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آنجاکهسخنبازمیماند!
موسیقیآغازمیشود

پیدایش کلمه موزیک
Musicازکلمهیونانیmuseمیآید.دراساطیریونانی
"آپولو"نامخدایموسیقیوهنرهایزیباستوuseنام
بهسر »پارناس« کوه در او کههمراه فرشتهایهست نُه
میبرندوهریکدرفنیازآوازونوازندگیمهارتدارند.

گوئیدو آرتزو )۹۹1 یا ۹۹2 تا بعد از 1۰33(
بود ایتالیا در آرتزو شهر از راهبی و موسیقی نظریهپرداز
نتهای ابداع به موفق سالگی چهار و سی سن در که
در شد. امروزی صورت به آنها نمادگذاری و موسیقی
کردن برایحفظ زیادی مشکالت زمانسرودخوانها آن
آوازهاوآهنگهایسرودهایگریگوریداشتند.اوروشی
زمان در آنها تا کرد ابداع سرودخوانها آموزش برای را
در زود خیلی روش این بگیرند. یاد را سرودها کوتاهتری
شمالایتالیازبانزدشدوحسادتودشمنیدیگرراهبان
رابرانگیختواومجبورشددرشهرآرتزوزندگیکندکه
ازآوازخوانهای اماگروهیبزرگ هیچصومعهاینداشت،
تدالر، اسقف آنها مربی که بودند شهر آن در کلیسایی
آورد. عمل به دعوت آوازخوانها رهبری برای گوئیدو از
از درآرتزو،گوئیدوروشهایآموزشخودراتوسعهداد،
جملهخطهایحامل)Staff(واستفادهازاوت-ِر-می-
فا-سو-البراینتخوانیکهاینششحرفازاولشش
بیتسروداوتکوئینگالگزیسازدعاهاییکهدرکلیسا
خواندهمیشدبرگرفتهشدهبود.بعدهابرایتلفظراحتتر
»اوت«به»دو«تغییرکردونتهفتم)سی(همبهالفبای

موسیقیاضافهشد.
شناخت خط موسیقی در ایران

ایران در موسیقی آموزش پیش سال یکصد از قبل تا
و بود شنیداری اصطالحا و سینه به سینه بهصورت
و موسیقی خط با آشنایی موسیقی اساتید و نوازندگان
یکصد حدود در اینکه تا نداشتند امروزی شکل به نت
سالپیشکلنلعلینقیوزیری)1265-1358(بهکمک
صمصامالملکبیاتکهتمامهزینهاقامتچندسالهاشدر
اروپارامتقبلشدهبودبهفرانسهمسافرتکردوبهمدت
سهسالدرآموزشگاهعالیموسیقیبهتحصیلپرداخت.
بعدازآنهمیکسالبرایادامهتحصیلبههنرستانعالی

آلمانرفتودرکالسهایمختلفموسیقیمشغولبهتحصیلشد.وی
پسازورودبهایران،اولینآموزشگاهموسیقیرادراسفند1302در

تهرانتأسیسکرد.
موسیقی در قرون وسطی )14۵۰-4۵۰(

تا1450میالدیبهعنوانقرونوسطیشناخته ازسال450میالدی
و دهقانان اشراف، طبقه دسته 3 به مردم وسطی قرون در میشود.
و یافت گسترش شهرها دوران این در میشدند. تقسیم روحانیان
کلیسای قدرتمند نفوذ جامعه، اقشار تمام شد. نهاده بنیان دانشگاهها
کاتولیکُرمرااحساسمیکردندومذهبسایهسنگینیبرجامعهداشت
ودوزخواقعیتیتردیدناپذیروکفر،گناهکبیرهبود.راهباندرصومعهها
آموزشرامنحصربهآموزههایمذهبیساختهوبیشترمردمازجمله

اشرافبیسوادبودند.
کلیساهمانگونهکهنگرشواندیشهقرونوسطاییرادرسیطرهداشت،
موسیقیدانان، برجستهترین بود. حاکم نیز موسیقی زنده جریان بر
هزاران در نماز آوازهای خواندن بودند. کلیسا خدمتگزار کشیشهای
مدارس در پسربچهها میآمد. بهشمار مهم مشغولیتهای از صومعه
آوازخوانیدر به زنانمجاز تعلیمموسیقیمیدیدند. بهکلیسا وابسته
و اجرایموسیقیمیپرداختند به امابیتردیددردیرها نبودند کلیسا

راهبههاتعلیمآوازمیدیدند.
سازهایمتنوعبرایهمراهیموسیقیدرکلیساهابهکارگرفتهمیشد
امابخشعمدهموسیقیقرونوسطیآوازیبود.گرچهفقطدربرخی
سازها به مشخص اشارههایی دوران، این موسیقی دستنوشتههای از
شدهامانقاشیهاوتوصیفهایادبِیبرجاماندهازایندورانگواهآن
استکهسازنیزبهکارگرفتهمیشدهاست.کلیسابانظربهنقشپیشین
سازهادرآیینهایکفرآلود)غیرمسیحی(بهاستفادهازسازرویخوش

نشاننمیداد.
بههرتقدیرازحدود1100میالدیبهبعد،سازهابهگونهایفزایندهدر
در سازی بود؛ سازها نوع برجستهترین اُرگ گرفتهشدند. بهکار کلیسا
آغاززمختوخشنکهشستیهایکوبشیآنبامشتنواختهمیشدو
بهَدمهایینیرومندنیازداشت.صدایاینارگهاچنانقویبودکهتا
چندکیلومتریشنیدهمیشد.ارگبتدریجبهچنانسازانعطافپذیری
را فونیک پُلی پیچیده و ظریف موسیقی اجرای توانایی که شد بدل
وصداسبب پرسر اینکهسازهای از میان،کشیشها این در  یافت.
نمونه، برای داشتند. گالیه میشدند عبادتکنندگان حواس آشفتگی
یکیازراهبانبزرگسدۀدوازدهممیگوید:»کلیساازچهرومیباید
موحش کوبش آیا بگویید، شما باشد؟ داشته بسیار سازهای و ارگها
اصواتبم،بیشتربهتندرمیماندیاآوایلطیفانسانی؟...ودراینمیان،
عامهمردممحوتماشا،لرزانوحیران،نوایارگوصدایسنجوسازها
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رامیستایند.«دراواخرقرونوسطی،سازمنشأمجادلهایمداوممیان
آهنگسازانومقاماتکلیسابود؛آهنگسازانیکهخواستارخلقآثاری
برایآدابو رامالزمی بودندومقاماتیروحانیکهموسیقی استادانه

تشریفاتمذهبیمیخواستند.
سرود گرگوریایی

کلیسای رسمی موسیقی گرگوریایی سرود سال، 1000 از بیش طی
متون که بودند ملودیهایی مجموعه سرودها، این بود؛ ُرم کاتولیک
مقصود میشد. خوانده ساز همراهی بدون و آنها با التین مقدس
ملودیهایگرگوریایی،تشدیدمعنویتبخشهاییازآدابوآیینهای
مذهبیبود.اینملودیهافضاییمناسببراینیایشهاواعمالخاص
مذهبیفراهممیآوردند.آهنگسازانقرونوسطی،سدههایپیاپیآثار

بدیعخودرابرمبنایسرودگرگوریاییساختهاند.
سرودگرگوریاییبیانگرکیفیتیآراموقدسیاستوبیشترجلوهایاز
معنویتکلیسااستتافردیتانسان.ریتماینسرودهاانعطافپذیربوده،

ازوزنپیروینمیکنندوحسضربدرآنضعیفاست.
اینسرودهابهنامپاپگرگوریاول)ملقببهگرگوریکبیر(،کهدردورۀ
زمامداریخوداز590تا604بهآیینهاینیایشدرکلیسایکاتولیک
قرون افسانهپردازیهای گرچه گرفتهاند. نام داد،چنین دوباره سامانی
وسطیخلقاینسرودهارابهپاپگرگورینسبتمیدهدامااینآوازها
طیسدههایمتمادیپدیدآمده،تکاملیافتهاند.برخیازاینسرودها،
مانندزبورخوانی،ازکنیسهیهودیاِنسدههاینخستمیالدیسرچشمه
گرفتهاست.بخشعمدۀهزارانملودِیثبتشدهامروزیمیانسالهای
600تا1300آفریدهشدهاند.ملودیهایگرگوریایینخستبهصورت
سینهبهسینهحفظمیشدنداماهنگامیکهشماراینآوازهابههزاران
رسید،برایاطمینانازثباتویکپارچگیموسیقیکلیساییدرسراسر
کشورهایغرب،آنهارانگاشتند.)تصویرزیرنمونهایازنتنگاریقرون
وسطیییرانشانمیدهد(.قدمتکهنتریندستنوشتههایبرجامانده
ازاینسرودهابهسدهنهممیرسد.آفرینندگانسرودهایگرگوریایی،

را وسطی قرون کلیساهای نخستین که پیکرهسازانی مانند
زینتبخشیدند،کموبیشیکسرهناشناسماندهاند.
موسیقی غیرمذهبی در قرون وسطی

قرون سراسر موسیقِی بر گرگوریایی سرود چیرگی بهرغم
دیوارهای آنسوی در نیز موسیقی دیگر گونههای وسطی،
کلیساوجودداشتهاند.مهمترینبخشازآوازهایغیرمذهبی
در ماندهاند برجا درک قابل نگارشی با که جهانی( )این
سدههایدوازدهموسیزدهمبهدستنجیبزادگانفرانسوی

کهتروبادورهاوتروِورهانامیدهمیشدندساختهشدهاست.
پیشتر که همانگونه سلحشوران و شوالیهها عصِر این در
میتوانستندبانبردیشجاعانهبهآوازهواعتبارفراواندست
بیابند،بهعنوانشاعراِنموسیقینیزپُرآوازهمیشدند.بسیاری
سبب این به میخواندهاند آنها که عاشقانهای آوازهای از
که داشتهاند موسیقیدان کشیشی نجبا، که ماندهاند برجا
اینآثاررامینگاشتهاست.اینآوازهااغلبتوسطخنیاگران
آوازهایی اما داشت؛ عاشقانه مضمون و میشد اجرا دربار
دربارهجنگهایصلیبی،ترانههایرقصوآوازهایگروهیبا
برگردانهایمتعددنیزوجودداشتهاست.درجنوبفرانسه،
آوازهایی که بودهاند دودیا بئاتریز مانند تروبادوری بانوان

دربارهمردانمیسراییدهاند.
و میخانهها قلعهها، در دورهگرد مطربان وسطی، قرون در
میدانهایشهربهاجرایموسیقیوبندبازیمیپرداختند؛
محرومازحقوقشهرنشینیودرپستترینمرتبهوجایگاه
اندکی شمار فقط روسپیان، و بردگان همتراز اجتماعی،
بیابند. بختآنراداشتندکهشغلیدائمدرخدمتاشراف
آناندرعصریکههیچروزنامهایوجودنداشت،یکعامل
را دیگران سرودههای اغلب آنها بودند. خبررسانی مهم

میخواندندوبرچنگهامینواختند.

نمونهایازنتنویسیدورانقرونوسطی
درکودریافتموسیقینوشتهراجرکیمیین

ادامهدارد...
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سامه گل زاده
به طوالنی مدتی برای چه و باشید تازهکار عکاسی چه
اینحرفهمشغولباشید،بازهمبیشکزمانهاییپیش
خواهدآمدکههیچایدهوموضوعالهامخشیبرایعکاسی
ندارید.ایناتفاقبرایهمهرخمیدهد.اماچهکنیمکه
بتوانیمدوبارهایدههاینووجذاببرایعکاسیپیداکنیم؟
عکاسیآبسترهیاعکاسیامپرسیونیستراامتحانکنید.
پیداکردنایدههایتازهوالهامهاینوهمیشههمبهاین
معنینیستکهبیرونازچارچوبفکرکنید،گاهیکافی
استمحدودیتهاراکناربزنیدوبرایاینمنظورعکاسی
معرفی برایتان تکنیک 5 است. گزینه بهترین آبستره

میکنیمکهدرادامهباهممیخوانیم.
عکاسیآبسترهوامپرسیونیستهمهچیزرابهخیالپردازی
روی تا میکند عکاسکمک به و میکند واگذار بیننده
آنکهتالش بهجای کند.عکاس تمرکز رنگ و فرم بافت،
کندتاهمهچیزراواقعیجلوهدهدازشکلها،رنگهاو

خطوطبرایثبتعکسهایهیجانانگیزبهرهمیگیرد.
عکاسیآبسترهیاعکاسیانتزاعیچنینتعریفمیشود:

عکس،هیچسوژهایرابهتصویرنکشیدهباشد.
وتنهاازطریقمفاهیمپایهمانندرنگ،فرمومنحنیهابا

بینندهارتباطبرقرارکند.
به عکاسی، در امپرسیونیسم سبک که گفت میتوان
نظر در بگیردکه بتواندعکسی تا اجازهمیدهد هنرمند

بینندهناتماماست.
1. به شکل ها، بافت و الگوها نگاه کنید

به میشوید، خارج خانه از روزمره کارهای برای وقتی

شما خانه کنید. نگاه دارند وجود اطرافتان در که اجسامی شکلهای
سرشارازشکلها،الگوهاوبافتهایمختلفوجالبتوجهاست.بهدقت
وازنزدیکبهسوژههانگاهکنیدوبهدنبالموضوعاتوطرحهایتکراری

بگردیدبعدازآنهابرایکارخودتانبهرهبگیرید.
خطوطدرعکاسیمیتوانندبسیارموثرباشند؛چراکهچشمبهدنبال
بهخوبی را موج الگوهای کنید دارد.سعی زیادی کردنخطوطتمایل

نگاهکنید،طرحهاوازآنهاالهامبگیرید.
2. به بازتاب ها نگاه کنید

امپرسیونیست یا آبستره عکاسی برای راهها بهترین از یکی بازتابها
هستند.اگربهدقتنگاهکنیدآنهاراهمهجامیبینید.وقتیدرخیابان
قدممیزنیدبهصفحههایصافنگاهکنیدوفکرکنیدکهازچهزاویهای

ازبازتابعکسبگیریدکهمتفاوتباشد.
بهبازتابهایرنگیدرخیابانهایبارانخوردهخوبدقتکنید؛تصاویر
امپرسیونیستیجذابیرامیتوانیددرچنینجاییثبتکنید.دریاچهها
به جالبی عکاسیایدههای سبک این برای میتوانند هم رودخانهها و

شمابدهند.
وقتییکسطحبافتیاطرحجالبیداشتهباشد،بازتابهایغیرمعمول

ودرعینحالجالبیظاهرمیشود.
3. دوربین را از فوکوس، خارج کنید

تصویر ایجاد برای سریع راه یک فوکوس، حالت از لنز کردن خارج
دریچه اولویت حالت از باید کار این انجام برای است. امپرسیونیستی

عکاسی  برای  تکنیک   ۵
آبستره و امپرسیونیست
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حالت این کنید. استفاده )Aperture Priority mode( دیافراگم
را بازترین)کمترینمقدار(وضعیتدیافراگم تا امکانمیدهد بهشما
شود. کم خیلی میدان عمق که میشود باعث کار این کنید. انتخاب
بعدلنزرابهحالتدستیدرآوریدوسپسازدریچهچشمیدوربینبه
سوژهایکهمیخواهیدازآنعکسبگیریدنگاهکنید.حلقهفوکوسرا
بچرخانیدتاهمهچیزتارشود.مقدارفوکوسراکموزیادکنیدتابتوانید

بهترینحالتبرایتصویرراپیداکنید.
4. از پنینگ استفاده کنید

پنینگبهحرکتافقیدوربینبرایاسکنکردناجساممتحرکاطالق
میشود.درعکاسیبهسبکپنینگ،شمادوربینراهمگاموهمجهت
باسوژهوبهطورموازیباآنحرکتمیدهید.اینتکنیکآنقدرهاهم
کهبهنظرمیرسد،دشوارنیست.برایآنکهعکسیکهباتکنیکپنینگ
ثبتمیکنیدخوبازکاردرآید،بایدسرعتحرکتدوربیندرراستای

سوژهوباهمانسرعتباشد.
بعدازآنکهسوژهموردنظربرایعکاسیپنینگراپیداکردیداینبار
دوربینرادرحالتاولویتباشاتر)shutter priority(قراردهیدو

بعدسرعتشاتررابین1/10تا1/60تنظیمکنید.
بادیدنسوژهونزدیکشدنآن،رویسوژهفوکوسکنیدوبادوربین
آنرادنبالنمایید.دقتکنیدکهسرعتحرکتدوربینوسرعتحرکت

سوژهبرابرباشد.
۵. از تکنیک زوم انفجاری استفاده کنید

تکنیکزومانفجارییازومتار)zoom burstیاzoom blur (یک
تکنیکساده،سرگرمکنندهوآسانبرایدستیابیبهعکسهایجالبو
خالقانهاست.برایاینمنظوربایددرلحظهعکسگرفتن،فاصلهکانونی
لنزخودراتغییردهید.یعنیرویسوژهبهدرونیابهبیرونزومکنید.
اینتکنیکحسمرکزیتبهسوژهمیدهدواطرافآنبهدلیلحرکت

لنزدرلحظهعکسگرفتنکمیتارمیشود.
برایاینکاربهیکدوربینDSLRیابدونآینهویکلنززوماحتیاج
دارید.دوربینرادرحالتاولویتشاترقراردهیدوسرعتشاتررابرای
شروعروی1/10تنظیمکنید.ترکیببندیعکسخودرامانندهمیشه
انجامدهیدودقیقادرلحظهایکهدکمهشاتررافشارمیدهیدزوملنز

راتغییردهید.
ایناستکهمقداریکهبرایزومکردن اینتکنیکدر رمزموفقیت
انتخابمیکنیدصحیحباشد،جهتصحیحیرابرایزومکردنانتخاب

کنیدودرحینعکسگرفتندوربینودستتاننلرزد.
برایعکاسیآبسترهوقتبگذاریدوزیادعکاسیکنید.خودتانراقضاوت
نکنیداماعکسهایتانراآنالیزوبررسیکنیدوسعیکنیدآنهارابهبود

بخشید.
این نکات را هم به خاطر بسپارید:

عکاسیآبسترهنیازمندنگاهتیزبینویافتنسوژههاییاستکهدیگران
ازکنارآنهابهسادگیردمیشوند.

سعیکنیدبرایکشفسوژههایزندگیروزمرهزمانبگذارید.نتیجهآن
غافلگیرکنندهخواهدبود.

مختلف نورهای در را آنها و کنید دقت ناآشنا و آشنا گوشههای به
بررسینمایید.

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

آموز

بودندکهقسمتاصلی آریایی تبار از ایرانی مادهاقومی
قسمتهای و آذربایجان جنوب شامل آنها سرزمین
اولین بود. هگمتانه آنها پایتخت و زاگرس از دیگری
شلمسر آشوری سالنامههای به آنها درباره اطالعات
سومدرسال836پمبازمیگردد.آنهاازسدههشتم
پیشازمیالدتاظهورسلسلههخامنشیبرفالتایرانو
کیاکسار بهدست سکاها میکردند. حکومت آن فراسوی
شکستخوردند.اوباآشوربهجنگپرداختوبرایمقابله
باآنانبابابلهمپیمانشد.پسازاینکهآنهاآشوررا
شکستدادندبختالنصرحاکمبابلیکهبانوادهکیاکسار
سرزمینش به مادها حمالت ترس از بود کرده عروسی
نظامی استحکامات خود، سرزمین شمالی مرزهای در
فراوانیبرپاکرد.نهایتامادتوسطهخامنشیانازبینرفت.
بوسیان، از: عبارتند ماد اتحاد تشکیلدهنده قوم شش
پارتاکانیان. و مغها آریزانتیان، بودیان، ستروخاتیان،
بود: زیر اصلی مناطق شامل ماد حکومت قلمرو
آذربایجان،همدان،کردستان،فارس،خوزستانوارمنستان
کهدراواخرقرنهفتمپیشازمیالدفتحشد.سرزمین
و ماد میان آشور دولت فروپاشی از بعد که ایالم دولت
بابلتقسیمشدشاملخراسان،گرگان،سیستان،خوارزم،
بلوچستان. و کرمان قفقاز، دریایخزر، سغدیانا،سواحل
ایران غرب شمال آنها حکومت مرکزی بخش البته
کنونیبودوسرزمینهایدیگربهدلیلنداشتنحکومتی
بودند. مادها از تبعیت به ناچار زمان، آن در قدرتمند
غرب شمال در آذربایجان منطقه بعدی، سدههای در
فالتایران،مادکوچکومناطقکردستان،همدان،ری
نامگرفت. ایران،مادبزرگ وشمالحوزهکویرمرکزی
سنگ زر، و سیم سرب، آهن، مس، کوهها، در قوم این
مرمروسنگهایگرانبهابهدستآوردندوبهکشاورزی
دردشتهاودامنهتپههایمنزلگاهخودپرداختند.ازبعد
سیاسیعمدهترینعاملپیدایشاتحادیهماد،سپسدولتو
باالخرهتشکیلپادشاهیآنهارامیتواندرتجاوزگریهای
آشوریانبهسرزمینآنهادانست.مادهابرایاحرازآزادی
مبارزهراآغازکردندونهتنهاخودرااززیریوغحمالت
کردند. منقرض نیز را آشور دولت بلکه رهانیدند، آشور
تکامل حاصل میتوان را مادی دوران فرهنگی نظر از
فرهنگیدانست،کهازهزارهسومپیشازمیالددرجای
جایفالتایرانرشدکردهبودوسرانجامبهصورتپیام
و ساالری پدر اساس بر مادی خانواده آمد. در مشترک
چندهمسریادارهمیشدوآنهاباطال،مفرغوالکترون
بازوایای بودند.خانههایمردمبهصورتیکطبقه آشنا

قایمهبودکهایوانیدرجلویخانهداشت.تازمانیکهمادبهآشورخراج
میدادمهمترینخراجششاملاسبهاینژادنسامیشد.آنهابهاسب

اهمیتزیادیمیدادند.

معماری ماد
مادهاباشیوهمعماریشهرسازیعظیمآشنابودند.درایندورهستوننقش
مهمیدرمعماریداشت.ازآنجاکهبنایمادیسالمیشناسایینشده،
برایبررسیهنرمعماریمادیبهبررسیگوردخمههایآنانمیپردازیم
کهبسیارفراواناست.اینگوردخمههاایواندارهستندوباستونتزیین
شدهاند.تراشهاییکهبررویستونهاوداخلدخمههادادهشده،روش
تزیینبررویدیواروستونهایچوبیرابهمابازگومیکند.هرودوت
در نوشتهاست: هگمتانه مادی معماریشهر مورد در یونانی تاریخنگار
هگمتانهپایتختماداصولشهرسازیرعایتشدهاست.دراینشهرکاخ
شاهیبهوضعیعجیبومستحکمبهصورتهفتقلعهساختهشدهاست
کههرقلعهدرونقلعهدیگرقرارگرفتهوکنگرههایهفتگانهازبیرونبه
درونبهرنگهایسفید،سیاه،ارغوانی،آبی،سرخ،نارنجی،سیمین،زرین
و......میباشد.کاخیبلندومستحکمبرایشاهوخزانهدرمرکزقراردارد.
نوشیجان، تپه، - تپههگمتانه به مادهامیتوان معماری آثار ازجمله
-گودینتپهکنگاور،-گوردخمههایمادیمانند:فخریکادرمهاباد،
فرهادوشیریندرکرمانشاه،داووددختردرفهلیانفارسوشهرمادی

اندرکشاشارهکرد.
نرسیدهاست. باستانشناسان بهدست نمونهای عادی مردم خانههای از
بر آن آثار و وچوبمیساختند ازخشت را بناهایشان مادها احتماال
اثرفرسایشازبینرفتهاست.اطالعاتیکهداریمبرایناساساستکه
خانههایشانداراییکایوانورودیباپایههایچوبیبودهوبایکدر
کوچکبهیکاتاققایمالزاویهمیرسیدندکهشاملدوبخشدرطرفین
بود.درونخانههاسکوی برایآشپزی انبارودیگری برای بودویکی

یک خانه امروزی در منطقه نیر اردبیل با سبک معماری مشابه آن چه در دوره ماد 
ساخته می شد: ستون های چوبی، دیوارهای خشتی، سقف با شاخه های درختان

اتریخچه ماد 
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دیده ساوه و آذربایجان منطقه در خانهها این نمونه میساختند. گلی
میشود.شهرهایمادیدارایدوبخشبودند.االنیدننونیناممنطقه
مرکزیشهربودکهدژمستحکمیداشتواطرافآنمنطقهمسکونی
مردمعادیبودکهاالنیسهروتینامداشت.دژمرکزیمعموالدارای
چنددیواربودودرفواصلمعینبرجهایدیدهبانیباکنگرههاییبرای
تیراندازیداشتند.حصاربیرونیازسنگوحصارهایدرونی،دایرهمانند

ازخشتساختهمیشدند.
دین مادها

تاریخمادازنظردینبهدودورهقبلوبعدقرنهفتمپیشازمیالد
تقسیممیشود.

درمتونآشوریچندبارازدینمادهاوفرهنگهایهمسایهآنهامانند
ماناییهانامبردهمیشود.مثالبهربودنخدایماناییهااشارهشدهاست
)بت(.شکلاینبتهاراازمفرغهایلرستانوگنجینهزیویهمیتوان
بازسازیکرد.اینشمایلهاهیچارتباطیبادینزرتشتندارندوبیشتر
از همخانوادهدینمردمبینالنهرین،آشوریهاوهوریانهستند.یکی
ایاالتمادینیزبیتایشتارنامداشت.بسیاریازفرماندهانمادیکه

درمنابعآشورینامآنهاآمدهاستنامهایاکدیداشتند.

نبردهای ماد و آشور
یکیازمهمترینمنابعشناختمادها،سالنامههایآشوریاست.آشوریان
بهدلیلحمالتزیادیکهبهسرزمینمادداشتهاند،اطالعاتزیادیدر
موردآنهارادرلوحهایخودبهثبترساندهاند.درزیرخالصهایازگزارش
نبردهایآشوریانبهمادآوردهشدهکهدرسالنامههایآشوریثبتشدهاست.
اولیناطالعاتدربارهمادبهسالنامههایآشوریشلمسرسومدرسال
سرزمین به آشوریان سال این در میگردد. باز میالد از پیش 834
این و کرد فرار ماد خاک درون به نامار شاه و کردند حمله نامار
به گذشته کوهها از آشوریان بود. ماد به آشوریان حمله برای عاملی
سرزمینمسیسرازیرشدندوسپسبهسویناحیهآرازیاشوخارخار
کهدرآندورهبهاتحادیهقبایلمادتعلقداشتحرکتکردند.منابع
میکنند. یاد مادای نام به سرزمین این از نخست بار برای آشوری
سالنامههایشلمسرسوم،نامچهاردژکهویدرکشورمادهااشغالکرد
رایادآورمیشوند.آنهابهداخلسرزمینماددرجنوبشرقدریاچه
غارت از پس و بود مال دریافت تنها آنها هدف کردند. حمله ارومیه
موقعیت تحکیم برای کوششی و شدند خارج سرزمین این از منطقه،

خویشدرخاکمادبهانجامنرسانیدند.

آشوریانباردیگردرسالهای827و828پیشازمیالد
بهمادحملهکردند.

درواپسینسالهایدورانپادشاهیشلمسرسوم،جنگ
بار نواحیشرقی آغازآن، با و آغازگشت داخلیدرآشور
دیگراستقاللخودرابازیافتند.پادشاهاورارتوبهکرانههای
منضم اوراتو به را گیلزان پادشاهی و آمد ارومیه دریاچه

ساختوشکستسختیبهپادشاهمانناواردکرد.
درسال821پیشازمیالدشاهآشوربرایبازپسگرفتن
اینمناطقبهسمتشرقحملهکرد.اینجنگدراصلنبرد
میانآشورواورارتودرسرزمینمادبود.شایدآتشسوزی

عظیمدژتپهحسنلومربوطبهاینحملهباشد.
آشوربهدریایبرآمدنخورشیدرسید)احتماالدریایخزر(.
دریاچه پیرامون در ایشان وضع که میپنداشتند آشوریان
بعد سال در آشوریان است. استوار کافی اندازه به ارومیه
بهانجام ماد بزرگیعلیه ازمیالد(،لشکرکشی )820پیش
هدایای گذشته، کوالر کوه از پنجم شمشی-اََدد رساندند.
از گرفت. را پارسوآ ساکنان و ماننا قبایل شده پیشکش
سرزمینمسیگذرکردهبهبخشباالیرودجغتورفت.وی

راتصرف بهمسیها داممتعلق زیادی تعداد نقطه این در
کرد.ایندامها،گذشتهازدامهایشاخدارخردوکالن،خر
واسب،شاملتعدادزیادیشتردوکوهانباخترینیزبود
کهبتازگیبهخاکمادآوردهشدهبود.)احتماالاینشتران
خود با بودند آمده آنجا به میانه آسیای از که قبایلی را

آوردهبودند(.

کنار ناحیه که بوندا- گیزیل کوهستان به آشوریان آنگاه
ارومیهراازسرزمینویژهمادجدامیکرد-رویآوردندو
پسازآنکهنخستیندژکوهستانیناحیهگیزیلبوندارا
بهتصرفدرآوردند،دوتنازپیشوایانگیزیل-بوندا،بهقصد
جلوگیریازحملهبهسرزمینشان،تعدادیاسببارکشو
نام دارای که آنان سوم پیشوای اما کردند. پیشکش ارابه
بهعنوان را وی آشوری لوحهای و یود پیریشاتی ایرانی
پایداری گرفت تصمیم میخواند، گیزیل-بوندیان پادشاه
نام اوراش که وی دژ در گیزیل-بوندا ساکنان همه کند.
پیرامون کوچک دژهای دیگر و اوراش آمدند. گرد داشت

سرهای سوخته پیکره از جنس عاج – حسنلو- موزه ملی ایرانبت های مفرغین لرستان –سده های اول هزاره اول پیش از میالد– موزه رضاعباسی



آنبهتصرفآشوریاندرآمدوبه
جنگی مرد 6000 ایشان، گفته
1200 و شدند کشته پیکار در
به پیریشاتی خود بههمراه تن،
لوح روایت به درآمدند. اسارت
آشوری،تلفاتفراوانبهمادیها
واردشد.2300نفرکشتهشدو
جمله از مسکونی، نقطه 1200
دژساگ-بیتوویرانشدو140
شدند. گرفته اسیری به سوار
هم در مادیها پایداری اما
مون-سون-آرتا، و نشد شکسته
)ناحیهای آرازیاش فرمانروای
امروزی(، همدان نزدیک
هنگامیکهآشوریاندربازگشت،
ازکوههایمیانقزوینوهمدان
میگذشتند،راهرابرایشانسد
از ایندسته به اینحال با کرد.
وارد سختی ضربه نیز مادیها
نبشته سنگ گفته به و آمد

بردگی به نیز را زیادی عده آشوریان دادند. کشته تن آشوری1070
بردندوتعدادزیادیدام،غنیمتگرفتند.

را ماد قبایل اتحاد جلوی توانستند آشوریان پیروزی، این نتیجه در
آماده بابل به بعدی حمله برای و برانند عقب را اورارتوییها بگیرند،
شوند.دیاکوتقریبایکسدهپسازاینحملهتوانستقبایلمادرازیر
سلطهخوددرآوردورهبریآنهارابهعهدهگیرد.آشوریاناحتماالدر
قرننهمپیشازمیالدچنینخطریراحسکردهبودندکهچنینحمله

گستردهایراانجامدادند.

دوربعدیحملهآشوریهابهمادازسال809پیشازمیالدآغازشدو
تا797پیشازمیالدطولکشید.آنهامیخواستندبرایهمیشهماد
رازیرسلطهخودگیرند.آشوریاندرسال802پیشازمیالد،مدعی
فرمانرواییبراِلی-پی)درنزدیکیکرمانشاهامروزی(،خارخاروآرازیاش
)درشمالهمدان(،ِمسیوکشورمادهاوسراسرگیزیل-بونداوآبدادان،

تاآندیاودریایکاسپی)مازندران(بودند.
درسال744پیشازمیالدتیگلتپیلسرسومباردیگرحملهایخونین
حال در باید همیشه ارتش داشت اعتقاد او داشت. مادها سرزمین به
ازاینراهثروتبیاندوزد.مهمترینعلتلشکرکشیاین جنگباشدو
بودکهثروتمادهاراتصاحبکندوخودتوانگرشود.اواسبانفراوان
بهدستآورد.سازمانارتشآشور،نوشدهبودوبرایارابههایجنگیو
بهویژهسواران،نیازبهاسبداشتودرآنروزگار،پرورشاسبتنهادر
نقاطکوهستانی-یعنیمادواورارتووآسیایکوچک–انجاممیگرفت.
درسال737پیشازمیالد،تیگلتپیلسرسومدوبارهبهسرزمینماد
لشکرکشید.اوخراجسنگینیبرمادتحمیلکردهبودوحتمامادهاآنرا
پرداختنکردهبودندکهاینحملهصورتگرفت.حتینواحیایکهبه
ظاهردر744پیشازمیالدبهطورکاملمطیعشدهبودند،دوبارهمورد

حملهقرارگرفتند.سرانسرزمینهاینقاطدورتردرکوههاپنهانشدند.
براینمونهاوپاشفرمانروایبیتکاپسیچنینکرد.بدینشیوهآشوریان
تادژسیبار)نزدیکزنجانکنونی(پیشرفتندوآنجاراتسخیرنمودند.
اینناحیهدرگذشته،توسطَشمشی-اََددپنجمدرسال820پیشاز
میالد،یکباربهتسخیرآشوریاندرآمدهبود.اینسرزمیندرسالنامههای
سنگ شدهاست.از شناخته ماد قبایل اتحادیه جزو تیگلت-پیلسر،
نبشتههایتیگلتپیلسرسومچنینبرمیآیدکهآشوریانتقریباسرتاسر
خاکاتحادیهقبایلمادرادرنوردیدندوبهمکانناشناختهایبهنامکشور
طال)شایدشیکراکیباشد(رسیدندوبهکوهروآ)درشرقتهرانکنونی(
وبیاباننمک)دشتکویر(دستیافتند.ازآنجاازراهناحیهاوشکاکان
)احتماالدژقرهسو(بازگشتند.دربینراه،پادشاهیاِلی-پی)نزدیک
کرمانشاهکنونی(هدایاییبرایجلبعنایتآشوریانبهآنانتقدیمنمود.
پسازسال737پیشازمیالد،یکلشکرکشیدیگرنیزازسویسرداری
بهنامآشوردانینانیبهخاکمادصورتگرفتکهمتونآشوریدراین
و اینبسندهمیکنندکهوی5000اسب به و بارهشرحینمیدهند

تعدادبیشماریاسیرودامهایبزرگشاخدارگرفت.
آشوریاندرسالهای719تا717پیشازمیالددوبارهبهزاگرسحمله
کردند.دراینحمالتپادگانهایزیادیدرقلمروماناییهااحداثشد

کهراهرابرایحمالتبعدیآشوریهاهموارمیکرد.
خاک به لشکرکشی میالد از پیش 713 سال در دوم سارگون
بودند. حمله این بهراه چشم قبل یکسال از مادها کرد. آغاز را ماد
گشت. الی-پی و ماد قبایل اتحادیه سرزمینهای رهسپار سارگون
شدند. رهسپار مادها خاک درون به آنجا از آشور لشکریان
میگوید: چنین میدهد شرح را لشکرکشی این که آشوری متن
پی الی مرز در که ماد ایالت عان، بائیت کشور سیگری[سو، »]کشور
اوتیرنا، کشور پارنوآتی، کشور آپساخوتی، کشور ،] ... ]کشور است،
ایالت ریمانوتی، کشور اوریاکی، کشور ،] ... ]کشور دیریستانو، دهکده
کشوراوپورئی،]کشور[اویادائوئه،کشوربوستیس،کشورآگازی،کشور
ایالتدوردستدرمرزهایکشورآریبیمشرقو آمباندا،کشوردانانو،
ایالتمادهایمقتدرکهیوغخدایآشوررافروافکندندوبه همچنین
کوههاوبیابانها،ماننددزدان،رویآوردند-منهیزمشعلهوربهتمام
دهکدههایایشانافکندموسراسرسرزمینایشانرابهتلهایویران
فراموششدهمبدلساختم.»طبقنوشتههایسارگوندوم،ویاز45
نفرازپیشوایانمادخراجیاهدیهگرفت.لشکرکشیبزرگآشوریانبه

خاکماددرعهدسارگون،درسال706پیشازمیالدوقوعیافت.

سنگ یادبود حمله سارگون– 

کشف شده از اسدآباد

کتیبه آشوری تنگی ور
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ازسارگونکتیبهاینیزدرتنگیوردرشمالغربکامیارانبهیادگار
ماندهکهسارگوندراینکتیبهازسرزمینپارسواش،ماد،مانا،مصرو
تمامسرزمینهاییکهتصرفکردهبود،ناممیبرد.درکنارکتیبه،نقش

برجستهمردینیزدیدهمیشودکهاحتماالخودسارگوندوماست.
اسرحدوندرسال674پیشازمیالدبهآنچهکهخود،کشورمادهای
دوردستمینامیدلشکرکشید.آنجاشاملبیاباننمک)دشتکویر(،
کوهپایهبیکنی)دماوند(وناحیهپاتوشوعارابود.دراینمیاندوخداوند
دهکدهبلآلیدستگیرشدند.خویشانواطرافیانودامهایآنهابه

دستآشوریانافتاد.
متحدآشور و خراجگذار دیگر ماننا میالد از پیش 674 سال در
همین به و بود آنها سلطه زیر سکاها، حمله از پس و نبودهاست
دلیلآشوریانبرایرفعنیازبهاسبدرارتش،ناچارشیوهاسبگیری
پرداختند. ماد غارت به شدیدتر بهنحوی نتیجه در و دادند تغییر را
جنگدرمرزهایمانناازفرستادننیروهایبزرگآشوربهمادشرقی
جلوگیریکردوتاختوتازسکاهابهمرکزماد،اساسحاکمیتآشوررا
درایالتیکهپیشازآنبهتسخیرآندولتدرآمدهبودمتزلزلساخت.
درسال673پیشازمیالدقیامبسیاربزرگیعلیهآشورتشکیلشد.
اینقیاماتحادیبوددربردارندهنیروهایسکایی،مانناییومادیسراسر
پشتهایرانکنونی،وشایدبراینخستینباردرطولیکصدوپنجاهسال
گذشته،بزرگترینضربهبهپادشاهینیرومندآشورزدهشد،چراکهاین

قیام،پیامخطریازپادشاهیتازهتاسیسمادبهشمارمیرفت.
به نَبو-شار-اوسور فرماندهی به میالد از پیش 660 سال در آشوریان
چون بود. ماننا ایشان هدف نخستین و تاختند ایران سرزمینهای

لشکریانآشورازکوههایزاگرسگذشتند،آخسریپادشاه
آشوری نیروهای به شبانه، استراحت هنگام تا کوشید ماننا
حمله نشد. موفق اما سازد، نابود را آنها و بزند شبیخون
لشکریانماننادفعشدوایشانمجبوربهعقبنشینیشدند.
آشوریانهشتدژراکهدرفاصلهمرزجنوبیمانناوتختگاه
مقر آخسری کردند. تصرف داشت، قرار ایزیرتو کشور آن
دژ به بود خطر در که سقز( )احتماال ایزیرتو از را خویش
ایزیرتوودژهای پانزدهروز ایشتاتومنتقلساخت.آشوریان
مجاورآناوزبیا)احتماالزیویه(واورمیاتهرامحاصرهکردند،
امانتوانستندآنهاراتسخیرکنندوبهویرانکردننواحی
و وخران اسبان گرفتن و بردگی به مردم بردن و پیرامون
دامهایبزرگشاخداربسندهکردند.آشوریاندرراهبازگشت
تصرف اسرحدون زمان در مانناییان که دژهایی تسخیر به

کردهبودند،پرداختند.

https://www.iranatlas.info/other/ashur-palangan.htm


فروشی هاتداگ اولین دونالد مک برادران زمانیکه
که نمیکردند تصور کردند افتتاح را خودشان
رستورانشانتبدیلبهمحبوبترینرستورانزنجیرهای

جهانخواهدشد.

جهان در زنجیرهای فستفود دونالدبزرگترین مک
و 1948 سال در رستوران این شعبه اولین است.
توسط2برادربهنامهایریچاردوموریسمکدونالد
درسنبرناردینویکالیفرنیاراهاندازیشد.منویاولیه
سیبزمینی چیزبرگر، همبرگر، شامل رستوران این
ارزان بتوانندغذای آنها تا بود نوشابه و سرخکرده
دهند. تحویل خود مشتریهای به وقت اسرع در را
روی که بود همبرگر یک رستوران این اولیه لوگوی
سرشکالهسرآشپزقرارگرفتهونامشاسپیدیبود.
درسال1962اینلوگوبهمنحنیهایخمیدهطالیی
M یک شکل با 1968 سال در و شد تبدیل رنگ،
امروزه شد. طراحی Mcdonald’s نوشته با بزرگ
اینرستورانبیشاز36900شعبهدرسراسرجهان
عاملموفقیت و پیدایش داستان برایخواندن دارد.

اینبرنددرادامهبازومیتهمراهباشید.

داستان شکل گیری برند مک دونالد
خانوادهمکدونالددراواخردهه1930ازمنچستربه
هالیوودمهاجرتکردند.ریچاردوموریسمکدونالد
بهعنوانعواملپشتصحنهدراستودیویساختفیلم
استخدامشدند.پدرآنهایعنیپاتریکمکدونالددر
سال1937یککیوسکتهیهغذادرنزدیکیفرودگاه
مونروویایکالیفرنیاراهاندازیکرد.منویاینرستوران
کوچکدرابتدافقطساندویچهاتداگبود.مدتیبعد
ساندویچهمبرگربهقیمت10سنتونوشیدنیآب

پرتغالنامحدودبهمبلغ5سنتبهمنویرستوراناضافهشد.ریچارد
را ساندویچ فروش کیوسک این درسال1940 دونالد موریسمک و
چندینکیلومترجابهجاکردهوبهسنبرناردیویکالیفرنیامنتقلکردند.
گذاشتند. »McDonald’s Bar-B-Que« را رستوران اسم آنها
کبابی غذاهایی اکثرشان و بود غذا نوع 25 شامل آنها غذایی منوی
داخل مردم که بود رستورانهایی دسته آن از آنها رستوران بودند.
ماشینخوددرپارکینگمینشستندوپیشخدمتهاسفارشآنهارا

گرفته،غذارابهآنهاتحویلمیدادند.

از آنها سود بیشترین که شدند متوجه برادر دو این 1948 سال در
فروشهمبرگربهدستمیآید.آنهامنویخودراتغییردادندواینبار
فقطهمبرگر،چیزبرگر،چیپسسیبزمینی،قهوه،نوشیدنیهایبدون
الکلوکیکسیبراداخلمنویخودقراردادند.آنهادرهمانسال
سیبزمینی چیپس، کردند. ایجاد رستوران در اساسی تغییرات اول
سرخ بهسیبزمینی را جایخودشان غذایی منوی در کیکسیب و
راداخلماشین ازحالتیکهغذا کردهومیلکشیکدادندورستوران
سرومیکردندتغییرکرده،بهسلفسرویستبدیلشد.آنهاهمچنین
آشپزخانهرستورانخودراطوریطراحیکردندکهبیشترینبهرهوری
راداشتهباشد.نامرستورانهمبه»McDonald’s«تغییرکردوچند

ماهبعددوبارهبازگشاییشد.

رستوران ساختمان که گرفتند تصمیم 1952 سال در برادر دو این
خودراباهدفافزایشبهرهوریوداشتنظاهریزیباترتغییربدهند.
آنهابرایطراحیساختمانخودآگهیپخشکرده،باحداقل4معمار
نمودند. انتخاب را مستون کالرک استنلی درنهایت و کردند مصاحبه
ریچاردوموریسبههمراهمستونرویطراحیجدیدساختمانرستوران
باهم،همفکریکردند.آنهانقشهرستورانرادرابعادواقعیوتوسطگچ
رویزمینتنیسنزدیکخانهمکدونالدهاطراحینمودند.درطراحی
رستورانجدیدازسرامیکهایقرمزوسفید،فوالدضدزنگ،ورقههای
سبز و زرد سفید، قرمز، نئونهای و شیشه روشن، رنگهای با فلزی
استفادهشد.آنهاهمچنینلوگویرستوران،یعنیهمبرگریراکهکاله
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سرآشپزرویسرشبودیعنیاسپیدیراهمباچراغهایمتحرکنئون
طراحیکردند.استفادهازتکنیکهایبازاریابی،رستورانمعمولیمک
دونالدراتبدیلبهیکفستفودزنجیرهایکرد.آنهاوسایلگرمایشی
راکاهشدادندتامشتریهادلشاننخواهندبرایمدتطوالنیداخل
رستورانبنشینند.صندلیهایرستورانبهگونهایطراحیشدهبودکه
بخورند. غذا سریعتر بتوانند تا باشند مسلط خود غذای به مشتریها
صندلیهایکمیبیشترازحدمعمولباهمفاصلهداشتندتامشتریها
نتوانندزیادباهمصحبتکنند.لیوانهایمشتریهابهشکلمخروطی
بودتاآنهامجبورباشنددرحینغذاخوردنلیوانخودرادردستشان
نگهداشتهوهمینموضوعباعثباالرفتنسرعتآنهادرغذاخوردن
میشد.بسیاریازشرکتهایدیگرمانندبرگرکینگ،وایتکسلوساب
استفاده خودشان رستورانهای برای دونالد مک استراتژیهای از وی

کردند.

دادن با تا گرفتند تصمیم دونالد مک برادرهای سال1953 اواخر در
نیل راهاندازیکنند. را ازرستورانخود امتیاز،شعبههایدیگری حق
حق که بود شخصی اولین جنرال نفت شرکت کننده توزیع فاکس،
امتیازرستورانآنهاراخریداریکرد.خریدارانبعدیحقامتیاز،راجر
ویلیامزوبردتالندنبودند.جالباستبدانیدشعبهایکهایندونفر

تاسیسکردند،امروزهقدیمیترینشعبهرستورانمکدونالد
است.اینشعبهمجبورنبودتارستورانشرامطابقباآخرین
توسط آن امتیاز حق زیرا دهد. تغییر دونالد مک تغییرات
شرکتمکدونالدبهآنهااعطانشدهبودبلکهبرادرانمک
دونالدمستقیمااینحقامتیازرابهخریدارانآندادهبودند.

سال در میلکشیک مخلوطکنهای فروشندهی کراک، ری
شعبه در دستگاهها این از عدد 8 که شد متوجه 1954
گرفتهاست. قرار استفاده مورد رستوران این سنبرناردینوی
به لوییس چارلز یعنی دوستش بههمراه و شد کنجکاو او
دونالد مک برادرهای به کراک رفت. دونالد مک رستوران
پیشنهاددادکهدرکشورهایدیگرنیزشعباتخودشانرا
راهاندازیکنند.ایندوبرادرابتداکمیدچارشکوتردید
تا کند راضی را آنها توانست کراک درنهایت اما شدند،
بر را ازکشور راهاندازیشعباتخارج ومسئولیت مدیریت
عهدهبگیرد.آنهاطیقراردادیکهباهمبستندقرارگذاشتند
تانیمیازهردرصدفروشبهبرادرانمکدونالدتعلقبگیرد.
اولینشعبهاینرستوراندرسال1955درنزدیکیشیکاگو
افتتاحشد.طراحاینرستورانازرنگهایزرد،سفید،قهوهای
تیرهوقرمزاستفادهکردوقرارشدازهمینرنگهابرایتمام
متوجه ازمدتیکراک بعد استفادهشود. زنجیرهای شعبات
شدکهبرادرانمکدونالدحقدادنامتیازرابهیکشرکت
و شد خشمگین موضوع این از او فروختهاند. بستنیسازی
مجبورشد5برابرمبلغخریداینحقامتیازیعنی25هزار
دالربهشرکتبستنیسازیبدهدتابتوانداینحقامتیازرا
مجدداخریداریکند.رستورانهایمکدونالددرطی3سال
بهآرامیرشدکردند،بهطوریکهتعدادآنهادرسال1958
به34عددرسید.درسال1959کراک68رستورانجدید
راراهاندازیکردوتعدادکلشعبههارابه102عددرساند.

کراکمعتقدبودکهتبلیغاتنقشبسیارمهمیرادرباالبردن
دونالد مک بنابراینشرکت میکنند. ایفا محصوالت فروش
درسال1960توانستبااستفادهازراهاندازیچندکمپین
روندرشد برابرکند. راچندین تبلیغاتیمیزانفروشخود
اینشرکتادامهداشتتااینکهکراکدرسال1961سهم
برادرانمکدونالدرابهقیمت2.7میلیوندالروپرداخت
1.9درصدازفروشسالیانهبهایندوبرادرخریداریکردتا
زنجیرهای رستورانهای موفقترین به تبدیل را شرکت این
سراسرکشورکند.اینشرکتدرسال1962اولینلوگوی
منحنیشکلطالییخودرامعرفیکردوسالبعدتوانست
راستای در آنها برساند. فروش به را همبرگر میلیونها
استفادهازتبلیغات،رونالدمکدونالدکهیکدلقکباموهای
باسرگرمکردنبچهها بتوانند تا رامعرفیکردند بود قرمز

آنهارابهبرندخودعالقهمندکنند.

داخل از خرید رستوران اولین 1975 سال در دونالد مک
ماشینرادرآریزونابرایمشتریهایخودافتتاحکرد.هدف
ازراهاندازیاینرستوراناینبودکهمشتریهابدوننیازبه
پیادهشدنازماشینبتوانندسفارشخودراثبتکردهودر
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عرض50ثانیهیاکمتر،درحالیکهداخلماشینخودنشستهاند،بتوانند
غذایخودرادریافتکنند.اینسرویسدرمدتزمانکمیدربسیاری
ازشعباتاینرستورانپیادهسازیشد.ارائهوعدههایغذاییشادیاهپی
میلبههمراهاسباببازیبرایبچههاازجملهدیگرعواملیبودکهبه

موفقیتاینرستورانکمکزیادیکرد.

تاسال1991حدود37درصدازفروشگستردهیاینرستورانمربوط
بهشعباتآندرخارجازکشورآمریکابود.درسال1967اولینشعبه
اینروند افتتاحشد. بریتیشکلمبیایکانادا اینرستوراندر خارجی
تاسالهایبعدادامهداشتتااینکهدراوایلدهه90توانستبیشاز
3600شعبهدر58کشورجهانمانندژاپن،کانادا،آلمان،انگلستانو

فرانسهراهاندازیکند.

ریچارد و موریس مک دونالد
16 در ریچارد
1909 سال فوریه
26 در موریس و
در 1902 نوامبر
فقیر خانوادهای
متولد منچستر در

شدند.پدرومادرآنهاازمهاجرانایرلندیبودند.آنهاچندسالبعد،
دراواخردهه1930بامدرکدیپلموآرزویبهدستآوردن1میلیون
اولین آنها کردند. مهاجرت آمریکا به سالگی ازسن50 قبل تا دالر
رستورانخودراباهدفارائهغذاهایارزان،کمحجموسریعراهاندازی
کردندوخیلیزودتبدیلبهیکیازمعروفترینفستفودهایآمریکا
شدند.آنهابهآرزویخودشانرسیدندودرسال1961برندخودشان
رابهریکراکفروختند.موریسمکدونالددرسال1971درسن69
سالگیدراثرسکتهقلبیدرگذشت.ریچاردنیزدرسال1998ودرسن

89سالگیازدنیارفت.

ری کراک
در کراک ری
در 1902 سال
متولد آمریکا
از بعد او شد.
جهانی جنگ
بهعنوان دوم
ه شند و فر

متوجهشدکه او کارشد. به میلکشیکمشغول مخلوطکنندههای
را مخلوطکنها این از عدد 8 رستورانخود برای دونالد برادرانمک
خریداریکردهاند.بنابرایننزدآنهارفتوحقامتیازراهاندازیشعبات
در دونالد مک رستورانهای گسترش از بعد او خرید. را دونالد مک
سال1961تصمیمگرفتتایکبرنامهآموزشیراهاندازیکنددرنتیجه
دارد. نگه یکسان شعبات تمام در را رستوران غذاهای کیفیت بتواند
دانشگاه این در نمود. تاسیس را همبرگر دانشگاه سال همان بنابراین
نحوهپختوپز،انجمادکردنومتدهایسروغذابهخریدارانحقامتیاز

اینرستورانآموزشدادهمیشد.جالباستبدانیدتاامروزبیشاز80
هزارنفرازایندانشگاهفارغالتحصیلشدهاند.

کراکدرسال1974تصمیمگرفتتاازمدیریتمکدونالدبازنشسته
شده،سراغورزشموردعالقهخودیعنیبیسبالبرود.اویکتیمورزشی
با اول سالهای در او تیم کرد. خریداری دالر میلیون 12 قیمت به
شکستهایزیادیروبهروشد،اماتوانستطرفدارانزیادیرابهسمت
خودجذبکند.اوبعدازمدتیمدیریتاینتیمرابهدامادخوددادو
گفت:»همبرگرآیندهبهترینسبتبهبیسبالدارد.«ودرنهایتدرسال

1984ودرسن81سالگیبهدلیلایستقلبیدرگذشت.

وضعیت کنونی مک دونالد در بازار
امروزه و گشت دستبهدست شرکت این مدیریت کراک مرگ از بعد
اینشرکتمیباشد.مکدونالددر120 ایستربروکمدیرعامل استیو
کشورجهانشعبهداردوروزانهبه68میلیوننفرسرویسارائهمیدهد.
منوی و دارد جهان سراسر در کارمند هزار 375 از بیش اینشرکت
غذاییخودرابراساسآدابورسوموفرهنگهرکشورتغییردادهاستتا

بتواندغذاهایخودرابراساسذائقهمردمآنمنطقهعرضهکند.

درطیاینسالهاپروندههایقانونیزیادیعلیهاینشرکتایجادشده
برای اینشرکت تبلیغاتمنفیزیادیعلیهآنشدهاست.استراتژی و
روبهروشدنباچالشهاایناستکهنگرانیهایموجودرامیپذیردو
سپسبرایرفعآنهااقداممیکند.بهعنوانمثالیکیازاینچالشها
ابرازنگرانیدرموردوضعیتسالمتیکودتانبعدازخوردنمحصوالت
اینشرکتبودهاست.مکدونالدبرایبرطرفکردنایننگرانیهااقدام
تیم یک GAC نمود. )GAC( جهانی مشورت شورای تاسیس به
باهمتمکدونالددورهم ازمتخصصانمستقلاستکه بینالمللی
جمعشدهاندتادرموردوضعیتتغذیهکودکانباهممشورتکنند.در
مانند سالمتری غذایی مواد دونالد اینشورامک فعالیتهای نتیجهی
ساالد،میوه،آبسیبوشیرکمچربرابهمنویخوداضافهکرد.مک
دونالداولینرستورانیبودکهدرسال2006دربستهبندیموادغذایی

خودارزشغذاییآنهارادرجکرد.

ازدیگرچالشهاییکهمکدونالددرطولاینسالهاباآنهاروبهرو
بودهاستمیتوانبهشکایتازخطرناکبودنبستهبندیهایمحصوالت
رفع برای دونالد کرد.مک اشاره بارانی برایجنگلهای رستوران این
اینمشکلدرسال1990تعهدجهانیمحیطزیستراایجادکرد.این
شرکتحجمزبالههایخودراکاهشدادوبهحفاظتازمنابعطبیعی
پرداخت.درنتیجهامروزه80درصدازبستهبندیهایاینشرکتتوسط

موادتجدیدپذیرساختهمیشود.

خالقانه، محصوالت ارائه تبلیغات، که گفت میتوان درنهایت
سر پشت برای هوشمندانه راهحلهای ارائه و جذاب بستهبندیهای
گذاشتنچالشهاازجملهعواملیهستندکهباعثشدهاندرستورانهای
زنجیرهایمکدونالدبعدازگذشتچندیندههمحبوبیتخودشانرا

حفظکرده،روزبهروزبهتعدادشعباتآنهاافزودهشود.

https://www.zoomit.ir/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

صورت های فلکی
(Tri) صورت فلکی مثلث

بهعنوانیک را بایدسهستارهضعیف باستان مردم چرا
صورتفلکیانتخابوناممثلثرابهآنهابدهند،معلوم
نیست!ولیبههرتقدیر،اینمجموعهکوچکوکمفروغاز
دورانکالسیکشناختهشدهبودهاست.ممکناستبرای
عدهایاینصورتفلکییادآوردلتایرودنیلباشدونزد
افرادیدیگر،شکلسهگوشجزیرهسیسیلراتداعیکند.
آن132 ومساحت آذر بهنصفالنهار14 زمانرسیدن

درجهمربعمیباشد.
ستاره ها

هرضلعاینصورتفلکیازسهستارهباقدرظاهری3،
تشکیلشدهاستکهازباقیستارگانواجرامآنروشنتر
 Johann(میباشند.اینصورتفلکیتوسطژوهانبایر

Bayer(درسال1603بادقتنامگذاریشد.
اجرام عمقی آسمان

M33بهعنوانیکیازاعضایگروهمحلیکهکشانهادر
فاصلهحدود2٫8میلیونسالنوریازما،احتماالدومین
کهکشانمارپیچینزدیکبهکهکشانراهشیریمیباشد
کهمشاهدهآنازدرونتلسکوپهایکوچکهممقدور
باحوت نزدیکیمرزغربیمثلث اینکهکشاندر است.
قرارگرفتهوازقدرششمبااندازه2×1٫5درجهاست.از
لذا است، بزرگ اندازه این به مذکور کهکشان آنجاکه
باعث نتیجه در و میشوند پخش بهشدت آن پرتوهای
برای بنابراین میگردد، آن ظاهری درخشندگی تقلیل
مشاهدهآننیازبهیکشبصافوتاریکاست.بعضیاز
ستارهشناسانکهدارایچشمانتیزبینهستند،میگویند
کهتوانستهاندM33رادرشبهایکامالمناسبباچشم
همچنین فلکی صورت این در ببینند. هم مسلح غیر
کهکشانNGC 949نیزوجودداردکهسیمیلیونسال
نوریازمافاصلهداردوخوشهستارهایNGC 6025و

اجرامدیگرینیزوجوددارند.

عکسیازکهکشانM33 کهدرصورتفلکیمثلثواقعشدهاست.
در افسانه

ابتداییتریننامبرایصورتفلکیمثلث،سیسیلیابود،داستانبهدمیتر
ایزدبانویزراعتورستنیهاوخواهرزئوسبازمیگردد.اوایزدحامی
را جزیره این تا کرد درخواست خدایان خدای از و بود سیسیل شهر
فلکی صورت این شکل به را جزیره هم زئوس دهد. جای بهشت در
درآسمانجایداد.همچنیناینجزیرهمحلدفنانسالدوسیکیاز
غوالنیبودکهبهجنگباایزدانالمپبرخاستهبودندوآتناایزدبانوی

جنگجواوراکشتهبود.

)Hercules( صورت فلکی هرکول

هرکولیکیازصورتهایفلکیآغازیناستکهاحتماالنامگذاریآندر
ارتباطباقهرمانانوپهلوانانیمانندگیلگمشسومریمیباشد.مشاهده
آننیازبهکمیتصوراتداردتابتوانمردیراکهوارونهبررویزانو
نشستهوپابرسراژدهاباستارگانکمفروغشنهاده،تشخیصداد.زمان
رسیدنبهنصفالنهار3مردادومساحتآن1225درجهمربعمیباشد.

ستاره  ها
بهمعنای»سر عربی در که است جاثی رأس هرکول، آلفای نامستاره
زانوزده«است.اینستارهازقدرسومبرایچشمانغیرمسلحاستو
درتلسکوپهایکوچکآماتوریبهیکجفتستارهزیباقابلتفکیک
میباشد.ستارهدرخشانتردارایطیفII5Mبهرنگسرخوهمدم
آنازقدر5باطیفIII5Gبارنگیمتفاوتیعنیسبزمیباشدوفاصله

آنهاتازمین630سالنوریاست.
اجرام عمقی آسمان

نیمکره در رویت قابل کروی خوشههای مشخصترین از یکی M13
شمالیاستدرشبهایصافاینمجموعهباقدر6همانندستارهای
حدود شامل و قوسی دقیقه 10 حدود آن قطر میرسد. بهنظر مات
است. زمین تا نوری فاصلهحدود23000سال به و 300000ستاره
  M13ازدیگرخوشههایکرویاستکهدرخشندگیآندرحدM92

است.



در افسانه
نبرد این بکشد، را سر چند آبی اژدهای یک داشت ماموریت هرکول
نخستناامیدکنندهبهنظرمیرسید.بهجایهرسریکههرکولازبدن
اژدهاقطعمیکرد،دوسرمیروئید.تمامجانورانازهرکولپشتیبانی
میکردند،مگریکخرچنگ)اوازسویالهه“هرا”)hera(کهازهرکول
نفرتداشت(فرستادهشدهبود.اگرچهخرچنگمرتبپاشنهپایقهرمان
راگازمیگرفت،ولیباالخرهاوموفقشدبراژدهایبزرگپیروزشود.
شیرنیمیاراازپایدرآورد،گرازوحشی“اریمانت”)erymanth(را
زندهبهداماندازد.او“استیمفالید”)stymphalide(پرندهآهنینبال
شکمبارهوحریصرا،کهمانعتابشخورشیدشدهبود،بانیزههایخود
بهزیرکشید.گوزن“کرینیا”)keynea(راکهجانوریباشاخطالیی
بود،یکسالتمامتعقیبکردوباالخرهاورابهچنگآورد.اوتنهادر
یکروزاصطبل“آگیا”)augia(را،کهدرآنسههزارگاویکسالتمام

نگاهداریشدهبودند،تمیزوپاکیزهکرد.
اوگاومیشوحشیپادشاه“مینو”)mino(وهیوالیاسبپیکرآدمخوار
“دیوید”)diomede(رابهچنگآوردواودرجنگباملکهآمازونها
را )geryoneu( “گریونری” رنگ ارغوانی سرخ گاوهای و شد پیروز
اژدهایالدون بر بیانشد، پیشتر همانطورکه باالخره، آورد. بهدست
جهنمی سگ )zerberus( “زربروس” خالی دستان با و یافت غلبه
اینعملیاتقهرمانانهنظرمیافکند، بهتمام انسان راخفهکرد.وقتی
جلوه نظرش در بیتکلفتر و متواضعتر )جاثی( هرکول فلکی صورت
میکند.هرکول،باکهکشانراهشیرینیزارتباطدادهمیشود.میگویند
خداوند“هرمس”درماموریتیازجانبزئوسهرکولنوزادرابرسینه
الهه“هرا”کهخفتهبودگذاشت.نوزادباتغذیهازاینشیرخداییچنان
قویوقدرتمندشدکهدرمیانفناپذیرانمثلومانندنداشت.وقتیکه
“هرا”ازخواببیدارشد،هرکولکوچکراباشدتوسرعتازسینه
را راهشیری و پاشید آسمان تادوردستهای او خودجداکرد،شیر

بهوجودآورد.

(Dra)صورت فلکی اژدها

ناماژدهابهعنوانیکصورتفلکی،نمایندهتمامیمطالباساطیریاز
بیان شد کشته جورج سنت بهوسیله که تاهیوالیی سومریها تیامات
میگردد.طرحموجیشکلستارگاناینصورتفلکیبدونشکیادآور
1083 آن مساحت و تیر 29 نصفالنهار به رسیدن زمان ست. اژدها

درجهمربعمیباشد.

صورتفلکیاژدهادرآسمانبهدورقطبشمالسماویمیپیچد.از
آنجاکهمحورزمینوبهتبعآنمحورسماویباتوجهبهپدیدهحرکت
نظر در با هم قطبی پیرا جایگاهستارگان لذا جابجامیشود، تقدیمی
حال در میکند. تغییر نقطه، این به نسبت قطب مکان تغییر گرفتن
حاضرستارهآلفاازصورتفلکیدباصغرعنوانستارهقطبیرادارد.
اما4000سالقبلستارهقطبیآلفایصورتفلکیاژدهابهنامثعبان

بودهاست.
ستاره ها

آلفایاژدهایاثُعبان)مار(امروزهدیگرچنداناهمیتیندارد،امازمانی
عنوانستارهقطبیرابرایمصریانداشته،اینافرادساختنیایشگاههای
،III0Aخودراباثعباندرآسمانتوجیهمیکردند.طیفآنازنوع
قدرش3٫7وفاصلهاشتازمین230سالنوریاست.ستارهبتایآن
بهنامرأسالثعبان)سرمار(دارایطیفII2G،باقدر2٫8وفاصله490

سالنوریاست.
اجرام عمقی آسمان

NGC6543،یکسحابیسیارهایباقدر8ودرازای22دقیقهقوسی
است.درصورتفلکیاژدهاتعدادزیادیکهکشانوجودداردکهاکثر

آنهاکمفروغوضعیفترازقدردهماند.
در افسانه ها

ابتداییترین بااژدها،دراکواست.بنابر نامیونانیآنبهدلیلشباهتش
اعصار به فلکی صورت این شناخت قدمت بشری، باقیمانده مکتوبات
نزدیکی در فلکی صورت این آنجاییکه از میگردد. باز دور بسیار
ستارهقطبیاستوهیچگاهغروبنمیکند،اورااژدهاییبسیارهشیار
میپنداشتند.اینمادهاژدهاتجسمبسیاررعبآوریداشت.چراکهبدن
اوپوشیدهشدهبودازفلسهاییچونتمساحانوسریمانندمادهشیر
ودستهاوپاهاییچونکرگدن!باچنینظاهریاوهمچوناژدهایی
مکتوبات طبق بر بود. ایزدان نگاهبان و حامی که مینمود خشمآلود
یونانباستانشماریازاسطورههادرپسایننقشآسمانینهفتهاند.در
یکیازمعروفتریناسطورههاآمدهاستکهایناژدهاهمانالودناست
کهجثهایبزرگوصدسرداردومسئولیتنگهداریازسیبهایطالیی

هسپریدهابرعهدهاوبودهاست.
بودندکه یاشب اطلس تیتانها، یوناندختران اساطیر در هسپریدها
شاخهها که بودند درختی مراقب دختران این بود. آنها حامی اژدها
ناب طالی از سیبهایی برداشت، هنگام و داشت طال از برگهایی و
در را گرانبها ایندرخت گایا یعنی زمین، مادر گویا میآورد. بهعمل
جشنازدواجزئوسوهرابههراملکهالمپهدیهکرد.دراساطیریونان
باغهیسپریدهاودرختسیبزرینازاهمیتبسیاریبرخورداربودند
بهطوریکهسروشمعبددلفیبرایعفوهرکول،یکیازدوازدهرنجاو
راآوردنسیبزرینازاینباغتعیینکردهبود.برطبقافسانه،هراکه
ازاینموضوعبهخشمآمدهبود،الدونرادرآسمانهاودرمیاننقوش
اسطورهای در یونانیان داد. جای اژدها فلکی صورت بهعنوان آسمانی
دیگرچنینمیگویندکهدراکوهماناژدهاییاستکهحافظپشمزرین
قوچیبودکهدراسطورهصورتفلکیحملاستودرنهایتبهدست
جیسونکشتهشد.واماباوررومیانایناستکهاژدهابامینروا)نام
رومیآتنا(ایزدبانویپزشکیواردپیکاریسختشدومینروااوراکشت

واژدهاازمکانشکستشبهفرازآسمانهاپرتابگردید.



(CVn)صورت فلکی تازی ها یا سگان شکاری

همانطورکهازناماینصورتبرمیآیدماباصورتیروبهروهستیمکه
آنرابهشکل2سگشکاریدرکناریکدیگردیدهوتجسمکردهاند.
سال در )Canes Venatici(شکاری سگان یا تازیها فلکی صورت
اشاره را سگانی که شدهاست تعریف هولیوس یوهانس توسط 1678
اصغرهستند.زمانرسیدن و اکبر بهدنبالخرسهایدب میکندکه

بهنصفالنهار30اردیبهشتومساحتآن465درجهمربعمیباشد.
ستاره ها

 Cor Caroliآلفاتازیهادرخشندهترینستارهاینصورتفلکیبهنام
)قلبچارلز(نامگذاریشدهکهاحترامیاستبهشاهانگلستان،چارلز
V0FوV0Aدوم.اینیکستارهدوتاییوترکیبیازستارگاننوع
باقدر2٫9و5٫5میباشد.فاصلهاینستارهجفتیتازمینمعادل130

سالنوریاست.
اجرام عمقی آسمان

باقطرحدود10 ازمجللترینخوشههایستارهایآسمان یکی M3
دقیقهقوسیاستکهباستارگانقدرششم،ماتبهنظرمیرسد.بایک
داد. تشخیص را هم از مجزا ستاره صدها میتوان اینچی 6 تلسکوپ
کهکشانگردابی)ویرلپولیاM51(درگوشهشمالشرقیاینصورت
فلکی)نهچنداندورنسبتبهدستهآبگرداندباکبر(درتلسکوپهای
کوچک،باقطر10دقیقهقوسیوقدرهشتمبهصورتلکهایماتقابل
مشاهدهاست.کهکشانهمدمآنیعنیNGC5195رامیتوانباقدر

11تشخیصداد.

 (CMa)صورت فلکی کلب اکبر یا سگ بزرگ

یمانی شعرای برای فقط اصل در )Canis Major( اکبر کلب نام
)شباهنگ(بهعنواندرخشندهترینستارهآسمانشببهکارمیرفتهو
یکیازسگهایجباربودهاست.مصریانباستان،طلوعشعراییمانیبه
همراهخورشیدرا،بهعنواناولسالجدیدجشنمیگرفتند،زیرااین
زمانمصادفباسیالبهایساالنهوتجدیدباروریزمیندرمنطقهرود
نیلبودهاست.زمانرسیدنبهنصفالنهار26بهمنومساحتآن380

درجهمربعمیباشد.
ستاره ها

آلفایاینصورتفلکیکههمانشعرییمانیویاستارهسگمیباشد
ستارهایاستسفیدآبیباطیف A1 V ،کهفاصلهآنتامافقط8٫8
به نزدیک ستاره )پنجمین نزدیک بسیار ستاره این است. نوری سال
برابر انرژیخروجیاشکه25 باتوجهبهمیزان منظومهخورشیدی(،
اینکه ضمن است، شب آسمان ستاره درخشانترین ماست خورشید
قدرظاهریآنمنهای1٫46ودارایهمدمینزدیک،کمفروغبهصورت
کوتولهایسفید)بهنامتولهسگ(استوهرپنجاهسالیکبارآنرادور
ازدرونتلسکوپ میزند.درشرایطخوبرصدیمیتوانهمدمآنرا

دید.
اجرام عمقی آسمان

درچهاردرجهایشعراییمانیخوشهبازM41قرارگرفتهکهبهصورت
این میرسد. بهنظر مسلح غیر چشم با مات و ششم قدر از ستارهای
بدر ماه ابعاد به درمحوطهای هفتم قدر از پنجاهستاره خوشهشامل

است.
در افسانه

طبیعی است، شکارچی افسانهها در جبار فلکی صورت آنجاییکه از
بهنظرمیآیدکهسگهاازآناوباشند.درآسمانسگبزرگوسگ
کوچکهردوبهفاصلهاندک،شکارچیرادنبالمیکنند.صورتفلکی
سگبزرگاززمانهایباستاننزدیونانیانشناختهشدهبود.اماایشان
نتوانستنددرابتداسگکوچکرابهعنوانیکصورتفلکیمجزاتمیز
دهند.همیندلیلاستبراینکه،دراساطیریونانی،شکارچیبایدفقط
یکسگداشتهباشد.امارومیانسگکوچکرانیزدومینسگشکاری
لیالپس. بهعنوان بزرگ باستان،سگ اروپای در شکارچیمیدانستند.
سگشکاریشگفتآورآکتئون،شناختهشدهبود.آکتئونشکارچیبود
کهبدنعریانآرتمیس،ایزدبانویماهوشکاررادیدوبهشکلگوزن
درآمد.درافسانههایرومینیزکلباکبرماموربودتانگهبانپرنسس
اروپاباشد،اماهنگامیکهژوپیترنامرومیزئوسدرهیئتیکوزرای

سپیدفاماورااغواکرد،نتوانستجلویشاهزادهرابگیرد.
بنابهافسانهایدیگر،آنسگبهدستشاهسرزمینکرتیعنیمینوس
بتواندمعشوقهاشپروکریسراتطمیعکند، اینکه برای نیز او افتادو
سگرابهاوپیشکشکرد.افسانهدیگریکهدرموردسگبزرگوجود
دارد،میگویدتقدیربرایسگبزرگچنینبودکههیچحیوانینتواند
ازچنگالاوبگریزد.اماسرنوشتتاجاییبرقراربودکهاوهنوزباآخرین
شکارشبرخوردنکردهبود،زیراآخرینشکار،روباهیبودکهدرتقدیر
اونیزجاییبرایشکارشدنوجودنداشت.زئوساینمعادلهغیرممکن
راباتبدیلکردنهردویآنهابهسنگحلنمود.افسانهلطیفیدر
موردسگکوچکوصاحبشایکاروسنقلشدهاست.مراسگباوفای
ایکاروسبود،اینسگتمامعمرونیزپسازآنکهصاحبشکشتهشد
درکناراوماند؛ایزداننیزبهپاساینوفاداریپسازمرگشاورادر



آسمانقراردادندواوسگکوچکشد.
 (Orion)صورت فلکی جبار یا شکارچی

نیمکره در آن از نیمی که است فلکی صورت یک شکارچی یا جبار
جنوبیونیمدیگرآندرنیمکرهشمالیقراردارد.بهدرستیکهزیباترین
وچشمگیرترینصورتفلکیزمستانیصورتفلکیجباریاشکارچیبا
ستارههایبرجستهاشمیباشد.زمانرسیدنبهنصفالنهار5بهمنو

مساحتآن594درجهمربعمیباشد.
ندارند. نامش به اینحدشباهت تا ازصورتهایفلکیدیگر هیچیک
جبار صورت ستارههای است، بسیار درخشان ستارگان شامل جبار
شباهتبهیکشکارگرالفزنداردکهازهزارهاسالپیشدرجهان

شناختهشدهاست.
ستاره ها 

رجلالجبار صورتاند. این فروغ پر ستاره دو ابطالجوزا و رجلالجبار
هفتمینستارهپرنورآسمانازلحاظروشنیظاهریاست.درواقعاین
ستارهدرخشندهترینستارهکهکشانماست.هرگاهرجلالجباربهفاصله
خورشیداززمینبودونهپانصدسالنوری،21000مرتبهروشنتراز
پا،پایشکارگررا خورشیدبهنظرمیآمد.رجلواژهایعربیبهمعنای
نارنجیروشن،زیربغلشکارگررا ابطالجوزابهرنگ مشخصمیکند.
مشخصمیکندوبهدالیلچندمتمایزاست.اینستارهنخستینستارهای
بودکهقطرآنازطریقاندازهگیریمستقیمبااستفادهازوسیلهایبهنام
بزرگترینستارههایشناخته از آمد.یکی بهدست تابهای تداخلسنج
زمین مدار است. خورشید قطر برابر 800 تقریبا آن قطر و شدهاست
دردلستارهجایمیگیرد.اینستارهبهخاطرتغییرپیوستهایکهدر
قطرشصورتمیگیردشایانتوجهاست.قطرآنهمچونبادکنکیکه

پروخالیشودمتناوباافزایشوکاهشمییابد.
میانابطالجوزاورجلالجبارسهستارهاست،سهستارهازقدردومبه
فاصلهمساویازهمکهکمربندجباررامشخصمیسازد.شیئبسیار
قابلتوجهیدرشمشیرشکارگروجوددارد.درآنجاچشمبرهنه،ستاره
محوابرمانندیرامشاهدهمیکند.مطالعهدقیقترنشانمیدهدکهاین
جسمسحابیجباراست:تودهعظیمیازگازوغبارکهدرحالتانگیزش
این میشود. برآورد خورشید برابر به10000 آن جرم و است دائمی
سحابیبراثرنورستارهتتا-شکارگرکهدرنزدیکیمرکزاینابروسیع
گانهاست. چهار ستارهای واقع در تتا-شکارگر میشود. دیده دارد قرار

چهارستارهکهذوزنقهایمیسازند.

اجرام عمقی آسمان
M42بهعنوانسحابیجباروهمدمآنM43هردوبهفاصله1500
قرار جبار شمشیر منطقه در و جبار کمربند زیر در ما از نوری سال
دوربین با آن تتای ستاره و جبار سحابی رنگ سبز ابرهای گرفتهاند
بسیار کوچک تلسکوپ درون از اما میشوند مشاهده هم دوچشمی
ابرغباریبزرگیازهمجدا تماشائیترهستند.M42وM43توسط
شدهاندوM42درمرکزدرخشانترسحابیشاملچهارستارهاستکه
شکلیذوزنقهماننددارندوبههمراهستارگاندیگرباعثروشناییاین

سحابیگردیدهاند.
در افسانه

طبقافسانهیونانیاریونپسر“پوسیدیون”خدایدریاویوریالیدختر
شاهِکرتیبود.خدایدریابهاوقدرتدادتابتواندبررویآبراهبرود.
درادیسه،هومراورایکشکارچیبزرگکهبایکچماقبرنزیمسلح
استتوصیفکردهاست.درآسماندوصورتفلکیسگبزرگوسگ
کوچک)Canis Major and Canis Minor(اوراتعقیبمیکنند.
درجزیرهچیوس“اریون”سعیدرعشقبازیبا“مروپ”دخترشاهاُنپیون
راداشت،ولیموفقنشد.یکشبوقتیکه“مروپ”شرابنوشیدهبود
اوشاهدستوردادکهچشمهای اورابدزدد.برایتنبیه سعیکردکه
اورادربیاورندواوراازجزیرهبیرونکنند.اوبهسمتشمالبهطرف
جزیرهلمنوسبهراهافتادودرآنجزیرههفاستوس،یکیازدستیارهای
خودرابهاودادتانقشچشماورابازیکند.اوبهطرفشرقجایی
کهخورشیدطلوعمیکندحرکتکردبهامیداینکهطبقگفتهیکیاز
خدایانچشمهایاوشفاپیداکند.والبتهباطلوعخورشیدچشمهای
اوبهطرزمعجزهآساییخوبشد.اریونباستارههایPleiades)خوشه
Pleiades.پروین(کهدرصورتفلکیگاونرقراردارندمرتبطاست
هفتخواهرازدختراناطلسوپِلیونبودند.طبقیکداستاناریون
عاشقPleiadesشدوآنهاراتعقیبکردزیوسآنهارادزدیدودر

آسمانقرارداد.جاییکههرشباریونبهدنبالآنهاست.
داستانمرگاریونبسیارمتضاداست.آراتوس،اِراتوستنوهیگنیوس
عقیدهداشتندکهعقربدراینداستاننقشیداشتهاست.روزیاریون
الفزدکهبزرگترینشکارچیهستواینخبربهگوشخدایشکار
آرتمیسولِتومادرالههشکاررسید.اومیگفتکهمیتواندهرغولیرا
بررویزمینبکشد.ازاینحرفزمینشروعبهلرزیدنکردوشکافی
درزمینایجادشدوازاینشکافاینعقرب)صورتفلکیکژدم(بیرون
آمدواریونرانیشزد.ولیطبقگفتهآراتوساریونسعیداشتالهه
ماهوشکاررابدزددواینالههباعثلرزشزمینوبیرونآمدنعقرب
شد.طبقگفتهاُوید“اریون”هنگامنجات“لِتو”ازدستاینعقربکشته
شد.دراینداستانهااریونوعقربدردوجهتمخالفدرآسمانقرار
دارندوزمانیکهعقربدرشرقطلوعمیکنداریونبهغربفرارمیکند.

اریونبیچارههنوزازگزیدهشدنتوسطعقربمیترسد.

https://bigbangpage.com/astronomy/

ادامه دارد ...



و آموزگار عسگر، فرزند بان( )باغچه عسگرزاده جبار
ازپیشگامانآموزشوپرورش نویسندهبزرگکودکانو
ایروان شهر در خورشیدی 1264 سال در ایران، در نو
از وی جد و پدر شد. زاده قفقاز، ایاالت از ارمنستان،
بود مجسمهساز و معمار قناد، پدرش بودند. تبریز اهالی
ودرنقلداستانهایکهنواشعارشاهنامهتبحرداشت.
مادربزرگش،“بنفشه”،زنیباکفایت،طبیبمحلوشاعره
هنری استعدادهای پرورش در مهمی نقش دو، این بود.
سنتی شیوه به وی تحصیالت داشتند. جبار خالقیت و
پدرش سختگیری سبب به که او بود. مکتبخانهای و
یک نزد ببیند، آموزش جدید مدرسههای در نتوانست
فراگرفت.در15 را فارسی زبان روحانی،قرآنوسپس
سالگیبهناچاربرایگذراندنزندگی،درسومشقرارها
کردومانندپدرشبهکارمعماریوشیرینیپزیپرداخت.
درکناراینپیشه،پنهانیبهدخترانیکهخواستارباسواد
شدنبودند،درخانههایشانآموزشمیداد.عسگرزادهدر
سال1905میالدیو1284شدرهنگامهدرگیریهای
ارمنیانومسلمانانقفقازبهزندانافتاد.درآنجا،هفتهنامه
“مالنهیب”وسپس“مالباشی”رامینوشتومصورمیکرد
وبهکمکهمزنجیروهمبندشبرایفروشبهخارجاز
تغییرات او معتقدات و افکار در زندان میفرستاد. زندان
بنیادیپدیدآوردوازآنپس،باعشقبهآرمانصلحو
انساندوستی،فعاالنهواردزندگیفرهنگیواجتماعیشد.
اوخبرنگارروزنامه،طنزنویسوطنزسرابودومدیریت

مجلهفکاهی،لکلکایروانرابهعهدهداشت.
وکشمکشهای اول بینالمللی آغازجنگ با جبار میرزا
خونینمیانمسلمانانوارامنه،ناگزیربهترکیهمهاجرت
شهر فرماندار سپس و تحویلدار ابتدا آنجا، در کرد.
ایگدیرشد؛ولیچندیبعدناگزیربهقفقازبازگشت.وی
ایالت توابع از نوراشین، درسال1297شمسی،درشهر
ایروان،مدرسهایتأسیسکردکهبهعلتآشفتگیاوضاع
گرفتن اثرشدت بر 1298شمسی، سال در نپایید. دیر

خونریزیهادرقفقاز،باخانوادهخودبهایرانآمد.
و بسیار دشواریهای گذاشتن سر پشت از پس وی
آذربایجان در مرند شهر به سرانجام سخت بیماریهای
بیشتر رسیدودردبستاناحمدیهآنشهرآموزگارشد.
شاگرداناینمدرسهدچاربیماریکچلیوتراخمبودند.
عسگرزادهناچاربودافزونبرآموزشآنها،بهفکردرمان
بیماریشانهمباشد.درپایاناولینسالکارخود،15نفر
ازشاگردانکالساولاو،بامیانگیندرسیبسیارخوب
موفقشدندبهکالسباالترراهیابند.عسگرزاده،نخستین

کرد، اجرا مرند احمدیه دبستان در را خر” “خر بهنام خود نمایشنامه
سپسبرایبازکردنمدرسهایدخترانهدراینشهرمجوزگرفت،اما

کارشکنیروحانیمتنفذشهر،مانعازآغازکارمدرسهشد.
اقدامات نوین آموزشی

میرزاجباردرسال1299شمسی،بهجهتحسنشهرتش،بنابهدعوت
ادامه کارخود به آنجا در و رفت تبریز به آذربایجان، فرهنگ رئیس
داد.دراینزمان،باروشتازهخویش،نوشتنکتاباولبرایکودکان
و سمعی وسایل درسی، گوناگون مواد تدریس برای وی کرد. آغاز را
بصریساختوکتابالفبایآسانرابرایتدریسفارسیبهترکزبانان
میربابایی”، “صفیه همکارش، و همسر همکاری با او نوشت. بزرگسال
بهتدریسدختراندرکالسهایمخصوصنیزموفقشد.ویدراین
و کرد تأسیس را تئاتر” و“جمعیت معلمین” زمان،“جمعیتحمایت
نمایشنامههایانتقادی،ازجمله“حیاتمعلمین”و“اِرککخاالقیزی”

)خالهقزینَر(،رانوشت.
باغچهبانجمعیتاتفاقمعلمینرابنیادگذاشت.اودرسالهاینخست
حکومترضاشاه،ازسویفرهنگیانآذربایجاننامزدنمایندگیمجلس
شد،اماکارفرهنگیرابهکارسیاسیبرتریدادوازنمایندگیمجلس
سرباززد.درنخستینکالسیکهباغچهبانبرایکودکانکرواللباز

کرد،سهنفرنامنوشتند.
تأسیس باغچه اطفال و آموزش به ناشنوایان

فرهنگ رئیس پیشنهاد به بنا شمسی، 1303 سال در باغچهبان
آذربایجان،کودکستانیبهنام“باغچهاطفال”درتبریزتأسیسکردونام
خانوادگیخودراازعسگرزادهبهباغچهبانتغییرداد.وی،برایکودکان،
بازیهاوکاردستیهایجدیدوتزئیناتوصورتکهایگوناگونساخت
باموسیقی وشعر،سرودونمایشنامهنوشت،وبهیاریهمسرش،که

آشنابود،درکودکستاننمایشهایآهنگیناجراکرد.
باغچهباندرسال1305،باتوجهبهحاالتیککودکناشنوادر“باغچه
اطفال”بهفکرتدریسبهناشنوایانافتادوکارتدریسبهکرواللها
راباسهپسرناشنواآغازکرد.ویدرآموزشناشنوایانهیچگونهتجربه
قبلییادسترسیبهکتابومقاالتیدراینبارهنداشت.اودرپرتوتجربه

جبار عسگر زاده )باغچه بان(
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شخصی،بهنقشمهمحسباصرهوالمسهدرآموزشزبانبهناشنوایان
پیبرد.صداهایزبانفارسیرابهدودستهحنجرهای)آوایی(وتنفسی
ازایندوگروهرابهممتدوغیرممتدتقسیمکرد. )بیآوا(وهریک
وی“الفبایدستیگویا”را،کهدرنوعخوددرجهانبینظیرمیباشد،
برپایهویژگیصداهاوشکلحرفهاابداعکرد.دراینالفبا،برخالف
بعضیالفباهایدستیدیگر،ازیکدستاستفادهمیشد.ایننشانهای
و تعلیم برای وسیلهای بوده، لبخوانی به کمک اینکه دستی،ضمن

اصالحتلفظنیزمیباشد.
کودکستان شیراز و چند نمایشنامه انتقادی

باغچهبان،بهرغمخدماتفرهنگیش،مجبوربهترکتبریزشدودرسال
سال، همان در رفت. شیراز به فارس فرهنگ رئیس دعوت به 1306
“کودکستانشیراز”راتأسیسکرد.شخصیتباغچهبان،خالقودارای
ابعادمختلفبود.تئاتررادوستداشتوانجمنتئاترتبریزرااوبنانهاد.
خودنیز،نمایشنامههاییبرایبزرگساالنوکودکاننوشتکهازجمله
سال در چوپان” و “گرگ به میتوان کودکان، برای او نمایشنامههای
1308،“پیروترب”و“خانمخزوک”)هردوسال1311(اشارهکرد.
اوهمچنینوسایلوبازیهایگوناگونیبرایپرورشحافظه،حواسو
اندامهایتکلمساخت.برنامهکودکستانششاملورزش،گردشدرکوه
وصحرا،تمرینرختشویی،تعلیمبنایی،خشتزنی،مجسمهسازی،کار
بافتنی،آدابمعاشرتوغیرهبود.درهمینزمان،کارتئاتررانیزادامه
دادوباهمکاری“نصراهللشادروان”،چندیننمایشنامهانتقادیبهصحنه
آورد.ازاینرومیتوانگفتکهدردههاولقرنچهاردهمدرایراناز
نظرآغازآموزشوپرورشابتداییوآموزشکودکاناستثنائیوایجاد

فرهنگوادبیاتکودکان،برجستگیچشمگیریداشتهاست.
از کارخانه سیگارپیچی تا اختراع سمعک استخوانی
درپایانسال1311،باغچهبانبهتهرانآمد.اوقصدداشتمؤسسهای
برایپژوهشهایروانشناسیوتربیتیتأسیسکندکهبهدلیلنداشتن
ایام،ناگزیرمدت پشتیبانیمادیومعنویازآنمنصرفشد.دراین

کوتاهیدریککارخانهسیگارپیچیمشغولکارشد.
درآذر1312،جبار،باچاپاعالنیدرروزنامهاطالعاتدربارهآموزش
ناشنوایان،اولینکالسناشنوایانرا،درمطبدوستش،بایکشاگرد،
دایرکرد.تعدادشاگردانبتدریجبهپنجنفرافزایشیافت.درپایانسال
تحصیلی،وزارتفرهنگ،بااحساسرضایتازنتیجهآموزشناشنوایان،
ماهانهایبهمبلغچهلتومانبرایدبستانمقررداشتو“دبستانکرو
اللها”رسماآغازبهکارکرد.درهمانسال،باغچهبان“تلفنگنگ”یا
“سمعکاستخوانی”رااختراعکردوبهثبترسانید.اینسمعکوسیله

انتقالصوتازطریقدندانبهمرکزشنواییاست.
تأسیس جمعیت حمایت از کودکان کر و الل

را زاده عسگر الفبای” تعلیم “دستور فرهنگ وزارت ،1314 سال در
باغچهبان( )روش آن در پیشنهادی ازروش نیز بعدها که منتشرکرد
درکالسهایدبستانیوبزرگساالناستفادهمیشد.درسال1322،با
کمکافرادخیر،“جمعیتحمایتکودکانکرواللوکور”رادرتهران
تأسیسکردکهدرتیر1323بهثبترسیدوبعدهاکلمهکورازعنوان
آنحذفشد.دربهمنهمینسال،ماهنامهزبانرامنتشرکردودرآن
روشتازهخویشرادراختیارآموزگارانکالساولگذاشت.کتابهای
اولدبستانوکتاب“سرباز”را،باروشتازه،درهمینسالمنتشرکرد.

کودکان  معلمان  رسمی  تربیت  در  گام  اولین 
استثنائی

برنامهکاملودقیقتحصیالتپنجساله و اساسنامه اسفند1328، در
ناشنوایانبرایآموزشزبانوحرفه،روششفاهیتوأمباالفبایدستی
اودرسال1330، باغچهبان،تهیهوبهتصویبرسید. گویا،بهکوشش
“کانونکرواللها”راپایهگذاریکرد.درسال1332،نخستینکالس
تربیتمعلمناشنوایانرا،باهمکاریدانشسرایمقدماتی،درآموزشگاه
معلمان تربیترسمی در گام اولین ترتیب، بدین و تأسیسکرد خود

کودکاناستثنائیبرداشتهشد.
زبان مصور

درسال1343،کتابحسابرابرایکودکانناشنواوروشآموزشکر
واللهارابرایآموزگاراننوشت.درکتاباخیر،ضمنتوضیحصداهای
زبانفارسیوروشآموزشتلفظولبخوانی،اصول“زبانمصور”رابه
با که است بصری عالیم مجموعه مصور زبان دادهاست. شرح تفصیل
ناشنوایانآموخت.درهمین به را ازآنمیتوانساختارزبان استفاده
بلندوکوتاه زمان،“گاهنامه”،وسیلهایبصریبرایآموختنچگونگی

شدنروزها،راساخت.
مجهز و گسترده نظر هر از وی، حیات زمان در باغچهبان، آموزشگاه
ویژه، مدارس،کالسهای ناشنوایان، معلم تربیت برنامه اجرای با شد.
پژوهشی مراکز باشگاهها، )اکابر(، بزرگساالن کالسهای هنرستانها،
و تهران در ناشنوایان روابط تربیت دورههای ازجمله ویژه، وخدمات

شهرستانهاتأسیسشدوناشنوایانبهمراکزآموزشعالیراهیافتند.
آثار و تألیفات

ازکتابهایشعرونمایشنامهوداستانهایکودکانهباغچهبانبهزبان
فارسی9اثربهچاپرسیدهوازجملهآثارچاپنشدهاودراینحوزه،
روشهای در میباشد.همچنین پری” دو “مجادله آهنگین نمایشنامه
تدریسخواندنونوشتنوآموزشناشنوایان،سیزدهاثرازویمنتشر

شدهاست.
آثار به جا مانده از جبار عبارتند از:

زندگانیکودکانه/گرگوچوپان/پیروترب/خانمخزوک/دستورتعلیم
الفبا/ کتابی/ پروانتین سالمندان/ برای خودآموز الفبای بادکنک/ الفبا/
اسرارتعلیموتربیت/الفبایباغچهبان/برنامهکاریکساله/علمآموزش
رباعیات ابتدایی/ اول الفبایسربازان/کتاب دانشسرایمقدماتی/ برای
باغچهبان/خیامآذری/درختمروارید/روشآموزشکرواللها/حساب/
منهمدردنیاآرزودارم/بازیچهدانش/آدمیاصیل/بابابرفی/مروری

بررباعیاتآذریخیام
بالغبردوازدهکتاببودهکهازآنمیان،ترجمه اوبهزبانترکی آثار
رباعیات دارد. خاصی ارزش خیام، آذری رباعیات بهنام خیام، رباعیات
باغچهبان،کهدرسال1337بهچاپرسید،آیینهافکاروفلسفهزندگی

اوست.
وفات

راه در تالش عمری از پس باغچهبان، عسگرزاده جبار میرزا سرانجام
اعتالیفرهنگایرانی،درروزچهارمآذرماهسال1345،در81سالگی
چشمازجهانفروبستوبهدیارباقیشتافتودرتهرانبهخاکسپرده
شد.بامرگاو،کودکاناستثنایی،دلسوزترینپدرخودراازدستدادند.
https://www.ihoosh.ir/
http://www.golsamin.ir/

https://www.ihoosh.ir/article/60924/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-(%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86)


مزایای یادگیری موسیقی در آموزشگاه
پرگل تبریزی

مسلماشمادرموردمزایایآموزشموسیقیبهکودکانشنیدهاید.براساسمطالبسایتNAEMEفراگیریموسیقیمیتواندبهکودکانکمککند
تامهارتهایزبانخودراتقویتکنند،مهارتهایاجتماعیسالمتریداشتهباشندوشناختبهتریازالگوهاداشتهباشند.

درلینک)/https://nafme.org/20-important-benefits-of-music-in-our-schools(میتوانیدسایرمزایاییادگیریموسیقیرامطالعه
کنید.شمابامطالعهاینمقالهبدونشکبهقدرتیادگیریموسیقیباورخواهیدکرد.ممکناستاینسواالتبهذهنشمابیاید.چگونهسازانتخاب
کنید؟ازکجامعلمپیداکنید؟ومتدهایمختلفمانندسوزوکیوkinestheticچهمعناییدارند؟آموزشگاهموسیقیجاییاستکهمیتواندبهشما

دراینموردکمکنماید.مزایایآموزشموسیقیدرآموزشگاهرامیتوانبهشکلزیردستهبندینمود.

روش آموزش
اگرچهمدرسیندریکآموزشگاهایناختیاررادارندتامتناسبباعالقهوسطحیکهنرجو،قطعاتمتفاوتویاکتابهایتکنیکیمتفاوتیرابرای
نوازندگیانتخابکنندولیهمهآنهامیبایستازاصولپایهایوروشآموزشموردنظرآموزشگاهپیرویکنند.اینسیاستبههماهنگیبیشتربین

مدرسینیکسازکمکوارزیابیعملکردآنهاراسادهترمیکند.
همچنیناگرشمابهایننتیجهبرسیدکهمعلمویاسازانتخابی،مناسبفرزندشمانیست،درآموزشگاهاینفرصتراداریدتابهسادگیباراهنمایی

مدیریتآموزشگاهسازویامعلمدیگریرابرایادامهیادگیریانتخابکنید.

انگیزه یادگیری
یکیازبرتریهاییادگیریموسیقیدرآموزشگاهبرایکودکانونوجوانانوخانوادههاایناستکهشماموضوعاتومفاهیممختلفرادرزیریک
سقفخواهیدداشت.کالسDalcroze eurythmicsممکناستدرکنارارکسترارفبرگزارشود.همچنینبراییادگیریمتدهایمختلف،بچهها
باانواعسازهاآشنامیشوند.درحالیکهبرایکالسویولنثبتنامکردهایدمیتوانیدشاهدبرگزاریکالسفلوتوترومپتوحتیگروهکرهمباشید.
همچنیناگرشمابیشازیکفرزندداشتهباشید،درآموزشگاهاینامکانوجودداردکههردوهمزماندرکالسهایمختلفآموزشببیندوایندر

زمانشماصرفهجوییمیکند.
آموزشموسیقیدریکفضایهنریبههنرجواینامکانرامیدهدتاعالوهبرسازتخصصیخودنوازندگیسازهایدیگرراهمتجربهکند.همچنین

گروهنوازی،ارائهموسیقیدرکنسرتهایفصلیوسالیانهدرهنرجویانانگیزهبرایتالشبیشترایجادمیکند.

ارتباط بین خانواده ها و معلم
یکیدیگرازمزایاییادگیریدرآموزشگاهکهنمیتوانازآنبیتوجهعبورکردبحثامنیتکودکاناست.شماباجستجودراینترنتمیتوانیدتعداد
زیادیمعلمموسیقیبیابید.اماسوالایناستآنهاکههستند؟ازچهمتدیاستفادهمیکنند؟آیاتخصصدرآموزشدارند؟درآموزشگاهتماماین

مواردتوسطمدیریتکنترلمیشودوشمامجبورنمیشویدیکغریبهرابهمنزلبیاوریدویافرزندتانرادرمحیطیناآشنابگذارید.
همینطوررابطهبینخانوادههاومعلمدرمحیطآموزشگاه،رسمیوصرفادرحوزهمسیریادگیریوپیشرفتهنرجواست.اینویژگیفضایآموزشگاه

راتبدیلبهفضایتخصصیمیکندکهمیتواندسببپیشرفتبیشترهنرجوگردد.

انضباط
ازآنجاکهدرآموزشگاهاصولوقوانینمربوطبهثبتنام،کنسلکردنوساعاتآموزشیشفافمشخصشدهاست،خانوادههاومعلممکلفبهپیروی

ازآنهستنددرنتیجهانضباطکاریبیشتراستوهمیننظمبهروندپیشرفتهنرجوکمکمیکند.

https://nafme.org/20-important-benefits-of-music-in-our-schools/




نظریه های مد و فشن
ظاهر و هویت

لباسهاپایهواساساصلیبرایاحساسهویتمصرفکنندهمدرنبهحساب
میآیند.اظهارنظرهاراجعبهظاهرولباسهاییکشخصنسبتبهاظهارنظر
درموردخانهیااتومبیلیکنفربسیاربیشتر،جدیگرفتهمیشوندورابطه
بسیارمهموجدیبینظاهریکنفروهویتفردیآنشخصوجوددارد.
ممکناستافرادیکلباسجدیدیایکمحصولجدیدراصرفابهخاطراینکه
جزءاعضایگروهخاصیشناختهشوندخریده،تاشخصیتوهویتخودرا
بهمعرضنمایشبگذارند.سیملدرسال1904اینگرایشدوگانهبینفردیت
گراییوانطباقگراییراتشریحمیکندوآنرانتیجهاینامرمیداندکهافراد
لباسپوشیدنبرایاظهارهویتخودراموضوعیلذتبخشقلمدادمیکنند،
ولیدرعینحالنیازبهحمایتازطرفگروهیکهشبیهاولباسمیپوشند
رادارند.فیگوئلدرسال1930اینپارادوکسرابااستفادهازایدهبرتربودن
افراددرتالشهستندتاشبیهبقیهبهنظر وپایینتربودنتشریحمیکند.
برسند،البتههنگامیکهبرترازآنهابهنظربرسند.ولیوقتیسطحپایینتری
نسبتبهبقیهداشتهباشند،دوستندارندتاشبیهآنهابهنظربرسند.دراین
مسیرصنعتمدمیتوانددرپیفراهمکردنهویتبرایافرادباشد،همزمان
کهجایگاهافرادرادرسلسلهمراتبجامعهنشانمیدهد،اوراشبیهبهبقیه

نیزنمایانمیکند.

چهبخواهیموچهنخواهیم،مدوپوشاکونحوهترکیبشدنپوشاکبایکدیگر
میتواندبهعنوانیکزبانتصویریبهکاررودکهاینموضوعمنبعبسیاری
ازبحثهادرسالهایگذشتهبودهاست.بارتزدرسال1983ادعامیکندکه
صنعتمدمیتواندبهعنوانیکسیستمدرنظرگرفتهشودکهشبکهایاز
روابطرادرخودجایدادهاست.دیویسنیزدرسال1992نتیجهگیریمیکند
کهبهتراستکهصنعتمدرابهجاییکزبانخاصبهعنوانیکسریاز
عالئموکدهادرنظربگیریم.اینکدهاشاملتوضیحاتدربارهجنبههایاصلی
واساسیزندگیافرادازقبیل:جنسیت،موقعیت،داراییوعالقهویبهمدو

شیکپوشیمیباشند.

فرهنگ، ناظر و پوشنده

شناخت با رابطه در حیاتی و مهم چشمانداز یک آورنده فراهم مد صنعت
ناظریاهمانکسیکهدارایدانشاست،همچنینپوشندهیاهمانکسی
کهبدنخودرابرایلذتودلگرمیخودمیپوشاندوتزئینمیکندنیزبه
حسابمیآید.ادراکهاازناظروپوشندهمدبراساسبسیاریازگوناگونیهای
ظاهری، ابعاد،شکل مختلف، قبیلخطهای از مختلف جنبههای در بالقوه
رنگهایمختلفونوشتههایگوناگون؛تفاوتدارندوشکلمییابند.بهعنوان
مثال:نحوهپوششفرانسویهاسرچشمهگرفتهشدهازحدفاصلوبرشهای
تاریخیلباسهامیباشد.تغییرصنعتمددرالیههایبیرونیپوششبسیار
ملموستربودهوتوجههارابهسمتجزئیاتوروحلباسهانظیربرشهای
اصلیوفرمدهیمعطوفکردهاست.لباسهایسنتینیزمورداستفادههستند.
مختلف رنگهای از سنتی لباسهای در مد کره، کشور در مثال بهعنوان



31      

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
بیرونی الیههای مخصوص تزئینات و الگوها و گرفتهشده سرچشمه
نیز لباسها این جزئیات تمامی میآید. بهشمار آنها سنتی پوشش

هماهنگباکلیاتلباسهستند.

لباس، شرکت های صنعت مد و فرهنگ محبوب

فرهنگمحبوبرامیتوانبااحتیاطبهعنوانعواملیسرگرمکنندهکه
باالییجامعههستند، اوقاتخالفساختارهایعالیو همراهوبعضی
تعریفکرد.درقرنهفدهمعواملاشرافیتمدنهاشاملسرگرمیهای
اُپرابودند.امادر بالماسکهو باوقاروسنگین،تورنومنتها،جشنهای
کاالها و کارآفرینی افزایش موضوعیت با محبوب فرهنگ زمان همان
متوسط طبقه افراد برای گسترده اشتهای با همراه میرفت، بهشمار
شهری.مفهومجدیدیازفرهنگمحبوبمربوطبهلباسبهعنوانیک
وسیلهارتباطیبرایتمایزاتاجتماعیوهمچنین،وابستگیهاست.این
حرکتادامهیافتهوبهمصرفکنندهوانقالبصنعتیدرقرنهجدهم
میالدیرسید.امروزهفرهنگمحبوبباتاثیراترسانههایانبوهافزایش
که درآمدهاست پیغام یک بهعنوان آن روحیه و داشتهاست زیادی
راههایارتباطیزیادیدارد.طبقنظرویلسوندرسال1985صنعت
مدبهعنوانیکبافت،ارگانیسمهایفرهنگیواجتماعیرادربرگرفته
وبرایدنیایمعاصرکهحجمانبوهیازارتباطات،مدرنیتهوظواهررا

دارد،بسیارضروریمیباشد.

در تعقیب مدرنیته

وجود ابراز برای دسترس قابل و انعطافپذیر راههای جزو مد صنعت
مدرنیتهبهشمارمیآید.بدنهصنعتمدبرایهرشهریبهمحلتعاملو
نمایشبرایآنشهربدلشدهاست.درقرننوزدهمصنعتمدبهعنوان
در مدرنیته میشد. شناسایی قدیمی و جدید بین متضاد حس یک
نتیجهتکنولوژیهایجدیدواحساسمدرنیتهدرنتیجهایدههایجدید

وطراحیومصرفآنهابهوجودآمد.

مد صنعت رویههای و کاالها مصرف افزایش نتیجه در که تنشهایی
بود. بزرگ شهرهای گسترش و جهانیسازی بر تاکیدی آمد، بهوجود
درقرنبیستممدرنیتهازطریقمعانیمختلفوالبتهظریفشناسایی
میشد.ازنحوهاحاطهلباسبربدنتابرندسازیآشکارمحصوالت،در
تالشبرایاظهارمدرنیته،صنعتمدغربیدربعضیجوامعغیرغربی
آنهاکهپوشش ازجوامع،مخصوصا بعضی دادهشدهاست.در انطباق
بسیار غربی رسمی لباسهای با تطابق در مردان بوده، شایع سنتی
سریعترعملکردهاند.زنهادرتطابق،کندوآهستهترپیشرفتهاندودر
تالشبودهاندتاباحفظاستایلسنتی،تداومتاریخیهویتخودراحفظ
باجنسیتدرخوددارد.آیا کنند.اینموضوعپیامیمتضاددررابطه
زنهاازدنیایمدرنحذفشدهاندیااینکهبهسادگیبهدنبالسنتها
در میانسالتر زنهای توسط معموال کرهای سنتی لباسهای هستند؟
مراسمهایجشنوشادیپوشیدهمیشوند.همزنهاوهممردانچینی

اخیراًترغیبشدهاندتاازاستایلومدهایغربیپیرویکنند.

جنسیت و لباس

پوشی مد و نقشهایشیک ایفای درحین معموال زنها
در میشوند. تعارض و تضاد دچار بودن، جنسیت تابع و
انحصارابرایزنانتعیینشدهوبهدنبال دوقرناخیرمد
شخص، خود زیباییسازی مد و شیک لباسهای آن
بهعنوانیکموضوعوابستهبهصنعتمدتعریفشدهاست.
در وبلن بازنگریشدهاند. البتهدچار نیز مردان لباسهای
سال1899درقرننوزدهمجنسیتزنومردرامثلدو
عامل باید صرفا زنان لباس که میگرفت نظر در نیمکره
لذتوجذاببودنراداشتهباشدولباسمردانبایدجنبه
قدرتمردانرابهنمایشبگذارد.نمایشوظاهربدنبانوان
صرفادرپیصفاتزنانگیبوده،بنابراینمدلیساختهشد
مدل این باشد. ساالرانه زن و مردستیزی نشاندهنده تا
دلیلیبهمحافظهکارانمیدادتالباسمردانرادرراستای
یکپارچهسازیشهرها،شبیهبههمطراحیکنندواکثرقشر
متوسطجامعهرادرقروننوزدهموبیستم،شبیهبههمدر
نظرمیگرفتند.اینمدلبهطورکاملصنعتمدراتشریح
نکردهاست،بهطورخاصبرایمرداندهههای80و90قرن
نوزدهممیالدی.اینتوضیحاتدررابطهباتفاوتجنسیتها
ونقشهایآنها،ظاهرآنهاوتفاوتهایمردانوزناندر
قرون فرهنگ در داشتهاند. وجود تاریخ مختلف برهههای
مختلف، قشرهای بین زنانگی یا مردانگی نمایش وسطی،
سنها،ثروتوملیتهرگروهتفاوتداشت.لباسپوشیدن،
و بدن نمایش سمت به آنزمان، روز مد طبق اصالح
مرد از تفسیرها میرفت. پیش افراد جنسیتی ویژگیهای
انسان بدن صرفا و داشت افراد بصری بهظاهر نفوذ زن و
اندام، تناسب مردان ایدهآل ظاهر میگرفت. قرار مالک
قدرتواستقامت،اشرافیتوشکوهوجاللبودهاست.ظاهر
ایدهآلزناننیزکوچکبودنابعادبدن،ظرافتورنگهای
متعدددرپوششبودهاست.درجامعهقرونوسطی،مفهوم
لباسها،و تولیدونگهداریمنسوجات، انحصاردر زنانگی
اکسسوریهاییبودهکهنشاندهندهپدرساالریوثروتو
مکنتووضعیتخوباقتصادیخانوادههامیبود.زمانیکه
از منسوجات، و لباسها تولید شد، شکسته زنان انحصار
خانههابهقسمتهایعمومیانتقالیافت.سیستمهاییبر
پایهمردانکهشاملکارآموزان،بافندهها،دوزندگانلباسو
خیاطهابوده،پدیدآمدوتولیدانبوهوسیستمهایبازاریابی

متولدشد.

نیروهای بازار و تکانه ها

که کرده دنبال و مشخص را راهی پوشاک و مد صنعت
وابسته آن سرچشمههای به و بوده مد ذات به وابسته
و زمان از بازتابی مد صنعت )1985 )ویلسون، میباشد.
فرهنگ، جامعه، مشخصکننده میتواند که بوده مکانی
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 Pernille تایزبک  پرنیل 
Teisbaek

پرنیلتایبسکمدلواستایلیست
معروفدانمارکیکهکارخودرا
کرده، شروع وبالگنویسی از
موفق چهرههای از یکی قطعا
که است مد در شده شناخته و
مدلینگوتبلیغاتزیادیرابرای
و گوچی مثل مهمی برندهای

کالوینکالینانجامدادهاست.

 Maja Wyh مایا وی
مایاویرامیتوانملکهلباسهای
خاص سبک او نامید، اورسایز
لباسهای ترکیب در جذابی و
چرم شلوار و کت مثل مختلف
در او جذاب عکسهای و دارد
ارزش قطعا شخصیاش صفحه

دیدندارد.

Susie Bubble سوزی بابل
از یکی میتوان را لو سوزی
اصیلترینچهرههایمدنامید.او
کارخودراازسال2006آغازکرد
بابلراکهبهمعنای نامسوزی و
برگزید. خود برای است حباب
در طبعانهای سوزیسبکشوخ
استایلداردوهمینویژگیاورا
مد دنیای پیشروهای از یکی به

تبدیلکردهاست.

Desert Man�  مانکن صحرا
nequin

آنومبشیریکیازچهرههایشرقی
دردنیایاینفلوئنسرهااستکهبا
شانل جمله از زیادی برندهای
جذاب استایل کردهاست. کار
میتواند کوتاهش قد بهخاطر او
خانمهای برای مناسبی الگوی

ریزجثهباشد.

تاریخ،اقتصاد،سبکزندگیوسیستمبازاریابیباشد.بازارصنعتمد،دربرگیرندهگسترهایازدنیایخانههایطراحیمدولباستامراکزتولیدانبوه
کهآمادهبهپوشیدننامدارند،میباشد.سیستمخانههایطراحیمدولباس،وطراحمدولباسیعنیهمانکسیکهمعموالدستهایازلباسهای
منتخبرادرفصولمختلفارائهمیدهد،اصالتاازپاریسدرفرانسهآغازشدهاندومبداآنهاپاریسمیباشد.طراحمدولباس،معمواللباسهایجدید
رابهصورتدستدوزآمادهکردهومحصولینفیسارائهمیدهد.ازبعضیجهات،طراحمدولباسمثلیکهنرمندعملکرده،اماوقتیمحصولیبا
شکستروبهرومیشود،گوییزندگیطراحمتوقفمیشود.دراینمیانطراحلباسدرحالترددبینیکصنعتگرویاهنرمندبودنمیباشد.تسلط
پاریسبهعنوانیکمرکزبینالمللیاصلی،بستگیبسیاریداردبهکمالوتعالیآنبهعنوانیکمرکزمدکهنسبتبهلباسهایشبرتریدارد.)استیل،
1998(کشورهایدیگریعالوهبرفرانسهسعیکردهاندتارهبریصنعتمدرادستبگیرند.بهصورتقابلتوجهیایتالیا،بریتانیاوایاالتمتحدهآمریکا
تالشکردهاندتاتاثیرخودرابرصنعتمدداشتهباشند.برایمثال،میالنکهمرکزمدایتالیابوده،بسیارنزدیکبهرهبریمنطقهدریاچهکومومیباشد.
ایتالیاییهانهتنهاپارچههایبسیارباکیفیتتولیدمیکنند،بلکهلباسهایزیبایینیزطراحیمیکنندوبهعنوانمثال،استعدادهاینابیمثلجورجیو

آرمانیوکیریتزیارادارند.





که زیادی آسیبهای سبب به صورت جوانسازی ماساژ
امروزهپوستانسانهارادرمعرضخطرقرارداده،بسیار
را ماساژها این کاربردیترین قرارگرفتهاست. توجه مورد
استخوان زیر ماساژ چشم، ماساژ پیشانی، ماساژ میتوان
گونهوماساژچانهدانستکهبهکمکروغنواسانسهای
شود. واقع موثر بسیار میتواند، پوست برای مناسب
امروزهبهدالیلمختلفشاهداینهستیمکهبیماریهای
بیشتر افراد و میکنند پیدا افزایش روزبهروز پوستی
است جهت بههمین میشوند. دچار صورت پیری به
از )که صورت ماساژ مشخص بهطور کهماساژدرمانیو
بهعنوان کرد( شیاتسواشاره بهماساژ میتوان آن جمله
و آمده افراد کمک به میتواند قدرتمند درمانی راه یک
کند. یاری پوست جوانسازی و حفاظت راه در را آنها

تاریخچه ماساژ صورت
ماساژجوانسازیپوستازآیوروداکهیکسیستمدرمانی
سنتیاست،ازحدود4000سالپیشبهوجودآمدهاست.
اینروشدرمانقدیمیکهبهعلمزندگیمشهوراستبر
رویهمهجنبههایسالمتییعنیسالمتفیزیکی،عاطفی
نوع این اصلی جنبههای از یکی است. متمرکز روحی و
بهعنوانیکموضوعحیاتی آن از بودهکه ماساژ درمان،
درسالمتوزیبایییادمیشود.ماساژجوانسازیپوست
خواصگوناگونیداردکهازجملهآنمیتوانبهمواردزیر

اشارهکرد:
بهبود رنگ چهره

از بین بردن آلودگی های پوست
چروک  و  چین  و  چهره  خطوط  کاهش  و  جلوگیری 

صورت
کاهش استرس

و  سردرد  بی خوابی،  مانند  بیماری هایی  عالئم  بهبود 
خستگی چشم

اگرشماتاکنونماساژصورتراامتحاننکردهاید،بایدیک
سریتکنیکهایمهمدراینرابطهرابدانید.همانگونه
کهمیدانید،ماساژنوعخاصیازلمسسطحپوستاست
کهمخصوصابرایافزایشجریانخوندرماهیچههاانجام
میشودومیتوانددرکنارویژگیسمزدایی،تنشرانیز
درانسانکاهشدهد.اگرتاکنونیوگارابهصورتحرفهای
تجربهکردهباشیدبایددربارهپاسخگالوانیکپوستشنیده
پاسخمیشودکه آناین ایجادطبیعی باعث ماساژ باشید.

نتیجهآنتولیدمجددسلولهاست.
روغن مورد نیاز برای ماساژ

به صورت، جوانی ماساژ تکنیکهای انجام منظور به

از بتوانید آن بهکمک تا دارید نیاز روانکننده مواد و روغن مقداری
خراشوپارگیاحتمالیپوستتانجلوگیریکنید.

دانستن داشت. خواهید مناسبنیاز روغن یک به شما ابتدا در
ماساژ برای مناسب درروغنهای موجود مختلف مواد اینکه
دارید شما که خاصی مشکالت برای میتوانند پوستچگونه
نوع به بسته باشد. هیجانانگیز بسیار میتواند باشند یاریکننده
مصرف از میخواهید نتیجهای چه اینکه یا و دارید شما که پوستی
کنید. انتخاب را مناسب روغن بتوانید باید کنید دریافت روغن

انواع روغن شامل موارد زیر است:
روغن هسته زرد آلو:مالیم،مغذیومناسببرایپوستخشکویا

پوستافرادمسنباالی35سال
روغن کاملیا:بسیارتطبیقپذیرومناسببرایانواعپوست

روغن هسته انگور:روغنهستهانگورچندانچربنبودهوبرایآماده
کردنپوستبهمنظورماساژبسیارمناسباست

برای و استفادهمیشود موم روغن جوجوبا:روغنجوجوبابهصورت
اکثرپوستهامناسباست.

سپسبایدیکیاچنداسانسرابهاینروغنهااضافهکنید:
اسانس شمعدانی:عادلوآبرسانیبهپوستچربوترکیبی

اسانس گریپ فروت:مستحکمکردنپوستوسمزداییازآن
مقاومسازی برای اسطوخدوس:اسانساسطوخدوسمناسب اسانس 
این پوستهایچرب،ترکیبیومستعدآکنه.همچنینگفتهمیشود

اسانسبرایپوستهایحساسنیزمناسباست.
پوستهایخشک، برای آبرسانی خاصیت بهارنارنج:دارای اسانس 

مسنوآسیبدیده)بهوسیلهآفتاب(بودهوبسیارمغذیاست.
اسانس رز:زخموسوزشجزئیراالتیاممیبخشدوبرایهمهانواع

پوستهامناسباست.
تسکین و تغذیه برای اسانس بنفش:این بلسان  چوب  اسانس 

پوستهایمسنوخشکمناسباست.
برای آبرسانی و خنککنندگی صندل:خاصیت چوب  اسانس 

پوستهایمسنوخشکدارد.
چایبرای درخت وروغن چای:اسانس درخت  اسانس 
برای بهخصوص پوست انواع کردن عفونی ضد و کردن پاک
است. مناسب سرسیاه جوش و صورت جوش رفتن بین از
ازیکقاشقچایخوریروغنحملکنندهمانندروغن شمامیتوانید
هستهزردآلو،برایچربکردنپوستتانانتخابکنید.استفادهازاسانس
ضرورینیستامااگرتمایلداشتهباشید،میتوانیدیکیادوقطرهاز

اسانسموردنظررااستفادهکنید.
میشوند استفاده صورت برای رقیق بسیار انواع در عموما اسانسها
استفاده از پس باشند. پوستها بیشتر برای امنی ترکیبات بتوانند تا
باشید. دور خورشید از ساعت 12 تا مرکبات اسانس ترکیبات از
در و خنک و خشک مکان در میتوانید را خودتان اسانسی ترکیب
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ماساژ جوانی صورت و خواص آن

http://setare.com/fa/news/23419
http://setare.com/fa/news/17767
http://setare.com/fa/news/7370
http://setare.com/fa/news/7370
http://setare.com/fa/news/7370
http://setare.com/fa/news/11069
http://setare.com/fa/news/11069
http://setare.com/fa/news/20105
http://setare.com/fa/news/11360
http://setare.com/fa/news/20527
http://setare.com/fa/news/23416/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%A2%D9%86


باشید داشته تمایل اگر همچنین کنید. نگهداری ماه 6 تا اتاق دمای
میتوانیدتا1سالنیزبهحالتیخزدهازآندرفریزرنگهداریکنید.

تکنیک های مخصوص برای ماساژ جوانی صورت
ماساژ از چانه به سمت باال

انگشتوکفدستانتانرادردوطرفصورتقراردهید.آرامدستتانرا
دردوطرفصورتبهسمتباالتاپیشانیفشاردهیدوسپسبهسمت
چانهبازگردید.فشاررادرهنگامحرکتدستحفظکنید،امافراموش
نکنیدکهاینفشاربایدمتعادلباشد.اینکارراسهبارانجامدهید.در
بررویصورتوسپسکاهشفشار بررویفشار تأکیدما اینروش

است.
ماساژ پیشانی

قرار خود پیشانی وسط در و هم کنار در را دست دو انگشتان نوک
سپس بکشید. طرف دو سمت به سپس و دهید فشار محکم داده،
بار سه کنید. شروع قسمت همان از دوباره کرده، بلند را انگشتانتان
اینکارراتکرارکنید؛چراکهاینحرکتپیشانیشماراصافمیکند.

ماساژ اطراف چشم
مقداربسیارکمیازروغنرابرایروانسازیبرداریدونوکانگشتانتانرا
دورچشمانتانودرسمتاستخوانیکنارکاسهچشمقراردهید.ماساژرا
ازباالیابروهاشروعکنیدوتامرکزدماغتانوزیرچشمهاادامهدهید
وسپسبهموقعیتاولیهبازگردید.اینماساژرانیزسهبارتکرارکنید.
اینحرکتبهشماکمکمیکندتاخستگیچشمتانرابهبودبخشید
وروغنمورداستفادهدرآنمیتوانداطرافکاسهچشمراروانکند.

ماساژ زیر استخوان گونه
باقراردادندستهایتاندرقسمتدرونیدواستخوانگونه،ماساژرا
ازکنارهبینیشروعکنیدوباایجادفشارکوچکوحرکاتدایرهایبه
سمتگوشهایتانآنراادامهدهید.بهقسمتزیرگوشیعنیجاییکه
باشید. توجهخاصیداشته نیز دارد مفصلگیجگاهیزیروارهایوجود
انجام بار اینعملراسه سپسماساژتانرابهسمتبینیبرگردانید.
را ماهیچههایگونهتان تا بهشماکمکمیکند ماساژ نوع این دهید.
تقویتکنید.تقویتایننقطهبسیارمهماستچراکهاینماهیچههادر

حرکاتصورتبیشتریننقشرادارند.
نکات مهم

ابتداصورتتانراپاککنیدومطمئنشویدکههیچموادآرایشیروی
صورتتانوجودندارد.

ناخنشما در تیز وگوشههای ندارید ناخن که کنید اطمینانحاصل
وجودندارد.

براینتیجهبهترازماساژ،ماساژهاییادشدهراروزانهوبهصورتروتین
انجامدهیدویکروزدرهفتهرااستراحتکنید.

پسازماساژ،باقیماندهروغنیکهدراختیاردارید،رابهمنظورتهویهو
تغذیهپوست،بهصورتتانبمالید.

درمان شروع برای قدم یک بهعنوان صورت ماساژ از میتوانید شما
پوستیخانگیاستفادهکنید.

http://setare.com/



گفتگویی با عبدالرضا کاهانی 
کارگردان سرشناس ایرانی و گزارشی از کارگاه 

بازیگری ایشان در مونترال
سازنده و ایرانی سرشناس کارگردان کاهانی عبدالرضا
بی و بیخود هیچ، است، نجیبی حیوانی اسب فیلمهای
جهتواستراحتمطلقبهزودیفیلمجدیدیرادرکانادا
از بازیگرانی بهدنبال اینکارکاهانی برای خواهدساخت.
سنینمختلفاستوهمینبهانهایشدتاکارگاهبازیگری

برایایشاندرشهرمونترالتدارکببینیم.
روزجمعهسومآگوستبهفرودگاهمونترالمیرویم،تمامی
ثبتنامهاازقبلانجامشدهاستوعالقهمندانیکهازقبل
نفر بودند.درلیستثبتنامکنندگانچهار ثبتنامکرده
دیدهمیشودکهازایالتهایمختلفآمریکابرایشرکت

دراینکارگاهبهمونترالآمدهاند.
هواپیمابهموقعبهزمینمینشیند.آقایعبدالرضاکاهانی
پس و میدهیم تکان دست برایش و میبینیم دور از را
اقامتشان محل هتل بهسمت هم با کوتاه احوالپرسی از

میرویم.
اینکارگاهکهباهمکاریموسسهفرهنگیوهنریفینیکس
با کانادا توسطرسانههدهد برنامهریزیشدهاست، تورنتو
اینکارگاه حمایتگروهشهرزاددرمونترالاجراشد.در
بازیگری باشرایطسختوسکانسهایعملی هنرجویان
روبهروشدندکهبهگفتهخودشانهمزمانباشیرینبودن
اینکارگاه،کارگاهیبسیارمشکلراپشتسرگذاشتند.

بهگفتهیکیازهنرجویانآقایکاهانیبهتمامیجزئیات
دست زیر از چیزی که است ممکن محال و دارند دقت
ایشاندربرود.سختاستمقابلعبدالرضاکاهانیبزرگ
بازیکردن،امااوچنانباهمهارتباطدوستیوصمیمی

پیدامیکندکهمثلیکدوستبهاونگاهمیکنیم.
یکیدیگرازافتخاراتشهرمونترالحضوراستادنظامالدین
کیاییاستکهدرکناراینکارگاهحضوردایمیداشتند

وهنرجویانراباتجربیاتارزشمندخودآشنامیکردند.
نگارنده برای بود، تماشایکارگاهآقایکاهانیلذتبخش
حضور برنامه در تماشاچی بهعنوان صرفا که مطلب این
و بود بسیاری آموزنده و جذاب نکات حاوی نیز داشت

میتوانگفتدرسهایزیادیازاینبرنامهآموختم.

فرصتیطالییدستمیدهدتادریکیاززمانهایاستراحتبهسراغ
آقایکاهانیبروموگپوگفتیکوتاهراآغازکنم.

آقای کاهانی عزیز هدف شما از کارگاهی که برگزار کردید چیست؟
خبقطعابدونهدفکههیچکاریصورتنمیگیرد،مننیزامیدوارم
کنم. پیدا را مناسبی افراد جدیدم برنامه برای و کنم کار بتوانم که
بهخصوصبراینقشهایفرعیتربتوانمگزینههایمناسبیراپیداکنم.

خیلی از فیلم های شما سانسور شده و یا جلوی پخش آن گرفته 
خوشحال  آیا  می شود  اکران  شما  از  فیلمی  وقتی  شده است، 

می شوید؟
خبقطعاخوشحالمیشوم.امامتاسفانهدراینسالهابیشترناراحتی
داشتمتاخوشحالی.امامهمایناستکهماهستیموکارمیکنیم.در
هرحالولیخوشحالمکهمیتوانمخودمرازندهنگاهدارم،صورتمرابا
سیلیسرخنگاهدارموجابرایممهمنیستبیشترهدفکارکردناست.

ممکن  حد  تا  جدیدتان  فیلم  درباره  است  ممکن  کاهانی  آقای 
توضیح دهید؟

با اما است، انگلیسی آن زبان نیست. ایرانی فیلم یک من فیلمجدید
انگلیسیخیلیخوبی زبان نباید بازیگر الزامایک متفاوت. گویشهای
داشتهباشد،بلکهمهمایناستکههمانزندگیروزمرهخودرابتوانددر
مقابلدوربینبازیکند.منمعموالازداستانهاییاستفادهمیکنمکه
تمآنهارابشناسم،همیشهسعیمیکنمفیلمهایمبراساسواقعیتهای
در ساخت مناسب که دارم داستانی نیز حالحاضر در باشد. اطرافم

اینجاست.

هنرجویان مونترالی را چطور دیدید؟
اولازهرچیزیبایدبگویم،کهمنشرمندههستمازاینکهمتوجهشدم
به من کارگاه برای لسآنجلس مانند دور خیلی شهرهای از افرادی
مونترالآمدهاند.قبلازبحثبازیگریبایدبگوییمکهبچههایمونترال
واقعاعزیزهستندومنآنانرادوستدارم.همهخوببودنداماکامال
مشخصاستکهبرخیازهنرجویانسابقهفعالیتدارندوبررویاین

مسائلتمرینوکارداشتهاند.

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

(514) 703�4020
(514) 996�1620







4۰ 
ReMi 

Journal 

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

آموز

تکنولوژی واقعیت افزوده 
(Augmented Reality)

)Augmented reality(تکنولوژیواقعیتافزوده
یکیازجلوههایفناوریدردنیایمدرناستکهبرای
روی بر متن، و تصویر صدا، از اعم اطالعات دادن قرار
جهانیاستکهبرایماقابلمشاهدهاست.واقعیتافزوده
یکتصویرازشیوهتعاملیفیلمهایمردآهنینیاگزارش

اقلیتاست.
نظر از و کاربر با تعاملی نمای یک به افزوده واقعیت
فیزیکیزندهگفتهمیشودکهعناصریرابهدنیایواقعی
میتوان افزوده واقعیت از میکند. اضافه افراد پیرامون
برد. بهره نرمافزارها و کامپیوتری بازیهای آموزش، در
و تجزیه با و رایانه توسط میشوند افزوده که عناصری
تصاویر ویدیو، صدا، صورت به و کاربر اطالعات تحلیل

گرافیکیویادادههایGPSساختهمیشوند.
 virtual( مجازی واقعیت با افزوده واقعیت تفاوت
محیطی مجازی واقعیت است. مشهود بسیار )reality
آن با شما تا شدهاست تولید کامپیوتر توسط که است
در اما باشید؛ داشته درآنحضور وحتی داشته تعامل
با بهجایجایگزینکردنچیزی )AR( افزوده واقعیت
اضافه آن پیرامون محیط به را عناصری واقعی، دنیای

میکنیم.

افزوده  واقعیت  تکنولوژی  از  آن چه  هر 
)AR( می دانیم:

تکنولوژی یک بهعنوان امروز دنیای در افزوده واقعیت
متعلقبهآیندهمعرفیمیشود،اماجالباستبدانیددر
انسانهاوجود اطراف در آن از فرمهایی سالیانگذشته
هواپیماهای از بسیاری در مثال، بهعنوان داشتهاست.
جنگندهکهحتیبهدهه90میالدینیزتعلقداشتند،
پیامهایینمایشدادهمیشدکهمحتویاتآنهااطالعاتی
اختیار در هواپیما سرعت و جهت ارتفاع، مورد در را
پیامها این از استفاده با بعد تنهاچندسال میگذاشت.
میشداهدافیراکهدرزاویهدیدقرارداشتند،شناسایی

کرد.
آزمایشگاههای و کمپانیها گذشته دهه یک طول در
تکنولوژی که کردهاند تولید را دستگاههایی بسیاری
واقعیتافزودهارائهمیکنند.درسال2009،گروهفلوئید
اینترفیسآزمایشگاهمدیادانشگاهMITدستگاهیبهنام

“حسششم”)SixthSense(طراحیکردند.
پروژکتور یک دوربین، یک از ترکیبی که دستگاه این
کوچک،اسمارتفونوآینهاستتوسططنابیازگردن

آویختهمیشودودرحدودقفسهسینهکاربرقرارمیگیرد.چهار
در دستکاری برای میتواند کاربر انگشتان روی بر موجود سنسور

تصویریکهتوسطپروژکتورتولیدمیشودمورداستفادهقراربگیرد.
اینکار با و راعرضهکرد کمپانیگوگلدرسال2013گوگلگلس
واقعیتافزودهرابهیکگجتپوشیدنی)دراینموردعینک(تبدیل
و ویدیوها کهتصاویر، است صورت این به دستگاه این عملکرد کرد.
کوچک پروژکتور یک بهوسیله کاربر عدسی نمایشگر روی بر صداها
بافرمانصوتیکنترلکرد. نمایشدادهمیشوندونیزمیتوانآنرا

عینکگوگلدراواخردسامبر2015ازبازارجمعشد.
درحالحاضربیشترینرخنماییازتکنولوژیواقعیتافزودهدرزندگی
مردمرامیتواندراسمارتفونهاوتبلتهامشاهدهکرد.بهعنوانمثال
اپلیکیشنیبهنامStar Walkبهکاربرانایناجازهرامیدهدتاباقرار
دادندوربیناسمارتفونخودروبهسویآسمان،اسامیستارگانو

سیاراتیراکهدرتصویردیدهمیشوند،رامشاهدهکنند.
دوربین و GPS از استفاده با Layar بهنام دیگر اپلیکیشن یک
بهسر آن در کاربر که محیطی درخصوص را اطالعاتی اسمارتفون،
میبرد،جمعآوریمیکند.سپسبااستفادهازایناطالعات،نزدیکترین
رستورانها،فروشگاههاوسایرنقاطموردعالقهشمارانمایشمیدهد.
برخیدیگرازاپلیکیشنهایموبایلوتبلتبااستفادهازچیزهایدیگر
)Disney Research( دیزنی تحقیقاتشرکت بخش کارمیکنند.
اپلیکیشینیرابهنامAR coloring bookتوسعهدادهاست.درابتدا
شمامیبایستیکیازشخصیتهایدیزنیرارویکتابرنگآمیزی
کنیدوسپساپلیکیشنرااجراکنید.ایناپبهدوربیندسترسیپیدا
ازآنتشخیصمیدهدکهشماچهکارکتریرا بااستفاده میکندو
ازنرمافزار،آنشخصیترابهصورت بااستفاده رنگآمیزیکردهایدو

سهبعدیبررویصفحهنمایشبازسازیمیکند.
یکیازمحبوبتریناستفادههاییکهتاکنونازتکنولوژیواقعیتافزوده
)Pokémon Go(”شدهاست،دربازیهایینظیر“پوکمونگو)AR(
بودهاست.بازیواقعیتافزودهکهدرسال2016دراوجدورانخودبه
بیشاز100میلیونکاربررسید،یکشورجهانیایجادکرد.بهگفته
مجلهفوربساینموضوعیکدستاورد2میلیارددالریبرایتوسعه

دهندگانآنبهارمغانآورد.
اینبازیبهکاربراناجازهمیدادتاشخصیتهایپوکمونپخششده
این بودکه این بازی این ببینند.هدف را درشهرمحلزندگیخود
کارکترهایهیوالییرابهدامبیاندازندوازآنهابرایمبارزهبادیگران

درباشگاههایواقعیتافزودهاستفادهکنند.

 Harry(”درسال2018،یکبازیدیگربهنام“هریپاتر؛رازهاگوارتز
Potter: Hogwarts Mystery(بهعنوانیکبازیواقعیتافزوده
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موبایلیسروصدایزیادیکرد.اینبازیبهکاربرانشاینقابلیترامیدادتادنیایهاگوارتزاطرافخودراببینند،ازجادوهاومعجونها
استفادهکردهوازمعلمهایهاگوارتزبیاموزند.آنطورکهدرگوگلپلیآمدهاست،اینبازیبیشاز10میلیونباردرسراسرجهاندانلود

شدهاست.
بازیپوکمونگوتجریهایازتکنولوژیواقعیتافزودهاست.بازیکنانمیبایستدراطرافمحلزندگیخودبهجستجویشخصیتهایاین
بازیبپردازند.پوکمونگوامتیاز6.2از10راازگیماسپاتدریافتکردهوتاکنونبیشاز100میلیونبارازگوگلپلیدریافتشدهاست.

توسعههولوگرامهایکگامروبهجلودرزمینهتکنولوژیواقعیتافزودهاست.اگرهولوگرامپرنسسلیارادرمجموعهجنگستارگانبهخاطر
بیاورید،میدانیدهولوگراممیتوانددریکجمع،تصویریسهبعدیازتمامیزوایابهنمایشدرآورد.

لیوانگ)Lei Wang(،محققودانشجویدکترایدرمرکزتحقیقاتفیزیکومهندسیANU،میگوید:
تحقیقبررویهولوگرافینقشبااهمیتیدرتوسعهنمایشگرهایآیندهودستگاههاواقعیتافزودهایفامیکند.بهعالوهامروزمابرروی

کارکردهایدیگریماننددستگاههانوریسبکوزنوفوقنازکبرایدوربینهاوماهوارههاکارمیکنیم.

آینده تکنولوژی واقعیت افزوده چه خواهد بود؟
لنزهای افزودهنخواهندبود.محققانتحقیقاتخودبررویعملکردARدر مطمئنااسمارتفونهاوتبلتها،تنهابسترتوسعهواقعیت
فشردهوسایردستگاههایپوشیدنیراباسرعتبهپیشمیبرند.هدفنهاییواقعیتافزودهایناستکهمخاطبراهرچهطبیعیترو
راحتتردرونتصاویرغرقکندواینبهمعنایآناستکهاسمارتفونهاوتبلتهااحتماالجایگزینخواهندشد؛هرچندمشخصنیست
کهجایگزینهایآنهاچهابزارهاییباشند.حتیعینکهامیتوانندشکلوشمایلیجدیدبهخودبگیرند،همانطورکهعینکهایهوشمند

برایاستفادهافرادنابینادرحالتوسعهاست.
مانندهرتکنولوژیجدیدی،واقعیتافزودهنیزبابرخیمسائلاخالقیوسیاسیمواجهاست.بهعنوانمثالتوسعهگوگلگلسهمراهبا
افزایشنگرانیهادرخصوصحریمشخصیهمراهبود.ازجملهایننگرانیهااینبودکهمکالماتمیتوانندبهطورمحرمانهضبطوتصاویر

بدوناجازهگرفتهشوند.
همچنینایناحتمالوجودداردکهاینتکنولوژیمنجربهاختاللدرنرمافزارهایتشخیصچهرهشود.تولیدوفروشعینکهایواقعیت

افزودهوسایردستگاههانظیرگوگلایکس)Google-X(وگوگللنزامروزهدرحالگسترشاست.
https://techrato.com/

https://techrato.com/tag/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
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موسیقی و خون

سعید سالیانی
جنگجهانیبرتمامجنبههایزندگیآنروزهاتاثیرگذار
بود.موسیقیکالسیکهمکهجزییاززندگیمردمبود
بیتاثیرازجنگنبود.بسیاریازآهنگسازانوهنرمندان
درجریانجنگتلفشدندیامجروحومعلولگردیدند.
قطعاتموسیقییابرمحوریتجنگنوشتهمیشدویا
اثراتحزنواندوهجنگدرآندیدهمیشد.درنهایت
جنگجهانیاولتاثیربهسزاییدرروندموسیقیداشت
نبود اگرجنگ که بسیاریساختهشد، فاخر قطعات و
شایدهیچوقتچنینقطعاتینوشتهنمیشد.درادامهبه
بررسیبخشیازاثراتجنگجهانیبرموسیقیخواهیم

پرداخت.

موسیقی برای جنگ
حس و جنگجویی روحیه متعددی آهنگسازان
ساخت برای آن از و داده قرار الگو را میهنپرستی
 Edward Elgar گرفتند. الهام خود موسیقیهای
قطعهCarillon درجهتمقاوتبلژیکدرسال1914
کمک برای لندن در Polonia و نوشت ارکستر برای
 Max Reger حتی شد. نوشته لهستان قربانیان به
وطنپرستی و وشوقجنگ بهشور تمایلچندانی که
نداشت،15دقیقهاولA Patriotic Overtureرابه
سربازانآلمانیتقدیمکرد.درآثارسایرآهنگسازانآن
 Ruggero Leoncavallo, Valentinدورهازجمله
این میتوان نیز Maurice Rave و Valentinov
برای Piano Trio کرد. احساس را وطنپرستی حس
تقویتحسوطنپرستینوشتهشدتاسربازانونیروی

مضاعفبهمیدانهایجنگبروند.

شهدای موسیقی دان
سال در بریتانیایی آهنگساز Butterworth جورج
او و شد کشته گلوله ضرب به Somme در 1916
که بنویسد، را خود آثار از کمی تعداد تنها توانست

آهنگسازان از دیگر یکی بود. دوره آن شرایط به مبهم نگاهی بیانگر
 Rudi،بااستعدادکهنتوانستتعدادبیشتریازآثارشرامکتوبکند
StephanآلمانیبودکهتوسطیکتیراندازروسیدرTarnopolدر
حالیکه در اسکاتلندی آهنگساز ،Cecil Coles شد. کشته اوکراین
درجبههغربیخدمتمیکرد،موسیقیمینوشتونسخههایخطی
بهپشتجبهههای ازکشتهشدن قبل را ارکسترخود ازمجموعههای
آهنگسازانی دیگر میفرستاد. Gustav Holst دوستش برای جنگ
 Aládar از عبارتند دادند ازدست را درجریانجنگجانخود که
Rádoمجارستانی،André Devaereبلژیکی،آهنگسازانبریتانیایی
 William Denis Browne and Ernest Farrar،  Willie B
Sommeکشته Manson and Frederick Kellyکههردودر

.Fernand Halphenشدندوآهنگسازفرانسوی

موسیقی در تقابل با جنگ
عالیمتراژدیوحشتناکجنگرامیتواندرآثارآهنگسازانبریتانیایی
میشود. دیده بیشتر جنگ، آغاز از زمان گذشت با آثار این دید.
آهنگسازانیکهجانسالمازجنگبهدربردندعمیقاتحتتاثیرفاجعهاز
دستدادنعزیزانخودبودند.آنهاکهخوددرجبهههاحضورداشتند،
بودند. چشمانشان مقابل در خود عزیزان دادن دست از شاهد هرروز
 Elgar’s Cello Concerto, Vaughan Williams’s آثار  تمام
 Pastoral  Symphony, Holst’s The Planets, Bliss’s early
 Piano Quartet, Gurney’s War Elegy and Bridge’s

 Orationزخمهایانسانیرادربرمیگیرند.

جنگ و پیشرفت جز
یکماهپیشازپیوستنآمریکابهجنگجهانیاول،اولینموسیقیثبت
 Original Dixielandشدهدرسبکجزمنتشرشد.اینقطعهکه
’Jazz Bandنامداشتهرچندقابلمقایسهباموسیقیجزبعدخود
اصالنیست،ولیپلبسیارخوبیبرایشنیدهشدندراروپابود.اروپا
کهتاکنونلذتشنیدنترانههاییراکهدرامورروزمرهپرکاربردبود،
نداشتاستقبالخوبیازجزکرد.جزمتفاوتبود،سادهوخشنوگاهی
مورد ارتشها موسیقی در این از پیش تا که برنجی سازهای وحشی.
نویندر اصلیوسبکی اینپسشخصیت از قرارمیگرفت، استفاده

موسیقیشدهبود.



جنگ و نقش زنان
جداازتمامرنجهاوسختیهاییکهجنگجهانیاولازخودبهیادگار
گذاشت،برایزنانفرصتبسیارمناسبیرافراهمنمودتاآناندرکنار
مرداندارایحقوقبرابرباشندودراموریکهتاپیشازاینیکفعالیت
تماممردانهبودشرکتکنند.ازجملهمیتوانبهکسبحقرایدادن
درسال1918اشارهنمود.امااینپدیدهنقطعهعطفینبودبرایحضور
 Rebecca Clarke موسیقیکالسیک. سنفونیهای ارکستر در زنان
ویولونیستوآهنگسازآندورهبیانمیکند»خیلیعجیببودکهیک
زندرارکسترسنفونیحضورداشتهباشد«امابعدازجنگنیزهمان
Henry Woodاندازهعجیببود.وییکنفرازششزنیبودکهتوسط
Queen’s Hall Orchestraبهعنواناولینزناننوازندهحرفهایدر
استخدامشد.اماکمرنگبودنحضورزناندرارکسترسمفونیتاسالها
بعدجنگنیزقابلمشاهدهبود.شواهدازThe Halléنشانمیدهد
که8زندرسال1916برایارکستراستخدامشدند،اماازسال1920
تا1941مجدداتمامارکسترمردانهشد.LSOهمتاسال1917یک
ارکسترفعالبود،امابعدازشروعجنگموقتافعالیتخودراتاپایان
جنگمتوقفکرد،چراکه30نفرازاعضایمرداینارکستربهجبهههای
جنگفرستادهشدند.دراینارکسترکهتنها2زنبهعنواننوازندههارپ
نشد استخدام مردان جایگزینی برای دیگری زن هیچ داشتند، حضور

.)Rebecca Franks(

www.classical-music.com/
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نینا آسیایی
حامد کاتوزی

1.  ذهن و مغز 
درطبسنتیچینیمغزراکنترلکنندهکلبدنتعریف
تمامی به عصبی سیستم کل طریق از که میکنند
بخشهایبدنکنترلدارد.شکلزیربخشهایمختلف

مغزرانشانمیدهد.

چپ، نیمکره داریم. راست و چپ نیمکره دو مغز در
بخش راست نیمکره و ریاضیات محاسبه و منطق کار
احساساتوشهودوخالقیتهنریرابهعهدهدارد.در
روانشناسی،شخصمتعادلکسیاستکههردونیمکره
مغزاوبهیکمیزانفعالیتداشتهباشدونتوانتشخیص
دادکهشخصبانیمکرهچپکارمیکندیانیمکرهراست.
هوش )افزایش اجتماعی موفقیت باعث که عاملی
عملکرد و نیمکره دو این هماهنگی میشود، هیجانی(
lobe Frontal یا پیشانی لبه میباشد. هم با آنها
جلویمغزاستوتفکراتعمیقوکارهایمنطقیبااین
قسمتانجاممیشود،فعالیتهایاجتماعیهرشخصو
تبحردرآنهابهاینقسمتمربوطاست.اگراینقسمت
آسیبببیندیامشکلیداشتهباشدنوعرفتارشخصبا
دیگراندچاراختاللمیشودونسبتبهپشتمغز)بخش
مثالکسانی منطقیمحسوبمیشود. احساسی(بخش
پشتی بخش میبرند لذت الیت یا پاپ موسیقی از که
ازموسیقیکالسیک که آنهایی و است فعال مغزشان
لذتمیبرندبخشجلوییمغزشانفعالاست.نیمکرهها
نیمکرهچپ راکنترلمیکنند. بهصورتضربدریبدن
اندامهایراستونیمکرهراستاندامهایچپراکنترل
میکنند.یعنیاگرنیمکرهراستدچارمشکلشودسمت

چپبدندچارمشکلخواهدشد.
غدد مغز

دوغدهایکهدرمغزبیشترباآنهاسروکارداریمغدههیپوفیزوغده
صنوبریمیباشند.

غده هیپوفیز
قراردارد. نیمکرهمغز،داخلکفکاسهسر بیندو باال از محلغده
اساتید ابروست. دو بین و پیشانی پشت امتدادش فیزیکی لحاظ از
چیکنگمیگویندکهمحلقرارگرفتنچاکرایچشمسومرویغده

هیپوفیزاست.
بیندونیمکرهمغزیکمحوطهخالیاستکهدرآنمایعهاییاستکه
خاصیتنیمهرساناییدارد.درچیکنگبهاینفضایبیندونیمکره،

درهروحگفتهمیشود.
ایستگاه تحقیقاتمحققاننشاندادهغدههیپوفیزمیتواندمثلیک
این اما رادریافتوتفسیرکند. رادیویی امواج و رادیوییعملکرده
مایعنیمهرسانامانععبورامواجبههیپوفیزمیشودومانندیکدیوار

عملمیکند.

غده پینه آل یا صنوبری
محلقرارگرفتنآن،چاکرایتاجییاتاجسراست.اینچاکرابهشکل
قیفبهسمتباالست.درمسائلمعنویکاربردداشتهودریافتانرژی
آسمانراانجاممیدهد.متعالیترینچاکراییاستکهدرسطحبدن
قرارگرفتهاست.انرژیآنکمتراکم،رقیق،نورانیوخالصاست.شهود

ازطریقچاکرایتاجیاتفاقمیافتد.

ادامهدارد...
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رشدپدیدهایاستکهبایدبهمرورزمانصورتگیرد.اگر
شماسیربزرگشدنیککودکرادرنظربگیرید،خواهید
دیدکهاوبهطورپیوستهرشدکردهاست.عواملبسیاریبر
رویرشدفکریکودکاننقشداردوراههاییوجوددارد
تسریع را کودک رشد آنها از بهرهگیری با میتوان که

بخشید.
توجهبهمراحلرشد،بهمامیفهماندکهمیانکودکو
انسانبالغ،تفاوتیبنیادیوجوددارد.تفاوتیکهنمیتوان
آنرافقطبراساسسالهایتجربهتوجیهکرد.اوطیرشد
دگرگونمیشود،بهگونهایکهنوعدگرگونیهرمرحلهبا

مرحلهقبلومراحلبعدمتفاوتاست.
با را کودکان در هنر رشد مراحل دانشمندان، از برخی
از متجاوز فلد لون یکسانشمردهاند. فکری مراحلرشد
بیستسالاستکهرشدهنردرکودکانرابهچندمرحله

تقسیمکردهاست،اینمراحلشامل:
1(مرحلهبدنویسی)ازدوتاچهارسالگی(

2(مرحلهمقدماتیطراحی)ازچهارتاهفتسالگی(
3(مرحلهطراحی)ازهفتتانهسالگی(میباشد.

بهطورمعمول،کودکدوتاچهارسالهمرحلهبدنویسیرا
باتمرینحرکتیونقاشیتجربهمیکند.ازکشیدنخط
اینخطوط، بهتدریج، تا مدورمیرسد بهخطوط طولی،
نقاشیهای هرچند میکنند. پیدا بیشتری هماهنگی
معمول، بهطور او اما نمیدهند، نشان را چیزی کودک

آنهارانامگذاریمیکند.
نقاشی، میان ارتباط کودک طراحی، مقدماتی مرحله در
تفکروواقعیترادرکمیکند.نهادهاییکهاودرنقاشی
کشیدن به هستند. تغییر حال در دائم میآفریند، خود
با شاید که میپردازد همهچیز برای تصوری، شکلهایی
اینمرحلهبهمفاهیمشکل اودر نباشد. واقعیتمنطبق

میدهد.
از طراحی مرحله به رسیدن با ساله، نه تا هفت کودک
افرادواشیا،تصویرهایواقعیکشد.کاربردرنگوزمینه
رافرامیگیردوحرکتدرنقاشیهایاومشهوداست.بعد
ازمدتی،رشدهنراوبهمراحلکاملتریمیرسد.مفهوم
رشدهنریلونفلدبامراحلرشدفکریپیاژهتشابهبسیار
دارد.اینامکانوجودداردکههنربهعنوانعرضهپنهانی
آنچهدرنهادکودکوجودداردونیزدرحدتوانانطباق
نشات او فکر کلی ازرشد تاحدی او، کنترلعضالنی و
بگیرد.سایرزمینههایابرازخالقیتنیزبرمرحلهایبودن

نظریهرشدداللتدارد.
اعمالیکهیککودکانجاممیدهدباپیشرفتیکهدراینرابطهدارد،
امادرحقیقت، نمیکند. تعیین ازپیش را او آموزش ومحتوای نحوه
قالبیبهوجودمیآوردکهبتواندرآنتصمیمهاییراگرفتوانتظارهایی
رامطرحکرد.جهتهاییرانیزبرایآموزشمشخصمیکندتاکودکبا
یاریمعلمازمرحلهایبهمرحلهتکاملیافتهترراهیابد.براینمونه،نباید
ازکودکیکهدرمهدکودکاست،انتظارداشتازرویتصویرهانقاشی
کند.یکطفلکودکستانینمیتوانداتاقخودراباتماماشیاآندرابعاد

وجایخاصخودترسیمکند.
مفهوممراحلرشد،بهاینمعنینیستکهمعلمبایدفقطبهانتظاررشد
کودکبنشیند.اوبایدکودکرایاریوهدایتکندتابرایبرخوردبا
وسایلوابرازخالقیتهابهراههایتکاملیافتهتریبرسد.وظیفههدایتی
دارای بزرگسالها اندازه به نیز کودکان برای است، معلم عهده بر که
اهمیتاست.آشناییبامراحلرشد،نشانههاییراارایهمیدهدکهمعلم

میتواندبرایجهتبخشیدنبهآموزشکودکازآنهااستفادهکند.
کارهایهنریمربوطبهکودکاندرسالهایاول،بیشترشاملاستفاده
ازابزاررویسطحصافاست.کودکبیشازهرچیزبهطرحورنگ
داد. قرار کودک اختیار در رنگخاص چند از بیش نباید دارد. توجه
آنهابهتدریجبارنگهایبیشتریآشنامیشوند.مخلوطکردنرنگها،
کودکانرابهکشفرنگهایجدیدتریمیرساند.دراینمرحله،کودکان
باحرکتدسترویکاغذ، و دارند رادوست ورنگ یاطرح آزمایش
شکلهاییرامیکشند.هرچهکودکانبیشتررشدمیکنند،نقاشیهای

آنهامفهومکاملتریبهخودمیگیرد.
انفرادیبهشمارمیآید. باآبرنگبهطورمعمول،فعالیتیآرامو نقاشی
کودکان، سایر با و دارد را خود به منحصر آبرنگ و کاغذ کودک هر
کمترتماسپیدامیکند.حتیهنگامیکهدوکودکدرمقابلسهپایهبه
نقاشیسرگرممیشوند،کمترباهمتماسدارند،زیراهریکبهکاری
جدامشغولهستند.کودکان،بیشترازنقاشیکردندرکنارهمیابه
شکلگروهیلذتمیبرند.دراینحال،کاربردسهپایههایدوطرفهیا

استفادهازدیواربراینقاشیمناسباست.
از ایننیستکهکودکانرابهنقاشی وظیفهمعلمدرآموزشنقاشی،
بایدآنهاراتشویقکندکه الگوییکهاومیکشد،وادارد،بلکه روی
بهکندوکاویاابزارسرگرمشوند،ناظرپیشرفتآنهاباشدوبهکمک

روشهاییتازهومناسببارشدکودکبهآنجهتدهد.
بایدبهکودکانایننکتهراتفهیمکردکهآنهاباهنرمندهایباتجربه
رقابتنمیکنند.گرچهکارآنهاسادهاست،اماهدفآننیستکهکار
آنانباکاریکفردخارجازمدرسهویادیگریمقایسهشود،بلکههدف،

کشفورشداستعدادهایآنهااست.

نقاشی چه تاثیری بر رشد کودک دارد؟



معنای نقاشی های کودکان چیست؟
کودکانعالقهبسیاریبهنقاشیواستفادهازرنگهادارند.آنهازمانیکه
بتوانندبررویدستهایخودتسلطپیداکنند،شروعبهکشیدنخطوط
میکنند.شایددرابتدانقاشیهایآنهابیمعنیباشداماکمکممهارت
نشان را کودکان درونی دنیای نقاشیها، میشود. زیاد آنها نقاشی

میدهند.
آیاتابهحالبهنقاشییککودکنگاهکردهوازبازتاباندیشهواحساس
نوعی کودکان نقاشیهای شدهاید؟ شگفتزده کوچک هنرمند این

گیراییآنیدارند:
آنهاساده،جذابوسرشاراززندگیوهویتاند.امابانگاهیدقیقتر
غالبامیتواندرآنهاجنبههاییعجیبوحتیآشفتهرامشاهدهکرد.
بهعنوانمثالشخصیکهدستهایشازدوطرفسرشبیرونآمدهیا

آدمیکهاصوالدستوبدننداردبهچهمعناست؟
پیشازاینروانشناسانبرایپاسخگوییبهاینقبیلسواالتغالبابه
گونهایمبهمبهمفاهیمیاحاالتعاطفینارسکودکانمتوسلمیشدند.
بنابراین،مثالدستانیکهازدوطرفسربیرونآمدهبودبازتابیازمفهوم

نارسچهرهانساندرذهنکودکقلمدادمیشد.
بهطورکلیمیتوانگفت:هرچهکهکودکانبزرگترمیشوند،نقاشیهای
آنهادارایجزییاتبیشتر،متناسبتروواقعگرایانهترمیشود.امابعضی
راکه نقاشیهایی داردکه متمایزکنندهوجود و جنبههایشگفتآور
کودکانغالبادرهریکازسنینتکاملنقاشیخودمیکشندمشخص

میکند.

طبقه بندی مراحل تکاملی
از هیجده ماهگی تا دو سال و نیم

خطخطیکردنکودکان،معموالکشیدنعالیمیبرصفحهکاغذرااز
حدودهجدهماهگیبهبعدآغازمیکنند.

اینخطخطیکردنهاحرکاتیبیهدف پژوهشگران، بیشتر ازدیدگاه
افزایش و الگو به نسبت آگاهی نشاندهنده بلکه نیست ناهماهنگ و

هماهنگیچشمودستاست.
نخستینشکلبستهایکهتوسطکودکانکشیدهمیشودتقریبامیتواند
سادهترین دایره باشد. کودک محیط در موجود اشیای کلیه جایگزین
طرحبصریبرایکودکانخردسالاستکهنهتنهابرایآننوعیبرتری
اختیار در را بیشماری تجربههای امکان اینطرح بلکه قائلند ادراکی

آنهامیگذارد.
از دو سال و نیم تا پنج سالگی

کلهقورباغهایکودکاننقاشیهایخودرابازنماییچیزیتلقیمیکنند
گاهیاوقاتبیشازآنکهکشیدننقاشیراآغازکنندمقاصدخودرا
بیانمیکنندودیگرمعنینقاشیتاپایانتکمیلآنپوشیدهنمیماند.
اماهنوزدرتفسیرکودکانازنقاشیخودنوعیعنصرفرصتطلبیوجود
دارد،درواقع،تفسیریکهاینکودکانازنقاشیخودبهدستمیدهند
هرلحظهممکناستتغییرکند.پسازاینخطخطیهابهتدریجاشکال

بیشترومتنوعتریدریکصفحهکشیدهمیشود.
بهعنوان وشعاعها، دایرهها ازخورشیدها، عبارتند کودکان نقاشیهای
مثالچهرهانسانازدایرهناشیمیشودکهامکاناتگرافیکیگستردهای

دارد.
ازسهسالونیمگیبهبعدکودکانبرقرارکردنرابطهمیانجزییاتیک

نقاشیراآغازمیکنندوبهنظرمیرسدکهبسیاریازنقاشیهایآنها
دراینمرحلهمبتنیبرقواعدیاطرحهایسادهاستتوجهداشتهباشید،
کهدرکشیدنایننقاشیهاازفرمهایمعدودی)عمدتادایره(استفاده
میشودونوعشکلیراتقریبامیتوانبرایهرچیزیبهکارگرفت.گاهی
اوقاتبهنظرمیرسدکهایننقاشیهایطرحوارپیشازآنکهبازنمایی

دقیقموضوعنقاشیباشندجنبهاینمادیندارند.
پنج سالگی تا هشت سالگی

بااشعهایکسبهطورکلیهرچهکودکانبزرگترمیشوندنقاشیهای
آنهانیزواقعگراترمیشوند.

نقاشیکودکاندرفاصلهسنی5تا7سالگیهنوزشاملعناصریاست
کهکودکبروجودآنآگاهیدارد،حتیاگربهطورطبیعیقابلرؤیت
نباشند،بهاینلحاظحاصلکارآنهانقاشیشفافبینییااشعهایکس

نامیدهمیشود.
ازجهاتدیگرنقاشیهایکودکاندراینمرحلهازنظرمقیاسوجزییات

بیشازپیشبهسمتواقعگراییبصریحرکتمیکند.
هشت سالگی تا نوجوانی

سعی غالبا باال به ساله هشت کودکان کمیک و کارتونی چهرههای
بلکهدر اشیایمنفرد تنهادر نه را نقاشیهایخودعمق میکننددر
رابطهمیاناشیانیزنشاندهند.آنهادراینمرحلهنقاشیکشیدناز

یکزاویهدیدخاصراآغازمیکنند.
دراینمرحله،چهرههایکارتونوچهرههایسریالهایکمیکمرتبا
نقاشیمیشوندونقاشیهاتنوعوتشخصکمتریپیدامیکنند.بهنظر
میرسدکهکودکاندراینسنغالباازنقاشیهایخودناراضیاندودیگر
رغبتیبهانجاماینفعالیتندارند.گفتهمیشودآنهاقادرنیستندنتایج

دلخواهخویشراازنقاشیهایخودبهدستآورند.
درجزییات تنها نه فرهنگهایمختلف به متعلق نقاشیهایکودکان
روش،بلکهدراستفادهازاستراتژیهایاساسیشکلگیرینیزمیتوانند

بایکدیگرمتفاوتباشند.
درموردنقاشیبهنظرمیرسدکهمیانسنیککودکومراحلیکهدر
نقاشیهایخودبهآنرسیدهاست،رابطهثابتیوجودداشتهباشد.غالبا
حتیهنگامیکهکودکبهاستراتژیهایتکاملیافتهتریدستمییابد
میتواناستمرارنقاشینمونهوارمراحلپیشینرانیزدرکاراومشاهده

کرد.



آنها به را حقیقت نکنید سعی دارد. مثلثی تیز سقف همیشه خانه
بفهمانید.دستشانراآزادبگذاریدتاآنچهرامیخواهندبکشند.اگر
خودشانموافقاندشمامیتوانیدبهنقاشیآنهاگلیاخانهبیفزایید.اگر
بخواهیدحقیقترابهآنهانشاندهیدممکناستازنقاشیزدهشوند.

چه  به  می کند  نقاشی  را  خورشید  کودکی  وقتی 
معناست؟

کمکمبارشدکودکاومیتواندمداددردستشبگیرد،درابتدابهسختی
میتواندحرکتمدادراکنترلکندوفقطبرگهراخطخطیمیکند.اما
کمکمکنترلشنسبتبهمداد،بیشتروبیشترمیشودوبهمرورمیتواند
تصاویریکهدرذهنشهسترابررویکاغذبیاورد.یکیازچیزهایی
کهکودکاندرنقاشیهایخودمیکشند،خورشیداست.آیاتابهحال

فکرکردهایدکهتفسیرایننقاشیچیست؟
خورشیددررؤیاها،خیاالتونقاشيهايکودکانهمیشهنمادپدربودهاست.
نقش زندگيشان در پدر یا ميکنند زندگي پدر بدون که کودکاني
خورشید کمتر کودکانهشان رؤیاهاي و نقاشيها در دارد کمرنگتري
بهتصویرميکشند. و یاآنراکمنوروکمرنگدیده و راتجسمکرده
علمي تحقیق چند انجام با روانشناسان و روانکاوان اینرو از
بخشیده بهبود پدرش با کودکي عاطفي ارتباط وقتي دریافتند
ميکند پیدا ادامه طوالني مدتهاي براي رابطه این و میشود
دارد. تابان خورشید تصور و تجسم به بیشتري تمایل کودک
پدري عاطفه از که کودکاني رؤیاي به منحصر فقط نمادخورشید اما
باپدررابطهعاطفي بلکهدرخانوادههایيکهکودک بيبهرهاند،نیست
باکمترینمعضليروبهرواست، مثبتيداشتهوجمعخانوادگيآنها
طبیعي زندگي بیانگر کودکانه رؤیاي در خورشید پرتوان اشعههاي
در کودکي وقتي دارد. ارتباط او رشد و سالمتي با که است کودک
بازاست، بازيدرفضایي خوابميبیندکهدریکروزآفتابيمشغول
طبیعياش زندگي در کودک که است مثبتي خلق و شادي بیانگر
تجربهميکند.ازنظرروانکاوانوروانپویاگرانخورشیددرزندگيهر
کودکيمعنايمتفاوتيدارد.دریکيدیگرازمعناهاينمادینخورشید
که کودکاني است. کودک از کننده مراقبت نیروي انرژي منبع این
ازکودکانمناطقسردسیر درآبوهوايگرمزندگيميکنندبیش
ميکند. مراقبت او از که ميبینند نیرویي شکل به را خورشید
زندگي بامحیط نیرويطبیعي این باورند این بر اینرومتخصصان از
کودک هرچه یعني دارد. ارتباط او عاطفي محیط خصوصا و کودک
باشد همراه مثبت عواطف با زندگياش رواني و فیزیکي محیط
رادررؤیایشميبیند. بازوهوايروشن بازيکردندرفضاي بیشتر
را کابوسهایشان معموال دبستان سن از پایینتر کودکان البته
را. نشاطبخششان رؤیاهاي تا ميکنند توصیف بیشتر والدین براي
جايمسرتاستاگرکودکيرؤیايرنگینداشتهباشدامااگراوبارهادر
تخیالتشویادرنقاشيهاوبازيهایشفضايتاریکراترسیمکردودر
نقاشيمناظراوجايخورشیدخاليبودحتمابایدازنظرسالمترواني

باکمکیکروانشناسیاروانکاوموردبررسيقرارگیرد.

https://www.hidoctor.ir/

نقاشی  مورد  در  والدین  که  سواالتی  رایج ترین 
کودکان دارند:

کودکانبانقاشیکشیدن،دنیایدرونخودرابهدیگراننشانمیدهند،
همچنین است سرگرمکننده و لذتبخش بسیار کودک برای کار این
میتواندبهرشدفکریواستعدادیکودککمکشایانیکند،برخیاز
نقاشیهادرکودکانمعانیخاصیدارند،برایمثالتصویرخورشیددر

نقاشیکودک،نشاندهندهپدراوست.

کرد؟ تحسین  را  کودکان  نقاشی  باید  همیشه   آیا 
کودکان تمام نقاشی آنهاست. رشد نشانه کودکان کشیدن نقاشی
ودیگری هارمونی با نقاشییککودک است زیباستگرچهممکن

ازرویبیدقتیباشد.
توصیهروانشناسانبهشماایناستکههمیشهباگفتناینجملهکه
چهنقاشیزیبایی،کودکتانراتشویقکنیدامابهاودروغنگوییدزیرا

کودکانمیتوانندمتوجهتشویقبیجاشوند.
نظرخودراصادقانهدرموردانتخابرنگهاومحلقرارگرفتنآدمهاو

اشیابیانکنیدوبهاوبگوییدکهمیتواندبهترنقاشیکند.

آیا باید نقاشی کودکان را نگه داشت؟
وقتیکودکینقاشیمیکشدوآنرابهشمامیدهد،یعنیکادوییبه
شماتقدیمکردهکهبابتآنتالشبسیارکردهاست.پسکادویاورا
دورنیندازیدیاحداقلهمانلحظهاینکاررانکنید.معموالکودکاناز
تماشاینقاشیهاییکیدوسالقبلخودبسیارذوقزدهمیشوندواین

کارآنهاراتشویقبهادامهکاروبهبودهنرشانمیکند.

آیا می توان نقاشی کودکان را نقد کرد؟
نقاشیهاتولیداتآنیهستند.بههمیندلیلتفسیرآنها،آنهمتوسط
انسانهایبالغیکهدیدشانبهواسطهترسهاوپروژههایروزانهتغییر
کردهبیفایدهاست.نقاشیهاتنهاگویایشخصیتدرحالساختکودک
هستند.مثالاگرکودکی2درختتنومندرادرکناردونهالبهتصویر
میکشدممکناستبخواهدخانوادهایراترسیمکند.توصیهمابهشما
ایناستکهنقاشیهارانقدنکنید،بلکهازخودکودکبخواهیدآنچهرا
ترسیمکردهبرایشماتعریفکندوقضاوترابهگفتههایاوبسپارید.
است؟ طبیعی بکشد را یکچیز تصویر همیشه کودکی اینکه
دارند. عالقه درخت کشیدن یا کشیدن خانه به تنها کودکان برخی
دلیلاینامرآناستکهآنهاتنهابهمسایلروزانهیاعالیقخودفکر
کارسبب این اتفاقا نیست. غیرطبیعی کار نقاشی تکراریک میکنند.
افزایشمهارتدرآنهامیشود.امااگرکودکتانمرتباتصویرسیاهو
ناخوشایندیرابهتصویرمیکشدوایننقاشیهاباعالیمدیگرمثلبروز
مشکلدرمدرسهیاخانههمراهاستبایدبایکروانشناسدرمورداو

صحبتکنید.

 آیا دستکاری در نقاشی های آن ها کار صحیحی است؟
نقاشیهایکودکانمعموالکمیدورازحقیقتاست.ممکناستآدمک
نقاشیاو4انگشتوخورشیدشقرمزباشد.دلیلآنهمایناستکه
آنها برای میبینند. را آنچه نه میکشند میدانند را آنچه کودکان
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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



زمین روی بر عجیب گاهی و جالب بسیار مکانهای
به نگاهکردن یاحداقل و آنها از بازدید که دارد وجود
تصاویرشاننیزمیتواندهیجانانگیزباشدوبهکابوسهای
در آمده پیش برایتان تابهحال شود. تبدیل شبانه
که مکانی بلرزید؟ ترس از که بگیرید قرار مکانهایی
سایهتاریکوسکوتوحشتناکیراحسکنیدوتامغز
وجود مختلفی مکانهای جهان در بترسید؟ استخوان
داردکهناشناختهباقیماندهاند.جهانپرازنقاطسرسبز،
اقیانوسوانساناست.اگرچههمهاینهازیباهستند،اما
برخیازمکانهامیتوانندترسناکوپرازرمزورازباشند.
اگرکهآدرنالینخونتانکمشدهودلتانیکسفرپرماجرا
میخواهدبهشماپیشنهادمیشودکهنگاهیبهمکانهایی

کهترسناکترینمکانهایدنیاهستندبیاندازید.

استخوان  از  شده  ساخته  کلیسایی 
)پرتغال(

وحشتناکترین جنازه یک دیدن ما از خیلی برای شاید
وارد مکانی به بکنید را فکرش اما باشد، ممکن صحنه
شویدکهدیوارهایآنتماماازاستخوانانسانهاساخته
شدهاستوبرایتزئینات،جمجمهانسانهاراازدرودیوار
آویزانکردهاند!چهحسیبهشمادستمیدهد؟!نیازی

نیستتصورکنید!!!!

و معقول ایده یک حتم بهطور انسانها استخوان با کلیسایی ساخت
که دارد وجود داستانی بنا این مورد در اما نمیرسد. بهنظر منطقی
آنراتوجیهمیکند.تاریخچهاینکلیسابهقرن16میالدییعنیبین
سالهای1460تا1510برمیگردد.گفتهمیشوداینکلیساتوسطخود
راهبانبناشدهاست،راهبانیکهدرکلیسایسنتفرانسیسبودهاند.چرا
کلیسای از بخشی The Capela dos Ossos کلیسای درواقع که
سنتفرانسیس)یکیدیگرازکلیساهایمعروفدیگردرپرتغال(است،
کهبهسبکگوتیک)یکسبکونوعمعماریاستکهازآغازپیدایش

درساختکلیساهااستفادهمیشده(ساختهشدهاست.
شهرایورادرپرتغالبایکمشکلبزرگدستبهگریبانبودوآنهم
تصمیم مشکل این رفع برای بود. شهر این گورستانهای زیاد تعداد
گرفتندتاتعدادیازاینگورستانهاراازبینببرنداماتکلیفافرادیکه

دراینگورستانهادفنشدهبودندچهمیشد؟!
هرگزامکاننداشتتاباقیماندهاجسادکهچیزیدرحدود5000جسد
بودراخیلیراحتدرنظرنگرفتوبهقولیآنهاراازبینبرد.بههمین
دلیلتصمیمجالبوعجیبیبرایایناجسادکههمگیاستخوانهایی

بیشنبودندگرفتهشد.
شهرایورایکیازشهرهایثروتمندآندورهپرتغالبود.جاییکهلذت
ثروتباعثشدهبودمردممرگراکامالفراموشکنندوازخدافاصله
مورد در جالبی تصمیم شهر راهبان تا شد باعث دلیل همین بگیرند.
اجسادگورستانهایشهربگیرند.آنهاتصمیمگرفتندتااجسادیکه
دراثرازبینرفتنگورستانهادرمعرضخطرنابودیبودندرانبشقبر

۵2 
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

ترسناک ترین 
و مخوف ترین 
مکان های دنیا



کنندوباآنهامکانیبسازندکهباعثشودثروتمندانبیشتریادخداو
مرگباشندوهمبهاجسادراهبانکمتربیاحترامیشود!

طبقافسانهها،ایناستخوانهابرایسربازانجنگ،راهبانوافرادیبود
کهبراثرطاعونکشتهشدهبودند،امادربیشترمنابعگفتهمیشودکه

اینبقایامتعلقبهراهبانبودهاست.
ایدهاینبودکهعبادتگاهیبسازندتامردمزمانیکهواردآنمیشوند
مرگراببینند،وحتیآنرالمسکنند!شایدبفهمندکهخدانزدیک

است!
درساختاینمکانازاستخوان،جمجمهوسیماناستفادهشدهاست.

جملهای به شما چشم همه از قبل میروید کلیسا این به زمانیکه
کلیسا در برسر که میکند.جملهای توجه بسیارجلب که میخورد

حکشدهاست،جملهایکهمیگوید:

»استخوان های ما که این جاست؛ ما در انتظار استخوان های شما 
هستیم«

که میکند یادآوری کلیسا این از بازدیدکنندگان به بیشتر جمله این
مرگنزدیکاست.

افسانه های دو جسدی که از دیوار آویزانند:
اگرروزیبهبازدیداینکلیسابرویددرکنارتماماستخوانهاییکهدر
کنارهمقرارگرفتهانددوجنازهکامل،نظرشماراجلبمیکنند.مادر
وفرزندیکهبهدارآویختهشدهاندوجنازهشانکاملاستوبهیکیاز
دیوارهایکلیسادرکناریکصلیبآویزانشدهاند.افسانههاییدرمورد
اینمادروپسروجودداردکهحاکیازآناستکهاینزنوفرزندش
توسطهمسرشکشتهشدهاند.البتهتماماینادعاهادرحدیکافسانه

استوحتیهویتایندوهنوزمشخصنیست.

جزیره عروسک ها )مکزیکو سیتی(
جزیرهایازعروسککهازهمهطرفبهشمانگاهمیکنند.

مختلف رسوم و فرهنگ از پر کشوری مکزیک گویاست. کامال تصویر
است،بااینحالبرخیازآنهابسیارترسناکهستند.جزیرهعروسکها
چنانمکانترسناکیاستکهبیمارانقلبیاجازهورودبهآنراندارند.
طبقافسانههادخترکوچکیدرنزدیکیاینمنطقهغرقمیشود.بعد
ازمدتیپدرشعروسکیدرهمانحوالیپیدامیکندوباورمیکندکه
روحدخترشدراینعروسکحلولکردهاست.بنابراینآنرارویدرختی
اوبعدهاعروسکهایدورانداختهراجمعآوریمیکند آویزانمیکند.
وبهاینجزیرهمیآوردودرآخرخانوادهاشراترکمیکندتادراین
اینجزیرهاحساسمیکنید ادامهدهد.در جزیرهدورافتادهبهزندگی

کسیشمارانگاهمیکندواینحسواقعاوحشتناکاست.



قبرستان کاپوچین )پالرمو، ایتالیا(
دراینگورستانبقایای8هزارنفرازقرنهایهجدهمونوزدهموجوددارد.گیدوموپاساننویسندهمشهورفرانسویمیگویدسراجسادبسیارترسناک

هستندودهانشانگوییمیخواهدچیزیبگوید.درصورتشانوحشتوصفناپذیریدیدهمیشود.

تابوت های معلق )ساگادا، فیلیپین(
بومیاناینمنطقهتابوتهاراداخلزمیندفننمیکنند،بلکهآنهاراازصخرههاآویزانمیکنند.البتهایننوعدفنشرایطخاصیهمدارد.بهعنوانمثال

فردبایدمتاهلبودهونوهداشتهباشد.آنهامعتقدندهرچهتابوتباالترباشدمردهبهبهشتنزدیکترمیشود.

شهر ارواح سنترالیا )ایاالت متحده(
اینشهررویمعدنذغالسنگساختهشدهاستوبرایاولینباردرسال1962معدنآتشگرفتکهدلیلآنهنوزمشخصنیست.بومیانمنطقهدر
ابتدانگرانیخاصیدراینموردنداشتند،اما10سالبعدچندنفرازساکنیناینمنطقهبهداخلزمینیکهبهطورناگهانیدهانبازکردفرورفتند.به

همیندلیلشهرتخلیهشدواکنونتنها7نفرساکنآنهستند.



شهر معدن ماتسوئو، ژاپن
شهریکههمیشهتوسطمهاحاطهشدهاست.

شهرماتسو)Matsuo(یاشهرارواحیکشهرمتروکدرژاپناست.
درسالهای70اینمکانبزرگترینمعدنسولفورشرقبودتااینکه
ساکنانآنناگهانمنطقهراترککردند.دلیلاینترکناگهانیمشخص
نیستاماچیزیکهمعلومبودایناستکهاینمکانبرایزندگینیست.
قسمتترسناکماجراایناستکهاینشهرپوشیدهازمهاستوسکوت
ترسناکیسراسرشهرراپوشاندهاست.دانشمندانزیادیتالشکردهاند
دلیلوجودمهدراینمنطقهراکشفکننداماهنوزنتوانستند.عالوهبر

اینمهاطرافشهر،تشخیصآنرادشوارمیکند.
آکودسوا، توگو

یکبازارمکارهکهدرآنجاازشیرمرغتاجانآدمیزاددیدهمیشود.
آکودسوا بازار به پس دارید؟ عالقه عجیبوغریب چیزهای به آیا
)Akodessewa(بروید.دراینبازارانواعمومیایی،طلسم،زهر،جادوی
مومیاییشده بقایای دورهگرد فروشندههای دارد. وجود غیره و سیاه
حیوانات،پرندگان،ماهیوغیرهواسکلتآنهارابهفروشمیرسانند.
اینبازارآنقدرترسناکاستکهبهبرخیازگردشگرانتوصیهمیشود
کهاگربهزندگیخوداهمیتمیدهندبهاینمکاننروندزیراجادوی
سیاهیازهرهاممکناستبهآنهاآسیببرساند.ممکناستدرآنجا

باچندینجادوگرمواجهشوید.
دخمه مردگان پاریس، فرانسه

مردمپاریسمردگانخودرازیرخیاباندفنمیکردند.
فرانسهیککشورپرازرمزورازاست،کهمیتوانگفتآیندهتیرهوتاری
مکانهایجهان ترسناکترین از یکی که پاریس مردگان دارد.دخمه
پاریس سنگفرش خیابانهای زیر در دارد. قرار کشور این در است
این ماجرا ترسناک قسمت میشود. دیده مختلف کانالهای و دخمه
استکهدراینتونلهاحدود6میلیونجسدمردهوجوددارد.البتهاین
اجسادبقایایقتلوخونریزینیستند،بلکهبهدلیلکمبودمکانبرای
خاکسپاری،اجسادخودرادردخمههایزیرخیاباندفنکردهاند.این
مکاناکنونبهیکمکانتوریستیتبدیلشدهوبادیدنآنمیبینید

کهاسکلتهابهشمازلزدهاند.
پارک گرینلند تاکاکونوما، ژاپن

یکپارکمتروکومهآلودکهدرآنجاوحشتراتجربهخواهیدکرد.
زامبیها مکان اسم به را مکان این آمدید. خوش زامبیها دنیای به
یک )Takakonuma( تاکاکونوما گرینلند پارک کردهاند. نامگذاری
پارکتفریحیاستکهدرآنجاوحشتراتجربهخواهیدنمود.اینمکان
بهدلیلمرگهایمختلفومهغلیظدهههاستکهمتروکشدهاست.
اینپارکبسیارمحبوببوده،اماحاالیکجایمتروکاست.اینمکان
آنقدرترسناکبودکهنهتنهاخودپارک،بلکهمکانهایاطرافآنهم
است. فوکوشیما هستهای منطقه آن دلیل احتماال و شدهاند متروک
متعدد مرگهای بهدلیل سرگرمکننده مکان این که است غمانگیز

متروکشدهاست.
http://rooziato.com/
http://bedunim.ir/
https://www.touristgah.com/
https://www.yjc.ir/fa/
https://paroshat.com/
https://www.karnaval.ir/ ادامهدارد ...

http://rooziato.com/139556944/25-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/
http://bedunim.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7/
https://www.touristgah.com/Article/194/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%81-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84)
https://www.yjc.ir/fa/news/6497085/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://paroshat.com/14995/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-17-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86


خندیدن و اثرات روان شناختی

 چرا برای خندیدن، منتظر دلیل شویم؟ 

وشگفتانگیز. زیبا بسیار درعینحال و است ومسخره بیهوده بسیار زندگی است. برایخندیدن کافی دلیلی زندگیچنانکههست،
دهید. مجال آن به که بهشرطی دنیاست، در کار سادهترین خندیدن است. خوبی کیهانی طنز است، همهچیز از ترکیبی زندگی
میخندند، مردم نیست. حقیقی خندهشان میخندند، وقتی حتی و میخندند بهندرت مردم شدهاست. دشوار خیلی خندیدن
اگر زیرا کنید، شاد را دیگری شخص تا بخندید نباید میرسانند. انجام به را خاصی وظیفه و میگذارند منت دیگران به گویی
دلیلی منتظر بیآنکه بخندید، خود بهخاطر خود بهخودی باید کنید. شاد را دیگر هیچکس نمیتوانید نباشید، خوشحال خودتان
مهیاست. خندیدن برای همهچیز کنید. متوقف را خنده بود نخواهید قادر دیگر ببینید، را چیز هر درون اگر باشید. خندیدن برای
چیزیکمنیستامامااجازهنمیدهیم.ماخسیسهستیم.درموردخنده،عشقوزندگیخساستبهخرجمیدهیم.وقتیبدانیدمیتوان

خساستراکنارگذاشت،واردبعدتازهایمیشوید.خندهیکآیینمعنویواقعیاستوهرچیزدیگرفقطوهموگماناست.

 چرا مردم می خندند؟

انتظارنمیرودکهداستانواقعیاینکهچگونهمردمزاحمیبههمسرشماتلفنکردهتادربارهکشتنشمابااوبحثکند،موجبشادیوخندهکسیشود.
اماهنگامیکهجانموریلازکالج»ویلیامومری«درویرجینیایآمریکااینحادثهرابرایگروهیازپژوهشگراندراجالسیدربارهطنزو
خندهتوبینگنآلمانتعریفکرد،همهآنهاازخندهرودهبرشدند،چوناوشرحدادکهچگونههمسرشسعیکردهبودمردجوانسردرگم
شدهراقانعکندکهازکشتنشوهرشدستبکشدزیراواممسکنزنآنقدرباالاستکهنمیتواندبدونکمکشوهرشآنرابپردازد!
قانع امادربسیاریمواردنشانهای ایناستکهخندهگرچهمیتوانددرماندگیرانشاندهد اماچراآنهاخندیدند؟نظردکترموریل
بود.دکترموریلزندهماند بیانگرهمیننکته توبینگنهم ازآناستکهخطرگذشتهاست.واکنشمخاطباندکترموریبدر کننده
تاقصهاشرابگویدوبنابراینزمانآسودهایداشتکهآنرابهصورتسرگرمکنندهایدرآورد!توصیفیدربارهچگونگیبهخندهافتادن
افراد)نظریهناجوربودن(است.ایننظریهمیگویدکههمهجوکهایمکتوبوبسیاریازموقعیتهایطنزآمیزدیگربراساسبیربط
بودنونداشتنتناسباست؛چیزیکهباچیزهایدیگرجوردرنمیآید.دربسیاریازجوکهاراوی،داستانرادرحضوراینناسازگاری
ممکن همچنین میکند. حلوفصل ندارند، را انتظارش مخاطبان نحویکه به را ناسازگاری این ماجرا شاهبیت سپس و میبرد پیش
استهمینکلماتآخرداستانموقعیتیاوهوعجیبوغریبیرامطرحکندوحلوفصلکردنآنرابهشنوندگانبسپارد.برایمثال،
برایبسیاریازافرادخودبرگزارییکگردهماییدربارهطنزدرآلمان)کهمردمشانبهجدیوعبوسبودنمشهورند(خندهداراست.
دراصلچرامردممیخندند؟مقصودازخندیدنچیست؟خندهبسیارمسریاستوبههمیندلیلممکناستبهبخشیازرفتارانسانبدل
شدهباشدکهپیوندیافتناجتماعیراتقویتمیکند.هنگامیکهگروهیازافرادمیخندند،بهنظرمیرسداینپیامرامنتقلمیکنند:)راحت
باشید،شمادرمیاندوستانخودتانهستید.(موریلطنزراشیوهایبرایپذیرفتنمرگوناخرسندیکلیزندگیدراینجهانمیداند.
دکترموریلیادآورمیشودکهبسیاریازمدیرانبهعلتترسازبطالت،خندهدرساعاتکاررانمیپسندندامااومعتقداستکهچنین
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بهترینعالمت است ممکن آن نبود یا است.خنده نادرست عقیدهای
براییکمدیردربارهجومحیطکاریوخلقوخویکارمندانشباشد.
افراد که میگوید برتری« »نظریه علتخندیدن درباره دیگری نظریه
باالتر یا معادل درسطحی که کنند تاکید که میخندند علت این به
اطرافیانشانهستند.پژوهشنشاندادهاستکهروساگرایشدارند از
بسیار مردان حضور در زنان بگویند. جوک زیردستانشان از بیش که
بیشتری جوکهای زنان حضور در اغلب مردان و میخندند بیشتر
آهستهتر زنان حضور در مردان که شدهاست معلوم حتی میگویند.
بلندتر دارند، حضور مردان تنها هنگامیکه حالیکه در میخندند،
افرادی نیست. افرادخوشایند برایهمه اماخنده خندهسرمیدهند.
دارند. بیمارگونه ترسی بخندند، آنها به دیگران اینکه از که هستند
یعنی کرد خواهد بروز خنده آن در که موقعیتهایی از افراد این
خواهندکرد. پرهیز میکنند، مالقات را افرادی که جاهایی اغلب
را آلمانی افراد زیادی تعداد سوئیس زوریخ دانشگاه از روش، ویلیباد
موردبررسیقراردادوازآنهاپرسیدکهآیامعتقدندکهدیگرانآنهارا
دستمایهجوکهایخودقرارمیدهندودریافتکهتقریبادرصدزیادی
ازمخاطبانچنیننظریدارند.اینافرادگرایشداشتندکهخندههای
پژوهشهای کنند. ردهبندی استهزا و تمسخر بهعنوان را شده ضبط
بعدیبهاینمسالهخواهندپرداختکهآیاچنینافرادیدرحسطنز

دچاراشکالهستند.

 اثرات روانی خنده
زیرا نمیدهیم، اهمیت نفسکشیدن اندازه به خنده به هرگز
دانشمندان اخیرا اما میزنیم. اینکار به دست بار صدها روزانه
چگونگی شناخت روانی ایمنشناسی تشخیص مورد در
میکنند. توجه پیش از بیش جسم بهبود به مغز کمک
بوده نشاطانگیز میکند دل ته از انسان که خندهای بردهاند پی آنان
از دارد.پژوهشیکهدرسال1994دریکی بههمراه بسیاری فواید و
نشانه خنده که دارد آن از حکایت گرفته صورت برزیل دانشکدههای
روی بر تاثیرچشمگیری که است قوتقلب و ازخوشبینی آشکاری
افراددارد.دربررسییادشدهاسالیدهایمردانوزنانیکهمیخندیدند
یانمیخندیدندرابهدانشجویاننشاندادهوازآنهاخواستنداسالیدها
بیشتری امتیازهای خندهرو افراد به دانشجویان کنند. نمرهگذاری را
دادند.بهنظرآناناشخاصخندان،انسانهایدلشادتر،آرامتر،منطقیتر،
که هستند آنانی از دلسوزتر و محبتتر با خوشچهرهتر، صمیمیتر،

لببهخندهنمیگشایند.

● سالمتی و تندرستی بیشتر

آرامش و خشنودی سبب که رفتارهایی سایر با توام خنده
ورزش، و اندیشه دعاونیایش، یوگا، قاهقاه، مانند میشوند، ما
عفونتها اقسام برابر در و کرده تقویت را بدن ایمنی سیستم
تعداد بر نگرانی، و تنش خشم، میکند. محافظت بیماریها و
میافزاید. بدن ایمنی سیستم تضعیفکننده تنشزای هورمونهای
رامتوقفمیسازد.شوخی یاخنده،ترشحهورمونهایتنشزا لبخند
بهوجود را ضدعفونت پادزهرهای که را یاختههایی تالش نیز طنز و
میآورند،زیادمیکند.اینقبیلپادتنهادرحقیقتموادشیمیاییاند
یاری پارهایسرطانها و یاختهها به مهاجم ویروسهای انهدام به که

میرسانند.

● فشار روانی کمتر

ازساده اعم را تامشکالت خندهبهشخصکمکمیکند
وپیچیده،مهارکردهوباآنهاآسانتررویاروییکند.یکی
ازدانشجویانمطالعهکردو ازاساتیدکانادارویدوگروه
میزند، موج نگرانی چهرهشان در که آنهایی شد متوجه
اولینآزمونخودرارخدادیپرتشویشمیانگاشتندلیکن
دانشجویانشوخطبعدرجلسهامتحانفشارروحیاندکی

داشتند.

● دل شادی بیشتر

داروینوشمارزیادیازپژوهشگرانمعتقدندکهخندهقادر
استشادیبخشباشدیاحسیمثبتدرانسانپدیدآورد.
میسازد. اندوهگین را وی ترشرویی و اخمکردن برعکس
ماهیچه 42 میخندیم، موقعیکه میگویند؛ پژوهشگران
صورترابهتحرکوامیداریمووقتیکهماهیچههایمذکور
ناحیهسینوسی ازجریانخونبهمغزو منقبضمیشوند

کاستهمیشود.

آثار مثبت خندیدن 

خندهپدیدهایاستکهدراغلبمواردبرایابرازشادمانیو
لذتبهکارمیرودویکتواناییاستکهدربینموجوداتزنده
فقطانساندارایآناست.انسانباتواناییخندیدنبهدنیا
میآیدوبدونهیچآموزشیازهمانآغازمیتواندبخندد.
برای که است واکنشی خنده روانشناسی دیدگاه از
خندیدن طریق از واقع در میرود. بهکار هیجانات تخلیه
کنترل مثل مختلف شرایط از ناشی شده ذخیره انرژی
بدن و ذهن از زندگی حوادث و کنترلذهنفرد محیط،
مدتی از پس معموال دلیل بههمین و میشود تخلیه
دستمیدهد. بهفرد زیادی آرامش احساس خندیدن
تحقیقاتعلمینشانمیدهددرحالیکهافسردگیبهدستگاه
ایمنیبدندربرابربیماریهاآسیبمیرساند،خندهباکاهش
سلولهای فعالیت افزایش هموگلوبین، افزایش کورتیزول،
تقویت را ایمنی افزایشسیتوکنیندستگاه و کاهندهدرد
احساساتی از وجودش میخندد شخصی وقتی میکند.
و میشود آکنده سرحالی و رهایی گرما، آسودگی، مثل
مفهومکلی دربردارنده احساساتیهستندکه اینهاهمان
سالمتاند.خندهیکیازمهمترینورزشهاست.هیچورزشی
نمیتواندمثلخندهبیشترعضالتبدنرابهجنبشدرآورد.
یکدقیقهخندیدنبرابرباچهلمرتبهنفسعمیقکشیدن
از زیادی است.همچنینروزانه15دقیقهخندیدنبخش
با دربردارد.خنده را پیادهرویصبحگاهی از منافعحاصل
کاهشوزدودناحساساتمنفینقشمهمیدرپیشگیری
است. قلب برای قوی ماساژ نوعی و دارد قبلی ازحمالت



بدنمابهطورطبیعیمجهزبهموادشیمیاییضددردیاستکهدرصورت
لزومبرایتخفیفدردازمغزآزادمیشودواندروفیننامدارد،خندیدن
باعثافزایشترشحاینموادمیشود.ازآنجاکهاشتغالذهنیواضطراب
ازموانعمهمیادگیریبهشمارمیرود،ازاینروخندیدندرابتدایمطالعه
باعثایجادآرامشفکریمیشودوفرآیندیادگیریراآسانمیکند.


 بیست و پنج دلیل برای خندیدن

1(خندهچهرهراشادابوزیبامیکند.
2(خندهعمرراطوالنیمیکند.

3(خندهسنافرادراکمترنشانمیدهد.
4(خندهرگهاراگشادمیکندکهدرسالمتیمؤثراست.

5(خندهباافزایشهورمونکورتیزولایمنیبدنرادربرابربیماریها
زیادمیکند.

6(خندهباشستنCO2ازخوناحساسمطلوبیایجادمیکند.
7(خندهکلسترولخونراکاهشمیدهد.

8(خندهگرفتنحماماکسیژناست.
9(خندهباافزایشهورمونسروتونیناحساسسرخوشیایجاد

میکند.
10(خندهباکاهششمارضربانقلب)HR(نقشمؤثریدرسالمتی

دارد.
11(خندهتعادلظرفیتهورمونیایجادمیکند.

12(خندهباشستنCO2ازخونپوستراشادابمیکند.
13(خندهازبیماریزخممعدهودوازدههپیشگیریمیکند.

14(خندهنوعی)دویدنبیحرکت(است.
15(خندهافرادچاقراالغرمیکند.

16(خندهباعثمیشودبهدندانهایمانبیشترتوجهکنیمودرنظافت
آنهابکوشیم.

17(خندهچینوچروکصورتراازبینمیبرد.
18(خندهباافزایشترشحاندورفینازمغزباعثاحساسسرخوشی

میشود.
19(خندهتحملدردهایجسمانیراآسانترمیکند.

20(خندهگرفتگیعضالنیرابرطرفمیکند.
21(خندهباعثرفعخستگیمیشود.

22(خندهبرهمهدستگاههایبدناثرمثبتمیگذارد.
23(خندهسادهترینروشبرایپیشگیریازسرطاناست.

24(خندهبهترینماساژبرایاندامهایداخلیاست.
25(خندهبهترینپزشکانساناست.

 وقتی لبخند می زنیم...

همینترتیب به و میکنند- خوشحال را شما خوشحال دوستان
بررسی یک غیرمعمول نتیجه را. شما دوستان خوشحال دوستان
جدیدنشانمیدهدکهشماوافرادیکههیچگاهیکدیگرراندیدهاید،
فولر، جیمز داشتهباشید. تاثیر یکدیگر احساسات بر است ممکن
از یکی و ساندیهگو کالیفرنیا، دانشگاه در سیاسی علوم استادیار

که افرادی فراسوی به ما شخصی »شادی میگوید: پژوهشگران این
میکند.« پیدا گسترش هستیم، ارتباط در آنها با مستقیم بهطور
رفتارهای که میدانستند این از پیش پژوهشگران گفت فولر
احتمال بزنم، لبخند من »اگر میگذارد، اثر دیگر افراد بر فرد
که میدانیم ما مییابد. افزایش بزنید، لبخند شما اینکه
دریافتمیکنند.« بیشتری انعام میزنند، لبخند که پیشخدمتهایی
این دارند، قرار بعدی خط در که آنهایی افراد،  سایر آیا اما
تاثیر »آیا بیانمیکند: فولر آنچنانکه یا خواهندگرفت؟ را تاثیر
شود؟« منتشر اجتماعی شبکه همه به میتواند شخصبهشخص
اینبررسیجدید،یکموردازرشتهایازبررسیهااستکهبهمسری
بودنبالقوهچیزهاییمانندانزواجوییوسیگارکشیدنمیپردازد،قصد
استاد کریستاکیس نیکوالس و فولر گوید. پاسخ سوال این به داشت
دانشکدهپزشکیهاروارد،یافتههایبررسیقلبفرامینگهام–که5209
نفررادرفرامینگهامماساچوستازسال1948دنبالمیکند،رامورد
و ادامهدارد نیز درحالحاضر فرامینگهام بررسی دادند. قرار بازبینی
اکنوناخالفافرادیکهدرگروهاصلیقرارداشتندرانیزشاملمیشود.
در اولیه مشارکتکنندگان فرزند 4739 بر پژوهشگران این
را آنها دوستی پیوندهای و شدند متمرکز فرامینگهام بررسی
کردند. دنبال 2003 تا 1983 از سال 20 طول در افراد سایر با
بیشترین با شخص یک بودن شاد که دریافتند دانشمندان این
نزدیکترین تقویتمیکندکه افرادی در را میزانهایشادی احتمال
دوستان. و همسایهها، بستگان، همسران، دارند- او با را رابطه
امااگرشخصیخوشحالباشد،افزایشهایاحتمالخوشحالیدوستی
کهدرفاصلهیکمایلیاوزندگیمیکند،25درصدافزایشپیدامیکند.
ایناثر)آبشاری(،آنچنانکهپژوهشگرانآنرامینامند،ادامهپیدامیکند:
برایدوستیکدوست10درصداحتمالباالترخوشحالبودنوجود
داردوبرایدوستایندوستبختخوشحالبودن5.6درصدباالمیرود.
فاصله درجه سه از میتواند شخص یک شادی دیگر، بهعبارت
ممکن هستند، دوایری چنین مرکز در که آنهایی یابد. گسترش
نکردهاید. مالقات هرگز »شما فولر قول به که باشند افرادی است
دارد.« شما خود خلقوخوی روی بر عمیقی اثر آنها خلقوخوی اما
پژوهشگرانسعیکردندکهآمارشانرابرحسبعواملیکهممکناست
بیشتری احتمال با افراد اینکه مانند بگذارد، اثر روندهایی چنین بر
کنند. تعدیل هستند، خودشان مانند که میکنند انتخاب را دوستانی
منتشر انگلیس( پزشکی آنالین)نشریه نسخه در پژوهش یافتههای
شدهاست.فولرگفتنتایجاینبررسی)بهکلیشیوهنگرشمنبهدنیا
بایکدیگر، ما ارتباط اینشیوه اوگفت:)دریافتنوجود داد.( تغییر را
شوم.( قائل اعمالم برای بیشتری مسئولیت من که شدهاست باعث
این یافتههای تک، ویرجینیا در انسانی نمو استاد بلیزنگر، روزمری
نمونه روی بر پژوهشگران این زیرا خواند، توجه قابل را بررسی
طوالنی مدت برای که کردهبودند، کار مشارکتکنندگان از بزرگی
بررسی این مجموع در بلیزنگر گفته به کردهبودند. دنبال را آنها
نگهمیدارد. خود برای فرد که است رفقایی اهمیت نشاندهنده
احاطه را آنها خوشحال افراد از بسیاری تعداد که گفت:)افرادی او
با میشوند، احاطه ناشاد افراد بهوسیله که افرادی به نسبت میکنند،

احتمالبیشتریدرآیندهخوشحالخواهندبود.(

www.migna.ir
ادامهدارد ...
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آموزش با و میگذرد ماشین اولین اختراع از زیادی سالهای امروزه
طراحانوایدههایروز،دنیایماشینهاتغییرکردهاستودیگردنیای
برآنحاکمنمیباشدودنیاییبسیارمتفاوتدرزمینه کوچکقدیم
خودروهاحاکماست.چنانکهخودروهاییباطراحیهایبسیارزیباتولید
باشنیدنقیمتآنهاممکناستشگفتزده ارائهشدهاندکهگاها و
پولوجود مقدار این آیا دارد؟ امکان آیا فکرکنیدکه بهاین و شوید

دارد؟چهکسانیتواناییخریداینماشینهایفوقلوکسرادارند؟
نتوانید تمامطولعمرتان نادرهستندوشایددر بسیار اینخودروها
یکیازآنهاراازنزدیکمشاهدهنماییدوافرادمشهوروثروتمنداغلب
اینخودروهاراخریداریمینمایند.همچنینبرایخریداینخودروها
بایدمیزانزیادیپولبپردازیدواینبرایافرادثروتمندمشکلینیست
برندهای مثال برای بپردازند. را بدونهیچمشکلیهزینه ومیتوانند
المبورگینی، از: عبارتند حاضر حال در جهان قیمت گران و مشهور
استونمارتینورولزرویسکهدربینمردمشناختهشدهاندوبرایخرید
محصوالتآنهابایدهزینهبسیارزیادینمایید.بااینحالخودروهای
سطح در آنها از کمی تعداد گاها و هستند نادر بسیار ما فهرست
جهانتولیدمیشوندوشماتنهامیتوانیدازتصاویرآنهالذتببرید.
دراینمطلب10خودروبرتر،گرانقیمتوفوقلوکسرابهشمامعرفی

کنیم.

1۰-بوگاتی شیرون -2,7 میلیون دالر

از بعد که میباشد بوگاتی کارخانه محصول آخرین شیرون بوگاتی
و شد معرفی معروف، و بزرگ شرکت این توسط ویرون سوپرماشین
نرخفعلیآناز2.7میلیوندالرشروعمیشودوباامکاناتدیگربه3
میلیوندالرشایدبرسد.اینماشیندارایطراحیبسیارزیباوشگفت
انگیزیمیباشدوسریعترینخودرویاینشرکتاستچراکهمیتواند
سرعت268مایلدرساعتراتولیدکند.بوگاتیشیروندارایموتور
8.0لیتریتوربوشارژباقدرت1500اسببخارمیباشدودرنوعخود
منحصربهفرداستوگفتنیاستکهسرعتواقعیآنهنوزآزمایش
نشدهاستوزمانیکهآزمایششودمیتواندنتیجهشگفتانگیزیازخود

برجایبگذارد.

۹-پاگانی هوایرا بی سی - 2,8 میلیون دالر

ما فهرست خودروهای از دیگر یکی سی، بی هوایرا پاگانی خودرو
میباشدکهاولینباردرنمایشگاهماشینژنودرسال2016میالدیاز
آنرونماییشد.خودروپاگانیهوایرابیسیدارایبدنهوکابینبسیار
زیبامیباشدکهدراولیننگاهمیتواندباعثذوقزدگیشماشود،چرا
ازنزدیکمشاهدهنماییدو را اینخودرو کهتنهاممکناستتصویر
مشخصاتاینخودروهمانندنسخهقبلیاشیعنی؛موتور6.0لیتری 
V-12دوتوربوکهموتورBCآنازشرکتAMGتامینمیشودکه
دارای790اسببخاروگشتاور811پوندفوتمیباشد.شرکتپاگانی
بهعلتاستفادهازفیبرکربندراینمحصولخود،وزنکمترینسبت

بهخودروقبلی)پاگانیهوایرا(دارد.

8-فراری پینین فارینا سرجیو - 3 میلیون دالر

طرحابتداییاینماشیندرسال2013توسطپینینفارینامعرفیشد
کهازآنبهعنوانخودرومفهومییادمیشودکهدارایطراحیمجلل
وافسانهاییایتالیاییمیباشد.تاکنونتنها6عددازاینخودروساخته
وایجادشدهاستوهمیندلیلباعثمحبوبیتآناست.خودروفراری
پینینفاریناسرجیو،یکیازگرانترینومجللترینخودروهایتولیدی
دارد. سقف بدون و خاص بسیار طراحی که میباشد فراری شرکت
 F136F لیتری موتور4.5 از:یک است عبارت اینخودرو مشخصات
V-8و265اسببخار،جالبترینواقعیتاینماشین،ایناستکه
از یک و انتخابشدهاند تولیدکنندگان توسط 6خودرو این صاحبان

نادرترینخودروهایجهاناست.

گرانقیمت ترین ماشین های دنیا در سال 
2018
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7-استون مارتین والکری - 3,2 میلیون دالر

هنوزقیمتاینماشینتوسطکارخانهاستونمارتیناعالمنشدهاست
وبااینوجودمتخصصانخودرواعالمکردندکههزینهاینسوپرماشین
تولید پالمر اندی توسط ماشین این بود. خواهد دالر میلیون 3.2
شدهاستواینماشینهمانگونهکهدرتصاویرمشاهدهمیکنیددارای
ماشینهای از آن طراحی و ساخت در که میباشد شگفتانگیز بدنه
فرمولیکالهامگرفتهشدهاست.اینماشیندارایموتور6.5لیتری
و بینظیر خود نوع در که میباشد بخار اسب 1000 حدود V-12و
شرکت توسط خودرو این از دستگاه 150 تاکنون است. شگفتانگیز
این ازسال2019 انتظارمیرودکه و تولیدشدهاست استونمارتین

ماشینبهمشتریانعرضهشود.

ویرون توسط  شده بوگاتی  محدود  6-نسخه 
مازوری ویور - 3,4 میلیون دالر

از یکی و شد معرفی 2005 سال در بار اولین ویرونبرای بوگاتی
مشاهده تصویر در که خودرویی است. جهان خودروهای سریعترین
این است. یافته ارتقا و طراحی منصوری آقای تیم توسط مینمایید
،کابینبسیارجذاب،پخشکننده فیبرکربن از بدنهای خودرودارای
بروزشده،چراغهایارتقایافتهوبروزو...میباشد.مشخصاتفنیاین
ماشین؛موتور8.0لیترW16کهمیتواند1200اسببخارو1106
پوندگشتاورتولیدکند.نسخهاصلیاینماشینمیتواندسرعتیتا253

مایلدرساعتداشتهباشد.

۵-لیکان هایپر اسپورت - 3,4 میلیون دالر
قیمتی عیار 15 الماس قطعه 240 از ماشین این جلویی های چراغ
ماشین یک این است؟! شگفتآور و جالب بسیار شدهاست، ساخته
از اینوجود با و است لبنان در آن کارخانه که میباشد سوپراسپرت
تعدادبسیارزیادیازماشینهایاروپاییگرانقیمتترمیباشد.بهغیراز
ظاهرجالبوجذاباینخودرو،میتوانبهموتور6لیتریو780اسب

بخارو708پوندگشتاوراینماشیناشارهکردکهتعدادارقامشگفت

انگیزیهستندونهایتسرعتاینخودرو240مایلدرساعتمیباشد.

4-مک الرن پی وان ال ام - 3,6 میلیون دالر

ایننهتنهایکماشینرویاییوجذاباست،بلکهیکیازماشینهااست
کهبهندرتدرطولعمرتانممکناستآنهارامشاهدهنمایید.این
خودرویکخودرویافسانهاییاستکهکابینیهمانندکابینهواپیما
کیلو قبلیخود60 نسخه به نسبت و دارد، لیتری موتور3.8 بایک
سبکتراست،وآیرودینامیکمنحصربهفرداینخودرو،میتواند1000
اسببخارتولیدکند.تاکنونتنها5عددازاینماشینمنحصربهفرد

تولیدوبهفروشرسیدهاند.

3-المبورگینی وننو رودستر - 4,۵ میلیون دالر

تولد50 روز در است، بهشرکتالمبورگینی متعلق اینمحصولکه
معنای به اسپانیایی در وننو شد. معرفی المبورگینی شرکت سالگی
زهرآلوداست.اینماشیندارایسرعتوآیرودینامیکمنحصربهفردی
با V12 لیتری موتور6.5 از: عبارتند ماشین این میباشد.مشخصات
یکگیربکساتوماتیکISR 7ومیتواندباسرعت8400دوردردقیقه
حرکتکندو740اسببخارو507پوندگشتاورراایجادکند،بهطور
کلاینماشینمیتوانددر2.9ثانیهبهسرعت100کیلومتربرساعت

برسد.
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باعثسبکتر استفادهشدهاستکه فیبرکربن از اینخودرو بدنه در
اینخودرو از اینماشینزیباوجذابشدهاستوتنها9عدد شدن
واردبازارشدهاند،تنهامشکلخودروهاییکهبهتعدادمحدودساخته
میشوند،قیمتآنهایکدستگاهازاینخودروتوسطیکشخص11

میلیوندالرخریدهشد.

2-کونیگ زگ CCXR ترویتا - 4,8 میلیون دالر

بلهدرستخواندید،قیمتاینماشینکهازالماسپوشاندهشدهاست
فیبر زیادی میزان از ماشین این ساخت در است. دالر میلیون 4.8
کربناستفادهشدهاستکهباعثزیباییزیاداینخودرومنحصربهفرد
شدهاست.درقلباینماشینازیکموتورV8باقدرت1004،4.8
اسببخارو797پوندگشتاورداردودرحینرانندگیبااینماشین
گرانقیمت،باشنیدنصدایقلبتپندهاینماشینیقینالبخندبهروی
برترمجهزاست. بهتمامآپشنهایموجودو لبهایتانخواهدآمدو

تصمیماینشرکتاینبودکهتنها3عددازآنراتولیدکندچراکه
ساختآنبسیاردشوارووقتگیرمیباشد.

1-رولزرویس سوپتیل - 13 میلیون دالر

درنهایتآخرینماشینفهرستما،ماشینرولزرویسسوپتیلمیباشد
کهگرانقیمتترینماشینجهانمیباشدوجالباستبدانیدکهتنها
یکعددازاینماشینمنحصربهفردوزیباساختهوطراحیشدهاست.
تاکنونشرکترولزرویس4000دستگاهخودروتولیدکردهاستواین
ساخت در که میباشد شرکت این ماشین منحصربهفردترین ماشین
آنازمدلهایقدیمیاینبرندوقایقتفریحیالهامگرفتهشدهاست.
اینماشیندارایبرترینآپشنهایروزدنیااستکهتنهامامیتوانیم

تصویرآنرامشاهدهنماییم.
http://namnak.com/

http://namnak.com/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA.p69070
http://namnak.com/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA.p69070
http://namnak.com/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA.p69070
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

اثری کوئن، برادران سیاه کمدیهای بهترین از یکی
نئونوآر اکشن میالدی، چهل دهه از امیدوارکننده
فیلم برترین و بازیرابرتداونیجونیور با فوقالعادهای

سال2015ازنگاهمراسماسکار؛
نزدیک از شناختهشده و کالسیک ساخته یک نخست،
بههفتادسالقبلراداریمکهباورکنیدگذرزمانتنها
ارزشتماشاشدنشرابیشترکردهاست.سپسنوبتبه
یکیازکمدیهایمحبوببرادرانکوئنمیرسدکهغالب
شگفتیهایاصلیکارنامهسینماییآنهارادرونخودش
جایدادهاستوبعدازاینهاهمدربارهدوفیلمیحرف
قصهگویی و هیجانانگیز اکشن ترتیب به که میزنیم
معرفی با آخرهم، در دارند. وخارقالعادهای مثالزدنی
اجمالییکیازآثاردرحالاکرانسینمایایران،معرفی

فیلمبهپایانخودمیرسد.

It’s a Wonderful Life
It’s a Wonderful Life،بهطرزشگفتانگیزیارزش

زندگیرادرارتباطانسانبااطرافیانشمیداند.
کاپرا، فرانک بهکارگردانی It’s a Wonderful Life
یکیازمحبوبترینودوستداشتنیترینکالسیکهای
لیستهای از بسیاری در که فیلمی است. سینما تاریخ
معتبرسینماییآنرادررتبههایباالمشاهدهمیکنیمو
مثلخیلیازآثاردیگر،گذرزمانباعثشدهاستتافرصت
که چرا برسد. دستمان به زیباییاش عظمت و لمس
ساختهکاپرادرنخستینروزهایاکرانشدرسال1946،
باآنکهابداموردبیلطفیمنتقدانوتماشاگرانهمقرار
نگرفت،اماآنچناندرخشانوفراموشناشدنینیزظاهر
مخاطبان زمان گذر با که چهقدر هر اینحال، با نشد.
نقدهای منتقدانحرفهای و کردند تماشا آنرا بیشتری
تازهایدربارهاشنوشتند،ایناثربابازیبازیگرانیچون
اذهان در را جایگاهخود پیش از بیش استوارت، جیمز
و انسانخوشقلب درباره فیلم، قصه کرد. پیدا عمومی
ازپشتسرگذاشتنیکزندگی مهربانیاستکهپس
که تلخی شدیدا رخداد بهخاطر ارزشمند، و محترمانه
حسشکستمطلقرابهاومیبخشد،تصمیممیگیردبه

زندگیخودپایاندهد.

اینوسط،فرشتهایازآسمانبهزمینمیآیدواوراباخودبهنقطهنقطه
او، بدون نشاندهدکهجهان تا آنمیبرد تمامیبخشهای و شهر
 It’s a Wonderful.چهقدرجایبدترودردناکتریبهنظرمیرسد
Life،ارزشزندگیرادرارتباطانسانبااطرافیانشمیبیندوباتمرکز
بررویخانوادهشخصیتاصلی،بهاومیفهماندکهنبودویدرجهان،
ارزش فرد، طوریکه میزند. آنها تکتک به وحشتناکی آسیب چه
زندگیاشرانهفقطدرجایگاهشخصیاشکهدرجایگاهانسانیمرتبط
شکل، همین به و ببیند دیگر دوستداشتنی آدم چند و چندین با
امیدبخش جلوه کند. درک را خود حیات ارزش و بینظیری شدت
ساده موارد از بسیاری کنار در It’s a Wonderful Lifeداستان
دیگریکهروایتآنراتبدیلبهیکداستانگوییسینماییشنیدنی
میکنندکهپسازهمهاینسالهاهنوزارزشگوشکردنرادارد،
باعثشدهاندکهحتیدرنگاهمخاطبانعام،فیلمموردبحثهمیشه
برای گذاشتن وقت با کسی که برسد بهنظر شدن تماشا الیق اثری

دقایقش،قطعازمانخودراتلفنکردهاست.

The Big Lebowski
روایتهایی و داستانگوییها حامل همیشه کوئن برادران سینمای
دهد. نشان آنها به نسبت رویخوشی نباید منطقا کهسینما است
چراکهقصهگوییکوئنهانهلزومابهعناصرمرتبطبایکژانروفادار
میماندونهتالشیبرایدریافتلحظهایپذیرشمخاطبانعامدارد.
The Big Lebowskiکه آغازینشان اثر چند در حداقل کوئنها
یکیازمهمترینهایشانبهحسابمیآید،برمبنایخلقچیزیکامال
جدیدفیلممیساختندوآنقدررویساختارهایسینماییبهخصوصو
 No Country forتازهایپابرجابودندکهبهقولخودشان،باالخرهبا
Old Menحتیآکادمیراهمواداربهپذیرشواقعیاینسبککم
وبیشمنحصربهفردکردند.The Big Lebowskiیاهمانفیلمی
سینماییشان اثر بهترین آنرا کوئن برادران طرفداران از برخی که
اسمی تشابه خاطر به که میکند روایت را قصهیشخصی میدانند،
بایکفردثروتمند،بااواشتباهگرفتهمیشود.طوریکهبهخاطراین
ماجراصدمههایزیادیمیبیندوحتیبرخیازمعدودداشتههایشرا
ازدستمیدهد.فیلم،ازتصویرسازیهایسادهودرعینحالشدیدا
جذاب،دیالوگهایمیخکوبکنندهوبازیهایمعرکهودقیق،انرژی
پایانناپذیریرابیرونمیکشدکهبهآنلیاقتچندینوچندبارتماشا
شدنرامیبخشد.طوریکهمخاطبدردنیایآنفارغازدارککمدی
همیشگیوقدرتمندکوئنها،جنسخاصیازرازآلودبودنراهمبیابد

Spotlight

در این ماه چه 
فیلمی ببینیم؟ 

https://www.zoomg.ir/category/movie-overview/
https://www.zoomg.ir/category/movie-overview/
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/


وقت یکبار از بیشتر خواستار آن، شناختصحیحتر برای همواره تا
صرفکردنبرایشباشد.البتهمثلخیلیازفیلمهایدیگرجوئلواتان
کوئن،The Big Lebowskiابدااثرهمهپسندینیستوبسیاریاز
افراد،آنرادرقامتمحصولیپراکندهوبدونتمرکزکهمدامازجایی
بهجایدیگرمیرودمیبینندوخیلیهاهمدرفهمیدنتصویربزرگی
کهسازندگانبهدنبالترسیمکردنشبودهاند،هرگزبامشکلیمواجه

نمیشوند.

Kiss Kiss Bang Bang
دیدهشده کمتر نئو-نوآری بهعنوان Kiss Kiss Bang Bang
تماشای الیق و دیدنی اکشنهای از یکی بلک، شین کارگردانی به

سالهایاخیراست.
Kiss Kiss Bang Bang،بدونشکسادهترینفیلمهالیوودیاین
لیستبهحسابمیآید.اثریبهنویسندگیوکارگردانیشینبلککه
بهترینعناصرسینمایاورادرخودشجایدادهاستوقصهکلیشهای
خالفکارسطحپایینیراکهتبدیلبهیکبازیگرحرفهایمیشود،روایت
میکند.ساختهبلک،سکانسهایمرتبومنسجمینداردوبسیاری
ازرخدادهادرآنکامالاتفاقییاحتیفانتزیوبهدورازواقعگرایی
جلوهمیکنند.بااینحال،فیلمعمالداستانگوییاستخوانبندیشدهو
دقیقیراارائهمیدهدکهازشخصیتهابههمهچیزمیرسد.کاراکترها
راخلقمیکندوبرپایهعناصراصلیتعریفشدهبهعنوانپایهواساس
شخصیتآنها،دیالوگهارامیسازدوبهکمکگفتوگوها،شیمیهای
راضیکنندهایرابینتکبهتکشانبهوجودمیآورد.بههمینسبب،
حتیاصلیترینعناصرداستانیآنهمتحتتاثیرشخصیتهایشقرار
دارندوکاراکترهاباقدرتیاثباتشدهوانکارناپذیر،باالترازهمهچیزبر
داستانحکمفرماییمیکنند.آنهمدرحدواندازهایکهازجاییبه
بعد،دیگربینندهبهخاطرهمراهیباآنهابسیاریازعناصرخاصیا
نئونوآر، حتیپیشپاافتادهروایتراهممیپذیردودرفضاسازیهای
 Kiss Kiss Bang.کمدی،سرگرمکنندهوبامزهفیلم،غرقمیشود
باپانزدهمیلیوندالر Bang،بهعنوانمحصولکمتردیدهشدهایکه
بودجهساختهشدوفقطبهکسبمبلغیدرهمینحدودازباکسآفیس
اخیراست برترسالهای و ازآناکشنهایدیدنی بسندهکرد،یکی
کهحداقلفرمروایتیخاصخودشرادارد،هرگزتماشاگرراخسته
نمیکندوکارگردانیوتدوینشبهقدریعالیهستکههماکشنهای
فیلموهمکمدیهایاغراقشدهآن،جذابوهیجانانگیزبهنظربرسند.
داونی نقشآفرینیهایرابرت بهترین از یکی بحث، مورد اثر راستی

جونیورراهمنشانتانمیدهدوباایناوصاف،دیدنشبرایطرفداران
بازیگرپردرآمدوتحسینشدههالیووددرسالهایاخیر،ضرورتی این

غیرقابلانکاردارد.

Spotlight
و بیست فیلمهایقرن بهترین از بهتریکی بهعبارت یا »اسپاتالیت«
یکمکهبهیکیازپروندههایحقیقِیافشاسازیواقعیتهایبهخصوص
با شک بدون میپردازد، آمریکایی روزنامهنگاران از گروهی توسط
را میالدی سال2016 اسکار مراسم در سال برتر فیلم جایزه لیاقت،
شخصیتهای داشتن عین در اشاره، مورد اثر چون کرد. خود آن از
کاستشان و بیکم اجرای پس از فیلم ستارههای که پختهای و زیاد
برآمدهاند،بامیزانسنهایصحیح،تدوینبهجاوحتیبهرهبرداریقابل
و دارد هم دیگری چیز مخاطب، به ارائه قابل صوتی تجربه از قبول
بهچشم مشابه زیرژانر با فیلمهایی در بهسختی که است جذابیتی آن
همچون»پست« یا روزنامهنگاری، دفاتر درباره آثاری اصوال میخورد.
بدون را حقایق که میشوند آثاری اسپیلبرگ، )The Post(استیون
هیجاناتسینماییانتقالمیدهندومنتقدانهمستایششانمیکنند
وبعددیگرنمیتواناسمشانراهمبهیادآورد،یامانند»همهمردان
با را خود کشش ،)All the President’s Men( جمهور« رییس
اضافهکردنمسائلیپیچیدهتروهیجانیتراززیرژانرهایدیگرسینمابه
برایمخاطبش را استادانهقصه ،Spotlight داستانمیآفرینند.ولی
مهممیکندوبهاواجازهفکرکردندرجایگاههمهآدمهایدرگیرشده
بارخدادحقیقیقرارگرفتهدرمرکزفیلمنامهخودرامیدهد.نحوهروایت
فیلمآنقدردقیقوحسابشدهاستکهبهکمکشهمهمهشخصیتها
بهیکاندازهعمیقمیشوندوبینندهدرکشانمیکند،همداستاندر
عینایستانبودنوحرکتمداومروبهجلو،باآرامآرامپاسخدادنبه

سواالت،ازپسخلقتعلیقهایمخصوصبهخودشبرمیآید.
تاممککارتیبهعنوانکارگردان،حواسشبههمهچیزهستوبایکی
بااعضایارزشمندوپردازش کردنشخصیتهادرقامتگروهیمهم
درباره داستان، موثر کاراکترهای از یکی بهعنوان روزنامهنگاری دفتر
پایانناپذیری درگیریهای آن با جهانی جامعه هنوز که تلخی مسئله
صد و میکشند یدک بزرگ نشریههای که فوقالعادهای ارزش دارد،
دفترچههایکوچکشان ناشناسیکهدرون و ارزشمند قهرمانان البته
تغییر را دنیا ساده همینقدر و میکنند یادداشت را مختلف اطالعات
میدهند،فلسفهسراییکردهاست.فلسفهسراییدلنشینیکهشایدبتوان
بهجرأتآنرانمایشدهندهیکیازنقاطاوجروایتداستانهایاینگونه

It’s a Wonderful Life
The Big Lebowski

Kiss Kiss Bang Bang

https://www.zoomg.ir/tag/shane-black/
https://www.zoomg.ir/tag/robert-downey-jr/
https://www.zoomg.ir/tag/robert-downey-jr/
https://www.zoomg.ir/tag/spotlight/
https://www.zoomg.ir/tag/spotlight/
https://www.zoomg.ir/2018/4/6/273706/the-post-review/
https://www.zoomg.ir/2018/4/6/273706/the-post-review/
https://www.zoomg.ir/tag/steven-spielberg/
https://www.zoomg.ir/2018/4/6/273706/the-post-review/
https://www.zoomg.ir/2018/4/6/273706/the-post-review/
https://www.zoomg.ir/2017/12/1/259141/all-the-presidents-men-review/
https://www.zoomg.ir/2017/12/1/259141/all-the-presidents-men-review/
https://www.zoomg.ir/2017/12/1/259141/all-the-presidents-men-review/
https://www.zoomg.ir/2017/12/1/259141/all-the-presidents-men-review/


درتاریخسینمانیزخطابکرد.
شعله ور

پیشتر که نعمتاهلل حمید کارگردانی به »شعلهور« سینمایی فیلم
بافیلمایرانی»رگخواب«کهلیالحاتمیدرگروهبازیگرانشقرارداشت،
شخصیتی به آورد، بهدست را ایرانی سینماروهای از بسیاری تحسین
تنشهای اما باشد داشته سادهای زندگی میخواهد که میپردازد
محروم چیزی چنین داشتن از را او محیطی، و درونی خانوادگی،
کردهاند.»شعلهور«درجشنوارهفیلمفجرموفقبهکسبچندنامزدی
مختلفشدودرانتهاامینحیاییبهخاطربازیدرآن،دیپلمافتخاراین
مراسمرابهدستآورد.زهراحاتمی،داراحیایی،پانتهآمهدینیا،بهمن
پرورش،مژگانصابریوفریدقبادی،دیگربازیگران»شعلهور«هستند
ومحمدرضاشفیعی،سعیدبیات،هادیمقدمدوست،روزبهرایگا،مهرداد
میرکیانی،محمدرضاشجاعی،علیعدالتدوستوامیرحسینشجاعی،

ازدیگرعواملآنبهحسابمیآیند.

https://www.zoomg.ir/

سهتاراز:$280
تنبوراز:$280
سنتور:$680

سنتوردومهرساالری:$1100
دفطلقی:$95

دفپوستیطرحدار:$130
نی:$65

لوازمجانبیتار،سهتار،سنتورو...
پوست،سیمخرک،پردهو...
گیتاریاماها$189.99:4/4
گیتاریاماها$159.99:3/4

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

https://www.zoomg.ir/tag/%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B1/
https://www.zoomg.ir/tag/rage-khab/
https://www.zoomg.ir/tag/iranian-movies/
https://www.zoomg.ir/tag/fajr-film-festival/


باافزایشپیچیدگیهایدنیایپیشرفتهامروزیوکمبودنقدینگی،نیازعمومبهتامینآیندهبیشترازقبلاحساسمیشود.بدونشکیکیازمهمترین
ابعادزندگی،برنامهریزیمالیمیباشد.حوادثغیرمنتظرهویاازدستدادنعزیزان،حادثهتلخزندگیاستکهنهتنهامشکالتروحیبلکهمشکالت

مالیهمدربردارد.داشتنیکبیمهعمرمناسبکمکمیکندکهانسانهابامشکالتمالیکمتریروبروشوند.

از جمله مزایای بیمه عمر می توان به نکات زیر اشاره کرد:
-حفظاموال

-پوششدادنتعهداتمالی
-میراثارزشمند

دو نوع بیمه عمر وجود دارد:
1- بیمه عمر کوتاه مدت؛مناسبافرادیاستباتعهداتمالیباالماننداقساطواممسکندرمدتزمانمشخص

2- بیمه عمر دائمی؛یکنوعبرنامهریزیبلندمدتمالیاستوانواعمختلفیدارد.مشاوربیمهبراساسنیازشما،مناسبترینآنراتوصیهمینماید.
بدیهیاستکهپولجایگزینجانانساننمیشود،اماواقعیتنشانمیدهدهموارهخطراتیغیرقابلپیشبینیانسانهاراتهدیدمیکندکهتحت
کنترلنیستند.باازدستدادنیکیازاعضایخانواده،تغییراتبزرگیدرزندگیروزمرهایجادمیشودوعادتکردنبهزندگیجدیدزمانبراست.
فراموشنکنیمکهزندگیهمیشهبروفقمرادنیست.همینامروزبهفکرعزیزانمانباشیموبایکبیمهعمرمناسباینلحظاتدشوارراپوششدهیم.
جوانیباسالمتیهمراهاست،تصورنکنیمکهخریدبیمهعمریکهزینهاضافهمیباشد،چراکهاگرسالمتیخدشهدارشودممکناستواجدشرایط

خریدبیمهعمرنباشیم.
آیندهجاییاستکهماآنرامیسازیم.درستاندیشیدنراازهمینامروزبیاموزیم.

بیمه عمر

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با حضور سرکار خانم نیره امداد مشاور امور مالی و بیمه

موضوعات مورد بحث:
RESP حساب پس انداز تحصیلی -

- بیمه عمر
- بیمه وام مسکن

- بیمه مسافرتی
زمان: شنبه 1۵ سپتامبر 2۰18 ساعت 16 تا 18

)3333 Cavendish Blvd., Suite 290, Montreal, QC, H4B 2M5( مکان : آکادمی رمی
جلسه رایگان و همراه با پذیرایی مختصر می باشد.



فال ماه سپتامبر 2018

متولد فرودین )21 مارس–  1۹ آوریل(
دراینماهانرژیزیادیبهدستخواهیدآوردتاچیزهایجدیدراشروعنموده
واحساساتخودتانراخالقانهبیانکنید.البتهبهنظرمیرسدکهموقتاانرژی

خالقانهشمامتوقفشدهاست.
داده نشان دریچهای شما به اما بود، نخواهد طوالنی توقف این که هرچند
میشودکهچگونهگاهیمیتوانیدازاحساساتتاناستفادهکنید.اینماهبهترین
زمانبرایایناستکهیادبگیریدخودتانرابیشترتسلیمکنیدوبازماناین
دنیاهمفازگردانید.اینیکیازمهمتریندرسهادراواسطاینماهمیباشد.در
ابتدایاینماهبرایخودزمانبگذاریددرموردآنچهکهمیتوانیددرزندگیتان

بهنمایشبگذارید.
متولد اردیبهشت )2۰ آوریل-  2۰ می(

شما ماه این قدرتمند سیاره بنابراین و خورشیدی نشانه خطکش ونوس،
ارتباطات، اینماهمهمترینزمانبرایمسائلخانوادگی،بهخصوص میباشد.

نوشتنوکارشمااست.
دوستداریدباچهچیزیارتباطداشتهباشیدویاچهچیزیبهدستآورید؟

دوستداریددرکجاتوقفکنیدوتغییریدرزندگیخودانجامدهید؟
دراینماهبهخانوادهخودنزدیکترشوید.بهکودکانتوجهخاصینشاندهید.

انرژیرومانسوخالقیتبرایشماجریاندارد.
متولد خرداد )21 می- 2۰ جون(

اینماهتاکیدشمابراینموارداست:خانه،خانوادهواحساساتشخصیتان.در
ابتدایاینماهممکناستمواردغافلگیرکنندهایبهوجودبیاید.

بهترینزمانبرایشماستتامراقبخودتانباشید،بهنیازهاییکهدرروابطتان
وجودداردنظمبخشیدوباخانوادهباشید.ممکناستکهسواالتعمیقیدر
موردکارومسیرزندگیشماوجودداشتهباشدکهکهدرقلبناامیدیشما
اینزمانیاستکه نیازدارید؟ بهچهچیزی اینموقعیتشما قراردارد.در
بایدواقعاباخودتانروراستباشیدتابتوانیدآنچهراکهواقعاالیقشماست

بهدستآورید.
متولد ماه تیر )21 جون - 22 جوالی(

دراینماهازخودتانمیپرسید:»چهکسیهستم؟«ذهنشماباروروخالق
استوبهشماکمکمیکندتاروشخالقانهایرادرزندگیخوداستفادهکنید.
اصالحطرزفکروروشنفکریدرنهمماهونیمهدومماهواردعملمیشود.
اینماهبهشماموقعیتهایبزرگیارائهمیدهدتادوستانجدیدیبیابید،خود
راارتقادهید،بیزنسخودراتبلیغکردهویکحضوراینترنتیبهوجودآورید.

متولد مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
شمابهطرزخالقانهایحسباروریداریدوآمادهایدتااستعدادجدیدخودرادر
مورداینکهچهکسیهستید،خلقکنید.اینماهزمانخوبیبرایدقتاست
زیرادربهادرموقعیتهایکاریوحرفهبهرویتانبازاست.بهاضطرابهای

خوداجازهندهیدکهبهترینهایشمارادرابتدایاینماهازشمابگیرد.
بهخانهوخانوادهخودتوجهخاصیابرازداریدتابهاینترتیبآنهاتوجهدقیقو
صحیحیدریافتکنند.اوضاعمالیشمادراینماهروبهراهاستاماتوجهداشته

باشیدکهبدونتوجهقبلیبدهیهایتانافزایشنیابد.
متولد شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

تولدتانمبارک!چهماهنیرومندی!اینماهزمانخوبیبرایآزمایششماست.
الهام،آرزووحسهایجدیدیبرایشماوجوددارد.

زندگیتان قلب و احساسات با توازنرساندنعقلشما به برای زمانی اکنون
خود معمول روش با را چیزها که نیست کافی تنها این شما برای میباشد.
برنامهریزیکنید.شمابایدبهصورتمحتاطانهباجسمخودنیزرفتارکنید.

اینطنینوفرکانسبرایتانوجودداردکهبایدازخودتانپرستاریکنیدتا
رشدنمایید.قدرتشورواشتیاقخودرادرزندگیاحساسکنید.اشتیاقشما،
حسدانستنوصداقتدرمورداینکهشماکههستیدوچراهستیدرانمایش
میدهد.این“برنامه”کهشماهمیشهبهچیزینیازداریدخودراآشکارخواهد
نمود.بهخودتانوجهانایمانداشتهباشید.تحتکنترلبودنشمابسیارزیاد

است.زمانرادریابید!
متولد مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

اینماهتغییراتیدرزمینهکاری،مسئولیتوموقعیتهایمتقاوتبرایشما
وجودداردوانرژیتاندرطیمدت6تا8هفتهآیندهبهسمتتحلیلاینموارد

خواهدبود.
ازاینزمانبهرهببریدتاباحسمسئولیتبیشازحدتان،آنراروشنونورانی
کنید.اگرنمیتوانیدعاشقحرفهخودباشیدولیسعیکنیدباعشقکارکنید.
هرجامیتوانیدخودتانراازاسترسرهاکنید.اطرافخانهتانکارهاییانجام
دهیدتابیشتراحساسراحتیوخاصیداشتهباشید.دریافتتانازخودتانو
آنچهشمابرایشماارزشدارد،درحالتغییراست.ازراندنوبهپیشبردن
لذتببرید.مسائلمالیدرانتهایاینماهپیشرفتخواهدداشت.اکنونزمان

ایناستکهبرایخودتانهدیهتولدیبگیریدکهواقعالیاقتشرادارید.
متولد آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

ممکناستاحساسکنیدکهکهدراولینروزهایماهسپتامبردرحالدست
و کردن فهرست برای سپتامبر هفته اولین از هستید. زیادی زدنهای پا و
کاملکردناستعدادها،عزتنفسوآنچهبرایتانباارزشاست،استفادهکنید،

مواردیکهدرواقعدرمدتاپریلتاآگوستدرآنهاپسرویداشتهاید.
اینماهزمانیبرایدوستان،ارتباطات،ارتقاشخصیتان،ایدهآلهایتان،اهداف
زیادی بسیار انرژی میباشد. شماست حرفه به مربوط که ثروتی و بلندمدت
داریدبنابراینبهاینقسمتهایزندگیخودتوجهمخصوصکنید.بهایدهآلها
وانتطاراتتانچنگبزنیدتانتایجشگفتانگیزیبهدستآورید.شمابهسادگی
تطبیق طریق از زندگی به را خود نگاه دهید. تغییر را انسانها نمیتوانید
بلندزمانیکهدرحال اعتقاداتتاننسبتبهخودتانعوضکنید.یک“آهان”

مطالعهیادرسخواندنهستیدبرایتانبهوجودمیآید!



متولد آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
مسائل میشود. کشیده چالش به کمی ماه این در شما معمول خوشبینی
عمیقیبهزندگیشمارخنهمیکندکهنیازبهآگاهیدارد.هرچندکهگرایشو
انگیزهشمابهزودیتحریکمیشوند.درچهاردهماینماه،ماهنووژوپیترکه
اتفاق نشانهقدرتمندیخورشیدشماستدریکراستاقرارمیگیرندکهاین
خوبیبرایشمادرزمینهکاریومسئولیتاست.دربهابهرویشمابازاست
اگرکهمیخواهیدبرایالتیامخودویادرزمینهشغلیکاریانجامدهید.اکنون
و باشد برایچیزهاییکهمیتواندوجودداشته آرزوکردن برای زمانیاست

بگویید“چراکهنه؟!”
متولد دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه(

روی بر فراوانی انرژی و است همراه زیادی انگیزههای با ماه این شروع
موقعیتهایروابطتانمتمرکزاست.

ایندرواقعشانسیاستبهخصوصبرایکسانیکهفعاالنهدرجستجویعشق
ومسائلرومانتیکمیباشند.برایبقیهنیزبهروابطیکهدرحالحاضردارند
وآنچه“آنها”بهشمامیگویند،تمرکزدارد.ازدرسهایاینجاغافلنشوید.
اینماهزمانخوبیاستبرایصداقتبیشترنسبتبههرآنچهنیازداریدو

دیدتاننسبتبههردویشما.
خالقانه، بیان برای میباشد. افکارتان به خوشآمدگویی برای ماهی ماه، این
موقعیتهادرباالتریننقطهاست.بهخالقیتهایتاناجازهپروازدهید.اینماه
مالقات به است. باالتر مقاطع در تحصیل یا برایسفر زمانخوبی همچنین
معلمتانبروید،دریکآتلیهشرکتکنیدویایککتاببخوانیدوبهخودتان

کمککنیدتادریافتهایتانراتغییردهید.

متولد بهمن )2۰ ژانویه- 18 فوریه(
دراینماهبررویاهدافومسیرزندگیتانتمرکزکردهاید.هرچندکهدرمدت
به مجبور را خود ولی شدهاست گلآلود برایتان همهچیز گذشته هفته چند

مشقتنکنید.
به برایتانروشنخواهدگردید. ازچیزها ماهخیلی این پانزدهم و چهاردهم
انسانهایی از آندسته جزو شما اگر نمایید. توجه دقت با ممکن احتماالت
هستیدکهبهطرزاغراقآمیزیایدهآلگرامیباشنداکنونزمانآنرسیدهکه
قلبواحساسخودراازگنجینهخودبیرونبیاورید.شماعاملکاتالیزوریقوی
برایتغییرواصالحهستید،بنابراینآنرانزدخودتاننگهندارید.همکاریکردن
میخواهید هرکسی به را مقدس شفابخش آب شماست. بودن خوشحال راز
بدهیدوبهاینترتیبهموارهشادخواهیدبود.24و25اماینماهروزهایسبز

روشنیبرایشمابرایانجامکارهایتاناست.
متولد اسفند )1۹ فوریه- 2۰ مارس(

خود ابراز برای مسیرصحیحی درجستجوی ماه این در شما خالقانه انرژی
میکنید احساس آنچه  تا دهید فرصت بهخودتان و نکنید عجله میباشد.
پیدا مناسبجدیدی انگیزههای باید ماه این در بیابید. است مناسب برایتان

کنید.
موضوعاتومسائلیحلنشدهوجودداردکهنیازمندبحثوبررسیاست.در
موردآنچهبرایتانخوباستومواردیکهقابلبحثمیباشد،باشریکخود
روشنوواضحصحبتکنید.اگراحساسمیکنیدکهازنظراجتماعیبرایتان
مواردجدیدیوجوددارد،دوستیهایحمایتکنندهایبهترتیببرایتانپیش

خواهدآمد.بهخودتانایمانداشتهباشید.



و دیجیتال هنر آموزش تخصصی مجموعه TOUTOU
برنامهنویسیبرایکودکان3تا12سالاست.اینمجموعهآموزشی
مهارتهای و هنر و سرگرمی قالب در تکنولوژی آموزش رویکرد با

خالقانهدربسترآموزشیشادوپویاکارخودراآغازکردهاست.
برایشکوفاییدر قابلیتخالقشدن اینمجموعه، بزرگترینهدف
بالقوه توانایی به برایدستیابی آینده، به ویژه نگاه با فناوری دنیای
کودکانوتبدیلشدنآنهاازکاربراندنیایفناوریبهخالقاندنیای

فناوری،میباشد.
باتوجهبهرشدتکنولوژیوواردشدنآنبهعرصههایمختلفزندگی،
اما تکنولوژیآشنامیشوند، با پایین ازسنینبسیار امروزهکودکان
کمتردرزمینهاستفادهوکاربردکامپیوترولپتاپآموزشمیبینندو
غالبادردنیایفناوریبهصورتیککاربرهستند.آنهابازیمیکنند
یاکارتونمیبینندوگاهادرزندگیروزمرهازشخصیتهایکارتونییا

بازیها،قهرمانمیسازندودرنهایتازآنهاتقلیدمیکنند.
اینفضا از را ایناستکهکودک والدینکودکانهم اکـثر دغدغه
دورنمایند،امابانگاهیدقیقترمتوجهمیشوندباتمامدلواپسیهاو
مراقبتها،کودکاندلبندشانحداقلساعتیازروزرابهبازیودیدن

کارتونسرگرمهستند.
اولین این و عروسک یعنی کودکان، عامیانه زبان در TOUTOU
مجموعه نام انتخاب دلیل و است کودک برای سرگرمکننده واژه
بههمراه کودک که است جایی TOUTOU مجموعه میباشد.
برنامهنویسیمیکند و نقاشی بازیمیسازد، TOUTOU  کاراکتر
وهمبازیاشرادوستداردبااومیخنددویادگیریشاد،سریعو

خالقانهراتجربهمیکند.
بلهدرستاستباTOUTOUکودکشماباتکنولوژیآشنامیشود،
امااینباراوکاربرنیست.اوبااصولسادهبرنامهمینویسد؛اوفقطبازی
بااسباببازیهایش بازیهممیسازدوحتیمیتواند بلکه نمیکند

کارتونبسازدوخالقدنیایذهنشگردد.
در مجموعه آموزشی TOUTOU چه می گذرد؟

دراینمجموعهبرایسهگروهسنی5-8،3-5و12-8کالسهای
کامپیوتر برنامهنویسی و بازی طراحی انیمیشن، نقاشیدیجیتال،
طراحیشدهاست.اینکالسهابهصورتتکنفره،نیمهگروهی،گروهی
مدرسه از بعد کالسهای و مهدکودکها در جایگزین کالسهای و

برگزارمیشود.
TOUTOUبزودیکالسهایایسیتیکودکانراهمارائهخواهد

کردکهدرآنعلومکامپیوتربهکودکانعرضهمیشود.
سخنآخراینکه،والدینعزیزباTOUTOUهمراهشویدتافرزندتان
متفاوت تکنولوژی با تجربهکرده، را دنیایکودکانهخودخالقیت با

برخوردکند.
TOUTOUباهمکاریآکادمیرمیکالسهایبرنامهنویسیرادر

اینمجموعهبرگزارمیکنند.

 TOUTOU مدیریت مجموعه
www.toutou123numerique.com
(514) 706�0091

     با مجموعه آموزشی
  TOUTOU 1, 2, 3 NUMERIQUE 

بیشتر آشنا شویم

http://www.toutou123numerique.com




با پرداخت ماهانه 10 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزنس های مونترال بپیوندید!



514-226-4490  
514-577-3633

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

Joy Land

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

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

 مهد کودك

با پرداخت ماهانه 10 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزنس های مونترال بپیوندید!
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