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به نام خدا
سالم و عرض ادب خدمت عزیزان

ابتدای امر، سال جدید را خدمت همه ی عزیزان تبریک مى گم؛ انشاهللا سالى پر برکت و بدون خطرات 
نسخه ای  که مستحضر هستید،  باشد همانطور  ما  برای همه ی  دیگری  بیماری  هر  و  کرونا  ویروس  و 
که در حال خواندنش هستید و انشاهللا جلوتر به خواندن محتوا های مجله مى پردازید، مجلّه ی سوّم 
نشریه ی دانش آموزی مفیدنگار مى باشد و طبق وعده، روز ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ به انتشار عمومى 
رسید در این شماره از مجلّه سعى بر این بوده است تا نکات و انتقادات شما عزیزان را هم در محتوا و 
گرافیک لحاظ کنیم تا شاهد مجلّه ای بهتر و باکیفیت تر باشیم  انشاهللا با برنامه ریزی های انجام شده، 
سعى داریم تا یک الى دو شماره ی دیگر از نشریه با مدیریت دوره ی ۴۴ در سال ۱۴۰۰ به انتشار عمومى 
برسانیم.  با تصمیم گیری های انجام شده، انشاهللا سعى بر این است تا نسخه ی فیزیکى هر کدام از 
شماره های نشریه را با هزینه ای بسیار اندک، با اعالم شما عزیزان، به دستِ تان برسانیم. در آخر هم 
امیدوارم از مجله ای که هیئت تحریریه ای سى و سه نفره زحمت تهیه و تنظیم شان را کشیده اند، لذت 

و استفاده ببرید و آرزو دارم سالى بسیار خوب از هر لحاظ، برای عزیزان باشد.

ممنونم؛ موفّق و پیروز باشید. سردبیر نشریه.
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استعمار غرب در خاورمیانه
کاربرد سیاسى واژۀ استعمار به طور خاص دربارۀ شیوه  های رفتار قدرت طلبانه کشورهای از نظر سیاسى 
توانمند، نظیر برخى کشورهای غربی با سرزمین  های وابسته است. استعمار، بیشتر عمل کشورهایی 
واحد سیاسى  مانع تشکیل یک  آنها  نبودن خاک  پیوسته  و  امپراتوری دریایی  بریتانیا است که  مانند 
یکپارچه مانند امپراتوری  های زمینى مى  شود. استعمار، کار کشور هایی است که نگاه به داشته خود 
نمى کنند و سعى دارند تا با استعمار از منافع دیگرکشورها استفاده کنند.  استعمار، عمل کشور هایی  
است که آنچنان قدرت نظامى باالیی دارند که مى تواند کشوری را فتح و استعمار کنند و زیر سلطه 

خودشان قرار دهند. کشور هایی مثل : آمریکا، انگلیس ، پرتغال و... 
خاورمیانه هم جزوی از  قربانیان این اتفاق بزرگ است. خاورمیانه دارای کشور های غنى از لحاظ نفت 
و معادن سنگ گران قیمت نظیر طال ، مس و... است. چیز هایی که جزو با ارزش ترین و گران قیمت 
ترین ماده ها در جهان امروز هستند . اگر از این نعمت ها به درستى استفاده شود سود زیادی به ارمغان 

مى آورد و به قدرت نظامى و سیاسى آن کشور بسیار بهبود مى بخشد. 
 هدف استعمار از اوّل، استفادۀ کشور ها از منابع غنى کشور های دیگر بود؛ یا به عبارتى دزدی از منابع 
توانست  مى  استعمارگران  اصلى  اهداف  از  یکى  قدرت. پس  و  ثروت  پول،  تهیه  برای  ها  کشور  دیگر 
خاورمیانه باشد. جایی بسیار غنى، با ارزش و ثروتمند. خاورمیانه از سال ها پیش به هدفى برای استعمار 
تبدیل شده و کماکان کشور های استمعارگر قصد دارند تا با نفوذ به خاورمیانه از منابع آن استفاده 
کنند؛ البتّه امروزه با آگاهى بیشتر مردم خاورمیانه از استعمار مردم این کشورها به روش های مختلفى 

با استعمار مبارزه و به دنبال استقالل خود هستند.

سیّد علیرضا موسوی
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نام  به  پرتغالى  انجام شد. جهانگردی  پرتغال  ایران در سال 1507 توسط کشور  اولین استعمارگری در 
واسکا دو گاما با عبور از جنوب و شرق آفریقا با کمک یک راهنمای ایرانى تبار از بندر موسى به سوی 
هند روانه شد و گزارشى مفّصل در ارتباط با اهمیت ایران و هند نوشت و به دربار پرتغال فرستاد. تقریبا 
پس از 10 سال کشور پرتغال با زیرکى و سوء استفاده از شرایط ایران در زمان جنگ با امپراتوری عثمانى 
توانست هرمز را اشغال کند. جالب است بدانید که پرتغالى ها اولین استعمارگرانى بودند که از غرب اروپا 
به خلیج فارس و هندوستان وارد شدند و تا قبل از آن هیچ تعرّضى به خاک خلیج فارس و هندوستان 

نشده بود.

ریشه استعمار در ایران
علی رضائی
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ایران بدلیل جنگ های متعددی که با ازبک ها و امپراتوری 
عثمانى داشت، در طول دورۀ شاه اسماعیل یکم و شاه 
طهماسب نتوانسته بود تا هرمز و خلیج فارس را آزاد کند؛ 
حتى در دوره شاه اسماعیل یکم توافقنامه ای بین پرتغال 
و ایران نوشته شد که ایران به کل اختیار هرمز و خلیج 
شاه  آمدن  کار  روی  از  پس  اما  داد.  از دست  را  فارس 
انگلیس  با  ایران  زیاد  مراودات  و  دوستى  بدلیل  عباس 
ایران  انگلیس  ارتش  پرتغال  با  انگلیس  رقابت  البتّه  و 
را در راه آزاد سازی خلیج فارس و هرمز یاری کرد و اگر 
کمک های انگلیس نبود خلیج فارس و هرمز همچنان 
در دست پرتغالى ها بود. کمک های انگلیس شاید در 
ظاهر چهره و وجه مثبتى داشته باشد اما این کمک ها 
ریشۀ عملى را کاشت که تا سالها بعد آفَت هایش ایران 

را درگیر کرد؛ استعمار انگلیس در ایران.

باوجود اینکه استعمار انگلیس در ایران از دورۀ صفویه کم کم آغاز شد، اما در دوره قاجار بدلیل ضعف 
و ناتوانى حکومت انگیزۀ انگلیس برای این عمل دو چندان شد.

همچنین انگلیس بدلیل قدرتمند بودنش ایران را مجبور کرد تا اجازه عبور هیچ کس به هند جز انگلیسى 
ها را ندهد اما خود انگلیس به پیمان های خود عمل نکرد و یکى از دالیل اصلى جدا شدن افغانستان 
از خاک ایران انگلیس بود. و البته این عمل انگلیس همچنان ادامه داشت حتى انگلیس باعث اشغال 
ایران در جنگ جهانى اول شد که قحطى بی سابقه ای با خود به ارمغان آورد و باعث مرگ هزاران نفر از 
هموطنان مان شد. اما نباید این را فراموش کرد که یکى از دالیل استعمار انگلیس در ایران نبودن شاه 

های الیق و حکومتى قدرتمند بود.
پس از دورۀ قاجار و با آغاز دورۀ پهلوی اول استعمار کم کم کاهش پیدا کرد و ایران داشت از کشوری 
ضعیف و بی سواد به کشوری باسواد و تقریبا مدرن تبدیل میشد اما باز واقعه ای در این دوران مشکالتى 
زیادی ایجاد کرد و آن جنگ جهانى دوم بود. در جنگ جهانى دوم ایران بدلیل موقعیت جغرافیای اش 
بین روس ها و نازی و انگلیس  دست به دست میشد و همه آنها دنبال سلطه بر ایران بودند و آفت و 

مشکالت این جنگ باز هم برای مردم بود و بیماری های بسیاری در ایران شیوع پیدا کرد.

اما پس از جنگ جهانى دوم بدلیل آسیب های بسیاری که انگلیس در جنگ دیده بود دیگر نمیتوانست 
مستعمرات خود را به درستى اداره کند و مجبور به دست کشیدن از استعمارگری شد و تقریباً مى توان 
گفت جنگ جهانى دوم پایانى برای استعمار انگلیس که بزرگترین استعمارگر ایران بود، شد. اما بعد 
اما  مى داد  انجام  ایران  بر  ُسلطه  برای  شیطنت آمیز  اقداماتى  انگلیس  همچنان  دوم  جهانى  جنگ  از 
افزایش سواد  البته میتوان گفت  و  نیاورد.  ایران بدست  برای استعمار  را  هیچ وقت قدرت سابق خود 

ایرانیان و آگاهى آنان از استعمار در دوره پهلوی باعث عقب نشینى کشورهای استعمارگر نیز شد.

ریشه استعمار در ایران
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طنز!
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آسایشگاه مادر
تو خیابون یه مرد میانسالى جلومو گرفت؛ گفت:

»آقا ببخشید، مادر من تو این آسایشگاه روبرو نگهداری میشه، من نمیتونم باهاش چشم تو چشم بشم 
چون زنم مجبورم کرد ببرمش اونجا، این امانتى رو اگه از قول من بهش بدید خیلى لطف کردید.

قبول کردم و کلى هم نصیحتش کردم که مادرته بابا، اونم ابراز پشیمونى کرد.
و رفتم داخل آسایشگاه، پیرزن رو پیدا کردم، گفتم: »این امانتى مال شماست ؟!«

گفت: »حامد پسرم تویی؟!«
گفتم نه مادر، دیدم دوباره گفت حامد تویی مادر؟

دلم نیومد این سری بگم نه، گفتم آره خودمم....
پیرزنه داد زد میدونستم منو تنها نمى ذاری. داشت بغضم مى ترکید  ولى خودمو کنترل کردم.

شروع کرد با ذوق به صدا کردن پرستار که دیدی پسر من نامهربون نیست؟
پرستاره تا اومد گفت شما پسرشون هستید؟

تا گفتم آره دستمو گرفت، گفت 10 ماه هزینه ی نگهداری مادرتون عقب افتاده، باید تسویه کنید.
حاال من هى میگم پسرش من نیستم ولى دیگه باور نمى کردن.

تصمیم گرفتم دعای این مادر پشت سرم باشه؛ پس شروع کردم به نوشتن چک.
دادم به پرستار، ولى ته دلم راضى بود که باز این پیر زن و خوشحال کردم، هر چند که پسرش خیلى 

........ بود.
اومدم از پیرزنه خداحافظی کنم و بگم منو دعا کن تا منو دید گفت دستت درد نکنه، رفتى بیرون به 

پسرم حامد بگو پرداخت شد، بیا تو مادر!!!

محّمدمهدی سپهری
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موتور پرسرعت
اتوبان مى رفت، یهو  تا تو  روزی مردی نشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم و داشت صد و هشتاد 

مى بینه یک موتور گازی ازش جلو زد!

خیلى شاکى میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره رد میشه.

یک مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه دوباره موتور گازیه قیییییژ ازش جلو زد!

دیگه پاک قاطى میکنه، پا رو تا ته میگذاره رو گاز، با دویست و چهل تا از موتوره جلو میزنه.

همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، یهو مى بینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!!

طرف کم میاره، راهنما میزنه کنار به موتوریه هم عالمت میده بزنه کنار.

اتوبان، یارو پیاده میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا تو خدایی! من  خالصه دوتایی وایمیستن کنار 
مخلصتم، فقط بگو چطور با این موتور گازی کل مارو خوابوندی؟!

موتوریه با رنگ پریده، نفس زنان میگه: وااله داداش، خدا پدرت رو بیامرزه که واستادی… آخه … کش 
شلوارم گیر کرده به آینه بغلت !!!!

محّمدامین بیرودیان
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روایت عجیب
از خانمى پرسیدند: شنیده ام پسر و دخترت هر دو ازدواج کرده اند، آیا از زندگى خود راضى هستید؟!

خانم جواب داد: دخترم زندگى خوشى پیدا کرده که من همیشه برایش آرزو مى کردم. 
ابداً دست به سیاه و سفید نمى زند. 

صبحانه را در رختخواب مى خورد. 
بعد از ظهرها هم دو سه ساعتى مى خوابد. 

عصر با دوستانش به گردش مى رود و شب هم با تفریحاتى مثل سینما و تلویزیون سر خود را گرم 
مى کند. 

یقین دارم که دامادم هم با داشتن چنین همسری سعادتمند است!

پرسیدن وضع پسرت چطور است؟ 
گفت : اوه اوه!!! خدا نصیب نکند! بال بدور، یک زن تنبل و وارفته ای دارد که انگار خانه شوهر را با 

تنبل خانه اشتباه گرفته است. 
دست به سیاه سفید که نمى زند. 

اصرار دارد که صبحانه را در رختخواب بخورد. 
تا ظهر دهن دره مى کند. 

بعد از ظهر ها باز تا غروب خبر مرگش کپیده! 
عصر هم از خانه بیرون مى رود و تا نصفه شب مشغول گردش است. 

با وجود این زن، پسرم بدبخت است.

عطا کریم زاده
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اکوتک
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فراتر از دید
محّمدسجاد تقدیری

خب...
در تاریخ 26 سپتامبر2020 )دوشنبه 6 ابان( روی سطح ماه، آب کشف شد! 

امّا چطور ؟!
در مرحلۀ اوّل رصدخانۀ سوفیا Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy آب را 
کشف کرد، امّا دقیقاً خودِ رصدخانه مولکول های آب را کشف نکرد، بلکه دانشمندها را وادار به تالش 
برای کشف کرد! اوّل یک توضیحى راجع به رصدخانۀ سوفیا بدهم: رصدخانۀ سوفیا مثل آن رصدخانه 
هایی نیست که فکر مى کنید نه روی زمین بصورت ثابت وجود دارد، نه در فضا و در حال چرخیدن 
دور زمین و سیاره های دیگر است. این رصد خانه یک هواپیمای بوئینگ است! یک تلسکوپ که بین 
قسمت بال و دم بر روی هواپیما سوار شده است را تصور کنید، در بین قسمت بال و دم این هواپیما 
رصدخانه ای وجود دارد که به مدت 8 الى 10 ساعت پرواز مى کند و اطاّلعاتى در مورد ستارگان جمع 
مى کند. )این هواپیما متعلّق به ناسای آمریکاست؛ امّا آلمان هم در ساخت این هواپیما مشارکت داشته 
پیدا  پا شکسته  و  را بصورت دست  توانست مولوکول های آب  این تلسکوپ در 26 سپتامبر  است.( 
کند؛ حاال که گفتیم »به طور مستقیم مولکول های آب را کشف نکرد« یعنى چه ؟! در سال 2010 ناسا 
مولوکول های هیدروژن را کشف کرد که عنصر اصلى آب است؛ امّا آن زمان خیلى به این کشف بها 
ندادند و بسیار هم تکنولوژی شان پیشرفته نبوده است. امّا چرا به این موضوع مهّم، اهمّیتى ندادند ؟! 
زیرا نمى توانستند تشخیص بدهند که مولکول هیدروژن برای آب است و یا هیدروکسیل )OH( که بسیار 
 clavius »شبیه مولوکول آب است. حاال رصدخانۀ سوفیا روی یک مکانى از ماه به نام »دهانۀ کالویوس
crater که نزدیک قطب جنوب ماه است و از روی زمین قابل مشاهده است، مولکول آب را پیدا کرد؛ 

این موضوع دانشمند ها را به شک انداخت که »آیا این کشف ما واقعاً آب است و یا خیر ؟!
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آمدند با تکنولوژی جدید بر روی آن تحقیق کردند و دیدند که درست است، این مولکول، مولکول آب 
)H2O( .است

امّا آب در چه وضعیتى قرار داشت ؟!
  Nature Astronomy آب بصورت منجمد بوده است که در غار های مختلفِ ماه وجود دارد؛ مجلۀ
گفته است حدود دوازده اونس، حدود 324 گرم آب در هر متر مربع از خاک ماه وجود دارد. این آبی که 
کشف کرده بودند را هنوز نمى دانستند که قابل نوشیدن باشد و یا خیر. ناسا گفته است که باید برای 
تحقیق های بیشتر روی »آب« چند تا ربات کاوشگر بفرستد. کشف آب بسیار مى تواند به ناسا و پیشرفت 

بشریت کمک کند.
از دو جهت:

اوّل اینکه ناسا مى تواند از آب برای پروژه آرتمیس )فرستادن دوبارۀ انسان بر روی ماه در سال 2024( 
استفاده کند و مدت ماندن انسان ها بر روی ماه را بیشترکند.

و دوّم اینکه دوباره ناسا مى تواند برای سفر شش ماهه به مریخ، مسافرانش را اوّل در ماه فرود بیاورد و 
آنجا به قولى تجدید قوا کنند و بعد سفرشان را برای رفتن به مریخ ادامه دهند.  

حاال یک سؤال دیگر هست که این آب از کجا آمده است روی ماه ؟!
بعضى از دانشمندان گفته اند این آب ممکن است مانند زمین از سیارک ها یا شهاب سنگ ها که از آنور 
کهکشان مى  آیند و درونشان آب هست، روی ماه بوجود آمده باشند؛ و هیچ چیزی راجع به این موضوع 

قطعى نیست.

فراتر از دید
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کمپوست
با توجه به بیشتر شدن مهاجرت مردم به شهرها در سراسر دنیا، جمعیت شهرها هرروزه بیشتر مى شود 
و در نتیجه زباله های تولید شده نیز افزایش مى یابد؛ به طوری که زباله های تولید شده توّسط مردم 
تهران به روزی حدود11000 تن مى رسد و مأمورین زحمتکش شهرداری آن ها را به آراد کوه تهران منتقل 
مى کنند و این واقعا یک فاجعه است اما مى توان با یک کار ساده جلوی گسترش این فاجع را گرفت 

و آن کار، »کمپوست« است. 
کارشناسان شهرداری تهران معتقدند که 70 درصد زباله های تولید شده توّسط مردم شهر تهران، زبالۀ تر 
هستند و در نتیجه مى توان مقدارِ زیادی از زباله های تهران را به کمپوست تبدیل کرد. کمپوست درواقع 
نوعى کود است که در باغبانى و کشاورزی به عنوان تقویت کنندۀ خاک استفاده مى شود و دارای مواد آلى 
بسیار زیادی نیز است که مى تواند خاک کشاورزی را بهبود بخشد و محصول آن خاک مفیدترین نوع 
محصول است و خاک آن مزرعه که با کمپوست ترکیب شده است خیلى بهتر از خاکى است که با کود 
شیمیایی )کود شیمیایی باعث آسیب رسانى به خاک مى شود و باعث مرگ مواد آلى خاک نیز مى شود( 

ترکیب شده است.
حاال که متوجّه شدیم »کمپوست« چیست، بیایید با هم نگاهى به انواع آن و نحوه تولید آن را توسط 

شهرداری با هم مرور کنیم .
نحوه تولید کمپوست از زباله های  تر شهری ابتدا با کمک ما آغاز مى شود یعنى اینکه ما شهروندان باید 
زباله های تر خود را جدا کنیم و درواقع درون سطلى جداگانه قرار دهیم و مرحلۀ بعد نوبت مسئولین 
شهرداری است که جهت جمع آوری زباله تر به درب خانه ها بیآیند و آن را به سکوی دریافت پسماند 
ببرند و سپس توسط اشخاصى آن زباله های تر جمع شده به سمت کارخانه راهى شوند و در آنجا در 
قسمت ورودی سالن دریافت، آن ها را بر روی نوارِ کیسه  باز کن بریزند و از آنجا به بعد مسئولیت کار به 

امین حسنی
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ماشین آالت و کارگران کارخانۀ بازیافت سپرده مى شود که آن ها ابتدا زباله های تر را به ویبراتور مى 
برند و بعد از مرحله ویبراتور به سمت یک آهن ربای قدرتمند هدایت مى شودند و وقتى فلزاتى که 
ناخواسته در زباله های تر قرار داده ایم جدا شدند، آنها را در مرحله بعد، به دو نوع از مواد یعنى »مواد 
تمام شد، مواد آلى را به سایت تولید  تقسیمِ  آلى« و مواد »غیر آلى« تقسیم مى شوند وقتى که کارِ 
کمپوست مى برند و در آنجا عملیات موادهى و هوازدگى 12 تا 15 بار مرتبه طى 4 الى 6 ماه انجام مى 
گیرد و سپس بعد از 4 الى 6 ماه، مواد حاصل شده را به سرند برده و در آنجا مجدد عملیات سرندکردن 
انجام مى شود؛ و درآخر کود حاصل شده را مى توان کمپوست خواند و از آن در فضای سبز استفاده کرد 

انواع کمپوست :
کمپوست دارای4 نوِع مختلف است که هر کدام، نوع ساخت متفاوتى را دارند و خواص متفاوتى هم 

دارند و مى توانید انواع آن و کاربردها و ویژگى های آن را در جدول زیر مشاهده کنید.

کمپوست

در آخر: ما مى توانیم با تفکیک کردن دقیق زباله های خود، تولید کمپوست را افزایش دهیم تا بتوانیم 
زباله های تولید شده را بازیافت کرده و از آسیب زدن به محیط زیست جلوگیری کنیم.

نوع ساخت کاربردویژگى خاصنام

شبدر کمپوست سبز  کردن  اضافه 
جذب ازت خاک در حین تجزیه شدن 

برای  خاک  تقویت 
تولید محصوالتى مانند 

گندم،جو،برنج و...

شده  تهیه  کمپوست 
از زباله های تر شهری

کمپوست  ساخت 
کم شدن زباله ها نداردمعمولى

ورمی کمپوست
فعالیت  کردن  اضافه 

نوعى کرم خاکى 
نداشتن هیچگونه 
آلودگى میکروبی 

رشد  تقویت 
و نمو گیاهان 

کمپوست قارچ

اضافه کردن کود کلش 
ساقه  ریزهای  )دور 
کود  و…(،  برنج  گندم، 
حیوانى، مالس یا مواد 
اوره  غذایی کنستانتره، 
همانند  معدنى  مواد  و 

گچ هیدراته

تمام  تولید  به  کمک 
باکتری های مفید خاک 

بیشتر سازی مواد 
آلى خاک

پیوند های پیشنهادی این مطلب را لمس کنید!

طالیی به نام کمپوست

تفکیک دقیق زباله ها

https://pasmand.isfahan.ir/sites/default/files/%D8%AA%D8%B1.jpg
https://cdn4.vectorstock.com/i/1000x1000/71/93/recycling-plant-and-happy-workers-colorful-poster-vector-22387193.jpg
https://pasmand.isfahan.ir/sites/default/files/%D8%AA%D8%B1.jpg
https://cdn4.vectorstock.com/i/1000x1000/71/93/recycling-plant-and-happy-workers-colorful-poster-vector-22387193.jpg
https://pasmand.isfahan.ir/sites/default/files/%D8%AA%D8%B1.jpg
https://cdn4.vectorstock.com/i/1000x1000/71/93/recycling-plant-and-happy-workers-colorful-poster-vector-22387193.jpg


تصاویر 
خواندنی!
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غرق در اینترنت!
حسین مردی

2 1

4 3

6 5

8 7

جاااااااااان؟

قطع  که  اینترنت 
یکم  مجبورم  شد. 
ببینم  تا  بزنم  قدم 

چی میشه.

دزد! دزد! این دزد 
نامرد رو بگیرید!!!

!!!!

چی میگی؟!
این پسرمونه!!

کمک

بابایی تویی؟ چقدر 
بزرگ شدی پسرم!!

!!!!
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نتیجه عدم دور اندیشى
حسین مردی

2 1

4 3

6 5



َّة طَریَق الَجن
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بانوی بهشتى
بهترین دختر، همسر و مادر دنیا؛ نه اصالً بهترین بانوی عالمین، دختر پیامبرمان حضرت محمد صلى 
هللا علیه و آله و سلم، همسر امیرالمومنین امام على علیه السالم و مادر حسین و تمام اهل بیت علیهم 
السالم. کسى که مسلمین به مراتب دیده بودند و پیامبر با دیدن ایشان خوش رو مى شدند و دربارۀ 

ایشان مى فرمودند: »فاطمه پاره تن من است«1 بله، ایشان حضرت فاطمه زهرا بودند.
حضرت فاطمه سالم هللا علیها، دارای نام ها و کنیه های بسیار نیکى هستند که امام صادق علیه السالم 
در این باره مى فرمایند: »برای فاطمه علیها الّسالم ٩ اسم نزد خدای عزّوجلّ است: فاطمه، صّدیقه، 

مبارکه، طاهره، زکیّه، رضیّه، مرضیّه، محدَّثه و زهرا«2 
چرا فاطمه نامیده شده اند: فاطمه از ریشه سه حرفى »فَطََم« به معنای بریده شده مى آید. بنا بر این 
حدیث از پیامبر اکرم )ص( که مى فرمایند: »دخترم به این دلیل فاطمه نامگذاری شده است که خداوند 
عز و جل او و شیعیانش را از آتش جهنم قطع ساخته است. «3 فاطمه یعنى کسى که از آتش جدا و 

بریده شده است.
چرا مبارکه نامیده شده اند: معنى مبارکه یعنى کسى که برکت زیادی به همراه دارد؛ آیۀ اول سورۀ کوثر 
َّا أَعْطَيْنَاَك الْكَوْثَرَ« که یعنى: »)ای پیامبر( ما به تو كوثر عطا کردیم.« در تفاسیر اهل بیت  مى فرماید: »إِن
)ع( آمده کوثر به معنى سرچشمه ای در بهشت است که خداوند آن را به  میان آدمیان فرستاده است تا 

برای آنها سرچشمه ای از خوبی ها و برکات باشد.

محّمدصادق توّسلی

1. »فاطمة بضعة مني« منبع: المالى شیخ صدوق، ص575 و بسیاری از منابع اهل سنت
َّةُ وَ الْمَُحدَّثَةُ وَ الزَّهْرَاءُ«  َّةُ وَ الَْمرِْضي َّةُ وَ الرَِّضي َّاهِرَةُ وَ الزَّكِي دِّيقَةُ وَ الْمُبَارَكَةُ وَ الط َّ وَ َجلَّ فَاطَِمةُ وَ الصِّ َّهِ عَز 2. »لِفَاطَِمَة علیها الّسالم تِْسعَةُ أَْسَماءٍ عِنَْد الل

منبع: المالى شیخ صدوق، ص: 5٩2 (
َّار / بحاراالنوار، ج403، باب2، ص 10 َّها مَِن الن َّهَ عزّ و عجل فَطََمها وفَطََم َمن أَحب َّما ُسمِّیت ابنَتى فاطَِمةُ ألنَّ الل 3. إن
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چرا صدیقه نامیده شده اند: زیرا ایشان هرگز در زندگى خود جز راست و حقیقت نگفته اند و هر آنچه 
پدر بزرگوارش مى فرمودند را راست و حقیقت مى نامیدند. رسول خدا )ص( به امیرالمؤمنین)ع( فرمود: 
»یا على، من به فاطمه سفارش هایی کرده ام که به تو بگوید. او هر چه گفت بپذیر، زیرا او راستگوست، 

بسیار راستگو.« 
چرا راضیه نامیده شده اند: زندگى فاطمه )س( در مدت کوتاهش با اندوه، تالش و سختى همراه بود. 
ایشان زندگى بسیار مشکلى را پشت سر گذاشتند ولى هرگز لب به شکایت باز نکردند ، بلکه همواره 
خدا را شکر مى کردند و از زندگى خویش راضى بودند. روزی پیامبر )ص( فاطمه )س( را دیدند که با 
دست های مبارکشان گندم و جو آسیاب مى کردند در حالیکه طفل کوچکشان را نیز شیر مى دادند. رسول 
خدا )ص( گریان شدند و فرمودند :»ای دخترکم؛ تلخى این دنیا را بچش، برای رسیدن به شیرینى آخرت.« 
فاطمه )س( لب به شکایت باز نکردند، بلکه فرمودند:» ای رسول خدا! من خدا را برای نعمت هایش 
َُّك فَتَرَْضىٰ« )آن قدر به تو  سپاسگزارم.« در اینجا بود که آیۀ 5 سوره ضحى نازل شد »وَلََسوَْف يُعْطِيَك رَب

عطا مى کنیم تا راضى شوی.( به همین دلیل است که فاطمه )س( راضیه نامیده شدند.
عَنكُُم  لِيُذْهَِب  َّهُ  الل يُرِيُد  ََّما  )»ان آیۀ تطهیر  )ع(،  بیت  اهل  روایات  بر  نامیده شده اند: مبنى  چرا طاهره 
ِّرَكُمْ تَطْهِيرًا« معنى: بی گمان، خدا اراده کرده است تا آلودگى را از شما اهل بیت  الرِّجَْس أَهَْل الْبَيِْت وَ يُطَه
]پیامبر[ بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند.( درباره خانوم فاطمه زهرا )س( و پدر، همسر و فرزندانشان 
نازل شده است. پس حضرت زهرا )س( طاهره هستند زیرا که هرگونه رجس و پلیدی و ناپاکى از وجود 

مقّدس شان دور است.
چرا زکیه نامیده شده اند: زکاه به معنای رشد، بزرگى و طهارت است؛ بنابراین »زکیّه« یعنى از حضرت 
فاطمه )س( نسل پرباری یعنى اهل بیت )ع( پابه جهان خواهد گذاشت و هم اینکه ایشان پاک و دور 

از گناه هستند.
و  متعال  مورد رضایت خداوند  کبری )س(  کارهای حضرت صدیقه  تمام  نامیده شده اند:  چرا مرضیه 
رسولش بوده. رسول هللا )ص( هیچ وقت از حضرت زهرا )س( غضبناک و ناراحت نشده اند و برعکس، 
گاهى مى فرمودند: »فداها ابوها.« به معنى »پدرش به قربانش«. مبنى بر همین موضوع است که پیامبر 
از غضب فاطمه زهرا  را رضای خدا مى دانستند و مى فرمودند:» همانا خدا  اعظم )ص( رضای فاطمه 

غضب مى کند و از رضایت او راضى مى شود.«1
چرا محدثه نامیده شده اند: زیرا پس از پیامبر )ص( فرشتۀ وحى به حضرت زهرا )س( نازل مى گردید 
و به ایشان از جانب خداوند حدیث قدسى مى گفتند؛ امام صادق علیه السالم فرمود: » زیرا مالئکه از 
آسمان فرود مى آمدند و با او سخن مى گفتند.« و نیز فرمود: » پس از رحلت رسول خدا فرشته ای از 
جانب خدا نازل مى شد و با فاطمه )س( سخن مى گفت. امیرالمؤمنین على )ع( سخنان خدا را از زبان 
فاطمه زهرا مى نوشت تا کتابی مفّصل شد به نام مصحف فاطمه علیهاسالم که در آن از همۀ علوم 
سخن به میان آمده است.« این کتاب اکنون در دست امام زمان عجل هللا تعالى فرجه الشریف است.

چرا زهرا نامیده شده اند: زهرا به معنى نورانى و درخشنده است از امام صادق )ع( پرسیدند که چرا آن 
ایشان جواب دادند: »چون وقتى حضرت زهرا )س( در محراب عبادت  نامیده شده اند،  حضرت زهرا 
مى ایستاد، نور او برای اهل آسمان ها منتشر مى شد؛ همان گونه که نور کواکب و ستارگان برای اهل 

زمین منتشر مى شود.«2
)بانوی محترم(،  )آزاده، شریف(، سیده  نام ها و صفات مبارکه دیگری همچون: حصان )محفوظ(، حره 
عذراء )پرده نشین(، حوراء )فرشته، حوریه(، مریم کبری )مریم برتر(، نوریه )درخشنده (، بتول )پاک دامن( 

و حانیه )همسر دوست و فرزند دوست(. از صفات آن حضرت است.

بانوی بهشتى

1. »إنَّ هللَا لَیَغَْضُب لِغََضِب فاطَِمَة وَ یَرْضى لِرِضاها«  - منبع: کتاب مجالس شیخ مفید، از اهل سنت نیز روایت شده است.
َماءِ کََما یَزَهرُ نُورُ الکَوَاکِِب أِلهِل األَرض« - منبع: بحاراالنوار، ج43، ص 12 َّهَا کَانَت إِذَا قَاَمت فِى مِحرَابِهَا زََهرَ نُورَُها أِلَهِل السَّ 2. »أِلَن
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حتما بسیار شنیده اید که به ایشان ام أبیها گفته مى شود. اما چرا؟! فاطمه )س( آن قدر به پدر بزرگوارشان 
محبت مى کردند و مادرانه عشق مى ورزیدند که »ام ابیها« به معنى مادر پدرش لقب گرفتند همچنین 
هرکس از جمله خود رسول خدا )ص( وقتى که مى خواهد وارد دنیا شود، از وجود مقدس حضرت زهرا 

)س( باید اجازه بگیرد به همین دلیل آن حضرت »ام ابیها« به معنى مادر پدرش لقب گرفتند.
مقام ایشان به قدری باال بوده که تسبیحات حضرت فاطمه که خداوند به پیامبر یاد داد و پیامبر نیز به 

حضرت زهرا، در نزد وجود مقدس الهى معادل 1000 رکعت نماز ارزش دارد.
اما، جماعت کثیری از مسلمین به رهبری اهل سقیفه پس از شهادت رسول هللا )ص( با اینکه مى داستند 
تنها جانشین پیامبر امیرالمؤمنین امام على )ع( هست، والیت و امامت ایشان را انکار کرده و فرد دیگری 
را بر منبر خالفت نشاندند و برای رسیدن به هدف نحس خود؛ باغ فدک را که هدیه پیامبر به حضرت 
زهرا بود، غصب کردند و با آگاهى از اینکه پیامبر چقدر دختر دردانه خود را دوست داشته و در مقام 
ایشان چه فضائل باالیی را گفتند و اینکه ایشان را امانت گرانبها و پاداش پیامبرشان نامیده اند، تنها 
پس از گذشت چند ماه از شهادت پیامبر )ص( به خانه امیرالمؤمنین هجوم آورده، در خانه را به آتش 
کشیده و حضرت زهرا را که در پشت در بودند مجروح، و به سبب این واقعه حضرت محسن و ایشان 

را به مظلومانه ترین شکل به شهادت رساندند.

بانوی بهشتى

فِي الْمُدَّةِ الْقَلِيلَةِ َّوِيلَةِ     ذَاِت اْلَحْزَاِن الط
در مدتى اندک ... صاحب اندوه های طوالنى   
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آیا تا کنون به این مسئله فکر کرده اید که کدام یک از نعمت های خداوند بهترین نعمت هاست. ویژگى 
آن بهترین نعمت ها چیست؟ آن بهترین نعمت ها شایستۀ چه کسانى ست؟ اصالً بهترین نعمت خداوند 

پایان دارد یا بی پایان است؟ آن بهترین نعمت کجاست؟ اینجاست یا آنجا؟
متأسفانه برخى اوقات آن قدر روی خودمان تمرکز مى کنیم که فراموش مى کنیم چه نعمت های ارزشمندی 
داریم، در این زمان است که نیاز به یک تلنگر داریم تا دوباره به ما یادآوری کند که چه چیزهای مهمى 
در زندگى نصیب ما شده است و باید شکرگزار آن ها باشیم. البتّه باید در ابتدا یادآوری کنم که تمام 
نعمت های خداوند عالى و غیر قابل تمایز هستند و ما از عهده شکر نعمت های بـیکران خدای مهربان 

بر نخواهیم آمد.
به طور مثال در نزد یک نفر، سالمتى یکى از واالترین نعمت هاست، اما در نزد دیگری در کنار خانواده 
بودن از ارزش خاصى برخوردار است. هر انسانى یکى از نعمت های خداوند را برترین نعمت مى داند اما 
بهتریِن برترین نعمت های خداوند چیست؟ اما در بین این نعمت ها کدام یک افضل ترین هست؟؟؟! 
روزی امام صادق )ع( به شاگردان خود تفسیر آیاتى از قرآن را مى آموختند. جلسه تمام شد و هنگام 
غذا خوردن رسیده بود. بعد از تمام شدن غذا برخى از شاگردان گفتند: تاکنون غذایی به این لذیذی و 
پاکیزگى نخورده بودیم. یکى از شاگردان رو به امام صادق)ع( کرد و گفت: در روز قیامت بر اساس آیه:

َّعِيمِ  ثُمَّ لَتُْسألُنَّ يَوَْمئِذٍ عَِن الن
از این غذایی که نزد فرزند رسول خدا خوردیم از ما سؤال خواهد شد.

امام صادق )ع( فرمودند:
خداوند کریم تر و شانش باالتر از آن است که طعامى به بنده اش بدهد و آن را برایش حالل و گوارا سازد، 
آنگاه از آن بازخواست نماید بلکه منظور از نعیم در این آیه نعمت محمد و آل محمد )ص( است که 
به شما ارزانى داشته است.  در روز قیامت درباره نعمت والیت ما اهل بیت از شما سؤال خواهد شد. 
در این روایت به دو نعمت اهل بیت و پیامبر اکرم )ص( اشاره شده است. حضرت امیرالمؤمنین)ع( 
درباره پیغمبر اسالم)ص( در خطبه ۱۶۰ مى فرمایند که: »بزرگترین نعمت بودن پیامبر اسالم)ص( به این 
دلیل است که مى توانیم از او الگو بگیریم.« توفیق کمى نیست که انسان کسى را داشته باشد که اگر 
ََّة اللّهِ عِنَْدنَا  دست در دست او بگذارد به هدف و سعادت برسد. در این خطبه مى فرمایند: »فََما أَعْظََم مِن
َّبِعُهُ، وَ قَائِداً نَطَأُ عَقِبَهُ ...« چقدر نعمت وجود پیامبر اکرم)ص( در نزد ما بزرگ  حِیَن أَنْعََم عَلَیْنَا بِهِ َسلَفاً نَت
است؛ به این دلیل که خداوند او را از پیشینیان ما قرار داد تا بتوانیم از او پیروی کنیم و او را رهبری قرار 
داد که ما مى توانیم قدم در جاى قدم هاى او بگذاریم. بنابراین بزرگترین نعمت خداوند برای ما، وجود 

مبارک پیامبر اکرم )ص( است فلذا خداوند نسبت به او بر ما منت گذاشت. 
در رتبۀ بعد از پیامبر اسالم)ص(، اهل بیت علیهم السالم بزرگترین نعمت خداوند هستند که باید کمال 
استفاده از آنها کرده و مبادا از نعمت بزرگ امامت و والیت غفلت کرده و آن را تضییع کنیم. به دلیل 
اینکه همه نعمت های مادی و معنوی دیگر هم در سایۀ این نعمت به دست مى آید. اگر به نعمت 
سعادت و بهشت دسترسى پیدا کنیم، تنها در سایۀ هدایت این خانواده است و حتى نعمت های مادی 

که در این دنیا بهره مى بریم، از نعمت وجود آنهاست.

بهترین نعمت خداوند
محّمدمهدی سهیلی پور

1. سوره تکاثر آیه 8
2. کافى، ج6، ص 2802

3. تفسیر برهان، ج5، ص 746
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یک  های  نعمت  ترین  ارزشمند  به  اشاره  که  مى شویم  رو  به  رو  هم  دیگری  احادیث  با  میان  این  در 
مسلمان دارند همانند حدیت ثقلین:

من در میان شما دو چیز گرانبها را باقى مى گذارم که اگر آنها را دستاویز قرار دهید، هرگز گمراه نخواهید 
شد: کتاب خدا و عترتم که اهل بیتم هستند. ای مردم بشنوید! من به شما رساندم که شما در کنار 
حوض کوثر بر من وارد مى شوید، پس من از شما دربارۀ رفتارتان با این دو یادگار ارزشمند سؤال خواهم 

کرد، یعنى کتاب خدا و اهل بیتم.
در اینجا این پرسش مطرح مى شود که شیوۀ صحیح استفاده از نعمت اهل بیت علیهم السالم چگونه 
است؟ در نهج البالغه پاسخ این پرسش در چند عبارت آمده است. یکى از نمونه های آن، در خطبه 
أثرهم،  اتّبعوا  و  نبیّکم، فالزموا سمتهم،  اند: »انظروا أهل بیت  ۹۷ آمده است که آن حضرت فرموده 
فلن یخرجوکم من هدى، و لن یعیدوکم فى ردى. فإن لبدوا فالبدوا، و إن نهضوا فانهضوا. و ال تسبقوهم 
فتضلّوا، و ال تتأخّروا عنهم فتهلکوا: مردم، به اهل بیت پیامبرتان بنگرید،  از آن سو که گام بر مى دارند 
بروید، قدم جای قدمشان بگذارید، آنها را هرگز از راه هدایت بیرون نمى برند، و به پستى و هالکت باز 
نمى گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند قیام کنید. از آنها پیشى نگیرید که گمراه 
مى شوید و از آنها عقب نمانید که نابود مى گردید.« در واقع شکر نعمت امامت به این است که سبک 
زندگى ما، سبک زندگى آنان باشد و ضایع کردن این نعمت این است که با داشتن چنین الگوهایی، از 

دیگران الگوبرداری کنیم.
اما پرسش مهم آیا برای شکرگزاری این نعمت های بزرگ یعنى وجود پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت و قرآن 

کریم تنها تغییر سبک زندگى ما مسلمانان است؟!
بگذارید پاسخ این سوال را با زبان ساده ای بگویم:

پیامبر اکرم )ص(  در این حدیث به دو نعمت جاودان اشاره کردند یعنى کتاب خدا و اهل بیت و در ادامه 
مى فرمایند که »پس من از شما درباره رفتارتان با این دو یادگار ارزشمند سؤال خواهم کرد«. این جمله 
از پیامبر اکرم )ص( اهمیت موضوع را برای ما آشکار مى سازد اما به نظر شما ما تا به امروز چه رفتاری 
با این دو نعمت داشته ایم آیا شکرگزاری الزم و در خور این دو نعمت ارزشمند و واال را به جا آورده ایم؟! 

یا فقط به سادگى از کنار این دو نعمت ارزشمند گذشتیم؟! 
اکنون به این موضوع رسیده تیم که قرآن کریم و اهل بیت پیامبر یکى از برترین نعمت های خداوند بر 
همه مسلمانان مى باشد اما شکرگزاری یکى از کارهای کوچک ما برای سپاسگزاری مى باشد. قبل از این 
که بدانید چگونه شکرگزاری کنیم باید با این موضوع آشنا شویم که این دو نعمت جاودان یعنى قرآن 
و اهل بیت پیامبر اکرم )ص( از ما چه مى خواهند؟ بله درست است! یک مسلمان واقعى بودن. یک 
مسلمان باید طوری رفتار کند که الگویی برای مردم جهان باشد. جالب است بدانیم که ما چهار نوع 
مسلمان داریم: وقتى از یکى فرد مسلمان سؤال کنیم آیا مسلمان هستید و چرا؟ مى گوید: بله مسلمان 
هستم چون پدر ومادرم مسلمان هستند!!! اما هنگامى که از دیگری مى پرسى که آیا تو مسلمانى و چرا؟ 
مى گوید: بله مسلمان هستم چون پیرو راه قرآن هستم. و زمانى که از دیگری مى پرسیم مى گوید: بله 
چون پیرو اهل بیت پیامبر اکرم )ص( هستم و یک عالقه خاصى به این بزرگواران دارم. به نظر شما آیا 
هر سه این افراد به معنای واقعى کلمه مسلمان هستند؟ اما صبر کنید. مورد آخر چه مى گوید؟ بله بنده 
مسلمان هستم چون پیروی قرآن کریم و یکى از عاشقان اهل بیت هستم. آیا این فرد مسلمان است؟ 
مسلماً طبق سخن پیامبر اکرم )ص( این گونه افراد به معنای واقعى کلمه یک مسلمان هستند.  توجه 

داشته باشید که به معنای واقعى یک کلمه مسلمان هستند و نه ... . 
گمان مى کنم که اکنون به این نتیجه رسیده باشید که شکرگزاری این دو نعمت عظیم و جاودان در 
معنای واقعى کلمه یک مسلمان بودن است. پس بیایید در کنار یکدیگر شکرگزار این دو نعمت جاودان 

و عظیم باشیم.  

بهترین نعمت خداوند

ماهیاِن بَحْرِ پاِک کِبْریا هست قُرآْن حال هاِی اَنبیا   
اَنبیا و اَوْلیا را دیده گیر  وَر بِخوانى و نه  یی قُرآن پَذیر  
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نگاهى به حکومت علوی
حکومت، قدرت و سیاست، مى تواند هم خوب باشد و هم بد؛ همچون ثروت و دارایی که اگر در راه خدا 
به کار گرفته شود؛ همچون بانوی گرامى اسالم، حضرت خدیجه)َسالُم هللا عَلَیها(؛ خوب و پسندیده است 

و اگر در راه شرّ به کار گرفته شود؛ همچون ابولهب، انسان را دوزخى مى سازد...
سیاست و قدرت نیز چنین است؛ اگر در راه خدا و در صراط مستقیم قرار بگیرد؛ نه تنها بی عیب است؛ 

بلکه پسندیده و سفارش شده است! 
امّا با این حال، از عصر رنسانس1 به بعد، تالش غربی ها در جداسازی دین از سیاست آغاز شد. آن ها 
در  را  این  گرفتند؛ سپس  کلیسا  از  را  قدرت  و  کردند  پایه گذاری  را  غرب، سکوالریسم2  خود  در  ابتدا 
کشورهای آسیایی و مسلمان، همچون ایران هم اعمال نمودند و سعى داشتند که ایران را نیز سکوالر 
ایران شدند و اوج سکوالریسم در زمان  کنند و تا حدودی هم پیش رفتند و موفّق به سکوالر کردن 
سلطنت پهلوی بود. امّا هنگامى که غربی ها داشتند به طور کامل، به هدف خود مى رسیدند؛ ناگهان 
انفجار َمهیبی از نور رُخ داد و انقالب اسالمى شکل گرفت و تمام افکار و اهداف آن ها، نقش بر آب شد. 
زیرا با وقوع انقالب اسالمى، حاکمیت اسالم تثبیت شد. هنگامى که یک عالِم ربّانى، ولى فقیه شیعیان، 
ریف( بر َمسند حکومت مى نشیند؛ چگونه مى توان به این  نائب عام امام زمان)عَجََّل هللاُ تَعالى فَرََجهُ الشَّ

حکومت، نسبت سکوالر بودن داد؟!

امیرپارسا شریعت

1. عصری پس از قرون وسطى در اروپا بود که از قرن چهاردهم تا قرن هفدهم را در بر مى گیرد. این دوره، در ایتالیا پیدایش یافت و آغازگر 
انقالب های علمى و اصالحات مذهبی شد.

2.  تفکّری است مبنى بر جداسازی دین از قدرت و سیاست که ابتدا در غرب و در عصر رنسانس ظهور پیدا کرد. بدین معنا که کلیسا نمى توانست 
مبنى بر این تفکّر در امور حکومتى تداخل داشته باشد. دین، فقط برای داخل زندگى های مردم است.
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امّا این صرفاً ظاهر قضیه است. اگر نام حکومت، اسالمى باشد و در عمل، قواعد و احکام اسالم در آن 
اجرا نشود؛ آن حکومت، نه تنها اسالمى نیست؛ بلکه خود، تخریب کنندۀ نام اسالم است. زیرا با عمل 
نکردن به اسالم واقعى، جامعه به فساد کشیده مى شود و رسانه های مختلف، جوری مى گویند که انگار 
این فساد، در نتیجۀ عمل به اسالم واقعى رُخ داده است؛ مى گویند: »اسالم، به جامعۀ ما کمکى نمى کند 
و دیگر قدیمى شده است؛ همان بهتر است که حکومت، سکوالر و لیبرال باشد!« و این، چیزی است 
که امروزه، بر سر جامعۀ ما آمده است؛ در واقع، در جامعۀ ما، نه تشیّع علوی، بلکه تشیّع صفوی اجرا 

مى گردد.
امّا در متن فوق، بنده از یک واژۀ پرتکرار و کلیشه ای استفاده کرده ام؛ اسالم واقعى...

به راستى اسالم واقعى به چه معناست؟ چه معنایی دارد؟ اساساً منظور از حکومت اسالمى چیست؟ 
برای پاسخ به این سؤاالت، ما باید به تاریخ صدر اسالم، نگاهى بیندازیم. امّا به حکومت چه کسى؟! به 

حکومت معاویه و یزید؟!
اَبَداً! ما به حکومت و خالفت موال و پیشوایمان، حضرت امیرالمؤمنین، امام على بن ابیطالب)َسالُم هللا 
عَلَیه( نگاه مى کنیم. زیرا ما مى خواهیم با الگوگیری از وی، حکومت را جوری تنظیم کنیم که اسالم واقعى 

و تشیّع علوی در آن اجرا گردد...
البتّه باید یک چیزی را در نظر بگیریم؛ اینکه حکومت حضرت على)ع(، حکومت اسالمى نبود! حکومت 
وی، حکومت اسالم بود. زیرا حضرت على)ع(، خود، قرآن ناطق بود. وی، نه منسوب به اسالم؛ بلکه خودِ 

اسالم بود!
نیست!  ما  امروزه در جامعۀ  و مهم ترین اصل، عدالت است. چیزی که  بزرگترین  در حکومت علوی، 

علّتش هم فساد در قوّۀ قضائیه، مهم ترین رُکن حکومت است...
امّا عدالت، به چه معناست؟! بهتر است که معنای این عبارت کوتاه و سنگین را از خود حضرت)ع( 

بشنویم:
»عدالت، آن است که هر چیز، در جای خود قرار بگیرد.«

چرا ثروتمندان، باید روزبه روز فربه تر و مستضفان، روزبه روز ضعیف تر شوند؟! این، چیزی است که امروزه 
با مهم ترین اصل یک حکومت علوی، ناسازگار است! اگر به راستى  در جامعۀ ما دیده مى شود؛ ولى 
عدالت، در جامعۀ ما وجود داشته باشد؛ باید طبقۀ مستضعف، آنقدر قوی شود که به طبقۀ متوّسط 
ارتقاء پیدا کند و از آن طرف، طبقۀ ثروتمند، با ثروت اندوزی کمتر، با دخالت حکومت، به طبقۀ متوّسط 

تنزّل یابد! و اینچنین اختالف طبقاتى در حکومت علوی، معنایی ندارد!
هنگامى که حضرت على)ع( به حکومت رسیدند؛ مستمرِّی زورمندان و ثروتمندان را از بیت المال  قطع 

نمودند و اینچنین، عدالت را در امور مالى اجرا کردند.
در حکومت علوی، پارتى بازی معنایی ندارد! هنگامى که عقیل، برادر نابینا و مقروض حضرت، به نزدشان 
بدهند؛  او  به  بیت المال،  از  درهم  صدهزار  على)ع(  حضرت  ایشان،  با  صحبت  طریق  از  بلکه  تا  آمد 
تا  امّا کمى صبر کن  را بدهم.  تو  ندارم که قرض های  اینقدر  برادر جان!  حضرت، فرمودند: »متأّسفم 
موقع پرداخت حقوق برسد؛ از سهم شخصى خودم برمى دارم و به تو مى دهم و حّق برادری را به جا 
خواهم آورد. اگر نیازها و مخارج خانوادۀ خودم نبود؛ تمام سهم خودم را به تو مى دادم و برای خودم 
چیزی نمى گذاشتم.« هنگامى که عقیل، اصرار کرد که حضرت، این صدهزار درهم را نه از مال شخصى 
خود و بلکه از بیت المال، بپردازد؛ حضرت فرمودند: »در این پایین، صندوق هایی است که مغازه داران و 
تجّار، اموال نقدینۀ خود را در آن مى اندازند. از اینجا برو پایین و این صندوق ها را بشکن و هرچه دلت 
مى خواهد بردار!« عقیل که قصد دزدی نداشت؛ پاسخ داد: »عجب! به من پیشنهاد مى کنى صندوق های 
مردم را بشکنم و مال مردم را که به هزار زحمت به دست مى آورند و در اینجا مى گذارند و با توکّل بر 
خدا مى روند؛ بردارم؟!« حضرت نیز با این پاسخ، به او فهماندند که اهل پارتى بازی نیستند: »پس تو 
چطور به من پیشنهاد مى کنى تا صندوق بیت المال مسلمانان را برای تو باز کنم؟! چطور ربودن مال یک 
نفر با شمشیر، دزدی است؛ ولى ربودن مال عموم مردم، دزدی نیست؟! تو خیال کرده ای دزدی، فقط 
این است که کسى به دیگری حمله کند و با زور، مال او را از چنگالش بیرون آورد؟! بدترین و زشت ترین 

اقسام دزدی، همین است که تو اآلن به من پیشنهاد مى کنى.«

نگاهى به حکومت علوی
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از دیگر اصول یک حکومت علوی، جوانمردی است!
هنگامى که در جنگ صفّین، لشکریان معاویه، آب رود فرات را بر حضرت على)ع( و سپاهیان ایشان 
بستند و پس از مّدتى، با رشادت حضرت و سربازانش، آب رود فُرات، در دستان سپاهیان على)ع( قرار 
گرفت؛ حضرت، برخالف معاویه و اصرار یارانشان، آب فرات را به روی سپاهیان معاویه نبستند و اینچنین 

جوانمردی را رعایت نمودند! و این، عین عمل به به کالم خودشان است:
»جوانمرد، کسى است که جواب بدی را با نیکى بدهد.«

شاید بتوان از دیگر اصول مهّم حکومت علوی، آزادی بیان را نام برد! على رغم آنکه خوارج، حضرت را 
دشمِن خود به حساب مى آوردند و حضرت، با خوارج، هم عقیده نبودند؛ امّا تا وقتى که خوارج، صرفاً 
سخن مى گفتند؛ هیچگاه علیه آنان اقدامى نکردند! على رغم بدگویی ها و دشنام هایی که خوارج، علیه 
اقدامات مسلّحانۀ خود،  وقتى که خوارج،  البتّه  نداشتند!  ایشان  به  کاری  حضرت مى دادند؛ حضرت، 
علیه حضرت على)ع( و یاران وی را شروع کردند؛ دیگر حضرت مجال ندادند و در جنگ نهروان، خوارج 

را هزیمت کردند.
حکومت علوی، نه افراط مى کند؛ نه تفریط. چیزی بین آن است. در بعضى مواقع، مثل همین جنگ 
نهروان که دیگر ظلم مى شود؛ حضرت، شمشیر به کمر مى بندند و علیه دشمنان مى ایستند؛ امّا در 
مواقعى نیز مثل هنگام پیروزی در جنگ جمل، حضرت هرگز اجازۀ کشتن زبیر را ندادند! اگرچه که یکى 
از سپاهیان، على رغم دستور اکید حضرت مبنى بر نکشتن زبیر، او را به قتل رسانید؛ ولى این برخالف 

دستور حضرت بود! 
این میانه روی، چیزی است که در سخن خود حضرت نیز مشاهده مى شود:

»خَیرُ األُمور أَوَسطُها«
در  ایشان،  نگرفتند؛  دست  در  خود،  شخصى  منافع  کسب  برای  را  حکومت  هرگز  على)ع(،  حضرت 

خطبه ای مى فرمایند:
»اگر خداوند، از آگاهان، عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر زیاده خواهى ستمگران و گرسنگى مظلومان 
سکوت نکنند؛ حکومت بر شما را رها مى کردم و آنگاه مى دیدید که دنیای شما نزد من از عطسۀ بُز، 

بی ارزش تر است.«
در حکومت علوی، کاخ و کاخ نشینى وجود ندارد! حکومت علوی، از تجمّل به دور است؛ ساده زیستى در 

آن موج مى زند. از لباس و خورد و خوراک گرفته؛ تا خانه و مسکن، همه ساده و بی تجمّل است.
حضرت، همیشه در میان مردم بودند. هر روز در بازارها قدم مى زدند و بر قیمت ها نظارت مى کردند؛ 
در مسجد، در کنار دیگر نمازگزاران، به نماز مى ایستادند و اساساً همین صدق و صفایشان بود که در 
نهایت، منجر به ضربت خوردن ایشان در شب نوزدهم رمضان المبارک، در مسجد کوفه، به دستان ابن 

ملجم مُرادی شد...
که  ما  بودند؛  بگویید که حضرت، معصوم  بودند. حال، شاید شما  علوی  از حکومت  پرتوهایی  این ها 

معصوم نیستیم؛ پس نمى توانیم حکومت علوی داشته باشیم...
مگر  که مى توان شد!  على  ولى شیعۀ  نخواهد شد؛  على  است؛ هیچکس هرگز  آری! حرفتان درست 

حکومت مختار بن ابوعبید ثقفى را ندیده اید؟! اگرچه که حکومتى یک ساله بود؛ ولى علوی بود!
یا همین ابتدای انقالب اسالمى و در هشت سال دفاع مقّدس، مطّهری، بهشتى، مفتّح، چمران، باکری، 
خرّازی، همّت، صیّاد شیرازی و ... چنان حماسه ای در پرتوی حکومتى علوی به پا کردند که نامشان در 

ذهن تاریخ حک شد!
پس ما اگر همّت و اراده بکنیم؛ مى توانیم حکومت یاران على)ع( را برپا کنیم! فقط همّت و ازخودگذشتگى 
مى خواهد! دلى شجاع و نترس مى خواهد! ایمان و عزمى راسخ مى خواهد! کسى را مى خواهد که نه به 
منافع شخصى و بلکه به منافع اسالم و مسلمین بیندیشد! انسان صاحبدل و عارفى را مى خواهد که 

ضمن ساده زیستى، سیّاس و کیّس باشد!

نگاهى به حکومت علوی
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هالیوود
هالیوود؛ هر کس امروزه این اسم را بشنود سریع به یاد فیلم های بی نظیر آمریکایی مى افتد. اما آیا 

قبل از سال 1٩10 هم این گونه بوده است؟
  در واقع بعد از اتفاقاتى که در اروپا افتاد و صنعت فیلمسازی شکل گرفت و کم کم پیشرفت کرد، 
کارگردان های اروپایی به بقیۀ کشور ها سفر مى کردند تا بتوانند از زیبایی های دیگر کشور ها هم در 
فیلم هایشان استفاده کنند. در اوایل 1٩10  کارگردان ، »دی دابلیو گریفیث« به همراه گروه بازیگری خود 
به آمریکا رفت و روستایی بکر برای ساخت فیلم خود پیدا کرد که طول روز هایش زیاد بود و در آن زمان 
که وسایل برای نورپردازی وجود نداشت، برای فیلمبرداری عالى بود. این روستا »هالیوود« نام داشت. 

فیلمى که او ساخت بعد ها در دسته فیلم های وسترن قرار مى گرفت.
  اما نکتۀ مهم این است که بعد از سفر او و آشنایی بقیه جهان با این طبیعت زیبای هالیوود کمپانى های 
دیگری هم وارد آمریکا شدند و این منطقه به قطب فیلم سازی جهان تبدیل شد و امروزه مى بینیم که 
کودکان و نوجوانان در دنیای خیالى خود، خود را به جای قهرمان های هالیوود مى گذارند و قهرمان خیال 
خود مى شوند . اما سینمای هالیوود بسیار فراتر از یک سری فیلم های ابر قهرمانانه است. ما میتوانیم 

در سینمای هالیوود از هر ژانری فیلم هایی پیدا کنیم که جزء برترین های جهان باشند.
  بعد از ورود کمپانى ها به این منطقه، مهاجرین بسیاری هم به این منطقه سفر کردند که بیشتر آنها 
یهودی بودنند. و این مهاجرت عظیم و رونق زندگى در آمریکا باعث شده که امروزه ما از هر ملیتى افرادی 
را درآمریکای امروزی ببینیم. به طوری که حتى برترین بازیگران هالیوود نه فقط از امریکا و اروپا حتى از 

شرق بودند.
 در آن زمان فیلم هایی مانند )تولد یک ملت( ساخته شد که در الفبای سینمایی پیش قدم بود و هنوز 

نیز سلول هایی از آن تا به امروز حکم فرما است.
 هالیوود نیز مانند هر چیزی عصر طالیی خود را داشت که بعد از دوران فیلم های صامت بود و از 
اواخر دهه 20 تا اواخر دهه 40 ادامه داشت. در آن زمان فیلم هایی ساخته شد که اگر چه شبیه هم 
نبودند ولى همه از یک الگو پیروی مى کردنند مانند فیلم های وسترن زیادی که در ان زمان ساخته 
شد و معموال کمپانى هایی که فیلم مى ساختند همیشه از یک گروه استفاده مى کردند؛ به عنوان مثال 

کارگردان »آلفرد نیومن« برای بیست سال در فاکس قرن بیستم کار مى کرد.
 تأثیرگذاری فیلم ها در آن دوره نیز خیلى باال بود به طوری که طرفداران یک بازیگر تا مدت ها نحوۀ 
این  آن دوران مى شد.  به مد  تبدیل  پوشیدن  لباس  نحوه  این  و  تقلید مى کردند  را  او  پوشیدن  لباس 
تأثیرگذاری نه تنها در مد بلکه در مفهوم هم بود به طوری که از بعد از جنگ جهانى و تا امروز در این 
فیلم ها مى بینیم که چقدر یهودیان را مظلوم نشان داده و این باعث شده که در کل دنیا به این باور 

برسند.
 این است روند تشکیل سینمای تأثیرگذاری که امروز مى تواند هر مفهومى را جوری به مردم بِقبوالند که 

اساس تفکر افراد تغییر بکند.

ایلیا رشیدی
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سینما در ایران
اولین قدم های سینما

سینما در سال  127٩با ورود دستگاه سینماتوگراف در ایران کلید خورد. الزم بذکر است که ورود این 
دستگاه به ایران توسط مظفرالدین شاه قاجار صورت گرفت. برادران لومیر اولین افرادی بودند که از 
سالن سینما رونمایی کردند. در سال 127٩ یعنى پنج سال بعد از رونمایی برادران لومیر از سالن سینما 
یک سالن سینمای دیگر هم توسط مسیحیان کاتولیک با نام سینما سولى در تبریز آغاز به کار کرد اما 
بدلیل عدم دسترسى به فیلم های جدید در سال 12٩5 تعطیل گردید. بعد از آن تا سال 130٩ هیچ 
فیلمى در کشور ساخته نشد اما هنوز چراغ سینما در کشور روشن مانده بود. سینما ها هنوز در حال کار 
کردن بودند؛اما فقط فیلمهایی را به نمایش میگذاشتند که در بلوک غرب ساخته شده بود که در بعضى 
از آنها زیرنویس فارسى دیده میشد.اما در همان سال 130٩ اولین فیلم بلند سینمایی کشور به نام آبی 

و رابی به کارگردانى اوانس اوگانیانس در ایران ساخته شد.
در سال 1312 اولین فیلم دیالوگ دار ایرانى با نام دختر لر به کارگردانى اردشیر ایرانى در بمبئى ساخته 
شد.اما با توجه به اوضاع سیاسى کشور و همینطور شروع جنگ جهانى دوم سینمای تازه کار ایران طى 
سالهای 1327 بسیار دچار سقوط چشمگیر شد.)الزم بذکر است که در آن زمان سانسور بسیار شدید 
نیز سینما را درون چاله مى انداخت( هرچند سینما در آن دوران هنوز به عمومیت نرسیده بود و فقط 
اشراف قشر خاصى از جامعه توانایی رفتن به سینما را داشتند. همینطور عمده فیلمها به جز ساخته 
زیرا  سپنتا  بود)عبدالحسین  غربی  فیلمهای  از  ناشیانه  بسیار  اقتباسى  عمدتا  عبدالحسین سپنتا  های 

خیلى ویژگى های ادبی داشت برای همین در فیلمهایش عناصر ادبی و کهن به چشم مى خورد.(

علی بهرامی
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نخستین سالن سینمای عمومى
اولین سینمای عمومى در ایران توسط میرزا ابراهیم خان عکاس باشى در سال 1283 در کشور تاسیس 

شد. اما اولین سالن سینمای رسمى در سال 1305 با نام سینما ایران آغاز به کار کرد.
دهه بیست و سى

بعد از سال 1322 سینمای ایران بعلت تاسیس چند شرکت سینمایی توسط چند سرمایه گذار رشد 
پیداکرد. اما بعلت این که هدف از تولید این فیلم ها فقط تولید اسکناس بود این فیلمها فقط عامه 
پسند و بی محتوا بود و متاسفانه این بی محتوایی و عامه پسند بودن تبدیل به سنت سینمایی آن 
سالهای سینما شد. اسماعیل کوشان، ساموئل خاچیکیان، هوشنگ کاووسى، فرخ غفاری فیلمسازان 
مطرح این دوره به شمار میآیند که از این میان اسماعیل کوشان در تثبیت جریان سینمای تجاری عامه 

پسند ایرانى موسوم به فیلم فارسى نقش عمده ای داشت.
دهه های چهل و پنجاه

دهه های چهل و پنجاه رو میتونیم اولین قدم های سینما برای شکوفایی ببینیم.گرچه سینما هنوز به 
شکوفایی کامل نرسیده اما ظهور شگفت آور چند فیلم مانند: سوته دالن اثر على حاتمى ؛ آدمک اثر 

خسرو هریر تاش و... به ما نشان از اوج گرفتن سینما را مى دهد.
در این سالها میتوان شاهد رشد چشمگیر سینما بود:از آن همه بی محتوایی و مسخره بازی رسیدیم 
به فیلمهایی که در باال عرض کردم.تازه قرار است بهتر هم بشود.شکل گیری کانون پرورش فکری در 
سال 1348 تاثیر مهمى بر سینما گذاشت. همکاری یونسکو با این کانون به عنوان توزیع کننده فیلمهای 
کودکان در ایران که با اعزام نورالدین زرینکلک به بلژیک عملى گردید تاثیر مهمى بر ارتقاء سطح کانون 
و صد البته سینما گذاشت.جریان فرهنگى شکل گرفته از طرف کارگردانان پرده نقره ای به یک طرف و 
از طرفى دیگر ایجاد کانون پرورش فکری از عوامل سازنده سینمای ایران در این سالها بودند.همچنین 
کاهش استقبال مردم به خصوص جوانان و قشر محصل از داستان های جنایت با چاقو و مشتى بازی 

و الت بازی جزو عوامل سازنده سینما بودند.
انقالب اسالمى؛سر فصلى نو برای سینما

بعد از انقالب طى سالهای 1357تا 1362سینما دچار تغییری فرهنگى شد آن هم به این علت بود که 
خب تازه انقالب شده بود. و سینما خیلى ضوابط تدوین پایداری نداشت. باالخره در سال 1362و عادت 
کردن کشور به جنگ وقت آن رسید که فکری اساسى به حال سینما بکنیم و یکى از آنها تالیف منشور 
فیلمسازانى  کیفى  تکامل  باعث  امر  همین  که  بود  ایران  اسالمى  جمهوری  مقررات  با  تدوین  ضوابط 
همچون: عباس کیارستمى، بهرام بیضایی، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی شد و و همین تکامل 
کیفى تاثیری مثبت بر روی روند فیلمسازی در ایران گذاشت که محصوالت خیلى جالبی را پدید آوردند 
و منتقدان جهانى را به تحسین وا داشتند. همچنین برقراری منظم ساالنه دست کم یک جشنواره بین 
المللى فیلم که در بهمن ماه هر سال به نام جشنواره بین المللى فیلم فجر در کشور برگزار میگردد نیز 
در ایجاد عالقه به سینما در قشر جوان کشور از یکسو و توسعه این هنر نقش مهمى ایفا نموده است.

سینما در ایران
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بازی که جهان را کنترل 
مى کند!

7.5 64 72

خالصه داستان:
افتد.  اتفاق مى  داستان فیلم در سال 2045 
جیمز هالیدی بازی سازی است که با ساخت 
مى  تغییر  را  دنیا  اوئیسیس  نام  به  ای  بازی 
و  کرده  منتشر  را  بازی  مرگش  قبل  او  دهد! 
شرکت کنندگان را برای پیدا کردن تخم مرغى 
پنهان شده در دنیای بازی به چالش مى کشد 
و هر کس آن را پیدا کند، بر دنیای بازی حاکم 
خواهد شد. وید واتس پسر جوان و معمولى 
ای است که مثل سایر مردم آن زمان به دنبال 
پیدا کردن تخم مرغ است ولى چیزی در مورد 

او فرق مى کند...
نقد و بررسى:

سرشناس  کارگردان  اسپیلبرگ؛  استیون 
ارزشمندی  آثار  با  را  او  ما  هالیوود.  سینمای 
رایان،  سرباز  نجات  تى،  ای  ها،  آرواره  مانند 
لیست شندلر و ... مى شناسیم. حال ما سراغ 
بازیکن شماره یک آماده آمده ایم ! فیلمى در 
ژانر علمى تخیلى که با پشتیبانى کمپانى وارنر 
برادرز ساخته و اکران شد. این فیلم اقتباسى 
ارنست  نوشته  نام  همین  به  کتابی  از  است 
آقای  توسط  کتاب  این  خوشبختانه  کالین. 
پیمان اسماعیلیان ترجمه شده و در دسترس 
ما قرار دارد. پیشنهاد مى کنم اول به دیدن 
فیلم بپردازید بعد از آن سراغ خواندن کتاب 
بروید، زیرا وقتى بعد از خواندن کتاب به دیدن 
فیلم بروید بسیار نا امید خواهید شد! بعد از 
افتاد  اتفاق خواهد  خواندن کتاب هم همین 
ولى کمى نا امیدی در آن کمتر است. داستان 
کتاب با داستان فیلم، از زمین تا آسمان با هم 
پیدا  مراحل  حتى  که  حدی  به  دارند.  تفاوت 
پنهان  مرغ  تخم  گرفتن  برای  ها  کلید  کردن 
هم در آنها تفاوت مى کند! حال نمى خواهیم 
به مقایسه کتاب و فیلم بپردازیم، موضوع ما 
نقد فیلم است. به طور کلى، ایده فیلم بسیار 
تغییرات  با وجود  و جذاب است حتى  جالب 

زیاد نسبت به داستان اصلى!
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در سال 2045 جهان به جایی تبدیل شده که زندگى در آن زجر آور و کسل کننده است. از همین رو مردم 
به دنبال راهى برای فرار از این دنیا هستند . حال این راه پیدا شده  اوئیسیس است. بازی ای واقعیت 
مجازی که هر کاری بخواهید مى توانید در آن انجام بدهید. به قدری این بازی محبوب مى شود که واحد 
پول دنیا تبدیل به واحد پول این بازی مى شود .داستان در جایی جذاب مى شود که خالق اوئیسیس 
یعنى )جیمز هالیدی( میمرد. ارثى که او از خود به جا مى گذارد، یک جایزه بزرگ است! و هر کسى که 
بتواند معما های هالیدی را حل کند صاحب این جایزه مى شوند. ایده فیلم بسیار جالب و خیره کننده 
است ولى اجرای آن... شاید بتوان گفت این فیلم متفاوت ترین فیلم اسپیلبرگ و یکى از فیلم های 
ضعیف او است و هرگز نمى تواند در کنار آثار بزرگ او قرار گیرد. چرا؟ دلیل های متعددی برای این سوال 
وجود دارد ولى ما به اصلى ترین آنها مى پردازیم. شخصیت پردازی ضعیف . در کتاب ارنست کالین به 
وجوه مختلف هر شخصیت اشاره کرده ولى در فیلم ما با شخصیت پردازی ضعیف اسپیلبرگ مواجه 
هستیم که متاسفانه کمى تو ذوق میزند و مى توان گفت خیلى تکراری و کلیشه ای است! مخصوصا 
برای شخصیت اصلى داستان یعنى وید که شخصیت هایی مثل او را مى توانید تو بسیاری از فیلم ها 
پیدا کنید، از جمله شخصیت هری پاتر که وجه اشتراک بسیاری با او دارد؛هر دو خجالتى، هر دو پدر و 
مادر خود را از دست داده اند و پیش خاله ی خود زندگى مى کنند هر دو قهرمان هایی اند که به ظاهر 
معمولى اند. این موضوع در سایر شخصیت ها هم دیده مى شود. یک بچه معمولى که تبدیل به یه 
قهرمان مى شود، یک دوست قدیمى ، یک عاشق و ... . مورد دیگری که مى خواهم به آن اشاره کنم 
جوان پسند بودن آن است. این فیلم برای قشر جوان که با بازی های رایانه ای و گیم آشنایی دارند جذاب 
است نه برای یک افراد میانسال که دنبال یک فیلم معنى دار و عمیق هستند. آخرین مورد داستانى 
کلیشه ای. در آغاز فیلم و تا اواسط داستان به شکل خوب و قابل قبولى جلو مى رود ولى در اواسط ما 
به یک کلیشه بر خورد مى کنیم. تقابل خیر و شر ، ظالم و مظلوم، مردم و حکومت، قوی و ضعیف، 
پولدار و فقیر. که همانطور که مشخص است به غلبه مظلوم بر ظالم ختم مى شود. همچنین فیلم 
بیش از حد به فیلم ها یا بازی های دیگر اشاره مى کند که اگر آن ها را ندیده باشید سردرگم خواهید 
شد! برای مثال در اواسط فیلم چندین بار به فیلم  The shiningاثر استنلى کوبریک اشاره مى شود که 
خیلى جاهای آن را اگر آن فیلم را ندیده باشید دلیلش را نمى فهمید و گیج مى شوید ولى این موضوع 
جالب هم مى تواند باشد که در ادامه به آن اشاره مى کنیم. از ضعف های فیلم که بگذریم، این فیلم 
نقاط قوت بسیاری هم دارد ! درست است که این فیلم یکى از فیلم های ضعیف اسپیلبرگ است ولى 
در جایگاه خودش ، فیلمى خوب و مخاطب پسند است و برای نوجوانانى در سن ما مى تواند به راحتى 
سرگم کننده باشد و حتى لذت بخش و تا حدی هم دغدغه های نوجوانان این سن و سال را نمایش مى 

دهد که بتوان به درک بهتری از کار هایشان رسید. 
 جلوه های ویژه این فیلم بسیار حرفه ای و باور پذیر ساخته شده اند. در دنیای اوئیسیس ، انیمیشن 
های بکار رفته بسیار تمیز و جذب کننده هستند. این فیلم در این سبک، فیلمى خاص و جذاب است! 
در مقایسه با خیلى از فیلم های امروزی مثل )Avengers( ، )Guardians of the Galaxy و...(  ، 
این فیلم عملکرد بسیار بهتری دارد و مقایسه اش با آنها مسخره است! گفتم، باز هم مى گویم این 
فیلم در نوع خودش خوب است. نکته مثبت دیگری که مى توانیم برای این فیلم به کار ببریم ، اشاره 
به فرانچایز های مختلف است. برای مثال )The Shining( ،)Back to the future( ، )Alien( و.... 
اشاره به این فیلم ها باعث مى شود مخاطب و طرافدار ها به یاد دنیای آن فیلم اشاره شده بیافتند و 
این یک حس لذت ایجاد مى کند که به نظر من یکى از نقاط قوت این فیلم است. به قدری این اشارات 
برای من جذاب بود که من برای مدتى مى رفتم و بازی های )Atari 2600( را بازی مى کردم! ولى این 
موضوع به همان اندازه که جالب است مى تواند بد هم باشد که در نقات ضعف به آن اشاره شد. یکى 
دیگر از مواردی که مى توانم به آن اشاره کنم، جذاب بودن این فیلم است. منظور من از جذاب بودن 
این است که مخاطب را پای خود مى نشاند و خسته کننده نیست. مخاطب را با خود همراه مى کند. 
همین جذاب بودن باعث ضعف فیلم مى شود. یعنى اینکه فیلم عمقى پیدا نمى کند و سرعت روایت 
داستان باالست. مخاطب با سطح و روی کار به وجد مى آید نه با معنا و مفهومى که پشت آن است 

چون آن معنا نمى تواند خود را خیلى نشان دهد. 

بازی که جهان را کنترل مى کند
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آخرین مورد مثبتى که مى خواهم به آن اشاره کنم، 
موسیقى این فیلم است. موسیقى روی فیلم نشسته 
و به نظر من حس خوبی به مخاطب وارد مى کند. 
 70 و   60 دهه  برای  ها  موسیقى  این  از  بعضى  حتى 
میالدی است ولى با این وجود باز هم در جای درست 
به دنیای  اگر  نهایت  اند. و در  و مناسبی قرار گرفته 
دنبال  به  و  دارید  عالقه  پردازی  خیال  و  گیم  ویدئو 
ساعاتى لذت بردن هستید، به هیچ وجه این فیلم رو 

از دست ندهید!
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علیرضا ولی زاده مقدم

مرگى که به ما زندگى 
آموخت!

8.1 83 95

خالصه داستان :
دنبال  را  گاردنر  جو  داستان  انیمیشن  این 
در  موسیقى  گروه  یک  معلم  او  مى کند، 
دبیرستان است و با اشتیاق به نوازندگى جاز 
مى پردازد. اما درست همان طور که او در حال 

رسیدن به رویاهای خود است...

نقد و بررسى :
سالم دوستان با یک همکاری دیگر از پیکسار 
و دیزنى بازگشتیم . ولى این بار با یک شاهکار 
پر معنى و مفهوم آمدیم که با امتیازات مردم 
در ای ام دی بی جزو 15 انیمیشن برتر تاریخ 

قرار گرفته است .
نظیری  بی  و  استثنایی  های  سکانس  سول 
دارد مانند سکانس دروازه پسین که همزمان 
منتقل  را  عظمت  و  غریبی  حس  خوبی  به 
یک  به  دروازه  انگار  که  دروازه ای  مى کند؛ 
دنیای دیگر است. از خوبی های دیگر آن مى 
توان به لحظه ای که مسئول دارد مى رود که 
22 را بیاورد اشاره کرد که از تکنولوژی صدای 

سه بعدی  استفاده شده است.
 در مورد شخصیت پردازی، کارکتر های اصلى 
ما 22 و جو گاردنر هستند. جو گاردنر فردی 
شکست خورده است فردی که تنهایی زندگى 
میکند و معلم موسیقى است اما به فکر فراتر 
به فردی  تبدیل  تا  از موسیقى رسیدن است 
پر افتخار همانند پدرش  شود و در این راستا 
تالش بی وقفه دارد و حس او در بخش های 
 . منتقل مى شود  به خوبی  داستان  مختلف 
22 کارکتر »به این دلیل نامش 22 است چون 
انیمیشن   22 این  از  قبل  تا  پیکسار  کمپانى 
است«  بیست سومى  که سول  دیگر ساخته 
روحى که قصد به زمین رفتن  ندارد و نمیتواند 
جواز به زمین را کسب کند . 22 به علت معلم 
لینکلن  آبراهام  مانند  بزرگش  و  های مشهور 

و... از دانایی بسیار باالیی برخوردار است.
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رنگ آمیزی یک موضوع قابل نقد دیگر است. دقت کنید به رنگ آمیزی خسته کالس گاردنر که احساس 
بی خیالى و بی حسى را به آدم منتقل مى کند و حال شما آن را با رنگ پیتزا که یک چیز جذاب برای 
22 و جو گاردنر هست مقایسه کنید! به خوبی حس فضا و محیط را منتقل مى کنند. البته من نظرم بر 
این است که طراحى راهرو خانه گاردنرتکراری بوده و مى توان گفت اکثر انیمشن ها از این رنگ امیزی 
استفاده مى کنند. یک نکته دیگر قابل تامل درباره رنگ، رنگ روح ها است . اگر دقت کنید همیشه 
ما روح را در رنگ سفید مى دیدیم ولى اکنون رنگ فیروزه ای در این انیمیشن استفاده شده، فیروزه 
ای بیان گر آرامش است و این نشان دهنده آرامش روح ما بعد از مرگ است. همچنین روح همیشه 
در تصورات ما موجودی ترسناک با ظاهری زشت است ولى در این انیمیشن کامال متفاوت از این عمل 

شده که ایده خوبی بود. 
این انیمشین دارای مفهوم عمیق و چند کلیشه شکنى بوده که میتوان در کل 30 دقیقه اول را به رخ 
اینجا دو کلیشه  انیمیشین. ما در  انیمیشن و 30 دقیقه اخر قدرت مفهومى  کشیدن قدرت گرافیکى 
شکنى  داریم یک استفاده از کارکتر های مسلمان که قبال در انیمیشن ها کمتر افراد مسلمان را مى 
دیدم و کلیشه شکنى دوم اموزش دانش آموز به معلم ها است که گام بزرگى برای گذر از کلیشه های 

تکراری دنیای فیلم و انیمیشن است!  
سول درباره ارزش زندگى حرف میزند و کل این داستان در محور این است که شخصیتى به نام جو گاردنر 
در حال آموختن ارزش زندگى است و این را مى گوید که زندگى یک هدیه است که یکبار داده مى شود 
حاال آن هدیه ممکن است غمناک باشد اما در همان غم نیز ارزش و شادی وجود دارد پس لحظه را 
زندگى کنید و از تک تک ثانیه ها لذت ببرین در این میان  از اتفاق های زندگى احتمالى هر کسى خبر 
مى دهد که مى گوید بله ممکن است آن چیزی که میخواهید نشوید و یا به آن هدف نرسید اما صدها 
راه دیگری است و این اهداف دارای ارزشى نیستند چرا که بعد از مدتى بی ارزش مى شوند. به عنوان 
کالم اخر برای خواننده این متن که تا اینجا ما را همراهى کردند، سول درباره یک چیز نیست درباره با 
ارزش ترین چیزی است که ما با خود حمل میکنیم، یعنى زندگى که گاهى از ارزش آن غافل مى شویم...

نکات مخفى انمیشن )حاوی اسپویل ( 
1. شماره اولین روح که صدا زده شد 108210121415 بود که این عدد تعداد تخمینى انسانها ای است که 

از اول پیداش کره زمین متولد شدند و این یعنى 22 جزو انسان های نخستین است.
2. در اخر انیمیشن وقتى 22 میخواهد به زمین برود با دقت زیاد متوجه مى شویم که در تبت فرود مى 

آید )تبت منطقه خود مختاری در چین است (
3. در تاالر »همه چیز«، سمت چپ کنار فضاپیما ماشین پیتزا پلنت را میبینیم )ماشینى پیتزا پلنت در 

انیمیشن داستان اسباب بازی ها هست ( 
از  انتونت )آخرین ملکه فرانسه قبل  4. در قسمتى که مربی های قبلى 22 را نشان میدهد ما ماری 
انقالب فرانسه( را میبینم که تن ندارد و فقط سر است ) این به علت ان است که ماری انتوانت را با 

گیوتین اعدام کردند ( 

مرگى که به ما زندگى آموخت!



ورزشی



39



40

یاغى دوست داشتنى !
اکثر فوتبالدوستان و اهالى فوتبال معتقدند رونالدو بهترین مهاجم تاریخ فوتبال است. رونالدوی برزیلى. 

رونالدو نازاریو . رونالدوی اورجینال. 
رونالدوی اورجینال در 22 سپتامبر1٩76 در ریو دو ژانیرو چشم به جهان گشود. 

معدن استعداد دنیای فوتبال در دوران کودکى در کوچه و خیابان فوتبال بازی مى کرد. در همین حین 
استعدادیاب های محلى او را کشف کردند و او را به باشگاه های محلى بردند. او با درخشش در این 

دوران به تیم ملى جوانان برزیل دعوت و با این تیم جام جهانى جوانان سال 1٩٩4 را بدست آورد. 
او پس از درخشش در این جام به psv   هلند پیوست. او در اولین فصل حضورش در این تیم  30 گل 
به ثمر رساند.  او به خاطر دریبل های بی نظیر که دنیا نظیرش را ندیده بود لقب مریخى را بدست آورد. 

او در 57 بازی برای این تیم 54 گل به ثمر رساند.
مریخى پس از درخشش در psv توجه بارسلونا و اینتر میالن را به خود جلب کرد اما سر انجام با 5.1٩ 

میلیون دالر و با شکستن رکورد نقل و انتقاالت تاریخ فوتبال به بارسلونا پیوست. 
او در بارسلونا به حد باور نکردنى درخشید. به طوریکه در 4٩ بازی برای بارسلونا 47 گل زد. نازاریو با زدن 
34 گل در 37 بازی اللیگایی توانست کفش طالی اروپا را بدست آورد. و جام های متعددی با کاتاالنى 
ها بدست آورد. همبازی های او معتقدند که او در اوج آمادگى فیزیکى و ذهنى بود و با استعدادی که 

داشت در آن سال تکاملى از مسى و رونالدو پرتقالى بود. 
او در عین ناباوری با بارسلونا به مشکل خورد و با کوله باری از افتخار از نیوکمپ به جوزپه مه آتزا رفت.  
وی در سال 1٩٩7 با 27 میلیون دالر به اینتر میالن رفت و رکورد نقل و انتقالت جهان را برای بار دوم 

شکست. 
مریخى بار دیگر ارزش های خودش را در سال فصل 1٩٩7-1٩٩8 نشان داد و توانست توپ طالی اروپا 

را به جوزپه مه آتزا ببرد و جوانترین بازیکنى شد که توپ طال گرفت.

میالد قربانیان
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اما در جام جهانى 2002 به یکباره این شعبده باز برای طرفداران فوتبال دو شگفتانه رو کرد:
1. آمادگى فوق العاده بعد از مصدومیتى سخت

2. مدل موی عجیب
رونالدو در این جام جهانى توانست به همراه برزیل قهرمان جام جهانى شود. همچنین وی آقای گل جام 
جهانى هم شد و توانست برای بار دوم توپ طالی اروپا را تصاحب کند. البته او آقای گل تمام ادوار جام 

جهانى تا سال 2014 بود . در حال حاضر کلوزه این عنوان را به دوش مى کشد.
رونالدو در سال 2002 و پس از درخشش در جام جهانى به رئال مادرید پیوست. مریخى تیم کهکشانى 

رئال را کامل کرد. 
مثلث مریخى، زیدان و فیگو فوق العاده بود. دارندگان توپ طال در یک قاب! او تا سال 2007 در کنار 
زیدان، فیگو، رائول، بکام، گوتى، کارلوس، ماکلله، کاناوارو و ..... یکى از اعجاب انگیز ترین ترکیب های 

تاریخ را ساخته بودند . او تا سال 2007 در رئال بود و در127 بازی 83 گل برای رئال به ثمر رساند.
اما در سال 2007 باشگاه به خاطر 83 گرم اضافه وزن و مصدومیت او را به آث میالن فروخت.

پدیده در میالن اصال موفق نبود و از اروپا به برزیل رفت. 
 در سال 2011 به دلیل مصدومیت های زیاد از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. او هم اکنون 51 درصد از 

سهم باشگاه رئال وایادولید اسپانیا را دارا است. 
مریخى عالوه بر دوران باشگاهى موفق ، دوران ملى با شکوهى داشت. توپچى برزیلى در ٩7 بازی ملى 
62 گل برای برزیل زد. او در جام جهانى 2006 توسط زیدان حذف شد و در جام جهانى 1٩٩8 هم مصدوم 
شد. اما او دوباره در ترکیبی وصف ناپذیر حضور داشت. در جام جهانى 2002  یک قاب طالیی  دیگر با 
او و کاکا و رونالدینهوی شاعر و ریوالدو  به ثبت رسید. قابی از جنس توپ طال. مربی سابق برزیل مى 
گوید: )من وقتى بـه رختکن مى رفتم و  رونالدو و  کاکا  و رونالدینهو و کافو و کارلوس و دیدا و لوسیو 
را مى دیدم با خود مى گفتم من چه نکته فنى مى توانم به اینها بگویم پس به آنها مى گفتم به زمین 

بروید و خودتان باشید.(
اما دو نکته جالب در مورد مریخى وجود دارد : 1- او 88 گل را با دریبل کردن دروازه بان به ثمر رساند و 
پایه گذار این سبگ گلزنى بود . 2- او با پیراهن بارسا به رئال ، با پیراهن رئال به بارسا ، با پیراهن اینتر 
به میالن و با پیراهن میالن به اینتر گلزنى کرده و بزرگترین یاغى و خائن دنیای فوتبال است اما نکته 

تامل برانگیز این است که هیچکس در دنیا از او بدش نمیاید و همه او را دوست دارند!
بهترین جمله را رونالدینهو در مورد او گفت: »رونالدو با یک زانو کل دنیا را متعجب کرده بود.«

یاغى دوست داشتنى

اما مصدومیتى به شدت بد موقع در سال 
از فوتبال دور کرد و  را به شدت  او   1٩٩8
رویایی  مانند  را  دوران طالیی  به  بازگشت 
برای مریخى کرد. برخى این مصدومیت را 

تلخ ترین لحظه تاریخ فوتبال مى دانند . 
مریخى با مصدومیت از ناحیه زانوی چپ 
فوتبالش به شدت اُفت کرد و اضافه وزن 
که  مصدومیتى  کرد.  پیدا  هم  شدیدی 
فوتبال  نور  تابش  جلوی  سیاره ای  مانند 

روی مریخى را گرفت.   
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ورزش زورخانه ای

زورخانه، واژه ای که در دل تاریخ ایران جا دارد. زورخانه جایی است که در آن ورزش باستانى یا همان 
ورزش زورخانه ای و کشتى پهلوانى انجام مى شود. این ورزش در حدود قرن هفتم خورشیدی به دست 
پوریای ولى باز سازی و سازمان دهى شده است ولى ریشه این ورزش، تاریخ بسیار کهن تری در تاریخچه 

کشور ما دارد. 
در زورخانه چیزهای مختلفى مى بینیم که هرکدام نشانه ی یک ابزار جنگى است. تخته شنو نشانه ی 
شمشیر ، میل نشانه ی گرز ، کباده نشانه ی کمان ، سنگ نشانه ی سپر است. درب ورودی زورخانه 
کوتاه است تا وقتى یک فرد مى خواهد وارد زورخانه شود به نشانه ی احترام سر خم کند چون مکان 
زورخانه به دلیل اینکه مدام در آنجا هنگام ورزش به همراه ضرب و زنگ مرشد ذکر اهل بیت )علیه 
به  چاله ای  در  باستانى  ورزش  است.  مقدس  مکانى  مى شود،  گفته  امیرالمومنین  السالم( مخصوصاً 
شکل هشت ضلعى که به آن گود مى گویند، انجام مى شود. در زورخانه سکویی وجود دارد که به گود 
مشرف است که به آن سردم مى گویند. در سردم مرشد که مسئول نواختن ضرب است به این کار 
مى پردازد. ضرب شبیه تنبک است ولى کمى از تنبک بزرگ تر است، بدنه ی آن از سفال ساخته شده 
است و صدایی بلندتر و بم تر از تنبک دارد. وظیفه ی دیگر مرشد مدیریت ورزش است. او مشخص 
مى کند که چه کسى در چه قسمتى از ورزش میانداری ورزش را انجام دهد. ورزشکاران دور تا دور گود 
مى ایستند و میاندار در وسط گود مى ایستد و ورزشکاران باید حرکت خود را با میاندار هماهنگ کنند. 
در انتهای هر قسمت از ورزش میاندار برای مرشد و افرادی که در زورخانه حضور دارند دعایی مى کند 
و صلواتى مى فرستد و مرشد هم برای میاندار این کار را انجام مى دهد. ورزش باستانى از حرکت های 
ورودی ، شنو ، نرمش پشت تخته ، میل گیری، پازدن، پای آخر و کباده زدن تشکیل مى شود و حرکت 
چرخیدن هم در بعضى از این قسمت ها اجرا مى شود. در زورخانه به سادات، پیشکسوتان یعنى کسانى 
که سابقه ورزشى طوالنى ای دارند و ریش سفیدان احترام خاّصى گذاشته مى شود. در انتهای ورزش 

باستانى میاندار دعا مى کند و ورزشکاران آمین مى گویند.
متن دعای ورزش باستانى: اول و آخر مردان عالم ختم به خیر ، دست و پنجه ی مرشد درد نکنه، حق 
پیر، مزد استاد، سالمتى حضار، برایش ذولفقار، نیستى جان کفار، جوانان ما قدرت، پیران ما عزت، پرچم 

اسالم سربلند، پرچم کفر سرنگون، سالمتى آقا امام زمان صلوات.

محّمدحسن پارسا
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ورزش زورخانه ای 

میلتخته شنو

کبادهسنگ

ضرب زورخانه سردم زورخانه
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چوگان

چوگان از ورزش های کهن ایرانى است. اما امروزه در تمام جهان شهرت دارد و رواج پیدا کرده. ورزش 
چوگان یک ورزش گران قیمت محسوب مى شود به همین دلیل این ورزش به ورزش شاهان معروف 

است. البته نام این بازی در کشور های دیگر مانند ایاالت متحده )polo( مى باشد.
از آن جایی که این ورزش ریشه کهن دارد در ادبیات کهن هم به آن خیلى اشاره شده.

خورشید رخشان مى رسد   مشت و خرامان مى رسد   با گوی چوگان مى رسد   سلطان میدانى است این

یکى از دالیلى که این ورزش به ورزش شاهان و بزرگان )ثروتمندان( مشهور بوده ، بزرگى مساحت زمین 
بازی است ،زیرا طول و عرض زمین چوگان به ترتیب ۲۷۴ و ۱۴۵ متر است و همین طور قیمت اسب 

که در آن زمان هم گران بوده.

نوع بازی:
در هر تیم چهار نفر بازی مى کنند. نفر اول یک مهاجم است و کار او حمله و نیز کمک به مدافع است. 
نفر دوم نیز مهاجم است، ولى وظیفه او در دفاع مهم تر است. نفر سوم که معموالً بهترین بازیکن تیم 
است، وظیفه دارد تا حرکات دفاعى را به ضد حمله تبدیل کند. نفر چهارم نیز مدافع است و وظیفه دارد 
توپ را از دروازه دور کند. از آن جایی که چوگان بازی ای با روند سریع است، امکان دارد بازی کنان یک 
تیم در قسمت های مختلفى از زمین قرار گیرند که مربوط به وظیفه بازیکن دیگر باشد. در این حالت 
باید وظایف آن بازیکن را انجام دهند تا به جای خود بازگردند. هدف این بازی فرستادن توپ در دروازه 
7 متری حریف مى باشد. هنگامى که توپ از پشت دروازه خارج مى شود، پرتاب توپ به تیم مورد حمله 
قرار گرفته تعلق مى گیرد، مگر این که خود این تیم باعث خارج شدن آن شده باشد. در این صورت به 

تیم مقابل یک پرتاب آزاد )از 84 متری محل خروج( تعلق مى گیرد.

محّمدمهدی شهیدی پیام

گوی کردار  به  برگرفتش  زین  ز 
سر مردان جهان بر سر چوگان تو شد

بدوی آید  اندر  زخم  به  چوگان  چو 
مرد كو در ره عشقت كه به میدان آید



45

مى توان ادعا کرد که چوگان یکى از محبوب ترین ورزش ها در ایران بوده ، چرا که در هر دوره تاریخى 
حتى قبل از اسالم ،)اشکانیان و ساسانیان( هم رواج داشته. در زمان اسالم هم این بازی بسیار محبوب 
بوده و میدان اصلى این بازی در زمان صفویان  ساخته شده که در میدان نقش جهان اصفهان قرار دارد. 
این بازی در ابتدا برای نمایش قدرت اسب های نظامى ساسانیان و اشکانیان اختراع شد. البته نمى توان 
بطور قطعى گفت چه کسى و در چه زمانى این بازی را اختراع کرده اما محققان احتمال مى دهند این 

بازی در اواخر اشکانیان ساخته شده است.

ثبت جهانى:
چند کشور از جمله آزربایجان در سال ٩2 سعى در ثبت این ورزش به نام  خودشان در یونسکو بوده 
اند اما درخواستشان در هشتمین نشست کمیته میراث ناملموس یونسکو در باکو پذیرفته نشد.  ایران 

چوگان را در میراث جهانى در یونسکو به نام خود ثبت کرده است.

مصدومیت:
این بازی از آن جایی که با اسب انجام مى شود و اسب سواری هم یکى از ورزش های تقریبا پرخطر 
است ، مى تواند باعث مصدومیت های جدی و زیادی شود . در طول تحقیقاتى که در سال 2017 در 
لیگ چوگان در آلمان و سوئیس از ماه مه تا ژوئیه 2017 انجام شده است از 102 نفر بیش از 40 درصد 

مصدومیت را در این زمان تجربه  کردند. 

تجهیزات بازی:
تجهیزات این بازی شامل  کاله ایمنى  مخصوص  چوگان، دستکش، چکمه سوارکاری  بدون بند، زانوبند 
چوب چوگان )دارای طولى معادل ۱۲۹ سانتیمتر مى باشد که انتهای آن به صورت استوانه ای است(، گوی 

چوگان )قطر گوی حدود نیز ۷۶ تا ۸۹ میلیمتر است و در حدود ۱۲۰–۱۳۵ گرم وزن دارد( مى شود.

چوگان



بازی و 
سرگرمی
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بازی های مورد انتظار سال 2021
در این متن مى خواهیم سه تا از بازی هایی که عاشقاِن گیم )بازی( منتظرش هستند تا امسال منتشر 
شوند و از بازی کردن آن لذت ببرند را معرفى کنیم و یک توضیح مختصر و مفیدی در مورد آنها به شما 

بدهیم. 
یک خبر جدید هم داریم که در این سری یک قسمت جدید به متن به نام »شایعات دنیای گیم« اضافه 
gta VI صحبت  بازی  و اطالعات  انتشار  از شایعات  اینبار  و  باشد  براتون جذاب  شده است که شاید 

مى کنیم.
خب بریم سراغ اولین بازی مورد انتظار گیمرها!

علیرضا عسگریان

اولین بازی که مى خواهیم در موردش صحبت کنیم بازی انحصاری پلى استیشن است که نسخه جدیدی 
از سری بازی های داستانى و محبوب گاد اف وار با شخصیت خشمگین و دوست داشتنى خود یعنى 
»کریتوس« است. قطعا گاد آف وار یکى از محبوبترین سری بازی های تاریخ است و خیلیا ها بی صبرانه 
منتظر هستند تا این بازی منتشر شود و از داستان فوق العادۀ آن لذت ببرند. این بازی عالوه بر کنسول 
های نسل نهمى پلى استیشن یعنى PS5 برای کنسول های نسل هشتمى پلى استیشن یعنى PS4  هم 
انتشار پیدا مى کند این به این معنا است که این بازی یک بازی میان نسلى ست و همینطور هنوز تاریخ 
دقیقى برای انتشار بازی به طور رسمى اعالم نشده است؛ اما به طور قطع این بازی امسال عرضه خواهد 

شد. )13٩٩(
قطعا تمام عاشقان گیم توقّع هایی از  این سری از بازی های گاد اف وار دارند؛ برای مثال امیدوارند که 
شاهد اسلحه های بیشتری در بازی باشند یا شاهد »باس فایت« های جذابتری باشند که قطعا یکى 

فاکتور های بسیار مهم است. 
شما میتوانید با لمس عکس بازی در باالی این متن، تریلر این بازی را مشاهده کنید.

God Of War: Ragnarok  :1

https://www.aparat.com/v/9mDwz/تریلر_بازی_God_Of_War%3ARagnarok
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بازی دومى که مى خواهیم در  پلیر ها« است؛  حاال نوبت طرفداران »ایکس باکس«  و« ایکس باکس 
موردش صحبت کنیم، بازی »هیلو اینفینیت« نسخه جدیدی از سری بازی های »هیلو« است که این 
 x( بازی انحصاری مایکروسافت است؛ یعنى هم برای هردو کنسول نسل هشتمى و نهمى ایکس باکس
box( منتشر مى شود و هم برای پی اس فور )Ps4(. این بازی همانند “گاد اف وار” بازی ای بین نسلى 
خواهد بود این بازی با جنجال های بسیاری روبه رو بود و زمان انتشار اوّلین تریلر با انتقاد های فراوانى 
روبه رو شد مخصوصاً از نظر گرافیکى؛ بخاطر همین موضوع مقداری به تأخیر خورد و زمان عرضه را پاییز 

سال دیگر اعالم کردند و ایکس باکس پلیر ها بی صبرانه منتظر انتشار این بازی هستند. 
داستان این بازی در ادامه قسمت قبلى این بازی یعنى Guardians 5 Halo است و همچنین شما 

میتوانید این بازی را عالوه بر آفالین، به صورت آنالین به همراه دوستانتان بازی کنید و لذّت ببرید. 
شما میتوانید با لمس عکس بازی در باالی این متن، تریلر این بازی را مشاهده کنید.

 Halo Infinite : 2

بازی های مورد انتظار سال 2021

https://www.aparat.com/v/KxbDe/تریلر_بازی_Halo_Infinite
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آخرین بازی که مى خواهم به شما معرفى کنم بازی »فار کرای« است که نه انحصاری پلى استیشن است 
و نه انحصاری ایکس باکس . بازی فار کرای شش است که توسط یوبی سافت عرضه مى شود و شاید 

برایتان جالب باشد که کارگردان این بازی یک فرد ایرانى است!.
طبق اعالم رسمى شرکت یوبی سافت این بازی در تاریخ سى ام بهمن ماه امسال )13٩٩( عرضه خواهد 

شد. 
همان طور که مى شود از تریلر این بازی دید، محور اصلى داستان بازی روی رابطۀ آنتون و پسرش دیه گو 
است و داستان بازی در کارائیب رخ مى دهد و شما درگیر یک انقالب چریکِى مدرن مى شوید؛ و جالبی 
این بازی این است که شما مى توانید در بازی، جنسیت خود را انتخاب کنید و همین طور یوبی سافت 
قوِل سالح های جدیدی را در بازی داده است. یک نکته جالب دیگر هم که یوبی سافت نوید آنرا داده 

است، داشتن حیواِن دست آموز عالوه بر خودرو در بازی است.
و یک نکتۀ جالب در مورد کاور این بازی این است که یقیۀ پدرِ دیه گو که پشتش ایستاده است، مانند 

شاخ شیطان برای دیه گو در عکس افتاده است اما درواقع همان یقیۀ لباس پدرش است. 
شما میتوانید با لمس عکس بازی در باالی این متن، تریلر این بازی را مشاهده کنید.

Farcry6 :3

بازی های مورد انتظار سال 2021

https://www.aparat.com/v/p0caW/تریلر_فارکرای_6_%28Far_Cry_6%29
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شاید از نظر خیلى ها سری بازی های gta محبوب ترین و بهترین بازی های دنیا باشد و هر نسخه در 
زمان خودش بهترین بازی دنیا باشد؛ برای مثال gta san anderes در زمان خودش واقعا شاهکاری 
تکرار نشدنى بود و حاال، خیلى از گیمر ها منتظر انتشار نسخه جدیدی از  جى تى ای هستند. شایعات 
به گوش مى خورد که شاید این بازی امسال انتشار پیدا کند و فقط قبل از انتشار »راکستار« یک تریلر از 
بازی را انتشار دهد که راکستار برای gta V هم همین کار را کرد؛ پس این اتفاق بعید نیست . شایعاتى 
مبنى بر این وجود دارد که در این نسخه دارای نقشه یا مپ ای هستیم که دو شهر در آن وجود دارد؛ 
یکى از آنها »وایس سیتى« است که ما قبالً هم با این مپ در نسخه gta vice city آشنا شدیم و شهر 
دیگر مانند »ریو دوژانیرو برزیل« است و جالبی این موضوع این است که شاید در هر شهر تفریح های 
این نسخه داری  به آن شهر وجود دارد. همینطور رسانه هایی اعالم کردند که  متفاوتى و مخصوص 
قابلیت VR یا همان واقعیت مجازی هم است که این مى تواند به ما تجربه جدیدی از بازی کردن با جى 
تى ای را به ما بدهد. در طى این سال ها هیچ وقت هیچ کدام از شخصیت های بازی جى تى ای خانم 
نبوده است و شایعاتى هم وجود دارد که احتماالً یکى از شخصیت های قابل کنترل این بازی یک خانم 
است. همینطور احتماالً در این نسخه دست شما  نسبت به نسخه قبلى باز تر است و کار ها و فعّالیت 

های متعدد و بیشتری مى توانید در بازی انجام بدهید که این نکته ای بسیار خوب و جذاب است. 
حاال شما بیشتر مشتاق انتشار کدام بازی هستید ؟

شایعات دنیای بازی!

بازی های مورد انتظار سال 2021



عکاسخونه!
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عکاسخونه!

محمد مهدی صحرانورد

تهران، کوه پرواز

محمد مهدی صحرانورد
تهران
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عکاسخونه!

محمد مهدی صحرانورد
بندرانزلى

محمد مهدی صحرانورد

بندر انزلى



عکاسخونه!
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على خوینى
استان گیالن، جنگ پونل



عکاسخونه!

على خوینى

استان اصفهان، امامزاده احمد نطنز
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گمان مبر که به پایان رسید کار مغان

هزار باده ناخورده در رگ تاک است

محمد مهدی صحرانورد


