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How to register!

In person at school by filling out the registration 
form  
Online go to our website at 
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Our Rates 
And Discounts!

Monthly registration $ 530
Weekly registration $ 145
Daily registration $ 35
Babysitting registration -Daily (8:00 - 
9:00 And 16:00 - 17:00)

$ 8

Half day (9:00 am-12:00 noon)  60%
More than one Child  10%

Contact Us!
For more detailed information please visit our web-
site. For any questions about our  programs, sched-
ules, registration, payment methods, discount options 
, etc. please contact us .

Phone:
514.703.4020  (French, English and Persian) 
514.996.1620         (Persian)
Email: remiacademy@gmail.com

Early drop off and late pick up is           
offered

We accept early drop off as early as 8:00 a.m. and 
late pick up as late as 17:00 for your convenience. 

Facilities, safety 
and security

Every 5 children are accompanied by a trained adult 
for outdoor activities and every 7 children are accom-
panied by a trained adult for indoor activities. Our 
teachers are expert and experienced in their fields and 
are supervised by an educated and professional chil-
dren educator. We also have many facilities for educa-
tional purpose ranging from all musical instruments 
to art equipment and  materials. 

Art
handicraft-painting-visual art

Dance/ Sport
Karate - Aerobic - TaiChi 

Music
Music Instrument- Choir -  ....

Mathematics

Coding

Science Experiments

ReMi Academy of Music

3333 Cavendish Blvd., Suite 285,
Monreal, QC., Canada, H4B 2M5
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

کاس آماتور جهان انصرالدین شاه مشهوررتین ع
محمد رضا شریف زاده

به  اروپا  در  آن  اختراع  از  سال  سه  فاصله  به  که  عکاسی 
ایران آمده بود ، ولیعهد ۱۳ ساله ایران را چنان عالقه مند 
خود  مجذوب  خویش  زندگی  پایان  تا  را  وی  که  کرد 
ساخت. ناصرالدین شاه پس از به سلطنت رسیدن، پیش از 
رسیدگی به هر کار دیگری به عکاسی پرداخت و در این 
تصاویر موجود  یافت. که  پیشرفت هایی هم دست  به  کار 
پانویس  نوشتن  پادشاه،  خود نگاره های  حرم سرا،  زنان  از 
آن  مورد  در  زیادی  اطالعات  شامل  که  عکس ها  برای 
دوران است، فرمان تهیه مطلب و ترجمه متون عکاسی به 
فارسی، فرمان تهیه گزارش های تصویری از نقاط مختلف 
ایران، اعزام عکاسان به نقاط باستانی برای عکاسی از آن ها، 
“عکاسی از بنای تخت جمشید” و عکاسی از جنگ ها و ... 
فرامین که در  این  اکثر  به دالیل گوناگون  البته  بود، که 
و  نرسید  انجام  به  بود  با ممالک دیگر  زمان خود همتای 
فرمان  از  پس  سال  فاصله چندین  به  نیز  آن ها  از  بعضی 
شاه به انجام رسید و همین موارد بود که اجازه پیشرفت 
اندکی دلسوزی، عکاسی  با  نداد و شاید  ایران  به عکاسی 
ایران می توانست با همتایان غربی خود به رقابت پردازد که 

متاسفانه چنین نشد.
سر آغاز عکاسی در ایران و رواج فنون این هنر، تقریبا به 
رخ  فرانسه،  ملی  آکادمی  در  آن  ثبت  از  سال  سه  فاصله 
داد و به زمانی برمی گردد که اولین دوربین ها توسط ملکه 
انگلستان و امپراطور روسیه به دربار محمدشاه هدیه شد. 
در  و  می کرد  کار  داگرئوتیپ  روش  به  که  دوربین ها  این 
آن زمان به دلیل نداشتن آگاهی درباریان در مورد استفاده 
از آن به صورت دست نخورده در انبارها باقی ماند، با ورود 
از  دوباره  کار  این  ایران،  به  ریشار”  “ژول  فرانسوی  معلم 
سرگرفته  شد. شاید در ابتدا کسی فکرش را هم نمی کرد 
افرادی  اولین  شمار  در  محمدشاه،  ۱۳ساله،  ولیعهد  که 
باشد که تصویرش بر روی صفحه داگرئوتیپ ثبت شد. وی 
و شاید هم معروف ترین  بزرگ ترین حامی عکاسی  بعدها 
عکاس آماتورجهان لقب گرفت. در همان سنین نوجوانی 
ناصر الدین میرزا، که عالقه مند به هنر و به خصوص نقاشی 
وقت،  کمبود  با  و  استعداد  نبود  گوناگون،  به دالیل  و  بود 
عکاسی  فراگیرد.  به خوبی  را  هنر  این  نتوانست  هیچ گاه 
ثبت  یعنی  دیرینه اش  آرزوی  به  را  او  که  یافت  هنری  را 
تصاویر می رساند و به نوعی عکاسی پلی بود برای رسیدن 

شاه آینده ایران به آن چه که همیشه در ذهن می پروراند.
بعد از مرگ محمدشاه در سال ۱۲۶۴ق. اینک آن جوان 

عاشق تصویر، به سلطنت رسید و ناصر الدین شاه نام گرفت. بعد از آرامش 
آرزوهایش  به  ناصر الدین  برای رسیدن  اینک همه  چیز  اوضاع مملکتی، 
فراهم بود. با اهدای آلبومی توسط ملک قاسم میرزا فرزند فتح علی شاه به 
ناصر الدین در سال ۱۲۶۶ق. عالقه شاه به این هنر تصویری صد چندان 
شد. از این زمان به بعد شاه شروع به عکاسی کرد که البته امروزه به دلیل 
نبود مدارک کافی در این مورد جای شک و شبهه بسیار دارد، لیکن با 
دیدن تصاویر بسیار شخصی از پادشاه و حرم سرایش و با تفکر در این که 
 ۱۲۷۵ سال  به  “کارلیان”  ورود  تا  نمی توانسته  قطع  به طور  ناصرالدین 
از ذهن  اندکی دور  باشد،  نزده  به عکاسی  باشد و دست  ق. صبر کرده 
می نماید. ولی آن چه که در منابع رسمی وجود دارد و تقریبا قابل استناد 
ناصر الدین  دربار،  به  فرانسوی  “کارلیان”  ورود  با  که  است  چنین  است 
را که عکاس خانه مبارکه  تاسیس نخستین عکاس خانه سلطنتی  فرمان 
عمل  این  که  گفت  می توان  جرات  به  کرد  صادر  گرفت،  نام  همایونی 
آغازین  باشد و در دهه های  یا شاید هم بی سابقه  در جهان کم سابقه و 
پیدایش عکاسی، تاسیس یک مکان دولتی که زیر  نظر مستقیم پادشاه 
یک مملکت باشد بسیار نادر است و شاید اگر در همان زمان این نام و 
پیگیری، در  اندکی  با  و  به گوش جهانیان می رسید  ثبت چنین مکانی 
تاریخ عکاسی جهان ثبت می شد و امروزه ایران نقش درخشانی در تاریخ 

عکاسی جهان به عهده داشت.
از  نیز هست، تصاویری  استناد  قابل  ناصرالدین شاه که  نخستین تصاویر 
زنان حرم سرا و خدمه دربار و ساختمان های کاخ سلطنتی بود. البته پیش 
از این هم تصاویری از حرم سرای ناصرالدین شاه موجود است و همان گونه 
ولی حاالت  دارد  تردید  کافی، جای  نبود مدرک  به علت  که گفته شد 
بی پروای زنان و راحتی آنان در مقابل دوربین و این که در آن دوران کسی 
جز شخص شاه حق ورود به حرم سرا را نداشته، خود گواهی بر این مهم 
است. “تصویر شماره ۲” البته تصاویر زیادی نیز وجود دارد که به صورت 
خودنگاره توسط شخص شاه از خود گرفته شده است که در بعضی از این 

تصاویر سیم دکالنشور در دست ناصرالدین شاه نمایان است.
“تصویر شماره ۳” 

یکی دیگر از کارهایی که توسط ناصرالدین شاه در مورد عکاسی مرسوم 
شد، نوشتن برای عکس ها در زیر هر کدام از آن ها بود، “تصویر شماره ۴” 
البته درست است که در بعضی از این پانویس ها شوخی ها و الفاظ رکیکی 
برده  به کار  از صاحبان عکس  بعضی  مورد  در  ناصرالدین شاه  توسط  هم 
بازشناسی مسایل  برای  امروزه  نوشته ها  این  اکثر  در کل  اما  شده است، 
سیاسی، اجتماعی، قومی، فرهنگی، حد  و  مرزهای پادشاهی و وضعیت 
امروزه  پژوهشگران  به  فراوانی  کمک های  روزگار  آن  مردم  معیشتی 
کرده است و این را نیز می توان یکی از ابداعات شاه دانست که بعدها در 
انجام می شده است و هم چنین چشم  مورد مستند که به سفارش وی 
آلبوم های  تهیه  دربار سبب  در  تقرب یافتن  برای  درباریان  و هم چشمی 
گوناگون تصویری از نقاط مختلف کشور برای هدیه به دربار توسط آنان 



کاس آماتور جهان انصرالدین شاه مشهوررتین ع
شد و همین امر باعث توسعه و رواج هنر عکاسی گردید.

با وجود این که دوره سلطنت ناصرالدین شاه و در کل دوران حکومت قاجار 
یکی از سیاه ترین دوران عکاسی بسیار مرسوم شد.

و  ایران  در  عکاسی  توسعه  و  رشد  در  را  ناصرالدین شاه  تاثیر گذار  نقش 
رواج سریع آن در بین جوامع ایرانی به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت 
و غیرقابل چشم پوشی است. زیرا ناصرالدین شاه در همان اوایل آشنایی با 
عکاسی، به اهمیت این هنر در موارد گوناگون مملکتی به خوبی پی برد 
و به همین دلیل هم بود که در دوره ناصرالدین شاه عالوه بر عکس هایی 
ایران بود و ننگین ترین  که خود وی می گرفت، جدا از عکاسی سیاسی 
پایین ترین  به  ایران  دوران  این  در  و  بسته شد  این دوره  در  عهدنامه ها 
از نظر سیاسی و چه فرهنگی،  جایگاه خود در میان ممالک دیگر، چه 
رسیده بود، اما اقدامات ویژه ای که در دوره ناصرالدین شاه در مورد عکاسی 

صورت گرفت قابل تامل است.
یکی دیگر از خدمات ناصر الدین شاه که شاید باز هم در نوع خود شایان 
نوشتن مطالب  از ترجمه و هم چنین  فرمان و حمایت وی  باشد،  توجه 
گوناگون در مورد عکاسی و نکات آموزشی فراوانی است که در آن دوران 
به رشته تحریر در آمد و این توجه شاه به گسترش و رواج دانش نظری 
پادشاه  فرمان یک  به  بدین علت که  تالیف کتاب های عکاسی،  و  فنی  و 
صورت گرفته بود، در نوع خود کامال بی نظیر است و از روی مستنداتی 
که در روزنامه “دولت علیه ایران”  به چاپ رسیده است، مسایل مهمی 
این  از مدرسین  فراوانی  و تشکرات  تقدیر  و  دارالفنون  در مورد مدرسه 
به  که  کتابی  نخستین  بر طبق همین مستندات،  و  آمده  به عمل  حرفه 
نام  به رشته تحریر در آمد “کتاب عکس”  ناصرالدین شاه  دستور شخص 
کاملی  است که شرح  احمد محالتی”  ابن  “محمد کاظم  تالیف  که  دارد 
بر آموزش فنون گوناگون عکاسی است که متاسفانه به دلیل نبود دانش 
کتاب  این  شاه،  شخص  پیگیری  عدم  و  امر  این  دست اندرکاران  کافی 
دست نویس  به صورت  نسخه  سه  تنها  بعدها  و  نرسید  چاپ  به  هیچ گاه 
از روی این کتاب تهیه شد که در میان دست نوشته های قاجار کم نظیر 
است. البته بعدها تا پایان دوره ناصری، حدود ۱۵ جلد کتاب به صورت 
دست نوشته و چاپ سنگی به رشته تحریر درآمد، اما این کتاب ها به لحاظ 
تاریخی هرگز نتوانسته از کتب تهیه شده در ممالک غربی پیشی گیرند، 

که این نیز جای تأسف بسیار دارد.
دوران سلطنت  در  که  است  اعمالی  از  دیگر  یکی  تصویری  گزارش های 
آگاهی  به  میل  به دلیل  ناصرالدین شاه  و  گرفت  شکل  ناصر الدین شاه 
و  باستان شناسی  حفاری های  شکست ها،  و  پیروزی ها  جنگ ها،  از 
دیوارنگاره های بازمانده از دوران کهن و شناخت موقعیت های جغرافیایی 
مناطقی که سفر به آن ها برای وی مشکل بود، فرامین تهیه گزارش های 
ابتکاری ترین  و  مهم ترین  از  یکی  که  کرد،  صادر  را  فراوانی  تصویری 
آن ها، مأموریت “ژول ریشار” )۱۲۶۶ه.ق/۱۸۴۹ م( برای عکس برداری از 
سنگ نگاره ها و بناهای تخت جمشید است. فرمان ابتکاری که می توانست 
نصیب  را  تخت جمشید  باشکوه  بنای  از  عکس برداری  نخستین  افتخار 
نیز  عکاسی جهان  تاریخ  در  هم چنین  و  نماید  فرانسوی  ریشار”   “ژول 
به عنوان یکی از نخستین فرامین و عملکردهای عکاسی در ثبت تصویر از 
بناهای تاریخی باشد که بازهم متاسفانه به دلیل ناکارآمدی عوامل اجرایی 
و عدم پرداخت هزینه های سفر و یا شاید هم زیاده خواهی و ولخرجی های 
“ژول ریشار” ادامه این سفر پس از رسیدن به اصفهان متوقف شد و “ژول 
ایران  ملت  و  او  نصیب  افتخاری که می توانست  از  آگاهی  بدون  ریشار” 
گردد، از اصفهان به دربار باز می گردد و این گونه اولین فرمان برای ثبت 

تصاویری از بنای تخت جمشید به بن بست می رسد.
ه. ق/ ۱۸۵۸ م(  بعد، یعنی در سال )۱۲۷۵  فاصله سال  به  افتخار  این 
عقب ماندگی  سال های  )این  شد.  پشه”  “لوئیجی  ایتالیایی  افسر  نصیب 
دیگر قابل جبران نبود( وی با آگاهی از عظمت این کار، با هزینه شخصی 
خود عکس هایی از بناهای تاریخی تهیه کرد و در آلبومی به ناصرالدین شاه 
هدیه نمود. “تصویر شماره ۵” این تصاویر را که متاسفانه با ۹ سال تاخیر 
از اولین فرمان پادشاه تهیه شد، می توان نخستین گزارش های تصویری 
ایران دانست که دارای تاریخی مشخص است. البته بعدها تصاویر فراوانی 
لحاظ  به  که  شد  تهیه  باستان شناسی  کاوش های  و  تاریخی  بناهای  از 
تاریخی با فواصل گوناگون تهیه گردیده که تصاویری از روستای خورهه 
به سال )۱۲۷۶ه .قي( اثر“کارلیان” تصاویری از تخت جمشید اثر سلطان 
اویس میرزا )۱۲۸۲ه. ق(، تصاویری از نقش رستم اثر اویس میرزا “ تصویر 
شماره ۶” و... به چشم می خورد که البته از لحاظ تعداد آثار و موقعیت 
و  نمی رسد  توسط“پشه”  شده  تهیه  مجموعه  پای  به  هیچ یک  تاریخی 

2 - زنان حرم سرا، عکاسی 
ناصر الدین شاه، آلبوم خانه کاخ گلستان

۴- ناصر الدین شاه و مادرش و شرحي 
درباره عکاسی توسط شخص شاه آلبوم  

خانه کاخ گلستان

۵ – خرابه های بناهای باستانی 
تخت جمشید. عکاس لوئیجی پشه

۶ - نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید، 
عکاس سلطان اویس میرزا، آلبوم خانه 

کاخ گلستان



تاریخ عکاسی ایران باید همیشه در حسرت فرمان انجام نشده شاه توسط 
“ژول ریشار” بماند.

برای  وی  که  بود  فرمانی  ناصرالدین شاه  کوشش های  از  دیگر  یکی 
سال  به  ترکمن ها  با  جنگ  در  مرو،  نبرد  جبهه  درآوردن  تصویر  به 
را تقریبا هم دوره  این عمل  )۱۲۷۷ه.ق/۱۸۶۰م( صادر کرد که می توان 
 -۱۸۵۶( سال های  طی  در  “کریمه”  جنگ  به  فنتون”  “راجر  اعزام  با 
۱۸۵۵م(  و عکاسی مستند از جنگ های داخلی آمریکا در طی سال های 
)۱۸۶۵- ۱۸۶۱م( “تصویر شماره ۷” دانست که توسط عکاس فرانسوی 
“هانری دو کولیبوف دوبلو کویل” انجام شد، ماموریت “بلو کویل” به دلیل 
نیز  ماند و وی  ناکام  ترکمن ها خورد  از  ایران  شکست سختی که سپاه 
به اسارت در آمد و تردیدی نیست که “بلو کویل” هم می توانست مانند 
همتایان دیگر خود که از طرف دولت های دیگر فرمان یافته بودند تصاویر 
با ارزشی تهیه کند که البته این عمل ابتکاری در تاریخ عکاسی ایران هم 

ناتمام ماند و تا سال های دیگر هم تکرار نشد.
بدانیم  عکاسی  برای  دل سوز  شخصی  را  ناصرالدین شاه  چه  پایان،  در 
ارضای حس  برای  یا خودخواهی  و  ابتکار  را  فرامین  این  و چه  خیر  یا 
کنجکاوی وی، در هر صورت ایران همتای با اروپاییان که خود مخترعین 
عکاسی هستند دارای تاریخ عکاسی است و این مهم را مدیون عکاسانی 
می داند که در آن برهه تاریخی به فعالیت پرداختند و با اندکی دلسوزی 
و پیگیری هنوز هم برای ثبت پیشینه تاریخ عکاسی ایران در میان دیگر 

ملل جهان و به ویژه اقوام همسایه ایران دیر نیست.

برگرفته از مجله هنرنامه
منابع و ماخذ 

۱- اقشار ، ایرج و گنجینه عکس های ایران ، نشر فرهنگ ایران
انتشاران سمت،  تحول عکاسي، محمد مشاري،  پلر، سپه   ، ناسک   -  ۲
تهران ۱۳۷۷ ۳- جاللی، بهمن, گنج پیدا مجموعه عکس های دوره قاجار، 

دفتر پژوهش های فرهنگی 
انتشاران  ایران،  در  پیشگام  عکاسان  و  عکاسی  تاریخ  بحیی،   ، ذکا   -۴

علمی فرهنگی
۵- روزنبلوم ، ناتومی, Naomi Rosenblumn | تاریخ عکاسی جهان 

a world history of photography فصل:
Documentation : object and events نیویورک، لندن، پاریس 

 ۱۹۸۹
۶- طهماسب پور، محمد رضا ، ناصر الدین، شاه عکاس، نشر تاریخ ایران، 

تهران ۱۳۸۱
۷- چگونگی حمل وسایل عکاسی توسط راجر فتون

ناصرالدین شاه  از  ۳- عکس هایی 
)آلبوم خانه کاخ گلستان(

وسایل  حمل  چگونگی   -۷
عکاسی توسط راجر فتون

۱- طراحی اثر ناصرالدین شاه 
۱۹ رمضان ۱۲۹۰ ه.ق
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

ایالمیان هک بودند؟
پانصد  تا حدود سال  از دو هزارسال،  بیش  ایالم  پادشاهی 
کنونی  سرزمین  غربی  جنوب  در  میالد  از  پیش  پنجاه  و 
کوچک  دولت های  اتحاد  از  پادشاهی  این  بود.  برپا  ایران 
تشکیل شده بود و تقریبا در تمام مدت از استقالل برخوردار 
بوده است. اوج شکوفایی ایالم در نیمه دوم هزاره دوم پیش 
از میالد بود. سرزمین آن ها از شمال تا نزدیک همدان، از 
تا  مغرب  از  و  فارس  خلیج  تا  جنوب  از  کرمان،  تا  مشرق 
نواحی بین النهرین گسترده بود اما سرزمین اصلی آن ها را 

می توان از خوزستان تا بوشهر دانست.
کهن ترین منبعی که در آن نام ایالم ذکر شده، متعلق به ۲۶۸۰ 
پیش از میالد است. در فهرست شاهان سومری آمده است که 
ان-مبرگیسی پادشاه نیمه افسانه ای نخستین دودمان کیش، 
 به ایالم لشکر کشید و از آن جا غنایم بسیاری به چنگ آورد.

است.  میالد  از  پیش   ۲۵۰۰ حدود  از  ایالم  تاریخ  شروع 
که  بود  کوچکی  پادشاهی  مراکز  جمله  از  منطقه شان 

پادشاهی بزرگ ایالم را تشکیل می داد. 
اینشوشینیک  کوتیک  میالد،  از  پیش   ۲۲۰۰ به  نزدیک 
منطقه  در  محلی  دولت های  بین  نیرومندانشان  پادشاه 
به این  و  گرفت  قرار  آن  راس  در  خود  و  آورد  پدید  اتحاد 
ترتیب پایه گذار ایالم بزرگ شد. در قرن ۱۲ پیش از میالد، 
ایالمیان به پادشاهی پانصد ساله کاسی ها در سرزمین بابل 

پایان دادند. 
پیشرفت  بسیار  آبیاری  فن  و  کشاورزی  ایالمیان  زمان  در 
دوره  این  در  نیز  بازرگانی  و  فلز  ذوب  سفال سازی،  کرد. 
رونق داشت. مهرهای باقیمانده از ایالم، اطالعاتی از زندگی 
مردم این سرزمین به ما می دهند. از طرح های این مهرها 
می توانیم به حرفه های مردم آن دوره پی ببریم. در دولت 
ایالم نرخ بهره مشخص و ابزارهای اندازه گیری یکسان بود. 
کاهنان در معامالت شرکت می جستند و اداره سرزمین های 
بود.  قانونی  مالکیت شخصی  بود.  آنان  با  کشاورزی  وسیع 
زبان آن ها ایالمی بود و خط مخصوص خود داشتند. البته 
به سبب همسایگی با بین النهرین از خط اکدی و سومری 

نیز استفاده می کردند. 
این  الهه  بود.  گل  یا  هومبان  ایالمیان  خدای  بزرگترین 
الهه در  شوشیک در مرتبه بعدی قرار داشت. قرار گرفتن 
مقام باالترین مرتبه خدایان، نشان از احترام آن ها به مقام 

اهمیت  نیز  بابلی  به خدایان  ایالمی  ده ها خدای  عالوه بر  آن ها  بود.  زن 
در  آن ها  معروف ترین  که  داشتند  معابدی  خود  برای  خدایان  می دادند. 

هفت تپه و چغازنبیل یافت شده است. 
اصلی  پایتخت  بود. شوش  دور-اونتش  و  ایالمیان شوش  مهم  شهرهای 
ایالمیان بود. گذشته از آثار بسیار ایالمی، ستونی که قانون حمورابی بر 
آن نقش بسته است نیز در شوش کشف شده است. شهر دور-اونتش نیز در 
همسایگی شوش قرار دارد که اکنون آن را به نام چغازنبیل می شناسیم. در 
قرن سیزده پیش از میالد، به فرمان یکی از پادشاهان ایالمی به نام اونتش 
گل این شهر ساخته شده است. زیگورات چغازنبیل در این شهر قرار دارد. 
شهر مذکور هنوز توسط باستان شناسان از زیر خاک بیرون نیامده زیرا در 
 منطقه ای نظامی قرار دارد. بناهای هفت تپه نیز در این مکان قرار دارند. 

ایالمیان را شکست  بابل  از میالد، بخت النصر پادشاه  در قرن ۱۲ پیش 
داد. از این تاریخ تا قرن ۷ پیش از میالد ایالمیان قدرت خود را از دست 
داده بودند. پس از آن که دوباره قدرت خود را به دست آوردند، دخالت های 
دولت آشور موجب بروز اختالف در خاندان شاهی ایالم شد. در سال های 
۶۴۸ تا ۶۴۶ پیش از میالد، آشور بانیپال به ایالم حمله کرد و شوش و 
شهرهای بزرگ دیگر را به شیوه وحشیانه آشوری غارت کرد. هر چند 
که سرزمین های ایالم ضمیمه خاک آشور نشد ولی ایالم برای همیشه 
اهمیت خود را از دست داد. کورش هخامنشی در سال ۵۵۹ پیش از میالد 
به پادشاهیشان رسید و ایالم یکی از بخش های امپراتوری هخامنشی شد. 

شوش نیز به یکی از اقامتگاه های مهم هخامنشی تبدیل شد.

هنر ایالمی
را پشت سر گذاشت  ایالم، در طول حیات خود چند دوره  شاهنشاهی 
و سلسله های مختلفی در سرزمین ایالم بر روی کار آمدند. نمی توان به 
هنر ایالمی همانند هنر دیگر امپراتوری های ایران نگاه کرد، زیرا هم دوره 
زمانی ایالمیان بسیار طوالنی- نزدیک به ۲۰۰۰ سال- است و هم از نظر 
زمانی بسیار دورتر از دوره های مختلف تاریخی ایران هستند. اکثر آثار 
آن ها از بین رفته و مدارک مورد نیاز برای بررسی هنر آن ها محدود است. 
نمونه هایی از هنر ایالمی ها ظرف های سفالین با نقش های ظریف هندسی 
و شکل جانوران، ابزارها و مجسمه های ساخته شده از عاج، مفرغ و گل 
معماری  بناهای  و  ظریف  زیورهای  سنگی،  کارهای  برجسته،  نقوش  با 
باشکوه است. تخیل، در ایجاد طرح های عجیب آثار ایالمی نقش اساسی 
داشته است. این نقوش را می توان در مهرهای هزاره سوم پیش از میالد 
مشاهده کرد. تصویر شیر بالدار با پاهای پرنده، در این دوره به وجود آمد. 
حیوانات افسانه ای با بدن های ترکیبی در مهرهای ایالمی دیده می شوند 
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مانند ترکیب میمون، بز، ماهی، شیر، پرنده های شکاری، عقرب، گاو، سگ 
و انسان. سفال های ساخت ایالم بسیار با کیفیت و دارای طرح های زیبا 
بودند. توازن شکل ها بر روی سفال و قرار گرفتن آن ها در چند حاشیه 
خطوط  و  هندسی  شکل  چند  ترکیب  از  تنها  نقوش  شده است.  رعایت 
جاندار  و  زنده  که  حال  عین  در  سفال ها  نقوش  شده اند.  ساخته  ساده 
به نظر می آیند، سبک خاص طراحی خود را نیز کامال حفظ کرده اند. کار 
با مفرغ را می توان یکی از نقاط قوت هنر ایالمی دانست. مجسمه ملکه 
باستان، توسط هنرمندان  آثار مفرغی دنیای  زیباترین  از  ناپیرآسو یکی 
ایالمی ساخته شده است. ابزار مفرغی مشهور لرستان را می توان بازمانده 
هنر مفرغ کاری ایالمیان دانست. از آثار معماری ایالمی حفاری شده، تنها 
می توان به چغازنبیل و هفت تپه اشاره کرد، سایر بناهای ایالمی از بین 
رفته اند یا هنوز از دل خاک بیرون نیامده اند. ایالمیان برای تزیین بناهای 
خود از آجر مکتوب استفاده می کردند. تقریبا هفتاد درصد از بیش از پنج 
هزار آجری که در زیگورات چغازنبیل به کار رفته متن واحدی دارند. در 
سبز آباد در جنوب بوشهر نیز بنایی ایالمی با آجرهای کتیبه دار کشف 
شده است، همچنین در منطقه ده نو در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق شوش. 
در هفت تپه قدیمی ترین طاق قوس دار ایران ساخته شده که خود یک 

اختراع مهم در زمینه ساختمان سازی بود.

مجسمه برنزی ناپیرآسو همسر اونتاش گال-قرن ۱۳ پ م -مکشوفه از معبد نینهورساگ 
در شوش-موزه لوور دور لباس، نواری پهن و شرابه ای دیده می شود و در جلوی آن شالی 
زر دوزی شده افتاده که باال تنه را پوشانده است و در سر شانه با سنجاقی به شکل نخل 
به پیراهن وصل شده است. در نوشته پشت مجسمه، نام او و نفرین نسبت به کسی که به 

مجسمه سوء نیت داشته باشد وجود دارد.

خط ایالمی
شده است،  شناسایی  محققان  توسط  ایالمی  خط  نوع  سه 

ایالمی مقدم، ایالمی خطی و ایالمی میخی.
خط ایالمی مقدم که در حدود ۲۹۰۰ پیش از میالد به کار 
رفته، متاثر از خط سومری بود. پس از آن که این نوع خط 
در سومر اختراع شد، همسایگان سومر نیز برای خود مشابه 
آن را ساختند و از آن استفاده کردند. آثاری از این خط در 
کاشان، ورامین و جنوب کرمان نیز یافت شده است. خط 
ایالمی مقدم اساسا خطی تصویری بود که در آن هر تصویر 
الواح به دست آمده می توان  معادل یک کلمه بود. بر روی 
جانوران، کوزه ها، گلدان ها و اشیای دیگر را مشاهده کرد. 
این خط احتماال بیش از ۱۵۰ واژه نگار اصلی نداشت و از 
راست به چپ نوشته می شد. در این خط، اعداد نیز تعریف 

شده بودند.

لوح های ایالمی مقدم در مکان های زیر یافت شده اند:
 سی تبلت در تپه ملیان

 بیست و هفت تبلت در تپه یحیی
 بیست و سه تبلت در تپه سیلک

 تعداد زیاد تبلت در تپه سفالین تهران
 یک تبلت در تپه ازبکی

 یک تبلت از شهر سوخته
 یک تبلت در تپه قزیر

جیرفت

پیکرک های ایالمی

گذشته  سده  کاوش های  در  ایالمی  سفالی  پیکره  صدها 
گزارش شده و صدها پیکر دیگر در بازارهای عتیقه خرید و 
فروش شده اند. پیکرک ها از گل تصفیه شده پخته به شکل 
اولیه  دوره  پیکرک های  می شدند.  ساخته  انسان  و  حیوان 
ایالم، افراد مونث برهنه ای هستند که دست را بر سینه گره 
زده اند و در دوره های بعدی دست را بر پستان گذاشته اند. 
کمی  تعداد  دارند.  نمایشی  آویزهای  و  بافته  موهای  آن ها 
هم در نقش زنان لباس پوشیده با بچه ای در بغل هستند. 
برخی هم بربط نواز مذکر برهنه ای هستند که گاهی بچه ای 
را همراه خود دارند. برخی پیکرک ها نیز جفت های برهنه 
دارای  ملبس  زنان  پیکرک های  هستند.  تخت  بر  خوابیده 

 لوح گلی با اعداد و نشانه
ها-ایالم قدیم

 گل نوشته ایالمی مقدم-
تپه یحیی

https://www.iranatlas.info/elimate/melian.htm
https://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/tappe%20yahya/tappe%20yahya.htm
https://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/sialk/sialk.htm
https://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/sofalin/sofalin.htm
https://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/ozbaki/ozbaki.htm
https://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/shahre%20sukhte/shahre%20sukhte.htm
https://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/ghazir/ghazir.htm
https://www.iranatlas.info/regional%20prehistoric/jiroft/jiroft.htm


لباس بلندی هستند که نوک لباس هایشان طرح دار است. هنر پیکرسازی 
در میان مردم به دلیل سادگی و ارزانی رواج داشته است. حالت گذاشتن 
این  قطع  به طور  نمی توان  و  باشد  نیایش  نمود  بر سینه می تواند  دست 
پیکرک ها را الهه دانست بلکه افرادی در حال نیایش هستند. جنبه های 
افسون آمیزی از باورهای مردمی مربوط به پیکرک ها گزارش شده است، 
عمدا  پیکرک های  کشف  شوش،  در  پیکرک   ۲۰۰ گروهی  دفن  مانند 
نقاط مختلف و دفن پیکرک های پراکنده در گورهای  شکسته شده در 

بچه های دوره ایالمی.

جغرافیای سرزمین ایالم

دشت  غربی  جنوب  منطقه  در  میالد  از  پیش  چهارم  هزاره  پایان  در 
بود  همان جا  و  شد  پیدا  مدنی  زندگی  برای  شرایطی  )شوش(،  سوزیانا 
برپا شد.  ایالم  تمدن  یعنی  ایران  نخستین دولت متمدن در فالت   که 

به قدرت رسیدن ایالمیان و تشکیل حکومت ایالمی و پادشاهی اوان در 
سوم  هزاره  در  ایران  سیاسی  رویداد  مهم ترین  خوزستان،  دشت  شمال 
پیش از میالد بود. پادشاهی ایالم در اوج قدرت خود توانسته  بود حتی 
بر بخش های مهمی از بین النهرین چیرگی یابد، اما هیچ وقت محدوده 
قدرت ایالم شامل سراسر سرزمین ایران نمی شد. هرگاه ایالمیان قدرت 
آن ها  می کردند.  بازی  سیاسی  درگیری های  در  مهمی  نقش  داشتند، 
خود  تصرف  به  را  بین النهرین  میالد  از  پیش   ۱۹۰۰ سال  حدود  در 
 درآوردند، اما بیشتر اوقات، زیر نفوذ و خراج گذار اقوام بین النهرین بودند. 

ایالمیان از راه دریایی خلیج فارس و از راه زمینی بلوچستان، با دره سند 
مناطق  به  بودند.  ارتباط  در  سومر  تمدن  با  راه خوزستان  از  و  هند  در 

شرقی ایران واقع در استان کرمان تا بلوچستان در دوره اکدی و سلسله 
ابتدایی بین النهرین ترنس ایالم گفته می شود که در ارتباط با دوره آغاز 
ایالمی بودند. اثر هنری آن ها سنگ هایی است که تراش خورده اند و در 
مرحشی  می توان  احتماال  شده اند.  کشف  وفور  به  شهداد  و  یحیی  تپه 
در  را  شده است  یاد  آن ها  از  زیاد  سومری  متون  در  که  شیماشکی  و 
شرقی  سرزمین های  به  که  ایالم  ترنس  واژه  یافت.  بلوچستان  و  کرمان 
اصلی  خاستگاه  دانست.  یکی  ایالمی  آغاز  واژه  با  نباید  را  شده  اطالق 
با  را  ایالم  سومری ها،  بود.  خوزستان  کوهستانی  مناطق  و  دشت  آن ها 
نشانه ای می نوشتند که به معنی باال است، بنابراین مسکن اولیه ایالمیان 
را در کوه های بختیاری باید جستجو کرد نه در دشت خوزستان. مردم 
بین النهرین به مواد اولیه سرزمین های کوهستانی مانند الوار، سنگ های 
از طریق  نیاز داشتند که آن را  معدنی، ساختمانی، نیمه قیمتی و اسب 

تجارت با ایالمیان یا لشگرکشی به دست می آوردند.

دین ایالمی

از  بود.  ارتباط  در  بین النهرین  مردم  باورهای  با  ایالمیان  دین 
مار  تقدس  و  زن  به  احترام  به  می توان  ایالمی،  دین  خصوصیات 
نقش  میالد  از  پیش  سوم  و  چهارم  هزاره  سفال های  بر  کرد.  اشاره 
بود. دروازه ها  نگهبان  و  بال  دفع  مظهر  مار  می شود.  دیده  بسیار   مار 

راس  در  اما  داشت  مادر خدای خاصی  برای خود  ناحیه ای  هر  ابتدا  در 
ایزدان، یک ایزد بانو قرار داشت. این ایزدبانو، کیریریشه نام داشت و مقر 
اصلی اش در لیان بوشهر بود. شاهان بعدی برای او معابدی در خوزستان 
ساختند. پیکرهای بی شمار ایزد بانوی برهنه یا نیمه برهنه که دست خود 

را بر سینه گذاشته است از مناطق مختلف ایالمی به دست آمده است. 
خدای مذکر، هومبان نام داشت. او در شوش مقام فرمانروای آسمان و شوهر 
 ایزدبانوی آسمان را داشت. از ازدواج آن ها خدایی به نام هوتران زاده شد. 
در نیمه هزاره اول پیش از میالد، اینشوشیناک خدای شهر شوش، هومبان 
و کیریریشه تثلیث استواری را می سازند. در ابتدا به اینشوشیناک، لقب 
پدر ضعیفان و شاه خدایان را داده بودند اما در سده دوازدهم پیش از 
میالد او با نام هایی چون سرور بزرگ، سرور شهر واالی من، نعمت بخش 
معبد بزرگ، حامی و پرستار همه و نهایتا در سده هشتم پیش از میالد 
با لقب پشتیبان خدایان آسمان و زمین خوانده می شود. متن یکسانی که 
بر بسیاری از آجر نوشته های چغازنبیل دیده می شود چنین است: “کاش 
خداوند اینشوشیناک نزدیک شود، کاش عطایای خود را ببخشد، )کلمات 

خود( را بر زبان آورد.”
خدای خورشید ناهونته نام داشت. در کنار او خدای ماه نیز وجود داشت که 
 ما سین، نام اکدی او را می شناسیم. خدای ماه را پدر یتیمان می خواندند.
در یکی از کهن ترین مدارک موجود، یعنی معاهده  میان هیتا پادشاه اوان 
و نارامسین سلطان اکد، که آن را می توان متعلق به حدود ۲۲۲۳ پیش 
از میالد دانست، ما کم و بیش به نام همه  خدایان ایالمی بر می خوریم 
پرستش می شده اند.  آشوربانیپال  به دست  ایالم  پادشاهی  تا سقوط  که 
در این هزار و پانصد سال سلسله مراتب خدایان تنها اندکی تغییر کرده 
بود. خدایان ایالمی نخستین بار در قرن بیست و سوم پیش از میالد قدم 
به گستره  تاریخ گذاشتند. در آن زمان سلسله مراتب خدایان، آن چنان 
برخوردار  کهن  پیشینه ای  از  ایالم  مذهب  می داد  نشان  که  بود  قطعی 
است. در این کتیبه یا لوح گلی، هیتا شاه ایالمی به خط میخی اسامی 
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۳۷ خدای ایالمی را بر روی شش ستون ذکر کرده و آن ها را شاهد پیمان 
دوستی خود با پادشاه اکد نارامسین معرفی می کند. عالوه بر این از آن ها 
 برای سالمتی خود، خانواده و نیز پیشرفت کارهای کشور یاری می طلبد. 

محافظت  ایالمی  معابد  از  افسانه ای  حیوانات  و  گاو  شیر،  تندیس های 
نر  می کردند. آشوربانیپال در گزارش فتح شوش می گوید “من گاوهای 
وحشی را که زینت بخش دروازه های )معبد( بودند بیرون کشیدم.” در 
مهری که در نینوا به دست آمده معبدی ایالمی دیده می شود. در دو سوی 
این معبد سه شاخ عظیم بیرون زده است. این شاخ ها که نشان الوهیت 
بودند در همه معابد وجود داشتند. در سده دوازدهم پیش از میالد، شاه 
شیلهک اینشوشیناک بر خود می بالد که بیست معبد شاخدار را دوباره 
سامان بخشیده است. آشوریان نیز در فتح شوش شاخ های برنزی معبد 

زیگورات شوش را فرو می ریزند.

تدفین ایالمی

دیده  فدیه  به عنوان  سفالی  کوزه  یک  حداقل  ایالمی  گورهای  تمام  در 
می شود. وقتی افراد عادی می مردند، در کف خانه گلی بدون کفن دفن 
می شدند، اما در پای فقیرترین آن ها نیز کوزه سفالی چال می شد. افراد 
بلند پایه در گورهای شخصی، درون تابوت قرار داده می شدند و در کنار 
برای  بعضی موارد حتی مجراهایی  آن ها غذا و آب گذاشته می شد، در 
شاهان  گور  تخریب  از  آشوربانیپال  بود.  تعبیه شده  مقبره  به  آب  ورود 

ادامه دارد ...ایالمی و از بین بردن غذا و آب مردگان سخن گفته است.
https://iranatlas.info/

از متن  از گورهایی در شوش به دست آمده است.  هفت لوح 
اینشوشیناک، مقام داور مردگان را  آن ها می توان فهمید که 
داشت. دو ایزد بانو، روح مرده را به نزد وی می برند و او برای 
مرده حکم صادر می کرد. بنابراین ایالمیان به زندگی پس از 

مرگ اعتقاد داشتند.

مهرهای ایالمی

میالد،  از  پیش  سوم  هزاره  از  باقیمانده  ایالمی  مهرهای 
زندگی مردم سرزمین ایالم را گزارش می کنند. بر این مهرها 
اهلی،  جانوران  گوناگون،  نهرهای  با  شوش  دشت  چشم انداز 
مرغزارها، روستاییان در حال کشاورزی ، چوپانان و دام ها، زنان 
در حال چیدن میوه با دامنه ای بلند تصویر شده اند. همچنین 
کوزه گری،  گروهی،  کشاورزی  شکارچی،  حرفه  تصاویر 
گازری،  باغبانی،  ماهی گیری،  نانوایی،  بافندگی،  حجاری، 
این  در  نیز  کاهنی  و  نویسندگی  بازرگانی،  نجاری،  فلزکاری، 
مهرها دیده می شود. در مهرهای هزاره چهارم پیش از میالد با 
نقش کشاورزی، تنها کج بیل و داس را می توان مشاهده کرد 
ما در مهرهای هزاره سوم پیش از میالد، خیش نیز به تصویر 
نخل  پرورش  و  پشم ریسی  مهرها،  این  بر  شده است.  کشیده 

توسط زنان انجام می شود.



خیلی  ثمرات  و  نتایج  می تواند  ما  کوچک  “کارهای 
بزرگی داشته  باشد.” 

توضیح  یاد  به  ما  از  بسیاری  پروانه ای،  اثر  شنیدن  با 
کالسیکی می افتیم که از دوران کودکی شنیده ایم:

بال زدن یک پروانه در نقطه ای از جهان، می تواند طوفانی 
را در نقطه  دیگری بیافریند!

تمام می شود و گوینده  نقطه  به همین  بحث هم  معموالً 
به سراغ  قانع کننده،  زیبای  مثال  این  از  و شنونده، پس 
این مثال،  این است که  بحث های دیگر می روند. واقعیت 
 )Edward Lorenz( از توضیح اولیه ای که ادوارد لورنز

مطرح کرد، چندان دور نیست.
ادوارد لورنز، ریاضیدان و هواشناس آمریکایی است که او را 
از پیشگامان نظریه آشوب نیز می دانند. جمله ای که ادوارد 

لورنز، در ابتدا به کار برد، این بود که:
باشد،  تو درست  تئوری  اگر  به من گفت،  یک هواشناس 
از  ای  نقطه  در  دریایی  مرغ  یک  زدن  بال  بار  یک  حتی 
برای  را  جهان، ممکن است سرنوشت آب و هوای جهان 
اما  نشده،  نهایی  هنوز  بحث  این  کند.  دگرگون  همیشه 

شواهد فعلی به نفع مرغان دریایی است!

تعریف اثر پروانه ای چیست؟ 
مانند بسیاری از جمله ها و حرف ها، به تدریج کلمات این 
پروانه،  که  کردند  احساس  دیگران،  و  کرد  تغییر  عبارت 

از مرغ دریایی است و با حذف صدر و ذیل جمله، به همان  شاعرانه تر 
چیزی رسیدیم که امروز همه  ما برای اثر پروانه ای مثال می زنیم.

وارد  علمی  اصطالحات  و  پدیده ها  از  بسیاری  مانند  نیز  پروانه ای  اثر 
گفتگوهای روزمره شد و به عنوان واقعیتی بدیهی پذیرفته شد.

برنامه ای  برای شبیه سازی و پیش بینی وضع آب و هوا،  لورنز،  ادوارد 
کند،  اجرا  را  برنامه  این  می خواست  که  زمانی  و  بود  نوشته  نرم افزاری 
متوجه شد که تغییری بسیار کوچک در یکی از ثابت ها، می تواند خروجی 
این  دهد.  تغییر  و  کند  متحول  کاماًل  را  آتی  بینی های  پیش  و  برنامه 
مسئله، نقطه  آغاز توجه او به اثر تغییرات کوچک در سیستم های پیچیده 
بود. برای این که اثر پروانه ای در یک سیستم قابل مشاهده باشد، باید دو 

ویژگی وجود داشته باشد:
۱- سیستم دارای رفتار غیرخطی باشد.۲- وضعیت هر لحظه از سیستم، 

تابعی از وضعیت لحظه ی قبل آن باشد.
ضمنا اثر پروانه ای، صرفا به رویدادهای بزرگ بر اثر تغییرات کوچک تاکید 
ندارد، بلکه به احتمال بروز سرنوشت های متفاوت برای یک سیستم بر 
به  از مثال های مربوط  اشاره دارد. جدای  اولیه  تغییر جزئی شرایط  اثر 
سیستم های پیچیده، با توجه به تجربیات خودمان هم می توانیم تا حدی 

فضای اثر پروانه ای را بهتر درک و لمس کنیم.
مردی در کارخانه ای کار می کرد که رئیسش با او بدرفتاری می کرد. او 
بعد از ماه ها بی احترامی دیدن از رئیس متکبر خود تصمیم به استعفا از 
شغلش گرفت. قبل از این که آن مرد کارخانه را برای همیشه ترک کند، 
درباره این موضوع با سایر کارکنان صحبت کرد و این باعث شد که سه 
نفر دیگر هم تصمیم به استعفا از شغل شان بگیرند. وقتی آن افراد بیکار 
شدند تصمیم گرفتند که تجارت شخصی خودشان را راه بیاندازند. پس 

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

آموز



از گذشت زمان و انجام کوشش های فراوان و کارهای دشوار تجارت آن ها 
تبدیل به یک تجارت بسیار موفق شد تا جایی که شروع به رقابت با همان 
شرکتی کرد که آن ها پیش تر در آن مشغول به کار بودند. زیر فشارهای 

این رقابت شدید شرکت قدیمی اعالم ورشکستگی کرد…

مثال بازار بورس 
در بازار محصوالت و لوازم مورد استفاده در منزل، احتماال تغییر جزیی 
قیمت، نمی تواند چنین اثری خلق کند. اما در بازار بورس، حتی تغییر 
جزیی قیمت سهم، ممکن است موجب بروز اثر پروانه ای شود. چون در 
و  است  پیگیری  و  مشاهده  قابل  بازار  بازیگران  بقیه   رفتار  بورس،  بازار 
معموال رفتار هر لحظه و تصمیم های هر لحظه سرمایه گذاران، از وضعیت 

قبلی و مقایسه  روند ها تاثیر می پذیرد.

مثال توجه به یک عضو از یک تیم 
یا  و  شود  توجه  دیگران  از  بیشتر  اعضا  از  یکی  به  تیم،  یک  در  وقتی 
این که پروژه ای که برای شرکت مهم است به او داده شود، احتماال در 
صورت موفقیت، او برای کار در شرکت انگیزه  بیشتری خواهد داشت و در 
پروژه های بعدی هم، واگذار کردن پروژه به او  به خاطر سابقه   قبلی اش 
ریسک کمتری خواهد داشت. در بلندمدت، احتماال وضعیت این فرد با 
افراد دیگر آن تیم، به شکلی جدی تفاوت خواهد داشت و شاید هرگز 
کسی به خاطر نیاورد که اثر واگذاری نخستین پروژه ها در وضعیت فعلی 

تا چه حد بوده است.

چطور از نظریه اثر پروانه ای در زندگی مان استفاده 
کنیم؟

زندگی  دارید در  زیادی هستند که شما قصد  تغییرات  است که  واضح 
زیرا  دهید  انجام  زمان  یک  در  را  آن ها  نمی توانید  اما  کنید  ایجاد  خود 
باور دارید که توانایی کافی را ندارید. این جا درست زمانی ست که نظریه 
با تمرکز روزانه روی چندین کار  اثر پروانه ای می تواند وارد عمل شود. 

کوچک می توانید با گذر زمان تغییرات بسیار بزرگی را تجربه کنید.
از آن در زندگی خود استفاده کنید سی  یک مثال دیگر که می توانید 
زودتر  دقیقه  فقط سی  روز  هر  اگر  شوید:  بیدار  خواب  از  زودتر  دقیقه 
کردن  ورزش  مثل  جدیدتری  کارهای  می توانید  شوید  بیدار  خواب  از 
داشت،  خواهید  بیش تری  اندام  تناسب  هفته  چند  از  بعد  دهید.  انجام 
افزایش  نیز  نفس تان  به  اعتماد  متعاقبا  و  شده  بهتر  خود  از  تصورتان 
می یابد. افزایش اعتماد به نفس تان نیز روی شغل، سالمتی و روابط تان 

اثر مثبت می گذارد.
همان طور که مشاهده می کنید یک تغییر کوچک نتایج بسیار بزرگی را 
ایجاد کرده است. با وجود همه ی توضیحات و مثال های فوق، دقت داشته 
اثر پروانه ای تعریفی کامالً  علمی و مشخص دارد و آن  باشید که 
وابستگی پاسخ رفتار یک سیستم به تغییرات جزئی در شرایط 

اولیه است.

https://motamem.org
http://negareshenik.ir

یک هواشناس به من گفت، اگر تئوری 
تو درست باشد، حتی یک بار بال زدن 
یک مرغ دریایی در نقطه ای از جهان، 
هوای  و  آب  سرنوشت  است  ممکن 
کند.  دگرگون  همیشه  برای  را  جهان 
این بحث هنوز نهایی نشده، اما شواهد 

فعلی به نفع مرغان دریایی است!

https://motamem.org


ماه خونین یا ماه سرخ یا Blood Moon زمانی رخ می دهد که ماه در 
وضعیت گرفت کامل قرار داشته باشد.

از  اما  نیست،  چندانی  اهمیت  دارای  ستاره شناسی  نظر  از  پدیده  این 
آن جایی که رنگ سفید معمول ماه در این پدیده به قرمز مایل به قهوه ای 

تبدیل می شود، نمای زیبایی را می توان در آسمان مشاهده کرد.

ماه خونین چیست و چه زمانی دیده می شود؟
آخرین ماه خونین در جریان ماه گرفتگی ۱۱ بهمن ماه ۹۶ )۳۱ ژانویه( 
این  داد.  رخ  بوده ،  بی سابقه  گذشته  سال   ۱۵۰ در  که  پدیده ای  طی  و 
ماه گرفتگی در بخش هایی از شمال آمریکا، استرالیا، اقیانوس آرام و قاره 

آسیا مشاهده شد.

چرا ماه خونین می شود؟
نیز  به دور خورشید، ماه  با گردش زمین  همان طور که می دانید همراه 
در مداری به دور زمین می گردد. ماه در حدود هر ۲۷ روز، یک مرتبه 
مدار خود به دور زمین را طی کرده و همچنین در یک چرخه ۲۹.۵ روزه 
این دو چرخه  زمان  میان  تفاوت  فاز های معمول خود عبور می کند.  از 
در  موقعیت ها  این  است.  خورشید  و  ماه  زمین،  نسبی  موقعیت  به دلیل 
حین گردش ماه به دور زمین و در زمان های مختلف در طول سال تغییر 

می کنند.
ماه گرفتگی ها تنها هنگامی رخ  می دهند که قرص کامل ماه در آسمان 
همراه  ماه گرفتگی  با  کامل  ماه  معموال  همچنین  باشد.  مشاهده  قابل 
نیست، چرا که صفحه گردش مداری ماه اندکی با زمین و خورشید تفاوت 
دارد. حال اگر صفحه گردش مداری این سه جرم بر یکدیگر منطبق شود 
و زمین از بین خورشید عبور کند، مانع از رسیدن نور خورشید به ماه 

شده و یک گرفت اتفاق می افتد.
نکند  جلوگیری  ماه  به  خورشید  نور  رسیدن  از  کامل  به طور  زمین  اگر 
تاریک  در بخش  ماه  و  کند(  بلوکه  ناقص  به طور  را  )اصطالحا خورشید 
سایه ای که زمین ایجاد کرده  است قرار بگیرد، می گوییم یک ماه گرفتگی 

جزئی )Partial Lunar Eclipse( رخ داده است.
بخشی  که  دید  خواهید  را  سیاه   سایه ای  شما  پدیده  این  طول  در 
زمین  سایه  روشن تر  بخش  در  ماه  نیز  اوقات  گاهی  می بلعد.  را  ماه  از 
گرفتگی  ماه  پدیده  حالت  این  در  که  می گیرد  قرار  زمین(  )نیم سایه  
نیم سایه ای )Penumbral  Lunar Eclipse( به وقوع می پیوندد. تنها 
مشاهده کنندگان فصلی آسمان قادر به توضیح تفاوت خواهند بود؛ چرا 

که ماه تنها اندکی تیره تر خواهد بود.
مشاهده  امکان  برحسب  جهان  مختلف  مناطق  نمایش دهنده  نقشه 
نقشه  این  در  بهمن(.   ۱۱(  ۲۰۱۸ ژانویه   ۳۱ سرخ آبی  ابر ماه گرفتگی 
تغییرات و محدودیت های آب و هوایی گنجانده نشده است. )اعتبار:  ناسا(

در طول یک گرفت کامل )Total Lunar Eclipse(، اتفاقی جذاب و 
دیدنی رخ می دهد. ماه به طور کامل در سایه زمین قرار می گیرد. هم زمان، 
از  روی صفحه سیاره(  )بر  غروب خورشید  و  نور طلوع  از  اندکی  مقدار 
اتمسفر زمین بازتاب کرده و بر روی سطح ماه می افتد و به این دلیل که 
دیده  قرمز  افزایش می یابد(  نور کشیده می شوند )طول موج شان  امواج 

می شود.
کامل،  )ماه گرفتگی(  هنگام خسوف  که  است  این  بر  مردم  عموم  تصور 
زمین تماما خورشید را بلوکه می کند. اما اگر چنین اتفاقی بیافتد، هیچ 
نوری به ماه نمی رسد و مشاهده آن غیر ممکن خواهد بود. واقعیت این 
است که اتمسفر زمین، امواج با طول موج کوتاه را دریافت می کنند و با 
طول موج بلند منتشر می کنند. آن ها نور زرد رنگ خورشید که طول موج 
کوتاه دارد را جذب و به صورت طول موج بلند قرمز و نارنجی منعکس 

ماه خونین
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می کنند.
انعکاس این نور به صورت قرمز کم رنگی بر روی سایه زمین بر ماه می افتد. 
ترتیب پدیده ماه خونین رخ می دهد و گویی رنگ روغن رقیق  این  به 
قرمز مایل به قهوه ای توسط یک نقاش بر سطح ماه موجود در سایه زمین 

پاشیده شده است.
میزان خونین بودن سطح ماه در این پدیده می تواند به میزان آلودگی، 
پوشش ابرها و گرد و غبار اتسمفر زمین، بستگی داشته باشد. اگر یک 
ماه گرفتگی اندکی پس از فوران یک آتشفان رخ دهد، ذرات موجود در 

اتمسفر رنگ ماه را از حالت معمول تیره تر می کند.
نکته جالب توجه این جاست که با وجود آن که تعداد زیادی سیاره و قمر 
در منظومه شمسی وجود دارد، تنها سیاره خاکی ما این  شانس را دارد تا 
گرفت را بر روی قمر خود تجربه کند. به این دلیل که سایه ایجاد شده 
بزرگ  خود  قمر  کامل  دادن  پوشش  برای  کافی  اندازه  به  زمین  توسط 

است.
ماه با سرعت اندکی حدودا معادل ۴ ثانیه در سال در حال دور شدن از 
زمین است؛ به این معنا که موقعیت آن همیشه ثابت نیست. بر اساس 
گفته های ناسا، ساالنه حدود ۲ تا ۴ گرفت اتفاق می افتد و هر کدام از 

آن ها برای نیمی از کره زمین قابل مشاهده است.

داستان نجات کریستف کلمب از قحطی
پیشینیان به دلیل عدم آگاهی از چرایی ماه خونین )خونین شدن ماه(، 
اما یک کاوشگر به نام کریستوفر کلمب در سال  از آن وحشت داشتند، 

۱۵۰۴ از این پدیده به نفع خودش استفاده کرد.
وبسایت  ستون نویس   )Joe Rao( رائو  جو  آن طورکه 
Space می گوید، هنگامی که کلمب و خدمه  او جایی در 
آن ها  از  ابتدا مردم منطقه  افتادند،  نزدیکی جامائیکا گیر 
نا آرامی  زمان، خدمه دچار  با گذشت  اما  استقبال کردند، 
با  غارت کردند.  و  را کشتند  آن ها  بومیان  برخی  و  شدند 
به  کمک  به  تمایلی  بومیان  که  است  بدیهی  حساب  این 
خدمه برای یافتن غذا نداشتند. کم کم کلمب متوجه شد 

که قحطی نزدیک است.
کریستف کلمب، سالنمای کشاورزی مین )آلماناک( را در 
اختیار داشت، این تقویم او را قادر می ساخت زمان وقوع 
در  با  کند.  پیش بینی  را  بعدی  خونین  ماه  و  ماه گرفتگی 

اختیار داشتن این اطالعات، حربه ای به ذهنش رسید.
این که  از  اهالی جامائیکا گفت که خدای مسیحیان  به  او 
کریستف و خدمه اش غذا به دست نمی آورند، ناراحت است. 
به  را  ماه  عصبانیتش  دادن  نشان  برای  دارد  تصمیم  خدا 
سال نمای  مطابق  اتفاق  این  طبیعتا  درآورد.  خونین  رنگ 
نام  به  کلمب،  فرزندان  از  یکی  گفته  به  داد.  رخ  مین 
فردیناند: »اهالی ترسیده  جامئیکا با فریاد و صداهای بلند 
از هر سو به سمت کشتی ها می دویدند و آن را مملو از غذا و 
آذوقه می کردند. آن ها از فرمانده )کلمب( می خواستند که 

پیش خدای خودش برای آن ها میانجی گری کند.
https://techrato.com/



فیودور میخاییلوویچ داستایووسکی



https://techrato.com/

داستان یک رنج مدام
فرشید عطایی

رمان نویس،   )۱۸۸۱-۱۸۲۱( داستایووسکی  میخاییلوویچ  فیودور 
عمیق  تامالت  که  بود  روسی  کوتاه نویس  داستان  و  روزنامه نگار 
تاثیر بسیار زیادی بر رمان در  روانشناختی اش در زمینه روحیات بشر، 
قرن بیستم داشت. رمان های داستایووسکی دارای عناصر اتوبیوگرافیک 
کار  و  سر  فلسفی  و  اخالقی  مسائل  با  نهایت  در  ولی  هستند  فراوانی 
دارند. او شخصیت هایی با تاثیر متقابل ارائه می کرد که در زمینه آزادی 
انتخاب، سوسیالیسم، الحاد، خیر و شر، خوشبختی و غیره دیدگاه ها و 
داستایووسکی مساله  اصلی  داشتند. وسواس  و متضادی  متفاوت  عقاید 
»خدا« بود؛ شخصیت های داستانی او مدام و بی وقفه و از طریق خطاها و 

تحقیرهای دردناک، در جستجوی خدا بودند.

فیودور داستایووسکی در مسکو به دنیا آمد؛ او دومین پسر یک پزشک بود 
که در بیمارستان مخصوص افراد بی بضاعت کار می کرد؛ بعدها او زمینی 
خریداری کرد و چند رعیت را در آن به کار گماشت. داستایووسکی در 
مرگ  از  بعد  بالفاصله  خواند.  درس  خصوصی  مدرسه  یک  در  و  خانه 
مادرش در سال ۱۸۳۷، او را به سنت پترزبورگ فرستادند؛ او در آن جا 
آندرویچ  میخاییل   ۱۸۳۹ سال  در  شد.  ارتش  مهندسی  دانشکده  وارد 
بر  مبنی  بود  افتاده  راه  بسیاری  شایعات  ولی  مرد،  داستایووسکی  پدر 
کشته اند.  را  او  درگیری  یک  طی  در  میخاییل  خود  رعیت های  این که 
درآمد  با  او  شد.  فارغ التحصیل  نظامی  مهندس  به عنوان  داستایووسکی 
اندکی که از زمین های کشاورزی پدر خود به دست می آورد توانست در 
سال ۱۸۴۴ بازنشسته شود و خود را وقف نویسندگی کند. اولین رمان 
او با عنوان »آدم فقیر« )۱۸۴۶( با تعریف و تمجید منتقدان مواجه شد. 
این رمان درباره مردی بود  بعد هم رمان »دو قلو« )۱۸۴۶( را نوشت؛ 
که یک آدم شبیه به خودش مدام سر راهش قرار می گرفت. این رمان با 

شکست مواجه شد.

از سوسیالیست های آرمان گرا  به گروهی  داستایووسکی در سال ۱۸۴۶ 
رادیکال  نامه  خواندن  حال  در   ۱۸۴۹ آوریل   ۲۳ تاریخ  در  او  پیوست. 
برگزاری  از  بعد  به مرگ محکوم شد.  و  بلینزکی« دستگیر  »ویساریون 
مراسم اعدام دروغی، محکومیتش به گذراندن دوران زندان در سیبری 
تغییر پیدا کرد. داستایووسکی چهار سال را در حالی که غل و زنجیر شده 
بود در یک جان پناه چوبی با انجام اعمال شاقه گذراند. بسیاری از دیگر 
متهمان که به همراه داستایووسکی در آن تبعیدگاه بودند، مرتکب قتل 
شده بودند. داستایووسکی وقتی در سال ۱۸۵۴ آزاد شد به سربازی در 
»سمیپاالتینسک« گمارده شد. او با کسب این تجارب موضوع کارهای 
آینده خود را به دست آورد. قهرمانان مذکر و مؤنث او ارزش های اخالقی 
را منعکس می کردند که برای نویسنده بسیار مهم بودند. شخصیت های 
مزبور همچنین مردان و زنان عمل بودند و افکارشان بر جوانان روسی 
بسیار تاثیرگذار بود. داستایووسکی در طول سال هایی که در سیبری بود 

به یک سلطنت طلب و طرفدار کلیسای ارتدکس روسیه تبدیل شد.
ماموریت مذهبی  با  نویسنده ای  به عنوان  داستایووسکی در سال ۱۸۵۹ 
کدام  هر  در  که  کرد  منتشر  اثر  سه  او  بازگشت.  پیترزبورگ  سنت  به 
شده  استفاده  سیبری  در  زندگی  تجارب  از  مختلفی  طریق  به  آن ها  از 

است: »خانه مردگان« )۶۲-۱۸۶۱( که گزارشی داستانی بود از زندگی در 
زندان،)»The Insulted and Injured«۱۸۶۱ که درباره خودداری 
»یادداشت های  و  است،  ابلهانه  آرمان گرای های  پذیرش  از  نویسنده 
درباره  است  گزارشی  که   )۱۸۶۳( تابستانی«  تاْثیرات  درباره  زمستانی 

سفری که به غرب اروپا داشت.

دوران  از  پس  را   »The Insulted and Injured« داستایووسکی 
برگشت  پیترزبورگ  به  وقتی  کتاب  این  کرد؛  کامل  تبعید  و  حبس 
اسم  به  نام  جویای  و  جوان  نویسنده  یک  کتاب  این  راوی  شد.  چاپ 
»ایوان پترویچ« است. مشخصات این شخصیت نظیر نویسندگی و پایگاه 
بود.  شده  برداشته  داستایووسکی  خود  واقعی  زندگی  از  اجتماعی اش 

قهرمان این رمان از شهرت به فقر تنزل می کند.

شد.  مواجه  منتقدان  سرد  برخورد  با  شد  چاپ  وقتی  کتاب  این 
گفت  و  کرد  دفاع  خود  کتاب  از  سرگشاده  نامه  یک  در  داستایووسکی 
که او خود می داند هرچند رمان یک شکست محسوب می شود ولی در 
آن عناصر شاعرانه وجود دارد و تصویر واقعی و حتی هنرمندانه ای از دو 

شخصیت مهم داستان ارائه شده است.

داستایووسکی در سال ۱۸۵۷ با بیوه زن ۲۹ ساله ای به نام »ماریا ایسائف« 
ازدواج کرد. او دو سال بعد از ارتش استعفا داد. او در بین سال های ۱۸۶۱ 
دلیل چاپ  به  بعدها  مجله  این  بود.  »زمان«  ماهنامه  و ۱۸۶۳ سردبیر 
سال  در  داستایووسکی  شد.  توقیف  لهستانی ها  شورش  درباره  مقاله ای 
۱۸۶۲ برای اولین بار به سفر خارج از کشور رفت، به کشورهای فرانسه و 
انگلستان. او در سال های ۱۸۶۳ و ۱۸۶۵ بار دیگر به سفر اروپا رفت. در 
این هنگام همسر و برادرش مردند، و خودش نیز با حالتی وسواس گونه 
به کرات دچار حمالت  و  بود  آورده  باال  بدهکاری  و  بازی می کرد  قمار 

صرع می شد.

»یادداشت های زیرزمینی« )۱۸۶۴( که تامالت روانشناختی یک غریبه 
است، در پی ناآرامی های دهه ۱۸۶۰ نوشته شد. این کتاب نقطه عطفی 
در پیشرفت هنری داستایووسکی بود. یاداشت های زیرزمینی با اعترافی 
مردی  من  بیمارم...  مردی  »من  می شود:  داستان شروع  راوی  از سوی 
کینه توزم. من مردی بسیار بدعنق ام. به گمانم دچار بیماری کبد شده 
باشم.« داستان با تک گویی های مرد زیرزمینی ادامه می یابد؛ او درونیات 
خود را برای خواننده خیالی خود برمال می کند. همکالسی های سابقش 
او را به شدت تحقیر می کنند و او از این بابت بسیار آزرده می شود. او در 
طی صحبتی که با یک زن بدکاره دارد به او می گوید: »تو این جا چه کار 
داری؟ برده چه هستی؟ تو روحت را داری می فروشی. تو مالک روحت 

نیستی. مالک تنت هم نیستی.« 

بعد از این کتاب، »جنایت و مکافات« )۱۸۶۶( را منتشر کرد که درباره 
را   )۱۸۶۸-۶۹( »ابله«  رمان  هم  بعد  بود؛  فرد  یک  رستگاری  و  سقوط 
منتشر کرد که درباره شخصیت مسیح گونه ای به نام »پرنسس میشکین« 
نشان  را  شوروی  معنوی  سقوط  شخصیت  این  طریق  از  نویسنده  بود؛ 
درباره  که  کرد  منتشر  را   )۱۸۷۲( زده«  »جن  رمان  سپس  می داد؛ 

نیهیلیسم فلسفی بود.



رمان »جنایت و مکافات« به صورت داستان دنباله دار در نشریه ای به نام 
»روسکی وستنیک« )پیام آور روسی( از ژانویه تا دسامبر ۱۸۶۶ منتشر شد 
و سال بعد به شکل کتاب در آمد. این رمان از یک سو به ژانر داستان های 
عالقه مند  گناهکار  و  مجرم  به  داستایووسکی  ولی  دارد  تعلق  پلیسی 
است. زمان و مکان وقوع ماجرای رمان مزبور در سنت پترزبورگ واقع 
است. »راسکولنیکف« یک دانشجوی جوان و خشمگینی به نام »راسکول 
نیکف« یک گروبردار را که پیرزنی طماع است به همراه ناخواهری کند 
ذهنش می کشد. راسکول نیکف سعی می کند قتل این دو نفر را به بهانه 
نتایج مفید اجتماعی توجیه کند. او می گوید در هر قرنی فقط چند نفر 
نمی دهند  اجازه  این ها  این که  و  برترند  دیگران  از  که  می شوند  متولد 
اخالقیات زمانه محدودشان کند؛ راسکول نیکف خودش را یکی از این 
به  بدکاره  زن  یک  تاثیر  تحت  نیکف  راسکول  ولی  می داند.  برتر  افراد 

می برد  پی  خود  افکار  پوچی 
و  اعتراف  به  قضیه  این  و 
مکافات  می انجامد.  رهایی 
راسکول نیکف بازپرسی به نام 
است  پتروویچ«  »پورفیری 
نیکف  راسکول  جرم  از  که 
نیکف  راسکول  است.  باخبر 
»زویدریگایلف«  وجود  در 
که خودکشی می کند، تصویر 
خود را می بیند. زویدریگایلف 
اینگونه  نیکف  راسکول  پیش 
»می دانی،  می کند:  اعتراف 
با  همیشه  اول  همان  از  من 
حیف  خیلی  می گفتم  خودم 
این را  بخت  خواهرت  که  شد 
یا  دوم  قرن  در  که  نداشت 
سوم عصر ما و به عنوان دختر 
یک  دختر  یا  شاهزاده  یک 
حاکم در آسیای صغیر متولد 
یقینا  او  این صورت  در  شود. 
در زمره کسانی قرار می گرفت 
و  می رسیدند  شهادت  به  که 
باز یقینا وقتی بدنش را با گاز 
لبخند  می سوزاندند  داغ  انبر 
عامدانه کاری  اصاًل  او  می زد؛ 

در  زده  انوه  نیکف  راسکول  بسوزانند.«  داغ  گازانبر  با  را  او  که  می کرد 
انسانی را در وجود  می یابد که وقتی کسی را به قتل می رساند درواقع 

خود کشته است. بر اساس این رمان چندین فیلم ساخته شده است.

اتاق مطالعه داستایوفسکی سن پترزبورگ
داستایووسکی در سال ۱۸۶۷ با تندنویس ۲۲ ساله خود »آنا گریگوریونا 
اسنیتکینا« ازدواج کرد؛ آنا همسری بود که حالت های شیدایی و خشم 
طلبکاران  دست  از  فرار  برای  داستایووسکی  می کرد.  درک  را  شوهرش 
و  ایتالیا  و  آلمان  به  و  ترک کرد  را  روسیه  آنا  به همراه همسرش  خود 
سوئیس رفت و روزگار را اغلب در فقر گذراند. او نسبت به قمار وسواس 

بیمارگونه داشت ولی در روسیه شهرت ادبی اش هر روز بیشتر می شد. 
و  برگشت  روسیه  به  او  شد  روبه رو  موفقیت  با  زده«  »جن  رمان  وقتی 
در شهر »استارایا روسا« خانه ای خرید. داستایووسکی از سال ۱۸۷۳ تا 
ماهنامه ای  سال ۱۸۷۶  در  او  بود.  هفته نامه »شهروند«  ۱۸۷۴ سردبیر 
به نام »خاطرات نویسنده« را تاسیس کرد. او بر اساس نوشته هایی که در 
این ماهنامه منتشر می کرد کتاب »خاطرات نویسنده« را گردآوری کرد.

داستان کوتاهی به نام »دوشیزه« که داستایووسکی در این دوران نوشته 
 Une Femme« الهام فیلمی از روبرت برسون با نام بود بعدها منبع 
از زاویه اول شخص روایت می شود  این داستان که  Douce« شد. در 
شوهری می خواهد علت خودکشی همسر خود را پیدا کند و برای این 
نمی آورم  در  »سر  می کند.  مرور  را  خودشان  زناشویی  زندگی  منظور 
چگونه چنین چیزی رخ داد. بارها و بارها سعی کرده ام آن را برای خودم 
توضیح بدهم و باز هم سعی 
شش  ساعت  از  می کنم. 
برای  آن را  کرده ام  سعی 
باز  ولی  بدهم  توضیح  خودم 
متمرکز  را  افکارم  نمی توانم 
تالش  به خاطر  شاید  کنم. 
که  است  اندازه ام  از  بیش 
می خورم.«  شکست  مدام 
راوی  روایت  از  رفته رفته 
مردی  او  که  می شود  معلوم 
مغرور و ظالم و مستبد است. 
او می گوید: »زنم بدون اجازه 
من حق نداشت جایی برود.« 
و خواننده در می یابد که زن 
این  دست  از  فرار  راه  تنها 
را  مستبد  و  سلطه جو  شوهر 
در خودکشی می دیده است.

داستایووسکی تا زمان انتشار 
کارامازوف«  »برادران  رمان 
نویسندگان  از  یکی  به عنوان 
شناخته  خود  کشور  بزرگ 
بحرانی  دوران  در  او  می شد. 
یک  به عنوان  کشورش 
اصیل  صدایی  و  پیامبر 
آخرین  می شد.  شناخته 
رمان داستایووسکی درواقع نقطه پایانی بود بر وسواسی که او در مورد 
پدرکشی داشت؛ او گفته بود که قتل پدرش تاثیرات عمیقی بر روانش 
گذاشته بود. رمان برادران کارامازوف بر اساس پیرنگ ساده ای نوشته شده؛ 
این رمان درباره قتل پدر خانواده کارامازوف به دست پسر نامشروعش 
»اسمردیاکوف« است. یکی از پسران به نام »دمیتری« دستگیر می شود. 
)ایوان(،  انسان هستند: عقل  از وجود  نماد سه جنبه  این رمان  برادران 
بازنمایی  حد  تا  رمان  این  داستان  )آلشا(.  ایمان  و  )دمیتری(،  احساس 

وضعیت اخالقی و معنوی جامعه معاصر، تعالی داده می شود.
داستایووسکی که تمام عمرش را دچار صرع بود در تاریخ ۹ فوریه ۱۸۸۱ 
وقف  را  خود  عمر  باقی  آنا  همسرش  رفت.  دنیا  از  پترزبورگ  سنت  در 



پاس داشت میراث ادبی او کرد. رمان های داستایووسکی پیش درآمدی بودند بر بسیاری از ایده های نیچه و فروید. خود داستایووکی عمیقاً 
تحت تاثیر افکار متفکرانی چون »الکساندر هرزن« و »ویساریون بلینزکی« قرار داشت. او معتقد بود که آثار سترگ ادبی فقط با وجود 
آزادی است که شکل می گیرند و این که چنین آثاری همیشه با مسایل اجتماعی مرتبطند. او طرفدار جنگ شوروی با ترکیه بود و مانند 
با عنوان »مساله  تا دگرگونی اجتماعی. داستایووسکی در مقاله ای  بر تحول معنوی فرد تاکید می کرد  »الکساندر سولژنیتسین« بیشتر 
یهود« گرایش های ضد یهودی خود را نشان داد. رمان های داستایووسکی به شیوه های مختلفی قرائت شده اند؛ مثاًل بر اساس یکی از تفاسیر 
بیوگرفیک آثار او، گفته می شود که او به عنف به دختر جوانی تجاوز کرده بوده و اینکه او در یکی از داستان های دنباله دار خود به این 
قضیه اشاره کرده است. داستایووسکی هرگز نویسنده بزرگ همعصر خود »لئو تولستوی« را مالقات نکرد. »تورگنف« نویسنده غرب گرا از 

بسیاری جهات با داستایووسکی مخالف بود.
http://avangardsite.ir//
http://forum.motarjemonline.com/       
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باندها از یک و یا چند بلندگوی بزرگ و کوچک تشکیل شده اند. این بلندگوها برای تولید صدای بلند نیاز به سیگنال قوی و تقویت شده 
دارند. سیگنال جذب شده توسط میکروفون در یکی از سه نقطه  زیر باید توسط دستگاه تقویت کننده تقویت شود تا برای پخش از بلندگوها

آماده شود.
۱ - در دستگاه اکو و یا پاور میکسر.

۲ - در یک دستگاه پاور که در مسیر اتصال میکسر و بلندگوها قرار می گیرد.
۳ - داخل خود باند. )باند اکتیو(

دستگاه تقویت کننده فقط در یکی از این سه نقطه باشد کافی است.
Passive باندهای پسیو

باندهایی هستند که صدا قبل از ورود به آن ها باید تقویت شده باشد
مزایا و معایب باندهای پسیو:

- نیازی به منبع تغذیه خارجی مانند برق شهر ندارند.
- هنگام استفاده از آن ها باید حتما یک دستگاه تقویت کننده )اکو، پاور میکسر و یا پاور آمپیلی فایر( نیز داشته باشید.

- هنگام اتصال آن ها به دستگاه پاور، مراقب آمپدانس )اهم( و توان دستگاه تقویت کننده باشید. اگر با یکدیگر هم خوانی نداشته باشند ممکن
است باندها و یا دستگاه پاور آسیب ببینند.

- نسبت به باندهای اکتیو ارزانتر هستند.
- نصب و راه اندازی آن ها ساده و سریع است.

تفاوت باندهای اکتیو، پسیو و مانیتورینگ



Active باندهای اکتیو
باندهای اکتیو خود وظیفه تقویت صدا را به عهده می گیرند.

مزایا و معایب باندهای اکتیو:
-برای به کارگیری باند عالوه بر سیگنال صدا، به یک منبع تغذیه هم نیازدارید. مانند برق شهر.

- باندهای اکتیو معموال خود دارای یک ولوم کم و زیاد کردن صدا هستند. یعنی می توانید بدون تغییر صدای باندهای دیگر، صدای آن باند
را کم و زیاد کنید.

- نیازی به تقویت کننده ندارند و شما می توانید مستقیم به دستگاه میکسر متصلشان کنید.
- قیمت آن ها از باندهای پسیو گرانتر است.

- نیازی نیست نگران توان باندها باشید. فقط مراقب چراغ پیک روی باندها باشید. روشن شدن آن ها یعنی صدای تولید شده بیش از حد
توان تحمل باند است و ممکن است باند آسیب ببیند.

biamp تفکیک بهتر صدا بین ووفر و تیوتر به علت دقت باالتر کراس اوور اکتیو و استفاده از سیستم -
- افزایش محدوده پاسخ فرکانسی، افزایش ماکزیمم spl ، همواری بهتر منحنی پاسخ فرکانسی، اصالح پاسخ فاز بلندگو،

- اصالح تاخیر احتمالی در اثر عقب تر قرار گرفتن تیوتر
به طورکلی نمی توان گفت که باند پسیو بهتر است و یا باند اکتیو. هر کدام ماموریت و خاصیت های خودشان را دارند. این بستگی به نیازهای شما دارد.

Monitoring باندهای مانیتورینگ
هر استودیوی خوب به یک جفت مانیتور استودیو نیاز دارد. این وسایل شبیه بلندگو هستند و صدا را منتقل می کنند، اما این تنها شباهت آن ها است. 

قبل از معرفی کامل این بلندگوها صدای صاف را تعریف می کنیم.

)Flat( صدای صاف
به صدایی که برای بهبود کیفیت، در هیچ فرکانسی تقویت یا تضعیف نشده باشد صدای صاف می گویند.

مانیتور استودیویی چیست و چگونه کار می کند؟
مانیتور استودیو نوعی بلندگو است، اما با بلندگوهای عادی و تجاری تفاوت زیادی در روش تولید صدا دارند. این بلندگوها به طور حرفه ای

شفاف تر  و  غنی تر  صدایی  ایجاد  برای  خانگی  یا  حرفه ای  بلندگوهای  از  بسیاری  شده اند.  طراحی  صاف  فرکانسی  پاسخ  یا  صاف  صدای  ایجاد  برای 
فرکانس های خاصی را تقویت می کنند. مانیتورها صدایی واقعی تولید کرده و همه چیز را همان طور که هست به گوش می رسانند. افرادی که درگیر کار 
ضبط هستند می توانند بدون دیستورشن یا اعوجاج صدا، به کیفیت خام آن گوش دهند و تنظیمات مورد نیاز را انجام دهند. در نتیجه به مانیتور بلندگوی 
مرجع نیز گفته می شود. مانیتورها طوری طراحی می شوند که بتوانند ترک ها و میکس های مستر نشده را پخش کنند، چون می توانند با ولوم های باال و 

جهش های ناگهانی صدا کار کنند.
مانیتورهای استودیویی صدا را در یک جهت خاص و در فاصله کوتاه پخش می کنند. بلندگوهای معمولی درست برعکس عمل می کنند. ممکن است 
شنوندگان از صدای مانیتور لذت نبرند، اما مانیتور ابزاری حیاتی برای میکس موسیقی است. خلوص صدای تولید شده توسط مانیتور به مهندس صدا و 

تهیه کننده اجازه می دهد که از پایه شروع کند و با اضافه کردن الیه های صدا یک آهنگ کامل را بسازند.







نظریه های مد و فشن
چرخه زندگی مد و پوشاک

دارای  که  می شود  تلقی  صورت  به این  نوآوری  یک  از  ادراک 
یک چرخه زندگی می باشد. در این چرخه نوآوری متولد شده، بالغ 
شده و در نهایت می میرد. راجرز در سال ۱۹۸۳ مقاله کالسیکی 
نوشته است که در آن نرخ تغییر را بر می شمارد. این توضیحات 
آن  و  می شود  مخاطبان  یا  بازار  محصول،  مشخصه های  شامل 
نوآوری در آن ها  افراد و جوامعی است که  ویژگی هایی که شامل 

رخ می دهد.

اشباع نوآوری ها

اشباع در واقع گسترش یک نوآوری در سطح و درمیان سیستم های 
یک  طراحی  را  نوآوری   ۱۹۸۳ سال  در  راجرز  می باشد.  جامعه 
افراد، جدید تلقی شود؛ می داند. استایل های  محصول که در بین 
جدید در هر فصل ارائه شده و چگونگی مقبول افتادن نوآوری و 

استقبال از آن به ۵ ویژگی مهم بستگی دارد:

نسبت  نوآوری  یک  به  که  است  درجه ای  میزان  مرتبط  ۱. مزیت 
هزینه،  کاربرد،  نوع  مثل  محدوده هایی  در  قبلی  جایگزین های  به 
پرستیژ اجتماعی و یا ارضا کنندگی نیاز زیبایی شناسی؛ بهتر به نظر 

می رسد.

نُرم ها  با  ۲. سازگاری درجه ای است که این نوآوری تا چه میزان 
بالقوه هم راستاست.  استفاده کنندگان  فعلی  و هنجارهای  ارزش  و 
نوآوری هایی که در آن ها نیاز به یک تغییر در هنجارهای عمومی 
وجود داشته باشد از بخت کمتری برای موفقیت برخوردار هستند.

میزان  چه  تا  که  است  مفهوم  این  دربرگیرنده  ۳.  پیچیدگی 
یادگرفتن و ادراک نوآوری مشکل می باشد. احتمال موفقیت یک 
نوآوری وقتی باال می رود که به راحتی یادگرفته شده و بتوان از آن 

استفاده کرد.

آن چگونه  در  که  است  دیگری  مفهوم  نیز  بودن  ۴. آزمایش پذیر 
با کمترین میزان تعهد بتوان آن نوآوری را آزمایش کرد. در واقع 
به راحتی و با کمترین هزینه و همچنین با کمترین ریسک بتوان از 

محصول جدید استفاده کرد.

۵. یکی از مهمترین عوامل نیز قابل مشاهده بودن و جالب توجه 
بودن نوآوری می باشد که توسط دیگران به چشم آمده و بتوانند در 

https://zhook.ir/%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7/
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مورد آن اظهار نظر کرده و ارتباط برقرار کنند.

نقش افراد

فرآیند انطباق پذیری و جا افتادن مد در نتیجه تصمیم افراد برای 
خرید و پوشیدن لباس های مد روز و جدید می باشد. راجرز در سال 
۱۹۸۳ پیشنهاد می کند که این فرآیند شامل ۵ مرحله اساسی می 

باشد: آگاهی، عالقه، ارزیابی، آزمایش کردن و انطباق.

افراد در ابتدا نسبت به مد جدید آگاهی می یابند و به آن عالقه مند 
می شوند. سپس آن را ارزیابی کرده که آیا مزیت های مرتبطی دارد؟ 
این مزیت ها می توانند گسترهای داشته باشند از این که آیا تکنولوژی 
دوخت و نساجی جدیدی دارد تا این که آیا صرفا هم راستا با مفهوم 
شخصیتی افراد و یا دوستان او که از این محصول استفاده کرده اند 
فرآیند  باشد،   مثبت  نوآوری  از  افراد  ارزیابی  اگر  خیر؟  یا  هست 
ادامه  است؛  انطباق پذیری  و  کردن  آزمایش  که  بعدی  مراحل  به 
و  انطباق پذیری خریداران  الگوی  پژوهش  و  بررسی  یافت.  خواهد 
استفاده کنندگان از مد، معموال توسط یک نمودار منحنی که شکل 
یک زنگ کلیسا را دارد، بیان می شود. چرخه زندگی یک محصول 
که به صورت تصویری نشان داده می شود، معموال نشان دهنده مدت 
زمان، درجه انطباق پذیری و میزان استقبال از کاال می باشد. نمودار 
می باشد.  اشباع،  فرآیند  با  شدن  درگیر  زمان  و  نرخ  نشان دهنده 
محور افقی نمایانگر زمان و محور عمودی نشان دهنده تعداد افراد 
استفاده کننده از محصول می باشد. )اسپرولز و برونز، ۱۹۹۴( این 
پرتره گرافیکی دارای داده ها و اطالعاتی می باشد که برای محاسبه 
و تخمین میزان استقبال از نوآوری استفاده می شوند. برای مثال 
نمودار یک مد که به سرعت مورد قبول واقع شده و به سرعت افول 
داشته، نشان دهنده رشد زود و رکود سریع می باشد. نموداری که 
شناسایی  برای  را  راهی  مسیر هست،  این  در  داده ها  نشان دهنده 
اطالعات  این  می دهد.  ارائه  مد  انطباق پذیری  الگوی  ویژگی های 
کاربردی  و  مفید  بسیار  این صنعت  قدیمی های  و  تازه کارها  برای 
می باشد. این نمودار برای شناسایی انواع گروه خریداران نیز مفید 
از  زمانی  بازه  چه  در  گروه ها  از  کدام  هر  که  صورت  به این  بوده، 
آن را  و  آورده اند  محصول  خرید  به  روی  محصول  زندگی  چرخه 
تبدیل به مد کرده اند. آن مشتری که در ابتدای نمودار محصول 
را خریداری کرده و از آن استفاده کرده، خود یک نوآور یا رهبر 
نظرها بوده است. کسی که در نقطه اوج نمودار محصول را خریده، 
صرفا خریدار جنس انبوه و محبوب بازار بوده و کسی که در انتهای 
نمودار محصول را خریداری کرده، اصطالحا فرد ایزوله نام گذاری 

شده است و به حساب می آیند.

رهبران مد و پیروان آن ها

انتشار ُمد، همگی یک ویژگی مشترک دارند  تئوری های توزیع و 
آن هاست.  دنبال کنندگان  و  مد  رهبران  شناسایی  ویژگی  این  که 

رهبران مد  معموال یک تیپ و استایل خاص را انتخاب 
اشتراک  به  بقیه  با  را  استایل  این  سپس  و  می کنند 
می کنند.  تعامل  باره  این  در  پیروان خود  با  و  گذارده 
خریداران  از  زیادی  تعداد  شامل  مد  دنبال کنندگان 
می شود که یک محصول را قبول کرده و می پوشند که 
قبال آن را دیده اند و درباره آن اظهار نظر کرده اند. یک 
تمایز میان نقش نوآور و رهبر مد وجود دارد. رهبر مد 
الزاما خالق مد نبوده و یا اولین نفری نیست که آن را 
پوشیده باشد یا ازآن استفاده کرده باشد. رهبر مد به 
دنبال تمایز بوده و جسارت متفاوت بودن را با پوشیدن 
جدید  ایده  یک  به عنوان  طراح  توسط  که  لباس  یک 
ارائه شده را دارد. در هنگام انطباق پذیری ظاهر، رهبر 
مد بر جریان توزیع یا انتشار مد تاثیرگذاری به سزایی 
دارد. اما نوآور یا فرد خالق نیز در یک گروه به وسیله 
فراهم کردن ارتباط های تصویری و یا استیل های خاص 
تاثیرگذار می باشد. به صورت تاریخی رهبران در بعضی 
مسیرهای مورد خواست خود تاثیرگذار بوده و رهبران 
ستاره های  ورزشکاران،  شامل:  می توانند  محتمل 
سینمایی، افراد سلطنتی، روسای جمهور و یا مدل های 

فشن و تبلیغاتی باشند.

ویژگی ها و عوامل تاثیرگذاری

تنش ها و عوامل اساسی صنعت مد که در فرهنگ غربی 
وجود دارند: شرایط اجتماعی، جنسیت، موقعیت، بدن 
در  کریک  میباشند.  اجتماعی  هنجارهای  و  قوانین  و 
سال ۱۹۹۴ پیشنهاد میکند که عوامل بالقوه ناپایداری 
مد و فشن میتواند به صورت زیر باشد: جوانی در مقابل 
زن ساالری، زوج  مقابل  در  مردساالری  سن،  کهولت 
بودن در مقابل تجرد، شامل بودن در مقابل شامل نبودن 
و شغل در مقابل تفریح. سیستم های مد و شیک پوشی 
به صورت عمومی معناهای خاصی برای شناخت و بیان 
خود در قالب لباس ها و پوشاک در بر دارند. آن ها در 
را  قوانین  و  تضاد ها  ناپایداری ها،  این  تا  تالش هستند 

کاهش داده و از ابهام ها جلوگیری نمایند.

تغییر اجتماعی و ُمد

تغییر اجتماعی به جانشینی رویدادهایی اطالق می شود 
اجتماعی  فعلی  الگوهای  جایگزین  زمان  طول  در  که 
می شوند. این فرآیند فراگیر بوده و می تواند نقش های 
مردان و زنان، سبک های زندگی، ساختارهای خانوادگی 
و اعمال اجتماعی را دچار دگرگونی کند.  نظریه پردازان 
فشن و مد باور دارند که مد بازتابی از جامعه، اقتصاد، 
مد  همزمان  و  بوده  فرهنگی  تغییرهای  و  سیاست 
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بیان کننده  بازتاب دهنده و هم  نیز می باشد.)لمان، ۲۰۰۰( مد هم  بودن و سمبل روحیه حال حاضر جامعه  بیان کننده پیشرفته و مدرن 
زمان های خاص در تاریخ می باشد.

تنش بین جوانی و پیری در قرن بیستم در صنعت مد اروپا تاثیر گذار بوده. این روند بین تصویرهای ذهنی خریداران مد بین خریداران جوان 
و خریداران کهنسال تر وجود داشته و به خصوص با افزایش تعداد نوزادان بعد از جنگ جهانی دوم بسیار ملموس تر به نظر رسید. مد برای 
جوان ترها به نظر می رسید که بیان کننده زندگی شخصی آن ها باشد. به خصوص که در دهه های پایانی قرن بیستم یک تب هماهنگ سازی 
تیپ ها و استایل ها بین جوانان بسیار باب شد و مورد توجه قرار گرفت. روچ و هیگینز در سال ۱۹۹۵ استدالل می کند که چون لباس های قابل 
مد بودن نیاز به یک آگاهی در تغییر سبک زندگی که یکبار در زندگی هر کسی اتفاق می افتد، دارند؛ بنابراین افرادی که سن بیشتری دارند و 
قبال یکبار این تغییر را انجام داده اند، احتماال انتخاب می کنند که دیگر در این تغییر های کلی در جامعه شرکت نکنند. چگونگی لباس پوشیدن 
برای کار کردن و تفریح کردن در طول گذر زمان تغییر کرده است. یک رویه پایدار در قرن بیستم این بوده که افراد به دنبال افزایش زمان 
فراغت خود بوده و نیاز به ظاهری راحت و مناسب اوقات فراغت و تفریح داشتند. استفاده و پوشیدن لباس های غیر رسمی و راحت در دهه 
۵۰ قرن بیستم افزایش زیادی داشت، زیرا که خانواده ها به اطراف شهر مهاجرت کردند که این تغییر نیازمند بسیاری از فعالیت و ورزش های 
بیرون از خانه بود. همچنین پوشاک برای بینندگان فعالیت های ورزشی نیز یک نیاز به حساب آمد، همانطور که تولید پوشاک تخصصی برای 
شرکت در بسیاری از ورزش ها نیز رو به فزونی گذاشت. این ورزش ها مثل: تنیس، گلف، پیاده روی، دوچرخه سواری، اسکی و سنگ نوردی بودند. 
در دهه۷۰ قرن بیستم میالدی، زنانی که از لباس شلوارهای سرهم استفاده کردند، باعث این شدند که افراد بیشتری ترغیب به استفاده از 
لباس های غیر رسمی بشنود. در دهه ۹۰ میالدی نفوذ لباس های غیر رسمی در روزهای آخر هفته در تمامی محل های کار بسیار ملموس بود. 

ماهیت رسمی یا غیر رسمی لباس ها نشان دهنده میزان اهمیت کار یا تفریح بود، اما باعث ایجاد ابهام و تنش هایی نیز در سطح جامعه بود.

Emma Hill اما هیل

بریتانیایی  انفلوئنسر  هیل  اما 
در  خاصی  مهارت  لندن  ساکن 
قیمت  گران  لباس های  تلفیق 
لباس های  با  و  دارد  متوسط  و 
که  می سازد  تیپ هایی  معمولی 
اصیل  و  قیمت  گران  نظر  به 

می رسند.

Ada Ogun�  آدا اوگانتودو
todu

راهی  دنبال  به  همیشه  اگر 
طبعانه  شوخ  حالت  که  هستید 
دهید  افزایش  را  خود  استایل 
بهتر است آدا اوگانتودو را دنبال 
کنید. او که به تازگی وارد عرصه 
شده است  فشن  نویس  وبالگ 
توجه  مورد  کوتاه  مدت  این  در 
و طرفداران  گرفته  قرار  رسانه ها 

زیادی به دست آورده است.

 Shini Parkشینی پارک

حرف های  همیشه  کره ای ها 
تازه ای در مد و زیبایی داشته اند 
این  از  یکی  هم  پارک  شینی  و 
چهره ها است. او که در سئول به 
دنیا آمده و در ورشو بزرگ شده 
است تمام جهان را گشته و اکنون 

در آمریکا زندگی می کند.

 Aria Di آریا دی باری
Bari

این چهره فرانسوی که رگه های 
دارد  هم  اسپانیایی  و  ایتالیایی 
عالوه بر وبالگ نویسی مد در کار 
طراحی لباس هم وارد شده است 
و ایده های جدید و جذابی برای 
به خصوص  دارد  لباس  ترکیب 
برای کسانی که بودجه محدودی 

برای خرید دارند.





تئاتر کمدی شبکاری نوشته رسول کاهانی به کارگردانی و طراحی صحرا فتحی و تهیه کنندگی محمد قدس در ماه سپتامبر در شهرهای 
ونکوور، مونترال و تورنتو به روی صحنه می رود.

بهنوش بختیاری و  سام درخشانی )به ترتیب حروف الفبا( در نمایش »شبکاری« بازی می کنند.

این نمایش محصول کمپانی دیار است  که با همکاری موسسات پاسیفیک یونایتد پروداکشنز، مرکز فرهنگی فینیکس، رسانه هدهد کانادا 
و آکادمی ِرمی در سه شهر کانادا به روی صحنه میرود.

ایلیا شمس به عنوان مدیر روابط عمومی و تبلیغات )تئاتربازها( با این کمپانی همکاری می کند.

نمایش شبکاری به ترتیب در روزهای 8، 14 و 16 سپتامبر در شهرهای ونکوور، مونترال و تورنتو به روی صحنه می رود.

نمایش کمدی شبکاری در شهرهای کانادا 
به روی صحنه می رود
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معروفشان  کالسیک  آلبوم  شدن  ساله   ۲۰ با  که  است  انگلیسی  موسیقی  گرو ه های  از  یکی  نام  اتک  مسیو 
یعنی Mezzanine قصد دارند با کمک محققان آن را جاوادنه کنند. دانشمندان قصد دارند به سفارش این 

گروه، آلبوم یاد شده را به صورت کد های دی ان ای ذخیره کنند. این آلبوم به شکل دی ای ان قادر است تا میلیون ها 
سال بعد دست نخورده و سالم باقی بماند. 

انستیتو تکنولوژی فدرال زوریخ )ETH Zurich( مسئولیت این کار را بر عهده گرفته و پرفسور »رابرت گرس« سرپرست این انستیتو 
درباره دلیل فعالیت یاد شده گفته است:

»اطالعاتی که روی یک سی دی یا هارد دیسک ذخیره می شوند شامل صفر و یک می شوند اما دی ان ای به صورت دنباله هایی از سی 
بلوک دی ان ای یعنی G ،C ،A و T ذخیره خواهد شد. این روش به ما اجازه می دهد موسیقی را برای هزاران سال به دور از هرگونه 

خرابی آرشیو کنیم.«
تصویر باال به قسمتی از مدل ذخیره شده  آلبوم موسیقی Mezzanine به صورت دی ان ای اختصاص دارد. در این مدل تمامی آلبوم به 
صورت چهارتایی ذخیره شده اند و تیم تحقیقاتی مسئول خاطرنشان نموده که مجبور بوده اند حدود ۵ هزار کره  شیشه ای به قطر  ۱۶۰نانومتر 

بسازند تا بتوانند کل آلبوم را در آن ذخیره کنند.
هر ضرب یک آهنگ به صورت الیه هایی نازک که شامل دی ان ای دیتای صوتی است، ذخیره می شود. تیم یاد شده سعی کرده که ابتدا 
هر فایل موسیقی را به صورت فرمت اوپوس ذخیره کند. سپس فایل یاد شده با کمک یک کمپانی آمریکایی به ۹۲۰ هزار رشته  دی ان ای 

تبدیل شده است تا جاودانه شوند.
گام بعدی این است که این دی ان ای ها داخل ۵۰۰۰ کره  شیشه ای قرار گیرند تا در کنار هم قرار گرفته و شمای کلی آلبوم یاد شده را 
تشکیل دهند. بدین شکل اگر شخصی بعد از مدت ها این محتوا را بیابد پس از تبدیل این دی ان ای ها به فایل صوتی قادر خواهد بود 

آن ها را دوباره بشنود.

http://digiato.com/

دانشمندان قصد دارند یک آلبوم موسیقی 

را درون DNAذخیره کنند!

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B3_(%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D8%B5%D8%AF%D8%A7)
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به تازگی گزارش شده محققان در حال ساخت یک بانک DNA هستند تا با پیشرفت تکنولوژی در آینده بتوانند 
گونه های جانوری منقرض شده را به حیات بازگردانند. این پروژه که ۱.۳ میلیون دالر روی آن سرمایه گذاری شده،  

CryoArks نام داشته و کشتی یخی معنی می دهد.
پژوهشگران خاطر نشان نمودند که می توان از این DNA ها عالوه بر برای بازگرداندن گونه های جانوری، اطالعات مفید ژنتیکی 

 DNA برای گونه های جانوری در معرض خطر نیز تهیه کرد. ضمن این که تحقیقات یاد شده به دانشمندان کمک می کند تا نحوه  تکامل
جانوران را بهتر درک کرده، منشا ء عادتشان را مشخص نموده و بیماری هایی که در برابرشان آسیب پذیرند را شناسایی کنند.

زمانی که یک گونه جانوری منقرض می گردد، اطالعات بسیار زیادی از تاریخچه  تکامل و نحوه  تطبیق پذیری اش با طبیعت از بین می رود. این 
اطالعات می تواند در آینده به کمک محققان بیاید و آن ها می توانند از DNA یخ زده  آن ها استفاده کرده و با بازآفرینی آن ها، امیدی برای 

نسل های آینده به ارمغان آورند.
در واقع محققان سعی کرده اند با تهیه کردن یک کپی از DNA موجودات زنده روی زمین، یک نسخه  پشتیبان از آن ها تهیه کرده تا در 

مواقع مورد نیاز بتوانند سراغش آمده و از آن ها استفاده کنند.
این  واقع  در  می کند.  محیا  را  کرده  موجودات  نایاب ترین    DNA  و سلول ها  بافت ها،  به  محققان  دسترسی   ،CryoArksاین بر  عالوه 
نمونه هایی یخ زده    تنها  و  ندارد  این کشتی حضور  تفاوت که موجودی در  این  با  را دنبال می کند  نوح  مانند کشتی  بانکDNA  قصدی 

از DNA آن ها موجود خواهد بود.
این پروژه از تیرماه امسال آغاز شده و تا به حال ۱.۳ میلیون دالر سرمایه به این پروژه تزریق شده است اما هنوز مشخص نیست که پروسه  

انجام آن به کجا رسیده و نمونه های گرفته شده در کجا کنار یکدیگر جمع شده اند.

www.dailymail.com/
http://digiato.com/

آیا حیوانات منقرض شده دوباره 

روی زمین ظاهر می شوند؟

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5772063/Scientists-building-DNA-bank-used-bring-extinct-animals-life.html
http://digiato.com/article/2018/05/26/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-dna-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D8%AF%D9%87/
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موسیقی در کبک: 
جز یا بلوز

سعید سالیانی

در شماره های قبل مختصری از سبک بلوز آشنا شدیم از 
با برگزاری فستیوال جز در شهر مونترال این  سوی دیگر 
سوال پیش می آید که تفاوت های موسیقی جز و موسیقی 

بلوز در کجاست؟

تحقیقات  نتیجه  شماره  این  در  گرفتم  تصمیم  این رو  از 
مختصر خودم را در مورد تفاوت های این دو سبک یادداشت 

کنم. می توان تفاوت های این دو را این طور شرح داد:

بلوز و جز از یک خانواده حساب می شوند و حتی ریشه های 
مثل  دو  هر  پس  کرد  پیدا  بلوز  در  می توان  هم  را  جز 

بردارهایی هستند که با هم بزرگ شده اند. 
از نظر تعریف کلی، بلوز  یکی از فرم های موسیقی است و 
خود نیز به عنوان یک سبک شناخته می شود در صورتی که 
می شود.  شناخته  موسیقی  از  فرم  یک  به عنوان  تنها  جز 
می کند  پیروی  مشخصی  قانون  و  قاعده  از  بلوز  همچنین 
بدین صورت که سلسله اکوردهایی مشخص با ترتیب و تعداد 
مشخص )همان طور که در شماره های قبل یاد گرفته ایم( 
قرار می گیرد اما جز از تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار 
تاثیر  تحت  همیشه  امروز  تا   ۱۹ قرن  اواخر  از  جز  است. 
عوامل مختلف قرار داشته است. در نتیجه این سبک با مرور 
به عنوان  داده است.  از دست  را  قوانین خود  و  قواعد  زمان 
با  اوایل قرن ۲۰ متفاوت از جز مدرن است.  مثال جز در 
اما  دارند  بسیاری  تفاوت های  یکدیگر  با  و جز  بلوز  این که 

شباهت های بسیاری نیز دارند. 
از  بلوز  همان طور که قبال گفته شد ریشه اصلی موسیقی 
بردگان آمریکایی-آفریقایی است که عموما سوال جواب و 
 blue یا  و    bend با زینت   تکرار است و نت ها معموال 
با فرکانس  note اجرا می شود که از نظر فرکانس اندکی 
اصلی هر نت متفاوت است. در ابتدا بلوز موسیقی سیاهان 
و برده ها بود به همین علت موضوع ترانه ها یا سرعت و ریتم 

موسیقی عموما حزن انگیز و سراسر غم بود که خود بیان گر زندگی سیاه 
برده ها بوده اما با مرور زمان و حضور بیشتر سیاه ها در جامعه و حضور 
   twelve bar bluesمعرفی و   Bessie Smith هم چون  هنرمندانی 
کم کم از حزن و اندوه بلوز کاسته شده و سایر مفاهیم نیز اضافه گردید. 
امروز می توان راک – بلوز و فانک – بلوز را هم که از سبک های ترکیبی 

و زیر شاخه های بلوز هست را شنید. 

موسیقی جز نیز هم زمان با بلوز توسط آمریکایی-آفریقایی معرفی شد با 
این تفاوت که این سبک از موسیقی در آن زمان بسیار متاثر از فرهنگ و 
موسیقی اروپایی بود. در آن دوران جز موسیقی رایج و مردمی محسوب 
می شد و از نشانه های آن بداهه نوازی، blue note و ضد ضرب است.  
از این رو موسیقی جز با مرور زمان همسو با سلیقه جامعه در آن دوران 
منعطف  سبکی  جز  موسیقی  گفت  می توان  و  داده است  جهت  تغییر 
 Orleans Dixieland jazz,،  bebop،  Latin jazz, است که به
ابتدای قرن  بلوز در  البته  و   fusion, acid jazz, funk, hip hop
بیستم جز و بلوز به موسیقی های پر طرفدار در آمریکا تبدیل شد و این 
روند از Mississippi آغاز و کم کم تمام آمریکا را فرا گرفت. شهرهایی 
 Chicago, St. Louis, Kansas City, New York City مانند
را می توان از خواستگاه های این دو سبک موسیقی نام برد. با گسترش 
نوازندگان  و  آهنگسازان  و  خوانندگان  مختلف  شهرهای  در  موسیقی 
آمریکایی – آفریقایی در بین مردم شناخته شدند و به هنرمندانی محبوب 
و مشهور تبدیل شدند در نتیجه برای انتشار بهتر موسیقی خود شروع 

به نوشتن و ثبت آثار که تا دیروز سینه به سینه منتقل می شد گرفتد.
با پیشرفت علم و لوازم برقی و پیدایش رسانه های مختلف مثل رادیو جز و 
بلوز به سایر نقاط نیز مخابره شد و امروزه از محبوب ترین و پرطرفدارترین 
سبک های موسیقی در تمام کره زمین به شمار می آید. اصطالحی برای 
مقایسه این دو وجود دارد که مقایسه این دو را به بدین صورت توصیف 
در  می نوازد  نفر  هزاران  برای  را  اکورد  سه  بلوز  گیتاریست  می کند: 

صورتی که گیتاریست جز هزاران آکورد را برای سه نفر می نوازد.
در جدول زیر مختصری از مقایسه این دو را خواهید دید:



بلوزجز
اواخر قرن ۱۹، آمریکای جنوبیاوایل قرن ۲۰، آمریکای جنوبیمبدا

موسیقی محلی آمریکایی-آفریقاییترکیبی از موسیقی آفریقایی و اروپاییمبدا سبک

سازهای پرکاربرد
 Guitar, Piano, Bass, Saxophone,

 Trumpet, Clarinet, Drum kit,
.Tuba, Double bass

 Guitar, Bass, Piano, Harmonica,
 Double bass, Drums, Saxophone,

 Vocals, Trumpet, Trombone,
sometimes fiddle

زیر مجموعه ها
 Calypso, Funk, Fusion, Jazz

 blues, Latin jazz, Ragtime, Soul,
,Swing

 Bluegrass , Jazz , R&B , Rock
and roll , Rock music

مشاهیر

 Miles Davis, Ornette Coleman,
 Louis Armstrong, John Coltrane,
 Duke Ellington, Dizzy Gillespie,
 John Zorn, Elvin Jones, Charlie
 Parker, Thelonious Monk, Dave
 Brubeck, Herbie Hancock, Frank

 Sinatra, Charles Mingus, Ella
Fitzgerald, Billie Holiday

 B.B. King, Muddy Waters,
 W.C. Handy, John Lee Hooker,
 Mammie Smith, Gus Cannon,

 Ma Rainey, Leadbelly, Big
 Bill Broonzy, T-Bone Walker,

 Mississippi John Hurt, Rev. Gary
 Davis, Tommy Johnson, Sonny
 Boy Williamson, Eric Clapton,

Hwolin’ Wolf

اجزا
بداهه نوازی، ساختار پیچیده، تاکید بر روی 
ضد ضرب، متمرکز بر ترکیب تمام ساز و 

هارمونی

سوال و جواب، سیکل آکورد چرخشی، 
ساختار ساده و نقش پررنگ گیتار یا خواننده 

در تنظیم قطعه

سبکی از موسیقی که بر بداهه نوازی، ریتم سبک
خاص و کار گروهی تاکید دارد

فرم و سبک موسیقی که بر پایه شکل 
اکوردها، نت های زینت و اشعار احساسی قرار 

دارد

محل پیدایش
 New Orleans, then to Chicago

and New YorkMississippi and Texas

Original Dixieland Jass Band Antonio Maggio’s “I Got theاولین اثر ثبت شده
»Blues

http://www.gregtivis.com/
https://www.diffen.com/
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

نینا آسیایی
حامد کاتوزی

آشنایی  حاضر،  جزوه  و  آموزشی  دوره  این  از  هدف 
انرژی  بر  تسلط  و  چی کنگ  پایه  و  اولیه  مفاهیم  با 
سالمت  سطح  ارتقا  برای  انسان  بدن  درون  چی 
است  ضروری  امر  این  تحقق  برای  می باشد.  فردی 
و  بخش ها  شامل  که  سالمتی  اصلی  پارامترهای  که 

الیه های مختلف بدن انسان، شناخته و درک شوند. 
ارگان های داخلی 

تصویر زیر ارگان های اصلی داخل بدن و محل آن ها 
را نشان می دهد. در پزشکی چینی ارگان های بدن به 
۱۲ قسمت تقسیم می شوند که شش عدد از آن ها یین 

و شش عدد دیگر یانگ هستند. ارگان های یین بدن 
عبارتند از قلب، ریه، کلیه، طحال، کبد و پریکاردیوم 

و ارگان های یانگ بدن عبارتند از: معده، روده کوچک، روده بزرگ، 
مثانه، صفرا و گرم کننده سه گانه. در حالت کلی سطح انرژی »چی« 
یین  ارگان های  است،  یانگ  ارگان های  از  پایین تر  یین  ارگان های 
و  هوا  از  آمده  به دست  انرژی  و  می کنند  ذخیره  را  اصلی  جوهره 
یانگ  ارگان های  آن که  حال  می دهند.  قرار  استفاده  مورد  را  غذا 

مسئولیت کنترل هضم و دفع را در بدن بر عهده دارند. 
یا  و  کاهش  و  باشد  نامتعادل  ارگان ها  از  هرکدام  »چی«  وقتی 
یا  و  بیماری  بروز  باعث  باشند  داشته  انرژی  حد  از  بیش  افزایش 
تغییرات  مانند  طبیعی  محیط  تغییرات  درضمن  می شود.  ضعف 

فصول و آب و هوا نیز بر سطح انرژی چی در بدن تاثیر می گذارند. 
همین طور استاندارد انرژی در افراد مختلف متفاوت است و به صورت 
کلی نمی توان گفت کسی یین یا یانگ است. عدم تعادل در هریک 
سنجیده  فرد  آن  خود  انرژی  میزان  به  نسبت  فرد  ارگان های  از 
می شود و حالت سالمت و تعادل آن فرد و احساس خوب آن فرد 

به عنوان نقطه مبدا و مقایسه در نظر گرفته می شود. 
 ادامه دارد ۰۰۰



آموزش تخصصی

در آکادمی رمی توسط برجسته ترین
اساتید ایرانی و غیر ایرانی 

(514) 996 � 1620

پیانو

ویولن

گیتار

کودکان و بزرگساالن
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تاریخ  و  نقاشی  هنر  وام دار  همواره  شک  بدون  تصویرگری، 
پیوند  باید  را  تصویرگری  هرچند  بوده است.  بر  آن  سپری شده 
سوی  از  کودک  ادبیات  و  یک سو  از  گرافیک  و  نقاشی  میان 
تصویرگری  در  شده  به کارگرفته   اصلی  عناصر  اما  دانست  دیگر 
رویکردهای  و  نقاشی  نخست جلوه های  آن،  تصویری  بازنمایی  و 
و  بافت  و  رنگ  )فرم(،  شکل  خط،  همچون:  دیداری  عناصر 
همچون:  تصویری  دیگر  عناصر  و  )کمپوزیسیون(  ترکیب بندی 
پی در پی،  تصویرهای  پی آیند  )پرسپکتیو(،  ژرفانگاری  دید،  زاویه 
بیان داستانی و مانند آن را به یاد می آورد. ویژگی های تصویرگری 
در بیان داستانی و پی آیند تصویرها به دنبال یک دیگر، از رگه هایی 
ساز  جست وجوی  و  برخوردار است  نقاشی  درهنر  ناپیدا  و  پیدا 
نگارگری  هنر  در  هرچند  نقاشی،  از  تصویرگری  جدایی  کار  و 
ایرانی روشن و آشکار است، اما در هنر جهانی نقاشی از چند  و  

و  برخوردار می شود. ساده سازی، خالصه نگاری  چونی کاوشگرانه 
نشانه شناسی های تصویری نیز فرایندی است که حضور گرافیک را 
در تصویرگری در  پی دارد و جستن رگه های تاریخی و نمودهای 
هنری آن، رویکردی است که بدون شک برای هر تصویرگر خالق، 
جست  وجوگر و پیش نگر یک نیاز نخستین به شمار می رود. بررسی 
رویکرد هنری-تاریخی به تصویرگری از گذار بررسی ویژگی های 
داستانی به تصویر و کند و کاو زیبایی شناسانه  آن در تاریخ هنر 
می گذرد. پیامد چنین گذاری بدون شک به پیدایش، نگاه نوگرا، 
علمی، اندیشه ورز و پر جست وجوی تصویرگر خواهد  انجامید و او را 
در رسیدن به نمادهای تصویری زیبا، تازه و دلنشین یاری می کند.
آن را  تفاوت های  و  تصویرگری  و  نقاشی  میان  رابطه  در  پی رفت، 

چنین می توان دسته بندی کرد:
۱. تصویرگری برآمده از هنر نقاشی  است و تصویرگر بدون رویکرد 
به نقاشی و ویژگی های آن، فرآیندی نیمه تمام و ناکافی را دنبال 

کرده است.  



پایه  بر  تصویر ها  فراهم سازی  که  است  متنی  وابسته  به  تصویرگری   .۲
پیرنگ داستانی و یا غیرداستانی آن صورت گرفته، در حالی که نقاشی 
می تواند براساس خیال و تصوری آنی که در ذهن هنرمند شکل  گرفته، 
انجام  شود. بنابراین هم کناری متن و تصویر در کتاب های تصویری )حتی 
پیامدی  متن(  بدون  تصویری  کتاب های  در  شفاهی  متن های  به شکل 

ناگزیر و روش مند است.

۳. پیروی تصویرگر از متن، به همراهی هنرمند با  آن می انجامد و استقالل 
نسبی تصویرگر را در برابر استقالل کامل نقاش قرار می دهد.

۴. در تصویرگری پی آیند تصویرهای چندگانه، که بر  پایه  پیرنگ ماجرایی 
متن انجام می شود، فرآیند ناگزیری است که در نقاشی به چشم نمی خورد.
۵. مخاطب تصویرگری امروز، کودکان و نوجوانان هستند و فراهم سازی 
گذشته     نگارگری  هنر   در  آن چنان که  بزرگساالن،  برای  تصویری  کتاب  
دست  از  را  خود  پیشین  جایگاه  که  است  دیرگاهی  می خورد،  به چشم 

 داده است.
تصویرگری  در  )ایجاز(  خالصه پردازی  و  رسانایی،  سادگی،  اصل   .۶
درک  میزان  و  صورت  می گیرد  مخاطب  ویژگی های  سنی  با  هماهنگ 
باز می گردد، درحالی که هنرمند  توانایی های کودک  به  یاد  شده،  عناصر 
نقاش بازتاب اندیشه های خود را بدون در نظر گرفتن توانایی های  مخاطب      

انجام  می دهد و مفهومی  کلی از مخاطب در  ذهن دارد.
۷. در تصویرگری به کارگیری عناصر تصویری هم چون خط، شکل )فرم( ، 
و  داستانی  پیرنگ  در خدمت  همگی  تکنیک،  به همراه  بافت،  و  رنگ 

درونمایه متن قرار می گیرد و از روشمندی ویژه ای بهره مند است؛ هرچند 
اصل زیبایی شناسی  دیداری در تصویرگری و نقاشی از پایه هایی همسان 

و همراه برخوردار  است.

نگاهی کوتاه  و  گذرا به جایگاه داستان و عناصر دیداری تصویر در تاریخ 
و  ژرف تر  مفهومی  تصویرگری،  نقاشی  و   میان  ارتباط  به  می تواند   هنر 
ماندگارتر ببخشد. آشنایی با چگونگی حضور عناصر دیداری خط، شکل 
)فرم(، رنگ، بافت و نیز بیان تصویری داستان در تاریخ  هنر، سبب آگاهی 
و  روایت  بر حضور  سپری  شده  تاریخی  روند  چند  و  چون  از  تصویرگر 
عناصر دیداری و نیز کارکرد آن ها خواهد  شد، چراکه نگاه به گذشته و 
طرح امروزین این عناصر، مورد توجه بسیاری از تصویرگران کتاب  کودک 
قرار  دارد و به ویژه در شکل گیری عناصر تاریخی و بومی در تصویر، از نقش 
پایداری برخوردار است. گرایش فرشید مثقالی به طرح ویژگی های  نقاشی 
افسانه  و  راهم  در چشم  من  را  تو  کتاب های  در  چاپ سنگی  دوران  در 
آفرینش در ایران، توجه بهرام خائف به ویژگی های طراحی فیگوراتیو در 
مجموعه آثار دینی-تاریخی اش، هم چون: اصحاب کهف، والعادیات، تشنه 
فیروزه  و  صادقی  علی اکبر  زرین کلک،  نورالدین  عالقه مندی های  دیدار، 
چون:  کتاب هایی  در  نگارگری  دوران  ویژگی های  طرح  به  گل محمدی 
زال  و  رودابه )زرین کلک(، پهلوان پهلوانان )صادقی(، و شغالی که در خم 
رنگ افتاد )گل محمدی( به کارگیری ویژگی های نقاشی اروپایی در دوران 
کالسی سیسم در تصویرگری کتابی چون هفاایستوس )بهمن دادخواه(، 
سبک  ویژگی های  بازتاب  به  امروز  تصویرگران  روز افزون  گرایش  نیز  و 
کوبیسم، اکپسرسیونیسم، فوتوریسم و آبسترکتیویسم )انتزاع گرایی( در 
و  هنر  تاریخ  به  بیشتر  توجه  نیاز به  نشان گر  همگی  آثارشان،  مجموعه  
معماری  حتی  و  پیکره سازی،  نقاشی،  هنرهای  در  آن  غنی  ویژگی های 

است. 

جلوه های نخستین
و  دیواره ها  بر  نخستین  انسان  هنری  تالش های  جلوه   نخستین 
سطوح سنگی، ایجاد خط ها و شکل هایی است که ابتدا با دیدن حیوانات و   
پدیده های اطراف کشیده  می شد و سپس به نشانه هایی تبدیل گردید که 
بر باورهای جادویی و فرازمینی او استوار بود. تصویرهایی که دیدار آن ها، 
آیین های دینی  و  از روند شکار  بازگویی داستان های تصویری  از  سرشار 

است.
همان گونه که کودک با نخستین روزهای دسترسی اش به مواد و مداد رنگی، 
به خط خطی کردن و پدید آوردن شکل های ساده   هندسی         می پردازد 
و فرآیند بازی و تفکر خود را با کشیدن ساده ترین شکل ها بیان  می کند، 
ویژگی های  به  کافی  توجه  نبود  از سپری کردن  نیز پس  انسان نخستین 
تکنیک های  و  عناصر  بومی  تصویری،  روایت   آناتومی،  ساخت  و  ساز، 
پیچیده، نشان گر عبور زودگذر تصویرگران امروز از ویژگی های غنی تاریخ 

هنر و دوره های تاریخی آن است.
به  رنگی  گل های  و  چوب سوخته  زغال  با  خود  خط خطی  دوره های 
کشیدن تصویرهای منظم و روایی از انسان ها، گاوهای وحشی، گوزن ها، 
اسب های گریزان و جانوران شکار  شده پرداخته است. یافته های تصویری 
از دیواره های غار السکو در فرانسه و آلتامیرا در اسپانیا نشان گر تسلط 
از  که  است  واقعیت هایی  بازنمایی  در  انسان های گذشته  دیرین  و   ژرف 
قدمت ۱۵-۱۰ هزار ساله برخوردار است. »اکنون شکلی باقی نمانده که 

به  کافی  توجه  نبود 
ساخت و ساز،  ویژگی های 
روایت تصویری،  آناتومی، 
تکنیک های  و  عناصر  بومی 
عبور  نشانگر  پیچیده، 
از  امروز  تصویرگران  زودگذر 
هنر  تاریخ  غنی  ویژگی های  

و دوره های تاریخی آن است.

عناصر  حضور  چگونگی  با  آشنایی 
رنگ،  )فرم(،  شکل  خط،  دیداری 
بافت و نیز بیان تصویری داستان در 
تاریخ  هنر، سبب آگاهی تصویرگر از  
سپری شده  تاریخی  روند  چند وچون 
بر حضور روایت و عناصر دیداری و 

نیز کارکرد آن ها خواهد   شد.



ایجاد این نقش ها بخشی از آیین جادویی بوده که به منظور 
تامین شکاری موفقیت آمیز اجرا می شده است.«

روایت  اصلی  عناصر  به عنوان  )فرم(  شکل  و  خط  کارکرد 
تصویری از رویدادهای روزانه و نیز نمادهای آیینی و تزیینی 
انسان پیشین، از دیواره غارها به سطح سنگ ها، سفالینه ها، 
فلزینه ها و تکه چوب ها راه یافت و بدین گونه امکان گذار آن 
فرم  و  خط  ترتیب  این  به  آمد.  فراهم  پسین  تمدن های  به 
آیینی  روایی،  درونمایه های  با  تصویری  جلوه های  نخستین 
ماندگاری  و  زیبایی شناسی  تزیینی است که رعایت اصول  و 

آن ها چندان موردتوجه انسان نخستین نبوده است.
در  توانمند  حکومت های  تشکیل  با  شهرنشینی،  دوران  آغاز 
تمدن های مصر، بین النهرین و خاور دور و سپس ایران و یونان 
زندگی  ویژگی های  طرح  تمدن ها  این  هنر  در  است.  همراه 
پیشی  درونمایه ها  دیگر  بر  دینی  اندیشه های  و  فرمانروایان 
)تمدن های  بین النهرین  و  مصر  هنر  در  به ویژه  و  می گیرد 

سومر، آشور و اکد( و سپس هنر ایرانی جلوه می کند.
به کارگیری رنگ، که نخست با استفاده از گل های رنگی در 
از  دوران غارنشینی صورت می گرفت، در دوران تمدن مصر 
رنگ  از  استفاده  شد.  برخوردار  زیبایی  جلوه های  و  امکانات 
در نقاشی دیواری شهر هیرا کونپولیس، بیش از ۵۰۰۰ سال 
پیشینه دارد و به دوره  پادشاهی فرعون های مصر بازمی گردد. 
پیکره های  و  آفریقایی،  غزاالن  تغذیه   نقاشی  رنگ آمیزی 
شاهزاده رع حوتپ و همسرش نوفرت نیز از پیشینگی ۴۰۰۰ 
توت عنخ  شده   رنگ  نقاشی  است.  برخوردار  ساله   ۴۵۰۰ تا 
در  شده  کشف  صندوقی  روی  بر  که  شکار  حال  در  آمون 
مقبره  فرعون )در حدود ۱۳۶۰ پیش از میالد( دیده می شود، 

جلوه ای زیبا و بی مانند از نقاشی تمدن مصر است.
از  نیز  برای تزیین پیکره ها در تمدن سومر  از رنگ  استفاده 
پیکره   است.  برخوردار  آن(  از  بیش  شاید  )و  پیشینه  همین 
رنگ آمیزی شده بزنر و درخت نزدیک به ۴۵۰۰ سال پیشینه 
دارد و نشان گر آن است که به کارگیری رنگ در تمدن های 
سومر و مصر به زمانی بیش از پنج یا شش هزار سال پیش 

بازمی گردد.
هنر کرتی )مربوط به جزیره  کرت در جنوب  شرقی اروپا( نیز 
در استفاده از رنگ در نقاشی دیواری از گاو بازی پیشینه ای 

۳۵۰۰ ساله دارد.
تقریبا  برجسته  نقش  و  پیکره سازی  هنر  کرتی،  تمدن  در 
نیز جلوه های  نقاشی  و  از هنرهای دیگر جلوه می کند  بیش 
فلزینه ها  بر زمینه سفالینه ها و  زینت بخشی است که عمدتا 
می کشیدند. در هنر  ایرانی، استفاده از خط و شکل در نقش های 
زیبای جانوری بر »ابزار دوره گردی« به جایگاه ویژه ای دست 
مینوسی  تمدن های سیکالدی،  )در  اژه ای  هنر  در  و  می یابد 
ظرف ها  روی  بر  نیم برجسته  نقش های  در  نیز  میسنی(  و 
یونانی،  تمدن  در  هنر  می انجامد.  افسانه ای  پیکره های  و 

نقاشی در  به شکل  ابتدا  اژه ای،  تمدن  و  ویرانه های هنر  از  بر آورده  سر 
رنگ های سیاه گون و سرخگون بر روی ظرف های سفالی و سنگی پدیدار 
راه  اسطوره ها  و  انسان ها  از شخصیت  پیکره سازی  به  سپس  و  می شود 
می یابد و بعدها، هم چون تمدن باستانی ایران، به نمونه هایی درخشان از 

نیم برجسته  هنر معماری تبدیل می شود. هر چند پیکره های برجسته و 
در تمدن یونانی به شخصیت های انسانی و اسطوره ای تعلق دارد، در هنر 
ایرانی و مصری به جلوه نمایی پیروزی های سرداران و فرمانروایان تبدیل 
می شود. استفاده از رنگ در تمدن باستانی ایران در نقوش چیده شده با 
موزاییک های رنگی )از جمله در آثار به دست آمده از دوران ساسانیان در 
بیشاپور( جلوه می کند در این دوران نگاه هنرمندان در استفاده از شکل 
)فرم( با روندی کم و بیش واقع گرایانه همراه است و این نگاه در تمدن 
هلنی یونان و در هنر پیکره سازی آن به اوج شکوفایی و هنرمندی خود 
هنر  و  )اتروسکی(  اتروریایی  تمدن  پیدایش  آن  از  پس  می یابد.  دست 
دنبال  را  یونانی  هنر  شکوفایی  ایتالیا  شبه جزیره  در  )رومانسک(  رومی 
می کند و با بهره گیری از غنای تجربه های یونانی در هنر، به جلوه های 
از  استفاده  می یابند.  دست  پیکره سازی  و  معماری  نقاشی،  در  ویژه ای 
رنگ در نقاشی دیواری دو رقاص و مقبره شکار و صید ماهی نمونه ای از 

جلوه های نقاشی در هنر اتروریایی است.
یا  برده  نام  تمدن های  در  رنگ  و  شکل  خط،  جلوه های  ترتیب  این  به 
به صورت  یا  و  نگاره هاست  سنگ  بر  نمادین  نگارهای  و  نقش  به صورت 

نمادهای واقع گرایانه در پیکره سازی و نقش های برجسته.
با آغاز دوران مسیحیت و گسترش روزافزون آن، اندک اندک هنر مصری 
و یونانی به دوره های پایانی خود نزدیک می شود )هرچند هنر تاثیرگذار 

تالش های  جلوه   نخستین 
بر  نخستین  انسان  هنری 
سنگی،  سطوح  و  دیواره ها 
شکل هایی  و  خط ها  ایجاد 
است که ابتدا با دیدن حیوانات 
کشیده  اطراف  پدیده های  و 
نشانه هایی  به  سپس  و  می شد 
باورهای  بر  که  گردید  تبدیل 
استوار  او  فرا زمینی  و  جادویی 

بود.



یونانی همواره در هنر اروپایی وجود دارد( و هنر رومی )رومانسک( و با 
بهره وری از هنر یونانی در جنوب شرقی اروپا گسترش می یابد. از سوی 
دیگر با پیدایش دین اسالم، هنر نگارگری با ویژگی های تزیینی در ایران 
راهی جدا از گذشته را دنبال می کند، به گونه ای که دیگر کمتر نشانه ای 
از پیکره سازی، نقش های نیم برجسته و در نتیجه نگاه واقع گرایانه به فرم 
)شکل( در هنر به چشم می خورد. در عوض به دورانی شکوفا در معماری 

اسالمی و نگارگری در نقاشی دست می یابد.
را  خود  راه  گرفته،  وام  یونانی  هنر  از  را  جان مایه اش  که  رومی  هنر 
نخست درگونه های معماری و پیکره سازی و سپس نقاشی با شکوفایی 
و گستردگی ادامه می دهد. هنر نقاشی در تمدن رومی، که با جلوه های 
درخشانی در فرم و رنگ، از جمله در نقاشی دیواری آیین سری نیایش 
در  نخست  بود،  شده  آغاز  مسیحیت  از  پیش  دوره های  در  دیونوسوس 
هنر بیزانسی و در استفاده از موزاییک های رنگی جلوه می کند و سپس 
در هنر دوران گوتیک به اوج شکوفایی در معماری های شکوه مند دست 
از  با جلوه هایی  از فرم و رنگ  این دوران، هر چند استفاده  می یابد. در 
هنر تزیینی همراه است، ولی نگاه واقع گرایانه در پیکره سازی اندک اندک 
به نقاشی نیز راه می یابد و سرانجام نقاشان بزرگی چون: مارتینی، جوتو، 
نیمه تزیینی– فرم های  کاربرد  با  ایک  وان  برادران  و  لمبروک،  برادران 
نیمه واقعی و رنگ آمیزی های درخشان، نقاشی های دوران سده های میانه 
)قرون وسطا( را به کمال می رسانند. درونمایه نقاشی های این دوره تقریبا 
به تمامی در موضوع زندگی مسیح )ع( و داستان های مربوط به او خالصه 

می شود.

مربوط  و  چندگانه  قاب های  در  روایی  تصویرهای  تداوم 
پرده های  در  را  تصویرگری  جلوه های  نخستین  به هم، 
مذبح گان،  محجر  قاب  تزیینی  تابلو  می زند.  رقم  نقاشی 
اثر برادران وان ایک نمونه ای از فراهم سازی تصویر از یک 

موضوع روایی در چند پرده  پی در پی است.
و  کالسیک  دوران  آغاز  با  که  اروپا،  در  رنسانس  دوران 
نقاشی های  در  است،  همراه  گذشته  به  نسبت  نوگرایی 
رافائل،  مازاتچو،  بوتیچلی،  دوناتلو،  بوش،  هیرو نیموس 
میکالنژ، روبنس، پوسن، داوینچی، تی سین، بروگل، دورر، 
با  که  این جلوه گری  و والسکوئز جلوه می کند.  رامبراند، 
در  رنگ  و  شکل  خط،  به کارگیری  در  روزافزون  گرایش 
نقاشی  اندک اندک  است،  همراه  آن  واقع گرایانه   نمادهای 
می رساند.  معماری  و  پیکره سازی  هم تراز  جایگاهی  به  را 
تا پیش از این دوران و در گذشته های دورتر، استفاده از 
فرم نخستین جلوه و نماد هنر نقاشی به شمار می رفت اما 
از این پس، رنگ هم پایه  فرم، در شکل گیری روایت است 
و گاه عنصر اصلی زیبایی شناسی دیداری به شمار می رود.

منبع:
کتاب ماه هنر
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 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

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

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 

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

Channel 294 (HD)

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

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

:زمان پخش

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

 برنامهى تلویزیونى آوا بوسیله شبکه          در سرتاسر
TELEVISION
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

روایتی عجیب از 
ناپدید شدن ۲۰۰۰ 

اسکیمو
گاهی اوقات در دنیای ما اتفاقاتی رخ می دهد که با عقل و 
منطق جور در نمی آید. این اتفاقات همیشه هاله ای از ابهام 
از  برخی  برای  تا کنون  و  به جای می گذارند  ما  را در ذهن 

آن ها هیچ راه حلی ارائه نشده است .
در ادامه برای شما از روستایی متعلق به اسکیموها خواهیم 
گفت که ساکنانش ناگهان ناپدید می شوند و هیچ گاه هیچ 

اثری از آن ها پیدا نمی شود.
و  عجیب  اتفاقات  اکثر  در  و راز،  رمز  پر  واژه  این  سکوت، 
روزی  که  روستایی  می کند .  ایفا  را  اصلی  نقش  غریب 
سرزمین مردمانی از جنس برف بود، حاال با سکوت در هم 

آمیخته، سکوتی که بوی مرگ می دهد.
دیگر هیچ اثری از آن مردمان شاد و سرزنده نیست، قطعا 
اتفاقی وحشتناک رخ داده که ناگهان ۲۰۰۰ نفر جمعیت 
روستایی با هم ناپدید شده اند. کسی نمی داند روستاییان به 
کجا برده شده اند و چه بالیی بر سر آن ها آمده ، اما برخی 
از شاهدان، رخدادهای عجیبی را گزارش داده اند که شاید 

کمی پرده از این راز بردارد.
مرز مرگ در روستای محو شده

در جایی میان مرز آمریکا و کانادا دریاچه ای به نام  “آنجی 
کوینی” Anjikuni وجود دارد.

این دریاچه در منطقه “نوینو وت” Nunavut کانادا واقع 
شده است و یکی از دریاچه هایی است که در اطراف رودخانه 

“کازان” Kazan جریان دارد.
این دریاچه و صخره های آن جایی بود که اسکیموها سکونت 
داشته اند. آن ها هم بر روی زمین های یخ زده اطراف دریاچه 
را  به آن خانه هایی  نزدیک  بلند  بر روی صخره های  و هم 
حاال  که  خانه هایی  می کردند.  زندگی  آن ها  در  و  ساخته 

امروز بی هیچ مردمی سرشار از سکون و مرگ شده اند .

Joe Labelle ”اولین شاهد “جوی لبل
واقعا ترسناک است که اولین شاهد پدیده ای باور نکردنی 
اتفاق  مکانی  در  درست  پدیده  این  اگر  مخصوصا  باشید، 

افتاده  باشد که شما در آن جا کلی خاطره خوب دارید.
 “جوی لبل” Joe Labelle  اولین کسی بود که در نوامبر 
سال ۱۹۳۰ با روستای خالی از سکنه مواجه شد، او یک 
تله گذار برای حیوانات است که مثل همیشه در حال گذر 
با  اما این بار دیگر خبری از آن روستای شاد  از روستا بود 

مردم سرزنده اش نبود.

کمی از زبان خودش بشنوید:

همیشه هنگام عبور از روستا مردمانی شاد و سرزنده را می دیدم 
که به من خوش آمد می گفتند و در حال ماهی گیری بودند، اما این 
بار ناگهان  با سکوتی وهم آور مواجه شدم. برای رفتن به روستا 

کنجکاو شدم تا شاید اثری از مردم در آن بیابم.

تمام خانه ها و روستا را گشتم اما هیچ اثری از مردم نیافتم، ناگهان دودی 
را از دور دیدم که مشخص بود برای آتشی است که تازه خاموش شده، 
بی هیچ معطلی خودم را به آتش رساندم تا شاید اثری از روستاییان بیابم، 
اما چیزی که با آن مواجه شدم تنها یک خورشت سوخته بود که ساعت ها 

روی آتش مانده بود.
روستا  اتفاقی وحشتناک در  شد  متوجه  کوتاهی  مدت  از  پس  جوی 
خالی  روستایی  می شود،  روبه رو  عجیبی  با صحنه های  او  داده است.  رخ 
بود  حالی  در  این  و  بودند  شده  ناپدید  مردمانش  ناگهان  که  سکنه  از 
که همه چیز سرجایش بود ، خانه ها ، حتی غذاهایی بر روی آتش، ابزار و 
وسایل ضروری اسکیموها همگی سر جای شان بودند؛ اما مردم نبودند و 
این مانند عالمت سوالی بزرگ بود که چطور ممکن است مردم از روستا 
بروند در حالی که حتی غذا و اسلحه هایشان که ابزار ضروری آن ها است 

را با خود نبرده باشند.
جوی بی هیچ معطلی خود را به نزدیک ترین اداره تلگراف می رساند تا 

این واقعه را گزارش دهد.

نشانه هایی عجیب در روستای ناپدید شده
اتفاقی  خود  شده اند  ناپدید  هم  با  همگی  ناگهان  روستا  مردم  این که 
افتاده  هم  دیگر  اتفاقات  سری  یک  میان  این  در  اما  است؛  وحشتناک 
در  تحقیق  برای  محققان  هنگامی که  می کند.  ترسناک تر  را  موضوع  که 
روستا دست به کار می شوند با صحنه هایی عجیب روبه رو شده و مسئله ای 

پیچیده برای آن ها نمایان می گردد.
به اسکیموهاست که  نشانه ها ۷ سگ سورتمه سوار متعلق  این  از  یکی 
چند مایل آن طرف تر از روستا در حالی که از گرسنگی تلف شده اند پیدا 
می شوند. این سگ ها در حالی از گرسنگی مرده اند که چندین فروشگاه 
درست در نزدیکی همان جا وجود داشته و همگی هم باز بوده اند. از طرفی 
سگ های سورتمه سوار برای اسکیموها بسیار با ارزش هستند و این که 

آن ها به خاطر نداشتن غذا تلف شوند خیلی عجیب است.
تمام مردگان  به مردگان روستا می شود،  دومین رخ داد عجیب مربوط 
روستا نبش قبر شده و اجساد داخل آن ها هم مانند مردمان روستا ناپدید 

شده بودند.
و سومین اتفاق عجیب هم از زبان برخی شاهدانی که در فاصله های چند 

مایلی خارج از روستا بوده اند، نقل می شود.
آن ها از نوری آبی عجیب صحبت می کنند که بر فراز روستا دیده شده و 

بعد از مدتی هم ناپدید شده است.
این سه اتفاق در این روستا موضوع را پیچیده تر می کند، حاال می خواهیم 
برخی از فرضیاتی که در رابطه با این پدیده مطرح شده برای شما بگوییم.

فرضیه هایی که هیچ گاه ثابت نشد.
بردن هیچ یک  بدون  و  ناگهانی  به صورت  روستا  مردمان  که  آن جایی  از 
که  این  برای  است  خوبی  نشانه  شده اند  ناپدید  خود،  ضروی  وسایل  از 

https://karnaval.ir/tag/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7/
https://karnaval.ir/tag/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7/
https://karnaval.ir/tag/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87/
https://karnaval.ir/tag/%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.karnaval.ir/wild-life/
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موضوع را به مسائل ماورایی نسبت دهیم. زیرا اگر مردم خود رفته باشند 
حتما ابزار ضروری را با خودشان برمی داشتند. اما آن ها نه تنها این کار 
را نکرده اند حتی ذخیره های مواد غذایی آن ها دست نخورده باقی مانده. 
غذا دیگر موضوع مهمی است و هر چه قدر هم که آن ها با عجله روستا را 
ترک شده باشند حتما به غذا نیازمند خواهند شد و می بایستی حتما با 
خود غذا هم برمی داشتند که این کار را هم نکرده بودند. با توجه به این 
به  متعلق  مطرح می شود همگی  روستا  این  برای  که  فرضیاتی  تفاسیر، 

دنیایی ماوراء الطبیعه است که در ادامه با هم آن ها را بررسی می کنیم.
1( حمله بیگانگان

برخی می گویند این اتفاق می تواند با موجودات فضایی در ارتباط باشد، 
که  است  آبی  نور  همین  ارائه شده است  فرضیه  این  که  دالیلی  از  یکی 
فرود  برای  دلیل  نور می تواند خود  این  روستا مشاهده می شود.  فراز  بر 

موجودات فضایی در این روستا باشد.
2( ارواح شیطانی

Labelle ، خود یکی از افرادی است که عقیده دارد اعضای روستا توسط 
ارواح شیطانی اسکیمو دزدیده شده اند.

تمام  سردسته  که  است  خدایی  مردم نام  فرهنگ  در   ،Torngarsuk
ارواح خبیثه است و در آسمان ها زندگی می کند.

این نماد بین مردم اسکیمو اهمیت دارد و آن ها معتقد هستند که این 
نماد می تواند در کالبد حیوانات هم ظاهر گردد به همین دلیل هم آن ها 
تصور می کنند که شاید یکی از سگ های شان در قالب این شیطان تجسم 

شده است و بقیه سگ ها را به کشتن داده است.
3( خون آشام

 اما فرضیه دیگری که وجود دارد این است که شاید خون آشام ها این بال 
را بر سر روستاییان آورده باشند. خون آشام ها نیمه شب به راه می افتند 
و همان طور که از نام آن ها هم پیدا است تشنه به خون هستند؛ اما این 
یکی از ضعیف ترین ایده ها است زیرا هیچ اثری از خون و هیچ اثر دیگری 

در این روستا مشاهده نشده است.
پیچیده تر  را  معما  روستا  این  در  که  تضادهایی 

می کند
تقریبا  گردید،  مشخص  روستا  این  در  شده  انجام  بررسی های  از  پس 
این روستا چندین ماه است که خالی از سکنه گردیده و  ناپدید شدن 
آن ها برای روزهای اخیر نبوده است. اما با وجود این موضوع نشانه هایی 
مانند همان دود آتش تازه خاموش شده که در منطقه مشاهده شده بود، 

تضادهایی را به وجود می آورد.

“آنجی  روستای  ماجرای  از  ناگفته هایی 
Anjikuni ”کوینی

ماجرای این روستا بسیار بحث برانگیز بوده و تاکنون برای اتفاقاتی که 
آن جا رخ داده هیچ دلیل موثقی ارائه نشده است. با این حال در برخی 
مجالت و نشریه ها اطالعاتی عجیب در رابطه با این روستا ارائه شده است.
 طبق گفته هایRCMP  اصال چنین روستایی در این منطقه با آن اندازه 
وجود نداشته است که حاال بخواهد ناپدید شود. البته به نظر می رسد چون 

برای این پدیده دلیلی پیدا نکرده اند این موضوع را رد کرده باشند.

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

آموز

خندیدن و اثرات روان شناختی

گاهی خندیدن آن قدر برای انسان عادی می شود که فراموش می کنیم، چقدر شگفت آور است. آیا تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که 
خنده چقدر می تواند در کنش و واکنش بدن سودمند باشد و آیا می دانید در هنگام خندیدن در بدن چه اتفاقی رخ می دهد...

به  دنبال  و  می کند  دنبال  را  خنده  سایه ای  همانند  انرژی  بیاید.  سطح  به  شما  وجود  درونی  منبع  از  انرژی  می شود  باعث  خنده 
دارید؟ قرار  مدیتیشن  حالت  در  عمیق  به طور  می خندید،  دل  ته  از  و  واقعا  اوقاتی که  کرده اید  توجه  تاکنون  آیا  می شود.  جاری   آن 
در واقع در این لحظات فکر    کردن کاماًل متوقف می شود. اصال غیر ممکن است که در یک زمان هم فکر کرد و هم خندید. خندیدن و فکر کردن 

دقیقا متضاد یکدیگرند. 

هنگامی که  بود.  نخواهد  دل  ته   از  و  واقعی  خنده،  کند،  پیدا  ادامه  فکر کردن  اگر  ولی  می شود  متوقف  فکر کردن  بخندید،  واقعا  اگر 
از  خالصی  راه های  طبیعی ترین  و  ساده ترین  بهترین،  از  یکی  خندیدن  می شود.  ناپدید  فکر  ناگهان  می خندید،  عمیقا  شما 
باشد.  بی ذهنی  و  افکار  توقف  مرحله  به  شدن  وارد  برای  شورانگیز  مقدمه ای  می تواند  خندیدن  است.  ذهن  ناآرامی های   شر 

احتمالی  خستگی  و  دهید  قوس  کش  و   را  بدنتان  به خوبی  چشمانتان  باز کردن  از  قبل  خواب  از  بیدار شدن  از  پس  صبح  روز  هر 
کنید.  خندیدن  به  شروع  بسته  چشمان  با  همان طور  دقیقه  چهار  یا  سه  از  پس  کنید.  بیرون  خود  تن  از  ترتیب  این  به   را 

برای مدت پنج دقیقه فقط بخندید. در ابتدا ممکن است خنده شما واقعی نباشد ولی پس از مدتی صدای این خنده مصنوعی باعث خواهد 
شد تا واقعا بخندید. خود را کامال رها کنید و به این خنده بسپارید. شاید چند روزی طول بکشد تا این حالت به طور واقعی اتفاق بیفتد. این 

مدیتیشن تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت و باعث می شود تا کل روز شما تغییر کند. 

مهارتی به نام “خنده”
این مسئله فکر کرده اید  به  به حال  تا  آیا  انسان عادی می شود که فراموش می کنیم، چقدر شگفت آور است.  برای  گاهی خندیدن آن قدر 
می دهد. رخ  اتفاقی  چه  بدن  در  خندیدن  هنگام  در  می دانید  آیا  و  باشد  سودمند  بدن  واکنش  و  کنش  در  می تواند  چقدر  خنده   که 
دانش روانشناسی، امروزه پی برده است که لبخند در زندگی ما از اهمیت به سزائی برخوردار است. لبخند و خنده هیچ عارضه جانبی مضری ندارد 
 و حتی اگر نتواند به خودی خود بیماری و فشارهای روحی را عالج کند، حداقل می تواند لحظات نگرانی به وجود آمده از بیماری را برطرف سازد.
است. اجتماعی  گردهمائی های  در  یخ شکن  بهترین  سالمت،  تامین  و  بیماری  مسیر  کردن  معکوس  عالوه بر   لبخند 
کنند. آشکار  را  اثباتش  قابل  پزشکی  اثرات  و  خنده  فیزیولوژی  که  داشتند  سعی  دانشمندان  اخیر  سال های   در 

گروهی از این وحشت دارند که اگر زیاد بخندند و یا لبخند به لب داشته باشند، دیگران آن ها را جدی نگیرند در حالی که باید بدانیم امروزه 
مشکل، خنده زیاد نیست، بلکه کمبود خنده است. البته بایستی صادقانه خندید و شخصیت خود را نیز در نظر داشت. خنده آن گاه مؤثر و 
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درمان بخش است که به موقع باشد و به شخصیت دیگران آسیب نرساند. 
خنده های بی مورد و تمسخرآمیز، انسان را غافل می کند و پرده سیاهی 

بر روی عوامل شادی آفرین دیگر می کشد.

       خنده چیست؟

درگیر  را  بدن  سیستم  کل  که  است  برنامه  یک  خنده  واقع  در 
باشد  خنده دار  مطلب  یک  گفتن  اثر  در  خنده  است  ممکن  می کند. 
اثر دیدن  یا ممکن است در  و  ما شروع می شود،  از عصب شنوایی  که 
شود. شروع  چشم هایمان  از  و  بوده  کمیک  و  خنده دار   تصویرهای 

دانستن این نکته می تواند جالب باشد که پیدایش خنده بیش از به وجود 
آمدن زیان و عمیقا با پیدایش ما ارتباط دارد.

 تاثیرات لبخند و خنده
  

لبخند زدن و خندیدن، نشانه داشتن شخصیتی دست و دلباز، اجتماعی 
و خوش قلب است. گرچه ما معموال خندیدن زیاد را با سبکسری یکی 
می دانیم ولی بایستی بدانیم که تغییراتی فراسوی سبکسری در جسم و 
بدن انسان به واسطه خندیدن و لبخند زدن به وجود می آید که تظاهرات 
عینی آن شادمانی است که در این حالت تمام جسم تنظیم می شود و 

ذهن شفاف تر می گردد.

 چهره 

خنده درمان مؤثر و قدرت مندی برای غلبه بر پیری و حفظ زیبایی و 
به کار گرفته می شود؛  شادابی است. در خندیدن تنها یک عضله اصلی 
تعداد  اخم  و  اندوه  و  خشم  چون  حالتی  بروز  برای  صورتی که  در 
تا  می شود  موجب  لبخند  شوند.  کشیده  درهم  باید  عضالت  از  زیادی 
خون  جریان  افزایش  زیرا  برسند،  به نظر  شاداب تر  و  سرزنده تر  افراد 
 موجب قرمز شدن صورت شده و شادی خاصی بر ما مستولی می شود.

چشم ها خنده را دریافت می کنند و اگر شدت خنده زیاد باشد، مجاری 
اشک فعال می شوند. تحقیقات بیانگر این است که اشک چه در اثر شادی 

و چه ناراحتی، عالیم فشار و استرس را کاهش می دهد.

 خارج از دهان
  

به طور طبیعی دهان ما با باز شدن، اجازه خروج صداهای موزون )ها، ها( 
را از هوا می دهد و طبق بررسی هایی که بر روی بزاق بیمارانی که بعد 
از مشاهده یک کلیپ خنده دار انجام داده اند مشخص گردید که سطح 
عوامل مقابله کننده با بیماری ها به نام ایمونوگلوبین ها افزایش می یابد و 
تحقیقات دیگر نشان می دهد که ممکن است عملکرد ایمنی و دفاعی 

بدن را افزایش دهد.

 تأثیر بر روی دستگاه تنفسی

در اثر خنده، دیافراگم، عضله قوی ای که در زیر شش ها قرار دارد، باال و 

پایین می رود و شش ها را پر از هوا می کند و سپس این هوا 
را از آن ها خارج کرده و به سمت سیستم صوتی جهت تولید 
صدا می فرستد. در این تبادالت خون مملو از اکسیژن شده و 
 قلب، خون تمیزتری را دریافت می کند و شاداب تر می شود.

به طور  روانی  فشارهای  از  ناشی  هورمون های  هنگامی که 
دائم به مقدار زیاد ترشح می شوند، سیستم دفاعی بدن قادر 
به همین  و  بود  نخواهد  به طورکامل  خود  وظیفه  انجام  به 
عفونت ها  انواع  برای  زمینه  ایجاد  و  درد  برای  را  راه  دلیل 
مؤثری  سالح  می تواند  شادی  و  خنده  اما  می آورد.  فراهم 
 برای حمله به این سیکل ناسالم ترس و فشار روانی باشد.
به  کمتر  خوش بین  و  مثبت نگر  افراد  که  است  این رو  از 
اختالالت ناشی از فشار روانی مبتال می شوند. به یاد داشته 
و  راحت  را  خود  بیماری های  می توانند  افراد  که  باشید 
کازنیر  نورمن  کنند.  درمان  خنده  با  هزینه ای  هیچ  بدون 
العالج  بودند  معتقد  پزشکان  که  را  خود  بیماری  توانست 
همین  و  کند،  مداوا  خنده دار  فیلم های  دیدن  با  است 
روش  یک  به  عنوان  شیوه  این  از  وی  شد  باعث  مسئله 
درمانی استفاده کند. خنده می تواند تغییرات فیزیولوژیکی 
گسترده ای چون بهبود عملکرد هضم، تنظیم سیستم های 
کند. ایجاد  را  بدن  در  خون  جریان  بهبود  و   داخلی 
و  بیماران  شفای  برای  قدرتمند  وسیله ای  می تواند  خنده 
واکنشی قوی علیه بیماری ها باشد. اغلب اتفاقات و حوادث 
پریشان کننده زندگی را می توان با روحیه بذله گویی به اموری 
قابل تحمل تبدیل کرد. این روحیه که فرد بتواند هنگام خشم، 
لحظه ای  دیگر،  رنج آور  و  عاطفی  موقعیت  هر  یا  عصبانیت 
توقف کند و با خود شوخی کند یا به خود، رفتار و نگرش های 
 خود بخندد یک مهارت است مهارتی که باید آموخته شود.
شوخ طبعی و خوش رویی را می توان ساده ترین راه آفرینش 
آفرینش  با  و  می کند  شاد  را  روح  شوخی،  دانست.  شادی 
لبخند، انسان و محیط را شادابی و خرمی می بخشد. خنده، 
حتی لبخند و حتی خیال خنده شگفتی مطبوعی به روح 
با آرامش اعصاب و سبکی ذهن  انسان می بخشد که غالبا 

همراه است. 
  

بی درمان  درد  هر  بر  خنده   چرا 
دواست؟  

خندیدن نوعی آنتی بیوتیک طبیعی است که همه انسان ها با 
استفاده از آن، می توانند بسیاری از دردهای خود را تخفیف 
انقباض  باعث  که  غیر ارادی  است  واکنشی  خنده  دهند. 
هماهنگ پانزده ماهیچه صورت و سریع  شدن تنفس و جریان 
خون و نتیجتا افزایش ترشح آدرنالین در خون می شود که 
 تاثیر نهایی آن ایجاد احساس لذت و شادابی در فرد است. 

بسیاری  با  مبارزه  و  پیشگیری  داروی  ارزان ترین  خنده 
و  قلب  ضربان  آمدن  پایین  باعث  و  است  بیماری ها  از 
را  شخص  آنجاکه  از  و  می شود  خون  فشار  کاسته شدن 
وادار می کند که نفس عمیق بکشد، موجب می شود میزان 
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 اکسیژن بافت ها افزایش یابد، لذا خنده باعث طوالنی شدن عمر می شود. 
ارتباط  ما  خندیدن  میزان  با  بدن  در  )ایمونوگلوبولین(  هورمون  ترشح 
مستقیم دارد. )ایمونوگلوبولین( به مبارزه دستگاه  ایمنی بدن با باکتری ها 
 و میکروب ها کمک کرده و شخص را برای مقابله با بیماری ها آماده می کند. 

در اثر خندیدن، نوعی ماده شیمیایی خاص سیستم عصبی به نام »آندروفین« 
تولید می شود که در شخص اعتماد به نفس و سرخوشی ایجاد می کند. 
پژوهش های دیگر بر روی خندیدن نشان می دهد که انسان ها به وسیله 
خنده، درد را بیشتر تحمل می کنند به این دلیل که خنده ترشح  اندروفین ها 
 را زیادتر می کند و  اندروفین ها کشنده های طبیعی درد در بدن هستند. 

در واقع )آندروفین( ماده ای مشابه مرفین است که در بدن ساخته می شود، 
 مقدار این ماده در خون، در اثر ورزش و فعالیت های نشاط آور، باال می رود. 
دانشمندان انگلیسی بعد از سال ها تحقیقات به این نتیجه رسیدند که 
یک دقیقه از ته دل خندیدن معادل ۵۴ دقیقه ورزش، انسان را سر حال 

می آورد.
 بنابر آخرین تحقیقات علمی، خندیدن، باعث کاهش بروز انواع بیماری ها 
از جمله بیماری های قلبی می شود. از طرفی خنده با ایجاد تغییراتی در 
راه های تنفسی، باعث می شود هوای بیشتری در بینی ما جریان یافته و به 
 سرد شدن مغز کمک کند و هر چه مغز خنک تر باشد، ما شادتر خواهیم بود. 
کسانی که دچار حمله قلبی شده اند در روز با حداقل ۳۰ دقیقه خندیدن 
 می توانند احتمال حمله قلبی دوم را تا حد قابل توجهی کاهش دهند.
و  شاد  روحیه  وجود  با  نیز  دارند  فشار خون  کسانی که  هم چنین 
نگه دارند.  مطلوب  حد  در  را  خود  فشار خون  می توانند   خندیدن 
اثر  بر  بیماری ها  اعظم  قسمت  که  عقیده  این  حاضر  حال  در 
می کند،  پیشرفت  و  آمده  به وجود  اضطراب ها  و  منفی  احساسات 
گرفته است.   قرار  قبول  مورد  روانپزشکان  و  روانشناسان  اکثر   توسط 
ناهماهنگی هایی  زمان چنان  در طول  روزانه  اضطراب های  و  استرس ها 
شود.  منتهی  روانی  بحران  به  است  ممکن  که  می کند  ایجاد   در جسم 
مقدار  به  دائم  به طور  روانی  فشار  از  ناشی  هورمون های  زمانی که 
کامل  وظیفه  انجام  به  قادر  بدن  دفاعی  سیستم  شود،  تولید  زیاد 
هموار  بیماری ها  و  عفونت ها  انواع  برای  را  راه  همین  و  بود  نخواهد 
داد. خواهد  قرار  شدیدی  فشار  تحت  را  بدن  داخلی  و  اندام های   کرده 
و  روانی  فشارهای  این  با  مقابله  برای  موثری  سالح  می تواند  خندیدن 

استرس های روزمره باشد.  
امروز پهنه دانش بشر به اندازه ای وسعت گرفته است که رشته های خاص 
و متفاوت آن بی شمار شده است و حیطه آن را یک پسوند )اولوژی( از حیطه 

تن شناختی  و  روان شناختی  بررسی  مثال  می کند.  جدا  دیگر  رشته های 
می شود. معرفی  خنده شناسی  مفهوم  به  »ژالتولوژی«  اسم  با   خنده 

پژوهشگران موضوع خنده، یا ژالتولوژیست ها، کوشیده اند که به ماهیت 
چرا  انسان  که  بدهند  علمی  پاسخی  سوال  این  به  و  ببرند  پی  خنده 
می خندد؟ آن ها در پژوهش خود دریافته اند که مغز انسان چگونه یک 
جوک، لطیفه، یا شوخی را می گیرد و خنده چگونه می تواند واقعا به صورت 
بهترین داروها عمل کند. می دانیم که جای دریافت یک موضوع خنده آور، 
 در قسمت قدامی یا جلویی قشر بیرونی و خاکستری رنگ مغز قرار دارد.

می کنند.  پژوهش  خنده  منشا  یا  مبدا  زمینه  در  خنده شناسان  اکنون 
ویلسون  اسلون  دیوید  و  متیو جرویس  نام های  به  آمریکایی  محقق  دو 
اظهار  مقاله ای  در  پیش  ماه  چند  نیویورک،  در  بینگهمتون  دانشگاه  از 
داشتند که در پژوهش خود دریافته اند که منشا خنده در سیر تکاملی 
 انسان به زمانی پیش از آن که انسان از میمون ها جدا شود، بر می گردد.

خنده در میان اولین گروه  های انسان نما، بین چهار تا دو میلیون سال 
امروزی  انسان  قهقهه  یا  هاه هاه  به  آن ها  خنده  البته  پیدا  شد.  پیش 
تلفظ  توانایی  صوتی شان  دستگاه  هنوز  آن ها  چون  نداشت،  شباهتی 
این صداها را پیدا نکرده  بود و بیشتر به واکنش صوتی در برابر قلقلک 
مطالعه  یک  داشت.  امروزی شباهت  شامپانزه های  و  گوریل ها  یا خنده 
تازه حاکی از آن است که ریشه خندیدن احتماال از یک موجود ما قبل 
تاریخ که جد مشترک انسان و میمون های امروزی بود نشات می  گیرد. 
 با تکامل تدریجی انسان، خنده به طورکلی معنای تازه ای به خود گرفت.
در حدود دو میلیون سال پیش در اجداد انسان این توانایی پدید  آمد 
که بتوانند حالت های مختلف بیانی در چهره خود را کنترل کنند و به 
این ترتیب هم بی اختیار و هم با اراده خود بخندند. اما مدت ها گذشت تا 
انسان در مسیر تکامل به مراحلی باالتر از شناخت و آگاهی کاربرد زبان 
بتوانیم  بنابراین، اگر  ارتباط پیدا کرد.  با شوخی و مزاح  رسید و خنده 
خنده را پدیده ای مستقل و جدا از بذله و شوخی و مزاح بگیریم، خنده 
چه ماهیتی دارد؟ جوابی که براساس پژوهش علمی به این سوال می توان 
داد، این است که خنده در روابط اجتماعی افراد از طریق گفت وگو کاربرد 
دارد. یکی از محققین به نام رابرت پروواین از دانشگاه مریلند در بالتیمور 
نسبت  به  عادی  گفت وگوهای  هنگام  در  ما  که  دریافته  است  آمریکا، 
لطیفه که گه گاه پیش می آید. و  با شنیدن جوک  تا   بیشتر می خندیم 

دارد،  ارتباط  و قدرت  با کسب موقعیت  غالبا  توانایی خنداندن دیگران 
به این معنی که اگر بتوانید دیگری را بخندانید، او را به تسلط خود در 
مردها  از  بیشتر  معموال  زن ها  که  است  گفته  پروواین  رابرت  آورده اید. 

http://onlinepsychologist.blogfa.com/
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می خندند، چون مردها هستند که بیشتر به گفتن چیزهای خنده انگیز تمایل دارند. برخی دیگر از محققین گفته اند که خنده مسری است، همان طورکه 
خمیازه یک نفر دیگران را به خمیاره کشیدن وا می دارد. البته ژالتولوژیست ها یا خنده شناسان هنوز در این زمینه پژوهش علمی انجام نداده اند، اما شنیدنی 
است که مسری ترین مورد خنده در سال ۱۹۶۲ در تانزانیا اتفاق  افتاد و آن هنگامی بود که یک دسته دختر دانش آموز به خنده ای طوالنی درآمدند، خنده 

آن ها به افراد دور و بر آن ها سرایت کرد و خنده ای که از این جا شروع شده بود، ماه ها ادامه یافت.
دکترمادان کاتاریا، پزشک هندی که بنیان گذار باشگاه خنده و روز خنده در جهان است نخستین بار در سال ۱۹۵۵ پس از خواندن کتاب )کالبدشکافی یک 
بیماری( نوشته کارمن کازینس روزنامه نگارآمریکایی که به تاثیر خنده در درمان یک بیماری صعب العالج اشاره داشت، تصمیم به راه اندازی باشگاه خنده کرد. 
وی که در آن زمان سردبیر نشریه )مای داکتر( بود، سرانجام همراه چهار نفر دیگر در پارک عمومی شهر بمبئی نخستین جمع خنده درمانی را تشکیل داد و شروع 
به خندیدن کرد. شیوه او در ابتدا مورد تمسخر قرار گرفت اما پس از مدتی طرفداران زیادی پیدا کرد. ورود به باشگاهی که کاتاریا پیشنهاد آن  را داده بود برای 
همه آزاد بود و هر کسی می توانست اول صبح نزدیک ۲۰ دقیقه تمرین خنده کند. در ابتدا برای خندیدن یک نفر لطیفه یا داستان های خنده دار تعریف می کرد 
اما پس از مدتی با حذف لطیفه گویی، خندیدن بدون محرک تمرین شد. امروزه در باشگاه های خنده درمانی، افراد با پیوستن به گروه های بزرگ بی دلیل شروع 
 به خندیدن می کنند. پیشروان این گرو ه ها معتقدند خنده مسری است و اعضا ضمن برقرار کردن ارتباط چشمی یکدیگر را به نوعی وادار به خندیدن می کنند.
خون  گردش  به  کمک  به منظور  هم  را  دست زدن  خندیدن،  بر  عالوه  می کرد  برگزار  تورنتو  در  را  خنده درمانی  جلسات  که  الرنس  بعد ها 
هم  خنده ای  آن ها  نام  خواندن  حتما  که  است  خنده هایی  انواع  شامل  خندیدن  مراسم  به طورکلی  افزود.  خنده درمانی  مراسم  به  بدن  در 
خنده  قلب،  ته  از  خنده  سپس  می کنند.  تکرار  بلند  صدای  با  را  هوهو  هاها  هماهنگ  به صورت  اعضا  ابتدا  در  جمله  از  نشاند.  خواهد  شما  لبان  بر 
می کنند. تمرین  هستند  خنده  مختلف  انواع  از  که  را  و...  تدریجی  خنده  شیر،   خنده  شیرقهوه،   خنده  متری،   یک  خنده  احوال پرسی،  و   سالم 
امروزه استرس یکی از عوامل مشترک در اغلب بیماری هاست و از بی خوابی و افسردگی گرفته تا آسم،  بیماری های قلبی و حتی سرطان همگی تابعی از 
استرس و اضطراب به شمار می آیند. پژوهش های علمی زیادی نیز نشان می دهد که خندیدن ضمن کاهش هورمون های استرس در بدن به تقویت دستگاه 
ایمنی کمک می کند. منتقدان این روش بررسی های مختلفی در مورد خنده به اصطالح مصنوعی و مقایسه آن با خنده طبیعی انجام دادند همچنین 
تحقیقات مختلفی در زمینه کیفیت خنده صورت گرفته  است که همگی آن ها نشان می دهد چه به صورت خودجوش بخندید و چه خودتان را به زور وادار 
به خنده کنید بدن مواد شیمیایی یکسانی تولید می کند. دانشمندان معتقدند کودکان روزانه حداقل چهارصد بار می خندند اما در سنین باالتر افراد گاهی 

به سختی یک بار در طول روز می خندند.
                                                                                                                                                                 

   ادامه دارد ۰۰۰
www.migna.ir



رویدادهای هنری مونترال در ماه آگوست Osheaga Music and Arts Festival
 سه نوع موسیقی شگفت انگیز

Osheaga یک تجربه هنری موسیقی بی نظیر در فضای بیرونی 
برگزار   Jean-Drapeau پارک  در  آگوست   ۵ تا   ۳ از  که  است 
دوباره شاهد  و  می باشد  برنامه  این  امسال سومین سال  می شود. 

اجراهای پاپ، هیپ-هاپ، موسیقی مستقل و ... خواهیم بود.   

Montréal Pride

این برنامه در مدت ۱۱ روز از تاریخ ۹ تا ۱۹ آگوست برگزار می شود. 
کنفرانس ها،  ورزشی،  مسابقات  می باشد:  زیر  موارد  شامل  برنامه 
کنسرت های رایگان شبانه در فضای بزرگ بیرونی، یک نمایشگاه 
غذا در خیابان سنت کترین و روز جامعه بزرگ و البته ارائه رژه 

افتخارآمیز ساالنه.
تابستان الکترونیکی

ÎleSoniq
این برنامه در تاریخ های ۱۰ و ۱۱ آگوست برگزار می شود و با یک برنامه 

سومین  برای  برنامه  این  می آورد.  به وجود  بهاری  فضای  متفاوت  کامال 
موسیقی شهری  فستیوال  و  مشهور  خیلی  الکتریکی  رقص  شامل  دوره 
است که ۴۰۰۰۰۰ نفر را به بیرون می آورد. جلوه های ویژه و خاص هنری 

گردش های شما را لبریز از صداهای هیجان انگیز خواهد کرد. 

MUTEK

این برنامه از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آگوست برگزار می شود. بیشتر از ۱۵۰ رویداد 
برنامه ریزی شده است  این دوره فستیوال  برای  ماجراهای چند حسی  و 
که امسال نوزدهمین دوره آن اجرا می گردد. امسال دوباره هنرمندان و 
مبتکران در خط مقدم موسیقی الکتریکی، خالقیت دیجیتالی، تکنولوژی 
اجرا   Quartier des Spectacles بیرونی  فضای  در  زنده  اجرای  و 

خواهند داشت.  

https://www.mtl.org/en/what-to-do/festivals-and-events/osheaga-music-and-arts-festival
https://www.mtl.org/en/what-to-do/festivals-and-events/celebrations-pride-montreal
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/ilesoniq-festival-electro-parc-jean-drapeau
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/mutek-international-festival-electronic-music-and-digital-creativity
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رویدادهای هنری مونترال در ماه آگوست
Festival Mode & Design

این رویداد که  دایر می باشد.  تا ۲۵ آگوست  تاریخ ۲۰  از  این فستیوال 
شهر  مرکز  قلب  در   ،Quartier des Spectacle بیرونی  فضای  در 
مونترال، برگزار می شود، تقریبا شامل ۵۰ نمایش ُمد است که پیش بینی 
داشته  حضور  کننده  بازدید   ۵۵۰۰۰۰ و  کننده  شرکت   ۳۰۰ می شود 
باشند. این فستیوال و رویداد مخصوص، نگاهی به دنیا و طراحی ُمد از 
طریق برنامه هایی مانند نمایش های ُمد، اجراهای زنده خالقانه، نمایش 

فیلم، کنفرانس های بسیار و اجراهای موسیقی دارد.    

رقص در خیابان؟
MEG Montréal Festival

این فستیوال از تاریخ ۳۰ آگوست تا ۲ سپتامبر دایر است. به مدت بیست 
و  اروپا  در  معاصر  موسیقی  اول  صف  در  برنامه  این  که  می باشد  سال 
الکترونیکای در حال ظهور، هیپ-هاپ و  و  دارد  قرار  آمریکای شمالی 
آخر  به  برنامه  این  تاریخ  امسال  دارند.  اجرا  آن  در  مستقل  هنرمندان 

آگوست منتقل شده است.   

https://www.gettyimages.ca/event/osheaga-music-and-arts-festival-658362441
http://montreall.com/fierte-montreal-2015-pride-week-in-montreal/
http://99scenes.com/tag/ilesoniq/
https://www.quebecoriginal.com/en/listing/events/festivals-and-special-events/fashion-design-festival-11650643
https://www.mtl.org/en/festivals-and-events/montreal-fashion-and-design
https://www.mtl.org/en/what-to-do/festivals-and-events/meg-montreal-festival
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که نمی توانیم دوستشان نداشته باشیم )۲(
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش کلیه سازها برای بزرگ

آموز

۷. ویل
اگر کمیک های Saga را تاکنون نخوانده باشید، احتماال 
حدس می زنید که The Will یک قاتل حرفه ای است 
که مخفیانه قهرمانان داستان را تعقیب می کند و درصدد 
اما حقیقت چیز دیگری است.  از بین بردن آن ها است، 
 Lying Cat با کاراکتر ویل، قاتلی حرفه ای است که 
 Lying متحد شده است. می دانم که قرار است بپرسید
Cat کیست و در جوابتان باید بگویم او همان طور که از 
نامش پیداست یک گربه عظیم الجثه است و کاری که این 
دو نفر انجام می دهند، برمال کردن دروغ ها و رسوا کردن 

دروغگویان است.
اما  است،  بی رحم  شدت  به  ویل  قاتل،  یک  به عنوان 
به عنوان عضوی از یک جامعه، او همواره به دنبال حمایت 
و حفاظت از ضعیفان است. او یک ابرقهرمان و در عین 
حال یک جایزه بگیر است و این موجب می شود تا با یک 
زمانی که  از  باشیم.  روبرو  گیرا  و  جذاب  کامال  شخصیت 
به  همواره  او  شد،  کشته  ویل،  معشوقه   ،The Stalk

دنبال انتقام از قاتل وی بوده است.

6. ریدلر
را  مجرمانی  می توانید  سی  دی  کمیک های  دنیای  در 
باهوش ترین  از  قوی تر  بار  هزاران  آن ها  ذهن  که  بیابید 
یکی  به ریدلر هم  ملقب  نیگما،  ادوارد  است.  کارآگاهان 

از این خالفکاران تیزهوش است. او با طراحی معماهای عجیب، سخت 
و گیج کننده سعی دارد تا همواره بتمن را دچار مشکل کند. طرح ها و 
معماهای او بسیار پیچیده اند و احتماال فقط کسی مثل بتمن می تواند 
نکرده  مطالعه  هم  را  کمیک  کتاب های  اگر  حتی  بربیاید.  آن  پس  از 
ریدلر  Batman: Arkham با  بازی   در سری  تاکنون  حتما  باشید، 

و معماهای عجیب او روبه رو شده اید.
 Detective Comics ادوارد نیگما، اولین بار در شماره ۱۴۰ مجموعه
توسط اوتو بایندر معرفی شد. ریدلر به خاطر تغییر چهره های متعددش 
به عنوان یک مجرم شناخته می شد. وی در دوره کوتاهی دست از کارهای 
شرورانه برداشت و تبدیل به یک کارآگاه خصوصی شد، اما طولی نکشید 

که دوباره به دنیای جرم و جنایت بازگشت.

۵. تانوس
مارول  دنیای  کاراکترهای  و هولناک ترین  از خطرناک ترین  یکی  تانوس 
با مشاهده  و  به قدرت دارد  است که عطش سیری ناپذیری در رسیدن 
نام و تصویر او، چیزی جز مرگ و کشتار در ذهن ها نقش نمی بندد. هیچ  

چیزی نمی تواند تانوس را از جنایت های بی رحمانه اش دور کند.
آنتاگونیست  یک  به عنوان  باشد،  داشته  حضور  جایی  هر  تقریبا  تانوس 
سرسخت و قدرتمند تلقی می شود، اما همه این ها باعث نمی شود که ما 
از او متنفر باشیم. او شخصیت استوار و باصالبتی دارد و برای رسیدن 
به اهداف خود به هیچ وجه کم نمی آورد. اگر از طرفداران پر و پا قرص 
تحسین  را  تانوس  قوی  اراده  که  است  بعید  باشید،  مارول  کمیک های 
نکنید. این کاراکتر اولین بار توسط مایک فردریک در سال ۱۹۷۳ و در 

شماره ۵۵ مجموعه Iron Man حضور پیدا کرد.

https://www.zoomg.ir/2017/8/13/185040/15-characters-we-hate-to-love/
http://www.zoomg.ir/topics/the-riddler/
http://www.zoomg.ir/topics/batman-arkham/
http://www.zoomg.ir/topics/batman-arkham/


4. میستیککه نمی توانیم دوستشان نداشته باشیم )۲(
از  یکی  می شود،  شناخته  میستیک  نام  با  بیشتر  که  دارکهولم  ریون 
و  حفظ  برای  تالشی  هیچ  از  که  است  مارول  کمیک های  ضدقهرمانان 
ادامه نسل خود که به جهش یافتگان مشهور هستند، فروگذار نمی کند. 
پیدا  آنتاگونیست حضور  به عنوان  فیلم ها  و  کمیک ها  همه  در  تقریبا  او 

کرده است.
سبب  به  که  است  شروری  کاراکترهای  از  دسته  آن  جزو  میستیک 
و  می آورد  به دست  را  تماشاگران  دل  طرفی  از  داستان،  در  موقعیتش 
بار  است. آخرین  قهرمانان  اساسی پیش روی  مانعی  از طرف دیگر هم 
  X-Men: Days of Futureفیلم های الرنس در  بازی جنیفر  با 
Past و X-Men: Apocalypse بود که کاراکتر میستیک را روی 
پرده نقره ای سینما مشاهده کردیم. بازی به یادماندنی الرنس خود یکی 
از دالیلی است که باعث می شود نتوانیم این شخصیت را دوست نداشته 

باشیم.

3. اوسوالد کابلپوت
تاکنون افراد زیادی نقش پنگوئن را در دنیای دی سی ایفا کرده اند، اما 
هیچ کدام به اندازه ای خوب نبوده اند که شایستگی حضور در این فهرست 
را داشته باشند؛ به جز یک استثنا در سریال گاتهام. اوسوالد کابلپوت، با 
بازی رابین تیلور، یک شیطان واقعی است که هیچ چیزی نمی تواند در 

رسیدن به قدرت مانع او شود.
البته که کارهای او در سریال Gotham گاهی اوقات واقعا تنفر برانگیز 
است، اما نزدیکی او به جیمز گوردون و افزایش لحظه به لحظه قدرتش 
به عنوان شهردار گاتهام، باعث می شود تا با یک اهریمن دوست داشتنی 
برای  است،  مرگبار  دشمنانش  برای  که  اندازه  همان  او  شویم.  روبه رو 
نزدیکانش هم خطرناک است. کابلپوت به قدری جالب و با استایلی خاص 
او  بدون  را  گاتهام  سریال  نمی توان  که  می دهد  انجام  را  شرارت هایش 

تصور کرد.

2. جوکر
جوکر هیچ مانندی در هیچ یک از کمیک ها ندارد. او شاهزاده دلقک جرم 
و جنایت است. یک قاتل روانی که خیلی راحت به ریش بتمن می خندد 
و او را دست می اندازد. یکی از برگ برنده های بزرگ جوکر این است که 
شخصیت او هم در بازی های ویدیویی و هم در سینما به بهترین شکل 
 Batman: بازی  سری  همیل در  شده است. مارک  پیاده سازی  ممکن 
The Dark Knight دو  در فیلم  لجر فقید  و هیث   Arkham
بر  را  تاثیرگذارترین نقش آفرینی های کاراکتر جوکر  از زیباترین و  مورد 

عهده داشته اند.
همه ما می دانیم که طرفداری از شخصی چون جوکر که کشتن صدها 
انسان بی گناه را سرگرم کننده قلمداد می کند، با عقل جور در نمی آید، 
اما باور کنید یا نه اگر عاشقان جوکر بیشتر از طرفداران بتمن نباشند، 
کمتر از آن هم نیستند. دلیل این موضوع نیز سرگذشت تلخ و دردآور 
 The در  لجر  هیث  فراموش نشدنی  دیالوگ های  با  که  است  جوکر 
Dark Knight همیشه ذهن ما را درگیر می کند. عجیب است که 
هم طرفدار بتمن باشیم و هم جوکر را دوست داشته باشیم، اما حقیقتا 
این دو کاراکتر شاید تنها قهرمان و ضدقهرمانی هستند که دوست نداریم 
بتمن  کمیک  شماره  اولین  از  جوکر  ببینیم.  را  هیچکدامشان  شکست 

حضور داشت و توسط بیل فینگر خلق شده بود.

https://www.zoomg.ir/2017/8/13/185040/15-characters-we-hate-to-love/
http://www.zoomg.ir/topics/jennifer-lawrence/
http://www.zoomg.ir/topics/x-men-apocalypse/
http://www.zoomg.ir/topics/gotham/
http://www.zoomg.ir/topics/mark-hamill/
http://www.zoomg.ir/topics/the-dark-knight/
http://www.zoomg.ir/topics/the-dark-knight/
http://www.zoomg.ir/topics/heath-ledger/


1. نیگان
از  یکی  نیگان  است.  کاراکتر  این  کیرکمن خالق  کرد. رابرت  پیدا  حضور   The Walking Dead کمیک های  از  صدم  شماره  در  اولین بار  نیگان 
 The Walking تنفربرانگیزترین شخصیت های کمیکی است که شاید هیچ چیزی را به اندازه چوب بیسبالش دوست ندارد. همان طور که در سریال
Dead هم شاهد هستیم، او یک شخصیت کامال بددهن است و دشمن ریک و گروهش محسوب می شود که به طرز فجیعی گلن و آبراهام را به قتل 
 The Walking رساند. با این که نیگان شخصیت بسیار اعصاب خردکنی است، اما نمی توان انکار کرد که یکی از جذابیت های بزرگ کمیک ها و سریال

Dead است.
طوری که نیگان به قدرت می رسد و مقام خودش را در سریال حفظ می کند، او را به یکی از آنتاگونیست های کامال منحصربه فرد تبدیل می کند و با چنین 

شرایطی طبیعی است که مدت زیادی شاهد حضور نیگان )چه در کمیک ها و چه در سریال( در خط داستانی باشیم.
اگر فکر می کنید این فهرست نیاز به تغییراتی دارد، گزینه های خود را با ما درمیان بگذارید.

https://www.zoomg.ir/

http://www.zoomg.ir/topics/robert-kirkman/
http://www.zoomg.ir/topics/the-walking-dead/
http://www.zoomg.ir/topics/the-walking-dead/
http://www.zoomg.ir/topics/the-walking-dead/


نیکول کیدمن و نکات خواندنی
نیکول کیدمن در سال ۱۹۶۷ در هاوایی به دنیا آمد و در سال ۲۰۰۳ اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن در فیلم “ساعت ها” را از آن خود کرد. با ایفای 
تقش در فیلم دروغ های کوچک بزرگ نیز توانست در سال ۲۰۰۷ برنده جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن شود. او همواره یکی از برترین بازیگران زن 

تاریخ حال سینمای جهان است.

در این جا قصد داریم به نکاتی جذاب و خواندنی در خصوص نیکول کیدمن بپردازیم.

٫۱ کیدمن در نوجوانی خواننده بوده است.

٫۲  خانه کودکی او نزدیک باغ وحش بود و از آن جایی که مادر او به فیل عالقه داشت به او »بچه فیل« می گفتند!

٫۳  اولین کارش را در تئاتری  در سن ۱۴ سالگی شروع کرد.

٫۴ در جایی گفته است اگر بازیگر نمی شد دوست داشت پزشک شود.

٫۵ او عاشق کوسه هاست. از نظر کیدمن کوسه ها بسیار زیبا هستند. یکی از تفریحات مورد عالقه اش شیرجه زدن مانند کوسه است.

٫۶ او گواهی چتربازی دارد و در این کار ماهر است!.

٫۷ اگر به صحبت کردن هاش دقت کنید، لهجه استرالیایی و افریقایی دارد.

٫۸ پدرش بیوشیمیست است و مادرش به دلیل سرطان سینه فوت کرده است.

٫۹ پس از بازی در فیلم “تصویری از یک زن” به دلیل استرس های احساسی که به وی دست داد یک هفته در بستری بود.

٫۱۰ در ابتدا قرار بود که در فیلم خانم و آقای اسمیت به جای آنجلینا جولی به ایفای نقش بپردازد و او بود که برد پیت را برای این فیلم و نقش مقابلش 
انتخاب کرد.

٫۱۱ در اوقات فراغت داستان هایی کوتاه می نویسد و می خواهد روزی آن ها را چاپ کند.

٫۱۲ در سال ۲۰۰۶ با کیث اربن خواننده و بازیگر ازدواج کرد.

٫۱۳ او  چپ دست است ولی برای بازی در فیلم “ساعت ها” که در نقش ویجینا وولف نویسنده را بازی می کرد نوشتن با دست راست را آموخت.

٫۱۴ پیانیست است و در فیلم “کوهستان سرد” )۲۰۰۳( پیانو می نوازد.

٫۱۵ در زمان بازی در فیلم “کوهستان سرد” به ناتالی پورتمن گفت: »در هر حال فیلم را براساس کارگردانش انتخاب کن، هیچ گاه نمی دانی که فیلم 
چطور خواهد شد، اما می دانی که یک تجربه فوق العاده خواهی داشت.«

٫۱۶  با همسرش کیث اربن کنسرت اجرا کرده است.

٫۱۷ حاصل ازدواج وی با کیث اربن فرزند دخترانی با نمک به نام های ساندی رز و مارگارت است.

٫۱۸ در سال ۲۰۰۱ در زمان بازی در فیلم “دیگران” سعی کرد تا کارگردان و تهیه کنندگان را متقاعد کند که بازیگر دیگری را جایگزین او کنند، به 
نظر کیدمن محل فیلمبرداری تاریک و ترسناک بود، اما در ۹ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۰ اعالم کرد که فیلم دیگران یکی از فیلم های مورد عالقه اش 

است.

٫۱۹ اعتقاد دارد اگر کار خوبی که انجام می دهید را کسی نبیند پس انجام دادنش چه فایده دارد؟

٫۲۰ در فیلم “ساعت ها” و در نقش ویرجینیا ولف تنها ۲۵ دقیقه بازی کرد اما توانست برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شود.

http://www.portoalegre.travel/





فال ماه آگوست   ۲0۱8

متولد فرودین )21 مارس–  19 آوریل(
در این ماه سفر به مکان هایی که تا به حال نرفته اید برای شما بهترین است. ذکر 
و مانترای شما در این ماه، رهبری و پیروی است. زمانی که شما با چالشی از 
زندگی خود روبه رو شدید، به سراغ چالش بعدی بروید. جزییات و فعالیت زیاد 

معموال نقطه مورد توجه شما نیست.
بتوانید خود را  تا  بردارید  باید آهسته تر گام  بعد، شما  به  این ماه  از روز دهم 
اتمام کار به جزییات  دریابید. هر دوسال یک بار این شانس را دارید که برای 

توجه کنید و مطمین شوید می توانید به اهداف خود برسید.   
برای شما  موضوع  این  ندارید،  توجهی  به جزییات  اصال  درحالی که شما  البته 
هیجان انگیز خواهد بود که خود را به چالش بکشید و مطمین شوید که آن چه 

خلق کرده اید برای شما و دیگران نیز مفید می باشد.
متولد اردیبهشت )2۰ آوریل-  2۰ می(

سرانجام شما متوجه خواهید شد چه چیزی را واقعا دوست دارید، چه چیزی 
برای شما ارزش دارد و آن را تحسین می کنید و چه چیزی سبب خوشحالی شما 
می شود. شما لحظه لحظه صبر کرده اید، لحظه لحظه اصرار کرده اید که خود 
را دریابید. نشانه ارتباطات و استعدادهای جدید شما در حرف زدن و نوشتن 

ظهور پیدا خواهد کرد. 
در هفتم ماه آگوست، شما زمان بیشتری را با خانواده و دوستان نزدیک خود 
خواهید گذرانید. این ماه زمانی برای ارتباط و وقت گذاشتن با خواهر و برادر 

است که اگر گرفتگی در ارتباطات وجود دارد به نرمی می گراید.   
متولد خرداد )21 می- 2۰ جون(

ارتباطات شما در این ماه باعث می شود همه راه هایی را که در ۵ ماه  اوووه!!! 
ترجیح  شما  معمول  به طور  آورید.  به دست  دوباره  داده اید،  دست  از  گذشته 
دریچه  به سوی  شما  نگه دارید.  آن  راحت  سمت  در  را  همه چیز  که  می دهید 
سبب  مورد  این  البته  و  می کنید  نفوذ  عمیق  به طور  خود  شریک  روانشناسی 
می شود که آن ها توقع بیشتری نسبت به شما داشته باشند که مطمئنا برای 

شما راحت و مطلوب نیست.      
در طی چند ماه گذشته، شما در رابطه ها عمیق تر شده اید. اگر مواردی که با 
آن ها سر و کار دارید از کنترل شما خارج شوند کلمه “ناتوان” از ذهنتان عبور 
احاطه شدن  و  اعتماد کردن  مورد  فقط در  این  بدانید که  باید  و  خواهد کرد 

توسط نیرویی بزرگتر از خودتان است.
شما در پایان این ماه، با رابطه پرمعنایی در روابط مهم خود روبه رو خواهید شد.

متولد ماه تیر )21 جون - 22 جوالی(
شما بسیار یاد گرفته اید که امنیت صحیح و درست برای شما از کجا می آید 
و نشات گرفته است، این البته زمانی برای شماست تا بهترین پدر و مادر برای 

این ماه دارید که هر ۳۰ سال  باشید. شما احساسی ترین نشانه را در  خودتان 
یک بار اتفاق می افتد و بدین ترتیب احساس نظم بیشتری می کنید و مسئولیت 

بیشتری دارید برای آن چه که احساس می کنید، بله، تمامی احساساتتان.
شما یاد می گیرید که دوست داشته باشید و سمت و سوی احساسی خود را نیز 
احساسی  با طبیعت  اغلب  بدون حس غرق شدن که  مراقبت  کنید  و  تحسین 
افراد  آن جایی که  از  می گیرند  واقعی  شکل  شما  روابط  است.  همراه  شما  قوی 

هیجان انگیز جدیدی وارد زندگیتان می شوند.    
متولد مرداد )23 جوالی- 22 اوت(

این ماه، ماهی برای درخشش شماست! هیچ کس بهتر از شما در مورد کودک 
سحرانگیز درون نمی داند، شیر عزیز! در مورد عشق، سخاوت روح و یک قلب 

گشاده، شما کامال طبیعی هستید. 
شما به صورت غریزی می دانید که هنگام تفریح و سرگرمی، قلبی باز و گشاده 
دارید. به راحتی در جمع ظاهر می شوید و شروع به کشف می کنید. اکنون زمانی 
است که برای خود و زندگیتان جشن بگیرید، به خصوص در پانزدهم این ماه. 
دو  از خود  نمایید،  می خواهید خلق  را  آن چه  می گیرید  تصمیم  زمانی که شما 
سوال بپرسید: آیا برایم سرگرم کننده است و آیا می توانم به این ترتیب احساسات 
بدهید،  این دو سوال  به  بله شگفت انگیز  اگر شما  و  بیان کنم؟  بیشتر  را  خود 

می توانید آن را انجام دهید... هرچه که باشد.
متولد شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

شما می دانید که گاهی احساس ناکارآیی می کنید و این که نمی توانید به درستی 
به نظر  اما  می نمایید  را  خود  تالش  همه  این که  وجود  با  دهید  انجام  را  کاری 
می رسد که نمی توانید به درستی آن را به انجام رسانید. خب، البته باید گفت این 

ماه با زمان های دیگر برای شما متفاوت است.
این ماه زمانی است برای شما تا همه آن چه که در طی ۱۲ سال گذشته برای 
آن تالش کرده اید به دست آورید. به خصوص بعد از دهم ماه، باور کنید به هرچه 

دست بزنید طال می شود! اکنون می توانید خودخواه باشید!
متولد مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(

دوم ماه آگوست، روز خاصی برای شماست. اکنون باید کامال واضح باشد آن چه 
که در ارتباطات  اهمیت دارد... آن چه که سبب خشنودی شما می شود و یا از 

آن جلوگیری می کند.
آیا  شد.  خواهد  آشکار  می کنید  عرضه  دیگران  به  را  عشق  چگونه  شما  این که 
شما انرژی شاد کننده و متعالی به اطرافیانتان می افزایید؟ و آیا انرژی مثبتی به 
زندگی خودتان اضافه می کنید؟ حداقل در این ماه، درک عمیق شما از ارزش 

ارتباطاتتان برایتان لذت عمیقی به ارمغان می آورد.   
رابطه  به  را  نزدیک، شما  یا دوستان  و  با معشوق، چه خانواده  ارتباطاتتان چه 

عمیق تری تشویق می کند که از حساسیت بیشتری نشات گرفته است. 
متولد آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

با وجود این که سیاره قدرت  و فرشته نگهبان شما، دوباره تا سی ام ماه آگوست 
به جلو نمی رود، شما هم چنان نیروی دوباره متولد شده معجزه آسا را در اتمام 
این ماه احساس خواهید نمود. اکنون زمانی است تا از قفس خود بیرون بیایید. 
اکنون زمان شفا و بازسازی برای شماست. همان طور که زمان به جلو می رود، 
واضح تر  شما  برای  روابطتان  کنترل  مقابل  در  صحیح  قدرتی  با  شما  جایگاه 
می گردد. شما پنج ماه گذرانده اید تا فهرستی از استعدادها و توانائیهای مخصوص 
خود را داشته باشید و به این ترتیب، شما بیشتر احساس می کنید که مسئول 



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

سنتور دو مهر ساالری: ۱۱۰۰ $
دف طلقی: ۹۵ $

دف پوستی طرح دار: ۱۳۰ $
نی: ۶۵ $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها ۴/۴: ۱۸۹,۹۹ $
گیتار یاماها ۳/۴: ۱۵۹,۹۹ $

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

سرنوشت حرفه ای خود می باشید. اکنون زمان بسیار خوبی برای درخواست ارتقا 
بر روی آن چه  و  و شفاف هستید  واضح  زمانی  می باشد. شما می دانید که چه 

می خواهید تمرکز می کنید، برای شما سخت است که به کسی “نه” بگویید.
متولد آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

اندکی چالش آور است، زیرا شما تصویری “بزرگ” را ترجیح  برای شما  امسال 
و  می آورید  به دست  زیادی  مهارت های  ماه  این  در  زیاد  به احتمال  می دهید. 

تکنیک های جدیدی برای حرفه خود یاد می گیرید.
ماجراجویی شما اکنون در جزئیات است. شما غیرقابل توقف هستید همان طور 
که با توصیف قدرت خود احساس راحتی می کنید. روابطتان ممکن است باعث 

از دست دادن پول شود.   
اما نگران نباشید، زیرا طبیعت خوش بین و فیلسوفانه تان به شما کمک خواهد 

کرد تا بتوانید معنی و هدف هر مالقاتی را متوجه گردید.
متولد دی )22 دسامبر- 19 ژانویه(

نیاز دارد که احساسات و حساسیت های خود را نشان  این  به  اکنون روابطتان 
دهید. ممکن است در ابتدا باعث احساس اندکی مشکل در شما گردد ولی شما 

می توانید از پس آن برآیید. 
فقط این را به عنوان یک اجبار نپذیرید که “حتما” و “باید” انجام دهید. هرچند 
آن را  حتی  است  ممکن  که  دارید  بیزنسی  و  منظم  طبیعتی  شما  معموال  که 
بپذیرید. اگرچه برایتان غیر قابل توصیف است و ممکن است در ابتدا احساس 
عدم راحتی کنید ولی به جنبه آرام خود اجازه دهید تا ظهور یابد همان طورکه 

دیگران را تغذیه می کنید و به خودتان اجازه می دهید تا تغذیه شوید. 
تصمیم بگیرید تا چه اندازه می خواهید روابط خود را با دیگران عمیق تر کنید... 

چه از نظر روانشناسانه چه فیلسوفانه چه احساسی و چه از نظر مالی...
متولد بهمن )2۰ ژانویه- 18 فوریه(

این ماه زمانی برای تاکید بر روی روابطتان می باشد. به احتمال زیاد افراد زیادی 
در اطرافتان وجود دارد که می خواهند توجه شما را به خود جلب کنند.

روابطتان  در  که  می خواهید  که: شما چه چیزی  است  این  مهم  سوال  اکنون 
چه  که  نمی دانید  واقعا  شما  می رسد  به نظر  که  همان طور  البته  کنید؟  ایجاد 

چیزی می خواهید. 
این بدان معنی است که جستجوی مادام العمر شما برای صحت وجود فردیتان 
نیازمند این است که شما از دنیای خودتان عقب بکشید همان طور که انعکاس 
می توانید  آیا  و سپس،  دقیقا چه کسی هستید  که  می کنید  تفکر  و  می دهید 

مشخص کنید که از دیگران چه چیزی می خواهید...
متولد اسفند )19 فوریه- 2۰ مارس(

این ماه زمانی برای ارتباطاتتان با دیگران است.  
اگر سمینار یا آتلیه ای در مورد ارتباطات وجود دارد حتما ثبت نام کنید، زیرا 
هر اندازه که شما در مورد آن چه برایتان جذاب است یاد بگیرید بسیار شاداب تر 
به عنوان  هستید،  متعهدانه  رومانتیک  رابطه  یک  طالب  شما  اگر  بود.  خواهید 
آن هستید. شما  زیرا الیق  اختیار شماست  در  زمان  اکنون  ایده آل گرا،  فردی 
در حال درو کردن دانه هایی هستید  که طی دوازده سال گذشته در روابطتان 

کاشته اید.  
باور کنید که می توانید در روابط عاطفی خود بده بستان صحیحی داشته باشید 

آن چه که همیشه آرزوی آن را دارید. 





۷ رمان از بهترین رمان های داستایوفسکی را بشناسید
فیودور داستایوفسکی را می توان به راستی یکی از مشهورترین نویسندگان 
در  او  زندگی  زیاد  بسیار  و دشواری های  نمود. سختی ها  قلمداد  روسیه 
آثارش منعکس شده و شخصیتی به یادماندنی از او ساخته است که آثار 
او را هم چنین می توان تصویری از قرن ۱۹ روسیه نیز به حساب آورد. از 
داستایوفسکی تاکنون ۳۴ اثر به ثبت رسیده است. ما در مطلب حاضر و 
با استفاده از رده بندی وب سایت های مختلف در قالب مطلب با عنوان ۷ 
از بهترین رمان های داستایوفسکی را بشناسید به معرفی بهترین  رمان 

رمان های او پرداخته ایم.

1- جنایت و مکافات
داستایوفسکی این رمان را در سال ۱۸۶۶ نوشت. بهترین راه برای آشنایی 
کامل با داستایوفسکی خواندن رمان جنایت و مکافات است. این رمان 
جنایتی  مرتکب  خود  جان  حفظ  برای  که  است  فقیری  مرد  داستان 
شده است، اما بعد با مشکالت بزرگتری مانند فقر و احساس گناه شدید 
مواجه می شود. این رمان همان گونه که خود داستایوفسکی نیز گفته است 
اثری روانشناختی است و مولف به جای کنترل شخصیت های داستان در 

کنار آن ها حرکت می کند.

2- ابله 
که  در جهانی  فکر می کنید  اگر  نگارش شد.  در سال ۱۸۶۸  رمان  این 
زندگی می کنیم به حد کافی مهر و محبت وجود ندارد پس رمان ابله را 
بخوانید. نقش اصلی این داستان فردی بسیاری با محبت و مهربان است. 
وی از یک موسسه روانی در سوئیس برگشته است اما درگیر شدن در یک 
رابطه عاشقانه جنجالی و رسوا کننده باعث می شود تا وی به همان جایی 

برگردد که از آن آمده بود – بیمارستان روانی.

3- بیچارگان 
این رمان در سال ۱۸۴۶ نوشته شد. این رمان متشکل از نامه هایی است 
که دو فرد فقیر در شهر سنت پترزبورگ به یکیدگر ارسال نموده اند. این 
رمان یک رمان اجتماعی مهمی است که صدای افراد پایین دست را به 

گوش می رساند.

4- جن زدگان یا شیاطین 
این رمان در سال ۱۸۷۱ نگارش شد. رمان جن زدگان یا شیاطین یکی از 
آخرین رمان های داستایوفسکی محسوب می شود و مهمترین اثر سیاسی 



۷ رمان از بهترین رمان های داستایوفسکی را بشناسید
وی نیز به شمار می آید. تم اصلی داستان بر محور مرگ یک دانشجوست 
که توسط حلقه اعضای انقالبی رخ داده است. این رمان انعکاسی از ظهور 
نشانه های  اولین  و  روشنفکران  بین  در  افراطی  و  رادیکال  حرکت های 
از اعترضات داستایوفسکی  انعکاسی  تروریسم بود. این داستان می تواند 
به بخشی از جامعه زمان خود باشد و شاید انعکاسی از مشارکت وی در 

حلقه های آزاداندیشی نیز باشد.

۵- قمارباز 
در سال ۱۸۶۶ این رمان نوشته شد. این رمان به خاطر پول نوشته شد 
نگارش  برای  ماموریت  از دست داد.  را  زیرا داستایوفسکی سرمایه خود 
این رمان بعد از آن شروع شد که داستایوفسکی مبلغ قابل توجهی را از 
دست داد که این مبلغ نیز متعلق به یکی از دوستان او بود. برای باز پس 
گرداندن قرض، داستایوفسکی با یکی از ناشران قراردادی بست که مجبور 
شد در مدت زمان بسیار کوتاهی آن را تمام کند. اساس این داستان بر 
آن محور است که حاالت روان شناختی قماربازی را در افرادی که در قمار 

درگیر شده اند توصیف نماید.

6- آزردگان یا توهین و تحقیرشدگان
این کتاب در سال ۱۸۶۱ نگارش شد. ایده شروع نگارش این رمان زمانی 
به وجود آمد که داستایوفسکی بعد از تبعید به سنت پترزبورک مهاجرت 
کرد. تاحدودی می توان گفت رمان از دید یک نویسنده جوان به نام وانیا 

است که در کشمکش زندگی در سال ۱۸۴۰ بود.

۷- برادران کارامازوف
این رمان را داستایوفسکی در سال ۱۸۷۹ نگاشت. این اثر، آخرین اثر وی 
می باشد که دو ماه قبل از مرگ داستایوفسکی به اتمام رسید. تم اصلی 
این رمان بر اساس سواالت چالش برانگیزی جون آزادی، مدهب و اخالق 
است. همان گونه که برخی منتقدان اذعان می کنند، این رمان انعکاسی 
از مراحل مختلف زندگی نویسنده است که در قالب سه برادر آمده است.

http://www.narvanpub.com/



FAMILY FUN
Cabane a Sucre 

Paquette
419 5th Ave.
Ste.Anne des Plaines J0N 
1H0
http://www.cabanea-
sucre.ca/
(450) 478-1074

Chalet des Erables
384 Montee Gagnon Ste. 
Anne des Plaines
http://www.
chaletdeserables.com/
(450) 478-0822

Chalet du Ruisseau
1257 rang La Fresniere
Mirabel J7N 2R9
http://www.ruisseau.ca/
(800) 318-3176

Erablier au Sous-Bois
150 chemin du Sous Bois
Mont St. Gregoire J0J 
1K0
http://www.
cabaneasucre.com/
450-460-4069

Erabliere Charbon-
neau

45 chemin du Sous Bois
Mont St. Grégoire 

J0J 1K0
www.erablierecharbon-
neau.qc.ca
450-347-9090

Erablière le Rossignol
30 Montee des Quarante-
Deux Ste. Julie J3E 1Y1
http://laroutedessucres.
com/
(450) 649-2020

Erablière Raymond 
Meunier et Fils

325 Rg des 54
Richelieu J3L 6R5
https://erablieremeunier.
com/
(450) 347-0757

Erablière St. Valentin
283 3 Ligne
Saint-Valentin J0J 2E0
http://www.erablierest-
valentin.com/
(450) 291-3414

L’Hermine Cabane à 
Sucre

212 rang St. Charles
Havelock J0S 1R0
http://hermine.ca/
(450) 826-3358

Sucrerie de la Mon-
tagne

300 chemin St. Georges
Rigaud J0P 1P0
http://www.sucrerie-
delamontagne.com
(450) 451-0831

Sucrerie des Gallant
1160 ch. Saint Henri
Tres-Saint-Redempteur 
J0P 1W0
http://www.
aubergedesgallant.com/
fr/
(800) 641-4241

Aquadome1411 Lapierre 
St. Lasalle H8N 2J4
inscriptionsaquadome.
ca/
(514) 367-6460

Complexe sportif Marie-
Victorin

7000 Boulevard Maurice-
Duplessis, Montréal, QC 
H1G 0A1
(514) 328-3828

Water Park

Calypso
2015 Calypso St, 
Limoges, ON K0A 2M0
http://www.
calypsopark.com/en/
waterpark/
(877) 443-9995

Granby Zoo
525 St. Hubert St. Granby 
J2G 5P3
https://zoodegranby.
com/
(877) 472-6299

St. Sauveur Aquatic 
Park

350 rue Saint-Denis St. 
Sauveur J0R 1R3
https://www.sommets.
com/
(450) 227-4671

Super Aqua Club
322 Montee de la Baie
Pointe Calumet J0N 1G2
http://superaquaclub.
com/
(450) 473-1013

Mont Cascades
448 Mont-Cascades Rd.
Cantley J8V 2B2
(888) 282-2722

Apple 
Jude Pomme

223 Rang Ste. Sophie
Oka J0N 1E0
http://www.judepomme.
com/
(450) 479-6080

  Blueberries, Straw-
berries

Fraisière Arsenault 
1261 Route 116 W.
http://fraisiere.com/
(450) 549-4981

Les Fraises Louis 
Hébert

978 4 Lignes Saint-Blais 
J0J 2E0
lesfraiseslouishebert.
com/
(450) 291-3004

Paradis des Fruits 
Dunham

519 Route 202 Dunham 
J0E 1M0
(450) 295-2667

Pich up Your 
Own



FAMILY FUN

Beach Club de 
Pointe-Calumet

701 38e RuePointe-Calu-
met   J0N 1G2
http://beachclub.com/
(450) 473-1000

Bois de l'Île Bizard 
Nature Park

2115 Bord du Lac, Île Biz-
ard H9C 1P3
http://www.montreal.
com/parks/
(514) 280-8517

Plage de Saint-Tim-
othée

240 Saint-Laurent Street - 
Salaberry-de-Valleyfield
http://www.ville.valley-
field.qc.ca/

Plage de Saint-Zo-
tique

108, 81e avenue 
Saint-Zotique
http://www.st-zotique.
com/plage/
(450) 267-3003

Beach Plage du Parc 
Jean-Drapeau

Lac de l Île Notre Dame, 
Montreal, QC H3C
http://www.parcjean-
drapeau.com/
(514) 872-0199

Clock Tower Beach
1 Quai de l›Horloge, 
Vieux-Port de Montréal, 
Montreal, QC H2Y 2E2
http://www.
vieuxportdemontreal.com/
(514) 496-7678

Voyageur Provincial 
Park

1313 Front Rd, Chute-à-
Blondeau, ON K0B 1B0
https://ontarioparks.
com/park/voyageur
(613) 674-2825

Cap St. Jacques 
Nature Park

20099 Gouin Blvd. W. 
Pierrefonds H9K 1E6
http://www.montreal.
com parks/
(514) 280-6871
Beaches, Bird-watching, 
City parks

Oka Park
2020 Chemin d›Oka, 
Oka, QC J0N 1E0
http://www.sepaq.com/
pq/oka/
(450) 479-8365

St. Zotique Beach
105, 81st av. Saint-
Zotique J0P 1Z0
http://www.st-zotique.
com/plage/
(450) 267-3003

La Mauricie National 
Park

Saint-Mathieu-du-Parc
http://www.pc.gc.ca/
(819) 538-3232

 

Fishing Old Port 
Montreal

121 De La Commune Est  
Old Port Montreal, 
H2Y 2C7
http://www.pechevm.
com/
514-707-7773

Fishing

H2O Adventures
2727B Rue Saint-Patrick, 
Montréal, QC H3K 1B9
http://www.h2oadven-
tures.ca/
(514) 742-1553

Pêche au saumon lac 
Ontario - Spanish Fly 

Charters
 http://www.spanish-
flycharters.com/
(514) 946-1886

Muskymike Charters
http://www.muskymike.
com/
514-795-7998

La Ferme Quinn
2495 Perrot Blvd. S.
Notre Dame de l’Île Perrot 
J7V 8P4
http://www.quinnfarm.
qc.ca/
(514) 453-1510

Parc Ecopeche
834 rang Chartier, Mont 
Saint Gregoire J0J 1K0
https://www.ecopeche.
ca/
450-346-8580

Cabane à Sucre

Cabane à Sucre 
Bouvrette

1000, rue Nobel
Saint-Jerome J7Z 7A3
http://www.bouvrette.
ca/
(450) 438-4659

Domaine Labranche
565 Rang Saint-Simon, 
Saint-Isidore-de-Laprai-
rie, QC J0L 2A0
http://www.labranche.
ca/
(450) 454-2045

Cabane à Sucre 
Lalande

862 Montee laurin
Saint Eustache J7R 4K3
http://www.lalande.ca/
(450) 473-3357

Cabane à Sucre la 
Villa du Sirop

1050 boul. Arthur Sauve
Saint Eustache J7R 4K3

(450) 473-3840
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