زمان موقعی بود که او پسری به نام آرکاس 
به دنیا آورد. هنگامی که هرا همسر زئوس به این عشق پنهانی پی برد 



و  گرفت  را  کالیستو  موهای  او  بست.  بیچاره  کالیستو  از  انتقام  به  کمر 
روی زمین کشید. بعد از آن روی دست ها و پاهای کالیستو موهای سیاه 
شروع به جوانه زدن کرد و دست ها و پاهای او به شکل پنجه درآمدند 
و این دگردیسی تا تبدیل کامل او به یک ماده خرس بزرگ ادامه یافت. 
کالیستوی نگون بخت برای سالیان سال آواره در جنگل ها می زیست، ولی 
فکرش مانند یک انسان کار می کرد. روزی گروهی را مشغول شکار دید و 
پسر خود آرکاس را میان آنان تشخیص داد، سعی کرد به پسرش نزدیک 
شود ولی آرکاس وحشت زده شد. پسر جوان خواست تا خرس را متواری 
کند، ولی همان هنگام زئوس یک گردباد فرستاد تا هر دوی آنها را به 
آسمان ببرد و کالیستو را به دب اکبر و آرکاس را به دب اصغر تبدیل کرد.

 (Bootes) صورت فلکی گاوران یا عوا

صورت فلکی گاوران یا عوا )Bootes( نام یک صورت فلکی در نیمکره 
و  است  بادبادک  یک  شبیه  فلکی  صورت  این  می باشد.  آسمان  شمالی 
دب  خمیدة  دسته  ستارگان  کافیست  آسمان  در  آن  کردن  پیدا  برای 
به  که  نوری  پر  و  رنگ  قرمز  به ستاره درخشان  تا  کنید  دنبال  را  اکبر 
آن آرکتوروس یا نگهبان شمال )ِسماک راِمح( می گویند، برسید. زمان 
رسیدن به نصف النهار ۲۵ خرداد و مساحت آن 9۰۷ درجه مربع می باشد.

ستاره ها
نام  است که  فلکی  این صورت  از  آلفا  رامح( ستاره  آرکتوروس )سماک 
خرس«،  »نگهبان  به  معنای   arktouros لغت  از  مشتق  آن  انگلیسی 
چهارمین  رامح  سماک  است.  آسمان  بزرگ  خرس  به  اشاره ای  درواقع 
ستاره درخشان در کل آسمان و یکی از معدود ستارگان زرد- نارنجی 
 ،K2 III است که می توان آن  را به  راحتی تشخیص داد. نوع طیف آن
با قدر منهای ۰٫۰۴ و در فاصله 3۴ سال نوری از زمین قرار دارد. بقیه 
آنها  درخشنده ترین  کم فروغند.  نسبت  به  فلکی  صورت  این  ستارگان 

اپسیلون ، به  عنوان یک مجوعه سه تایی به نام  ِاراز است.
اجرام عمقی آسمان

چندین جرم عمقی از لیست NGC در این صورت فلکی قرار دارد که 
مهم ترین آن NGC 5466، یک خوشه کروی در فاصله ۴۷ هزار سال 

نوری است که در 1۷ مه 1۷۸۴ توسط ویلیام هرشل کشف شد.
در افسانه ها

که  است  مردی  پیکر  نمایش دهنده  مانند،  بادبادک  فلکی  صورت  این 
نیز  متعددی  کهن  اسطوره های  دارای  و  می دود  بزرگ  به  دنبال خرس 

می باشد. این که دقیقا گاوران چه کسی بوده مشخص نمی باشد. براساس 
یکی از افسانه های یونانی، او پسر الهه زراعت است. هنگامی که او تالش 
زیاد مردم زمین را برای به  دست آوردن غذا دید به فکر کمک به آنها 
به  نیز  به  همین دلیل گاوآهنی ساخت و به زمین فرستاد. مردم  افتاد. 
کمک آن، زمین های خود را شخم زده، از راه کشاورزی غذا تهیه کردند. 
ایزدان نیز به پاس این خدمت، گاوران را به آسمان برده، در کنار دب اکبر 
جای دادند. همان طور که پیش از این گفته شد، اسطوره ها و افسانه های 
متنوعی به گاوران نسبت داده شده و برای او تعیین شده بود؛ وی بدون 
پول به همراه برادر خود رهسپار سرنوشت خویش شدند. او یک گاوآهن 
اختراع کرد که توسط آگزن هدایت می شد. گاوران زمین خود را با آن 
شخم زد تا توانست زندگی آراسته و محبوبی برای خود ایجاد کند. وقتی 
را  زئوس  و  شد  راضی  و  بسیار خشنود  دید،  را  پسرش  تالش  کالیستو 
ترغیب کرد تا گاوران را به همراه گاوآهنش به آسمان بفرستد و در آنجا 
جاودانه گرداند. نسخه دیگری از همین داستان وجود دارد که او را با دب 

اصغر، یعنی آرکاس یکی دانسته اند.
گاوران در میان اعراب ماده گرگ شناخته شده بود، اما یهودیان او را یک 
سگ پارس کننده می شناسند. هومر نیز در ادیسه اش، گاوران را به منزلة 
مردی متصدی حمل و نقل یا راننده یک ارابه سنگین و بزرگ معرفی 
کرده است. بنابراین گاوران در جایگاه یکی از نخستین صورت فلکی ثبت 
گردیده است. باور کهن دیگری بیان می دارد که گاوران چون مردی دونده 
و نیزه به دست تصور شده است. دو سگ شکاری به  نام های آفریون و چارا 
با او همراهند که به  صورت فلکی تازی ها تعلق دارند. در افسانه ای یونانی، 
گاوران همان ایکاروس است، مردی آتنی که رمز شراب سازی را به ایزد 
شراب، یعنی دیوناسیوس آموخته است. او به چند دهقان اجازه می دهد تا 
محصول او را بنوشند، اما لطف او نتیجه عکس می دهد و آن کشاورزان 
چنان با افراط می نوشند که تصور می کنند ایکاروس همان دیوناسیوس 
خاک  به  و  می رسانند  قتل  به  را  او  و  است  میگساری  و  شراب  خدای 
می سپارند. اراگون، دختر ایکاروس، وقتی مطلع می شود که دهقانان چه 
بر سر پدرش آورده اند خود را به دار می آویزد. زئوس، دختر گاوران را به 
بهشت می فرستد. اراگون در این نسخه به منزله صورت فلکی سنبله و 
ایکاروس درواقع همان گاوران است و سگی که اراگون را سر قبر ایکاروس 

می آورد یکی از سگان شکاری صورت فلکی تازی هاست.

(Virgo) صورت فلکی سنبله یا دوشیزه



ادامه دارد ...

)tamuz( عشق می ورزید، “ایشتار” به سوگ می نشست . او در زمستان 
سال،  آغاز  در  آن گاه  بازگرداند .  را  “تموز ”  تا  می رفت  زیرین  جهان  به 

“تموز ” در جامه ای سبز و تازه دوباره در زمین ظاهر می شد.
“دیمتر ”  باربری  الهه  نیز  باستان  یونانیان  نزد  فلکی  صورت  این 
) Demeter ( یا دخترش “پرزفون ” ) Persephone ( به  شمار می رفت . 
خدای خدایان “زئوس ” به خدای زیرین “هادس ” ) hades ( قول داده بود 
که این دختر را به همسری او درآورد و “هادس ” دختر را فریفته و ربوده 
  بود.  الهه “دیمتر ” با از دست دادن دخترش خیلی غمگین شد و درختان 
و زمین های کشاورزی را خشکاند . باالخره “زئوس ” تصمیم گرفت برای 
جلوگیری از قحطی و گرسنگی انسان ها اجازه دهد که “پرزفون ” دو سوم 
سال را نزد مادرش بر زمین و یک سوم دیگر را نزد همسرش در جهان 
زیرین به  سر آورد . به  محض آنکه پرزفون به زیرزمین می رفت ، هوا سرد 
آغاز می شد  برف  بارش  برگ های درختان می ریختند ،  بارانی می شد ،  و 
باز  زمین  روی  به  دوباره  پرزفون  زمانی که  می رسید .  راه  از  زمستان  و 
می گشت ، همه جا سبز می شد و بهار آغاز می شد . به این  ترتیب صورت 

فلکی سنبله تغییر فصل ها را نیز به  خاطر می آورد.

نیمکره  در  فلکی  صورت های  از  یکی  نام  سنبله  یا   )Virgo( دوشیزه 
شمالی آسمان و دومین صورت فلکی از لحاظ بزرگی است. خورشید در 
عبور سالیانه خود در دایره البروج ، بیشترین زمان را در این صورت فلکی 
به طور  که  است  اعزل  سماک  سنبله ،  درخشان  ستاره  تنها  می گذراند. 
مشخص و مجزا می توان آن  را تشخیص داد. زمان رسیدن به نصف النهار 

۴ خرداد و مساحت آن 1۲9۴ درجه مربع می باشد.
ستاره ها

آلفای سنبله به نام سماک اعزل در التین به معنای خوشه گندم آمده که 
در دست دوشیزه ای است. طیف آن از نوع  B1V، قدر آن 1٫۰ و فاصله آن 
۲۲۰ سال نوری است. سماک اعزل دارای یک همدم بسیار کم نور است.

اجرام عمقی آسمان
در داخل این صورت فلکی، خوشه کهکشانی سنبله قرار دارد که خوشه 
جزء  که  هم  ما  کهکشانی  خوشه  و  است  سنبله  خوشه  ابر  آن  وسطی 
سنبله  خوشه  است.  آن  اعضای  از  یکی  می شود،  محسوب  محلی  گروه 
شاید شامل 3۰۰۰ کهکشان ، در فاصله ۵۰ میلیون سال نوری تا زمین 
است. برای مشاهده اغلب این کهکشان ها نیاز به تلسکوپ متوسط است. 
 M104 به صورت کهکشان بیضوی با قدر ۸ و M49 درخشان ترین آنها

یک کهکشان مارپیچ قدر هشتم است.
در افسانه ها

در اسطوره های برخی از اقوام و ملل این پیکر آسمانی به  عنوان خدابانوی 
باروری مقدس شمرده می شد یا می شود. مرتبط دانستن زمین و خرمن با 
سنبله، ردپای باورهای کهن ایزد بانوان و زمین و کشاورزی است. بابلی ها 
/https://bigbangpage.com/astronomyدر این صورت فلکی الهه “ایشتار” را می دیدند که به خدای غالت “تموز” 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز
است  اوت 193۰ میالدی  بافِت )Warren Buffett( متولد 3۰  وارن 
که غالبا با لقب باهوش اوماها یا دانشمند اوماها نامیده می شود. او یک 
آمریکایی سرمایه گذار، تاجر و یک انسان خیرخواه و بشردوست می باشد. 
او مدیر عامل و بیشترین سهام دار شرکت برکشایر هاتاوی می باشد. دارایی 
رتبه بندی  در  و  شده است  برآورد  دالر  میلیارد   ۵۲ حدود  در  او  خالص 
مرد  ثروتمندترین  عنوان  به  میالدی،   ۲۰۰۸ سال  سپتامبر  در  فوربس 

جهان شناخته شده است.
در ماه ژوئن سال ۲۰۰6، او ۸3٪ از دارایی خود را به بنیاد بیل و ملیندا 
او تقریبا 3۰ میلیارد دالر است.  گیتس اهدا کرد. حجم دالری اهدایی 
آن  در  بوده است.  بی نظیر  آمریکا  تاریخ  در  این سطح  در  دارایی  اهدای 
زمان اعالم  شد که این سطح کمک کافی است تا انداز ه این بنیاد را به 

بیش از دو برابر افزایش دهد.
علیرغم داشتن ثروت زیاد، او به داشتن زندگی مقتصدانه و رفتار فروتنانه 
مشهور است. او کماکان در خانه خود در مرکز داندی در همسایگی اوماها، 
دالر خریداری  ارزش 31٬۵۰۰  به  میالدی  در سال 19۸۵  که  نبراسکا 
کرده است زندگی می کند. البته او خانه ای گران تر در الگونا بیچ، در ایالت 
کالیفرنیا دارد که در سال ۲۰۰۴ خریداری کرده است. ارزش خانه او در 

اوماها در سال ۲۰۰۸ میالدی ۷۰۰٬۰۰۰ دالر برآورد شده است.
درآمد سالیانه او در سال ۲۰۰6 میالدی حدود 1۰۰٬۰۰۰ دالر بوده است 
که در مقایسه با استاندارد درآمد یک شخص با شغل مشابه )مدیر عامل( 
برتر  مرد   1۰۰ بین  در  بافت  نام  میالدی،  سال ۲۰۰۷  در  است.  ناچیز 
تأثیرگذار در دنیا توسط مجله تایم آورده شد. او مردی بسیار فروتن است.

وارن بافت چگونه ثروتمند شد؟
دوران کودکی

سه  از  فرزند  دومین  بافت  بود.  سیاستمدار  و  تاجر  بافت  هاوارد  پدرش 
فرزند و تنها فرزند پسر خانواده است.

او در کودکي در زمینه  پول و تجارت استعداد شگفت انگیزي از خود نشان 
داد. سوابق و توانایي هایش در محاسبه  دقیق اعداد در ذهن خود، هنوز 
هم همکاران تجاري اش را متحیر مي کند. در 6 سالگي، شش جعبه  کوکا 
کوال به قیمت ۲۵ سنت از مغازه  پدر بزرگش خرید و هر بطري را به ازاي 
یک سکه پنج سنتي فروخت؛ در حالي که کودکان هم سن و سال او بر 

روي چمن لي لي و بولینگ بازي مي کردند.
وارن تحصیالت خود را در دبستان رز هیل در اوماها آغاز کرد.

مهاجرت به واشنگتن دي سي
در سال 19۴۲ پدرش در انتخابات کنگره آمریکا انتخاب شد و به همین 
منظور وارن به همراه خانواده به واشنگتن دي سي نقل مکان کردند و وي 
دوران راهنمایي خود را در مدرسه آلیس دیل گذراند. در سال 19۴۷ در 
1۷ سالگی از دبیرستان وودرو ویلسون در واشنگتن D.C فارغ التحصیل 
شد. در دوران دانش آموزی اش ۵۰۰ دالر روزنامه توزیع کرد. ) این مقدار 

در حال حاضر معادل ده ها هزار دالر است(

صبر و شکیبایی؛ اصل مهم سرمایه گذاری
او با رفتن به درب خانه ها و فروش آدامس، نوشابه کوکا کوال و مجالت 

زندگی نامه 
وارن باِفت



هفتگي شروع به کار کرد و براي مدتي نیز در مغازه پدربزرگش مشغول 
بود. در 11 سالگی سه سهم شرکت citesservice را به قیمت هر سهم 
3۸ دالر، برای خود و خواهر بزرگش به نام دوریز خرید. در مدت کوتاهی 
بعد از خرید سهام، قیمت هر سهم به ۲۷ دالر کاهش یافت. وارن ترسیده 
بود اما هیچ اقدامی نکرد تا اینکه هر سهم به ۴۰ دالر رسید، او خیلی 
سریع آنها را فروخت و بعد خیلی زود از این کار پشیمان شد، چون سهام 

 citesserviceپس از مدت کوتاهی به ۲۰۰ دالر رسید.
این تجربه درس بزرگی به او داد؛ اینکه یکی از اصول مهم سرمایه گذاری، 

صبر و شکیبایی است.

اعتراض به اداره مالیات
در سال 19۴3، به اداره مالیات به دلیل گرفتن مالیات 3۵ دالری برای 
دالری   3۵ مالیات  شد  موفق  سرانجام  و  کرد  اعتراض  دوچرخه اش، 

دوچرخه اش را حذف کند.

دانشگاه نبراسکا
پدرش تمایل زیادی داشت تا وارن برای ادامه تحصیل به دانشکده علوم 
اداری و بازرگانی دانشگاه پنسیلوانیا برود. اما او دو سال به دانشگاه نرفت 
و عقیده داشت بیشتر از استادها می داند! وقتی پدرش در مبارزات مجلس 
شکست خورد، وارن به خانه شان در اوماها برگشت و برای ادامه تحصیل 
به دانشگاه نبراسکا رفت. با وجود کار تمام وقت، تنها در مدت سه سال 
موفق شد دوره لیسانس را در این دانشگاه بگذراند و فارغ التحصیل شود.

دانشگاه کلمبیا
او در سال 19۵1 می خواست وارد دانشکده علوم اداری و بازرگانی شود، 
ولی دانشگاه به دلیل سن کم بافت او را نپذیرفت و او مجبور شد برای 
دوره فوق لیسانس رشته اقتصاد، به دانشگاه کلمبیا برود. او از دو استاد 
شناخته شده در تحلیل اوراق بهادار، بنجامین )بن( گراهام و دیوید داد 

استفاده برد.
بن گراهام در طول دهه 19۲۰ به دلیل داشتن تفکرات نو در زمینه بازار 
معروف  بزرگ  تحلیل گر  و  عنوان یک سرمایه گذار  به  زود  سهام، خیلي 
شد. او به دلیل بي خطر بودن سهام هاي ارزان، به دنبال آنها بود. بافت در 
طول تحصیالتش در کلمبیا، تنها دانشجویي بود که در کالس درس بن 
گراهام نمره + A گرفت. بعد از دوره فارغ التحصیلي هم تصمیم گرفت تا 
براي گراهام به طور رایگان کار کند، ولي بن نپذیرفت. او بعد از رد شدن 
پیشنهاد کار توسط گراهام، در وال استریت به عنوان دالل سهام مشغول 
به کار شد. او با استفاده از در آمد کم این دوران، پمپ بنزین سینکالیر را 
خرید؛ اما چنان که انتظار مي رفت، پمپ بنزین بازدهي نداشت. بافت به 

خانه اش در اوماها برگشت و در بنگاه پدرش مشغول به کار شد. 
فروشنده  عنوان  به  فالک   - بافت  شرکت  در   19۵۴ تا   19۵1 سال  از 
سرمایه گذار شروع به کار کرد. از سال 19۵۴ تا ۵6 به عنوان تحلیلگر 
اوراق بهادار در شرکت گراهام نیومن به کار پرداخت. از 19۵6 تا 69 به 

عنوان شریک عمومي با شرکت بافت همکاري داشت.

ازدواج اول
او در زادگاهش با دختري به نام سوزان تامپسون آشنا شد. این دو در 
آوریل 19۵۲ با هم ازدواج کردند. آنها یک آپارتمان سه خوابه  مخروبه و 

پر از موش را به مبلغ ماهیانه 6۵ دالر اجاره کردند.
در سال 19۵3 فرزند اولشان، به نام سوزی متولد شد. برای 
صرفه جویی از یک کشوی خراب لباس برای او تخت درست 

کردند.

تدریس در دانشگاه
ایستگاه Texaco و  به  وارن  آن سال ها سرمایه گذاری  در 
برایش  هیچ کدام  البته  که  بود  محدود  امالک  مشاور  چند 
درآمد،  کسب  برای  دوران  این  در  نکرد.  کسب  موفقیتی 
از شروع  قبل  او  کرد.  تدریس  به  اوماها شروع  دانشگاه  در 
تدریس، برای غلبه بر ترس حرف زدن در جمع و مکان های 
عمومی، یک دوره آموزش با دیل کارنگی گذراند. بافت در 
دانشگاه برای دانشجویانی که میانگین سن آنها دو برابر سن 

خودش بود؛ اصول سرمایه گذاری را تدریس می کرد.

همکاری وارن و بن گراهام
بافت و سرمایه  در سال 19۵۴، بن گراهام، استاد دانشگاه 
با حقوق ساالنه 1۲۰۰۰  تا  او دعوت کرد  از  گذار مشهور، 
انتظار  مدت ها  از  بعد  وارن  سرانجام  کند.  کار  برایش  دالر 
به آنچه می خواست رسید. بافت و همسرش در حومه شهر 
نیویورک خانه ای اجاره کردند. بافت روزها به تجزیه و تحلیل 
گزارشات و تحقیق در زمینه های موفقیت در سرمایه گذاری 
روند کار  بین  تفاوت هایی  این دوران  می پرداخت. در طول 
گراهام و بافت آشکار شد. بافت می خواست بداند که چگونه 
به  بن  و  می یابد  برتری دست  به  رقبا  بین  در  یک شرکت 
دنبال اعداد و ارقام بود. همچنین وارن مدیریت شرکت را 
عاملی مهم در سرمایه گذاری می دانست؛ اما گراهام صرفا به 
ترازنامه و صورت درآمد و سود و زیان شرکت اهمیت می داد 
و به نوع رهبری و مدیریت شرکت کمتر توجه می کرد. بین 
از  را  خود  سرمایه شخصی  وارن   19۵6 19۵۰تا  سال های 

9.۸۰۰ دالر به 1۴۰.۰۰۰ دالر رساند.

      

2۷
ReMi 

Journal 

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

ها
ساز

یه 
 کل

ش
وز

آم



تولد دومین فرزند بافن؛ هاوارد گراهام 
در سال 19۵۴ دومین فرزند بافت به نام هاوارد گراهام به دنیا آمد. وارن 
نام فرزندش را از نام پدر خود؛ هاوارد بافت، همچنین بنجامین گراهام 
استاد مورد عالقه اش، انتخاب نمود. هاوارد گراهام بافت به  عنوان مدیر 
ارشد اجرایی در شرکت های برکشایر هاتاوی، شرکت کوکاکوال و آرچر 
دانیلز میدلند فعالیت می نماید. ولی فعالیت اصلی اش در زمینه کشاورزی 
است، که مالک مزرعه ای 1٫6 کیلومتر مربعی در تکاماه، نبراسکا می باشد.

موسسه  سرمایه گذاری بافت
همچنین  و  مناسب  تجربه ای  داشتن  با   19۵6 سال  در  بافت  وارن 
تجارب ارزنده  گراهام و با تمام سرمایه  خود به اوماها برگشت و مؤسسه  

سرمایه گذاری بافت را تاسیس کرد.
در اوایل می 19۵6 با خواهرش دوریز و عمه آلیس به سرمایه ای به ارزش 
  Buffet Association1۰۵.۰۰۰ دالر شریک شد. او 1۰۰ هزار دالر در
 Ltdسرمایه گذاری کرد. قبل از پایان سال سرمایه وی به 3۰۰.۰۰۰ دالر 
رسید و یک خانه  گچکاری شده با ۵ اتاق خواب به قیمت 31.۵۰۰ دالر 
در خیابان فارنام خریداری کرد که آن را حماقت بافت نامید. در همان 
سال سومین فرزند او به نام پیتر به دنیا آمد. بافت جلساتش را با شرکای 
او شکل دیگری  برگزار می کرد. در آن هنگام زندگی  خود در آن خانه 
گرفت. بافت سه فرزند، یک زن زیبا و تجارت خیلی موفقی داشت. در 
سال 19۵۷ مالک سه شرکت شد. در سال 19۵۸ موسسه  سرمایه گذاری 

بافت صاحب ۷ شرکت شد.
در 196۲ به یک میلیونر تبدیل شد، زیرا سرمایه شرکتش به ۷ میلیون 

رسیده بود که از این مقدار یک میلیون آن به بافت مي رسید.

تأسیس شرکت برکشایر هاتاوی
او تمامی شرکت ها را در یک شرکت منسوجات به نام برکشایر هاتاوی 
تلفیق کرد. در ژانویه 1966سرمایه شرکت بافت به ارزش۷.1۷۸.۵۰۰دالر 
بود که بیش از1.۲۵۰.۰۰۰ دالر متعلق به آقای وارن بود. در سال 1966 
به ارزش هر سهم 1۴.۸6 دالر  را  بافت، سهام برکشایر هاتاوی  شرکای 
در شرکت  را  جدید  سهامدار  پذیرش   ،1966 سال  اواخر  در  خریدند.او 

ممنوع کرد.

بافت؛ رئیس برکشایر هاتاوی
خرده فروشی  فروشگاه  یک  هاتاوی  برکشایر  برای   196۷ سال  در  بافت 
آن را  مدیره  هیات  ریاست  مسئولیت  که  خرید  بالتیمور  در  خصوصی 
سنت   1۰ سهم،  هر  ازای  به   196۷ سال  در  برکشایر  گرفت.  برعهده 
سود داد. او در سال 19۷۰ برای اولین بار رئیس برکشایر هاتاوی شد و 
نامه ای به سهامداران نوشت. بعد از چندین سرمایه گذاری دارایی خالص 
او افزایش پیدا کرد. در فاصله  سال های 196۵ تا 19۷۵ ارزش هر سهم 
که  بافت  دوره  این  در طول  رسید.  به 9۵ دالر  از ۲۰ دالر  برک شایر، 
از  دیگر  توانست 1۴ درصد  بود،  برک شایر  از سهام  صاحب ۲9 درصد 
سهام شرکت را بخرد و سهام او و همسرش که 3 درصد از سهام را داشت 

به ۴6 درصد رسید.

بافت؛ یکی از 4۰۰ ثروتمند دنیا
بافت شرکت برکشایر هاتاوی را توسعه داد و همچنین در صنایع مختلف 

سرمایه گذاری کرد. در سال 19۷9 با دارایی 1۴۰ میلیون دالر برک شایر 
در ABC سهام خرید. هر سهم به قیمت ۲9۰ دالر بود. برک شایر پس 
از مدت کوتاهی، فروش سهام در ABC را با قیمت هر سهم ۷۷۵ دالر 
شروع کرد و با 1.31۰ دالر پایان داد. ثروت خالص بافت، به 6۲۰ میلیون 
دالر رسید و برای اولین بار، نام او در مجله فوربس به عنوان یکی از ۴۰۰ 

ثروتمند دنیا معرفی شد.

seescandy خرید شرکت
نام seescandy به  به  تا شرکتی  کرد  پیدا  فرصت  دهه 19۷۰  در  او 
مبلغ ۲۵ میلیون دالر بخرد. این خرید بزرگترین سرمایه گذاری برکشایر 

هاتاوی بود.

خرید سهام شرکت واشنگتن پست
در سال 19۷3 سهام شرکت واشنگتن پست را خرید. این کار او سبب 
شد تا کاترین گراهام سرپرست روزنامه و نشریات شرکت و همچنین عضو 
هیئت مدیره شود. در سال 19۷9 نیز سعي در به دست آوردن سهام اي 

بي سي نمود.

پیشرفت جهانی شرکت بافت
بافت به زمان خرید هم توجه دارد. او نمی خواهد در کارهایی که ارزش 
بازار  اصالح  و  کسادی  منتظر  او  کند.  سرمایه گذاری  ندارند،  مشخصی 
با  را  تا کاالهای مطمئن و همچنین سهام شرکت های مطمئن  می ماند 
بازار سهام،  قیمت منطقی )پایین( خریداری کند، زیرا کسادی و رکود 

فرصت خرید ایجاد می کند.
هرگاه  و  می شود  محافظه کار  بافت  باشد،  رایج  احتکار  بازار،  در  هرگاه 
سایرین نگران سرمایه  خود باشند؛ بافت پر تکاپو می شود. این استراتژی 



برسد  پیشرفت جهانی  به  بافت  تا شرکت  متضاد، سبب شده  و  دوگانه 
انتقادهایی  البته  وارد نشود.  این شرکت  به  قابل توجهی  و خسارت مهم 
از  را  خوبی  فرصت های  دوران  این  طول  در  که شرکت  دارد  وجود  نیز 
دست داده است. بافت معتقد است که سرمایه گذار در خرید سهام باید به 
گونه ای آن شرکت را مورد بررسی قرار دهد که گویی می خواهد تمامی 

شرکت را بخرد.
او خود می گوید که در سال ۲۰۰6، تنها 1۸ درصد از درآمدش را صرف 
پرداخت مالیات کرده است در حالی که کارمندان او با وجود درآمد کمتر 
3۲ درصد، مالیات پرداخت کردند. بافت همیشه سیستم و روند خود را 
تحسین می کند که سبب شده تا او به نسبت کمتر از یک منشی مالیات 
پرداخت کند. وارن بافت بر این باور است که دالر آمریکا، در یک دوره  
طوالنی مدت بی ارزش می شود. او عقیده دارد که روند رو به افزایش رکود 
و کمبود معامله در آمریکا ، هشداری است به این معنا که دارایی ها و دالر 
آمریکا بی ارزش می شود، در نتیجه  این عمل بخش بزرگی از دارایی های 
ایاالت متحده در دستان خارجی ها قرار می گیرد. این موضوع او را وادار 
کرد تا برای نخستین بار در سال ۲۰۰۲ وارد بازار پول خارجی شود. بافت 
او می گوید که در جستجوی شرکت هایی  بدبین است.  به دالر  نسبت 
است که درآمد خویش را از خارج ایاالت متحده به دست می آورند. بافت 
در شرکت پتروچین سرمایه گذاری کرد و در وب سایت برکشایر هاتاوی 
موضوع را مورد بحث قرار داد که چرا بر خالف بحث های موجود درباره  
این شرکت، از آن چشم پوشی نمی کند و سرمایه های کالنی در زمینه های 
مختلف از جمله بیمه، تولید انرژی، بازار قالی، جواهرات و مبلمان دارد. از 
جمله شرکت های معروفی که بافت از سهامداران آن است عالوه بر کوکا 
کوال، آمریکن اسپرس و ژیلت می باشد. به دلیل ترکیب نظرات شوخی و 

جدی بافت در زمینه تجارت سخنان او معروف هستند. 

چه کسی می تواند مشاور خود را پیدا کند
بافت با خواندن کتاب گراهام به نام “چه کسی می تواند مشاور خود را پیدا 
کند” در تجارت خود تحولی ایجاد کرد. او قصد خرید و سرمایه گذاری 
را داشت. در یک صبح دلپذیر یکشنبه سوار ترن  بیمه  در یک شرکت 
شد و به دفتر مرکزی شرکت بیمه GEICO رفت. وقتی به آنجا رسید 
کوبید  را  در  و محکم  بی وقفه  و  نشد  منصرف  او  ولی  بودند  بسته  درها 
تا سرایدار آمد و در را باز کرد. از سرایدار پرسید: “کسی در ساختمان 
نیست؟” شانس به بافت رو آورد. او به طبقه ششم رفت و در آنجا هنوز 

مردی کار می کرد.
از مرد سواالتی  فعالیت های تجاری اش  و  به سرعت در مورد شرکت  او 
پرسید. صحبت های آنها چهار ساعت طول کشید. آن شخص کسی نبود 
در  بافت  بزرگ  تجربه  این  مالی شرکت.  معاون  دیوید سون؛  لوری  جز 
اصرار بر انجام فعالیت خود سبب شد تا برک شایرهات وی تمامی شرکت 
 GEICOرا تصاحب کند. در سال 19۸3، بافت از شرکت GEICO و 
با ارائه بیمه  بیماران، میلیون ها دالر سود به دست آورد. در سپتامبر همان 
سال بنجامین گراهام؛ اسطوره بافت درگذشت و او را با تمام خاطرات و 

نصایحش تنها گذاشت.
او در سال 199۸، بیش از ۷ درصد سهام شرکت کوکاکوال را به قیمت 
1.۲۰ میلیارد دالر خرید. در 19۸9، به مبلغ 9.۷ میلیون دالر هواپیمای 
جتی برای شرکت خرید، اما به دلیل انتقادهایی که خود او در گذشته از 
مدیر عامالن شرکت های دیگر برای چنین خریدهایی کرده بود؛ این عمل 

را توجیه ناپذیر دانست. در سال 1969 گروه کارسون، بافت را به عنوان 
پولدارترین مدیر قرن بیستم معرفی کردند. او همچنین در سال ۲۰۰۲، 
11 میلیارد دالر برای قراردادهای سلف سرمایه گذاری کرد تا دالر آمریکا 
را در برابر دیگر پول های در گردش نجات دهد. سود بافت از این معامله ها 
۲ میلیارد دالر بود. او موفق شد با سرمایه گذاری در شرکت هایی که سهام 
آنها به ارزش واقعی خود نرسیده بودند، هر روز به ثروت خود بیفزاید و 

لقب یکی از ثروتمندترین مردان تاریخ را از آن خود کند.

ازدواج دوم
در سال ۲۰۰۴ سوزان همسر بافت درگذشت. او در سال ۲۰۰6 با آسترید 

منکس )Astrid Menks( ازدواج کرد.

امور نیکوکارانه
وارن مخالف انتقال ثروت از یک نسل به نسل بعدی است، از همین رو 
در ژوئن ۲۰۰6 اعالم کرد که بیش از ۷۰ درصد ثروت خود، یعنی 3۷ 
میلیارد دالر از ۵۲ میلیارد دارایی خویش را به صورت کمک های ساالنه 
به بزرگ ترین مؤسسه  خیریه جهان، مؤسسه  بیل و ملیندا گیتس )اهداف 
اصلی تاسیس این بنیاد از سوی بیل گیتس و همسرش، افزایش سالمت 
و کاهش فقر شدید در سطح دنیا و در آمریکا گسترش دادن فرصت های 
امور  تا در  به تکنولوژی اطالعات است( می بخشد  آموزشی و دسترسی 

خیریه صرف شود.

حجم دالری اهدایی او تقریبا 3۰ میلیارد دالر است. اهدای دارایی در این 
سطح در تاریخ آمریکا بی نظیر بوده  است. در آن زمان اعالم  شد که این 



سطح کمک کافی است تا اندازه این بنیاد را به بیش از دو برابر افزایش 
دهد.

عنوان  به  گیتس  بیل  مطلق  حاکمیت  به  میالدی   ۲۰۰۸ سال  در 
ثروتمندترین فرد جهان پس از 13 سال، پایان داد.

ثروت وارن بافت
او در سال 199۰ به یک بیلیونر تبدیل شد، زماني که به فروش مقداري 

از سهام برکشایر هاتاوي پرداخت.
درآمد سالیانه او در سال ۲۰۰6 میالدی حدود 1۰۰٬۰۰۰ دالر بوده  است 
که در مقایسه با استاندارد درآمد یک شخص با شغل مشابه )مدیر عامل( 
ناچیز است. در سال ۲۰۰۷ نامش به عنوان 1۰۰ فرد پر نفوذ جهان در 
مجله تایمز به چاپ رسید. وي جزو ثروتمندترین افراد جهان مي باشد که 
در سال ۲۰۰9 فرد دوم و در سال ۲۰1۰ فرد سوم جهان معرفي شد. به 

وي لقب باهوش اوماها و دانشمند اوماها را داده اند.
فروتنانه  رفتار  و  ساده  زندگی  داشتن  به  زیاد،  ثروت  داشتن  علیرغم  او 
همسایگی  در  داندی  مرکز  در  خود  خانه  در  کماکان  او  است.  مشهور 
دالر   31٬۵۰۰ ارزش  به  میالدی   19۸۵ سال  در  که  نبراسکا  اوماها، 
او خانه ای گران تر در الگونا  البته  خریداری کرده  است زندگی می کند. 
کرده  بود.  خریداری   ۲۰۰۴ سال  در  که  دارد  کالیفرنیا  ایالت  در  بیچ، 
ارزش خانه او در اوماها در سال ۲۰۰۸ میالدی ۷۰۰٬۰۰۰ دالر برآورد 

شده است.
ارزش هر سهم شرکت سرمایه گذاری وی با عنوان “برکشایر هاتاوی” که 
شرکتهای بیمه، نوشابه سازی، شیرینی پزی، مبل سازی، رستوران و فرش 

بافی را در بر می گیرد، ۸3۰۰۰ دالر است.
او مانند گراهام به عدم امکان پیش بیني آینده معتقد است و حتي قیمت 
شاخص  سهم  قیمت  وي  اعتقاد  به  زیرا  نمي کند،  بررسي  نیز  را  سهام 
او  نیست.  انتخاب سهم مناسب  براي  معیار خوبي  و  گول زننده اي است 

یک ماشین کادیالک DTS دارد.

نکات اصلي سرمایه گذاري وارن ادوارد بافت
-   قیمت سهام را در بازار دنبال نکنید و به جاي پیش بیني تغییرات بازار 

بر روي تک تک شرکتها و ارزش آنها کار کنید.
-   در مورد خرید سهام همان قدر وسواس داشته باشید که در مورد 
کسب و کار خود دارید. در محدوده هاي کاري خود سهم خریده و در 

مورد سرمایه گذاري خویش دانش کافي داشته باشید.
 -  پس از انتخاب سهم مناسب باید آن را در شرایط خوب و بد حفظ 

کنید. در بلند مدت شرکت هاي خوب برنده اند و شرکت هاي بد از بازار 
خارج مي شوند.

-   شرکت هاي خوب را در قیمت هاي پایین بخرید.
-   شرکت خوب، شرکتي است که از خصوصیات زیر برخوردار باشد:

    داراي مدیریتي خوب باشد.
-   بیش از حد نیاز وجه نقد به دست آورده و آن را به روشي مناسب 
مصرف کند. یعني یا آن را در فعالیت هاي سود ده سرمایه گذاري کند و 
یا به صورت سود نقدي و یا بازخرید سهام به سرمایه گذاران خود دهد. با 
بررسي بازده سرمایه گذاري هر شرکت مي توان عاقالنه بودن مصرف وجه 

نقد در آن را بررسي نمود.
-   داراي حاشیه سود باال هستند.

-   ارزش بازار آن بیش از سودشان افزایش مي یابد.
ارزش  از  پایین تر  سهم  قیمت  که  است  زماني  خوب  خرید  -   قیمت 

دفتري باشد )استفاده  مستقیم از نظریه گراهام(.
-   سبد خود را به چند سهم خوب محدود کنید.

-   تحقیقات خود را به طور مناسب و روشن انجام داده و تحت تاثیر 
تفکرات دیگران قرار نگیرید.

دو قانون وارن بافت
    اول پول سهامدارانتان را نسوزانید.

    دوم قانون اول را فراموش نکنید!

تحصیالت و مدارک علمي
    تحصیل در دانشگاه نبراسکا

    فوق لیسانس رشته اقتصاد در دانشگاه کلمبیا

مسئولیت و مقام ها
    تدریس در دانشگاه

    تاسیس موسسه سرمایه گذاری بافت
    رئیس برکشایر هاتاوی

    تحلیلگر اوراق بهادار در شرکت گراهام نیومن
    فروشنده سرمایه گذار در شرکت بافت - فالک

    شریک عمومي شرکت بافت

افتخارات
به عنوان  میالدی،   ۲۰۰۸ سال  سپتامبر  در  فوربس  رتبه بندی  در 

ثروتمندترین مرد جهان شناخته شد.
قرن  مدیر  پولدارترین  به عنوان  را  بافت  کارسون،  گروه   1969 سال  در 

بیستم معرفی کردند.
در سال ۲۰۰۷ نامش به عنوان 1۰۰ فرد پر نفوذ جهان در مجله تایمز 

به چاپ رسید.
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1. سال ها پیش اسحاق نیوتن سه قانون حرکت را کشف کرد که بسیاری از پیشرفت های دنیا در تکنولوژی  و صنعت مدیون آن است و از بهترین کارهای 
او است اما هیچ کس روی هوش و استعداد نیوتن سرمایه گذاری نکرد! ما می توانیم حرکت ستاره ها را محاسبه کنیم اما دیوانگی انسانها را هرگز. اسحاق 

دچار سانحه شد و در کشف قانون چهارم ناکام ماند. به نظر سرمایه گذاران، افزایش حرکت با کاهش سود همراه است.
۲.  اگر تنها 1 درصد انسانها خوش شانس باشند، شما حتما خود را در 99 درصد باقیمانده قرار می دهید.

3.  همیشه می دانستم که ثروتمند می شوم، حتی یک لحظه هم به آن شک نکردم.
۴.  اکثر مردم جذب سهام هایی می شوند که دیگران آن را می خواهند اما باید به دنبال سهامی باشید که کسی آن را نمی خواهد. نمی توانید چیزی را که 

همه به دنبال آن هستند، بخرید و بخواهید تا خوب عمل کند.
۵. بازار کوتاه مدت مانند زندان است و مکان امنی ندارد و کار دراین بازار کودکانه است.

6. همان طور که سرمایه برک شایر به شدت رشد می کند، جهان سرمایه گذاری با همان سرعت می تواند بر نتایج کار ما اثر گذارد پس بررسی بیشتری نیاز 
داریم و باید با استفاده از هوشمندی، برنامه و نقشه ای طرح کنیم، البته استفاده از هوش و تفکر زیاد، نه فقط چند لحظه تفکر، پس هر سال می توانیم یک 

طرح خوب اجرا کنیم. )این تفاوت من است.(
۷. رایج ترین دلیل پایین بودن قیمت سهام شرکت ها این است: بدبینی عام و خاص به شرکت یا صنعت. قصد داریم تا تجارت را در چنین محیطی انجام 

دهیم؛ البته نه به خاطر طرفداری از بدبینی بلکه به دلیل عالقه به چنین قیمت هایی. بدبینی، یکی از دشمنان یک خریدار منطقی است.
۸. به دست آوردن موفقیت در سرمایه گذاری به ضریب هوش بستگی ندارد، پس برای بررسی مباحثی که مردم در طول سرمایه گذاری با آن روبرو می شوند، 

با ضریب هوشی باالی ۲۵ درصد یا متوسط هم تنها به یک روحیه عالی نیاز دارد.
9. زمان، دشمن تجارت ضعیف و دوست تجارت قوی است. چنانچه شما ۲۰ الی ۲۵ درصد سود از سرمایه خویش به دست آورید؛ زمان دوست شماست اما 

اگر بازده تجارت شما پایین تر بود، زمان دشمن شماست.
1۰. دنبال سرمایه گذاری در بزرگ ترین تجارت های جهان هستم. موفقیت از آن من است. اگر موقعیت آن برسد، باید جای خود بایستید و منتظر پرتاب 

به نقطه ای باشید که آن را دوست دارید. ممکن است که بقیه رقبا در خواب باشند، در آن هنگام می توانید در راستای هدف خویش راحت گام بردارید.
11.  بازار سهام یک بازی بیسبال و بولینگ نیست؛ نباید بر همه چیزی چیره شوید. می توانید منتظر پرتاب باشید. مشکل اساسی مربوط به زمانی است 
که شما مدیر مالی هستید، یعنی زمانی که طرفداران داد می زنند: “پرتاب کن” و شما در این هنگام باید محکم و استوار و بدون دخالت احساس، کار خود 

را انجام دهید.
1۲.  چنانچه تمامی تجارت و آینده تجاری را بشناسید، به ندرت به این روش روی می آورید. آسیب پذیرترین تجارت، آن است که در آن سرمایه گذاران 

به امنیت زیادی نیازمند باشند.
13. اگر بازارها همیشه موثر باشند، پس من حاال می بایست یک ولگرد کاسه به دست باشم.

1۴. قانون شماره 1 هرگز از سرمایه کم نکن. قانون شماره ۲ قانون اول را هرگز فراموش نکن.
1۵. خرید سهام یک شرکت معمولی با قیمت نسبتا پایین بهتر از خرید یک شرکت متوسط با قیمت باال است.

16. در صورت شناخته نشدن ارزش جواهرات، جواهرساز هم شناخته نمی شود.
1۷. اگراین طور تصور می کنید که در طول 1۰ سال به آسانی نمی توانید به یک سری از اهدافتان برسید پس حتی 1۰ دقیقه هم به این اهداف فکر نکنید.
1۸. در انسان ویژگی های فاسدی وجود دارد که کارهای آسان را سخت جلوه می دهند. هدف فرد باید به گونه ای باشد که بتواند آن کار را به درستی، تمام 

و کمال انجام دهد. مشکل شما با گذشت زمان حل نمی شود.
19. نظرات عموم در اندیشه ما جایی ندارند.

۲۰. باوجود بیمه هیچ محدودیتی برای حماقت و اشتباه وجود ندارد.
۲1. اگر تجارت یک شرکت خوب عمل کند. به دنبال آن سهام شرکت نیز از آن پیروی می کند.

۲۲. مهم ترین ویژگی برای سرمایه گذاری، رفتارشخصی است نه هوش، شما به رفتار و کردار خوبی نیاز دارید که در صورت بودن کنار مردم رویارویی آنان 
برای شما لذت بخش باشد.

۲3. برای به دست آوردن شهرت به ۲۰ سال زمان نیاز است و برای تخریب آن تنها ۵ دقیقه زمان الزم است.
۲۴. هرگاه از بافت سوال شده است که چگونه در زمینه سرمایه گذاری موفق شدی؟ او پاسخ داده است : هر سال صدها و صدها گزارش ساالنه شرکت ها را 

خوانده ام.
۲۵. هرگز چیزی نمی خرم مگر اینکه بتوانم بر اساس استدالل و منطق خویش قیمت درست را پرداخت کنم. با وجود آگاهی از اشتباه خویش راه حل آن را 
می دانم. در حال حاضر 3۲ میلیارد دالر به شرکت کوکاکوال پرداخت کرده ام به این دلیل که….. ؟ اگر نتوانید به این سوال پاسخ دهید پس قادر به خرید 

آن نیستید و اگر توانستید در طول چند دقیقه از عهده آن برآیید می توانید.

سخنان جالب و مفید وارن باِفت



 ۵۰ نکته در رابطه با استایل و ُمد

برای همه زمان ها! )قسمت اول(
گردآوری  فشن  و  مد  نکات  پرکاربردترین  و  بهترین  از  نکاتی  شما  برای  مطلب  این  در 
شده است. دیگر هیچ وقت از خانه بیرون نخواهید آمد در حالی که احساس عدم اطمینان به 
استایل و تیپ خود دارید. در ادامه شما پیشنهادهایی از بهترین و شیک ترین افراد مشهور 
از ستاره های  نکاتی  یافت.  را خواهید  دارند  فعالیت  این رشته  زیادی در  زمان  که مدت 
صنعت مد، مثل َجکی او و بیانسا جاگر آورده شده که تاثیر آنها بر دنیای مد و فشن طی 

گذر زمان معلوم شده است. 
1. پوست خود را با استراتژی خاص نشان دهید.

اگر می خواهید واقعاً جذاب و دلربا به نظر برسید، بایستی بدانید که کجا را باید بپوشانید 
و کجا را نباید بپوشانید. در این صورت معمایی وجود ندارد! فقط یک قسمت و با تاکید 
بیشتر، فقط یک قسمت را برای نشان دادن انتخاب کنید. این نصیحت ِجن ِرید استایلسیت 
شخصی آنجلینا جولی می باشد. اگر لباس تکه شده یا ریش ریش شده پوشیده اید، پاهای 

خود را بپوشانید و اگر لباس کوتاه به تن کرده اید، باال تنه را کاماًل بپوشانید.
2. از رنگ سفید بیشتر استفاده کنید.

یک سرنخ از مرلین مونرو  افسانه ای به شما می دهیم. پیراهن سفید با شلوار جین بسیار 
بیشتر از یک دامن گلدار فانتزی هماهنگ است. اما استفاده زیاد از پیراهن سفید باعث 
یک اتفاق می شود: عمرکوتاه آن، پس سه عدد پیراهن سفید بخرید. زیاد از سفیدکننده 
استفاده نکنید )باعث زرد شدن لباس ها می شود(، از آنها به نوبت استفاده کنید تا همیشه 

نو باقی بمانند و دچار پوسیدگی نشوند.
3. از اکسسوری های براق استفاده کنید.

اکر کمد شما پر از رنگ های خنثی مثل سورمه  ای، مشکی، شتری و یا خاکستری می باشد، 
با کیف و کفش های براق و جذاب به آن انرژی ببخشید. نه تنها یک کیف کوچک قرمز 
براق نسبت به مشکی همان کیف سرزنده تر و شاداب تر است، بلکه به صورت اعجاب آوری 
همه کاره نیز می باشد. آیا واقعاً احساس شجاعت می کنید؟ یک پوشش اصلی خنثی انتخاب 

کنید با کیف و کفش هایی که دارای دو رنگ متفاوت و مکمل همدیگر باشند.
4. شلوار خود را با ارتفاع کفش خود تنظیم کنید.

طبق نظر کیت یانگ که یکی از موفق ترین استایلیست های حال حاضر می باشد، یکی از 
بزرگ ترین اشتباهاتی که زنان انجام می دهند، پوشیدن شلواری است که اندازة درستی 
برای ارتفاع کفش هایشان ندارد. برای درست کردن این مشکل، ارتفاع شلوار مناسب برای 
کفش های صاف و پاشنه بلند را بیابید. به صورت عمومی پاچه های شلوار باید لب به لب 

کفش ها باشند و بین ۵ تا ۷/۵ سانتی متر از سطح زمین فاصله داشته باشند.
۵. برای قرارهای عصر و شب دست های خالی داشته باشید.

یک کیف شیک و فانتزی با یک زنجیر ظریف به شما کمک می کند تا اردورها و نوشیدنی 
مورد نظر خود را با فراغ  بال در دست بگیرید و همچنین ظاهری جذاب در نظر دیگران 
داشته باشید. اینها نظرات ِشر کولتر استایلیست برجسته آمریکایی بود. زنجیر کیف را برای 

بهترین تاثیر به صورت مورب به دوش خود بیاندازید.
۶. میزان کش در پارچه مناسب خود را بشناسید.

فرمول مخفی و پنهان یک لباس نرم و چسبان، % 9۵ پنبه و % ۵ کش الیکرا می باشد. 
برای شلوارهای جین برای اینکه حالت خود را از دست ندهند، حداقل %۲ کش الیکرا 

مورد نیاز است.
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۷. از روسری و دستمال گردن استفاده کنید.
برنامه  مجری  نظر  طبق  استفاده  برای  اکسسوری  جذاب ترین  و  بهترین 
داشته  در کیف دستی خود  را  آنها  از  یکی  بود.  روسری  زنان،  شیک پوش ترین 
باشید و در کسری از ثانیه ظاهر خود را ارتقا ببخشید. زمانی که استفاده روسری 

از شما می گیرد، ثانیه هایی برای گره  زدن آن است.
نظر داشته  به همراه نگهداری اصولی در  را  8. پوشیدن 

باشید.
قبل از اینکه لباس بخرید، این موضوع را در نظر بگیرید که بعد از چند بار شسته 
شدن چه ظاهری پیدا می کند. همچنین بهای لباس هایی را نپردازید که آنها را 
نمی توانید یا نمی خواهید به خشکشویی ببرید. اگر مطمئن هستید که یک لباس 
شیک و ظریف و یا یک لباس زیر فانتزی را با دست نخواهید شست، از خرید 

آن صرف نظر کنید.
۹. فرم بدنی خود را بپذیرید.

شوشانا گراس معتقد است که وقتی شما بفهمید چه استایلی را بیشتر از همه 
مثال،  به طور  نشست.  نخواهد  شما  تن  به  بی رحمانه ای  نحو  به  دارید،  دوست 
کوتاه  لباس های  پوشیدن  از  است  بهتر  تپل هستید،  و کمی  ریزنقش  اگر شما 
خودداری کنید، حتی اگر عاشق این لباس ها هستید. به دنبال لباسی بگردید که 

کمر مشخصی دارد و تا زیر زانو لبه داشته باشد.
1۰. یک لیست تهیه کنید.

از 1۰ لباس مورد عالقه  در کمد لباس اتاقتان یک لیست تهیه کنید. این کار 
باعث می شود که تعداد لباس هایی را که به شما نمی آید به صفر برسانید. )یا به 

شما یادآوری کند که شما هیچ وقت شلوار جین گلدار نپوشید!(
11. با آمادگی کامل به اتاق پرو بروید.

می خواهید  و  هستید،  و حساس  مهم  فوق العاده  لباس  یک  خرید  حال  در  اگر 
واقعی ترین احساس را داشته باشید، کیف لوازم آرایش و اکسسوری های خود را 
هم به همراه بیاورید. این کار کمک می کند تا احساس بهتری نسبت به نتیجه 

نهایی کار داشته باشید.
12. با جین راحت باشید.

وقتی که شک دارید، سایز کوچک تر شلوار جین را انتخاب کنید. آنها همیشه 
چسبان هستند و هیچ  چیزی زشت تر از این نیست که شلوار جین شما از پشت 

شما آویزان باشد یا برای شما گشاد باشد.
13.کمد خود را ویرایش کنید.

لباس ها نیاز به فضا برای نفش کشیدن دارند! شما باید تمامی آیتم های موجود 
در کمد خود را ببینید بدون آنکه جایی انباشته شده باشند. این را در نظر بگیرید 
که لباسی را که خیلی وقت است نپوشیده اید، می توانید به افراد نیازمند ببخشید.

14. همیشه دید پشت را نیز چک کنید!
 هیچ وقت خانه را ترک نکنید تا وقتی که چیزی را که در آینه می بینید، دوست 

داشته باشید. هر زاویه ای مهم است. به ما اعتماد کنید.
1۵. گردنبند خود را متعدد استفاده کنید.

روش های کوکو شانل امروزه جزو اصول اساسی به حساب می آیند. شما می توانید 
تعداد زیادی از یک آیتم را استفاده کنید. اما برای نتیجه بهتر به سمت تضاد 
پیش بروید. به دنبال قطعه های زنانه با زنجیر ظریف، پَر با مهره و مروارید های 

براق بروید.
1۶ . داخل را چک کنید.

داخل یک لباس معموالً به عنوان کارت ویزیت یک طراح لباس تلقی می شود. و 
همچنین روش خوبی برای ارزیابی کیفیت آن نیز می باشد. داخل یک لباس که 



با کیفیت باال تولید شده، معموالً یک دست و تمیز بوده و تکه ها با دقت 
به هم دوخته شده اند.

1۷ – ذهنتان را باز کنید.
همیشه این نظر را که »لباس خوبی است ولی مناسب من نیست« را در 

اتاق پرو خیلی جدی نگیرید. شما هیچ وقت نمی توانید مطمئن باشید!
18 . کمی وفاداری نشان دهید.

یک لباس عالی از یک برند، می تواند در فصل بعدی هم عالی و زیبا باشد. 
طبق آن چیزی که کیت میدلتون نشان داده، طراحان لباس به خصوص 
بهترین آنها معموالً لباس های خود را بر اساس یک سایز مشخص تولید 

می کنند. برند مخصوص خود را شناسایی کنید.
1۹ . وقتی که در تردید هستید، از کفش های سبک 

زنانه استفاده کنید.
انتخاب  سعی کنید آنها را با رنگ پوست خود هماهنگ کنید، چرا که 

امنی هستند. )و همچنین پاها را بلندتر نشان خواهد داد.(
2۰ . سفید پوشیده اید؟ از نور فرار کنید.

لباس های سفید در طول روز شفاف تر  باشید که  یاد داشته  به  همیشه 
بوده و زیر این لباس ها معموالً معلوم می شود. خود را در نور زیاد چک 

کنید و از امن بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 21 . راه راه بپوشید.

انتخاب  یک  راه راه  لباس های  برجسته،  استایلیست  چای  تینا  گفته  به 
یا  سفید  قرمز،  یقه  یک  هستند.  هفته ها  آخر  گذراندن  برای  کالسیک 
سورمه ای برای مثال می تواند هم سرزندگی شما را نشان دهد و هم اینکه 

کاربرد چندگانه  ای برای شما داشته  باشد.

22 . دکمه های خود را ارتقا دهید!
بعضی وقت ها برای این که کت زیبای خود را از خطر پوشیده نشدن و 
دادن به دیگران حفظ کنید، کاری را انجام دهید که حتی کمتر از یک 
وعده غذایی برای شما هزینه دارد و آن تعویض سخت افزار ارزان قیمت 
آن است. دکمه های قدیمی را با دکمه های جدید و زیباتر تعویض کنید 

یا به خیاطی بسپرید این کار را برای شما انجام دهد.
23 . هیچ وقت یک کت خسته کننده را نخرید.

»لباس های رویی نباید این قابلیت را داشته باشند که بعد از خرید، در 
یانگ،  نظر هولمز آمپ  این  باشید.«  تردید داشته  آنها  از  استفاده  مورد 
از  بسیاری  که:  ادامه می افزاید  در  یانگ می باشد.  طراح شخصی جینی 
افراد شما را فقط در کتتان می بینند. حتی اگر لباس زیبایی در زیر آن 
کت  یک  دنبال  به  فهمید.  نخواهند  هیچ وقت  آنها  باشید،  نکرده  تن  به 

شیک بگردید.
24. پلنگ باشید!

طبق نظر استایلیست مشهور راب زنگردی، در کمد لباس و اکسسوری های 
خود هیجان انگیز باشید. این وسایل )پلنگی ها( جذاب، نامحدود و برای 

زمان های مختلف و زیبا هستند.
2۵. لباس ها را مخلوط کنید.

و  پویا  ظاهری  شما  به  لباس  الگوهای  و  اندازه ها  رنگ ها،  ترکیب کردن 
به تمرین دارد. چند نکته اصلی: شما  نیاز  البته  هیجان انگیز می دهد و 
می توانید از دو طرح کلی در پوشش استفاده کنید به شرط اینکه یکی 
بزرگ تر از دیگری باشد و رنگ های آنها با هم یکسان باشند. چیزی که از 
این راحت تر می باشد، استفاده از یک لباس کلی با همین شرایط می باشد.
https://zhook.ir/ ادامه دارد ...
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ده ماده غذایی که چهره شما را 
زیباتر می سازد

همان طور که می گویند شما همان چیزی هستید که میل می کنید. درست غذا خوردن به حفظ یک زندگی سالم و در 
عین حال حفظ چهره ای سالم کمک می کند. 

وقتی احساس خوبی در مورد چیزهایی که میل می کنید دارید و زمانی که موادی که مصرف می کنید برای شما مفید است. این شانس را 
دارید که از چهره ای که می خواهید بر خوردار باشید.

در اینجا ده ماده غذایی که نه تنها به شما کمک می کند احساس خوبی داشته باشید.
بلکه از رازهای زیبایی پوست صورت به شمار می روند معرفی می شود:

c ویتامین
بیماری ها  و  عفونت ها  با  تا  می کند  کمک  شما  بدن  ویتامین c به 

بهبود  نیز  و  کرده  تقویت  را  ایمنی  ویتامین سیستم  نماید. این  مبارزه 
بیماری ها را تسریع می کند.

آیا می دانید که ویتامین c برای ساختن کالژن ضروری است؟
کالژن به پوست کمک می کند تا االستیک و در عین حال محکم باشد و 

در نتیجه پوست بدون چروک باقی بماند.
مرکبات، توتها، گوجه فرنگی، گل کلم و کلم بروکلی همگی از جمله 

مواد غنی از ویتامین c هستند.

چای سبز
چای سبز غنی از آنتی اکسیدان ها است.

کاهش  مسبب  که  شده است  داده  نشان  همچنین 
کاهش  ایمنی و  عملکرد  تقویت  کلسترول،  سطح 
می باشد. سرطان ها  انواع  از  برخی  به  ابتال   ریسک 
با مصرف چای سبز شما متوجه کاهش وزن خود می شوید، 
در حالی که از کافئین دریافتی خود نیز احساس رضایت 

می کنید.

از رازهای  رمز  اولین  آب 
زیبایی پوست صورت

نوشیدن مقادیر کافی آب در هر روز به پوست کمک می کند 
که ظاهری صاف، نرم، انعطاف پذیر و جوان تر داشته باشید.

وقتی بدن را هیدراته )دارای آب( نگه می دارید ظاهر کلی 
شما از نظر بافت، پوست، مو و  ناخن ها بهبود می یابد.

افزایش  دلیل  به  است  ممکن  می کنید  ورم  احساس  اگر 
میزان سدیم بدن شما باشد. افزایش دریافت آب به خروج 

سدیم از بدن کمک می کند.



سویا
از  بسیاری  ویتامین E و  آمینواسیدها،  از  غنی  سویا  پروتئین های 
آنتی اکسیدان ها هستند. این موارد موجب می شوند که پوست مرطوب و 

بدون چروک باقی بماند.

و  صورت  پوست  زیبایی  رازهای 
شیر

به  کلسیم  ویتامین های B12. B2 و D است و  کلسیم،  از  غنی  شیر 
حفظ  می باشد به  کلسیم  جذب  افزایش دهنده  ویتامین D که  همراه 

استخوان های محکم و دندان هایی سالم کمک می کند.
حاملین  که  خون  قرمز  گلبول های  رشد  ویتامین هایB12 .B2 برای 

کمک  مواد  این  است.  ضروری  هستند  سلول ها  نیاز  مورد  اکسیژن 
می کنند تا پوست و مو سالم تر و زنده تر به نظر برسند.

سبزیجات سبز
 A و E ،C سبزیجاتی مانند اسفناج و کلم پیچ غنی از ویتامین های

آهن و فیبر هستند. ما قبال در مورد فواید ویتامین C صحبت کرده ایم. 
دریافت ویتامین های A و E نیز به همان میزان برای زیبایی چهره 

مهم است.

ماست
برای  شیر  خواص  تمام  است  لبنی  فراورده  یک  ماست  که  آنجا  از 

است  مفیدی  باکتری های  حاوی  همچنین  ماست  است.  ذکر  قابل  آن 
تقویت کرده و  را  ایمنی  غذایی کمک کرده سیستم  مواد  به هضم  که 

زمانی که به عنوان ماسک استفاده می شود می تواند سبب آب رسانی 
و پاک سازی پوست شود.

سیر 
کاهش  انگیز سبب  اعجاب  غذایی  ماده  این  که  داده  نشان  مطالعات 

فشار خون، کاهش کلسترول و حتی پیشگیری از سرطان می شود  . این 
ماده غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها است که کمک می کنند شما 

جوان بمانید.

شکالت
شاید شکالت بهترین ماده غذایی برای حفظ سالمتی در دنیا نباشد 

بر  مثبتی  اثرات  سروتونین ها  و  اندورفین ها  میزان  افزایش  طریق  از  اما 
خلق و خوی شما می گذارد و سبب آرامش و احساسی خوشایند در 

شما می شود.

https://fa.parsiteb.com/

اسیدهای چرب ضروری
اسید های چرب ضروری )SAFE( مانند امگا 3 و امگا 6 که به عنوان 

چربی های خوب شناخته می شوند به عملکرد سلولی کمک می کنند و 
غذاهای  سایر  می روند .مانند  شمار  به  پوست صورت  زیبایی  رازهای  از 
مفید، اسید های چرب ضروری به سلول ها کمک می کنند تا اعمالشان را 
به درستی انجام دهند و از این رو سبب پاکسازی پوست، جلوگیری از 

ایجاد لک های پوستی، کاهش چروک ها، بهبود و سالمت مو و رشد 
ناخن می گردند.
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پیشتر تصور می شد که نیمکرة مخالف مغز، مسئول کنترل حرکات بدن است. اکنون مشخص شده که احتماال نقش نیمکرة موافق در 
این میان بیش از تصور قبلی ما است.

معموال گفته می شود که سمت چپ مغز، کنترل سمت راست بدن را بر عهده دارد و برعکس. اما پژوهش جدیدی نشان داده که مسائل 
بیشتر دیگری نیز وجود دارد.

دانشمندان طی دهه ها، شواهدی را در انسان و حیوانات پیدا کرده اند که نشان می دهند عالوه  بر نیمکرة مخالف مغز، نیمکرة همسو نیز در 
حرکت بدن نقش دارد. با این حال، هیچ زمانی این موضوع به  طور دقیق مورد بررسی قرار نگرفت که نیمکرة همسوی مغز به چه میزان 
حرکت را در اندام حرکتی و انگشت های سمت مشترک بدن تنظیم می کند. حال، پژوهشگران در شناسایی ارتباط میان فعالیت قشری 

و حرکت همسو به یافته های جدیدی رسیده اند.
پژوهشگران دانشگاه واشینگتون در سنت لوئیس برای نخستین بار نشان داده اند که سینماتیک سه بعدی و حرکتی بازو، شامل سرعت، 
قابل  هستند،  حرکتی  اندام  با  همسو  انسان )ECoG( که  الکتروکورتیکوگرافی  سیگنال های  از  استفاده  با  اندام،  موقعیت  و  شتاب 

رمزگشایی اند.
نویسندگان این مقاله نوشته اند:

یافته های جدید ما به روشن شدن دانسته هایمان در مورد همکاری باالی نیمکرة همسو در تحرک کمک می کنند. همچنین تایید می کنند 
که اطالعات در مورد حرکات پیچیده بیشتر از آنچه که پیشتر تصور می کردیم، به دو نیمکره نسبت داده می شد.

پیش از این، شواهد جنبش شناسی حرکتی از نیمکرة همسو رمزگشایی شده بود که نسبتا محدود بودند.
اریک سی لوتاردت، پژوهشگر ارشد مقالة حاضر و عصب شناس است. او چهار بیمار مبتال به صرع را )سه مرد و یک زن( به  منظور 

یافته کلیدی درباره نقش نیمکره های 
مغز انسان در کنترل حرکت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9_(%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9)
https://www.zoomit.ir/2018/10/14/298089/how-brain-controls-sides-body-hemisphere/
https://www.zoomit.ir/2018/10/14/298089/how-brain-controls-sides-body-hemisphere/
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الکترودهای  با قراردادن  مشخص کردن منبع ایجادکنندة مشکل آنها، به صورت جداگانه تحت یک فرآیند ECoG قرار داد. لوتاردت 
 ECoGدر مغز این بیماران در نظر داشت که فعالیت نیمکرة مخالف و همسو را اندازه گیری کند؛ این الکترودها، فعالیت عصبی خود را در 
نیمکره های راست و چپ مغز ثبت می کنند. لوتاردت این کار را در زمانی انجام می داد که شرکت کنندگان، بازوی خود را طی یک تمرین 

سه بعدی برای دستیابی به جسمی، به اطراف حرکت می دادند.
نیمکرة همسو، مسئول تجزیة اطالعات حرکتی بسیاری است

پژوهشگران با بهره گیری از یک الگوریتم یادگیری ماشین برای رمزگشایی سیگنال های عصبی دریافتند که جنبش حرکتی به صورت 
دوطرفه در سرتاسر نیمکره های قشری توزیع می شود؛ این مورد با رمزگشایی حرکت بازوی همسو با دقت قابل مقایسه ای نسبت به حرکت 

با بازوی مخالف مشاهده شد.
پژوهشگران می گویند که این اتفاق الزاما بدین معنی نیست که نیمکرة همسو، نیمکرة غالب در جنبش فیزیکی اندام های نزدیک به آنها 

است؛ با این حال، این موضوع نیز حائز اهمیت است که تجزیة اطالعات بسیاری به  وسیلة نیمکرة همسو انجام می شود.
نویسندگان مقاله در این مورد توضیح می دهند:

توانایی رمزگشایی سینماتیک اندام همسو، نقش سببی در اجرای تحرک توسط نیمکرة همسو ندارد؛ با این حال، ارایة ویژگی های حرکتی 
به  خصوص، مانند سینماتیک، جزو شرایط الزم برای نقش داشتن نیمکرة همسو در اجرای تحرک است. این نخستین مطالعه ای است 

که نشان می دهد سینماتیک مشخص حرکات بازو توسط هر دو نیمکره و بر اساس یک نقطة زمانی بر نقطة زمانی دیگر ارایه می شوند.
بدیهی است که باید دانسته های جدیدمان را مورد بررسی بیشتر قراردهیم؛ چرا که پژوهش حاضر تنها روی چهار بیمار )مبتال به صرع( 

انجام شده است؛ همچنین نیاز به انجام بررسی های بیشتری است تا متوجه شویم که دقیقا در دو سوی مغز )و بدن( چه اتفاقی می افتد.
با این حال پژوهشگران می گویند که یافته های آنها، پیشرفت مهمی در زمینة درمان بالقوة بیماران سکتة مغزی محسوب می شود که ممکن 

است به  سبب شرایطشان، ارتباط یک سمت مغز خود را از دست داده باشند و سمت دیگر هنوز برقرار باشد.
پژوهشگران این مقاله می گویند:

امکان بهره بردن از ECoG برای رمزگشایی سینماتیک دست سمت موافق، فرصت استفادة سیگنال ها از یک نیمکرة تحت تاثیر قرار نگرفته 
را برای کنترل یک رابط مغز و کامپیوتر )BCI( فراهم می کند.

عالوه  بر این، به  دلیل اینکه هر دو نیمکرة مغز قادر به ثبت ارایة قشری مشابهی از اطالعات سینماتیک جنبشی هستند، ممکن است این 
یافته ها روزی به بیماران کمک کند تا کنترل بدن هایشان را به  عنوان بخشی از درمان توانبخشی مبتنی بر سوی موافق بیاموزند. هنوز زود 

است اما یافته های جدید می توانند به هزاران نفر در آینده کمک کنند.
بازوی همسو در سیگنال های  بررسی، در مجموع نشان می دهد که سینماتیک سه بعدی حرکات  نوشته اند: »این  پژوهشگران در مقاله 

 ECoGانسان، رمزگشایی می شوند.»

https://www.zoomit.ir/
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آموز

تو خالتور هستی
سعید سالیانی

آواز  و  رقص  اهل  مجلس گرم کن،  معنی  به  خالتور 
روحوضی است. 

ریشه
 халтура روسی  به  »خالتورا«  روسِی  واژه  از  خالتور 
به  معنِی »کار بی ارزش«، »کاِر )هنری یا ادبِی( با کیفیِت 
»بُنُجل«،  و  »آشغال«  بندی شده«،  سِرهم   »کاِر  پایین«، 
گفته  موزیسین هایی  به  اصطالحا  موسیقی  در  است. 
را گرم  مجلس  طرب  و  عروسی  مجالس  در  که  می شود 
کرده، در برابر آن پول دریافت می کنند، مثال: چه موزیک 
خالتوری! )موزیک شاد که فقط به درد مجلس گرم کردن 

می خورد(. 

در موسیقی
خالتوری به معنای موسیقی فی البداهه هم می تواند 
باشد. وقتی نوازنده یا نوازندگانی بدون قرار و تمرین 
موسیقی  را  کارشان  می کنند،  بداهه نوازی  قبلی، 
»خاله تورانی«  از  کلمه  این  اگر  می گویند.  خالتوری 
آمده باشد، بسیار جالب توجه است. گویا ریشه کلمه 
روسای  از  یکی  ظاهرا  برمی گردد.  شهرنو  به  خالتور 

آنجا اسمش توران و معروف به خاله  توران بوده، این خاله توران 
زمان  آن  در  روحوضی.  آواز  و  رقص  اهل  و  بوده  مجلس گرم کن 
روحوضی  موسیقی  و  می رفتند  مجلسی  به  وقتی  هم  مردم  سایر 
خاله تورانی  آهنگ  یا  بخون!  تورانی  خاله  می گفتند:  می خواستند. 
بخون! و این به خاله توری! خالتوری! و خالتور تبدیل شد! همچنین 
و  مجالس  در  که  می گردد  باز  زمانی  به  واژه  این  واقعی  ریشه 
بوده اند.  مرد  مطرب های  از  استفاده  به  مجبور  زنانه  میهمانی های 
در این موارد مطرب ها یا با چشم بسته می نواختند یا میان آنان و 
میهمانان که اغلب مشغول رقص بودند، پرده ای از تور می کشیدند.

گهگاه پیش می آمد که این افراد حین نواختن ساز، از روزنه هایی 
که به واسطه نخ کش شدن توری پدید می آمد، سمت مقابل را نیز 
دید می زدند. از این رو موسیقی آنان به موسیقی خالتوری مشهور 
شده است. البته امروزه خالتور بیشتر به موسیقی های بی محتوا گفته 
می شود، بسیاری از موسیقی های الِو امروزی را نیز خالتور می دانند.

مروری کردیم بر ریشه و تاریخچه کلمه خالتور و اینکه اساسا این 
کلمه از کجا و چگونه در موسیقی ایران وارد شد. بارها شنیده ایم 
که فردی خالتور نامیده می شود یا موسیقی که ارایه می کند خالتور 
می گیرد؟  انجام  نام گذاری  چنین  چرا  ولی  می شود.  دسته بندی 
پدیده ای که در بین موزیسین ها به  خصوص موزیسین های ایرانی 
چرا  اصال  است.  موسیقی  ارزش گذاری  شده است،  رایج  بسیار 
سوادتری  با  فرد  می کند،  ارائه  کالسیک  موسیقی  که  کسی  باید 
در موسیقی تلقی شود و کسی که در مجالس مهمانی، موسیقی 
ارائه می کند خالتور نامیده شود. مگر نه این است که در هر دو، 
هنری ارائه می گردد و عده ای به عنوان شنونده از فضای ایجاد شده 
لذت می برند. حاال چه فرقی می کند برای مهمانی عادی باشد یا 
اند.   نشسته  سالن ها  بهترین  در  لباس ها  با شیک ترین  که  افرادی 
نهایتا موزیسین و شنونده باید راضی باشند، که هستند. چرا یکی 
عالمه دهر و دیگری خالتور می شود؟ چرا تالش بر این است که 
پاپ  ارزش گذاری شود؟ چرا موسیقی کالسیک خوب و موسیقی 

بد است؟ چرا موسیقی سنتی فاخر و موسیقی رپ مبتذل است؟  
این خوب و بد بودن ها تنها به سبب سلیقه فردی است.  سلیقه در 
موسیقی می  تواند با سلیقه در غذا مقایسه شود. هر فردی می تواند 
غذاهایی با طعم های مختلف را دوست داشته باشد. و حال چون 
فرد  سلیقه  که  گرفت  نتیجه  نمی توان  ندارم،  آن  به  عالقه ای  من 
به  موسیقی  هر  اگر  است.  چنین  نیز  موسیقی  نه.  یا  است  خوب 
شنونده خود احساس خوب منتقل کند و نهایتا این احساس خوب 



را موسیقی خوب  یا شادی شود، می توان آن  آرامش  ایجاد  باعث 
تلقی کرد. الزم به ذکر است که هر موسیقی می تواند انتخاب قشر 
موسیقی  آن  است  قرار  اگر  باشد. حال  جامعه  از  یا طبقه خاصی 
نقد شده، کیفیت آن بررسی گردد، ضروری است که با معیارهای 
اندازه گیری همان سبک نقد شود. مثال نمی توان موسیقی راک را با 
خط کش موسیقی پاپ نقد کرد. الگوها و مبانی هر سبک با سبک 
دیگر متفاوت است و همچنین برای نقد فنی هر موسیقی نیاز به 
اطالعات تخصصی و داشتن دانش کافی در مورد سبک مربوطه و 

تاریخچه پیدایش آن است. 
واکنش های  مختلف  موارد  در  افراد  که  دریافته اند  دانشمندان 
متفاوتی به یک موسیقی مشابه نشان می دهند، زیرا شرایط احساسی 
گوناگون انسان ها در زمان های مختلف، متفاوت است. دانشمندان 
بر این باورند که علت تکرار شدن ناخودآگاه برخی قطعات موسیقی 
ناحیه  این  باز می گردد.  ناحیه ای در قشر مغز  به  انسان،  در ذهن 
از مغز مسئول یادآوری قطعات موسیقی است که فرد در گذشته 
شنیده است و با ناحیه گیجگاهی در ارتباط است. ناحیه گیجگاهی 
نیز خود وظیفه پردازش صداهای اولیه و ساده، استدالل و همچنین 
یادآوری خاطرات را بر عهده دارد.  باید بدانیم که چه نوع موسیقی 
در مغز ما ایجاد آرامش کرده و به جسم ما نوید درمان می دهد و 

چه نوع موسیقی منجر به استرس و در نتیجه بیماری می گردد.
حال با توجه به موارد مطرح شده، موسیقی خوب چیست؟ به نظر 
افرادی که طرفداران  برای  این جواب  من همه موسیقی ها! شاید 
سرو سخت یک ژانر موسیقی هستند گران تمام شود. ولی اگر به 
این مسئله به صورت کلی و از بیرون )نه از درون( نگاه کنیم، باید 
بگوییم که آیا خوب بودن موسیقی فقط نظر مخاطبان آن نیست؟ 
کالسیک،  موسیقی  طرفداران  از  گروه  یک  برای  شما  اگر  یعنی 
موسیقی محلی بومیان استرالیا را پخش کنید، آیا به نظر آنها این 
موسیقی خوب است؟ بیایید کمی سوال را سخت تر کنیم، اگر برای 
گروهی که طرفدار پر و پا قرص موسیقی سنتی هستند. موسیقی 
به یک  بود حتی  آنها حاضر خواهند  آیا  کنیم،  راک پخش  پانک 

دقیقه از آن موسیقی گوش کنند؟
بدون توجه به شناخت کامل از ژانر شناسی موسیقی و قبول این 
که  هستند  بی شماری  سلیقه های  پویا  جامعه  هر  در  که  مسئله 
احترام به آن سالیق، نشانه رشد فکری و اجتماعی است، نمی توان 
عنوان “موسیقی بد” را برای هیچ گونه موسیقی گذاشت. بنابراین با 

قبول این امر که هرگونه اثر هنری قابل نقد است باید قبول کرد که 
ممیزی موسیقی در هر صورت )چه قبل و چه بعد از پخش( کامال 

بی معنی است و فقط عنوان سانسور را می توان به آن داد.
مختصرا می توان گفت ارزش هر موسیقی را حسی که به شنونده 
منتقل کرده است، تعیین می کند و این احساس ریشه های بسیاری 
مانند عوامل اجتماعی، تاریخی، سیاسی و جغرافیای دارد. تمام این 
عوامل می تواند حتی سلیقه یک نسل را تغییر دهد. به عنوان مثال 
موسیقی که اوایل انقالب مجوز می گرفت و به مردم القا می شد و 
نیز  )این  داشتند  فعالیت  اجازه  که  قشر خاص  توسط یک  عموما 
جای سوال دارد چرا فقط این عده اجازه فعالیت داشتند؟( منتشر 
می شد، بسیار متفاوت است از موسیقی که قبل انقالب یا امروزه 
مراتب  به  روزها  این  موسیقی  در  گستردگی  و  تنوع  دارد.  وجود 
از چهل سال پیش است و هر یک طرفداران خود را پیدا  بیشتر 
کرده است که خود به عنوان پارامتر مثبت تلقی می شود. با پیشرفت 
تکنولوژی و ارتباطات، ممیزی کردن موسیقی و ارزش گذاری بی پایه 
بر یک سبک خاص، دیگر مفهومی ندارد. هر سبک به نوبه خود 
درهای  و  کند  هدایت  جلو  به  قدم  یک  را  موسیقی  علم  می تواند 

جدیدی از این هنر بی پایان را باز کند.  

https://fa.wikipedia.org/
http://musicbox.tarlog.com/
http://artphilosophy1.blogfa.com/ 
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با هنر کالژ 
خالق شوید 

...
کالژ ترکیبی از مواد مختلف مانند پارچه، روزنامه، مجله، 
رنگ، عکس و ... می باشد. اصطالح کلمه کالژ از یک واژة 
فرانسوی کالر به معنای چسباندن گرفته شده است. کالژ 
توسط پیکاسو و جورج براک در قرن بیستم ابداع شد، 

زمانی که کالژ بخش متمایزی از هنر مدرن شده بود.
هنر کالژ نوید داده است که برای سال های زیادی یک 
دریچه خالق و مهم باشد، زیرا به هنرمندان این اجازه 
را می دهد که خلق کارهای هیجان انگیز با نتایج غیر 

منتظرانه را کشف و آزمایش کنند.
این مقاله سیر حرکتی پیشگامان هنر کالژ و نمونه های 

فعلی اش را عنوان می کند.

پیشگامان هنر کالژ

پابلو پیکاسو

پیکاسو در اوایل سال 191۲ توسط چسباندن یک تکه 
پارچة روغنی به یک چوب بر روی یک نقاشی بیضی 
»همچنان زندگی با صندلی چوبی« را خلق  شکل اثر 
کرد. می توان گفت این اولین کالژ مدرن بود، گرچه این 
ادعا قطعی نیست، زیرا جورج براک در همان سال در 
حال توسعة تکنیکی بود که در آن از نوعی کاغذ استفاده 

می شد.

جورج براک

براک با استفاده از خرده های مواد مختلف برای تولید نتیجه واقعی 
نقاشی،کالژ کاغذی را توسعه داد. در این تکنیک الیه های روی بوم با 
نقاشی ترکیب می شدند. او اولین بار این تکنیک را در نقاشی سال191۲  

در اثر ظرف میوه و شیشه ای خود استفاده کرد.

شویترز

 Das نوع کالژ توسط ژرمن دادا و شویترز در سال 1919 به نام  یک 
Undbild خلق شد. شویترز با سبک کالژی با نام »مرزبیلدر« معروف 
بود که در آن تالش می کرد با استفاده از قطعاتی از اشیا دور ریخته شده، 

حس هنری متمایزی از جهان اطرافش را بسازد.



ادوارد پائولوزی

پائولوزی به عنوان پدر هنر پاپ در بریتانیا نامیده شد. او با قطعه »من یک 
بازیگر غریبه بودم« در سال 19۴۷ نخستین حامی استاندارد هنر پاپ 
شناخته شد. این اثر از قطعات مختلف کاغذی چاپ شدة تجاری ساخته 

شده است که به یک تکه کارت متصل است.

هنری ماتیس

ماتیس در اوایل کار خود به طور چشمگیری با پاره کردن کاغذ شروع 
او از رنگ های شسته شده گواش روی ورق کاغذ استفاده  به کار کرد. 
می کرد سپس فرم ها و اشکال دلخواه خود را برش می داد و در کنار هم 

می چسباند، که با نام حلزون در تصویر باال نشان داده شده است.

رابرت راسنبرگ

او معروف ترین مجموعة ترکیبی کالژ را در سال های 19۵۴ تا  196۲  
انجام داد. وی خلق های جالب، مانند رادیو، لباس، روزنامه، ساعت و ... را 

در کارش با یکدیگر ترکیب می کرد.

ریچارد همیلتون
در سال 19۵6 کاتالوگی را برای نمایشگاهی در لندن خلق کرد. این تنها 
چیزی است که باعث می شود خانه های امروزی خیلی متفاوت و جذاب 

باشند. این اولین کار هنری پاپ )یا درواقع کالژ( برای رسیدن به وضعیت 
نمادین بود که شامل تصاویری است که عمدتا از مجالت و تبلیغات 

آمریکایی گرفته شده است.

 رومرباردن

بارون تکنیک کالژ را واقعا درک کرد، زیرا الیه ها و فرم های تکه شده 
آزادانه اجازه ترکیب ایده ها و اشکال را در روش های مدرن به او می دادند. 
شاید معروف ترین کالژ او در سال 19۷۰ خلق شد که در تصویر باال 

می بینید.

روند کنونی
حاال اجازه دهید نگاهی دقیق تر به روند فعلی این تکنیک از طریق این 

مقاله داشته باشیم.
استفاده از تصاویر لوکس، تبلیغات و مواد، شاید بزرگ ترین گرایش امروز 
در تکنیک کالژ باشد.  بسیاری از هنرمندان امروز به خاطر سبک منحصر 

به فرد و زیبای کالژ از آن بسیار الهام می گیرند.
میکس مدیا

این تکنیک به راحتی از مدیاهای دیگر استفاده می کند مانند نقاشی در 
کالژ.

مدیاهای رایج شامل طراحی با مداد، نقاشی با پاستل و مداد شمعی و 
ماژیک است.

تبلیغات
تعجب آور نیست بسیاری از کالژها نقش عمده ای در نام تجاری و تبلیغات  
در اواخر سال 19۴۰ از زمان ظهور کالژ،   برجسته را بازی می کنند. 

فرهنگ مصرفی به یک نیاز اصلی تبدیل شده است.
 www.smashingmagazine.com







فیلم هزارپا
دانشگاه  بزرگ  سالن  در  اکتبر   ۲۸ تاریخ  در  مونترال  در  هزارپا  فیلم 
رضا  مردمی،  هنرمند  حضور  با  نفر   ۵۰۰ حدود  جمعیتی  با  کنکوردیا 

عطاران برگزار شد. از اسپانسرهای این برنامه تشکر ویژه می شود.
عوامل فیلم

نویسنده و کارگردان: ابوالحسن داوودی
سعید  و  سپند  بهرامی،  سارا  عزتی،  جواد  عطاران،  رضا  بازیگران: 
امیرسلیمانی، مهران احمدی، شهره لرستانی، شقایق دهقان، نعیمه نظام 

دوست، امیرمهدی ژوله، امید روحانی
خالصه فیلم

هزارپا داستان یه خالفکار کیف قاپ به نام رضا است که قصد دارد با سوء 
استفاده از نذر یک دختر پولدار راجع به ازدواج با یک جانباز به او نزدیک 

شده و با او ازدواج کند.
نقد فیلم

هزارپا را می توان حداقل جز بهترین کمدی های سینمایی پرفروش این 
چندساله اخیر سینما دانست، ابوالحسن داوودی مخلوطی از کمدی های 
فانتزی سال های دور اواخر دهه هفتاد و کمدی های گیشه و پرفروش این 
سال ها با چاشنی خاص خودش را به نمایش گذاشته است. به گفته وی 
این فیلم را فقط برای خنداندن مخاطب ساخته است که مخاطب بعد از 
تماشای این فیلم راضی باشد و قطعا با وجود شوخی های زیاد و خنده دار 

به این هدف هم رسیده است.
فروش باالی هزارپا در مدت کوتاهی که این فیلم به نمایش در آمده، 
نشان داده که یک کمدی تر و تمیز و خوش رنگ و لعاب، باید شامل 
همه چیزهایی باشد که می تواند مخاطب را راضی نگه دارد، هم شامل 
بازیگران خوب باشد و هم شامل روایتی متفاوت، که بتوان تا حدی روی 
آن حساب کرد، البته باید به جسارت داوودی نیز اشاره کرد که دست 
نباشد.  افراد  از  بعضی  عالقه  مورد  شاید  که  گذاشته  موضوعی  روی  بر 
هزارپا به هوش مخاطب احترام می گذارد و سعی می کند فیلم متفاوتی 
اجرای  درحین  می کند  سعی  باشد،  خود  ضعیف  رقیبان  با  مقایسه  در 
فیلم می توان  این  مثبت  نکات  از  ببرد.  به جلو  رو  را  داستان  شوخی ها 

البته شاید در هزارپا از لحاظ  به ایده خالقانه و جالب فیلم اشاره کرد. 
موقعیت زمانی “دهه شصت و محدودیت های آن دوره زمانی” مخاطب را 
به یاد فیلم نهنگ عنبر بیندازد اما بیش از همه برای دوستداران سینما، 
یادآور کمدی های چند سال اخیر مثل فیلم های مارمولک، مومیایی 3، 
ورود آقایان ممنوع و صد البته لیلی با من است کمال تبریزی است که 
کمی به سبک ابوالحسن داوودی و فیلم جیب بُرها به بهشت نمی روند 

او روایت می شود.
در عین طوالنی  فیلم  که  بود  این  بود،  نیز جالب  برای من  که  نکته ای 
بودن ، پیش نمی آمد که از شدت خنده مخاطبان در طول فیلم کم شود، 
بازیگران این فیلم  این را می توان از هوش باالی داوودی و بازی خوب 
نکته دیگری هم در طول  دانست،  و...(  )مثل رضا عطاران، جواد عزتی 
فیلم به چشم می آمد که بار کمدی فیلم فقط بر دوش یک بازیگر نبود 
)به عنوان مثال فیلم آینه بغل، فقط با وجود عزتی به یک فیلم کمدی 
تبدیل شده بود(، داوودی بار کمدی فیلم را بین کارکترهای فانتزی خود 
به خوبی تقسیم کرده بود، البته ستاره بی چون و چرای فیلم، نقش اول 

فیلم، رضا عطاران بود. 
بازی خوب بازیگران فیلم مثل رضا عطاران، مهران احمدی، جواد عزتی 
بهترین  به  عطاران  رضا  است.  فیلم  مثبت  نکات  از  هم  بهرامی  سارا  و 
شکل ممکن ظاهر شد ولی عزتی گویا همان تیپ را که در آینه بغل و 
دردسرهای عظیم بازی کرده بود را دوباره به شکل نه چندان مطلوبی 
و  لهجه ها  با  بازی  در  را  استعدادش  که  احمدی  می کند.  مهران  تکرار 
گویش های مختلف به همه نشان داده است و با اینکه نقش فرعی فیلم به 
حساب می آمد و حتی با حذف این کارکتر در طول فیلم، هیچ لطمه ای به 
داستان وارد نمی شد، در این فیلم نیز دوباره می درخشد. سارا بهرامی هم 
درکل خوب ظاهر شد ولی کاش به جای بهرامی از بازیگران زن دیگری 
از جمله ویشکا آسایش استفاده می شد، آسایش در این گونه فیلم ها بسیار 
خوب ظاهر می شود و یک زوج به یادماندنی را با عطاران در )ورود آقایان 
ممنوع( ساخته است که داوودی می توانست همان زوج موفق و خوب را 

در این فیلم نمایش می دهد. 



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

(514) 703-4020
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دکتر احمدرضا یلمه ها
آهنگ ترین  دراز  و  گسترده ترین  از  یکی  تعلیمی  ادبیات 
هدف  که  نثر  و  شعر  از  گونه ای  است.  فارسی  ادب  انواع 
و  اخالقی  مسایل  تبیین  و  تشریح  آن  گویندة  و  سراینده 
اندیشه های مذهبی، حکمی و مضامین پندگونه است. این 

نوع از آثار به دو دسته تقسیم می گردد: 
گونه ای که صرفاً جنبة تعلیمی داشته و نمی توان آن را از 
لحاظ هنری و جنبة خیال انگیزی، پرمایه و قوی دانست. 
به گونه ای که شاعر این نوع از شعر را در آموزش مسایل 
خاصی  فن  تعلیم  قصدش  و  کرده  استفاده  مختلف  علوم 
است. منظومه هایی که منحصراً  علوم گوناگون  و  فنون  از 
از  دارد  اختصاص  تاریخ  و  لغت  ریاضی،  پزشکی،  علوم  به 
این قبیل اند. از جمله دانشنامة میسری )تألیف سال 3۷۰ 
فراهی  ابونصر  نصاب الصبیان  و  طب  در  هـ.ق.(   36۷  –
عروض(  و  لغت  )همچون  ادبی  علوم  در  هـ.ق(   61۸ )ف 
ابن مالک در آموزش صرف و نحو عرب، منظومة  الفیة  و 
حاج مالهادی در باب فلسفه، نوراالنوار از بحر االسرار مظفر 

علیشاه کرمانی در علم کیمیا و ..... 
 عالوه بر منظومه ها و آثاری که صرفاً جنبة تعلیمی دارد 
و مختص به علم و یا فنی از علوم است، گونه ای دیگر از 
ادب تعلیمی وجود دارد که جنبة هنری آن بسیار قوی تر و 
دلکش تر است و یکی از مهم ترین انواع و اقسام شعر فارسی 
است. بدین مفهوم »شعر تعلیمی یکی از دراز دامن ترین و 
گسترده ترین اقسام شعر و ادبیات ماست و ما در این زمینه 
مثنوی، حدیقه  بوستان، مخزن االسرار،  شاهکارهایی چون 
نیز آن است که ما  بهار و پروین داریم. علت آن  و اشعار 
ادبیات نمایشی که بسیاری از مسایل اخالقی و روانشناسی 
را در برمی گیرد و خود نوعی ادبیات تعلیمی است، را نداریم 
و شاعران ما مسایل اخالقی و روانشناسی و اجتماعی را به 
صورت آثار تعلیمی غیر نمایشی بیان کرده اند. به این سبب 
ادبیات تعلیمی ما که بسیاری از موضوعات و مسایل ادبیات 
تعلیمی غرب  ادب  از  بر می گیرد، شاید  را هم در  نمایشی 

وسیع تر باشد«. )فرشیدورد، 13۷3 : ۷۴(. 
آوردن موعظه و حکمت و نصیحت در شعر فارسی از اوایل 
با  قرن چهارم هجری آغاز شد و شاعران این نوع شعر را 
که  شاعری  نخستین  ظاهراً  کردند.  آغاز  کوتاه  قطعه های 
گماشت،  همت  تعلیمی  و  حکمی  قصیده های  سرودن  بر 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

و  آثار  در  قبادیانی  خسرو  ناصر  را  وی  روش  که  بود  مروزی  کسایی 
اوایل قرن ششم هجری، سنایی غزنوی  از  داد.  ادامه  منظومه های خود 
وی  می کند.  باز  عارفانه  و  حکیمانه  اشعار  سرودن  در  را   جدیدی  باب 
مفاهیم و معانی حکیمانه و عارفانه را با اندرز و نصیحت در هم آمیخته 
وی  موفقیت  می کند.  خویش  مثنوی های  خصوص  به  خود  آثار  وارد  و 
در اشعار موعظه گونه و حکیمانه باعث می گردد تا در اواخر قرن ششم، 
اشعار موعظه و تحقیق وی مورد استقبال گروه زیادی از شاعران از جمله 
جمال الدین اصفهانی، قوامی رازی، خاقانی شروانی، نظامی و انوری واقع 
گردد. پس از آن نیز در قرن هفتم هجری، بزرگ ترین شاعر اخالقی و 
اجتماعی ایران، سعدی شیرازی که آثار وی مشحون از پندیات و نصایح 
و مواعظ است، ظهور می کند و تا آنجا توفیق می یابد که آثار او مدت ها 

مورد تقلید و پیروی استادان سخن قرار می گیرد. 
زمین،  مشرق  در  اثر  یک  جاودانگی  و  ماندگاری  استوار  ارکان  از  یکی 
بنابراین  است.  اخالقی  و  پندگونه  آموزه های  و  اصول  بر  تأکید  همواره 
با  حافظ  دیوان  و  فردوسی  شاهنامه  غنایی چون  یا  و  حماسی  اثر  یک 
می یابد.  چندان  دو  بقای  و  ماندگاری  مبانی،  و  اصول  این  دربرداشتن 
شاهنامه به علت دربرداشتن مضامین و مفاهیم ارزنده و آموزنده که در 
تمام زمینه های اخالقی، حکمی، فلسفی و بشردوستانه سروده گردیده، 
حکمت  کتاب  می گردد،  محسوب  حماسی  اثر  یک  که  اندازه  همان  به 
نیز هست. »این کتاب همچون دایره المعارفی،  اندرز  و  پند  و معرفت و 
نکات دقیق و مهم اسالمی و انسانی را که متضمن تأمین زندگی هر فرد 
انسانی است به نحو بسیار شیوا و رسایی در برگرفته است. آنچه را که 
در زمینه های مختلف تهذیب اخالق، توحید و ستایش خداوند، نعت و 
ستایش رسول اکرم )ص( و خاندان عترت و طهارت )ع(، اهمیت دانش، 
و  داد، جبر  و  آیین کشورداری، عدل  معاشرت،  آداب  خرد،  سخنوری، 
اختیار، بی اعتباری دنیا و ... از این کتاب، استخراج گردیده، بالغ بر پنج 
هزار بیت است که خود کتابی قطور و نشانگر آن است که فردوسی در 
البه الی اشعار حماسی، با توجه به مسایل اسالمی، نیک و بد را مطرح 

فرموده است«. )رنجبر ، 1369 : 1۰(. 
حافظ نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین شاعران غزلسرای زبان فارسی و 
و  مرامنامه  است.  زندگی  اعاظم گویندگان جهان، شعرش شعر  از  یکی 
دستورنامه همة اشخاص و افراد، در تمامی قرون و اعصار است. دیوانش از 
لحاظ در برداشتن نصایح و آموزه های اخالقی و تربیتی و پندها و اندرزها، 
فردوسی، مثنوی  اگر  است.  فارسی  بی نظیرترین دواوین شعری  از  یکی 
اندرزگونه  مضامین  و  مفاهیم  بیان  برای  مایه ای  را دست  حماسی خود 
اصول  و  اندیشه ها  جلوه گاه  را  غزل  نیز  حافظ  می دهد،  قرار  اخالقی  و 
اعتقادی و اخالقی خویش قرار داده و ارزنده ترین مفاهیم بشردوستانه را 

گاهی تحلیلی تطبیقی  هب اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ ن



در اشعار خود به تصویر می کشد. نکتة قابل تأمل اینکه حافظ هم از لحاظ جهان بینی و اندیشه های حکمی و فلسفی و هم از لحاظ مضامین و 
مفاهیم شاعرانه، به طور آشکار تحت تأثیر حماسة جاودانی فردوسی بوده و اشعار او گواه خوبی است بر اینکه او مکرراً شاهنامه را می خوانده و 
آشنایی او با فرهنگ ایرانی باستان نیز از طریق شاهنامه بوده است. به طوری که: » دیوان غزلیات حافظ و مثنوی ساقی نامه اش، حداکثر آشنایی 

و عالقة حافظ را به سیماها و صحنه ها و داستان های شاهنامه نشان می دهد«. ) مرتضوی، 13۸۵ : 1۰۰(. 
بدیهی است تأثیر شاهنامه فردوسی بر دیوان حافظ، غیر قابل انکار است و موضوعی است که این پژوهش نیز سعی ندارد به آن بپردازد. بارها 
و بارها قهرمانان شاهنامه در اشعار حافظ ذکر گردیده اند. همین بس که بی وفایی زمانه، حافظ را به یاد جم و کاووس و کی افکند. قدح شراب، 
یادآور جمشید و بهمن و قباد باشد. »هر وقت به ماه نو در آسمان می نگرد یا در راز اختران کهن سیر تأمل می کند، بی اختیار ماه نو را رمز 
افسر سیامک و طرف کاله زو می بیند. در برابر مظالم حاکم وقت، داستان سیاوش و مظلومیت او را به یاد می آورد و خون سیاوش را مایة شرم 

ظالمان می شمارد«. )ریاحی، 136۸ : 19۲(. 
برخی از ارزش های اخالقی که فردوسی در جای جای شاهنامه در وجود قهرمانان خود می یابد و مورد ستایش قرار می دهد و یا اینکه توصیه 

به داشتن این سجایا می کند و نیز حافظ در غزلیات خود بر آنها تأکید و توصیه می کند، عبارتند از: 

دعوت به نیکی و کم آزاری )نوع دوستی(
رستگاری از دیدگاه فردوسی در کم آزاری و نیکی است: 

گاری همین است و بس                                                                                              هب نیکی گرای و میازار کس                                                                                                                                            ره رست
                                                                               )شاهنامه، ص : 1۴9۴(

حافظ این اندیشة اخالقی را این چنین بیان می کند: 
                                                                       مباش رد پی آزار و رههچ خواهی کن                                                                                                                  هک رد شریعت ما غیر از این گناهی نیست 

                                                                                    )دیوان: ص 13۴(

دعوت به راستی

                                                                                          هب ره کار رد پیشه کن راستی                                                                                                                                                               چو خواهی هک نگزایدت کاستی
                                                                                  )شاهنامه: ۲6۵(

حافظ راستی را با تشبیه و تمثیل این چنین به تصویر می کشد: 

                                                                  خوش بود گر محک تجرهب آید هب میان                                                                                                                                ات سیه روی شود رههک رد او غش باشد
                                                                                    )دیوان: 1۸1(

لزوم صبر و بردباری
فردوسی بردباری را ستون خرد می شمارد: 

                                                                                                      ستون خرد ربدباری بود                                                                                                                                                            چو تندی کند تن هب خواری بود
                                                                                   )شاهنامه: 1۴۲۵(

این آموزة اخالقی را حافظ این چنین بیان می کند: 

                                                             گرت چو نوح نبی صبر هست رد غم طوافن                                                                                                                     بال بگردد و کام زهار ساهل ربآید
                                                                                      )دیوان: ۲19(
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ترسناک ترین و مخوف ترین 
مکان های دنیا
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

جادة Yungas – بولیوی
در جنگل های آمازون کوهی وجود دارد که دارای یک جادة باریک و خطرناک است و از ترسناک ترین جاذبه های گردشگری جهان می باشد. 
این جاده یکی از مناطق کشنده و خطرناک در این کوهستان است و مرز بین جنگل های آمازون و منطقه الپاز با کشور بولیوی است. نام 
جادة مرگ واقعا برازنده این جادة مرگبار و خطرناک است. طول جادة مرگ 61 کیلومتر است و ارتفاع آن از سطح زمین ۴۵۷۲ متر می باشد.

فکر راه رفتن در چنین جاده ای هم می تواند ترسناک باشد و عبور از روی آن ترسناک تر. با این  وجود راننده های شجاع و پردل و جرأتی نیز 
وجود دارند که سوار بر ماشین های سنگین از این جاده که عرضی سه متری دارد رفت و آمد می کنند. اگرچه عده ای نیز وجود دارند که 
این کار را دیوانگی می دانند زیرا در این جاده هیچ محافظ جاده و گاردیلی برای حفاظت وجود ندارد. اما این افراد با ماشین های سنگینی 
مانند اتوبوس و تریلر آن هم به  طور دو طرفه از جاده مرگ عبور می کنند. تعجبی هم ندارد که این جاده در سال، جان بین دویست تا سیصد 
نفر را می گیرد و شما در طول مسیر جاده با انواع مختلفی از صلیب ها و مجسمه ها و تابلوهای یادبود مواجه می شوید که در کنار جاده به یاد 
کشته شدگان نصب شده است. با این وجود این جاده هنوز هم مسیر اصلی رفت و آمد رانندگان محسوب می شود و هنوز هم افراد بسیاری 

از آن عبور می کنند.

پل Trift – سوئیس
تصور کنید که در ارتفاعی بیشتر از صد متر ایستاده اید در حالی که زیر 
پایتان یک پل کابلی چوبی در نوسان است و یک یخچال طبیعی در زیر 
آن دیده می شود. اگر ترس از ارتفاع دارید شاید بهتر است حتی تصورش 
را هم نکنید. اما اگر با ارتفاع مشکلی ندارید تماشای این منطقه که از 
مکان های ترسناک جهان است، می تواند برایتان دل انگیز هم باشد. پل 
این  می دهد.  قرار  شما  اختیار  در  را  مکانی  چنین  سوئیس  در   Trift
از  باریک  مسیر  یک  حقیقت  در  شده  ساخته   ۲۰۰۴ سال  در  که  پل 
از باالی آن می توانید منظرة  سه الیه چوب و کابل های فلزی است که 
از باالی بیشتر از صد  شگفت آور یخچال طبیعی در منطقه تریفت را 
این  از  عبور  تنها مسیر  در حقیقت   Trift پل  کنید.  تماشا  ارتفاع  متر 
منطقه است. طول پل Trift حدود 1۷1 متر است و در میان پل های 
رشته کوه های آلپ، از همه آنها طویل تر و باالتر است و از ترسناک ترین 

مکان های گردشگری جهان است.
کابین های  شوید.  تله کابین  سوار  باید  بروید  پل  این  به  بخواهید  اگر 
تله کابین برای ۸ نفر گنجایش دارند. خوب است بدانید که پس از ساخت 
این پل، در سال ۲۰۰9 میالدی پل مورد بازسازی قرار گرفت تا نوسان 
آن کمتر شود با این  وجود همچنان عبور از آن برای هر فرد عادی و حتی 
متری   1۷1 مسیر  این  از  توانستید  چنانچه  است.  ترسناک  کوهنوردی 
مرگبار عبور کنید، می توانید به کلبه ای برسید که در سمت دیگر پل از 

مسافران با غذاهای محلی پذیرایی می کند.



 –  Llangollen کانال  و   Pontcysyllte آب گذر 
ویلز

در منطقة ویلز اگر چند کیلومتری به سمت شرق حرکت کنید می توانید 
کانالی را ببینید که از مکان های ترسناک جهان است و هر ساله بیشتر 
از هزار قایق بزرگ و هزار قایق پدالی با عبور از این آب گذر از ارتفاع 3۰ 
متری رودخانه Dee عبور می کنند تا چشم انداز شگفت آور طبیعی این 
مکان را ببینند. این کانال آب در حقیقت بلندترین و طوالنی ترین محل 
گذر آب در جهان است که شما را به یاد ترن هوایی های شهر بازی خواهد 
انداخت. این منطقه که در سال 1۸۰۵ ساخته شده، در فهرست میراث 

جهانی یونسکو نیز ثبت شده است.
بیشتر به  نظر می رسد که افراد به دلیل قدمت این مکان از نزدیک شدن 
به آن بترسند اما حتی سال ها عمر این ناحیه و خطر آن نیز نتوانسته است 
ترسناک ترین  از  که  مکان  این  از  بازدید  از  را  کنجکاو  گردشگران 
مکان های گردشگری جهان است باز دارد. این آب گذر با وجود گذشت 
استفاده  قایق سوار  مسافران  جابه جایی  برای  هم  هنوز  دوقرن  از  بیش 
می شود و به  نظر می رسد هرچه بیشتر از عمر آن می گذرد افراد بیشتری 
تمایل پیدا می کنند تا از آن عبور کنند. شاید کمی ترس ارزش این همه 
هیجان را داشته باشد. پس به شما توصیه می کنیم در سفر به این ناحیه 

این شگفتی را از دست ندهید.
استخر شیطان در آبشار ویکتوریا – زامبیا

یک استخر طبیعی را مجسم کنید که باالی صخره ای به ارتفاع 6۸.۵ متر 
از سطح زمین قرار دارد. اینجا هفتمین شگفتی طبیعی دنیاست. استخر 
آبشار  از  نزدیکی  فاصلة  در  و  آفریقا  قارة  در  زامبیا  منطقه  در  شیطان 
ویکتوریا قرار گرفته است. یک فرورفتگی در دل صخره که به آن صندلی 
شیطان نیز گفته می شود مکانی ایجاد کرده که توریست های عالقه مند به 

هیجان، در آن به آب می زنند.
این منطقه که به چالة مرگ هم شهرت دارد و ساالنه گردشگران زیادی 
با  را همراه  زیبایی شگفت انگیز طبیعی  به  سمت خود جلب می کند  را 
خطر مرگ به بازدیدکنندگانش عرضه می کند. افراد عالقه مند و کنجکاو 
زمانی که  در  تا  می آیند  منطقه  این  به  فصل خشکی  در  دنیا  سراسر  از 
این مکان  یافته و آرام است، شنا کردن در  اندکی کاهش  آب رودخانه 
حیرت آور را تجربه کنند که از ترسناک ترین مکان های گردشگری جهان 
است. البته کسانی که وارد چنین مکانی می شوند باید اطالعات درستی 
درباره اینکه در کجای این استخر شنا کنند داشته باشند، چرا که یک 

اشتباه کوچک می تواند منجر به پرت شدن فرد از ارتفاعی مرگبار شود.

معبد Xuankong – چین
یکی از شگفتی های باستانی کشور چین معبد مشهوری است که در باالی 
معبد  این  است.  ترسناک جهان  از مکان های  و  دارد  قرار  کوه هنگشان 
بی ثبات ساخته  و  مرگبار  دارد در محلی  نیز شهرت  معلق  معبد  به  که 
شده است،  به  طوری که زمانی که جلوی آن ایستاده اید هر لحظه منتظرید 

که بر سرتان بریزد.
شگفتی آنجاست که چطور افرادی در 1۵۰۰ سال پیش چنین بنایی را 
در این نقطه دور از دسترس بنا کرده اند و چطور این معبد در تمام این 
سال ها پابرجا مانده است. مخصوصا که این معبد روی ستون های باریکی 
استوار شده که از جنس چوب هستند و از میان صخر ها بیرون آمده اند. 
نزدیک ترین  و  از بستر رودخانه حدود ۷۰ متر است  فاصلة معبد معلق 
شهر به آن شهر بیجینگ است که حدود ۴۰۲ کیلومتر از آن فاصله دارد.



سکوی تایرول – اتریش
سکویی که در این تصویر می بینید عرشة یک یخچال طبیعی در منطقه تایرول کشور اتریش است که جزو ترسناک ترین مکان های گردشگری جهان است. 
این منطقه در حقیقت شبیه به یک سکوی مرگ است که در ارتفاع 3۲۰۰ متری از سطح زمین ساخته شده است. یک ارتفاع ترسناک برای ایستادن و 
نگاه کردن به مناظر دره های یخ زده در زیر پا. برای اینکه به این سکو برسید باید از شهر خارج شوید و یک ساعتی رانندگی کنید و سپس به سمت باالی 

کوه بروید.
زمانی که برف شدیدی باریده و باد می وزد، ایستادن روی این سکو می تواند وحشتناک باشد. اما در روزهای آفتابی که هوا صاف است، تماشای زیبایی های 

مناظر اطراف، خالی از لطف نیست. از این منطقه می توانید شهر ونیز در کشور ایتالیا را هم تماشا کنید.

جادة Atlanterhavsveien –  در کشور نروژ
شما می توانید یکی از شگفتی های این لیست از مکان های ترسناک جهان را در ارتفاع ۸ کیلومتری از سطح اقیانوس آرام پیدا کنید. این منطقه که جایی 
بین نروژ غربی و مولده است یکی از ترسناک ترین جاده های پر پیچ و خم دنیاست. افتتاح این جاده در سال 19۸9 میالدی صورت گرفت و در زمان 
ساخت آن دوازده طوفان درگرفت که کار کارگران را مختل می کرد. زمانی که در جادة Atlanterhavsveien رانندگی می کنید )اگر بتوانید در این جاده 

رانندگی کنید( حسی شبیه به سوار شدن به ترن هوایی خواهید داشت.
اما حتی این جاده می تواند ترسناک تر نیز باشد، کافی است در میان توفان های زمستانی به آن سر بزنید تا درک کنید که بدتر از این هم ممکن است. عبور 
از این جاده سخت و نفس گیر است، اما اگر زمانی که از جاده عبور می کنید هوا صاف و آفتابی باشد، ممکن است بتوانید نهنگ هایی را ببینید که در اقیانوس 

زیر پایتان شنا می کنند، این خود یکی از شگفتی های جاده Atlanterhavsveien است که بازدید از آن  را دلپذیرتر می کند.

صومعة Meteora – یونان
این منظره بدون شک شما را به یاد کارتون های تخیلی خواهد انداخت. صومعة مشهوری که در کوهستان پیندوس یونان برای فرقة اورتودوکس شرقی بنا 
شده، از مکان های ترسناک جهان است که بر فراز یک برج سنگی قرار دارد. زمانی که به این بنا نگاه می کنید متوجه می شوید که نام Meteora واقعا 
برازنده آن است. Meteora در زبان یونانی به  معنای معلق در میان آسمان است. این صومعة شگفت انگیز در ارتفاع ۴۰۲ متری از سطح زمین قرار دارد. 
گفته می شود که در قرن 1۴راهبان اورتودوکس که از دست مهاجمان ترک فرار می کردند تعداد ۲۴ صومعه در باالی این صخره ها ساختند تا در آنها پنهان 

شده، پناه بگیرند. امروزه از میان این ۲۴ صومعه، تنها 6 معبد بر جای مانده است.
اگرچه امروزه با تله کابین به  سادگی می توان به این منطقه دسترسی پیدا کرد، اما الزم است بدانید که برای بیشتر از صد سال تنها مسیر دسترسی به این 
صومعه طناب و پله های طنابی بوده است. حال تصور کنید که کسی بخواهد این مسیر را باال برود یا از آن بدتر تنها با یک پلکان طنابی از آن پایین بیاید... 

به  نظر سرگرم کننده نخواهد بود.



http://rooziato.com/
http://bedunim.ir/
https://www.touristgah.com/
https://www.yjc.ir/fa/
https://paroshat.com/
https://www.karnaval.ir/ ادامه دارد ...

ایستگاه مترو City Hall _ نیویورک
ایستگاه تاالر شهر )City Hall( در سال 19۰۴ ساخته شده و در حال حاضر از این تونل و ایستگاه استفاده ای نمی شود و تبدیل به مکانی رها شده 
البته هنوز  تا سال 19۴۵ مورد استفاده قرار می گرفته است.  نیویورک قرار دارد و  این تونل در زیر مرکز عمومی شهر شلوغ  و استخوان سوز شده است. 
هم می توانید با ماندن در قطار 6 بعد از ایستگاه آخر، به این ایستگاه قدیمی و متروک نگاهی بیندازید و طاق های قوسی شکل،کاشی های گوستاوینو و 

پنجره های سقفی دودی را ببینید.

جنگل Aokigahara _ ژاپن
این جنگل که با نام های جنگل خودکشی، دریای درختان و بهترین مکان برای مردن شناخته می شود، در بخش زیرین کوه فوجی در کشور ژاپن  قرار 
دارد. دلیل این نام گذاری ها در این است که افراد بسیار زیادی در این جنگل خودکشی می کنند و در حقیقت آخرین جایی است که برخی افراد ژاپنی در  
روی کرة زمین می بینند. در سفر به این جنگل اجساد گوناگونی در بخش های مختلف جنگل می توانید ببینید، به همین منظور برای منصرف کردن این 
افراد از خودکشی در حاشیه های جنگل تابلوهایی نصب شده که سعی در منصرف کردن افراد برای خودکشی دارند، نظیر "زندگی گران بها است." همچنین 
قطب نما در این جنگل به  خوبی کار نمی کند و شاید دلیلش میدان مغناطیسی باشد. امروزه هنوز به  طور کامل دلیل این خودکشی ها در این جنگل معلوم 

نیست و با توجه به آمار، هر ساله به تعداد این خودکشی ها افزوده می شود.

قلعة دریایی _ انگلستان
در طول جنگ جهانی دوم نیروی دریایی سلطنتی انگلستان، دکل هایی 
برابر  بتواند در  آنها بهتر  را در حریم ساحلی خود ساخت که به  وسیلة 
حمالت دریایی مقاومت کند. در حال حاضر این منطقه رها شده و متروک 
است و برای مردم یادآوری می کند که زمانی میلیون ها نفر جان خود را 

در این قلعه دریایی از دست داده اند.
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

خندیدن و اثرات روان شناختی
آیا به راستی همه واکنش های الزم را برای رویارویی با همه موقعیت ها فرا گرفته ایم؟ آنها کدام اند؟

شرایط  که  است  رسانده  اثبات  به  تجربه  است.  رنج دهنده  و  ناگوار  شرایط  به  پاسخ  بهترین  گویی  بذله  و  نغز  گفتار  موارد  از  بسیاری  در 
که  باشد  علت  بدان  امر  این  شاید  می دهند.  از دست  را  بودن خود  رنج آور  مدتی خاصیت  اندک  از  بعد  و  نیستند  دائمی  کننده  ناراحت 
از  برخی  بوده است.  چنین  لحظه  آن  در  ما  تفسیر  بلکه  نبوده اند  دهنده  آزار  می کردیم  فکر  که  اندازه ای  به  واقعاً  افتاده  اتفاق  حوادث 
افتاده است. اتفاق  بیرون  در  آنچه  نه  می کنند  رنج  و  نگرانی  ایجاد  ما  اندیشه های  بیرونی،  اتفاقات  جای  به  که  دارند  اعتقاد   روان شناسان 
به طورکلی بسیاری از مسائل و مشکالت زندگی، ظاهراً مهم و تعیین کننده اند،  در حالی که واقعاً این طور نیست و نباید آن قدر وجود و ذهن 
فرد را در کنترل خود بگیرند تا جایی که همه اعمال و رفتار وی را تحت الشعاع قرار داده، فرصتی برای اندیشیدن به مطالب و مسائل دیگر 

زندگی باقی نگذارند.
بعضی از مردم جدی بودن و جدی گرفتن یک امر را با غوطه ور شدن در آن اشتباه می گیرند. فرورفتن در یک اندیشه، عمل یا هر امر دیگری 

با جدیت متفاوت است. جدی بودن، یعنی مشغول بودن به یک امر و در عین حال امور دیگر را از نظر دور نداشتن.
به نیکی می دانیم که بسیاری از پدیده ها و اتفاقات زندگی روزمره جزیی و زودگذرند. اما برای لحظاتی آنچنان تمام فضای شخصیت ما را در 
خود می کشند و پوشش می دهند که هر آنچه را آموخته ایم فراموش می کنیم. به عنوان مثال وقتی معلم هستیم و دانش آموزی ما را عصبانی 

می کند و با رفتارش موجب رنجش ما می شود برای دقایقی آنچنان منقلب می شویم که گویی بدترین حوادث روی داده است.
هر پدیده ای را می توان از نگاه و زاویه ای دیگر نیز مشاهده کرد. اگر ذهن ما تنها روی احساس یا رفتاری خاص تمرکز کند و تنها همان را 

ببیند و توان ارزیابی، تحلیل و نقد آن را نداشته باشد نتیجه ای جز تلخکامی نخواهد داشت.
اغلب اتفاقات و حوادث پریشان کننده زندگی را می توان با شوخی و بذله گویی به اموری قابل تحمل تبدیل کرد. 

این روحیه که فرد بتواند هنگام خشم ، عصبانیت یا هر موقعیت عاطفی و رنج آور دیگر، لحظه ای توقف کند و با خود شوخی کند یا به رفتار 
و نگرش های خود بخندد یک مهارت است مهارتی که باید آموخته شود.

که  می دهند  انجام  رفتارهایی  نادانسته  نوجوانان  که  باشیم  داشته  باور  یعنی  ببینیم  را  حادثه  دیگر  منظری  از  اگر  نیز،  فوق  مثال  در 
 بزرگساالن را می رنجاند و اگر چنین نبود اصوالً تربیت معنی پیدا نمی کرد، با رفتار ناخوشایند یک نوجوان می توانیم راحت تر کنار بیاییم.

همچنین زمانی که در کالس درس در مقابل جمعیت و هر جای دیگری به خاطر یک اشتباه مورد تمسخر و خنده حضار قرار می گیریم نباید موقعیت را     
 آن قدر آزار دهنده و شرم آور بدانیم که گویی همه آبرو و حیثیت ما در گرو همین اشتباه بوده و الغیر. آیا ما به اشتباهات دیگران نخندیده ایم؟ خیام می گوید:
آیا همه آن چیزهایی که ما را به خنده واداشته یا رنج داده اند. امروز فراموش نشده اند؟ پاسخ حتماً مثبت است. آیا آنچه ما را به خندیدن 
به دیگران واداشته واقعاً خیلی شرم آور بوده و آنچه به نظر ما رنج آور بوده است واقعاً ارزش آن همه رنجیدگی را داشته است ؟ قطع به  یقین 
پاسخ منفی است. مسائلی از این قبیل آن اندازه مهم و ماندگار نیستند که همه افکار ما را به خود مشغول سازند. به گفته آدلر، اعمال هر 
شخص از زاویه انتخاب شیوه زندگی او نگریسته می شود، شیوه ای که در آن مردم به طور خالق خود را سازمان می دهند و این کار عمدتاً 
تعیین کننده پاسخ آنها به جهان خارج است. نتیجه عملی این فرض این است که ما انسان ها بیشتر تحت تأثیر تفسیرمان از واقعیات قرار 
می گیریم تا خود آن واقعیات. از آنجا که ما انسان ها موجودات خودآگاهی هستیم، اتفاقات و پریشانی هایی که برای ما به وجود می آیند برای 
هر فرد قابل مشاهده و دیدن است و همین مشاهده ما را دوباره پریشان و مختل می کند، پریشانی اولیه ایجاد آشفتگی می کند و معموالً به 
نوعی خاتمه می یابد و محدود به مجموعه ای از شرایط است. لیکن آشفتگی های بعدی غالباً فراگیر می شوند و ممکن است تمام زندگی فرد را 
مختل سازند . آنچه در این بحث اهمیت دارد این است که پریشانی دوم عملی غیرمنطقی است. پریشانی اولیه واقعیتی بوده است که اتفاق 

http://onlinepsychologist.blogfa.com/
http://onlinepsychologist.blogfa.com/
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افتاده و نمی شود آن را انکار کرد اما رغبت به تداوم و بازگوکردن ذهنی 
آن باعث اسیرشدن در دام افکار غیرمنطقی و گسترش احساس خشم، 
خصومت، ترس و اضطراب بی دلیل می شود که نه الزم است و نه ضروری 

و برعکس سبب رنج و تلخ کامی بیشتر خواهد بود.
یک لحظه شادی مانند نورافکنی در تاریکی ، فضای تاریک و خسته روح 
انفکاکی  کوتاه  زمان  یک  برای  می شود حتی  باعث  و  می کند  روشن  را 
بین حاالت عاطفی نامطلوب و روان انسان به وجود بیاید و در پرتو همین 
روشنایی و جدایی میان حاالت نامطلوب و روان انسان ، فرد بتواند خود را 

دریابد و پریشانی را از خویشتن دور کند.
هر  که  می کند  ایجاد  گردابی  پریشانی ها  و  حوادث  درباره  تفکر  تداوم 
به  را در کام خود می کشد.  لحظه عمق آن بیشتر شده، شخصیت فرد 
حدی که همه شخصیت در آن غرق می شود و مشاهده دنیای بیرون از 
داخل آن گرداب غیرممکن می گردد این حالت از ضعف های انسان است. 
این همان گرایش فطری انسان برای تخریب خود است که آلبرت الیس 
به آن اشاره کرده است. لیکن همه وجود انسان نبایستی در خدمت این 
گرایش باشد چون انسان صاحب اراده و عقل و شعوری است که می تواند 
با ضعف ها و شکست هایمان  اگر  باشد و عقالنی عمل کند.  منطقی هم 
حتی در مواقعی که تا حدودی موجب تحقیر، پریشانی ، خشم ، شرم و 
ترس ما می شوند با روحیه ای آسان گیر مواجه شویم و اگر بتوانیم مسئله 
شکست ها  به  نسبت  بعدها  کنیم  توأم  شوخی  و  بذله گویی  کمی  با  را 
یاد داشته باشیم  به  باید  و ضعف ها خیلی حساس نخواهیم  شد همیشه 
شکست  هدف هایشان  از  بعضی  به  رسیدن  در  انسان ها  همه   که 
کرده باشند. انتخاب  پروازانه ای  بلند  هدف های  اگر  خصوصاً   می خورند، 
اغلب اتفاقات و حوادث پریشان کننده زندگی را می توان با روح شوخی و 

بذله گویی به اموری قابل تحمل تبدیل کرد.
روان شناسان معروف به روان شناسان کمال گرا در توصیف شخصیت افراد 
انسان های خود شکوفا  از ویژگی های  باورند که یکی  این  بر  خودشکوفا 

توان بذله گویی است.
 دکتر ویکتور فرانکل صاحب مکتب لوگوتراپی در کتاب انسان در جست و 
جوی معنی ) ص 3۰ ( در آنجا که شرایط سخت و طاقت فرسای اسارتگاه های 
 نازی ها که خود یکی از اسیران آن بوده است را شرح می دهد می گوید:
اگر بودن چیزی به عنوان هنر در زندان شگفت آور باشد شوخی و مزاح 
است، گو اینکه به ندرت صورت می گیرد. شوخی یکی دیگر از سالح های 
روح است برای حفظ نفس و به خوبی پیداست که بیش از هر چیز دیگر 
برکناری الزم را به شخص خواهد داد و حتی اگر به مدت کوتاهی نیز باشد 
بر هر وضعی چیره می شود. از دیگر ویژگی های افراد خودشکوفا خوش بینی 
و مثبت اندیشی است.  خوش بینی، شوخی و خنده انسان را برای مبارزه 
با منفی گرایی و منفی بینی آماده می سازد.  انسان هایی که در زندگی و 
در مقابله با مسائل و مشکالت مربوط به آن موفق بوده اند. آنهایی اند که 
روش زندگی شاد و خو ش بینانه را در پیش گرفته اند. شوخی و بذله گویی 
بهبود  را  فردی  بین  روابط  و  است  خوشایند  تنها  نه  دیگران  و  خود  با 
 می بخشد بلکه انسان را در برابر فشارهای روانی مختلف مقاوم می سازد.
شادی، خوش بینی و نغزگویی نیرویی است که وجود شخص را از انرژی 
پر می کند و هیچ جایی برای احساسات و افکار منفی باقی نمی گذارد به 

گفته موالنا: نار خندان باغ را خندان کند.
 بذله گویی مهارتی است که در شمار مهم ترین مهارت های زندگی باید قرار بگیرد .

یک لحظه شادی مانند نورافکنی در تاریکی، فضای تاریک و خسته روح 
انفکاکی  کوتاه  زمان  یک  برای  می شود حتی  باعث  و  می کند  روشن  را 
بین حاالت عاطفی نامطلوب و روان انسان به وجود بیاید و در پرتو همین 
روشنایی و جدایی میان حاالت نامطلوب و روان انسان، فرد بتواند خود 

از خویشتن دور کند. دکتر فرانکل  را  را دریابد و پریشانی 
در یک تمثیل زیبا روح انسان را به اتاقی تشبیه می کند و 
می گوید اگر شیر گاز را در یک اتاق بازکنیم همه فضای اتاق 
به یک اندازه تحت تأثیر گاز قرار می گیرد در واقع گاز همه 
است،  این چنین  نیز  پر می کند روح  اندازه  به یک  را  اتاق 
یک اتفاق همه فضای شخصیت انسان را در بر می گیرد که 
اگر بخواهیم می توانیم در یک لحظه با یک شوخی با خود 
و گفتن یک جمله خنده دار این فضا را پر از شادی کنیم و 

مولوی می گوید:

گر تو خواهی آتش، آب خوش شود  
                                                                             ورنخواهی آب هم آتش شود

یک جمله کوتاه نغز واقعاً می تواند روح انسان را پر از شادی 
کند و همین لحظه کوتاه فرصتی است تا دنیای پیرامون را 
به گونه ای دیگر ببینیم و همه روح و ذهن تحت تأثیر عوامل 

نامطلوب و مخرب قرار نگیرد.
همان گونه که اشاره شد روحیه بذله گویی مهارتی است که 
قریحه  برانگیختن  در  کوشش  همچنین  شود.  آموخته  باید 
بذله گویی و دیدن وقایع در پرتو نوری از مزاح، حیله ای است 
استادانه در فن زندگی و زنده ماندن، بذله گویی مهارتی است 

که در شمار مهم ترین مهارت های زندگی باید قرار بگیرد.
با میزان به کارگیری  افراد، همبستگی مثبت  سالمت روانی 
می گوید. آلبورت  دارد  منطقی  به طور  زندگی   مهارت های 

بیمار نوروتیکی که بتواند به خود و کار خود بخندد،  سر و 
سامانی به وضع خود داده و حتی به راه درمان افتاده است. 
وقتی یک بیمار بتواند به چنین مهارتی دست پیدا کند دور 
از واقعیت نیست که باور کنیم انسان های طبیعی و سالم در 

فراگیری این مهارت قادرتر و تواناترند. 
تأثیر  تحت  بیشتر  انسان ها  ما  که  باورکنیم  است  کافی 
تفسیرمان از واقعیات قرار می گیریم تا خود واقعیات.  باورکنیم 
که انسان دارای قابلیت های فراوان است که هر کدام از آنها 
را می توان کشف، بارور و شکوفا نمود و یک زندگی سالم و 
شاد را برای خود و اطرافیان فراهم آورد. آری انسان می تواند 
با شوخی خود را از خود جدا کند. نیرویی پنهانی وجود ندارد 
که نتوان آن را کشف کرد و شکوفا ساخت، کافی است بدانیم 
ندهیم. غم  به  دل  حکیم  فردوسی  گفته  به  می توانیم   که 

کاهد روان مده دل هب غم ات ن
                                        هب شادی همی دار تن را جوان  

www.migna.ir/



از اول می ۲۰1۸ تا 3۰ آوریل ۲۰19
Continuum / aurōrae

.Planettarium Rio Tinto Alcan aurōrae به مناسبت جشن سالگرد 
۵ سالگی خود دو برنامه چند رسانه ای را که بیشتر مورد توجه بازدیدکنندگان 

قرار گرفته است از سال ۲۰13 که آغاز به کار کرده به نمایش می گذارد. 

از ۲6 اکتبر تا ۴ نوامبر ۲۰1۸
Les Pastellistes - Exhibition

انجمن پاستل در شرق کانادا، نمایشگاه بین المللی دوساالنه خود را از 1۰۰ 
اثر هنری انتخاب شده توسط هیئت داوران ارائه می کند. فعالیت های روزانه: 
نمایش کارهای پاستل توسط هنرمندان و تورهایی که راهنما دارند. برندگان 

جوایز در روز افتتاحیه قبل از نمایش عمومی مشخص می شوند.

از ۲۷ اکتبر تا 11 نوامبر ۲۰1۸
Festival Sefarad de Montréal

بازگو  که  را  متنوعی  برنامه های  سال ۲۰1۸  در  تا  دارد  افتخار  فستیوال  این 
کننده غنا و پویایی فرهنگ سنتی  Sephartic است را ارائه نماید.

از اول تا 3 نوامبر ۲۰1۸
La grande dégustation de Montréal

فستیوال بزرگ طعم غذا در مونترال
تلفن ۵1۴916۸1۰۲

این رویداد مزه یک مجموعه منحصر به فرد است که در آن ۲۰۰ تولید کننده 
با  خود  شوق  و  شور  گذاشتن  اشتراک  به  برای  نوشیدنی ها  و  تقطیر  شراب، 
عاشقان شراب، آبجو و خبره ها گرد هم می آیند. امسال از شراب های شیلی و 
آرژانتین تهیه خواهد شد و شراب شیراز و ویسکی های جهان را به سوی خود 
جلب خواهد کرد. این رویداد یک فرصت نادر را برای دیدار از تولیدکنندگان از 
سراسر جهان فراهم می کند و بیش از 1۲۰۰ محصول عالی را معرفی می کند.

از 1 تا 11 نوامبر۲۰1۸
MTLÀTABLE 

برای   ۲۰1۸ نوامبر   11 یکشنبه  تا  نوامبر  پنجشنبه1  از  برنامه  این 
هفتمین بار انجام می شود. در کل 1۵۰ رستوران

منوهای شام را با قیمت های فوق العاده )۲3 دالر، 33 دالر یا ۴3 دالر( و 
همچنین  Brunch17 دالر در برخی از رستوران ها در انتظار شماست.

از اول نوامبر تا 11 نوامبر ۲۰1۸
CINEMANIA

بهترین فیلم های فرانسه زبان در سال جاری، با زیرنویس انگلیسی - در محیط 
دوستانه به نمایش در می آیند.

از ۲ نوامبر ، ۲۰1۸   
Fiesta Mexicana

فستیوال  مکزیکی، موضوع این برنامه جشن Día de Muertos در هتل لوکس Sofitel است. لذت بردن از حواس خود در یک بار با پیش غذا و مزه های مختلف 
و شام لذیذ مکزیکی و شراب درجه یک. این سرگرمی ها با یک گروه ماریاچی، یک کار ویژه توسط Marc Djokic نوازنده چیره دست ویولون، Diana Varela با 

صدای سوپرانو و یک رقص بعد از شام خواهد بود.

فستیوال ها و رویدادهای مونترال در ماه نوامبر

http://www.pastelsec.com/
http://festivalsefarad.ca/
http://www.lagrandedegustation.com/
https://mtlatable.mtl.org/en
https://www.festivalcinemania.com/en


از 9 نوامبر ۲۰1۸
IT Vision Conference 2018

کنفرانس چشم انداز فناوری 
کنفرانس چشم انداز IT برای  نوامبر، Vector Networksمیزبان   9 در 
بهتر  آماده سازی  برای  آنها  به  به منظور کمک  و  اطالعات  فناوری  متخصصان 
در  یک روزه  کنفرانس  هستند.  سازمان هایشان  در   ،AI مانند  جدید،  فناوری 
 Palais des congrèsاز مجموعه ای از سخنرانان از جمله دانشمندان و 
محققان AI تشکیل شده است. سخنرانان بحث خواهند کرد که چگونه نقش ها، 
فرآیندها و اهداف با AI تکامل می یابند؛ چگونگی ترکیب استراتژی کسب و 
در  محافظه کاری  مانند  موانعی  بر  غلبه  تکنولوژی، چگونگی  استراتژی  با  کار 

سازمان و مواردی دیگر.

از 1۴ نوامبر تا 19 نوامبر ۲۰1۸
Salon du livre de Montréal

۵1۴۸۴۵۲36۵ 
بیایید و با نویسندگان مورد عالقه خود آشنا شوید و با  شرکت در رویدادهای 
جدید  مطالب  کتاب خوانی،  عمومی  جلسات  و  بحث  میزگرد،  جمله  از  ادبی 

بیاموزید.

از ۲۲ تا ۲۴نوامبر، ۲۰1۸
Marché Éphémère EtsyMTL

 Collectif Créatif Etsyیک نمایش سه روزه را فقط در زمان تعطیالت 
سازماندهی می کند! درست در قلب مرکز شهر این رویداد ویژه برای دومین بار 
در  Monteal Salle Des Posta Perdus در ایستگاه ویندزور برگزار 
خواهد شد. برای دوستداران صنایع دستی، محصوالت منحصر به فرد و محلی، 
بود. شما مطمئن  تعطیالت در شهر خواهد  در  برای خرید  عالی  این فرصت 

باشید همه چیزی برای خرید پیدا خواهد شد.

از ۲۲ نوامبر تا ۷ دسامبر ۲۰1۸
Montreal Bach Festival

جشنواره باخ مونترال
۵1۴9۸9966۸

 
لذت بردن از بیش از بیست کنسرت باخ و آهنگسازان دیگر در زیباترین مناطق 

شهر: 
Quartier des spectacles, the Mount Royal, the 
Plateau of Mont-Royal Westmount
ارائه  مونترال  معتبر  مکان های  در  کنسرت ها  از  مجموعه ای  باخ  جشنواره 
می دهد. صدها نفر از نوازندگان، خوانندگان، رهبران ارکستر و دیگر هنرمندان 

کبک و اروپا به موسیقی باخ احترام می گذارند.

از ۲3 نوامبر تا ۲۵ نوامبر ۲۰1۸ 
Annual Gem and Mineral Show

 نماشگاه جواهرسازی و سنگ های معدنی
۵1۴۵69۲9۰۴

نمایشگاه ساالنه و فروش سنگ های نیمه قیمتی، جواهرات، مجسمه ها، مهره ها، 
مواد  و  کریستال ها  نوع،  هر  از  مواد معدنی  و  فسیل ها  قیمتی،  نیمه  دانه های 
دریای  از  کهربا  از  شده  ساخته  جواهرات  کشور.  از  خارج  و  داخل  از  معدنی 
و  رز  کوروت  کوارتز،  آکوامارین،  کونزیت،  الپیز الزولی،  فسیل،  نیز  و  بالتیک 

ژئودز آمریکایی غول پیکر... همگی در زیر یک سقف

از ۲3 تا ۲۵ نوامبر .۲۰1۸
Mini-Comiccon

Palais des Congrès de Montréal- Salle 220- این برنامه در
 Cبرگزار می شود.

این نمایش به طور عمده به کتاب های کمیک و خریدکاالهای مربوط به آنها  
اختصاص دارد.

از  ۲۷نوامبر تا ۲ دسامبر ۲۰1۸
Souk @ Sat

۵1۴۸۴۲۵۸۷3
 Souk @ ،با احترام به مأموریت خود برای نشان دادن جالب ترین آثار مونترال
Sat  بار دیگر در نوامبر، زیر همان سقف، با بیش از 6۰ هنرمند محلی دوباره 
از خالقیت های  گرد هم می آیند. تمام فضای SAT به یک حیاط عظیم پر 

معاصر مونترال، منحصر به فرد و شیک تبدیل خواهد شد.

http://www.go-montreal.com/

هر سال در ماه نوامبر
Prêt-à-emporter

۵1۴۲۷۲۸۸۷۴
 

گالری و کارگاه را ببینید. نمایشگاه و 
فروش آثار هنرمندان در زمینه های 
مختلف  تکنیک های  از  که  متنوع 
برای  بی نظیر  است  فرصتی  چاپی، 
و  هنر  شروع  هنرمندان،  از  حمایت 

یا افزودن به یک هنر.
به ماجراهای جدید بله بگویید.

هر سال در ماه نوامبر
image+nation

تصویر + ملیت
خواننده های  جنجالی ترین 
توجه ترین  درخور  با  مونترال 
در  صحبت  و  سخنرانی ها 
موضوع   با  فیلم های  مورد 
دوجنس گرا،  همجنس گرایی، 
فرانسوی و بین المللی این برنامه 

را ارائه می دهند.

http://www.itvision.vector-networks.com/
http://www.festivalbachmontreal.com/
http://www.montrealgemmineralclub.ca/
https://www.facebook.com/events/2207953269489333/
http://www.image-nation.org/


مشهورترین خودروهای ۶ چرخ جهان؛ از 
گذشته تا امروز 

۶2 
ReMi 

Journal 

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

آموز

میالد زنگانه 
در طول تاریخ صنعت خودروسازی، مدل های6 چرخ برای 
کاربری نظامی، جاده ای و حتی موتوراسپرت و اتومبیل رانی 

تولید شده اند.
از مدل های 3 چرخ، عملکرد  مسلما، خودروهای ۴ چرخ 
بهتری دارند با این تفاسیر، اگر 6 چرخ به خودرو اضافه شود، 
نتیجه چه خواهد بود؟ مسلماً 6 بزرگ تر از ۴ و از نگاهی 
ساده، حتماً هم بهتر است. مشخص نیست که مهندسان 
چه  به  چرخ   6 و  محوره   3 خودروی  تولید  برای  خودرو 
چیزی فکر می کنند، اما در هر صورت چند مدل فوق العاده 
از خودروهای 6 چرخ در طول تاریخ صنعت خودروسازی 
مانور  تولید شده است. بعضی کارشناسان معتقدند، قدرت 
خارج  مسیرهای  در  محرک، خصوصا  چرخ   6 خودروهای 
شاید هم،  است.  معمولی   4WD مدل های از  بهتر  جاده، 
ظاهر تهاجمی و منحصربه  فرد اولویت اول یک برند برای 

تولید خودروی 3 محوره باشد.
حضور  که  کرد  قبول  باید  سازنده،  هدف  به  توجه  بدون 
 ۴ خودروهای  کنار  در  و  خیابان ها  در  مدل هایی  چنین 
چرخ معمولی، بسیار جلب توجه می کند. ایدة خودروهای 
6 چرخ مربوط به چند سال اخیر نیست، بلکه از چند دهه 
پیش، این نوع خودروها حتی در مسابقات اتومبیل رانی هم 

استفاده می شده اند.
در ادامة این مطلب، جذاب ترین خودروهای 6 چرخ تاریخ 

را معرفی می کنیم.

 CX Loadrunnerسیتروئن
محصول دهه  1۹۷۰

تا   19۷۴ سال  از  که  بود  سیتروئن  لوکس   CX سدان 
1991 تولید شد و به واسطة طراحی آیرودینامیک، در آن 
فرانسوی  این خودروی  از  داشت.  متفاوت  دوران، ظاهری 
و  لیموزین  فیلم برداری،  خودروی  آمبوالنس،  عنوان  به  
لودالنر  مدل  می شد.  استفاده  روزنامه  حمل  خودروی 
 )Loadrunner(سیتروئن CX به منظور انتقال روزنامه، 

طراحی و تولید شد که در این کار بسیار هم موفق بود. تا قبل از دوران 
اینترنت در دهة 19۷۰ و 19۸۰، سیتروئن CX لودالنر  به  وجودآمدن 
لودالنر  فنی  قوای  بود.   فرانسه  در  روزنامه ها  توزیع  و  پخش  مسئول 
تغییری نکرده بود و همچنان از پیشرانة ۴ سیلندر با حجم های ۲ تا ۲.۵ 
بیشتر  روزنامه های  به حمل  شده  اضافه  طول  اما  می کرد  استفاده  لیتر 

کمک می کرد.

کارمایکل کوماندو – هایلندر
محصول دهه 1۹۷۰

اساس  بر  چرخ   6 سفارشی  مدل های  تولید   19۸۰ و   19۷۰ دهه  در 
رنجرور رونق گرفته بود و درواقع بازار فروش این مدل ها هم وجود داشت. 

 6 مدل  دو  دهه  این  کارمایکل )Carmichael(در  بریتانیایی  شرکت 
چرخ کوماندو و هایلندر را بر اساس محصول لندرور تولید کرد. هایلندر 
و  می کردند  استفاده  استاندارد  رنجرور  فنی  قوای  از  دو  هر  کوماندو  و 
محور اضافه شده در آنها محرک نبود. این دو مدل در قالب خودروهای 
اینکه  با  می شدند.  استفاده  فرودگاهی  خدمات  و  آتش نشانی  اکتشافی، 
محور سوم در این دو خودرو محرک نبود، اما با پخش شدن وزن بین 6 

چرخ، عملکرد رنجرور در مسیرهای آف رود بهبود پیدا می کرد.

P34 خودروی فرمول یک تیرل
محصول سال 1۹۷4

درک  مهندسی  و  خالقیت  یک تیرل P34 حاصل  فرمول  خودروی 
گاردنر  هدف  تیرل )Tyrrell( بود.  تیم  طراحی  بخش  مدیر  گاردنر، 
افزایش  برای  جلو  در  کوچک  تایر  دو  از  استفاده  مدل،  این  طراحی  از 
چسبندگی و کاهش داونفوریس بود. برند گودیر )Goodyear( تایرهای 
این خودروی جالب  تا  تولید کرد  را  اینچ  اندازة  1۰  اختصاصی P34 با 
این مدل  اسپانیا سال 19۷6 مسابقه دهد.  بار در گرن پری  اولین  برای 
در ابتدا عملکرد خوبی نشان نداد، به  طوری که در گرن پری سوئد سال 

https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/2018/8/31/285720/coolest-six-wheeled-cars/
https://www.zoomit.ir/user/milad___zanganeh/
https://www.zoomit.ir/user/milad___zanganeh/
https://www.zoomit.ir/tag/citroen/
https://www.zoomit.ir/tag/citroen/
https://www.zoomit.ir/tag/formula-1/
https://www.zoomit.ir/tag/formula-1/


19۷6، مقام های اول و دوم با این خودرو به تیم تیرل اِلف رسید و در 
پایان فصل 19۷۷، مقام سوم تیمی با دو خودروی 6 چرخ کسب شد. 
 P34b خودروی جدید تیرل برای فصل 19۷۸ فرمول یک بود که به  
افزایش وزن به  واسطة تغییرات قوانین، به  تایر و  دلیل مشکالت تولید 
مانند نمونة اول موفق ظاهر نشد. پس از این در قوانین مسابقات فرمول 

یک، تنها طراحی و ساخت خودروهای ۴ چرخ مجاز اعالم شد.

پنتر ۶
محصول سال 1۹۷۷

ذهنتان  به  که  واژه هایی  اولین   ،6 پنتر  تصاویر  دیدن  از  پس  احتماالً 
برند  محصول  خاص،  مدل  این  باشد.  غریب  و  عجیب  رسیده است، 
که  ویندز )Panther Westwinds(است  وست  پنتر  بریتانیایی 
سال 19۷۷ تا 19۷۸، فقط در دو دستگاه تولید شد. پنتر 6 از پیشرانة 
که  توربوشارژر  دو  به همراه  کادیالک  لیتری   ۸.۲ سیلندر V شکل   ۸
جلوی اکسل عقب نصب شده بود و گیربکس 3 سرعتة اتوماتیک، استفاده 
می کرد. پیشرانة کادیالک، 6۰۰ اسب بخار قدرت را فقط به محور عقب 
ارسال می کند و دو محور جلو تنها مسئولیت فرمان پذیری دارند. پنتر 6 
با هدف سواری لوکس و راحت با قیمت  3۹هزار و ۹۵۰ پوند )نزدیک به 
 512BB ۵1 هزار دالر( تولید شده بود؛ این مبلغ، دو برابر قیمت فراری

بود که به همین دلیل فقط دو دستگاه از آن ساخته شد.

ساب ۶۰۹
محصول سال 1۹81

لیف ملبرگ طراح شناخته شدة  ساب )SAAB( است که سابقة تولید 
چند مدل مفهومی و سفارشی از خودروهای این برند سوئدی، در کارنامه 
با اضافه  تا  خود دارد. ملبرگ یک دستگاه ساب 9۰۰ را تحویل گرفت 

کردن 6۰ سانتی متر طول و 1۸ سانتی متر پهنا به آن، مدل خاص و 6 
چرخ ساب 9۰6 را تولید کند. از فضای ایجاد شده در بخش عقب ساب 
با  غذا،  سیستم صوتی  کابینت گرم کن  فریزر،  یخچال  نصب  برای   9۰6
16 بلندگو و تلویزیون استفاده شد. ساب 9۰6 تنها یک مدل مفهومی 
و حاصل خالقیت ملبرگ بود که متأسفانه امروزه قطعات باقی مانده این 
خودرو،  فقط در اوراقی ها و قبرستان های خودروی سوئد یافت می شود.

FW07D خودروی فرمول یک ویلیامز
محصول سال 1۹82

برای ساخت   FW07Dاولین تالش مهندسان تیم فرمول یک ویلیامز 
خودرویی با 6 چرخ بود. برخالف تیرلP34، خودروی ویلیامز در بخش 
عقب دو محور داشت و درواقع، چهار چرخ محرک بود. این خودرو که 
تست های  در  شده بود  طراحی  چرخ FW07 ویلیامز   ۴ مدل  اساس  بر 
پیش تولید رکورد شکنی کرد تا مهندسان ویلیامز ایدة 6 چرخ را جدی 
بگیرند. شاید اگر تولید خودروی ویلیامز زودتر به پایان می رسید، امروز 
 ،19۸3 سال  در  می دادند.  جوالن  یک  فرمول  در  چرخ   6 خودروهای 
قوانین فرمول یک تغییر کرد و استفاده از سیستم چهار چرخ محرک و 
خودروی 6 چرخ، پیش از اتمام پروژة جذاب تیم ویلیامز ممنوع شد. پس 
از این، FW07Dآخرین خودروی مسابقه ای 6 چرخ تاریخ شناخته شد.

https://www.zoomit.ir/ ادامه دارد ...

https://www.zoomit.ir/tag/cadillac/
https://www.zoomit.ir/tag/cadillac/
https://www.zoomit.ir/tag/ferrari/
https://www.zoomit.ir/tag/ferrari/


 احمد زالی 
اولین نمایش  تاریخ  را  این است که آغاز سینما  بر   قرار 
لومیر  برادران  توسط  شده  فیلمبرداری  تصاویر  عمومی 
)لویی و آگوست( در دسامبر 1۸9۵ در خیابون دوکاپوسین 

پاریس در زیرزمین گرند هتل بدانیم.

تصاویر  دیدن  با  مردم  عجیب  و  جالب  عکس العمل های 
و  نمایش  سالن  از  آنها  فرار  حرکت،  حال  در  لوکوموتیو 
تعجب آنها از حرکت آدم ها برروی پرده در شب های اول 

نمایش دیدنی بود.
برادران لومیر پس از مدت ها بررسی اختراعات و اکتشافات 
مخترعین حوزه نور و عکس ماقبل خود، موفق به ساخت 
هم  و  بود  فیلمبرداری  دوربین  هم  که  شدند  وسیله ای 

پروژکتور نمایش و آن را »سینما توگراف« نامیدند.
واژه سینماتوگراف از دو واژه یونانی کینما )kinema( به 
معنای حرکت و گرافین )Grapgein( به معنی نوشتن 
یا  حرکت  نوشتن  آن  عمومی  معنای  و  شده است  گرفته 
ثبت حرکت است.  اما جالب است بدانیم که هم زمان با 
برداران لومیر، توماس ادیسون مخترع بزرگ که بیش از 
۲۰۰۰ اختراع به نام خود ثبت نموده هم، نوعی دوربین 
سینمایی را در آمریکا اختراع کرد، اما تنها به واسطة یک 

اشتباه کوچک این اختراع به نام او ثبت نشد.
دوربین  ثبت  برای  ادیسون  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
مراجعه  اختراعات  ثبت  اداره  به  خود  اختراعی  سینمایی 
می کند از او می پرسندکه می خواهد این اختراع را در دفتر 
اختراعات آمریکا ثبت نماید یا در دفتر جهانی اختراعات؟ 
ثبت  با  آمریکایی  اختراعات  ثبت  مبلغ  ادیسون می پرسد 
 ۵۰ می دهد  جواب  متصدی  می کند.  فرق  چقدر  جهانی 

دالر. ادیسون با خود می اندیشد چه فرقی می کند ۵۰ دالر هم ۵۰ دالر 
است و اختراع خود را در دفتر ثبت آمریکا انجام می دهد نه در دفترثبت 
جهانی اختراعات و چون براداران لومیر هم زمان با ادیسون سینماتوگراف 
را در دفتر ثبت جهانی فرانسه ثبت نمودند، اختراع سینما به نام این دو 

ثبت شد.
اشراف و  و  اعیان  ابتدا  بود.  به سرعت در حال بسط و گسترش  سینما 
کم کم مردم عادی نیز به تماشاخانه ها راه یافتند در سال 1۲۷9 شمسی 
یا سال 19۰1 میالدی یعنی 6 سال بعد از اولین نمایش عمومی سینما، 
اولین دوربین فیلمبرداری به دستور مظفرالدین شاه خریداری و به ایران 

آورده شد.
مظفرالدین شاه که طی یک سفر به اروپا به طور اتفاقی  به سالن نمایش 
فیلم های لومیرها دعوت شده بود. مسحور تصاویر روی پرده شد و فورا 
دستور خرید این دستگاه را داد. وی در سفرنامه اول خود به اروپا درباره 
سینماتوگراف می نویسد: امروز که به تاالر جشن پاریس رفتم، پرده بسیار 
بزرگی در وسط تاالر بلند کردند و تمام چراغ های الکتریکی خاموش و 
تاریک کرده عکس های سینماتوگراف را آن پرده بزرگ انداختند خیلی 
تماشا دادند من جمله مسافرین آفریقا و عربستان را که در صحرای آفریقا 
را نشان دادند یک فیلم دیدنی دیگر رودخانه و  با شتر راه می پیمایند 
رفتن کشتی در رودخانه و شناوری و آب بازی مردم و انواع چیزهای دیگر 
دیده شد که خیلی تماشا داشت به عکاس باشی دستورالعمل داده ایم آنها 

را ابتیاع و با خود به تهران بیاورد و ما آنان را نشان دهیم.
دستگاه  سرانجام 
خریداری  سینماتوگراف، 
میرزا  اختیار  در  و  شده 
عکاس باشی  خان  ابراهیم 
قرار گرفت و او طی مدت 
برادران  توسط  کوتاهی 
لومیر با نحوه کار دستگاه 
ادامه همان  در  آشنا شد. 
شاه،  مظفرالدین  سفر 
توسط  تصاویر  اولین 
توقف  از  عکاس باشی 
شهرهای  از  یکی  در  شاه 
که  گلی  جشن  از  بلژیک 
بود  مصادف  شاه  ورود  با 

فیلمبرداری می شود.
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تاریخ سینما در ایران 
)بخش اول(



البته نمایش این تصاویر و فیلم های 
در  فقط  ابتدا  بعدی،  شده  ضبط 
تا  بود،  درباریان  و  شاه  برای  کاخ 
اینکه در سال 1۲91 شمسی اولین 
یک  توسط  تهران  عمومی  سینمای 
میرزا  نام  به  آزاده  مشروطه خواه 
خیابان  در  صحاف باشی  ابراهیم 
فعلی(  )امیرکبیر  قبلی  چراغ گاز 
تهران افتتاح شد که در آن فیلم های 
پشت  کمدی  دقیقه ای   1۰ کوتاه 

سرهم نمایش داده می شد.

در آن سینما قبل از ورود به سالن داالنی وجود داشت که در دو طرف 
بود  ادیسون  اختراعات  از  هم  این  که  توسکوپ  کینه  دستگاه های  آن 
قرارداشت. این دستگاه بی شباهت به شهر فرنگ قدیمی نبود با این فرق 
که در آن به جای تک عکس، فیلم های ۲ تا 3 دقیقه ای نمایش داده 

می شد.

و  انجامید  طول  به  ماه  یک  تنها  صحاف باشی  سینمای  در  نمایش  کار 
به هندوستان  مالی دستگیر و سپس  صحاف باشی در پی گرفتاری های 
تبعید شد. علت تعطیلی آن را عده ای بدگویی های مردم از سینما و در 
نتیجه تکفیر سینما از سوی یکی از علما می دانند و به روایت دیگر چون 
میرزا ابراهیم خان صحاف باشی حامی مشروطه خواهان بود بر اثر درگیری 
با دربار و بدگویی های گفته شده در مورد سینما بهانه ای به دست دربار 

می دهد. در نتیجه او گرفتار و سینمایش تعطیل می شود.
سالن  دو  بود  مشهور  روسی خان  به  که  نامی  ایوانف  وی  از  بعد  دوسال 
آقایوف  به نام  دیگری  او شخص  با  هم زمان  کرد.  پا  بر  تهران  در  سینما 
سینمای  کرد.  راه اندازی  دیگر  سینمایی  داشت  روسی  ریشة  نیز  او  که 
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میرزا ابراهیم خان عکاس باشی

کینه توسکوپ

او  بود. سالن  آقایوف  از سینمای  روسی خان بسیار مجهزتر 
بود.  نیز  بوفه  و  بادبزن، رستوران  برق،  مولد  دارای دستگاه 
رقابت میان آن دو موجب خسارت کلی به هر دو سینمادار 
شد. بعد از یک درگیری هر دو در سفارت روس بازداشت 
در  سینمایی  مجدداً  رهایی،  از  بعد  روسی خان  اما  شدند، 
یا همان میدان قزوین تهران راه اندازی کرد.  دروازه قزوین 
پس از پیروزی مشروطه خواهان این سالن نیز تعطیل و مردم 

سینما و مغازه های روسی را غارت کردند.
را  مشروطه  دوارن  در  ایران  سینمای  بعدی  در شماره های 

بررسی خواهیم کرد.

ادامه دارد ...

سینما صحاف باشی

مظفرالدین شاه
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The Artist

در این ماه چه 
فیلمی ببینیم؟ 

Ed Wood تا Amélie از
سینمای  از  خارق العاده  یکمی  و  بیست  قرن  فیلم  دو 
فرانسه، اکشنی معرکه و برآمده از همکاری کرت راسل 
با جان کارپنتر و محصولی سطح باال و الیق ستایش به 
کارگردانی تیم برتون و صد البته، با درخشش جانی دپ. 
را  اخیر  دهه  چهار  از  فیلم  چهار  آن  در  که  مقاله ای 
داریم که از قضا دو عدد از آنها، آثاری فاخر از سینمای 
درگیرکننده و عالی کشور فرانسه هستند و دو تای دیگر، 
به هالیوود تعلق دارند. The Artist، ستایش شده ترین 
یا حتی تنها فیلم صامت و سیاه و سفید عظیم سال های 
تعریف  با  را  صحبت های مان  که  است  ساخته ای  اخیر، 
 Le Fabuleux و می کنیم  آغاز  زیبایی هایش  از 
جز  نیست  چیزی   ،Destin d’Amélie Poulain
به  »آرتیست«،  از  بعد  که  پراهمیتی  و  واالمقام  فانتزی 
فوق العاده  کارگردان  دو  با  هم  قصه  ادامة  می رسیم.  آن 
بعد  و  می خورد  رقم  سینما  از  مختلف  جنس  دو  در 
مرکز  در  را  راسل  کرت  که  اکشنی  با  شروع شدن  از 
یکی  بزرگ  آثار  از  یکی  به  می بینیم،  داستان گویی اش 
او  که  مردی  دربارة  تاریخ  فیلم سازهای  بزرگ ترین  از 
ادوار می دانند، ختم می شود.  کارگردان همة  بدترین  را 
پس اکنون باید برای شروع، سراغ عاشقانه ای برویم که 
ابدا  متن ها،  میان   قالب  در  دیالوگ هایش  دنبال کردن 
شخصیت های  با  انکارناپذیرمان  هم ذات پنداری  کاهندة 

آن نیست.

The Artist
 ۲۰11 سال  در  سفید  و  سیاه  و  صامت  فیلمی  اکران 
پردة  روی  بر  قبل،  سال  ده ها  یاد  به  دیالوگ هایش  که 
برای  باید  تماشاگر  و  می بندند  نقش  سینما  نقره ای 
چهره ها یشان  بازیگران،  دائما  آن،  ثانیه های  دنبال کردن 
و موقعیت های صحنه را با دقت زیر ذره بین ببرد، اتفاق 
تالش  از  نشان  که  اتفاقی  است.  عجیبی  خیلی خیلی 
از  جنسی  به  قدم نهادن  برای  بحث  مورد  اثر  سازندة 
خالقیت که برآمده از توجه به گذشته های دور است را 

دارد و به سبب پیاده سازی درست، اثری سطح باال، دیدنی و جذب کننده 
آزاناویسوس  ساختة میشل  می دهد.  تحویل مان  را   The Artist نام با 
و دورانی که سینما  به سال های دور  فوق العاده  ادای دین  تنها یک  اما 
بیشتر،  و  نیست  می شناختند،  مولف  تصاویری  با  که  دیالوگ ها  با  نه  را 
مزد خالقیت ها و ایده پردازی هایش برای جذب بیشتر و بیشتر مخاطبان 
تا حد ممکن به فیلمی مانند خود را گرفته است. هرچند که این یقینا 
ولی  نیست،  هم  همگان  برای  آن  تماشای  بودن  لذت بخش  معنِی  به 
دوست داران جدی تر سینما که دائما جریان الیق ستایش سینمای هنری 
را دنبال می کنند، می توانند با دیدن The Artist، جنسی از سرگرمی 
و زیبایی های سینمایی را لمس کنند که انصافا به خاطر متفاوت بودنش، 

دیگر در اکثر فیلم های دیگر روز، یافت نمی شود.
قصه  The Artist، دربارة مردی معتقد به استانداردهای سینمای صامت 
او  ببینند.  را  فیلمی  به خاطر وی، حاضر می شوند هر  است که همگان 
آن  قدر ستارة بزرگی به حساب می آید که وجود نامش بر روی پوستر 
که  حاال  و  می کند  تضمین  را  گیشه ها  در  اثر  آن  درخشش  فیلم،  یک 
می شوند،  کشیده  ناطق  سینمای  سمت  به  آرام آرام  دارند  مخاطبان 
عقاید و باورهایش جلوی وی را از نقش آفرینی به شکل مورد عالقه اش 
هنر  عرصة  به  پا  تازگی  به  که  استعدادی  با  دختر  وسط،  این  می گیرد. 
رشد  باعث  وی  به  با کمک کردن  می خواهد  همیشه  او  و  است  گذاشته 
سریع ترش در جهان هنرهفتم شود، در حال رشدکردن بیشتر و بیشتر 
درون سینمای ناطق است و شخصیت اصلی داستان به همین خاطر دچار 
دغدغه ای درونی می شود. دغدغه ای از جنس عشق، از جنس باورداشتن 
به جلوه های خاصی از هنر و از همه مهم تر، از جنس تالش برای تعادل 
داشتن در زندگی. »آرتیست«، یک اثر محترم از سینمای فرانسه است 
و  تدوین  همچون  دیگری  فنی  موارد  در  چه  و  فیلمبرداری  در  چه  که 
صحنه پردازی، فوق العاده جلوه می کند. آن قدر فوق العاده که حتی اگر به 
هر دلیلی از سینمای صامِت سیاه و سفید متنفر باشید، یک بار شانس 

ندادن به آن، بی انصافی به نظر برسد.

Amélie
خیلی ها  عقیدة  به  که  عاشقانه ای  پولَن«،  اَِملی  شگفت انگیز  »سرنوشت 
سینمای فرانسه را مجددا با تماشاگر جهانی آشتی داد و فیلمی که حتی 
از تماشایش امید، جذابیت های زندگی و  افراد، احتماال بعد  بدبین ترین 
شیرینی همین نفس کشیدِن معمولی و همیشگی انسان را لمس می کنند. 
»آملی« از این جهت در جذب ستایش های مخاطبان عام و خاص موفق 

https://www.zoomg.ir/2018/8/21/285500/movies-to-watch-in-the-weekend-54/
https://www.zoomg.ir/2018/8/21/285500/movies-to-watch-in-the-weekend-54/


Ed Wood

Escape from New York
Amélie

با  بود که به جای طرح اجباری مسائل فلسفی و عمیق برای تماشاگر، 
شخصیت پردازی کمال گرایانه به او شانس زندگی کردن در جایگاه کاراکتر 
باورپذیری را می داد که مثل خیلی از افراد دور و برمان، درون رویاهایش 
زندگی می کرد. دختری معمولی و بدون ویژگی های خاص که خاص ترین 
نگاه های  به  نگاه انداختن  از  و  بود  انکارناپذیرش  عادی بودن  صفتش، 
مستقیمش به تماشاگر تا تماشاکردن نسخة فانتزی و شگفت انگیز پاریس 
گام به گام با او، می توانست هر کسی را به خود خیره کند. یک کاراکتر 
ساده و در عین حال پیچیده که به خاطر وجودش، »آملی« یکی از آن 
فیلم هایی شد که از شدت آرامش بخش جلوه کردن، نمی توان آنها را به 
درستی نقد کرد. از این نظر که موقع حرف زدن دربارة نقاط قوت شان، 
شدت،  به  که  می شود  جلب  مختلف  چیزهای  به  آن  قدر  انسان  توجه 
احتمال فاصله گرفتن از نقاط اصلی وجود دارد. این موضوع حتی بعضا 
بشود.  هم  افراد  برخی  توسط  اثر  دست کم گرفته شدن  مسبب  می تواند 
افرادی که جلوة خیال انگیز ساختة ژان پیر ژونه در اکثر بخش هایش را 
به اشتباه، بر پایة بی معنی و سطح پایین بودن اثر از منظر انتقال مفاهیم 
به اکثر مخاطبان، قضاوت می کنند. حال آنکه فیلم از قضا به خوبی موفق 
به راضی کردن اکثر تماشاگران می شود و استعاری بودن قصه گویی اش و 
سکانس های فانتزی گونه ای که دارد، ابدا مانع دست یافتن سازندگان به 
آن عمق دوست داشتنی از احساسات و حرف های عمیق انسانی، نشده اند.
ابزارهای  اصلی ترین  از  یکی  باید  را   Amélie گوش نواز  موسیقی های 
مقابل  فانتزی های  که  ابزاری  دانست.  داستان گویی  برای  آن  سازندگان 
و  دوست داشتنی تر  را  آملی  لمس تر،  قابل  او  برای  را  مخاطب  چشمان 
زیبایی فیلمبرداری ها و تدوین محصول مورد بررسی را لحظه به لحظه، 
فراموش ناشدنی  این موضوع در کنار نقش آفرینی های  نمایان تر می کند. 
حاضر در البه الی دقایق فیلم و در راس آنها بازی پرجزئیات و الزم به 
تماشای اودره توتو، سبب می شود که »سرنوشت شگفت انگیز اَِملی پولَن« 
حداقل در لیست فیلم های پیشنهادی اکثر دوست داران سینمای فانتزی 
باشد یا اگر هم نیست، احتماال بعد از دیده شدن توسط آنها، پا به لیست 

فیلم های مورد عالقه شان بگذارد.

Escape from New York
خالصة داستان اثر محبوب جان کارپنتر از جایی آغاز می شود که در سال 
199۷ )که با توجه به اکران اثر 19۸1، در نگاه سازندگان و کارگردان آن 
حکم دورة زمانی جذابی در آینده را داشته است(، جنگ بزرگی بین ایاالت 
متحده  آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی شکل می گیرد که به واسطة آن، 

نیویورک(،  شهر  قسمت های  از  )یکی  منهتن  جزیرة  تمام 
پیدا می کند.  را  بزرگ  فوق العاده  امنیتی  زندان  حکم یک 
وقتی یکی از هواپیماهای نیروی هوایی پس از دزدیده شدن 
به بخشی از منهتن برخورد می کند، رییس جمهور توسط 
به  و  می شود  گرفته  گروگان  آزادشده  زندانیان  از  عده ای 
همین خاطر اسنیک پیلسکن )با نقش آفرینی معرکه  کرت 
راسل(، یکی از ماموران سابق نیروهای ویژه که حاال تبدیل 
برای نجات دادن رییس  به یک خالفکار شده است، مجددا 
از  ازای آنکه بعد  جمهور، به استخدام دولت درمی آید. در 
انجام کار مورد نظر، مجددا آزادی دائمی خود را به دست 
اگر  که  کلیشه ای  ظاهرا  هیجان انگیز  ماجرای  یک  بیاورد. 
بزرگی اسم کارگردانش یعنی جان کارپنتر را که فیلم هایش 
کالس درس خلق آثار سطح باال و در عین حال به شدت 
می توانید  قطعا  کنید،  درک  را  هستند  سرگرم کننده 
را  خود  باید  آن،  دقایق  با  مواجهه  موقع  که  بزنید  حدس 
قرار  اوریجینالی  و  خیره کننده  هیجان های  چه  برابر  در 
از آن  فیلم Escape from New York، یکی  بدهید. 
بی مووی های عالی هالیوود به حساب می آید که کارگردانی 
که  دقیقش  سکانس پردازی های  و  اکشن هایش  درخشان 
با تدوین های راضی کننده به کمال می رسند، همه و همه 
فضاسازی های  طوری که  دارند.  را  مخاطب  جذب  توانایی 
سای فای قدرتمند اثر و تمام نکات مثبت دیگری که باید از 
اکشنی که بعد از نزدیک به چهل سال جذابیتش را حفظ 
کرده است انتظار داشت، باعث می شوند که به قول ایان فریر 
از مجلة امپایر، ساختة جان کارپنتر سرگرمی سینمایی را 

در باالترین سطح آن، ارائه دهد.

Ed Wood
شاید اگر هر شخصی به جز تیم برتون قصد ساخت فیلمی با 
محوریت داستان زندگی ادوارد دی وود جونیور، کارگردان 
از  درستی،  به  لزوما  نه  و  بعضا  که  را  عجیبی  و  آمریکایی 
می کنند  یاد  ادوار«  تمام  فیلم ساز  »بدترین  عنوان  با  وی 
و  بی خاصیت  حوصله سربر،  اثری  به  تبدیل  نتیجه  داشت، 
بزرگ،  اسطوره ای  هرگز  وود  اد  چون  می شد.  آزاردهنده 
قهرمانی شناخته شده یا موجودی که از دور زندگی نامه اش 
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https://www.zoomg.ir/tag/kurt-russell/
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https://www.zoomg.ir/tag/escape-from-new-york/
https://www.zoomg.ir/tag/tim-buron/


جالب و ارزشمند به نظر برسد، نبود و بیشتر شبیه به سوژه ای به نظر 
می رسید، که خلق فیلمی با کیفیت از روی بخش های مهم زندگی اش، 
نقادانة  حال  عین  در  و  محترمانه  نگاه  اما  بود.  خواهد  و  بوده  ناممکن 
که  دیوانه واری  انرژی  و  هیجان  و  فیلمش  اصلی  کاراکتر  به  برتون  تیم 
فیلم،  که  کرده اند  کاری  می بخشد،  شخصیت  این  دپ به  اجرای جانی 
یک  باشد.  مهمی  خود،  نوع  در  و  جذب کننده  کمدی درام،  ساخته ای 
فیلم سیاه و سفید با استفاده بسیار از عناصر آشنای سینمای کالسیک 
بدون فانتزی پردازی های خارق العاده  برتون، که ثابت کرد او در آفرینش 
بی نقص  پس  از  و  نیست  محتاج  خاصی  عنصر  هیچ  به  سینمایی،  آثار 
پرهیجان،  است  انسانی  زندگی  روایت  برمی آید.  هر چیزی  روایت کردن 
پرانرژی، پر اشکال، پرشده از ویژگی های عجیب و پرشده از صفاتی که 
به خاطرشان در اوج سادگی، می توان او را ستایش نیز کرد. فردی که 
آرزوی ماندن در یادها با فیلم هایش را داشت و برای کمک به اسطورة 
زندگی اش بال الگوسی )با بازی شگفت انگیز مارتین الندو(، مدام دنبال 
پروژه های جدید سینمایی به هدف دخیل کردن وی در آنها بود. اد وود 
جنسی از خواستن را داشت که شاید خیلی از آدم ها به خاطرش او را 
مسخره کنند ولی عدة زیادی هم بدون شک، آرزویش را دارند. آرزوی این 
که مثل او بدون در نظرگرفتن هیچ چیز، برای چنگ انداختن به رویاهای 
خود بجنگند و مثل او، از پس چشم پوشی از برخی تضادهای شجاعت با 
حماقت، بربیایند. در این بین آنچه که بیش از هر چیز توجه مخاطب را به 
خود جلب می کند، جزئیات بی نظیر فیلم چه در نورپردازی، چه در خلق 
محیط و چه در طراحی لباس ها و گریم های کمال گرایانة بازیگران است.

اینها را به عالوة کارگردانی دقیق و حساب شدة برتون که مثل ساعت کار 
می کند، کنید و لحظه ای به فرورفتن دپ در نقش وود نگاه بیاندازید، تا 
را  نشان می دهد چقدر یک موضوع  فیلمی که  بشوید.  فیلم  این  عاشق 
از زوایای گوناگون دید و چقدر ما آدم ها بی منطق، به قضاوت  می توان 
و نتیجه گیری دربارة زندگی دیگران می پردازیم. البته که برتون ابدا این 
پیام ها را توی صورت تان نمی زند و ناخودآگاه درون داستانی دیدنی، آنها 
را درک می کنید. در جایی از فیلم، اد وود با هیجان و نگاهی امیدوارانه، 
یاد خواهند  به  را  این، من  به خاطر  را می نگرد و می گوید مردم  اثرش 
داشت و برتون می گوید خواه یا ناخواه، ما واقعا وود را به خاطر آن اثر، 

به یاد داریم.

ماهورا
»ماهورا« به نویسندگی و کارگردانی حمید زرگرنژاد که اشخاصی چون 
ساعد سهیلی، میترا حجار، کامران تفتی، داریوش ارجمند، مونا فرجاد، 
مالک سراج، محسن افشانی، یوسف مرادیان، مهدی صبایی، احمد کاوری 
و بهاره کیان افشار را در گروه بازیگرانش می بینید. یازدهم مهرماه سال 
جاری اکران خود را آغاز کرد، داستانی است در دوره و زمانه ای خاص که 
کارگردان کم وبیش از پس پرداخت صحیح آن برآمده است و به ماجرایی 
عاشقانه در دوران جنگ تحمیلی درون مناطق جنوبی کشور، می پردازد. 
تالش فیلمساز برای ارائه تصویر درستی از زمانة مورد نظر، لیاقت ستایش 
و  قابل درک  عشق  مانند  دیگر  منفی  و  مثبت  موارد  کنار  در  و  دارد  را 
دنبال کنندگان  برای  آن  از  احتماال  فیلم نامه،  اصلی  شخصیت  سوزان 
می سازد. الناز  قبول  قابل  تجربه ای  ایران  سینمای  آشنای  درام های 
بهبهانی در نقد فیلم ماهورا، این گونه صحبت هایش دربارة ساختة مورد 

اشاره را جمع بندی می کند: 

مخاطب  سر  از  هوش  فیلم،  زیبایی  با  کند،  اراده  که  جا  هر  زرگرنژاد 
گوش  به  سیلی  مانند  را  حوادث  بخواهد شوک  که  کجا  هر  و  می پراند 
و  بازی ها  برخی  تدوین،  در  فیلم  مشهود  ایرادات  وجود  با  می نوازد.  او 
توجه  و درخور  تجربه ای مثبت  داستان پردازی، »ماهورا«  از  بخش هایی 
آه  همه  ویران شده،  زندگی های  و  جنگ  از  دلخراش  صحنه های  است. 
از نهاد مخاطب بلند می کند و او را به این پرسش وا می دارند که همة 
اینها برای چه؟ فیلم، ضربة اصلی را برای انتهای داستانش نگه می دارد 
و مخاطب را عاصی و کالفه از جنگ راهی می کند. تعرض به زندگی و 
حیات در فیلم ماهورا آن چنان به رخ کشیده می شود که حتی میل به 
از دیدن  انسان را زنده نمی کند. تنها چیزی که مخاطب بعد  انتقام در 
هر  است.  جنگ  شدن  تمام  می خواهد،  اهالی اش  و  روستا  برای  ماهورا 

نتیجه ای و جا به جا شدن مرزی در کنارش بی اهمیت به نظر می رسد.

https://www.zoomg.ir/

ماهورا

https://www.zoomg.ir/tag/johnny-depp/
https://www.zoomg.ir/tag/mahoora/
https://www.zoomg.ir/user/elnazbhb/posts/
https://www.zoomg.ir/2018/2/4/271419/mahoora-movie-review/
https://www.zoomg.ir/user/elnazbhb/posts/
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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 

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

Channel 294 (HD)

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

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

:زمان پخش

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

 برنامهى تلویزیونى آوا بوسیله شبکه          در سرتاسر
TELEVISION
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متولد فرودین )21 مارس–  1۹ آوریل(
هر سال در این زمان مراودات شما با دیگران بیشتر می شود. فروردینی عزیز، 
نماد عقرب در بخشی از نمودار شما در حال سفر است. جایی  که شما انرژی خود 
را در هر زمینه         )روان شناختی، فلسفی، فکری، مالی و جنسی و...( با دیگران به 
اشتراک می گذارید. چیزی که منبع  انرژی امسال اضافه می کند، چرخه مریخ 
است. بنابراین عقرب جادویی پس از یازدهم  بر سیاره شما شدیدا حاکم است. 
خواهش می کنم برای ادامه همکاری آماده باشید. نماد عقرب در هر دوازده ماه 

این سوال را مطرح می کند: 
از روابطتان چه چیز بیشتری می خواهید؟ مایل به سرمایه گذاری در چه زمینه  ای 

می باشید؟
شما همیشه برای اینکه کاری را به تنهایی انجام دهید آماده اید. چون معموال 
اما می دانید زمانی که  دیگران نمی توانند خود را با سرعت شما تطبیق دهند. 
شما خود را با دیگران هماهنگ می کنید،  بسیار جذاب تر و هیجان انگیز تر است.

متولد اردیبهشت )2۰ آوریل-  2۰ می(
داستان فریناند گاو را به یاد بیاورید. همه کاری که او می خواست انجام دهد، 
نشستن زیر درخت چوب پنبه و بوییدن گل های رز بود تا اینکه یک روز روی 
یک زنبور نشست و آنها با هم فکر کردند که او فقط باید به اندازه کافی برای 

مبارزه با یک گاو نر در رینگ مادرید وحشی باشد.
خورشید طالعتان در خانه روابط  شما  با مریخ، جوین است و سیاره عشق و آرزو 
در طالعتان، در یازدهم و دوازدهم ماه جدید می باشد. بنا براین ممکن است شما 

احساس یک گاوی که روی زنبور نشسته است را داشته باشید.
معموال شما از مواجه شدن می ترسید. شما شدیدا دوستدار صلح هستید و این 
ممکن است روابط شما را به خطر بیاندازد. اما حقیقت این است که زیر این میل 
شدید به صلح، به هر قیمتی روح شما احتیاج به خلوت بیشتری دارد و تنها راه 
داشتن این آرامش بیشتر،  این است که شما مایل به رقصیدن میان آتش باشید.

متولد خرداد )21 می- 2۰ جون(
به عنوان نماد هوا و تنوع طلبی و سازگار ، شما متعجب هستید که  چه چیزی 
به شما حمله کرده است. زندگی  شما به  تازگی مملو از مبارزات قدرتمند مانند 
رقصیدن مقابل خورشید خرداد است. شما دیگر یاد گرفته اید که چگونه تسلیم 

نشوید. این طور نیست؟
این انرژی  زمان آن است که شما بتوانید کیفیت زندگی خود را تغییر دهید. 
و ممکن است سالمتی و رفاه عمومی شما را به خطر  شدید به نظر می رسد 
بیاندازد. دقت کنید چه می خورید؟ چقدر می خوابید؟ اگر به صورت منظم ورزش 
می کنید تصمیم بگیرید در آن تغییراتی را انجام دهید. در نتیجه شما روح، جسم 

و ذهن سالم را ایجاد کرده اید.
طالعتان نماد دگرگونی، تغییر و بازسازی است. بنابراین بذر جدید را در ماه نو 

بکارید زیرا که کائنات همیشه به شما پاسخ مثبت می دهد.
متولد ماه تیر )21 جون - 22 جوالی(

تیر ماهی عزیز، شما می گویید تغییر آسان نیست. اما هیچ مانعی وجود ندارد. 

شما برای داشتن احساس و عواطف بهتر باید نظم و مسئولیت بیشتری داشته   
باشید. توسط سیاره زحل و نظم و مسولیت شما باید یک دوره کامل مراقبت و 
پرستاری از خود را داشته باشید. بدون توجه به  قبول مسئولیت هر چیزی، شما 

احساس می کنید باید دیگران را مقصر بدانید.
متولدین عزیز این ماه، حاال شما می دانید که باید فقط از وابستگی دیگران جدا 
با بازگشت زحل در هشتم، شما یک شانس دیگر برای ساختن دوباره  شوید. 
سازمان درونی خود دارید. از این فردی که هستید به خوبی حمایت کنید. یادتان 
بیاید که یک اسباب بازی مناسب، یک وسیله مطمئنی برای محافظت کودکان 
است ولی همان اسباب بازی برای بزرگساالن محدود کننده است. پیام زحل به 
شما این است که هر آنچه شما به عنوان اینکه پدر و مادر خودتان هستید را 

انجام دهید.
متولد مرداد )23 جوالی- 22 اوت(

شما در حالی  که معموال فردی اجتماعی، دوست داشتنی و برونگرا هستید، به 
دلیل اینکه خورشید و مریخ در چرخه بنیان خانه طالع احساسی و جسمی شما 
هست ممکن است احساس تنهایی و انزوای بیشتری کنید. زمان سرگرم کردن 
خود، در محیط شخصی منزلتان هست. معجزات درونی خود را جشن بگیرید، 

این می تواند یک پروژه خوب در خانه باشد.
انرژی قدرتمند مریخ، سیاره آرزو و عمل در طالع شماست. اگر اختالف یا تنش 
اساسی در منزل دارید سعی کنید زمانی را که احساس انرژی یک کودک را 

داشته اید به خاطر آورید.
متولد شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

مری کوری،  شما چه چیزی را در همه امور جمع کردید تا گسترش دهید؟ 
سیاره فرشته نگهبان شما، تمرکز و نفوذ را در طالعتان طی می کند. سفر به 
سوی برکت و خوش بینی از چهارم شروع و در سی ام به عقب بر می گردد و باز 

ادامه پیدا می کند.
پیام مری کوری در قوس آتشین این است که شما خودتان را در اولویت 
از اینکه به همه چیز به یک اندازه توجه دارید، دست بردارید. زیرا  قراردهید. 
ممکن است معجزات زندگی خود را از دست بدهید. شما توسط سیاره ارتباطات 

و فلسفه، مفاهیم را پیدا خواهید کرد تا تصاویر و ارتباطات بزرگتری را ببینید.
متولد مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

شما در ایام خوبی هستید؟ این طور نیست؟ عاشق روابط، کار گروهی و همکاری 
اگر در حال پیشرفتید به خاطراین است که لیاقت آن را دارید. شما  هستید. 
در حال دریافت آنچه را که در 1۲ سال گذشته انجام داد ه اید می باشید و برای 
همین است که به نظر می رسد همه طرفدار شما هستند. توسط اورانوس، سیار ه 
فرشته نگهبان شما، وقتی که لیبرا تا بیست و دوم درطالع پر قدرت شما جریان 
دارد مردم از خانه های خود خارج می شوند تا شما را برای رسیدن به آرزوهایتان 

حمایت کنند.
بله شما دست به هر چیزی بزنید طال می شود. چون باور دارید. در همه نمادهای 
زودیاک شما ارزش و موهبت همه رابطه ها را می دانید و حاال برای شما زمان 

تایید دوباره این است که همه چیز در حال ساخته شدن در بهشت است.
متولد آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

این ماه ، ماه تولد دوباره، بهبودی، بازسازی و حداکثر نیرومندی است. آبان ماهی 
عزیز، شما در حال تشریع طالعتان هستید. عقاب، مار، ققنوس. انرژی طالعتان 
بستگی به تصمیم شما دارد. انتظار می رود که بعد از یازدهم همه چیز گرم و پر 
شور و حرارت شود و شما هم به عنوان یکی از آنها گرم شوید. وقتی که شما روی 
امیال قلبی تان تمرکز می کنید هیچ کس به اندازه شما متمرکز و پیگیر نیست. 
شور و شوق نام شماست. و هم اکنون مریخ در نماد شماست که فقط هر دوسال 

یک بار این اتفاق می افتد و لذت و سرگرمی را دو برابر می کند.
برای همه کسانی که عاشق شما هستند، بهتر است از مسیر خود خارج شوید.



رویدادهای هنری مونترال در ماه سپتامبر

متولد آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
همیشه در ماه نوامبر فرصت های زیادی وجود دارد که در پشت صحنه فعالیت 
می کنند. آذر ماهی عزیز، سیاره طالع شما در دوازدهمین خانه رویاها، الهامات، 
معنویات و نا خودآگاه شما در جریان است. و این برای شما خیلی خوشایند 
است که به راحتی می توانید آنچه را در حال اتفاق در مری کوری است را با 
دیگران به اشتراک بگذارید. سیاره ارتباطات به سمت نماد شما در دومین روز 
می چرخد و تا 1۰ ژوئن به خاطر سفر عقب افتاده ای که از 3۰ سال پیش شروع 
شده آنجا خواهد بود. در زندگی هر جا احتیاج به راهنمایی داشتید می توانید 
جواب پرسش هایتان را از رویاهایتان بخواهید به خصوص دراطراف ماه جدید. به 
خاطر اینکه اگر بدن در حالت استراحت است روح هرگز به خواب نمی رود. مردم 
همه در حال خارج شدن از هر جایی برای حمایت شما و پیشرفت شما هستند.

متولد دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه(
در حالی  که معموال شما می دانید به کجا می روید ممکن است مسیر سرباالیی 
به وضوح زحل نباشد. نگاه عمیقی به کیفیت روابط شغلی وروابط عاطفی خود 
داشته باشید. زمان مناسب تعیین مرزهاست و اینکه شما دقیقا چه می خواهید. 
آماده باشید که شرکایتان به شما این اجازه را می دهند تا بدون هیچ شرطی آنچه 

را که می خواهید به شما بدهند.
انرژی ای که از خانه دهم ژوپیتر عبور می کند را بخواهید. شما آماده هستید تا 
مسئولیت بیتشری را قبول کنید حتی اگر نتوانید آن را انجام دهید. ممکن است 
شما تصمیم به پیدا کردن یک شغل جدید و بهتر را بگیرید و موفق   باشید چون  

شما استحقاق آن را دارید.
متولد بهمن )2۰ ژانویه- 18 فوریه(

شما ممکن است احساس کنید مانند اورانوس در حال بیدار شدن از یک خواب 
طوالنی هستید. فرشته بیدار نگهبان شما، برای دست یابی به موفقیت و پیشرفت، 
دوباره در یازدهم بعد از ۵ ماه توقف، حرکت می کند. شما احساس قدرتمندی 
از ماموریت خود دارید به ویژه هنگامی که اورانوس در یازدهم سپتامبر به عقب 

نبوغ و  می رود. شما زودیاک بشر دوست هستید و وقت آن است که خالقیت، 
منحصر به فرد  بودن در کار خود را مطرح کنید و هر چیزی را که کاربرد ندارد 
را از بین ببرید. اورانوس به سمت جلو در حال حرکت است. فرصت های فراوانی 
برای همکاری های قدرتمند با مردم وجود دارد جایی که شما می توانید از هر 

دو طرف سود ببرید. 
متولد اسفند )1۹ فوریه- 2۰ مارس(

اورانوس سیاره هوشیاری و اصالت  دوباره در یازدهم به حرکت در می آید. 
سر شما ممکن است در حال چرخش باشد به طوری که شما واقعا قصد دارید 
بدانید چه کسی هستید. در حال خالقیت و بیداری هستید و دارید به خودتان 
می آیید. سیاره خیره  کننده اورانوس شما را در مرکز تغییرات الهی قرار می دهد 
و در نتیجه شما احساس یک انقالب درونی را دارید که باعث می شود شما خود 

واقعی تان را کشف کنید.
خودتان را مرور کنید و برنامه زندگی شخصی تان را اصالح کنید. بیشتر از قبل 
احتیاج دارید خودتان باشید و هر کاری که منحصر به خودتان است را انجام 
خودخواه و سرد هستید و این شما را متعجب   دهید. به طور معمول مالیم، 
می کند که چقدر آسان می تواند  همه کس و همه چیز را نابود کند و ذهنتان را 
مانع از  بیان شخصیت و خالقیت تان می کند. هر چیزی را که از دست می دهید، 
توسط یک هدیه کیهانی نادر جایگزین خواهد شد. استقالل تان را مانند گنج 

همیشگی حفظ کنید.
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