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سومین جشنواره بزرگ موسیقی آکادمی ِر می در روز یکشنبه 8 آپریل در سالن بزرگ اسکار پترسون برگزار خواهد شد. در این کنسرت 
تعداد هنرجویان و تکنیک نوازندگی برخی از هنرجویان، نسبت به کنسرت های سال قبل، به صورت چشم گیری باالتر خواهد بود.

با توجه به تعداد باالی شرکت کنندگان در سومین کنسرت آکادمی، کنسرت در سه سانس برگزار خواهد شد. در سانس اول و دوم متشکل 
از هنرجویان ایرانی و غیرایرانی به صورت تک نوازی سازهای مختلف خواهد بود. سانس اول و دوم در ساعت های 10:30 و 12:30 برگزار 
خواهد شد. سانس سوم، کنسرت بزرگ آکادمی ِر می، در ساعت 1۵:30 با حضور هنرجویان ایرانی و غیرایرانی، در قالب گروه های متنوعی از 
گروه نوازی کودکان به سرپرستی پرگل تبریزی و آرام زند، گروه نوازی نوجوانان به سرپرستی آقای ارسام انوری، گروه نوازی سازهای ایرانی به 
سرپرستی آقایان کوروش عشیق و سیروس خازنی به همراه تک نوازی سازهای مختلف، لحظات زیبا و پرخاطره ای در کنار عزیزانتان می سازد. 
در مجموع سه سانس کنسرت بزرگ آکادمی ِر می شاهد هنرنمایی تعداد بیشتری از هنرجویان نسبت به 2 سال گذشته، بر روی استیج 

خواهیم داشت.

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

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

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

پارسه یا تخت جمشید نام یکی از شهرهای باستانی ایران 
بوده است.  هخامنشیان  پایتخت  سال  سالیان  که  است 
اسکندر مقدونی سردار یونانی به ایران حمله کرد و تخت 
جمشید را به آتش کشید. اما ویرانه های این مکان هنوز 
هم در مرودشت در نزدیکی شیراز مرکز استان فارس برپا 
ثبت  جهانی  آثار  از  یکی  هم اکنون  تخت جمشید  است. 

شده ایران در یونسکو است.
 

نام تخت جمشید
تخت جمشید نام امروزی »پارَسه« است. »پارسه« از زبان 
پارسی باستان است و یونانیان آن را پِرسپولیس )به یونانی 
یعنی »پارسه شهر«( خوانده اند. این بنا را تخت جمشید 
یا قصر شاهی جمشید پادشاه اسطوره ای ایران می نامند 
آنگونه که در منابع  که در شاهنامه فردوسی آمده است. 
متعدد و گوناگون تاریخی آمده است ساخت تخت جمشید 
در حدود 2۵ قرن پیش در دامنه غربی کوه رحمت، به 
عبارتی میترا یا مهر و در زمان داریوش کبیر آغاز گردید 
و سپس توسط جانشینان وی با تغییراتی در بنای اولیه 
آن ادامه یافت. بر اساس خشت نوشته های کشف شده در 
بنای تخت جمشید معماران،  تخت جمشید، در ساخت 
هنرمندان، استادکاران، کارگران، زنان و مردان بی شماری 
شرکت داشتند که عالوه بر دریافت حقوق از مزایای بیمه 
کارگری نیز استفاده می کردند. ساخت تخت جمشید این 
به طول  روایتی 120 سال  به  بنا  زیبا  و  بزرگ  مجموعه 

انجامید.
 

چگونگی سازه تخت جمشید
وسعت  کامل کاخ های  تخت  جمشید 12۵ هزار متر مربع  
است که بر روی سکویی که ارتفاع آن بین 8 تا 18 متر 
از  و  شده اند  بنا  است،  مرودشت  جلگه  سطح  از  باالتر 

بخش های  مهم  زیر تشکیل  یافته  است :
-کاخ های  رسمی  و تشریفاتی  تخت جمشید )کاخ دروازه 

ملل(
-سرای  نشیمن  و کاخ های  کوچک  اختصاصی 

-خزانه  شاهی 
-دژ و باروی  حفاظتی 

-پلکان های ورودی سکو و دروازه خشایارشاه
  

ورود سکو، دو پلکان  است  که روبروی یکدیگر و در بخش شمال غربی 
آرنج  که  است  دستانی  همچون  دارندکه  قرار  جمشید  تخت  مجموعه 
خویش را خم کرده و بر آن است تا مشتاقان خود را از زمین بلند کرده 
و  پهن   پله   از هر طرف  111  پلکان ها  این  در سینه خود جای دهد.  و 
کوتاه)به ارتفاع 10 سانتی متر(  دارند. بر خالف عقیده بسیاری از مورخین 
که مدعی بودند ارتفاع کم پله ها به خاطر این بوده که اسب ها نیز بتوانند 
از پله ها باال بروند، پله ها را کوتاه تر از معمول ساخته اند تا راحتی و ابهت 
تخت  دیوارهای  بر  بلند  و  فاخر  لباس های  با  تصاویرشان  )که  میهمانان 
بنای   پلکان ها،  باالی   باال رفتن حفظ شود.  جمشید نقش بسته( هنگام 
ورودی  تخت  جمشید، »دروازه  بزرگ « یا »دروازه خشایارشاه« یا دروازه 
بنا یک ورودی  این  بنا 10 متر است.  این  ارتفاع  ملل، قرار گرفته است. 
اصلی و دو خروجی داشته است که امروزه بقایای دروازه های آن برجاست. 
بر دروازه غربی و شرقی طرح مردان بالدار و بر و طرح دو گاو سنگی  با 
سر انسانی  حجاری  شده  است . این دروازه ها در قسمت فوقانی با شش 
نام اهورامزدا به  از ذکر  این کتیبه ها پس  یافته اند.  کتیبه میخی تزیین 
اورمزد  خواست  به  زیباست،  به دیده  چه  »هر  که:  می کند  بیان  اختصار 

انجام پذیرفته است.«
 

دو دروازه  خروجی  تخت جمشید یکی  رو به  جنوب  و دیگری  رو به  شرق  
قرار دارند و دروازه جنوبی  رو به  کاخ  آپادانا قرار دارد.

 
پلکان های کاخ آپادانا

کاخ آپادانا در تخت جمشید در شمال و شرق دارای دو مجموعه پلکان 
است. پلکان های شرقی این کاخ که از دو پلکان – یکی رو به شمال و 
یکی رو به جنوب – تشکیل شده اند، نقوش حجاری شده ای را در دیوار 
از فرماندهان عالی رتبه  کناره خود دارند. پلکان رو به شمال نقش هایی 
نظامی مادی و پارسی دارد در حالی که گل های نیلوفر آبی را در دست 

تخت جمشید



13      

ReMi 
Journal 

می
 ِر 

می
اد

آک
در 

ن 
دکا

کو
 و 

الن
سا

رگ
 بز

ای
 بر

نی
یرا

ی ا
ها

ساز
ش 

وز
آم

دارند، حجاری شده است. در جلوی فرماندهان نظامی افراد گارد جاویدان 
در حال ادای احترام دیده می شوند. در ردیف فوقانی همین دیواره، نقش 
افرادی در حالی که هدایایی به همراه دارند و به کاخ نزدیک می شوند، 

دیده می شود.
بر دیواره پلکان رو به جنوب تصاویری از نمایندگان کشورهای مختلف به 
همراه هدایایی که در دست دارند دیده می شود. هر بخش از این حجاری 

اختصاص به یکی از ملل دارد که در شکل زیر مشخص شده اند:
 -۶ مصری ها   -۵ سغدی ها   -4 پارت ها   -3 عیالمی ها   -2 مادی ها   -1
باختری ها ۷- اهالی سیستان 8- اهالی ارمنستان ۹- بابلی ها 10- اهالی 
کلیکیه 11- سکاهای کاله تیزخود 12- ایونی ها 13- اهالی سمرقند 14- 
اراخوزی ها 18-  اهالی لیدی 1۷-  اهالی کاپادوکیه 1۶-  فنیقی ها 1۵- 
لیبی ها   -22 آشوری ها   -21 اعراب   -20 مقدونیه  اهالی   -1۹ هندی ها 

23- اهالی حبشه
 

کاخ آپادانا
که  کاخ  این  است.  جمشید  تخت  کاخ های  قدیمی ترین  از  آپادانا  کاخ 
به فرمان داریوش بزرگ در تخت جمشید بنا شده است، برای برگزاری 
حضور  به  وابسته  کشورهای  نمایندگان  پذیرش  و  نوروزی  جشن های 

پادشاه استفاده  شده است.
 

این کاخ توسط پلکانی در قسمت جنوب غربی آن به »کاخ تچرا« یا »کاخ 
آینه« ارتباط می یابد. کاخ آپادانای تخت جمشید از ۷2 ستون تشکیل 
شده است که در حال حاضر 14 ستون آن پابرجاست. ته ستون های ایوان 

کاخ گرد ولی ته ستون های داخل کاخ مربع شکل می باشد.
 

کاخ تچر
فرمان  به  نیز  کاخ  این  می باشد.  زمستانی  خانه  معنای  به  تچرا  یا  تچر 
داریوش کبیر در تخت جمشید بنا شده و کاخ اختصاصی وی بوده است. 

روی کتیبه ای آمده: »من داریوش این تچر را ساختم.«
این کاخ یک موزه خط به شمار می رود از پارسی باستان گرفته 
در این کاخ کتیبه وجود دارد تا خطوط پهلوی باالی ستون ها 
از نمای جلویی های مصری استفاده شده است. قسمت اصلی 
جنوبی  سنگی  پلکان  و  ایوان  و  بزرگ  داریوش  توسط  کاخ 
توسط خشایار شاه و پلکان سنگی غربی توسط اردشیر دوم 

بنا شده است.
 

کاخ هدیش
یکی دیگر از کاخ های تخت جمشید کاخ هدیش است. این 
مرتفع ترین  در  بوده است  خشایارشاه  خصوصی  کاخ  که  کاخ 
از طریق دو  این کاخ  دارد.  قرار  قسمت صفه تخت جمشید 
می رود  احتمال  دارد.  ارتباط  ملکه  کاخ  به  پلکان  مجموعه 
نفرتی  خاطر  به  باشد  شده  شروع  مکان  این  از  آتش سوزی 
کشیده  آتش  به  خاطر  به  داشتند  خشایارشاه  از  آتنی ها  که 
شدن آتن به دست وی. رنگ زرد سنگ ها نشان دهنده تمام 
اینجا مکان  شدن آب درون سنگ ها به خاطر حرارت است. 
کوچکی بوده است. به خاطر ویرانی شدیدی که شده اطالعات 
نیست  دسترس  در  تخت جمشید  کاخ  این  مورد  در  زیادی 
خیلی ها از این جا به عنوان کاخ مرموز نام برده اند. هدیش به 
شاه   خشایار  دوم  زن  نام  چون  و  می باشد  بلند  جای  معنای 
هدیش بوده است، نام کاخ خود را هدیش می گذارد. این کاخ 
در جنوبی ترین قسمت صفه قرار دارد و قسمت های زیادی از 

کف از خود کوه می باشد.
 

کاخ ملکه
یکی دیگر از کاخ های تخت جمشید کاخ ملکه است، این کاخ 
بناها  سایر  نسبت  به  و  شده است  ساخته  خشایارشاه  توسط 
در  کاخ  این  از  بخشی  گرفته است.  قرار  پایین تری  ارتفاع  در 
سال 1۹31 توسط شرق شناس مشهور، پرفسور ارنست امیل 
هرتزفلد، خاک برداری و از نو تجدیدبنا شد و امروزه به عنوان 
استفاده  مورد  تأسیسات تخت جمشید  اداره مرکزی  و  موزه 

قرار گرفته است.
 

ساختمان خزانه شاهنشاهی  تخت جمشید
این ساختمان که شامل چندین تاالر، اطاق و حیاط تشکیل 
شده است با دیوار عظیمی از بقیه تخت جمشید جدا می شود.

 

پارسه



کاخ صدستون
کاخ صد ستون یکی دیگر از کاخ های تخت جمشید است، وسعت این 
کاخ در حدود 4۶000 مترمربع است و سقف آن به وسیله صد ستون که 

هر کدام 14 متر ارتفاع داشته اند، باال نگه داشته  شده است.
 

کاخ  شورا
یکی دیگر از کاخ های تخت جمشید کاخ شورا است. به این مکان کاخ 
شورا یا تاالر مرکزی می گویند. احتماالً شاه در این جا با بزرگان به بحث و 
مشورت  پرداخته است. با توجه به نقوش حجاری شده از یکی از دروازه ها 
شاه وارد شده و از دو دروازه دیگر خارج  شده است. به این دلیل به این 
جا کاخ شورا می گویند که در این جا دوسر ستون انسان وجود داشته که 

جاهای دیگری نیست و سر انسان سمبل تفکر است.
 

سرانجام تخت جمشید
مجموعه  کاخ های  تخت  جمشید، در سال  )330 پیش  از میالد( به  دست  
اسکندر مقدونی به  آتش  کشیده  شد و تمام  بناهای  آن  به  صورت  ویرانه  
در آمد. از بناهای  بر جای  مانده  و نیمه  ویرانه ، بنای  مدخل  اصلی  تخت  
تاالر  یک   بر  مشتمل   و  است   معروف   آپادانا  کاخ   به   که   است  جمشید 
مرکزی  با 3۶ ستون  و سه  ایوان  12 ستونی  درقسمت های  شمالی ، جنوبی  
و شرقی  است  که  ایوان های  شمالی  و شرقی  آن  به وسیله  پلکان هایی  به  
کاخ   محل   در  بلندی  صفه   می شوند.  مربوط   و  متصل   مقابل   حیاط های  
در  این مجموعه   است .  متر   18 آن   ستون های   بلندی   و  متر   1۶ آپادانا 
به   یونسکو  میراث جهانی  فهرست  در  نیز  و  ایران  تاریخی   آثار  فهرست  

ثبت  رسیده  است .

جایگاه کنونی تخت جمشید
در دوره نو و با بازگشت و پیدایش حس میهن خواهی در میان ایرانیان و 
ارج گذاری به گذشتگان این سرزمین شهر تخت جمشید اعتبار بسیاری 
یافت. در زمان حکمرانی خاندان پهلوی در ایران به بنای تخت جمشید 
توجه فراوانی گردید و محمدرضا شاه پهلوی جشن های پادشاهی خویش 
را  جمشید  تخت  می توان  امروزه  می داد.  انجام  کهن  سازه  این  در  را 
و  ایرانیان  میان  در  و  ایران  در  سازه  دوست داشتنی ترین  و  نام آورترین 

همچنین نماد شکوه گذشتگان دانست.
 

هنرهای معماری تخت جمشید
یکی از هنرهای معماری در تخت جمشید این است که نسبت ارتفاع سر 
درها به عرض آن ها و همین طور نسبت ارتفاع ستون ها به فاصله بین دو 
ستون نسبت طالیی است. نسبت طالیی نسبت مهمی در هندسه است 
که در طبیعت وجود دارد. این نشانگر هنر ایرانیان باستان در معماری 

است.

تخت جمشید مملو از شگفتی و فرهنگ درخشان مردمانی است که حتی 
ویرانه های آن امروز پس از گذشت 2۵00 سال مورد تحسین هر بیننده 
ایرانی و غیر ایرانی قرار می گیرد. به راستی راز این جاودانگی در چیست؟

 
http://www.beytoote.com/
https://www.ajibtarin.com/

ادامه دارد... 

http://www.beytoote.com/iran/bastani/persepolis-tahktejamshid.html
https://www.ajibtarin.com/strange-history/11286/%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF/
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رضا رنجبر
در رعایت اصول درست ترکیب بندی، یکی از نکاتی که 
باید به آن ها توجه شود “خطوط” موجود در قاب تصویر 
هستند. نقش خطوط در عکاسی هدایت چشم بیننده به 

سمت سوژه مورد نظر در تصویر است. 
قدرتمند  خطوط  از  می توان  به راحتی  تمرین  کمی  با 
به  بیننده  فرد  چشم های  هدایت  برای  کادر  در  موجود 
سمت عکس استفاده کرد. یکی از راه های تمرین خطوط، 
مرور عکس هایی است که در گذشته گرفته اید. ببینید تا 
چه اندازه خطوط در آن ها نقش داشته اند و یا تا چه میزان 
به اشتباه استفاده شده اند. این کار باعث می شود زمانی 
که برای عکاسی به بیرون می روید، به راحتی خطوط موثر 

را یافته و درترکیب بندی خود از آن استفاده نمایید.

استفاده از خطوط مورب در عکاسی
خطوط مورب به خوبی می توانند نگاه بیننده را در عکس 
قرارگیریشان،  نحوه  به  توجه  با  این خطوط  کنند.  غرق 
آن را  و  بخشیده  عکس  به  خاصی  عمق  و  پرسپکتیو 
به  هستند  قادر  هم چنین  می دهند.  جلوه  جذاب تر 
بیننده  نگاهی پویا در  و  حس  و  بخشیده  جان  تصاویر 
ایجاده کنند. معموال از خطوط مورب برای هدایت چشم 
ببینده به سمت سوژه اصلی عکس و یا یک منطقه خاص 

استفاده می  شود.
توسط  تصاویر  تماشای  نحوه  روی  بر  فراوانی  مطالعات 
افراد صورت گرفته است. نتیجه نشان می  دهد که جهت 
سمت  به  تصویر  چپ  سمت  از  افراد  اکثر  طبیعی  نگاه 
از  مورب  است خطوط  بهتر  حالت  این  در  است.  راست 
گوشه پایین سمت چپ آغاز و تا گوشه باال سمت راست 

کشیده شوند تا کارایی و تاثیر بیشتری داشته باشد.
هیچ کس دوست ندارد فقط با یک خط اُریب کشیده شده 
از دو گوشه متضاد، عکس را به دو قسمت تقسیم کند؛ 
بنابراین می  توان با استفاده از الگوها و منحنی های بین 
اشکال از این اتفاق جلوگیری کرد. بهتر است خط مورب 

اصلی از گوشه آغاز شده و دقیقا در گوشه متضاد خاتمه یابد.
به خاطر بسپارید اگر از خطوط مورب برای هدایت چشم به سمت یک 
کمتر  دیگر  خطوط  از  عکس  در  کنید  سعی  می  کنید،  استفاده  سوژه 

استفاده کنید تا باعث سردرگمی  بیننده نشود.
با استفاده از خطوط افقی و عمودی و مورب که در یک عکس به صورت 
به  که  کرد  ایجاد  تاثیرگذار  الگوی  یک  می  توان  شده اند،  تکرار  مرتب 

تنهایی بتوانند نقش سوژه اصلی را بازی کنند.

نقش استفاده 
از خطوط در 

عکاسی

by José António Fernandes Almeida

http://1001boom.com/author/reza/
http://1001boom.com/4292/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c/
http://1001boom.com/4292/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c/
http://1001boom.com/1266/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA/


به خاطر بسپارید اگر از خطوط مورب برای هدایت چشم به سمت یک سوژه استفاده می  کنید، سعی کنید در 
عکس از خطوط دیگر کمتر استفاده کنید تا باعث سردرگمی  بیننده نشود.

by Angie Harms by David Candlish

http://1001boom.com

by John Flick Purchase



از  ابوعبداهلل  کنیه  با  خوارزمی  محمدبن موسی  ابوجعفر 
ریاضی،  زمینه  در  ایرانی  و  مسلمان  بزرگ  دانشمندان 
جغرافی و نجوم می باشد. او یکی از بزرگ ترین دانشمندان 
به قولی در سال 18۵  بنا  بود که در خوارزم و  زمان خود 
نهاد.  وجود  عرصه  به  پا  بغداد  نزدیکی  در  قمری  هجری 
بعضی معتقدند وی در حدود سال 130 هجری قمری در 
منطقه خوارزم آسیای میانه به دنیا آمد. شهرت علمی وی 
مربوط به کارهایی است که در ریاضیات مخصوصا در رشته 
از ریاضی دانان قرون  به طوری که هیچ یک  انجام داده  جبر 

وسطی مانند وی در فکر ریاضی تأثیر نداشته اند.

               تندیس محمد ابن موسی خوارزمی

نفوذ  از  ولی  کم،  تعداد  حیث  از  خوارزمی  علمی  آثار 
و  یونانی  علوم  بر  مدخلی  که  چرا  برخوردارند،  بی بدیل 
هندی فراهم آورده اند. خوارزمی کارهای دیوفانتوس را در 
نیز  و خود  پرداخت  آن  بسط  به  و  دنبال کرد  رشته جبر 
از  یکی  می توان  را  خوارزمی  نوشت.  رشته  این  در  کتابی 
بنیان گذاران علم جبر، به عنوان رشته ای متمایز از هندسه 
شمرد. یکی از مشهورترین کتاب های وی در اروپا “کتاب 

مقابله”  و  جبر  در  مختصر 
 The Compendious(
Book on Calcula-
tion by Comple-

 )tion and Balancing
دوازدهم  قرن  در  که  است 
ترجمه  التین  به  میالدی 
درباره  کتاب  این  شد. 
است.  مقدماتی  ریاضیات 
این که  بر سر  دانش پژوهان 
چه مقدار از محتوای کتاب 
هندی  و  یونانی  منابع  از 
شده است  گرفته  عبری  و 
معموال  دارند.  نظر  اختالف 
عمل  دو  معادالت  حل  در 
معمول است. خوارزمی این 

به مرحله  وارد ساختن جبر  به  راه  این  از  و  تدوین کرد  و  تنقیح  را  دو 
علمی کمک شایانی نمود. خوارزمی، اولین کسی بود که اعداد عالمت دار 
را به کار برد. او برای این کار، اصطالحاتی را به کار می برد و اعداد منفی 
را ناقص و اعداد مثبت را زاید می نامید. به طور مثال، او عدد )2-( را دو 
ناقص و )2+( را دو زاید نام گذاری کرده بود. تا آن زمان، کاربرد حروف در 
ریاضیات، متداول نبود. خوارزمی در حل مجهولی، عدد مجهول را “شیء” 

و مجذور مجهول را “مال” می نامید.

او با این اثر، نام این علم را در شرق و غرب تعیین کرده است. نام علم جبر 
در زبان های اروپایی از نام این کتاب گرفته شده است. این کتاب )به قول 
وی “مختصر”( قرن ها مرجع و مأخذ اروپاییان به شمار می رفت و تا قرن 
شانزدهم میالدی مبنای مطالعات علمی آن ها در این رشته بود. ترجمه 
التینی این کتاب به “یوهانس هیسپالنسیس” و ترجمه التینی دیگر آن 
به “گراردوس کرمونسیس” منسوب است. در ضمن، “رابرت چستری” نیز 
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ابوجعفر محمدبن موسی 
خوارزمی



آن را به التینی ترجمه کرد، که این ترجمه را می توان آغاز علم جبر در 
اروپا دانست. متن جبر و ترجمه انگلیسی آن به وسیله »فردریک روزن« 

در سال 1831 میالدی در لندن به چاپ رسیده است.

از کارهای متأخر، در این زمینه می توان به کتاب ترجمه التینی “جبر 
الخوارزمی” اثر “لویی شارل کارپینسکی” اشاره کرد که مشتمل بر مقدمه، 
حواشی، تعلیقات انتقادی و ترجمه به زبان انگلیسی است. کتاب جبر و 
مقابله خوارزمی که به عنوان الجبرا به التینی ترجمه گردید باعث شد که 
همین کلمه در زبان های اروپایی به معنای جبر به کار رود. نام خوارزمی 
الگوریتمی تصنیف گردید و  به صورت  الخوارزمی  به جای  هم در ترجمه 
الفاظ الگوریسم و نظایر آن ها در زبان های اروپایی که به معنی فن محاسبه 

ارقام یا عالمات دیگر است مشتق از آن می باشد.

 The Book( ”کتاب دیگر خوارزمی “جمع و تفریق با عددهای هندی
 of Addition and subtraction According to the Hindu
Calculation( نام دارد. این کتاب باعث شد تا سیستم عددی در اروپا 
از سیستم اعداد التین به سیستم اعداد هندی )یا به غلط ارقام عربی( 
این  است.  فراگیر  نقاط جهان  دیگر  و  اروپا  در  نیز  هنوز  که  یابد  تغییر 
کتاب مقدمه ای است بر حساب که ارقام هندی در آن به کار رفته بود و 
نخستین کتابی بود که نظام ارزش مکانی را به نحوی اصولی و منظم شرح 
علوم  بر  برای مسلط شدن  او  که  آورده اند  آثار خود  در  مورخان  می داد. 
هندی، سفری به هندوستان کرده بود. خوارزمی علوم یونانی و هندی را 
با هم تلفیق کرد. کتاب هایی که وی درباره ارقام هندی نگاشته است، بعد 
از آن که در قرن دوازدهم به زبان التینی منتشر شد، تأثیر شگفت آوری 
بر اروپاییان گذارد. ارقام هندی از طریق آثار “فیبوناتچی” به اروپا وارد 

انقالبی  ارقام  گردید. همین 
به وجود  ریاضیات  در 
اعمال  هرگونه  و  آورد 
محاسباتی را مقدور ساخت. 
و  هیسپالنسیس”  “یوهانس 
و  رموننسیس”  “گراردوس 
قرن  در  چستری”  “رابرت 
به  آن را  یک  هر  دوازدهم 
کردند.  ترجمه  التینی  زبان 
متن عربی این کتاب از بین 
رفته است ولی ترجمه التینی 
 Algoritmi de آن با نام
 Numero Indorum
میالدی  دوازدهم  قرن  از 

موجود است.
خوارزمی، دستی توانا در علم نجوم نیز داشت. این دانشمند شهیر اسالم، 
یکی از منجمان دربار مأمون، خلیفه عباسی و احتماال یکی از مباشرین 
رصدهای وی و عضو “دارالحکمه” بود که گروهی از دانشمندان در بغداد 
در آن فعالیت می کردند. او با سایر منجمانی که مأمون برای اندازه گیری 
طول قوس یک درجه نصف النهار مأمور کرده بود، همراهی داشت. وی 
دو تحریر از سند هند فراهم کرد. کتاب “زیج السند هند” خوارزمی مانند 
بر مقدمه  و مثلثاتی، مشتمل  بر جدول های نجومی  سایر زیج ها، عالوه 
نسبتا مفصل در علم نجوم است که در حکم نجوم نظری می باشد. این 

کتاب نخستین اثر نجوم به زبان عربی است که به صورت کامل بر جای 
مانده و شکل جداول آن از جداول بطلمیوس تأثیر پذیرفته است. نفوذ این 
کتاب در علوم مغرب زمین چندان زیاد نبود اما نخستین اثر از این گونه 
بود که به صورت ترجمه التینی به همت “آدالردباثی” در قرن دوازدهم 
ترجمه شد. جداول طلیطلي )تولدویی( توسط “ژرار کرمونایی” در اواخر 
قرن یازدهم به التین ترجمه شدند و از مقبولیت گسترده تری در غرب 
برخوردار شدند و دست کم یک صد سال بسیار متداول بودند. جدول های 
نجومی و مثلثاتی خوارزمی که “مسلمه مجریطی” در آن ها تجدید نظر 
کرد، در سال 112۶ میالدی به وسیله “آدالرد” به التین ترجمه شد. این 
جدول ها عالوه بر “جیب”، مشتمل بر “ظل” نیز می باشد. بعضی احتمال 

داده اند که “ظل” را مسلمه مجریطی در آن وارد کرده است.

تقریبی  به طور  جغرافیا  زمینه  در  است  اثری  که  صورت االرض  کتاب 
شامل  را  اماکن  و  بزرگ  شهرهای  همه  عرض های  و  طول ها  فهرست 
این  بود.  بطلمیوسی  بر جغرافیای  مبتنی  نوبه خود  به  اثر  این  می شود. 
بطلمیوس  اثر  از  دقیق تر  اسالم  قلمرو  در  بعضی جهات خاصه  از  کتاب 
است. این کتاب را “نالینو” به زبان ایتالیایی ترجمه کرده و با حواشی و 

تحقیقات دقیق در شهر رم به چاپ رسانیده است. 

تنها اثر دیگری که از وی بر جای مانده است رساله کوتاهی درباره تقویم 
یهود است. خوارزمی دو کتاب نیز در باره اصطرالب با نام های “العمل 
و  کتاب  دو  این  از  نوشت.  االصطرالب”  “عمل  دیگری  و  باالصطرالب” 
کتاب “الرخامه” وی اثری برجای نمانده است. کتاب های “تقویم البلدان” 

و “الفلک” نیز از او می باشد که به زبان های اروپایی ترجمه شده است.

ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی در حدود سال 8۵0 میالدی مطابق با 
23۶ هجری قمری در گذشت.

http://www.irane7000saale.com



 رشته پلو

رشته پلو یکی از غذاهایی است که شب عید خورده می شود و معموال باب 
میل نسل قدیم است. رشته، فرآورده ای خمیری است که از آرد گندم، 
آب و نمک تهیه می شود و ارزش و کالری آن همانند نان و غالت است. 
در نتیجه مثل پلو چاق می کند و برای مبتالیان به دیابت و سیلیاک باید 
با نظر پزشک مصرف شود. برخالف تصور عامه، رشته پلویی با رشته آشی 
ترکیبات یکسانی دارد با این تفاوت که آرد به کار رفته در رشته پلویی 
سبوس بیشتری دارد و آن را کمی تفت می دهند تا قهوه ای روشن شود، 
اما رشته آشی خام و سفید رنگ است. رشته آشی به دلیل آن که از آرد 
ویتامین های  پلویی  رشته  به  نسبت  می شود  تهیه  سبوس  بدون  ستاره 

گروه B کمتری دارد و برخی امالح معدنی را ندارد.

 مواد الزم :
 • برنج 3 پیمانه

 • رشته پلویی 200 گرم
 • گوشت چرخ کرده 200 گرم

 • پیاز درشت 1 عدد
 • کشمش 100 گرم

 • کره 100 گرم
 • روغن مایع 1/2 استکان

 • دارچین 1 قاشق چایخوری
 • زعفران آب کرده 2 قاشق غذاخوری

 • نمک و فلفل به میزان الزم

روش تهیه :

برنج را خیس کرده و می پزیم بعد از این که برنج نیم پز شد رشته را به 
آبکش کرده و دم  نرم شد آن را  برنج و رشته  اضافه می کنیم وقتی  آن 
می کنیم. نیمی از پیاز را رنده کرده و با گوشت و نمک و فلفل مخلوط 
می کنیم سپس گوشت را به صورت کوفته های ریز در می آوریم، کوفته ها 
آب  گوشت  تا  می گذاریم  را  ظرف  در  و  انداخته  روغن  از  نیمی  در  را 
بیاندازد )در صورت تمایل می توانیم از قطعه های گوشت مرغ هم در این 
غذا استفاده کنیم( سپس در ظرف را برداشته تا کوفته ها سرخ شود. نیم 
دیگر پیاز را در بقیه روغن و کره سرخ می کنیم، سپس دارچین و نیمی از 
زعفران و کوفته ها را اضافه کرده و با یکدیگر مخلوط می نماییم. پس از دم 
کشیدن پلو و بقیه مواد، زعفران را با یک کفگیر برنج مخلوط کرده برنج 
دم کشیده را در دیس می کشیم و روی آن را با موادی که آماده کرده ایم 

تزئین و سرو می کنیم.
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عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمد    |     عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا

بـزرگ نوروزی  دیدوبازدیدو ضیــافت شنبه   17 مارس  2018   در سالن شکوهمند و زیبای 

دی جی : 
مهـران

پیــش غذا: 
)8-7 شب)

شام: جوجه   +  ماهی ساملون

  همراه با ساالد 

+ شراب عالی، 

نوشابه   +  دسر،  قهوه و ...

-----------

دی جی : مهـران

رقص و پایکوبی 

تا پاسی از نیمه شب

بلیت: 60 دالر  

زیر 10 سال:  30 دالر 

 فروش در تپش

پشت در منانید!

برای تهیه بلیت همین 

امروز  متاس بگیرید:

514-223-3336

---------

Embassy Plaza

1003 Boul Cure-Labelle 

Laval, QC H7V 2V7

 با پارکینگ وسیع رایگان 

 شبی زیبا و بیادماندنی                                                    برای گرامیداشت میراثی سترگ، در جمع همدیاران و دوستان..





چه نوع ورزشی به ما کمک می کند تا چربی شکم را بسوزانیم؟

گردآورنده: شیرین بهرام
یکی از محبوب ترین ورزش ها برای کاهش چربی شکم ورزش ایروبیک 
است که همچنین به عنوان ورزش قلب شناخته می شود. نمونه هایی از 

راه رفتن، دویدن، رقصیدن، دوچرخه سواری و شنا است.
ورزش ایروبیک تاثیر زیادی بر توده عضالنی ما ندارد، حداقل در مقایسه 

با ورزش با وزنه. با این حال، در سوختن کالری بسیار موثر است.
ایروبیک می تواند به کاهش  مطالعات بسیاری نشان می دهد که ورزش 
به  ابتال  که خطر  چربی خطرناک شکم  به خصوص  کند،  کمک  چربی 

دیابت نوع دوم و بیماری های قلبی را افزایش می دهد.
بنابراین، اضافه کردن ورزش ایروبیک به شیوه زندگی به ما کمک می کند 

تا وزن مان را کنترل و سالمت متابولیکمان را بهبود بخشد.
البته نبایستی چربی خطرناک شکم را با خوردن کالری بیشتری جبران 

نکنید.
انجام ورزش های هوازی به طور مرتب می تواند تعداد کالری هایی را که 
از  را  بدن  چربی  که  کند  ما کمک  به  و  دهد  افزایش  می شود  سوزانده 

دست بدهیم.
به ما کمک می کند کالری بیشتری  با وزنه همزمان  انجام ورزش  البته 
سوزانده شود. تمام فعالیت های بدنی می تواند به ما کمک کند تا کالری 

بیشتری سوزانده شود.
با این حال، ورزش های هوازی و انجام ورزش با وزنه هم زمان مزایایی دارد 

که فراتر از آن است.
انجام ورزش با وزنه )غیر هوازی( به افزایش قدرت و مقدار عضله به ما 

کمک می کند.
انجام ورزش های هوازی و غیرهوازی برای سالمتی درازمدت مهم است، 
زیرا توده عضالنی افراد غیر فعال بین سه تا هشت درصد در هر دهه از 
بین می روند. مقادیر بیشتری از عضالت همچنین سوخت و ساز بدن ما 
را افزایش می دهد، به ما کمک می کند تا کالری بیشتری را در هر ساعت 

بسوزانیم - حتی در حالت استراحت.
انجام ورزش های هوازی و غیر هوازی همچنین به جلوگیری از کاهش 

متابولیسم با سن کمک می کند.

در برخی مطالعات نشان داده شده است که زنان دارای اضافه وزن تحت 
درمان با رژیم غذایی کم کالری متوجه شدند که کسانی که ورزش های 
و    متابولیسم  میزان  عضالنی،  توده  دادند،  انجام  هوازی  غیر  و  هوازی 

قدرتشان را حفظ کردند، حتی اگر وزن آن ها کاهش پیدا کند.
عضالنی  توده  ندادند،  انجام  هوازی  غیر  و  هوازی  ورزش های  که  زنانی 

بیشتری را از دست دادند و کاهش متابولیسم را تجربه کردند.
رژیم  یک  به همراه  غیرهوازی  و  هوازی  ورزش های  انجام  جهت،  این  از 

غذایی کم کالری در بازسازی بلندمدت متابولیسم بدن موثر است.
همچنین انجام ورزش با وزنه )غیر هوازی( کمک مي کند تا عضله را حفظ 

کنیم و بسازیم و سوخت و ساز بدن ما بهبود یابد.



از میلیاردها ستاره تشکیل شده اند که به سبب  کهکشان ها در مجموع 
بسیار  شکل های  آن ها  شده اند.  جمع  هم  کنار  در  گرانششان  نیروی 
متنوعی دارند؛ بیضوی، حلقه ای شکل، قرص – شکل به همراه بازوهای 
نامنظم. قطر  با شکل های کامال  ارابه و برخی هم  مارپیچی شبیه چرخ 

آن ها از چند هزار تا صدها هزار سال نوری متفاوت است.

جمع  هم  کنار  در  متقابلشان  گرانشی  کشش  سبب  به  نیز  کهکشان ها 
گروه ها  این  می دهند،  را شکل  کهکشان ها  محلی  گروه های  و  می شوند 
را تشکیل می دهند، که آن ها هم  قرار گرفتن کنار هم خوشه ها  با  هم 
کنار هم می آیند و ابر خوشه ها را شکل می دهند. این اجرام در گستره 
وسیعی از عالم پراکنده اند که نزدیکترین شان به ما در فاصله 1۷۶000 
سال نوری و دورترینشان در مرزهای انتهای عالم، در ۵/13 میلیارد سال 

نوری از ما، قرار دارند. 

ترتیب،  این  به  که  دارند،  وجود  عالم  در  کهکشان  میلیارد   400 تقریبا 
سنگ بناهای عالم اند. اگر انگشت شستتان را در طول بازو جلو صورتتان 
حدود  فرضی،  مخروطی  در  آنجا،  در  کنید،  نگاه  آسمان  به  و  بگیرید 
۵0000 کهکشان وجود دارد؛ مخروطی که راسش در عنبیه چشم شما 
و محیط بسط یافته اطرافش سر انگشت شما را احاطه کرده و از آن جا تا 

انتهای عالم گسترده شده است. 

تلسکوپ فضایی هابل از نقطه ای در آسمان در مرکز مالقه دب اکبر، به 
دارید،  نگهش  انگشت  دو  بین  بازو  طول  در  که  آشپزخانه  نمک  اندازه 
کهکشان  تصویر حدود 1۵00  این  گرفته است.  تقدیر  شایسته  تصویری 
را، با ابعاد و اشکال گوناگون، نشان می دهد که از این جا تا مرزهای عالم 

پراکنده اند.

گاهی دو کهکشان با هم برخورد می کنند، شاید واژه بهتر این باشد که 
بگوییم آن ها با هم ادغام می شوند، چون در تمام مدت رویارویی آن ها 
یک  از  ستاره  یک  حتی  می کشد،  طول  سال  میلیارد  چند  که  هم،  با 
کهکشان با ستاره ای از کهکشان دیگر برخورد نمی کند، چرا که فواصل 

بین ستاره های درون کهکشان ها بسیار عظیم است.

وقتی دو کهکشان مارپیچی باهم ادغام می شوند، یک کهکشان بیضوی 
زمانی تشکیل می شوند  – شکل  شکل می گیرد. کهکشان های حلقه ای 
که یک کهکشان نامنظم کوچک از میان کهکشان مارپیچی عبور کند. 
حلقه همیشه از میلیون ها ستاره نوزاد تشکیل شده است که در اثر فشار 
موج ضربه حاصل از عبور در ابرهای گاز و غبار کهکشان مارپیچی متولد 

شده اند.

به سوی مرکز سقوط  نه، ستاره هایشان  اگر  همه کهکشان ها می چرخند 
وجود  به  چرخش  این  بودند،  ُصلب  جسمی  کهکشان ها  اگر  می کردند. 
نمی آمد. ستاره های مرکز کهکشان سریع تر می گردند در حالی که آن هایی 
که نزدیک لبه اند، بر اساس قانون کپلر، کندتر می گردند. البته، محاسباتی 
کهکشان ها،  بیرونی  ستاره های  شده  رصد  از سرعت های  استفاده  با  که 
از مرکز چرخش آن ها بسیار  انجام شده نشان می دهد که نیروی گریز 
از کهکشان  بیرون  به  باید  بنابراین آن ها  نیروی گرانش است.  از  بیشتر 
گرانش  نیروی  نشان می دهد که  این  نمی شود.  اما چنین  پرتاب شوند، 
درون  می کنیم  مشاهده  ما  آن چه  از  بیش  جرمی  یعنی  است،  بیشتر 

کهکشان وجود دارد. این جرم ناپیدا ماده تاریک نامیده شده است. 

بنابراین، به نظر می رسد که ستاره ها مدارهای خاص خودشان را به دور 
مرکز کهکشان طی می کنند. برای خورشید ما 2۵0 میلیون سال طول 

می کشد تا یک بار به دور مرکز کهکشان راه شیری بگردد.

افزون بر ستاره ها، کهکشان ها شامل ابرهایی از گاز و غبار به طول چند 
به حساب  تولد ستاره ها  گهواره  که  نام سحابی، هستند  به  نوری،  سال 
می آیند. ستاره هایی که درون یک سحابی متولد می شوند هماهنگ با هم 

در فضا به حرکت ادامه می دهند.

افزون بر این، آنچه در تمام کهکشان پراکنده است پرتوهای کیهانی اند؛ 

کهکشان ها

http://www.noojum.com/


بقایای  انرژی که منشا برخی شان در  پر  الکترون ها و پروتون های  یعنی 
مرده ای  ستاره های  قبرستان  کهکشان،  یک  همچنین  ابرنواخترهاست. 
و  نقش،  ریز  ستاره های  اخترها،  تپ  نوترونی،  ستاره های  همچون 

سیاهچاله هاست.

با سرعت بسیار کندی  ستاره های جدید معموال، در بیشتر کهکشان ها، 
شکل می گیرند، اما نوعی نادر از کهکشان ها، به نام کهکشان های )فوران 
ستاره(، نواحی بسیار فعال ستاره سازی دارند که همین موجب درخشش 
خیره کننده آن ها می شود. کهکشان NGC 3310، در فاصله ۵۹ میلیون 
سال نوری از ما، ستاره های جدید را با سرعت یک میلیون در صد هزار 
سال تولید می کند، که این ستاره ها در خوشه هایی پراکنده در بازوهای 
کهکشان قرار دارند. با گذشت زمان، وقتی بیشتر ستاره های پر جرم و آبی 
سوختنشان را تمام کردند، خوشه های ستاره ای به رنگ قرمز در می آیند. 
پر  دوران  وقتی  که  می دهد  نشان  خوشه ها  رنگ  وسیع  گستره  بررسی 
التهاب ستاره سازی آغاز شده سن خوشه ها بین یک میلیون تا بیش از 
صد میلیون سال بوده است. این پدیده شاید زمانی آغاز شده که کهکشان 

اصلی با همدمی ادغام شده است.

http://www.noojum.com/



دعوت به همکاری
 از ترانه سرایان جهت تولید 

آلبوم موسیقی

 علیرضا فخاریان
(514) 996 - 1620





آزادهشریفیآذر
دخترم،پسرم

رویصحبتمباشماست.بانسلیکهقراراست
نسلی شوند. آینده مردان و زنان روز، فردا
کهیادرکشورکانادابهدنیاآمدهویادوران

مدرسهاشراآغازنمودهاست.
نوروِز از برایت میخواهم دخترم، پسرم،
کشورتبگویم؛سالنوفارسیزبانان!چقدر
میدانی؟ نوروز زیبای مراسم و آیینها از
از برایت مهربانت مادر و پدر که میدانم
آدابورسومنوروزگفتهاند.بیاباهممروری
باشیم. داشته نوروزی قشنگ سنتهای به
خیالی سفر تا بیا همراهمی، اگر موافقی؟
چشمان آمادهای؟ باشیم. داشته دلچسبی
نفس است، خوب آهان، ببند! را زیبایت
عمیقبکش!آمدهایمبهجاییکهزمینشرو
جوانههای درختان گذاشتهاست. سبزی به
بعضی و گذاشتهاند نمایش به را زیبایشان
نشان را باغرورشکوفههایشان ازآنهاهم
میدهند،هنوزنسیمخنکیمیوزدولیشور
وایچقدر دارد. وحالمحیطگرمایخاصی
با فیروز حاجی میبینی! است! شلوغ آنجا
زنگی دایره با بامزهاش، کاله و قرمز لباس
کهدردستداردچیزیمیخواند.بیابرویم

جلوتر،صدایشرابشنویم:

 حاجی فیروز اومده            سالی هی روز آمده

چهبامزه،ببینمردمبهاوپولمیدهند،عیدی
در را ما اینکه از عزیز فیروز حاجی است.
دورانپیشازعیدشادمیکنیوبهمحلههای

ماشوروحالمیدهیازشمامتشکریم.
ببین،چهخبراست!!!سبزه، را اینطرف بیا
را سین هفت بساط تمام ... سمنو، سماق،
همه این به ذوق با چه مردم میفروشند.
راستی میکنند. نگاه نشاط و شور و هیجان
معنی سین هفت عناصر از کدام هر میدانی

خاصیدارند؟
هفتسین؟ میگویند چرا ببینم بگذار اول
مقدسی عدد هفت قدیم در چون آهان!
هم سفره اصلِی قلِم هفت این و بودهاست
مثل میشوند. شروع “س” حرف با همگی
است، سرزندگی و سالمتی نماد که سیب
سنجد گیاهان، باروری و زایش نماد سمنو

نوروزدرراهاست



نشانهعشقودلباختگی،سبزهنمادشادابیو
سرسبزیوپیوندباطبیعت،سماقمزهزندگی،
سرکهنشانهشادیوسیرهممحافظتکننده
اینها،درسر تمام برابربدیها.درکنار در
سفرههفتسین،تخممرغهایرنگی،آجیل
هم عید مخصوص خوشمزه شیرینیهای و

هست.بهبه،چهسفرهای!
سهشنبه آخرین امروز که میدانستی راستی
اسفندماهاست؟وایکهامشبچهشوروحالی
بهپاشود،بله!!!چهارشنبهسوری!!!آفتابکه
یواشیواشغروبمیکندکومه۱هایآتش
راراهمیاندازندمردمبهدورآنمیچرخندیا
ازرویآنمیپرندوباهممیخوانند“سرخی
جالبی معنای تو”چه از من من،زردی از تو
دارد.یعنیآتشعزیزبیماریوناراحتیامرا
بهتومیسپارموسرخیوگرمایترامیطلبم.
آجیل شادند. و میرقصند مردم امشب
باآجیل کهکمی مخصوصچهارشنبهسوری،
عیدمتفاوتاست،میخورندوآشخوشمزه!
میکنند: دعا هم درگذشتگان۲ برای امشب
و بیامرز را درگذشتگانم مهربانم، خدای

دلهایبازماندگان۳راشادکن.
بازارهنوزهمشلوغاست.مردمخودشانرا
میخرند هم عید لباسهای میکنند. آماده
بایددرسالجدیدنونوار۴بود.امایادمانباشد
کهکسانیهمهستندکهتواناییخریدلباس
یک عنوان به ندارند. را عید مایحتاج۵ و نو
دل وقتی نکنیم. فراموش را همدیگر انسان
انساندیگریراشادکنیمخودمانهمشادتر
میشویموعیدمانهمزیباتر.ُخبدیگربهتر
داریم. کار کلی که خانه به برگردیم است
تکانی رامرورکنم:خانه لیستکارها بگذار
فقط خریدهام، که را سفره وسایل شده، که

گذاشتن کنار ماندهچیدنسفرههفتسین،
پلوماهی عیدیبچهها،درستکردنسبزی
مخصوصعید،حمامقبلازسالتحویلو...

فکرنکنمدیگرکاریبماند.
خستهنباشیدبچههایمن.سفرخوبیبود،به
برای امیدوارم گذشت. خوش خیلی که من
همگی عید باشد. بوده همینطور هم شما
خندان. لبتان شاد. دلتان مبارک، پیشاپیش

زندگیتانهدفمند.
دایرهزنگی:یکسازضربیبهشکلدایرهکه
بهدورآنرنگویاحلقههایفلزیآویزان

است.
۱.کومه:پُشته،توده

۲.درگذشتگان:ُمردگان
۳.بازماندگان:)دراینجا(زندگان

۴.نونوار:کسیکهتازهسرووضعخوبپیدا
کرده

۵.مایحتاج:آنچهکهمورداحتیاجاست.



آزاده شریفی آذر

ردخت غنچه ربآورد و بلبالن مستند                          
جهان جوان شد و یاران هب عیش بنشستند 

بساط سبزه لگدکوب شد هب پای نشاط           
ز بس هک عارف و عامی هب رقص رب جستند

سنت های  و  نوروز  با  بیش  و  کم  زبانان  فارسی  ما  همه 
زندگی  مشغله های  شاید  اما  می باشیم؛  آشنا  آن  امروزی 
پر آشوب امروز کمتر مجالی برای تحقیق و تفحص درباره 
سنت های منسوخ شده و از یاد رفته این آییِن تا به امروز 
پابرجا به ما داده شده باشد. سنت هایی که دانستنش شاید 

خالی از لطف هم نباشد.
کجاست،  آن  خاستگاه  این که  و  نوروز  پیشینه  درباره 
دانشمندان  از  عده ای  شده است.  فراوانی  صحبت های 
پنج  حدود  یعنی  سومریان،  به  را  نوروز  تاریخ شناس 
داده اند.  نسبت  مسیح  میالد  از  پیش  سال  پانصد  و  هزار 
عناوین  تحت  خود  کتاب های  در  بوترو،  ژان  آن جمله،  از 
باستانی  خیلی  “ادیان  و  می شود”  آغاز  سومر  از  “تاریخ 
بیان  وی  پرداخته است.  موضوع  این  به  بین النهرین”،  در 
بهار )نوروز( جشن های  اول  می دارد که سومریان در روز 
و روز سیزدهم  برگزار می کردند  روز  به مدت 12  مفصلی 
این  دیگر،  عده ای  دید  از  می پرداختند.  استراحت  به  را 
آیین سه هزار ساله و منتسب به آریایی ها است. به روایت 
ایران  قدیم  پادشاهان  از  پادشاهی  نام  شاهنامه، جمشید 
زمین و چهارمین پادشاه بعد از کیومرث است. نام وی در 

ابتدا “َجم” به معنای سلطان و پادشاه بزرگ بوده است. از آن جاکه وی به 
سفر عالقه وافری داشته است، در این جهانگردی روزی که به آذربایجان 
می رسد مقارن با زمانی بوده است که آفتاب به نقطه “حمل” آمده و بهار 
آغاز گردیده بود. به دستور وی، تخت مرصعی بر جایی بلند قرار دادند و 
تاج جواهر نشانش را بر سرش گذاشتند. نشستن روی تخت مرصع نشان، 
همزمان با طلوع خورشید و تابیدن اشعه های آفتاب بر تاج و تخت وی 
شد؛ از این تابش، اشعه هایی ساطع شد و چون در زبان پهلوی، شعاع و 
انوار نور را “شید” می گویند این لفظ را به “َجم” افزودند و او را “جمشید” 
گفتند یعنی پادشاه روشن. در آن روز جشنی باشکوه برگزار کردند و آن را 

نوروز نامیدند:

هب جمشید رب گوره افشاندند            مر آن روز را روز نو خواندند 
سر سال نو رهمز فرودین                 ربآسوده از رنج تن دل ز کین
زبرگان هب شادی بیاراستند              می و جام و رامشگران خواستند

چنین روز فرخ از آن روزگار             بمانده از آن خسروان یادگار
درباره  شده  ثبت  اطالعات  میالد،  از  بعد  اول  قرن  از  قبل  تا  متاسفانه 
پیشینه نوروز در دست نیست. به عنوان مثال از دید بسیاری از محققان، 
یکی از دالیل بنای تخت جمشید، پاسداشت جشن های نوروزی بوده است. 
این مراسم در دوران  از  نشانه ای  از آن جایی که هیچ  از طرف دیگر،  اما 
هخامنشی دیده نشده است، برای دانشمندان این شبهه وجود دارد که آیا 
در آن دوران، نوروز به عنوان یک جشن عام و دولتی برگزار می شده است 
یا نه؟ در زمان “باِلش اول”، یکی از پادشاهان اشکانی، که او را عموما از 
پایه گذاران بسیاری از جشن های ایرانی از جمله “سده” می دانند، به نوروز 
اشاره ای مکتوب شده است. اما بیشترین اطالعات ثبت  شده درباره نوروز 
فارسی میانه، شاید  ادبیات  و  باز می گردد. کتیبه ها  به دوران ساسانیان 

روز نو، نوروز زیبا
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گواه خوبی بر ارج نهادن به نوروز در آن زمان باشد.
پادشاهی  سلسله  کدام  و  تمدن  کدام  به  آیین،  این  پیدایش  این که 
که  است  آیین  این  پایداری  مهم  نباشد،  مهم  چندان  شاید  بازمی گردد 
بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران، افغانستان، تاجیکستان، هند و 
...  هر ساله آن را جشن می گیرند. اهمیت نوروز تا به آن جاست که حتی 
سازمان  فرهنگی  و  علمی  سازمان  یونسکو،  ثبت  به  باستانی  این جشن 
ملل متحد، رسیده است. حتی در کشورهای آمریکا و کانادا نیز این روز 
به رسمیت شناخته شده است. سال پیش “جاستین ترودو”، نخست وزیر 

کانادا، به مناسبت نوروز پیام داد و رسما این روز را تبریک گفت. 
که  معمول  سنت های  و  آیین ها  از  صحبت  می دانیم؟  چه  نوروز  از  اما 
تمام ما فارسی زبانان هنوز هم آن ها را برگزار می کنیم و گرامی می داریم 
نیست؛ می خواهیم از آیین های زیبایی صحبت کنیم که اگرچه تقریبا رو 
اما هنوز هم در بعضی از روستاها و شهرهای  به فراموشی سپرده است، 

سنتی برگزار می شود.

چهارشنبه سوری و آیین های فراموش شده آن 
شاید بتوان گفت از مراسم چهارشنبه سوری، فقط پریدن از روی آتش و 
آن هم به شیوه مدرن آن باقی مانده است. اما پیش از نوروز به جز روشن 
نمودن آتش و “چرخیدن به دور آن” مراسم دیگری نیز برگزار می شده 

که از آن جمله می توان قاشق زنی و روز علفه را نام برد.
چهار  از  آتش  کومه های  تعداد  چهارشنبه سوری،  مراسم  در  گذشته  در 
زمان  آن  در  که  شده است  ذکر  منابع  بعضی  در  نمی کرد.  تجاوز  تا 

به دور آن  بلکه  نمی پریدند،  از روی آن  به خاطر مقدس شمردن آتش، 
چهارشنبه سوری،  مراسم  شهرها،  از  بعضی  در  همچنین  می چرخیدند. 
چهار بار تکرار می شده است که نمادی از گرامیداشت چهار عنصر طبیعت 
است و در چهار، چهارشنبه متوالی اسفندماه برگزار می گردیده است. هر 
کدام از این آیین ها نمادی از یکی از عناصر طبیعت بوده، مثال نخستین 
دیگری  آن  باد،  عنصر  به  منسوب  و  اسفند  اولین چهارشنبه  در  مراسم 
همان  واقع  در  که  چهارشنبه سوری  آخرین  و  آتش  سومین  خاک،  به 
چهارشنبه سوری امروز است، منسوب به آب می باشد که اشاره به از بین 
رفتن یخ از روی خاک، نفس کشیدن زمین و باروری آن دارد. در صبحگاه 

آخرین مراسم از روی آب می پریدند.

َعَلفه
درگذشتگان  برای  که  است  بزرگداشتی  به نوعی  که  است  آیینی  َعلَفه 
برگزار می شود. مردم از چند روز مانده به عید، در خانه مشک و عنبر 
می سوزانند و خانه را چراغانی می کنند تا روح درگذشتگان شاد شود. در 
تازه  علف های  از  دسته هایی  خانه ها،  چراغانی  از  غیر  روستاها  از  بعضی 
چیده از صحرا را در جای جای خانه می گذارند. در این روز بانوان با پختن 
غذاهای خاص )در بعضی مناطق آش( سعی می کنند با بلند شدن بوی 

خوش غذا روح مردگان را خشنود سازند.

فالگوش
فالگوش از دیگر مراسم چهارشنبه سوری است. افراد بر سر کوی و برزن 



و  اولین شخص  گذر  منتظر  داشتند  دل  در  که  نیتی  با  و  می ایستادند 
شنیدن حرف هایش بودند. حرف های آن شخص برایشان تعبیر نیتشان 
به خوبی  آن ها  فال  بگوید،  نیکی  فرد سخن  آن  اگر  بودند  معتقد  و  بود 

تعبیر می شود.

قاشق زنی
قاشق زنی آیینی است که منشا آن کمک به نیازمندان بوده است که آ ن ها 
نیز سال خود را با دلی خوش و سفره ای پر آغاز کنند. بدین گونه بوده 
است که افراد سر و صورت خود را می پوشاندند و به گونه ای ناشناس با 
ظرف و قاشقی فلزی به در خانه اهالی می رفتند. با زدن قاشق بر ظرف، 
اساس  بر  است. هر کس  نیازمندی پشت در  صاحب خانه می فهمید که 
توانش، ظرِف فرد را پر می کرد. حتی گاهی افراد متمول، با دنبال کردن 
غذایی  مواد  ناشناس،  به طور  و  می کردند  پیدا  را  او  خانه  قاشق زن،  فرد 
بیشتری در خانه اش می گذاشتند. بعدها این مراسم جنبه مزاح و شادی 
گرفت و صرفا برای زنده نگه داشتن سنت ها بود؛ هرچندکه تقریبا منسوخ 
جشن  در   ”trick or treating“ همان  جشن  این  معادل  شده است. 

هالووین است.

آتش افروز
آتش افروز مردی سیه چرده با تن پوشی قرمز که تخته ای یا دایره ای زنگی 
در دست دارد. آتش افروز همان “حاجی فیروز” امروز است. وی با زدن دو 

تخته به هم، اشعاری این چنین می خواند:
آتش افروز اومده، سالی یک روز اومده 

آتش افروز صغیرم، سالی یک روز فقیرم
و بعدترها حاجی فیروز با دایره ای زنگی در دست و خواندن  “حاجی فیروز 
اومده، سالی یک روز اومده” و شعرهایی از این دست، انعامی می گرفتند. 

در چنین روزهایی بازار ژانگولرها، لوطی ها و ... حسابی سکه بود.
آبریزان یا آب پاشان

به  یا آب پاشان، جشنی که پیشینه بسیار کهنی دارد و مربوط  آبریزان 
بارها دست  هفت سال قحطی می باشد که مردم از شدت خشک سالی، 
گرفت.  باریدن  باران  و  شنید  را  دعاهایشان  پروردگار  برداشتند.  دعا  به 
و  پایکوبی  و  به جشن  سال  هر  مردم  نعمت،  این  به شکرانه  پس  آن  از 
البته در بعضی از  آب پاشی و گالب پاشی بر روی یکدیگر می پرداختند. 
متون، برگزاری این جشن را ده فروردین و در بعضی دیگر، پیش از نوروز 

می دانند. اما ظاهراً تاریخ دقیق آن تیر ماه بوده است.
و  دید  و  آن  فلسفه  و  هفت سین  سفره  جمله  از  نوروز،  مراسم  سایر 
بازدیدهای عید و مراسم سیزده به در، آن قدر برای فارسی زبانان شناخته 
شده و ملموس است که تکرار دوباره آن در این مقاله از حوصله خواننده 
خارج خواهد بود. مراسم نوروز هر چه که باشد و با هر کیفیتی که برگزار 
شود، مهم زنده نگه داشتن و پاس داشت این سنت کهن و انتقال آن به 
نسل آینده است. باشد که با بیان قصه ها و خاطراتمان این سنت ها حفظ 

شود.

رسم نوروز هب جای آور و از ازید خواه                  
کآورد حالت ما باز هب حالی احسن

مراسم قاشق زنی در دهه سی

https://parsiandej.ir
https://article.tebyan.net
https://jdf.scr.ir



سه تار از: 280 $
تنبور از: 280 $
سنتور: ۶80 $

سنتور دو مهر ساالری: 1100 $
دف طلقی: ۹۵ $

دف پوستی طرح دار: 130 $
نی: ۶۵ $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها 4/4: 18۹.۹۹ $
گیتار یاماها 3/4: 1۵۹.۹۹ $

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

آگهی استخدام
 آکادمی ِر می جهت تکمیل کادر اداری خود، با شرایط زیر استخدام می نماید:

- داشتن سابقه کار کانادایی
- تسلط کامل به زبان انگلیسی و فرانسه

- مسلط به ویندوز، نرم افزارهای ماکروسافت افیس )ورد، اکسل و ... (
واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل remiacademy@gmail.com ارسال نمایند.



the most exciting part of Nowruz arrives. The time of New-year or Tahvil-e-saal. Nothing makes for a good 
photo like a table setting Haft-sin (seven S’s), an arrangement of seven foods beginning with S: Sabzeh (sprouts), 
Samanoo (wheat pudding), Senjed (dried oleaster), Seer (garlic), Seeb (apple), Serkeh (vinegar), and Sumac 
(sumac fruit). All these foods are the symbol of joy and greenery and is the sign of human life and its connection 
with nature: wheat pudding is the symbol of birth and fertility of plants. Dried oleaster is the symbol of love 
and the introduction of birth. Garlic is the symbol of protecting against evil. Apple is the symbol of fertility and 
wellness. Vinegar is the symbol of happiness. Sumac is taste of life. All this is skirted with spring paraphernalia 
like candies, colored eggs, mirror, flowers, and gold fish which all are the symbol of a thing as well. Family 
member seat around the table and pray for happiness, peace, and kindness. 

The final ritual of Nowruz takes place on the 13th day of New Year, called Sizdah-be-dar (13th day outdoor). There 
is an ancient idea about the unluckiness of number 13. So, this is a good excuse to pass a day outdoor and having a 
fun and happy picnic with friends and family members. At the end of this day, the Sabzeh(sprout) grown for the 
Haft-sin, which has symbolically collected all the sicknesses and bad lucks, is thrown away into running water 
to exorcise the demons. As well, there is a funny act which is common among single ladies; before discarding the 
Sabzeh, they tie its leaves wishing be married before the next New year. Sidah-be-dar is the final ceremony of 
Nowruz. The next day normal life will start and what remains, are the good memories of passing days.
 
Nowruz has been celebrated for at least 3000 years and is deeply rooted in the rituals and traditions of Zoroastrian 
religion. Zoroaster was an ancient Iranian prophet whose message was peace and friendship. All the ceremonies 
which are held during Nowruz are because of common human values which reflect the nature of human beings 
and their willingness to live with peace together.

http://www.crystalinks.com/
http://www.un.org/
http://beta.latimes.com/

http://www.crystalinks.com/noruz.html
http://www.un.org/en/events/nowruzday
http://beta.latimes.com/food/dailydish/la-fo-persian-new-year-20170316-story.html
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this message. Among all pre-Nowruz ceremonies 
Chahaar-shanbeh-souri (the Wednesday party) is 
very popular: People spend the last Tuesday night 
of winter addressing their spiritual rhyme: “Give 
me your beautiful red color, and take back my 
sickly pallor“. This is a gesture of purification ahead 
of the New Year. Another ceremony which is held 
among some traditional families is called Ghashogh-
zani (something like trick-or-treating in Halloween 
ceremony). People wear a long scarf which covers 
their face and by hitting a spoon on a bowl, the land 
lord brings them some chocolates and roasted nuts 
There is one other ceremony which is popular among 
the traditional families; this is called Samanoo-pazan 
(wheat pudding). This wheat pudding which is made 
with wheat germ is the symbol of birth and fertility of 
plants and is used as one of the S’s in Haft-sin.

Among all different ceremonies which are held all 
around the world, there is only Nowruz which marks 
its beginning with the change of seasons. Passing 
through the cold winter and entering the delightful 
spring. New earth coming up with new year! During 
this time some other ceremonies are held, and one of 
them is dance of Haji Firooz; he is a fictional character 
in Iranian folklore who appears at the beginning of 
Nowruz. His face is covered in soot and he is clad 
in bright red clothes and a felt hat. He symbolizes 
the rebirth of Sumerian god of sacrifice, Domuzi, 

who was killed at the end of each year 
and reborn at the beginning of the New 
Year. Wearing black make up and a red 
costume, Haji Firooz sings and dances 
through the streets with tambourines and 
trumpets spreading good cheer and the 
news of the coming New Year. After that, 
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The origin of the 3000 years old Nowruz 
(means the new day) comes back 

to Iran. According to the narrative, this 
ancient national ritual is simultaneous 
with the coronation of Jamshid, the 
first mythological king of Iran. But this 
ceremony not only belongs to Iran, but 
also to all Farsi speakers countries. This 
ritual binds all the Farsi speakers and 
different cultures of Persian language 
countries like Afghanistan, Tajikistan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, and…to each 
other. Nowruz festival is one of the most 
important festivals for the Farsi speaker 
society. This ceremony which its message 
is peace and friendship originates from 
a” national culture” and is becoming a” 
universal symbol”. It is noteworthy that 
the influence of Nowruz not only is seen in 
Aryan nations, but also in other countries 
like America and Canada. The message 
of the presidents of these countries at 
the beginning of the solar year expresses 
the influence of Aryan culture in other 
countries and the globalization of the 
Nowruz ritual. Even The United Nations 

General Assembly recognized March 21 as the 
International Day of Nowruz in 2010.In 2016 it was 
added to the UNESCO list of the Intangible Cultural 
Heritage of Humanity. Canada also passed a law 
recognizing March 21st as Nowruz Day.

In the ancient time, Nowruz rituals related to the 
New Year  much more and what is left is just a part 
of them which of course people do  symbolically. 
All these rituals have a nice message: “Peace, 
Friendship, and Reconciliation”. All these rituals 
are a nice excuse and a good reason to institutionalize 

 
 

 



جهان موازی )Parallel Universes( و یا واقعیت جایگزین نظریه ای 
است که به واقعیت هایی ورای واقعیت کنونی می پردازد. جهان هایی که 
داشته  ما  جهان  با  متفاوتی  فیزیک  قوانین  و  طبیعی  وقایع  می توانند 
واقعیت های جداگانه در  تئوری وجود  موازی درواقع  باشند. جهان های 

کنار واقعیت کنونی را تعریف می کند.
آیا جهان ما منحصر به فرد است؟ از تخیالت آمیخته با علم گرفته تا 
حقایق اثبات شده علمی، پیشنهاد های زیادی وجود دارد که از حضور 
یک جهان در کنار جهان ما سخن می گوید؛ جایی که هر تصمیمی که 
واقعیت  یک  در  و  دیگر  نوعی  به  می گیرید،  زندگی تان  در  اکنون  شما 

جایگزین نیز در حال رخ دادن است.

تصمیم  آن  دلیل  به  که  پیشنهاد شده است  شما  به  شغلی  کنید  تصور 
گرفتید از ایران به آلمان نقل مکان کنید؛ در جهان جایگزین می توان 
بروید، خروجی  اروپا  از  دیگری  نقطه  به  آلمان  به جای  اگر  که  فهمید 

تصمیم شما چه خواهد بود.

چنین ایده هایی به وفور در کتاب ها و فیلم های کمیک دیده می شوند. 
به عنوان مثال در فیلم “پیشتازان فضا” )Star Trek 2009( تصور بر 
یا همان  افسر اول سفینه  این است که شخصیت های کاپیتان کرک و 

آقای اسپاک در یک دنیای کامال مجزا وجود دارند.

نظریات  از  است  صورتی   اساسا  موازی  دنیاهای  شناخته شده  مفهموم 
نجومی جهان های چندگانه یا مولتی ورس. واقع بینانه  این است که شواهد 
بسیار کمی برای اثبات وجود نظریات جهان های چندگانه وجود دارد. اما 
درک چیستی جهان ما با نگاه از بیرون، نکته ای بسیار کلیدی خواهد بود.

اثبات جهان های چندگانه
اگر قرار باشد به زبان ساده بگوییم، تمام آن چیزی که تحت عنوان جهان 

جهان های موازی چیست؛ 
نظریات و شواهدی 

پیرامون جهان های چندگانه

https://techrato.com/2017/11/18/parallel-universes-all-we-know/
https://techrato.com/2017/11/18/parallel-universes-all-we-know/
https://techrato.com/2017/11/18/parallel-universes-all-we-know/


و  داشته  قرار  بی نهایت  چگالی  با  ذره  یک  در  می شناسیم،  پیرامونمان 
ناشناخته  راه انداز  یک  که  بنگ(  )بیگ  مه بانگ  نظریه  اساس  بر  سپس 
سه بعدی  فضای  یک  در  آن  انبساط  و  گسترش  به  منجر  است،  اولیه 

شده است.

نور  و  گذاشت  سردی  به  رو  اولیه  انفجار  این  عظیم  انرژی  ادامه،  در 
شروع به درخشیدن کرد. سرانجام قطعات کوچک شروع به شکل دادن 
و سیاراتی که  نظیر کهکشان ها، ستارگان  موادی  بزرگ تر کردند،  مواد 

می شناسیم.

تنها جهان  این  آیا  است؛  این  به ذهن می رسد  که  بزرگی  حال، سوال 
موجود است؟ محدودیت هایی که تکنولوژی در  مشاهده اطرافمان ایجاد 
از  اعظمی  بخش  رصد  توانایی  که حتی  است  زیاد  به قدری  کرده است، 
آن چه درون همین جهان به سر می برد را نداریم، چه برسد به مشاهده 

آن چیزی که شاید در خارج از جهان ما  وجود داشته باشد.

5 نظریه در اثبات وجود جهان های متعدد
1. ما از شکل دقیق منحنی فضا-زمان آگاهی چندانی نداریم. یک نظریه 
قابل توجه این  است که فضا-زمان مسطح بوده و تا بی نهایت ادامه دارد. 
ممکن  را  دیگر  جهان های  وجود  امکان  زمان،  فضا-  از  تعبیری  چنین 
می داند. با چنین نگرشی امکان وجود جهان های تکرار شونده نیز وجود 
دارد، به این دلیل که ذرات، تنها به روش های محدود امکان گرد همایی 

دارند.

که  است  دائمی”  “انبساط  متعدد  جهان های  دیگر،  نظریه  اساس   .2
شد.  ارائه  تافتس  دانشگاه  کیهان شناس  ویلنکین،  الکساندر  توسط 
که  مناطق  برخی  انبساط  کنیم،  نگاه  فضا-زمان  به  کلی  به طور  وقتی 
متوقف شده است. جایی  نهایت  در  داده است،  رخ  بنگ  بیگ  نتیجه   در 

دارد.  ادامه  کماکان  انبساط  مناطق،  سایر  در  که  است  حالی  در  این 
این طور  بنابراین اگر ما جهان خود را به عنوان یک حباب تصور کنیم، 
حباب هاست.  از  شبکه ای  میان  در  حبابی  ما  جهان  که  می رسد  به نظر 
نکته جالب این جاست که به دلیل عدم ارتباط میان این حباب ها، قوانین 
ما  با آن چیزی که در جهان  فیزیکی می تواند در سایر جهان ها کامال 
باشد. جهانی که ما در آن زندگی می کنیم ممکن  وجود دارد متفاوت 

است در یک حباب قرار داشته باشد، حبابی در شبکه ای از حباب ها.

زیرواحد های  رفتار  نحوه  و  کوانتوم  مکانیک  باشد  بنا  اگر   .3
قرار  مولتی ورس  حول  در  خود  مطالعه  چارچوب  را  ذرات  اتمی 
با  رسید.  خواهیم  خواهر”  “جهان های  نظریه  به  سرانجام  دهیم، 
هر  برای  که  احتماالتی  تعداد  گفت  باید  احتمال،  قوانین  از  پیروی 
می دهد. شکل  را  جهانی  تنوع  می گیریم،  نظر  در  فعل  و   تصمیم 
به عبارت بهتر، برای هر حالت ممکن از کارهای ما، جهانی برای نمایش 
آن وجود دارد. بنابراین اگر شما تصمیم گرفته اید آلمان را به عنوان مقصد 
کاریتان انتخاب کنید، احتماال در دنیای دیگر سوار بر هواپیما و در انتظار 
مقصد دیگری هستید و یا حتی در جهان دیگری تصمیم گرفته اید در 
شهر خود بمانید و قصه همین طور ادامه دارد. یعنی برای هر تصمیم شما 
دو جهان خلق می شود، در یکی شما آن کار را انجام داده اید و در جهانی 
دیگر تصمیم دیگری گرفته اید. حال این موضوع را به کل زندگی خود و 

البته تمام موجودات کره زمین بسط دهید!

4. راه ممکن دیگر، قائل بودن به تنوع جهان ها بر اساس ساختار ریاضیات است. 
به بیان ساده تر، جهانی که شما در  آن ساکن هستید، ساختاری ریاضیاتی 
را شامل می شود که در دنیاهای دیگر ممکن است که تغییر کند. مکس 
 تگمارک، ایده پرداز این نظریه، در مقاله خود در سال 2012 نوشته است:

کامال  به طور  آن را  می توانید  که  است  چیزی  ریاضیاتی،  ساختار  یک 
مستقل از انسان شرح دهید. من به شدت معتقدم جهانی دیگر در خارج 



و کامال مستقل از من، می تواند وجود داشته باشد. و ادامه 
و بقای این جهان، مستقل از وجود و یا عدم وجود انسان 

در آن است.

عجیبی  نظریه  موازی  دنیاهای  همان  یا  یونیورس  پارالل 
است که هم چنان مورد بحث جوامع علمی جهان است.

به همان  باید  است.  موازی  نظریه، جهان های  آخرین   .۵
اینجا  بازگردیم؛ در  بودن منحنی فضا-زمان  ایده مسطح 
چندگانه  دنیاهای  در  ذرات  برای  ممکن  پیکربندی های 
می شود.  محدود  متمایز  گزینه   122^۱۰^۱۰ تعداد  به 
جهان،  در  قطعه  بی نهایت  گرفتن  نظر  در  با  بنابراین 
در  بی نهایت  تعداد  به  بایستی  آن ها  در  ذرات  ترکیب 
بیان ساده تر بی نهایت جهان موازی  به  تکرار شود.  آن ها 
تشکیل  یکسان  کامال  کیهانی  قطعات  از  که  دارد  وجود 
شده است. تکرار  آن ها  در  نیز  شما  وجود  حتی  که   شده 
همچنین قطعاتی کیهانی وجود دارد که تنها در موقعیت 
ذره ای  موقعیت  از  که  قطعاتی  متفاوت هستند.  ذره  یک 
آخر  الی  ترتیب  به  و همین طور  متفاوت تشکیل شده اند 
چشمگیری  تفاوت های  که  می شوند  تشکیل  قطعاتی 

نسبت به ما دارند.

جهان های  وجود  عدم  برای  استدالل  
موازی

با همه این تفاسیر، همه نظریه پردازان با تئوری جهان های 
در  اخترفیزیکدان،  سیگال،  اتان  نیستند.  موافق  موازی 
سال 201۵ در مقاله ای عنوان کرد که منحنی فضا-زمان 
است  معتقد  اما  باشد،  داشته  ادامه  بی نهایت  تا  می تواند 

محدودیت هایی نیز همراه با این ایده وجود دارد.

مشکل کلیدی این است که 14 میلیارد سال از عمر جهان ما می گذرد 
و این موضوع به وضوح نشان می دهد که حد و مرز هایی برای عمر دنیای 
ما وجود دارد. این محدودیت ها، تعداد حاالت ممکن برای بازآرایی ذرات 
را نیز در بر می گیرند و متاسفانه این احتمال کمتر از آن است که بدل 

شما در دنیایی دیگر سوار هواپیما شود و از سرنوشت خود مطلع باشد.

سیگال معتقد است که انبساط ابتدایی جهان امری مستقل از زمان نبوده 
انرژی است  نیازمند  به کاهش می گذارد. چرا که  با گذشت زمان رو  و 
تلف  به نوعی  و  به جای جای فضا منتقل  زمان  با گذشت  انرژی  این  و 
برای  آمده اند  به وجود  بنگ  نتیجه بیگ  بنابراین ذراتی که در  می شود. 

همیشه گسترش پیدا نمی کنند.

با توضیحات آقای سیگال، چنین برداشت می شود که دنیاهای چندگانه، 
کمتر  یا  بیشتر  می تواند  )که  دارند  متفاوتی  زمان های  و  انبساط  نرخ 
باشند( و این موضوع احتمال وجود جهان هایی مانند خودمان را کاهش 

می دهد.

سیگال می افزاید: »واقعیت این است که حتی با چشم پوشی از مسائلی 
ذرات  بنیادین،  ثابت های  برای  ممکن  مقادیر  نامحدود  تعداد  نظیر 
مسائل،  این  تفاسیر  گذاشتن  کنار  نیز  و  آن ها  میان  برهم کنش های  و 
اهمیت  و درجه  بر سایر جهان ها  فیزیکی حاکم  قوانین  مانند چیستی 
مطالعه آن ها در جهت فهم بیشتر قوانین حاکم بر جهان ما، خروجی های 
روی  را  جهان  بر  حاکم  انبساط  آنکه  مگر  است.  زیاد  بسیار  احتمالی 
محوری از زمان منتهی به بی نهایت متصور شویم که در این صورت وجود 

جهان موازی با چنین جهانی ممکن نخواهد بود.«

باشد،  نداشته  وجود  ورس  مولتی  به نام  مفهومی  اگر  حتی  همه  این  با 
این یک محدودیت برای ما به شمار نمی رود نباید حسرت آن را بخوریم. 
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آم به جای آن باید با این فلسفه نگریست که ما چقدر مهم و منحصر به فرد هستیم. نباید به دنیای رویایی دیگری چشم امید داشت تا نتیجه 

انتخاب هایمان را در آن بنگریم؛ بلکه باید با دقت و حساسیت بسیار انتخاب کرد تا از بروز پشیمانی جلوگیری کنیم. همه  این مباحث نباید 
این واقعیت را کنار بگذارد که “ما” تنها کسی هستیم که انتخاب می کنیم و انتخاب ها را به فعلیت می رسانیم.

از اصطالحاتی همچون جهان های جایگزین، جهان های کوانتومی، گاه شمارهای جایگزین، دنیاهای موازی، واقعیت های جایگزین، ابعاد موازی، 
صفحات بُعدی و ابعاد نفوذی نیز برای این تئوری استفاده می شود.

https://techrato.com



گردآورنده: سعید سالیانی
ایده اصلی این موزیک از مرگ دو کودک بی گناه به نام های 
 Tim Parryدوازده ساله  و Jonathan Ball سه ساله 
بر اثر بمب گذاری  در شهر Warrington city در تاریخ 
 (IRA) Irish 1۹۹3 آغاز شد. در آن دوران . March 20
Republican Army در تالش بود تا ایرلند شمالی را از 
بریتانیا خارج کند که نتیجه آن مرگ انسان ها، کودکان و 
تخریب شهرها شده بود. Zombie با امید برقراری صلح و 
آثار مخرب  بیان  و  انگلیس  و  ایرلند  بین دو کشور  آرامش 
جنگ بر تمام انسان ها سروده شد. Tanya Vermaak به 
عنوان یکی از تحلیل کنندگان این اثر معتقد است که شاعر 
با تکرار In your head کوشش بر آن دارد تا بگوید که 
جنگ یک روزی تمام خواهد شد ولی آثار مخرب آن است 
که تا سال ها و حتی تا آخر عمر انسان ها در ذهن آن ها تکرار 

خواهد شد و تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. 
 The Cranberries این اثر توسط گروه راک ایرلندی به نام
در September 1۹ 1۹۹4 منتشر شد. شعر و آکوردهای 

این اثر توسط خواننده گروه به نام Dolores O’Riordan سروده شد.  
در  سال 1۹8۹  در  را  هنری خود  فعالیت  رسما   The Cranberries
 lead singer Niall Quinn, guitarist Noel توسط Limerick
 Hogan, bassist Mike Hogan, and drummer Fergal
Lawler اما یک سال بعد Dolores جایگزین Quinn شد. موسیقی 
 Alternative rock, pop rock, Celtic سبک های  در  گروه  این 
گروه  این  می شود.  دسته بندی   rock dream pop ,jangle pop
آلبوم  کند.  دریافت  توانست  را  بسیاری  جوایز  خود  فعالیت  دوران  در 
در   Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We
آلبوم های برگزیده Billboard 200 chart قرار گرفت و همچنین تک 
 Linger”, “Dreams”, “Zombie”, “Ode to My آهنگ های 
 Family”, “Ridiculous Thoughts”, “Salvation”, “Free
از  بسیاری  جوایز  برنده  و  کاندیدا   to Decide”, and “Promises

جشنواره های مختلف موسیقی بین المللی شد. 
یکی از قطعات شناخته شده این گروه Zombie است که می توان آن را 
نقطه عطف فعالیت این گروه دانست که بر اساس یک پدیده واقعی نوشته 
شد و مورد استقبال مردم و جشنواره های مختلف موسیقی قرار گرفت. در 

ادامه به شرح و توصیف متن این اثر ارزشمند می پردازیم:
"Another head hangs lowly" اشاره دارد که دیگر بشر بر ذهنم 

خود کنترلی ندارد و بسیار شرم آور است مردم بی گناه کشته می شوند.
Child is slowly taken اشاره به مرگ دو کودک بر اثر بمب گذاری 

در شهر Warrington دارد.
And the violence, caused such silence با قرار دادن قافیه بر 
خشونت و سکوت، اشاره بر این دارد که همه سکوت کردند و هیچ کس 
تالشی برای صلح نمی کند و هیچ راهی برای گفت و گو مذاکره برای اتمام 

این جنگ وجود ندارد.
Who are we mistaken?  
و  ندارد  برای هیچ کس سودی  این جنگ  که  دارد  اشاره  با طرح سوال 

اساسا جنگ و کشت و کشتار یک تصمیم اشتباه می باشد.
But you see, it’s not me, it’s not my family  با قرار دادن 
بی گناه  مردم  جنگ  این  علت  که  دهد  نشان  که  می کند  تالش  قافیه 

نیستند بلکه قدرت های بزرگ هستند.
  With their tanks and their bombs and their bombs
and their guns در این قسمت انتخاب کلمات شاعر و لحن خواننده 
به خوبی صحنه جنگ را مصور می شوند و همچنین دو مرتبه تکرار شدن 
.Warrington city بمب اشاره دارد به دو مرتبه بمب گذاری در شهر

What’s in your head این سوال از زامبی ها پرسیده می شود که 
واقعا به چه قیمتی این جنگ را ادامه می دهند؟

 Dolores O’Riordan مرگ ناگهانی
 خواننده و شاعر مشهور گروه

Zombie و خالق  the Cranberries
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'Another mother’s break-in کماکان از اندوه و درد از دست دادن فرزند برای مادر می گوید.
Heart is taking over در این قسمت از لزوم سلطه قلب بر ذهن می گوید.

When the violence causes silence We must be mistaken اینجا دیگر شاعر پرسشی که در ابتدا مطرح کرده است را حقیقتی برای خود 
می داند که اتفاق افتاده است.

It’s the same old theme since nineteen-sixteen 1۹1۶ سال مقدمات و ایده تشکیل ارتشIRA  که باعث شروع شدن درگیری ها و کشته 
شدن میلیون ها نفر شده است و کماکان درگیر جنگ بودند.

در انتها نیز با تکرار In your head تاکید می کند که اثرات و خاطرات خشونت و جنگ در ذهن مردم می ماند و Zombie که اساسا نماد خشونت و از 
بین برنده احساسات و تفکر است، را به عامالن جنگ تشبیه کرده است. 

Dolores O’Riordan شاعر و خواننده این اثر به یادماندنی در اواسط ژانویه 2018 در حالی که مشغول آماده سازی آلبوم بعدی این گروه بود در سن 
4۶ سالگی درگذشت.  مخاطب محترم می توانید نت و شعر این قطعه در صفحه بعد می باشد، از نواختن آن لذت ببرید. 

https://prezi.com/
https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
https://cherierose.deviantart.com/

https://prezi.com/aobrkwb1dge_/zombie-by-the-cranberries-song-analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Cranberries
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolores_O%27Riordan
https://cherierose.deviantart.com/art/Zombie-by-the-Cranberries-Song-Analysis-Essay-315821356


Intro : [Em][Cadd9][G6][D/F#] x4
The lead riff is
E|---7h8--5h7--3h5--2h3p2---------|
B|------------------------3-3-0---|

1st Verse
Em           Cadd9
 Another head hangs lowly
        G6        D/F#
Child is slowly taken
Em                   Cadd9
 And the violence caused such silence
   G6           D/F#
Who are we mistaken

Pre-chorus 1
          Em
but you see, it’s not me
           Cadd9
it’s not my family
        G6
in your head, in your head
             D/F#
they are fighting
           Em
With their tanks, and their bombs,
          Cadd9
and their bombs, and their guns
        G6                            D/F#
In your head, in your head they are crying

Chorus
        Em            Cadd9
In your head, In your head
    G6              D/F#
Zombie, zombie, zombie, hey, hey, hey
               Em           Cadd9
What’s in your head in your head
G6              D/F#                      Em
Zombie, zombie, zombie, hey, hey, hey, oh oh
[Em][Cadd9][G6][D/F#] x2

2nd Verse
Em       Cadd9
 Another mother’s breaking
G6               D/F#
heart is taking over

Em                   Cadd9
 when the violence causes silence
g6              D/F#
we must be mistaken

Pre-chorus 2
              Em                Cadd9
it’s the same old theme since 1916
           Cadd9
        G6                               D/F#
in your head, in your head they’re still fighting
           Em
With their tanks, and their bombs,
          Cadd9
and their bombs, and their guns
        G6                            D/F#
In your head, in your head they are dying

Chorus 
        Em            Cadd9
In your head, In your head
    G6              D/F#
Zombie, zombie, zombie, hey, hey, hey
               Em           Cadd9
What’s in your head in your head
G6              D/F#                      Em
Zombie, zombie, zombie, hey, hey, hey, oh oh
                     Cadd9                     G6   D/F#
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh hey hey ya
[Em][Cadd9][G6][D/F#]        [Em][Cadd9][Em]
[Cadd9]
Solo :   [Em][Cadd9][Em][Cadd9]          [Em][Cadd9]
[G6][D/F#] x3

Outro :    [Em][Cadd9][Em][Cadd9] x2

https://www.tabs4acoustic.com/

Zombie, 
The Cranberries 1

با انتشار خبر مرگ ناگهانی خالق این اثر خاطرات دوران کودکی و  تجربه شنیدن موسیقی راک واقعی تداعی شد و بی مناسبت ندیدم هدیه کردن لذت نواختن 
این قطعه زیبا در این شماره:



STRAVINSKY’S THE FIREBIRD

رویارویی دو ستاره در حال صعود  ندهید که در  ازدست  را  این شانس 
که هر دو تحسین عموم را به دست آورده اند شرکت کنید. خانه سمفونی 
خواهد  استراوینسکی  بی نظیر  اجرای  برای  جوان  صدای  با  مونترال 
به همان  نیز  چوپین  و    Firebird  2 شماره  کنسرتو  پیانو  و  درخشید 
 Mussorgsky’s Night on Bald اجرای  با  برنامه  زیباست.  اندازه 

Mountain  و Dutilleux’ Métaboles به پایان خواهد رسید. 
قیمت بلیط: از 4۵ دالر  

زمان: سه شنبه ۶ مارچ 2018 ساعت 8:00 شب، پنج شنبه 8 مارچ 2018 
ساعت 10:30 صبح و 8:00 شب 

مکان: خانه سمفونی مونترال

LE BAL DES ENFANTS DE L’OSM

ارکستر سمفونی مونترال سنت خود را ادامه می دهد و خانواده ها را دعوت 
)توپ   Bal des enfants برنامه  از  بخشی  کننده  که شرکت  می کند 
کودکان( شوند. در این برنامه سفیر، خانم دانیل هنکل، موسس و رییس 
افتخاری، خانم ماری پیر جرمن، مدیر  شرکت دانیل هنکل و همکاران 
رئیس،  منارد،  سایمون  لوئیس  آقای  گرمان،  گروه های  هتل های  عامل 
ایو  مدیر عامل شرکت و مدیر اجرایی Dimension دیجیتال و خانم 
میرون، مدیر فروش، دکور خانه بوکر حضور دارند و این رویداد جادویی 
به خانه سمفونی مونترال کمک خواهد کرد که وجوه مورد نیاز خود را 

برای پیشبرد برنامه های آموزش و پرورش به دست آورد. 
به همراه  که  باالست  به  سال  پنج  کودکان  برای  جشنی  برنامه،  این 
ناگانو  کنت  سرپرستی  به  کنسرتی  می کنند.  شرکت  خانواده هایشان 
)Kent Nagano( برگزار می شود که پیش از آن اسنک و پذیرایی در 
البی های خانه سمفونی از شرکت کنندگان به عمل خواهد آمد. امسال، 
این برنامه با تم “هود سرخ سوار” )Red Riding Hood ( همراه است 
و هنرمند پاتریس بالنجر نیز به عنوان سخنگو در آن شرکت خواهد کرد. 

قیمت بلیط: از 4۵ دالر تا 100 دالر 
زمان: شنبه 1۷ مارچ 2018، ساعت 1:30 بعدازظهر

مکان: خانه سمفونی مونترال
http://baldesenfants.osm.ca

NAGANO CONDUCTS VERDI’S 
REQUIEM

بی تفاوت   Verdi’s Requiem قدرت  مقابل  در  می تواند  کسی  چه 
بماند. در این شکوه و جالل و نور اپراهای آهنگساز رمانتیک که گویی در 
حال عبادت موسیقی است، غرق شوید. این اجرای باشکوه صدای جهانی 
به درون خود  را  Kent Nagano می باشد، شما  که تحت سرپرستی 

فروخواهد برد. 
قیمت بلیط: از 4۵ دالر 

زمان: چهارشنبه 21 مارچ و شنبه 24 مارچ ساعت 8:00 شب و یکشنبه 
2۵ مارچ 2018، ساعت2:30 بعدازظهر

مکان: خانه سمفونی مونترال

ANDRÉ SAUVÉ WITH THE OSM

این اجرای کمدی منتقدانه اولین بار در سال 201۷ در فستیوال فقط 
غیرمعمول  مفهومی  به  توجه  با  که  اجرا  این  برگزار گردید.  برای خنده 
با شکوه و عظمت  از طنز و موسیقی ساخته شده است، مالقاتی  مرکب 
موسیقی سمفونیک کالسیک است. در این جا، کارهای کالسیک متفاوت 
تفسیر، حمایت و تاکید بر این جادوی کمدی در زمین مورد عالقه خود 
انجام این  با  می کنند: شیوه های گوناگونی که یک انسان عمل می کند. 

کار، او مسیر را برای خودآزمایی ادامه می دهد.   
این کنسرت فقط به زبان فرانسه می باشد. 

قیمت بلیط: از 3۹.44 دالر 
زمان: دوشنبه 2۶ مارج، سه شنبه 2۷ مارچ و چهارشنبه 28 مارچ 2018، 

ساعت8:00  شب
مکان: خانه سمفونی مونترال

کنسرت های مونترال
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نگاهی به تاریخچه 
نقاشی دیواری در 

ایران و جهان

نقاشی غار دوشه
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از  تاریخ همواره  از اشکال  هنری در طول  به عنوان یکی  نقاشی دیواری 
اهمیت خاصی برخوردار بوده، تأثیر آن بر زندگی انسان از دیرباز تاکنون 
آن چنان پایدار و ماندنی است که می توان گفت کمتر رشته هنری چنین 
تأثیری را داشته است، زیرا که خیلی از رشته های هنری در مقاطعی از 
تاریخ بنا به ضرورت و مجموعه شرایط خاصی شکل گرفته و در مقاطعی 
دیگر از بین رفته یا کاربرد خود را از دست داده اند. اما نقاشی دیواری را 
می توان اولین زایش راستین هنری انسان در سپیده دم تاریخ هنر دانست. 
به طوری که هم چنان تاکنون تداوم و تأثیر خود را در بطن زندگی جوامع 
بشری حفظ کرده است. در تبیین دست آورد بزرگ انسان عصر سنگ )که 
یاد  از  نباید  یابد(  تسلط  آن  بر  تا  می ساخت  تصویر مجسم  با  را  جهان 
ببریم که هنر وی، به معنی واقعی واژه، هنر بوده است. آن چه اهمیت دارد 
این نیست که او تصویرآفرینی می  کرد بلکه این است که تصاویر مزبور را 

ماهرانه و زیبا می آفرید.
امروزه نقاشی دیواری از نظر ایجاد تأثیرات قوی بصری و آفرینش  زیبایی 
و هماهنگی فرم و ریتم، نقش ارزشمندی در آثار معماری و زیباسازی 
شهری دارد. این رشته هنری اگر به درستی شناخته شود و به درستی به 
می آورد  به وجود  که  باشکوهی  و  زیبا  فضاهای  به  توجه  با  درآید،  اجرا 
می تواند با هنر معماری تلفیق شود، هم چنین این توان و اهمیت را در 
خود دارد که با فرهنگ و هنر هر ملتی درآمیخته و به آن ارزش و اعتبار 

واالیی دهد.
برای  که  را  حیواناتی  تصویر  نخستین،  انسان های  پیش،  سال  هزاران 
در  یعنی  خود،  محل سکونت  دیواره  بر  می کرده  شکار  خود  احتیاجات 
انتهای صخره در غار نقاشی می  کردند. آنان با اجرای اعمالی چون مراسم 
حمله به آن تصاویر، انگیزه خود را در جهت شکار فردایشان باال می بردند.
می گوید:  چنین  معاصر  تاریخ نویس  و  محقق  گاردنر”  “هل  این باره  در 
شکارگر )هنرمند آن روزگار( غالباً از سطوح نامنظم و طبیعی دیوارهای 
غار، برجستگی ها، فرورفتگی ها، شکاف ها و لبه های تیز آن ها برای ایجاد 
تصویر حضور واقعی شکل های خود در آن جا به طرز ماهرانه ای استفاده 
می کرده است. از برآمدگی دیوار می توانسته در چهارچوب خطوط کناری 
یک گاو وحشی مهاجم برای نشان دادن بزرگی  بدن این جانور استفاده 

کند.
از  آمیزه ای  که  آمد  نائل  حقیقت  این  به کشف  اولیه  غارنشین  هنرمند 
موادی چون تنه و شاخه های سوخته درختان، شیره گیاهان، چربی های 
حیوانی، خاک رس و آب می تواند رنگ هایی پدید آورد که تقریباً پایدار 
و با دوام باشد. هنرمندان اولیه با چنین ابزار و موادی در جهت بر آوردن 

نیازهای معنوی خود این نقوش حیوانی و زیبا را به تصویر درآوردند.
از آن جایی که این آثار، نه فردی بلکه به طور دسته جمعی توسط انسان های 
غارنشین اولیه خلق شده است، بر روی هیچ کدام از این آثار به جا مانده، 
از هویت فردی هیچ هنرمندی دیده نمی شود.  یا نشانی  امضاء  از  اثری 
البته به جز موارد استثنایی که مثاًل اثری از پنجه دست بر دیوار نقاشی 
از  آن دسته  ساحر  هنرمند  از  آن را  بتوان  شاید  که  مانده  به جای  شده، 

غارنشینان به عنوان جزیی از ادای آیین شان دانست.
قدمتی  با  پارینه سنگی  دوره  به  مربوط  دیواری  نقاشی های  قدیمی ترین 
حدود 30 هزار سال مربوط به غارهای آلتامیرا  )واقع در شمال اسپانیا( و 

غارهای السکو )واقع در جنوب فرانسه( است.

نقاشی دیواری در ایران
قدیمی ترین آثار نقاشی یافت شده در ایران مربوط به دوران 
که  بوده  میالد(  از  قبل  سال  هزار  هشت   )حدود  نوسنگی 
منطقه  در  میرمالس  دره  در  و  دوشه  غار  صخره های  بر 
کوهدشت لرستان ترسیم شده اند. این نقاشی ها صحنه های 
رزم و شکار با تیر و  کمان و حیواناتی چون اسب، بز کوهی 
و سگ را نشان می دهد که به شیوه ای ساده و ابتدایی و با 
ترکیبات مواد رنگی قرمز اخرایی، سیاه و اندکی زرد توسط 

انسان های غارنشین خلق شده  است.
به وسیله  مزبور  نقاشی های  می گوید:  گریشمن  پرفسور 
گردآورنده  حالت  به  بشر  که  دورانی  در  لرستان  ساکنین 
آذوقه می زیسته است ترسیم شده، و این دوران مربوط است 
و  دره ها خشک شود  آن که  از  پیش  هزار سال  به چندین 
انسان بتواند از کوه پایین آمده و بیرون از کوهستان زندگی 

کند.
از  مرکب  هیأتی  پروفسورگریشمن،  نظر  اظهار  از  پس 
اعزام  لرستان  منطقه  به  ایرانی  و  خارجی  باستان شناسان 
لرستان  صخره های  روی  نقوش  کردند:  اعالم  و  شدند 
اخیر  دوره های  در  اسپانیا  شرق  در  مکشوفه  نقوش  شبیه 
به صورت  عمدتاً  که  است  تاریخ  ماقبل  دوره  به  مربوط  و 
صخره های متعدد و در زیر صخره های عظیم که به حالت 
برجسته، بر دیوار غار قرار گرفته اند نقش شده است. خرده 
سفال های پیدا شده در آن جا داللت بر سکونت در جوار این 

برجستگی ها در غار دارد.
سبک این نقوش بیشتر ذهنی هستند و صراحت اغراق آمیز 
در نشان دادن پیکرها و حرکات آن ها در عین سادگی، به 
بیان روشن موضوع، که جنگ و گریز شکارچیان با حیوانات 

است، یاری رسانیده  است.
به  بدل  اینک  غارها،  دیواری  نقاشی  تاریخ  گذر  در 
شده اند.  شهرها  دیوار  روی  انقالبی  و  معنوی  طراحی های 
دیواری  نقاشی های  دوران غارنشینی  در  اگر  ترتیب  این  به 
اینک  بودند،  انسان  زندگی  اولیه  نیازمندی های  بازتاب 
طرح های نقش بسته بر دیوارها به نیازهای فطری و معنوی 

جامعه پاسخ می دهند.

تاریخ نقاشی در ایران )قبل از اسالم(
لرستان  غار  دیوار های  بر  ایران  آثارنقاشی  قدیمی ترین 
دارد  قدمت  پیش  سال  هزار  از 12  بیش  که  به دست آمده 
سفالینه ها  روی  ایران  آمده  به دست  نقاشی های  بیشتر  اما 
است. نقش هایی که در سیلک کاشان و شوش بر سفالینه ها 
بسیار  که  طبیعت،  و  حیوانات  از  شکل هایی  به دست آمده، 
از  این که خط  به  با توجه  شده اند.  ترسیم  هندسی  و  ساده 
، این نقش ها هم چیزی شبیه خط  نقاشی به وجود آمده 

بوده اند.
نقش برجسته های  دوران هخامنشی کاشی کاری  و  در 
بوده  “پارسه”  آن  اصلی  نام  که  تخت جمشید  در  فراوانی 
سبک  ازخصوصیات  ندارد.  وجود  نقاشی ای  اما  وجود  دارد 



این دوره تقارن است و نشان دادن عظمت و جالل.
در دوره  سلوکی و اشکانی آثاری در سیستان یافت  شده که از خصوصیات 
قلم گیری  با  و  سایه روشن  بدون  و  تخت  رنگ های  از  استفاده  آن ها، 
سیاه رنگ در کشیدن فیگورها است. چون اشکانیان از نژاد یونانی بودند 

پس هنر این دوره از هنر یونانی اثر گرفته است.
ساسانیان چون خود را وارث فرهنگ هخامنشی می دانستند در هنر آن ها 
نیز مشاهده می  شد. خصوصیات آن شبیه به دوره هخامنشی است با این 
اما هخامنشی حالت  بودند  روایتی  نقش های دوره ساسانیان  تفاوت که 
نمادین داشته اند. اما نکته مهم در این دوره ظهور پیام آورانی مثل مانی 
و مزدک است که معجزه مانی در نقاشی بوده و از کتاب او که ارژنگ 
نام دارد و صفحاتی باقی است و نشان دهنده نقاشی در این دوره است. 
با مقایسه آثار این دوره با دوره اسالمی می توان این فرض را داشت که 

نقاشی های این دو دوره با هم پیوندهایی داشته اند. 
 

حضور یک ایران شناس آمریکایی در لرستان
حضور یک خارجی برای ساکنان منطقه “میرمالس” و “همیان” تازگی 
داشت. تا زمانی که هنری فیلد پا به منطقه “میرمالس” نگذاشته بود، آن ها 

هیچ بیگانه ای را از نزدیک ندیده بودند.
شب بود که فیلد وارد روستا شد، مردان “میرمالس” حس غریبی نسبت 

و  غیرت  به  آمیخته  حس  داشتند،  بزرگش  کوله پشتی  و  مرد  این  به 
کنجکاوی، ورود مردی بیگانه با ظاهری متفاوت به قلمروشان قابل تحمل 
نبود، اما ظاهرا این مرد با دیگر مردان رهگذری که طی سال های گذشته، 
از  راهنمایی  سفر  این  در  داشت.  فرق  افتاده بود،  میرمالس  به  گذرشان 
اهالی “همیان”، با قاطری که روی آن مقدار تجهیزات و آذوقه بسته شده 

بود، فیلد را همراهی می  کرد.
به  ورود  به محض  فیلد  بود.  شمسی   132۷ سال  به  مربوط  ماجرا  این 
زمان  از  او  گرفت.  را  کدخدا  سراغ  راهنمایش  طریق  از  ده “میرمالس” 
رئیس  نقش  روستاها  در  کدخدایان  که  بود  فهمیده  ایران  به  ورودش 
با  ولی  احتیاط  با  “میرمالس”،  کدخدای  گیو،  دارند.  بر عهده  را  دهکده 
این  قصد  از  آن جا،  در  و  کرد  به خانه خود دعوت  را  فیلد  روی گشاده 
ایران شناس آمریکایی برای تحقیق روی نقاشی های غارهای “میرمالس” 

و “همیان” آگاه شد.
گیو  به همراه  فیلد  نزده  بود،  سپیده  هنوز  حالی که  در  بعد،  روز  صبح 
غارها  به  ظهر  حوالی  و  شدند  “میرمالس”  غارهای  عازم  راهنمایش،  و 
در  او  نبود.  قابل  تصور  فیلد  برای  نقاشی هایی  چنین  کشف  رسیدند. 
حالی که به فارسی دست و پا شکسته ای حرف می زد، رو به گیو کرد و 
!…  excellent. گفت: »محشر… خیلی خوب هست این ها مستر گیو
very good گیو در حالی که هاج و واج مانده بود، به راهنمای فیلد 
زبان  به  راهنما  ندیده؟!«  غار  حاال  تا  مگه  مو؟  به  می گه ای  گفت: »چه 

نقاشی غار میرمالس



محلی به گیو توضیح داد که این نقاشی ها چه قدر برای امثال فیلد جالب 
و مهم هستند.

این کشف بعدها برخی از ابهام های مربوط به تاریخ پیدایش نقاشی در 
ایران را برطرف کرد: فیلد و دو همراهش در “میرمالس”، سراغ غارهای 
تیر  با  و شکار  رزم  اولین بار صحنه های  برای  و  رفتند  و همیان  کونجی 
وکمان را دیدند، این غارها پر بودند از تصاویر حیواناتی چون اسب، گوزن، 

بزکوهی، سگ و… که روی سنگ ها و صخره ها اجرا شده بودند.
بعدها منتقدان و تاریخ نگاران هنر، این آثار را از جمله قدیمی ترین آثار 

نقاشی در ایران به حساب آوردند.
 

صخره نگار- لرستان   
قرمز،  رنگ های  با  و  ابتدایی  و  ساده  شیوه ای  به  نقاشی ها  این  بیش تر 
اخرایی، سیاه و یا زرد روی دیواره های غارها کشیده شده اند. وقتی دقت 
کنید، می بینید که حیوانات از پهلو نقاشی شده اند ولی انسان ها از روبه رو 
دیده می شوند. به نظر می رسد این نقاشی صحنه هایی که جنگ و گریز 
بین انسان ها هستند در مورد قدمت این نقاشی ها نظرها متفاوت است و 

گفته می شود همه آن ها متعلق به یک زمان نیستند. با این حال عده ای 
از  این نقاشی های دیواری به هشت هزار سال قبل  عقیده دارند قدمت 

میالد مسیح می رسد، یعنی 10 هزار سال پیش!

لرستان، سرزمین نقاشی های دیواری
بخش زیادی از نقاشی های دیواری ایران، در منطقه لرستان وجود دارند. 
غار “میرمالس” که در کوه سرسرخن واقع شده، اولین غاری است که در 
آن نقاشی های دیواری کشف شد. “میرمالس” در فاصله 30 کیلومتری 

شهر کوهدشت قراردارد.
پروفسور گیرشمن بعد از کشف این غار با مشاهده عکس های آن گفت: 
تمام  طی  در  است.  مهمی  مطلب  لرستان  از  غاری  در  نقاشی ها  کشف 
روی  نقاشی هایی  هیچ جا  انجام شده،  شما  میهن  در  که  جست وجوهایی 
روشن  به خوبی  موضوع  اهمیت  این جا  از  و  نشده است  دیده  کوه  بدنه 
می شود. من تصور می  کنم این نقاشی ها در دوران جمع آوری غذا به وسیله  
ساکنان لرستان ترسیم شده باشد، یعنی چندین هزار سال پیش  از آن که 
در دشت  و  بیاید  پایین  کوهسار  از  بتواند  انسان  و  دره ها خشک شوند 

زندگی کند.
که  بودند  هم  دیگری  غارهای  “همیان”،  و  “میرمالس”  کنار  در 
جمله  از  شده اند؛  پیدا  آن ها  در  ایران  دیواری  نقاشی های  قدیمی ترین 
غارهای “گنجی”، “بتخانه” و “رومشکان”. غار“گنجی” در 4 کیلومتری 
علی  گفته  به  که  قرار دارد  کوهی  کمر کش  در  و  خرم آباد  شهر  جنوب 
مسیر  یک  طریق  از  غار  این  به  دسترسی  محلی،  ساکنان  از  حاجی پور 
و  مربع  متر   200 حدود  در  مساحتی  غار  این  است.  امکان پذیر  دره ای 
کف آهکی به قطر 2 متر دارد. در قسمتی از دهانه آن هم تپه ای خاکی 
دیده می شود که کاوش هایی در آن انجام شده است. غار “بتخانه” در 18 
کیلومتری جنوب شرقی شهرکوهدشت، درکوه دمچهر قراردارد. قسمتی 
از دهانه آن به علت های طبیعی بسته است و به همین خاطر باید از قسمت 
باز آن به شکل خزیده وارد غار شد. وجود سنگ  چخماق و سفال های 
شکسته سیاه و منقوش، نشان دهنده زندگی غارنشینی در آن است. غار 
“رومشکان” هم در اطراف کوهدشت و در انتهای یک دره است. سطح 
داخلی غار چندان وسیع نیست ولی قسمت هایی از دیوار آن تراشیده و 

صاف شده و از این لحاظ گردش در داخل آن راحت است.
 

نمونه ای از نقاشی های دیواری     
غار “کلماکره” در 20 کیلومتری شمال غرب شهر پل دختر قرار دارد و 
پژوهش های زیادی در آن صورت نگرفته. غار “دوشه”، یک اثر تاریخی 
و طبیعی است که در روستای کرشوراب از توابع بخش چگنی خرم آباد 
رنگ  با  نقش   110 حدود  غار  این  مسطح  دیوارهای  روی  دارد.  قرار 
سالم  هنوز  طبیعی،  عوارض  از  دوری  علت  به  که  شده اند  نقاشی  سیاه 
در  و  دارند  بیشتری  ارزش های هنری  “دوشه”  غار  مانده اند. نقاشی های 
آن ها رزم انسان ها به صورت گروهی، تن به تن و سوار و پیاده برجسته 
هنری  راستین  زایش  اولین  در حقیقت  می توان  را  نقاشی ها  این  است. 
ترسیم  انگیزه  قوی  احتمال  به  دانست.  هنر  تاریخ  سپیده دم  در  انسان 

آن ها، اعتقادات جادویی مردمان غارنشین این منطقه است.

https://negareshams.persianblog.ir

ادامه دارد... 

نقوش سفالینه پیش از تاریخ شوش
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فضای کودکی تیپ پنج

افراد این گروه در دوران کودکی به یکی از دالیل اقتصادی، اجتماعی، 
بی محبتی و ... احساس امنیت در خانواده شان را از دست داده اند و چون 
از طرف والدین و با شرایط موجود در خانواده، احساس خطر می کرده اند، 
لذا از همان دوران کودکی شروع کرده اند به پیدا کردن راهی برای این که 
از  ابتدا  این منظور  به  برگردانند.  به خود  را  اطمینان  و  امنیت  احساس 
ذهنی  به طور جسمی،  و  می کنند  کناره گیری  دوستان  و  خانواده  جمع 
و احساسی، به فضای خصوصی و دنیای ذهنی خودشان فرو می روند و 
نیازها ی شخصی و احساسی شان به چیزی فراتر  از  سپس توجه شان را 
از خود می برند و دیدگاه عینی به مسائل پیدا می کنند. از همان دوران 
کودکی مایلند زمان های زیادی را تنها و با خودشان سرکشند. کودکان 
ساکتی هستند و به جای بازی کردن با سایر کودکان، ترجیح می دهند 
نواختن  کامپیوتر،  با  بازی  خواندن،  کتاب  با  را  تصوراتشان  و  ذهن  که 
دستگاه های موسیقی، جمع آوری حشرات یا گیاهان و بررسی آن ها، بازی 
با بوردهای الکترونیکی و با وسایل آزمایشگاهی و شیمیایی بگذرانند. از 
کودکی به طور استثنایی در حوزه های خاصی پیشرفته هستند و بسیار 
عادی است که کودک تیپ پنج در یک زمینه خاص مثل ریاضیات، ورزش 
و یا موسیقی و غیره بسیار عالی باشد و نبوغ خاصی از خود نشان دهد. 
دوست ندارند مانند افراد دیگر زندگی کنند و فعالیت های معمول آنها را 
انجام دهند. برای اینکه احساس کنند زندگی خود را تحت کنترل دارند، 
تمایل به تنهایی دارند. برای وقت خود ارزش زیادی قایلند و می خواهند 
که فرصت کافی داشته باشند که در زمینه های مورد عالقه خود مهارت 
پیدا کنند؛ ضمن اینکه از طریق مهارت های خود اتکا به نقس می یابند 
و می توانند با دیگران هم از همان طریق ارتباط برقرار کنند. دیگر اعضاء 
خانواده، خصوصا والدین، نگران می شوند و می خواهند که این فرزندشان 
کمی معمولی و نرمال تر باشد و آن ها را به سمت فعالیت های معمولی و 
اجتماعی شدن هدایت می کنند. این افراد از دوران کودکی هیچ توقعی 
از اطرافیان ندارند، فقط می خواهند در فضای اختصاصی خودشان تنها 
از  مملو  خودبینانه  ای  صورت  به  آن ها  برسند.  خود  عالیق  به  تا  باشند 
خواست حس تنهایی هستند و از همان زمان کودکی به دنبال جدا بودن 
از جمع هستند. غیر وابسته هستند و تا ماه ها حتی سال ها می توانند به 
این تنها ماندن ادامه دهند و خود را از هر گونه نیاز احساسی که موجب 
وابستگی آن ها شود، قطع می کنند. در دوران کودکی هم در افکار خود 
غرق می شوند و سعی دارند که نیازهای عاطفی خود را نادیده گرفته تا 
بتوانند بر تشویش های درونی خود سرپوش بگذارند و امنیت درونی خود 
را حفظ کنند. این نادیده گرفتن های خواسته های طبیعی و عادی زندگی 
و جایگزینی آن با کاوش های دنیای خارج و کسبه مهارت و استادی در 

زمین های، به شیوه زندگی آن ها تبدیل می شود.

جهان بینی تیپ پنج

مرکز محوری تیپ پنج، آزمندی است. آزمندی الزاما به انباشت و عالقه 
به نیازهای مادی نیست. این آزمندی از دوران کودکی در این تیپ  شکل 
می گیرد. چرا که احساس می  کند در دنیا کمک و حامی ندارد و خود را 
کوچک و ناتوان حس می کند. این ها در شرایطی است که دنیای بزرگی 
را رودرروی خود می بیند. وقتی ارتباط این کودک با ماهیت طبیعی خود 

قطع می شود، ارتباط خود را با جهان خارج دنبال می کند. 
احساس  با  مواجه  در  و  ذهنیش  رشد  روند  در  نتیجه  در 
ناتوانی خود به این نتیجه می رسد که از خودش در مقابل 
جهان خارج دفاع کند و در این روند به نتیجه می رسد که 
خارج  دنیای  با  مواجه  در  بنابراین  دارد.  هم  ناتوانایی هایی 
موجب  مساله  این  می گیرد.  شکل  تردید  و  شک  او  برای 
می شود که دست به نفی احساسی واقعیت و جهان بیرون 
نفی  را  او  بیرون  نتیجه می رسد که جهان  این  به  یا  و  زند 
کرده است. تصور می کند که توانایی کمک کردن به دیگران 
را ندارد و زندگی اجتماعی هم می تواند انرژی او را کاهش 
دهد. در پی این تجربیات، فرد به نتیجه می رسد که به نحوی 
باید با این شرایط کنار بیاید، شرایطی که از نظر او دارای 
حمایت محدود و منابع محدود است. این آزمندی و نگرش 
انباشت  کمبود حمایت و منابع، فرد تیپ پنج را به سمت 
دانش می کشاند. وی به طور مرتب کتاب می خواند و در این 
دست  به  اطراف  جهان  از  خوبی  شناخت  می خواهد  مسیر 
آورد. این دانش به افراد تیپ پنج این قابلیت را می دهد که 
ارتباط برقرار کنند و در این مسیر اعتماد  با جهان اطراف 
به یک  دانستگی  بنابراین  بهتر می شود.  آن ها هم  نفس  به 
عامل شناخت قوی برای این افراد تبدیل می شود و به همین 
دلیل است که تعداد زیادی از آن ها کتابخوان های حرفه ای 
هستند. همین مساله برای افراد تیپ پنج، وابستگی های زیاد 
ذهنی ایجاد می کند که تمامی زندگی او را تحت تاثیر قرار 

می دهد.

ویژگی های تیپ پنج

افراد تیپ پنج بسیار کنجکاوند و می خواهند بدانند که به 
طور کلی آنچه مشاهده می کنند، چگونه است. در واقع چون 
به  نیستند،  مطمئن  کار  انجام  برای  توانایی خود  به  خیلی 
زمینه،  این  در  می دانند  زیرا  می آورند،  روی  درون  دنیای 
این تیپ در حالی که برای حفظ  افراد  توانا هستند.  قادر و 
داشته های خود آزمندی دارند، خساست هم دارند. این افراد 
خود  محدود  نیازهای  اینکه  برای  و  دارند  استقالل  به  نیاز 
و  خساست  به  بیافتند،  زحمت  به  کمتر  و  کنند  حفظ  را 
به  گرفتار می شوند.  منابع محدود خود  از  مطلوب  استفاده 
دلیل پس زدن جهان پیرامون، بیشتر دوست دارند با خود 
تنها باشند و به کسب دانش و انرژی بیشتر بپردازند. آن ها با 
قراردادن یک دیوار بین خود و جهان پیرامون، دوست دارند 
بندی،  زمان  به  بنابراین  و  باشد  و حدودشان مشخص  حد 
قادر  و  دارند  زندگی  در  زیادی  قناعت  دارند.  اعتقاد  خیلی 
هستند با امکانات کم هم زندگی کنند. به هر چیزی که به 
بقای ذهن و تفکر آن ها کمک کند، آزمندی دارند. بنابراین 
نیازهای  و  اطالعات  و  است  مهم  برایشان  شخصی  فضای 
اولیه از ضروریات زندگی آن هاست، خانه برای این تیپ یک 
پایگاه بسیار با ارزش است. انسان تیپ پنج، زندگی اش را به 
نیازهای  زاویه  از  هر کسی  با  و  می کند  تقسیم  بخش هایی 



ارتباط برقرار می کند. در شرایطی که جایگاهش مشخص نباشد،  خود، 
راحت نیست و دوست دارد حد و مرزش با دیگران کامال روشن باشد. 
درگیری های  از  می رود،  تحلیل  نیرویش  نشود،  تامین  شرایط  این  اگر 
احساسی دوری می کند و چون توانایی اش در حوزه مسایل ذهنی است 
خود را درگیر مسایل مشکل ساز نمی  کند. گذشته از آن مهارت زیادی 
نیز به کنترل احساسات خود دارد. از مسایل ذهنی مثل دانش و اطالعات 
و تجزیه و تحلیل آن ها لذت می برد. در مقام یک ناظر از باال به زندگی 
نگاه می کند و همین مساله موجب می شود که خود را از زندگی جدا کند. 
در نتیجه او نقطه نظرات بی طرفانه خوبی دارد و می تواند طرف مشورت 
قرار گیرد. تسلط فکری برای این افراد مطلوب است و در نتیجه به سمت 
بیاورد. در نتیجه  برایشان قدرت و منزلت اجتماعی  علومی می روند که 
پیش بینی های سیاسی و آنالیز، جزء کارشان است. این افراد ارتباطات و 
اموال و دارایی خود را در سطح محدود نگاه می دارند و بسیار صرفه جو 
او  خواهد داشت.  همراه  به  را  استقالل  آن ها  برای  صرفه جویی  هستند. 
به دلیل ارتباط خاصی که با جهان خارج دارد، سعی می کند خود را با 
شرایط بیرون سازگار کند و در نتیجه بیشتر با انتظارات دیگران حرکت 
برقرار می کند.  را  وخاصی  گزینشی  ارتباط  یک  هر کسی  با  او  می کند. 
این  از  و  می داند  خود  فردی  بقای  برای  راهی  را  دیگران  از  جدا شدن 
بابت احساس ناراحتی ندارد. چون این افراد نیاز به تنهایی دارند بعضا با 
همسرشان دچار مشکل می شوند و آن ها فکر می کنند که کنار گذاشته 
شده اند. مشکل اساسی تیپ پنج، به نداشتن روابط شخصی سالم و عدم 
آگاهی از مسائل ضروری برای زندگی کردن مربوط میشود. او از احساس 
اجبار دوری می کند و دوست ندارد کنترل شود وگرنه خیلی زود کنار 
می کشد. ذهن این افراد معموال انباشته از سئواالتی است که با ادراک و 

مفاهیم عمیق سر و کار دارند.

عوامل موفقیت تیپ پنج

درخواست های  برابر  در  خودشان  از  که  گرفته اند  یاد  تیپ  این  افراد 
مزاحم به خوبی محافظت کنند. برای همین، روحیه باهوش و جستجو گر 
و  بپردازد  مایلند  آن ها  به  تحلیل مسائلی که  و  تعمق  به  أن ها می تواند 
طرفی  از  برسند؛  عالقه  شان  مورد  زمینه های  در  باالیی  توانایی های  به 
بسیار کم توقع و قانع هستند و به همین دلیل، با امکانات موجودی که 
دارند می توانند بر محتوی آنچه که می خواهند، متمرکز شوند. پشتکار، 

موشکافی،  دست  در  که  آن چه  به  پنج  تیپ  توجه  شدت  و  سرسختی 
فهمیدن و یا کسب مهارت دارند، باعث می شود که به اکتشافات جدیدی 
و  یادگیری  مشاهده،  را صرف  انرژی خود  تمام  آن ها  کنند.  پیدا  دست 
بدانند.  آن ها  مورد  در  باید  می کنند  فکر  که  می کنند  چیزهایی  تحلیل 
دنباله رو نیستند و برای کارهای جدید راه های جدید و تئوری های بدیع 
درست می کند. در مواقع بحرانی، با تسلط بر دانایی خود، آرامش شان را 
حفظ0 کرده و راه حل های مناسب پیدا می  کنند. برای اطمینان خاطر و 
حفظ اتکاء به نفس خود، حداقل در یک زمینه تخصص دارند و بسته به 
ضریب هوش و شرایط زندگی شان حتما به طور جدی و خستگی ناپذیر به 

کسب استادی در یک زمینه می پردازند.

تیپ پنج در حالت متعادل

آن ها در این شرایط، یک دائره المعارف متحرکند. دارای ذهن تحلیل گر 
باریک بینی  و  ذکاوت  با  را  اطراف  محیط  قادرند  و  هستند  قوی  بسیار 
به  دستیابی  برای  آن ها  پشتکار  و  تمرکز  قدرت  کنند.  مشاهده  خاصی 
اطالعات و دانش مورد نظرشان بسیار است. دایم در حال ذخیره اطالعات 
و استفاده از آن ها در زندگی هستند. انسان هایی حساس، خردمند و دارای 
حکمت هستند و راه و روش های کامال جدید و نوینی برای انجام دادن 
کارها و درک و فهم عمیق مسایل دارند. واقع گرایی در آن ها باال است و 
خیال پردازی ندارند. درکشان از محیط پیرامون بسیار خوب است. واقع گرا 
و مشاهده گر بسیار صادقی هستند که رویدادها و چیزها را همان طور که 
این که  ضمن  می باشد،  قوی  آن ها  در  خالقیت  قدرت  می بینند.  هست 
با خودشان خیلی  ارتباط آن ها  نیز شکوفاست.  احساسات عاطفی آن ها 
خوب است و با آگاه شدن و دانستن، هیجان زده می شوند؛ برای همین 
امر با چند کتاب در جایی رهایشان کنید، تا مدت ها در تنهایی، راحت 

هستند. قائع و کم توقع می باشند و در مجموع از دنیا راضی اند.

تیپ پنج در حالت نامتعادل

زیادی  فاصله  اجتماعی  روابط  و  محیط  واقعیت های  از  تیپ  این  افراد 
می گیرند. از نظر روحی و روانی، انسان های پایداری نیستند، منفی گرایی 
شدید و افسردگی در آن ها مشهود است. اگرچه از خشونت دیگران واهمه 



دارند، خودشان انسان های بسیار خشنی هستند. از ایده ها و وسوسه های ذهنی خود وحشت دارند و این وحشت از خود، باعث می شود که دچار آشوب و 
اختالل حواس شوند. یک نوع نخوت روشنفکرانه دارند و بیشتر تالش دارند به بقیه بگویند که خیلی چیزها می دانند. گوشه گیر و منزوی می شوند، خود 
را مهار می کنند و خودشان را به دور از واقعیت و جدا از زندگی جاری ایزوله می کنند و از همه چیز و همه کس جدا می افتند، خسیس هستند و در همه 
چیز مضایقه می کنند. چون احساس عدم فراوانی دارند، گاها وابستگی زیادی پیدا می کنند. معموال خونگرم نیستند. دیگران را نقد می کنند، منفی بافی زیاد 
می کنند و از همه چیز، ایراد می گیرند. آن ها با افکار و ایده های تهدیدآمیز خود غرق در ترس های ساختگی می شوند و از همه چیز واهمه دارند، سخنان 
بی ربط می گویند و هذیان می بافند. گاهی در شرایط حاد از زندگی بیزار و دچار فراموشی و قربانی این رفتارهای ناهمگون، تحریف شده و ترس هایشان 

می شوند.

تیپ پنج در یک نگاه

پیام ناخودآگاهی که در دوران کودکی از محیط دریافت شده: این خوب نیست که در این دنیا راحت و آسوده باشی 
پیامی که در دوران کودکی از محیط دریافت نشده: نیازها و احتیاجات تو، مشکلی نیستند

ترس بنیادی: بی کفایتی، ناتوانی و ناکارآمد بودن 
ایگوی نهادینه شده: ناخن خشکی 

مصادیق رفتاری ایگو: مقایسه توانایی، هویت بخشی با دانش و محق بودن
هوای نفس: آزمندی

تمایل اصلی: شایسته و با صالحیت بودن 
تمایل اصلی که ناخواسته تبدیل به: تخصص های بی مصرف

در جستجوی: استاد شدن 
به نظر می رسد به دنبال: دانش و معرفت

اجتناب از: نادانی 
حل کردن تضاد با: تجزیه و تحلیل 

شکایت پنهانی: من آنقدر با هوشم که هیچ کس نمی تواند مرا درک کند
برخی از افراد مشهور این تیپ: ابن سینا، سهروردی، دکتر حسابی، آلبرت انیشتین، بیل گیتس، اکهارتله، بودا، فردریش نیچه، زیگموند فروید، چارلز 

داروین، استفان هاوکینز، وارن بافت، آنتونی هاپکینز، بابی فیشر، باب دیلن

                                                                                                                                                                            ادامه دارد ...
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ساالن و کودکان در آکادمی ِر می
ش سازهای ایرانی برای بزرگ

آموز

Qi Gong
چی کنگ 

هنِر تنظیم انرژی درونی

حامد کاتوزی 
نینا آسیایی

 )Qi( ۲.  درک مفهوم انرژی چی
علم  بیان گردید، چی کنگ  قبل  همان طور که در بخش 
تسلط بر انرژی است. در نتیجه در اولین قدم در شناخت 
و درک این علم وسیع و گسترده، ضروری است که درک 
در  آن صورت گیرد.  مفهوم  و  انرژی  از  دقیقی  و  درست 
این فصل هدف این است که مفهوم انرژی در چی کنگ 
به آن  تشریح و توصیف شده و دیدگاه چی کنگ نسبت 

مشخص گردد. 
1.2. بررسی تایپوگرافی چینی انرژی چی

نامیده   ”)Qi,Chi( “چی؟  واژه  با  انرژی  چی کنگ  در 
ابتدا  است  بهتر  چی،  انرژی  بهتر  درک  برای  می شود. 
زبان  در  شود.  بررسی  تایپوگرافی  دیدگاه  از  آن  حروف 
چینی در مورد چی چهار یا پنج مدل نوشتن وجود دارد.

انرژی چی که  نوشتن کلمه  از  اولین حالت  حالت اول: 
از 4 یا ۵ هزار سال است، به شکل زیر  قدمت آن بیش 

می باشد:
بر اساس این شکل نوشتاری، آسمان در باال و زمین در 

پایین قرار دارد، در نتیجه انرژی چی شامل هر آن چیزی است که میان 
دقیق  حال  عین  در  و  بوده  کلی  تعریف  این  می باشد.  زمین  و  آسمان 
نیست. چینی ها اعتقاد دارند، هرچه که بین آسمان و زمین است نوعی 
از انرژی چی می باشد. تمام مواد ماهیتی از انرژی دارند. این تعریف ما 
بین 4۵00 تا 3۵00 سال قبل معتبر بوده است. می توان گفت که حدود 
انرژیی در طبیعت شدند که  متوجه وجود  پیش، چینی ها  4۵00 سال 

همه موجودات از آن استفاده می کنند و آن را “چی” نامیدند. 
البته این نکته در آخرین نظریه های فیزیک کوانتوم نیز مطرح شده است. 
از  مارپیچی  رشته های  از  بنیادی،  ذرات  تمامی  رشته ها  نظریه  بر طبق 
انرژی تشکیل شده اند. در نتیجه همه موادی که ما در دنیا می بینیم و 

درک می کنیم، شکلی از انرژی هستند.
معتبر  پیش  سال   2۵00 تا   3۵00 بین  ما  تعریف  این  دوم:  حالت 

بوده است:

در تائو،  ووچی یا Wuji، به معنای سکون، نهایت تهی بودن بوده و بیانگر 
حالت اولیه جهان می باشد.

زبان  در  می دهد،  تشکیل  را  کلمه  دوم  بخش  که  آتش  دیگر  سوی  از 
چینی مفاهیم مختلفی را در بر می گیرد. قضاوت کردن )که گوهر وجود 
پایین، چیزی  راندمان  با  را می سوزاند(، یک سیستم  فرد قضاوت کننده 
آتش  از  که  است  تعابیر مختلفی  کنترل می سوزاند،  بدون  را  انرژی  که 

وجود دارد.
به بیان دیگر، چینی ها قضاوت کردن را معادل آتشی می دانند اگر کسی 
را  انرژی ها  که  کرده  روشن  آتشی  یعنی  باشد،  داشته  خود  درون  در 
ایجاد  را   ... و  طمع  حسادت،  مثل  چیزهایی  قضاوت  این  و  می سوزاند 

می کند.
علوم معنوی دیگر هم به قضاوت نکردن اعتقاد دارند. ما در سطحی که 
قضاوت  نباید  خاطر  به همین  و  نمی بینیم  را  همه چیز  می کنیم  زندگی 
کنیم. در چینی، آتش معنای دیگری هم دارد: پایین بودن راندمان یک 
سیستم. مثاًل وقتی ماشینی از سیستم از وضعیت بهینه خود خارج شده 
و اتالف انرژی دارد، می گویند این ماشین آتش دارد، یعنی چیزی را هدر 

می دهد.
قدمت  سال   2۵00 به  نزدیک  که  تایپوگرافی  جدیدترین  حالت سوم: 

دارد شکل زیر می باشد:



انرژی چی کمک می کند.  به درک  دارد که  اصلی  معنای  این شکل 2 
برداشت روحی، روانی و برداشت فیزیکی.

انعطاف زیادی  بر اساس برداشت اول، در چین معتقدند که ساقه برنج 
این را  و  برنج می شود  انعطاف ساقه  و  نرمش  باعث  باد در شالیزار  دارد. 
مانند کرده اند به این که نیروی چی نیز باعث جوانی و انعطاف و شادابی 
جسم و ذهن می شود. )هر چیز جوانی که شادابی دارد، منعطف است و 

پیری و فرتوتی، خشکی و رخوت را به همراه دارد(. 

منبع  که  برنج  ساقه  و  هوا  که  گفت  می توان  این گونه  دوم،  دیدگاه  در 
گلوکز است فرمول شیمیایی کالریک بدن را تشکیل می دهند. به بیان 
ایجاد  و روش  بدن  و ساز  فرمول سوخت  نشان دهنده  این شکل  دیگر 
انرژی در بدن از طریق تغذیه می باشد. بر اساس فرمول شیمیایی انرژی 

کالریک در بدن به صورت زیر ایجاد می شود. 
686 k Cal + 6CO2 C6 H12 O6 + 6O2 + 6H2O →

۶8۶ کیلو کالری انرژی + آب + CO2 → تنفس + گلوکز

از آن جا که 80 درصد انرژی بدن از سوخت و ساز کالریک بدن به دست 
از تغذیه و تنفس حاصل می شود، می توان گفت که  نیز  می آید که آن 
مقصود از انرژی چی نیز همین انرژی است که در بدن وجود داشته و 

مورد استفاده قرار می گیرد )این جدیدترین تعریف از انرژی چی است(.
۲.۲. انرژی چی در تعریف غربی

مبحث انرژی به هر حال تا حدودی مبهم و گنگ است و حتی در فیزیک 
و  صورت ها  می توان،  تنها  و  نمی شود  ارائه  انرژی  از  دقیقی  تعریف  نیز 
تأثیرات آن را بررسی کرد. در تعاریف این انرژی در درون بدن نیز مانند 

بسیاری از مفاهیم دیگر کماکان نقاطی از ابهام وجود دارد.
مانند  تعاریفی  است.  دشوار  بسیار  زبان ها  سایر  در  چی  مفهوم  ترجمه 
نیروی حیات، جوهر زندگی و مانند این ها بسیار استفاده شده است. در 
واقع چی همه آن ها و هیچ کدام از آن هاست. یکی از محققین غربی چی 
را به این شکل تعریف می کند: آن چه تفاوت میان موجود زنده و مرده را 
ایجاد می کند، است. برای زنده بودن چی باید در همه اجزاء بدن موجود 
 Heisenberg( باشد و برای حفظ سالمت در تعادل قرار داشته باشد

.)1995
بیشتر انسان ها از وجود آن در خودآگاه نیستند شاید یکی از مهمترین 
دالیل آن وجود تعادل و تعامل شدید آن ها با همه چیز است هنگامی که 
محو  نظر  از  چیزی  هر  وجود  عدم  و  وجود  باشد  برقرار  پایدار  توازنی 
می گردد. مانند طنابی که نیروهای برابر کشیده می شوند ولی چون تعادل 
برقرار است و حرکتی در طناب دیده نمی شود به نظر فاقد نیرو و کشش 

)Thurnell;2005( .می آید
به کارگیری طبی  نشانه های  از  بسیاری  آن که طب سنتی چین  از  پس 

آن را به غرب معرفی نمود. محققین و دانشمندان غربی همواره به دنبال 
نام  به  بودند. در سال 1۹۹8 دانشمندی  با دانش خود  توصیفی مطابق 
یانگ پیشنهاد داد که این مفهوم “چی” اشاره به پدیده بیوالکتریسیته 
خواص  با  بیوالکتریکی  پدیده های  که  آن جا  از   )Yang، 1998( دارد. 
الکترومگنتیک در علوم فیزیک بسیار با علوم غربی هماهنگ می باشند، 

این زمینه بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
مغناطیسی  میدان  تعریف  آن چه  که  گفت  می توان  خالصه  به صورت 
هر  اطراف  در  که  است  میدانی  واقع  در  می شود   )Magnetic field(
هادی که جریانی از الکترون را در خود حرکت می دهد ایجاد می شود و 
مانند امواج صوتی پخش می شود. بسیار از وقایع که می شناسیم بخشی 

از طیف می باشند مانند نور مرئی، اشعه x، امواج رادیو و...
الکترومغناطیسی  از تشعشعات  بر اساس نظریه پالنک هر ذره )فوتون( 
مقدار مشخصی از انرژی را دارا هستند. همه موجودات زنده به شکلی با 
این میدان ها و تشعشعات در ارتباط هستند و از آن متأثر شده و بر آن 

تأثیر می گذارند.
تبدیل  دیگر  نوع  به  نوعی  از  انرژی  که  می شود  گفته  فیزیک  علم  در 
می شود، فقط ممکن است مکانیزم و تجهیزات تبدیل شدن آن متفاوت 
باشد. انواع مختلف انرژی نیز در بدن ما وجود دارند و به یکدیگر تبدیل 
مغناطیسی  و  شیمیایی  الکتریکی،  مکانیکی،  گرمایی،  انرژی  می شوند. 
قابل تبدیل به یکدیگر هستند. مثاًل با حرکت ماهیچه ها انرژی کالریک 
به مکانیکی تبدیل می شود، با حرکت تاندون ها و ترشح هورمون های بدن 
انرژی کالریک به شیمیایی تبدیل می شود، با حرکت تارهای صوتی انرژی 

کالریک به انرژی صوتی تبدیل می شود و.... 
بر اساس آموزه های علم چی کنگ، انرژی چی تمامی اشکال و حالت های 
انرژی را شامل می شود. لیکن ما با صورتی از انرژی در ارتباط هستیم که 
بیشتر به صورت الکترومغناطیس است. در نتیجه انرژی چی را در طب 

رایج، انرژی الکترومغناطیسی در نظر می گیرند. 
چرا انرژی چی را الکترومغناطیس در نظر می گیرند؟

1. سیستم عصبی ما با استفاده از همین شکل از انرژی، فعالیت خود را 
انجام می دهد. ارتباط میان نورون ها و پیغام های عصبی همگی به شکل 
مسئله  اکنون  می شوند.  جاری  سیستم،  این  در  الکترومغناطیس  امواج 
ایست  در  مثاًل  است.  عصبی  سیستم  این  کنترل  رایج،  طب  در  اصلی 
قلبی شوک الکتریکی می دهند و این باعث به کار افتادن سیستم عصبی 

می شود و جریان برقرار می شود.
2. تمام ساختار بدن ما قطبی است )+ و – دارد( و با الکترومغناطیس 
هماهنگی کامل دارد. حتی در زمان تشکیل نطفه DNA به دو رشته 
انرژی موجود بینشان است که به هم  + و – تبدیل می شود و به واسطه 
پیچ می خورند. به بیان دیگر تمام بدن خاصیت پیزوالکتریک دارد. قلب و 

درواقع همه اندام های حیاتی بدن با این انرژی کار می کنند.
3. نیروی الکترومغناطیسی یکی از 4 نیروی بنیادی فیزیک است.

4. نیروی الکترومغناطیس در فیزیک قابل اندازه گیری است، قابل لمس 
کردن است و بیشتر در درک انرژی چی به ما کمک می کند.

۵. محدوده وسیعی از امواج و شکل های انرژی از طیف الکترومغناطیس 
هستند. مانند تمام تشعشعات مختلف نور، صوت، امواج گاما، بتا و... از 

الکترومغناطیس هستند.
بایو  انرژی  معادل  را  چی  انرژی  می توان  فوق  موارد  به  توجه  با 

الکترومغناطیس دانست.
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هنرمندان  و  ستاره ها  درباره  داریم  دوست  ما  از  خیلی 
شاید  ما  نظر  از  که  هنرمندانی  بدانیم.  بیشتر  هالیوود 
زندگی بی  دردسری داشتند و امروز به جایگاهی رسیدند. 
اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. از قدیم گفته اند نابرده 
جهان  در  هنرمندان  از  خیلی  نمی شود.  میسر  گنج  رنج 
هستند که برای رسیدن به جایگاه فعلی از کودکی تالش 
کردند و برای تامین مخارج زندگی حتی دست به کارهایی 

عجیب هم زدند.
شاید برایتان جالب باشد بدانید که هنرمندان هالیوود در 
گذشته و در دوران قبل از شهرت،  به چه کاری مشغول 

بودند. در این جا گزارشی در این باره را بخوانید.
برد پیت

فارغ التحصیل دانشگاه  هالیوودی  مطرح  بازیگر  این 
از  میسوری با مدرک کارشناسی روزنامه نگاری است. بعد 
مدتی کار در دفتر روزنامه آن جا را به مقصد لس  آنجلس 
نقل  و  حمل  در  مدتی  بازیگری،  ستاره  این  کرد.  ترک 
وسایل خانگی کار کرد. حتی جلوی رستوران ها لباس مرغ 

را هم پوشید.

جانی دپ 
این  بود.  تلفنی  بازاریاب  یک  بازیگری،  از  دپ قبل  جانی 
بازیگر مطرح درباره شغل قبلی اش می گوید: »شما بهترین 
صدای جعلی ممکن را درست می کنید، سعی می  کنید و 

در ابتدا می گویید تبریک می گویم؛ فقط شما واجد شرایط برای 
بردن یک ساعت قدیمی شدید و یا سفر به یونان یا جکوزی یا هر 

چیز دیگری«

اشتون کوچر
از  اشتون کوچر، مهندسی پزشکی را در دانشگاه آیووا مطالعه کرد. قبل 
فارغ التحصیلی، در کارخانه غالت مشغول بود. او همچنین برای به دست 

آوردن پول از اهدای خون درآمدزایی انجام می داد.

آنجلینا جولی
این ستاره مطرح و برنده اسکار، از همان ابتدا و در 1۶ سالگی در فیلم های 

موزیکال ظاهر شد.

جورج کلونی
بازی  ردز”  “سینسیناتی  بال  بیس  تیم  برای  سالگی،   ۶1 سن  در 

می  کرد و بعد ازآن که نتوانست مبالغ قراردادش از تیم را دریافت کند، 
به  رفتن  از  قبل  جوانی  در  بازیگر  این  کرد.  تجربه  را  روزنامه نگاری 
جمله  از  را  عادی  بسیار  و  مختلف  مشاغل  شدن  بازیگر  و  لس آنجلس 

فروشندگی کفش و کار در مزرعه توتون و تنباکو تجربه کرد.

ساندرا بوالک
ساندرا بوالک قبل از بازیگری و حتی در مراحل اولیه کارش، به عنوان یک 

پیش خدمت رستوران در نیویوک مشغول کار بود.







هریسون 
فورد

از  قبل  هالیوودی  بازیگرکهنه کار  این 
کمپین  در  جونز،  ایندیانا  به  شدن  تبدیل 
ماجراجویی پسر بچه ها کار می کرد. او هم چنین 
کار  خود  دبیرستان  برای  ورزشی  مفسر  به عنوان 

کرده است و بعد از آن در یک مبل سازی کار می کرد.

جیم کری
به عنوان  کری  جیم   ،1۹۷0 سال  اواخر  در 
نگهبان، در یک کارخانه برای کمک به 
سپس  و  می کرد  کار  خانواده اش 
شروع به بازی در نمایش های 

کمدی کرد.

جنیفر 
انیستون

این چهره سرشناس 
بازیگری،  تجربه  از  قبل 
بازاریاب  یک  به عنوان 
جنیفر  می کرد.  کار  تلفنی 
مثل  مشاغلی  دیگر  انیستون 
دوچرخه  با  پستچی  و  پیش خدمتی 
را پشت سر گذاشت. او هم چنین در یک 

نمایش به عنوان ماکت ظاهر شد!

چارلیز ترون
بازیگر اهل آفریقای جنوبی کودک بود،  هنگامی که این 
برای به دست آوردن پول در سطح شهر آواز خوانی  می کرد. 
او همچنین کار در یک مزرعه دامداری  را تجربه کرده است. در 
سن ۶1 سالگی، توانست به عنوان مدل با کمپانی های مد و لباس 

قرارداد ببندد.

هیو گرانت
هیو گرانت نقد کتاب، نوشته های کمدی و آگهی های رادیویی را می نوشت. 

او هم چنین به عنوان دستیار در باشگاه فوتبال فوالم فعالیت می  کرد.
شان کانری

شان کانری قبل از بازیگری مشاغل زیادی را تجربه کرده و از آن ها به ستوه 
آمده بود. اولین آن ها بردن شیر به درب منازل بود. او بعدها در نیروی 

دریایی 
سلطنتی 

و  خدمت  کرد 
به عنوان یک  از آن  پس 

راننده کامیون، نگهبان خانه 
مشغول به کار شد.
والت دیزنی

قبل از این که والت دیزنی 22 جایزه اسکار خود 
کتاب  بود.  عجیبی  کارهای  مشغول  به دست آورد،  را 

فروشی و کار در مجله برخی از این کارها بود. او بعد از رد 
پایان جنگ  در  و  پیوست  سرخ  صلیب  به  ارتش،  از سوی  شدن 

جهانی دوم، به عنوان راننده آمبوالنس در فرانسه کار می کرد.

تام کروز
هم چنین  او  نوشت.  بچه  یک  عنوان  با  را  کاغذی  کتاب  کروز یک  تام 
از   همه  اما، چیزی که  کارمی کرد.   هتل  یک  در  پذیرش  مسئول  به عنوان 

  عجیب تر  است، او    به اوهایو رفت  تا  یک کشیش کاتولیک شود.

مورگان فریمن
این بازیگر کهنه کار  هالیوودی وقتی جوان بود، در دفتر روزنامه مشغول  
کار  بود. پس  از فارغ التحصیلی از دبیرستان، به نیروی هوایی ملحق شد، 
اما هرگز نتوانست آرزوی خلبان جنگنده شدن خود را برآورده کند و بعد 

از چهار سال از نیروی هوایی خارج شد.
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متولد فروردین)۲1 مارس-19 آوریل(

توانایی شما در رهبری و غلبه بر موانع، مسئولیت های متعددی در ماه جاری 
کار  در  خلل  و  شکست  موجب  می تواند  شرایط  این  می کند.  ایجاد  شما  برای 
شما شود. این ماه ماهی است که شما در مواردی توفیق می یابید و در مواردی 
متوقف می شوید. در تعادل بهار، تمام توقف ها و موانع حل و فصل می شود و شما 
می توانید با شور و هیجان و با  عالقه به سمت موقعیت های جدید پیش بروید. از 
اهمیت برقراری ارتباط در سه روزی که ماه کامل است آگاه باشید. از قدرت صبر 
و شکیبایی غافل نشوید، در 2۹ و 30 مارس شرایط واضح تر و قوی تری خواهید  
داشت. شخصیت خودجوش، فردگرا و طبع شجاع شما برای کسانی که در اطراف 

شما هستند مورد نیاز است. شما آن ها را هدایت می کنید.

متولد اردیبهشت )۲0 آوریل- ۲0 می(

شما دوست دارید راحت باشید، و این روند تحول پویا ممکن است احساسات 
تغییرات، مستحکم و قوی  برابر طوفان  ببرد. شما می توانید در  بین  از  را  شما 
باشید. این ماه بر روی شغل تمرکز دارد. پروژه های جدید ممکن است در مراحل 
مدت  بلند  پروژه های  برای  بزرگ،  نمای  کلی،  یک طرح  باشند. شما  پیشرفت 
داده اید. استعداد شما برای ساختن و اجرا موجب موفقیت شما در این سال است. 
انرژی  به  اعضای خانواده  با  ارتباط  برقراری  اجرایی کنید.  را  پروژه هایتان  تمام 
جدیدی نیاز دارد. ضروری است که صادق بمانید و سعی نکنید سبب دوری مردم 
دیگران  خرسندی  سبب  سادگی  به  می تواند  صلح طلبی  شوید.  رویاهایشان  از 
شود. توانمندی ذاتی شما در برقراری ارتباط شما برای بسیاری از دوستان شما 

اثربخش است.

متولد خرداد )۲1 می- ۲1 ژوئن(
شاید در امور مالی مقداری کاستی پیش آید. اما شما در موقعیتی هستید که 
کنید.  حل  را  آن ها  و  ببینید  گذرا  مشکل  یک  به عنوان  را  مسائل  این  بتوانید 
شخصیت شما  می تواند در پیشرفت های حرفه ای شما موثر باشد. توانایی های 
شما در برقراری ارتباط قوی  در این زمینه ره گشای شماست. برقراری ارتباط با 
دیگران و به شراکت گذاشتن دیدگاه با افراد دیگر می تواند مسیر جدیدی برای 
ارتباط می تواند برای شما آرام بخش و مفرح  این  ارمغان  آورد.  هر دو شما به 
باشد. استرس های ماه های اخیر محو شده است، اما هنوز هم ضروری است که 

در میان مردم باشید و در فعالیت هایی گروهی مشارکت کنید.

متولد تیر )۲۲ ژوئن- ۲۲ ژوئیه( 
کنید،  ارزیابی  را  خود  مسیر  هستید.  ساله  دو  چالش  یک  آخر  دور  در  شما 
تصمیمات خود را  پیاده کنید و آرامش فکر بیابید. از سرخوردگی ویژه ۶ تا ۹ 
مارس جلوگیری کنید. آنچه را نیاز نیست نگه دارید رها کنید. بله، خورشید از 

اواسط تابستان از پشت آن ابر تاریک بیرون می آید.

از ماه جدید در 10 مارس برای فعال کردن مهارت  های بصری قوی خود استفاده 
کنید، و دانه های تازه ای از خلقت را بکار اندازید. حاصل کار سخت شما در ارائه 
امنیت برای دیگران در بلند مدت به نتیجه می رسد. تعطیالت هیجان انگیز  در 
اهداف  به  ماه  این  ماه رویای شما است. شما در  این  سرزمین های خارجی در 

کوتاه مدت و بلند مدت خود می اندیشید.

متولد )۲3 ژوئیه -۲۲ اوت(

انگیزه های  افرایش می یابد.  این ماه  از  برای به سالمت عبور کردن  روابط شما 
بینش  می شود.  موفقیت  کسب  برای  شما  توانمندی  از  مانع  شما  در  پنهانی 
ارزشمند و عمیق شما ناشی از نگاه دقیق شما به مسایل است.  شما عالقمند 
با  نیست.  باشید هرگردی گردو  داشته  یاد  به  ولی  دریاقت حقیقت هستید  به 
دیگران  برای  را  راه  شما،  طبیعت  دهید،  گوش  دیگران  قلب  صدای  به  دقت 
روشن خواهد کرد تا بتوانند بهتر از آن چیزی باشند که می توانند باشند. محیط 
کاری نیاز به یک سازماندهی دارد. تمرکز شما در این ماه در کار، روابط و منابع 

مشترک با دیگران است.

متولد )۲3 اوت -۲۲ سپتامبر(
هیچ رویکرد بی معنی در زندگی برای شما وجود ندارد. افراد به دنبال خدمات 
شما هستند و توجهشان به نیازهای خودشان است. اگر چه این ماه برای شما 
یک ماه متعادل است ولی از توجه به بازتاب زندگی دیگران می توانید بیاموزید. 
دراین ماه تمایل بیش از اندازه به کار و فعالیت های اجتماعی وجود دارد. این نگاه 
سبب می شود که به خاطر طیف وسیعی از فعالیت  هایی که انجام می دهید افسرده 

نشوید. این تمایل باعث تعادل در روابط شما و سالمت زندگی شما می شود.

متولد ) ۲3 سپتامبر- ۲۲ اکتبر(

را حفظ  زندگیتان  تعادل  تا  ابعاد مختلفی تالش می کنید  در  ماه  این  در  شما 
کنید. اگر فقط روی خوشحالی دیگران تمرکز کنید، شما ممکن است از مسیر 
رشد خودتان غافل شوید. امسال از نظر اجتماعی و کار پیشرفت خواهید داشت 
و از ارتباطاتتان سود خواهید برد. در کار جدید توسعه و نوع آوری خواهید داشت. 
آغاز می شود.  با خود شما  ایستاده اید. صداقت  واقعا کجا  بدانید  که  است  مهم 
خودتان را ببخشید و به آرزوهای از دست رفته نیاندیشید. به زندگی شخصی 
خود بیاندیشد و به خانه خود رسیدگی کنید. شما می دانید که یک خانه تنها 
زمانی خانه می شود که احترام متقابل در آن حاکم باشد. خود را از درون تقویت 
کنید، تا همه از دیدگاه منصفانه و عادالنه شما بهره مند  شوند. تحوالت در عرصه 

کار، هیجان انگیز و تازه است.

متولد )۲3 اکتبر- ۲1 نوامبر(
از توجه و دقت  این ماه آسایش بسیار خوبی در خانه دارید. کودکان  شما در 



شما به مسایل بهره مند می شوند. این ماه، ماهی مناسب برای رویاپردازی، لذت 
بردن وافزایش ظرفیت خود است. خشمگین بودن، مانع رسیدن شما به جایی که 
می خواهید می شود. گاهی ایستایی، راهی برای تسکین و آغاز یک حرکت فراهم 
می کند. در این ماه ارتباطات مهمی صورت می گیرد. به یاد داشته  باشید حقیقت 
را با یکپارچگی و محبت بیان کنید. ویژگی شخصیتی شما سبب می شود در این 

ماه به رفاه بیشتر روحی و روانی دست یابید. 

متولد )۲۲ نوامبر- ۲1 دسامبر(
تا بهار. مشکالت پیش آمده در  روزهای بی برنامه شما تمام شده است، حداقل 
ماه های نوامبر تا ژانویه در نهایت حل و فصل می شوند. بازتاب دادن به رفتارهای 
توی  اینکه  را  شما  تحول،  قدرتمند  روند  نمی رسد.  جایی  به  عادی  و  تکراری 
خودتان باشید خارج می کند. شما شروع به دیدن نور در انتهای تونل تاریکی 
می کنید. زمان زیادی برای بازبینی درونی خود ، مکاشفه، دارید. شفا و درک را 
باید از درون خود شروع کنید. روزانه به خود یادآوری کنید که این یک سال 
جدید با وعده ها و امکانات جدید است. فقط اینگونه است که می توانید به پیش 

بروید و الهام بخش دیگران باشید. 

متولد ) ۲۲ دسامبر- 19 ژانویه(
شکست برای هر کسی امکان پذیر است. فقط مشکل این است که ممکن است 
باشد شما  اگر چنین  نکنید.  رها  را  بروید و خود  آن  به سمت  به سرعت  شما 
از  تازه در زندگی خود را  بازتاب آن و پیدا کردن مسیر  فرصت نگاه مثبت به 
دست می دهید. از نگاه منفی در ده روز اول ماه مارس خودداری کنید. بدانید 
که رودخانه عمیقی از خالقیت در درون شما وجود دارد. ایده های تازه مانند آب 
را تغذیه می کنند، مانند  در درون شما جاری هستند و پروژه های جدید شما 
آبی که به دانه داده می شود. زمانی که برای رهایی از انتظارات، زمان را متوقف 
می کنید با وضوح و دقت بیشتری به اهدافتان فکر کنید. شما عمل گرا هستید، 

ولی بدانید با بهره گیری از دیگران و تقسیم مسولیت می توانید بهره وری بیشتری 
در مسیر زندگی داشته باشید. این می تواند راهنمای راه شما باشد تا کمتر تحت 

فشار باشید.

متولد )۲0 ژانویه- 18 فوریه(

مناسب  جای  در  و  مناسب  زمان  در  شما  محافظه کارانه،  گرایش های  وجود  با 
کنید. چشم انداز  اطمینان  بشر  آینده  برای  انداز خود  به چشم  می گیرید.  قرار 
جهانی شما، با انرژی های بصری قوی تقویت می شود. اما، در برابر وسوسه نجات 
دیگران مقاومت کنید. حقیقتا صلح با شما آغاز می شود. خودتان را دوست دارید 
امنیت  بهبود  برای  می کارید. شما  در جهان خود  را  محبت  دانه های  آزادانه  و 
باشد،  قوی  مالی  بهبود  حوزه  اگر  شده اید.  دعوت  جدیدی  مسیرهای  به  مالی 
که  شوید  مطمئن  حتما  شوید.  بهره مند  هم  دیگران  نظرات  از  می توانید  شما 
ایده هایتان را توسط کسی که در امور اجرایی متبحر است عملی نمایید. ابراز و 
آشکار سازی یک فرایند خالقانه است و شما در موقعیتی عالی هستید که بتوانید 

شیوه های جدیدی از جهان را بیاموزید. آزادی مال شما است.

متولد ) 19 فوریه- ۲0 مارس(
در  آن ها  دهید  اجازه  و  شماست  رویاهای  شناختن  رسمیت  به  ماه  ماه،  این 
مسیرهای جدید رشد کنند. به خود متکی باشید و به شگفتی های جدید پاسخ 
مثبت دهید. این ماه، ماهی است که برای پیشبرد آرمان هاست، اجازه ندهید که 
واقعیت کنونی ایده های شما را از بین ببرد. سحر و جادو در هوا است، و اگر به 
آن اعتقاد داشته باشید، معجزه اتفاق می افتد. هر روز، به یاد داشته باشید که 
شکایت شما را به جایی نمی رساند. دنیایی جدید آماده است که ازنگاه شما متولد 
می شود. این ماه شماست تا بتوانید تأثیرات کامل این مفهوم قوی را درک کنید. 

جریان  ها در نهایت پشت شما هستند وآزادی از آن شماست. 





Gâteau Doré
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