


تأثیر فرکانس ها بر انسان

موســیقی یــک زبــان جهانــی اســت و عشــق یــک 

درمــان ؛ هــم چنیــن آب حــال جهانــی اســت.

ــا هــم جمــع  هنگامــی کــه همــه ی ایــن هــا را ب

میکنیــم ،مــا بهرتیــن راز در تاریــخ بــر کــه هــان 

حقیقــت آزادســازی آگاهی انســان  اســت و باعث 

ــت  ــود را بدس ــی ش ــوی م ــانس معن ــش رنس افزای

مــی آوریــم.

آیــا تــا بــه حــال هنــگام گــوش دادن بــه موســیقی 

ــر روی مغــز خــود فکــر کــرده  ــرات آن ب ــه تاثی ب

ایــد؟

، بــه معنــی تنظیــم یــک ســاز  کــوک کــردن 

ــتی  ــه درس ــا ب ــت ه ــه ن ــکلی ک ــه ش ــیقی ب موس

نواختــه شــود اســت.

نُــت )ال( A طبــق اســتانداردهای جهانــی ۴۴۰ 

هرتــز اســت امــا بســیاری از موزیســین هــا و 

ــم و  ــرژی و ریت ــا ان ــه ب ــد ک ــا معتقدن ــق ه محق

هارمونــی طبیعــت اطــراف مــا هاهنــگ نیســت.

فرکانس چیست ؟
اگــر بخواهیــم یــک تعریــف کلــی بــرای فرکانــس 

بگوییــم ، فرکانــس بــه معنــی تکــرار یــک رخــداد 

در واحــد زمــان مثــل ثانیــه اســت . 

 A از ســال ۱۹۵۳ تصمیــم بــر ایــن شــد کــه نــوت

ــر اســاس  در همــه ی دســتگاه هــای موســیقی ب

ــم شــود  ــز تنظی ــی ۴۴۰ هرت اســتانداردهای جهان

ــن تصمیم،حــدس هــا و شــایعه  ــل ای ــی دلی در پ

ــادی وجــود دارد . هــای زی

ــروژه  ــی اول و دوم پ ــن جنــگ هــای جهان در بی

ــار  ــز و رفت ــر مغ ــس ب ــر فرکان ــدف تاثی ــا ه ای ب

انســان هــا و تحــت کنــرتل درآوردن آنهــا و تاثیــر 

بــر احساســات و عواطــف انجــام شــد کــه قــرار 

بــود از نتیجــه ی ایــن آزمایــش هــا در جنــگ هــم 

اســتفاده شــود.

امــا کشــف آنهــا چــه بــود و چگونــه مــی شــود 

بــا تغییــرات فرکانــس انســان هــا را تحــت کنــرل 

قــرار داد؟

 خانــواده ی راک فلــر بــا همــکاری ارتــش آمریــکا 

ــی  ــگ جهان ــی جن ــی را در پ ــای مخف ــام ه پیغ

دوم مــی فرســتاد و بعــد از آن بــا اســتفاده از 

صنعــت موســیقی همــه ی انســان هــا را در متــام 

ــا  ــر ت ــد ، از م ــرار دادن ــعاع ق ــت ش ــان تح جه

یونــان باســتان همــه ی موســیقی هــا بــر اســاس 

ــد و هســتند! ــوده ان ــز ب ۴۴۰ هرت

ــه ای دارد  ــاره جمل ــن ب ــز در ای ــوال تســا نی نیک

کــه میگویــد اگــر میخواهیــد ارسار عــامل را کشــف 

کنیــد بــر روی قوانیــن ارتعــاش و فرکانــس مترکــز 

کنیــد.
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ــر روی مولکــول هــای آب  ــه ب ــق تحقیقــی ک و طب

بــر اســاس فرکانــس هــای مختلــف و کلــات مثبــت 

و منفــی انجــام شــد نتیجــه ی جالبــی بدســت امــد 

ــه آن   مرتعــش  ــی کــه فرکانــس ۴۳۲ ب کــه مولکول

شــده اســت بســیار زیباتــر و منظــم تــر اســت کــه 

تصویــر آن را مشــاهده میکنیــد :

            فرکانس 440                           فرکانس 432 

بــا توجــه بــه ایــن کــه دوســوم یــا ۷۰٪ از بــدن  ما از 

آب تشــکیل شــده اســت تاثیــر آن بــه خوبــی قابــل 

ــات  ــس هــا و کل ــم اســت و موســیقی و فرکان فه

ــار و احساســات انســان هــا  ــر بســزایی در رفت تاثی

دارنــد .

صــدای  هرتــز   ۴۳۲ فرکانــس  تحقیقــات  طبــق 

طبیعــت اســت و بهریــن تاثیــرات را بــر روی 

ــم  ــان ه ــی جه ــس طبیع ــذارد و فرکان ــان میگ انس

شــناخته مــی شــود .

ــط  ــل بودیســم نیــز توس ــی مث  در آییــن های

ــه  ــی ک ــه ی تبت ــد کاس ــه مانن ــزارآالت مراقب اب

فرکانــس  ۴۳۲ هرتــز تولیــد میکنــد بــرای آرامش 

ــود. ــی ش ــتفاده م ــن اس در مدیتیش

ــد ۴۳۲  ــز مانن ــس ۵۲۸ نی ــن فرکان ــم چنی و ه

اســت ؛ ایــن دســته از امــواج در رســیدن مــا بــه 

آرامــش درونــی کمــک شــایانی مــی کننــد.

ــای ۴۳۲  ــس ه ــن فرکان ــاوت بی ــت تف در حقیق

و ۴۴۰ هرتــز تنهــا در ۸ لــرزش بــر ثانیــه اســت 

امــا همیــن تفــاوت کوچــک تاثیــرات متفاوتــی 

بــر انســان دارد .

ــز  ــیطان نی ــس ش ــز را فرکان ــس ۴۴۰ هرت فرکان

ــد . ــی نامن م

طبــق تحقیقــات انجــام شــده فرکانــس ۴۴۰ 

و ســتون  قلــب  بیــن  هرتــز ورودیــه هــای 

ــن  ــد و همچنی ــی کن ــاز م ــان را ب ــرات انس فق

باعــث افرسدگــی مــی شــود و قدرت اندیشــیدن 

و تجزیــه و تحلیــل را ضعیــف مــی کنــد و 

مســتقیا باعــث کاهــش رشــد ۹۵٪ غــده ی 

ــود . ــی ش ــز م هیپوفی

ــز  ــتم درون ری ــی از سیس ــز بخش ــده هیپوفی غ

بــدن اســت. وظیفــه ی اصلــی ایــن غــده، ترشــح 

هورمون هــا بــه جریــان خــون اســت. غــده 

بــدن  هیپوفیــز روی ســایر غــدد و اعضــای 

اندام هــای  تیروئیــد،  روی  بــر  بــه خصــوص 

ــوی و…  ــا فوق کلی ــال ی ــدد آدرن ــل، غ تولیدمث

هــم اثــر می گــذارد.
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ــوع  ــال پســوردهای متن ــالیان س ــر س ــر هک ــی اگ حت

روی اکانــت اینســتاگرام شــا تســت کنــد بــه نتیجــه 

نخواهــد رســید.

 5QWwn+aW#qG=j٪v4 منونه یک پسوردخوب

یکــی از قــدم هــای مهــم دیگــر جهــت افزایــش 

امنیــت پیــج، ایــن اســت کــه رسویــس لوکیشــن 

اینســتاگرام  در  را  خودتــان  مکانــی(  )موقعیــت 

ــد کــه  ــه شــا کمــک مــی کن ــد. ایــن ب خامــوش کنی

کســی هویــت شــا را کپــی نکنــد و مســائل مهــم را 

از دســت ســارقان مخفــی کنیــد.

منونــه های بســیاری مشــاهده شــده اســت کــه دزدان 

از ایــن مســئله ســوء اســتفاده کــرده انــد. وقتــی کــه 

شــا همیشــه موقــع انتشــار پســت موقعیــت مکانــی 

خــود را نیــز بــا عکــس خــود منتــر کــرده ایــد، مثــا 

ــافرت  ــه مس ــا ب ــتید ی ــه رس کار هس ــی ک ــان های زم

رفتــه ایــد و موقعیــت فعلــی تــان همــراه بــا عکــس 

بــوده اســت، دزدان بــه راحتــی مــی تواننــد شــا را 

زیــر نظــر گرفتــه و خانــه شــا را خالــی کننــد.

ــن  ــدن رف ــی نش ــرای قربان ــدم ب ــن ق ــن، اولی بنابرای

ــس  ــردن رسوی ــوش ک ــل و خام ــات موبای ــه تنظی ب

ــت. ــتاگرام اس ــرای اینس ــی ب ــت مکان موقعی

ــه  ــاالی صفح ــد. ب ــود بروی ــل خ ــه پروفای ــه صفح ب

روی همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه 

 Settings صــورت افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و

را انتخــاب کنیــد. بــه وســط صفحــه جدیــد بیاییــد و 

 Photos گزینــه Privacy and security در قســمت

and videos of you را انتخــاب کنید. دکمه کشــویی 

Add Automatically را خامــوش کنیــد.

نکتــه : عکــس هایــی هســتند کــه خجالــت آور 

هســتند امــا دوســت داریــد آن هــا را داشــته باشــید. 

ــا از  ــردن آن ه ــان ک ــرای پنه ــد ؛ ب ــه setting بروی ب

دیــد فالوورهایتــان Hide photos and videos را 

انتخــاب کــرده و آن هــا را بــه راحتــی انتخــاب کنیــد.

ــا  ــتاگرام واقع ــه اینس ــردن ورود ب ــه ای ک ــا دو مرحل ب

ــد. ــال خــود را راحــت کنی خی

تایید هویت دو مرحله ای:

یــک  عنــوان  بــه   )Two-Factor-Authentication(

الیــه امنیتــی مضاعــف بــرای حفاظــت از حســاب شــا 

ــز  ــه شــخص دیگــر رم ــی ک ــد. در صورت عمــل مــی کن

ــاز هــم  حســاب اینســتاگرام شــا را متوجــه بشــود، ب

ــه  ــاز ب ــج شــا بشــود. چــرا کــه نی ــد وارد پی منــی توان

ــرای ورود دارد. ــور دوم ب ــک فاکت ی

فاکتــور دوم یــک کــد منحــر بــه فــرد و و قابــل انقضا 

اســت کــه شــا توســط پیامــک آن را دریافــت خواهیــد 

ــک  ــط ی ــت توس ــر وق ــا ه ــتاگرام ش ــج اینس ــرد. پی ک

موبایــل دیگــر الگیــن شــود از شــا مــی خواهــد کــه 

ایــن کــد را وارد کنیــد.

البتــه ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه دیگــر بــه 

ــاز نداریــد،  یــک پســورد قــوی بــرای حســاب خــود نی

بنابرایــن ایــن موضــوع را نیــز نادیــده نگیریــد.

ــتاگرام  ــه ای اینس ــد دو مرحل ــردن تایی ــال ک ــرای فع ب

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــل زی مراح

بــه صفحــه پروفایــل خــود برویــد. بــاالی صفحــه روی 

همربگــر منــو بزنیــد.) ســه خــط مــوازی کــه بــه صــورت 

افقــی روی هم ســوار شــده انــد( و Settings را انتخاب 

کنیــد. در قســمت Privacy and security مــی توانیــد 

Two-Factor-Authentication  را انتخــاب کنیــد و 

در صفحــه بعــد get started را بزنیــد.

دو روش به شا پیشنهاد داده می شود:

روش اول: از طریــق پیامــک بــه شــاره ای کــه اعــام 

مــی کنیــد کــدی بــرای شــا ارســال مــی شــود. بــا وارد 

ــه  ــن ب ــد. از ای ــد کنی ــود را تایی ــاره خ ــد ش ــردن ک ک

بعــد هــر گاه از یــک گوشــی دیگــر قصــد وارد شــدن 

بــه پیــج خــود را داشــتید یــک کــد تاییــد هــم از طریــق 

پیامــک بــرای شــا ارســال مــی شــود.

ــوان غــده  ــز به عن ــات از غــده هیپوفی گاهی اوق

رئیــس هــم یــاد می کننــد، زیــرا در بیشــرت 

ــت دارد. ــدن دخال ــای ب فراینده

طبــق ادعــای موزیســین هــا ســال هاســت کــه 

بــا اســتفاده از موســیقی در حــال مســموم 

کــردن ســلول هــای انســان هــا هســتند و 

درنتیجــه باعــث کــور شــدن غــده ی هیپوفیــز 

ــا! ــت ه ــر واقعی ــامنان در براب و چش

بــرای مثــال همگــی مــا آگاهیــم کــه چــه 

دخانیــات  و  فــود  فســت  مثــل  چیزهایــی 

برایــان مــر اســت امــا اهمیتــی منــی دهیــم و 

بــا اســتفاده ی آنهــا بــه تجــارت هــا و پیرفــت 

ــم . ــی کنی ــک م ــا کم آنه

 Spectrum Analyzer افزارهایــی مثــل نــرم 

بــرای  افــزاری  نــرم   Measure ToolBox و  

تشــخیص فرکانــس موســیقی هــا هســتند و 

 Stereo Tool هــم چنیــن نــرم افزارهایــی مثــل

و  Equalizer FX. Pro  بــرای تغییــر فرکانــس 

ــد . ــود دارن وج

ــان  ــر روی ذهنت ــرات ب ــان و تاثی مراقــب خودت

باشــید!

منابع : 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

https://persianepochtimes.com

https://www.taranesaz.com

http://pezeshkejavan.com/amp/pitch

https://virgool.io
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لیست اعضای انجمن :
لیا نوری) دبیر انجمن و 

رسدبیر نریه (

محمدرضا رسائی

مریم زهره وند

محیا کریمی

مبینا حاجی اسمعیلی

مهشید احمدی

عرفان بختیاری) نائب دبیر (

نویسندگان:
مبینا حاجی اسمعیلی

محیا کریمی

تهیه کننده :
محیا کریمی
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مــاه نامــه انجمــن علمــی مهندســی کامپیوتــر زیــر نظــر 

معاونــت فرهنگــی دانشــجویی موسســه آمــوزش عالی 

ــاد دماوند ارش

روزی که بتوانی بدون وابستگی و اهمیت دادن به قضاوت های 

اشتباه دیگران، از زندگیت لذت بربی و در کنار دیگران شادی 

آفرین باشی، آن روز، روز رهایی و فرهیختگی توست.

شاره دهم مگیت

خرداد 1399


