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قلمبه نام آفریدگار 

شبیتاهلوعلیهاهللصلواترسولحضرتکهرامتعالخداوندسپاس
دوربرایمنابعبهترینومازندگیهمیشگیراهنمایانراالسالمعلیهم
.استدادهقراردنیویهایگرفتاریازشدن

موزانآدانشهمتبافرصتنشریهدورهسومینکنیممیاعالمافتخاربا
دوینتانسانیعلومگروه–نیایشمفیددبیرستان16دورهپذیرمسئولیت

راکافیبهرهآنمطالعهازعزیزمخاطبینامیدواریم.استشدهمهیاو
موزانآدانشازگروهاینتالشاولین،کارایناینکه،بهتوجهباوببرند

هایضعفوهاکاستیرفعدرخودارزندههایراهنماییباراماباشدمی
دبودننشریهاینمؤسسکهعزیزانیازدیگرسویاز.کنندیاری،آن

درخوبیحافظانونمودهکسبراآنهارضایتامیدواریمونمودهقدردانی
.باشیمفرهنگیارزشمندفعالیتاینحفظ

درفعالهایگروهوآموزاندانشدبیران،تمامیازمیدانیمخودوظیفه
کمکوبودندماکناردرمدتایندرکهمطالب،تهیهوتدوینطراحی،

.سپاسگزاریمبرسدسرانجامبهنشریهتاکردند
قموفعزیزان،همه(عج)عصرولیحضرتخاصهتوجهاتتحتاهللشاءان
.گیردرقرامتعالخداوندرضایموردفرهنگی،تالشاینوباشندسربلندو

1399ماه آبان 
گروه مدیریت و نظارت
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فیلم سگ تازی
محمدجواد امامی ناصری 

(Greyhound)تازیسگ:فیلماسم

جنگی/تاریخی/درام/اکشن:ژانر

2020:انتشارتاریخ

چین،کانادا،ٓامریکا:محصول

10/7.1:امتیاز

دقیقه91:مدت

اشنایدرٓارون:کارگردان

:بازیگران
هنکستام

گراهاماستیون
...وووشوالیزابت

یتانیکاپدومجهانیجنگاوایلدرفیلمداستان:داستانخالصه
راقینمتفکاروانیکبایدٓامریکامتحدهایاالتدریایینیرویدر
...وکندهدایتراشدهاحاطه هانازیتوسطکه
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نوعیک)تازینژادمنظوربهجاایندرتازیسگنکنیداشتباه
عرضه2020سالدرکهاستفیلمیاسمبلکهنیست(سگنژاد
،استشدهترجمهشکاریسگماننددیگریهاینامبهوشد

میواداراضطراببهراشماومیفتداتفاقآبرویبرفیلمبیشتر
ذتلزیاداحتمالبهفیلمهایصحنهدراتفاقاینازشماوکند

رایبکهکندمیهدایتکاپیتانیرافیلمداستانبرد،خواهید
نآبرفیلمموضوعکهرادریاییسفراینکهاستباراولین

.دهدمیانجامرامی چرخد

یلمفاصلینقشبازیگر)هنکستامکهشداعالم2016سالدر
جنگدردریایینیرویناوشکنیکمورددررااینامهفیلم(

سالدر.داردآندربازیبهتمایلواستنوشتهدومجهانی
وشدانتخابآنکنندهتوزیعهمراهبهفیلمکارگردان2017
شودتوزیع2020سالدرشدهمشخصماهدررفتمیانتظار

اپلهبآنتوزیعحقوافتادتاخیربهکروناویروسدلیلبهاما
توزیع(2020)سالهماندررافیلماینکهشدواگذارویتی
.کرد
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عکاسی تا امروز
محمدعلی رشیدی

بهوشداختراعمیالدی1830سالدرکهاستهنریعکاسی
یعکاسامروزه.شدشناختهرسمیتبهبعدسالدهعمومیطور

ندچصنعتیکواستجهاندررشدبهروسرگرمیترینبزرگ
.استدالریمیلیارد

راآنارکنحوهواصولقبالمردمشود،ایجادعکاسیاینکهازقبل
کاغذهتکیادیواررویراتصویرتوانستندمیهاآندانستندمی

بودنپذیرامکانزمانآندرکردنچاپحالاینباکنند،پردازش
ابزاربودآنریزیطرحازترسختبسیارکارینور،حفظزیرا

ودشمینامیدهخانهتاریکتصاویرپردازشبرایاستفادهمورد
.بیفتدراهبهعکاسیتاکشیدطولقرنچند

اختراع14تا13قرنحدودخانهتاریککهاستاینبراعتقاد
یککلشبهبستهوتاریکفضاییکاصلدرخانهتاریک.شده
بهبایدسوراخاین.استآنطرفیکدرسوراخیکباجعبه
کهشیرو.کندکاردرستیبهدوربینتاباشدکوچککافیاندازه

فرهحازکهنورینوری،قوانینخاطربهکهاستاینکندمیکار
وودشمیسطحرویبرتصویریکبهتبدیلشودمیواردریز
.دهدمیتشکیلراآن
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قالهمایتالیایی،محققیک،باتیستاجووانی،16قرناواسطدر
ویرتصاو.نوشتخانهتاریکازترآساناستفادهنحوهدربارهای

کردتصویرآنداخلبومرویبرراخانهتاریکازبیرونمردم
.کندکپیراآنکردسعیوکشیدکنارراتصویرسپس

ردروتوروسکوپیطراحیدرکهاستآنشبیهکامالروشاین
.رفتگقراراستفادهموردبیستمقرناوایلدرانیمیشنصنعت

وعجیببسیارهازمانآندرخانهتاریکازاستفادهروند
دستگیرهاینکازبعدباتیستاجووانیورسیدمینظربهترسناک

کناربهمجبورگرفت،قرارتعقیبتحتجادوگریاتهامبهوشد
.شدایدهاینگذاشتن

ولقبرنسانسدورههنرمندانازکمیتعدادتنهااینکهوجودبا
تفادهاسنقاشیدرکمکیکعنوانبهخانهتاریکازکهاندکرده
انجامراکاراینهاآنازبسیاریکهداردوجودباوراینکنند،
.دادند
بهتمایلعدمیاشدنمتهمازترسآن،آزادانهپذیرشعدمدلیل

میتقلبراآنهنرمندانازبسیاریکهاستچیزیبهاعتراف
.نامند

ازهاولینمونهیکخانهتاریککهبگوییمتوانیممیماامروزه
رسد،میبیهودهنظربهامروزهاینکهبابودمدرنعکاسیدوربین
برایآنازودانندمیجالبراآنهمهنوزمردمازبسیاری

ایبر.کنندمیاستفادهسرگرمیبرایصرفایاوهنریدالیل
.ودبمنطقیپیشرفتتصویریکدائمیثبتوفیلمنصب
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ازیرتصوتهیهبرایچادریکدرکوچکیسوراخازدوربیناولین
قرنتا.کرداستفادهتاریکمنطقهآندرونبهچادربیرون

لنزهایباشدحملقابلکهنبودایاندازهبهدوربینهفدهم،
.شدندمعرفیزمانایندرنیزنورتمرکزبرایاصلی

1830دههاواخردرشناسیم،میامروزهکهمفهومیبهعکاسی،
حملقابلدوربینیکازفورنیسهجوزف.شدآغازفرانسهدر

درارقیرباشدهپوشیدهمفرغیبشقابیکتاکرداستفاده
ومحسرعتبهکهاستتصویریاولینایندهدقرارنورمعرض

.نشد
ردیگتجربیاتوهاآزمایشازتعدادیبهمنجرجوزفموفقیت

قریباتخیسصفحاتوعکاسیحساسصفحهچاپ،کلیشهشد
.یافتندرشد1800دههاواخرنیمهدر

زمانیاتبودثروتمندبسیارافرادوهاایحرفهبرایتنهاعکاسی
راهرا1880دههدرکودکنامبهشرکتیکایستمنجورجکه

.کرداندازی
تغییربهنیازکهکرددرستفیلمپذیرانعطافرولیکایستمن

کهدادراامکانایناوبهکارایننداشتجامدصفحاتمداوم
رافیلم100دارینگهقابلیتکهکنددرستمجهزدوربینیک

.داشتتنظیمیهیچبدونکوچکلنزیکدوربینداشت
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فیلماتفرستدمیکارخانهبهرادوربینوگیردمیعکسمشتری
یناولاین.استمدرنهایدوربینشبیهبیشترکهشود،چاپ

.بودارزانجامعهمتوسطافرادبرایکهبوددوربینی
نترلکهاژاپنیکرد،معرفیرادائمیتصویرفرانسهکهحالیدر

که)آساهی،1950دههدر.آوردندعکاسیبهراترراحتتصویر
.کردمعرفیرانیکوندوربینو(شدپنتاکسبعدها

بههککردتولیدرادیجیتالدوربیناولینکودک،1991سالدر
موردایهحرفافرادتوسطموفقیتباتابودپیشرفتهکافیاندازه

کنن،زامرووسرعتبهدیگرکنندگانتولید.گیردقراراستفاده
ارائهرارفتهپیشدیجیتالیدوربینتولیدکنندگاندیگرونیکون،

.کنندمی
.استشدهتبدیلهمگانیهنریکبهعکاسیامروزبهتاو

جورج
ایستمن
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سنتور
امیرعباس کریمی

درکهاستایرانیقدیمیوسنتیسازهایازیکیسنتور
دلیلبهوداردوجوددیگریهاینامباهمدیگرکشورهای

هایدورهاز.سازهاستطرفدارترینپرازاشنشیندلصدای
جابههاییحکاکیوتصاویر)میالدازقبل669(بابلیوآشوری
ندهمانوذوزنقهشبیهسازیافرادآندردهدمینشانکهمانده
آنباواندآویختهخویشگردنبهنخیاوطنابیکباراسنتور

فادهاستکشورکدامدرابتداسنتورنیستمشخص.نوازندمی
آشناییدهندهنشاناستحاکیشواهدازآنچهاماشدهمی

یم(کونار)آنبهواندبودهسازاینبااسالمازقبلایرانیان
کهرا(طوفان)یا(ساز)اسالمازبعدایمراغهعبدالقادر.گفتند
بستنورسنتباآنتفاوتکهکردمعرفیبودامروزیسنتورشبیه
.ودبخرکهاجاییجابهباآننمودنکوکوصداهربرایسیمیک
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ایرانیموسیقیتاریخطولدرسازهاپرطرفدارترینازیکیسنتور
سازاین.استبودهمردممیاندرآندلنشیننوایدلیلبه

بهکندمیجلوهآسانآننوازندگیودارددلنشینیصدای
بهیخوشصدایآنازبنوازدسنتورعادیفردیکاگرکهصورتی

سنتورنواختناما.کندمیخودمجذوبرااوکهآیدمیوجود
دشوروسختبسیارولیکندمیجلوهآسانکهگونههمان
از.استنیازمندفراوانتمرینودرستآموزشبهواست

ایرفهحصورتبهراسازاینزیادینوزانسنتورکنونتاگذشته
خانقمحمدصادازتوانمیسنتورنوازانبهترینازکهاندنواخته

یبحبحضور،سماعحبیبشاهی،خاناکبرعلی،(سرورالملک)
یان،شفیعرضاپایور،فرامرزصارمی،منصورورزنده،رضاسماعی،

کامکار،پشنگمشکاتیان،پرویزتهرانی،اسماعیلکیانی،مجید
.بردنام...وکامکاراردوان
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...اهنرهای هفتگانه یا هشتگانه ی
سجاد رشیدی

:بدیدجوابسواالتاینبهکنیدسعی
(ترتیببه).ببریدنامراهفتگانههنرهای

چیست؟اینهااشتراکوجوه
است؟اساسیچهبرترتیبشون

داریم؟همنهموهشتمهنرآیا
دوستیاوکردیدگیرهاسوالاینازیکیتوحداقلاحتماال

.بدانیدهنرهفتدربارهبیشتردارید
.بگویمهنرهفتدربارهقسمتاینتوخواهممیهممن
راهنرکهنیستاین"هنرهفت"ازمنظوربگمبایدهمهازاول
راکاراینچونکنیممحدودشوبدهیمقرارخاضیچارچوبدر

رارقچارچوبیداخلکهنیستمحدودیچیزهنروکردتواننمی
.شودمیمحسوبهنربندیدستهنوعیکبلکهبگیرد
:هنرهفتبهبپردازیمبیایدحاال
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.استوبودهپرطرفدارخیلیاالنبهتاقدیمازاولهنر
:استاولهنرموسیقی

نواختنآهنگسازی،ازاعمچیزهمهتواندمیموسیقیهنر
.باشد...ومختلفسازهای
ریفتعولیباشدداشتهمختلفیتعاریفتواندمیموسیقی

رهن":اینمثالبرایاستگستردهخیلیبلکهنداردمعینی
زیباییودرونیحسوهیجاناتوغرایزراوی،"موسیقی
هاینترشتهبهواندشدهدرکروحیصورتبهکهآنهاست،
بیانزبانموسیقیدیگرعبارتبهشوند،میتبدیلموسیقی

.استاحساسات
.نیست...ودقیقوکاملولیاستموسیقیتعریفاین

:استنمایشیحرکاتدومهنر
یدیدازمفهومیاداستانیکدادننشانمعنایبهنمایشیهنر

روهیگیافردیصورتبهتواندمیکهباشدمیفیزیکحرکات
.پذیردصورت

:مثالبرای
زیرمجموعههمرقصخودکهشودمیحسابهنراینجزورقص

.داردراخودهایبخشو
.شودمیحسابدستهاینجزوهمسیرکیاواپرامثالیا
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:سومهنر
:استترسیمیهنرهایدستهایننام

:هنرندازدستهاینجزواینهاهمهمثالبرای
عکاسی،طراحی،سازی،مجسمهخوشنویسی،نقاشی،هنر

.خطاطیوعکاسیکالژ،گرافیک،

:چهارمهنر
:استتجسمیهنرهای
یابصریهنرهایهمچوندیگرهایینامباتجسمیهنرهای
.شودمییادنیزدیداریهنرهای
،لباسطراحیکاریکاتور،سازی،مجسمهدکوراسیون،معماری،

ستهداینازدیگرهنرهایازبسیارودستیصنایعگری،شیشه
.اند
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:پنجمهنر
...وفیلمنامهیاوهاداستاندستهبپرسندشماازاگرشاید

.استادبیاتبگوییدشماچیست؟
:استپنجمهنرادبیاتخودکهندونیدشایدولی

ونامهفیلمسفرنامه،داستان،شعر،نویسندگی،همچونهنرهایی
ازیجزئتوانمیراهنراززمینهایندردیگرمشتقاتازبسیاری

.نامیدادبیاتیهنر
می"استخوبینویسداستان":بگوییدخواهیدمیوقتیمثال

هنر)استبلدخوبرا"نویسیداستانهنر"اوبگوییدتوانید
(استخوبنویسیشداستان
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:ششمهنر
یکیدبرشمااستنمایشیهنرهایششمهنربگویماگراحتماال

:کنیدنگاهرادومهنردیگربار
نمایشیهنرهای:ششمهنرنمایشیحرکات:دومهنر
:دارندهمهاییتفاوتاماداردوجودهاییشباهتدواینبین

وداستانونمایشنامهاجرایتئاتر،هنرهمچونهنرهایی
.دانستنمایشیهنررا،هنرازاینگونهشعرسرایی

”تماشاخانه“معنایبهلغویمعنایدرتئاتر
هنریمدرنیزاسیونازنوعاینمدرنمدلوریشهکه،باشدمی
زنده،هاینمایش.گرددبرمی۱۷قروندرگذشتههایسدهبه

وآیینیواپراهاینمایشها،پانتومیمعروسکی،هاینمایش
یکایجادبرایسرآغازیتوانمیرا،دستاینازهاینمایش
.نامیدهنریومدرنجامعهدربزرگتحول

نزماتماشاگر،نقش،همچونعواملیبهراهنراینکلیطوربه
دانستوابستهدستاینعواملیونمایشمحلومتناجرا،

ونقشایایفبهمفهومیتلفیقیکعنوانبهیکدیگرکناردرکه،
.شوندمیبدلمخاطببرایداستانیک
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.هفتمهنراماو
.سینما:شناسیدمیخوبخیلیرویکیاین

استمهفتهنرسینما"بگنکهباشهخوردهگوشتونبهاحتماال
"...و

.دانستدیگرهنرهایترکیب(سینما)هفتمهنرگفتمیشه

است؟اساسیچهبراینهاترتیب
ینماسمثالیاواولهنرموسیقیچراکهبیادپیشسوالشاید

است؟هفتمهنر
یدایشپترتیبمبنایبراینهاترتیبافرادازبرخینظراتطبق
.است
تاسهنرهابقیهازترقدیمیچوناستموسیقیاولهنرمثال
.کارشناساننظرواستادطبق

تاسآمدهوجودبههنرآخریناستسینماکههفتمهنرمثالیا
.بقیهبهنسبت

درستآنهاهمشایدواندکردهردرانظراینهاخیلیالبته
.بگویند

وفمعرترتیباینولی.داردوجودهمدیگریهایترتیبالبته
.استتررسمیوتر
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چیست؟هفتگانههایهنراشتراکوجوه
هرچهواستهنرازاستفادهمهمارکانازتخیلگفتمیشه

رسایبیندراوآثارباشدداشتهبهتریتخیلحسهنرمند
.شودمیترشاخصهنرمندان
ایندرهنریآثاراشتراکوجههنرمند،عواطفواحساسات

ندهنرماحساساتوعواطفاساسبرآثاراینبیشترکهاست
.گیردمیشکل

هکمعنابدیناستهنریآثاربودنوجهیچنددیگرنکتهو
.داشتهنریاثریکازتوانمیمتفاوتیهایبرداشت

دارد؟وجودهمنهموهشتمهایهنرآیا
.استرسمیهنرهفتاین
!!داردوجودهمنهموهشتمهنرهایرسمیغیرصورتبهولی
روابطایرایانهسازیبازیبرخیمثالبرایکه

...و(استریپکمیک()انیمیشن()دوبله()مطبوعات)عمومی
بیشترواندآمدهوجودبهتکنولوژیپیشرفتبااینهاازخیلیکه
.شوندمیهم
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حکومت های پیشین درشرایط فعلی 
چه سیاستی اتخاذ می کردند؟

ومتحکاگرکهاستآمدهپیشبرایتانسوالاینحالبهتاآیا
میقرارامروزیمشکالتبامواجههدرپیشینهای

میعملچگونه(...ونرم،جنگاقتصادیهایتحریم)گرفتند
کردند؟

واستراتژیکایمنطقهدیربازازایراندانیدمیکههمانطور
ارههموسببهمینبهواستبودهطبیعیسرشارمنابعدارای
وهادخالتموردپیوستهوگرفته،قراربیگانگانتوجهمورد

ادارهشدموجبامرهمین.استشدهواقعگوناگونحمالت
.نباشدایسادهکاردولتمردانبرایایمنطقهچنین
میتاریخیدورهچنددرهاحکومتبرخیهایویژگیبهحال

:برسیمپرسشاینجواببهتاپردازیم

امین حسن هراتی
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:هخامنشیان
گسترشبهمعروفوبشریبزرگتمدناولینهخامنشیان

تهدریافهخامنشیانکهجاییازاستگشاییکشوروآبادانی
تتحمناطقباپسهستندنژادیوقومیاقلیتدرکهبودند

اینبهکردندمیرفتارمداراباقدرتدرماندنباقیبرایامرشان
بودتصرفشانتحتکهایمنطقههایثروتومنابعکهصورت

دممرخودازاغلبکهمحلیحاکمانبهبلکهکردندنمیغارترا
ومنطقیآزادیتاکردندمیواگذاربودندمنطقهآنبومی

هاآنبهحالعیندروباشندگرفتهنظردرراقومیهرانسانی
.باشندگذاشتههماحترام
بلکههنبودکاملاستبدادیصورتبههخامنشیانحکومتشیوه

.استبودهپایبندانسانیواخالقیاصولوهاارزشبه
حلبرایهخامنشیحکومتکهزدحدستوانمیبنابراین

زندگیهایسختیرفعومردمازدلجوییبهامروزیمشکالت
یلدلبهاماپرداختمیاقتصادیبنیهتقویتبهومحرومین

هبرادیگرهایکشورارضیتمامیتمتعددهایگشاییکشور
ازوودبجهانیحکومتتاسیسدنبالبهوشناختنمیرسمیت

یروهیچوقتاحتماالایرانوبودهستیزوجنگدردائمارواین
.دیدنمیراآرامش
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:صفویان
نداشتاییکپارچهومقتدرحکومتاسالمورودازپسایران

شدلمبدحقیقتبهامراینصفویهسلسلهآمدنکاررویبااما
صفویانوشدمتحدویکپارچهدوبارهسال900ازپسایرانو

ونندکحفظدرازیسالیانبرایراایرانارضیتمامیتتوانستند
کهجاییازوشودمیحسابمهمشانهایدستاوردجزواین

عهشیمذهبواسالمدینبهبودندصوفیانتبارازصفویان
ورکشرسمیمذهبراشیعهروهمینازاندداشتهایویژهتوجه
.کردنداعالم

فرماحکمایرانبرهنوزصفویاناگرکنونیشرایطبهتوجهبا
دردهدمینشانکهمدارکیواسنادگرفتننظردربابودند
درسعیعثمانیدولتحمالتدفعبرایحکومتشاناواخر

نتوامیداشتند،اروپاییمقتدرهایدولتباارتباطبرقراری
وارتباطبرقراریباوکردندمیدنبالرارویهاینبازهمگفت

بلهمقابهفرهنگ،حفظحالعینودرهاکشورسایربادوستی
.رفتندمیخودکفاملتیایجادبهسمتبههاتحریمبا
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قاجار
ودندبخوشگذرانوغربظواهرشیفتهمستبد،افرادیقاجاریان

تنهاتوانمی.شدمیدیدهدولتشاندرکمترساالریشایستهو
رصهعدرصفویانازترقدرتمندورودیراقاجارحکومتپیشرفت

راهازاامگرفتانجامایرانپیشرفتبرایکهدانستالملیبین
اینوبودندشدهعرصهاینواردکاملآگاهیبدونزیراغلط،

آنهاتاشتباتاوانایرانیانطوالنیمدتیکهشدندباعثعوامل
.بدهندراها

انندمنیزکشورفعلیشرایطدرشدهذکرمواردبهتوجهباحال
کهانگلستیاوچایترکمننظیرهایینامهعهدبهتنگذشته

کهکشیدنمیطولیودادندمیکردمیتجزیهراایرانخاک
.ماندنمیباقیدیگرایرانی

:پهلوی
حاکمیتبهتوانمیپهلویبارزحکومتبارزهایویژگیاز

قاداتاعتوسنتهابامخالفتومملکتشئونتمامدراستبدادی
همهزاایرانکردنغربیوپرستیکهنهبامبارزهشعاربامذهبی
فکشوپوششتغییر)اجباربهمواقعبعضیدرحتیجهات

عربواسالمازپیشتاریخبهحدازبیشتکیهو(حجاب
.کرداشارهستیزی
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ابمطمئنابودکاررویروزهااینپهلویحکومتاگربنابراین
وکردمیهمکاریوسازشاسرئیلوآمریکانظیرهاییدولت
الحعیندراماآمدنمیبوجوداقتصادیمشکلیاتحریمقطعا

فرهنگ،بودیممجبورماآسایشوآرامشدریافتازایدر
دستازرابحرینمانندخودخاکازبخشیحتیودینهویت،
.بدهیم

تدسمتعددیمشکالتباکهچندهرایرانکشورحاضرحالدر
.کندمینرمپنجهو

حفظراخودملیمرزهایوفرهنگ،هویتایرانیوایراناما
تمامدارایحکومتیبخواهیمچناچهمننظربهواستکرده
دیمهحکومتمنتظربایدباشیمداشتهراشدهذکرهایجنبه

شتنداقابلیتتنهاییبهحکومتیهیچکهزیراباشیمموعود
.نداردراویژهامتیازاتاینتمامی

...........چیست؟شمانظراوصافاینباحال
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کامبک های به یاد ماندنی لیگ قهرمانان 
اروپا

(2018-2019)بارسلونا-لیورپول

وشدنابودمسیتوسطنهایینیمهرفتدیداردرلیورپول
درخودحریفازصفربرسهرابازیکلوپیورگنشاگردان
شتننداوجودبالیورپولبرگشتدیداردراماباختندنیوکمپ

ینالدومواواوریگیکرد،روجدیداسلحهدوصالحوفیرمینوکیتا،
لیورپولشوندموجبتاکردنددبلوزدندگلدوکدامهرکه

ششمینبرایوکندصعودقهرمانانلیگفینالبهبارنهمینبرای
.شوداروپاقهرمانانلیگقهرمانبار

پویا پهلوان
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(2017-2018)بارسلونا-رم

ییرویاکامبکاسیراینکهازقبلتیماین!بارسلوناهمباز
-2018فصلدر.داشتنیزدیگریانگیزغمتجربهشود،لیورپول
ارچهراهارمیبودندتوانستهرممقابلرفتبازیدرآنها2017

آمادهفینالبهرسیدنبرایراخودتاببرندنیوکمپدریکبر
ترینوهباشکازیکیتوانستندبرگشتبازیدرهارمیاماکنند

وانندبتمانوالسوژکو،دروسیگلسهوبزنندراخودهایکامبک
عودصنهایینیمهبهودهندشکسترمدرصفربرسهرابارسا
.کنند
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(2016-2017)ژرمنسنپاریس-بارسلونا

هرمانقلیگتاریخهایکامبکترینعجیبوبزرگترینازیکی
ازهاستفادباوامریاونایباژرمنسنپارسی.بودکامبکاین
رفتبازیدروپاریسدررابارسلوناتوانستجذابسیستمیک

مکصعودبرایراهابارساییامیدوکندمغلوبصفربرچهار
بهاربارساپیراهنهاروزآنکهنیمار،اواما.کندتررنگکمورنک
نقشهوبودترستارهفوقهممسیازبازیآندرکردمیتن

آنهادصعوونیوکمپدرتیمشیکبرششپیروزیدربسزایی
.داشت
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(2014-2015)پورتو-مونیخبایرن

درقهرمانیهایبختازیکی2015-2014فصلدرهابایرنی
ترفبازیدرآنهاضعیفنمایشامابودنداروپاقهرمانانلیگ

موجباکوارشمریکاردوکنندهخیرهدرخششالبتهوپورتومقابل
اما.دبخورنشکستپورتوازیکبرسهرفتبازیدرآنهاتاشد
راکارتاداشتنیازدقیقه27فقطمونیخبایرنرفتبازیدر

یاییباواراما.بیفتدجلوخودحریفازهیچبرسهوکندیکسره
راخودحریفصفربرششنهایتدرونبودندداربردستها

.کردندنابود
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(2003-2004)میالن–الکرونیادپورتیوو

باشگاهتاریخروزهایمهترینازیکیشاید2004آوریلهفت
سیرونسورزشگاهدررفتبازیدرکهآنها.باشدالکرونیادپورتیوو

یباز یکبرچهارنتیجهبانهاییچهارمیکمرحلهچهارچوبدر
لرونواکارلوسشاگردانبرگشتبازیدراما.بودندکردهواگذاررا
بهتاکردندصفربرسهرابازیاولنیمههماندریارانشو

گل76دقیقهدرفراننهایتدرشوندوامیدواربسیارکامبک
.شدتیمشصعودموجبوزدراچهارم
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هدف زندگی

ت؟چیسزندگیهدفکهباشدآمدهپیشسوالاینشمابرایشاید
چهماآفرینشبرایخداوندیعنیچیست؟آفرینشازهدفیا

فاعلهدفوغایتخلقتهدفازمنظوراست،داشتهایانگیزه
درراکاریهرکهاستاینفعلغایتاستفعلهدفبلکهنیست

شدههآفریدکمالآنبرایواستکمالیوهدفسویبهبگیریمنظر
اینفاعلنهبرسدکمالآنبهکهاستشدهآفریدهفعلایناست،

خودمالکبهفعلاینکهبرایبلکهبرسدکمالبهخودتاکردهراکار
:فرمایدمیکهقرآنازایآیهدرو.برسد

استممکناینوکردهبیانعبادتراجنوانسانخلقتغایت
مابادتعبهنیازیخداوندمسلماچونباشدثقیلخیلیمافهمبرای
ئلهمس.کردهمطرحخلقتغایتعنئانبهراعبادتیعنیاینندارد

مطرحسوالاینواستعبادتبحثآمدهقرآندرکهدیگری
درکهاینبرایمیکنیمعبادتما،کنیمعبادتبایدچرامامِیشود

مزرعهادنیایاتبرخیطبقچونباشیمبرخوردارومتمتعجهاندیگر
هنظریچوننمیشودمنتهیاینجابهبحثواقعدرو.استآخرت
.داردمراتبعبادت

علی رشوند
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یمرهاگزبانسراسمشانپابجیبازیانتشارباهاکهرویالبتل
انددهشتبدیلبازیمحبوبسبکهایازیکیبهروزهااینافتاد،

تاکنندمیسعیهمبازیسازیمختلفشرکتهایکهاستطبیعیو
رهایپبازیجهان.باشندداشتهبازیهانوعاینبازارازسهمی

...وپابچی،وارزونهایبازیواقعیجهانخالفبراسکیپ
دارایکهاست2054سالدرشهریشبیهواستفانتزیجهانی

مانساختاینبهورودباتوانمیافرادکهاستهاییساختمان
ینمهمترشکبدوناما.کنندتهیهراخودنیازموردهایآیتمها

قشنکهاستبازیروندوپلیگیمرویالبتلبازییکبخش
نایبایدچیز،هرازقبل.داردبازیماندنجذابدرزیادیبسیار

همانلیکساختارنظرازاسکیپهایپرکهباشیمداشتهنظردررا
و(نفرهتک)سولوحالتدودارد،رارویالهابتلهمیشگیرویه

فرهنسهگروهایدرافراداسکوادحالتدرکه(نفرهچند)اسکواد
.نندکمیتالشماندنزندهبرایتنهاییبهافرادسولوحالتدرو

واردرابازیکنانخاصیروشبهکدامهررویالبتلهایبازی
یجنگهواپیمایتاگرفتهپرندهاتوبوسازوکنندمینبرد

سرییکطریقازبازیکناناسکیپ،هایپردر.کنندمیاستفاده
ازسپمیتوانیدومیشوندنقشهواردباالسرعتPodپاد

.فرودمحلکردنمشخص

پویا پهلوان

Hyper scape,بتل رویال جدید یوبیسافت
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ماشپادزمین،بهشدننزدیکبانهایتدروبرویدآنسمتبه
.دآییمیفرودموردنظرنقطهدرومیشودمحوخودکارشکلبه

هاینکمگراست،تجهیزاتکردنپیداکاراولینفرودازبعد
باگجنبهداردقرارفرضپیشصورتبهکهباتومبابخواهید
سطحهاپنجرهودرهاازبرخیرویبر.برویدخوددشمنان
ارآنتوانمیباتومازاستفادهباکهداردقراررنگینارنجی

.برداشترانیازموردتجهیزاتوشدساختمانواردوشکست
یمتقسدستهدوبهکلیبندیدستهدربازی،لوتهایآیتم

مثلهاینمونهازبازیهایسالح.هکهاوهاسالحمیشوند؛
کهرایهایاسلحهوشاتگانمینیگان،کلت،تاگرفتهاسنایپر

باودمیشونشاملمیکنندپرتابدشمنسمتبهانرژیگلوله
رایبهرکدامدارید،قراردشمنازفاصلهایچهبااینکهبهتوجه

یکدراگرمثالعنوانبه.هستندکاربردیخاصموقعیتی

یاگانشاتازکهاستبهترکنیدمیمبارزهدشمنیباساختمان
کنزدیمسافتدراسلحهدواینزیراکنیداستفادهمسلسل
.دارندخوبیبسیارعملکرد

ایارتققابلیتاسکیپ،هایپرجذابهایویژگیازدیگریکی
.استاسلحه
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در،اگرباشیدداشتهاسنایپریکوشاتگانیکشمااگرمثالبرای
آنبرداشتنابتوانیدمیببینیددیگریاسنایپریاشاتگانبازیحین

تظرفیباخشابهاییقابلیتکهدهید(ارتقا)فیوزراخوداسلحه
ازیکیقابلیتاین.کندمیفراهمرا...وبیشترآسیببیشتر،قدرت

اشتیاقافرادشودمیموجبکهاستبازیهایقابلیتبهترین
حال.ندباشداشتهراهااسلحهبرداشتنیاکردنپیدابرایبیشتری

.شویمآشنابیشترآنهاباوکنیماشارههاهکبهباید
دریزیادبسیارتاثیرکههستندویژههایقابلیتسرییکهاهک
ردوباشیدداشتههکدوتوانیدمیشمابازیدر.دارندبازیروند

احیایشاملهاهکاین.کنیداستفادهآنهاازلوزوممواقع
اردشمنان،کدادندشمن،نشانجلویدیوارموقت،ساختسالمت،زره

.شوندمی...ومینگذاشتن
کهتوپهکمثلدارندقرارایبامزههایهکها،هکاینمیاندر

تموقایزرهحقیقتدرتوپاینوکندمیتوپیکشبیهراشما
ندتوانمیهااسلحههمانندهمهاهککهباشیدداشتهنظردر.است
.یابدارتقاآنهاقدرتوشوندفیوز

تحالدودراسکیپهایپربازیکردیماشارهباالتردرکهطورهمان
هاینکازبعدشماسولوحالتدر.استشدهعرضهسولوواسکواد
التحدرولیشویدمیخارجبازیازشویدمیکشتهدشمنانتوسط

هکشتشمااگردقیقطوربه.داریدرادوبارهاحیایشانساسکواد
.باشدماندهزندهکهباشیدداشتهتیمیهمهنوزوشوید
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نیدتوامیهموشویدروحیکشکلبهحالتایندرتوانیدمی
میهموکنیدکمکدشمنکردنپیدادرخودهایتیمیهمبه

تامانیدبمنتظروبرویداستمردهدشمنکهایمنطقهبهتوانید
بازیبهدوبارهراشماوبیایندشماپیشهایتانتیمیهم

.برگردانند

بازیلیپگیمکهاستایناسکیپهایپربازیدربارهنکتهآخرین
هاییتقابلیواستانگیزهیجانوسریعایتوجهقابلشکلبه

یداپافزایشسرعتکهشودمیباعثبلنددوتاییپرشمثل
بتلهایبازیتماممثل.شودسریعوزیادبسیاردرگیرهاوکند

ابتوانیدمیشماوهستپسبتلشاملهمبازیاینرویال
ودهیدافزایشراخود(لول)تایرمختلفهایچالشانجام

هباگرمجموعدر.بگیریدمختلفیهایاسکینوهاشخصیت
پاسکیهایپردارید،عالقهباالسرعتبارویالبتلهایبازی
.استهاانتخاببهترینازیکی
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به پایان آمد این دفتر

...حکایت همچنان باقی استـ


