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سعید سالیانی

متوجه  ایران  اخیر  دهه  چند  در  منتشرشده  موسیقی  کلی  بررسی  با 
ایران  موسیقی  دنیای  به  ساله  هر  بسیاری  خوانندگان  که  می شویم 
معرفی و مجوز انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت می گیرند و بعد از مدت 
کوتاهی از این عرصه کم کم حذف می شوند و دیگر نه خبری از آلبوم 
ترانه هایی  و  مشابه  ریتم  دارای  آثار  این  اکثر  هست.  کنسرت  از  نه  و 
مشابه هستند که برای مدتی مورد توجه مخاطبان عام قرار می گیرند. 
محسن حسینی از وبالگ نویسان در این عرصه به این معضل بدین شکل 
محصول  یک  مثل  دقیقا  او  کار  و  هنرمند  با  پاپ،  لیبل های  می نگرد: 
و  رنگ بندی  زمانی که  تا  بیسکویت.  یک  مثل  می کنند،  رفتار  فیزیکی 
دور  را  زیادی  خریدارهای  می تواند  مدتی  تا  داشته باشد  خوبی  جعبه 
شدند  مزخرفش  طعم  متوجه  همه  که  هم  وقتی  کند،  جمع  خودش 
واقع  در  آقایون  این  اکثر  اسم  می دهد.  بیرون  جدید  بیسکویت  یک 
هستند.  شرکت  فالن  انحصار  در  نوعی  به  نیست،  خودشان  به  متعلق 
ناچیزتر  مبلغ  یه  کنسرت  هر  برای  و  ناچیز  مبلغ  یه  هر سینگل  برای 
به آنها پرداخت می شود و حتی اجازه ندارند خارج از برندی که برای 
آنها ساخته شده دیگر کار کنند و دقیقا وقتی لیبل متوجه می شود که 
دیگر به صرفه نیستند خیلی شیک و مجلسی دور ریخته و از صفحه 
تاریخ موسیقی ایران پاک می شوند. وی معتقد است وقتی که هنرمندان 
مخصوصا خوانندگان به هنر خود به دید یک کاال می نگرند و به قیمت 
ناچیز در اختیار شرکت ها قرار می دهند و اسیر تکنیک های بازاریابی و 
تبلیغات می شوند، بعد از مدتی شرکت های منتشرکننده دیگر خریدار 
این محصول نیستند و این هنرمند از صحنه حذف می شود و در نتیجه 
به  از همیشه کار می کند و  مافیای موسیقی قدرتمندتر و هدف مندتر 
هیچ کس به جز خودی ها اجازه پیشرفت نمی دهند. در نتیجه در هر دوره 
تعداد بسیار موسیقی مشابه منتشر و هنرمندان خالق با ایده های جدید 

دیگر جایی برای فعالیت ندارند و اجازه ورود به این صحنه نمی یابند.

که  موسیقی  گروه های  از  بعضی  معرفی  به  داریم  قصد  شماره  این  در 
کمتر شنیده و دیده می شوند که به اسم جریان فرعی موسیقی در ایران 

می توان نام برد بپردازیم.

محسن نامجو
مثل  بسیار دشوار،  از مسیر  با گذر  که  فرعی  معدود خوانندگان جریان  از 
ممنوعیت فعالیت، مهاجرت و آزمون و خطاهای فراوان توانست جایگاه خود 
را در موسیقی جریان فرعی باز کند، می توان به محسن نامجو اشاره کرد. 
با نت خوانی و آواز آغاز کرد  از نوجوانی  محسن نامجو آموزش موسیقی را 
نصراهلل  سپس  و  شاکری  رضا  نزد  ابتدا  را  ایرانی  موسیقی  ردیف  سپس  و 
ناصح پور آموخت. به گفته خودش، وی در ۱۷ سالگی نواختن سه تار را نزد 
فرامرز شکرخواه فراگرفته  است. نامجو در دانشگاه تهران تحصیل کرده است. 
زمینه  او در  بیشتر  باعث خالقیت  نامجو  به گفته خود  از دالیلی که  یکی 
در  زیرزمینی  موسیقی  گروه های  با  زدن  ساز  شده است،  تلفیقی  موسیقی 
مشهد و سپس تهران است. از جمله می توان به گروه ماد )عبدی بهروانفر، 
نوید اربابیان، علی باغ فر( و گروه پرساووس )مازیار محمدی، محمد قاسمی، 
شهرام لشگری( اشاره کرد. وی در طول مدت فعالیت حرفه ای خود بیش از 
هفتاد قطعه ساخته که بسیاری از این قطعات در قالب آلبوم هایی با نام هایی 
غیررسمی  و  زیرزمینی  صورت  به   … و  آخ  و  جبرجغرافیایی  ترنج،  نظیر 
ابتدایی  تیتراژ  عطاران  رضا  پیشنهاد  به  زمستان ۱۳۸۵  در  او  منتشر شد. 
سریال ترش و شیرین که برای نوروز ۱۳۸۶ آماده شده بود را به شکل دو 
صدایی خواند و آماده کرد. اولین آلبوم رسمی محسن نامجو در ۱۷ شهریور 
سال  در  همچنین  او  شد.  منتشر  ترنج  نام  با   )۲۰۰۷ سپتامبر   ۸(  ۱۳۸۶
با  را  کوئلیو  پائولو  اثر  کتاب کیمیاگر  کاروان،  انتشارات  با همکاری   ۱۳۸۷
ترجمه آرش حجازی، به شکل کتاب صوتی ضبط و منتشر کرد. نامجو در 
این اثر کوشیده تا یکی از درون مایه های اصلی کتاب را که »وحدت وجود« 
است در سرتاسر اجرایش نمایش دهد و روایت خود را از کیمیاگر کوئلیو 
ارائه کند. نامجو نقش بیش از سی شخصیت کیمیاگر را به صورت نمایشی 
اجرا کرده و نزدیک به شصت دقیقه نیز موسیقی اصیل برای آن ساخته است. 
اولین آلبوم محسن نامجو در خارج از ایران با عنوان »جبر جغرافیایی« در 
سال ۲۰۰۸ و آلبوم بعدی او با عنوان »آخ« نیز در ۶ اکتبر ۲۰۰۹ منتشر 
شد. آلبوم دیگری از محسن نامجو با نام »بوسه های بیهوده« در سال ۲۰۱۱ 
نام  با   ۲۰۱۱ سال  اواخر  در  او  از  دیگری  آلبوم  آن  از  پس  و  منتشرشده 
»الکی« انتشار یافت. در پاییز ۲۰۱۲ آلبوم »۸/۱۳« منتشر شد و به صورت 
رایگان در سایت او برای دانلود قرار گرفت. محسن نامجو ترانه »طاهره« را 
با نام »روبرو« در آلبوم »از پوست نارنگی مدد« باز اجرا و به فریدون فروغی 
تقدیم کرده است. در اکتبر ۲۰۱۶ نامجو با »گروه سازهای بادی هلند« در 
یک سلسله کنسرت در این کشور با عنوان »آواهایی از شرق« همکاری کرد. 
این برنامه که با داستان خوانی به زبان هلندی توسط سهند صاحب دیوانی و 
اجرای کارهایی از آهنگ سازان گوناگون نیز همراه بود قرار است به صورت 

یک آلبوم منتشر شود.

کیوسک
کیوسک از گروه های موسیقی راک ایرانی است که کار خود را با انتشار آلبوم 
آدم معمولی در سال ۲۰۰۵ )۱۳۸۴( آغاز کرد. آرش سبحانی آهنگ ساز، 
ترانه سرا، خواننده و نوازنده گیتار الکتریک گروه است. این گروه می کوشد، 
دهد،  ارائه  متفاوت  موسیقی  قالب  در  را  اجتماعی  و  انتقادی  ترانه های 
بلوز و جاز هم به گوش می رسد. کیوسک  موسیقی ای که در آن رگه های 

جریان فرعی موسیقی در ایران



لس آنجلس  و  واشینگتن دی.سی.  در  کنسرت هایی  آبجیز  گروه  به همراه 
گروه  این  قطعات  قابل توجه  نکات  از  داشته  است.  نیز  آمریکا  ایاالت متحده 
می توان به انتخاب مضامین ترانه ها اشاره نمود که عموما به مباحث انقادی، 
سیاسی و اجتماعی می پردازد. به عنوان مثال آخرین آلبوم این گروه به صورت 
کامل درباره استریوتال است. استریوتال برند فردی است که در سال های 
اوایل انقالب که موسیقی غربی ممنوع بود به صورت زیرزمینی آهنگ های 
روز غربی را تکثیر و در اختیار جوانان قرار می داد که نهایتا دستگیر شد و 

کلیه آرشیو وی از بین رفت و ناگزیر از ایران به آلمان مهاجرت کرد.

گروه بُمرانی
بُمرانی نام گروه موسیقی ایرانی است که در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را از 
فضای مجازی و کافه ها و سپس آهنگ سازی و اجرای زنده در تئاتر شروع 
قابل توجه  نکات  از  است.  ایران  داخل  فعال  گروه های  از  هم اکنون  و  کرد 
نمود.  اشاره  متعدد  تئاترهای  با  گروه  این  همکاری  به  می توان  گروه  این 
بمرانی برای حدود دو سال به صورت مداوم به آهنگ سازی و اجرای تئاتر و 
اجراهایی موسوم به پژوهشی در آموزشگاه های تهران مشغول بود و در سال 
۱۳۹۲ از سوی اداره نمایش به عنوان پرکارترین آهنگ ساز تئاتر معرفی شد. 
بمرانی از ابتدا تا به امروز بیش از ۱۰۰ اجرا در تهران، شیراز، رشت و اصفهان 
به »احتماال  این گروه می توان  آثار بیشتر شنیده شده  از  برگزار کرده است. 

قهرمانی در کار نیست« و »قطعه خارجی« اشاره نمود.

حامد بهداد
حامد بهداد پیش تر به عنوان یک بازیگر صاحب سبک و جسور در دنیای 
دنیای  در  وی  که  بداند  کسی  کمتر  شاید  اما  شناخته  شده است  سینما 
وی  سینمایی  نقش های  از  بعضی  در  گاها  که  دارد  فعالیت  هم  موسیقی 
نیز نشانه های آن دیده  می شود »مثال کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد« 
اثری از بهمن قبادی. حامد بهداد نخستین تک آهنگ خود را در سال ۷۹ 
برای  تلویزیون منتشر کرد، تک آهنگی که  با ورودش به سینما و  هم زمان 
فیلم سینمایی »آخر بازی« به کارگردانی همایون اسعدیان ساخته شده بود. 
او برای این که نشان بدهد در این حوزه جدی است اولین آلبومش را با نام 
»هزار هیچ« منتشر کرد. این آلبوم حال و هوایی در سبک راک و بلوز دارد 
و از اشعار حافظ در قطعات این آلبوم استفاده شده است. همچنین قطعات 
این اثر نیز توسط مسعود فیاض زاده تنظیم شده است. او پیش از این سابقه 
در  را  و »َسمَبل«  »بادیات«  آلبوم موسیقی همچون  تهیه کنندگی چندین 
کارنامه هنری خود دارد. بهداد پیش تر به عنوان خواننده در برخی آثار گروه 

دارکوب حضور داشت.

گروه داماهی
با هدف  در سال ۱۳۹۲  است که  ایرانی  داماهی یک گروه موسیقی  گروه 
تجربه ای نو در تلفیق موسیقی های معاصر با موسیقی جنوب ایران شروع به 
فعالیت کرد. موسیقی »داماهی« بدون اصرار به گونه یا سبکی خاص، حاصل 
هم نشینی و هم نوازی چند موزیسین ایرانی با گرایش ها و سالیق متنوع با 
اما طبق صحبت های سرپرست گروه،  است.  متفاوت  اقلیمی  خاستگاه های 
موسیقی آنها را می توان در دسته موسیقی ملل قرار داد که ریشه هایی از 
جاز و رگه و راک در آن دیده می شود ولی عمدتا پاپ به شمار می رود. اولین 
آلبوم گروه با نام »داماهی« در شهریور ۱۳۹۴ روانه بازار شد. آلبوم داماهی 

از ۱۴ قطعه »دخترک«، »یار عزیز«، »بمان«، »صندلی«، »محله  متشکل 
خاموشان«، »سوگند«، »لنج بیوه«، »شب های روز«، »گوش واره«، »تَرنگ«، 
آلبوم  بهار« است. دومین  »مردن مردانه«، »صدا«، »گل بوته« و »سامبای 
گروه با نام »در من برو شکار« در خرداد ۱۳۹۸ منتشر شد. این آلبوم شامل 
اسیدی«، »نیاز«،  »بارون  ۱۳ قطعه می باشد. »سوپراستار من«، »دیوانه«، 
لغزنده  »جاده  می خوری«،  »به درد  چراغی«،  »هو  »بی امان«،  »بارکو«، 
است«، »چپلنگ«، »درد بی دردی«، »در من برو شکار« و »هومبا« قطعات 

این آلبوم هستند.

گروه موسیقی سیریا
گروه موسیقی سیریا یک گروه موسیقی بوشهری است. این گروه در دوران 
ماهینی،  امیرحسین  الریان،  محمد  شده است.  تشکیل  اعضایش  مدرسه، 
معین پاکباز، بهروز شریفیان، مهدی ناصری، فرشاد برنجی و مهدی منفرد 
اعضای گروه سیریا هستند. معین پاکباز در این گروه طبل می نوازد، امیر 
حسین ماهینی گیتار بیس و محمدالریان خواننده و آهنگ ساز است. فرشاد 
برنجی نوازنده پیانو، مهدی ناصر نوازنده گیتار و بهروز شریفیان نوازندگی 
کوبه ای را به عهده دارد. مهدی منفرد نوازندگی سازهای محلی را به عهده 
دارد. هدف این گروه ارائه شکلی نوین از موسیقی محلی با رویکرد تلفیقی و 
نگاه ویژه به موسیقی بوشهر است. این گروه فعالیت رسمی خود را از مرداد 
۱۳۹۶ با انتشار قطعه »هوار« آغاز کرد. آلبوم »میز دو نفره« نخستین اثر این 
گروه است که بسیار مورد استقبال مردم قرارگرفت. تک آهنگ های »بمونی« 
و »شعر یادم رفت« از مشهورترین آثار این گروه است. گروه سیریا جایزه 
المللی )Global Music Awards( را در سال ۱۳۹۹ برای آلبوم  بین 

»میزدوتایی« دریافت کرد.

گروه دال
گروه دال که نامش را از اول واژه دوستی گرفته، در اسفند ۱۳۹۲ با انتشار 
دال در سال ۱۳۹۳ چند  را می رقصیدی« شکل گرفت.  تک آهنگ »آوازم 
جایش  آنها  واسطه  به  که  کرد  منتشر  مجازی  فضای  در  دیگر  تک آهنگ 
امروز پیدا کرد؛ و در همان سال  تلفیقی  را در بین مخاطب های موسیقی 
از »کمال  نام  با همین  فیلمی  تیتراژ  برای  را  قطعه »طعم شیرین خیال« 
بهار  در  اردیبهشت«  »گذر  نام  با  دال  گروه  آلبوم  اولین  ساخت.  تبریزی« 
۹۵ منتشر و جزو پرفروش ترین آلبوم های سال شد. این موسیقی در سی 
و دومین جشنواره موسیقی فجر، برنده لوح تقدیر بهترین موسیقی تلفیقی 
گروه  شد.  آهنگ سازی  بخش  در  »باربد«  جایزه  کاندید  همچنین  و  سال 
دال همچنین برنده جایزه بهترین آلبوم تلفیقی سال با انتخاب مردمی از 

پنجمین جشن ساالنه موسیقی ما شد.

گروه بُمرانی
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Roger Wat�( االن حدود ۳۵ سال هست که از جدا شدن راجر واترز

ترانه سرا،  آهنگ ساز،  واترز  راجر  می گذرد.  پینک فلوید  گروه  از   )ers
بیسیس و یکی از خواننده های گروه پینک  فلوید بود که شهرتش را برای 
عضویت در این گروه دارد. اما شاید بزرگ ترین تفاوتش با دیگر اعضای 
پینک فلوید این باشد که عادت دارد که خیلی صریح و بی پرده و بدون 
مسایل  تا  گرفته  پینک فلوید  با  اختالفاتش  از  هرچیزی،  درباره  تعارف 
سیاسی، نظر خودش را رسانه ای کند. تا حدی که دیگران فکر می کنند 
راجر واترز به  جای موزیسین کارشناس مسائل سیاسی است. آنقدر این 
این چند سال،  در  بوده، که  پررنگ  واترز، همیشه  اظهارنظرهای  مدل 
هربار اسمش را در خبرها شنیدیم، در اکثر مواقع هیچ ربطی به موسیقی 
به یک کسی،  نداشته است و می خواسته  انفرادی خودش  و فعالیت های 

سر یک موضوعی گیر بدهد.

ببینیم  تا  کنیم  نگاه  رو  اخیر  دو سال  فقط  این مطلب می خواهیم  در 
چیزی  واترز  راجر  که  مسایلی  یا  و  مشهوری  اشخاص  مدت   این  در 

درباره شان گفته چه کسانی و یا چه چیزهایی بوده اند.

آهنگ های  از  یکی  استفاده  حق  واترز  راجر   -۸
خود را به فیس بوک نفروخت

در ماه جون سال ۲۰۲۱ راجر واترز گفت که فیس بوک پیشنهاد پول 
 Another( آهنگ  دوم  بخش  از  استفاده  حق  که  داده است  زیادی 
را  اینستاگرام  تبلیغاتی  ویدیوی  ساخت  برای   )brick in the wall
از این پیشنهادها بسیار به موزیسین ها داده می شود و  به آنها بفروشد. 
موضوع بسیار ساده ای است. آرتیست یا جواب مثبت می دهد و قرارداد 
اما اصوال  باشد، قضیه منتفی می شود.  اگر جوابش منفی  یا  می بندد و 
برای واترز چیزی نیست که تمام بشود. واترز در یکی از کنفرانس هایش 
در سال ۲۰۱۹، این موضوع را به همه گفت. کنفرانسی که برای حمایت 
برگزار کرده بودند.   )Julian Paul Assange( آسانژ  پاول  از جولین 
آسانژ مدیر )ویکی لیکس( که کارش افشاگری مسائل پشت پرده سیاسی 
بود را در سال ۲۰۱۹ دستگیر کردند. واترز در این برنامه از پوشه همراه 
خود یک کاغذ درآورد و جلوی دوربین گرفت و گفت: »این را در داخل 
پوشه ام گذاشته ام که امروز آمدم اینجا به شما نشان دهم. این را امروز 
از ایمیلم دریافت کردم. فیسبوک خواسته که پول زیادی به من دهد که 
 )Another brick in the wall( حق استفاده از بخش دوم آهنگ
را به آنها بفروشم تا اینستاگرام را توسط آن تبلیغ کنند. من هم به آنها 
زیرخنده  یک مرتبه  حضار  همه  ندارد!  امکان  و  گم شوید!  بروید  گفتم 
کرد  فیس بوک  صاحب  مارک زاکربرگ  کوبیدن  به  شروع  واترز  و  زدند 

بزرگ تر شوند و  اینکه االن هستند  از  ادامه گفت: »اینها می خواهند  و در 
تاثیرشان را روی افکار عمومی تقویت کنند و بعد از آن همه چیز را دست 
خودشان بگیرند و هرچیزی را که دلشان خواست، از جمله خبرهای مربوط 

به بازداشت جولین پاول آسانژ را سانسور کنند.«

۷-  جمع شدن پینک فلوید بعد از کرونا تبدیل به یک 
فاجعه می شود

چند دهه است که واترز از پینک فلوید بیرون آمده است و بعد از این همه 
همچنان  ولی  رسیده باشد.  تعادلی  یک  به  رابطه شان  باید  طبیعتا  مدت 
پینک فلوید زیرپوستی به واترز طعنه می زند و واترز هم بدون تعارف و ُرک، 
به آنها عکس العمل نشان می دهد. اما در سال ۲۰۲۰ با وجود همه مسائلی 
که بین واترز و پینک فلوید بود، جدا از بحث و دعواها، باقی اعضای گروه 
)ریچارد رایک که از دنیا رفته( پس یعنی راجر واترز و دیویدگیلمور و نیک 
یک سری  درباره  و  بنشینند  و  کنند  صلح  فعال  که  گذاشتند  قرار  میسون 
و یک سری مسائل  پینک فلوید هست صحبت کنند  به  مربوط  مسائلی که 
را حل کنند که به  نفع همه آنها باشد. نه تنها به نتیجه نرسیدند بلکه شکر 
مصاحبه  در  واترز  راجر  جمع شدن،  دورهم  این  از  بعد  آب ترشد.  آنها  بین 
با رولینگ استون گفت: »من کلی صحبت داشتم و فکر می کردم که چه 
 خبری است؟! چند برنامه هم چیده بودم که آنها را مطرح کنم. اما اصال کار 
به آنجاها نکشید. واترز گفت: »وقتی پیش آنها رفتم متوجه شدم که قضیه 
آنکه  بدون  فقط  می خواستند  آنها  است.  حرف ها  این  از  مسخره تر  خیلی 
 )Animals( جنگ جهانی سوم راه بیندازیم یک نسخه ری مسترد از آلبوم
را منتشر کنیم. اتفاقا من می خواستم خیلی دموکراتیک این جلسه را برگزار 
آنها  بیاییم رای گیری کنیم ولی  کنم. پیشنهاد دادم که سه  نفر هستیم و 
گفتند نه! ما می خواهیم آهنگ را منتشر کنیم و رای نمی گیریم. آیا واقعا 
مسخره نیست؟ اگر واقعا خدایی وجود داشته باشد فقط او می داند دلیل این 
که  پرسیدند  واترز  از  مصاحبه  همین  در  آن  از  بعد  کارهایشان چیست؟« 
نتیجه جلسه ای که با پینک فلوید گذاشتید چه شد؟ آیا بعد از اتمام کرونا 

Roger Waters
Pink Floyd's rock star
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برای مردم یک تور مشترک پینک فلوید می گذارید یا نه؟ واترز هم در جواب 
گفت: »اگر همچین اتفاقی بیفتد قطعا یک فاجعه است! اگر شما طرفدار آن 
 روزهای پینک فلوید هستید تصور می کنید که اتفاق خیلی خوبی می شود. 

اما این طور نیست! من آزادی ام را نمی دهم تا در دام آنها باشم«.

مورد  در  دروغگویی  به  متهم  را  دیویدگیلمور   -۶
نقشش در پینک فلوید کرد

تصمیم گیری  برای  جمع  شدند  هم  دور  آنها  که  گفتیم  باالتر  قسمت  در 
را  کار  این  که  گرفتند  تصمیم  و  انیمالز  آهنگ  ری مسترد  نسخه  انتشار 
خبری  رسید  که  آن  زمان  اما  کردند.  منتشر  هم  را  خبرش  و  بکنند  هم 
انتشار نسخه  واترز در وب سایت خودش اعالم کرد  اینکه  تا  آلبوم نشد.  از 
ری مسترد آلبوم انیمالز، که نسخه اصلی آن در سال ۱۹۷۷ منتشر شده بود 
به خاطر دیویدگیلمور عقب افتاده است. برای اینکه گیلمور در الینرنوت آلبوم 
و  برده است  را می نویسند( دست  آلبوم  )آنجایی که مشخصات و توضیحات 
در آهنگ سازی و طراحی جلد و کانِسپت آلبوم، نقش خودش را پر رنگ تر 
اکتفا نمی کند  به گیلمور  بعد فقط  واترز را کمرنگ تر کرده است و  و نقش 
و انگشتش را سمت پالی سمسون )همسر گیلمور( هم می گیرد. واترز ادعا 
می کند که گیلمور و همسرش نقشه کشیدند که انگار من در پینک فلوید 
که  می گوید  واترز  داده است.  انجام  گیلمور  را  کارها  همه  و  نکرده ام  کاری 
دیوید گیتاریست و خواننده خوبی است و این مسئله را قبول دارم. اما در این 
مدت، کلی دروغ شاخ دار در مورد اینکه، در گذشته، چه کسی در پینک فلوید، 

چه کاری می کرده به دیگران گفته است.

۵- جو بایدن به ترامپ می بازد!
راجر واترز اصالتا انگلیسی است. اما اصوال اظهارنظراتش در رابطه با مسائل 
سیاسی به آمریکا برمی گردد. بارها سر هر چیزی که فکر آن را بکنید واترز، 
ترامپ را زیر سوال برده است که االن به همه آنها کار نداریم. فقط این که 
خیلی واضح و علنی همه دنیا می دانند که راجر واترز از ترامپ متنفر است. 
ترامپ، همه تصور  و  بایدن  رقابت  ارتباط  آمریکا و در  انتخابات  در جریان 
می کردند که قاعدتا راجر واترز باید طرفدار بایدن باشد. اما یک مرتبه واترز به 
بایدن نیز، شروع به گیردادن کرد. واترز در یکی از مصاحبه هایش بیان کرد: 
»وقتی من متوجه  شدم که دموکرات ها، برنی سندرز را نیز دور زده اند و به 
جایش جو بایدن رو علم کردند همین طور متعجب مانده بودم! او اضافه کرد، 
جو بایدن یک آدمی است که اصال از او خوشم نمی آید و ُعرضه رقابت با 
ترامپ را ندارد. من مانده ام که چطور بین دو آدم شرور و فاسد کدام را باید  
انتخاب کرد!؟ بایدن زورش به ترامپ نمی رسد. اما برفرض محال اگر بایدن 
در این رقابت برنده شود بعید می دانم که با آمدنش آمریکا، از این وضعیت 
که همه چیز دست یک عده خاص هست، و پول و کاپیتالیسم حرف اول را 
یک  از  یک مرتبه  که  بود  این صحبت هایش  بین  در  شود.  می زند، خالص 
یک  شد.  خبر  شبکه  سیاسی  مسائل  کارشناس  یک  به  تبدیل  راک استار 
کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی )راشا تودی( گفت: 
»جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، غیرقابل اعتماد است. اگر ترامپ 
دوباره انتخاب می شد به مراتب وضعیت، برای همگان در جهان بدتر می شد. 
این موضوع سبب نمی شود که تصور کنیم بایدن فرد خوبی است. او یکی از 

حامیان جنگ طلبی است«.

۴- راجر واترز می گوید که دیویدگیلمور دسترسی به 
وب سایت پینک فلوید را برایش ممنوع کرده است!

راجر واترز مانند دیگران در طول مدت کرونا در منزل مانده بود. تعدادی از 
هنرمندان در منزلشان برای طرفداران خود اجرای آنالین برگزار کردند. راجر 
واترز هم همین کار را انجام داد. یعنی با چند هنرمند دیگر، چند اجرای زنده 
آنالین گذاشتند. یکی از آهنگ هایی که نواختند آهنگ »مادر« بود. اما این 
اجرای واترز که خیلی هم از آن استقبال شد، نه در وب سایت پینک فلوید 
و نه در سوشیال مدیاهای مربوط به گروه، چیزی از آن پیدا نشد. در رابطه 
با این موضوع، از واترز خیلی سوال شد که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ 
واترز در پاسخ به این گونه سوال ها یک ویدیویی از خودش منتشر کرد. در 
از من سوال می شود که برای اجرای آنالین  این ویدیو واترز گفت: »مدام 
آهنگ »مادر« چرا هیچ ویدیویی در وب سایت پینک فلوید نیست؟« در پاسخ 
با من در آن  رابطه  »انگار متوجه نشدید هیچ چیز در  این سوال گفت:  به 
از  وب سایت وجود ندارد و اطالع داد که دیویدگیلمور به طور کامل من را 
آن وب سایت حذف کرده است. روی صحبت من با شما ۳۰ میلیون نفری 
هست که وب سایت پینک فلوید را ساب اسکرایپ کرده اید، و این کار را برای 
ما پنج نفر که در طول این سال ها این کارها را ساختیم انجام داده اید )نیک 
میسن، راجر واترز، باب کلوز، ریچارد رایت، سید برت، دیوید گیلمور(. در 
ادامه گفت: که پس به نظرم درست این است که همه ما باید به طور مساوی 
پروژه های  بتوانیم  تا  داشته باشیم  دسترسی  شماها  و  وب سایت  به  برابر  و 
اینکه  برای  بگذاریم. گیلمور تصور می کند  اشتراک  به  آنجا   رادر  خودمان 
پینک فلوید  صاحب  که  هست  او  شده ام،  جدا  آنها  از   ۱۹۸۵ سال  در  من 
به  ربطی  االن من  و  است  پینک فلوید  تنهایی  اصال خودش  اینکه  یا  است 
پینک فلوید ندارم و باید ساکت باشم«. واترز در ادامه یک راه حل هم ارائه 
می دهد. البته اسمش را راه حل نمی توانیم بگذاریم. درواقع به گیلمور طعنه 
می زند. او گفت: »اگر می خواهید مرا حذف کنید خب این کار را بکنید! فقط 
اسم گروه را عوض کنید و اسم آن را اسپاینال تب بگذارید. به نظرم آن وقت 



همه چیز درست می شود. )اسپاینال تب اسم یک گروه خیالی است که مایکل 
مک کین، کمدین آمریکایی در برنامه های تلویزیونی خود با آن مسخره بازی 

در می آورد(. 

ما  که  چیزی  هر  که  است  ویرانگر  یک  ترامپ   -۳
دوست داریم را نابود می کند

آمریکا  در  واترز  راجر   )This is not a drill( تور  بود  قرار  سال ۲۰۲۰ 
گیردادن  برنامه  او  تور  این  در  شد.  کنسل  کرونا  علت  به  که  شود،  شروع 
داشت. تصمیم داشت انتخابات آمریکا و سیاست های آن را به همراه ترامپ 
اما درعوض  اما کرونا شد، و نشد که بشود.  یک شست وشوی کامل بدهد. 
در یک مصاحبه ای که با رولینگ استون داشت گفت: »ترامپ در زندگیش 
دست به هر کاری که زده منجر به شکست شده است. به جز اینکه توانست، 
دوست  ما  که  چیزی  هر  نابودکردن  و  دنیا  ظالم  و  قاتل  بزرگ ترین  به 
اینجا داریم  اینکه قدرتش را دارد. ما  داریم تبدیل شود. آن  هم فقط برای 
نیست، جهنم  احمق ها  بهشت  آمریکا  زندگی می کنیم.  احمق ها  در جهنم 
احمق ها است. اینجا نبرد بین پروپاگاندا و عشق است. پروپاگاندا هم برنده 
می شود. غم انگیز اینجاست که چرخ های پروپاگاندا را یک سری آدم مریض 

می چرخانند که یکی از آنها همین ترامپ است«.

2- ترانه یکی از اجراهایش را برضد ترامپ عوض کرد
خودش  شخصی  منزل  در  واترز  راجر  کرونا  جریان  سر  که  گفتیم  پیشتر 
چند کار را ضبط کرد و آنها را منتشر کرد. یکی از اجراهای او کاورکردن 
معروف  موزیسین  از   )The Right to live in peace( معروف  آهنگ 
اهل شیلی، »ویکتور هارا« بود. »هارا« یکی از موزیسین هایی بود که برای 
کارهای اعتراضیش شهرت داشت. این آهنگ را در سال ۱۹۷۱ اجرا کرده بود 
و در سال ۱۹۷۳ که )پینوشه( در شیلی قدرت گرفت، »هارا« را دستگیر 
او را اعدام کردند. واترز هم  از آن  کردند و تحت شکنجه قرار دادند و بعد 
آمد و این آهنگ را اجرا نمود. اما بعضی جاهای آن را در ریمیکس تغییر 
رافا،  ریو،  ُکویتو،  سانتیاگو،  مردم  برای  را  آهنگ  »این  گفت:  ابتدا  در  داد. 
الپاز، بغداد، نیویورک و بوداپست و هر جای دیگر دنیا که این آدم )ترامپ( 
را  آن  بعضی جاهای  آن،  ریمیکس  در  و  زده است می خواند.  لطمه  آنها  به 
را  قابلمه ها  نیویورک صدای  بود، می خواند: »از سلول مدرن  تغییرداده  که 
می شنوم«، )منظور از مدل اعتراضات مردم شیلی است که به نشانه اعتراض 
در خیابان ها پشت قابلمه ها و ماهی تابه ها می کوبند(. راجر می گوید که من 
بوی پینرا )ریس جمهور شیلی( را احساس می کنم و اینکه همه موش های 
بولسونارو  به  حواستان  که  می کند  اضافه  وی  می دهند.  را  یک بو  کثیف 
)ریس جمهور برزیل(، مادورو )ریس جمهور ونزوال(، مودی ) نخست وزیر هند( 

و همین دونالد ترامپ باشد.

۱- اسرائیل را متهم به کشتن جورج فلوید کرد
اینکه راجر واترز با اسرائیل خیلی دشمن است را، همه می دانند. آنقدر که 
در این چند سال موضع خودش را در رابطه با جنگ فلسطین و اسرائیل، 
واضح مشخص کرده است که اگر در صحبت هایش به اسرائیل گیر دهد کسی 
انستیتیوی تحقیقاتی  با  واترز در سال ۲۰۲۰  راجر  تعجب نمی کند. وقتی 
ادلسون  شلدون   که  می گوید  آنجا  در  می کرد  مصاحبه  خاورمیانه،  رسانه 
)میلیاردر یهودی- آمریکایی( فاشیست و متعصب و نژادپرست است و دونالد 

آن  از  بعد  و  می باشد  او  دستان  در  خیمه شب بازی  عروسک  مانند  ترامپ 
می گوید که صهیونیست یک لکه کثیف است که باید  آن را از بین ببریم. 
این است که می گوید  این مصاحبه می زند  اما حرف جالب دیگری که در 
اسرائیل  به طور غیرمستقیم باعث کشته شدن جورج فلوید شده است )جورج 
فلوید همان سیاه پوستی است که پلیس موقع بازداشت آن، پایش را روی 
گردن او گذاشت و آنقدر در آن حال نگه داشت که کشته شد(. واترز گفت: 
این مدل که پا را روی گردن بگذارند، برای ارتش اسرائیل است. آنها این 
را به پلیس های آمریکایی یاد داده اند و این یک تکنیک اسرائیلی است که 
به پلیس آمریکا آموزش داده شده است. متخصص های اسرائیلی به آمریکا 
آمریکایی ها  بکشند.  را  سیاه پوستان  چطور  که  دهند  آموزش  تا  آمده اند 
فلسطینی ها  روش  با همین  اسرائیلی ها  که چقدر خوب  متوجه شدند  هم 
اسرائیلی ها  از  همین  برای  می کنند.  اشغال  را  سرزمینشان  و  می کشند  را 
اضافه  آن  از  بعد  دهند.  آموزش  هم،  آنها  به  و  بیاید  که  کردند  درخواست 
می کند که اسرائیلی ها به این حرکتشان هم افتخار می کنند و ادعا می کنند 
که چقدر ما در این کار مهارت داریم و شما هم می توانید از ما یاد بگیرید. 
به  کاری  و  باشد  هنرش  به  حواسش  باید  هنرمند  که  می گویند  خیلی ها 
می خواهد  هنرمند  اگر  می گویند  دیگر  عده ای  و  نداشته باشد  دیگر  مسائل 
در مسائل دیگر ورود کند، حرف هایش را در کارهایش بگوید و نه درجاهای 
دیگر و عده ای دیگر هم  این حق را به هنرمند می دهند که مثل هرکس 
اگر  کند.  اظهارنظر  می تواند  می خواهد  دلش  که  هر چیزی  درباره  دیگری 
او  حق طبیعی  )که  گفته است  گروهش  با  رابطه  در  واترز  که  حرف هایی 
محسوب می شود و می تواند هرجایی که بخواهد و هر طور که بخواهد در 
رابطه با آن صحبت کند( را کنار بگذاریم اما نظردادن او در رابطه با مسائل 
سیاسی همیشه بحث  برانگیز بوده است و مخالف و موافق هم زیاد داشته است. 
اصل ایرادی که بر او وارد  است این هست که راجر واترزی که االن تریبون 
دارد و با او مصاحبه می کنند و نظرات سیاسی می دهد، برخالف آنچه که 
شبکه های خبری ما تصور می کنند کارشناس مسائل سیاسی نیست. او یک 
موزیسین هست و به خاطر همین موزیسین بودنش است که با او مصاحبه 
می کنند. خیلی از اوقات هم صحبت های راجر درست است )راجر کمی در 
صحبت کردن بداخالق است که این هم به خودش مربوط می شود( اما اینکه 
این کارش درست است یا خیر، اختالف نظرات بسیاری را به همراه دارد. 
شما هم با خودتان فکرکنید که نه تنها راجر واترز، بلکه یک هنرمند کال در 
رابطه با مسائل سیاسی چیزی که قاعدتا تخصص آن نیست می تواند اظهار 

کانال یوتیوب پادکست آلبومنظر کند یا نه؟
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15تکنیک عکاسی مستند سازی
از زندگی شخصی در محیط خانه

مستندسازی از زندگی شخصی در محیط خانه و خانواده و ثبت لحظات، 
سرشار از احساسات خانوادگی، همان چیزی است که بسیاری از ما را، 
معموال  اما  بخریم.  و خوب  کیفیت  با  دوربین  یک  که  راضی کرده است 
بیشتر افرادی که برای این منظور دوربین می خرند تازه متوجه می شوند 

که ثبت این لحظات چقدر چالش برانگیز و سخت است.

۱- بین دو نوع از لحظات تفاوت قایل شوید 
نظر  در  مختلف  لحظات  برای  حالت  دو  عکاسی  در  کلی  طور  به 
گرفته می شود: عکاسی فیگوراتیو و عکاسی کاندید. در عکاسی فیگوراتیو 
شما همه چیز را اعم از جزئیات تصویر، چینش و نورپردازی در اختیار 
خود خواهید داشت و این دقیقا خودتان هستید که تعیین می کنید هر 
داشته باشد. در  تعامل  عناصر  بقیه   با  و  قرار گرفته  به چه صورت  چیز 
از  این سبک شما، سوژه را در موقعیت و پوزیشنی خاص قرار داده و 
او عکاسی می کنید. اما وقتی نوبت به مستندسازی از زندگی شخصی 
در خانه می رسد، بیشتِر ما، عکاسی کاندید را ترجیح می دهیم. عکاسی 
به حساب می آید که در آن هیچ چیز  واقع یک سبک ویژه  کاندید در 
چیدمان نشده و در عوض همه چیز در حالت واقعی یا به اصطالح رئال 
درستی  زمان بندی  شما  که  است  مهم  بسیار  سبک،  این  در  قراردارد. 
اتفاقات را حدس بزنید و دوربین  بتوانید  باید  داشته باشید و همچنین 
خود را به فراخور آن آماده نگه دارید. دقت داشته باشید که رفتن شما به 
میان یک صحنه، می تواند تصویرتان را از عالی به افتضاح تبدیل کند. اما 
عکاسی کاندید مشکالت خاصی نیز دارد، خیلی اوقات شما یک اتفاق 
را مشاهده می کنید و تا بخواهید دوربینتان را روشن کرده و آماده  ثبت 

عکس شوید همه چیز دیر شده و آن موقعیت هم از دست رفته است!

2- دریابید که چگونه باید به آینده نگاه کنید
هنگامی که مهارت فنی دیدن آینده را تجربه می کنید، می توانید لحظات 
بهتری را ثبت نمایید. نگران نباشید، آن طورکه فکر می کنید غیرممکن 
نیست. نکته  مهم درباره  نگاه به آینده، کشف الگوها است وقتی می بینید 
اطمینان پیش بینی کنید که  با  تکرار است، می توانید  الگویی در حال 
در آینده چطور خواهدشد. به عنوان یک مستندساز از زندگی شخصی 
در محیط خانه باید به دنبال الگوهای متناسب با آن بگردید، و به این 
ترتیب آماده خواهید بود که یک صحنه را در زمانی درست ثبت کنید.

۳- دوربین را آماده نگه داشته و به دنبال لحظاتی 
خاص باشید

احتماال خودتان هم می دانید که وقتی همه جا به  طرز عجیب و غریبی 
اتفاقات جالبی رخ دهد. بنابراین درست در  ساکت می شود، قرار است 
همان لحظه دوربینتان را روشن کرده و به سمت فرزندتان حرکت کنید. 

اگر دوربینتان آماده نباشد و بخواهید تازه بعد از دیدن صحنه به فکر آن 
بیفتید، ممکن است به  طور کامل یک صحنه را از دست بدهید. پس وقتی 
خانه ساکت است، شما هم دوربینتان را روشن کرده و به دنبال ثبت لحظات 

خاص باشید.

۴- حرکت و احساسات را به عکس هایتان اضافه کنید
یکی از مهم ترین ویژگی ها برای ثبت بهترین تصاویِر مستندسازی، از زندگی 
است.  تصویر  در  مختلف  احساسات  به کارگرفتن  خانه،  محیط  در  شخصی 
حرکت و احساسات می توانند ذهن بیننده را به کار بگیرند و لحظه را بسیار 
واقعی تر و ملموس تر برایشان تداعی کنند. باز هم، اگر همه چیز اشتباه پیش 

برود، عنصر حرکت یا احساسات می تواند عکس شما را قوی تر کند.

مصنوعی  نور  منبع  یک  و  پنجره  نور  از  پرتره،  تصویِر  این  روشنایی  برای 
استفاده شده است. نور پنجره از کناره و نور مصنوعی از روبه رو به صورت او 

تابیده می شود.

ترکیب بندی
بهبود می بخشید، می توانید  ثبت لحظات  را در  همان طور که مهارت خود 
عکس های بهتری را نیز تهیه  کنید. با زاویه شروع کنید، این یکی از بهترین 
احساس  و  ظاهر  نحوه   کامل  به  طور  که  چرا  است،  ترکیب بندی  ابزارهای 

عکس شما را تغیر می دهد.

۵- زاویه  چشم حشرات!
این زاویه بسیار شگفت انگیز است. خیلی به پایین بروید، به  طور مستقیم به 
باال نگاه کنید و چیزهایی را ببینید که باالی سر شما قرار دارند. وقتی همه  
عکس های خود را از یک زاویه می گیرید، آنها به نظر کسل کننده می رسند. 
بنابراین یکی از هر ۱۰ عکس خود را با استفاده از زاویه  چشم حشرات ثبت 

کنید.



زاویه باال

زاویه پایین

احساس در عکس

۶- زاویه  پایین
حس  می تواند  عکس،  به  دراماتیک  حس  اضافه کردن  با  پایین،  زاویه  
زاویه می توانید در زمان هایی  این  از  ایجاد کند.  بیننده  را در  فوق العاده ای 
استفاده کنید که تحرک کودکتان زیاد است. برای مثال زمانی که روی تخت 

باال و پایین می پرد.

۷- زاویه  چشم  درچشم
را  و عکس های شما  با سوژه چشم در چشم شوید  باعث می شود  زاویه  این 
جذاب تر خواهد کرد. این زاویه به ویژه می تواند، احساسات عکس را تقویت 
کند، چرا که با نگاه کردن در چشم سوژه می توانید حقیقت ماجرا را بفهمید.

۸- زاویه  باال
زاویه  باال برای ثبت حس بامزه  بودن کودکان بسیار عالی است. تا حدودی 
می توان گفت زاویه  باال سوژه را کوچک تر نشان می دهد و به نوعی یک زاویه  

دوستانه و صمیمی است.

۹- زاویه  چشم پرنده!
بمانید،  پرنده است. همان  جایی  که هستید  زاویه  چشم  زاویه  دید،  آخرین 
بلند شوید و مستقیم به پایین نگاه کنید. الزم نیست برای این زاویه خیلی 
به باال حرکت کنید، فقط کافیست باالتر از سوژه قرارگرفته باشید که در این 
حالت فاصله کانونی لنز شما نیز، بسیار موثر خواهد بود؛ چرا که هرچه وایدتر 

باشد می توانید ارتفاع کمتری را برای مشاهده  کل سوژه بگیرید.

۱۰- از پس زمینه های به هم ریخته اجتناب کنید
یک پس زمینه  به هم ریخته به شدت عکس شما را تضعیف می کند. دو روش 
برای مقابله با یک پس زمینه  به هم ریخته در عکستان وجود دارد. اولین مورد 
این است که زاویه  خود را کمی تغییر دهید، تا از عوامل منحرف کننده دور 
شوید و دوم اینکه خانه  خود را کمی تمیز کنید. البته شاید یک پس زمینه  

کثیف بخشی از مستندسازی از زندگی شخصی در محیط خانه باشد!

۱۱- به دنبال فریم باشید
نشان   قاب  به روشی جالب درون  را  باشید که سوژه تان  مواردی  دنبال  به 
دهد. می توانید از چارچوب در یا پنجره و یا هرچیز دیگری برای این منظور 
استفاده کنید. حتی تکنیک های فریم در فریم نیز می توانند بسیار خالقانه و 

جذاب باشند.

۱2- از نورطبیعی پنجره استفاده کنید
می آیند.  حساب  به  خانه  محیط  در  نورطبیعی  منبع  مهم ترین  پنجره ها 
شما می توانید از آنها برای ثبت تصاویر پرتره، سیلوئت و سایر تکنیک های 
ثبت  حالت  این  در  را  تصاویر خوبی  اینکه  برای  کنید.  استفاده  نورپردازی 
کنید، نیاز است به دو نکته توجه داشته باشید: اول فاصله  سوژه با پنجره، 
که بستگی به این دارد که بخواهید شدت نور، روی سوژه چقدر باشد و دوم 

اینکه قوانین نورپردازی با نورطبیعی را به خوبی بشناسید.



استفاده از نور پنجره زاویه چشم پرنده

۱۳- به جهت نور توجه کنید
در نظر بگیرید که نور از چه جهتی به سوژه  شما می تابد و در همین مسیر 
روی چه عناصر دیگری تاثیر می گذارد و این تاثیر تا چه حد است. جلو و 
کنار پنجره برای ثبت تصاویر پرتره عالی است. نور پس زمینه در این حالت 

فضایی دراماتیک را در عکستان به وجود می آورد.

به همه  این عناصر به عنوان یک بسته  جامع فکر کنید. چند مورد از این 
عناصر، باعث بهبود عکس های شما خواهد شد. اما هرچه این عناصر بیشتر 
در کنار هم جمع شوند، عکس شما قوی تر خواهد شد. الزم نیست متخصص 
در زمینه نورپردازی، ثبت لحظه و ترکیب بندی باشید. شما فقط باید در هر 
یک از این عناصر، گام های کوچکی بردارید و قدرت اصلی، زمانی است که 
آن مراحل کوچک را با هم ترکیب کنید. یکی از بزرگ ترین مشکالتی که 
شما در مستندسازی از زندگی شخصی در محیط خانه با آن مواجه خواهید 
بود،  نور کم محیط است. نور کم باعث می شود عکس های شما تاریک یا 

تار به نظر برسند.

۱۴-پرده ها را کنار بزنید
اگر روز است، حتما پرده ها را کنار زده و سعی کنید از نورطبیعی خورشید 
زمان بندی  و  مشخص  چینِش  با  تصاویری  ثبت  قصد  اگر  کنید.  استفاده 
رفلکتورها  مثل  نور،  از جهت دهنده های  می توانید  دارید، حتی  را  اختیاری 

نیز استفاده  نمایید.

کم  نور  در  عکاسی  برای  را  دوربین  ۱۵-تنظیمات 
پیکربندی کنید

سعی کنید ایزوی دوربین خود را تا ۱۶۰۰، ۳۲۰۰ و یا ۶۴۰۰ افزایش دهید.

با  لنزهایی  دنبال  به  و  کنید  باز  تا جایی که می توانید  را  دیافراگم لنز خود 
دیافراگم f/18 یا بازتر باشید )با این کار نور بسیار بیشتری به سنسور دوربین 

شما خواهد رسید.(

بهترین گزینه برای این سبک عکاسی، یک لنز پرایم ۳۵ یا ۵۰ میلی متری 

با دیافراگم f/18 است که هم قیمت پایینی دارند و هم کیفیت آنها بسیار 
خوب است.

لنزهای زوم )همانند لنز کیت ها( معموال دیافراگم های کوچک تری دارند و 
اجازه  ورود نور زیادی را نمی دهند.

البته تنظیمات ایزو همیشه همین قدر آسان نیست، باید ابتدا بررسی کنید 
دوربینتان تا چه  حد توانایی کنترل نویز در ایزوهای باال را دارد. بعضی از 
دوربین های پایین رده از ایزوی ۱۶۰۰ به باال نویز می گیرند و به همین دلیل 
نمی توان خیلی ایزو را در آنها باال برد، اما در نقطه  مقابل دوربین هایی نیز 

هستند که به سادگی تا ایزوهای بسیار باال هم نویز نمی گیرند.

اختیار  در  را  بیشتری  نور  تا  می کند  دوربین شما کمک  به  تنظیمات  این 
همین  به  تا  کنید  استفاده  بیشتری  شاتر  سرعت  از  بتوانید  و  داشته باشد 

ترتیب میزان تاری در عکس شما کم شود.
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مجسمه سازی را شاید بتوان ماندگارترین، بحث برانگیزترین و عالی ترین 
نوع از هنرهای زیبا )Fine arts( دانست. مجسمه سازی، هنر شکل دادن 
به اشیا در سه بعد است. بی شک این هنر نقش به سزایی در رشد و تکامل 
خود  هنر،  این  سبک  پیشرفت  و  تاریخچه  داشته است.  غرب  فرهنگ 

تاریخ هنر غرب را تشکیل می دهد.

یونان  جوامع  شکوفایی  دوران  از  فرهنگی  دستاوردی  مجسمه سازی، 
ایتالیا  رنسانس  دوران  در  هنر  توسعه   در  مهمی  نقش  و  بوده  روم  و 
داشته است. مجسمه سازی و معماری در کنار یکدیگر، شالوده  اصلی هنر 
دینی برای چندین قرن بودند که نیروی محرک تمدن اروپا )۱۸۰۰-
پیدایش  و  تحول  وجود  با  نیز  امروزه  حتی  می رفت.  شمار  به    )۴۰۰
سبک های مختلف مجسمه، هنوز روشی پیشرو برای بیان و بزرگداشت 

چهره ها و وقایع تاریخی محسوب می گردد.

پا  مجسمه سازی  به  دنیای  بزرگی  هنرمندان  تاریخ،  طول  در 
مایرون  فیدیاس،  همچون  کالسیک  مجسمه سازان  گذاشته اند. 
لئوشاریز  و  پرکسیتلیز  لوسیپوس،  پولیکلیتوس اسکوپاس،  اِلوترایی، 
متعلق  پیکره تراش  و  هنرمند  دوناتلو  باستان،  یونان  مجسمه سازان  از 
رنسانس  به  دوره   متعلق  میکل آنژ   ،)۱۳۸۶-۱۴۶۶( رنسانس  اوایل  به 
منریسم )۱۵۲۹  و  رنسانس  اواخر  در  واال )۱۶۵۴-۱۴۷۵(، جامبولونیا 
-۱۶۰۸(، برنینی بزرگ در دوره  باروک )۱۶۸۰-۱۵۹۸(، آگوست رودن 
 ،)۱۸۸۱-۱۹۷۳( پیکاسو   ،)۱۸۹۸-۱۹۸۶( هنری مور   ،)۱۸۴۰-۱۹۱۷(
متولد ۱۹۶۵  هرست  دیمین  و   )۱۸۷۶-۱۹۵۷( برانکوشی  کنستانتین 

را نام  برد.

مجسمه سازی، هنری درحال گسترش
تعریف و معنای مجسمه سازی در قرن بیستم بسیار گسترش یافته است. 
مجسمه سازان  جدید،  فناوری های  و  مجسمه سازی  ابزارهای  توسعه   با 
گسترده ای  و  متنوع  طرح های  و  ابزارها  مواد،  چنان  از  امروزه  معاصر، 

به  محدود  را  مجسمه سازی  اصطالح  نمی توان  دیگر  که  می کنند  استفاده 
 خلق دسته  خاصی از اشیا و یا فعالیت های خالقانه دانست، بلکه بیشتر به 
از هنر همواره درحال گسترش می ماند که دایما در حال تکامل و   شکلی 

بازتعریف است.

مجسمه سازی سنتی
هنر مجسمه سازی سنتی تا پیش از قرن بیستم، چهار مشخصه  اصلی داشت. 
تنها فرم هنرِی سه بعدی بود و صرفا جنبه  بازنمایی و نمایشی داشت. آن را 
صرفا هنر فرم جامد می پنداشتند و عنصر فضای خالی همواره در کنار حجم 
و جرم دیده می شد. عالوه بر اینکه این فرم جامد هیچ گونه حرکتی نداشت. 
مدل سازی  و   )carving( کندن  تکنیک  دو  از  تنها  سنتی  مجسمه سازان 
)modeling( استفاده  می کردند. آنها یا به  صورت مستقیم مجسمه را با 
کنده کاری بر روی متریال انتخابی خود همچون چوب و سنگ می ساختند 
و یا مجسمه را از درون آن با استفاده از گل، گچ، موم و مواد مشابه خلق 
باستان  رم  و  یونان  از مجسمه های  عموما  می  کردند. مجسمه سازان سنتی 

الهام می گرفتند.

مجسمه سازی مدرن
سنتی،  مجسمه سازی  مفاهیم  به  محدود  دیگر  امروز  مجسمه سازی  هنر 
 )abstarct( انتزاع  با  آن  بازنمایی  جنبه   نیست.  آن  تکنیک های  و  ابزارها 
را  خود  حرکت  بدون  و  جامد  حالت  می تواند  همچنین  و  جایگزین شده 
دقت  با  خالی  فضای  عنصر  مدرن،  مجسمه سازی  هنر  در  بدهد.  دست  از 
بیشتری برای نمایش یک مفهوم به  کارگرفته شده و مجسمه می تواند تحرک 

و جنبش داشته باشد.

امروزه برای ساخت یک مجسمه عالوه  بر تکنیک های کندن و مدل سازی 
از این  رو  می توان از مونتاژ کردن، چسباندن و یا هولوگرام استفاده نمود. 
مجسمه سازی در دنیای مدرن امروز، فاقد چهار ویژگی عنوان شده در بخش 

پیشین می گردد.

هنر مجسمه سازی 



تغییر شکل مجسمه سازی در دنیای امروز
را  مجسمه سازی  برای  اساسی  فرم  دو  تنها  هنر  تاریخ  این،  از  پیش 
می شناخت: مجسمه و نقش برجسته، که خود نقش برجسته، بر اساس میزان 
برجستگی به سه نوع haut�relief ،bas relief )نقش برجسته با میزان 
عمق و برجستگی کمتر از واقعیت( و sunken�relief )حجاری( تقسیم 
می گردید. امروزه فرم های جدیدی همچون هولوگرام و تندیس های جنبا و 
یا مجسمه های متحرک )mobile sculpture( به  وجود آمده اند. بنابراین 

فرم های این هنر نیازمند بازتعریف است.

تعریف امروزی هنر مجسمه سازی
برای  مشترک  ویژگی  یک  تنها   ،۲۱ قرن  در  ابزار  و  مواد  بی نظیر  تنوع 
تعریف مجسمه سازی باقی گذاشته است و آن چیزی جز سه بعدی بودن آن 
نیست. بنابراین هنر مجسمه سازی را امروزه این گونه می توان تعریف نمود: 
مجسمه سازی تنها شاخه ای از هنرهای تجسمی است که به  شکل خاص با 

سه بعد و بیان یک مفهوم در سه بعد سروکار دارد.

تاریخچه  هنر مجسمه سازی
الی   ۴۰۰۰۰( تاریخ  ماقبل  دوران  به  مجسمه سازی  سه بعدی  هنر  پیشینه  
آثار شناخته شده متعلق  باز می گردد. نخستین  از میالد(  ۴۰۰۰ سال قبل 
به عصرحجر هستند. ونوس برخات رم )شاید قدیمی ترین پیکره  انسانی( و 
ونوس تن تن هر دو قدمتی بالغ بر ۲۳۰ هزار سال پیش  از میالد دارند. از آن 
 زمان تاکنون، مجسمه سازان در تمامی تمدن های باستانی و نیز در تمامی 

جنبش های هنری مهم، فعالیت داشته اند.

هنر  تکامل  در  که  طالیی  قرون  باستان،  مصر  مجسمه سازی  پس  از 
مجسه سازی نقش  اصلی را داشته اند، اروپای دوران کالسیک یا اروپای دوران 
قدیم )۵۰۰ تا ۲۷ سال سال پیش از میالد(، دوره  گوتیک )۱۱۵۰ الی ۱۳۰۰ 
میالدی(، رنسانس ایتالیا )۱۴۰۰ الی ۱۶۰۰ میالدی( و دوره  باروک )۱۶۰۰ 

الی ۱۷۰۰ میالدی( هستند.

تئوری مجسمه سازی
مجسمه سازی به  علت ماهیت سه بعدی آن و تنوع بیشتر مکان هایی که به 
 نسبت نقاشی می توان آن  را در معرض نمایش قرارداد، مفاهیم مهم و مباحث 

نظری  را شامل می شود که آشنایی با آنها در طراحی و ساخت مجسمه حایز 
اهمیت است در ادامه، توضیحات مختصری در این  باب آورده شده است.

عناصر طراحی در مجسمه سازی
دو عنصر اصلی در مجسمه سازی حجم و فضا هستند.

و شامل طول، عرض  است  عنصر حجم مهم ترین عنصر در مجسمه سازی 
از حرکت یک   نقاط در یک صفحه، یک  خط،  اتصال  از  ارتفاع می باشد.  و 
از حرکت یک  صفحه در فضا، یک  و  خط در فضای سه بعدی یک  صفحه 
 حجم به  وجود  می آید. در هنرهای تجسمی دوبعدی نظیر نقاشی، طراحی و 
یا عکاسی تنها می توان توهمی از حجم را با استفاده از اصول پرسپکتیو و 
سایه روشن ایجاد نمود. بنابراین عنصر حجم، توده  جامد مجسمه است که با 

سطوح بیرونی آن احاطه شده است.

شامل  را  حجم  پیرامون  هوای  درحقیقت  فضا  می باشد.  فضا  دوم،  عنصر 
می شود و از چند طریق حجم را تحت تاثیر قرار می دهد. نخست آن که عنصر 
می تواند  فضا  آن که  دوم  می کند.  مشخص  را  حجم  لبه های  و  مرزها  فضا، 
توسط بخشی از حجم محصور گردد و موجب ایجاد حفره ها و مناطق خالی 
در مجسمه گردد. سوم آن که فضا می تواند بخش های مجزای یک مجسمه 

در فضا را با یکدیگر پیوند دهد.

با این دو  آثار مجسمه  سازی جهان را می توان با توجه به  نوع برخوردشان 
عنصر، ارزیابی و تفکیک کرد. برای مثال برخی از مجسمه سازان بر روی عنصر 
حجم در مجسمه  خود تمرکز می کنند، درحالی که برخی دیگر می کوشند 
تا نشان دهند چگونه این حجم با فضایی که در آن قرارگرفته ارتباط برقرار 
می کند، نحوه  حرکت آن در فضا و یا محصورکردن فضا در آن چگونه  است.

یا  و  الکساندرکالدر  آثار  با  را  باستان  مصر  مجسمه سازی  نمونه  عنوان  به  
نائوم گابو مقایسه کنید.

عنصر مهم دیگر در مجسمه سازی سطح می باشد. سطح می تواند بسته به 
تحدب و تقعر )برجستگی و فرورفتگی(، صاف و یا کج بودن و همچنین از 

طریق رنگ آن، جلوه های بصری کامال متفاوتی ایجاد کند.

به  طور مثال، سطوح محدب، رضایت، خرسندی، فشاردرونی و پربودن را القا 
می کنند. این درحالی است که سطوح مقعر فشار بیرونی، ناپایداری درونی و 

فروریختگی احتمالی را القا می کنند.

اثر الکساندرکالدرونوس برخات رم



سطح مقعر درمجسمه  سازی

سطح محدب درمجسمه  سازی
یک سطح صاف، نمی تواند هیچ گونه حس سه بعدی  را القا نماید درحالی که 
است  فرورفتگی هایی  و  بر آمدگی ها  شامل  که  مدل دار، سطحی  یک سطح 
که نور و سایه را منعکس می کند، قادر است فرمی سه بعدی که از تاریکی 

برآمده و یا به درون تاریکی فرو می رود را القا کند.

بخش  اما  نیست  متداول  امری  مجسمه  یک  رنگ آمیزی  امروزه،  اگرچه 
زیادی از مجسمه های ساخته شده در دوران باستان برای نمونه تندیس ها و 
نقش برجسته های مصری، یونانی و رومی و همچنین قرون وسطی )بناهای 
کلیسای جامع به  سبک گوتیک( با رنگ و یا مواد رنگ آمیزی دیگر پوشانیده 
گران بها  رنگ های  سایر  و  نقره  و  طال  ورقه های  شامل  مواد  این  می شدند. 

بودند.

از سویی دیگر برخی از مجسمه سازان مستقیما با کندن متریال های رنگی از 
جمله عاج، سنگ یشم، طال و یا ترکیبی از مواد، مجسمه  خود را می ساختند. 
رنگ بدون  شک، قادر است به یک سطح، ویژگی های مختلفی نظیر بافت، 

تناسب، عمق و شکل ببخشد.

اصول طراحی مجسمه
اصول طراحی مجسمه در حقیقت اصولی هستند که رویکرد و نوع برخورد 
مجسمه سازان با عناصری همچون جهت، تناسب، مقیاس، بیان و توازن را 
قانون مند می سازد. درادامه به  شرح مختصری از این اصول خواهیم پرداخت.

جهت

برای ایجاد حس هارمونی، هماهنگی و یا ناهماهنگی در یک مجسمه، میان 
فضای  و  مجسمه  میان  یا  و  بیننده  و  مجسمه  میان  مجسمه،  یک  اجزای 
مرجع  طرح  یا  و  مکانی  نقشه   یک  براساس  اغلب  مجسمه ساز  آن،  اطراف 

خاص کار می کند.

 )planes and axes( و صفحات  محورها  بر سیستم  مبتنی  نقشه،  این 

است و مرجع قراردادن آن برای حفظ نسبت های خطی میان موارد دیگر 
ضروری است. در اینجا از دو واژه  صفحه )plane( و محور )axes( سخن 
به  میان آوردیم. برای درک بهتر موضوع بهتر است ابتدا با این دو مفهوم 

آشنا شویم.

محورهای  پیرامون  و  مختلف  صفحه های  در  انسان  بدن  حرکات  تمامی 
مختلف شکل می گیرد. صفحه ها، سطوح صاف فرضی هستند که بدن در 
فرضی ای  خطوط  محورها،  و  می شود  منطبق  آنها  بر  موقعیت  خاص  یک 
صفحه ها  با  فرد  بدن  حرکت  نوع  حسب  بر  مختلف  زوایای  با  که  هستند 
برخورد می کنند. موقعیت قرارگیری حالت بدن انسان معموال با استناد به 

سه قاعده  شناخته  شده، محاسبه و ساخته می شود.

قاعده  حرکت آناتومیک

ایستاده  مجسمه های  در  که  سبکی   )frontality( نمایی  رو به رو  قاعده  
کنتراپوستو  قاعده   بوده است.  متداول  کهن  یونان   )kouros( کوروس 
معنای  به  و  است  ایتالیایی  کلمه ای  کیاستیک  یا   )contrapposto(
بدن  وزن  بیشتر  حالت  این  در  است.  تعادل  حالت  یا   )counterpoise(
زانو  قسمت  از  است  آزاد  که  دیگر  پای  و  قرارگرفته  پاها  از  یکی  روی  بر 
خم می شود. با انتقال وزن بر روی یک پا، شانه ها، باسن و نیز انحراف سر، 
آرامش و حرکت اندام ها حس زندگی را تداعی می کند. نمونه هایی از آثار 
میکل آنژ )۱۵۶۴-۱۴۷۵( و جامبولونیا )۱۶۰۸-۱۵۲۹( چنین حالتی دارند. 
واژه  کنتراپوستو از زمان رنسانس متداول شد اما پیش  از آن نیز، این حالت 
با نام کیاستیک حالت غالب مجسمه های یونانی در دوره  کالسیک متاخر در 

یونان باستان بوده است.

تناسب

متفاوت  چشم گیری  طرز  به  تناسب  مقوله   با  مجسمه سازان  برخورد  نحوه  
است. برخی از آنها )مجسمه سازان مصری(، معیار تناسباتی سلسه مراتبی و 
غیرطبیعی داشتند؛ خدایان بزرگ ترین تناسبات، فرعون ها پس  از خدایان و 

مردمان عادی کوچک ترین تناسبات را داشتند.

برخی از فرهنگ های قبیله ای، سیستم هایی را به  علت اعتقادات و تعصبات 
مذهبی و دینی اعمال می کردند که به  عنوان مثال برخی از قسمت های بدن، 

مثل سر را در اندازه  بزرگ تری می ساختند.

عالوه بر این موارد، حالت قرارگیری مجسمه ممکن است به تناسبات ویژه ای 
نیاز داشته باشد. به  عنوان نمونه، یک تندیس انسانی که در باالی یک سازه  
از  دیده شدن  کوتاه  تأثیر  متعادل کردِن  برای  است  ممکن  قرارگرفته،  بلند 

سطح زمین، به باالتنه  بلند تری نیاز داشته باشد.

جامباتیستا تیه پولو، نقاش مشهور روکوکو، در خنثی کردن این اثر به  هنگام 
خلق نقاشی های سقفی خود استاد بود.

مقیاس

آن  پیرامون  محیط  مقیاس  با  متناسب  مجسمه  خلق  به  لزوم  مهم  این 
اشاره  دارد. اگر در هریک از کلیساهای جامع با معماری گوتیک قدم بزنید، 
مجسمه هایی با مقیاس های متنوعی را خواهید یافت که به صورت بسیار زیبا، 
راهرو ها، نمای خارجی و سایر سطوح را تزیین کرده اند. عالوه بر این، ممکن 



مجسمه اندیشه گر اثر آگوست رودن

است گروه های خاصی از پیکره ها که چهره های کتاب مقدس را به  تصویر 
می کشند، مقیاس های مختلفی داشته باشند.

هم بندی )اتصال(

این اصل، چگونگی به  هم پیوستن فرم ها و شکل ها در یک مجسمه را توضیح 
می دهد. مثال اینکه چگونه اجزای مختلف بدن در یک فرم منفرد، به  یکدیگر 

می پیوندند و نیز چگونه اجزای مجزا کنار یکدیگر جمع می شوند.

برخالف   )۱۸۴۰-۱۹۱۷( فرانسوی  واقع گرای  مجسمه ساز  رودن،  آگوست 
مجسمه سازان  و  پلیکلیتوس  نظیر  باستان  یونان  کالسیک  مجسمه سازان 
دوره  رنسانس که واحدهایی مجزا از فرم کلی را ترجیح می دادند، پیوستگی 

سبک امپرسیونیسم را در مجسمه های خود ایجاد نمود.

تعادل

در مجسمه هایی که مستقل از سازه نصب می شوند، عنصر تعادل، شامل دو 
موضوع اصلی است. نخست آنکه بدنه  مجسمه باید به  لحاظ فیزیکی پایدار 
باشد و به  سادگی بتواند حالت فیگور را حفظ نماید. تعادل را در مجسمه هایی 
که حالت خمیده و خزنده دارند به  نسبت فیگورهای ایستاده مخصوصا در 
حالتی که به  جلو و یا عقب متمایل شده اند، به  علت سطح مقطع بزرگ تر، 
آسان تر است. اگر مجسمه به  طور طبیعی ناپایدار باشد، باید از یک تکیه گاه 
استفاده کنیم. مساله دوم این است که از دیدگاه ترکیب بندی، مجسمه باید 
حس تعادل، پویا و یا استاتیک را در بیننده القا نماید. بدون وجود چنین 

هارمونی ای، رسیدن به  زیبایی تقریبا غیرممکن است.
www.virgool.io/
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مراسم مت گاال
هرسال طراحان لباس، افراد و هنرمندان معروف دور هم جمع می شوند تا طی 
Costume Insti� )مراسمی باشکوه، کمک هایی برای انستیتیو طراحی لباس 

tute( جمع آوری کنند. این انستیتیو در موزه هنری »متروپولیتن« نیویورک قرار 
دارد. اگر بخواهیم به افتتاح اولیه این رویداد برسیم، باید سال های سال عقب برویم. 
حوالی سال ۱۹۴۸، این مراسم برای نخستین بار برگزار شد. بنیان گذاران مؤسسه 
لباس و به  طور مشخص النور لمبرت )Eleanor Lambert( می خواستند برای 
که  بود  این  هدف  کنند.  برگزار  باشکوه  مراسمی  ساالنه  هزینه هایشان،  تامین 
لباس های تاریخی موجود در موسسه حفظ شود. برای تامین هزینه های نگهداری 
هم ایده راه اندازی مراسمی خیریه  مطرح شد. بلیت های نخستین رویداد مت گاال 

حدود۵۰ دالر بود.

جرد لتو
به  رویدادی  و  داشته  ادامه  تا همین سال ۲۰۲۲  سالیان گذشته  از  مراسم  این 
 واسطه آن رقم می خورد که مهم ترین شب مد و فشن در دنیا به  شمار می رود. 
اخیرا  و  تلویزیون  موسیقی،  سینما،  مانند  مختلف  زمینه های  از  مشهور  افراد 
شبکه های اجتماعی به مت گاال می روند. البته این افراد به  دعوت مجله آمریکایی 
ووگ )Vogue(،  یعنی سردبیر مشهورش »آنا وینتور« به مراسم دعوت می شوند.

نخستین دوشنبه ماه مه در هر سال، مخصوص برگزاری این جشن و رویداد بزرگ 
به  جز هنر هم در میان  از زمینه هایی  اخیر، حتی مهمانانی  است. در سال های 

حضار مت گاال، دیده شده اند. افرادی از دنیای تجارت، سیاست یا حتی علم! 

تِم و موضوع ساالنه مراسم مت گاال چیست؟
موضوع  و  تِم  سال،  هر  نیست.  دیگر  معمولی  رویدادهای  مثل  مت گاال  مهمانی 
خاصی برای جشن انتخاب می شود. شرکت کنندگان در این رویداد باید متناسب 

با موضوع گفته شده لباس بپوشند و حضور پیدا کنند. 

»متروپولیتن«  موزه  لباس  مؤسسه  برای  مهمی  بسیار  درآمد  منبع  مهمانی  این 
برگزار  تِم های خاص  انتخاب  و  اخبار  زیادی در  با سر و صدای  و همیشه  است 
می شود. افراد حاضر در مراسم مت گاال هم معموال سنگ تمام می گذارند و تِم را با 

انتخاب های حرفه ای و گاهی عجیبشان رعایت می کنند.

ترجیح  هم  مهمانان  از  بعضی  و  است  اختیاری  مراسم  تِم  رعایت کردن  البته 
بخش  دو  در  مهمانی  شوند.  حاضر  خودشان  انتخابی  لباس های  با  که  می دهند 
برگزار می شود؛ »کوکتل پارتی« و شام. در بخش »کوکتل پارتی«، مهمانان روی 
به رخ  را  آرایششان  و  لباس ها  و  پیدا می کنند  قرمِز مراسم مت گاال حضور  فرش 

می کشند. بعد هم که شام و تفریح شروع می شود.

تِم های مختلف در سال های گوناگون
در سال  نمونه،  برای  نیست.  واضح  اعالم می شود، چندان  که  تِمی  گاهی اوقات، 
 Punk Chaos to( مد  دنیای  در  آشوبی  »پانک«،  بود:  عنوان جشن   ،۲۰۱۳
Couture( بود. این تِم که برای همه، ابعاد مشخصی نداشت از سوی اندرو بولتون 
لباس  نمایشگاه موسسه  )Andrew Bolton( معرفی شد. »بولتون« متصدی 
است و هدفش پرداختن به مقوله »پانک راک« در مد و فشن بود. »پانک راک ها« با 
ساختارشکنی و انتخاب پوشش های متمایز و خاص میل داشتند که اعتراضشان را 
نسبت به حکومت ها و مقوله فقر نشان بدهند. موفق شدند؟ ما که فکر نمی کنیم. 

از موضوع دور نشویم. 



حضاران درک درستی از تِم آن سال نداشتند و دنبال کردن آن کمی برایشان 
برگزاری مراسم  برای  تِم های مختلفی در طول سالیان،  بود.  چالش برانگیز 
مت گاال  انتخاب شده است. گاهی سخت و قابل درک، برای مهمان ها و گاهی 
و  لباس ها  جشِن  تِم   ،۲۰۱۷ سال  در  دنبال کردن.  برای  پیچیده  و  عجیب 
مد، »آوانگارد« بود. قرار این بود که ادای احترامی به یکی از طراحان مد 
 Comme des( ِد گقسون  ُکم  برند  از  کاواکوبو«  یعنی »ری  این سبک، 

Garçons( شود.

 )About Time: Fashion and Duration(  پایداری مد در طول زمان
هم درسال ۲۰۲۰ تِم این جشن بود. برای اینکه مهمان ها با آمادگی کامل 
در مراسم حاضر شوند، شش ماه پیش از شروع، به همه موضوع و تِم اعالم 

می شود.

افراد عادی هم می توانند به مراسم مت گاال بروند؟
اگر نام کسی در میان فهرست مدعوین مجله »ووگ« نباشد، با خرید بلیت 
می تواند وارد مراسم شود. البته هرکسی هم نمی تواند چنین کاری را انجام 
سال  در  باالست.  بسیار  ورود  هزینه  می زنید؛  حتما حدس  را  دلیل  بدهد. 

۲۰۱۴ میالدی، هر بلیت به مبلغ ۳۰ هزار دالر به فروش رسید. گفته می شود 
که هزینه بلیت ورودی بسیار زیاد است تا هرکسی نتواند به مراسم برود و 
خاص بودن آن حفظ شود. طیف قیمت ها از۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دالر است. 
این مبلغ برای برندهای بزرگ و شرکت های ثروتمند مبلغی نیست. با این 
حال، فقط بحث پول نیست و میزبان اصلی مراسم، یعنی »آنا وینتور« باید 
مهمانان را تایید نهایی کند. حتی اگر پول حضور در جشن را داشته باشند. 

تعداد مهمان هایی که دعوت می شوند، حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ نفر است.

قوانین شرکت در مهمانی چیست؟
قوانین و قواعد ورود به این مهمانی هم چندان ساده نیست و با مهمانی های 
دیگر فرق دارد. برای مثال، در سال ۲۰۱۸ اعالم شد که افراد زیر ۱۸ سال 
حق ورود به مراسم را ندارند و یا در سال ۲۰۱۵ به مهمانان سپرده شده بود 
که هیچ گونه عکس و سلفی نگیرند. در واقع، آنها اجازه نداشتند که در طول 

مهمانی از شبکه های اجتماعی استفاده کنند.

کسانی  که به مهمانی دعوت می شوند نیز، اجازه ندارند که با خودشان همراه 
بیاورند مگر اینکه او هم به  طور جداگانه دعوت شده باشد. بعضی از افراد هم 
کال حق ورود به مراسم مت گاال را ندارند. شاید بپرسید مثال چه کسی؟ 
حدستان چیست؟ دونالد ترامپ نمی تواند به مت گاال برود. او در سال ۲۰۰۴ 
از همسر کنونی اش یعنی مالنیا ترامپ، در آن مراسم، خواستگاری کرده بود.

گفته می شود که جزئیات قوانینی که باید در مهمانی رعایت شود، هیچ وقت 
فاش نشده است. در واقع، کسی خبر ندارد که دقیقا داخل این مراسم چه 
می گذرد و حضار باید چه چیزهایی را رعایت کنند. در ضمن، حضار حق 
کشیدن سیگار هم ندارند و باید در محل های ویژه ای که برای این کار در 
نظر گرفته شده، سیگار بکشند. عجیب، پرزرق وبرق و سخت گیرانه. این سه 

صفت برای مهمانی مذکور مناسب است.

حضور پررنگ »آنا وینتور« در مراسم مت گاال چگونه 
است؟

تا اینجا متوجه شدید که تقریبا همه چیز در مراسم مت گاال تحت نظر »آنا 
وینتور« یعنی مدیر جشن است. داستان زمانی جالب تر می شود که بدانید، 
جای نشستن افراد را هم او تعیین می کند. گفته می شود که از نورپردازی 
تا انتخاب گل ها و تزئینات در دست اوست. جایگاه مهمان ها از ۶ ماه قبل از 
جشن تعیین می شود و تا بعد از ورود افراد به سالن و مکان برگزاری، کسی 

از شکل و شیوه قرارگیری افراد خبر ندارد.

افراد می شود.  از وقت »آنا وینتور« صرف چیدمان جایگاه  هفته ها و ماه ها 
مدام فهرست ها را باال و پایین می کند تا در نهایت به این نتیجه برسد که 
چه  کسی در کنار چه کسی بنشیند. همسران هم اغلب در جایگاه هایی جدا 
از هم می نشینند. گفته می شود که هدف »آنا وینتور« این است که افراد را 
برای شکل گیری دوستی ها و معاشرت های تازه در کنار هم قرار دهد. ظاهرا 
برای همین است که همسران را از هم جدا می کند. روابطی که میان آدم ها 

در مراسم مت گاال شکل می گیرد از بخش های جذاب آن است.

مت گاال 2۰22
مت گاال امسال، در تاریخ ۲ می برگزار گردید. این مراسم سال قبل، به علت 

https://manomode.com/12722/what-is-avant-garde-style/
https://manomode.com/12722/what-is-avant-garde-style/


برپایی دوباره  تا  به همین علت  برگزار شد.  پاندمی کرونا، در ماه سپتامبر 
کمتر از یک سال زمان نیاز داشت. مت گاال، امسال درخشان تر از همیشه بود. 
تِم مراسم امسال، )glided glamour( یا همان زرق و برقی و طالکاری 
شده بود. پس می توانید ظاهر لباس ها را حدس بزنید! البته، مانند هر سال 
از  تحلیلی  ادامه ،  در  نکرده بودند.  رعایت  را  اصلی  تِم  زیادی  بسیاری  افراد 

منتخبین لباس های برتر ارائه شده است.

موضوع مت گاال 2۰22
طبق روال همیشه، این رویداد در موزه  »متروپولیتن« شهر نیویورک برگزار 
مت گاالی  موضوع  ساالنه  رویداد،  این  حامی  به عنوان  ووگ،  مجله   شد. 
امسال را »گلچین فشن آمریکا« معرفی کرد. ووگ همچنین اعالم کرد که 
مت گاالی امسال، در ادامه  سال گذشته خواهدبود و افتتاحیه  این رویداد، 
قسمت دوم نمایشگاه سال قبل است. علت انتخاب این موضوع، ادای احترام 
به تاریخ غنی مد آمریکا در قرن ۱۹ و ۲۰ میالدی بود. لباس ها باید یادآور 
تجلل آمریکا و مخصوصا نیویورک در اواخر قرن ۱۹ می بودند. این برهه در 
تاریخ آمریکا، بعد از پایان جنگ داخلی و قبل از شروع جنگ جهانی اول بود.

میزبانان مت گاال با لباس های خیره کننده
رینولدز، لین  الیولی، ان  بلیک  عهده   بر  مشترک  طور  به   مراسم  میزبانی 
کد  آقایان،  مخصوصا  مراسم  میزبانان  هاجنز بود.  و ونسا  میراندا  مانوئل 

»کراوات سفید« و زرق و برقی را رعایت کرده بودند. 

بلیک الیولی، ستاره  مت گاال
»بلیک الیولی« ستاره  بی چون و چرای مت گاال ۲۰۲۲ بود. بلیک یک پیراهن 
براق و متالیک مسی رنگ از ورساچه به تن داشت؛ اما این لباس آنقدر هم 
کرد.  توقف  که  نرفته بود  باال  سالن  پلکان  از  کامل  هنوز  بلیک  نبود!  ساده 
سه مرد به کمک او رفتند و دنباله  لباس و دستکش های او را جدا کردند. 
حال، لباس به یک اثری هنری خیره کننده تر از قبل، تبدیل شده بود. دامن 
مسی کنار رفت و آبی زنگاری پدیدار شد. باالتنه و میان تنه  لباس بلیک، 
 Empire( آینه کاری هایی به رنگ مسی داشت که ساختمان امپایر استیت
الهام  او  تاج  و  لباس  در عین حال، خود  نشان می دادند.  ما  به  را   )State
به  آزادی  بودند. رنگ مسی، رنگ اصلی مجسمه   آزادی  از مجسمه   گرفته 
هنگام ساخت بود و تبدیل آن به رنگ آبی، خبر از زنگ زدن مجسمه می داد. 
نیم تاجی که بلیک بر سر داشت نیز متشکل از هفت کنگره به نماد هفت 

قاره بود.

رایان رینولدز
رایان رینولدز و همسرش بلیک الیولی از اولین ستاره هایی بودند که روی 
فرش قرمز حضور پیدا کردند. رایان یک تاکسیدوی مخمل به رنگ قهوه ای 
شکالتی از برند رالف لورن )Ralph Lauren( به تن داشت. یک جلیقه، 
پیراهن و پاپیون سفید، کت و شلوار او را همراهی می کردند. استایل او به 

همراه یک ساعت و زنجیر طالیی رنگ متصل به جلیقه، تکمیل شده بود.

لین مانوئل میراندا
»لین مانوئل میراندا« با آن کت و شلوار چند تکه، خودش را مستقیم از قرن 

تئاتر »همیلتون«  برای ما کامال  ۱۹ به مت گاال رسانده بود. استایل میراندا 
را زنده کرد. کت و شلوار مشکی، جلیقه، پیراهن و پاپیون سفید میراندا از 
پایبندترین استایل ها به تم امسال مراسم بودند. او نماد کامل یک جنتلمن 
توسط طراح  و شلوار  این کت  بدانید  است  بود. جالب  آمریکایی  کالسیک 

لباس تئاتر همیلتون طراحی و شخصی دوزی شده بود.

ونسا هاجنز
»دارک  از  تاثیرگرفته  و  دراماتیک  جذاب،  پیراهن  آن  با  هاجنز«  »ونسا 
آکادمیا«، به  راحتی خودش را در لیست خوش پوش  های مت گاال ۲۰۲۲ جا 
با آستین های پفی، طراحی جرمی اسکات  او  کرد. پیراهن حریر و مشکی 
و از برند ماسکینو )Moschino( بود. این پیراهن بلند با باالتنه  کار شده، 
هم مطابق تِم بود و هم خارج از چهارچوب زمان! دستبندی از جنس الماس 
او را کامل کرده بودند. همچنین  و گوشواره های اشکی ونسا، جلوه  استایل 
موهای شنیون شده به سمت باال، به بیشتر دیده شدن آرایش چشم اسموکی 

و خط چشم گربه ای او کمک می کردند.

مهمانان خوش لباس مت گاال 2۰22
از  تعدادی  دیده شد.  دفعات  به  که  بود  اِلمان هایی  از  یکی  »پایداری« 
سلبریتی ها تصمیم به پوشیدن لباس های وینتج گرفته بودند. هویون جونگ، 
از  را  لباس هایشان  که  بودند  سلبریتی هایی  از  اریوو،  سینتیا  و  استون  اما 

آرشیو لویی ویتون )Louis Vuitton( انتخاب کرده بودند.

رایان رینولدز با همسرش بلیک الیولیبلیک الیوی در لباس آبی زنگاری ورساچه

لین مانوئل میراندا به همراه همسرش ونسا هاجنز
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پیراهن ۴/۸ میلیون دالری!
پیراهن  او  نیست.  کارداشیان  کیم  به کسی جز  متعلق  برتر،  آرشیو  جایزه  
معروف »تولدت مبارک« مرلین مونرو را به تن داشت. پیراهنی که مرلین 
آن را در سال ۱۹۶۲ و برای تولد »جان اف. کندی« پوشیده بود. کیم اعالم 
کرده بود به جز این پیراهن، حاضر نیست با لباس دیگری به مراسم برود! 
پرداخت  لباس  این  برای  را  دالر   ۱۴۴۰ مبلغ  سال  آن  در  مونرو  مریلین 
میلیون   ۱/۲۶ مبلغ  به  حراجی  یک  در   ۱۹۹۹ سال  در  پیراهن  این  کرد. 
دالر فروخته شد. در سال ۲۰۱۶، موزه ریپلی )Ripley(، ۴/۸ میلیون دالر 
پرداخت تا این لباس را داشته باشد. بعد از این خرید، از این پیراهن به  عنوان 

یکی از گران قیمت ترین اجزای فرهنگ پاپ یاد می شود.

پیراهنی به افتخار نیویورک
»بلیک الیولی« تنها شخص حاضر در مت گاال نبود که پیراهنی به افتخار 
نیویورک پوشیده بود. »آلیشیا کیز« پیراهنی نقره ای از »رالف لورن« به تن 
داشت. همراه این پیراهنی، شنلی مشکی پوشیده بود که نمای »منهتن« با 
۲۰۰ هزار کریستال روی آن کار شده بود! آلیشیا گفت: »هم من و هم رالف 
خیلی دوست داشتیم تا نیویورک را به مت گاال بیاریم. هر دوی ما به این که 

اهل نیویورک هستیم افتخار می کنیم. شهر من الهام بخش من هست.«

صورتی نئونی و خیره کننده
گاهی اوقات لباس شخصی که در مراسم حضور پیدا می کند آنقدر فوق العاده 
است که می شود رعایت نکردن تِم را نادیده گرفت. »سباستین استن« دقیقا 
استایل مونوکروم صورتی  با یک  بازیگر ۳۹ ساله  این  افراد است!  از همان 

کیم کارداشیان

سباستین استنریز احمد

الیشیا کیز

از، ولنتینو )Valentino( ظاهر شد و نگاه ها را دزدید. »استن« با آن کت 
به حدی خیره کننده  و حتی جوراب های صورتی  پیراهن، کفش  شلوار،  و 
شده بود که نمی توانستید از او چشم بردارید. در مت گاالهای سال های قبل، 
حتی در بهترین استایل های مردانه هم کمی رسیک دیده می شد. به عنوان 
مثال، بعضی ها با کت و شلوارک حاضر شدند. امسال نیز بسیاری از مردان 
ریسک های  از  استن  انگار  اما  داشتند،  تن  بر  بلند  دنباله های  با  کت هایی 
کوچک خسته شده بود! در نهایت مجله  »ال« )Elle( نام او را در فهرست 

خوش لباس ترین سلبریتی های مت گاال ۲۰۲۲ نوشت.

با  احمد«  »ریز  بود،  و سکه  روی طال  بر  اکثر ستاره ها  تمرکز  که  درحالی 
ظاهری بسیار ساده در مراسم ظاهر شد. او تمرکز خود را بر روی گروهی 
داده می شد:  آنها  به  کمتری  اهمیت  تاریخ،  از  برهه  آن  در  که  گذاشته بود 
مهاجران! در نگاه اول شاید لباس های ریز احمد بسیار نامرتبط با تِم به نظر 
برسند. نه خبری از کت و شلوار است و نه پاپیون! احمد شبیه به یک کارگر 
او،  رنگ  و شلوار سورمه ای  ژاکت  پوشیده بود.  لباس  نوزدهمی  قرن  مهاجر 
کاری از طراح مهاجر »4S Designs« بود. او استایل خود را با یک جفت 
یک  او،  اکسسوری  کرده بود.  تکمیل  سفید  بلوز  یک  و  بلند  چرمی  چکمه  
گردنبند زنجیری از برند کارتیه بود. به گفته  احمد، آن زنجیر الهام گرفته از 

جواهرات هندی است.

از سال  امسال  از مت گاالی  روی هم  رفته می توان گفت که میزان رضایت 
لباس های  و  گذاشته شد  اصلی  تِم  به  بیشتری  احترام  بود.  بیشتر  گذشته 
فاخر و بسیار زیبایی در مراسم دیده شدند. اما در نهایت، اینکه چه لباسی را 

بپسندیم، امری کامال سلیقه ای است. 
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با  آلمانی  مطرح  آهنگ ساز   )Ramin Djawadi( جوادی رامین 
اصالتی ایرانی است که بیشتر، او را برای آهنگ سازی سریال های موفق 
تلویزیون، از جمله مجموعه مشهور شبکه HBO »سریال بازی تاج  و 
و سریال های  زندان«  از  »پال شیورینگ«، سریال»فرار  تخت«، شاهکار 
از نویسنده مشهور »جاناتان  نوالن«  موفق »مظنون« و »دنیای غرب« 

شناخته  می شود.

اسامی فوق، تنها بخشی از کارنامه »رامین جوادی« بوده که به عنوان 
آهنگ ساز در آنها نقش داشته است. 

زندگینامه رامین جوادی
 Game of( موسیقی  سازنده  جوادی  رامین  بیوگرافی  شروع  در 
Thrones( باید بدانید که وی در ۱۹ جوالی ۱۹۷۴ مصادف با ۲۸ تیر 
۱۳۵۳ در دویسبورگ آلمان غربی به دنیا آمده است. مادرش آلمانی و 
پدر او، یک ایرانی بود که به آلمان مهاجرت کرد. جوادی استعداد فراوانی 
در نواختن سازهای گیتار و پیانو داشت و در سال ۱۹۹۴، جوادی ۲۰ 
ساله، برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی وارد کالج موسیقی برکلی 
در آمریکا شد، که در حال حاضر به  عنوان معتبرترین دانشگاه موسیقی 
در سراسر جهان شناخته  می شود و در میان اهالی موسیقی مشهور به 

تربیت دانشجویان در سبک جاز و موسیقی مدرن آمریکا است.

مدرک  باالترین  کسب  با  رکورد  یک  ثبت  با   ۱۹۹۸ سال  در  جوادی 
ممتاز  شاگرد  عنوان  به   )summa cum laude( دانشگاهی 
با همکاری »جاش رندال« و  را  او کار آهنگ سازی  فارغ التحصیل شد. 
با  اول  شخص(  )شوتر  بازی  موسیقی  برای ساخت  بروسیوس«  »اریک 

نام سیستم شاک System Shock 2( ۲( آغاز کرد.

در طول گرفتن مدرک فارغ التحصیلی، نظر »هانس  زیمر«، که یکی از 
شناخته شده ترین و مورد احترام ترین آهنگ سازان فیلم به شمار می رود، 
کار  برای  جوادی   از  زیمر  طوری که  شد.  جلب  جوادی«  »رامین  به 
در  کرد.  کار  به   دعوت   )Media Ventures( نام  با  در شرکت خود 
ماموریت  فیلم های  آهنگ ساز  بدلت«،  »کالوس  با  جوادی  زمان،  این 
غیرممکنMission Impossible II( ۲( و فیلم برنده اسکار، یعنی 
»گالدیاتور« برای ساخت موسیقی فیلم )Beat the Drum( در سال 
برای  با خود هانس  زیمر  ۲۰۰۳ همکاری کرد. سپس در سال ۲۰۰۴ 

ساخت موسیقی فیلم )Thunderbirds( مشارکت کرد.

تکامل رامین جوادی با پروژه های مهم تر
پس از فیلم )Thunderbirds( جوادی سعی کرد به  صورت مستقل کار 
کند. یکی از اولین فیلم هایی که جوادی به  صورت مستقل موسیقی آن را 
ساخت، »فیلم تیغه: سه گانگی« )Blade: Trinity( در سال ۲۰۰۴ بود. 
تهیه کننده این فیلم، »دیوید گویر« بود که پس  از آن، جوادی به همکاری 
خود با گویر ادامه داد که نتیجه آن ساخت موسیقی های دو فیلم متولدنشده 

)The Unborn( و سریال فلش فوروارد )FlashForward( شد.

کار خوب جوادی برای آهنگ سازی فیلم »تیغه: سه گانگی« موجب شد که 
 Blade: The( »ساخت موسیقی ادامه این فیلم نیز با نام» تیغه: مجموعه ها
Series( به او سپرده   شود. در سال ۲۰۰۶، جوادی برای ساخت موسیقی 

سریال »فرار از زندان« موفق به نامزدی در جشنواره »اِمی« شد.

کار  برای   ۲۰۰۸ سال  در  جوادی،  حرفه ای  زندگی  در  بعدی  نقطه عطف 
این  بزرگ  فیلم های  از  یکی  که آهنگ سازی  داد،  رخ  »مارول«  استودیو  با 
استودیو، یعنی مرد آهنی )Iron Man( به او سپرده شد. جوادی در ساخت 
طرفداران  از  یکی   او  که  چرا  بود،  حساس  بسیار  آهنی«  »مرد  موسیقی 
می کرد.  دنبال  را  آن  کمیک های   ۷۰ دهه  از  و  بوده  عنوان  این  سرسخت 

جوادی، اکثر موسیقی های این فیلم را بر اساس ساز هوی گیتار نوشت.

موسیقی دیگری که در شناخته  شدن جوادی نقش به  سزایی داشت و جوایز 
متعددی را از جشنواره های معتبر برای او به ارمغان آورد، مربوط به سریال 

فانتزی درام شبکه )HBO(، یعنی »بازی تاج و تخت« بود.

سریالی که از رمان هایی به  قلم »جورج آر.آر مارتین« با عنوان »نغمه یخ  و 
آتش« اقتباس شده است. این موسیقی، به  قدری فراگیر شد که طرفداران 
بسیاری در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دیگر از آن کلیپ درست کردند و 
به  صورت های متنوع آن را نواختند. جوادی همچنین آهنگ سازی بازی تاج 
 و تخت )Game of Thrones – Video Game( را که در سال ۲۰۱۴ 

منتشر شد را خود بر عهده گرفت.

Ramin Djawadi
رامین جوادی

https://en.wikipedia.org/wiki/Ramin_Djawadi
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بازی تاج  و تخت بر جذابیت  موسیقی ماندگار رامین جوادی برای سریال 
این سریال افزود. این اثر نقش مهمی در مطرح شدن نام رامین جوادی در 
دنیای حرفه ای موسیقی و آهنگ سازی داشت. این آهنگ سازی جذاب برای 
سریال )Game of Thrones(، چندین جایزه ارزشمند، از جمله جایزه 

اِمی در سال ۲۰۱۸ را برای او به ارمغان آورد.

آهنگ سازی  برای  را  خود  اِمی  جایزه  بار  دومین  برای   ،۲۰۱۹ سال  در  او 
جذاب قسمت سوم از فصل هشتم سریال بازی تاج  و تخت دریافت کرد و 
 Game of( افتخاری دیگر به برگه زندگینامه خود افزود. سازنده موسیقی
Thrones( همچنین برای آهنگ سازی کلی فصل هشتم این سریال، برای 
آهنگ سازی  برای  رامین جوادی  دریافت جایزه گرمی شد.  نامزد  بار سوم 
گرمی  جایزه  دریافت  نامزد  مجددا  تخت،  تاج  و  بازی  سریال  هفتم  فصل 
بازی های  آهنگ سازی  برای  همچنین  جوادی  شد.  متن  موسیقی  بهترین 
رایانه ای نیز، نقش چشم گیری دارد. پس از آهنگ سازی بازی »سیستم شاک 
 Medal( ۲« در سال ۱۹۹۹، در سال ۲۰۱۰ موسیقی بازی مدال افتخار
of Honor( را، برای شرکت الکترونیک آرتز ساخت. در سال ۲۰۱۲ نیز، 
Medal of Honor: Warf�( افتخار: جنگ جو«  »مدال  باز  یموسیقی 

بازی  موسیقی  ساخت  جوادی   ۲۰۱۱ سال  در  ساخت.  نیز  را   )ighter
 )Shift 2: Unleashed( »محبوب اتومبیل رانی »تغییر ۲: لگام کسیخته
 Gears of( بزرگ  بازی  چهارم  قسمت  موسیقی  داشت.  برعهده  نیز  را 

War( نیز به او سپرده شد.

زندگی شخصی و همسر رامین جوادی
معروفی  سریال های  و  فیلم ها  آهنگ ساز  که  ایرانی  موفق  موزیسین  این 
 )Game of Thrones( موسیقی  سازنده  عنوان  با  را  او  بیشتر  و  است 
می شناسند، چند سالی است که با »جنیفر هاوکس« از مدیران اجرایی در 
صنعت فیلم سازی ازدواج کرده تا زندگی شخصی او هم آمیزه ای از فیلم و 

موسیقی باشد. حاصل این ازدواج دو فرزند دوقلو هستند.

MR Brooks   ۲۰۰۷

Prison Break   ۲۰۰۷

Iron man   ۲۰۰۸

  The Unborn   ۲۰۰۸

  Fly Me to the Moon   ۲۰۰۸

Prison Break: Season 3 & 4   ۲۰۰۹

  Clash of the Titans   ۲۰۱۰

    Medal of Honor   ۲۰۱۰

     Game of Thrones: Season 1   ۲۰۱۱

  Safe House   ۲۰۱۲

  Game of Thrones: Season 2   ۲۰۱۲

  Medal of Honor: Warfighter   ۲۰۱۲

  Person of Interest   ۲۰۱۲

   Red Dawn   ۲۰۱۳

     Game of Thrones: Season 3   ۲۰۱۳

   Pacific Rim   ۲۰۱۳

   Person of Interest: Season 2   ۲۰۱۴

   Game of Thrones: Season 4   ۲۰۱۴

   Game of Thrones: Season 5   ۲۰۱۵

 Person of Interest: Season 3 & 4   ۲۰۱۶

     Warcraft   ۲۰۱۶

   Game of Thrones: Season 6   ۲۰۱۶

   Westworld: Season 1   ۲۰۱۶

   Gears of War 4   ۲۰۱۶

   The Great Wall   ۲۰۱۶

   Game of Thrones: Season 7   ۲۰۱۷

   The Mountain Between Us   ۲۰۱۷

    A Wrinkle in Time   ۲۰۱۸

   Westworld: Season 2   ۲۰۱۹
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مختلفی  سمت های  به  آدم  ذهن  می شود  میدان  از  صحبت  زمانی که 
آنها  نام  و  ساخته شده اند  تردد  برای  مکانی  میادین  از  بعضی  می رود. 
و  مالقات  قرار  برای  محفلی  برخی  می شود.  به خصوصی  آدرس  یادآور 
می شوند.  محسوب  ملی  نماد  یک  دیگر  برخی  هستند.  خوش گذرانی 
را در  بیشتر  موارد، و حتی  این  تمامی  تعدادی میدان هم هستند که 
دل خود جای داده اند که درباره آنها بیشتر صحبت خواهیم کرد. در این 
مطلب، روی صحبت ما با میدان هایی است که آوازه آنها از مرز و بوم 
خود فراتر رفته و در عرصه بین الملل تبدیل به یک نماد و مکان برجسته 
 شده اند. در ادامه شما را با ۱۲ میدان مشهوری آشنا می کنیم که از نظر 

تاریخی، توریستی، فرهنگی و ... به عنوان گنجینه  محسوب می شوند. 

میدان گرندپلیس، بروکسل
از  یکی  شاهد  می توانید  کنید،  سفر  بروکسل  به  درستی  زمان  در  اگر 
 Grand( یا  بزرگ  میدان  نام  به  اروپا  در  واقع  جاذبه های  زیباترین 
Place( باشید. میدانی که به خاطر فرش بزرگ ُگلی که هر دو سال 
یک بار در وسط آن پهن می شود، گردشگران بسیاری را به خود جذب 
کرده است. البته به جز فرش گل، گرندپلیس مهم ترین جاذبه گردشگری 
با  قدیمی  ساختمان های  آن  اطراف  و  می شود  محسوب  بروکسل  در 

معماری خاص، موزه های متعدد و ... دیده می شود.

میدان زوکالو، مکزیک
زوکالو  است.  مکزیک  تپنده  قلب  بلکه  نیست،  میدان  یک  تنها  زوکالو 
با وجود قدمت  جایی است که کشور مکزیک در آن متولد  شده است. 
شکل  ساخت وساز  آن  در  که  مکانی  نخستین  مکزیک،  کشور  باالی 
گرفت، میدان زوکالو بوده و به همین دلیل میزبان برخی از مهم  ترین 
سازه های تاریخ است. مانند کلیسای جامع مکزیکوسیتی که بزرگ ترین 
و قدیمی ترین کلیسا در آمریکای التین به شمار می رود. در میدان زوکالو 
شما می توانید شاهد مراسم  مختلفی باشید. موضوعی که از زمان آزتک ها 

تا امروز، در این مکان وجود داشته است.

پالزا ِد مایو، آرژانتین
پالزا د مایو مکانی برای جشن و پایکوبی و همچنین اعتراضات مردمی 
است و مشهورترین و مهم ترین میدان آرژانتین محسوب می شود که در 
بوئنوس آیرس واقع شده است. این میدان در سال ۱۸۱۰ میزبان یکی از 
آرژانتین شد.  استقالل  به  منجر  که  بود  آرژانتین  تظاهرات  بزرگ ترین 
نظیر  آرژانتین،  ساختمان های  و  تندیس  مهم ترین  از  برخی  همچنین 
پایرماید د مایو )نماد آزادی و قدیمی ترین یادگار ملی بوئنوس آیرس(، 
این  در  رئیس جمهورکشور(  رسمی  )دفتر  یاکاساروسادا  صورتی  خانه 

میدان دیده می  شود. 

میدان گرند پلیس

میدان  زوکالو

میدان  پالزا ِد مایو )آرژانتین(

میدان  پالزا مایور )اسپانیا(

مهم ترین میدان های جهان



پالزا مایور، اسپانیا
شهر  اسپانیا،  میدان  کنار  در  و  است  مادرید  میدان  مهم ترین  مایور  پالزا 
سویل، از مشهور ترین میادین کشور اسپانیا محسوب می شود. در مرکز این 
میدان، تندیسی از فیلیپ سوم دیده می شود. فیلیپ سوم در قرن شانزدهم، 
پادشاه اسپانیا و دوک میالن بود. همچنین این میداِن با قدمت، در برهه های 
مختلفی از تاریخ، کاربرد مختلفی داشته و مراسم  تاج گذاری، گاوبازی، اعدام 
میدان  یک  عنوان  به  مایور  پالزا  امروزه  می شده است.  برگزار  آن  در   ... و 

توریستی شناخته می شود.

میدان تایمز، ایاالت متحده آمریکا
برخالف سایر عناوین این فهرست، میدان تایمز نیویورک عالوه  بر شهرت و 
محبوبیت بسیارش، یک مرکز تجاری مهم هم، به شمار می رود. میدان تایمز 
نورهای  بزرگ،  تلبیغاتی  بیلبورد های  متعدد،  آسمان خراش های  دلیل  به 
از  یکی  شده است.  تبدیل  چشم  انداز  یک  به  متنوع  فروشگاه های  و  نئونی 
مهم ترین رویداد هایی که هر سال در این میدان رخ می دهد، جشن سال  نو 
میالدی است که سبب می شود جمعیت بسیاری در میدان تایمز گرد هم 
بیایند و طی مراسم )ball drop( آخرین لحظات سال را چشم به ساعت 

بدوزند. 

میدان تیان آن من، چین
بزرگ ترین میدان جهان، تییان آن من با وسعت ۴۴۰ هزار مترمربع در مرکز 
شهر پکن قرار گرفته است. اطراف این میدان با یادگارهایی به سبک جماهیر 
شوروی محصور شده است و از آن به عنوان یک جاذبه گردشگری مشهور در 
پکن یاد می شود. در گذشته رویداد های تاریخی بسیاری در این میدان رخ 
داده است و از نظر تاریخی و فرهنگی جایگاه مهمی در چین دارد. از جمله 
واقعه خونین ۴ ژوئن که در سال ۱۹۸۹ با اعتراض چندصد هزار نفر مردم 

صورت گرفت.

میدان سن مارکو، ونیز
شهر  سمبل های  مهم ترین  از  یکی  و  ونیز  شهر  میدان  تنها  سن مارکو 
شناخته می شود. در این میدان برخی از ماندگارترین آثار گوتیک را می توان 
بلند ترین  سن مارک،  بازلیکای  ناقوس  برج  اینکه  ضمن  کرد.  مشاهده 
این  در  است  بیزانسی(   - )ایتالیایی  شاهکار  یک  که  ونیز،  شهر  ساختمان 
نوشیدن یک  این میدان،  از کارهای توصیه شده در  قرار دارد. یکی  میدان 
فنجان قهوه در کافه فلوریان )caffè florian( است که قدمت آن به ۳۰۰ 

سال قبل باز می گردد. 

میدان جامع الفنا، مراکش
و  َجو  اما  نیست.  استثنایی  مناظر  و  سازه   از  خبری  الفنا  جامع  میدان  در 
را در جایی  دیگر نمی توان پیدا کرد. میدان  پویایی که در آن وجود دارد 
جامع الفنا که در شهر مراکش )marrakech( واقع شده، عنوان »شاهکار 
شفاهی و ناملموس میراث بشری« را از یونسکو کسب کرده است. در میدان 
زیبای  فرهنگ  در  را  ساعاتی  برقی،  و  زرق  هیچگونه  بدون  می توانید  الفنا 
غذاهای  و  تودرتو  بازارهای  خبایانی،  اجراهای  از  و  کنید  زندگی  مراکشی 

خیابانی متعددش لذت ببرید. 

میدان تایمز

میدان سن مارکو 

میدان تیان آن من 

میدان جامع الفنا 

https://lastsecond.ir/blog/10104-gothic-architecture-with-example
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میدان اُولدتاون، جمهوری چک
میدان اولدتاون )old town( از دیگر میادین مهم جهان به حساب 
می رود که در پایتخت جمهوری چک، پراگ، واقع شده است. در این 
نجومی  ساعت  سومین  کنار  در  سن نیکوالس  بزرگ  کلیسای  میدان، 
معمارِی  دیده می شود.  نصب  شد،   ۱۴۱۰ سال  در  که  جهان،  قدیمی 
به سبک گوتیک، فضای قرون وسطی و ... باعث شده است که میدان 
اولدتاون هنگام کریسمس و عید پاک از سراسر اروپا بازدیدکنندگان 

زیادی را به خود جلب کند. 

میدان شارل دوگل، پاریس 
نامی  و  شود  جهان  میدان های  معروف ترین  از  صحبت  ندارد  امکان 
از  یکی  میزبان  که  میدانی  نباشد.  پاریس  شارل دوگل  میدان  از 
به  پاریس است.  پیروزی  یعنی طاق  جهان  بناهای  شناخته شده ترین 
 غیر از آن، میدان شارل دوگل، یکی از مراکز اصلی شهر بوده و خیابان 
آن  به  شناخته می شود  خیابان جهان   زیباترین  عنوان  به  که  شانزلیزه 

وصل می شود. 

میدان سن پیترو، واتیکان
واتیکان  و  رم  جاذبه های  شناخته  شده  ترین  از  یکی  سن پیترو  میدان 
جامع  کلیسای  است.  چشم گیر  بنای   ۲ دارای  که  می شود  محسوب 
سن پیترو، نخستین سازه ای است که با عظمت و زیبایی خود حواس 
گردشگران را جلب می کند. کلیسایی که به عنوان یکی از مقدس ترین 
کاتولیک ها، محل دفن  به عقیده  و  به شمار می رود  اماکن مسیحیان 
پیترو، نخستین پاپ تاریخ و یکی از حواریون حضرت عیسی است. دیگر 
هرمی شکلی  دارد، ستون  وجود  میدان  این  در  که  قابل توجهی  بنای 

است که در سال ۱۵۸۶ از مصر به رم آورده شد. 

میدان سرخ، روسیه
میلیون ها  تا  گرفته،  قرن ۲۰  در  اتحاد جماهیر شوروی  ارتش  رژه  از 
بازدید  مسکو  جاذبه  زیباترین  عنوان  به  آن  از  امروزه  که  گردشگری 
و  زیباترین  تاریخی ترین،  از  یکی  می توان  سرخ را  می کنند، میدان 
مهم ترین میادین جهان به شمار برد که از سال ۱۹۹۰ تحت نظارت 
اصلی  خیابان های  از  بسیاری  مسکو  است. در  یونسکو  جهانی  میراث 
سرخ  میدان  یعنی،  شهر  این  میدان  بزرگ ترین  و  قدیمی ترین  به 
که  واقع شده  آن  جای جای  در  متعددی  جاذبه های  و  می شود  ختم 

برجسته ترین آن کلیسای جامع سن باسیل است.

سخن آخر
 در این مطلب شما را با تعدادی از معروف ترین میدان های جهان آشنا 
کردیم. البته نباید فراموش کنیم که در بسیاری از شهر و کشورهای 
دنیا، میدان های مهمی وجود دارد که به دالیلی، مثل توریستی نبودن 
آن مقصد، به شهرت میدان های نام برده در این مطلب دست نیافته اند.

میدان اولد تاون

میدان شارل دوگل

میدان  سن پیترو

میدان  سرخ
www.lastsecond.ir/

https://lastsecond.ir/attractions/2924-arc-de-triomphe
https://lastsecond.ir/attractions/4715-red-square-krasnaya-ploshchad
https://lastsecond.ir/attractions/4714-st-basil-s-cathedral
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با قدمت طوالنی است. حکومت ها و قوم های زیادی  ایران سرزمینی کهن 
در این سرزمین زندگی کرده اند. بسیاری از رسم های کهن ایرانی، تاریخی 
چند صد ساله و حتی چند هزار ساله دارند. به جرات می توان گفت ایران، 
سرزمین جشن های باستانی است. جشن نوروز، جشن تیرگان، جشن یلدا، 

جشن سده و ... از نمونه های این جشن ها هستند.

جشن تیرگان
ایرانی  گاه شمار  در  ماه،  این   ۱۳ تا   ۱۰ تاریخ  از  تیرماه،  در  تیرگان  جشن 
برگزار می شود. این جشن در گرامیداشت تِشتَر، ستاره باران آور در فرهنگ 
ایرانی است. بنا به سنت، در روز سیزدهم، از ماه تیر انجام می پذیرد. برمبنای 
تاریخ سنتی، تیرگان روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز 
البرز است. همچنین جشن تیرگان به روایت ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه، 

روز بزرگداشت مقام نویسندگان در ایران باستان بوده است.

در بندهشن آمده است: دیگر، آب را آفرید به پنجاه و پنج روز که از روز مهر، 
روز دی  تا  روز درنگ کرد  پنج  تیر،  ماه  آبان،  روز  تا  است  اردیبهشت  ماه 
اوستا، کرده چهارم  نام مدیوشم. در  را  و آن  روز گاهنبار  پنج  به مهر. آن 
می خوانیم: تشتر، ستاره رایومندفرهمند را می ستاییم. که شتابان به سوی 
فراخکرت بتازد. چون آن تیِر در هوا پَران که آرش تیرانداز )بهترین تیرانداز 
آنگاه  بینداخت،  ـَت«  »خوانون کوه  سوی  به  خشتوَث  اَیریو  کوه  از  ایرانی( 
آفریدگار اهوره مزدا بدان دمید، پس آنگاه آب و گیاه، مهر فراخ چراگاه، آن 

تیر را راهی پدید آوردند.

و  ستایش  در  است.  باستان  ایران  جشن های  بزرگ ترین  از  تیرگان  جشن 
ـَر- تیر- شباهنگ- ِشعرای یَمانی(، ستاره باران آور  ـَر )تِشت گرامیداشت تیشت
باورهای مردمی، و درخشان ترین ستاره آسمان که در نیمه دوم سال،  در 
جشن  می شود.  دیده  سرِ شبی  آسمان  در  بارندگی ها،  افزایش  با  هم زمان 
تیرگان در آیین های آب پاشی )آب ریزان یا آب پاشان(، فال کوزه، دست بند 

تیر و باد نمود بارز دارد.

مراسم آب پاشی در جشن تیرگان
و  آب پاشی  و  آب  با  وابسته  مراسمی  با  همراه  آب ها،  کنار  در  جشن  این 
آرزوی بارش باران در سال پیِش رو همراه است. از این رسم همچون دیگر 
جشن هایی که با آب در پیوند هستند، با نام عمومی آبریزگان یا آب پاشان 
یا سرشوران یاد شده است. در گذشته، تیرگان روز بزرگداشت نویسندگان و 
گاه به روز آرش شیواتیر منسوب شده است. ابوریحان بیرونی و گردیزی در 
زین االخبار ناپدید شدن یکی از جاودانان ایرانی، یعنی کیخسرو را در این روز 

و پس از شست وشوی خود در آب چشمه ای دانسته اند.

همچنین، جشنی دیگر در ایران باستان وجود داشته که آیینی مشابه 
برگزار  آب پاشونک نیز  باستانی  جشن  تیرماه؛  دارد. اول  جشن  این 
می شود. این جشن، از جشن های قدیمی این سرزمین است که هنوز در 

کاشان برگزار می گردد.

جشن تیرگان و فال کوزه آن
یکی دیگر از مراسم این جشن مانند بسیاری از جشن های ایرانی، فال 
را  دوشیزه ای  تیرگان،  جشن  از  قبل  روز  می باشد.  دولَه(  )چُک  کوزه 
برمی گزینند، کوزه سفالی سبز رنگ دهان گشادی به او می دهند و او 
این ظرف را از آب پاکیزه پر می کند و یک دستمال سبز ابریشمی را 
بر روی دهانه آن می اندازد. آنگاه کوزه را نزد همه کسانی می برند که 
آرزویی در دل دارند و می خواهند در این مراسم شرکت کنند. آنها جسم 
کوچکی مانند انگشتر، گوشواره، سنجاق سر، سکه یا مانند اینها در آب 
کوزه می اندازند. سپس دختر کوزه را به زیر درختی همیشه سبز، چون 

سرو یا مورد می برد و در آنجا می گذارد.

در روز جشن تیرگان و پس از مراسم آبریزان، همه کسانی که در کوزه 
جسمی انداخته اند و نیت و آرزویی داشته اند در جایی گرد هم می آیند. 
دوشیزه، کوزه را از زیر درخت به میان جمع می آورد. در این فال گیری 
نوبت  به  بلند  با صدایی  سالخوردگان  و  می کنند  بانوان شرکت  بیشتر 
شعرهایی می خوانند. دختر در پایان هر شعر، دست خود را درون کوزه 
آن  ترتیب، صاحب  این  به  می آورد.  بیرون  را  از چیزها  یکی  و  می برد 
و  نیت، خواسته  به  مربوط  که شعر خوانده شده  متوجه می شود  جسم 

آرزوی او بوده است.

دست بند تیر و باد
در آغاز جشن، بعد از خوردن شیرینی، بندی به نام تیر و باد که از ۷ 
ریسمان به ۷ رنگ متفاوت بافته شده است به دست می بندند. در باد روز 
از تیرماه )۹ روز بعد( این بند را باز کرده و در جای بلندی مانند پشت 
بام به باد می سپارند. گفته می شود با این کار آرزوها و خواسته هایشان 
را به عنوان پیام رسان باد می سپارند. این کار با خواندن شعر زیر انجام 

می شود:

بیا، خوشه  روزی  برو  بیا، محنت  برو شادی  بیا، غم  باد  برو  تیر 
مرواری بیا

جشن         
تیرگان

www.safarme.ir/
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نُه جایزه از جوایز آکادمی است. نخستین مراسم  از  جایزه اسکار یکی 
»روزولت  هتل  در  خصوصی  شام  مراسم  در   ۱۹۲۹ می  در۱۶  اسکار 
هالیوود« با حضور حدود ۲۷۰ تماشاگر برگزار شد. نخستین برنده اسکار 
در  نقش آفرینی  دلیل  به  که  بود  یانینگز«  »امیل  مرد  بازیگر  بهترین 
فیلم های )آخرین فرمان و راهی که همه می روند(، اسکار را از آن خود 

کرد.

جایزه اسکار چیست؟
 ،)Academy Awards( و یا جوایز آکادمی )Oscars( جایزه اسکار
به مراسم اعطای جوایز ساالنه آمریکا که توسط آکادمی علوم و هنرهای 
می شود،  اهدا  جهان  سینما  صنعت  آثار  بهترین  به  متحرک  تصاویر 
اهدای جوایز  از شاخص ترین مراسم های  اسکار یکی  می گویند. مراسم 
در جهان است و هر ساله در بیش از ۱۰۰ کشور جهان به صورت زنده 
قدیمی ترین  عنوان  به  رسانه  بخش  در  آکادمی  جوایز  می شود.  پخش 
مراسم اهدای جوایز به شمار رفته و جوایزی نظیر جایزه گرمی )برای 
موسیقی(، جایزه ِامی )برای تلویزیون( و جایزه تونی )برای تئاتر( پس 

از آن شکل گرفتند.

مجسمه اسکار

طراحی  قسمت  رئیس  گیبونز«  »سدریک  توسط  که  اسکار  مجسمه 
موسسه )MGM( یا کمپانی »متروگلدوین مایر« طراحی شده، شوالیه 
نگاه  فیلم  حلقه  یک  روی  را  شمشیری  که  می دهد  نشان  را  برهنه ای 
اصلی  صنف  پنج  نشانه  که  دارد  پره  پنج  فیلم  حلقه  این  داشته است. 
مورد نظر آکادمی )تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران، تکنیسین ها و 
نویسندگان( است. بلندی مجسمه اسکار ۳۴ سانتی متر و سه میلی متر 
و وزن آن ۳ کیلو ۸۵۰ گرم است. درباره چهره مجسمه اسکار عموما 
به گفته خانم »مارگارت هریک« کتابدار وقت آکادمی استناد می شود، 
که گفته بود مجسمه اسکار به عموی او، که نامش »اسکار پیرس« بود 
شباهت دارد. تا سال ۱۹۳۴ این نام برای مجسمه جا افتاد. هرچند که 

رسما از سال ۱۹۳۹ از نام اسکار برای این جایزه استفاده شد.

ریشه نام اسکار

بیوگرافی »بت  نام » اسکار« اختالفاتی وجود دارد. در  در مورد ریشه 
دیویس« عنوان شده که او اسکار را از نام همسر اولش »هارمون اسکار 

نلسون جونیور« )۱۹۷۵-۱۹۰۷( رهبر ارکستر گرفته است.

مورد  در  تایم،  مجله  مقاله  به  اسکار،  نام  انتشار  مورد  در  دیگر  ادعای 
»بت  توسط  جایزه  دریافت  و   ۱۹۳۴ سال  در  اسکار  مراسم  ششمین 
سال  در  شده،  عنوان  جایی  در  برمی گردد.   ۱۹۳۶ سال  در  دیویس« 
۱۹۳۱ مارگارت هریک )۱۹۷۶-۱۹۰۲( دبیر اجرایی آکادمی، نخستین بار 
مستعار  )نام  اسکار  او  عموی  یادآور  تندیس،  این  دید،  را  تندیس  که 
 )۱۹۰۵-۱۹۸۳( اسکلسکی  سیدنی  بود.  پیرس(  اسکار  پسرعمویش 

مقاله نویس در زمان نام گذاری توسط »هریک« حضور داشت و در مقاله اش 
نوشت: کارکنان با عالقه، تندیس معروف خود را اسکار نامیدند.

آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک در سال ۱۹۳۹ رسما جایزه را، اسکار 
نامید. در جایی دیگر آمده »النور لیلبرگ« که اصالت نروژی–آمریکایی دارد 
مدیر اجرایی »لوییز بی مایر« نخستین تندیس را دید و گفت به نظر شاه 
اسکار دوم )اسکار فردریک شاه سابق نروژ و سوئد( می رسد. در پایان روز 
پرسید باید با اسکار چیکار کنیم، بگذاریمش در گاوصندوق؟ و این نام بر 

آن ماندگار شد.

تاریخچه اسکار
هتل  در  اختصاصی  نهاری  در   ۱۹۲۹ می   ۱۶ در  اسکار  مراسم  نخستین 
روزولت هالیوود با حضور حدود ۲۷۰ تماشاگر برگزار شد. بهای بلیت مراسم 
بعدی اسکار که در هتل »میفر« برگزار گردید ۵ دالر بود. در این مراسم 
بازیگران، کارگردانان و دیگر عوامل صنعت  به  اسکار، ۱۵ تندیس کوچک 
فیلم سازی آن زمان برای گرامیداشت فعالیتشان طی سال های ۱۹۲۷-۱۹۲۸ 

اهدا شد.

اسامی برنده های اسکار از سه  ماه قبل اعالم می شد که این رویه در دومین 
مراسم اسکار در سال ۱۹۳۰ تغییر کرد. از آن زمان و در۱۰ سال نخست 
به  اسکار  مراسم  برگزاری  شب   ۱۱ ساعت  در  عمومی  انتشار  برای  نتایج 
روزنامه ها داده  می شد. این شیوه اعالم اسامی برنده های اسکار تا زمانی که 
»لس آنجلس تایمز« نام برنده ها را پیش از شروع مراسم اعالم کند ادامه یافت. 
در نتیجه آن، آکادمی از سال ۱۹۴۱ اسامی برندگان اسکار را در نامه ای مهر 

و موم شده اعالم می نمود و مراسم از تئاتر »کداک« پخش می شد.

نخستین برنده جایزه اسکار
نخستین برنده اسکار، بهترین بازیگر »امیل جنینز« بود. به دلیل نقش آفرینی 
در فیلم های The Last Command و The Way of All Flesh، او 
باید پیش از مراسم اسکار به اروپا باز می گشت. از این  رو آکادمی با اهدای 
جایزه  برنده  نخستین  را  او  موضوع  این  نمود.  موافقت  او،  به  جایزه  زودتر 
اسکار در تاریخ نمود. فیلم )Beau Geste( محصول سال ۱۹۳۹ تنها فیلم 

جایزه اسکار



بازیگر، گری کوپر، ری  برنده اسکار بهترین  )غیرمستندی( است که چهار 
اختیار  در  اصلی  نقش های  در  را  برودریک کرافورد  هیوارد،  سوزان  میالند، 
داشت. در بیست ونهمین مراسم اسکار که در ۲۷ مارس ۱۹۷۵ برگزار شد، 

بخش انتخاب بهترین فیلم خارجی زبان نیز ایجاد گردید. 

قوانین مراسم اسکار
امروزه بر اساس قوانین ۲ و ۳ مجموعه قوانین رسمی جوایز آکادمی، یک 
نیمه شب ۳۱  پایان  تا  ژانویه  اول  نیمه شب  آغاز  از  قبل  باید در سال  فیلم 
دسامبر در لس آنجلِس کالفرنیا نمایش داده شود؛ تا شرایط شرکت در مراسم 
مثال  برای  زبان(.  خارجی  فیلم  بهترین  استثنای  )به  داشته باشد  را  اسکار 
فیلم سال ۲۰۱۰، در سال ۲۰۰۸  بهترین  برنده   )The Hurt Locker(
پخش شد؛ ولی واجد شرایط شرکت در اسکار ۲۰۰۹ نبود. زیرا نمایش آن 
در لس آنجلس از نیمه سال ۲۰۰۹ آغاز شد، بنابراین در اسکار ۲۰۱۰ شرکت 
نمود. قانون دوم مربوط به مراسم اسکار بیان می دارد که فیلم باید حداقل 
۴۰ دقیقه بوده و در نسخه ۳۵ یا ۷۰ میلیمتری و یا در فرمت دیجیتالی ۲۴ 

یا ۴۸ فریم تهیه و وضوح آن نباید کمتر از ۱۷۲ در۱۲۸۰ باشد.

 انتخاب نامزدهای اسکار
برای حدودا ۶۰۰۰ عضو فعال  نامزدهای اسکار  اواخر دسامبر، فهرست  در 
فرستاده می شود. اعضای گروه های مختلف، افراد مربوط به حوزه خودشان 
رای  کارگردانان  به  کارگردانان  می کنند؛  انتخاب  اسکار  نامزد  عنوان  به  را 
به  غیره؛  و  بازیگران  به  بازیگران  نویسندگان،  به  نویسندگان  می دهند، 
انیمیشن که توسط کمیته ای خاص  و  فیلم های خارجی، مستند  استثنای 
متشکل از اعضای تمام حوزه ها انتخاب می گردند. در بخش خاص انتخاب 
بهترین فیلم اسکار، تمامی اعضا، صالحیت انتخاب نامزدهای اسکار را دارند. 
فیلم های خارجی باید دارای زیرنویس انگلیسی باشند و هر کشور می تواند 
اعضای گروه های  برای مراسم اسکار پیشنهاد کند.  فیلم  سالیانه فقط یک 
تعیین  اسکار  نامزد  عنوان  به  را  خودشان  حوزه  به  مربوط  افراد  مختلف 
می کنند؛ سپس برندگان در دور دوم رای گیری که در آن تمامی اعضا در 

بیشتر گروه ها از جمله بهترین فیلم حق رای دارند انتخاب می شوند.

عضویت در آکادمی اسکار
عضویت در آکادمی اسکار تنها از راه دعوت امکان پذیر است. آکادمی اسکار 
آکادمی  اعضای  تنها ۳۷ عضو داشت.  تاسیسش در سال ۱۹۲۷  به هنگام 
از افراد رده باالی صنعت فیلم بودند. امروزه آکادمی اسکار شش هزار عضو 
تنها  و  امکان پذیر است  راه دعوت  از  تنها  اسکار  آکادمی  دارد. عضویت در 
یا  کارگردانی،  و  نویسندگی  بازیگری،  هنر  در  که  است  کسانی  به  محدود 
اسکار  آکادمی  عضو  هر  هستند؛  سرآمد  غیره  و  تدوین  فیلم برداری،  علوم 
در رشته تخصصی خود حق رای دارد. معیارهایی که باعث می شوند کسی 
نامزد دریافت جایزه اسکار شود پیچیده اند و به مقررات تک تک صنف های 
آکادمی بستگی دارند. مثال نامزد های جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
می فرستند.  اسکار  آکادمی  برای  و  می کنند  تعیین  مربوطه  کشورهای  را 
قاعده اصلی این است که همه فیلم هایی که در رقابت جایزه اسکار شرکت 
می کنند باید طی یک ساِل منتهی به ۳۱ دسامبر در لس آنجلس به نمایش 

در آمده باشند. در جریان رقابت برای نامزدی اسکار، استودیوهای فیلم سازی 
دادن  با  یا  آکادمی  اعضای  برای  فیلم ها  دی وی دی  نسخه  فرستادن  با 
آگهی هایی با عنوان »برای مالحظه شما« توجه آنها را نسبت به فیلم خود 

جلب می کنند.

برندگان اسکار 2۰22 
که  شد  مشخص  اسکار،  جوایز  مراسم  دوره   چهارمین  و  نود  برگزاری  با 
الیق کسب  را  فیلم سازها  و  فیلم ها  کدام  سینما،  هنرهای  و  علوم  آکادمی 
جایزه می داند. فیلم )Belfast( کنت برانا، فیلم )CODA( شان هیدر، فیلم 
ریوسوکی   )DriveMy Car( فیلم  آدام مک کی،   )Don’t Look Up(
رینالدو   )King Richard( فیلم  ویلنوو،  )Dune( دنی  فیلم  هاماگوچی، 
فیلم  اندرسون،  پل توماس   )Licorice Pizza( فیلم  گرین،  مارکوس 
 The Power of the( فیلم  تورو،  دل  گیرمو   )Nightmare Alley(
Dog( جین کمپیون و فیلم )West SideStory( استیون اسپیلبرگ در 
اسکار ۲۰۲۲ برای کسب جایزه  اصلی به نبرد با یکدیگر رفتند. تروی کاتسر 
با نقش آفرینی عالی در فیلم )CODA( تبدیل به نخستین مرد ناشنوا در 
تاریخ شد که جایزه  اسکار بازیگری را کسب کرده است. از میان اتفاقات جالب 
در  احمد«  »ریز  توسط  جایزه  کسب  به  می توان   ۲۰۲۲ اسکار  در  رخ داده 
 )Sound of Metal( مقام فیلم ساز اشاره کرد. او که سال گذشته با فیلم
 The Long( موفق به دریافت اسکار نشد، امسال با فیلم الیو اکشن کوتاه
Goodbye( برای نخستین بار توانست جایزه  طالیی را از آکادمی علوم و 

هنرهای سینما بگیرد. 

 ۰۰۷ مامور  به  احترام  ادای  تا  مختلف  فیلم های  موسیقی  زنده   اجرای  از 
لحظات  پدرخوانده،  به  احترام  ادای  و  بابت ۶۰ سالگی مجموعه  جیمزباند 
مختلف مراسم جوایز اسکار ۲۰۲۲ را رقم زدند. فیلم Encanto موفق به 
کسب اسکار بهترین انیمیشن سال شد و تلماسه با کسب ۶ جایزه پیشتاز 
مراسم امسال است. Zack Snyder’s Justice League هم، نقشی در 
مراسم امسال داشت؛ زیرا این ساخته  »زک اسنایدر« با رای مردمی در رتبه  



 Army of the( قرارگرفت. فیلم Oscar Cheer Moment یک بخش
 Oscar Fan Favorite او نیز در بخش مردمی دیگر مراسم، یعنی )Dead
یا  نام فیلم  برنده  هر اسکار،  از اعالم  به رتبه  یک دست یافت. دقایقی پس 
ابتدای  در  پررنگ  به شکل  و  قرمز  رنگ  با  جایزه  در کسب  موفق  شخص 

فهرست نامزدهای آن بخش قرار می گیرد.

برندگان اسکار 2۰22
  Dune فیلم

تدوین،  بهترین  اورجینال،  متن  بهترین  صدا،  بهترین  موسیقی،  بهترین 
بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم برداری، و بهترین جلوه های ویژه

بهترین انیمیشن اسکار

Encanto انیمیشن

بهترین گریم و طراحی مو اسکار

The Eyes of Tammy Faye فیلم

بهترین مستندکوتاه اسکار

The Queen of Basketball مستند

بهترین انیمیشن کوتاه اسکار

The Windshield Wiper انیمیشن

بهترین فیلم کوتاه اسکار

The Long Goodbye فیلم

بهترین بازیگر نقش مکمل زن اسکار

West Side Story آریانا دبوز برای فیلم

بهترین فیلم نامه اورجینال اسکار

Belfast فیلم

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد اسکار

CODA تروی کاتسر برای فیلم

بهترین فیلم خارجی اسکار

Drive My Car فیلم

بهترین طراحی لباس اسکار

Cruella فیلم

بهترین فیلم نامه اقتباسی اسکار

CODA فیلم

بهترین مستند اسکار

 Summer of Soul مستند

)Or, When The Revolution Could Not Be Televised(

بهترین بازیگر نقش اول زن اسکار

The Eyes of Tammy Faye جسیکا چستین برای فیلم

بهترین بازیگر نقش اول مرد اسکار

 King Richardویل اسمیت برای فیلم

بهترین آهنگ اورجینال اسکار

No Time to Die از فیلم No Time to Die آهنگ

بهترین کارگردان اسکار

The Power of the Dog جین کمپیون برای فیلم

بهترین فیلم سال اسکار

CODA فیلم

حواشی خواندنی مراسم اسکار 2۰22
همیشه مراسم جوایز آکادمی لحظه های شوکه  کننده ای دارد، اما هیچکس 
نمی توانست پیش بینی کند که اوضاع چقدر دراماتیک خواهد شد و »ویل 

اسمیت« به »کریس راک« سیلی خواهد زد.

از سیلی زدن تا جمع پدرخوانده ها
موضوع سیلی زدن ویل اسمیت وقتی پیش آمد که »کریس راک« کمدین 
روی صحنه رفت و گفت منتظر اکران فیلم بعدی »جی آی جین ۲« است. 
وی به طور غیرمستقیم به همسر ویل اسمیت اشاره کرد که مدتی است به 
دلیل بیماری موهای سرش را از ته می تراشد. واکنش ویل اسمیت به این 
صحبت این بود که برخواست و خیلی آرام روی صحنه رفت و یک سیلی 



آنقدر کنترل شده بود که  او  رفتار  نواخت.  به گوش »کریس راک«  محکم 
سالن را موج خنده برداشت و مهمانان تصور کردند با یک برنامه شوخی از 
پیش تعیین شده روبه رو شده اند. در هرحال در فاصله آگهی، دنزل واشینگتن 
سعی کرد وی را آرام کند و وقتی اسمیت برای گرفتن جایزه اسکار روی 
صحنه رفت از آکادمی به دلیل این رفتارش عذرخواهی کرد و گفت گاهی 

عشق بر منطق غلبه می کند!

اَپل تاریخ ساز شد
سرویس  نخستین  به  تبدیل  »کودا«  فیلم  با  و  شد  تاریخ ساز  اَپل 
»استریمینگی« شد که توانسته جایزه بهترین فیلم سال را از آن خود کند. 
این فیلم همچنین برنده جوایز بهترین فیلم نامه اقتباسی و بهترین بازیگر 
مرد مکمل برای »تروی کوتسور« شد که اولین برنده ناشنوای این بخش 

بود.

»قدرت سگ« قدرت چندانی نداشت!
وسترن  گرفت،  جایزه  می شد  تصور  آنچه  از  کمتر  که  فیلم هایی  از  یکی 
»قدرت سگ« جین کمپیون بود که با بیشترین تعداد نامزدی ها یعنی ۱۲ 
نامزدی وارد مراسم شد. اما فیلم در نهایت فقط جایزه کارگردانی را برای 
»تل ماسه«  به  اسکار  جوایز  بیشترین  درعوض  آورد.  ارمغان  به  »کمپیون« 
رسید و با وجود اینکه تعجب برانگیز نبود که »گرگ فریزر« برای آن فیلم 
برنده جایزه فیلم برداری شود. باید اذعان کرد »آری وگنر« هم در »قدرت 

سگ« کار فوق العاده ای انجام داده بود.

رقابت جدی در بخش فیلم نامه اوریجینال
فیلم نامه  بخش  در  را  خود  اسکار  نخستین  »بلفاست«  برای  برانا«  »کنت 
اوریجینال برد که تا حدی تعجب برانگیز بود. چون چهره های بزرگ دیگری 
»پیتزای  برای  اندرسون«  توماس  »پل  داشتند.  حضور  بخش  این  در  هم 
شیرین بیان« خود »بفتا« برده  بود و »به باال نگاه نکن« آقای »آدام مک کی« 

جایزه انجمن نویسندگان را به خود اختصاص داده بود.

ناکامی »فرار کن«
فیلم  مختلف  بخش  سه  در  کن«  »فرار  دانمارکی  مستند  انیمیشن  فیلم 
سینمایی مستند، انیمیشن مستند و فیلم بین المللی نامزد شده بود و از این 
حیث تاریخ ساز بود. اما در نهایت این فیلم نتوانست در هیچ بخشی برنده 

شود.

گردهمایی پدرخوانده ها برای گرامیداشت پنجاهمین 
سال

آل پاچینو، رابرت دنیرو و فرانسیس فوردکاپوال در مراسم شب پیش از اسکار، 
روی سن ظاهر شدند تا پنجاهمین سال اکران این فیلم را جشن بگیرند. 
تشویق طوالنی حضار  و  ایستاده  استقبال  با  اسطوره سینما   ۳ این  حضور 
همراه شد و کاپوال که ۴ اسکار برای ۲ قسمت اول این مجموعه برد در برابر 
جمع سخنرانی کرد و گفت: احساس می کنم چنین لحظاتی باید صمیمانه و 

کوتاه باشند و از دو دوست فوق العاده ام که اینجا آمده اند تا پنجاهمین سال 
این پروژه را با شما جشن بگیریم بسیار سپاسگزارم. وی گفت: نمی توانم همه 
افرادی را که در این راه با من همراه بودند فهرست کنم. اما شما همه آنها را 
خوب می شناسید و من فقط از دو نفر از ته دل اینجا تشکر می کنم؛ »ماریو 
پوزو« نویسنده رمان که یکی از نویسندگان فیلم نامه هم بود و تهیه کننده 

فیلم »رابرت ایونز« که ساخت آن را ممکن کرد.

گرامیداشت ۶۰ سالگی جیمز باند
از مدتی قبل اعالم شده بود قرار است در مراسم اسکار تجلیلی به مناسبت 
۶۰ سالگی جیمز باند انجام شود و احتماالت بی پایان به نظر می رسید. مثال 
کدام بازیگران قبلی باند قرار بود حاضر شوند و یا »پل مک کارتنی« می آید 
تا آهنگ برنده اسکارش را بخواند؟ شاید یک باند جدید معرفی شود؟ اما در 
نهایت هیچ مهمان ویژه ای برای این مناسبت حضور پیدا نکرد و فقط یک 
کلیپ کمتر از دو دقیقه ای توسط مجموعه ای از ورزشکاران معرفی و پخش 

شد که هیچ ارتباطی با این فیلم ها نداشتند.

فیلم منتخب مردم در اسکار
یکی از نکات سورپرایزکننده شب این بود که فیلم های »زک اسنایدر« در 
۲ بخش توانستند از طریق پروسه رای گیری که در توئیتر برگزار شده بود 
بیشترین آرای مخاطبان را به خود اختصاص دهند. کات اسنایدر از »لیگ 
»اسپایدرمن«  و  »انتقام جویان«  از  و  شد  الیک ها  بیشترین  برنده  عدالت« 
اسنایدر  مردگان«  »ارتش  به  هم  هواداران  محبوب  جایزه  و  گرفت  پیشی 
را شکست  »اسپایدرمن«  و  فیلم هایی چون »سیندرال«  توانست  که  رسید 

دهد.

یک جایزه برای جیمز باند
عرصه  در  مهمی  چهره های  که  اوریجینال  آهنگ  بخش  در  نهایت،  در 
موسیقی از جمله بیانسه را در خود داشت، »لین مانوئل میراندا« نتوانست 
برای آهنگش در فیلم »انکانتو« برنده اسکار شود و مجموعه جوایز خود را 
به  توانستند  »فینیاس«  برادرش  و  آیلیش«  »بیلی  نهایت  در  کند.  تکمیل 

خاطر آهنگشان برای فیلم جیمز باند برنده جایزه شوند.

www.zoomg.ir/

www.filimo.com/
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متاورس چیست؟
معنای آن می اندازیم.  به  نگاهی  اول  متاورس،  بهتر مفهوم  برای درک 
از دو واژه متا )Meta( و ورس )Verse( تشکیل شده است.  متاورس 
کلمه متا به معنی »برتر« و ورس که از کلمه »Universe« گرفته شده 
می توان  را  متاورس  عبارت  ترتیب  این  به  است.  »جهانی«  معنی  به 
»جهان برتر« یا »برتر از جهان« تلقی کرد. متاورس به عنوان یک شبکه   
با  و  یکدیگر  با  خواهندبود  قادر  کاربران  آن  در  که  عمل کرده  مجازی 
دیگر اجزای محیط اطراف خود تعامل کنند. به عبارتی دیگر، در دنیای 
می پردازند.  نقش آفرینی  به  مجازی  و  آنالین  صورت  به  افراد  متاورس 
بازی های  اجتماعی،   شبکه های  مختلف  جنبه های  مجازی،  دنیای  این 
ویدیوئی، فناوری واقعیت مجازی )VR( و واقعیت افزوده )AR( درنهایت 
را  متاورس  دلیل  همین  به  می کند.  ادغام  یکدیگر  با  را  بالک چین 
می توان به دنیایی که توسط واقعیت های مجازی و واقعیت های افزوده 
دنیای  در  بالک چین  نفوذ  افزایش  با  داد.  نسبت  نیز  ساخته می شود 
که  بازی هایی  شد.  باز  بالک چینی  بازی های  به  متاورس  پای  فناوری، 
و  قالب »توکن« خریداری  را در  بازی  آیتم های  افراد در آن می توانند 
معامله کنند. البته توجه داشته باشید نوع عملکرد بازی های متاورس در 
بالک چین، تفاوتی با بازی های غیربالک چینی ندارد و فقط دارایی های 

بازیکن در بازی، به »توکن« تبدیل شده است.

تاریخچه متاورس
با وجود اینکه هنوز خیلی با نمونه های کاربردی فناوری متاورس فاصله 
داریم اما این مفهوم مدت های طوالنی و برای چندین دهه است که در 
بوده است.  فناوری های دیجیتال مطرح  و  رایانه ای  بازی های  داستان ها، 
در حقیقت واژه متاورس و خلق آن به دهه ۹۰ میالدی، زمانی که نیل 
 Snow( اِسنوکَرش  نام  با  )Neal Stephenson( کتابی  استفنسون 
برای  کتاب  این  در  نویسنده  این  می گردد.  باز  کرد  منتشر   )Crash
اولین بار مفاهیمی مثل متاورس و آواتار )Avatar( را در قالب داستان 
به دنیای  نام  با همین  از آن  بعد  پیش بینی کرد. مفاهیمی که سال ها 
دیجیتال راه پیدا کردند. این ماجرا به همین جا ختم نمی شود. مدت ها 
 Ready Player آماده«  یک  شماره  »بازیکن  کتاب  نویسنده  بعد 
One، ارنست کالین )Ernest Cline( به روایت زندگی انسان ها در 

سال ۲۰۴۴ می پردازد.

در این کتاب، روایت شده است که انسان ها می توانند زندگی مشقت باری 
که در دنیای واقعی دارند را، با زندگی در دنیای مجازی و دیجیتال ادامه 
دهند. نگاهی به همه این جریانات و در نهایت تغییر نام فیس بوک به متا 
همه نشان دهنده این است که از گذشته تاکنون برنامه های زیادی برای 

مقوله متاورس وجود داشته است.

واقعیت مجازی »VR« در متاورس چیست؟
واقعیت مجازی »Virtual Reality«که به اختصار به آن »VR« می گویند 
یک دنیای دیجیتالی است که افراد با ورود به آن و با استفاده از عینک های 
واقعیت مجازی با اشیا و کلیه وقایع موجود در آن تعامل داشته باشند. به این 
صورت که کاربر با زدن این عینک وارد دنیای مجازی شده و در این دنیا 

می تواند تجربیات گوناگونی داشته باشد.

واقعیت افزوده »AR« در متاورس چیست؟
هم   »AR« آن  به  که   »Augmented Reality« یا  واقعیت افزوده 
ابزار تحقق متاورس محسوب   ،»VR« یا می گویند، در کنار واقعیت افزوده 
اسمش  از  که  همان طور  واقعیت افزوده،  عبارت  معنای  دیگر  به  می شود. 
کاراکتر دیجیتالی  یا  یعنی یک شی   دارد.  اضافه کنندگی  ماهیت  پیداست، 

را به یک فضا اضافه می کند.

خارپشت  سونیت   ،)Dumbo( دامبو   ،)Garfild( گارفیلد  فیلم های  اگر 
 Alice in( عجایب  سرزمین  در  آلیس   ،)Sonic the Hedgehog(
را  فیلم ها  قبیل  این  از  و   )Maleficen( مالیفیسنت   ،)Wonderland
دیده باشیدکه در آنها شخصیت های واقعی با شخصیت های غیرواقعی مانند 
حیوانات یا حتی شخصیت های کارتونی به بازی پرداخته اند، بیشتر به مفهوم 

واقعیت افزوده پی می برید.

هرچند مفهوم الیو اکشن )Live Action( با مفهوم واقعیت افزوده متفاوت 
اما به درک بهتر AR می تواند بسیار کمک کند. در واقعیت افزوده،  است، 
تجربیات دیجیتالی، مانند این فیلم ها، بدون هیچ واسطه ای به دنیای فیزیکی 

ما اضافه می شوند و ما با آنها تعامل برقرار می کنیم.

متاورس و فیس بوک
نمونه  از  یکی  فناوری،  حوزه  غول    ،)Facebook( فیس بوک  شرکت 
به  اقدام  به  تازگی  فیس بوک  است.  متاورس  حوزه  در  پیشرو  شرکت های 

دنیای متاورس
 (metaverse) 



تغییر نام این کمپانی به ِمتا )Meta( کرده است.

یک  در  فیسبوک،  مدیرعامل   ،)Mark Zuckerberg( مارک زاکربرگ 
کنفرانس مجازی در این باره گفته: امیدوارم در آینده به عنوان یک شرکت 
متاورس دیده شویم و قصد دارم کار و هویت خود را بر آنچه درحال ساخت 
آن هستیم، تثبیت کنم. ما اکنون به عنوان دو بخش مختلف به کسب و کار 
و  اَپ هایمان  خانوادِه  برای  یکی  دهیم؛  می  گزارش  و  می کنیم  نگاه  خود 
دیگری برای تالشی که در پلت فرم های آینده انجام  می شود. حاال به عنوان 
بخشی از پروژه، زمان آن فرا  رسیده است که، یک برند جدید اتخاذ کنیم تا 
همه کارهایی را که انجام می دهیم در برگیرد؛ تا منعکس کنیم چه  کسی 

هستیم و قصد ساخت چه  چیزی را داریم.

مالی  منابع  و  باال  پتانسیل  دارای  فیس بوک  فناوری  شرکت  که  آنجا  از 
را  بزرگی  تحول  متاورس  به حوزه  آن  ورود  نظر می رسد  به  گسترده است، 
با  فیس بوک  مشترک  همکاری  طرفی  دیگر  از  کند.  ایجاد  بخش  این  در 
شرکت های مطرح و بزرگ برای بسط و توسعه متاورس دلیل محکم دیگری 
متاورس  دنیای  در وصف  مارک زاکربرگ  است.  پروژه  این  بر گسترده بودن 
را  هرکاری  می تواند  هرکسی  متاورس  مجازی  دنیای  »در  گفته:  این گونه 
دورهم  خود  خانواده  اعضای  یا  دوستان  با  دهد.  انجام  می کند  تصور  که 
یکدیگر  با  نمایند،  شرکت  آموزشی  کالس های  در  کنند،  کار  جمع شوند، 
بازی  کنند، به خرید بروند، و به طور کلی تمامی تجربه هایی که انجام آنها را 
با موبایل یا کامپیوتر نمی توان تصور کرد، از نزدیک حس کنند«. خیلی ها 
فناوری متاورس را جایگزینی برای اینترنت امروزی می دانند که زاکربرگ 
یکی از همین افراد است و برای محقق شدن این آینده بسیار در تالش است.

 )NFT( نقش ارزهای دیجیتال و توکن های غیرمثلی
در متاورس

همان طور که پیشتر توضیح دادیم متاورس جایی است که اختیار همه چیز 
در آن در اختیار خودمان است. نکته ای که باید مدنظر قرار دهید این است 
دنیای  در  درواقع  دارد.  وابستگی  دیجیتال  ارزهای  با  متاورس  دنیای  که 
متاورس هم این امکان برای کاربران وجود داشته که همانند دنیای واقعی 
به خرید و فروش و معامله بپردازند. بنابراین برای انجام مبادالت نیاز به ارز 
خواهید داشت. به همین دلیل ارزهای دیجیتال می توانند بهترین گزینه و 
انتخاب باشند. عالوه بر ارزهای دیجیتال، اصطالحی که خصوصا این روزها 
Non�fun�( یا )NFT( توکن های غیرمثلی  بیشتر با آن روبه رو می شویم

gible token( هستند. این توکن ها یکی از جدیدترین پدیده های فناوری 
و  نقش ها  از  یکی  است.  گسترش  درحال  به  سرعت  که  بوده  بالک چین 
ویژگی های اصلی توکن های غیرمثلی در دنیای متاورس به اعطای مالکیت 
کامل شخصیت ها، آیتم های جمع آوری شده در بازی و حتی زمین مجازی، 

به افراد می توان اشاره کرد.

ویژگی های متاورس
حضور

 Presence یا همان  به حضور  متاورس  ویژگی  و مهم ترین  اولین  به عنوان 
می توان اشاره کرد. منظور از کلمه حضور در متاورس این است که کاربران 
کنند.  حضور  احساس  کاربران،  باقی  کنار  در  و  مجازی  دنیای  این  در 

تحقیقات نشان می دهد که این احساس حضور به  افزایش کیفیت تعامالت 
در این دنیای مجازی کمک می کند. نکته ای که باید در اینجا به آن اشاره 
کنیم این است که این احساس حضور و نزدیکی با دیگران، از طریق ِهدِست 

و نمایشگرهایی که در مقابل شما قرار دارند انتقال پیدا می کند.

همکاری

محسوب  متاورس  دنیای  در  مهم  جوانب  از  دیگر  یکی  همکاری،  قابلیت 
دنیای  این  همه جای  به  می توانند  کاربران  قابلیت  این  کمک  با  می شود. 
یکپارچگی  عبارتی دیگر  به  کنند.  همکاری  یکدیگر  با  و  سفرکرده  مجازی 
آواتار  یک  داشتن  با  تا  داده  را  امکان  این  کاربران  به  متاورس  در  موجود 
یکسان بتوانند در همه بخش های آن حضورداشته و از امکانات آن برخوردار 

شوند.

استانداردسازی

استانداردسازی یا همان )Standardization( یکی از اصلی ترین ویژگی ها 
و جوانب متاورس است که بر اهمیت آن می افزاید. همان طور که هر سیستم 
دارد،  استانداردسازی  سیستم  یک  به  نیاز  استانداردشدن  برای  سازمانی  و 
متاورس نیز از این قاعده مثتثنی نیست. جالب است که بدانید ایجاد این 
ویژگی در دنیای مجازی متاورس تاحدی حائز اهمیت بوده که حتی یک 
استاندارد  پروتکل های  تا  گرفته شده  نظر  در  آن  برای  بین المللی  سازمان 

متاورس را تأیید کند.

دنیای بی انتها

آن  در  که  واقعی  دنیای  به  نسبت  گسترده تری،  تعریف  و  مفهوم  متاورس 
زندگی می کنیم دارد. باتوجه به اینکه دنیای متاورس به فضاهای فیزیکی 
محدود نیست تا بی نهایت امکان گسترش آن وجود دارد و حدومرزی برای 

آن وجود ندارد. به طور خالصه باید گفت متاورس دنیای بی پایان است.

هم زمانی

هم زمانی یکی از ویژگی های مهم و قابل توجه در متاورس است. به این  معنا 
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که، در دنیای متاورس امکان و قابلیت ارتباط و تعامل بین کاربران سراسر 
جهان به صورت هم زمان وجود دارد. به عبارتی دیگر حوزه متاورس، توانایی 

تعامل و ارتباط میان میلیاردها کاربر در زمان واقعی را فراهم می کند.

سرعت

آن،  در  که  متاورس هست  مهم ترین شاخصه های  از  یکی  هم  ویژگی  این 
نیازی به جست وجو برای هیچ موضوعی نیست. در متاورس همه چیز، حتی 

هرگونه اطالعات، به صورت آنی قابل دسترس کاربران است.

پایداری

ویژگی پایداری در متاورس به منزله امکان دسترسی  همیشگی است. شما 
می توانید ساختمان های مجازی جدید یا اشیاء دیگری را در دنیای متاورسی 
خود ایجاد و اضافه کنید. همچنین می توانید آنها را، هرطور که می خواهید 
تغییر دهید و نکته جالب توجه اینکه، این تغییرات در بازدیدهای بعدی شما 

هم اعمال و ذخیره می شوند.

هزینه

حذف  دارد  وجود  متاورس  دنیای  در  که  محبوبی  و  بارز  مزیت های  از 
هزینه های دنیای فیزیکی، مثل هزینه رفت و آمد، آموزش ، خرید سخت افزارها 
و نرم افزارها و موارد دیگراست. امری که در برخی موارد می تواند سبب بهبود 

وضعیت زندگی انسان شود.

محدودیت های متاورس
عدم انطباق و سازگاری برخی افراد

سمت  به  همه  چیز  و  است  فناوری  و  تکنولوژی  عصر  که  حاضر  عصر  در 
نیستند  حاضر  که  هستند  افرادی  هم  هنوز  می رود  پیش  ماشینی شدن 
روش ها و شیوه های زندگی سنتی خود را ترک کرده و به زندگی مدرن روی 
بیاورند. به عنوان مثال کسانی که ترجیح می دهند به جای مطالعه کتاب های 
الکترونیکی یا همان )eBook( نسخه چاپی و کاغذی آن را مطالعه کنند. 
پول نقد  از  همراه بانک،  از  استفاده  جای  به   می دهند  ترجیح  که  افرادی 
استفاده کنند و یا به داخل فروشگاه رفته و خرید آنالین انجام ندهند. حال، 
چه طور می توان از این افراد انتظار داشت که وقتی هنوز به خوبی نمی توانند 

با اینترنت ارتباط برقرار کنند، با متاورس انطباق و سازگاری داشته باشند.

حذف لذت های فیزیکی در دنیای واقعی

یکی دیگر از محدودیت ها و درواقع نقاط ضعفی که متاورس برای انسان ها 
به ارمغان می آورد، از بین بردن و حذف لذت های فیزیکی است. همان طور که 
گفتیم در متاورس شما هرآنچه را که بخواهید و به هرجایی که مدنظرتان 
باشد در کمترین زماِن ممکن، دسترسی خواهید داشت و این یعنی، تجربه  

نکردن بسیاری از لذت ها که تاکنون تجربه می کردید.

مثال در زندگی واقعی تان شاید یکی از لذت ها در هنگام سفر، دیدن مناظر 
چراکه  نیست.  دست یافتن  قابل  دیگر  متاورس  در  که  بوده  سفر  مسیر  و 
یا مثال  به دورترین مکان های موردنظرتان سفر خواهیدکرد و  ثانیه  درحد 
لذت تعمیر یک وسیله قدیمی، درس دادن و بازی کردن با بچه ها، تمیزکردن 
محیط زندگی، ورزش  صبحگاهی، قدم زدن های شبانه با دوستان و بسیاری 

از لذت های دیگر که در متاورس حذف شده است. شاید برای کسانی که از 
پیشرفت تکنولوژی لذت می برند این محدویت ها مسئله مهمی نباشد و حتی 
از نظرشان خنده دار هم باشد، اما به خاطر داشته باشید یک زندگی رقابتی 
و کامال هدف محور هم، معایب خاص خودش را دارد و می تواند به روحیات 

انسان آسیب وارد کند.

آیا متاورس جایگزین اینترنت خواهد شد؟
نگرشی که این روزها در بسیاری از محافل و برسر زبان بسیاری از کاربران 
می شنویم این است که متاورس قرار است جای اینترنت را بگیرد و حتی 
خیلی ها متاورس را اینترنت آینده نامگذاری کرده اند. شاید این نظر تاحدی 
درست باشد. چراکه متاورس کلیه اطالعات و داده ها را برای ما دست یافتنی 
از  اما  نخواهیم داشت.  نیازی  اینترنت  به  دیگر  تفاسیر  این  با  و  می کند 
در  میلیارد وب سایت  از وجود چیزی حدود ۱۷  داده ها حاکی  سوی دیگر، 
سراسر جهان است. کامال مشخص است این حجم از اطالعات چیزی نیست 
که به راحتی بتوان آن را به پروژه ای مثل متاورس انتقال داد. مارک زاکربرگ، 
متاورس را نسخه ای متفاوت از اینترنت فعلی دانسته و بر این موضوع تاکید 
این حال  با  بود.  اختیار کاربران خواهد  اینترنت فعلی همچنان در  دارد که 
بسیاری از خدمات در اینترنت، جای خود را به خدمات جدیدی در متاورس 

خواهند داد.

بهترین پروژه های متاورس
را  امکان  این  به کاربران  پروژه های متعدد زیادی است که  متاورس دارای 
داده درحین بازی کسب درآمد هم داشته باشند. این پروژه ها و پلت فرم ها 
در حوزه ارزهای دیجیتال از محبوبیت زیادی برخوردار هستند و طرفداران 
زیادی را به خود اختصاص داده اند. از مهم ترین پرو ژه های متاورسی به موارد 

زیر می توان اشاره کرد:

)Decentraland( دیسنترالند

دیسنترالند یکی از نمونه های شناخته شده و مطرح در دنیای متاورس در 



کار می کند  فناوری بالک چین  اساس  بر  دیسنترالند  پلت فرم  است.  جهان 
و در آنها گیمرها می توانند به کمک ارزهای دیجیتال ساختمان هایی مثل 
شهربازی بسازند و حتی از آنها کسب درآمد کنند. در دیسنترالند می توانید 
زمین بخرید و یا آن را بفروشید و از پول آن برای خرید اسلحه در بازی 

فورت نایت استفاده کنید.

)Sandbox( سند باکس

سندباکس یکی از بهترین پروژه های متاورسی بوده که طرفداران زیادی هم 
زیادی  قابلیت های  و  امکانات  دارای  بالک چین،  بر  مبتنی  پروژِه  این  دارد. 
است که کاربران در آن امکان خرید، فروش، و ادعای مالکیت اموال متفاوت 
خود را دارند. این پلت فرم درعین امنیت و قابلیت اطمینان دارای معایبی 
است که از مهم ترین آنها به هزینه باالی شبکه اتریوم برای خرید بالک چین 

می توان اشاره کرد.

)Nakamoto( ناکاموتو

ناکاموتو )Nakamoto( یکی دیگر از پروژه های متاورسی است که در این 
مجازی،  زمین های  خرید  امکان  کاربران  دیسنترالند،  بازی  مثل  هم  بازی 
مجازی  زمین  فروش  و  خرید  دارند.  را  آن  فروش  درنهایت  و  آن  ساختن 
بازی  در  که  است  به ذکر  الزم  است.  متاورس  در  سرمایه گذاری  به منزله 
ناکاموتو، توکن های قابل معاوضه به نام ناکا شناخته می شود که ارز دیجیتال 
بسیار مناسب و روبه  رشدی محسوب می شود. این بازی واقعیت مجازی یکی 
ارزشی  حال حاضر  در  آن  توکن  که  است  متاورسی  بازی های  تازه ترین  از 

معادل ۳ دالر دارد.

)Axie Infinity( اکسی اینفینیتی

از  بسیاری  که  پروژه هایی  از  یکی   )Axieinfinity( اینفینیتی  اکسی 
کاربران با نام آن، آشنا هستند. محبوبیت این بازی آنالین به این دلیل است 
که درحین بازی امکان کسب درآمد را نیز به کاربران خود می دهد. در اکسی 
اینفینیتی کاربران می توانند حیوانات مورد عالقه خود را به صورت مجازی 

پرورش داده و با استفاده از آنها کسب درآمد کنند.

مهم ترین شرکت های فعال در حوزه متاورس
)Meta( ۱- متا

از مهم ترین شرکت های فعال در  نام جدید شرکت فیسبوک است  متا که 
حوزه متاورس محسوب می شود. این شرکت تاکنون بیش از ۵۰ میلیون دالر 

سرمایه خود را صرف توسعه شبکه متاورس کرده است.

)Microsoft( 2- مایکروسافت

حوزه  در  فعال  و  مهم  شرکت های  از  دیگر  نمونه ای  مایکروسافت  شرکت 
متاورس بوده که پیش از ورود به این حوزه فعالیت هایی در زمینه هولوگرام 
داشته است.  مایکروسافت  پلت فرم  طریق  از   )XR( واقعیت گسترده  و 
واقعیت افزوده  و  واقعیت مجازی  با  را  واقعی  دنیای  دارد،  مایکروسافت قصد 
ترکیب کند. این شرکت همچنین می خواهد هولوگرام ها و آواتارهای مجازی 

را تا سال ۲۰۲۲ به تیم ماکروسافت اضافه کند.

)ipek( ۳- ایپک

ایپک، شرکت سازنده بازی معروف فورت نایت )Fortnite( است. مدیرعامل 
ایپک در مصاحبه ای اعالم کرده که عالقه بسیاری به توسعه متاورس دارد. 
هنرمندانی مانند آریانا گرنده و تراوس اسکات در این بازی، کنسرت برگزار 
کرده اند و حتی سخنرانی مشهور مارتین لوترکینگ در سال ۱۹۶۳ نیز در 

این پلت فرم بازسازی شده است.

برندهای مطرح دنیا در متاورس
موضوع متاورس و دنیای مجازی تنها به شرکت های مطرحی چون فیسبوک 
برندهای  از  بسیاری  بلکه  نمی شود.  منتهی  قبیل  این  از  و  مایکروسافت  و 
مطرح دنیا هم از این قافله عقب  نمانده و یکی پس از دیگری در تالش اند تا 

پا به این عرصه بگذارند.

حوزه ُمد و پوشاک در این زمینه نسبت به باقی حوزه ها پیشرو بوده است. 
که  است  این زمینه  در  فعال  برندهای  از   )Uniqlo( یونیکلو  ژاپنی  برند 
برخی لباس های دیجیتال را در بازی )Minecraft( وارد کرده و یا شرکت 
Fort�( بازی  برای   )Balenciaga بالینسیاگا  فرانسوی  لوکس  )کاالهای 

nite( لباس یا کفش های کتانی خود را ارائه کرده است.

همچنین هنرمندانی همچون طراحان و نقاشان نیز درحال ورود به حوزه 
جدید NFT یا توکن های غیرمثلی هستند و اقالم دیجیتالی منحصربه فردی، 
»کریستینا  می رسانند.  به فروش  طریق  این  از  را  انیمیشن  یا  نقاشی  مانند 
برای  بزرگ  بسیار  فرصتی  را  متاورس   )Roblox( شرکت  معاون  ووتن« 
شوند  حوزه  این  وارد  زودتر  که  برندهایی  است  معتقد  و  خوانده  برندها، 

می توانند در مقیاس جهانی، حضور دائمی خود را ایجاد کنند.

رستوران های  از  نمونه ای  چیپوتلی،  مکزیکی  فود  فست  زنجیره ای  شرکت 
فعال در متاورس است که در طول تعطیالت هالووین، یک رستوران مجازی 
در )Roblox( افتتاح  کرد که در نوع  خود اولین محسوب می شود. این برند 
کوپن هایی را برای دریافت یک بوریتو رایگان در رستوران واقعی و همچنین 

https://www.sandbox.game/login/?r=Xw8ciBURQIIBgzt9H~FWP
https://www.sandbox.game/login/?r=Xw8ciBURQIIBgzt9H~FWP
https://techrato.com/2021/11/18/ethereum-classic-real-time-price-technical-analysis/
https://nakamoto.games/
https://nakamoto.games/
https://axieinfinity.com/
https://axieinfinity.com/


لباس های مجازی، برای پوشاندن آواتار ارائه می کند.

Nike� »برند بزرگ و معروف نایکی که قبال یک نمایشگاه مجازی را به نام 
تولیدکننده  که شرکت  کرد  اعالم   کرده بود،  افتتاح   Roblox در   »land

کتانی دیجیتال RTFKT را هم خریداری کرده است.

و  نظارت  برای  ویتون«  »لویی  مثل  مطرحی  شرکت های  همین حال،  در 
کنترل بر محیطی که برندشان در آنها حضور دارد، نسخه مخصوص به خود 

از متاروس را با نام )Louis the Game( ایجاد کرده اند.

متاورس و وب۳
بالک  چین،  مثل  جدیدی  فناوری های  طریق  از  که  است  مقوله ای  وب۳ 
واقعیت مجازی )VR(، واقعیت افزوده )AR(، هوش مصنوعی )AR( و سایر 
فناوری ها ایجاد شده و در حوزه رمز ارزها، متاورس و توکن های غیرمثلی 

تعریف می شود.

همان طور که پیشتر به آن اشاره شد، متاورس یک دنیای مجازی است که 
در آن کاربران می توانند بسیاری از فعالیت های دنیای واقعی را از راه دور، 
با هزینه کمتر و با همان حس واقعی تجربه کنند. متاورس برای جلوگیری 
از تمرکز، قدرت ایجاد سیستم مالی و تعریف هویت، از بالک  چین استفاده 
می کند. با این توضیح، می توان گفت متاورس می تواند بخشی از وب۳ باشد 

چرا که تمامی ویژگی های مهم برای نسل سوم وب را در خود دارد.

اگرچه پروژه های مختلف بالک چینی وجود دارند که در حوزه های مختلف 
وب۳ فعال هستند و در حال حاضر نیز امکان استفاده از آنها وجود دارد، اما 
هنوز سیستم کاملی که بتوان به آن وب۳ گفت، وجود خارجی ندارد. این 
ایده بسیار تازه است و برای اینکه بتواند رشد کند به زمان بیشتری نیاز دارد. 
با ظهور پروژه های بالک چین مقیاس پذیر، روز به روز این ایده نیز گسترش 

خواهدیافت.

آینده متاورس
ما  آنجایی که  از  است.  انسانی  تماس  افزایش  متاورس،  اساس  و  پایه 
بیش ازپیش به گونه ای از نظر فناوری پیشرفته تر از هر زمان دیگری تکامل 
می یابیم، برای ما قریب الوقوع است که به افرادی که با جهان و افراد اطراف 

خود متصل هستیم، توجه کنیم. متا این مفهوم را کامال در بر می گیرد.

لطف  به  می کنیم  زندگی  آن  در  حال حاضر  در  که  فناوری  عصر  در 
هوش مصنوعی و اینترنتی شدن کسب و کارها و روی کار آمدن شبکه های 
اجتماعی، زندگی بشر دچار تغییر و تحول اساسی شده است. اگر به ۱۰ سال 
پیش نگاهی بیاندازیم خواهیم دید، فرق زندگی امروز ما با همین۱۰ سال 

گذشته از زمین تا آسمان است.

از گذشته شاهد  بیش  امروزه  که  است  مقوله ای   )Metaverse( متاورس 
محقق شدن آن هستیم. دنیای جدیدی که فارغ از محدودیت های اینترنت 
کنونی امکان ارتباطات و کسب تجربیات متنوع را برای همه فراهم می کند. 
شما  شماست.  دسترس  در  بخواهید  آنچه  هر  متاورس،  مجازی  دنیای  در 
شبیه  درست  و  بسازید  آن  در  را  عالقه خودتان  مورد  می توانید شخصیت 
می توانید  را  دنیا  این  در  چیزی  هر  کنید.  زندگی  آن  در  واقعی  زندگی 
به صورت کامال غیرمتمرکز کنترل کنید. بدون اینکه اختیار و مدیریت آن 

دست نهاد دولتی خاصی باشد. این همان نقطه  اشتراک و ارتباط متاورس 
با فناوری بالک چین است.

یک  در  ببرند.  سود  متاورس  از  متفاوتی  گونه های  به  می توانند  شرکت ها 
جهان بی نهایت؛ سازمان دهی رویدادها، توسعه متقاطع ها در بین ویژگی ها و 
برقراری ارتباط با جامعه کاربران آسان تر از همیشه شده است. و به شرکت ها 
این امکان را داده تا با مصرف کنندگان خود به شیوه ای درگیر شوند که قبال 

نمی توانستند.

 ،)Microsoft( مایکروسافت  )Bill Gates(، مؤسس شرکت  بیل گیتس 
از تکنولوژی متاورس  نه تنها  آینده  تا ۳ سال  می گوید کارمندان شرکت ها 
بهره می برند، بلکه به استفاده از آن متکی خواهند بود. او افزود در آن زمان 

تمام جلسات کاری هم بر بستر متاورس انجام خواهدشد.

گیتس همچنین معتقد است که کرونا از بسیاری جهات، به افزایش سرعت 
پذیرش متاورس کمک کرده است. زیرا این تکنولوژی، نیاز حضور کارمندان 

در یک مکان واحد را به صفر می رساند.

www.excoino.com/
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پس انداز و انواع 
سرمایه گذاری ها

بیمه عمر، بیمه برنامه ریزی امور بعد از فوت، بیمه وام مسکن 
بیمه مسافرتی و بیمه سوپر ویزا، بیمه درمانی و دندان

بیمه دانشجویی، بیمه بیماری های خاص 
بیمه از کارافتادگی و پوشش درآمد 

بیمه ماشین، خانه، مشاغل و مسئولیت

وام مسکن )با بهترین نرخ بهره(  

انواع بیمه ها

            نسرین عین الهی

مدیریت بدهی ها )کنترل و حذف بدهی ها(

 )RESP( حساب پس انداز تحصیلی کودکان
 )RRSP( حساب پس انداز بازنشستگی

 )TFSA( حساب پس انداز معاف از مالیات
استراتژی کاهش میزان Tax و مدیریت هزینه ها

مشاور مالی، کارشناس بیمه 
سرمایه گذاری و وام مسکن

خرید خانه برای بسیاری از افراد، بزرگ ترین سرمایه گذاری در طول زندگی به شمار می رود، پرداخت بدهی وام 
مسکن ده ها سال طول می کشد. اگر طی این مدت اتفاق بدی برایتان بیافتد، شاید خانواده قادر به بازپرداخت 
اقساط این وام نباشد. در این صورت خانواده شما شاید سرپناه خود را از دست بدهد. بیمه عمر وام مسکن برای 
حل همین مشکل طراحی شده است. اما جایگزینی ارزان تر و انعطاف پذیرتر از بیمه عمر وام مسکن نیز وجود 

دارد و آن بیمه عمر مدت دار می باشد.
مقایسه بیمه عمر در مقابل بیمه وام مسکن

تفاوت بیمه عمر وام مسکن و بیمه وام مسکن در چیست؟

بیمه وام مسکنبیمه عمر
بانک مالک بیمه نامه شماستشما مالک بیمه نامه هستید

در صورت فوت، مبلغ وجه به خانواده 
شخص متوفي پرداخت می شود، ذینفع 
خانواده و فرزندان شما می باشند یا هر 

کسی که شما تعیین می کنید

نه  است  بانک  ذینفع  فوت،  در صورت 
خانواده شما

با هر پرداخت ماهیانه وجه بیمه، مقدار 
پوشش بیمه شما ثابت میماند

با هر پرداخت ماهیانه وجه بیمه، 
مقدار  پوشش بیمه شما کاهش 

Vمی یابد

با پرداخت مرتب حق بیمه، بیمه شما 
هیچ گاه کنسل نمی شود و شما همواره 
حتی  داشت  خواهید  را  بیمه  پوشش 

اگر بانک وام دهنده تان را تغییر دهید

بانک  به  وام  انتقال  و  بانک  تغییر  با 
دست  از  را  بیمه  پوشش  دیگری، 
خواهید داد و ممکن است دیگر واجد 
شرایط اقدام برای بیمه جدیدی نباشید

بیمه وام مسکنبیمه عمر
بررسی و تحقیقات در زمان صدور بیمه 

انجام می شود
بررسی و تحقیقات در زمان فوت انجام 
موارد  از  بعضی  در  بسا  چه  و  می شود 

منجر به عدم پذیرش می شود

گران تر از بیمه عمر استارزان تر نسبت به بیمه وام مسکن

می تواند  شخص  است.  انعطاف پذیر 
تحت  هم  را  دیگرش  سرمایه های 

پوشش این بیمه قرار دهد

میزان مزایای بیمه فقط بر اساس مبلغ 
وام تعیین می شود

مزایا  بیماری،  یا  و  ناتوانی  صورت  در 
پرداخت  بیمه شده  به شخص  مستقیم 

می شود

وخیم  بیماری  یا  و  ناتوانی  در صورت 
فقط خسارت بانک باز پرداخت می شود

مبلغ پرداختی ماهیانه بیمه نامه متغیر پرداختی ماهیانه حق بیمه ثابت است
است و با افزایش سن پرداختی ماهیانه 

بیمه نیز افزایش می یابد
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آشنایی با ماه
ماه تنها قمر طبیعی زمین و پنجمین قمر بزرگ در سامانه خورشیدی 
یک  ابعاد  به  نسبت  طبیعی  قمر  بزرگ ترین  درخشان  کره  این  است،  

سیاره در سامانه خورشیدی به شمار می رود.

از قطر و ۶۰ درصد از جرم این سیاره را دارد،  در  کره ماه ۲۷ درصد 
نتیجه جرم ماه ۱/۸۱ سیاره زمین است و در میان قمرهای شناخته شده 
قمر  دومین  مشتری،  سیاره   IO قمر  از  پس  ماه  خورشیدی،  سامانه 
اقمار  دیگر  به  نسبت  ماه  بی همتایی  دلیل  می رود.  شمار  به  سنگین 
به  سامانه خورشیدی قوی بودن کشش گرانش ماه و خورشید نسبت 
ماه و زمین است. از این  رو است که مسیر آن همواره به سوی خورشید 

انحنا دارد.

ماه قابل رویت ترین جرم کیهانی برای رصد از زمین است. فازهای ماه 
و مدار آن هنوز برای بسیاری معما به شمار می روند زیرا گردش ماه به 

دور خود و در مدار زمین هر دو ۲۷.۳ روز طول می کشد و 
ساکنان زمین از این رو همواره یک طرف این کره 

نقره ای را می بینند. ماه از آن  رو در تاریکی شب 
دیده  می شود که نور خورشید را باز می تاباند 

از ماه برای ما قابل  و مقدار سطحی که 
به  نسبت  آن  موقعیت  به  است  رویت 

زمین و خورشید بستگی دارد.

با وجود اینکه ماه قمر زمین به شمار 
بزرگ تر  پلوتو  سیاره  از  می رود، 
است. برخی از دانشمندان آن را به 
عنوان یک سیاره در نظر می گیرند، 
قمر  چهار  که  است  درحالی  این 

بزرگ تر از ماه در سامانه خورشیدی 
وجود دارند، با این همه تاکنون کسی 

این قمر را به صورت رسمی به عنوان 
نحوه  درباره  نکرده است.  معرفی  سیاره 

وجود  متعددی  نظریه های  ماه  متولدشدن 
ماه  که  اساسند  این  بر  جدید  شواهد  اما  دارد، 

درواقع تکه ای از سیاره زمین بوده که در اثر برخوردی 
سهمگین از آن جدا شده است.

ارائه  ماه  متولدشدن  نحوه  درباره  تاکنون  که  توضیحی  قابل قبول ترین 
و  اولیه  بدنه  از  را  اولیه  خام  مواد  عظیم  برخوردی  که  است  این  شد، 
مذاب سیاره زمین جدا کرده و در مدار زمین قرار داده است،  به گفته 
دانشمندان، بزرگی جرمی که با زمین برخورد کرده ۱۰ درصد از جرم 

زمین،  یعنی هم اندازه مریخ بوده است.

ساختار درونی
ماه از هسته ای بسیار کوچک، که تنها یک تا دو درصد از جرم کلی ماه را 
تشکیل می دهد، برخوردار است و وسعت آن ۶۸۰ کیلومتر است. بخش 

غالب این هسته از آهن تشکیل شده اما مقادیر زیادی سولفور و دیگر عناصر 
نیز در آن وجود دارد.

پوسته سنگی ماه ضخامتی برابر هزار و ۳۳۰ کیلومتر دارد که از سنگ های 
متراکم و آهنی و منیزیمی تشکیل شده است. در گذشته های دور مواد مذاب 
درون پوسته خود را به سطح رسانده و در حدود یک میلیارد سال،  از چهار 
میلیارد سال پیش تا حدودا سه میلیارد سال پیش، فوران های آتشفشانی 

را ایجاد کرده اند.

پوسته  بخش  خارجی ترین  دارد،  کیلومتر   ۷۰ برابر  عمقی  خارجی  پوسته 
خراشیده  انجام گرفته  متمادی  سال های  طی  که  برخورد هایی  واسطه  به 
برای  مسیری  که  آشفته  و  شکسته  درهم  قلمروی  شده است،  پرحفره  و 
دسترسی به مواد دست نخورده عمق ۹.۶ کیلومتری سطح ماه را به وجود 
نه  هوا،  نه  است،  آب  دارای  نه  ماه  زمین،  خالف  بر  آورده است. 
زندگی و نه میدان مغناطیسی. با این  همه نمی توان 
زیرا  است،  غیرفعال  کامال  کره  این  که  گفت 
پدیده ماه لرزه می تواند نشانه ای از وجود 

نوعی حرکت درونی در ماه باشد.

ساختار سطحی
سطح ماه میلیون ها سال پیش 
در اثر برخورد  شهاب سنگ ها 
حفره   و  خراش  از  مملو 
آنجایی که  از  و  شده است 
برروی  اقلیمی  هیچ سیستم 
حفره های  ندارد،  وجود  ماه 
برخورد ها  این  از  ناشی 
فرسوده نشده و همچنان وجود 

دارند.

سطح ماه به صورت میانگین از ۴۳ 
سیلیکون،  درصد  اکسیژن،۲۰   درصد 
سه  آهن،  ۱۰درصد  منیزیم،  درصد   ۱۹
درصد کلسیم،  سه درصد آلومینیوم،  ۰/۴۲ درصد 
منگنز  درصد   ۰/۱۲ و  تیتانیوم  درصد   ۰/۱۸ کرومیوم، 

تشکیل شده است.

که  می دهد  نشان  را  ماه  روی سطح  حفره های  و  تصویر شکستگی ها  این 
بر اثر ضربه های مهلک شهاب سنگ ها و سنگ های سرگردان آسمانی طی 

میلیاردها سال به وجود آمده است.

قطعا ماه در دوران گذشته، آتشفشان هایی داشته است، اما غالب حفره هایی 
که در سطح آن دیده می شوند، نتیجه اصابت سنگ های آسمانی است که 
متر   ۸۰۰۰ نیوتون  حفره  عمق  مثال  برای  عظیمند.  بسیار  آنها  از  بعضی 
درخشان  کره  این  برروی  تاکنون  که  مطالعاتی  شده است.  زده  تخمین  



انجام گرفته نشان داده که شکل روی پنهان ماه درست مانند روی آشکار آن 
نیست. در آن  سوی نادیده ماه، حفره های بیشتری وجود دارند که ابعاد آنها 

کوچک تر از حفره های روی آشکار ماه است.

اتمسفر ماه
قمر زمین از اتمسفری بسیار رقیق برخوردار است از این رو یک الیه غبار 
و  بماند،  جا  به  ماه  روی سطح  بر  قرن  چندین  برای  می تواند  ردپا  یک  یا 
همچنین به واسطه رقیق بودن اتمسفر درجه حرارت ماه نیز به شدت متغیر 
می رسد  فارنهایت  درجه   ۲۷۳ به  ماه  آفتابی  بخش  حرارت  روز،  در  است،  

درحالی که حرارت بخش تاریک ماه کمتر از منفی ۲۴۳ درجه است.

رقیق بودن اتمسفر در ماه همچنین باعث می شود صدا قابلیت انتقال خود را 
در این محیط از دست بدهد و از این رو سطح ماه مکانی خاموش و بی صدا 
است. همچنین عدم وجود اتمسفر به معنی نبودن مولکول های هوا است و 
عدم وجود مولکول های هوا به معنی پراکنده نشدن نور خورشید در سطح 
ماه و سیاه شدن آسمان ماه است. از دیگر آثار نبودن اتمسفر در ماه چهره 
پرخراش و گودال آن است زیرا شهاب سنگ ها پیش از رسیدن به ماه از بین 
نمی روند و مستقیما و به آسانی به سطح ماه رسیده و با شدت به آن اصابت 

می کنند.

و  گرد  با  و  است  خاکستری  رنگ  همه جا  در  و  یک رنگ  تقریبا  ماه  خاک 
غباری پوشیده شده که اصطالحا خاکه سنگ نامیده می شود. ماه از صفحات 
نتیجه  در  کوه ها  زمین،  در  که  آنجا  از  و  نیست  برخوردار  زمین ساختی 
فشرده شدن این صفحات به هم پدید می آیند در ماه پدیده کوه زایی منشا 
زیرسطحی ندارد و تنها بر اثر برخورد شهاب  سنگ ها می باشد که ماه دارای 

پستی و بلندی هایی شده است.

ویژگی های مداری ماه
متوسط فاصله ماه تا زمین ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر است، این کره در ۳۶۳ 
هزار و ۳۰۰ کیلومتری مسیر مداری اش به نزدیک ترین فاصله اش از زمین و 
در ۴۰۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتری مدارش به دورترین فاصله اش خواهد رسید.

خواص جزر و مدی
نیروی گرانش ماه برروی زمین اثر می گذارد، و منجر به افزایش و کاهش 
قابل پیش بینی ارتفاع سطح آب می شود که به جزر و مد شهرت دارند. جرز 
و مد در مقیاس کوچک تر در دریاچه ها،  اتمسفر زمین و درون پوسته زمین 
نیز رخ می دهد. مد به پدیده  افزایش سطح آب و جزر به کاهش سطح آب 
میدان  به  نسبت  زمین رخ می دهد که  از  گفته می شود. مد در بخش هایی 
گرانشی ماه کمترین فاصله و بیشترین فاصله را دارد. جزر در محدوده ای 

میان این دو منطقه ایجاد می شود.

کشش ماه درعین حال چرخش زمین را نیز کند می کند،  اثری که به ترمز 
را  زمینی  روزهای  طول  قرن  هر  در  می تواند  و  دارد  شهرت  مدی  و  جزر 
درحدود ۲.۳ میلی ثانیه افزایش دهد. انرژی که زمین از دست می دهد توسط 
ماه جذب شده و فاصله اش را از زمین افزایش می دهد،  این به آن معنی است 

که ماه ساالنه ۳.۸ سانتیمتر از زمین دورتر می شود.

کشش گرانشی ماه شاید اصلی ترین عامل قابل زیست شدن سیاره زمین به 
را  در چرخش محوری اش  زمین  لرزش  میزان  این کشش  زیرا  رود،  شمار 
متعادل کرده و منجر به پایدار شدن آب   و  هوا طی میلیاردها سال شده است 

و به این شکل حیات اجازه رشد و نمو در زمین را یافته است.

چرا ماه به روی زمین سقوط نمی کند؟
زمین نیز با نیروی گرانشش ماه را به سوی خود می کشد و اگر می شد ماه را 
از گردش باز داشت، این کره با سرعتی باورنکردنی به سمت زمین آمده و با 
آن برخورد می کرد. اما حقیقت این است که ماه قرن ها است که با سرعتی 
برابر سه هزار و ۶۵۹ کیلومتر در ساعت به دور زمین در حال گردش است. 
در اثر این گردش، نیروی گریز از مرکزی به سمت خارج ایجاد می شود که 
برابری  دارد،  به سمت داخل کشش  نیروی گرانش زمین که  با  آن  شدت 
می کند. این دو نیروی مخالف، اثر یکدیگر را به طور متقابل خنثی می کنند، 

به نحوی که ماه همواره بر مدار خود باقی می ماند.

گرفت ها
و  زمین  ماه،   خورشید گرفتگی،  و  ماه گرفتگی  یا  خسوف،  یا  کسوف  طی 
خورشید در خطی تقریبا مستقیم یا مستقیم قرار می گیرند. در ماه گرفتگی 
زمین مستقیما در میان ماه و خورشید قرار می گیرد و سایه زمین سطح ماه 
را به صورت نسبی یا کامل می پوشاند. ماه گرفتگی تنها زمانی می تواند رخ 

دهد که ماه کامل باشد.

فصل ها
محور گردش زمین به دور خودش نسبت به استوا از انحرافی برخوردار است 
با زمان، گاه به  که باعث می شود نیم کره شمالی و جنوبی زمین متناسب 
سوی خورشید و گاه به دور از خورشید قرار بگیرند و به این شکل فصل ها 
درجه   ۲۳.۵ استوا  خط  به  نسبت  زمین  محور  انحراف  می آیند.  وجود  به 
به همین  و  برخوردار است  انحرافی ۱.۵ درجه ای  از  ماه  است درحالی که 
خاطر است که در ماه هیچ  فصلی وجود ندارد،  این به آن معنی است که 
بخش هایی از ماه همیشه زیر نور خورشید قرار می گیرند و بخش هایی دیگر 

همیشه در تاریکی به سر می برند.



فازهای ماه
خورشید خود می درخشد، و بازتاب نورش از ماه باعث می شود ساکنان زمین 
بتوانند ماه را نیز ببینند. اگر رخ آشکار ماه به  طور کامل تحت تابش نور 
خورشید قرار بگیرد، ماه از زمین به  صورت قرص کامل دیده می شود، اما اگر 
نور خورشید تنها بخشی از سطح ماه را روشن کند، بر اساس میزان تابش 
نور خورشید، ماه به شکل هالل باریک نوری، نیم قرص و یا به صورت یک 
قرص گرد نورانی دیده می شود، پدیده ای که به فازها یا صورت های مختلف 

ماه شهرت دارد.

درحدود هفت روز پس از ماه نو، ماه از دید ساکنان زمین از پهلو مورد تابش 
نور خورشید قرار می گیرد. در این شرایط انسان نیمی از ماه را تاریک و نیم 
دیگر را روشن می بیند، وضعیتی که به یک چهارم نخست شهرت دارد. هفت 
روز پس از آن، ماه از دید زمین در مقابل خورشید قرار می گیرد و قرص 
کامل دیده می شود، پس از آن است که قطر قسمت نورانی ماه کاسته شده و 
هفت روز پس از بدر یا قرص کامل، وضعیت یک چهارم دوم ایجاد می شود، 
یعنی ماه از دید زمین در سمت راست یا در غرب خورشید قرار می گیرد و 

در نهایت دوباره به وضعیت ماه نو باز می گردد.

ماموریت های اکتشافی ماه
ماه به عنوان درخشان ترین جرم در آسمان شب سیاره زمین، هزاران سال 
است که راهنمای انسان ها بوده است،  برای مثال ماه های تقویم زمین برابر 
یک چرخش کامل ماه به دور زمین است. گذشتگان توصیف های متفاوتی 
از ماه داشته اند،  کاسه آتش یا آینه ای که زمین را باز  می تاباند از جمله این 
اما فالسفه یونانی می دانستند که ماه کره ای است که در  توصیف ها است. 
مدار زمین در حرکت است که با بازتاباندن نور خورشید در شب قابل  دیدن 
می شود. یونانی ها همچنین باور داشتند بخش تاریک ماه از دریا پوشیده شده 

و بخش درخشان آن خشکی است.

انجام  علمی  رصد های  ماه  برروی  تلسکوپ  از  استفاده  با  که  انسانی  اولین 
داد گالیله بود، وی در سال ۱۶۰۹ طی این رصد ها سطح ناهموار و خشن 
ماه را به تصویر کشید که با باور عموم که ماه را دارای سطحی نرم و صاف 

می دانستند، متفاوت بود.

انسان تاکنون ۷۳ ماموریت فضایی به سوی ماه و بر روی سطح ماه انجام 
مرگبار  تشعشات  همچنین  و  ماه  روی  شدید  حرارتی  تغییرات  داده است. 
سکونت  امکان  نوع  هر  شهاب سنگ ها،  مداوم  برخورد  احتمال  و  کیهانی 
این  در  رسانده است.  حداقل  به  و  برده  بین  از  را  کره  این  روی  بر  انسان 
گدازه ای  حفره ای  کشف  به  موفق  ژاپن،  فضایی  آژانس  پژوهشگران  میان 
ساخت  برای  مناسب  مکانی  حفره  این  آنها  اعتقاد  به  که  شده اند  ماه  در 
با  ماه  به  بود. سفر  نه چندان دور خواهد  آینده ای  اقامتگاه های فضایی در 
وجود تکنولوژی های امروزی در حدود سه روز طول می کشد. کره ماه تنها 

جرمی است که انسان ها تاکنون برروی آن قدم گذاشته اند.

درسال ۱۹۵۹ شوروی سابق اولین فضاپیمای خود را برای برخورد با سطح 
ماه به سوی این کره روانه کرده و اولین تصویر از بخش ناپیدای ماه را به 
ثبت رساند. در سال ۱۹۶۹ سازمان ناسا اعالم کرد که نخستین فضانوردانش،  
نیل آرمسترانگ و باز آلدرین طی ماموریتی نفس گیر به نام آپولو بر سطح 

ماه فرود آمده اند،  این دو فضانورد حین بازگشت ۳۸۲ کیلوگرم از خاک و 
سنگ های ماه را برای مطالعه و بررسی با خود به زمین آوردند.

تحقیقات و مطالعات بر روی ماه پس از وقفه ای طوالنی در دهه ۱۹۹۰ با 
آغاز ماموریت روباتیک کلمنتاین و جستجوگر ماه ناسا از سر گرفته شد. هر 
دو ماموریت احتمال وجود آب در قطب های ماه را زنده کردند، نشانه هایی 
که در سال ۲۰۰۹ با پرتاب مدارگرد اکتشافی ماه و رصدگر حفره های ماه 
به اثبات رسید. مدارگرد اکتشافی ماه در سال ۲۰۱۱ دقیق ترین نقشه از ماه 

را به زمین ارسال کرد.

حقایقی شگفت انگیز درباره کره ماه!
کره ماه که ۲۳۹ هزار مایل )بیش از ۳۸۴۶۰۰ کیلومتر( از زمین فاصله دارد، 
برای هزاران سال منبع الهام بسیاری از افسانه ها و عقاید خرافی بوده است. 
حقایقی  به  اینجا  در  است.  شگفت انگیزتر  هم  تخیل  از  حقیقت  گاهی  اما 

درباره کره ماه می پردازیم که نگاه تان به آسمان شب را تغییر خواهد داد.

بر روی کره ماه یک قبرستان وجود دارد
دویست تن زباله روی کره ماه وجود دارد که بخش عمده  آن را زباله های 
فضایی و چیزهایی تشکیل می دهد که در زمان فرود بر روی ماه دچار اشکال 
شدند و یا آثار باقیمانده از حضور ۱۲ فضانوردی هستند که از سال ۱۹۶۹ پا 
بر این سیاره گذاشته اند، مثل: ماهواره های رها شده، موشک های پرتاب شده، 
روی  خرابه های  میان  در  اما  گلف.  توپ های  و  پشتی  کوله های  دوربین ها، 
کره ماه، خاکستر »یوجین شومیکر« هم وجود دارد. او یکی از پایه گذاران 
رشته نجوم بود و سازمان ناسا خاکستر او را درون یک کپسول پلی کربنات 

به آسمان فرستاد.



ریشه کلمه »دیوانه« به ماه بر می گردد
در زبان انگلیسی معنی کلمه lunatic »دیوانه« ریشه در معنای کهن آن 
و  دانشمندان  وسطی،  قرون  دوران  در  حقیقت  در  دارد.  »ماه زده«  یعنی 
فیلسوفان عقیده داشتند ماه کامل باعث می شود به افراد حمالتی ناگهانی 
دست دهد و تب و روماتیسم از عوارض آن هستند. از آنجایی که آنها بروز 
یا در  افراد مبتال، دیوانه  به  با ماه مرتبط می دانستند،  را  رفتارهای عجیب 

معنای حقیقی آن، ماه زده می گفتند.

کره ماه ناپدید خواهد شد
مدار کره ماه هر سال ۴ سانتیمتر از زمین دورتر می شود، یعنی طی ۵۰۰ 
میلیون سال آینده کره ماه ۱۴۶۰۰ مایل )حدود ۲۳۴۹۶ کیلومتر( از مکان 

فعلی اش دورتر خواهد بود.

ردپاهای روی سطح ماه تازه هستند
اما  می گذرد  ماه  کره  روی  بر  انسان  حضور  آخرین  از  دهه  چهار  از  بیش 
ردپاهای روی سطح آن تازه هستند. این گواهی بر وجود زندگی در سیارات 
دیگر است؟ خیر! آنها ردپاهای فضانوردانی هستند که پیش از این قدم به 
کره ماه گذاشته اند. از آنجایی که هیچ بادی روی کره ماه نمی وزد و آبی بر 

سطح آن جاری نیست، ردپاها می توانند تا میلیون ها سال باقی بمانند.

احتماال ماه کامل باعث بیدار ماندن می شود
شد،  انجام  سوییس  »باسل«  دانشگاه  در  که  کوچکی  تحقیق  جریان  در 
در  بودند  بررسی  تحت  کامل  ماه  به یک  زمان  نزدیک ترین  در  که  افرادی 
مقایسه با مواقع دیگر، خواب کم عمق تری را تجربه می کردند، میزان تولید 
خواب  به  دیرتر  دقیقه   ۵ و  می شد  کمتر  آنها  بدن  در  مالتونین  هورمون 
می رفتند. محققان حوزه خواب بیان می کنند ماه کامل می تواند با افزایش 

نور شبانگاهی، به طور غیرمستقیم بر ساعت درونی بدن تأثیر بگذارد.

حقیقت ماه خونین
در اواخر سپتامبر سال ۲۰۱۵ بسیاری از مردم شاهد آن بودند که رنگ ماه 
در مواقعی به قرمزی هراس آور تبدیل می شد. برخالف عقاید، خرافه ای در 
این مورد وجود دارد، دانشمندان، این ماه »خونین« را پدیده ای صرفا نجومی 
می دانند. این حالت زمانی اتفاق می افتد که کره زمین سایه ای بر روی ماه 

می اندازد که رنگی زنگ زده دارد.

سایه ها بر روی کره ماه تیره تر از روی زمین هستند
فضانوردانی که به کره ماه رفتند خیلی زود متوجه می شدند سایه آنها روی 
را پراکنده  نور  از روی زمین است. الیه َجوی که  این سیاره بسیار تیره تر 
نور  ندارد.  ماه وجود  بر روی زمین می شود، در کره  باعث تشکیل سایه  و 
خورشید و نوری که از کره زمین به ماه می رسد، برای تشکیل سایه روی ماه 

کافی است اما سایه ها بسیار تاریک تر هستند.

در کره ماه زلزله )یا ماه لرزه( رخ می دهد
می شود.  تغییر  دچار  و  جا به جا  که  دارد  پوسته ای  زمین  مانند  ماه  کره 
زلزله های کره ماه به علت گرم و منبسط شدن پوسته آن یا در اثر اصابت 
زلزله های  به شدت  ماه  کره  زلزله های  اگرچه  رخ می دهند.  شهاب سنگ ها 
سیاره زمین نیستند، اما مدت زمان آنها بیشتر است، چون در ماه آبی وجود 

ندارد تا لرزش های زلزله را کاهش دهد.

کره ماه، منطقه زمانِی منحصر به خود را دارد
منطقه زمانی کره ماه را »زمان استاندارد ماه« می گویند. اما این زمان مطابق 
کامال  ماه  کره  روی  بر  زمان  نیست.  دارد  زمین وجود  روی  بر  زمانی که  با 
روز   ۱۲ به  سال  یک  سیاره  این  در  که  طوری  به  است،  زمین  از  متفاوت 
تقسیم می شود و هر روز آن معادل یک ماه بر روی کره زمین است. هر یک 
از روزها به نام ۱۲ فضانوردی است که قدم به این سیاره گذاشته اند. این 
روزها خود به ۳۰ »چرخه« تقسیم می شود که در ادامه به ساعت ها، دقیقه ها 
و ثانیه ها، مجزا می شوند. تقویم ماه از لحظه قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ، 
فضانورد امریکایی بر روی کره ماه آغاز شد. سال اول، روز اول و چرخه اول 
در این سیاره، به روز ۲۱ جوالی سال ۱۹۶۹ در ساعت جهانی ۰۲:۵۶:۱۵ 

بر می گردد.

طیف بسیار وسیعی از دما در کره ماه وجود دارد
هستند،  زمین  از  گرم تر  بسیار  هستند  نزدیک تر  خورشید  به  که  سیاراتی 
در حالی که سیارات دورتر دمای بسیار سردی دارند. اما در کره ماه شدت 
ماه می  زیاد است. در طول روز، دمای کره  بسیار  دمای هر دو سر طیف 
دو  در  برسد.  سانتیگراد(  درجه  )حدود ۹۳  فارنهایت  درجه  به ۲۰۰  تواند 
 ۲۰۴ منفی  )حدود  فارنهایت  درجه   ۴۰۰ منفی  حدود  در  دما  ماه،  قطب 
درجه سانتیگراد( باقی می ماند. این اختالف دما به دلیل نبود الیه َجو در 

کره ماه است.
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وقت  هرچند  و  مي رسد  به  نظر  جذابی  فوق العاده  ایده  ماشین  پرنده، 
این  اما  هستیم؛  آن  درباره  جالب  خبر  یک  انتشار  شاهد  نیز  یک بار 

ماشین ها چه زمانی در اختیار عموم مردم قرار می گیرند؟

وقتی که به ماشین  پرنده فکر می کنید، ماشینی را در ذهن خود مجسم 
به  شهر  روی  و  می کند  تیک آف  جاده  وسط  در  ناگهان  که  می کنید 
گشت وگذار می پردازند. ماشین های پرنده همیشه بخشی جذایی ناپذیر 
از فیلم های ژانر علمی تخیلی بوده اند و مهم تر از همه اینکه انسان ها بیش 
از یک قرن است که تالش می کنند این رویا را به واقعیت تبدیل کنند.

ماشین پرنده یعنی تعبیر رویای پرواز برای اکثر انسان  ها

بر  می کردند  زندگی  میالدی  بیستم  قرن  اواسط  در  که  آینده پژوهانی 
این باور بودند تا که پایان قرن ۲۰ ماشین های پرنده آسمان را تسخیر 
اما هنوز هیچ  خواهند کرد و نحوه حمل ونقل کامال دگرگون می شود؛ 
نشانه ای از نزدیک بودن این اتفاق نمی بینیم. بیایید به دلیل آن بپردازیم.

تاریخچه کوتاهی از ماشین های پرنده
عنوان  به  را  پرنده  ماشین های  مردم  میالدی،  بیستم  قرن  اوایل  در 
راه حلی برای حمل ونقل بهتر می دیدند. حتی زمانی که خودرو های عادی 
شبکه  یک  نبود  گرفته بودند،   قرار  مردم  عموم  دسترس  در  به  تازگی 
جاده ای مناسب، سبب شده  بود که مردم درباره ماشین پرنده رویاپردازی 

کنند.

Curtiss Autoplane ماشین پرنده
Glen Curtiss، بنیان گذار صنعت هواپیمایی آمریکا شیفته این ایده 
یک  از  اولیه  نمونه  اولین   ۱۹۱۷ سال  در  خاطر  همین  به  و  شده بود 
با نام Curtiss Autoplane ساخت.  )ماشین-هواپیما هیبریدی( را 
نبود.  پرواز  به  قادر  اما  بلند شود؛  از زمین  اولیه می توانست  نمونه  این 
آزمایش  معرض  در  و  ساخته شدند  زیادی  نمونه های  نیز  این  از  پس 
تاییدیه های الزم  انبوه  تولید  برای  نتوانستند  اما هیچ کدام  قرارگرفتند؛  

را کسب کنند.

Fulton Airphibian ماشین پرنده
ادیسون  »رابرت  نام  به  آمریکایی  مخترع  یک   ۱۹۴۶ سال  در  بعد ها 
ساخت.   Airphibian را   Fulton Airphibian جونیور«،  فولتن 
نخستین نمونه اولیه از یک ماشین پرنده بود که توانست تاییدیه پرواز 
ایمن را از اداره هوانوردی مدنی آمریکا دریافت کند. هرچند که به دلیل 
از آن زمان  هزینه های بسیار زیاِد ساخت، هرگز وارد مرحله تولید نشد. 
تاکنون شرکت ها و موسسات دولتی زیادی در طراحی یک ماشین پرنده 
با  توانسته اند  آنها  از  محدودی  تعداد  تنها  ولی  کرده اند،   سرمایه گذاری 

موفقیت وسیله نقلیه ای را توسعه دهند که هم بتواند در نقش ماشین ظاهر 
شود و هم هواپیما.

مدل های موفق از ماشین های پرنده
ماشین های پرنده موفق کنونی می توانند درست همانند یک هواپیما روی 
یک باند فرودگاهی تیک آف کرده و فرود بیایند. آنها در جاده ها هم همانند 
یک ماشین معمولی عمل می کنند. آنها از بال های تاشویی بهره  می برند که 

در هنگام سفر های جاده ای جمع، و در زمان پرواز باز می شوند.

  AeroMobil 4.0 ماشین پرنده
 PAL�V Liberty ،Klein Vision از نمونه های اولیه موفق می توان به
AirCar ،AeroMobil 4.0 و Terrafugia  Transition اشاره کرد. 
و در حال حاضر  دریافت کنند  را  تایدیه های الزم  توانسته اند  آخر  دو مدل 
می توانید آنها را خریداری کنید. بقیه مدل ها هم، تست های پرواز زیادی را با 

موفقیت پشت سر گذاشته اند و احتماال به زودی روانه بازار شوند.

چالش های ساخت یک ماشین پرنده
طراحی

علیرغم اینکه تاکنون مدل های موفق مختلفی از ماشین پرنده تولید شده اند؛ 
اما هیچ کدام از آنها، از طراحی قابل قبولی برای تولید انبوه بهره  نمی برند. 
طراحی چنین وسیله ای با چالش های فراوانی همراه است. یک ماشین پرنده 
باید در دو بخش، موفق ظاهر شود: نبرد با اصطکاک برای سرعت گرفتن 

به سمت جلو و نبرد با جاذبه برای بلندشدن.

می تواند  آنها  ترکیب  و  می طلبند  را  متفاوتی  حل های  راه  مشکل  دو  هر 
از  خیلی  در  شود.  منجر  ناایمن  یا  غیرکاربردی  طراحی  یک  به  نهایت  در 
مناسبی  مکان  در  پرواز  برای  الزم  و حسگر های  بخش ها  کنونی  مدل های 

قرار ندارند و به همین خاطر در شرایط نامساعد به راحتی آسیب می بینند.

یک ماشین پرنده ایده آل باید بتواند بدون نیاز به باند فرودگاهی به صورت 
عمودی بلند شده و فرود آید و در جاده ها نیز همانند یک ماشین معمولی 
عمل کند. این حالت تیک آف کردن و فرود آمدن )TOL(، حالت بلند شدن 

و فرود آمدن عمودی )VTOL( نامیده می شود. 

یک ماشین پرنده VTOL به قدرت فوق العاده زیادی برای بلند شدن، به 
در  حرکت  برای  محکمی  ساختار  به  و  هوایی  سفرهای  برای  سبکی  بدنه 
جاده ها نیاز دارد. البته برای حل این مشکالت برخی راه حل ها ارائه شده اند 
که شامل استفاده از )کامپوزیت فیبرکربن( برای کاهش وزن و استفاده از 
باتری های با تراکم انرژی باال برای ارائه قدرت بیشتر، در مقایسه با باتری های 

معمولی در فضای یکسان می باشند.

ماشین  پرنده



امنیت

فارغ از بحث مشکالت طراحی، نگرانی مهم دیگر امنیت است. کوچک ترین 
مشکلی در یک هواپیما می تواند به یک فاجعه تمام عیار با آمار مرگ ومیر 
باال منجر شود. اگر ماشین های پرنده بخواهند باالی شهر ها به گشت وگذار 
بپردازند،  حتی تهدید بیشتری متوجه سرنشینان و مردم عادی خواهد بود.

به  همین خاطر ماشین های پرنده باید مقاومت باالیی در برابر شرایط جوی 
شهروندان  به  آسیب  هرگونه  از  تا  داشته باشند  جاده ای  شرایط  و  نامساعد 
تاییدیه های الزم مراجع هوانوردی  اینها، دریافت  بر  جلوگیری شود. عالوه  
و مقامات حمل ونقل جاده ای به خودی خود یک چالش بزرگ است. حال 
اگر تصور کنیم که تمامی موانع فوق برطرف شوند و ماشین های پرنده به 
صورت تجاری در دسترس قرارگیرند، هر فرد برای استفاده از آنها باید عالوه  
بر گواهینامه رانندگی عادی، گواهینامه خلبانی شخصی را نیز دریافت کند 
و حتی در آن هنگام نیز، امکان افزایش تصادفات به خاطر خطای انسانی 

وجود دارد.

چالش های اخالقی و زیست محیطی
تبدیل  مهم  مسئله  یک  به  مانایی  زیست محیطی،   نگرانی های  افزایش  با 
با  باید  شوند،  همه گیر  می خواهند  پرنده  ماشین های  اگر  و   شده است 
زیاد،  انرژی  به  نیاز  علت  به  پرنده  ماشین های  شوند.  همراه  محیط زیست 
تولید کنندگان  اگر  اقلیمی شوند و حتی  تغییرات  می توانند سبب تشدید 
بخواهند الکتریسیته را جایگزین سوخت های فسیلی کنند نیز، باز آلودگی 
باقی می ماند. به عنوان یک معضل مهم  استفاده شده  باتری های  از  ناشی 

همچنین یک ماشین پرنده، صدای خیلی زیادی تولید می کند. این صدای 
تعادل  احتماال  و  داشته باشد  منفی  تاثیر  حیات وحش  روی  می تواند  زیاد 
»اکولوژیک« را به هم بزند. ایجاد مزاحمت صوتی برای سایر افراد را هم نباید 
نادیده گرفت. چالش بزرگ دیگر مسئله حفاظت از حریم شخصی افراد است. 
به عنوان مثال تصور کنید که یک غریبه با یک خودرو پرنده ساعت ۳ صبح 
بگذرد. گمان نمی کنم که خیلی خوشحال  از روی حیات پشتی خانه شما 
برای  دستور العمل هایی  و  قوانین  مجموعه  باید  که  می رسد  نظر  به  شوید. 
مدیریت شرایط اینچنینی تدوین شوند. این قوانین می توانند شامل زمان و 

مناطق پروازی محدود و مسیر های هوایی به دقت تعیین شده باشند.

VTOL چرخش به سمت ساخت هواگرد های
در  بتواند  هم  که  ایمن  و  موفق  پرنده  ماشین  یک  ساخت  حال حاضر  در 
آسمان و هم در جاده ها عمل کرد خوبی داشته باشد، ممکن نیست. بنابراین 
شرکت های فناوری، بخش جاده را از معادله حذف کرده  و صرفا تمرکز خود 
را روی آسمان گذاشته اند. همین نیز سبب شده که هواگرد های عمود پرواز 
)VTOL( در معرض توجه قرارگیرند. هواگرد های VTOL وسایل نقلیه ای 
فرود  مجددا  و  بلندشده  زمین  از  عمودی  صورت  به  می توانند  که  هستند 

بیایند؛ اما دیگر در جاده ها کاربردی ندارند.

Joby Aviation  هواگرد عمود پرواز
امکان  حذف  است.  امکان پذیر   VTOL ساخت  پرنده،  ماشین   برخالف 
بسیار  هوانوردی  مقامات  از  را  تاییدیه های الزم  دریافت  در جاده،  استفاده 
پیش روی  چالش های  سایر  طراحی،  مشکل  به جز  البته  می کند.  راحت تر 

Fulton Airphibian ماشین پرنده

AeroMobil 4.0 ماشین پرنده

PAL�V Liberty ماشین پرنده

https://gadgetnews.net/tag/%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%db%8c/
https://gadgetnews.net/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%b2/


ماشین های پرنده برای هواگرد عمود پرواز نیز وجود دارند. در دهه گذشته 
تویوتا  و  اوبر  بوئینگ،   ،Joby Aviation از جمله   مختلفی  کمپانی های 
برای ساخت یک هواگرد eVTOL  سرمایه گذاری کرده اند. این وسایل نقلیه 
احتمال  تا  هستند  خودران  صورت  به  و  می کنند  استفاده  الکتریسیته  از 
خطای انسانی کاهش پیدا کند و در نتیجه امنیت آنها باالتر برود. در حالت 
ایده آل این هواگرد ها می توانند تمام کار هایی که یک ماشین خودران انجام 
می دهد را در آسمان انجام دهند. اگر موفق شوند، هواگرد های eVTOL در 
آینده به  عنوان یکی از وسایل نقلیه عمومی و شخصی استفاده خواهند شد. 

هرچند که هنوز راه زیادی تا عرضه عمومی آنها باقی مانده است.

زمان عرضه عمومی ماشین های پرنده
وقتی خودرو های موتوری برای اولین بار در دهه ۱۹۰۰ همه گیر شدند، صنایع 
زیادی را ایجاد کردند و استاندارد زندگی را برای همیشه دستخوش تغییر 
کردند؛ اما این تغییر آسان نبود. در طول چند دهه، خالقیت ها و نوآوری های 
زیادی دست به دست هم دادند تا ماشین ها به یک وسیله قابل خرید برای 
برای ماشین های  باید  نیز  مشابه  اتفاقی  و  تبدیل شوند  متوسط  فرد  یک 

پرنده رخ دهد.

نمونه اولیه از تاکسی هوایی بوئینگ
آموزش دیده،  حرفه ای  افراد  و  کارشناسان  برای  وسیله نقلیه  یک  ساختن 
باشد  قرار  اگر  دارد.  زیادی  بسیار  تفاوت  مردم  عامه  برای  آن  ساخت  با 
باشد،  آسان  آنها  از  استفاده  باید  بدل شوند؛  به حقیقت  پرنده  ماشین های 
باشد.  ایمن  آنها  با  پرواز  و  رانندگی  از همه  و مهم تر  باشند  اطمینان  قابل 
متاسفانه فناوری مورد نیاز برای ساخت یک ماشین پرنده که هم بتواند در 
آسمان و هم در زمین به خوبی عمل کند، در دنیای کنونی وجود ندارد و 
حتی اگر وجود داشت نیز نگرانی های زیادی را باید پیش از همه گیرشدن 
آنها برطرف می کردیم که از میان آنها می توان به نبود زیرساخت الزم، نیاز 
به قوانین جدید، تاثیرات زیست محیطی، عدم اطمینان از نظر مردم، آلودگی 

صوتی و … اشاره کرد.

هواگرد برقی عمود پرواز کادیالک
البته در حال حاضر برخی مدل های نسبتا موفق از ماشین های پرنده تولید 
آنها وجود  قابل اطمینان بودن  ایمنی و  ابهامات زیادی درباره  اما  شده اند؛ 
آینده،  دهه  در  و  هستیم  پیشرفت کردن  حال  در  ما  اینها،  همه  با  دارد. 
به صورت عمومی عرضه خواهندشد و همانند هر    eVTOL هواگر د های 
انبوه،  تولید  و  پیدا کند  افزایش  تقاضا  اگر  به مرور زمان  فناوری جدیدی، 
هزینه ساخت هر دستگاه را کاهش دهد؛ قیمت آنها کاهش پیدا خواهدکرد. 

هرچند که در هرحال نمی توان تصور کرد که ارزان باشند.

www.gadgetnews.net/

هواگرد عمود پرواز

Terrafugia Transition ماشین پرنده

نمونه اولیه از تاکسی هوایی بوئینگ

https://gadgetnews.net/tag/%d8%a7%d9%88%d8%a8%d8%b1/
https://gadgetnews.net/tag/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87/
https://gadgetnews.net/tag/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87/
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موسیقی کودک و متدهای آن
از تولد شکل  از پیش  با موسیقی  ارتباط کودک  تحقیقات نشان داده است 
می گیرد. به طوری که اگر مادری در سه ماهه آخر بارداری به موسیقی گوش 

دهد رفتارهای نوزاد تغییر می کند.

برای  کودکان  آشناسازی  برای  مختلفی  متدهای  و  روش ها  حاضر  درحال 
موسیقی مورد استفاده قرار می گیرد که از مهم ترین آنها می توان به “متد 
ارف“ )کارل ارف(، متد“یوریتمیک” )امیل ژاک دالکروز(، و“کودای” )زولتان 

کودای( و ... نام برد.

مجارستانی  کودای  و  سویسی  دالکروز  آلمانی،  ارف  متدهای  در  اگرچه 
موسیقی  یادگیری  بر  تاکید  متدها  این  همه  ولی  دارد  وجود  تفاوت هایی 
در سنین پایین، برگزاری کالس دسته جمعی، آوازخوانی گروهی و حرکات 
ریتمیک با بدن دارند. هدف همه این متدها رشد خالقیت موسیقایی، کشف 

توانایی های بالقوه کودکان، رشد هوش و شعور موسیقایی کودک می باشد.

تاثیر آموزش موسیقی بر کودکان
دارد.  کودک  زبان  پیشرفت  و  یادگیری  در  قابل توجهی  تاثیر  موسیقی 
را  کودکان  بهره هوشی  موسیقی،  آموزش  که  داده است  نشان  تحقیقات 
افزایش می دهد و تمرکز آنها را باال می برد. تحقیقات در حوزه علوم اعصاب 
نشان داده است که کودکانی که تحت آموزش موسیقی قرار دارند از فعالیت 
عصبی بهتری نسبت به سایر افراد برخوردارند. آموزش موسیقی به کودکان 
انجام دهند.  بیاموزند در یک زمان چند کار را هم زمان  تا  کمک می کند 
آموزش موسیقی به کودک در کالس های گروهی که با همنوازی، همخوانی 
و بازی های ریتمیک همراه است به رشد خالقیت کودک، هماهنگی بهتر با 

سایرین و انجام کار گروهی کمک می  نماید.

موسیقی کودکان در آکادمی ر می
در آکادمی موسیقی ِر می برای آموزش موسیقی به کودکان کالس هایی با 

عنوان music for children  برگزار می شود. 

این کالس ها به دو گروه سنی زیر تقسیم می شوند:

۳ تا ۵ سال )در ۵ ترم ۳ ماهه تشکیل می شود ( 

۵ تا ۷ سال )در ۳ ترم ۳ ماهه تشکیل می شود( 

پایه این دوره ها اساسا متد ارف بوده که با توجه به نیاز بچه ها و با بهره گیری 
از دیگر متدها به روز رسانی شده اند. در این دوره های ۹ ماهه و یک سال 

و نیمه، نت های موسیقی به همراه سازهای زایلفون و فلوت به بچه ها 
با نواختن سازهای کوبه ای ساده، ریتم  آموزش داده می شود و بچه ها 
تئوری  المان های  همچنین  می دهند.  پرورش  را  آن  و  می شناسند  را 
موسیقی به صورت ساده شده و همراه با بازی به کودکان آموزش داده 
می شود. در طول این دوره با معرفی سازهای مختلف به کودک استعداد 
و عالقه کودکان شناسایی شده و با توجه به رفتارشان در کالس و با 

مشورت با مدرس ساز مناسب هر کودک پیشنهاد می گردد.

پیشنهاد به خانواده ها
طبق آمار کودکانی که این دوره را گذرانده اند نسبت به دیگر هنرجویان 
توجهی  قابل  تعداد  و  داشته  بیشتری  پیشرفت  سنی  گروه  همان  در 
نواختن موسیقی را تا سنین باال ادامه داده اند. لذا مدرسان آکادمی ِر 
می گذراندن این دوره را برای ایجاد عالقه و انگیزه در کودک ضروری 
دانسته و به خانواده ها پیشنهاد می کنند کالس های آموزش کودک را 
در  که  بگیرند. چرا  دیگر سازها جدی  آموزش  نیز همانند کالس های 
طول این دوره کودک با تمرین سازهایی با ساختار ساده تر برای انتخاب 
و نواختن ساز اصلی خود آماده شده و هر چه بیشتر در طول دوره برای 
تمرین وقت بگذارد، در آینده زمان کمتری برای یادگیری دیگر سازها 
الزم دارد. کما اینکه در سن کم عالوه بر نواختن چند ساز و شناختن 
نت ها و تئوری موسیقی تجربه گروه نوازی و اجرا در ارکستر کودکان را 

نیز خواهند داشت.

آموزش موسیقی به کودکان
 ۳ تا 7 سال
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دوست صمیمی 

به مناسبت روز جهانی دوستی، در این شماره درباره دوست صمیمی صحبت می کنیم. این روز برای بزرگداشت دوستی ها نام گذاری شده اسـت. سال 
۲۰۱۱، سازمان ملل متحد با هدف گسترش دوستی میان مردم، کشورها، و فرهنگ هاي  مختلف، روز ۳۰ جوالی را بـه نام روز جهانی دوستی معرفی کرد 

تا پلی باشد برای ابقای صلح و دوستی میان جوامع مختلف. 

تاریخچه روز جهانی دوستی
کارت هاي   موسس  هال،  جویس  اولین بار،  ملل متحد،  سازمان  از  پیش 
تبریک هال مارک درسال ۱۹۳۰، روز ۲ آگوست را بـه  عنوان روز دوستی 
معرفی کرد تا مردم بتوانند با  ارسال کارت تبریک، مراتب دوستی خود 

را بـه یکدیگر ابراز کنند.

کوفی  همسر   ،»Nane Annan« عنان  نین   ،۱۹۹۸ درسال  سپس 
عنان »Kofi Annan«، دبیرکل سازمان ملل متحد، شخصیت کارتونی 
این  کرد.  معرفی  جهان،  در  دوستی  سفیر  بـه  عنوان  را  پوه«  »وینی 
مناسبت با همکاری سازمان ملل و شرکت دیزنی و بـه میزبانی کتی لي 
گیفورد »Kathy Lee Gifford« برگزار شد. تعداد زیادی از دوستان 
دستبندهای  می کنند.  ارسال  کارت  و  هدیه  یکدیگر  برای  روز  دراین 
دوستی در هند، نپال، بنگالدش و بخشی از آمریکای جنوبی طرفدارهای 

زیادی دارد.

بـه   را  روز  این  افراد  از  زیادی  تعداد  اجتماعی،  شبکه هاي   گسترش  با 
روز دوستی در جهان  آنالین جشن می گیرند. در حال حاضر،  صورت 
حال،  این  با  می شود.  برگزار  آگوست   ۲ بیشتر  جوالی،   ۳۰ جای  بـه 
۲۷ جوالی سال ۲۰۱۱، طی شصتمین جلسه مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد، ۳۰ جوالی بـه عنوان روز جهانی دوستی، نام گذاری شد.

توسط  ۲۰ جوالی ۱۹۵۸  در  دوستی  جهانی  روز  تعیین  فکر  اولین بار 
 ،»Dr Ramon Artemio Bracho« پزشک ریمون آرتمیو برات خو

 ،»Puerto Pinasco« در جلسه شامی کـه با دوستانش در پورتو پیناسکو
شهری در ۲۰۰ مایلی شمال پاراگوئه داشت، مطرح شد. از این جلسه شام، 
روز جهانی دوستی، زاده شد. این روز با هدف گسترش دوستی در بین کل 
افراد جهان، بدون درنظرگرفتن رنگ، نژاد، و مذهب، پایه ریزی شده اسـت. از 
آن تاریخ بـه بعد، ۳۰ جوالی  در پاراگوئه، بـه عنوان روز دوستی مشخص 
شد و توسط بسیاری دیگر از کشورهای جهان نیز پذیرفته شد. سپس طی 
 ۲۰ تاریخ  در  گرفت،  صورت  ملل متحد  سازمان  با  کـه  زیادی  رایزنی هاي  
می، دبیرکل سازمان  ملل تصمیم گرفت تا روز ۳۰ جوالی را بـه عنوان روز 
جهانی دوستی معرفی کند و از تمام کشورهای عضو خود نیز خواست کـه 

طبق فرهنگ و رسوم کشور خود، این روز را برگزار کنند.

دوست صمیمی 
دوست صمیمی، فرد مهمی در زندگی همه انسان هاست که شکل خاصی 
از رابطه را ایجاد می کند. افراد در سنین مختلف، اشکال مختلفی از رابطه 
صمیمانه را تجربه می کنند. ولی در نهایت همه از نقش دوست صمیمی در 
از تکنیک ها و مهارت هایی آگاه  زندگیشان بهره می برند و تالش می کنند 
شوند که از طریق آن بتوان دوستی های صمیمانه ایجاد کرد. ممکن است 
نیاز  که  مواجه شوند  تعارضاتی  با  نفر  دو  دوستی صمیمانه،  در طول یک 
داشته باشند در مورد رابطه شان تجدیدنظر کرده و از عمق آن با خبر شوند. 
روابط  ایجاد  و چگونگی  زندگی  در  دوستان صمیمی  تاثیرات  به  ادامه  در 

دوستانه پرداخته ایم. 

نیاز به داشتن حداقل یک دوست صمیمی، نیازی همگانی است و ضرورت 



را  خود  تالش های  کودکی  دوران  از  انسان ها  می باشد.  آشکار  همه  بر  آن 
برای ارتباط برقرارکردن با افرادی خارج از دایره افراد خانواده شان، شروع 
و  عاطفی  ارتباط  شما  که  است  کسی  صمیمی  دوست  واقع  در  می کنند. 

فکری نزدیکی با او برقرار می کنید و از اعضای خانواده شما نیست. 

خانواده ها با تربیت کودکان خود بر انتخاب آنها تاثیر می گذارند. نداشتن دوست 
صمیمی شاید مشکلی برای کسی ایجاد نکند اما داشتن یک چنین دوستی 
 برای فرد مزایایی دارد که زندگی او را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می دهد. 

روابط دوستی در جریان رشد
اولین دوستان هر فرد، هم بازی های دوران کودکی اش هستند. یعنی هدف 
بازی باعث نزدیک شدن دو کودک به یکدیگر می شود. در دوره  مشترک 
دبستان دوستی ها مبتنی بر روابط مدرسه و جریانات آن است. اصوال بچه ها 
در دسته ها و گروه های مختلف با یکدیگر دوست می شوند. هر چه به سمت 
سنین بلوغ پیش می رویم، شاهد روابط دو نفره بیشتری هستیم. یعنی از 
سنین بلوغ، کودکان تمایل دارند یک نفر را به شکل خاص، دوست صمیمی 

خود بنامند.

و  شده  صمیمی تر  دوستی ها  دبیرستان،  سال های  نوجوانی و  طی بلوغ  در 
افراد مایلند رازهای خود را با دوستان صمیمی شان درمیان گذاشته و وقت 
بیشتری با آنها بگذرانند و رفتار و عقایدشان را شبیه به دوستان خود کنند. 
می شود.  زندگی حفظ  بعدی  سال های  تمامی  در  دوست صمیمی  به  نیاز 
هرچند شکل و نوع و حتی عمق روابط متفاوت می گردد، ولی معموال در هر 
برهه ای نیاز به یک دوست احساس شده و در شکل های مختلفی این گونه 

روابط تداوم پیدا می کنند.

نقش دوست صمیمی در زندگی
دوستان صمیمی نقش مهمی در زندگی هر فرد ایفا می کنند:

دوست یا دوستانی که فرد خود را متعلق به آنها بداند، یکی از منابع اعتماد 
به نفس کودک است. 

هویت یابی در سنین نوجوانی توسط گروه همساالن و دوستان صمیمی رخ 
می دهد.

دوستان صمیمی حمایت اجتماعی در مواقع نیاز فراهم می کنند.

با دوستان صمیمی می توان به تفریح پرداخت و در واقع منبع حس خوب 
و انرژی مورد نیاز فرد می باشند. 

دریافت حس همدلی و حس ارزشمندی و مهم بودن به اشتراک گذاشتن 
احساسات و عقاید.

چگونگی ایجاد دوستی های صمیمانه
خود  برای  صمیمی  دوستان  نمی توانند  گوناگون  دالیل  به  افراد  گاهی 
روابط  کیفیت  نمی توانند  نیز  برخی  می مانند.  تنها  معموال  و  داشته باشند 
خود با دوستان شان را بهبود ببخشند. اگر به فکر صمیمی تر کردن رابطه 

خود با فرد خاصی هستید روش های زیر به شما کمک می کند:

۱- خود افشایی کنید

تا زمانی که شما شروع به صحبت کردن از خودتان نکنید، فرد مقابل مجالی 
را  اعتدال  جانب  زمینه  این  در  البته  نمی یابد.  شما  به  نزدیک شدن  برای 
رعایت کنید. الزم نیست تمامی اسرار خود را به یک باره بگویید. از صحبت 

کردن در مورد احساستان یا عقیده تان در یک مورد خاص شروع کنید.

2- از تمسخر و تحقیر بپرهیزید

افراد در یک برخورد صمیمانه با همدیگر، از تمسخر، تحقیر و قضاوت کردن 
یکدیگر پرهیز می کنند و بیشتر از اینکه متمرکز روی قضاوت کردن باشند، 
میل به شناختن و درک کردن یکدیگر دارند و می توانند خود را جای فرد 
مقابل گذاشته و از دید او به مسائل نگاه کنند. شوخی کردن با تمسخر فرق 
نفر  دو  هیجانی  صمیمیت  و  نزدیکی  باعث  به جا  و  موقع  به  شوخی  دارد. 

می شود و رابطه آنها را عمیق تر می کند.

۳- تعارفات را کنار بگذارید

در روابط صمیمانه افراد می توانند خود را از قید و بند رسومات و بندهای 
دو دوست  نمایند.  گفتگو  با هم  راحت تری  به شکل  و  کنند  رها  فرهنگی 
صمیمی همدیگر را با القاب صدا نمی زنند، بلکه اسم یکدیگر را بدون تکلف 
به زبان می آورند. تعارفات معمول را کنار می گذارند و می دانند به راحتی 
می توانند خواسته خود را به زبان بیاورند و فرد مقابلشان هم همین حس 

را دارد.

۴- برای یکدیگر وقت بگذارید

برای داشتن یک رابطه صمیمانه نیازمند وقت گذراندن با یکدیگر هستید. 
تفریحات مشترک داشتن، صحبت کردن در مورد یک کتاب که هر دو آن 
قبیل  این  از  و سایر مسائلی  روزمره  وقایع  درمیان  گذاشتن  را خوانده اید، 
به نزدیکی هیجانی کمک می کند. درواقع هرچقدر دو نفر فضای مشترک 
بیشتری برای همدیگر خلق کنند، به یکدیگر نزدیک تر می شوند. دانستن 
برخی جزئیات مهم در مورد یکدیگر به صمیمی شدن شما با دوستتان بسیار 

کمک می کند. مثل اینکه تاریخ های مهم را در مورد او به خاطر بسپارید.



ویژگی های رابطه صمیمانه
یک دوستی صمیمانه ویژگی هایی دارد که می توان بر اساس آن در مورد 

کیفیت رابطه تصمیم گرفت:

که شما  است  این  نشان دهنده  در شما  و  مقابل  فرد  در  وجود سخاوت   -
ارزش دوستی را می دانید و میل به بخشش در این رابطه دارید.

اگر  نشان دهنده عمیق بودن آن می باشد.  رابطه  - درک و همدلی در یک 
شما حس می کنید دوستتان می تواند احساسات شما را درک کند، و شما 
به راحتی می توانید آنها را با او در میان بگذارید، این نشان از کیفیت باالی 

رابطه می باشد.

- دوستان خوب در جهت تغییردادن همدیگر تالش نمی کنند. آنها همدیگر 
را با همه عیوب می پذیرند و در عین حال می توانند انتقاد سازنده نسبت به 

یکدیگر بکنند.

- صداقت نکته مهمی در یک دوستی صمیمانه می باشد. اگر شما نمی توانید 
مورد  در  هستید،  مخفی کاری  حال  در  دائما  و  باشید  صادق  یکدیگر  با 

صمیمیت و عمق رابطه تان بیشتر تامل کنید.

تعارض در رابطه با دوست صمیمی
افراد  با  تعارض  خاطر  به  می کنند،  تجربه  انسان ها  که  خشمی  بیشترین 
تعارض،  نظر،  و  عقیده  اختالف  وجودآمدن  به  یعنی  می دهد.  رخ  نزدیک 
طبیعی  و  محتمل  بسیار  نزدیک  رابطه  یک  در  عصبانی شدن  و  ناراحتی 
می باشد. چگونگی حل مشکل و حل مسئله در بهبود کیفیت روابط صمیمانه 

نقش مهمی دارد. 

دالیل قطع رابطه با دوست صمیمی
تصمیم  شما  که  می شود  زیاد  قدری  به  تنش ها  و  تعارض ها  اوقات  گاهی 
می گیرید ارتباطتان را با دوستتان قطع کنید. مواردی که در ادامه می آید، 
از جمله دالیلی هستند که به شما می گویند چرا باید رابطه خود را با فرد 

مقابل تمام کنید:

- اگر در این رابطه دائما ناامید و ناکام می شوید، مستعد آسیب در طوالنی 
رابطه  یک  در  که  شمایید  این  همیشه  می کنید  حس  اگر  هستید.  مدت 
انرژی صرف می کنید و فرد مقابلتان دائما شما را ناامید کرده و هیچ وقت 
به توقعات و خواسته های شما اهمیتی نمی دهد، در مورد رابطه تان بیشتر 

بیاندیشید. 

دائما  می کنید،  اضطراب  و  تنش  احساس  دائما  دوستتان  مقابل  در  اگر   -
نگران هستید، مجبور به خودسانسوری  می شوید، بدانید این رابطه چندان 

مفید نیست.

- اگر مجبورید دائما در مقابل دیگران به خاطر اینکه با او هستید احساس 
شرم را تجربه کنید، از کارهایش خجالت بکشید یا هر احساس مشابه دیگر، 
به جای اینکه در صدد تغییر او برآیید، سعی کنید فاصله مناسبتان با او را 

تنظیم کنید.

- دوست صمیمی تان به شما خیانت کند یا کاری کند که شما دیگر نتوانید 
و صدمات  کند  تکرار  دائما  را  اشتباه  یک  است  ممکن  کنید  اعتماد  او  به 

جبران ناپذیری به شما وارد کرده باشد. 

هم  با  گفتن  برای  حرفی  دیگر  دوستی  رابطه  یک  در  است  ممکن   -
برای  که  تغییراتی  خاطر  به  سال  چندین  از  بعد  اتفاق  این  نداشته باشید. 
هر دوی شما پیش می آید، رخ می دهد گاهی اوقات بهتر است در چنین 

مواردی رابطه تان را به تدریج کم کنید.

www.honarehzendegi.com/

www.talab.org/

http://www.honarehzendegi.com
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افراد  تا  نوجوانان  از  افراد  تمامی  برای  که  است  موضوعی  تناسب اندام 
میانسال برای زن و مرد بسیار مهم است. گاهی برخی مشکالت زمینه ای 
این  واقعیت  اما  و فیتنس می شود.  تناسب اندام  از  مانع  افزایش سن  یا 
است که در بسیاری از مواقع می توان با تغییر سبک زندگی به یک اندام 

متناسب رسید.

تناسب اندام به چه معناست؟
امروزه بسیاری از افراد برای رسیدن به تناسب اندام به جای ورزش کردن 
اهمیت  این رو  از  رفته اند.  پیکرتراشی  و  زیبایی  عمل های  سمت  به 
دارد که در مورد ضرورت تناسب اندام و تغذیه سالم اطالعات کافی به 
به معنای داشتن قدرت عضالنی،  تناسب اندام  به طورکلی  آورید.   دست 
استقامت عضالنی، وزن مناسب، تناسب بین کار قلبی و کار تنفسی و 
انعطاف پذیری بدن است. فعالیت بدنی و رژیم غذایی مناسب، دو مولفه 

مهمی هستند که برای حفظ تناسب اندام به آنها نیاز می باشد. 

راهکارهای حفظ تناسب اندام
باید ورزش و تغذیه  برای رسیدن به تناسب اندام و داشتن بدنی سالم 
سالم را در زندگی خود همیشه در نظر داشته باشید. حداقل یک ساعت 

در روز ورزش کنید. 

۱۰ مزیت تناسب اندام و ورزش کردن
را  تقریبا همه جنبه های سالمتی  که  دارد  فواید خارق العاده ای  ورزش 
بهبود می بخشد. با ایجاد تغییرات کوچکی در فعالیت های روزانه، مانند 
پیاده روی یا دوچرخه سواری به جای استفاده از ماشین، پیاده شدن از 
مترو یا اتوبوس، قبل از اینکه به مقصد برسید و پیاده روی در بقیه راه، یا 
پیاده روی در هنگام رساندن کودکان به مدرسه، می توانید فعالیت بدنی 

خود را افزایش دهید. 

۱. ورزش می تواند باعث ایجاد احساس خوشبختی در شما شود!

طبق تحقیقات انجام  شده، ورزش باعث بهبود روحیه و کاهش احساس 
افسردگی، اضطراب و استرس می شود. در زمان ورزش، در قسمت هایی 
ایجاد  تغییراتی  می کنند،  کنترل  را  اضطراب  و  استرس  که  مغز  از 
می شود. همچنین ورزش می تواند باعث افزایش حساسیت مغز در برابر 
هورمون های سروتونین و نوراپی نفرین شود که احساس افسردگی را از 
هورمون  یا  اندورفین  تولید  می تواند  ورزش  این،  عالوه بر  می برند.  بین 
شادی را افزایش دهد که به تولید احساسات مثبت و کاهش درد کمک 

می کند.

2. ورزش می تواند به کاهش وزن کمک کند!

به هم  و  وزن  افزایش  اصلی  عامل  تحرک،  عدم  که  نشان داده اند  مطالعات 
تمرین  با  هوازی  ورزش  ترکیب  این،  عالوه بر  است.  تناسب اندام  خوردن 
مقاومتی می تواند از دست دادن چربی و حفظ توده  عضالنی را به حداکثر 

برساند، که برای کاهش وزن ضروری است.

۳. ورزش برای عضالت و استخوان های شما مفید است!

فعالیت بدنی به شما در ساخت عضالت و استخوان های قوی کمک می کند. 
همچنین ورزش ممکن است به جلوگیری از پوکی استخوان کمک کند.

۴. ورزش می تواند سطح انرژی را افزایش دهد!

فعالیت بدنی منظم می تواند یک تقویت کننده واقعی انرژی، برای افراد باشد. 
این مسئله حتی در افرادی که خستگی مداوم دارند و از بیماری های جدی 

رنج می برند نیز صادق است.

۵. ورزش می تواند خطر ابتال به بیماری های مزمن را کاهش دهد!

فعالیت بدنی روزانه، باعث کاهش چربی های دور شکم می شود. در نتیجه 
خطر ابتال به بیماری هایی مثل دیابت نوع ۲، بیماری های قلبی، فشارخون، 

چربی خون، آرتروز، سرطان ها و مرگ زودرس را کاهش می دهد.

۶. ورزش می تواند به سالمت پوست کمک کند!

جریان  خون، پوست را تقویت می کند که می تواند از پوست محافظت کرده 
و عالئم پیری را به تاخیر بیندازد.

۷. ورزش می تواند به سالمت مغز و حافظه کمک کند!

تمرینات ورزشی منظم جریان خون مغز را بهبود می بخشد و به سالمت مغز 
و حافظه کمک می کند. در میان افراد مسن، به محافظت از عملکرد ذهنی 

کمک می کند.

۸. ورزش می تواند به آرامش و کیفیت خواب کمک کند!

فعالیت بدنی منظم، صرف نظر از اینکه هوازی است یا ترکیبی از تمرینات 
هوازی و مقاومتی، می تواند به شما کمک کند بهتر بخوابید و در طول روز 

انرژی بیشتری داشته باشید.

۹. ورزش می تواند درد را کاهش دهد!

درد مزمن می تواند ناتوان کننده باشد، اما ورزش به کاهش آن کمک می کند.

۱۰. ورزش می تواند زندگی جنسی را بهبود ببخشد!

تمرینات بدنی می تواند به بهبود میل جنسی و عملکرد جنسی در زنان و 
مردان کمک کند. همچنین در کاهش اختالل نعوظ در مردان موثر است.

تناسب اندام و راهکارهای آن



دسته ها ی مهم ورزشی و تناسب اندام
تعادلی  به طورکلی، ورزش ۴ دسته مهم دارد: ورزش های قدرتی، کششی، 

و هوازی.

معموال ما خود را به یک یا دو نوع فعالیت محدود می کنیم. اما تحقیقات 
نشان می هند که داشتن ترکیبی از انواع فعالیت های بدنی تاثیر بیشتری در 
تناسب اندام دارد. برای افزایش بهره وری از تمرینات بدنی باید از ۵ مرحله 
تمرینات  مقاومتی،  تمرینات  هوازی،  تمرینات  کردن،  گرم  کنید:  پیروی 
در  ساده  پیاده روی  یک  شامل  گرم کردن می تواند  خنک کردن.  و  کششی 

محیط بیرون یا با تردمیل و دوچرخه ثابت با سرعت پایین باشد.

۱. تمرینات هوازی

برای  و  می بخشد  سرعت  را  تنفس  تعداد  و  قلب  ضربان  ورزش،  نوع  این 
بسیاری از عملکردهای بدن مهم است. ورزش هوازی، قلب و ریه ها را تقویت 
خونی،  رگ های  دیواره  شل شدن  به  تمرینات همچنین  نوع  این  می کند. 
التهاب،  کاهش  قندخون،  سطح  کاهش  چربی سوزی،  فشارخون،  کاهش 
تقویت خلق و خو و افزایش کلسترول خوب یا HDL کمک می کند. ورزش 
هوازی می تواند سطح کلسترول بد یا LDL را نیز کاهش دهد. ورزش های 
هوازی در طوالنی مدت، خطر ابتال به بیماری های قلبی عروقی، سکته، دیابت 
نوع ۲، سرطان پستان و روده  بزرگ و افسردگی را کاهش می دهند. توصیه 
داشته باشید.  متوسط    با شدت  بدنی  فعالیت  دقیقه  می شود هفته ای ۱۵۰ 
ایروبیک  مانند  رقص هایی  دوچرخه سواری،  دویدن،  شنا،  سریع،  پیاده روی 

را امتحان کنید.

2. تمرینات قدرتی

با افزایش سن، از دست دادن توده عضالنی یک امر طبیعی و اجتناب ناپذیر 
است. تمرینات قدرتی باعث بازگشت حجم عضالنی می شود. افرادی که قصد 
ایجاد سیکس پک دارند، باید روی تمرینات قدرتی تمرکز کرده تا عضالت 
باعث  عضالت  تقویت  برود.  بین  از  ناحیه  این  چربی  و  حجیم شده  شکم 
تحریک رشد استخوان، کاهش قندخون، کمک به کنترل وزن، بهبود تعادل 

و وضعیت بدن، کاهش استرس و درد در کمر و مفاصل می شود.

۳. تمرینات کششی

تمرینات کششی به حفظ انعطاف پذیری کمک می کند. افزایش سن منجر به 
از بین رفتن انعطاف پذیری در عضالت و تاندون ها می شود. در نتیجه عضالت 
کوتاه می شوند و عملکرد صحیحی نخواهند داشت. این امر خطر گرفتگی 
عضالت، درد عضالنی، آسیب عضالنی، کشیدگی عضالت و درد مفاصل را 
افزایش می دهد. توجه داشته باشید که قبل از انجام فعالیت های کششی ابتدا 

ماهیچه های خود را گرم کنید.

۴. تمرینات تعادلی

هنگامی که  است.  نخوردن  زمین  و  پاها  روی  ثابت ماندن  معنای  به  تعادل 
می کنند  تعادل کمک  در حفظ  ما  به  که  می شویم، سیستم هایی  بزرگ تر 
مانند بینایی، گوش داخلی، عضالت و مفاصل تحلیل می روند. بنابراین باید 

برای تقویت آنها وقت بگذاریم. 

رژیم غذایی برای تناسب اندام
اولین قدم انتخاب صبحانه ای مناسب است. بسیاری از افراد صبح خود را با 
خوردن کربوهیدرات های ساده شروع می کنند. یک عدد شیرینی یا دونات 
ساده برای مدت زمان طوالنی شما را سیر نگه نمی دارند. اما صبحانه غنی 
از فیبر و پروتئین حس گرسنگی را برای زمان طوالنی برطرف می کند. اگر 
از ورزش  به رژیم قبل  قرار داده اید، حتما  را  روزانه خود ورزش  برنامه  در 
توجه داشته باشید. باید میان کربوهیدرات ها و پروتئین ها تعادل ایجاد کنید. 
میان وعده هایی مانند موز، آجیل، توت، انگور و پرتقال می توانند گزینه های 

خوبی برای تغذیه قبل از ورزش باشند.

غذاهای سالم برای داشتن تناسب اندام
غذاهایی که می خورید تاثیرات زیادی روی سالمتی و کیفیت زندگی شما 
دارند. اگر ورزش می کنید، شکی نیست که پیروی از یک رژیم غذایی سالم 
را  بهتر شما کمک می کند. الزم نیست همیشه کالری مصرفی  به عملکرد 
بشمارید، اما این کار می تواند کل کالری دریافتی و همچنین نقشی اساسی، 
در کنترل وزن و سالمتی را مشخص کند. یک رژیم غذایی مناسب از سه 
پروتئین ها تشکیل  و  چربی ها  شامل کربوهیدرات ها،  مهم  مغذی  عنصر 

شده است. 

۱. کربوهیدرات

کربوهیدرات ها جز منابع اصلی تامین انرژی بدن محسوب می شوند. حدود 
۴۵ تا %۶۵ از انرژی روزانه باید از کربوهیدرات ها تامین شود. به  خصوص 
پیچیده  کربوهیدرات های  بیشتر  کنید  سعی  می کنید.  ورزش  روزانه  اگر 
را در رژیم  غذایی خود  لوبیا  و  موجود در غالت کامل، میوه ها، سبزیجات 
بگنجانید. این نوع کربوهیدرات ها دیرتر هضم می شوند. به همین دلیل مدت 

طوالنی شما را سیر نگه می دارند.



2. پروتئین

رشد، حفظ و ترمیم بدن به کمک پروتئین ها انجام می شود. به عنوان مثال 
آنها  دوباره  تولید  برای  باید  و  است  روز  قرمز حدود ۱۲۰  گلبول های  عمر 
از پروتئین استفاده شود. همچنین ساخت و ترمیم عضالت بدون پروتئین 
امکان پذیر نیست. بزرگساالن باید به ازای هرکیلوگرم از وزن خود حدود ۰.۸ 
گرم پروتئین در روز مصرف کنند. افراد مسن و ورزشکاران به مقدار بیشتری 

پروتئین نیاز دارند. 

۳. چربی ها

انرژی  از  و مقداری  التهاب کمک می کنند  به کاهش  چربی های غیراشباع 
بدن توسط این چربی ها تامین می شود. سوخت اولیه در ورزش های هوازی 
چربی است. چربی های غیراشباع عالوه بر تامین انرژی به تامین اسید چرب 
و  پروتئین  چربی،  اصلی  عنصر  سه  بر  عالوه  می کنند.  کمک  نیز  ضروری 

کربوهیدرات، رژیم غذایی شما باید دارای مقدار کافی از مواد زیر هم باشد:

میزان  به  که  هستند  مهمی  موادمعدنی  و  ویتامین ها  شامل  مغذی ها:  ریز 
کمتری به آنها نیاز دارید. نیاز روزانه  به هر ریز مغذی بین افراد، متفاوت 
از: منیزیم و پتاسیم، آهن،  از رایج ترین ریز مغذی ها عبارتند  است. برخی 
کلسیم، ویتامین ها، سبزیجات و میوه ها، آجیل و دانه ها، تخم مرغ، لبنیات، 

لوبیا و حبوبات، نوشیدنی ها، گیاهان و ادویه ها

نقش تغذیه سالم و مناسب در ورزش
۱. توجه به موادمغذی

موادمغذی  مصرف  در  و  می گیرند  نادیده  را  تغذیه  اصول  افراد  از  بسیاری 
کوتاهی می کنند. کمبود ویتامین ها، موادمعدنی و سایر موادمغذی به بدن 
پروتئین های  بخورید.  و سبزیجات  میوه  زیادی  مقدار  وارد می کند.  آسیب 
برنامه خود قراردهید. کربوهیدرات و غالت کامل را در  بدون چربی را در 

رژیم روزانه داشته باشید. به مصرف مایعات به ویژه آب توجه کنید.

2. کربوهیدرات ها را دوست داشته باشید

موثرند. هرچه  بسیار  باال  با شدت  و  کربوهیدرات ها در ورزش های طوالنی 
دارید.  نیاز  بیشتری هم  به کربوهیدرات  باشد،  بیشتر  فعالیت ورزشی شما 
ازای  به  باید  کم  شدت  با  روزانه  صورت  به  متوسط  تمرینات  انجام  برای 
عنوان  به  کنید.  مصرف  کربوهیدرات  گرم   ۵ تا   ۳ بدن  وزن  کیلوگرم  هر 
روز  در  گرم  تا ۳۴۰  باید ۲۰۰  دارد،  وزن  کیلوگرم   ۶۸ که  مثال شخصی 
اگر تمرینات ورزشی شما طوالنی تر است و  اما  کربوهیدرات دریافت کند. 
بیش از یک ساعت در روز ورزش می کنید، باید به ازای هرکیلوگرم وزن بدن 

۶ تا ۱۰ گرم کربوهیدرات در برنامه خود داشته باشید

۳. با پروتئین بدن خود را بازسازی کنید

را  عضالت  ترمیم  و  ساخت  برای  بدن  نیاز  مورد  اسیدآمینه های  پروتئین، 
فراهم می کند. بیشتر تحقیقات نشان می دهند که افراد بسیار فعال باید به 
ازای هرکیلوگرم وزن بدن ۱.۲ تا ۲ گرم پروتئین مصرف کنند. افرادی که 
فعال نیستند به پروتئین کمتری نیاز دارند. این افراد باید به ازای هرکیلوگرم 

از وزن خود ۰.۸ گرم پروتئین دریافت کنند. 

۴. چربی ها را نادیده نگیرید

مصرف چربی برای بسیاری از افراد موضوعی گیج کننده است. باید بدانید 
 ،A که مصرف چربی برای تامین انرژی بدن و جذب برخی ویتامین ها مانند
E ،D و K ضروری است. موادغذایی مانند آووکادو، روغن زیتون، کانوال، بذر 

کتان و آجیل منابع بسیار خوبی برای تامین چربی هستند.

نکات تغذیه ای برای داشتن تناسب اندام
۱. صبحانه سالم بخورید

با فیتنس خوردن منظم صبحانه است. تحقیقات  مهم ترین نکته در رابطه 
نشان داده است، خوردن منظم صبحانه باعث کاهش خطر چاقی، دیابت و 
بیماری های قلبی می شود. بدن برای تقویت عضالت و عملکرد مناسب مغز 
به قند نیاز دارد. خوردن یک صبحانه سالم این قند خون را تامین می کند. 
اگر عادت دارید صبح ها ورزش کنید، زمانی از خواب بیدار شوید که حداقل 
را خورده باشید. گزینه هایی  از شروع ورزش صبحانه خود  یک ساعت قبل 
مانند غالت سبوس دار، شیر کم چرب، آبمیوه، موز و ماست می توانند برای 

صبحانه مناسب باشند.

2. مراقب اندازه سهم غذا باشید

همیشه مراقب سهم غذایی که می خورید، باشید. به  خصوص اگر می خواهید 
ورزش کنید، باید بیشتر از قبل به سهم غذا و میزان کالری آن توجه کنید. 
اگر می خواهید وعده غذایی بزرگی بخورید و سپس ورزش را شروع کنید، 
غذایی  وعده های  اما  باشد.  فاصله  باید  دو  این  بین  ساعت   ۴ تا   ۳ حداقل 
کوچک تر را می توان ۱ تا ۳ ساعت قبل از ورزش خورد. برخی موادغذایی و 
نوشیدنی ها، مانند چای سبز می توانند متابولیسم شما را به  صورت طبیعی 

افزایش دهند.

۳. متابولیسم خود را به طور طبیعی افزایش دهید

تاثیر  تحقیقات نشان می دهد که تغذیه می تواند روی سرعت چربی سوزی 
داشته باشد. بعضی غذاها فرآیند چربی سوزی را تحریک و تقویت می کنند. 
تند،  فلفل  افزایش دهند:  را  متابولیسم شما  موادغذایی ذکرشده می توانند 
افزایش  باعث  چای سبز، قهوه سیاه، آب سرد: ۵۰۰ میلی لیتر آب در روز 
۳۰ درصدی متابولیسم می شود، غالت کامل، ماست، سیب، آجیل و دانه ها، 

ماهی های چرب.

۴. غذاهای مربوط به تناسب اندام را حذف نکنید

یکی از اشتباهات بزرگ برای رسیدن به تناسب اندام حذف برخی موادغذایی 
دارد.  نیاز  غذاها  از  حاصل  موادمغذی  تمامی  به  بدن  صورتی که  در  است. 
در لیست زیر برخی از مهم ترین غذاها و تاثیر آن بر بدن را ذکر کرده ایم: 
)جو: سرشار از فیبر است. هضم را بهبود می بخشد و متابولیسم را افزایش 
است(،  الزم  عضله سازی  برای  و  بوده  پروتئین  منبع  )تخم مرغ:  می دهد(، 
التهاب  کاهش  به  و  داشته  آنتی اکسیدانی  خاصیت  سبزیجات  )سبزیجات: 
کمک می کنند(، )سیب: در میان میوه ها سیب اهمیت ویژه ای دارد. این میوه 
التهاب و افزایش متابولیسم  خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و باعث کاهش 
می شود(، )گوشت بدون چربی و ماهی: این موادغذایی منبع پروتئین بوده و 



اسیدآمینه مورد نیاز بدن را تامین می کنند. برای عضله سازی باید گوشت و 
ماهی را در رژیم غذایی قرار داد.(

با سایر عادات سالم ترکیب  ورزش و تغذیه  خوب را 
کنید!

تحقیقات نشان می دهد که خواب به اندازه  تغذیه، در کنترل خطر ابتال به 
نیز  بیماری و داشتن وزن مناسب، مهم است. هیدراتاسیون و مصرف آب 
مهم است. وقتی تشنه هستید آب بنوشید و تمام روز بدنتان را پر آب نگه 
دارید. در آخر، سعی کنید استرس را به حداقل برسانید. استرس طوالنی 

مدت با بسیاری از مشکالت سالمتی مرتبط است.

چگونه بدانیم تناسب اندام داریم یا نه؟
با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید روش های محاسبه تناسب اندام 
چربی  محاسبه   ،BMR  ،BMI محاسبه  شامل  روش ها  این  کنید.  پیدا  را 
بدن، کالری، وزن سالم و توده بدنی است. وزن در ساعات مختلف روز نوسان 
دارد. به عنوان مثال می توانید هر دفعه صبح پس از تخلیه مثانه این کار را 

انجام دهید.

چه نوع تغذیه ای برای کاهش وزن مناسب است؟
احتماال زمانی که تصمیم گرفته اید، وزن خود را کم کنید، کالری روزانه خود 
را کاهش داده اید. میزان کالری موردنیاز در خانم ها با آقایان متفاوت است. 
بیشتر خانم ها برای کاهش وزن باید روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کالری مصرف 
کنند. آقایانی که قصد کاهش وزن دارند، باید روزانه ۱۵۰۰ تا ۱۸۰۰ کالری 

دریافت کنند تا با مشکل روبه رو نشوند.

چه نوع تغذیه ای برای افزایش وزن مناسب است؟
برای افزایش وزن باید میزان کالری دریافتی افزایش پیدا کند. سعی کنید 
در رژیم غذایی خود موادغذایی با کالری باال را قرار دهید. میوه هایی مانند 
به دریافت  انواع مغز و آجیل می تواند  از  استفاده  باالیی دارند.  موز کالری 
کالری بیشتر کمک کنند. خوردن اسموتی ها و نوشیدنی هایی با کالری باال، 
قبل و بعد از ورزش بسیار موثر است. البته بین تغذیه و ورزش باید حدود 

یک ساعت فاصله بیافتد.

تغذیه میان وعده برای داشتن تناسب اندام
طیف  روزانه  خوردن  گفته  می شود.  سوپرغذاها  موادغذایی  از  گروهی  به 
گسترده ای از سوپرغذاها نیاز بدن به موادمغذی را تامین می کند. بهتر است 
در میان وعده خود مواد ذکرشده را بگنجانید تا بهبود سالمتی و تناسب اندام 
)زغال اخته:  قلب(،  سالمت  هضم،  بهبود  باال،  فیبر  )جو:  کند.  کمک  شما 
آنتی اکسیدان،  )سیب:  سرطان(،  با  مبارزه  التهاب،  کاهش  آنتی اکسیدان، 
کاهش التهاب، کاهش وزن(، )چای سبز: آنتی اکسیدان، افزایش متابولیسم، 
متابولیسم،  افزایش  ضروری،  چرب  اسیدهای  کتان:  )بذر  وزن(،  کاهش 
سم زدایی(،  سرطان،  با  مبارزه  آنتی اکسیدان،  )بروکلی:  التهاب(،  کاهش 
)ماست: تامین کلسیم، پروبیوتیک، بهبود هضم، سالمت استخوان(، )برای 

میان وعده از موادغذایی سالم و مغذی استفاده کنید و هله هوله نخورید.(
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مراقبت از پوست مخصوصا در روزهای گرم تابستان که امواج فرابنفش 
بر پوست محافظت نشده بگذارد، مهم و  آثار مخربی  خورشید می تواند 
ضروری است. این اشعه ها ممکن است احساس خوب و هیجان انگیزی 
در  قرارگرفتن  اثرات  که  داشته باشید  یاد  به  کنند، اما  ایجاد  شما  در 
معرض نور خورشید به مرور زمان ناخوشایند است. بنا به گزارش آکادمی 
متخصصین پوست آمریکا، یک پنجم آمریکایی ها در طول زندگی خود به 

نوعی از سرطان پوست مبتال می شوند.

می تواند  خورشید  فرابنفش  اشعه   معرض  در  طوالنی مدت  قرارگرفتن 
بینایی  ملی  مؤسسه   گزارش  طبق  شود.  آب مراورید  به  ابتال  به  منجر 
)National Eye Institute(، ۲۰ میلیون آمریکایی باالی ۴۰ سال 
به آب مروارید دچارند. پیری زودرِس پوست هم از عوارض اشعه  فرابنفش 
The Na� )خورشید، روی پوست است. مؤسسه  ملی کهن سالی آمریکا 
tional Institute on Aging(، نورخورشید را عامل اصلی چروک، 

خشکی و لکه های پوستی می داند.

بنابراین شما چه از نظر سالمتی نگران پوست خود باشید و چه از نظر 
زیبایی به آن اهمیت بدهید، بهتر است هنگام رفتن به ساحل، فضای 
باز یا حتی حیاط خانه تان، از پوست  خود در برابر نورخورشید به  خوبی 
محافظت کنید و سالمت و طراوت پوستتان را در تمام سال حفظ کنید.

مشکالت شایع پوستی در طول تابستان
روزهای گرم  است در طول  رایج پوست که ممکن  از مشکالت  برخی 
آفتاب سوختگی،  پوست،  خشکی  شامل:  ببرید  رنج  آن  از  تابستان 
پوسته ریزی، تشدید جوش و آکنه، التهاب پوست، تشدید عرق، عرق سوز 
شدن، اگزما، تشدید کک و مک و لکه های پوستی مانند مالسما، عفونت 
نیاز  پوست  برای  نام برده  مشکالت  پیشگیری  برای  پوست.  باکتریایی 

است نکات مراقبتی خاصی رعایت شود که مهم ترین آنها عبارتند از:

۱- استفاده از ضدآفتاب

معنا  این  به  و  است  برخوردار  بهتری  از حفاظت  باالتر   SPF با  ضدآفتاب 
نیست که هرچه SPF باالتر باشد میزان مصرف کمتر است. شما می توانید از 
کرم های ضدآفتاب با SPF 30 تا 90 استفاده کنید. اکثر متخصصان پوست 
 2mg / cm² را توصیه می کنند و توصیه می شود ضخامت آن SPF 30
باشد. همچنین توصیه می شود حتی در روزهایی که زیاد در معرض آفتاب 
یا زیاد تعریق  اگر به شنا عالقه دارید  از ضدآفتاب استفاده کنید.  نیستید 
این، ضدآفتاب ها  افزایش می یابد. عالوه بر  می کنید، مصرف ضدآفتاب شما 
نباید در دمای باال نگهداری شوند و اگر شرایط محصول شما اینگونه است، 

محصولتان را عوض کنید.

2-کاهش مدت زمان قرارگیری در برابر نور خورشید

ساعات خاصی در روز شدت آفتاب، بیشتر است و بیشترین اشعه را دارد. 
معموال بین ساعت ۱۰ صبح تا ۲ بعد از ظهر شدت اشعه خورشید شدید 
است. شما باید در این زمان از قرارگرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید، 
شغل  اگر  شوید.  آفتاب سوختگی  دچار  است  ممکن  زیاد  احتمال  به  زیرا 
خاصی دارید که به دلیل آن نمی توانید دور از نورخورشید باشید، پس باید 
از چتر یا پناهگاه مناسب استفاده کنید و بهتر است چتر UV داشته باشید. 
عالوه  بر این، حتی اگر سایه داشته باشید باید از لباس محافظ و ضدآفتاب 

استفاده  کنید.

۳- عینک آفتابی و محافظت از چشم

از آسیب دیدن پوست  برای جلوگیری  آفتابی، محافظ مناسب  عینک های 
اطراف چشم و از همه مهم تر، خود چشم است. عینک آفتابی UV از چشم 
در برابر اشعه شدید خورشید محافظت می کند. می توانید سراغ عینک های 

راهنمای مراقبت از پوست در تابستان
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پالریزه بروید؛ زیرا آسیب وارده به چشم بسیار کم می باشد و وضوح تصویر 
بیشتر است و بازتاب نور در آن دیده نمی شود. این عینک مناسب افرادی 
است که بیشتر در ساحل هستند و یا انعکاس نور، چشمشان را اذیت می کند.

۴- منع مصرف داروهای خاص

خورشید  به  نسبت  را  پوست  می توانند  آنتی بیوتیک ها  و   OTC داروهای 
 NSAID دیفن هیدرامین  مانند  داروهایی  این  بر  عالوه  کنند.  حساس 
ضد  داروهای  آسپرین،  ایبوپروفن،  غیراستروئیدی،  التهاب  ضد  داروهای 
دیابت و تتراسایکلین ها می توانند حساسیت پوست را افزایش دهند. به عالوه، 
داروهای ضدافسردگی و داروهای ضد  روان پریشی نیز می توانند این سناریو 
را بدتر کنند. برای آگاهی از عوارض جانبی احتمالی داروهایی که مصرف 
یا پزشکتان مشورت  و  یا دکتر داروخانه  با داروساز  باید  می کنید، همیشه 

کنید، به  خصوص اگر دچار آفتاب سوختگی یا بیماری های پوستی هستید.

۵- استفاده از کاله لبه دار

از کالهی با لبه گسترده تر استفاده کنید تا از صورت، گردن و گوش شما 
محافظت کند. لباس محافظ UV نوآوری شگفت انگیزی است که می تواند 
برای محافظت از شما در برابر اشعه مضر مفید باشد. اگر شغل شما در فضای 

باز است، حتما از لباس محافظ UV استفاده کنید.

۶- استفاده از محصوالت مراقبتی

استفاده  با  خاصی  برندهای  است.  مهم  بسیار  پوست  از  مناسب  مراقبت 
به  می توانند  که  می کنند  تولید  عالی،  سرم های  و  کرم ها  موادطبیعی،  از 
اشعه  خورشید کمک کنند. مرطوب کننده ها،  اثرات مضر  و  التهاب  کاهش 
ضدآفتاب ها و سرم ها آنتی اکسیدان اضافی دارند، بنابراین باید یکی از آنها را 
برای خود تهیه کنید. قبل از خرید محصول، اول پوست خود را بررسی کنید 
و جنس پوستتان را بشناسید و با توجه به آن از مواد شوینده غیرصابونی 

مناسب استفاده نمایید.

۷- استفاده مداوم از آب  و هیدراته نگه داشتن بدن

در روزهای آفتابی و گرم به هرکجا که می روید حتما یک بطری آب به همراه 
و  می شود  کم آب  بدن  تابستان،  در  بیش ازحد  تعریق  هنگام  داشته باشید. 
نوشیدن آب، بسیار مهم است. نوشیدن آب زیاد نه تنها بدن شما را هیدراته 
نگه می دارد بلکه به دفع سموم از بدن نیز کمک می کند و همچنین باعث 

افزایش سالمت کلی پوست شما می شود.

۸- استفاده از مرطوب کننده

مداوم  آب رسانی  به  نیاز  بماند  باقی  درخشان  و  لطیف  پوست،  اینکه  برای 
دارد. رطوبت پوست در تابستان از اهمیت باالیی برخوردار است. ممکن است 
در طول تابستان به دلیل مصرف کرم ها و روغن های ضدآفتاب، استفاده از 
و  از مرطوب کننده  استفاده  کامل  اما قطع  را کاهش دهید،  مرطوب کننده 

آب رسان به  هیچ عنوان توصیه نمی شود.

۹- الیه برداری پوست

استفاده از الیه بردار، ایده خوبی برای از بین بردن سلول های مرده پوست 
در روزهای گرم تابستان است. الیه برداری باعث می شود پوستی نرم، لطیف 

و درخشان داشته باشید. شما می توانید از یک محصول شرکتی بدون نسخه 
استفاده کنید یا در منزل، ماسک الیه بردار مناسب با پوست خود را تهیه 

کنید.

۱۰- اجتناب از آرایش سنگین

مسدود  باعث  زیرا  کنید،  خودداری  سنگین  آرایش  از  تابستان  طول  در 
شدن منافذ پوست و تنفس پوست شما می شود. حداقل آرایش را بر روی 
پوست خود انجام دهید. می توانید به جای کرم پودرهای سنگین از یک کرم 

ضدآفتاب رنگی با SPF باال استفاده کنید.

۱۱- تغییر سبک زندگی

حفظ سالمت پوست، مهم ترین قسمت مراقبت از پوست است. برای گرفتن 
گازدار  و  الکلی  نوشیدنی های  و  سیگار  استعمال  از  فوری،  و  بهتر  نتیجه 
و  مرطوب کننده ها  مالیم،  شوینده های  با  را  خود  پوست  کنید.  خودداری 
ترمیم کننده ها درمان کنید. از دوش آب گرم خودداری کنید، زیرا آب گرم 
باعث از بین رفتن روغن های اساسی پوست می شود. با کم کردن فعالیت های 
شفاف  پوست  و  بیندازید  تأخیر  به  را  پیری  عالئم  می توانید،  استرس زا 
استراحت  آرامش  با  و  بخوابید  روز  در  الی ۸ ساعت   ۷ داشته باشید. حتما 

کنید.

۱2- رژیم غذایی سالم

شما باید به رژیم غذایی خود توجه کافی داشته باشید. ویتامین C را در نظر 
برابر آسیب های محیطی محافظت می کند. رژیم  از پوست در  بگیرید زیرا 
می کند.  کمک  آزاد  رادیکال های  خنثی سازی  و  پوست  ترمیم  به  ارگانیک 
و  سبزی ها  تازه،  توت های  انواع  مرکبات،  آناناس،  مانند  فصلی  غذاهای 
تولید  می توانند  و  هستند  اساسی  ویتامین های  از  سرشار  دریایی  غذاهای 

کالژن را تقویت کنند.

۱۴- معاینه منظم پوست

از وجود کک و مک، خال یا لکه های مشکوک بر روی پوست خود، آگاه باشید. 
را در پوست  از موارد گفته شده  تغییری غیر  این، ممکن است هر  عالوه بر 
مشاهده کنید. معاینات منظم پوست و بهداشت باید با کمک متخصص پوست 
یا ارائه دهنده خدمات بهداشتی انجام شود. اگر دائما پوست خود را کنترل کنید، 
 به محض تغییرات در پوست می توانید با هرگونه آسیب جدی مقابله نمایید.
تابستان، بسیاری از مشکالت پوستی را به همراه دارد. برخی از شایع ترین 
راش پوستی،  تشدید آکنه و لک،  برنزه شدن،  از:  عبارت اند  بیماری ها 
فولیکولیت،  باکتریایی، مالسما،  عفونت  بدن،  آب  کمبود  آفتاب سوختگی، 
لوسیون،  از  مناسب  استفاده  با  پوست.  ترک  و  پوست  خراش  و  بریدگی 
ضدآفتاب، پوشش سر، آب رسانی مناسب، می توان از بیماری های پوستی در 
تابستان نجات پیدا کرد. با پیروی از همه این نکات، همراه با یک رژیم غذایی 
سالم با تأمین تمام موادمغذی، آب فراوان و عادات خواب مناسب می توان از 

بدن و پوست در تابستان محافظت نمود.
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بازنشستگی در کانادا )۲(

GIS برنامه مکمل درآمد تضمینی یا
Guaranteed Income Supple� یا  تضمینی  درآمد  )مکمل 

ment( یک پرداخت ماهانه است که می توانید در موارد زیر دریافت 
کنید.

۶۵ سال یا بیشتر دارید.

در کانادا زندگی می کنید.

مستمری امنیت سالمندان OAS را دریافت می کنید.

مجرد، بیوه یا مطلقه هستید و درآمد شما کمتر از ۱۹۴۶۴ دالر کانادا 
است.

درآمد شما به اضافه درآمد همسر یا شریک زندگی ۲۵۷۲۸ دالر کانادا 
است، می توانید مستمری کامل دریافت کنید.

درآمد شما به اضافه درآمد همسر یا شریک زندگی ۴۶۶۵۶ دالر کانادا 
است، نمی توانید مستمری دریافت کنید.

در  کم درآمد  بازنشستگان  برای  و  است  درآمد  اساس  بر  مکمل  این 
دسترس بوده و مشمول مالیات نمی شود.

در بسیاری از موارد به شما اطالع داده می شود که از چه تاریخی واجد 
شرایط شرکت در برنامه مکمل درآمد تضمینی یا GIS هستید. این 
اطالعیه درست یک ماه پس از تولد ۶۴ سالگی برای شما ارسال خواهد 
شد؛ بنابراین نیازی به ارائه درخواست نخواهد بود. اما در برخی موارد 
اگر اطالعات شما برای ثبت نام خودکار کافی نباشد، الزم است برای 

ارائه درخواست اقدام کنید. 

مزایای طرح GIS برای همسر مستمری بگیر

یا  همسر  هستید،  تضمینی  درآمد  مکمل  دریافت  شرایط  واجد  اگر 
شریک قانونی شما ممکن است شرایط زیر را داشته باشد تا بتوانند از 

مزایای کمک هزینه این طرح استفاده کنند.

۶۰ تا ۶۴ سال سن دارد.

شهروند یا مقیم قانونی کانادا است.

مقیم کانادا است و حداقل ۱۰ سال از سن ۱۸ سالگی در کانادا اقامت 
داشته است.

مجموع درآمد ساالنه شما کمتر از ۳۶۰۴۸ دالر کانادا است.

اگر واجد شرایط طرح GIS باشید می توانید از کمک هزینه بازماندگان 

را  زیر  شرایط  باید  هزینه  کمک  این  از  استفاده  برای  کنید.  استفاده 
داشته باشید:

بین ۶۰ تا ۶۵ سال سن دارید.

همسر یا شریک زندگی شما فوت کرده و ازدواج نکرده اید یا وارد یک رابطه 
معمولی نشده اید.

درآمد ساالنه شما کمتر از ۲۶۲۵۶ دالر کانادا است. 

RRSP طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده یا
 Registered Retirement یا  ثبت شده  بازنشستگی  پس انداز  طرح 
از  بازنشستگی در کانادا است که  از طرح های  Saving Plan یکی دیگر 
طریق یک موسسه مالی مانند بانک، اتحادیه اعتباری یا شرکت بیمه تنظیم 

می شود. 

سرمایه گذاری  حساب  نوع  چندین  کانادا  در  بازنشستگی  طرح  این  در 
وجود دارد که می توانید در آنها سرمایه گذاری کرده و در آینده و در زمان 
بازنشستگی از آنها کسب درآمد کنید. این حساب های سرمایه گذاری شامل 
صندوق سرمایه گذاری مشترک، سهام، خرید اوراق قرضه دولتی، وجوه قابل 
تضمینی، صندوق  گواهی سرمایه گذاری  رهنی،  وام های  بورس،  در  معامله 

حمایت از کارگران و ارز خارجی است. 

در  زمانی که وجوه  تا  به دست می آورید   RRSP برنامه  در  درآمدی که  هر 
برنامه باقی بماند، معاف از مالیات است. معموال زمانی که برای دریافت وجه 

اقدام می کنید باید مالیات بپردازید. 

TFSA پس انداز بدون مالیات یا
کانادا  در  سرمایه گذاری  روش  یک   )Tax Free Saving Account(
می باشد که افراد می توانند در طول زمان اشتغال خود در آن سرمایه گذاری 
کرده و در نهایت در زمان بازنشستگی از مزایای آن بهره مند شوند. مبلغی 
مشخص  کانادا  دولت  توسط  کنید  ذخیره  طرح  این  در  باید  سال  هر  که 

می شود. 

می کنید،  پس انداز  مختلف  اشکال  به  شما   TFSA روش  در  واقع  در 
پس اندازی که قابلیت برداشت پیش از موعد را نیز دارد. یکی از مهم ترین 
مزایای این نوع حساب بدون مالیات و سود باال است. طرح TFSA از سال 
و  داشته  بیشتر  یا  سال   ۱۸ که  افرادی  برای  روشی  و  شده  شروع   ۲۰۰۹
پرداخت  بدون  را  مبلغی  می خواهند  و  دارند  معتبر  اجتماعی  بیمه  شماره 

مالیات ذخیره کنند. 



سن بازنشستگی در کانادا با توجه به کالس کاری
برای  و  داشته  تغییراتی  بازنشستگی  سن  گذشته  سال های  طی  کانادا  در 
گروه های مختلف، سن متفاوتی خواهد داشت. در جدول زیر می توانید سن 

بازنشستگی در کانادا برای گروه های مختلف را ببینید.

سال 2۰2۱سال 2۰2۰سال 2۰۱۹سال 2۰۱۸سال 2۰۱۷کالس کاری

کارمندان بخش دولتی
61.561.762.662.462.4

64.264.464.464.764.8کارمندان بخش خصوصی

68.067.767.168.067.6خود اشتغال ها

معیارهای انتخاب بهترین شهر برای بازنشستگی در 
کانادا

اگر شهر یا محل اقامت فعلی شما با نیازهای دوران بازنشستگی در کانادا 
که برای خود در نظر گرفته اید، مطابقت دارد؛ بنابراین از ابتدا انتخاب بسیار 
از زندگی خود شده اید،  وارد مرحله جدیدی  اما حاال که  خوبی داشته اید. 
برای  امکانات بیشتری  به  تا  را تغییر دهید  شاید بخواهید محل زندگیتان 
برای  بهترین شهر  انتخاب  برای  بازنشستگی دسترسی داشته باشید.  دوران 
بازنشستگی در کانادا باید معیارهای زیادی را در نظر بگیرید که در ادامه به 

بررسی آنها می پردازیم.

میزان مالیات بر مستغالت

در کانادا همیشه باید مالیات بر ملک را بپردازید؛ بنابراین چه بهتر که شهر و 
منطقه ای را انتخاب کنید که پایین ترین میزان مالیات بر امالک و مستغالت 
را دارد. به عنوان مثال، در منطقه تورنتو، تفاوت زیادی در مالیات بر دارایی 
انتهای شرقی و غربی شهر وجود دارد. این می تواند به مفهوم تفاوت  بین 
کانادا  توجه داشته باشید که در  باشد.  اقامت  به محل  بسته  هزاران دالری 
اگر منطقه ای دارای ارزش خانه باالتری باشد، مالیات بر دارایی آن پایین تر 

خواهد بود. 

قیمت مسکن

بزرگ  شهرهای  در  قبال  که  کانادا  مسکن  بازار  کرونا،  همه گیری  طول  در 
و  کارمندان  روبه رو شد. چون  در سراسر کشور  قیمت  افزایش  با  بود،  داغ 
کارفرمایان، کار از راه دور را پذیرفتند بنابراین متوسط قیمت فروش یک 
خانه افزایش یافت. در ماه می سال ۲۰۲۱، متوسط قیمت خانه به ۶۸۸۰۰۰ 
دالر کانادا رسید که در مقایسه با سال قبل بیش از ۳۸٪ افزایش داشته است. 

امکانات رفاهی و جاذبه ها

زمانی که می خواهید محل اقامت خود را برای دوران بازنشستگی در کانادا 
انتخاب کنید، باید دسترسی آسان به امکانات رفاهی و جاذبه های گردشگری 
را در نظر بگیرید. در مورد انتخاب محل زندگی باید دسترسی به حمل ونقل 
عمومی، دسترسی به فروشگاه های مختلف، نزدیک ترین سینما و کتابخانه یا 

مرکز تفریحی، نزدیکی به پمپ بنزین و داروخانه و مراکز درمانی را بررسی 
کنید. 

میزان جمعیت

نباید  بازنشستگی در کانادا  در مورد جمعیت محل زندگی خود در دوران 

فقط جمعیت فعلی را در نظر بگیرید بلکه باید تحقیق کنید که تا ۲۰ سال 
آینده ممکن است چقدر به جمعیت منطقه اضافه شود. شما می خواهید در 

آرامش زندگی کنید نه در جایی شلوغ و پُرهیاهو.

دسترسی به مراقبت های پزشکی

ممکن است در حال حاضر حداقل نیازهای پزشکی را نیاز داشته باشید؛ اما 
همان طور که می دانید نیازهای پزشکی در دوران پیری افزایش پیدا می کند. 
تا  که  کنید  انتخاب  بازنشستگی  دوران  در  زندگی  برای  را  منطقه ای  پس 

نزدیک ترین مرکز درمانی تنها ۱۰ دقیقه با ماشین فاصله داشته باشد. 

اقلیم

اگر به آرتروز مبتال هستید زندگی کردن در منطقه ای از کانادا که بیشتر 
وقت سال را باید برف پارو کنید برای شما عذاب آور خواهد بود. اگر مشکالت 
تنفسی دارید، مکانی با رطوبت باال برای شما خطرناک خواهد بود. پس با 
بررسی شرایط اقلیمی و آب وهوایی هر شهر، محلی را برای زندگی در دوران 
بازنشستگی در کانادا انتخاب کنید که با نیازهای شما بیشترین هم خوانی 

را دارد. 

بهترین شهرها برای بازنشستگی در کانادا

زمانی که تصمیم می گیرید دوران بازنشستگی خود را شروع کنید، در صورت 
تمایل می توانید محل زندگی خود را تغییر داده و به منطقه ای نقل مکان 
کنید که امکانات ضروری و رفاهی بیشتری داشته و جمعیت کمتری دارد. 
در ادامه بهترین شهرهای برای بازنشستگی در کانادا را معرفی خواهیم کرد. 

ویکتوریا

جمعیت: ۳۸۹.۹۱۰ 

میانگین دما: ۸ درجه در ژانویه و ۲۰ درجه در جوالی

میانگین قیمت خانه: ۸۴۳۶۰۰ دالر کانادا

نرخ مالیات بر دارایی: ۰.۵۲%

امکانات پزشکی به ازای ۱۰۰.۰۰۰ ساکن: ۳۰۹



جاذبه های محلی: باغ پروانه های ویکتوریا، پارک بیکن هیل و موزه سلطنتی

ونکور شمالی

جمعیت: ۵۹.۲۲۵

میانگین دما: ۶ درجه در ژانویه و ۲۳ درجه در جوالی

میانگین قیمت خانه: ۱.۴ میلیون دالر کانادا

نرخ مالیات بر دارایی: ۰.۱۸%

امکانات پزشکی به ازای ۱۰۰.۰۰۰ ساکن: ۲۰۹

جاذبه های محلی: بازار شبانه کشتی سازی، پارک ساحلی و پارک تیلفورد

کالیوگوود

جمعیت: ۲۴.۹۵۲

میانگین دما: -۱ درجه در ژانویه و ۲۵ درجه در جوالی

میانگین قیمت خانه: ۶۲۴۹۰۰ دالر کانادا

نرخ مالیات بر دارایی: ۱.۱۴%

امکانات پزشکی به ازای ۱۰۰.۰۰۰ ساکن: ۴۸

جاذبه های محلی: استراحتگاه کوه آبی و درختستان کالینگوود

بللویل

جمعیت: ۴۹.۰۰۰

میانگین دما: -۲ درجه در ژانویه و ۲۷ درجه در جوالی

میانگین قیمت خانه: ۴۹۷۵۰۰ دالر کانادا

نرخ مالیات بر دارایی: ۱.۶۴%

امکانات پزشکی به ازای ۱۰۰.۰۰۰ ساکن: ۹۲

بللویل، سایت تاریخی گلنمور و سواحل  بازار کشاورزان  جاذبه های محلی: 
بللویل

تورنتو

جمعیت: کمی بیش از ۳ میلیون

میانگین دما: ۰ درجه در ژانویه و ۲۷ درجه در جوالی

میانگین قیمت خانه: ۱.۰۵ میلیون دالر کانادا

نرخ مالیات بر دارایی: ۰.۶%

امکانات پزشکی به ازای ۱۰۰.۰۰۰ ساکن: ۳۲۳۷

جاذبه های محلی: موزه سلطنتی و پارک های مختلف

فردریکتون

جمعیت:  ۱۱۱.۰۲۴

میانگین دما: -۴ درجه در ژانویه و ۲۶ درجه در جوالی

میانگین قیمت خانه: ۲۳۷۹۰۰ دالر کانادا

نرخ مالیات بر دارایی: ۱.۴۲%

امکانات پزشکی به ازای ۱۰۰.۰۰۰ ساکن: ۱۳۴

جاذبه های محلی: گالری هنری بیوربروک، باغ گیاه شناسی و پارک اودل

اتاوا

جمعیت: ۱.۴ میلیون

میانگین دما: -۶ درجه در ژانویه و ۲۷ درجه در جوالی

میانگین قیمت خانه: ۶۶۰۴۰۰ دالر کانادا

نرخ مالیات بر دارایی: ۱.۰۷%

امکانات پزشکی به ازای ۱۰۰.۰۰۰ ساکن: ۷۸۱

جاذبه های محلی: گالری ملی کانادا و بازار بایوارد

جمع بندی
که  کنند  زندگی  مکانی  در  باید  افراد  که  است  دورانی  بازنشستگی  دوران 
بهترین امکانات و خدمات را به آنها ارائه می دهد. در این مقاله به بررسی 
انواع طرح های بازنشستگی در کانادا پرداختیم و از مزایای بازنشسته شدن 
در این کشور گفتیم، اینکه در چه صورت واجد شرایط دریافت مستمری 
خواهید شد و بهتر است کدام طرح بازنشستگی را انتخاب کنید. در انتها 
نیز شهرهایی را معرفی کردیم که بهترین شرایط را برای زندگی در دوران 
بازنشستگی دارند. با توجه به اطالعات ارائه شده، شما کدامیک از طرح های 

معرفی شده در این مقاله را برای بازنشستگی در کانادا انتخاب می کنید؟

از مزایای بازنشسته شدن و سن بازنشستگی در این کشور گفتیم و معرفی 
دارند.  بازنشستگی  دوران  در  زندگی  برای  را  بهترین شرایط  که  شهرهایی 
انتخاب  بازنشستگی  برای  را  کانادا  آیا شما  ارائه شده،  اطالعات  به  توجه  با 

می کنید؟





فال فصل تابستان ۲۰۲۲

فروردین )2۱ مارس- ۱۹ آوریل(
روزمره  زندگی  بهبود  برای  پتانسیل هایتان  از  شما 
خود  انتخاب های  و  ایده ها  اما  می کنید  استفاده  خود 
افراد  نظر  اقدامی،  هر  از  پیش  نمی کنید.  تحمیل  را 
صدایتان  شنیده شدن  برای  و  بپرسید  را  خود  نزدیک 
روی گفتگوها حساب کنید. از بلندکردن صدای خود 
بپرهیزید، با درایت ارتباط برقرارکنید تا جذابیت شما 
کارساز باشد. ممکن است افراد مجرد فرد جدیدی را 
مالقات کنند، و زوج ها می توانند بازگشت شعله عشق را 
تجربه کنند. روابط بین شما و افراد نزدیکتان به خوبی 
برقراری  برای  پتانسیلتان  از  بود.  خواهد  جریان  در 
ارتباط موثر استفاده می کنید. شما فاقد استدالل برای 
متقاعدکردن نیستید، اما همچنان به حرف های دیگری 
گوش می دهید، تنش و سوءتفاهم ایجاد نمی کنید و به 

هدف مشترک خدمت می نمایید.

اردیبهشت )2۰ آوریل- 2۰ می(
اگر محدودیت های خود را ندانید، سختی ها می توانند 
شما را درگیر کنند. استعدادهای خود را نشان دهید، 
از جذابیت  اما  کنید،  بیان  ظرافت  با  را  خواسته خود 
خود سوءاستفاده نکنید تا سوءتفاهم برایتان دردسرساز 
نشود. قلب خود را در خدمت عزیزانتان قرار دهید. از 
ایده های خود دفاع کنید، جاه طلبی های خود را مطرح 
اما مراقب عزیزانتان نیز باشید. امور عشقی و  نمایید، 
دلی را با پول قاطی نکنید. خواسته های اقتصادی خود 
از منافع خود دفاع  با موفقیت  را تحمیل نکنید. شما 
می کنید و تایید کسانی را که از شما قدردانی می کنند 
به دست می آورید. احساسات شما بیش از حد است، و 
تابستان هندی عاشقانه ای را برایتان رقم می زند. با این 
حال، در پایان فصل، تنها چیزی که مهم است دفاع از 

منافعتان می باشد.

خرداد )2۱ می- 2۰ جون(
شما از اندوخته های کنارگذاشته خود استفاده می کنید 
نکنید  فکر  اما  آزاد می کنید.  را  پنهان شده  و خالقیت 
اغواگری  قدرت  از  و  دهید  انجام  کاری  می توانید  که 
سوءاستفاده  می خواهید  آنچه  به  رسیدن  برای  خود 
می کند.  کمک  شما  مبادالت  به  ونوس  سیاره  نکنید. 
مردم برای حمایت از پروژه های شما بسیج شده اند. اما 
تکانش گری و بی حوصلگی خود را آرام کنید تا به طور 
موثر منافع شما را تامین کند. به کسی فشار نیاورید 
و به دفاع از آرمان های خود بسنده کنید. عزیزانتان را 

خواهید  موفق  آینده  گشایش  در  وجه  بهترین  به 
دستوردادن  و  حریص بودن  پرتوقع بودن،  با  شد. 
موجب برانگیخته شدن خصومت های پنهانی نشوید. 
دارایی هایتان  از  خوب  استفاده  و  مالیم  رویکردی 
تاثیرگذار خواهد بود، اما اعتمادبه نفس بیش از حد 
شما بر علیه تان کار خواهد کرد. از ایده های خود با 
گفتگوی باز دفاع کنید، با کسانی که شما را بیش از 
برای هدایت  نکنید.  حد جاه طلب می دانند دشمنی 
به صورت  آن که  جای  به  خود،  نفع  به  رویدادها 
تکانشی واکنش نشان دهید، بر اقدامات انجام شده با 
بررسی دقیق تکیه کنید. درها باز می شوند! افق های 
شما در حال روشن شدن است اما از این برای تحمیل 

ایده ها و روش های خود استفاده نکنید.

مهر )2۳ سپتامبر- 22 اکتبر(
شما اصالت  خود را نشان می دهید؛ افراد را غافلگیر 
که  چرا  نباشید،  حریص  زیاد  اما  می کنید،  اغوا  و 
آسیب  نزدیکتان  روابط  به  می تواند  شما  نیازهای 
برای متحول کردن  را  برساند. شما تمام تالش خود 
وضعیت  خود می کنید. نسبت به پروژه هایتان مشتاق 
هستید. ابزار الزم برای دست یابی به جاه طلبی هایتان 
حتی  یا  فریب  برای  تالش  هرگونه  از  اما  دارید،  را 
یا  جذابیت  با  عوض  در  می کنید.  خودداری  ارعاب 
استراتژی خود برای جلب حمایت بازی کنید. هیچ 
چیز شما را متوقف نخواهد کرد و به موفقیت خواهید 
را  آنها  می توانید  رویدادها،  از  عقب نشینی  با  رسید. 
حرکت  با  عشق،  زمینه  در  برگردانید.  خود  نفع  به 
آهسته اما مطمئن به سمت اهدافتان، روابط خود را 

متحول می کنید.

آبان )2۳ اکتبر- 2۱ نوامبر(
روی  تا  می دهد  اجازه  شما  به  استدالل هایتان 
از  برسید. شما  موفقیت  به  و  بگذارید  تأثیر  دیگران 
جاه طلبی های  خود دفاع می کنید. شرایط و روابطتان 
می خواهید  که  آن طور  اگر  اما  می کنید.  متحول  را 
پیش  یا سوءتفاهم  اشتباه  است  نکنید ممکن  رفتار 
شما  به  مقاومت ناپذیر  جذابیتی  ونوس  سیاره  آید. 
یا  حریص  حد  از  بیش  است  ممکن  اما  می بخشد، 
در  نابهنگام  طغیان های  برسید.  نظر  به  جاه طلب 
کند.  ایجاد  بحث برانگیز  می تواند چرخشی  مبادالت  
از مالیمت و دیپلماسی بهره بگیرید. شما که فردی 
محدودیت های  از  را  خود  هستید،  کارآمد  و  فعال 

در پروژه هایتان مشارکت دهید تا شما را دنبال کنند. 
قرار  بلندمدت  اهداف  خدمت  در  را  خود  عزم  شما 
می دهید. به عزیزانتان توضیح دهید که برای آنها نیز 

کار می کنید ولی جاه طلبی های خود را مطرح کنید.

تیر )2۱ جون- 22 جوالی(
قدرت  از  سوءاستفاده  هرگونه  از 
از  ایده ها  افشای  با  کنید.  خودداری 

خودتان دفاع کنید. برخی از مذاکرات به نفع شماست 
می شود،  باز  راحتی  و  گسترش  از  جدیدی  چرخه  و 
خود  جسورانه  پروژه های  تحقق  برای  را  خود  شانس 
شما  شایستگی های  و  استعدادها  نیندازید.  خطر  به 
شناخته شده و از آنها قدردانی می شود، بنابراین اجازه 
ندهید یک حرکت مستبدانه خلق وخوی شما را خراب 
به  نخواهید شد، و عزمتان می تواند  کند. شما تسلیم 
ثمر بنشیند، اما در این کار زیاده روی نکنید تا حامیان 
خود را ناراحت ننمایید. شما انرژی هایتان را هدایت و 
عاقالنه از آنها استفاده می کنید. موفقیت در چند قدمی 
شماست، اما اندکی از وقت گران بهای خود را در اختیار 
به  اوضاع  دارند.  نیاز  به شما  که  قرار دهید  عزیزانتان 
فریفته  دوستان  و  اطرافیان  و  است  جریان  در  خوبی 

ایده های نابتان می شوند.

مرداد )2۳ جوالی- 22 اوت(
گول  را  کسی  اما  بگیرید  کار  به  را  استراتژی هایی 
بهترین  را در  نزنید وگرنه پشیمان خواهید شد. خود 
حالت نشان دهید تا به خاطر ارزش واقعیتان از شما 
قدردانی شود. عنصری خارجی به شما کمک می کند 
تا پیشرفت کنید و خود را از محدودیت های قبلی رها 
نمایید. سیاره ونوس اغواگری  شما را تعالی می بخشد 
و ستایش می کند. مردم را در خصوص پروژه های خود 
صف آرایی می کنید و به کار می گیرید اما بیش از حد 
مطالبه نمی کنید! برای انتقال پیام های خود رویکردی 
شما  که  نکنید  فراموش  کنید.  انتخاب  را  استراتژیک 
انرژی،  نیستید.  تنها  هرچیزی  برای  تصمیم گیری  در 
پویایی و اشتیاق شما مسری است، اما اگر می خواهید 
نشوید.  هیجان زده  خیلی  کنند،  دنبال  را  شما  مردم 
قدرت اراده شما در نهایت ُشرکایتان را متقاعد می کند 

که حق دارند به شما اعتماد کنند.

شهریور )2۳ اوت- 22 سپتامبر(
با حرکت کردن در حاشیه ها و استفاده از یک استراتژی، 



مردم تأثیر می گذارد، خانه و شرایط زندگی را متحول 
تحمیل  کسی  به  را  خود  خواسته های  اما  می کنید. 

نکنید.

اسفند )۱۹ فوریه - 2۰ مارس(
دارید  تمایل  که  چرا  دهید  انجام  تغییراتی  باید  شما 
منافع خود را بر عالیق عزیزان  ترجیح دهید. بر مکالمه 
با  را  همه  تا  تکیه کنید  خود  وسوسه انگیز  جذابیت  و 
خود موافق کنید. برای جلوگیری از ناامیدی زیاده خواه 
نباشید. شما می خواهید توانایی های خود را در خدمت 
این حال، لحن شما در خانواده  با  جامعه قرار دهید. 
تمجید نمی شود و لحن استبدادیتان مورد تایید همه 

نیست. از برانگیختگی دیگران سوءاستفاده نکنید.

انتظاراتتان  نباشید،  پرتوقع  حد  از  بیش  اگر  است. 
روابط  توسعه  به  مشتاق  که  شما  می شوند.  شنیده 
خانوادگی هستید، از راهکارهای مناسب برای رسیدن 
خود  جذابیت  از  اما  می کنید.  استفاده  هدف  این  به 
برای تحمیل خواسته های خود به دیگران سوءاستفاده 
نکنید، زیاد حریص نباشید و بحث وگفتگو ایجاد کنید. 
برای گسترش افق های خود و تصریح جاه طلبی هایتان 
پایه های  که  نکنید  فراموش  اما  دارید!  ناب  ایده هایی 
کارهای خود را روی زمینی محکم بسازید. پروژه های 
محدودیت های  با  که  کنید  هدایت  طوری  را  خود 

غیرقابل عبور مواجه نشوند.

بهمن )2۰ ژانویه - ۱۸ فوریه( 
شما روزانه برای بهبود شرایط زندگیتان کار می کنید 
اجازه  خواهی کنید.  نظر  دیگران  از  اقدام  از  قبل  اما 
ندهید احساسات بر شما غلبه کند، آنها را با آرامش 
بیان کنید تا از پتانسیل خود نهایت استفاده را ببرید. 
مهارت های  دارید.  زندگیتان  شریک  با  خوبی  رابطه 
صدای  اما  هستند،  فریبنده  شما  گوش کردن  دقیق 
خود را برای خانواده تان پایین نگه  دارید. باید از هرگونه 
شما  خوشبختانه،  کرد.  اجتناب  اقتدارگرایانه  رویکرد 
را  پیام های خود  و  آرام کنید  را  لحن خود  می توانید 
با مالیمت بیشتری انتقال دهید. درخشندگی شما بر 

شانس  دست  به  را  هیچ چیز  و  می کنید  رها  سنگین 
واگذار نمی کنید.

آذر )22 نوامبر- 2۱ دسامبر(
که  می کنید  هدایت  طوری  را  خود  ابتکارات  شما 
است.  حد  از  بیش  ادعاهایتان  اما  واقع شوند،  مؤثر 
نشان  را  زیاد  خیلی  جاه طلبی های  که  نکنید  ریسک 
ندهید. برای موفقیت بدون غافلگیری های ناخوشایند 
شما  ترقی  باعث  عشق  کنید.  استفاده  استراتژی  از 
تمایل  باشید.  مراقب  حرفه ای  سطح  در  اما  می شود، 
شما به تحمیل ایده هایتان با سلسله مراتب در تضاد 
دیپلماسی،  از  اما  می کنید  ریسک  شما  بود.  خواهد 
متقاعدکردن  برای  خود  کشش  و  جذبه  و  مذاکره 
نمی ترسید!  هیچ کس  و  هیچ چیز  از  کنید.  استفاده 
تا  بمانید  واقع بین  اما  می دهد  نتیجه  شما  جسارت 
اصالت  نباشد.  شما  علیه  اعتمادبه نفستان  و  اشتیاق 
شما در موقعیت هایی باعث جذب دیگران می شود و 

آزادی بیشتری به شما داده  می شود.

دی )22 دسامبر- ۱۹ ژانویه( 
تصریح  متناوب  به صورت  را  خود  جاه طلبی های  شما 
می کنید چرا که تمایلتان به داشتن روابط عاطفی و 
غالب  قدرت  برای  شما  اراده  بر  هماهنگ  خانوادگِی 
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