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فرهنگ و هنر

هقبلِ فرٌّگی
تقببل تراًِ سرایی ٍ طراحی
هعوبری

ازأ ٝاظ قٕبض ٠لجُ...
 )۰ایس ٜاِٚی(sketch): ٝ
زض ذّك یه احط ثبیس یه ایس ٜاِٚی ٚ ٝطرط اثرترسایری
ثطای تطا٘ ٝؾطا  ٚیب آضقیتىت ٔطط قٛز تب ٚی احؿبؼ
ٛٔ ٚض ٛوبضی ذٛز ضا ثتٛا٘س ثب آٖ ٕٞب ًٙٞؾبذتٚ ٝ
ٔطبثك آٖ ایس ٚ ٜطط اِٚی ٝضا ٌؿتطـ زٞس.
ایٗ طط اِٚی ٝو ٝزض ٔعٕبضی اظ آٖ ث« ٝاِؾىیرؽ »یربز
ٔیقٛز ٕٔىٗ اؾتچٙس ذط ؾبز ٚ ٜیب ٔبوت ٔ ٚسَ اتٛز
 ٚاِٚی ٝثبقس و ٝثعسٞب طی ؾبیط لٛا٘یٗ  ٚانر َٛوربضی
ایٗ اؾىیؽ ؾبز ٚ ٜاِٚی ٝث ٝطط پبیب٘ی تجسیُ ٔیقٛز.
زض تطا٘ٝؾطایی ٘یع ٕٞیٗ أط نبزق اؾت.
یه تطا٘ٝؾطا ٕٔىٗ اؾت زض اثتسای تطا٘ٝؾطایری فرمرط
چٙس وّٕ ٝؾبز ٜزض شٙٞف ثبقس و ٝآٖٞب ضا ضٚی وب رص
آٚضز ٚ ٜایٗ وب ص زض حمیمت زض حىٓ اؾىیؽ وربضی
ٚی ذٛاٞس ثٛز و ٝثعسٞب طی آضایٞ ٝبی ازثی  ٚانٚ َٛ
ف ٖٛٙازثی  ٚتطا٘ٝؾطایی ٕٞبٖ چٙس وّٕ ٝؾبز ٜثر ٝیره
پطٚغٟ٘ ٜبیی یعٙی ث ٝیه تطا٘ ٝحطفٝای تجسیُ ٔیق٘ٛس.
زض ازأ ٝثبیس ایٗ ٘ىت ٝضا ٔتصوط قس وٕٞ ٝریرٗ ایرسٚ ٜ
طط اِٚی ٝیه تطا٘ ٚ ٝیب یه طرط ٔرعرٕربضی ذرٛز
٘كبت ٌطفت ٝاظ عٛأُ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔیتٛا٘ٙس ثبقٙس .
یىی اظ ایٗ عٛأُ اِٟبٌْیطی اظ عٙبنط اطرطاف یره
ٙٞطٔٙس اؾت.
زض ٔعٕبضی ایٗ اِٟبٌْیطی ٔیتٛا٘س اظ عٛأُ ٌ٘ٛبٌرٖٛ
 ٚحتی وبٔال ثیضثط ثٙٞ ٝط  ٚنٙعت ؾبذترٕربٖ ؾربظی
ثبقس.
ایٗ عٙهط و ٝیه ٔعٕبض زض اثتسای ططاحی ذٛز اظ آٖ
اِٟبْ ٌطفت ٝاؾت وب٘ؿپت ٚی ثطای طرطاحری ٘ربٔریرسٜ
ٔیقٛز.
ایٗ وب٘ؿپت ٔیتٛا٘س ثبَ یه پط٘س ٜزض حبَ پطٚاظ  ٚیرب
حتی ِجبؼ ظٖ عكبیط ثطای ططا یب ٔعٕبض پطٚغ ٜثبقس!!
زض تطا٘ٝؾطایی ٘یع ٕٞیٗ ٔطاحُ ٕٞیٗ اِٟبٔبت ٞرٕریرٗ
وب٘ؿپت ٞب ٚرٛز زاضز  ٚیه تطإ٘ٔ ٝرىرٗ اؾرت ظازٜ
یه اتفبق ؾبز ٜثطای تطا٘ ٝؾطا ثٛز ٚ ٜیب ایٙرىرٚ ٝی اظ
یه رّٕ ٝیه وّٕ ٝیه عجبضت ؾبز ٚ ٜیب حتری اظ
یه ٛٞای تبظ ٜثطای تطا٘ ٝذٛز اِٟبْ ٌطفت ٝثبقس.
ٕٞب٘طٛض و ٝزض اثتسای تطا٘ ٝتهٛض ورٗ اظ ورتربثری ثرٝ
ٕٞیٗ ٘بْ و ٝتٛؾط یغٕب ٌّطٚیی ذّك قس ٜعجربضتری اظ
ربٖ ِِ ٖٛٙثب ٔضٕ ٖٛتهٛض وٗ ٔ ٕٝٞطزْ زض نرّرح ٚ
آضأف ظ٘رسٌری ٔری ورٙرٙرس (Imagine all the
)people living life peaceآٔس ٜؤٕ ٝىٗ اؾت
ٕٞیٗ عجبضت وب٘ؿِپت  ٚایس ٜاِٚی ٝطط ایٗ تطا٘ ٝثطای
ایٗ تطا٘ٝؾطا ثٛز ٜثبقس.
ٔ )۴ربطتۺ
یىی زیٍط اظ فبوتٛضٞبی ثؿیبض ٔ ٟٓو ٝزض ذرّرك یره
تطا٘ ٚ ٝیب یه طط ٔعٕبضی یه تطا٘ٝؾطا  ٚیرب یره
ٔعٕبض ثبیس ث ٝآٖ تٛر ٝوٙس ٔربطت اؾت.
زض حمیمت ایٗ ٔؿبِ ٝثبیس زض اثتسا ثطای ترطا٘ر ٝؾرطا یرب
آضقیتىت ٔعّ ْٛقٛز وٚ ٝی ثطای چر ٝوؿری ترطا٘رٝ
ٔیٌٛیس  ٚیب ثطای چ ٝوؿی ططاحی ٔیوٙس.
زض ٔعٕبضی ثبیس ثطای ٔعٕبض ثعس اظ طط ٔٛض ٛؾّیمرٝ
ٔربطت ٔطط  ٚتفىیه قٛز ور ٝثرطای چر ٝوؿری
ٔی ذٛاٞس ططاحی وٙس ٘ؿُ پیط یب ررٛاٖ ٔرٛلرعریرت
ارتٕبعی رغطافیبیی التهبزی ٔربطت . . . ٚ
زض تطا٘ ٚ ٝتطا٘ٝؾطایی ٘یع ثعس اظ ایٙىٛٔ ٝضٔ ٛكررم
قس و ٝتطا٘ ٝتطا٘ٝای عبقمب٘ ٝاؾت یب ارتٕبعی ٔصٞجری
ٔ . . . ٚربطت تطا٘٘ ٝیع ثطای تطا٘ٝؾطا تفىیه ٔیقٛز تب
ٚی ثتٛا٘س ثٟتط احؿبؼ ذٛز ضا ثبظٌ ٛوطز ٚ ٜاحرطی ضا
ذّك وٙس.
 )۵ؾجه (style):
ٕٞب٘طٛض و ٝزض تطا٘ ٚ ٝقعط ؾجهٞبی ٔرتّفی ٔرب٘رٙرس
عَ ٔخٛٙی ٚ . . . ٚرٛز زاضز  ٚتطا٘ٝؾطا ٔیتٛا٘س زض ثٝ
ٚرٛز آٚضزٖ تطا٘ ٝذٛز اظ ایٗ ؾجهٞب اؾتفبز ٜوٙس زض
ٔعٕبضی ٘یع ؾجه ٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ٔب٘ٙرس ٔرسضٖ پؿرت
ٔسضٖ ؾٙتی ٚ . . . ٚررٛز زاضز  ٚیره ٔرعرٕربض ٚ
آضقیتىت ٔی تٛا٘س ثؿت ٝث٘ ٝیبظ  ٚچٟبضچٛة وربضی ٚ
٘یع فضبی قٟطی  ٚؾبیت ا٘تربثی ثطای پطٚغ ٜیرىری اظ
ٔٛضٛعبت  ٚؾجه ٞبی ٔصوٛض ضا ثطای ططاحری ذرٛز
اؾتفبز ٜوٙس.
 )۶ان ٚ َٛلٛاعس (Rules):
پبی ٚ ٝقبِٛزٞ ٜط وبضی ان ٚ َٛلٛاعس آٖ وربض اؾرت
و ٝآٖ ضا ظ٘س ٍٝ٘ ٜزاقت ٚ ٝثبعرج ٔرب٘رسٌربض قرس٘رف
ازأ ٝزاضز
ٔیقٛز.

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ذبططات عبضف لعٚیٙی ث ٝا٘ضرٕربْ
اقعبض ٔٙتكط ٘كس ٜا ٚث ٝوٛقف ٟٔسی ٘ٛضٔحٕسی  ٚثرب ٔرمرسٔرٝ
قبزضٚاٖ اؾتبز ایطد افكبض اظ ؾٛی ا٘تكبضات ؾررٗ ثر ٝچربح زْٚ
ضؾیس.ثٌ ٝعاضـ ٟٔط ایٗ وتبة قبُٔ ذبططات ٔكبٞسات زؾت٘ٛقتٞٝب  ٚاقعبض ٔٙرتركرط
٘كس ٜعبضف لعٚیٙی قبعط  ٚتهٙیف ؾطای ٔكٟٛض عهط ٔكطٚطیت اؾت و ٝزض ضٚؾتبی ٌُ
ظضز ٕٞ ٚساٖ ث ٝضقت ٝتحطیط زضآٔس ٜاؾت.ایٗ زؾت٘ٛقتٞ ٝب و٘ ٝعز قبزضٚاٖ زورترط عرّری
الجبِی ثطازض حؿٗ الجبِی اظ یبضاٖ  ٚزٚؾتبٖ ایبْ پبیب٘ی عٕط عبضف ٍٟ٘ساضی ٔیقس ٔكتُٕ ثط
 ۷۳رع ٜٚاؾت و ۷ ٝرع ٜٚآٖ زض ؾبَ  ۷۰۳۵ذٛضقیسی زض ٌُ ظضز  ۲ ٚرعٚ ۰ ٚ ٜٚضق ثرٝ
ا٘ضٕبْ ٘ ۴بٔ ٝثیٗ ؾبَٞبی  ۷۰۳۶تب  ۷۰۷۲قٕؿی زض ٕٞساٖ ثر ٝضقرتر ٝترحرطیرط زضآٔرسٜ
اؾت.ایٗ رعٜٞٚب عجبضتٙس اظۺ )۷آقٙبیی ثب ٘زبضظازٌ)۲ ٜبضزٖ پبضتی پبضن أیٗاِس)۰ ِٝٚزض
ٔٛضٔ ٛؿبفطت ثطٚرطز ) ۴ذیبَ یه قج ٝزض ٌُ ظضز زضثربضٚ ٜحرست ٔرّری )۵ؾرفرط
ٟٔبرطت  )۶وٙؿطت رٕٟٛضی  )۷ؾفط ز ٜضٚظ ٗٔ ٜث ٝذطْ آثبز  )۸ؾبالضٔٙهٛض اظ آظازی
ذٛاٞی تب بضتٍطی ٘ )۹یبوبٖ ٔٗ ٘ )۷۳ ٚبٔٞٝب  ٚاٚضاق پطاوٙس ٜثبظٔب٘سٜ

ًیل گیوي داستبى ّفت خَاّر را هیًَیسذ



ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -ضٔبٖ ٘ٛیؽ ٔكٟٛض ثطیتب٘یبیی اعرالْ ورطز ضٔربٖ
رسیس ا ٚثب عٛٙاٖ ٞفت ذٛاٞط ث ٝثبظاض ٔیآیس.ثٌ ٝعاضـ ذجطٌعاضی ٟٔط ث٘ ٝرمرُ
اظ آؾٛقیتسپطؼ ضٔبٖ ٞفت ذٛاٞط ازأٝای ثط ضٔبٖ ٘Neverwhereیُ ٌیٕٗ
ذٛاٞس ثٛز.ایٗ ٘ٛیؿٙس ٜو ٝث ٝتربظٌری اؾرطرٛض ٜقرٙربؾری ٘رٛضؼؤرطثر ٛثرٝ
اؾطٛضٞ ٜبی اؾىب٘سیٙبٚی) ضا ث ٝثبظاض فطؾتبز ٜزض یه ضٚیساز ازثی زض ِٙسٖ اعالْ وطز زض حبَ ٘ٛقرترٗ ضٔربٖ
ثعسیاـ اؾتٚ .ی ٌفت ایٗ ضٔبٖ و ٝازأٝای ثط ضٔبٖ  Neverwhereاؾت ٞفت ذٛاٞط ٘بْ زاضز.
 Neverwhereؾبَ  ۷۹۹۶ث ٝعٛٙاٖ ٘رؿتیٗ ته ضٔبٖ ٌیٕٗ ٔٙتكط قس و ٝثط ٔجٙبی آٖ ز ٚؾطیبَ ترٛؾرط
ثیثی ؾی ؾبذت ٝقس .أب اظ آٖ پؽ رٟبٖ زاؾتب٘ی ایٗ زاؾتبٖ ٌؿتطـ یبفت  ٚثطای ثط٘بٔ ٝضازیرٛیری  ٚحرتری
زاؾتبٖ وٛتب٘ ٜیع ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت .ثب ایٗ حبَ ذبِك ایٗ ضٔبٖ او ٖٛٙاعالْ وطز ٜو ٝضٔبٖ زیٍطی ضا
زض ازأ ٝآٖ ضٔبٖ ذّك ٔیوٙسٌ.فت ٝقس ٜایٗ ضٔبٖ اِٟبْ ٌطفت ٝاظ ٕٞىبضی ٌیٕٗ ثب آغا٘ؽ پٙبٙٞسٌبٖ ؾبظٔربٖ
ُّٔ ٔ ٚتفبٚت ثب زیٍط آحبض ٚی اؾت.ایٗ ٘ٛیؿٙس ٜپطططفساض اعالْ وطز ٜضٔبٖ رسیس زض ؾر ٝثرررف ٘رٛقرترٝ
ٔیقٛز أب اطالعبت زیٍطی زضثبض ٜآٖ اضای٘ ٝساز ٜاؾتٚ .ی زض عیٗ حبَ زض تٛییتطـ ٘ٛقتٝۺ ٔٗ ایٗ ورتربة
ضا ٔٙتكط ٕ٘یو ٗٔ ٓٙآٖ ضا ٔی٘ٛیؿٓ .ایٗ زٚ ٚاغ ٜذیّی ذیّی ثب  ٓٞفطق زاض٘س.

جذیذتریي تصبٍیر از سریبل جلیل سبهبىً ،فس در بیوبرستبى
ؾطٚیؽ ذرجرطی ضٚظ٘ربٔر ٝاضن-
ؾطیربَ ٘رفرؽ ثر٘ ٝرٛیؿرٙرسٌری ٚ
وبضٌطزا٘ی رّیُ ؾبٔبٖ ایٗ ضٚظٞرب
زض ِٛویكٙی و ٝفضبی ثیٕبضؾتبٖ ضا
تساعی ٔی وٙس ٔمبثُ زٚضثیرٗ ضفرترٝ
اؾت.
ثٌ ٝعاضـ فبضؼ ؾطیربَ ٘رفرؽ ثرٝ
وبضٌطزا٘ی ٛ٘ ٚیؿرٙرسٌری ررّریرُ
ؾبٔبٖ ایٗ ضٚظٞب زض ِٛویكرٙری ورٝ
فضبی ثیٕبضؾتبٖ ضا تساعی ٔی ورٙرس
ٔمبثُ زٚضثیٗ ضفت ٝاؾت.
ایٗ ؾطیبَ و ٝعّریرط رٓ ذرجرطٞربی
ٔٛرٛز ث ٝز ٝٞفزط أؿبَ ٘طؾیس تبو ٖٛٙؾرٝ
ثبض زض ٔطحّ ٝضجط ٔتٛلف قس ٜاؾت.
اِٚیٗ ثبض و ٝضجط ایٗ ؾطیبَ ٔترٛلرف قرس
ؾبٔبٖ ث ٝزِیُ عسْ تٛا٘بیی تٟی ٝوٙٙس ٜوبض ضا
تعطیُ وطز.
ثعس اظ آٖ لطاض قس تب آلبی ٘هیطی ٘یب عرٕرال
وبض تٟی ٝوٙٙسٌی ضا ث ٝعٟس ٜثٍیطز و ٝتب حبال
ث ٝذٛثی ایٗ وبض ضا ا٘زبْ زاز ٜاؾرت .أرب اظ

آ٘زبیی و ٝؾٙس ٔبِی وبض ث ٝاؾٓ آٟ٘رب اؾرت
ٕٞچٙبٖ ٔب٘ع پیكجطز وبض ٞؿتٙس.
ٕٞچٙیٗ آثبٖ ٔب ٜتهٛیطثطزاضی ایٗ ؾطیبَ اظ
٘یٌٕ ٝصقت ٝثٛز  ٚپػٔبٖ رٕكریرسی آذرطیرٗ
ثبظیٍطی اؾت و ٝتب ایٗ ِرحر ر ٝثر ٝپرطٚغٜ
پیٛؾت ٝاؾت٘.فؽ پؽ اظ ؾطیبَٞربیری چرٖٛ
اضٔغبٖ تبضیىی  ٚپطٚا٘ ٝؾٌ ٝب٘ ٝرّیُ ؾبٔربٖ
ضا وبُٔ ٔی وٙس  ٚیه زضاْ پیچیس ٜاؾت وٝ

زض ثؿتط ٚلبیع ؾیبؾی لجُ  ٚثعس اظ
ا٘مالة ضٚی ٔی زٞس.زاؾتبٖ ایرٗ
ؾطیبَ زضثبض ٜرٛا٘ی پط قط  ٚقرٛض
اؾت و ٝزض ثحجٛحٚ ٝلبیع ا٘مرالة
ضاظی زض ظ٘سٌری اـ فربـ ٔری
قٛز..
ا ٚثطای ضؾریرسٖ ثر ٝحرمریرمرت
حٛازث پیچیس ٜای ضا پكت ؾطٔی
ٌصاضز.
اظ رِّٕٛ ٝویكٗٞبی ایٗ ؾرطیربَ
ٔی تٛاٖ ث ٝضٚؾتبی ٚضزیذ ذیبثبٖ
ایتبِیب ٙٔ ٚطم ٝورالن زض ورطد
اقبض ٜوطز.ثطذی قرهیت ٞبیی ؤ ٝربطجربٖ
آحبض ایٗ وبضٌطزاٖ آٟ٘ب ضا زض ؾبذتٞٝبی لجّی
إٞ ٚچ ٖٛاضٔغبٖ تبضیىی  ٚپطٚا٘ ٝقٙبذتٝا٘س
زض ٘فؽ ٘یع حضٛض زاض٘س.
اظ رّٕ ٝقرهیت ؾیسحؿٗ؛ ضٚحرب٘ری ورٝ
ایفبی ٘مف ا ٚضا ٞسایت ٞربقرٕری ثرطعرٟرسٜ
زاقت  ٚا ٚثب ٕٞیٗ وبضاوتط زض ؾطیبَ ٘رفرؽ
٘یع حضٛض زاضز.

آلبَم هیفْووت بب صذای هحوذرضب فرٍتي رًٍوبیی شذ
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -طاؾٓ ضٕ٘ٚربیری
اظ آِجٔ ْٛیفٕٕٟت ثب نسای ٔحٕسضضب فطٚترٗ
زض ركٗ ٞفتبز ؾبٍِری وربضذرب٘ر ٝزاضٚؾربظی
عجیسی عهط أطٚظ زض تبالض ٚحست ثطٌعاض قس.
ثٌ ٝعاضـ ایّٙب ٔحٕسضضب فطٚتٗ اثرترسای ایرٗ
ٔطاؾٓ ثب تكىط اظ ٔسیطیت وبضذب٘ ٝزاضٚؾربظی
زوتط عجیسی ثب ثیبٖ ایٙىٞ ٝسف وّی قرعرطٞربی
افكیٗ یساِّٟی قعط ؾربِرٓ اؾرت ٌرفرتۺ زض
نحجتٞبیی و ٝثب افكیٗ یساِّٟی زاقتیرٓ لرطاض
قس آِجٔٛی ضا وبض وٙیٓ و ٝقرىرؿرت عكرك
عبطف ٚ ٝضٚاثط ٔرتُ قس ٜوٞ ٝرط ا٘ؿرب٘ری ثرٝ
قست ثب آٖ ٔٛار ٝاؾرت زض آٖ ثریربٖ قرسٜ
ٔفْٟٞٛبیی و ٝثیٔٙبؾجت ثرب ظ٘رسٌری ضٚظٔرطٜ
افطاز ٘یؿت  ٚزض عیٗ حبِیو ٝزض قعط قىرؿرت
ضا تزطثٔ ٝی وٙیٓ أیس ث ٝظ٘سٌی ضا ٘یع ترمرٛیرت
وٙیٓ.
ا ٚازأ ٝزازۺ تٓ زیٍط ایٗ اقعبض ٔطث ٛث ٝافطازی
اؾت و ٝثطای ذٛز اضظـ  ٚاحتطاْ لبئُ ٞؿترٙرس
 ٚذٛاؾتیٓ تب اظ قعط ٛٔ ٚؾیمی ٘ریرع ثرطای ایرٗ
افطاز ثٟط ٜای لطاض زاز ٜثبقیٓ  ٚث ٝعرٙرٛاٖ یره

ٔحطن احؿبؾری لرٛی ٔرفربٞریرٓ ٔ ٚرعرب٘ری
اضظقٕٙسی ضا اظ ایٗ ططیك ضاحت ترط ثرب ٔرطزْ
تمؿیٓ وٙیٓ.
ایٗ ثبظیٍط زضثبضٛٔ ٜظیه ٚیسئ٘ ٛریرع ٌرفرتۺ
ٔٛؾیمی ٚ ٚیسئٛیی و ٝاقعبض ضٚی آٖ وبض قسٜ
ٔفبٞیٓ ذٛثی زضثبض ٜنّح  ٚآقتی ثرب قرررم
اؾت  ٚلهس زاضز اضتجبطی ثیٗ ثررف ضٚقرٗ ٚ
ثرف تبضیه ضٕیط ثطلطاض وٙس  ٚثرط ترمرٛیرت
ضفتبض ؾالٔت  ٚاضتجب لرٛی ٞرط قرررم ثرب
ذٛزـ  ٚثب اططافیبٖ تٕطوع زاضز.
فطٚتٗ زضثبض ٜایٙى ٝچطا ثعس اظ قٟطت زض ؾیٙرٕرب
ٚاضز عطنٛٔ ٝؾیمی قسٌ ٜفتۺ ثرٟرترط اؾرت
ثٍٛییس چطٛض قس اظ ضٚیبی ٔٛؾیمی ٚاضز عطنٝ
ؾیٕٙب قسْ .ضٚیبی ٔٛؾیمی لجُ اظ ؾیٙرٕرب ثرطای
ٔٗ ٕٟٔتط ثٛز  ٚتهٕیٓ ٌطفتٓ تب پیطتط ٘كرسْ ٚ
ٕ٘طزْ وبضْ ضا ا٘زبْ ز.ٓٞ
ا ٚزضثبض ٜلضبٚتٞبیی و٘ ٝؿجت ث ٝحضرٛض اٚ
زض عطنٛٔ ٝؾیمی ٘یع قس ٜتٛضیح زازۺ ٔتبؾفب٘رٝ
ایٙزب فرطٞرٙرً لضربٚت یرب ثرٟرترط ثرٍرٛیرٓ
تهٕیرٓ ٌریرطی ثرطای زیرٍرطاٖ  ٚفرطٞرٙرً

وٙتطٌَطی ثؿیبض ظیبز زیسٔ ٜیقٛزٔ .تبؾفب٘ٔ ٝرب
ث ٝتهٕیٕبت زیٍطاٖ احرترطاْ ٘رٕری ٌرصاضیرٓ.
ثی قه اٌط یه ضٚظ تٟٙب ططفساض آحبضْ ذرٛزْ
ثبقٓ ثبظ  ٓٞایٗ وبض ضا ازأٔ ٝیزٞ ٚ ٓٞرسف ٚ
اضظـ وبضی و ٝا٘زبْ ٔیز ٓٞثرطایرٓ اٞرٕریرت
زاضز .ثبظیٍط فیّٓ ؾیٕٙبیی چ ُٟؾبٍِری زضثربضٜ
اضتجب طرطفرساضا٘رف ثرب ایرٗ آِرجرٌ ْٛرفرتۺ
ذٛقجرتبٕ٘ٞ ٝیٗ ٔست وٛتب ٜپیبْٞبی ترٛاْ ثرب
اثطاظ عالل٘ ٝؿجت ث ٝایٗ ٔزٕٛع ٝثؿریربض ظیربزٜ
ثٛز ٜاؾت.

کشف طراحی راهبراًذ پس
از  ۲۵۲سبل

ًوبیشگبُ خَشٌَیسی جبدٍی جبٍداى
در فرٌّگسرای ًیبٍراى افتتبح هیشَد

ؾررطٚیررؽ ذررجررطی
ضٚظ٘بٔ ٝاضن -یه
احررط ٘ررمرربقرری اظ
«ضأرررجرررطا٘رررس ٖٚ
ضیرزرٗ »ٞرٙررطٔرٙررس
ثعضي ّٙٞرسی ورٝ
 ۲۵۳ؾبَ زض یره
ٔررٛظ ٜثرر ٝعررٙررٛاٖ
ططاحی یه ٘رمربـ
إِٓب٘ی ثرطچؿرت ذرٛضز ٜثرٛز قرٙربؾربیری قرس.ثرٌ ٝرعاضـ
ایؿٙب ؾیاٖاٖ ٘ٛقتۺ ططحی اظ یه ؾً و ٝثٔ ٝست  ۲۵۳ؾربَ
زض ٔٛظٞ ٜطظٚي آ٘ت ٖٛاُِطیف ثطا٘ٚكٛایً إِٓربٖ ٘رٍرٟرساضی
ٔی قس زض حمیمت احطی اؾت اظ ضأرجرطا٘رس ٞرٙرطٔرٙرس ٞرّرٙرسی
ثٛز.لسٔت ایٗ تهٛیط و ٝتب و ٖٛٙؾً ترطی یرط ثرطا٘ٚكرٛایرً
٘بٔیسٔ ٜیقس ث ٝؾبَ  ۷۶۰۷ثطٔیٌطزز  ٚاظ ؾبَ  ۷۷۷۳زض ایرٗ
ٔٛظٍٟ٘ ٜساضی ٔیقٛز.اِٚیٗثبض پطٚفؿٛض تٔٛبؼ زٚضیٔ ًٙرسیرط
ٔٛظ ٜز ٚؾبَ پیف زض رطیبٖ زؾتٝثٙسی آضقی ٛزیزیتبَ ٞ ۷۳رعاض
ططاحی ایٗ ٔٛظ ٜث ٝانبِت ایٗ احط قه وطز .ا ٚزض ایرٗ ثربضٜ
ٌفتۺ ایٗ ططاحی چٙس زٞر ٝثرب ٘ربْ Johann Melchior
ٕ٘Roosبیف زازٔ ٜیقس .ثٙبثطایٗ فىط ایٗؤٕ ٝىٗ اؾت ٔربَ
ضأجطا٘س ثبقس ٞطٌع زض ٘ ط ٌطفتٕ٘ ٝیقس.چٙس ٘فط اظ وبضقٙبؾبٖ
ٙٞط ضأجطا٘س پؽ اظ ثطضؾیٞبی ٔرتّف ث ٝایٗ ٘تیز ٝضؾیس٘س ورٝ
ایٗ ططاحی ثب ٔكرهبتی و ٝزاضز ثیقه تٛؾط ضأجطا٘س ذرّرك
قس ٜاؾت .ایٗ ؾً قجبٞت ظیبزی ثب ؾً زیٍطی زاضز ور ٝزض
تبثّٛی ٍٟ٘جبٖ قت ایٗ ٙٞطٔٙس تهٛیط قس ٜاؾت .ایرٗ طرطاحری
ؾً اظ ٔب ٜآٚضیُ ثب ٘بْ انّی ٘مبـاـ زض ٔٛظٞ ٜطظٚي آ٘ترٖٛ
اِطیف ثٕ٘ٝبیف زضٔیآیس.ضأجطا٘س ٘مبـ ّٙٞسی زض ؾربَ ۷۶۳۶
زض قٟط ِیسٖ ث ٝز٘یب آٔس  ٚزض ؾبَ  ۷۶۶۹زضٌصقت .إ٘ ٚربیرٙرسٜ
ٔىتت  ٚؾجه ٘مبقی ّٙٞسی  ٚاؾتبز ؾبی ٚ ٝضٚقٗ زض ٘مبقی ثٛز
و ٝیىی اظ ٙٞطٔٙساٖ عهط طالیی ٘مبقی ّٙٞس ٔحؿٛة ٔیقٛز.

ؾطٚیؽ ذرجرطی ضٚظ٘ربٔرٝ
اضن٘ -رررٕرررربیكرررٍرررربٜ
ذٛقٛٙیؿی ؾیسعّی فربضی
 ٚحٕیس ٘یطٙٔٚس ثرب عرٙرٛاٖ
ربزٚی ربٚزاٖ عهط رٕعٝ
 ۶اؾفرٙرس ٔرب ٜثرب حضرٛض
رٕعی اظ اٞبِی فطٞرٙرً ٚ
ٙٞط  ٚاؾبتیس ذٛقٛٙیؿی زض
فطٍٙٞؿطای ٘یبٚضاٖ افرترترب
ٔیقٛز.ثٌ ٝعاضـ ذجطٌعاضی فبضؼ ٌبِطی قٕبض ٜیه فرطٞرٙرٍرؿرطای
٘یبٚضاٖ زض ٕ٘بیكٍبٞی ثب عٛٙاٖ ربزٚی ربٚزاٖ ٔریرعثربٖ ثریرف اظ ۷۲۳
تبثّٛی ذط اؾتبٖ لعٚیٗ پبیترت ذٛقٛٙیؿی ایطاٖ ٔی ثربقرس.ایرٗ آحربض
ذٛقٛٙیؿی حبنُ ؾی ؾبَ فعبِیت ٙٞطی ایٗ زٙٞٚطٔٙس ذٛقٙرٛیرؽ ثرب
ؾجه قىؿت٘ ٝؿتعّیك ٘ ٚؿتعّیك اؾت .آحبض ایرٗ ٘رٕربیكرٍرب ٜزض اثرعربز
۷۳زض۵۳ ٚ ۷۳۳زض ۷۳اضائ ٝقس ٜاؾت.
ؾیس عّی فربضی و٘ ٝعز اؾبتیسی چ ٖٛاثٛاِحؿٗ ٔؿتكبضی  ٚأیط حؿیرٗ
أیطذب٘ی آٔٛظـ زیس ٜزض ذهٛل ایٗ ٕ٘بیكٍب ٜاظٟبضزاقتۺ ثرٙرس ٜترب
وٕ٘ ۲۳ ٖٛٙبیكٍب ٜا٘فطازی زضایطاٖ  ٚوكٛضٞبیی ٕٞچ ٖٛتطوی ٝفطا٘ؿٝ
إِٓبٖ  ..ٚزاقت ٝاْ  ٚایٗ ثیؿت  ٚیىٕیٗ ٕ٘بیكٍب ٗٔ ٜاؾت و ٝثٞ ٝرٕرطاٜ
حٕیس ٘یطٙٔٚس ثطپب ٔی قٛز.حٕیس ٘یطٙٔٚس ؤ ٝمبْ ا َٚضقت٘ ٝؿتعّیك ؾبَ
 ۷۰۷۳ضا زضوبض٘بٔٙٞ ٝطی ذٛز زاضز  ٚتبو ٖٛٙآحربض ٚی زض  ۲۵وكرٛض
رٟبٖ  ٚزضركٛٙاضٞ ٜبیی چ ٖٛحّی ٚ ٝاضؾی وب تطوی ٝاِی ٝزثی ثٕ٘ ٝبیف
زضآٔس ٜاؾت زضذهٛل ایٗ ٕ٘بیكٍب ٜعٛٙاٖ زاقتۺ ذٛقٛٙیؿری یره
ٙٞط ؾٙت ٌطا اؾت ٔ ٚب ؾعی وطزیٓ زضایٗ ٕ٘بیكٍب ٜچ ٝزضثحج قریرٜٛ
ٍ٘٘ ٛبضـ ٛٔ ٚض ٛؾٙت ٞبی ذٛقٛٙیؿی چ ٝزضذط قىؿت٘ ٝؿتعّیك
 ٚچ ٝزضذط ٘ؿتعّیك ضعبیت قٛز تب اظ ٘ ط زیس ثهطی یه اضتجب ٔعٛٙی
ثیٗ ٔربطت  ٚآحبض اضائ ٝقس ٜایزبز قٛز.
ٕ٘بیكٍب ٜربزٚی ربٚزاٖ عهط ضٚظ رٕع ۶ ٝاؾفٙس ٔرب ٜؾربعرت ۷۶زض
فطٍٙٞؿطای ٘یبٚضاٖ ٌكبیف ذٛاٞس یبفت  ٚتب ۷۴اؾفٙس ٔب ٜاظ ؾبعت ۷۳
اِی  ٚ ۷۹رٕعٞٝب اظ ؾبعت  ۷۴تب  ۷۹ثطپب ذٛاٞس ثٛز.

ًقش تئبتر در احیبی َّیت تبریخی غیرقببل چشن پَشی
ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضنٔ -سیطوُ فطًٙٞ
 ٚاضقبز اؾالٔی آشضثبیزبٖ قطلی ثط ٘مف  ٚتبحیرط
ٙٞطٞبی ٕ٘بیكی زض احیبی ٛٞیت تبضیری ایطاٖ ٚ
آشضثبیزبٖ قطلی تبویس وطز.ثٌ ٝرعاضـ ایرط٘رب
ٔحٕس ٔحٕسپٛض زض حبقی ٝارطای ٕ٘بیف اتبثره
پبضوٙیٗ تطاغزیؿی افعٚزۺ ث ٝطٛض حتٓ ایٗ ٕ٘بیف
زض ٔعطفی ٛٞیت تبضیری  ٚثیبٖ ظٚایبی آقىبض ٚ
پٟٙبٖ حبزح ٝی تّد پبضن اتبثه احطی اضظقٕٙس
اؾتٚ.ی ثب لسضزا٘ی اظ الساْ ثطذری ٞرٙرطٔرٙرساٖ

ثطای تِٛیس آحبض فبذط ثب ٞسف احیربی ٞرٛیرت ٚ
اضظـ ٞبی ّٔی  ٚزیٙی ربٔع ٝاظٟبض وطزۺ زٚضاٖ
ٔكطٚطیت  ٚایخبض ضقبزت  ٚظّٓ ؾتریرعی ٞربی
ؾطزاض  ٚؾبالض ّٔی ثطای ٘ؿُ رسیرس ٔرب حرطف
ٞبی ظیبزی ثطای ٌفتٗ زاضزٔ.سیطوُ فطٙٞرً ٚ
اضقبز اؾالٔی آشضثبیزبٖ قطلی ثب ثیبٖ ایرٙرىر ٝاظ
زٚضاٖ ٔكطٚطیت ٔست ظٔبٖ ظیبزی ٕ٘ی ٌصضز ٚ
ٔی تٛاٖ حٛازث  ٚعجطت ٞبی آٖ عهط ضا ثرطای
ٔطزْ تجییٗ وطز ٌفتۺ ٔكطٚطیت یبزآٚض ثطٌری

ظضیرررٗ اظ
تبضیرد ایرٗ
ذط ٝاؾت ٚ
ذیبثبٖ ٞربی
تجطیع لرسیرٓ
قبٞس٘س ورٝ
چرر ٝذررٖٛ
ٞبیی ثطای حفظ ععت  ٚوطأت ایطاٖ ظٔیرٗ ثرط
ظٔیٗ ضیرت ٝقس ٜاؾت.

سرآشپس
خَراک
لَبیب ٍ گَشت
*الٌبزاشراقی
هَاد الزم:

ٌٛقت چطخ وطزٌ ۵۳۳ ٜطْ ِٛثیب لطٔع  ۷پیٕبِ٘ٛ ٝثیرب
چیتی  ۷پیٕب٘ ٝپیبظ  ۷عسز ؾیط  ۲حج ٝفّرفرُ ؾرجرع ۲
عسز آٚٚوبز ۷ ٚعسز ثطي رعفطی  ۲لربقرك ؾرٛح
ذٛضی ٌٛر ٝفطٍ٘ی  ۰عسز ضة ٌٛر ٝفرط٘رٍری ۲
لبقك ؾٛح ذٛضی آة ٔطغ  ۲پیٕب٘ ٝآة ِریرٕر۲ ٛ
لبقك ؾٛح ذٛضی پٙیط ٌٛزای ض٘س ٜقرس ٜیره زْٚ
پیٕب٘ ٝظیط ۷ ٜلبقك چبی ذٛضی آٚیكٗ  ۷لبقك چربی
ذٛضی ٕ٘ه  ٚفّفُ ثٔ ٝمساض الظْ
طرز تْیِ:
اثتسا ِٛثیب لطٔع ِٛ ٚثیب چیتی ضا و ٝذیؽ وطز ٜایرٓ آة
پع ٔی وٙیٌٓٛ .ر ٝفطٍ٘ی پیبظ  ٚفّفُ ؾرجرع ضا ذرطز
وطز ٚ ٜؾیط ضا ض٘سٔ ٜی وٙیٓ .پیبظ  ٚؾیط ضا ترفرت ٔری
زٞیٓ تب ٘طْ  ٚطالیی ق٘ٛس .ؾپؽ فّفُ ؾجع ضا افعٚزٚ ٜ
ثعس اظ  ۴زلیم ٝضة ضا ٔی ضیعیٌٓٛ .قت چطخ ورطزٜ
ظیط ٚ ٜآٚیكٗ ضا اضبف ٝوطز ٚ ٜتفت ٔی زٞیٓ .ثعس آة
ٔطغ ضا ضیرت ٚ ٝزض ظطف ضا ٔی ٌصاضیٓ تب ٌٛقت ثپعز.
ؾپؽ ٌٛر ٝفطٍ٘ی ِٛثیبی پرتٕ٘ ٝه  ٚفرّرفرُ ضا
اضبف ٝوطزٔ ٓٞ ٚ ٜی ظ٘یٓ .زض ظطف ضا ٔی ٌصاضیٓ ترب
ث ٝآضأی پرت ٚ ٝرب ثیفتس .پٛؾت ٞ ٚؿت ٝآٚٚوربز ٚضا
ٌطفتٔ ٚ ٝىعجی ذطز ٔی وٙیٓ .ذٛضان ضا زض ظرطف
ٔٛضز ٘ ط ضیرت ٚ ٝثب پٙیط آٚٚوبز ٚ ٚرعفطی تعییٗ ٔی
وٙیٓ.

تصَیربرداری شْرزاد ۲
از سر گرفتِ شذ

ؾطٚیؽ ذجطی ضٚظ٘بٔ ٝاضن -تهٛیطثطزاضی ؾرطیربَ
قٟطظاز  ۲ث ٝوبضٌطزا٘ی حؿٗ فتحری ٔرزرسزا قرطٚ
قس ٜاؾت.
ثٌ ٝعاـ ذجطٍ٘بض ٟٔط تهٛیطثطزاضی ؾطیبَ قٟطظاز ۲
زٚثبض ٜاظ ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت  ٚایٗ ضٚظٞب عرٛأرُ ثرٝ
نٛضت قت وبض ؾطیبَ ضا ضجط ٔی وٙٙس.ضجط ؾطیبَ
قٟطظاز ٔ ۲ستی ٔتٛلف قس  ٚایٗ ضٚظٞب عٛأُ انّری
وبض اظ رّٕ ٝقٟبة حؿیٙی تطا٘ ٝعّیسٚؾرتری پرطٚیرع
فالحی پٛض ٕٞ ٚچٙیٗ ٔهطفی ظٔب٘ی زض ِٛویكٗ ٔٙعَ
ثعضي آلب ٔكغ َٛوبض ٞؿتٙس.
فیّٕٙبٔ ٝؾطیبَ قٟطظاز ٘ ۲یع ٕٞچٙبٖ زض حبَ ٘رٍربضـ
اؾت.فهُ ا َٚؾطیبَ قٟطظاز  ۲ث ٝوبضٌطزا٘ی حؿرٗ
فتحی  ٚؾطٔبیٌ ٝصاضی ٔكترطن ؾریرسٔرحرٕرسٞربزی
ضضٛی ٔ ٚحٕس أبٔی ؾبَ ٌصقت ٝزض قجى٘ ٝرٕربیرف
ذبٍ٘ی تِٛیس قس ٔ ٚربطجبٖ ثؿیبضی پیسا وطز.

تَلذ هکتبّبی قذیوی در ًقبشی
خطّبی هذرى

ؾررطٚیررؽ ذررجررطی ضٚظ٘رربٔرر ٝاضن٘ -ررٕرربیكررٍرربٜ
٘مبقیذطٞبی فطیجب ٘هیطیبٖ  ٚویبضـ یعمٛثی ثب عٛٙاٖ
ؾی ٔطغ وٌ ٟٗكبیف یبفت.ثٌ ٝعاضـ ایؿٙب ایرٗ زٚ
ٙٞطٔٙس  ۰۳احط ٘مبقیذط ضا و ٝثر ٝنرٛضت ٔكرترطن
ضٚی آٖ ٔتٕطوع ثٛزٜا٘س ثٕ٘ٝبیف ٌصاقتٝا٘س.
زض ایٗ آحبض ثرف ذٛقٛٙیؿی وبض ثب ویبضـ یعمرٛثری
 ٚلؿٕت ٍ٘بضٌطی تٛؾط فطیجب ٘هیطیبٖ ا٘رزربْ قرسٜ
اؾت.
ایٗ زٙٞ ٚطٔٙس ثب ثٟطٌٜیطی اظ ٍ٘بضٌطی ذط  ٚض٘رً
ایطا٘ی لهس زاض٘س ٙٞط ایطا٘ی ضا زض ایرٗ ٘رٕربیكرٍربٜ
ثٕ٘ٝبیف ثٍصاض٘س .آٖ ٞب وبضٞبی ؾٙرتری ثرب ٔرترطیربَ
تىٙیه  ٚاثعاض وبض ٔسضٖ ا٘زبْ زازٜا٘س.
وب ص آٞبض ٟٔط ٜربی ذٛز ضا ث ٝث ْٛزاز ٚ ٜثر ٝرربی
اؾتفبز ٜاظ ضً٘ ٞبیی ٔب٘ٙس الررٛضز  ٚقرٙرٍرطف اظ
اوطیّیه  ٚضً٘ ض ٗ ٚثٟطٌ ٜطفرتر ٝا٘رس ٘ ٚرٕربیرف
آحبضقبٖ ضا ٔسضٖتط وطزٜا٘س .ثب ایٗ ٚرٛز ثب ترٕربقربی
آحبض ایٗ ظٚد ٙٞطٔٙس ٔیتٛاٖ رّٞ ٜٛبیری اظ ض٘رً ٚ
ذط ایطا٘ی ضا قبٞس ثٛز ظیطا ٞسف آٖٞب ٕ٘بیف ٞرٙرط
و ٟٗؾطظٔیٗ ایطاٖ اؾرت ور ٝزض آحربضقربٖ آٖ ضا
ثٕ٘ٝبیف ٌصاقتٝا٘س.ویبضـ یعمٛثی و ٝحضٛض زض پٙرذ
ٕ٘بیكٍب ٜا٘فطازی  ٚثیف اظ ٕ٘ ۲۸بیكٍبٌ ٜطٞٚی ذرط
٘ ٚمبقیذط زض زاذُ  ٚذبضد اظ ایطاٖ ضا زض وربض٘ربٔرٝ
ٙٞطی ذٛز زاضز زضثبض ٜآحبضی و ٝزض ایٗ ٘رٕربیكرٍربٜ
اضائ ٝزاز ٜاؾت اظٟبض وطزۺ زض ثیكتط آحبض ایٗ ٕ٘بیكٍبٜ
اظ ذط ٘ؿتعّیك ثٟطٌ ٜطفتٝاْ  ٚذٛقٛٙیؿی ٞرب قربٔرُ
ٔهطا ثیتٞب  ٚلؿٕتٞبیی اظ اقعبض قرعرطای ثرعضي
ایطاٖ ظٔیٗ چ ٖٛحبفظ ؾعسی ذیبْ ٛٔ ٚال٘ب اؾت.
اؾتبضت وبض زض ایٗ آحبض اثتسا اظ یه تئٛضی آ بظ قس ٚ
ؾپؽ ؾعی ثط ارطایی وطزٖ آٖ ایس ٜزاقتیٓ.

