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کالیمبا چیست؟ 

سعید سالیانی

در این مقاله قصد داریم قسمتی از نتیجه تحقیقات خود درباره یکی 
دیگر از ادوات موسیقی که اخیرا به صورت انبوه تولید می شود و در 
اختیار عالقه مندان به موسیقی قرار می گیرد مورد بررسی قرار دهیم. 
این ساز با نام کالیمبا یا کلیمبا شناخته می شود که در ذیل به جزییات 

آن اشاره شده است.

پیانوی  آن  به  که  می باشد  آفریقا  بومی  از سازهای  یکی  کالیمبا  ساز 
و  کنگو  کشورهای  در  پیشتر  ساز  این  می شود.  گفته  نیز  آفریقایی 
زیمبابوه نواخته می شد اما امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نواخته 
lamel�  می شود. کالیمبا جزئی از خانواده سازهای تیغه ای خودصدا یا
کمک  به  ساز  این  نواختن  درحین  می گردد.  محسوب   laphones
ارتعاش یک یا چند تیغه، تولید صدا می شود. این ساز به پیانو انگشتی 
به گروه های مختلفی  و  نیز معروف است. خودصداها بسیار متنوع اند 
تقسیم می شوند. خودصداهای رایج در ایران در یک تقسیم بندی کلی 
و  )زبانه دار(  تیغه ای  کوبه ای، خودصداهای  گروِه خودصداهای  سه  به 
خودصداهای سایشی یا مالشی تقسیم می شوند. خودصداهای تیغه ای 
)زبانه دار( نیز برحسب نوع نواختن، بر دو گروه اند: آن هایی که با ضربه 
به  با ضربه غیرمستقیم  و دیگر گروهی که  نواخته می شوند  مستقیم 
صدا درمی آیند. در ایران فقط دو خودصدای تیغه ای وجود دارد و شامل 
دو نوع زنبورک است که در ترکمن صحرا به قوپوز )قاووز( معروف است. 
تیغه های آن معموال از جنس فلز می باشد که یک سر تیغه آزاد و سر 
به  این ساز،  نواختن  به منظور  نوازنده  است.  به ساز متصل  آن  دیگر 
کمک سر انگشتان خود به انتهای آزاد ضربه می زند. با این کار، تیغه 
مرتعش شده و صدا تولید می گردد. قرارگیری تیغه های ساز روی یک 
تشدید صدا سبب  برای  جعبه  روی  حفره هایی  وجود  و  چوبی  جعبه 
ایجاد صدا می شود. در برخی سازهای کالیمبا به منظور تقویت صدا، 
نیروهای مغناطیس و آهنربا به کار می رود. بدین منظور، داخل جعبه از 
قطعات کوچک آهنربا استفاده می شود. کالیمبا دارای وزنی در حدود 
۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم است. طول این ساز ۱۸ سانتی متر و دارای عرض 
۱۳ سانتی متر و ارتفاع ۳ سانتی متر است. با باز کردن جعبه کالیمبا، 
برچسب های رنگی قابل مشاهده است. این برچسب ها برای سهولت در 
نت  روی  برچسب ها  این  می شوند.  چسبانده  تیغه ها  روی  بر  نواختن 

موسیقی نمایندگی کرده و بر روی برچسب نوشته می شوند.

تاریخچه 
آثار  تنها  از  دنیا یکی  به  این ساز  بتوان گفت که معرفی شدن  شاید 
آفریقایی  فقیر  قومیت های  بر  پیشرفته  کشورهای  استعمار  مثبت 
 Hugh Tracey ،می باشد.  سال ۱9۲۰ یک قومیت شناس موسیقی
به زیمباوه سفر می کند و در  اداره مزرعه  برادرش در  به  برای کمک 
با تشویق آهنگسازان  با موسیقی محلی آن منطقه آشنا شده و  آنجا 
آن دوره شروع به تحقیقات در مورد موسیقی آفریقا می کند. او در این 
راستا تصمیم می گیرد که به جای جای آفریقا سفر کند و نهایتا در سال 
۱947 مرکز موسیقی آفریقا را در آفریقای جنوبی تاسیس می نماید و 

کلیه نتایج تحقیقاتش را در آنجا جمع آوری می کند. او در حین این سفرها 
عاشق ساز کالیمبا می شود و در دهه 5۰ میالدی، شرکت AMI را جهت 
تولید انبوه این ساز تاسیس می کند و اولین بار در دهه 6۰ در یک فروشگاه 
اسباب بازی فروشی در پرینستون، شهری در ایالت نیوجرسی کشور آمریکا 
به عرضه و فروش می رسد. از آنجا بود که با گذشت زمان در سرتاسر جهان 

شناخته شد.

کالیمبا دارای مدل های مختلفی است. دلیل آن این است که این ساز در 
سرتاسر آفریقا متناسب با شرایط مردم هر منطقه، یا تنوع در شیوه ساخت 
و تنوع اسم همراه بود. مثال ساز بومی زیمبابوه دارای 7 تا ۱۲ کلید است که 

متفاوت با سازهای کالیمبا در قسمت های دیگر آفریقاست.

نواختن و صدای کالیمبا
یادگیری و نواختن ساز کالیمبا بسیار راحت است. تیغه های فلزی این ساز، 
در هنگام نواختن حکم کالویه های پیانو را دارند. برای راحتی در نواختن و 
به منظور شناختن نت ها، برچسب هایی روی آنها چسبانده شده است. وجود 
این برچسب ها موجب راحتی و سرعت در نواختن می شود. این برچسب ها 
ساز  این  آکبند  جعبه  درون  جانبی  وسایل  عنوان  به  و  جداگانه  به صورت 
وجود دارد. صدای حاصل از کالیمبا به صورت کوبه ای و سیال است که به 
عقیده بسیاری از دوستداران موسیقی، صدایی دلربا و آرامش بخش دارد. به 
کمک هر دو انگشتان شست به صورت متناوب یا هم زمان می توان صدایی 
با فشار دادن  تولید کرد. حالت های مختلف صدا  را  ریتمیک  و  هارمونیک 
زبانه های باال و پایین قابل تولید است. یادگیری این ساز نیاز به تمرکز و 

تمرین با انگشتان دست دارد.   



کوک کالیمبا
در جعبه ساز کالیمبا، چکش کوک کالیمبا نیز وجود دارد. این چکش برای 
مخصوص  چکش  این  با  منظور  بدین  می شود.  استفاده  ساز  کردن  کوک 
ضرباتی به باال یا پایین تیغه ها زده می شود. با این کار، تیغه های موردنظر به 

سمت جلو یا عقب حرکت خواهند کرد.

درواقع با این ضربات، طول تیغه ها نسبت به خرک یا پل ساز تغییر می کند. 
با کاهش طول تیغه، صدای ریزتری خواهیم داشت و با افزایش طول آن، 
صدا بم تر خواهد شد. برای این که بدانیم چه زمانی تیغه ها در اندازه و جای 
مناسب خود قرار گرفته اند و ساز کوک شده، می توان از اپلیکیشن های کوک 

روی موبایل استفاده کرد.

بدین منظور، تا زمانی که صفحه نمایش تیونر خطا می دهد و رنگ نت قرمز 
است، باید از چکش کوک استفاده کرده و تیغه ها را جابه جا نمود. این کار تا 
زمانی ادامه می یابد که نت مورد نظر به رنگ سبز نشان داده شود. به منظور 
ایجاد صداهای بم باید چکش به باالی تیغه ها زده شود. برای شنیدن صدای 

زیر باید چکش به پایین تیغه ها زده شود.

نحوه نگهداری از کالیمبا
به دلیل ساختار ساز کالیمبا، نگهداری صحیح از آن بسیار مهم است. بدنه 
این ساز از جنس چوب می باشد و به عنوان نگهدارنده زبانه های فلزی و جعبه 
صدا کاربرد دارد. بنابراین، این جعبه باید از ضربات شدید محافظت شود. 
بدنه،  در  موجود  شدن چسب های  باعث سست  گرم  محیط  در  قرارگیری 
آسیب دیدگی چوب و در نهایت، از هم گسیختن ساز می گردد. تغییرات دما 
نیز موجب انبساط و انقباض تیغه ها و تغییر کوک می شود. بنابراین این ساز 
باید در دمای متعادل نگهداری شود. رطوبت نیز یکی از عوامل آسیب زا برای 

این ساز است، و باید در فضای با رطوبت پایین نگهداری شود.

برای آشنایی بهتر با صدای این ساز می توانید به موسیقی متن انیمیشن پری 
دریایی The little Mermaid از شرکت والدیزنی در قسمت آهنگ زیر 
دریا under the sea مراجعه کنید هم چنین برای آموزش مقدماتی این 

ساز به صفحات مجازی خانم اپریل یانگ April Yang مراجعه نمایید. 

وکیجو، ایران جکو

https://delshadmusic.com/

https://kalimbamagic.com/
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تاریخ  بزرگ  و  پرجمعیت  ۱۰ کنسرت 
موسیقی

برای مخاطب موسیقی هیچ تجربه ای جذاب تر از این که هنرمند مورد 
عالقه خود را در حال هنگام اجرا به صورت زنده بر روی صحنه و از 
برای صنعت موسیقی  ندارد. کنسرت ها  نزدیک مشاهده کند، وجود 
مانند سالن های سینما برای صنعت سینما هستند. درآمد حاصل از 
حاصله  سود  با  موسیقی  صنعت  در  دیگری  چیز  هر  و  آلبوم  فروش 
همین  به  و  نمی باشد؛  قیاس  قابل  بزرگ  کنسرت های  برگزاری  از 
کنسرت هایی  برگزاری  دنبال  به  کمپانی ها  و  هنرمندان  تمام  دلیل 
در مقیاس بزرگ می باشند. بدین صورت، هنرمندان آلبوم های جدید 
منتشر می کنند تا به این وسیله بهانه ای برای برگزاری کنسرت های 

جدید داشته باشند. 

برگزار  ورزشی  استادیوم های  در  یا  و  سالن ها  در  کنسرت ها  اکثر 
می شوند. به این صورت که تماشاگرها بلیط را خریداری کرده و به 
مکان کنسرت می روند تا آن را تماشا  کنند. در یک سوی سکه تعداد 
مشخصی تماشاگر تعداد مشخصی بلیط را خریداری می کنند و برای 
تماشای کنسرت در محل برگزاری حاضر می شوند؛ ولی در روی دیگر 
سکه در پاره ای از مواقع برگزارکننده کنسرت ها ترجیح می دهند که 
یک کنسرت مجانی برگزار نمایند. این کنسرت ها می توانند به صورت 
جشن و یا کنسرت خیریه برگزار شوند، ولی نکته مهم در مورد آنها 
پرداخت  به  نیازی  کنسرت ها  این  تماشای  برای  مردم  که  است  این 
هزینه نخواهند داشت. در این صورت بلیطی فروخته نخواهد شد و 
برگزاری این کنسرت ها در فضایی مانند استادیوم ها امکان پذیر نیست، 
زیرا بر روی تعداد افراد حاضر در این کنسرت ها هیچ کنترلی وجود 
نخواهد داشت. این نوع از کنسرت ها در فضای باز و بدون محدودیت 
برگزار خواهد شد و نتیجه چیزی می تواند باشد که برای همیشه در 
که  کنسرتی   ۱۰ به  مطلب  این  در  شود.  ثبت  بشری  تاریخ  حافظه 
رکورد بیشترین تعداد شرکت کننده را داشته اند اشاره می شود. وجه 
مشترک تمامی این کنسرت ها برگزاری در یک فضای باز و نامحدود و 
به صورت مجانی است. برای درک بهتر اعداد ارائه شده در این مطلب، 
بزرگ ترین سالن کنسرت ایران، یعنی سالن وزارت کشور با ظرفیت 
۳۰۰۰ نفر و استادیوم آزادی با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر به عنوان مقیاس 
در نظر داشته باشید. احتماال تجربه رانندگی در خیابان های اطراف 
سالن وزارت کشور را بعد از پر شدن آن سالن داشته اید. و عالقه مندان 
هنگام  در  آزادی  استادیوم  اطراف  خیابان های  وضعیت  از  فوتبال  به 

برگزاری مسابقه به خوبی با خبر هستند. 

سال  باستیل،  روز  ژار،  میشل  ژان  کنسرت   .1۰
1۹۷۹ پاریس

نام باستیل  در تقویم فرانسه روزی وجود دارد که در آن جشنی به 
برگزار می شود. در فرانسه قلعه ای به نام باستیل وجود دارد که معروف 
به نماد سوءاستفاده سلطنت از قدرت شده است. در تاریخ ۱4 جوالی 

قلعه  این  تصرف  درآمد.  به تصرف  توسط شورشیان  قلعه  این  سال ۱7۸9 
۱4 جوالی  روز  دلیل  همین  به  می شود.  شناخته  فرانسه  انقالبات  سرآغاز 
به عنوان روز باستیل در فرانسه نام گذاری شده است و آن را جشن می گیرند. 

۱4 جوالی سال ۱979 ژان میشل ژار، هنرمند فرانسوی و یکی از سردمداران 
آن  تا  کنسرت  بزرگ ترین  پاریس  کنکورد  میدان  در  الکترونیک،  موسیقی 
زمان را برگزار کرد، و بدین صورت توانست اسم خود را در کتاب رکوردهای 
گینس به ثبت برساند. یک میلیون نفر در این کنسرت شرکت کردند. این 
میزان برابر با ۳۳۳ برابر گنجایش و ظرفیت گنجانده شده در سالن وزارت 
کشور و یا ده برابر بیشتر از گنجایش استادیوم آزادی می باشد. ژان میشل 
ژار تا آن زمان موفق به انتشار 4 آلبوم شده بود که آلبوم شماره ۳ او، به نام 
اکسیژن، او را به شهرت جهانی رساند. گفتنی است که از آن زمان تاکنون 
کنسرت های دیگری نیز وجود داشته اند که جمعیت شرکت کنندگان آنها به 
 the( یک میلیون نفر رسیده است، همانند: کنسرت روز استقالل د بیچ بویز
به  امنیتی  آنتونال  کنسرت   ،۱9۸5 سال  در  فیالدلفیا  در   )beach boys
مناسبت سومین سال پیروزی پی درپی تیم فوتبال آث روم سال ۲۰۰۱ در 
 )black eyed peas( شهر رم و کنسرت شب سال نو گروه بلک آید پیز
در ساحل کوپاکابانا در ریودو ژانیرو برزیل، سال ۲۰۰6 در این کنسرت ها 

هم  یک میلیون نفر شرکت کننده حضور داشتند. 

التین، پازسین  موسیقی  هنرمندان  کنسرت   .۹
فرانتراس 2، سال 2۰۰۹، هاوانا 

سال ۲۰۰۸ هنرمند مشهور موسیقی کلمبیایی به نام خوانس، مجموعه ای از 
کنسرت ها را با اهداف صلح طلبانه به اسم پازسین فرانتراس )به معنای صلح 
بدون مرز( برنامه ریزی کرد. این کنسرت در مرز کلمبیا ونزوئال با اجرای 7 
هنرمند موسیقی التین برگزار شد که خوانس یکی از این 7 هنرمند بود. 
این کنسرت با استقبال گسترده ای از طرف مردم روبه رو شد. یک سال بعد، 
یعنی در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۰9، خوانس، پازسین فرانتراس۲ را در میدان 



انقالب هاوانا در کوبا به همراه ۱6 هنرمند دیگر برگزارکرد. که ترکیب این 
موسیقی دانان به شرح زیر می باشد:

از پرتوریکو، یک  از اسپانیا، دو هنرمند  هفت هنرمند از کوبا، سه هنرمند 
یک  و  ونزوئال  از  هنرمند  یک  اکوادور،  از  هنرمند  یک  ایتالیا،  از  هنرمند 
تنها  که  شده بودند،  دعوت  کنسرت  این  به  اجرا  برای  کلمبیا  از  هنرمند 

هنرمند کلمبیایی خوانس بود. 

تعداد تماشاگران حاضر برای این کنسرت حدود یک میلیون و ۱5۰ هزار 
نفر تخمین زده شده است، که این میزان حدود ۳67 برابر گنجایش سالن 
وزارت کشور و یا یازده و نیم برابر گنجایش استادیوم آزادی می باشد. نکته 
قابل توجه در این کنسرت پوشش هنرمندان حاضر در این کنسرت بود، آنها 

برای رساندن مفهوم صلح همگی لباس هایی به رنگ سفید بر تن داشتند. 

در سال ۲۰۱۳ قرار بود که سومین کنسرت پازسین فرانتراس در ونزوئال 
برگزار شود، ولی به دالیل نامعلومی این کنسرت هیچ وقت برگزار نگردید.

۸. کنسرت ژان میشل ژار، تولد 2۵ سالگی تاسیس 
ناسا، سال 1۹۸۶ در هیوستون

در سال ۱9۸6 ژان میشل ژار پیشنهاد یک کنسرت عظیم دیگر را مطرح 
کرد. او پیشنهاد داد که به مناسبت صد و پنجاه سالگی شهر هیوستون و 
همچنین ۲5 سالگی ناسا، یک کنسرت بسیار عظیم در بین آسمان خراش های 
آلبوم هشتم خود  این شهر برگزار شود. دقیقا در همان زمان بود که وی 
ماه  دو  ولی  بود.  کرده  منتشر   )rendez vous( وو«  »خوانده  نام  به  را 
قبل از برگزاری این کنسرت، به دلیل انفجار سفینه فضایی چلنجر در فضا 
برگزاری این کنسرت در هاله ای از ابهام فرو رفت. این انفجار برنامه های ژان 
میشل ژار و ناسا را با چالش های جدی رو به  رو کرد؛ زیرا که قرار بود یکی 
از فضانوردان حاضر در این فضاپیما به نام »ران مکنر« به صورت زنده از 
فضا برای یکی از آهنگ های این کنسرت ساکسیفون بنوازد. به همین دلیل 
برگزارکنندگان این کنسرت تصمیم گرفتند که نیت برگزاری این کنسرت را 
از جشن ۲5 سالگی ناسا به بزرگداشت فضانوردان درگذشته در این صانحه 
تغییر دهند. در نتیجه این اجرای زنده که  به نام »خوانده وو هینستون« نام 
گرفت در پنجم اپریل ۱9۸6 با حضور یک میلیون و سیصد هزار نفر برگزار 
شد که این جمعیت معادل با  4۳۳ برابر سالن وزارت کشور و یا ۱۳ برابر با 
جمعیت سالن آزادی می باشد. البته این کنسرت بارها به دالیل مختلفی تا 
مرز کنسلی پیش رفت؛ پلیس، اف بی آی و آتش نشانی هرکدام با ارائه دالیلی 
این  تمام  با وجود  بودند. ولی  این کنسرت  برگزاری  از  در صدد جلوگیری 
چالش ها این کنسرت برگزار گردید و ژان توانست برای بار دوم اسم خود را 

در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند. او در واقع، موفق به شکستن رکورد 
قبلی خود، که حضور یک میلیون نفر در سال ۱979 در پاریس بود، شد و 

نام خود را دوباره در این کتاب ثبت کرد. 

در  بنگ«  بیگر  »ا  تور  استون،  رولینگ  کنسرت   .۷
سال 2۰۰۶، ریودوژانیرو

گروه رولینگ استون در سال ۲۰۰5، آلبوم شماره بیست ودوم خود به نام 
»ا بیگر بنگ« )A bigger bang( را منتشر کرد که به عنوان یک آلبوم 
به  گروه  این  قبلی  آلبوم  با  زیرا، هشت سال  مهم شناخته می شود؛  بسیار 
نام »Bridges to Babylon« و ۱۱ سال با آلبوم بعدی این گروه به نام 
»Blue and Lonesome« فاصله داشت. در نتیجه رولینگ استون برای 
این آلبوم یک کنسرت بسیار عظیم و استثنایی به راه انداخت که یکی از 
این کنسرت ها در ساحل کپوکاپانای ریودوژانیروی برزیل در تاریخ ۱۸ فوریه 
به  این کنسرت  ۲۰۰6 به صورت رایگان برگزار گردید. جمعیت حاضر در 
حدی زیاد بود که شهردار شهر برای حفظ امنیت هنرمندان رولینگ استون 
مجبور به احداث یک پل هوایی از محل هتل این هنرمندان تا محل برگزاری 
کنسرت شد، تا هنرمندان مجبور به رفت و آمد از میان جمعیت نشوند. برای 
این کنسرت، جمعیتی حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر حاضر شدند که 
برابر ظرفیت  یا ۱5  وزارت کشور  سالن  برابر ظرفیت  پانصد  با  معادل  این 
مجانی  به صورت  کنسرت  این  که  این  وجود  با  می باشد.  آزادی  استادیوم 
برگزار شد، گروه رولینگ استونز توانست به واسطه این کنسرت یک رکورد 
در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برساند. او توانست با فروش 56۰ میلیون 
دالری به پرفروش ترین تور آن زمان تبدیل شود، البته هم اکنون این رکورد 

به رتبه چهارم تقلیل یافته است. 

ایت  )متعدد(، الیو  جورواجور  هنرمندان  کنسرت   .۶
)Live eight(، سال 2۰۰۵ فیالدلفیا

در سال ۱9۸5، کنسرت های »الیو ایت« به سرپرستی »باب گلداف« برای 
کمک به مبارزه قحطی اتیوپی به طور هم زمان در استودیوم »ون بی« لندن 
و استودیوم جان اف کندی فیالدلفیا برگزار شد. این همان کنسرت معروفی 
است که کویین هم در آن اجرا داشت. ۲۰ سال بعد از این کنسرت، باب 
برگزار  قبلی  کنسرت  با  همانند  کنسرتی  دوباره  که  گرفت  تصمیم  گلداف 

کند، با این تفاوت که این بار با شکوه تر و بزرگ تر از کنسرت قبلی باشد. 

این اجرا به نام الیو ایت )Live eight( یا هشت اجرای زنده نام گرفت؛ زیرا، 
قرار  بر این بود که این کنسرت به صورت هم زمان در ۸  کشور عضو گروه 
۸ به عالوه آفریقا برگزار گردد. در آن زمان، اعضای گروه هشت، کشورهای 



فرانسه، آلمان، انگلیس، ژاپن، ایتالیا، آمریکا، کانادا و روسیه بودند. 

هدف کنسرت مبارزه با فقر بود و این کنسرت هم زمان با اجالس گروه هشت 
به اجرای فیالدلفیا و مقابل موزه هنر  این متن، فقط  برگزار شد. ولی در 
در تاریخ ۲ جوالی ۲۰۰5 پرداخته می شود. افراد حاضر در این کنسرت در 
محوطه ای از ابتدای موزه هنر تا یک و نیم کیلومتری امتداد بلوار بنجامین 
فرانکلین قرار گرفتند. جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 5۰۰ هزار نفر در این 
برابر سالن  با 5۰۰  این جمعیت معادل  کنسرت 9 ساعت حضور داشتند. 

وزارت کشور و ۱5 برابر استادیوم آزادی می باشد. 

 Bob ،هنرمندان معروفی در این کنسرت اجرا داشتند مانند: »باب گلدفی
 Black Eyed،پیز آید  »بلک   ،»Kanye West »کانیا،   ،»Geldof
 ،»Maroon 5 ،مارون فایو« ،»linkin park ،لینکین پارک« ،»Pees
و   »Kaiser Chiefs چیف،  »کیزر   ،»Stevie Wonder،واندر »استیو 

خیلی های دیگر.

استقبال  با  کنسرت  این  هم  دیگر  مناطق  در  بلکه  فیالدلفیا،  در  تنها  نه 
بی سابقه ای روبه رو شد. می توان گفت بیش از هزار هنرمند بر روی صحنه 
رفتند و در مجموع ۱۸۰ کانال تلویزیونی و بیش از ۲۰۰۰ کانال رادیویی 

هم زمان در کل دنیا این کنسرت ها را پوشش دادند. 

 Monsters of ۵. کنسرت هنرمندان راک و متال، 
Rock ، سال 1۹۹1، مسکو

Monsters of Rock نام فستیوال های بسیار بزرگ و معروفی بود که در 
دهه ۸۰ در انگلستان برگزار می شد اما هر از گاهی به همین اسم در گوشه 
و کنار دنیا نیز کنسرت هایی برگزار و درکنار آن تورهایی نیز به همین نام 
تشکیل می شد. در سال ۱99۱ این تور از کشور دانمارک شروع و بعد از 
رد شدن از ده کشور اروپایی دیگر در آخر به شوروی و مسکو رسید. این 
کنسرت در نوع خود بسیار بی نظیر بود، زیرا شوروی با آن درهای آهنی خود 
اجازه داد که موسیقی آمریکایی وارد کشورش  از فروپاشی  چند ماه قبل 
شود و آخرین اجرای این فستیوال در فرودگاه توشینو »Tushino« که 
گردید.  برگزار  مجانی  صورت  به  بود  شوروی  نیروهای  آموزش  محل  قبال 
برای کنترل جمعیت حاضر در این کنسرت ۱۲۰۰۰ سرباز آماده به خدمت 
بودند، تا بتوانند این فستیوال را کنترل کنند. تعداد تماشاگران این کنسرت 
حدود یک میلیون و 6۰۰ هزار نفر گزارش شده است، که معادل با 5۳۳ برابر 

ظرفیت سالن وزارت کشور یا ۱6 برابر استادیوم آزادی می باشد. 

به دلیل فضای بسته و خفقان حاکم بر کشور شوروی هیچ ایده ای مبنی 

بیشتری  محبوبیت  از  شوری  مردم  بین  است  ممکن  گروه  کدام  اینکه  بر 
برای  را  گروه هایی  گرفتند  تصمیم  بنابراین  نداشت.  وجود  باشد،  برخوردار 
و  بودند،  برخوردار  بیشتری  محبوبیت  از  دنیا  در  که  کنند  انتخاب  اجرا 
بدین ترتیب، ای سی دی سی »AC/DC«، متالیکا، پنترا »Pantera«، د 
بلک کروز »The Black Crowes« و گروه هوی متال »E.S.T« از خود 

شوری برای اجرا انتخاب شدند. 

نکته جالب دیگر در این کنسرت رها شدن پست ها توسط بعضی از سربازان 
بود! این سربازان به داخل جمعیت رفتند و به همراه بقیه مردم از تماشای 

این کنسرت ها لذت بردند. 

باستیل، سال 1۹۹۰،  روز  ژار،  ژان میشل  4. کنسرت 
پاریس 

En attend� »تنها یک ماه پس از انتشار دهمین آلبوم توسط ژار به نام 
ant Cousteau«، دوباره در روز چهاردهم جوالی سال ۱99۰ قرار شد 
 la« کنسرتی به مناسبت این روز توسط ژان میشل ژار در منطقه ال دیفنس

Difensa« پاریس برگزار گردد. 

جمعیت حاضر در این کنسرت از روبه روی استیجی که به صورت یک هرم 
عظیم ساخته شده بود شروع می شد و تا 5 کیلومتر دیگر، یعنی تا نزدیک 
نفر  این جمعیت حدود ۲ میلیون و 5۰۰ هزار  ادامه داشت.  طاق پیروزی 
تخمین زده شده است؛ که این به اندازه ۸۳۳ برابر سالن وزارت کشور یا ۲5 

برابر استادیوم آزادی می باشد. 

ژار با این کنسرت توانست دوباره رکورد قبلی خود که متعلق به سال 96 
تاریخ  کنسرت  پرجمعیت ترین  عنوان  به  دوباره  اجرا  این  و  بشکند  را  بود 
در کتاب های رکورد گینس ثبت شد. متاسفانه نسخه ویدئویی مناسبی از 
این کنسرت وجود ندارد؛ یک نسخه ناقص vhs از این اجرا وجود دارد که 



منبع: کانال یوتیوب پادکست آلبوم

هیچ وقت به دی وی دی تبدیل نشد. 

3. کنسرت جورجی بن جور، شب سال نو، سال 1۹۹3، 
ریودوژانیرو 

سامبا،  ژانر  در  برزیل  موزیسن های  معروف ترین  از  یکی  جور  بن  جورجی 
باسونوا و فانک است. جورجی بن جور متولد برزیل و اهل ریودوژانیرو است 

و محبوبیت عجیبی بین مردم برزیل دارد. 

بر  کابانا  در ساحل  بن جور  نو،  در شب سال  در ۳۱ دسامبر سال ۱99۳ 
روی صحنه رفت و برای یک جمعیت بی سابقه برنامه اجرا کرد. تعداد افراد 
حاضر در این کنسرت به ۳ میلیون نفر می رسد، این جمعیت معادل با هزار 
برابر گنجایش سالن وزارت کشور و ۳۰ برابر استادیوم آزادی می باشد. این 
کنسرت توانست رکورد ژان میشل ژار را بشکند و به عنوان پرمخاطب ترین 

کنسرت در کتاب های رکوردهای گینس ثبت شود. 

2. ژان میشل ژار، سالگرد ۸۵۰ تولد شهر مسکو، سال 
1۹۹۷، مسکو

مرتبه  چهار  جهان،  کنسرت های  پرطرفدارترین  از  تایی   ۱۰ فهرست  در 
تصمیم  روسیه   ۱997 سال  کرد.  مشاهده  را  ژار  میشل  ژان  اسم  می توان 
گرفت به مناسبت ۸5۰مین سالگرد تولد شهر مسکو یک جشن بزرگ به 
رویداد در مدت زمان یک هفته ای  برگزار کند. مهم ترین  مدت یک هفته 
این جشن ها، کنسرت ژان میشل ژار در تاریخ 6 سپتامبر ۱997 بود. ژان 
میشل شارژ تنها شخص غیر روسی بود که در مدت برگزاری این جشن یک 
هفته ای برنامه داشت. جمعیت حاضر در این کنسرت ۳ میلیون و 5۰۰ هزار 
برابر سالن وزارت  با ۱۱67  این جمعیت معادل  نفر گزارش شده است، که 

کشور و یا ۳5 برابر استادیوم آزادی می باشد.

اصلی  ساختمان  مقابل  در  نفر   6۰۰ کنسرت  این  آماده سازی صحنه  برای 
برای  متری   ۲7 دکل  پنج  کردند.  کار  ماه  دو  مدت  به  مسکو  دانشگاه 
پروژکتورها و سی دکل برای تجهیزات نور و صدا نصب شد تا ژان میشل ژان 
بر روی صحنه رود و برای جشن تولد شهر مسکو غوغا کند. به واسطه این 

کنسرت، او توانست اسم خود را در این شهر جاودانه کند. 

 ،1۹۹4 سال  نو،  سال  شب  استوارت،  راد  کنسرت   .1
ریودوژانیرو

راد استورات، ستاره موسیقی انگلیسی پاپ راک تا به امروز 6۰ سال می شود 
امروز ۲7 سال می شود که  به  تا  به سر می برد، و  اوج شهرت خود  که در 
این  اختصاص داده است؛  به خود  را  تاریخ  پر جمعیت ترین کنسرت  رکورد 
بار هم به بهانه سال نو و شهر ریودوژانیرو برزیل ساحل کوپاکابانا. جمعیت 
حاضر در این ساحل با آتش بازی و صدای راد استوارت محال است که جشن 

آن سال نو را فراموش کنند. 

می رسد،  نفر  هزار   54۰ و  میلیون  سه  به  کنسرت  این  در  حاضر  جمعیت 
که این معادل با ۱۱۸۰ برابر سالن وزارت کشور و ۳5 و نیم برابر استادیوم 
آزادی می باشد. البته به گزارش بعضی از منابع، این جمعیت به 4 میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر نیز رسیده است. در رتبه شماره ۲ ژان میشل ژار قرار دارد، که 
کنسرت او سه سال بعد و با حضور ۳.5 میلیون نفر برگزار شد. نزدیک بودن 
آمار افراد حاضر در این دو کنسرت باعث شده است که، برخی ژان میشل 
البته، بر اساس کتاب  ژار را و برخی دیگر راد استوارت را نفر یک بدانند. 
رکوردهای گینس راد استوارت به عنوان نفر اول در جهان ثبت شده است. 

شرکت در کنسرت ها و فستیوال ها به عنوان یکی از لذت بخش ترین تفریحات 
جامعه بشری شناخته می شود و هرچه که این جمعیت بیشتر باشد این شور 
و اشتیاق نیز بیشتر خواهد بود. در این مطلب به ۱۰ عدد از پرجمعیت ترین 
و پرطرفدارترین کنسرت های دنیا اشاره شده است. ولی در خاتمه باید به این 
نکته نیز توجه شود به دلیل مجانی بودن این کنسرت ها و عدم فروش بلیط 
نمی توان به تعداد دقیق افراد حاضر در این کنسرت ها پی برد. اعداد ارائه شده 
در این متن بر اساس آمارهای ذکر شده در منابع معتبر ارایه گردیده است؛ 
در صورت رجوع به منابع دیگر ممکن است با اعداد و ترتیب دیگری روبه رو 
شوید. نکته  مهم این است که میلیون ها انسان کنار یکدیگر تجربه مشترکی 
داشتند و از آن لذت بردند و این جایگاه مهم موسیقی را در زندگی انسان ها 

به ما خاطرنشان می کند. 
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 عکاسی در  زمستان

عکاسی در زمستان کار آسانی نیست، زیرا ممکن است شرایط خیلی 
بیاید  پیش  است  ممکن  که  دیگری  مشکالت  کنار  در  شود.  سخت 
باتری  عمر  کاهش  و  عکاس  ناراحتی  باعث  سرد  هوای  اوقات  اغلب 
عکاس های  برای  زیادی  مزایای  زمستان  وجود  این  با  شد.  خواهد 
خیابانی دارد که اغلب اوقات دست کم گرفته می شود. برخی از این 

مزایا به شرح زیر هستند:

خورشید در ارتفاع کمتری نسبت به دیگر فصل ها قرار دارد.

خورشید از جنوب شرق طلوع و در جنوب غرب، غروب می کند که 
ممکن است برای برخی لوکیشن ها خیلی مفید باشد.

خورشید نسبت به تابستان دیرتر طلوع می کند.

یخ و برف ممکن است جو بسیاری از لوکیشن ها را تغییر دهد.

برای  یخ و برف به خودی خود ممکن است سوژه های خیلی خوبی 
عکاسی باشند.

در  عکاسی  برای  نکته  مهم ترین  کامل  آمادگی 
شرایط سخت

آماده کنید. عالوه  را  لباس های مناسب  و  بررسی کنید  را  وضع هوا 
بر دمای هوا به سرعت باد و رطوبت هوا هم توجه نمایید. دو مورد 
آخر می توانند به شدت روی احساس شما از دما تاثیر داشته باشند. 
به عنوان یک عکاس منظره، شما باید ترجیحا ۳۰ تا 45 دقیقه قبل 
از طلوع آفتاب تجهیزات خودتان را آماده کنید. قبل از طلوع آفتاب 
در  دقیقا  اما  شد،  خواهند  پدیدار  آسمان  در  رنگ  صورتی  ابر  چند 
همین زمان دمای هوا به پایین ترین حد خودش می رسد. عکاسی در 
زمان غروب آفتاب در فصل زمستان ساده تر است، زیرا دمای هوا در 
زمان غروب آفتاب گرم تر است اما به محض اینکه آفتاب غروب کند 
و پایین تر از خط افق قرار بگیرد، معموال دمای هوا به سرعت کاهش 

خواهد یافت. در زمان عکاسی شما معموال به صورت بی حرکت پشت دوربین 
خودتان قرار می گیرید. این بدین معنی است که شما هیچ حرکتی ندارید و 
خیلی بیشتر سرما را احساس می کنید. به خاطر این دالیل بهتر است کفش 
و لباس مناسب بپوشید تا سرما را احساس نکنید. رعایت نکات زیر می تواند 

در این زمینه به شما کمک کند:

می توانند  پشمی  لباس های  کنید.  استفاده  کیفیت  با  لباس  الیه  چند  از 
گرمای مورد نیاز بدن شما را به خوبی تامین کنند. مطمئن شوید که این 

الیه نزدیک ترین الیه به پوست بدن شما است.

از کفش های گرم و ضد آب استفاده کنید. در صورتی که سطح برف خیلی 
باال باشد، بهتر است از یک الیه پوششی نیز روی کفش های خودتان استفاده 

کنید.

دو جفت دستکش به همراه داشته باشید. یک جفت دستکش ضخیم برای 
مواقعی که الزم است منتظر بمانید و یک جفت دستکش نازک تر هم برای 

مواقعی که می خواهید با دوربین خودتان کار کنید.

برای کار در دماهای خیلی سرد حتما زیرشلواری بپوشید. حتی برخی اوقات 
پوشیدن چند الیه زیرشلواری هم ضروری است. در اینجا هم پوشیدن یک 

الیه شلوار پشمی می تواند خیلی به شما کمک کند.

یک کاله گرم و ضخیم به همراه داشته باشید.

گرم کننده های دست و پا در شرایط خیلی سرد می توانند کمک بسیار زیادی 
به شما کنند. بنابراین در صورتی که می دانید هوا قرار است خیلی سرد باشد، 

بهتر است حتما این موارد را به همراه داشته باشید.

چند باتری ذخیره  با شارژ کامل به همراه داشته باشید. به یاد داشته باشید 
که در هوای سرد باتری خیلی زودتر تخلیه خواهد شد.

انجام دهید  ترجیحا تنظیمات دوربین را قبل از خروج از منزل یا ماشین 
تا وقتی که در حال عکاسی در شرایط سخت هستید، خیلی نیاز به تغییر 

http://www.lenzak.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%b2-24-%d9%86%da%a9%d8%aa%d9%87-%d8%b9%da%a9%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%be/


تنظیمات دوربین نداشته باشید.

انتهایی روز به دلیل کمبود نور  ابتدایی و  داشتن سه پایه در طول ساعات 
یکی  آهسته،  شاترهای  سرعت  از  استفاده  ضرورت  نتیجه  در  و  محیطی 
ضروری ترین وسایلی است که باید به همراه داشته باشید. البته مطمئن شوید 
که پایه های آن را با فوم یا مواد دیگر به خوبی پوشانده اید. مطمئنا دوست 
زیرا  کنید  بلند  خودتان  دست های  با  را  یخ زده  آلومینیوم  تکه  یک  ندارید 
باعث یخ زدن دست های شما خواهد شد. به این منظور پیشنهاد می شود که 

سه پایه را به کیف دوربین خود وصل کنید.

بالفاصله پس از بارش برف برنامه ریزی کنید
برای اینکه بتوانید عکس های شگفت انگیزی در زمستان بگیرید زمان بندی 
خیلی مهم تر از تجهیزات است. برخالف مناطق کوهستانی در مناطق مسطح 
معموال برف ها به سرعت آب می شوند و یا در عرض چند روز کثیف می شوند 
و ظاهر زیبای خودشان را از دست می دهند. پیشنهاد می شود که با دقت 
وضع هوا را بررسی کنید و به دنبال دوره های کوتاهی که پس از بارش برف، 
هوا مناسب است باشید. معموال حتی هوای ابری و به خصوص در صورتی که 
ابرها ساختار خاصی داشته باشند هم هوای خوبی دانسته می شود. عکاسی 
زمانی که هنوز برف در حال بارش است به ندرت به نتایج خوبی ختم خواهد 

شد.

تنها مشکلی که این موضوع دارد این است که رانندگی در جاده ها ممکن 
باشید و در صورتی که  به شدت محتاط  بنابراین  باشد.  است خیلی سخت 
نکنید. در  رانندگی  به هیچ عنوان  ندارید،  و زنجیر چرخ مناسب  الستیک 
صورتی که احساس می کنید احتمال بروز مشکل در طول مسیر وجود دارد، 
حتما خانواده و دوستان خودتان را در جریان این موضوع قرار دهید. قبل از 
هرچیز مراقب سالمتی و امنیت خودتان باشید و سالمتی خودتان را برای 

گرفتن یک عکس به خطر نیندازید.

از ساختارهای برف پیش زمینه استفاده کنید
است شکل های خیلی  باریده  تازه  برف  زمانی که  در  و شبنم می توانند  باد 
خیلی  شما  تصاویر  زمینه   پیش  برای  شکل ها  اینگونه  کنند.  خلق  زیبایی 
آب  آن  از  کمی  و  قدیمی تر  برف  پوشش  صورتی که  در  هستند.  مناسب 
شده است به دنبال ردپا و یا هرگونه رد دیگری در پیش زمینه بگردید. این 

ردپاها می توانند به عنوان خطوط راهنما در تصاویر شما مورد استفاده قرار 
بگیرند. از زاویه پائین عکاسی کنید تا به این ساختارها نزدیک شوید و از 
لنزهای واید برای عکاسی استفاده نمایید. با استفاده از فاصله  هایپرفوکال، 
عمق میدان تصویر خودتان را کنترل کرده تا بهترین نقطه را برای فوکوس 
کردن پیدا کنید. هم چنین انکسار را هم فراموش نکنید. این موضوع می تواند 
با  و  واضح  عکس هایی  نتوانید  شما  و  شود  برف  دانه های  شدن  نرم  باعث 

جزئیات از آنها ثبت کنید.

از پالت های رنگی مختلف استفاده کنید
برف و شبنم تونالیته  منظره را تغییر می دهد و پالت رنگی خیلی ساده تر 
برجسته شدن  باعث  و  کرد  نرم خواهد  را  قوی  تون های  برف  خواهد شد. 
رنگ های پاستلی که در شرایط دیگر از دید مخفی هستند خواهد شد. اغلب 
اوقات تنها رنگ اشباع منظره فقط رنگ آبی عمیق آسمان است. عالوه بر 

این، برف رنگ های نامناسب روی زمین را هم به خوبی می پوشاند.

در طول طلوع و غروب آفتاب، برف سفید به خوبی تون های اشباع آسمان 
را بازتاب خواهد داد. در هوای خیلی سرد نیز اغلب قبل از طلوع و غروب 
آفتاب، تون های نارنجی و ارغوانی در آسمان نزدیک به افق را نیز می توان 
مشاهده کرد. دیدن قسمت های سایه  آبی رنگ در هوای آفتابی هم جای 

تعجب ندارد.

استفاده از خورشید به عنوان سوژه اصلی
قرار  تصویر  کادر  در  را  آن  و  دارید  قرار  آن  روبه روی  زمانی که  خورشید، 
باشد. صبح زود و  برای شما  می دهید می تواند یک سوژه  اصلی فوق العاده 
اواخر روز خورشید در ارتفاع خیلی خیلی کمی قرار دارد. در صورتی که یک 
دهد،  نشان  خوبی  به  را  خورشید  تشعشعات  می تواند  که  دارید  خوب  لنز 
شما  تصاویر  برای  خوب  خیلی  ترکیب بندی  عنصر  یک  می تواند  خورشید 
باشد. برای پدیدار شدن این تشعشعات، باید از دیافراگم های خیلی کوچکی 

مثل f/11 یا f/16 استفاده کنید.

با ترکیب عکس در زمان ادیت ندارید، یک تکنیک  در صورتی که مشکلی 
این  در  دارد.  نور وجود  انکسار  و  زیاد  نوردهی  با  مقابله  برای  خیلی خوب 
تکنیک باید دو عدد عکس بگیرید. یک عدد عکس از خورشید با دیافراگم 
f/16 و یک عکس هم از پیش زمینه و پس زمینه با دیافراگم های بزرگتری 



مثل f/8. سپس هر دو عکس را در فتوشاپ با هم ادغام کنید تا اشعه های 
خورشید هم در عکس شما به خوبی مشخص باشند.

 UV  ،CPL( فیلترهای مختلف  از  استفاده  آیا  بررسی کنید که  هم چنین 
خیر.  یا  می کند  کمک  شما  به  خورشید  به  رو  عکاسی  زمان  در   )ND یا 
در صورتی که احساس می کنید استفاده از این فیلترها هیچ کمکی به شما 
را  و…  فلر  مثل  است مشکالتی  زیرا ممکن  نمایید  را جدا  آنها  نمی کنند 
تقویت کنند. در صورتی هم که قصد دارید از فیلتر برای عکاسی استفاده 
کنید، حتما مطمئن شوید که از فیلترهای با کیفیت برای این کار استفاده 

می  نمایید.

استفاده از شبنم یخ زده
شبنم سفید می تواند تقریبا هرچیزی را به یک سوژه  جذاب تبدیل کند و 
دقیقا همین موضوع باعث خواهد شد که عکاسی از آن، کار خیلی سختی 
باشد. زمانی که یک الیه  نازک از شبنم یخ زده همه چیز را پوشانده باشد، 
این موضوع ممکن  و  به نظر خواهد رسید  رویایی  منظره مثل یک دنیای 

است تمرکز عکاس برای انجام یک ترکیب بندی دقیق را به هم بزند. 

اما  باشد  شما  اول  اولویت  باید  همیشه  خوب  کادربندی  و  ترکیب بندی 
هم  را  دارند  نقش  شما  عکس های  کیفیت  روی  که  دیگری  متغیرهای 
یا  و  میدان  عمق  فوکوس،  صحیح،  نوردهی  مثل  مواردی  نکنید.  فراموش 
حتی چیزهای ساده ای مثل تنظیمات دوربین هم ممکن است روی کیفیت 

تصاویر شما تاثیر بگذارند.

عکاسی سیاه و سفید را امتحان کنید
ارتفاع  هستند.  سفید  و  سیاه  عکاسی  برای  خوبی  خیلی  سوژه   برف  و  یخ 
پایین خورشید باعث طوالنی شدن سایه  تمام اجسام خواهد شد. این سایه ها 
می توانند شکل ها و خط های جالبی خلق کنند. پیشنهاد می شود که زمان 

عکاسی زیر نور سخت میانه  روز از عکاسی سیاه و سفید استفاده کنید.

عناصر پایه  ترکیب بندی )مثل خط و شکل( در عکاسی سیاه و سفید خیلی 
ادیت عکس کمی  بیشتر به چشم می آیند. به خصوص در صورتی که زمان 
آنها را برجسته تر نمایش دهید. در روزهای آفتابی زمستان شما می توانید با 
سایه هایی که روی برف ها افتاده اند نیز بازی کنید و عکس های خیلی خوبی 

به دست بیاورید.

از وارونگی دما استفاده کنید
در صورتی که امکان این کار را دارید می توانید از وارونگی دما به نفع خودتان 
استفاده کنید. ممکن است بپرسید که منظور از وارونگی چیست؟ در فصل 
زمستان، اغلب اوقات شرایط خاصی ایجاد خواهد شد که مناطق کم ارتفاع، 
باعث  معموال  موضوع  این  دارند.  مرتفع  مناطق  به  نسبت  کمتری  دمای 
پدید آمدن ابرهایی در ارتفاع کم خواهد شد که همه چیز به جز کوه ها را 
می پوشانند. زیر ابرها نور معموال ضعیف و بی رمق است ولی باالی ابرها شما 
یک آسمان صاف خواهید داشت و ابرها نیز مثل یک دریا دیده خواهند شد. 
در این شرایط فقط قله  برخی کوه ها بیرون است و شما می توانید با استفاده 
از آنها به ترکیب بندی های خیلی جذابی برسید. تقریبا زمان طلوع و غروب 
آفتاب وقتی است که بهترین نور و رنگ ها در اختیار شما قرار خواهد داشت.

به دنبال جزئیات باشید
در صورتی که برف منظره را پوشانده باشد، توصیه می  شود به دنبال جزییات 
اجسام  برخی  هم  است  ابری  هوا  که  روزهایی  در  حتی  بگردید.  کوچک 
وجود دارند که با وجود برف خیلی جذاب تر از وقتی هستند که برف روی 
آنها ننشسته است. شاخه ها، فنس ها و دیگر اجسام روزمره ای که روی یک 
پس زمینه سفید قرار دارند، یخ، قندیل، دانه های برف، حباب ها و ترک های 
روی یخ ها همگی سوژه های جذابی هستند که شما می توانید از آنها استفاده 
نمایید. فراموش نکنید که باید خیلی به سازه های مختلف نزدیک شوید و 
آلبوم  می توانند  عکس ها  این  بگیرید.  آنها  جزییات  از  مختلف  عکس  چند 

نمونه کارهای شما را بسیار متنوع کنند.

از تکنیک های ادیت مختلف استفاده کنید
توصیه می شود که اسالیدر Clarity را خیلی افزایش ندهید، و در مقایسه 
با عکس های منظره معمولی از تکنیک های مختلفی برای ادیت عکس های 
روی  می تواند  برف  ساده سازی  قدرت  کنید.  استفاده  زمستانی  مناظر 
باشد: چیزی که عکاس های پرتره تحت  تاثیرگذار  درخشندگی تصویر هم 
عنوان عکاسی High-Key می شناسند می تواند با استفاده از برف هم به 

دست بیاید.

https://noornegar.com/
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 هنر  چاپ دستی
تاریخچه چاپ دستی

ابتدا برای تکثیر یک  باید گفت که انسان ها در  در مورد تاریخ چاپ 
به رونویسی دوباره می کردند.  اقدام  مانند کتاب،  نوشته  یا  اثر هنری 
این کار بسیار وقت گیر بود و با گذر زمان انسان نیاز بیشتری احساس 
می کرد تا به وسیله آن برای ابراز احساسات و ثبت و ضبط آن روش های 
با  و  آزمودند  را  ابزار مختلف  رو کم کم  این  از  را خلق کند.  مختلفی 
استفاده از ابزاری سخت مانند چوب و سیب زمینی متوجه شدند که 
یا  با جوهر  آنها حک کنند، و  یا نوشته هایی روی  می توانند نقوش و 
مرکب آنها را به سطوح دیگری انتقال دهند. اینجا بود که هنر چاپ 
دستی ایجاد شد، و رفته رفته کتاب ها و تصاویر زیادی تولید شد که به 

دست انسان های بیشتری رسید.

هنرمندان  میان  را  خود  محبوبیت  همچنان  دستی  چاپ  نیز  امروزه 
حفظ نموده است. در واقع هنر چاپ دستی برای هنرمند یک وسیله و 
ابزار برای بیان درونیات خود است. در طول تاریخ همیشه هنرمندان از 
هر روشی استقبال می کردند تا منظور خود را به مخاطب منتقل کنند. 
چاپ دستی اکنون به عنوان یک روش هیجان انگیز هم برای هنرجویان 
و هم برای هنرمندان می باشد. و همچنین عالقه مندان منحصر به فرد 

خود را در سراسر جهان دارد.

هنر چاپ دستی
هنر چاپ دستی به هنری اطالق می شود که هنرمند به واسطه یک 
سطح از جنس چوب، فلز، سنگ و غیره که قابلیت حکاکی دارد اقدام 
به حک کردن طرح و نقش خود می کند، و آن طرح و نقش حک شده 
را از طریق رنگ به کاغذ و یا هر سطح دیگری منتقل می نماید. در واقع 
می توان این عمل را بارها تکرار کرد و نسخه های زیادی از یک طرح 
هنرمندانه خلق نمود. هنرمندان از طریق چاپ دستی به راحتی اقدام 
اثر هنری خود می کردند، و هم چنین می توانستند  تکثیر  و  تولید  به 
اکثریت  به  پایین تری  قیمت  با  هنری  اثر  از  متعددی  نسخه های 
مردم بفروشند. در واقع چاپ دستی یک روش مقرون به صرفه برای 
این روش،  از طریق  ارمغان می آورد، که  به  و هنردوستان  هنرمندان 
 آنها با هزینه و زمان کم تری به اثر هنری خود دسترسی پیدا کنند.
حتی امروزه نیز چاپ دستی و هنر چاپ دستی کاربردهای متعددی 
برای هنرمندان فراهم کرده و مورد استفاده می باشد. هرچند که با 
به  را  خود  جای  کم کم  دستی  چاپ  فراوان  تکنولوژی  پیشرفت های 
چاپ ماشینی داد. ولی همچنان چاپ دستی مورد استفاده هنرمندان 

در راستای رسیدن به اهداف هنری می باشد. 

چاپ دستی از طریق امکانات فنی، بصری و بیانی فراوان و متنوع خود 
جای سایر قالب ها و لوازم هنری را می گیرد. هم چنین هنرمند می تواند 
به وسیله چاپ دستی نمونه های متعددی از اثر هنری خود عرضه کند.

انواع چاپ  دستی
به صفحه ای که طرح یا نوشته روی آن ثبت و آماده چاپ و تکثیر شده باشد 
کلیشه می گویند. بر این اساس چاپ های دستی به چهار گروه زیر تقسیم 

می شوند:

1- سیلوگرافی )جنس کلیشه چوب لینولئوم( چاپ برجسته 

این روش شامل دو تکنیک چاپ لینولئوم و چاپ چوب می باشد. ابتدا طرح 
خود را با تراشیدن سطح چوب یا لینو ساخته و قسمت  هایی که برجسته 
باقی مانده را با جوهر رنگ زده و روی پارچه یا کاغذ مورد نظر خود قرار 

دهید.

2- کالکوگرافی )جنس کلیشه فلز( چاپ گود

این روش حکاکی روی فلز است و به چهار روش چاپ اچینگ، چاپ درای 
سطح  روی  ابتدا  می شود.  انجام  آکواتینت  چاپ  و  مزوتینت  چاپ  پوینت، 
آماده شدن کلیشه،  از  صفحه فلزی خطوط و سطوح حکاکی شده و پس 
مرکب مالی می شود که مرکب فقط در شیارها و قسمت های حک شده باقی 

کرگدن دورر اثر آلبرشت دورر

هیچ کس نیست که کمکشان کند، اثر فرانسیسکو گویا، چاپ آکواتینت



می ماند و سطوح حک نشده پاک می شوند. سپس کلیشه مرکبی و مقوای 
مرطوب را از زیر دستگاه پرس کالکوگرافی عبورداده و با فشار دستگاه مرکب 

داخل گودی ها به مقوا منتقل می شود. 

با روش مستقیم، با کمک یک وسیله فلزی تیز خطوط مستقیم روی فلز 
حک می گردند. اما با روش غیرمستقیم با استفاده از اسید، سطوح و بافت ها 

روی فلز ایجاد می شوند.

3- لیتوگرافی )جنس کلیشه سنگ و فلز( چاپ مسطح

یا چاپ سنگی همان تکنیک چاپ دستی در گذشته است که  لیتوگرافی 
البته امروزه از صفحات فلزی نیز در آن استفاده می  نمایند. ابتدا با استفاده 
از قلم روغنی یا جوهر، طرحی روی صفحه سنگی یا فلزی، ترسیم کرده، 
سپس الیه ای از پودر تالک و بعد به وسیله قلم مو ترکیبی از صمغ عربی و 
اسید رقیق، روی آن بزنید. واکنش این مواد با یکدیگر باعث می شود طرح 
تثبیت و رد آن روی سنگ باقی بماند. در نهایت جوهر را روی طرح زده و 

روی کاغذ یا پارچه مورد نظرخود قرار دهید.

توری( چاپ  کلیشه  )جنس  اسکرین  سیلک  یا  سریگرافی   -4
شابلونی

در روش سیلک اسکرین از توری با سوراخ های بسیار ریز استفاده می شود که 
توری در یک قاب ثابت شده و طرح مورد نظر روی این توری نقش می گردد و 
پس از آن با ماده ای مسدود کننده قسمت هایی از طرح که نباید رنگ بخورد 
پوشیده می شود و این قاب توری را شابلون می نامند. سپس جوهر را با فشار 
کاردک به سطح مورد نظر منتقل می کنند که رنگ فقط از بخش هایی که 
 مسدود نشده به سطح چاپ شونده منتقل و تصویر روی آن ظاهر می گردد.

یک نمونه از چاپ دستی رامبراند متعلق به قرن ۱5 میالدی

اثر هوکوسای به نام موج بزرگ

اندی وارهول، چاپ سیلک اسکرین

معروف ترین چاپ های دستی
اشاره  ژاپنی  دستی های  چاپ  به  می توان  دستی  چاپ های  معروف ترین  از 

کرد. این نوع چاپ دستی »اوکی یوئه« نام داشت.

این چاپ دستی یک نوع از چاپ چوب بود که به موضوعاتی مثل ادبیات، 
زندگی روزمره، زندگی درباری، طبیعت بی جان، کابوکی و رسم و رسومات 
و هم چنین مذهب می پرداخت. در واقع اوکی یوئه به معنای جهان زودگذر 

می باشد.          

از هنرمندان مشهور چاپ چوب یا اوکی یوئه می توان به هوکوسای، هیروش
یگه و یوشی اشاره کرد که آثار معروف و قابل تامل و تحسینی را به وسیله 

چاپ چوب در دوران ادو در ژاپن آفریدند.

چاپ  به  تاریخ، رامبراند اقدام  شهیر  نقاش  پانزدهم  قرون  در  نیز  اروپا  در 
دستی های ارزشمندی کرد. که هم چنان نیز قابل توجه هستند. رامبراند در 
خلق چاپ دستی های خود به خلق تکنیکی جدید دست زد و طراحی را با 

فضای نقاشی در چاپ دستی تلفیق نمود.

در قرن بیستم نیز هنرمند معروف اندی وارهول با خلق آثاری که به وسیله 
وارد کرد.  دنیا  فلسفه هنر  به  معانی جدیدی  گرفته بود  انجام  چاپ دستی 
اندی وارهول از تکنیک چاپ سیلک اسکرین برای تولیدات هنری خود بهره 
پرتره مرلین  به چاپ سیلک اسکرین  او می توان  آثار معروف  از  می گرفت. 

مونرو اشاره کرد.

https://www.100honar.com/
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از صومعه های وست مینستر تا شن های صحرای گبی، خارق العاده ترین مکان های نمایش مد در 
تمام دوران را کاوش کنید.

مفهوم نمایش مد ریشه های بی آالیشی دارد. چیزی که به عنوان روشی نسبتا ساده برای طراحان 
شروع شد تا دیدگاه خالقانه و مهارت خود را بر روی مدل های زنده به نمایش بگذارند، به یک 
رویداد مجلل و تولیدات باشکوه تبدیل شده است. نمایش مد که در حال حاضر شاهکار هنری 
محسوب می شود، به عنوان یک خروجی دیگر برای برندها برای اثبات نبوغ و موقعیتشان عمل 
نفع  به  را  معمولی  مکان های  به تدریج  برندها  دارد،  ادامه  واک  کت  سنت  حالی که  در  می کند. 
منظره های مبهم تر کنار گذاشته اند. از کت واک عظیم و به یادماندنی فندی گرفته تا کت واک 
رنگارنگ لویی ویتون، در اینجا برخی از خارق العاده ترین مکان های نمایش مد در تاریخ کت  واک 

بررسی می شود. 

زمین بازی کودکان پاریسی
در سال ۱9۸9، مارتین مارجیال نمایشی را روی صحنه برد که الگویی را برای صنعت مِد 
در تماس با مصرف کنندگان رقم زد. این کت واک که در زمین بازی مخروبه ای در حومه 
پاریس میزبانی می شد، برای مجموعه بهار-تابستان ۱99۰ مارتین مارجیال، مملو از کودکان 
محلی بود. این مکان که انتخابی غیرمعمول برای رویدادی منحصر به فرد و مجلل به حساب 

می آمد، با اصول طراحی ساختارشکن برند و زیبایی آوانگارد مطابقت داشت.

مکان های  غیرمعمول ترین 
نمایش مد



دیوار بزرگ چین
ایتالیایی فندی در طول نمایش بهار-تابستان ۲۰۰۸ خود در دیوار  خانه مد 
بزرگ چین، مخاطبان جهانی را سرگرم کرد. کارگردانان خالق، کارل الگرفلد و 
سیلویا ونتورینی فندی، این رویداد جسورانه را طراحی کردند که تولید آن ۱۰ 
میلیون دالر هزینه داشت، چرا که پیش از آن مجوز برای چنین نمایشگاهی 
هرگز درنظر گرفته نشده بود. در یک شب سرد اکتبر، بخشی از ساختار سنگی 

باستانی، گذرگاه جویونگوان، تبدیل به راهروی این برند شد.

ولودروم ویگورلی میالن
مدیر خالق، تام براون، میراث ورزشی ارزشمند Moncler را برای نمایش برند 
لباس مردانه Gamme Bleu این برند در بهار-تابستان ۲۰۱۱ در استادیوم 
ولودروم ویگورلی میالن به نمایش گذاشت. تأثیر تور دو فرانس و ژیرو ایتالیا 
لباس های  با  دوچرخه سواران  چرخیدن  با  ایتالیا،  در  صحنه  آن  در  مجموعه 

ورزشی دور پیست، محسوس بود.

رستوران Pier 16 در نیویورک
به عنوان اولین همکاری بین تامی هیلفیگر و جی جی حدید در سال ۲۰۱6، 
  pier 16 رستوران در  را  خود  مجموعه   اولین  تا  گرفت  تصمیم  طراح  این 
فلک،  و  چرخ  وجود  با  که  کارناوالی،  محیط  یک  کند.  شهر نیویورک برگزار 
بازی و خوراکی در دو سر راهرو، مکانی بود که این شو برای تکمیل شدن به 

آن نیاز داشت. 

تئاتر زیگفلد شهر نیویورک
یک سینمای نمادین آرت دکو توانست صحنه ای عالی را برای مجموعه  بهار 
مرکز  در  که  شو  این  کند.  فراهم   ۲۰۱6 سال  جیکوبز در  تابستان مارک  و 
شهر منهتن در تئاتر نمادین زیگفلد برگزار شد، در اولین پرده، مدل هایی را به 
نمایش گذاشت که در راهروی طالکاری شده قدم می زدند. تصمیم جیکوبز، که 
به وفاداری به پارک و اسلحه سازی های خیابان لکسینگتون معروف بود، برای 

نمایش تاریخی و یک پرده ای بسیار نادر بود، ولی مورد استقبال قرار گرفت.



گاراژ رالف لورن
پاییز و زمستان سال  لورن برای فشن شوی  متخصص و طراح ماشین، رالف 
۲۰۱7 مهمانانی را به بدفورد میلز، گاراژ خودش در نیویورک  دعوت کرد. این 
نمایش کالسیک و ظریف که در گاراژی با مجموعه هایی با ارزش از پورشه، 

فراری و یک بوگاتی برگزار شد بسیار مورد توجه قرار گرفت.

کلیسای وست مینستر
وست  کلیسای  صومعه  از  خود   ۲۰۱7 سال  شوی  فشن  برند گوچی برای 
مینستر استفاده کرد. مکانی با اهمیت تاریخی و فرهنگی که گزینه ای  ایده آل 
برای برگزاری مجموعه  برند بود، مرز بین شیکی و مدرن را با قدیمی بودن به 

چالش کشید.

ایستگاه متروی بووری شهر نیویورک
طراح تگزاسی، تام فورد، برای نمایش بهار-تابستان ۲۰۲۰، سرسپردگی خود 
را به صحنه مد شهر نیویورک ثابت کرد. فورد ریخت و پاش و تجمل گرایی را 
با چیزهای ناخوشایند و به درد نخور در نمایشی در ایستگاه متروی بوری شهر 

نیویورک ترکیب کرد.

دشت گل های اسطوخودوس پروونس 
شوی بهار و تابستان ژاکیموس در سال ۲۰۲۰ در حالی که به ریشه های جنوب 
فرانسوِی سیمون پورت ژاکیموس ادای احترام داشت، نمادی از تجلیل جوانی 
بود. در این کت واک، پارچه صورتی روشن و سرزنده ای در مسیر باریک میان 
راه  برای  فرانسه،  تپه های پروونس  ردیف گل های زیبا و بنفش اسطوخدوس 

رفتن مدل ها گسترده شده بود.



کوه های شنی آوازخوان
کوه  قله های  بر  بهار-تابستان ۲۰۰۸  کاردین  پیر  اثیری  نمایش  برای  مدل ها 
شنی آوازخوان قدم زدند. این مجموعه به مانند کاروانی در صحرای گبی خارج 
از دانهانگ در شمال غربی استان گانسو چین برگزار شد. محیط شنی و آسمان 

آبی تجربه ای ماورایی را به ارمغان آورد.

ترمینال کروز بین المللی توکیو
مجموعه  مردانه بهار-تابستان ۲۰۲۱ لویی ویتون که در دومین بندر پهلوگیری 
توکیو برگزار شد، ترمینال بین المللی دریایی را به نمایشگاهی مجلل تبدیل 
کرد. این نمایش که با بالون های بزرگ و کانتینرهای مارک دار بارانداز احاطه 
شده بود و به درستی »نامه درون بطری« نامیده می شد، از این دنیای عجیب 

پرده برداری کرد.

کاخ حبابی پیر کاردین
برای  را  عالی  فضایی  کاردین،  پیر  فضا؛  عصر  ُمِد  نماد  به  متعلق  حبابی  کاخ 
مجموعه  ۲۰۱6 دیور فراهم کرد. کاخ سفالی ساخته شده در میان صخره ها، که 
بین کن و موناکو قرار دارد، همان طور که مدل ها در داالن های بی شمار آن قدم 

می زنند فضایی آینده نگرانه و هم زمان گذشته نگر را ارائه می داد.

https://www.crfashionbook.com/
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کودکی و نوجوانی
ریو ماسک )Elon Reeve Musk( در سال ۱97۱ در شهر  ایالن 
پرتوریای آفریقای جنوبی به دنیا آمد. مادر ماسک یک مدل کانادایی و 
پدرش مهندس الکترومکانیک اهل آفریقای جنوبی است. پس از اینکه 
پدر و مادر ماسک در سال ۱9۸۰ از یکدیگر جدا شدند، ایالن نوجوان 
پدرشان  با  همراه  زندگی  به  خود  کوچک تر  برادر  و  خواهر  همراه  به 

ادامه دادند.

ماسک در سن ۱۰ سالگی صاحب یک دستگاه کامپیوتر شد و پس 
به  با کامپیوتر Commodore VIC�20 متوجه شد که  از آشنایی 
به  خودآموز  به صورت  سپس  او  دارد.  عالقه  برنامه نویسی  و  کامپیوتر 
بازی  اولین  سالگی   ۱۲ سن  در  و  آورد  روی  برنامه نویسی  یادگیری 
و Blastar نام  شده بود  نوشته  بیسیک  زبان  با  که  را  خود  ویدئویی 
داشت، به قیمت 5۰۰ دالر فروخت. جالب است که بلستار، بازی ساخت 

ایالن ماسک نوجوان، موضوع فضایی-موشکی دارد. 

همان  از  ماسک  برنامه نویسی،  و  تکنولوژی  به  فراوان  عالقه  بر  عالوه 
خود،  جذاب  تجاری  ایده های  با  او  بود.  نیز  بالقوه  تاجر  یک  کودکی 
چندین بار برادر، خواهر و پسرعموهایش را به کارهایی مانند »فروش 
تخم مرغ عید پاک« در محله شان گماشته بود و از این طریق به نوعی 

از آنها برای کسب درآمد استفاده می کرد.
از  سینما  که  کلیشه هایی  با  ماسک  امروزی  شخصیت  و  ظاهر  شاید 
»افراد باهوش و خوره تکنولوژی« به نمایش می گذارد، تفاوت زیادی 
افرادی را عموما ضعیف و دارای  داشته باشد؛ کلیشه هایی که چنین 
اما ظاهرا در دوران  نشان می دهند.  اجتماعی  روابط  از  پایینی  سطح 
کودکی، او تفاوت چندانی با آنچه هالیوود از یک بچه زرنگ به نمایش 
اذیت  و  آزار  نداشت. در دوران مدرسه، ماسک مرتبا مورد  می گذارد، 

همکالسی های خود واقع می شد. در یکی از بدترین موارد این آزار و اذیت ها، 
انداختند و سپس  پایین  به  پله های مدرسه  از  را  او  هم کالسی های ماسک 
از دست داد و در  را  را به قدری کتک زدند که ماسک هوشیاری خود  او 
به کالس های  دلیل در سن ۱5 سالگی  به همین  بستری شد.  بیمارستان 

آموزش کاراته و کشتی رفت تا بتواند از خود دفاع کند.
پس از اتمام تحصیل در دبیرستان، ماسک در سال ۱9۸9 )درست قبل از 
آفریقای  ارتش  در  سربازی  از خدمت  بتواند  اینکه  برای  سالگی(   ۱۸ تولد 
جنوبی فرار کند، از طریق مادرش شهروندی کانادا را به دست آورد و به این 

کشور مهاجرت کرد. او درباره  خدمت سربازی می گوید:
من با خدمت نظامی مشکلی ندارم؛ اما به نظرم خدمت در ارتش آفریقای 

جنوبی و سرکوب سیاه پوستان، روش خوبی برای گذراندن زمان نیست.
سال های دانشگاه

در سن ۱9 سالگی ماسک برای تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه 
از  سال  دو  گذشت  از  پس  او  شد.  پذیرفته  کانادا  اونتاریوی  ایالت  کوئینز 
و  منتقل  آمریکا  در  پنسیلوانیا  دانشگاه  به  دانشگاه،  این  در  خود  تحصیل 
موفق به اخذ هم زمان دو مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی اقتصاد در 

سن ۲4 سالگی شد.
در سال ۱995 ماسک به کالیفرنیا نقل مکان کرد تا دوره  دکترای خود را 
اما  در زمینه  فیزیک کاربردی و علم مواد در دانشگاه استنفورد آغاز کند؛ 
پس از گذشت تنها دو روز از آغاز دوره، تصمیم گرفت از ادامه  تحصیل در 
دانشگاه انصراف دهد تا بتواند با تمرکز بیشتری ایده های کارآفرینانه  خود 
را در زمینه های اینترنت، انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های فضایی دنبال 
کند. او در نهایت در سال ۲۰۰۲ موفق شد عنوان شهروندی ایاالت متحده 
را به دست آورد تا به این ترتیب سه تابعیت آفریقای جنوبی، کانادا و آمریکا 

را به صورت هم زمان داشته باشد.
اولین پروژه ها

ایالن ماسک پس از اینکه متوجه شد بستری برای راه اندازی کسب و کارهای 
اینترنتی فراهم شده است و کسب و کارهای اینترنتی نوپا به شدت در حال 
سال  در  را  خود  اینترنتی  کار  و  کسب  گرفت اولین  تصمیم  هستند  رشد 
۱995 به کمک برادرش کیمبال ماسک با سرمایه  ۲۸ هزار دالری پدرشان 
با نام zip2 راه اندازی کند. شرکت تازه تاسیس آنها، راهنمای اینترنتی با 
نام »City Guide« را در اختیار صنعت چاپ روزنامه قرار می داد. شرکت 
نوپا به سرعت به موفقیت رسید و آنها توانستند با روزنامه های بزرگی چون 

نیویورک تایمز و شیکاگو تریبیون همکاری کنند.
اما هیئت مدیره   بود؛  به ماسک  Zip2 متعلق  اولیه  ایده و سرمایه   اگرچه 
به خود اختصاص  نیز  را  او مسند ریاست شرکت  نداد  اجازه  شرکت هرگز 
دهد. در نهایت کامپک )Compaq( در سال ۱999 شرکت Zip2 را به 
مبلغ ۳4۱ میلیون دالر خریداری کرد. حدود 7 درصد از هزینه  خرید )برابر 
با ۲۲ میلیون دالر( به شخص ایالن ماسک رسید تا او قبل از رسیدن به سن 
۳۰ سالگی میلیونر شود و برای پروژه های بعدی خود پول کافی داشته باشد.

دوستان  از  یکی  همراه  به   ۱999 سال  در  ماسک   ،Zip2 فروش  از  پس 
خود سرویس پرداخت اینترنتی X.com را با سرمایه ای ۱۰ میلیون دالری 
با Confinity که  او  تاسیس  تازه  شرکت  بعد  سال  یک  کرد.  راه اندازی 
سرویس انتقال پولی با PayPal  را در اختیار داشت، ادغام شد. پس از آن، 
دو شرکت ادغام شده به صورت جدی بر سرویس انتقال پول متمرکز شدند و 

در نتیجه، در سال ۲۰۰۱ این شرکت به PayPal تغییر نام داد.

ایالن ماسک

ایالن ماسک )نفر دوم از سمت چپ( به همراه برادرش کیمبال )نفر دوم از سمت راست(

https://en.wikipedia.org/wiki/Commodore_VIC-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Confinity
http://www.zoomit.ir/tag/paypal
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در  مدیره  هیئت  اعضای  با  نظر  اختالف  دلیل  به   ۲۰۰۰ سال  در  ماسک 
مورد انتقال زیرساخت های مبتنی بر یونیکس شرکت به ویندوز، از مسند 
ریاست شرکت برکنار شد؛ اما همچنان به عنوان عضوی از هیئت مدیره در 
شرکت باقی ماند. در سال ۲۰۰۲ ای بی PayPal را به مبلغ ۱.5 میلیارد 
دالر خرید که از این میزان، ۱65 میلیون دالر به ایالن ماسک رسید. تا پیش 
از فروش PayPal، ماسک با در اختیار داشتن ۱۱.7 درصد از سهام شرکت، 

بزرگ ترین سهام دار آن به شمار می رفت.
(SpaceX) اسپیس ایکس

تا  از دوستان خود به مسکو رفت  در سال ۲۰۰۱ ماسک به همراه دو تن 
برای پروژه های فضایی خود تعدادی موشک قاره پیمای دست دوم از روسیه 
خریداری کند. به گفته  دوست ماسک، روس ها که به او به چشم یک تازه کار 
نگاه می کردند، مرتبا او را مسخره می کردند. در نتیجه ماسک و دوستانش 

مجبور شدند دست خالی به آمریکا بازگردند.
برای  کار  تجربه   گریفین که  همراه مایک  به  ماسک  بعد،  سال  یک 
در  را  دیگر  معتبر  سازمان  و  شرکت  چند  ساینس و  CIA، ناسا، اوربیتال 
بازگشت.  روسیه  به  قاره پیما  موشک   ۳ خرید  برای  داشت،  خود  کارنامه  
پس از اینکه ماسک متوجه شد روس ها قیمت گزاف »۸ میلیون دالر برای 
تولید  برای  شرکتی  خودش  گرفت  تصمیم  می کنند،  مطالبه  راکت«  هر 
شرکت  سومین  که  بود  این گونه  و  کند  تاسیس  قیمت  ارزان   موشک های 
Space Exploration Technologies Corpora� نام  با  »ماسک 

tion« یا به اختصار SpaceX، تاسیس  شد.
اسپیس ایکس در عین کاهش هزینه  پرتاب موشک با مضربی از ۱۰، توانست 

همچنان به حاشیه  سود 7۰ درصدی دست یابد.
به گفته یکی از اولین سرمایه گذاران اسپیس ایکس، ماسک متوجه شده بود 
که مواد خام مورد نیاز برای ساخت موشک تنها ۳ درصد قیمت آن را تشکیل 
می دهند. به لطف استفاده از مهندسی نرم افزار و طراحی ماژوالر، اسپیس 

ایکس توانست هزینه پرتاب موشک را با مضربی از ۱۰ کاهش بدهد 
و همچنان به حاشیه سودی 7۰ درصدی دست پیدا کند. ماسک که 
با سرمایه ۱۰۰ میلیون دالری حاصل از پروژه های قبلی خود اسپیس 
ایکس را تاسیس کرده بود، به صورت هم زمان عنوان مدیر ارشد اجرایی 
)CEO( و مدیر ارشد تکنولوژی )CTO( این شرکت را در اختیار دارد. 

او درباره تأمین  بخش اعظم سرمایه شرکت هایش می گوید:
من همیشه از پول خودم در شرکت هایی که ایجاد می کنم سرمایه گذاری 
کرده ام. فکر نمی کنم استفاده صرف از پول مردم در پروژه های شخصی 
کار درستی باشد. نمی توانم از کسی بخواهم در چیزی سرمایه گذاری 

کند که حتی خود من حاضر نیستم در آن سرمایه گذاری کنم.
نام  از  )الهام گرفته  فالکون  نام  با  راکت هایی  ایکس  اسپیس 
و  ستارگان(  جنگ  فیلم  فضاپیماهای Millennium Falcon در 
کپسول های فضایی با نام دراگون تولید می کند. در سال ۲۰۰۸ ناسا 
با عقد قراردادی ۱.6 میلیارد دالری، وظیفه ارسال محموله به ایستگاه 
فضایی بین المللی )ISS( طی ۱۲ پرتاب را به اسپیس ایکس سپرد. در 
همان سال، موشک فالکون ۱ این شرکت اولین موشک خصوصی لقب 
گرفت که ماهواره ای را در مدار زمین قرار داده است. در سال ۲۰۱۲ 
فضاپیمای  »اولین  عنوان  توانست  این شرکت  دراگون  فضاپیمای  نیز 
ساخت یک شرکت خصوصی که به ایستگاه فضایی بین المللی متصل 

می شود« را به خود اختصاص دهد و تاریخ ساز شود.
فضایی  سفرهای  هزینه  کاهش  ایکس،  اسپیس  مهم  اهداف  از  یکی 
از طریق استفاده چندین باره از راکت ها است. در روش سنتی پرتاب 
راکت به فضا، پس اتمام سوخت موشک، بدنه راکت در جو زمین رها 
می شود و )اگر هنگام سقوط در جو زمین نسوزد( در نهایت در اقیانوس 
از آنجایی که سوخت موشک تنها درصد کمی از  سقوط خواهد کرد. 
و  تشکیل می دهد  را  فضا  به  محموله  و  کاوشگر  ارسال  نهایی  قیمت 
استفاده  صورت  در  است؛  راکت  خود  به  مربوط  هزینه  اعظم  بخش 
مجدد از راکت، هزینه سفرها و اکتشافات فضایی چندین برابر کاهش 

پیدا خواهد کرد.
نهایتا  ناموفق،  تالش  بارها  از  پس  ایکس  اسپیس  منظور،  همین  به 
با  در سال ۲۰۱5 توانست یک موشک فالکون را در بازگشت از فضا 
در  بتواند  تا  بیاورد  فرود  اقیانوس  میان  در  شناور  یک  روی  موفقیت 

پروازهای بعدی مجددا از آن استفاده کند.
ماسک با تأثیر از آیزاک آسیموف، اکتشافات فضایی را قدمی مهم در 
گسترش تمدن بشری و جلوگیری از انقراض نسل بشر می داند. او در 

این باره می گوید:
یک سیارک یا آتشفشان غول آسا می تواند به راحتی نسل بشر را منقرض 
کند. ما همچنین با تهدیدهایی روبه رو هستیم که حتی دایناسورها نیز 
با آن مواجه نبودند: ویروس های مهندسی شده، سیاهچاله های کوچک 
تکنولوژی های  حتی  جهانی یا  بشر، گرمایش  دست  به  ساخته شده 
بشریت  پایان  به  منجر  به راحتی  می توانند  هرکدام  که  ناشناخته ای 

شوند.
میلیون ها سال طول کشیده است تا بشر تکامل پیدا کند و ما ظرف 
6۰ سال گذشته توانسته ایم تسلیحات اتمی بسازیم که با استفاده از 
آنها به صورت بالقوه می توانیم خودمان را کامال از بین ببریم. دیر یا زود 
باید حیات را به فرای این گوی آبی و سبز گسترش دهیم یا با انقراض 

روبه رو شویم.

http://www.zoomit.ir/tag/ebay
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_Sciences
http://www.zoomit.ir/nasa
https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Falcon
http://www.zoomit.ir/tag/iss/
http://www.zoomit.ir/tag/iss/
http://www.zoomit.ir/tag/iss/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DA%A9_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%81
http://www.zoomit.ir/tag/blackhole
http://www.zoomit.ir/tag/global-warming


جالب است بدانید در فیلم »مرد آهنی ۲«، از کارخانه های اسپیس ایکس 
به عنوان مکان اصلی فیلم برداری استفاده شده است. همچنین به گفته جان 
فاورو، کارگردان این فیلم سینمایی، شخصیت تونی استارک )میلیاردر نابغه 
داستان مرد آهنی، با بازی رابرت داونی جونیور( از ایالن ماسک الهام گرفته 
شده است. ایالن ماسک حتی در این فیلم حضور کوتاهی در نقش خودش 

نیز داشته است.
اسپیس  اهداف  از  دیگر  یکی  فضایی،  آوردن هزینه سفرهای  پایین  به جز 
ایکس ایجاد کلونی در دیگر سیارات منظومه شمسی است. ماسک گفته است 
که قصد دارد تا سال ۲۰4۰ یک کلونی با جمعیت ۸۰ هزار نفر روی مریخ 
ایجاد کند. او در سال ۲۰۱6 در این باره گفته بود اولین پرواز بزرگ ارسال 
محموله به مریخ در سال ۲۰۲۲ انجام خواهد شد و پس از آن در سال ۲۰۲4 
اولین انسان ها برای سکونت به مریخ اعزام می شوند. به گفته خود ماسک، 

هدف نهایی اسپیس ایکس ایجاد تمدنی فضایی برای انسان ها می باشد.
تسال موتورز

تسال موتورز در سال ۲۰۰۳ توسط مارتین ابرهارد و مارک ترپنینگ تاسیس 
به  شرکت  این  در  سرمایه گذاری  از  پس   ۲۰۰4 سال  در  نیز  ماسک  شد. 
عنوان رئیس هیئت مدیره، به آن ملحق شد. در سال های ابتدایی، اگرچه 
ماسک نقش فعالی در طراحی و تولید اولین خودروی الکتریکی شرکت با نام 
رودستر داشت، اما به صورت عمیق درگیر فعالیت های روزانه شرکت نبود. در 
جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، ماسک باالخره به عنوان مدیر عامل و 

طراح ارشد محصوالت تسال موتورز انتخاب شد.
قدرت  انتقال  تسال سیستم های  بر خودروهای ساخت خود شرکت،  عالوه 
الکتریکی(  بنز های  در مرسدس  دایملر )استفاده شده  الکتریکی  خودروهای 
و تویوتا را نیز تأمین می کند. ماسک همچنین با مذاکره با این دو شرکِت 
خوش نام، توانسته است آنها را به عنوان سرمایه گذاران بلندمدت جذب تسال 

کند.
در سال ۲۰۱4 ماسک اعالم کرد که تسال موتورز تمامی پتنت های خود را 
به رایگان در اختیار استفاده عموم قرار خواهد داد تا به این وسیله، توسعه 
این باره  در  او  بگیرد.  بزرگ سرعت  توسط سازندگان  الکتریکی  خودروهای 

می گوید:
در  الکتریکی  خودروهای  ساخت  برنامه  که  است  این  تأسف بار  واقعیت 
شرکت های بزرگ خودروسازی، یا در مقیاسی بسیار کوچک است یا اصال 
وجود ندارد. برای همین مقدار فروش خودروهای الکتریکی آنها بسیار کمتر 

از یک درصد فروش کلی شان است.
به دیگر سازندگان خودروهای  انتقال قدرت  فروش قطعات و سیستم های 
با هنری  را  ماسک  بسیاری  شده است  باعث  پایین،  قیمتی  با  الکتریکی 

فورد مقایسه کنند.
باتری های پاوروال و گیگافکتوری

الکتریکی محدود نمی شود. در  تولید خودروهای  به  تنها  فعالیت های تسال 
  Powewall سال ۲۰۱5 تسال از باتری های خانگی و صنعتی خود با نام

رونمایی کرد.
تأمین  برای  از پنل های خورشیدی  به صاحبان خانه هایی که  باتری ها  این 
انرژی خود استفاده می کنند، اجازه می دهند در طول روز انرژی خورشیدی 
را ذخیره و در شب آن را مصرف کنند. حتی اگر خانه ای مجهز به پنل های 
خورشیدی نباشد هم باتری های پاوروال با ذخیره انرژی در ساعات کم باری 
شبکه و مصرف، یا تزریق آن به شبکه در ساعات اوج مصرف برق، به کاهش 

هزینه برق خانوار کمک می کنند.
یکی دیگر از پروژه های عظیم و جاه طلبانه ماسک و تسال، گیگافکتوری است؛ 
خواهد  عهده  بر  را  تسال  باتری های  تولید  وظیفه  غول آسایی که  کارخانه 
واقع شده است، مساحتی  آمریکا  نوادای  در  کارخانه عظیم که  این  داشت. 
دارد. در صورت  نیویورک  پارک  برابر سنترال  یا سه  با ۳۰۰۰ هکتار  برابر 
در  بویینگ  کارخانه  از  بعد  گیگافکتوری  کارخانه،  فازهای  تمامی  تکمیل 
لقب خواهد  لحاظ مساحت  از  زمین  بزرگ ترین ساختمان روی  واشنگتن، 
گرفت. در حقیقت گیگافکتوری به قدری بزرگ است که حتی خود ماسک 

هم هنگام بازدید از آن شوکه شده است. 
تسال که هم اکنون عنوان بزرگ ترین مصرف کننده باتری های لیتیوم یونی 
بزرگ ترین  به  به زودی  گیگافکتوری  لطف  به  دارد،  اختیار  در  را  جهان 
به طوری که گفته می شود  تبدیل خواهد شد؛  نیز  باتری ها  این  تولیدکننده 
دو  را  جهان  یونی  لیتویم  باتری های  تولید  ظرفیت  به تنهایی  گیگافکتوری 

برابر افزایش خواهد داد.
گیگافکتوری با کاهش دادن ۳۰ درصدی قیمت نهایی باتری، نه تنها برای 
باتری سر و کار دارند،  با  بلکه برای تمامی شرکت هایی که به نوعی  تسال 
مفید خواهد بود. به همین دلیل بود که پاناسونیک پس از معرفی خودروی 
تصمیم  گیگافکتوری،  برنامه های  و مشخص شدن   ۳ مدل  تسال  الکتریکی 

گرفت ۳.۸ میلیارد دالر در این کارخانه سرمایه گذاری کند.
پس از اینکه مشخص شد تسال قرار است در آینده کارخانه های مشابهی در 
دیگر  نقاط دنیا از جمله اروپا بسازد، کارخانه اصلی واقع در نزدیکی شهر 
رنوی ایالت نوادای آمریکا به Gigafactory 1 تغییر نام پیدا کرد. فرماندار 
نوادا پیش بینی کرده است که گیگافکتوری ۱ طی دو دهه آینده ۱۰۰ میلیارد 

دالر به اقتصاد این ایالت کمک خواهد کرد.
سوالرسیتی

ماسک طرح و سرمایه اولیه تاسیس  یک شرکِت ارائه دهنده خدمات مرتبط 
با انرژی خورشیدی را در اختیار پسرعموهایش قرار داد تا آنها در سال ۲۰۰6 
شرکت سوالرسیتی را تاسیس کنند. انگیزه اصلی تاسیس سوالرسیتی مانند 
تجدیدپذیر  و  پاک  انرژی  تولید  طریق  از  جهانی  گرمایش  با  مبارزه  تسال، 

است. ماسک درباره خطر گرمایش جهانی می گوید:
اینکه  است:  تاریخ  آزمایش های  خطرناک ترین  از  یکی  انجام  حال  در  بشر 
تا  کنیم  تزریق  اتمسفر  به  است  الزم  کربن  مقدار دی اکسید  چه  ببینیم 

فاجعه ای زیست محیطی به وجود بیاید!
هایپرلوپ

ماسک در سال ۲۰۱۳ از طرح خود برای یک سیستم حمل و نقل عمومی 
این طرح، کپسولی  لوله های خأل پرده برداشت. در  از  با استفاده  پرسرعت 
که حامل مسافران یا بار است، با استفاده از پیشرانه مغناطیسی خطی در 
لوله ای با فشار هوای کم )نزدیک به خأل( می تواند به سرعت هایی باالتر از 

سرعت صوت دست پیدا کند.

http://www.zoomg.ir/topics/robert-downey-jr/
http://www.zoomit.ir/2014/6/4/11728/ford-first-car-calendar/
http://www.zoomit.ir/2014/6/4/11728/ford-first-car-calendar/


و  موتورز  تسال  از  را  مهندس   ۱۲ ماسک  فراوان،  گمانه زنی های  از  پس 
چنین  مفهومی  طرح های  ماه   9 مدت  تا ظرف  کرد  مأمور  ایکس  اسپیس 
باشد،  ممکن  فنی  لحاظ  از  اگر  ماسک،  کنند. طرح  پی ریزی  را  سیستمی 
یکی از سریع ترین و در عین حال ارزان قیمت ترین روش های حمل و نقل 
راه اندازی مسیر  اولیه  بود؛ هرچند هزینه  برای مسافت های طوالنی خواهد 
مورد نیاز برای چنین سیستمی بسیار باال است، به طوری که هزینه ساخت 
هایپرلوپ بین لس آنجلس و سان فرانسیسکو حدود 6 میلیارد دالر برآورد 

می شود.
دیدگاه ها درباره حیات فرازمینی و تئوری شبیه سازی

ماسک عقیده دارد که به احتمال بسیار زیاد، حیاِت ساده در دیگر سیارات 
وجود داشته باشد؛ اما در مورد حیات هوشمند می گوید:

امیدوارم حیات هوشمند دیگری هم در جهان قابل رؤیت وجود داشته باشد 
... فکر می کنم احتمال وجود حیات هوشمند از عدم وجود آن بیشتر باشد، 

هرچند چنین نظری تنها حدس محض است.
شبیه سازی  تئوری  فرمی،  به پارادوکس  پاسخ  برای  همچنین  ماسک 
»simulation hypothesis« را مطرح می کند. او در این باره می گوید:

اینکه هیچ حیات هوشمند دیگری پیدا نمی کنیم، ممکن است به این دلیل 
باشد که درون یک شبیه سازی قرار گرفته ایم ... درست مانند زمانی که یک 
بازی کامپیوترِی سبک ماجراجویی بازی می کنید و به ستاره ها می نگرید؛ 
اما هرگز نمی توانید به آنها برسید. اگر درون شبیه سازی هم نباشیم، شاید 
درون یک آزمایشگاه باشیم و یک تمدن فوق پیشرفته بیگانه صرفا از روی 

کنجکاوی در حال تحقیق روی روند تکامل ما باشد.
هوش مصنوعی

ماسک ترس خود از هوش مصنوعی را پنهان نمی کند و مرتبا درباره خطرات 
سال  MIT در  دانشگاه  در  سمپوزیوم  یک  جریان  در  می دهد.  هشدار  آن 
۲۰۱5، ماسک هوش مصنوعی را »بزرگ ترین خطر برای موجودیت بشر« 

نامید و در ادامه گفت:
من هر روز بیش از پیش به این فکر می کنم که وجود یک رگوالتوری در 
سطح ملی یا بین المللی برای نظارت بر این که کار احمقانه ای در رابطه با 

هوش مصنوعی انجام ندهیم، ضروری است.
در  می کند،  توصیف  شیطان  احضار  را  مصنوعی  هوش  خلق  که  ماسک 
سال ۲۰۱5 برای مقابله با چالش های به وجود آمده توسط تکنولوژی های 

پیشرفته، مبلغ ۱۰ میلیون دالر به بنیاد آینده حیات اهدا کرد.
با وجود نگرانی درباره هوش مصنوعی، ماسک پیش از این در یک شرکت 
مرتبط با هوش مصنوعی با نام دیپ مایند سرمایه گذاری کرده بود و ریاست 
شرکت تحقیقاتی OpenAI را نیز بر عهده دارد. او درباره سرمایه گذاری های 

خود در زمینه هوش مصنوعی می گوید:
این سرمایه گذاری ها برای سودآوری یا حتی بازگشت سرمایه نیستند، بلکه 
می خواهم به این وسیله بر روند تکامل هوش مصنوعی نظارت داشته باشم ... 

باید مطمئن باشیم که عواقب رسیدن به هوش مصنوعی بد نباشند.
در سال ۲۰۱6 پس از اینکه از او پرسیده شد آیا واقعا فکر می کند که ما در 

حال زندگی در یک شبیه ساز هستیم، او این گونه پاسخ داد:
احتماال. به نظر من قوی ترین استدالل برای اینکه ما در یک شبیه ساز هستیم، 
از این قرار است:4۰ سال پیش بازی پانگ )Pong(، بازی کامپیوتری بسیار 
ساده و ابتدایی، شبیه به پینگ پونگ داشتیم که از دو مستطیل و یک نقطه 
تشکیل می شد. حاال تنها با گذشت 4۰ سال، بازی های شبیه ساز سه بعدی 

داریم که میلیون ها نفر در آن به صورت هم زمان بازی می کنند و هر سال 
افزوده نیز  واقعیت  و  مجازی  واقعیت  به زودی  می شود.  بهتر  آنها  کیفیت 
خواهیم داشت. اگر همین روند بهبود و پیشرفت را در نظر بگیرید، در نهایت 

بازی ها از واقعیت غیر قابل تشخیص خواهند شد؛ کامال غیر قابل تمایز.
زندگی شخصی

ازدواج اول: ایالن ماسک در سال ۲۰۰۰ وقتی ۲9 ساله بود با جاستین 
ویلستون هم دانشگاهی خود ازدواج کرد که فرزند اول آنها به علت سندرم 
مرگ ناگهانی در نوزادی درگذشت. این زوج در ادامه توانستند از طریق لقاح 
آزمایشگاهی سال ۲۰۰4 و ۲۰۰6 صاحب پنج فرزند پسر، دوقلو و سه قلو 
شوند. اما سال ۲۰۰۸ زندگی آنها به جدایی ختم شد و بخش قابل توجهی 

از ثروت ماسک طبق قوانین آمریکا بعد از طالق به همسرش رسید.

ازدواج دوم: ماسک در سال ۲۰۰۸ وقتی ۳9 ساله بود با تلوال رایلی بازیگر 
۲5 ساله اهل انگلیس وارد رابطه شد و در سال ۲۰۱۰ با وی ازدواج کرد.

در نهایت سال ۲۰۱۲ آنها از هم جدا شدند اما یک سال بعد دوباره ازدواج 
کرد ولی در سال ۲۰۱6 به رابطه خود پایان دادند.

ازدواج سوم: در سال ۲۰۱۸ فاش شد که ماسک با گریمز خواننده کانادایی 
دوست شده ، این دو در سال ۲۰۲۰ صاحب یک فرزند پسر شدند. این زوج 
پسرشان  نامگذاری  برای   )X Æ A�12( بصورت  معمول  غیر  نام  یک  از 

استفاده کردند. 
ماجرای نام عجیب فرزند

گرمیز همسر ماسک درباره نام عجیب پسرشان )X Æ A�12( توضیح داد 
ایکس اول، به متغیر مجهولی برمی گردد که در مسئله های ریاضی استفاده 
 )AI( امالی زبان فرشتگان از »ای و آی« است )”Æ“( می  شود. آی ایی
که مخفف هوش مصنوعی و همچنین به معنی عشق در چندین زبان، مثل 

چینی و ژاپنی می باشد.
ای – ۱۲، نام هواپیمای اس آر 7۱ است که او و ماسک دوستش دارند، زیرا 

همسر سومهمسر دوم

http://www.zoomit.ir/2016/2/7/24478/what-is-the-fermi-paradox/
http://www.zoomit.ir/tag/artificial-intelligence
http://www.zoomit.ir/2014/10/27/14899/building-ai-summoning-demon/
https://en.wikipedia.org/wiki/Future_of_Life_Institute


در نبرد بسیار عالی اما غیر خشونت  آمیز است.
Arch�( نیز شکل کوتاه شده اسم یک فرشته است )A 12( ۱۲ –  ای در ای

angel( که گریمز می  گوید: نام آهنگ مورد عالقه من است.
جمهوری خواه«  نیمه  دموکرات،  »نیمه  را  خود  ماسک  سیاسی،  لحاظ  از 
لحاظ  از  اجتماعی لیبرال و  لحاظ  از  آن طور که خودش می گوید،  می داند. 
عنوان  به  شدن  انتخاب  از  پس  ترامپ  دونالد  اقتصادی محافظه کار است. 
رئیس جمهور آمریکا، ماسک را به عضویت فروم استراتژی و سیاست خود 

درآورد و عنوان »مشاور سازمانی در طرح شغل های تولیدی« را به او داد.
هرچند قبل از پیروزی ترامپ در انتخابات، ماسک با انتقاد از او گفته بود: 
اما  نیست«،  آمریکا  ریاست جمهوری  برای  گزینه درستی  احتماال  »ترامپ 
پس از پیروزی، دعوت رئیس جمهور برای حضور در یک پنل مشاوره ای را 

قبول کرد. او درباره همکاری خود با ترامپ می گوید:
هرچقدر نظرات منطقی بیشتری به گوش رئیس جمهور برسد، بهتر است.

آینده
ماسک می گوید زمانی که در دانشگاه مشغول به تحصیل بود، همواره دوست 
داشت در فعالیت هایی شرکت کند که در نهایت منجر به تغییر دادن دنیا 
Pay� و   Zip2 مانند اولیه اش  پروژه های  به لطف  او  اینکه  از   بشوند. پس 

Pal به ثروت فراوانی رسید و میلیونر شد، درحالی که می توانست از دنیای 
کسب و کار به کل کنار بکشد یا به دنبال کسب و کارهایی با درآمد بیشتر و 

ریسک کمتر برود، تصمیم گرفت عالیق خود را دنبال کند.

کسب  فضایی،  ماموریت های  و  خورشیدی  پنل های  الکتریکی،  ماشین های 
اسپیس  و  تسال  برای  اوضاع  نیستند.  سودآور  و  دردسر  بدون  کارهایی  و 
ایکس همواره به خوبی امروز نبوده است و به گفته خود ماسک، شرکت هایش 
چندین بار تا مرز ورشکستگی پیش رفته اند و او تمامی سرمایه خود را از 

دست داده است.
بر خالف بسیاری از کسانی که از پیشرفت تکنولوژی در یکی دو قرن اخیر 
راضی نیستند و ادعا می کنند کیفیت زندگی بشر در زمان های گذشته به 
مراتب بهتر بوده است، ماسک عقیده دارد به لطف رفاه به وجود آمده توسط 
تکنولوژی، بشر در حال زندگی در یکی از بهترین برهه های زمانی است. او 

در این باره می گوید:
اگر کسی فکر می کند که ترجیح می دهد در مقطع دیگری از تاریخ زندگی 
کند؛ احتماال درک درستی از تاریخ ندارد. زندگی در دوران قدیم بسیار بد 
بود. مردم دانش کمی داشتند و در سنین جوانی توسط بیماری های هولناک 
در  دندان  االن  احتماال  می کردید،  زندگی  دیگری  زمان  در  اگر  می مردند. 

دهان خود نداشتید. اگر زن هستید که اوضاع تان به مراتب بدتر می بود.
به  نگاهی  با  و  به سادگی  می توان  را  آینده  مورد  در  ماسک  دیدگاه 
فعالیت های شرکت های تحت امرش حدس زد: آینده ای مملو از خودروهای 
الکتریکی خودران و خانه هایی مجهز به باتری های تسال که انرژی خود را از 
پنل های سوالرسیتی تأمین  می کنند؛ در کنار تمدنی چندسیاره ای که در آن 

هزینه سفرهای فضایی به ارزانی سفرهای هوایی بین قاره ای امروزی است.
نشأت  ساده ای  فلسفه  از  ماسک،  نوآوری های  جذابیت  گفت  بتوان  شاید 

می گیرد که خود او، آن را این گونه شرح می دهد:
من به چیزهایی عالقه دارم که دنیا را تغییر می دهند و بر آینده تاثیر قرار 
با خود  را می بینید  آنها  می گذارند. تکنولوژی های شگفت انگیزی که وقتی 
چیزی  چنین  چطور  اصال  افتاده؟  اتفاق  چیزی  چنین  می گویید »چطور 

ممکن است؟«
ایالن ماسک ثروتمندترین فرد تاریخ شد

با رسیدن ارزش شرکت تسال به یک تیلیارد دالر، ثروت ایالن ماسک نیز به 
یش از ۳۰۰ میلیارد دالر رسیده که او را به ثروتمند ترین فرد تاریخ تبدیل 

کرده است.
تسال  شرکت  ارزش  »هرتز«  شرکت  با  تسال  معامله  خبر  انتشار  لطف  به 
به  این شرکت،  عامل  مدیر  ماسک،  ایالن  و  عبور کرد  تیلیارد دالر  از یک 

ثروتمند ترین فرد جهان تبدیل شده است.
افزایش ارزش سهام، شرکت تسال در کنار آمازون، فیسبوک و  این  در پی 
مایکروسافت قرار گرفت که ارزش آنها بیش از یک تیلیارد دالر است. در 
نتیجه سرمایه ماسک نیز در یک روز بیش از 4۱ میلیارد دالر رشد کرد. 
طبق فهرستی که بلومبرگ از ثروتمندان جهان گردآوری کرده ایالن ماسک 

در حال حاضر با اختالف زیادی در جایگاه نخست قرار گرفته است.
جف بزوس موسس شرکت آمازون که سابقا رتبه نخست ثروتمندترین فرد 

جهان را به خود اختصاص داده بود اکنون در جایگاه دوم قرار گرفته است.
)این خبر در پایان سال ۲۰۲۱ نگارش شده است.(

https://www.zoomit.ir/
https://photokade.com/
https://applymag.ir/
https://bambo.app/ 
https://www.yjc.news/

http://www.zoomit.ir/electric-car/
http://www.zoomit.ir/tag/autonomous-car
http://www.zoomit.ir/electric-car/
https://www.zoomit.ir/biography/151807-elon-musk-biography/
https://photokade.com/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4
https://applymag.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-hnwktkekh8v5
https://bambo.app/blog/elon-musk-biography-elon-musk-a-man-beyond-time-and-space/
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سیگلوفیودور، ایسلند
(Siglufjordur, Iceland)

شمالی ترین شهر ایسلند، که تنها در ۲4 مایل دریایی از مدار قطب 
میان  در  که  است  تاریخی  ماهیگیری  دهکده  یک  دارد،  قرار  شمال 
آبدره ای  امتداد  در  و  می آید  حساب  به  کشور  دهکده های  زیباترین 
قرار  از سوی دیگر  به فلک کشیده  از یک طرف و کوه های سر  باریک 
میان  از  تونل طوالنی  آن که یک  از  تا دهه ۱94۰ پیش  گرفته است. 
صخره ساخته شود، این دهکده کامال غیرقابل دسترس بود. عالوه بر 
ظاهر جادویی سرزمین عجایب زمستانی خود، با پیست های طوالنی 
می شوند،  کشیده  آتشفشانی  سیاه  شن  سواحل  تا  آنها  از  برخی  که 
به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یکی از پرطرفدارترین  مقاصد 
تا  گرفته  کوهستانی  راهنمایان  از  را  همه  و  است،  جهان  در  اسکی 
مدیران ارشد وال استریت به خود جذب می کند. این دهکده همچنین 
 Herring Era Museum دارای تعدادی موزه و گالری، شامل موزه
که دارای جایزه جهانی است، برای نگاهی عمیق به گذشته جذاب آن 

دهکده می باشد.  

تشیسکي کروملوف، جمهوری چک
(Cesky Krumlov, Czech Republic)

تشیسکي کروملوف، یکی از بهترین مقاصد در جمهوری چک، شهری 
قرون وسطایی با جمعیتی کمتر از ۱5۰۰۰ نفر است. این شهر یک 
شدن  بهتر  باعث  همین  ولی  نیست،  شناخته شده  گردشگری  مقصد 
نظر  به  است،  واقعی  پنهان  گنج  یک  که  شهر  این  می شود.  قضیه 
بیرون آمده است،  از کتاب های پریان  از صفحه های یکی  می رسد که 
به خصوص زمانی که منظره آن با پوششی از برف تازه پوشیده شده باشد. 
میراث معماری بزرگ آن در جنگ دست نخورده باقی مانده است و به 
بازدیدکنندگان اجازه می دهد از جاده های باریک سنگفرشی، پل های 
خوش منظره و قلعه قرن سیزدهمی آن لذت ببرند. در میان برف های 
مانند  حفظ شده،  خوبی  به  مذهبی  مکان  تعدادی  تا  بزنید  قدم  تازه 
همچنین  و  ویتوس،  سنت  نفیس  کلیسای  و    Minorite صومعه 

چندین گالری هنری و موزه را کاوش کنید. 

پوشش تازه ای از برف تقریبا هر شهری را زیبا می کند، اما بعضی از مقاصد برفی در طول ماه های سرد سال با صدای خاموش دانه برف هایی که می ریزند، 
با آن درخشش سفید واقعا جادویی می شوند و حس آرامش را به ارمغان می آورند. اگر تصور شما از زیبایی تماشایی و باشکوه این است، حتما این مقاصد 

چشم گیر را در زمستان تجربه کنید.

جادویی ترین شهرهای برفی جهانجادویی ترین شهرهای برفی جهان

(Rothenburg, Germany) روتنبورگ، آلمان
روتنبورگ، یکی از جذاب ترین شهرهای کوچک آلمان، در شمال غربی بایرن 
واقع شده است. اینجا که گویی مستقیم از افسانه گریمز بیرون آمده است، 
در امتداد »جاده رومانتیک« افسانه ای آلمان قرار دارد. در واقع، این همان 
شهری بود که الهام بخش والت دیزنی برای خلق پینوکیو بود و به عنوان 
 Chitty Chitty Bang« فیلم موزیکال ولگاری در  صحنه های روستای 
Bang« در سال ۱96۸ استفاده شد. در زمستان، این شهر قرون وسطایی 
محصور شده با دیوارها و عاشقانه ها جذابیت بیشتری دارد، به خصوص در 
ماه های آخر سال که بازار معروف کریسمس، آن را به سرزمین عجایب واقعی 
تبدیل می کند. اغلب کوچه های باریک و پرپیچ وخم و میدان ها پوشیده از 
دست ساز  گنجینه های  از  چیز  همه  که  هستند  غرفه هایی  از  مملو  و  برف 
آلمانی و شراب حرارت داده شده  تا شیرینی های سنتی وسوسه انگیز  گرفته 

)mulled wine( را می فروشند. 

(Montreal, Canada) مونترال، کانادا
فرانسه  تاثیر  تحت  که  مونترال  قدیمی  محله  سنگ فرش شده  خیابان های 
قرار دارند، در زمستان خیره کننده اند و صحنه ای خوش منظر برای سواری 
با کالسکه و خیره شدن به ساختمان های باشکوه ایجاد می کند. در ژانویه 
سرزنده تر از بسیاری شهرهای گرم تر در اواسط ژوئیه، سرما با مات کردن 
شیشه های کافه ها و درخشش دانه های برف در برابر آسمان خراش ها زیبایی 
آنجا را دوصد چندان می کند. اینجا یکی از معدود نقاطی در جهان است 
که می توانید در محدوده خود شهر در آن در فضای باز و نیز سربسته اسکی 
و پاتیناژ کنید، بر ماشین برفی سوار شوید و روی یخ ماهیگیری کنید. این 
شهر چیزهای زیادی برای دیدن و انجام دادن وجود دارد، از جمله دیدن 
اسکی ِکبک از طریق مون رویال، اسکیت سواری در پارک الفونتن، و سپس 
کافه  های  از چندین  یکی  در  کنار شومینه  در  یخ زده  انگشتان  کردن  گرم 
امروزی در شهر. باغ گیاه شناسی زیبای مونترال ممکن است در این زمان از 
سال هیچ شکوفه های رنگارنگی در فضای باز نداشته باشد، اما ۱۰ گلخانه 
نمایشگاهی آن دارای نمایشگاه های دائمی و موضوعی در تمام طول سال 
گیاه شناسی  تور  یک  حین  در  شدن  گرم  برای  ایده آل  مکانی  که  هستند 

جذاب می باشد. 

Montreal, Canada

https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Siglufj%C3%B6r%C3%B0ur--Iceland/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/%C4%8Cesk%C3%BD-Krumlov--Czechia/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Rothenburg--Germany/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Montreal--Canada/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Montreal--Canada/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities


(Reine, Norway) رینه، نروژ
قطبی  جزیره  در  که  است  نروژ  در  ماهیگیری  کوچک  دهکده  یک  رینه 
بسیاری  است  واقع شده است. ممکن  لوفوتن  در مجمع الجزایر  موسکنسویا 
از مسافران به آن سفر نکنند یا حتی نام آن را نشنیده باشند، اما آنهایی 
زیبایی،  لحاظ  از  را  آن  کرده اند،  سفر  آن  به  یا  می شناسند  را  اینجا  که 
با آن  نفس گیرترین مکان در کل سیاره می دانند. در حالی که تعداد کمی 
مخالفت می کنند، در زمستان، حتی فوق العاده تر نیز می شود. در این فصل، 
نه تنها می توانید دورنمایی باشکوه از دریا داشته باشید، بلکه این دورنماها 
می شوند.  تکمیل  پس زمینه  عنوان  به  شمالی  رنگارنگ  شفق های  با  اغلب 
بازدیدکنندگان می توانند در اتاقک های قرمز رنگ ماهیگیران، که منظره ای 

عالی و مشرف به همه جا را فراهم می کنند، اقامت داشته باشند. 

(Ljubljana, Slovenia) لیوبلیانا، اسلوونی
لیوبلیانا که قدمت آن به قرون وسطی می رسد، پایتخت اسلوونی و بزرگ ترین 
شهر آن است. در زمستان، چراغ های ریسه ای چشمک زن را می بینید که 
درخت ها  همه  و  می آورند  رودخانه  کنار  و  خیابان ها  به  را  و جشن  شادی 
بازار  این مکان جادویی، یک  و ویترین مغازه ها درخشان هستند. در قلب 
مملو  غرفه  هر  جایی که  دارد،  قرار  لیوبلیانیکا  رودخانه  کنار  در  کریسمس 
شراب  رایحه  حالی که  در  است،  فصلی  غذاهای  و  محلی  دستی  صنایع  از 
اینکه  وجود  با  شده است.  پر  فضا  در  برشته  بلوط  شاه  و  تند  حرارت داده 
و  و خوشگذران ها  عیاش ها  از  مملو  همیشه  خیابان ها  است،  صفر  زیر  هوا 

خریدارانی است که از فضای شاد شب لذت می برند.

(Bled, Slovenia) بلد، اسلوونی
به  را  آن  روم  مقدس  امپراتور  شد،  تاسیس   ۱۰۰4 سال  در  بِلِد  زمانی که 
از بین  با  قدری زیبا دانست که به اسقف بریکسن هدیه داد. در زمستان، 
بلد  قلعه  توریستی، جذابیت آن دوچندان می شود.  اکثریت جمعیت  رفتن 
ابهت  است، در مرکز دریاچه  با  از برف بسیار  فراز کوه های پوشیده  بر  که 
مسحورکننده بلد قرار دارد و فضایی شبیه کارت پستال را ایجاد می کند. 
یکی از بهترین راه ها برای تجربه کردن زیبایی این فضا این است که در آن 
قدم بزنید، هوای تازه از باال آمدن مه از کوه ها را تنفس کنید و سپس با 
میل کردن یک وعده غذایی دلچسب شامل خورش محلی، گویاش، خود را 

گرم کنید.

(Zermatt, Switzerland) زرمات، سوئیس
واقع  زرمات  ماشین  بدون  زیبای  دهکده  نزدیکی  در  آلپ  قله  مشهورترین 
به ۱5۰۰۰  نزدیک  ارتفاعی  با  ایتالیا  و  سوئیس  مرز  فراز  بر  که  شده است 
فوت قرار گرفته است. اینجا که یکی از مثال زدنی ترین ویژگی های سوئیس 
بیشترین  و  است  عکاسان  میان  کوه  محبوب ترین  می شود  گفته  است، 
آلپاین،  ناب  دهکده  این  شده اند.  گرفته  کوه  این  از  کوهستانی  عکس های 
زمستان  در  محاصره شده است،  برف  از  پوشیده  مرتفع  قله های  توسط  که 
حتی مسحورکننده تر نیز می شود، و سراسر در برابر پس زمینه یخی کوه ها 
می درخشند. این شهر به خاطر اسکی برتر آلپاین در سطح بین المللی شهرت 
در سطح  بهداشتی  اسپاهای  از  می توانند  بازدیدکنندگان همچنین  و  دارد 
جهانی، خیابان های سنگ فرش جذاب و سورتمه سواری با اسب لذت ببرند.

Siglufjordur, Iceland

Cesky Krumlov, Czech Republic

Rothenburg, Germany

Reine, Norway

Ljubljana, Slovenia

https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Reine--Norway/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Ljubljana--Slovenia/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Bled--Slovenia/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Zermatt--Switzerland/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Siglufj%C3%B6r%C3%B0ur--Iceland/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/%C4%8Cesk%C3%BD-Krumlov--Czechia/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Rothenburg--Germany/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Reine--Norway/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Ljubljana--Slovenia/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities


(Shirakawa-go, Japan) شیراکاواگو، ژاپن
سقف های  خاطر  به  که  است  ژاپنی  سنتی  و  کوچک  روستای  شیراکاواگو 
شیب دارش که برای تاب آوردن در برابر سنگین ترین برف های جهان ساخته 
شده اند، مشهور است. گاشو-زوکوری یا خانه های کاهگلی سنتی، که برخی 
از آنها قدمتی ۲5۰ ساله دارند، سبکی چشمگیر و منحصر به فرد دارند که 
در  که  مکان  این  هستند.  جهان  سراسر  از  بازدیدکنندگان  تحسین  مورد 
گودالی کوچک و آرام قرار داشت، برای بازدیدکنندگان چندان شناخته شده 
نبود، تا زمانی که در کوه های مرتفعی که آن را احاطه کرده بودند، تونل زدند، 
هرچند که امروزه به عنوان میراث جهانی یونسکو و یک جاذبه محبوب برای 
گردشگران در نظر گرفته می شود. خیلی ها برای سفر یک روزه از تاکایاما 
می آیند، یا در مسیر اتوبوس بین تاکایاما و کانازاوا توقفی کوتاه دارند، اما 
بهترین راه برای تجربه اینجا شب مانی در یکی از خانه های کشاورزی است.

(Vienna, Austria) وین، اتریش
وین شهری تاریخی است که به خاطر زیبایی هایش افسانه ای است، که در 
زمستان با بازارهای کریسمس خیره کننده و پیست های اسکیت روی یخ که 
با معماری باشکوه احاطه شده اند، یک پله باالتر می رود. این زمانی ایده آل 
از سال برای کالسکه سواری در خیابان ها است، آن هم در حالی که دانه های 
تازه می پیچد و  ادویه دار در هوای  برف به آرامی می ریزند و عطر مشروب 
می توانید در پتویی گرم و نرم در کالسکه جا خوش کنید. با پارک های زیبا، 
کافه های جذاب و خیابان های پر از گرد و غبار سفید، چیزی واقعا خاص در 
زمستان وین وجود دارد، سوار چرخ و فلک Riesenrad Ferris شوید تا 
بتوانید از باال مناظر را به صورت پانوراما تماشا کنید. وقتی دیگر از سرما سیر 
شدید، برای خوردن شکالت داغ به یک کافه یا به خانه پروانه های سلطنتی 
بروید، و شما احساس خواهید کرد که گویی به یک باره تابستان آمده است! 
این خانه پروانه های باشکوه مناطق گرمسیری را با جوی جنگل مانند در 

خود جای داده است.

کوئینزتاون، نیوزلند
(Queenstown, New Zealand)

توسط  احاطه شده  و  واکاتیپو  دریاچه  زیبای  آب های  کنار  در  کوئینزتاون 
قله های کوهستانی پوشیده از برف، یکی دیگر از مقصدهای ایده آل زمستانی 
مقاصد  برترین  از  یکی  به  اینجا  آگوست،  تا  ژوئن  ماه های  طول  در  است. 
ورزش های برفی در نیم کره جنوبی تبدیل می گردد، اما این فصل فقط مربوط 
دارید،  عالقه  آن  به  که شما  است  همان چیزی  این  اگر  نیست.  اسکی  به 
دسترسی  سطوح  همه  برای  مناسب  زمین هایی  با  اسکی  منطقه  چهار  به 
آسان خواهید داشت، اما کسانی که فعالیت های دیگر را ترجیح می دهند از 
گزینه های بی شمار فعالیت های غیربرفی لذت خواهند برد. بازدیدکنندگان 
می توانند با پل هوایی Milford Sound به آسمان بروند و دورنمایی از 
باال از کوه های پرابهت و با صالبت آلپ جنوبی و خط ساحلی فیوردلند داشته 
باشند، یا سوار بر قایق در آب های خروشان سفر کنند. رودخانه شفاف است 
و اغلب در زمستان سازه های یخی زیبایی در آن دیده می شود. در حالی که 
ممکن است هوا خیلی سرد به نظر برسد، یک لباس غواصی خواهید داشت 
تا روی آب گرم و راحت باشید، و پس از اتمام بازدید، سفرتان با سونا و دوش 

آب گرم به پایان می رسد.
https://www.tripstodiscover.com/

Zermatt, Switzerland

Bled, Slovenia

Shirakawa�go, Japan

Vienna, Austria

Queenstown, New Zealand

https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Shirakawa--Japan/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Vienna--Austria/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://intentpath.com/event/redirect?content%5Binternal_id%5D=29561&content%5Bpath%5D=worlds-most-magical-snowy-cities&content%5Btitle%5D=World%26%238217%3Bs%2011%20Most%20Magical%20Snowy%20Cities&content%5Bcategory%5D=Bucket%20List&content%5Btype%5D=post&content%5Bpage%5D=0&visitor%5Buuid%5D=ab0c5f74fd55412899c2f4c0dbe24b62&visit%5Buuid%5D=8229ea4970c04077ac9fecf89c84ffc3&site%5Bid%5D=1&page_view%5Buuid%5D=f6b3e93c0c2c423892c87c0f8e2e0e36&page_view%5Bpage%5D=0&event%5Bexternal_url%5D=https%3A%2F%2Fairbnb.pvxt.net%2Fc%2F1812864%2F567379%2F4273%3FsubId1%3D__EVENT_ID__%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.airbnb.com%2Fs%2FQueenstown--New-Zealand%2Fhomes%26sharedid%3Dworlds-most-magical-snowy-cities&event%5Btype%5D=click&event%5Braw_external_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.airbnb.com%2Fs%2FQueenstown--New-Zealand%2Fhomes&event%5Bpartner%5D=Airbnb&event%5Bpartner_channel%5D=Rentals&event%5Bconversion_point%5D=repeater-headline
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Zermatt--Switzerland/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Bled--Slovenia/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Shirakawa--Japan/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://airbnb.pvxt.net/c/1812864/567379/4273?subId1=__EVENT_ID__&u=https://www.airbnb.com/s/Vienna--Austria/homes&sharedid=worlds-most-magical-snowy-cities
https://intentpath.com/event/redirect?content%5Binternal_id%5D=29561&content%5Bpath%5D=worlds-most-magical-snowy-cities&content%5Btitle%5D=World%26%238217%3Bs%2011%20Most%20Magical%20Snowy%20Cities&content%5Bcategory%5D=Bucket%20List&content%5Btype%5D=post&content%5Bpage%5D=0&visitor%5Buuid%5D=ab0c5f74fd55412899c2f4c0dbe24b62&visit%5Buuid%5D=8229ea4970c04077ac9fecf89c84ffc3&site%5Bid%5D=1&page_view%5Buuid%5D=f6b3e93c0c2c423892c87c0f8e2e0e36&page_view%5Bpage%5D=0&event%5Bexternal_url%5D=https%3A%2F%2Fairbnb.pvxt.net%2Fc%2F1812864%2F567379%2F4273%3FsubId1%3D__EVENT_ID__%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.airbnb.com%2Fs%2FQueenstown--New-Zealand%2Fhomes%26sharedid%3Dworlds-most-magical-snowy-cities&event%5Btype%5D=click&event%5Braw_external_url%5D=https%3A%2F%2Fwww.airbnb.com%2Fs%2FQueenstown--New-Zealand%2Fhomes&event%5Bpartner%5D=Airbnb&event%5Bpartner_channel%5D=Rentals&event%5Bconversion_point%5D=repeater-headline
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بهترین فیلم های انگیزشی
منفعل بودن یک ویژگی پیش فرض انسانی نیست! تمایل به رشد در 
طبیعت ما انسان ها است. ذات ما به گونه ای است که همواره تمایل 
اما مواقعی وجود دارد  به تالش و حرکت در مسیری مشخص دارد. 
که انسان به دنبال محرکی برای شروع و یا ادامه مسیر خود است. در 
این مواقع پای انگیزه افراد به میان می آید. افراد هرچه انگیزه بیشتری 

داشته باشند، راحت تر می تواند از موانع عبور کرده و ناامید نشوند.

انگیزه چیزی منحصر به فرد در هر یک از ما را منعکس کرده و به ما 
این امکان را می دهد تا به نتایج ارزشمندی مانند بهبود عملکرد، رشد 
شخصی و … برسیم. انگیزه راهی برای تغییر روش تفکر، احساس و 
رفتار ماست، و همان چیزی است که وقتی از تالش خسته شده ایم و یا 
می خواهیم تسلیم شویم، خیلی به آن احتیاج داریم. راه های مختلفی 
برای کسب انگیزه وجود دارد و یکی از مؤثرترین راه ها تماشا کردن 
یک فیلم انگیزشی است، فیلم هایی که می توانند منبع الهام برای ما 

باشند. 

رستگاری در شاوشنک  
(The Shawshank redemption)

IMDb: 9.3/10

داستان  یک  این 
دوستانه   رابطه   از 
چطور  دانش  عمیق، 
زندگی کردن و امید 
اندی  است.  بی پایان 

دوفرسن )با بازی تیم رابینز( که به ناحق متهم می شود، روانه  زندان 
شده و در آنجا با رد )با بازی مورگان فریمن( آشنا می گردد، که او نیز 
به حبس ابد محکوم شده است. اندی به جای این که تسلیم سرنوشتش 
به سایر  بلکه  به خود،  تنها  نه  افسردگی سقوط کند،  به چاه  و  شود 
زندانیان امید می دهد. با وجود شرایط غیرانسانی، فساد، بی رحمی و 
بی عدالتی که بخشی از زندگی روزمره در زندان شاوشنک است، اندی 
او به یک هدف اختصاص  انرژی  به تسلیم شدن نیست. تمام  حاضر 
یافته است؛ فرار از زندان، حتی اگر این کار غیر ممکن به نظر برسد. 
تنها چیزی که باعث انگیزه و آرامش او می شود چشم انداز آزادی است.

»یادت باشه رد، امید چیز خوبیه، شاید بهترین چیز باشه و هیچ چیز 
خوبی هرگز نمی میره.«

(A beautiful mind) ذهن زیبا
IMDb: 8.2/10

هاوارد”  “ران  کارگردانی  به  زیبا  ذهن  یک  انگیزشی  سینمایی  فیلم 
برگرفته از رمانی  به قلم “سیلویا ناسار” به همین نام است. داستان 

زندگی  روایتگر  فیلم  این 
ریاضی دان مشهور و بزرگی 
است.  نش”  “جان  نام  به 
جان در همه  ابعاد زندگی، 
چه زمینه تحصیلی و کاری 
و چه زندگی شخصی بسیار 
زندگی  از  و  است  موفق 

خوبی برخوردار است. جان در سال ۱994 برنده جایزه نوبل می شود و به 
اوج قدرت در مبحث ریاضیات می رسد. تا زمانی که فردی در زمان جنگ 
جهانی از  او می خواهد برای رمزگشایی با او همکاری کند و داستان اصلی 

فیلم از این اتفاق به بعد شروع خواهد شد.

جان نش )با بازی راسل کرو( توانایی بی نظیری در کار کردن با اعداد دارد. 
ابتدا همه چیز به ظاهر مرتب است، اما به مرور اطرافیانش متوجه رفتارهای 
مشکوک و عجیب در او می شوند. در ادامه تالش های جان نش و فداکاری های 
همسر او، باعث می شود که با وجود این بیماری به موفقیت های بزرگی در 
زمینه علم ریاضیات دست پیدا کند. بدون شک فیلم ذهن زیبا را می توان 
یکی از کارهای خوب راسل کرو )در نقش جان نش( قلمداد کرد، زیرا بسیار 

زیبا در نقش خود فرو رفته است.

جان نش: »شاید داشتن یه ذهن زیبا خوب باشه اما بهتر از اون کشف یه 
قلب زیباست.«

»این یه مشکله، فقط همین. مشکلیه که راه حل نداره و این کاریه که من 
انجام می دم، مسائل رو حل می کنم. این چیزیه که من توش بهترینم …«

»شاید داشتن یک ذهن زیبا خوب باشد. اما چیزی که مهم تر است، داشتن 
قلبی زیباست«

(The Pianist) پیانیست
IMDb: 8.5/10

فیلمی  پیانیست 
پوالنسکی  ساخته رومن 
است. فیلم بر مبنای داستان 
نوازنده  زندگی  واقعی 
پیانوی یهودی، والدیسالو 
دوران جنگ  اشپیلمان در 

خودش  قلم  توسط آلمان به  کشور  این  اشغال  دوم در لهستان و  جهانی 
در ایستگاه  موسیقی شوپن را  آثار  دوران  آن  در  وی  شده است.  ساخته 

رادیویی ورشو می نواخت.

از سرخوردگی ها و شکست ها و داغ دیدن ه بی نظیر  نمایشی  پیانیست  فیلم 
که  دشواری  و  سخت  بسیار  شرایط  می دهد.  نشان  خوبی  به  نفر را  اییک 
آدمی را می تواند به افسردگی شدید و بریدن از زندگی بکشاند. اما شخصیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B4%D9%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86_%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D8%B4%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


اصلی داستان در اوج شکست ها و آسیب های روحی بسیار شدید، همچنان 
به تالش کردن و زندگی کردن ادامه می دهد و از کوچک ترین امکانی که 

دارد، نهایت استفاده را می کند. 

»ببین اگر قرار باشه بمیرم، ترجیح می دهم که تو خونه خودم باشم. اینجا 
می مونم«

(Forrest Gump) فارست گامپ
IMDb: 8.8/10

توصیف  است  بهتر  شاید 
کوتاه  برداشتی  با  را  فیلم 
آغاز  فیلم  ابتدای  از 
»پر«  یک  جایی که  کنیم. 
هوا  در  آنقدر  سرگردان 
می چرخد تا اینکه پس از 

از همان  مسافتی نسبتا طوالنی کنار کتانی های »فارست گامپ« می افتد. 
برداشت اول می توان اشاره ای به مسئله شانس و اقبال در طول یک زندگی 
طور  به  که  است  پسری  زندگی  داستان  گامپ  فارست  کرد!  هیجان  پر 
به طور  اختالالت ذهنی و جسمی می باشد. وی در کودکی  مادرزاد دچار 
معجزه آسایی توانایی راه رفتن را به دست می آورد. فارست از دوران کودکی، 
بوده است.  خود  سال های  و  هم سن  به  نسبت  کمتری  هوشی  بهره  دارای 
او به طور مرتب مورد تمسخر بقیه قرار بگیرد.  همین دلیل کافی بود که 
اما فارست یک فرمول ساده و بی نظیر برای زندگی خود داشت: تالش برای 
رسیدن به موفقیت بدون توجه به حرف دیگران. این فرمول به او کمک کرد 

که به تمامی آرزو های خود در زندگی، دست پیدا کند.

»مامانم همیشه می گفت زندگی مثل یه جعبه شکالته. هیچ وقت نمی دونی 
چی ازش نصیبت میشه.«

در جستجوی خوشبختی
(The pursuit of happiness)

IMDb: 8/10

واقعی  داستان  فیلم  این 
کریس گاردنر سیاه پوست، 
اسکنرهای  فروش  خرده 
 ۱9۸۱ سال  در  پزشکی 
و  لیندا  همراه  به  که  است 

دارند.  سختی  بسیار  زندگی  سانفرانسیسکو  در  کریستوفر،  کوچکش،  پسر 
وضع مالی کریس بسیار بد است. او که توانایی پرداخت اجاره خود را ندارد، 
صاحبخانه او را بیرون کرده و از این رو لیندا نیز او را ترک می کند. کریس 
دچار  کند،  تأمین  را  کریستوفر  خرج  هم  و  باشد  خوبی  پدر  باید  هم  که 

مشکل می شود. کریس سعی می کند در شرکتی استخدام شود و از سویی 
باید کریستوفر را حفظ کند؛ مبارزه سختی برای زندگی کردن پیش روی 

کریس قرار دارد.

تالش های کریس گاردنر برای نجات از وضعیتی که در آن گرفتار شده بسیار 
دیدنی است. این فیلم که برداشتی از یک داستان واقعی است، نمونه جذابی 

از تالش انسانی است برای رفع مشکالت در بدترین شرایط.

کریس گاردنر: »من آدمی هستم که اگر ازم سوالی بپرسید و من جوابش رو 
ندونم بهتون می گم که نمی دونم اما می دونم چطوری جوابش رو پیدا کنم.«

(The intouchables) دست نیافتنی ها
IMDb: 8.5/10

برگرفته  فیلم  این  داستان 
واقعی  داستان  یک  از 
به  ثروتمندی  مرد  است. 
سقوط  اثر  در  فیلیپ،  نام 
پایین  به  گردن  از  چتر  با 
فلج شده و برای پرستاری 

از خود مردی به نام دریس را استخدام می کند. فیلیپ که تا قبل از استخدام 
دریس مردی بدخلق و افسرده بود، با حضور وی زندگی متفاوتی را تجربه 
می کند. این فیلم تالش های این دو مرد را برای شاد بودن نشان می دهد و 

محتوایی بسیار انگیزه بخش دارد.

به طور کلی  را  زندگی شخصی  نفر، می تواند  پیدا شدن یک  اوقات  گاهی 
عوض کند. این موضوع را به صورت واضح می توان در فیلم دست نیافتنی ها 
دید. داستانی احساسی و عمیق درباره دوستی دو آدم و تأثیر متقابلی که 
روی همدیگر می گذارند؛ دریس، دوباره شور و نشاط و سرزندگی را به دنیای 
دریس  می شود  باعث  فیلیپ،  و  می کند  تزریق  فیلیپ  بی حرکت  و  ساکن 
از رفتار خشن خود فاصله  بلوغ برساند و کمی  به  را  ذوق هنرمندانه خود 
بگیرد و فیلم به خوبی این سیر تغییر رفتار دو شخصیت را به بیننده القا 
می کند، طوری که می توانیم با تمام وجود حسش کنیم. زیبایی کار کارگردان 
تماشاگر  که  نمی کنند  سعی  عنوان  هیچ  به  که  است  این  اثر  نویسنده  و 
حس ترحمش نسبت به فیلیپ تحریک شود، کاری که دقیقا دریس انجام 
اتفاقا  و  نمی کند  دلسوزی  فیلیپ  وضعیت  به  نسبت  هیچ وقت  او  می دهد. 
و  شود  جلب  دریس  به  فیلیپ  توجه  می شود  باعث  که  است  نکته  همین 
انگیزشی بودن  او را برای پرستاری از خودش برگزیند. این فیلم عالوه بر 
طنز آمیز هم بوده و دلیل آن نیز کارها و حرف های خنده دار دریس )با بازی 

عمر سی( است.

 فیلیپ: »به من بگو دریس، فکر می کنی چرا مردم به هنر عالقه مندن؟«
 دریس: »نمی دونم، یه تجارته؟«

فیلیپ: »نه، چون این تنها چیزیه که باقی می مونه.«



(The Wolf of Wallstreet) گرگ وال استریت
IMDb: 8.2/10

زندگی  داستان  فیلم  این 
لحظه   از  بلفورت،  جوردن 
شدن   تبدیل  تا  وی  ظهور 
سهام دار  دالل  یک  به 
ثروتمند و در نهایت سقوط 

او را نشان می دهد. زندگی در رویا می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. برای 
سهامدار جوان جوردن بلفورت، پول، مواد مخدر و سرگرمی های بدون پایان 
بر اساس داستان  این فیلم  باعث می شود احساس موفقیت کند.  است که 
واقعی بلفورت ساخته شده است، که از باالترین سطح موفقیت تا پایین ترین 
به معنای واقعی موفقیت و  فیلم  این  را پشت سر گذاشت.  سطح شکست 

اولویت های زندگی را به تصویر می کشد.

به  مدام  که  مزخرفیه  داستان  وایساده  هدفت  و  تو  بین  که  چیزی  »تنها 
خودت می گی چرا نمی تونی بهش برسی.«

»تو می تونی، اگر غیر از این فکر می کنی، حرفمو پس می گیرم«

(Life is beautiful) زندگی زیباست
IMDb: 8.6/10

داستانی  زیباست،  زندگی 
خیال  و  امید  با  آمیخته 
از  جدایی  با  گیدو  است. 
راضی  در  سعی  همسرش، 
دوری  این  به  پسر  کردن 

دارد. روحیه مثبتی که گیدو از خود نشان می دهد، تالشش برای زیبا کردن 
زندگی پسر کوچکش و اعتقاد قلبی  او در پیوستن به خانواده، این فیلم را به 

یک فیلم انگیزشی واقعی تبدیل کرده است.

کار  اردوگاه های  به  همسرش،  و  جاشوا  خردسالش  پسر  همراه  به  گوئیدو، 
اجباری آلمانی ها فرستاده می شوند. گوئیدو نمی خواهد اجازه بدهد جاشوا 
متوجه واقعیت های دور و برش شود، پس سعی می کند طوری وانمود کند 
که آنها در آنجا مشغول یک بازی هستند و سربازاِن نازی هم بازیکنان این 

بازی …

حرف  داستان پردازی  و  تخیل پردازی  درباره  بنینی،  تحسین برانگیز  فیلِم 
می زند؛ اینکه در زندگی سخت ما آدمیان، این شوخ و شنگی و این دیگرگون 
جلوه دادِن محیط برای لذت بردِن بیشتر، چقدر می تواند به ما برای زندگی 
بهتر کمک کند. گوئیدو یک قصه گوی تمام عیار است که با انرژی بی نظیر 
خودش داستان را جلو می برد. ما از وحشی گری نازی ها فیلم های تلخ زیادی 
دیده ایم اما بنینی در اینجا نه تنها نمی گذارد جاشوا این تلخی را حس کند 
بلکه اجازه نمی دهد این تلخی به ما هم سرایت کند. حس طنز زیبایی که 

در تک تک صحنه های فیلم وجود دارد، ما را میخکوب می کند.

چارلز هرمان: »هیچ چیز قطعی نیست، این تنها چیزی است که مطمئن 
هستم …«

(12 years a slave) 12 سال بردگی
IMDb: 8.1/10

فیلم ۱۲ سال بردگی از آثار 
ساخته  درام  تاریخی  ژانر 
استیو مک کوئین است که 
هم چون مایکل  بازیگرانی 
یتل  چیو  ، ر سبند فا

اجیوفور و برد پیت در آن به نقش آفرینی پرداخته اند.

این فیلم داستان واقعی دوازده سال بردگی یک مرد سیاه پوست آزاد به نام 
سالمن نورثاپ را روایت می کند که در طول این سال ها با وجود سختی ها 
مبارزه  انسانی خود  برای حقوق  اربابان سفیدپوست  ناروای  و شکنجه های 

می کند.

نورثاپ: »نمی خوام زنده بمونم، می خوام زندگی کنم.«

http://www.shabta.com/

https://behtarinekhod.com/

https://sajadsoleimani.com/ 

https://topmovies.blog.ir/

https://moviemag.ir/ 

https://www.cinemaeman.com/

http://www.coca.ir/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-12-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C/
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https://www.cinemaeman.com/618-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%90-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-the-intouchables/
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سعید سالیانی

یکی از رسانه هایی که اخیرا بیشتر مورد توجه مردم  قرار گرفته است،  
تولید  مختلف  موضوعات  با  که  می باشد  فارسی زبان  پادکست های 
تبدیل  فرهنگی  جریان ساز  مهم  ارکان  از  یکی  به  امروزه  و  می شود، 
محوریت  با  که  است  پرواز  سالن  پادکست ها،  این  از  یکی  شده است. 
موضوع مهاجرت به داستان های ناگفته مهاجرین از زبان خود مهاجرین 
تولید  مونترال  در  مسعود حیدری  توسط  پادکست  این  پرداخته است. 

می  گردد. بدین بهانه با او به گفت و گو نشستیم.

پادکست برای شما چیست؟

باشه  داشته  می تونه  هرکسی  که  اینترنتی هست  رادیو  یک  پادکست 
موضوع  هر  با  برنامه ای  می تونه  عالقه شخصی  به  توجه  با  هرکسی  و 
از خیلی  به شخصه  بده. من  قرار  اختیار مخاطب  و در  رو ضبط کنه 
وقت پیش باهاش آشنا شدم اما در آن زمان به این شکل امروزی نبود 
بلکه به صورت کتاب های صوتی بود ولی بعدها و در حین مهاجرت با 
شکل جدیدش به منظور یادگیری زبان آشنا شدم مثل پادکست های 
بی بی سی و پادکست های داستانی به زبان فرانسه و انگلیسی که اتفاقا 
توانست  کرد،  کمک  خیلی  من  به  زبان  یادگیری  در  اینکه  بر  عالوه 
به صورت  کشورها  دیگر  ادبیات  و  رسوم  و  آداب  فرهنگ،  شناخت  در 

اورجینال کمک بسیاری بکنه.

چقدر اهل پادکست هستی؟

اگر بخواهم خیلی اغراق نکرده باشم می تونم بگم پادکست بخش زیادی 
از زمان من رو فراگرفته که شامل گوش دادن به پادکست های جدید 
از  هست.  پرواز  سالن  تولید  هم چنین  و  مختلف  موضوعات  با  فارسی 
حتی  می کنم  گوش  رو  زیادی  خیلی  پادکست های  قدیم  زمان های 
دائما  نبود  دسترس  در  امکانات  و  سرعت  بدین  اینترنت  زمانی که 
می گشتم تا داستان های جدید رو پیدا کنم و در زمان های بالاستفاده 
مثل حین رانندگی گوش کنم. طبیعاتا در اون زمان کیفیت ها خیلی 
کمتر بود ولی به شدت عالقه مند بودم. مثال یکی از اولین پادکست هایی 
که یادم میاد گوش دادم، شوهر آهو خانم بود. یه خاطره بگم از این 
پادکست که، این پادکست رو برای گوش دادن تو ماشین برای یه مسیر 
طوالنی که قرار بود مشغول رانندگی باشم آماده کردم و در طول مسیر 
به  اینکه  وجود  با  که  کرد  درگیر خودش  رو  من  داستان،  این  اینقدر 
مقصد رسیدم ولی حدود یه ساعت اضافه تر در مقصد تو ماشین منتظر 
شدم تا این داستان تموم بشه و بعد برم به ادامه کارم برسم. هنوزم که 
هنوزه نه تنها عالقه من به گوش دادن به پادکست کم نشده بلکه بیشتر 

داستان های ناگفته 
مهاجرین 

در پادکست سالن پرواز
هم شده و خیلی خوشحالم که پادکست این روزها جای خودشو بین مردم 
باز کرده و کمک بسیاری به جهش فرهنگی می کنه و یه جورایی می توونه 

کمکی باشه برای ارتقاع فرهنگی جامعه کتاب نخون.

ایده اصلی سالن پرواز چطور به وجود اومد؟

ببین، کال من خیلی عالقه مندم  با دیگران در ارتباط باشم و بتونم دوستان 
جدید پیدا کنم و از این موضوع خیلی لذت می برم و از طرف دیگه، دوستان 
کسی  دنبال  معموال  و  هستند  مهاجرت  فکر  به  که  دارم  ایران  در  زیادی 
می گردن که سواالت و دغدغه های قبل از مهاجرتیشون رو بپرسن. ممکنه 
این موضوع برای خودت هم پیش اومده باشه، در حین این سوال جواب ها 
با دوستانم در ایران، می دیدم که خیلی از این دوستان، دید روشنی راجع 
به مهاجرت ندارند و این موضوع خیلی من رو اذیت می کرد. نداشتن دیدی 
واقع بینانه باعث می شه که این دوستان توسط افراد و موسسات سودجو به 
بهانه هایی مثل فروش ملک، ویزای دانشجویی یا پناهندگی مورد سواستفاده 

قرار بگیرند، و آینده خود و خونواده خودشون رو به خطر بندازند.

علت اینکه چرا اسم سالن پرواز انتخاب شد می تونم بگم که، خب من و همسرم 
برای مهاجرتمون خیلی تالش کردیم و کال به شکل چالش در زندگیمون 
بهش نگاه کردیم. در نتیجه شروع کردیم در این جهت برنامه ریزی کردن و 
مجبور شدیم سختی های زیادی رو تحمل کنیم مثال در شرایطی که خیلی 
درگیر مشکالت اولیه زندگی مشترکمون بودیم، خودمونو مجبور کردیم تا 
زبان یاد بگیریم، خب طبیعتا برای صرفه جویی اقتصادی و پس انداز کردن 
برای مهاجرت راحت تر مجبور شدیم نحوه زندگیمونو عوض کنیم. احتماال 
مثل اکثر سایر کسانی که مهاجرت کردند. بعد از چند سالی تالش و طی 
کردن مسیر کاغذبازی قبل مهاجرت، نهایتا چمدون ها رو جمع و جور کردیم 
و راهی فردوگاه شدیم. بعد از خداحافظی و دل کندن از اعضای خونواده و 
تحویل بار به قسمت مربوطه، مدت زمانی رو در سالن انتظار یا همون سالن 
احساس  پرواز  سالن  تو  نشستم  زمانی که  و  موند  منتظر  باید  معموال  پرواز 
کردم تو یک برزخ  بین آینده ای مرموز و گذشته ای مطمئن و پر خاطره قرار 
گرفتم و این یک نقطه عطفی شد که مسعود رو به قبل سالن پرواز و بعد 
سالن پرواز تبدیل کرد. در نتیجه این موقعیت برای من بسیار دارای اهمیت 
شد. همین جا نکته ای از پادکستم بگم که در یکی از قسمت ها دوستی علت 
مهاجرت نکردنش رو این طور بیان می کنه: برای مهاجرتم باید چمدان هایی 
رو ببندم که این قدر وزن خاطراتش زیاد هست و حسابی اضافه بار می خورم.

که  هست  چندوجهی  استعاره  دارای  هم  پرواز  سالن  اسم  دیگه  طرف  از 
اشاره ای به آزادی یا سالنی برای پریدن دارد. زمانی است که در مورد آینده 

نامعلوم و گذشته ات فکر می کنی. 



از  که  اینه  می پرسم  پادکستمون  مهمان های  از  که  از سواالتی  یکی  اتفاقا 
حال و هواشون در اون لحظه برامون بگن که خوب اکثر مهمان های ما این 
سردرگمی همراه با فشار زیاد بار احساسی رو تجربه کردند. به طور کلی فکر 
می کنم این یک ساعت انتظار در موقعیتی که نه راه پیش داری و نه راه 
برگشت و فقط می تونی از گذشته ات به جمع بندی برسی و یه قوت قلب به 
خودت برای آینده ات بدی می تونه، یه نقطه عطفی برای همه مهاجرین باشه. 

فرم و ساختار کلی پادکست سالن پرواز به چه صورتی است؟

از  که  داشتم  تصمیم  رسید  ذهنم  به  پادکست  این  اصلی  ایده  که  ابتدا  از 
و  کنم  پرهیز  مشخص  هدفی  القای  انگیزه  به  کشیده  اتو  گفت وگوهای 
باشه،  از قبل  برنامه ریزی  به صورت گپ  و گفتی کامال دوستانه بدون هیچ 
تا  کنند،  راحتی  احساس  مهاجرتشون  برجسته  نکات  بیان  در  مهمان ها  تا 

شنونده بهتر بتونه با زاویه دید یک مهاجر آشنا بشه. 

از قبل تحقیقات کلی  برنامه و شرایطش سعی می کنم  با توجه به مهمان 
راجع به کشوری که مهاجرت کرده رو به دست بیارم و معموال یه جلسه 
وارد  سپس  و  می کنیم  برگزار  مهمان ها  با  بیشتر  آشنایی  برای  هم  کوتاه 
گپ و گفت می شیم. اگر خالصه بخواهم بگم اینه که مسیر کلی، موضوع 
مهاجرت هست، مشخص است و طببیعتا یک سری سواالت متداول محدود 
برای شروع دیالوگ وجود دارد ولی اساس اصلی روند پادکست بر طبق گپ 

و گفت دوستانه بدون جهت گیری و جهت دهی است. 

از قسمت های منتشر شده پادکستت برامون بگو؟

وارد  شنونده ها  همراه  انگار  که  می کند  تداعی  صورت  بدین  پرواز  سالن 
فرودگاهی با سالن های مختلف پرواز شدم. من هم قدم با شنونده ها به پای 
صحبت شنونده ها می نشینم. هرکسی از حس و حال و ماجراهای مهاجرتش 
میگه. با توجه به مدت گفت وگوها، این سالن ها بعضا یک قسمتی یا چند 
قسمتی بوده که تا اینجا 9 سالن پرواز در هجده قسمت منتشر شده است. 
از دیگر نکته های جالب که من خودم خیلی دوستش دارم این است که به 
از سالن های  اضافه خواهد شد که کوتاه تر  استاپ چنج  زودی قسمت های 
پرواز است و سواالتی رو از شنونده ها مطرح می کنم و پاسخ ها رو با صدای 
خودشون در قالب یه قسمت کوتاه منتشر می کنم. به عنوان مثال در اولین 
استاپ چنج از شنونده ها، فرقی ندارد که قصد مهاجرت دارند یا ندارند یا 
اصال مهاجرت کردند یا نکردند، پرسیده شده است که دالیل مهاجرت کردن 

یا نکردن رو برامون به اشتراک بزارن.

در  مطلب  این  مخاطبین  از  بتونه  کسی  اگر  می کنم  استقبال  همچنین، 
کارهای گرافیکی و صدا در تولید این پادکست به من کمک کنه.

پرواز  مختلف  سالن های  در  که  جالبی  لحظات  از  نکته  چند  لطفا 
شنیدی رو برامون بگو؟

خیلی موارد جالبی در سالن های پرواز مطرح شده ولی اگر بخواهم صادق 
کردم  شروع  رو  کار  این  که  سالی  یه  از  کمتر  دوره  این  تو  باهات،  باشم 
افراد  از  زیادی  تجربیات  چون  شدم  بزرگ تر  سال  چند  می کنم  احساس 
و  با مشکالت  مواجه شدن   من چیزی جز  نظر  از  مهاجرت  عمال  گرفتم. 
با چالش و مشکل است چه در مرحله  این مسیر سراسر  اون نیست.  حل 
تصمیم گیری و چه در مرحله آماده سازی و نهایتا مرحله آخر یعنی زندگی 
در محیطی جدید. به خاطر همین مهمان های من از چالش ها و نحوه برخورد 
و پیدا کردن راه حل برامون می گن و چه چیزی با ارزش تر از کسب تجربیات 
از سالن ها، فردی  به عنوان مثال در یکی  با مشکالت.  دیگران در مواجهه 
تقریبا  دچار  زمانی که  در  که  بود  این  و  کرد  اشاره  رو  جالبی  بسیار  نکته 
افسردگی یا ناامیدی شده  و از شرایط ناراضی بود برای این که بر این باور که 
شکست خورده و ناتوان هست غلبه کند تصمیم می گیرد تا سیگار کشیدن 
رو ترک کند تا از این راه حس موفقیت و قدرت مندی در چالشی دیگر را 
به خود القا کند چرا که برخالف مهاجرت که عوامل خارجی بسیاری بر آن 
تاثیر دارد ولی سیگار کشیدن یه عمل فردی  و برای غلبه بر آن  نیاز چندانی 

به عوامل خارجی ندارد.

مختلف  شرایط  با  مهمان هایی  از  قسمت  این چند  در  کردیم  اساسا سعی 
دعوت کنم مثال افرادی که به کانادا، چین، ترکیه، کلمبیا، استرالیا، فنالند، 
به  ما محدود  .... مهاجرت کردند، هم چنین مهمان های  و  آلمان  دانمارک، 
با آیناز صحبت کردم که از  رده سنی خاصی نیستند، به عنوان مثال من 
و  سالشه  االن ۱9  و  کرده  مهاجرت  کانادا  به  همراه خونواده  به  سالگی   ۸
آرام در سن ۱۸ سالگی  بررسی کردیم.  رو  او  دید  از  مهاجرت  چالش های 
از  رو  و چالش ها  مهاجرت کرده  به همراه خونواده  دبیرستان  اتمام  از  بعد 
دید او بررسی کردیم. سعید بعد از اتمام لیسانس اول به مالزی و سپس به 
کانادا مهاجرت کرد و دغدغه های تحصیالت عالی و پیدا کردن کار و برامون 
توضیح میده. سام از مهاجرتش به ۳ کشور در آسیا و اروپا رو تعریف می کنه. 
نیلوفر مهاجرت رو از دید یک مادر که به همراه دختر 7 ساله اش تعریف 

می کنه و ... .

ممنون از مسعود عزیز بابت زمانی که در اختیار ما قرار داد. من خودم عالوه 
بر این که در یک سالن پرواز حضور داشتم از شنوندگان دائم پادکست هات 
هستم از قسمت های محبوبم داستان سام و هم چنین استاپ چنج که اخیر 

منتشر کردی است. امیدوارم موفق باشی.

همان طورکه مسعود اشاره کرد، تیم سالن پرواز نیاز به افراد با ذوق و هنرمند 
در زمینه گرافیک و صدا داره. برای همکاری با این تیم و هم چنین شنیدن 
زیر  آدرس های  به  پرواز می تونید  و قسمت های جدید سالن  اخبار  آخرین 

مراجعه کنید. 

پاییز ۲۰۲۱
Salon Parvaz سالن پرواز
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به نحوه   از آن می فهمید، بستگی  پیانو است. چیزی که  مانند  زندگی 
نوازندگیتان دارد. »تام لرر«

اگر از طرفداران موسیقی کالسیک هستید، مطمئنا پیانوی معروف را 
می شناسید. پیانو که در همه جا در کنسرت ها استفاده می شود، سابقه ای 
طوالنی در جان بخشیدن به زندگی با صدای ظریف و طنین زیبای خود 
شده است؟  داده  اختصاص  پیانو  به  روزی  که  می دانستید  آیا  اما  دارد. 
درست است، یک روز مخصوص که امسال در تاریخ ۲9 مارچ ۲۰۲۲ 
می باشد، در هشتاد و هشتمین روز سال، به دلیل تعداد کلیدهای ساز 
برگزار می شود. برای آشنایی با تاریخچه پیانو و نحوه جشن گرفتن این 

روز شگفت انگیز بیشتر بدانید.

با روز جهانی پیانو آشنا شوید
فرقی نمی کند خودتان پیانو می نوازید یا عاشق این ساز موسیقی باشید، 

همه ما قدردان لذت گوش دادن به یک پیانیست حرفه ای هستیم. 

اگر چیز زیادی درباره پیانو نمی دانید، این روز جهانی، روز خوبی برای 
کاوش بیشتر است. اصلی ترین چیزی که واضح است و باید با آن آشنا 
شوید کلیدها هستند. به هر حال، صفحه کلید مهم ترین بخش یادگیری 
را  و مشکی  کلیدهای سفید  کنید،  نگاه  کلید  به صفحه  اگر  شماست. 
خواهید دید که از چپ به راست چیده شده اند. آنها به ترتیب سفید، 
سیاه، سفید، سیاه نیستند. در واقع الگویی وجود دارد که از پنج کلید 
سیاه و هفت کلید سفید به ترتیب خاصی ساخته شده است. از ابتدای 
یک مجموعه کلید و انتهای آن که ابتدای مجموعه بعدی می شود، یک 
نوع  به سادگی یک  نامیده می شود، که  فاصله وجود دارد که »اکتاو« 

فاصله است، فاصله ای که فاصله موسیقی بین دو صدا می باشد.

عالوه بر این، توجه به این نکته ضروری است که زیرترین کلیدها در 
سمت راست و بم ترین کلیدها در سمت چپ قرار دارند. اگر از سمت 
چپ شروع کنید، هر کلید نیم گام )step( باالتر از کلید قبلی است. 
بنابراین، برای ایجاد یک گام کامل، باید دو نیم گام باال یا پایین بروید. 
باید  سپس  بگیرید.  یاد  را  فواصل  این  می توانید  تمرین  کمی  با  فقط 

فواصل دیگر را امتحان کنید تا بتوانید تفاوت صدا را بشنوید.

تاریخچه روز پیانو
 ،dulcimer اختراع پیانو از سازهای پیش از آن، عمدتا در قرون وسطی با
به عنوان یک ساز زهی با سه یا چهار سیم آغاز شد. از آنجا به کالویکورد، 
قرن  در  نهایت  در  و   ،gravicembalo  ،clavecin ویرجینال،  اسپینت، 

پانزدهم به هارپسیکورد تبدیل شد.

Bartol� کریستوفوری  فرانچسکو  دی  بارتولومئو  توسط  )هارپسیکورد 
omeo di Francesco Cristofori( اختراع شد و هارپسیکورد به دلیل 
آن  پیشین  نمونه  نزدیک ترین  به  می کردند  فعال  را  تارها  که  کیبوردهایی 
چیزی که مردم امروزی به عنوان پیانو می شناسند در نظر گرفته می شود. از 
آنجا، هارپسیکورد در طول ۳۰۰ سال بعد بیشتر به چیزی تبدیل شد که ما 

آن را به عنوان پیانوی مدرن می شناسیم.

روز پیانو به عنوان ایده ای از پیانیست، آهنگساز، تهیه کننده آلمانی نیلز فرام 
آغاز شد. نیلز فرام موسیقی کالسیک پیانو را با موسیقی الکترونیک ترکیب  
و موسیقی پیانو را با رویکردی غیر متعارف بازسازی می کند. او این روز را در 
سال ۲۰۱5 نام گذاری کرد. وقتی از فرام پرسیدند که چرا جهان به روز پیانو 
نیاز دارد، او پاسخ داد: »... بیشتر به این دلیل که جشن گرفتن پیانو و همه 
چیز مربوط به آن خوب است: نوازندگان، آهنگسازان، سازندگان پیانو، کوک 

کننده ها، جابه جا کنندگان پیانو، و مهم تر از همه، شنوندگان.«

نمایش ها  و  سخنرانی  رسیتال،  کنسرت،  برگزاری  با  روز  این  زمان،  آن  از 
گسترش یافت. یک وب سایت رسمی، Pianoday.org، تمام کنسرت ها و 
رویدادهایی را که می توانید در سرتاسر جهان برای کمک به جشن گرفتن 

زیبایی پیانو به آنها بروید، فهرست می کند.

چگونه روز پیانو را جشن بگیریم
با دستگاه مورد عالقه  اگر عاشق شنیدن موسیقی کالسیک هستید، پس 
می خواهید  اگر  دهید.  گوش  زیبا  کالسیک  موسیقی  قطعه  چند  به  خود 
یک شب سرگرم کننده بیرون از منزل داشته باشید، در کنسرتی در سالنی 
در نزدیک محل زندگی خود شرکت کنید. اگر واقعا ماجراجو هستید، در 
نواختن  یا  دادن  گوش  هنگام  بگیرید.  پیانو  درس  چند  موسیقی  آکادمی 
موسیقی شگفت انگیز پیانو، از هشتگ  worldpianoday# در رسانه های 
اجتماعی خود استفاده کنید و به همه اطالع دهید که این روز مختص به 

پیانوی زیبا می باشد.

https://daysoftheyear.com/

روز جهانی پیانو
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قبیل  از  خاص  بیماری های  به  شدن  مبتال  از  پس  مشکالت  مورد  در  آیا 
آلزایمر،  باز،  قلب  عمل  کما،   ،MS مغزی،  سکته  قلبی،  سکته  سرطان، 

پارکینسون و غیره فکر کرده اید!؟

آیا احساس می کنید که نیازی به بیمه بیماری های خاص ندارید؟!

می دهد  نشان  آمار  اما  هستید!  برخوردار  خوبی  سالمت  از  قطعا 
کسانی که سالم تر هستند، احتمال این که از یک بیماری مهم مانند 
از مرگ در  بیشتر  ببرند  به در  قلبی جان سالم  یا حمله  سرطان 

اثر آن است.

در واقع، ٪۶3 از کانادایی هایی که مبتال به سرطان می شوند، انتظار می رود 
همین طور  و  کنند،  زندگی  سرطان  تشخیص  از  پس  بیشتر،  یا  سال   5 تا 
مشاهده می شود بیش از ٪۹۰ کسانی که یک حمله قلبی و ٪۸۰ کسانی که 

سکته مغزی کرده و به بیمارستان می رسند، زنده خواهند ماند.

چگونگی استفاده از مبلغ دریافتی بیمه بیماری های 
خاص:

با مبلغ دریافتی از “بیمه بیماری های خاص” چه کاری می توانیم انجام 
دهیم؟

مبلغ پرداختی توسط بیمه بیماری های خاص Critical Illness، به 
صورت یک جا و معاف از مالیات به شما پرداخت می شود.

۱ جبران درآمد از دست رفته فرد بیمار

۲ کمک هزینه برای مخارج جاری در طول دوره درمان

۳ پرداخت اقساط وام مسکن

4 هزینه خدمات پرستاری در منزل

5 هزینه سفر نزدیکان برای بهبود شرایط روحی بیمار 

6 هزینه مسافرت برای درمان در مراکز پزشکی بهتر و یا در 
کشور دیگر

بیماری های  بیمه  فوائد  از  استفاده  نحوه  هیچ محدودیتی در 
خاص وجود ندارد.

موارد باال، فقط نمونه هایی از فوائد بیمه بیماری های خاص می باشد.

نکته مهم؛ در صورت عدم استفاده حق بیمه )پرداختی ماهانه( به شما 
بازگردانده می شود.

بیمه  بیماری های خاص )العالج(

NASRIN EYNOLLAHI

(514) 839-7978

Serving you with Most Credible Institutions:

Financial Security Advisor

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
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ماشین لرنینگ

در دنیایی زندگی می کنیم که رشد تکنولوژی به حدی زیاد شده که 
جا  قافله  از  و  کنند  همراه  آن  با  را  خود  نمی توانند  افراد  از  بسیاری 
یا Artificial Intelligent گرایش نسبتا  می مانند. هوش مصنوعی 
جدیدی در علوم است که می خواهد تحوالت اساسی در زندگی مردم 
ایجاد کند. تعریف هوش مصنوعی کمی دشوار است، اما می توان گفت 
کردن  هوشمند  برای  مختلف  علوم  از  ترکیبی  مصنوعی  هوش  که 
ماشین ها است. یکی از زیرشاخه های معروف هوش مصنوعی یادگیری 
شدت  به  روزها  این  که  می باشد   Machine Learning یا  ماشین 

مورد بحث قرار می گیرد. 

یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ چیست؟
اگر بخواهیم به زبان ساده تعریفی از Machine Learning  داشته 
باشیم، باید بگوییم یادگیری ماشین، علمی است که به ماشین ها یاد 
بعد  احتماال  بگیرند.  یاد  خودشان  از  جدید  چیزهای  چطور  می دهد 
از  باید ماشین ها  از خودتان می پرسید آخر چرا  این جمله  از شنیدن 
خودشان یاد بگیرند؟ این کار چه سودی برای ما دارد؟ با یک مثال این 

جمله را بررسی می کنیم.

یک  زمانی که  کنیم.  تمیز  را  زمین  یک  کف  می خواهیم  کنید  فرض 
انسان این کار را انجام می دهد، کیفیت کار می تواند بسیار متغیر باشد 
چون به عوامل مختلفی بستگی دارد. احتمال اینکه انسان مریض شود 
یا بعد از چند ساعت کار خسته شود یا حتی بخواهد از زیر کار در برود 

بسیار زیاد است.

بر  و  داده  تشخیص  را  زمین  کثیفی  که  بدهیم  یاد  ماشین  به  اگر  اما 
آن  کردن سطح  تمیز  به  شروع  زمین  شرایط  و  کثیفی  میزان  اساس 
بکند، و اگر برای ماشین این کار را تعریف کنیم، بسیار بهتر از انسان 
احتمال مریض  یا  اینکه خسته شود  بدون  انجام دهد.  را  می تواند آن 
شدن داشته باشد. ماشین مدنظر باید بتواند به سواالت زیر جواب بدهد:

چه زمانی زمین نیاز به تمیز کردن دارد؟ تا چه زمانی باید تمیز کردن 
زمین ادامه داشته باشد؟ و غیره ... این کاری است که یادگیری ماشین 
اجازه  ماشین  به  یعنی  می دهد.  یا Machine Learning انجام 

می دهد از خودش یاد گرفته و رفتارش را مرتب بهبود ببخشد.

یک  باید  پس  ندارند،  تفکر  قدرت  و  مغز  انسان ها  ما  مثل  ماشین ها 
راهی وجود داشته باشد که به آنها فکر کردن را یاد بدهیم و اینجاست 
که مدل های یادگیری ماشین می توانند به کمک ما بیایند. به این شکل 
که ماشین، داده را از محیط بیرونی تحویل گرفته و آن را به مدل مربوطه 
تحویل می دهد. سپس این مدل با توجه به شرایط موجود تصمیم گیری 

می کند. در مثال تمیز کردن زمین، ماشین می تواند با داده هایی که می گیرد 
و تحویل مدل می دهد به اطالعات مختلفی دست پیدا کند: چه زمانی زمین 
نیاز به تمیز کردن دارد یا چه زمانی تمیز است؟ این تمیز کردن تا چه زمانی 

باید ادامه داشته باشد؟ و غیره

یادگیری ماشین یک زیرشاخه معروف در هوش مصنوعی است که کمک 
می کند ماشین ها یا کامپیوترها بتوانند چیزهای جدید یاد بگیرند.

تفاوت میان داده  کاوی و یادگیری ماشین
داده کاوی در سال ۱9۳۰ معرفی شد و هدف از آن یافتن اطالعات مفید، 
پنهان شده و معتبر از میان حجم عظیمی از داده هاست. یادگیری ماشین 
از  استخراجی  مدل  به کارگیری  شامل  که  شد  معرفی   ۱95۰ سال  در  اما 
داده های آموزشی بر روی داده های جدید می باشد. هر دوی این تکنیک ها 
از نظر اینکه سعی در یافتن داده های مفید دارند با هم نقطه  اشتراک دارند 
ولی از نظر مسئولیت، مبدأ، پیاده سازی، ماهیت، موارد کاربرد و تکنیک های 

به کار رفته متفاوت هستند.

داده کاوی، سعی در استخراج قوانین و روابط معنادار از روی داده ها دارد، 
را  شده  استخراج  قوانین  کامپیوتر  به  تا  می کند  سعی  لرنینگ  ماشین  اما 
مدل  می توانیم  داده کاوی  تکنیک های  به کارگیری  حین  در  دهد.  آموزش 
خود را توسعه دهیم. اصلی ترین تفاوت داده کاوی و یادگیری ماشین در این 
امکان پذیر  انسانی  بدون دخالت  اطالعات  استخراج  داده کاوی  در  است که 
نیست ولی در یادگیری ماشین، حضور انسان تا مرحله  انتخاب و به کارگیری 
الگوریتم یادگیری ماشین است و پس از آن یک بار برای همیشه نتایج آن 
باالتری  لرنینگ دقت  ماشین  از  نتایج حاصل  قرار می گیرد.  استفاده  مورد 

نسبت به داده کاوی دارد.

دیده  ما  زندگی  بخش های  کدام  در  ماشین  یادگیری 
می شود؟

این فکر می کنید که یادگیری ماشین کجای زندگی ما حضور  به  احتماال 
دارد و اصال به چه دردی می خورد. آیا واقعا این علم توانسته راهش را به 
تقریبا  بگوییم  می توانیم  و  است  مثبت  جواب  کند؟  باز  ما  روزمره  زندگی 
غیرممکن است زندگی عادی شما تحت تاثیر این شاخه شگفت انگیز قرار 
نگرفته باشد. نگاهی به سرویس های زیر بیندازید تا تاثیر ماشین لرنینگ در 

زندگی روزمره را حس کنید:

گوشی هوشمند شما به طور خودکار چهره شما را تشخیص می دهد یا زمان 
عکس گرفتن چهره افراد را می تواند بشناسد. اینستاگرام، فیس بوک و سایر 
شبکه های اجتماعی با توجه به عالیق و سلیقه شما تبلیغات و افراد مختلف 



به  توجه  با  آنالین  فروشگاه های  و سایر  آمازون  نشان می دهند.  به شما  را 
تاریخچه جستجو شما، محصوالت جالبی را پیشنهاد می دهند. بانک ها برای 
یادگیری  از  بالدرنگ  صورت  به  معامالت  از  بعضی  بودن  تقلبی  تشخیص 
کاربردهای  به  کوتاهی  اشاره  تنها  مثال ها  این  می کنند.  استفاده  ماشین 

یادگیری ماشین داشتند و این حوزه بسیار گسترده تر است.

به طور کلی یادگیری ماشین را به ۳ دسته تقسیم می کنند:

)Supervised Learning( یادگیری با نظارت

)Unsupervised Learning( یادگیری بدون نظارت

)Reinforcement Learning( یادگیری تقویتی

یادگیری با نظارت چیست؟

نیاز  ماشین  حالت  این  در  بزنید  می توانید حدس  آن  نام  از  که  همان طور 
و  نشسته  فرمان  پشت  که  کسی  مثل  دقیقا  دارد.  راهنما  یا  ناظر  یک  به 
در حال یاد گرفتن رانندگی است. کنار این شخص کسی به عنوان راهنما 
نشسته است و توصیه های الزم را به او می دهد. در یادگیری با نظارت یک 
سری داده های از قبل آماده شده به عنوان راهنما تحویل ماشین داده شده و 

ماشین با توجه به مدل مربوطه تصمیمات الزم را اتخاذ می کند.

یادگیری بدون نظارت چیست؟

در این حالت ماشین نیازی به راهنما نداشته و به کمک مشاهدات می تواند 
روابط بین داده ها را کشف کند. در این حالت بعد از اینکه کامپیوتر داده های 
مختلف را دریافت کرد می تواند روابط بین آنها را کشف کند. یک مثال در 
یادگیری بدون نظارت، ماشینی است که می تواند به کمک خوشه بندی و 
براساس الگوهایی که درک کرده است، تفاوت بین دو خودرو سمند و دنا را 
تشخیص دهد. یعنی اگر ۱۰۰ خودرو به ماشین معرفی شود، در یکی از این 

۲ دسته قرار خواهد گرفت.

یادگیری تقویتی چیست؟

باز هم با دقت در اسم این مدل می توانید کارکرد آن را متوجه شوید. در این 
حالت ماشین مرتب خود را تقویت کرده و سعی می کند در ارتباط با یک 
یاد بگیرد.  یا محیط )Environment( چیزهای جدید   )Agent( عامل
این متد با کمک آزمون و خطا سعی در حل مساله داشته و در صورت گرفتن 
نتیجه مثبت، پاداش و در صورت گرفتن نتیجه منفی، جریمه می شود. در 

این حالت ماشین سعی می کند در تصمیم های آتی خود موفق تر باشد.

 (Automation) اتوماسیون  یا  تفاوت خودکارسازی 
با ماشین لرنینگ چیست؟

اگر فکر می کنید یادگیری ماشین اسم جدید و جذابی برای خودکارسازی 
یا اتوماسیون است سخت در اشتباهید. این دو شاخه با هم تفاوت دارند.

بیشتر اتوماسیون هایی که اتفاق می افتند مبتنی بر قانون هستند. یعنی یک 
سری کارها با الگوی از قبل تعریف شده انجام شوند. اما در ماشین لرنینگ 
ماشین ها از کارهای قبلی خود چیزهای جدید یاد می گیرند. یعنی ماشین ها 

می توانند تصمیمات جدید بگیرند یا عملکرد خود را تغییر دهند.

ماشین سرویس  یادگیری  و  اتوماسیون  تفاوت  برای درک  عالی  مثال  یک 
از  ما  می شوند  ارسال  خودکار  طور  به  ایمیل ها  زمانی که  است.  ایمیل 
اتوماسیون استفاده کرده ایم و زمانی که یک فیلتر تشخیص اسپم روی آن 

قرار می دهیم، یعنی یادگیری ماشین را درگیر کرده ایم.

یادگیری ماشین تالش می کند مراحل اتوماسیون و خودکارسازی را به طرز 
قابل توجهی بهبود ببخشد.

تفاوت یادگیری عمیق (Deep Learning) با ماشین 
لرنینگ چیست؟

۳ مفهوم هوش مصنوعی )AI(، یادگیری ماشین )ML( و یادگیری عمیق 
گرفته  اشتباه  هم  با  گاهی  و  می گیرند  قرار  هم  کنار  در  معموال   )DL(
از  که  است  الگوریتم هایی  و  مفاهیم  شامل   Deep Learning .می شوند
شبکه های عصبی مصنوعی که ساختار مغز انسان را تشکیل می دهند الهام 

گرفته شده است.

به عبارتی دیپ لرنینگ زیرمجموعه یادگیری ماشین است و خوِد یادگیری 
می شود.  گرفته  نظر  در  مصنوعی  زیرمجموعه هوش  عنوان  به  هم  ماشین 

تصویر زیر به خوبی رابطه این ۳ مفهوم را نمایش می دهد.

ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین دانشی است که کمک می کند رایانه ها 
کارهای  خودشان  رفتار  از  گرفتن  الگو  با  و  مشخص  برنامه ریزی  بدون 
جدید انجام دهند. گفتیم که یادگیری ماشین به عنوان زیرمجموعه ای از 
هوش مصنوعی به ۳ دسته  کلی با نظارت، بدون نظارت و تقویتی تقسیم 
می شود. ماشین لرنینگ در بخش های مختلف زندگی مردم حضور دارد و 

سرویس های مختلفی به کمک این دانش ساخته می شوند.

به یک متخصص  تبدیل شدن  برای  مهارت های الزم 
ماشین لرنینگ

برای تبدیل شدن به یک متخصص ماشین لرنینگ باید مهارت های زیادی را 
بلد باشید. از علوم رایانه بگیرید تا ریاضیات و آمار و احتمال.

https://www.coursera.org/learn/machine-learning
https://www.coursera.org/learn/machine-learning
https://towardsdatascience.com/how-to-become-a-data-scientist-2a02ed565336


1- تئوری یادگیری ماشین و الگوریتم های آن را خوب یاد بگیرید

برای یک متخصص ماشین لرنینگ بسیار مهم است که اصول اولیه و مفاهیم 
ماشین  متخصص  یک  عنوان  به  شما  باشد.  بلد  را  ماشین  یادگیری  پایه 
لرنینگ باید الگوریتم های معروف این حوزه و اهدافی که دنبال می کنند را 
بلد باشید. در قدم بعدی باید درک کنید که این الگوریتم ها چطور با داده ها 
یادگیری  الگوریتم های  گفتیم  قبل  بخش  در  که  همان طور  می کنند.  کار 
ماشین در سه حوزه   کلی نظارتی، بدون نظارت و تقویتی  هستند. در ادامه 
تعدادی از معروف ترین این الگوریتم ها را برای شما لیست می کنیم تا درباره  

آنها مطالعه کنید:

رگرسیون خطی/ رگرسیون لجستیک/ خوشه بندی/ درخت تصمیم/ جنگل 
تصادفی/ KNN /K�means /PCA /Apriori /CART و غیره

در این مرحله قبل از هر چیزی سعی کنید دانش عمومی خود را درباره  
یادگیری ماشین باال ببرید. در ادامه چند سوال مطرح و یه شما پیشنهاد 

می  شود در مورد آنها مطالعه بیشتری داشته باشید:

علوم داده چیست؟ Big Data  به چه معناست؟ هوش مصنوعی چیست؟

ماشین لرنینگ چیست ؟ دیپ لرنینگ چیست؟

۳ مفهوم باال چه نقاط مشترکی دارند یا با هم چه فرقی می کنند؟

در  و  دانشمندان  دنیای  از  خارج  پیچیده  و  سنگین  اصطالحات  این  تمام 
دنیای واقعی چه کاربردهایی دارند؟

2-  درک مناسبی روی علوم کامپیوتر داشته باشید

داشته  رایانه  علوم  در  زیادی  دانش  باید  ماشین  یادگیری  متخصص  یک 
باشد. اگر در دانشگاه رشته مهندسی کامپیوتر یا رشته های مشابه را خوانده 
باشید، چند قدم نسبت به سایر افرادی که می خواهند ماشین لرنینگ را 
به  باشد  این حوزه عالقه مند  به  البته هر کسی  بگیرند جلوتر هستید.  یاد 
سرعت می تواند با این مفاهیم آشنا شود. به طور کلی منظور از مفاهیم علوم 

کامپیوتر در یادگیری ماشین موارد زیر هستند:

باید درک مناسبی از ساختمان داده داشته باشید: برای مثال پشته، صف، 
آرایه ها، درخت، جنگل و غیره

مثال جستجو،  برای  باشید:  الگوریتم داشته  از طراحی  مناسبی  باید درک 
مرتب سازی، بهینه سازی، محاسبه و پیچیدگی و غیره

حافظه،  مثال  برای  باشید:  کامپیوتر داشته  از معماری  مناسبی  درک  باید 
مفهوم بن بست، پردازش نامتقارن و غیره

یادگیری مفاهیم باال به تنهایی کافی نیست. شما به عنوان یک متخصص 
ماشین لرنینگ باید بتوانید هنگام برنامه نویسی این مفاهیم را پیاده سازی 

کرده و به درستی از آنها استفاده کنید.

3- درک کافی روی مباحث آمار و احتمال داشته باشید

و  نابغه آمار  نیست  الزم  لرنینگ  ماشین  در  شدن  متخصص  برای 
کفایت  بگیرید  یاد  را  نیاز  مورد  و  اصلی  مفاهیم  همین که  احتمال باشید. 

می کند. این خبر خوبی برای کسانی است که دِل خوشی از ریاضیات و آمار 
ندارند، اما دوست دارند متخصص ماشین لرنینگ شوند. در ادامه بعضی از 

مفاهیم مهم و اساسی آمار را معرفی می  شود:

تصادفی،  متغیرهای  توزیع  احتمال،  توزیع های  و  احتمال  نمونه گیری، 
رگرسیون خطی، چندگانه و لجستیک، و غیره

R )یا هر دو( را برای تحلیل داده  یا  برنامه نویسی پایتون  4- زبان 
یاد بگیرید

زبان برنامه نویسی مناسب ماشین لرنینگ چیست؟

زبان برنامه نویسی Python در حین سادگی، بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر 
اپلیکیشن،  ساخت  وب،  طراحی  مثل  مختلف  حوزه های  در  پایتون  است. 
ساخت بازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که صحبت از هوش 
مصنوعی و یادگیری ماشین می شود، پایتون بیشتر از هر زبان دیگری جلب 

توجه می کند.

برنامه نویسی را یاد  باید یک زبان  به عنوان یک متخصص ماشین لرنینگ 
با توجه به سادگی و کتابخانه های قدرتمندی که پایتون دارد،  بگیرید که 
گزینه  مناسبی برای افراد فعال در حوزه یادگیری ماشین است. هر چند زبان 
R هم قابلیت های زیادی دارد و می تواند در حل مسائل ماشین لرنینگ به 

کمک شما بیاید.

۵-  با Big Data یا کالن داده آشنا شوید

به  جداگانه  تخصص  یک    Big Data یا کالن  داده های  با  کار  چند  هر 
حساب می آید و نیاز به نیروی متخصص دارد. اما شما به عنوان یک مهندس 
ماشین لرنینگ باید با اصول Big Data آشنا باشید چون ممکن است در 
طول کارتان با حجم زیادی از داده ها سروکار داشته باشید. اگر به این درک 
برسید که داده های بزرگ چطور ذخیره می شوند، چطور فراخوانی شده یا 
متنوع  برای مسائل  مناسبی  بسیار  راه حل های  پردازش می شوند می توانید 

ماشین لرنینگ ارائه کنید.

توزیع  یک  از  حتما   Big Data یادگیری  و  تمرین  برای  می شود  توصیه 
 Apache Hadoop لینوکس استفاده کنید چون لینوکس میانه  خوبی با
دارد. Hadoop مجموعه ابزارهای متن بازی است که با استفاده از چند 
کامپیوتر بزرگ به حل مسائل مربوط به کالن داده می پردازد. در ادامه برخی 
از مفاهیمی که در یادگیری ماشین لرنینگ به شما کمک می کند معرفی 

می شود:

Scala /Spark /Pig /Hive /Mapreduce /HDFS و غیره

۶-  شروع به مطالعه درباره مدل های یادگیری عمیق بکنید

حساب  به  حوزه  این  پیشرفته   مباحث  ماشین جزو  یادگیری  مدل های 
می آیند. این مدل ها به اپل و مایکروسافت کمک کردند دستیارهای صوتی 
خودروسازی،  شرکت های  می کنند  کمک  یا  بسازند  را   Cortana و   Siri
روی خودروهای بدون راننده کار کنند. بعد از یادگیری مباحث قبلی باید 

وارد یک فاز جدی یعنی کار با مدل های یادگیری ماشین شوید.

برای شروع می توانید مدلی طراحی کنید که تصویر یک گل از تصویر یک 

https://7learn.com/tutorials/complete-introduction-of-computer-engineering-and-master-majors
https://7learn.com/programming/what-is-python
https://7learn.com/programming/what-is-python


میوه را تشخیص دهد. هر چند این مدل نمی تواند بالفاصله شما را به ساخت 
خودرو بدون راننده نزدیک کند، اما برای شروع خوب بوده و دید مناسبی از 
مسیری که باید طی کنید در اختیارتان قرار می دهد. بعضی از مباحثی که 

باید در این دوره یاد بگیرید عبارتند از:

Artificial Neural Networks شبکه عصبی مصنوعی یا

Natural language processing پردازش زبان های طبیعی یا

convolutional neural network شبکه های عصبی پیچشی یا

TensorFlow تنسورفلو یا

Open Computer Vision Library اوپن سی وی یا

آشنایی با شغل های هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ
1-  مهندس یادگیری ماشین

هوش  فعلی  شغل  پرتقاضاترین  و  مهم ترین  ماشین  یادگیری  مهندسی 
تسلط  که  متخصصانی می شود  این شغل شامل  است.  در جهان  مصنوعی 
باالیی در ساخت سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی دارند، سیستم هایی 
که بتوانند از خودشان چیزهای جدید یاد بگیرند. رسیدن به مهارت باال در 

این عنوان شغلی کمی سخت است.

مهندسان واقعی و خبره یادگیری ماشین باید بتوانند با طیف گسترده ای از 
داده ها کار کرده و برنامه نویسی را در سطح قابل قبولی بلد باشند. 

2-  دانشمند رباتیک

ربات ها جدا از جذابیتی که برای مردم دارند و فیلم های سینمایی پر تب و 
تاب هالیوودی که ساخته می شود، کاربردهای بسیار گسترده تری می توانند 
داشته باشند. تولید ربات ها نقش بسیار گسترده ای دارند و می توانند بسیاری 
از کارهای دشوار را با سرعت باال انجام دهند. ربات های جراح می توانند حتی 
انجام دهند.  را  از دست های یک جراح، یک عمل پزشکی  بیشتر  با دقتی 

حتی امروزه ربات های خانگی هم در حال تجاری سازی هستند. 

یک  عنوان  به  بعدا  می توانند  هستند،  فعال  مصنوعی  هوش  در  کسانی که 
کارشناس و متخصص رباتیک شروع به کار کنند. البته این افراد بعد از ورود 
به این حوزه باید مهارت های جدیدی را نیز یاد بگیرند. از آنجایی که رباتیک 
ترکیبی از کامپیوتر، مکانیک و برق است داوطلبان این موقعیت شغلی باید 
به جز هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ به این مباحث هم عالقه مند باشند. 

3-  مهندس یادگیری عمیق

یادگیری عمیق با اینکه زیرمجموعه ای از ماشین لرنینگ به حساب می آید 
به همین دلیل  یادگیری ماشین دارد.  به  اما پیچیدگی های خاصی نسبت 
فعالیت کنند. یک  این حوزه  به طور تخصصی در  به کسانی دارد که  نیاز 
و  بشناسد  را  انسان  مغز  رفتار  می کند  تالش  عمیق  یادگیری  متخصص 
سیستم هایی بسازد که از عملکرد مغز انسان تقلید کند. برای این کار این 
افراد از شبکه های عصبی استفاده می کنند. به عبارت ساده تر یک مهندس 
یادگیری عمیق می تواند ماشین هایی بسازد که بدون دخالت انسان توانایی 

یادگیری داشته باشد.

4-  دانشمند داده

همان طور که از اسم این شغل می توانید حدس بزنید متخصص داده باید 
را  آنها  ماشین  یادگیری  کمک  به  و  کرده  را جمع آوری  مختلف  داده های 
تحلیل کند. این شغل با اینکه از مباحث آماری استفاده می کند اما وظیفه  
وارد  حوزه  این  در  کسانی که  نیست.  آمار  و  گزارش  کردن  فقط جمع  آن 
می شوند باید در استفاده از پلتفرم های Big Data و ابزارهای مختلف مثل 
متخصص  غیره،  و   MapReduce  ،Spark  ،Hive  ،Pig  ،Hadoop
مثل  داده  پایگاه  با  کار  و  برنامه نویسی  زبان های  یادگیری  باشد. همچنین 

پایتون، SQL، پرل، اسکاال یا غیره، ضروری به نظر می رسد. 

۵- متخصص بینایی ماشین

وظیفه این متخصص است که به ماشین ها بینایی ببخشد. درست مثل ما 
انسان ها که با چشمان خودمان می توانیم دنیای بیرون را دیده و بسیاری 
از مسائل را تشخیص دهیم. البته ماشین به کمک دوربین های خاص و نرم 
افزارهای پردازش تصویر دنیای بیرون را می بیند و با ساختار بینایی انسان 
تفاوت های اساسی دارد. بینایی ماشین در بخش های مختلفی مثل جریمه 
بخش های  ترافیک،  کنترل  خودروها،  ایمنی  افزایش  متخلف،  رانندگان 
مختلف صنعت و تولید و غیره کاربرد دارد. یک متخصص بینایی ماشین باید 
در علوم رایانه، شناخت نور، مهندسی مکانیک و غیره تخصص داشته باشد.

جمع بندی
یادگیری ماشین یک زیرشاخه معروف در هوش مصنوعی است که کمک 
می کند ماشین ها یا کامپیوترها بتوانند بدون برنامه ریزی مشخص و با الگو 
در  لرنینگ  ماشین  کنند.  عمل  و  تصمیم گیری  خودشان  رفتار  از  گرفتن 
به  مختلفی  سرویس های  و  دارد  حضور  مردم  زندگی  مختلف  بخش های 
کمک این دانش ساخته می شوند. یافتن تخصص در زمینه  ماشین لرنینگ 
شغلی  حوزه های  زیرا  دارد،  کامپیوتر  علوم  دنیای  در  فراوانی  طرفداران 
فراوانی در دنیا نیازمند متخصصان علم داده می باشد. برای تبدیل شدن به 
Ma�  یک متخصص ماشین لرنینگ شما باید مفاهیم و نظریه های مطرح

chine Learning را بلد باشید، الگوریتم های معروف ML را بشناسید، 
درک مناسبی نسبت به آمار و احتمال و ریاضیات داشته باشید و مهم تر 
اینکه توانایی قابل قبولی در زمینه  پردازش اطالعات و کار با داده از طریق 

برنامه نویسی را داشته باشید. 
https://7learn.com/
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فضا  می کنند؛  تصور  تعیین شده  پیش  از  چیزی  را  فضا  همیشه  مردم 
همان جای خالی است. زمان هم مثل فضا بی وقفه پیش می رود. فضا و 
شاید  که  می سازند  را  حیرت آور  پیچیدگی  با  سیستمی  زمان 
مشتاقانه ترین تالش های ما هم از درک آن عاجز باشد. آلبرت اینشتین 
نشان   که  بود  کرده  فرموله  را  عام خود  نظریه نسبیت  در سال ۱9۱5 
خود،  بلکه  می شود،  منتشر  فضا  در  که  نیست  می داد، گرانش نیرویی 
پرتاپ  هوا  به  را  توپی  شما  ویژگی های فضا-زمان است. وقتی  از  یکی 
اطراف  فضا-زمان  زمین،  چون  برمی گردد؛  و  می کند  کمانه  می کنید، 
آن را منحرف می کند و مسیرهای توپ و زمین دوباره با هم متقاطع 

می شوند.

از چالش های ادغام نسبیت  از دوستانش،  نامه ای به یکی  اینشتین در 
می نویسد.  کوانتوم،  نوپای مکانیک  نظریه  افکارش،  زاییده  دیگر  و  عام 
ریاضی،  جنبه  از  نیست.  فضا  قطعات  کردن  پیاده  به سادگی  کار  این 
او به سختی می دانست که باید از کجا شروع کند؛ اینشتین هیچ وقت 
فراتر از این پیش نرفت. حتی همین امروز به اندازه تعداد دانشمندانی 
که روی موضوع کار می کنند، ایده متضاد درباره یک نظریه کوانتومی 
پنهان  ما  دید  از  را  حقیقتی  شاید  اختالفات  این  دارد.  گرانش وجود 
مشتق  عمیق تر  از چیزی  فضا،  که  می گویند  روش ها،  این  همه  سازد؛ 
شده است. نظریه ای که رابطه ما را با ۲5۰۰ سال فهم فلسفی و علمی، 

قطع می کند.

ماهیت فضا-زمان
از  استفاده  با  کارول،  و  چائو  به نام های  فیزیکدان  دو  قبل  سال  چند 
توانستند   )Hilbert space( هیلبرت نام فضای  با  ریاضیاتی  مفهوم 
 Quantum( شباهت هایی میان معادالت اصلی درهم تنیدگی کوانتومی
ادغام  اید ه  این موضوع،  پیدا کنند.  و نسبیت عام   )entanglement
فضا-زمان و گرانش از درهم تنیدگی کوانتومی را تأیید می کند. کارول 
فرضیه های  دقت  کردن  مشخص  پژوهش ها،  بعدی  قدم  داشت  اظهار 
که  است  این  راه ها  آشکارترین  از  یکی  او  به گفته   است.  مطالعه ها  این 
شده اند  بازیابی  چارچوب  این  در  نسبیت  تقارن های  آیا  کنیم  بررسی 

بر سرعت حرکت شما در  فیزیک  قوانین  این نظریه که  یا خیر. مخصوصا 
بی نهایت  چون  باشد  بی نهایت  نمی تواند  فضا  و  ماده  ندارند.  بستگی  فضا 
را نمی توان تقسیم کرد، درحالی که ما می توانیم فضا را تقسیم کنیم مثال 
بگوییم فضای سمت راست و فضای طرف چپ ما یا یک متر مکعب از فضا 

را در نظر بگیریم.

میزان بسیار زیادی فشار روی فضا-زمان نیاز است تا گسست و 
خمیدگی محسوسی ایجاد شود

بی نهایت نه قابل تقسیم است نه ابتدا و انتها دارد در حالی که ما می توانیم 
اگر  صورت  این  در  و  بگیریم  نظر  در  ابتدا  به عنوان  را  فضا  از  نقطه  یک 
بگوییم انتهای آن در بی نهایت است سخن باطلی گفته  ایم چون داشتن ابتدا 
ذره  نوع  نیست. ماده و پادماده از یک  بی نهایت سازگار  بر  قوانین حاکم  با 
مطلق و غیر قابل تجزیه به وجودآمده اند. این ذرات فاقد جرم هستند و جرم 
تنها با حرکت به وجود می آید؛ جرم اجسام در حال سکون ناشی از حرکتی 
است که در داخل اجسام وجود دارد. با آن که گفتیم ماده، فضا و پادماده 
از یک نوع ذره به وجود آمده اند، اما به خاطر امکان تفکیک و سهولت در 
بحث، از این به بعد نام ذرات تشکیل دهنده فضا را ذرات فضا و نام ذرات 
ذرات  را  ماده  پاد  تشکیل دهنده  ذرات  و  ماده  ذرات  را  ماده  تشکیل  دهنده 

پادماده، می خوانیم.

برای اینکه بتوانیم فضاپیمایی بسازیم که در فضا با سرعت نزدیک به سرعت 
نور حرکت کند و از افزایش شدید جرمش جلوگیری شود، باید این فضاپیما 
انتقالی، حرکت تند  را شبیه به بشقاب پرنده بسازیم که هم زمان با حرکت 
نظر  به  داشته باشد  وجود  واقعا  بشقاب پرنده  اگر  باشد.  داشته  وضعی نیز 
می رسد که شکل خاص آن و نیز نحوه حرکت آن؛ برای جلوگیری از افزایش 
افزایش جرم  باال طرح ریزی شده است. چون  شدید جرمش در سرعت های 
وقتی  اما  است.  فضاپیما  مقابل  در  فضا  ذرات  مقاومت  از  ناشی  فضاپیما 
فضاپیما مانند بشقاب پرنده می چرخد، مقاومت ذرات فضا در مقابل آن کمتر 

می شود که گویی آنها را کنار می زند.

در  بتواند  فضاپیما  که  می کند  ایجاد  فضا  ذرات  از  جریانی  موج  درواقع، 

فضا-زمان )۲(

 توهم یا واقعیت!

نگاهی جامع به مفاهیم و 
نظریه ها

https://www.zoomit.ir/tag/space/
https://www.zoomit.ir/tag/space-time/
https://www.zoomit.ir/tag/space-time/
https://www.zoomit.ir/2018/10/5/287684/reimagining-schroedingers-cat-breaks-quantum-mechanics/
https://www.zoomit.ir/2018/10/5/287684/reimagining-schroedingers-cat-breaks-quantum-mechanics/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_entanglement
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سرعت نزدیک به سرعت نور به حرکت خودش، بدون افزایش شدید جرم، 
ادامه بدهد. ذرات فضا از ذرات مطلق فاقد جرم به وجود آمده است و وقتی 
جسمی در فضا حرکت می کند، این حرکت جسم باعث جابه جایی ذرات فضا 
به صورت موج می شود. هر چقدر سرعت حرکت جسم تندتر باشد مقاومت 
ذرات فضا بیشتر می شود و در سرعت نور که آخرین حد جابه جایی ذرات 
فضا به صورت موج است، دیگر فرصت جابه جایی به صورت موج برای ذرات 
فضا وجود ندارد، اگر در این حال به جسم برای حرکت به جلو نیرو وارد 
کنیم، به کل عالم فشار وارد می کنیم. چون ذرات فضا درکنار هم هستند و 
نیز به دلیل اینکه کل عالم در داخل فضای دیگری نیست تا در آن جا به جا 

شود برای همین است که جرم جسم بی نهایت زیاد می شود.

برای رسیدن فضاپیمایی نزدیک به سرعت نور باید همزمان با 
حرکت انتقالی، حرکت تند وضعی نیز داشته باشد

به عنوان مثال وقتی سرعت هواپیما به سرعت صوت می رسد که آخرین حد 
جابه جایی مولکول های هوا به صورت موجی است، مقاومت هوا در برابر آن 
با سرعت بیشتر از سرعت صوت هم  البته هواپیما  افزایش می یابد.  شدیدا 
می تواند حرکت کند، چون ذرات هوا را می شود فشرده تر کرد، اما ذرات مثال 
یک مترمکعب فضا را نمی شود فشرده تر کرد. همچنین ذرات فضا در داخل 
اجسام هم حضور دارند؛ یعنی حتی در داخل الکترون و پروتون هم هستند. 
به همین دلیل در موقع حرکت، جرم تمام ذرات موجود در داخل جسم و 
خارجی  وجود  فضا،  و  ماده  مانند  زمان  می کند.  پیدا  افزایش  سطح جسم 
ندارد؛ زمان یعنی تغییر موجود در ماده، و از این تغییر و حرکت در مواد، 

ذهن ما چیزی به نام زمان را ساخته است.

زمان بعد چهارم ماده هم نیست. همان طور که از سقوط اجسام، بر اثر نیروی 
جاذبه، ذهن ما چیزی به نام باال و پایین ساخته است، در حالی که در کل 
کیهان، باال و پایینی وجود ندارد و همین طور از تغییر و حرکت موجود در 
ماده، ذهن ما چیزی به نام زمان ساخته است. درضمن زمان، ازلی و ابدی 
در  نمی تواند  آن  ازل  بنابراین  است  آن در حال  نیست؛ چون یک سر  هم 
بی نهایت باشد. زمان ابدی هم نخواهد بود و پایانی خواهد داشت؛ یعنی هر 
وقت که عمر مواد به پایان برسد زمان هم به پایان خواهد رسید همچنین 
تغییر زمان ناشی از افزایش جرم است؛ چون با افزایش جرم، تغییر در ماده 

کند تر می شود.

فضا-زمان؛ واقعیت یا توهم؟

ریشه این بحث به هراکلیتوس برمی گردد. او گفته بود که ویژگی اصلی 
کیهان، تغییرپذیری آن است. در نقطه مقابل او پارمنیدیس بود که ادعا 
می کرد چنین تغییری وجود ندارد. در سال ۱949 و در جشن 7۰ سالگی 
اینشتین، کورت گودل عدم وجود زمان را با ریاضی برای اینشتین اثبات 
کرد. به نظر می رسد که طبیعت تحت سلطه قوانین جاویدان است که از 
گستره زمان خارج هستند. از جمله مخالفان حرف اینشتین، فیزیکدانی 
بنام لی اسمولین، عضو مؤسسه پریمتر در کانادا است. در اواسط دهه 
9۰ میالدی او پیشنهاد داد که سیاهچاله ها جهان های کوچک را تولید 
را زیر  او نظریه ریسمان  نیز  اواسط دهه گذشته میالدی  می کنند. در 
تاکنون یک  نتوانسته است  این نظریه  بود که  این  ادعایش  برد.  سؤال 

پیش بینی قابل سنجش را تولید کند.

او  در سال ۲۰۱۳،  زمان«  دوباره  »تولد  پرفروش خود  کتاب  در  حتی 
ادعا کرد که زمان کامال واقعی است و هیچ چیزی توان پیشی گرفتن 
از آن را ندارد، حتی قوانین طبیعت. اسمولین به روشنی گفته است که 
تثبیت مفهوم زمان برای زندگی روزمره ما فوایدی دارد. به گفته او اگر 
سیر زمان یک توهم نباشد، به زندگی ما ارزش و معنا می بخشد. از نظر 
اینشتین، مرگ آن سرانجامی که ما فکر می کنیم را به دنبال خود ندارد، 
اما دید اسمولین با دید اینشتین هم خوانی ندارد. از طرفی اگر قوانین 
فیزیک شامل تغییر و تکامل باشند، پس می توان گفت که فضای آینده 
محتمل هم می تواند شامل این تغییر و تکامل باشد. اما به گفته کارلو 
روولی فیزیکدان ایتالیایی، زمان وجود ندارد و نیازی هم به داشتن آن 
نیست چرا که واقعا می  شود توصیف معقولی از طبیعت داشت که در 

چارچوب بنیادی اش نیازی به وجود فضا و به خصوص زمان نباشد.

حرکت جسمی در فضا، باعث جابه جایی ذرات فضا به صورت 
موج می شود

نگاه و برداشت کلی ما از جهان است که مفاهیم فضا و زمان را شکل 
داده است. به عبارت دیگر، فضا و زمان تنها برای انسان که تقریبی از 
در  دارد.  موجودیت  می کند،  درک  خود  پنجگانه  حواس  با  را  واقعیت 
مکانیک کوانتومی تمام ذرات ماده و همچنین انرژی را می توان به صورت 
موج توصیف کرد. موج نیز یک ویژگی غیرعادی دارد؛ تعداد نامحدودی 
داده  نشان  روزی  اگر  داشته باشد.  وجود  مکان  یک  در  می تواند  آن  از 
آنها می توانند در  یافته اند، تمام  از کوانتا تشکیل  شود که زمان و فضا 
آزمایشگاه  در  دانشمندان  تلنبار شوند.  هم  روی  بعد،  بدون  نقطه  یک 
شتاب دهنده ملی آزمایشگاه فرمی وزارت انرژی ایاالت متحده، در تالش 
هستند تا کشف کنند که آیا کیهان ما واقعی است یا صرفا یک توهم 

سه بعدی هولوگرافیک؟

این پژوهشگران با استفاده از لیزرهای توان باال، قصد دارند تعیین کنند 
که آیا فضا-زمان یک سیستم کوانتومی متشکل از بی شمار ذره ریز از 
اطالعات است یا خیر. دانشمندان، در توضیح نظریه خود، بر این قیاس 
صفحه نمایش  نزدیکی  در  کافی  اندازه  به  شما  اگر  که  می کنند  تاکید 
دور  با  ببینید،  را  پیکسل ها  تک تک  می توانید  بایستید،  تلویزیون  یک 
پیکسل ها  و  می شود  تبدیل  کامل  تصویر  یک  به  تصویر  شما،  شدن 
بنابراین،  نیستند.  تشخیص  قابل  نور  از  مجزایی  نقاط  به عنوان  دیگر 
دانشمندان پیشنهاد می دهند که اگر کاراکترهای نمایش داده شده روی 
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صفحه نمایش تلویزیون ندانند که جهان سه بعدی آشکارشان تنها روی 
یک صفحه دوبعدی وجود دارد، ما نیز ممکن است غافل از این احتمال 

باشیم که فضای سه بعدی ما تنها یک توهم است.

به این ترتیب، دانشمندان بر این باورند که اطالعات در مورد همه چیز 
از  بسته های کوچکی  در  نحوی  به  است  ما، ممکن  در جهان  موجود 
اطالعات در دو بعد جاسازی شده باشند. دانشمندان فرض دیگری دارند 
تریلیون   ۱۰ حدود  مانند،  پیکسل  محفظه  یک  در  اطالعات  این  که 
فیزیکدانان  که  اندازه  از  )بعدی  اتم،  یک  از  کوچک تر  بار  تریلیون 
زیر  مقیاس  این  در  است.  موجود  می خوانند(  پالنک  مقیاس  را  آن 
اتمی، فیزیک استاندارد دیگر حاکم نیست و نظریه کوانتوم قوانین را 
قطعیت هایزنبرگ،  عدم  براساس اصل  ترتیب  این  به  می کند.  تعیین 
دقیق  و هم سرعت  دقیق  مکان  که هم  زمان، هم  نیست  امکان پذیر 

ذرات زیر اتمی را بدانیم.

در حرکت با سرعت نور فرصت جابه جایی به صورت موج برای 
ذرات فضا نیست درنتیجه به کل کیهان فشار وارد می شود

در نتیجه، این پدیده تضمین می کند که حتی زمانی که ماده تا صفر 
ادامه  کوانتومی  امواج  مانند  ارتعاش   به  همچنان  شود،  سرد  مطلق 
حتی  پژوهشگران،  توسط  پیشنهاد شده  دیجیتالی  فضای  اگر  دهد. 
در پایین ترین حالت انرژی خود، همچنان به ارتعاش ادامه دهد، آنها 
آزمایش  برسد. برای  اثبات  به  است  ممکن  نظریه شان  که  معتقدند 
یا تداخل سنج   )Holometer( هولومتر  پژوهشگران،  فرضیه،  این 
ارتعاش کوانتومی موجود  آیا  ببینند که  تا  را ساخته اند  هولوگرافیک، 
در ماده، در فضای خالی نیز یافت می شود. کریگ هوگان توسعه دهنده 

نظریه نویز هولوگرافی می گوید:

ماده،  مانند  درست  فضا-زمان،  آیا  که  کنیم  مشخص  می خواهیم  ما 
یک سیستم کوانتومی است یا خیر. اگر چیزی را ببینیم، به طور کامل 
استفاده  آنها  از  سال  هزاران  برای  ما  که  را  فضا  مربوط به  ایده های 

کرده ایم، تغییر خواهد داد. 

در  کامل  توان  با  در حال حاضر  و  راه اندازی شده  اخیرا  که  هولومتر 
حال کار است، از یک جفت تداخل سنج استفاده می کند؛ دستگاه هایی 
که برای تست تاثیر خارجی یک پرتو لیزر را روی دیگری برهم نهی 

می کنند تا به دنبال ناهنجاری ها در شدت یا فاز بگردند که درکنار یکدیگر 
واقع هستند. هر تداخل سنج یک پرتو لیزر یک کیلوواتی را روی یک شکاف 
به یکدیگر،  قائم نسبت  بازوی 4۰ متری واقع در زوایای  پرتو و سپس دو 
هدایت می کند. سپس پرتوهای لیزر منعکس  می شود و به شکاف پرتو باز 
می گردند و این دو پرتو برهم نهی می کنند؛ اگر هرگونه حرکتی تشخیص 

داده شود، در روشنایی پرتوی ترکیب شده، نوساناتی حاصل خواهد شد.

ببینند  تا  این نوسانات را تجزیه و تحلیل خواهند کرد  سپس پژوهشگران 
که آیا پرتو تحت تاثیر ارتعاش فضا است؟ یکی از مشکالت بزرگ در این 
تست، نویز خواهد بود که پژوهشگران آن را »نویز هولوگرافیک« می نامند و 
انتظار دارند در همه فرکانس ها وجود داشته باشد. برای کاستن این مشکل، 
این هولومتر در فرکانس های چندین مگاهرتز آزمایش می شود، به طوری که 
ادعا می شود حرکات موجود در مواد طبیعی مشکل خاصی نیستند. به گفته 
این گروه، فیلتر کردن نویز زمینه غالب تداخل امواج رادیویی بسیار دشوار 

خواهد بود.

هولومتر یا تداخل سنج هولوگرافیک

https://www.zoomit.ir/

ادامه دارد ...

https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle
https://en.wikipedia.org/wiki/Uncertainty_principle
https://en.wikipedia.org/wiki/Holometer
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حقایق جالب درباره برف

www.rooziato.com/

بیشتر ما با ساختار شیمیایی و شکل فیزیکی برف آشنا هستیم اما در این 
رابطه حقایق و نکاتی وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در 
این مقاله به 9 مورد از حقایق و نکاتی که در مورد برف وجود دارد اشاره 

می کنیم. 

1- بزرگ ترین دانه برفی دنیا
ضخامت  سانتی متر   ۲۰ و  پهنا  سانتی متر   45 دنیا،  برفی  دانه  بزرگ ترین 
این  رکوردهای گینس،  کتاب  در  اطالعات درج شده  اساس  بر  داشته است. 
دانه غول پیکر، بیست و هشتم ژانویه سال ۱۸۸7 میالدی در ایالت مونتانای 

آمریکا یافت شده است.

2- برف سفیدرنگ نیست
ساختار پیچیده کریستال های برف، باعث می شود که سطوح بسیار کوچک 
آن، نور مرئی را منعکس کند. آنها نور خورشید را جذب کرده، دوباره آن را 

بازتاب می دهند. به همین دلیل، برف سفیدرنگ به نظر می رسد.

3- بارش 2.۵ متر برف تنها در یک روز
شهر کاپراکوتا در جنوب کشور ایتالیا، رکورددار سریع ترین بارش برف در 
دنیاست. در پنجم مارس سال ۲۰۱۸، تنها در هجده ساعت، دو و نیم متر 
برف بارید. نکته جالب این جاست که شهر ذکرشده، در جنوب قرار دارد و 
حتی در رشته کوه های آلپ هم نیست. این شهر تقریبا ۱4۲۰ متر از سطح 

دریا باالتر است و به خاطر همین بارش سنگین، شناخته شده است.

4- رکورد بارش برف
پیست اسکی بیکر شهر واشنگتن آمریکا، شاهد سنگین ترین بارش برف در 
دنیا بود. در زمستان سال ۱99۸ میالدی، ارتفاع برف این منطقه به بیش از 
دو متر و نود سانتی متر رسید. پیست اسکی نزدیک به کوه بیکر قرار دارد. 

تصور کنید در آن سال چه میزان برف در این ناحیه باریده است.

۵- بیشتر آب های شیرین موجود بر روی زمین یخ زده 
هستند

هشتاد درصد آب های شیرینی که بر روی زمین قرار دارند، به صورت برف و 
یخ هستند. آنها ۱۲ درصد سطح سیاره ما را تشکیل می دهند.

۶- کوالک به چه معناست؟
هنگامی که دید شما به کمتر از 4۰۰ متر کاهش یابد، طوفان به وجود 
نامیده می شود. بادهایی که این پدیده  آمده و به اصطالح »کوالک« 
را به وجود می آورند، معموال 56 کیلومتر بر ساعت و یا بیشتر سرعت 
دارند. طوفان ها باید حداقل برای سه ساعت ادامه داشته باشند تا بتوان 
آنها را جزء کوالک ها به حساب آورد. اگر تمام شرایط ذکرشده وجود 

نداشته باشند، تنها می توان آن را یک طوفان برفی نامید.

۷- ساالنه 1۰۵ طوفان برفی در ایاالت متحده رخ 
می دهد

این تعداد طوفان برای یک کشور بسیار زیاد است. آنها معموال دو تا 
پنج روز باقی می مانند و در ایالت های مختلفی روی می دهند.

برف  معنای  به  کلمه   1۰۰ از  بیش  اسکیموها   -۸
دارند

استفاده  برف  کلمه  برای  اسکیموها  زبان   در  که  ریشه هایی  تعداد 
می شود، معادل با تعداد به کار رفته در زبان انگلیسی است. اما ساختار 
آنها به گونه ایست که می توان ریشه ها را برای تشکیل یک کلمه تغییر 

داد.

۹- چرا دانه های برف شش ضلعی هستند؟
اتم اکسیژن، جاذبه زیادی به ابرهای الکترونی اتم های هیدروژن دارد 
بار  و آنها را به یکدیگر نزدیک می کند. این فرایند باعث می شود که 
به  منفی  بار  شکل،   »V« ساختار  مرکز  و  باشد  مثبت  هیدروژن ها 
خود بگیرد. هنگامی که دیگر مولکول های آب در تشکیل دانه درگیر 
به یکدیگر  نمودیم،  آنها صحبت  بارهای مخالفی که درباره  می شوند، 
را  ضلع  شش  دارای  و  منحصربه فرد  سه بعدی  ساختار  جذب شده، 

تشکیل می دهند.
هر مولکول آبی که در تشکیل دانه های برف شرکت می کند، از همین 
فرایند پیروی می کند و به همین دلیل است که ما دانه های برف را به 

شکل شش ضلعی می بینیم.
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ی تسال
ی برق

خودروها

امروزه شاهد رشد روز افزون خودروهای برقی و جایگزین   شدن آنها به 
انواع ماشین های احتراقی هستیم؛ زیرا که صنعت خودرو سازی  جای 
انرژی به جای سوخت  جهان، تصمیم بر جایگزین کردن سایر منابع 

طبیعی گرفته است.

با توجه به محدودیت منابع سوخت طبیعی و مصرف زیاد آن توسط 
مواجه  گرمایشی  پدیده  با  که  زمینی  کره  شهری،  حمل ونقل  ناوگان 
طبیعی  سوخت  مصرف  اثر  در  زیست  محیط  به  که  آسیبی  و  شده 
می رسد؛ راهکاری که توسط متخصصین این صنعت ارائه شد، استفاده 
مواجه  باالیی  استقبال  با  البته  که  است  هیبریدی  و  برقی  خودرو  از 

گردید.

در میان برندهای خودروساز برقی همچون رنو- نیسان، جک، هیوندای 
و … شرکت تسال، پرچم دار تولید ماشین های برقی شناخته می شود.

نکته مهم: فراموش نکنید که ماشین های برقی متفاوت از ماشین های 
هیبریدی هستند.

تفاوت خودرو برقی (EV) با هیبرید
موتور  ترکیب  از  که  هیبریدی  خودروهای  برخالف   EV ماشین های 
الکتریکی و بنزینی در کنار هم بهره می برند، تنها با موتور برقی کار 
می کنند. این نوع از ماشین ها، انرژی خود را با استفاده از یک موتور 
الکتریکی و باتری های وابسته به آن تامین می  نمایند؛ باتری ها، انرژی 
را  برقی و همچنین تجهیزات دیگر  برای سیستم محرکه موتور  الزم 

تامین می کنند.

محیط  به  آسیبی  و  هستند  پایینی  نسبتا  قیمت  دارای  برقی  خودروهای 
زیست نمی رسانند، هم چنین هنگام حرکت با این نوع ماشین ها، هیچ سر و 

صدایی را احساس نخواهید کرد.

ایراد بزرگ خودروهای الکتریکی
وابستگی  کرد،  اشاره  آن  به  می توان  برقی  ماشین  در  که  بزرگی  عیب 
سوخت های  با  آن  چگالی  و  ظرفیت  که  است  باتری  به  ماشین  صددرصد 
طبیعی قابل قیاس نیست؛ امید می رود که با پیشرفت تکنولوژی این مشکل 

نیز برطرف گردد.

تسال و موفقیتش در تولید برقی ها
سال ۲۰۰۳ کمپانی تسال، توسط مارک تارینینگ و ابرهارد )این دو نفر نقش 
بسیار مهمی در پیشرفت و شناخته شدن شرکت داشتند( در آمریکا تاسیس 
»نیکوال  برق  مهندس  و  مخترع  مشهور،  دانشمند  از  کمپانی  این  نام  شد؛ 

تسال« گرفته شده است.

چهار سال پس از تاسیس، ایالن ماسک که به عنوان یکی از ده شخصیت 
برعهده  را  بزرگ  این کمپانی  تاثیرگذار جهان شناخته شده است؛ مدیریت 

گرفت.

اهداف اصلی شرکت تسال
دنیای  وارد  لوکس  و  اسپرت  برقی  محصوالت  تولید  هدف  با  شرکت  این 
الکتریکی  ماشین  تولیدکننده  اولین  به عنوان  را  خود  و  شد  خودروسازی 
معرفی کرد. هر  چند در حال حاضر تسال به عنوان متفاوت ترین شرکت تولید 
خودروهای  تولید  در  هم چنان  اما  دارد؛  سر  در  بزرگ تری  اهداف  ماشین، 

برقی، حرف اول را می زند.

رودستر، اولین خودرو الکتریکی کمپانی تسال
سال ۲۰۰۸، رودستر به عنوان اولین ماشین برقی شرکت تسال تولید و در 
بازار جهانی عرضه شد. این محصول اسپرت مجهز به یک باتری یون  لیتیومی 

است که در هر بار شارژ، مسافتی معادل ۳۲۰ کیلومتر را پشتیبانی کند.

رودستر به عنوان یک خودرو برقی و پاک، با شتاب صفر تا صد معادل ۳.7 
ثانیه توانست به سرعت و شتابی معادل شتاب ماشین های اسپرت پر مصرف 

دست یابد.



مدل S، سدان برقی تسال
تسال پس از تولید محصول اسپرت برقی خود یعنی رودستر تصمیم گرفت 
و در  تولید کند  الکتریکی  بعدی یک خودرو سدان خانوادگی  قدم  در  که 
نتیجه مدل S تسال را طراحی و روانه بازار کرد. این محصول به عنوان یک 
 4۸۰ مسافت  و  است  خوبی  بسیار  اولیه   شتاب  دارای  کاربردی،  اتومبیل 

کیلومتر را با هر بار شارژ طی می کند.

با  با قیمت پایین بوده و  از اهداف بزرگ شرکت، تولید خودرو برقی  یکی 
عرضه مدل S به این امر دست یافت. قیمت این نسخه، نصف رودستر است 
بیشتری  محبوبیت  به  دنیا  در  دیگر  بار  بزرگ،  کمپانی  این  نتیجه  در  که 

دست یافت.

به عنوان  توانسته   S P 100D نام  با   S تسال  مدل  نسل  نکته: جدیدترین 
حریفی قدرتمند برای المبورگینی هوراکان پرفورمانته تبدیل شود.

تسال مدل 3 ایمن ترین خودرو آمریکا
دسته بندی  در  که  ۳ است  مدل  تسال،  محصوالت  از  نسل  جدیدترین 
خودروهای سدان قرار دارد و توانایی پیمایش مسافت های طوالنی تر معادل 
 ،Tesla ۸۳۰ کیلومتر را با هر بار شارژ کامل دارد. در این نوع از ماشین  های

باز هم قیمت به نصف مدل قبلی یعنی مدل S می رسد.

تسال مدل ۳ مجهز به قالپاق های آیرودینامیک است و قابلیت جدید عدم 
استفاده از سیستم های تهویه هم در آن اضافه شده که مصرف باتری را تا 

حد زیادی پایین می آورد.

نکته مهم و قابل توجه این است که NHTSA )اداره  ملی ایمنی و ترافیک 
بزرگراه های آمریکا(، مدل ۳ را یکی از ایمن ترین خودروهای آزمایش شده 

توسط خود معرفی کرده است.

مدل X شاسی بلند لوکس برقی تسال
 X Tesla motors، مدل  برقی شرکت  بلند لوکس  اولین خودرو شاسی 
از دو موتور در  و  امکان مهم »رانندگی خودکار« مجهز است  به  است که 
قسمت ابتدا و انتهایی خود بهره می برد. تسال X  یک شاسی بلند کشیده 

است که در فاصله های دور، ماشین کم ارتفاعی به نظر می رسد.

زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ در جدیدترین نسل از مدل  X، تنها 4.7 ثانیه 
است. این مدل توانایی این را دارد که از هر شاسی بلند دیگری، بدون تولید 
و المبورگینی  پورشه  ماشین هایی همچون  با  و  بگیرد  پیشی  هیچ صدایی 

رقابت کند.

نکته مهم: برای این خودرو یک شارژر دیواری در نظر گرفته شده که در 
صورت درخواست خریدار عرضه می شود.

Y تسال مدل
با  نامید که اشتراکات فراوانی  تسال مدل Y را می توان نسخه کراس اووری 
مدل X و مدل ۳ دارد. این کراس اوور برقی در حدود 75 درصد با مدل ۳ 
مشابه است و این تشابهات بیشتر مرتبط با بخش های داخلی و قوای محرکه 

https://khodro45.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-3/
https://khodro45.com/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%af%d9%84-3/
https://khodro45.com/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7/
https://khodro45.com/%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d8%aa%d8%b3%d9%84%d8%a7/


است.

تسال این خودرو را در حالت استاندارد در ۲ ردیف صندلی به دست خریداران 
خود می رساند اما نسخه ۳ ردیفه )7 نفره( آن نیز از اوایل سال ۲۰۲۱ برای 
خریداران تسال در دسترس است. تسال مدل Y در چهار پیکربندی مختلف 

روانه بازار می شود.

نسخه استاندارد این خودرو که دیفرانسیل جلو است در کمتر از 6 ثانیه از 
سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. رنج مسافت قابل پیمایش 

با این خودرو ۳7۰ کیلومتر به ازای یک بار شارژ است.

نسخه دیگر که از پاییز ۲۰۲۰ در دسترس بوده، می تواند در کمتر از 5.5 
ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد و با یک بار شارژ 4۸۲ کیلومتر 

را طی می کند. 

نسخه دیگر به سیستم انتقال قدرت تمام چرخ متحرک مجهز است و از دو 
موتور الکتریکی بهره می برد. این نسخه با یک بار شارژ باتری 45۰ کیلومتر 

مسافت را طی می کند و شتاب صفر تا ۱۰۰ آن برابر با 4.۸ ثانیه است. 

دیگر نسخه مدل Y که با نام پرفورمنس شناخته شده و کارآمدترین نسخه 
به  ثانیه   4.۸ از  کمتر  در  پرفورمنس   Y مدل  تسال  می شود.  محسوب  نیز 
سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت رسیده و رنج مسافت قابل پیمایش توسط 

آن 45۰ کیلومتر است.

این خودرو پنجمین محصول تسال محسوب می شود و تسال امید دارد که 
مشابه با مدل ۳ بتواند از بازار فروش خوبی برخوردار شود.

۵ مزیت خودروهای برقی
- محافظت از محیط زیست

- حذف هزینه سوخت

- کاهش بیماری های تنفسی

- کاهش هزینه های نگهداری

- امکانات و تجهیزات و صرفه جویی در زمان

سایبر تراک تسال
سایبر تراک از طراحی مدرن و صد البته نامتعارفی برخوردار است و همین 
موضوع نیز سبب شده است که با سیل عظیمی از واکنش  های مختلف مواجه 
شود. بسیاری از کارشناسان این وانت برقی را ایمن ندانسته و طراحی آن را 

پر از ایراد توصیف می کنند.

تسال این خودرو را در سه مدل متنوع با قابلیت های پیمایش 4۰۰، 4۸۰ و 
۸۰۰ کیلومتر ارائه کرده است. این سه مدل عالوه  بر رنج پیمایش متنوع در 
خصوص شتاب و امکانات و تجهیزات ارائه شده نیز با یکدیگر متفاوت هستند. 

گفته می شود که سایبر تراک در قوی ترین نسخه می تواند در کمتر از ۳ ثانیه 
به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد و امکان حمل ۱.5 تن بار و کشیدن 
محموله 6.5 تنی به واسطه آن میسر است. این نسخه رکورد درگ ۱۰.۸ 

ثانیه را نیز در کارنامه خود دارد.

مدل پایه این خودرو به واسطه تنها موتور برقی که در اختیار دارد می تواند 
در 6.5 ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد. این رقم برای مدل دو 
موتوره برابر با 4.5 ثانیه است. این خودرو همچنین در دو حالت چهارچرخ 
مدل های  برای  نیز  می شود. حداکثر سرعت  عرضه  عقب  محور  و  متحرک 
بر  کیلومتر   ۲۱۰ تا   ۱۸۰ بین  رقمی  و  بوده  متفاوت  خودرو  این  مختلف 

ساعت است.

این وانت برقی در نظر گرفته به صورتی است که  برای  امکاناتی که تسال 
می تواند بسیاری از وانت های محبوب موجود در صنعت خودروسازی را به 
چالش بکشد. ایالن ماسک اعالم کرده است که با عرضه سایبر تراک قصد 
دارد فورد F�150 را بیازماید. به هر روی باید منتظر ماند و دید که سایبر 
تراک در عمل چگونه وانتی است و فاصله حرف تا عمل این وسیله نقلیه 

چقدر است.

https://khodro45.com/
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رنگ very pery )رنگ آبی بنفش( از سوی کمپانی پنتون به عنوان رنگ 
دکوراسیون،  پوشاک،  و  مد  در  آن  از  طراحان  و  شد  معرفی   ۲۰۲۲ سال 

مبلمان و لوازم جانبی امسال استفاده می کنند.

این رنگ، یک رنگ آبی بنفش است که در معنا و مفهوم، پویایی، ابتکار و 
خالقیت را تشویق و ترویج می کند و در آن وفاداری و ثبات رنگ آبی با شور 

و هیجان رنگ قرمز ترکیب شده اند.

 PANTONE کد  با   )Very Peri( بنفش  آبی  رنگ سال 2۰22:  کد 
۳9۳۸�۱7 رنگ سال ۲۰۲۲ است.

پنتون 
پنتون )Pantone( نام شرکتی است که منبع معتبر و مشهور جهانی در 
زمینه رنگ است. بیش از 4۰ سال است که پنتون با محصوالت، خدمات و 
تکنولوژی خود الهام بخش متخصصین طراحی در شناسایی رنگ ها و ایجاد 
رنگ سال، شهرت  تعیین کننده  عنوان  به  از سال ۲۰۰۰  و  است  خالقیت 

جهانی دارد.

روند انتخاب رنگ سال 2۰22
پنتون سال پیش کوشید تا حد امکان با انتخاب رنگی مناسب، از بار سنگین 
همه گیری کرونا کم کند و با توجه به شرایط پیچیده دنیا دو رنگ خاکستری 
به عنوان   )Illuminating( و زرد درخشان   )Ultimate Gray( خنثی 
این  درباره  پنتون  شرکت  اجرایی  مدیر  شدند؛  انتخاب   ۲۰۲۱ سال  رنگ 
و طوسی نشان دهنده  زرد  رنگ  همراهی پایا و جاودان دو  گفت:  انتخاب 
مثبت گرایی همراه با بردباری و ثبات است. اهل عمل و با ثبات اما در عین 
حال مثبت اندیش و دلگرم باشید. این ترکیب رنگ به ما امید و سرسختی 
را می آموزد. برای روح انسان ضروری است که حسی مشوق و متعالی در 

درون خود داشته باشد.

به  اقدام  اولین بار  برای  پنتون  سال،  رنگ  معرفی  سال  دو  بیست   و  از  بعد 
ساخت یک رنگ جدید برای عرضه به بازار و معرفی رنگ سال کرد هرچند 

که مشابه رنگ Very Peri پیش تر وجود داشت.

دلیل انتخاب رنگ سال 2۰22
برای گذار از  مرحله ای  و  تغییر  یک  قالب  در  را   ۲۰۲۲ سال  رنگ  پنتون 

دوران کرونا و پا گذاشتن به جریان زندگی عادی در نظر گرفته است؛ 
نیز  مردم  اکنون  می شود.  تمام  بودن  ایزوله  و  قرنطینه ها  که  دوره ای 
عادات تازه ای پیدا کرده اند و استانداردهای جهانی هم تغییر یافته است، 
به  باید دست  نیز  بین المللی متخصص در حوزه  رنگ  بنابراین شرکت 

اقدام تازه ای بزند.

این رنگ با ترکیب خاص خود، دنیای دیجیتال و جهان واقعی را با هم 
تجربه کرده ایم،  این سال ها  ما طی  آنچه  نظر به  این  و از  تلفیق کرده 
نزدیکی زیادی دارد. استفاده از این رنگ در قالب دنیای دیجیتال هم 
بسیار کارآمد است و باعث محبوبیت بیشتر آن خواهد شد. این رنگ 
حس زندگی مدرن را نیز در ما به وجود می آورد و بین جهان واقعی و 

دنیای دیجیتال پل می زند.

آورده است.  به همراه  با خود  را  نوآوری  و  پنتون، خالقیت  رنگ جدید 
زیرا پس از شیوع کرونا زندگی همه دچار تغییر شده است؛ اکنون که 
یک دوره منزوی و دور از اجتماع به پایان رسیده! و استانداردها در حال 
تغییر هستند، این رنگ اعتماد به نفس می بخشد و خالقیت افراد را زنده 

خواهد کرد تا از تغییرات استقبال کنند.

وب سایت پنتون اعالم کرد: طراحی دیجیتال با گشودن دنیای مجازی 
برای ما این امکان را می دهد که چشم انداز امکانات تغییر یافته را پذیرا 

شویم.

ویژگی های رنگ سال 2۰22
Very Peri  در عین این که به رنگ آبی نزدیکی زیادی دارد و طرفداران 
این رنگ را راضی می کند، در ترکیبات خود کمی رنگ قرمز هم دارد 
و شاید به همین دلیل در کنار احساس آرامش، حس حرکت را نیز القا 
می کند و حس خالقیت را برمی انگیزد. لوری پرسمن، معاون رنگ در 
برای  از مدت ها  بعد  رنگ جدید  پنتون می گوید: ساخت یک  مؤسسه 
اولین بار در این شرکت اتفاق افتاده و این نیز نمادی از تغییراتی است که 
در سال آتی پیش روی ما قرار می گیرد؛ رنگ سال آینده منعکس کننده 
اتفاقاتی است که در فرهنگ جهانی می گذرد و بیانگر سواالتی است که 

مردم در تالش برای دریافت پاسخ آنها هستند.

او افزود که PANTONE ۱7�۳9۳۸ Very Peri با ترکیب طیف های 
آبی و بنفش-قرمز، شادابی و حضور پویا را نشان داده و بیان خالقیت 

خود را تشویق می کند.

رنگ سال ۲۰۲۲ پنتون

https://www.imna.ir/

https://www.imna.ir/news/541055/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
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درمانی  رویکردهای  دیگر  به  ACT نسبت  آنجایی که رویکرد  از 
مانند رویکرد شناختی رفتاری )CBT( یا روانکاوی جوان تر است، به 
درمانی  حیطه  این  وارد  قوا  تمام  با  که  افرادی  تعداد  خاطر  همین 
می شوند کم می باشد. شاید دیده باشید افرادی که برای شنا به استخر 
یا دریاچه می روند قبل از شیرجه زدن به درون آن در ابتدا انگشتان 
خود را وارد آب می کنند و سپس کم کم مابقی اعضای بدن خود را، تا 
این که نهایتا در آن شیرجه می زنند. رویکرد مبتنی بر پذیرش  و تعهد 
)ACT( نیز به همین ترتیب است افراد ابتدا با شک و تردید، کمی 
در آن داخل می شوند چون هنوز نسبت به آن اطمینان ندارند اما با 

آشنایی بیشتر با آن، در آن غوطه ور خواهند شد.

درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مخلوطی از 4 رویکرد توجه آگاهی، 
پذیرش، تعهد و تغییر رفتار است. اساس درمان مبتنی بر پذیرش و 
 )Relational Frame Theory: RFT( تعهد نظریه نظام ارتباطی
است که حاصلی از موج سوم روان درمانی می باشد که توسط استیون 
واقع  در   ACT واژه  شد.  معرفی   ۱9۸۲ سال  در  همکارانش  و  هیز 

برگرفته شده از:

Acceptance and Commitment Therapy: ACT

A پذیرش افکار و احساسات و بودن در زمان حال

C  انتخاب جهتی ارزشمند

T عمل کردن

اساسا ACT یک درمان رفتاری است: درباره عمل کردن. اول این که 
عمل ارزش مدار است. به عنوان مثال در زندگی به دنبال چه چیزی 
هستید؟ در قلب و فکرتان به چه چیزی اهمیت می دهید؟ و … سپس 
می توانید از این ارزش های مرکزی برای هدایت کردن، برانگیختن و 

الهام بخشیدن به تغییر رفتاری استفاده کنید.

که  عملی  است:  آگاهانه(  )توجه  عمل  درباره  روش  این  اینکه  دوم 
هوشیارانه انجام می دهید با آگاهی کامل، کامال باز نسبت به تجربیاتی 

که دارید و کامال درگیر با هر آنچه انجام می دهید.

پیام های مرکزی اش گرفته است:  از  از یکی  را  ACT اسمش  رویکرد 
بپذیرید هر آنچه را که خارج از کنترل شخص شما هست و متعهد 

باشید به آنچه که زندگی شما را پر بار می سازد.

اکثر  که  مشکلی  اصلی ترین  که  است  مفروضه  این  مبنای  بر   ACT
افراد با آن مواجه می شوند اجتناب تجربه ای است، که به اجتناب فرد 
از افکار، احساسات، حواس، و سایر رویدادهای خصوصی گفته می شود. 
اجتناب می تواند کاربردهای خاص خودش را در دنیای واقعی داشته 
باشد، مثل وقتی که یک نفر از رانندگی در خیابانی که پل آن خراب 
اما  از لمس یک اجاق داغ خودداری می کند.  یا  شده است اجتناب و 
در زمینه افکار و احساسات، افرادی که تالش می کنند تا از تجربیات 
خصوصی اجتناب کنند، ممکن است به طور متناقضی آنها را افزایش 

مشکالت  ایجاد  باعث  حتی  که  شوند  اجتناب  از  انواعی  به  منجر  و  دهند 
بیشتری گردد.

تعهد  و  پذیرش  بر  مبتنی  رویکرد  در  درمان  هدف 
چیست؟

انعطاف پذیری  ایجاد  درمان،  تعهد، هدف  و  پذیرش  بر  مبتنی  در رویکرد 
زمینه  عنوان  فرایند، پذیرش، هم جوشی زدایی، به  از طریق شش  شناختی 

ارتباط با زمان حال، ارزش ها و عمل متعهدانه به ارزش هاست.

انعطاف پذیری روانشناختی یعنی فرد این توانایی را داشته باشد که بتواند به 
جای غرق شدن در گذشته و آینده، در زمان حال زندگی کند و ارزش ها و 
اهداف خود را شناسایی کند و به جای اجتناب از افکار، احساس ها، خاطره ها 
اهدافش  و  ارزش ها  با  که  بگیرد  پیش  در  را  رفتاری  آزاردهنده  امیال  یا 

هماهنگ باشد.

بدین منوال فرد با کنترل موثر دردها، رنج ها و تنش هایی که زندگی به طور 
اجتناب ناپذیری برای او ایجاد کرده، یک زندگی پربار و معنادار برای خود 
ایجاد می نماید. شناسایی و تشخیص مرزهایی که افراد را از زندگی مطلوب 

بازداشته اند، مولفه های کلیدی مداخالت مبتنی بر تعهد و پذیرش است.

و احساسات مشکل زا  افکار  بین  ارتباط  تعهد،  و  بر پذیرش  رویکرد مبتنی 
را تغییر می دهد تا افراد آنان را به عنوان عالئم مرضی درک ننموده و حتی 
یاد بگیرند که آنها را بی ضرر )حتی اگر ناراحت کننده و ناخوشایند باشند( 

درک کنند.

 (act) رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد

https://varanpsy.org/blog/%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c/


در واقع در رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد )ACT(  هدف این است که 
افراد بیاموزند وقایع درونی شان، مخصوصا آنهایی را که ناخواسته اند، قضاوت 
نکنند و بپذیرند. رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد فرد را یاری می کند تا 
حسی متعالی از خود کسب کند. هدف کاربرد رویکرد ACT آن است که 
به فرد کمک کند تا ارزش های زندگی اش را مشخص کند و بر اساس آنها 

اقدام به عمل کند.

بر  تعهد  و  پذیرش  بر  مبتنی  رویکرد  که  داده است  نشان  پژوهش ها  نتایج 
افزایش رضایتمندی زناشویی، کاهش اضطراب، افسردگی، استرس پس از 

سانحه، دردهای حاد و مزمن ، سوءمصرف مواد و سایکوز موثر است. 

و  پذیرش  بر  مبتنی  رویکرد  در  اصلی  فرایند  شش 
تعهد

رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد )ACT( در عمل می تواند در قالب 6 فرایند 
فرایندهای  این  بگیرد.  قرار  توجه  مورد  هستند  مرتبط  هم  با  درون  از  که 
اساسی در بسیاری از زمینه های مهم به هم مرتبط  می باشند و هیچ یک از 

آنها نباید کامال جدا در نظر گرفته شود.

ارتباط با لحظه اکنون

در این گام، آگاهی روانی فرد در زمان حال تاکید می شود و فرد به حاالت 
روانی، جسمانی، افکار، احساسات و رفتار خود در لحظه حال آگاهی می یابد.

می گیریم  یاد  کنیم،  برقرار  ارتباط  اکنون  لحظه  با  می گیریم  یاد  وقتی که 
همه آنچه را که آن لحظه در اختیار دارد )مثال افکار افسرده یا شاد، تصاویر 
اضطراب برانگیز یا خنده آور و غیره( در آغوش بگیریم و بپذیریم و مشاهده 
کنیم که افکار، احساسات و حواس در یک رود بی انتها می آیند و می روند و 
چیزی بیشتر یا کمتر از رویدادهای خصوصی نیستند. با این طرز تلقی از 
ارتباط با لحظه اکنون ما می توانیم حتی وقتی که در حال تجربه رویدادهای 
انتخابی  ارزش های  براساس  و  آگاهی  توجه  با  هستیم  ناخواسته  خصوصی 

خود عمل کنیم.

تمرینات تمایل و توجه آگاهی نظیر مدتیشن، دو نوع از مداخالتی است که 
ارتباط با لحظه اکنون را افزایش می دهد. 

هم جوشی زدایی )به افکارتان نگاه کنید(

افکار،  از  بگیریم  یاد  که  معناست  این  به  )ناهم جوشی(  هم جوشی زدایی 
تخیالت و خاطراتمان جدا شویم. به جای این که گرفتار افکارمان گردیم یا 
با تهدید آنها وادار به انجام کاری شویم، به آنها اجازه دهیم بیایند و بروند 

و درست مانند ماشین هایی که در بیرون از پنجره ما در حال گذر هستند.

تجربه  را  آلودگی  درباره  فکری  وسواس های  که  بگیرید  نظر  در  را  فردی 
می کند یا هذیان های پارانوئیدی دارد. درباره اینکه کار ساده ای مثل بیرون 
می دهد  اجازه  فرد  به  ناهم جوشی  می شود.  مرگ  به  منجر  درها  از  رفتن 
افکارش را به عنوان افکار ببیند نه اینکه آنها را حقایق مسلمی درباره جهان 
به حساب آورد. ناهم جوشی، فرد را رها می سازد تا به جای محتوای کالمی 

هم جوش، بر مبنای ارزش ها و شرایط محیط کنونی اش عمل کند.

پذیرش

در این راستا به فرد آموزش داده می شود که تالش برای اجتناب یا کنترل 
موجب  و  دارد  اثرمعکوس  یا  است  بی تأثیر  دهنده اش  آزار  ذهنی  تجارب 

تشدید آنها می شود و باید سعی کند آنها را به طورکامل بپذیرد. 

درمانگر ACT به فرد فرصت می دهد که احساساتی که در مسیر زندگی 
به طور اجتناب ناپذیری ایجاد می شوند را داشته باشد و آن احساسات را 
همان طور که هستند تجربه کند و نه به عنوان چیزی که باید از آن اجتناب 
برای  نکند،  سرزنش  مشکالت  خاطر  به  را  خودش  می گیرد  یاد  فرد  کند. 
تغییر تجربیات خصوصی تالش نکند و تمایل داشته باشد با ترس و سایر 
رویدادهای روانشناختی ناخواسته مواجه شود و در مسیری که انتخاب کرده 

و در یک جهت ارزشمند حرکت کند. 

خود به عنوان زمینه )آگاهی خالص(

همگي ما با فکر کردن با خود خیلی آشنا هستیم: بخشی از ما که همیشه 
غیره  و  طرح ها  خیاالت،  قضاوت ها،  خاطرات،  باورها،  افکار،  مي کند،  فکر 
ناآشنا هستند:  نگاه کردن به خودشان  با  افراد  اما بیشتر  تولید مي کند.  را 
می کنیم،  فکر  لحظه  هر  در  که  آنچه  هر  از  است  آگاه  که  ما  از  جنبه اي 

احساس مي کنیم، مي بینیم یا انجام مي دهیم.

تغییر  شما  افکار  می کند،  تغییر  شما  بدن  زندگي  طول  در  مثال  براي 
می کنند، احساسات شما تغییر می کنند، نقش هایي که دارید تغییر مي کنند 
اما شمایی که قادر هست به همه این تغییرات توجه یا نگاه کند هرگز تغییر 
نخواهد کرد. همانند این است که  شما برای تمام زندگی تان آنجا بوده اید. 
رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد )ACT( فرصت های عملی فراهم می کند 

تا خود به عنوان زمینه یا این آگاهی خالص افزایش پیدا کند. 

ارزش ها )بدانید چه چیزی مهم نیست(

در این گام، به فرد کمک می شود تا ارزش های شخصی اش را بشناسد و به 
شکل عملیاتی بتواند آنها را به اهداف رفتاری خاص تبدیل کند. یک درمانگر 
در رویکرد ACT معموال سواالتی از این قبیل می پرسد “در زندگیتان دنبال 

چه چیزی هستید؟” چه چیزهایی برای شما واقعا اهمیت دارد؟ و …

ارزش ها، صفات مطلوب برای عمل مداوم هستند. داشتن ارزش های واضح 



و روشن یک قدم اساسی در خلق زندگی پر معنا است. معموال در رویکرد 
می کنیم.  یاد  زندگی  شده  انتخاب  جهت های  به عنوان  ارزش ها  از   ACT
ما معموال ارزش ها را با قطب نما مقایسه می کنیم چرا که آنها به ما جهت 

می دهند و سفر ما را به طور مداوم هدایت می کنند.

عمل متعهدانه )انجام دهید آنچه را که الزم است(

عمل متعهدانه، به معنای انجام عمل مؤثری است که توسط ارزش هایمان 
این  اما  بشناسیم  را  ارزش هایمان  که  است  هدایت شده باشد. خیلي خوب 
امر فقط از طریق عمل مداوم همسو با ارزش ها که زندگي را غني، کامل و 

معنادار می سازد باید صورت گیرد.

به عبارت دیگر ما سفری در پیش نخواهیم داشت اگر فقط به قطب نما خیره 
شویم. سفر ما وقتي شروع می شود که پاها و دست هایمان را براي رسیدن 
به هدف مورد نظرمان به کار اندازیم. عمل ارزش مدار طیف وسیعي از افکار 

و احساسات هم مطلوب و هم نامطلوب را بر می انگیزد.

بنابراین عمل متعهدانه به معنای “انجام دهید آنچه را که الزم است” می باشد: 
براي داشتن زندگي ارزشمند حتي اگر درد و رنج به دنبال داشته باشد.

فعال سازی  مواجهه،  گزینی،  هدف  مانند  سنتی،  رفتاری  مداخالت  همه 
رفتاری و آموزش مهارت ها، می توانند در این بخش از مدل به کار گرفته شوند 
تا  مذاکره  از  سازد،  بار  پر  و  تسهیل  را  زندگی  می تواند  که  مهارتی  هر  و 
مدیریت زمان، از جرأت ورزي تا حل مسئله، از خودآرام سازی تا مقابله با 
بحران، می تواند در این بخش از نمودار شش وجهی آموخته شوند. )به شرط 

آن که در خدمت زندگی ارزشمند باشد و نه در خدمت اجتناب تجربه ای(.

درمانگر چگونه از رویکرد ACT برای درمان استفاده 
می کند؟

در ادامه، استعاره ای فیزیکی و قابل لمس برای توضیح مختصر مدل اکت 
ارائه می دهیم.

درمانگر: سخت است که ACT  )رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد( را فقط 
با تعریف ساده ای به شما توضیح دهم به همین خاطر با مثالی قابل لمس 

این کار را انجام خواهم داد.

کتاب همان  این  و می گوید  داد  نشان خواهد  مراجع  به  را  کتابی  درمانگر 
افکار، احساسات و خاطراتی هست که مدت زمان زیادی با آنها دست و پنجه 
نرم کرده اید. حاال این کتاب را جلوی صورت خود نگه دارید، آیا می توانید 

هم زمان به راحتی با من صحبت کرده یا کار دیگری را انجام دهید؟

مراجع: خیر

درمانگر:  زمانی که محکم افکار و احساسات خود را در دست گرفته اید )همانند 
نگه داشتن کتاب جلوی صورتتان( صحبت کردن با من چطور است؟

مراجع: خیلی سخت

اید  داشته  نگه  محکم  را  احساسات  و  افکار  این  که  مادامی  درمانگر: خب 
)هم چون کتاب( نه تنها رابطه خود را با جهان اطراف و دیگران قطع کرده اید 

بلکه نمی توانید آنچه را هم که برای زندگیتان مفید است انجام دهید.

مراجع: زیر لب می گوید بله

درمانگر: حاال از شما می خواهم کتاب را محکم جلو صورت خود نگه دارید و 
از سمت دیگر من سعی می کنم کتاب را از شما جدا کنم، در این موقعیت 

شما تحت فشار قرار می گیرید درست است؟

مراجع: بله

درمانگر: حاال به نظرتان اگر بیاییم و به جای مقاومت در برابر جدا شدن 
کتاب آن را روی پایتان قرار دهید چه حسی خواهید  داشت؟

مراجع: فشاری نخواهد بود و احساس آرامش می کنم.

درمانگر: آفرین، در مورد )افکار و احساساتی( که مدت ها است با آن دست 
و پنجه نرم می کنید نیز به همین ترتیب است شما به خاطر خالص شدن 
و  خود  سرزنش  جمله،  از  مختلفی  موارد  افکار  این  فشار  کردن  کمتر  یا 
دیگران، مصرف سیگار، خوابیدن، مشاوره و … را امتحان کرده اید اما جوابی 

نگرفته اید.

احساسات  این  با  مقابله  برای  زیاد  انرژی  جای صرف  به  نیست  بهتر  پس 
انرژی و زمان خود را صرف کارهای سازنده تری  بپذیرید و  را  آنها  افکار  و 

بکنید؟

مراجع: به نظرم بله

درمانگر: خب هدف رویکرد ACT  )رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد( نیز 
همین است. ما مهارت هایی را یاد خواهیم گرفت، که مهارت  های توجه آگاهی 
افکار و احساسات  تا  توانایی را به شما خواهند داد  این  نامیده می شوند و 
اطراف  با جهان  و  را متحمل شوید  را مدیریت کنید و فشار کمتری  خود 
ارتباط برقرار کنید و انرژیتان را صرف کارهایی کنید که کیفیت زندگی شما 

را باال ببرد.

جمع بندی
پذیرش  بر  )رویکرد مبتنی   ACT رویکرد  اشاره شده هدف  همان طور که 
و  آنها  زندگی  در  واقعی  ارزش های  شناسایی  در  افراد  به  کمک  تعهد(  و 
کمک  افراد  به  که  معنا  این  به  است،  شناختی  انعطاف پذیری  همچنین 
می کند ارزش های اساسی زندگی خود را شناسایی کنند و در مرحله دوم 
به جای جنگ و ستیز و صرف انرژی زیاد برای مقابله با افکار و احساسات 
نامالیم که موجب رنجش و ناراحتی آنها می شوند، آنها را بپذیرند و در کنار 

این افکار به خلق یک زندگی غنی و معنادار بپردازند.

https://varanpsy.org/
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فرآورده  های

و  عسل  به  عسل  زنبور  فرآورده  های  و  محصوالت  افراد  اکثر  برای 
فرآورده،  این دو  زنبور عسل در کنار  موم ختم می شود، درحالی که 
محصوالت دیگری نیز تولید می کند که هم از نظر دارویی و هم از 

نظر غذایی بسیار پر اهمیت هستند.

به طور کلی زنبور عسل بیش از 6 محصول تولید می کند که بعضی از 
این محصوالت مثل عسل و گرده گل همان طورکه از کندو برداشت 
می شوند به عنوان غذا یا دارو مصرف می  گردند و برخی دیگر مانند 
زهر زنبور، ماده اولیه ای هستند که باید فرآوری شوند تا بتوان از آنها  

استفاده نمود.

زنبورها  فرآورده می گویند که  این خاطر  به  را  زنبور عسل  تولیدات 
دارد  وجود  طبیعت  در  که  اولیه ای  مواد  از  را  تولیدات  این  تمامی 
جمع آوری می کنند و با کارهای مختلفی که بر روی این مواد اولیه 
محصول  و  فرآوری  را  آنها  کارخانه  یک  مثل  دقیقا  می دهند،  انجام 

مورد نظر را تولید می نمایند.

فرآورده های زنبور عسل و کاربرد هر یک
ویژگی های  آن ها  از  یک  هر  که  دارد  اصلی  فرآورده   6 عسل  زنبور 

ظاهری و کابرد خاص خودشان را دارند.

Honey 1. عسل طبیعی
اعظم  بخش  و  است  عسل  زنبور  فرآورده  مهم ترین  طبیعی  عسل 

تولیدات زنبور عسل را تشکیل می دهد.

همان طورکه می دانید عسل از شهد گل ها به دست می آید به این صورت 
که زنبور پس از جمع آوری شهد گل ها، آنها را به داخل کندو می آورد 
و پس از تغلیظ و وارد کردن برخی آنزیم ها و مواد دیگر، آن را در 

داخل حجره های 6 ضلعی ذخیره می کند.

شده باشد.  استخراج  گلی  چه  شهد  از  طبیعی  عسل  اینکه  به  بسته 
رنگ، طعم و خواص عسل می تواند متفاوت باشد و معموال زمانی که 
از  آمده  به دست  عسل  باشد  گیاه  یک  از  منطقه  یک  غالب  پوشش 
آن منطقه را نیز با اسم همان گیاه نام گذاری می کنند. مانند عسل 

آویشن، عسل گون، عسل خارشتر و ...

کاربردها:

غذا: عسل را می توان به عنوان یک وعده غذایی کامل در نظر گرفت 
و آن را به تنهایی و یا با مواد دیگر میل نمود.

دارو: از قدیم تا به امروز، از عسل به عنوان دارو برای بهبودی بسیاری از 
منبع  به  بسته  گفتیم  که  همان طور  البته  استفاده می شده است.  بیماری ها 
شهد عسل، خواص آن متفاوت می باشد. اما به طورکلی برخی از خواص عسل 
عبارتند از: بهبود بیماری قلبی، دستگاه گوارش، بیماری روده، درمان ضعف 
از  پیشگیری  دیابت،  کلیه،  کبد،  مشکالت  بهبود  حافظه،  افزایش  اعصاب، 
گرفتگی های رگ های خونی، رفع بیماری های چشم، درمان مشکالت ریوی، 
افراد  در  با عسل  قطع عضو  از  درمان سوختگی، جلوگیری  زخم ها،  بهبود 
افزایش  دندان،  بیماری های دهان، مشکالت  مفاصل،  دیابت، درد  به  مبتال 
پوستی، جلوگیری  بیماری های  پاد زهر سموم، رفع حساسیت،  مادر،  شیر 

از پیری

و  بدن  و  صورت  برای  عسل  ماسک  عنوان  به  می توان  عسل  از  زیبایی: 
همچنین برای مو استفاده کرد و معموال به عنوان یک پایه در مواد آرایشی 

استفاده می شود.

Bee Pollen 2. گرده گل
یکی دیگر از فرآوردهای زنبورعسل، گرده گل بوده که دارای ارزش غذایی 
فراوان است و به عنوان تنها غذای کامل نام نهاده اند. این گونه است که کار 
برجسته و اجرایی ورزشکاران به علت خوردن گرده و تغذیه از این غذای 

معجزه آسا می باشد.

گرده گل که در التین به آن )pollen( پولن نیز گفته می شود به معنای 
نر گیاه است  واقع یک سلول  دانه گرده در  ریز است. هر  بسیار  یک ماده 
که در بردارنده  مواد الزم برای تلقیح سلول های ماده  است که باعث تولید 
مثل گیاه می شود. سلول های جنسی نر کیسه های گرده در گیاهان پر گل 
تشکیل می شوند و در داخل شیپور گل که غالبا در گل ها طویل هستند، 
رشد می کنند. هنگامی که زنبور بر روی گل ها می نشیند، گرده ها به پوشش 
کرک مانند بدن آنها می چسبند، سپس زنبور با مالیدن پاهای خود که حالت 
شانه مانند دارد به سر و صورت خود این گرده ها را جمع می کند و با مخلوط 
کردن آن با شهدی که جمع آوری کرده آن را به صورت توده ای در آورده 
و در پشت پاهای خود که حالت سبد دارد ذخیره می کند و آن را به کندو 
می برد. ارزش گرده به  عنوان یک ماده غذایی مکمل یا دارو مهم است که 
به وسیله  که  گرده ای  می شود.  مغذی  مواد  بهتر  دسترسی  و  جذب  سبب 
یا داروهای خوراکی به  زنبوران جمع آوری می شود و در غذاهای گوناگون 

کار می رود، بی شک همان گرده ریز و دانه دانه گل ها می باشد. 

از  سرعت  به  را  خود  غذایی  ارزش  پروتئینی،  غذاهای  سایر  همانند  گرده 
کیفیت  شود.  انبار  صحیح  غیر  به طور  صورتی که  در  البته  می دهد؛  دست 
گرده تازه انبار شده در درجه حرارت اطاق معموال ظرف چند روز از دست 
می رود. گرده تازه ذخیره شده در فریزر ارزش غذایی اش را بعد از یک ماه 

از دست می دهد.

هر زنبور در هر پرواز می تواند تا ۲۰ میلی گرم گرده جمع آوری کند و برای 
گرده های  نشست.  خواهد  گل   ۲۰۰ روی  بر  حداقل  آنها  آوردن  به دست 
جمع آوری شده توسط زنبورها در کندو ذخیره می شود و به عنوان یک ماده  
غذایی اصلی برای زنبور ها و پرورش الرو ها استفاده می شود. زنبورداران برای 
جمع آوری گرده گل بعد از این که زنبور ها به قدر کافی برای مصرف خود، 
تا  استفاده می کنند  تله  گرده  از  ورودی کندو  در  گرده جمع آوری کردند، 

 زنبور

عسل



هنگامی که زنبور داخل کندو می شود گرده ها به تله گیر کند و داخل ظرفی 
که در پایین کندو قرار دارد بیفتد.

کاربردها:

غذا: از گرده گل نیز مانند عسل می توان به عنوان غذا و یا به عنوان یک 
مکمل غذایی استفاده کرد. گرده گل را می توان به تنهایی و یا همراه با عسل 

و یا پنیر و مربا میل کرد.

از  دلیل  همین  به  و  است  ویتامین  و  پروتئین  از  سرشار  گل  گرده  دارو: 
این ماده عبارتند  از خواص  نیز استفاده می شود. برخی  به عنوان دارو  آن 
درمان  وزن،  کنترل  بدن،  از  دفع چربی  روده،  عملکرد  در  موثر  تنظیم  از: 
کم خونی،  رفع  خون،  کلسترول  سطح  کنترل  اعصاب،  آرام بخش  یبوست، 
اشتهاآور، درمان آلرژی، رفع حساسیت، سالمتی و زیبایی با گرده، درمان 
ورم پروستات، جلوگیری از رشد باکتری های مضر، درمان بیماری های کبد، 

درمان مشکالت ناباروری، درمان بیماری های پوستی

Royal Jelly )3. ژل رویال )ژل سلطنتی
ژل رویال که به آن ژل سلطنتی یا شاه انگبین نیز گفته می شود، یکی از 
خاص ترین فرآورده های زنبور عسل است که داری خواص بی نظیری چه از 
نظر درمانی و چه از نظر تقویتی است. ژل سلطنتی به وسیله غده هیپوفارنژل 
یا فوق حلقی )گاهی غده غذایی الرو و شفیره زنبورها نیز نامیده می شود( 

زنبورهای کارگر جوان )پرستار( به منظور تغذیه به الروها و زنبور ملکه بالغ 
ترشح می شود.

ژل سلطنتی به همان صورتی که ترشح می شود، به طور مستقیم به ملکه 
جزو  رویال  ژل  دلیل  این  به  نمی شود.  ذخیره  و  شده  خورانده  الروها  یا 

فرآورده های زنبورعسل سنتی به حساب نمی آید.

ژل رویال ماده ای ژالتینی، چسبناک و لیمویی رنگ است که از غدد حلقی 
زنبوران کارگر جوان ۳ تا ۱۱ روزه که مسئول پرورش الرو ها هستند ترشح 

می شود و در شاخون هایی که در کندو وجود دارد ذخیره می گردد.

کاربرد ها:

غذا: ژل رویال را می توان به تنهایی و زیر زبانی و هم چنین مخلوط با عسل 
میل کرد، این ماده باعث تقویت قوای بدنی می شود.

دارو: خواص ژل رویال نسبت به سایر فرآورده های زنبور عسل بسیار زیاد 
است که از جمله  آنها می توان به کاهش فشار خون و سکته، افزایش فعالیت 
غده جنسی، درمان افسردگی خانم ها، تحریک انسولین و جلوگیری از بروز 
جوان سازی  پوستی،  بیماری های  درمان  مادر،  شیر  افزایش  قند،  بیماری 
فشار  بهبود  اشتها،  افزایش  رویال،  ژل  محلول  با  زخم ها  پانسمان  پوست، 
خون و درمان افسردگی در بیماران مسن، کاهش ضعف و اختالالت روانی 

و کنترل وزن اشاره کرد.

Bee Pollen
Honey

Royal Jelly

Propolis

Beeswax

Bee Venom



آرایشی: از ژل رویال هم چنین برای مصارف زیبایی در سطح گسترده ای 
تولید  در  شرکت  ها  از  بسیاری  که  است  دلیل  همین  به  می شود.  استفاده 

کرم ها و لوسین ها از ژل رویال استفاده می کنند.

Propolis 4. بره موم
یکی از فرآورده های زنبورعسل بره موم بوده که از مقادیر مختلفی موم زنبور 
و رزین ها می باشد. به طورکلی زنبور عسل بره موم را به منظور حفاظت کلنی 
برای زمستان گذرانی  زنبور  پاییز که  اوایل  و  تابستان  اواخر  در  و  آفات  از 
آماده می شود تولید می کند. زنبور ها بره موم را معموال از صمغ گیاهان و در 
ساعات گرم روز که صمغ ها نرم و روان هستند جمع آوری می کنند. زنبورها 
از بره موم برای عایق کاری بدنه  کندو و همچنین همراه با موم برای افزایش 

مقاومت حجره ها استفاده می کنند.

کاربردها:

دارو: بره موم یکی از قوی ترین ضدقارچ ها و باکتری ها در بین فرآورده های 
سیستم  تعدیل  مثل:  متعددی  مصارف  برای  نتیجه  در  است،  عسل  زنبور 
ایمنی بدن، خواص ضد انگلی، محافظت از کبد، درمان دندان درد، درمان 
و  تقویت  سوختگی ها،  و  زخم ها  درمان  دهانی،  زخم های  درمان  تبخال، 
شادابی پوست، خواص بی حسی موضعی، داروی ضد سرطان، درمان زخم ها 
و آکنه، درمان میخچه، جلوگیری از قطع عضو، درمان آبسه و ورم مفاصل، 

جلوگیری از ریزش مو استفاده می شود.

آندروژن  ضد  التهاب،  ضد  حساسیت،  ضد  عنوان  به  موم  بره  زیبایی: 
)هورمون های مردانه که در زنان باعث ایجاد عالیم می شود(، ضد میکروب 
و همچنین محرک تولید بافت های کالژنی استفاده می شود. بنابراین مصرف 

پوستی و آرایشی–بهداشتی بره موم بسیار رایج است.

نگهداری: به طورکلی بره موم نسبتا پایدار می باشد؛ اما مدت نگهداری مهم 
است. بره موم و عصاره هایش باید در ظرف های بدون منفذ و سربسته در 
تاریکی، ترجیحا در دمای کمتر از ۱۲-۱۰ درجه سانتی گراد و دور از گرمای 
زیاد و مستقیم نگهداری شوند. به همین دلیل بره موم خیلی کهنه نباید با 

بره موم تازه تر مخلوط گردد.

Beeswax ۵. موم
است  موم  می گیرد  قرار  عسل  کنار  در  معموال  که  فرآورده هایی  از  یکی 
موم دار  عسل  می گویند  عسل  خرید  هنگام  افراد  از  خیلی  به طوری که 

می خواهیم، چرا که باور دارند اگر عسل با موم باشد حتما طبیعی است!

بسیاری  در  این که  با  داشت.  متعددی  مصرف های  زنبور  موم  گذشته،  در 
ارزان تر مصنوعی جایگزین کرد،  با موم های  از موارد موم زنبور را می توان 
خواصی مانند دارویی، شکل پذیری و عطر آن مصرف مداوم آن را تضمین 
می کند. زیرا بسیاری از خواص را نمی توان با موم های مصنوعی به دست آورد. 

موم یک ماده خنثی با شکل پذیری زیاد در درجه حرارت نسبتا پایین حدود 
۳۲ درجه سانتی گراد است. در این درجه حرارت، اکثر موم های گیاهی خیلی 
سخت تر بوده و ساختمان بلوری دارند. موم زنبور نیز در آب نامحلول و در 
از برداشت عسل ممکن است  از اسیدها مقاوم می باشد. بعد  برابر بسیاری 

از برداشت عسل دوباره به داخل  اینکه پس  یا  اتفاق بیفتد.  برای موم سه 
کندو برمی گردد، یا به همراه عسل فروخته می شود و یا این که آب می شود و 

از آن در ساخت موم های جدید و یا سایر مواد استفاده می گردد.

کاربرد ها: 

تسکین  پوستی،  زگیل های  درمان  نقرس،  درمان  لب،  گوشه  چاک  دارو: 
دردهای رماتیسمی

و  پوست ها  انواع  برای  کرم ها  از  بسیاری  پایه   عنوان  به  موم  از  آرایشی: 
همچنین صابون و برخی از رژ لب ها استفاده می شود.

تزئینات  از آن در ساخت  استفاده  کاربرد های مهم موم  از  یکی  تزئینات: 
مختلف از جمله انواع شمع، مجسمه ها و حتی در برخی از سبک های نقاشی 
نگهداری  برای  موم  از  نیز  قدیم  مصریان  می شود.  استفاده  )انکاستیک( 

مردگان خود استفاده می کردند که به آن مومیایی گفته می شود.

Bee Venom ۶. زهر زنبور
شاید  اما  داریم  را  زنبور  به وسیله  شدن  گزیده  دردناک  تجربه   ما  بیشتر 
در  که  است  زنبور  ارزشمند  تولیدات  از  یکی  عسل  زنبور  زهر  که  ندانیم 
پزشکی کاربرد فراوانی دارد و به همین دلیل است که طی سال های اخیر 
توجه ویژه ای به آن شده است و دستگاه هایی نیز برای استخراج آن اختراع 

گردیده است.

زهر زنبورعسل، مایع شفاف، بی بو و آبکی است. هنگام تماس پیدا کردن 
با غشاء مخاط یا چشم ها، سبب سوزش و تحریک بسیار زیادی می گردد. 
از فرآورده های تجاری آن قهوه ای  بوده و بعضی  زهر خشک، زرد کمرنگ 
از  بعضی  اکسیداسیون  علت  به  که  است  این  بر  عقیده  و  می باشند  رنگ 
پروتئین های زهر حاصل می شود. زهر حاوی بعضی مواد فرار است که به 

سهولت طی جمع آوری از دست می روند.

کاربرد ها:

دارو: ضد سرطان، درمان ام. اس، درمان کمر درد و التهاب مهره ها، درمان 
دردهای آرتروز، درمان تومور، درمان نکروز غیر میکروبی، درمان جراحت ها 
رباط  پارگی  درمان  دست،  انگشت  دررفتگی  درمان  پوستی،  جوش های  و 
دست، درمان رباط پاشنه پا، درمان بیماری الیم، درمان برآمدگی استخوان، 

درمان پسوریازیس، درمان زگیل، ضد درد و التهاب 

کلنی  یک  توسط  که  هستند  محصوالتی  اصلی ترین  محصول  شش  این 
زنبورعسل تولید می شوند و از بین این محصوالت تنها “زهر زنبور عسل” 
است که بدون فرآوری شدن امکان هیچ گونه مصرف را ندارد و به عنوان ماده 
خام شناخته می شود و مابقی محصوالت به عنوان غذا، دارو و یا بخشی از 

ترکیبات آرایشی استفاده می گردند.

www.fao.org

https://ahoota.com/

https://roustaee.com/

https://ahoota.com/bumblebee-products/
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روتین  یک  داشتن  مستلزم  نقص  و  بی عیب  و  شفاف  پوست  داشتن 
پاکسازی،  شامل  که  است  پوست شما  نوع  با  مراقبتی متناسب 
صورت  ماسک های  از  استفاده  می باشد.  مرطوب سازی  و  الیه برداری 
به عنوان یک روتین مراقبتی می تواند تا حد زیادی به حفظ طراوت و 

شادابی پوست شما کمک کند. 

انواع ماسک صورت متناسب با نوع مشکل پوستی
حد  تا  را  شما  پوست  می تواند  صورت  ماسک های  از  مرتب  استفاده 
قابل قبولی رطوبت رسانی کند. به دلیل داشتن مواد مغذی و ویتامین، 
منافذ پوست را به طور عمیق تمیز می کند و الیه خارجی مرده را از بین 
می برد. ماسک های صورت می توانند پوست را تمیز، سفت، الیه برداری، 

نرم و روشن کنند.

ماسک برطرف کننده آکنه

سلول های  تجمع  علت  به  چربی  منافذ  شدن  مسدود  اثر  در  اساسا 
مرده پوست و رشد باکتری ها در این منافذ، آکنه ایجاد می شود. آکنه 
ندول ها  سفید،  سر  جوش های  سرسیاه،  جوش های  انواع  همه  شامل 
استفاده  که  داده اند  نشان  اخیر  مطالعات  نتایج  می شود.  کیست ها  و 
موضعی از پروتئین موجود در سفیده تخم مرغ ممکن است به از بین 
بردن باکتری های پوست کمک کند و به کاهش و رفع آکنه بیانجامد.

مواد مورد نیاز برای تهیه این ماسک: ۲ عدد سفیده تخم مرغ

و  کنید  جدا  زرده  از  را  سفیده  عدد  ماسک: ۲  از  استفاده  نحوه 
سفیده ها را در یک کاسه قرار دهید. یک پنبه را به سفیده ها آغشته 
کنید و آن را روی صورت خود بمالید. اجازه دهید ماسک به مدت ۱۰ 
تا ۱5 دقیقه بر روی صورت شما بماند. سپس آن را با پارچه مرطوب 

بشویید و پس از آن، از یک مرطوب کننده مناسب استفاده کنید.

ماسک برای لک های پوست
سن  افزایش  آکنه،  از  ناشی  التهاب  دلیل  به  اغلب  پوستی  لک های 
با  می توانید  شما  شوند.  ایجاد  است  آفتاب  ممکن  نور  زیاد  تابش  یا 
این  می شود،  التهاب  کاهش  باعث  زردچوبه که  از ماسک  استفاده 

لک های پوستی را تا حد زیادی برطرف کنید.

پودر  چایخوری  قاشق  نصف  ماسک:  این  تهیه  برای  نیاز  مورد  مواد 
زردچوبه + ۲ قاشق غذاخوری عسل

هم  با  خوب  و  ریخته  ظرفی  در  را  مواد  همه  ماسک:  از  استفاده  نحوه 
مخلوط کنید تا حالت خمیری ایجاد شود. خمیر را به آرامی روی صورت 
خود ماساژ دهید. بگذارید ۱۰ دقیقه بماند، سپس آن را با آب گرم بشویید.

ماسک کوچک کننده منافذ پوست
می توانند  که  خاصیت الیه برداری دارند  شیرین  جوش  و  دوسر  جو  بلغور 
سلول های مرده پوست را از بین ببرند و منافذ پوست را تا حدودی کوچک 

کنند.

مواد مورد نیاز برای تهیه این ماسک: ۲ قاشق چایخوری بلغور جو دوسر 
+ ۱ قاشق چایخوری جوش شیرین

نحوه استفاده از ماسک: بلغور جو دوسر و جوش شیرین را در یک کاسه 
با هم ترکیب کنید. به آرامی چند قطره آب به آن اضافه کنید تا حالت خمیر 
ایجاد شود. خمیر را به آرامی روی صورت خود ماساژ دهید و بگذارید خشک 
شود. سپس با آب گرم بشویید و بعد از آن با استفاده از یک مرطوب کننده، 

پوست خود را مرطوب کنید.

ماسک کنترل کننده چربی پوست
اساسا غدد موجود در زیر پوست با ترشح مادهای چرب به نام سبوم سعی 
در حفظ رطوبت پوست و مو دارند. تغییر در سطح هورمون های آندروژنی 
می  تواند تولید مقادیر بیش از حد سبوم را تحریک کرده و باعث چرب شدن  

ماسک های صورت خانگی 
متناسب با هر نوع مشکل پوستی

https://whcl.ir/%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa/


بیش از حد پوست شود. اغلب اوقات تولید مقادیر بیش از حد سبوم ممکن 
رشد  برای  را  مناسبی  مکان  و  شده  پوست  منافذ  شدن  بسته  باعث  است 
باکتری ها فراهم کند و بدین ترتیب باعث بروز آکنه شود. پس عدم کنترل 

چربی پوست می تواند آکنه را نیز ایجاد کند. 

مواد مورد نیاز برای تهیه این ماسک: ۱ عدد موز + ۱۰ قطره آب لیمو 
تازه + ۱ قاشق چای خوری روغن زیتون

نحوه استفاده از ماسک: موز را در یک کاسه له کنید. آب لیمو و روغن 
زیتون را به آن اضافه کنید تا یک خمیر مایع ایجاد شود. ماسک را روی 
صورت خود بمالید و بگذارید به مدت ۱5 دقیقه بماند. سپس با آب گرم 

بشویید.

ماسک آب رسان مناسب برای رفع خشکی پوست 
خارش  رفع  و  رطوبت  حفظ  در  شما  به  پوست می تواند  ماسک آب رسان 
پوست کمک کند. پوست خشک به شدت در معرض ایجاد چین و چروک 

است. 

مواد مورد نیاز برای تهیه این ماسک: نصف یک خیار متوسط + ۲ قاشق 
غذاخوری ژل آلوئه ورا

ترکیب کنید.  آلوئه ورا  با ژل  را  از ماسک: خیار رنده شده  نحوه استفاده 
ترکیب را به آرامی بر روی صورت خود ماساژ دهید. بگذارید ۳۰ دقیقه بماند 

و سپس با آب بشویید.

ماسک برطرف کننده چین و چروک 
درمان های منظم پوستی می تواند باعث کاهش خطوط و چین و چروک های 
پوستی شود و سفتی پوست را به همراه داشته باشد. در طب سنتی، از آووکادو 
و  مرطوب سازی  برای  عسل  از  کالژن و  تحریک تولید  برای  کاکائو  پودر  و 

لطافت پوست استفاده می شود.

قاشق   ۱  + آووکادو  عدد   ۲ ماسک :  این  تهیه  برای  نیاز  مورد  مواد 
غذاخوری عسل + ۲ قاشق غذاخوری پودر کاکائو

نحوه استفاده از ماسک: آووکادو را در یک کاسه له کرده و سپس پودر 
به آرامی روی صورت خود  را  ماسک  کنید.  اضافه  آن  به  را  و عسل  کاکائو 

ماساژ دهید. بگذارید ۲۰ دقیقه بماند و سپس با آب گرم بشویید.

چگونه ماسک صورت را به درستی استفاده کنیم؟
هدف هر ماسک، به نوع آن ماسک بستگی دارد. برخی ماسک ها برای خشک 
کردن سبوم )روغن( اضافی در انواع پوست ترکیبی و چرب طراحی شده اند، 
دوباره  را  پوست خشک  در  دست رفته  از  رطوبت  دیگر  برخی  حالی که  در 
احیا می کنند. برخی ماسک های صورت، ناهمواری پوست را درمان می کنند 
و برخی دیگر ممکن است حاوی الیه بردارهایی باشند که به از بین بردن 

سلول های مرده پوست کمک کنند.

به طورکلی صرف نظر از نوع ماسک، چند مرحله اصلی برای استفاده صحیح 
از آن وجود دارد:

ابتدا پوست خود را با پاک کننده معمول خود تمیز کنید.

ماسک را به صورت یک الیه نازک و یکنواخت در همه صورت خود بمالید. 
مراقب باشید به چشم و لب زده نشوند. )هم چنین می توانید الیه را تا ناحیه 

گردن و دکلته خود گسترش دهید.(

برخی از ماسک ها نیاز دارند که شما آن را برای چند ثانیه بر روی پوست 
خود ماساژ دهید. این موارد بیشتر به محصوالت الیه بردار اعمال می شود که 

در دستورالعمل آن ماسک ذکر می شود.

به طورکلی،  کنید.  صبر  دقیقه   ۲۰ تا   5 ماسک،  دستورالعمل  به  بسته 
ماسک های خشک کننده برای پوست چرب برای مدت زمان کمتری بر روی 
باقی می مانند، درحالی که ماسک های آبرسانی و ضد چروک مدت  پوست 
طوالنی تری، بعضی اوقات یک شبانه روز، الزم است روی پوست باقی بمانند.

برای پاک کردن ماسک، صورت خود را با آب گرم بشویید.

از تونر، سرم، مرطوب کننده و ضد آفتاب مناسب پوست خود استفاده کنید.

شما  پوست  نوع  به  کنید  استفاده  خود  صورت  ماسک  از  بار  چند  این که 
استفاده  هفته  در  بار  چند  است  ممکن  چروک  ضد  ماسک  دارد.  بستگی 
شود، درحالی که ماسک برای پوست چرب دو تا سه بار استفاده می گردد. 
ماسک های آب رسان ممکن است چند بار در هفته نیز استفاده شوند. اگر 
از ماسک صورت  تنها هفته ای یک بار  پوست حساسی دارید، ممکن است 

استفاده کنید.

چه  صورت  ماسک  از  استفاده  برای  زمان  بهترین 
زمانی است؟

اگر این سوال برای شما ایجاد شده باشد که استفاده از ماسک صورت قبل 
از دوش گرفتن بهتر است یا بعد از آن، احتماال اطالعات متناقضی را در 
وبسایت ها برای آن مشاهده کرده اید. پاسخ این سوال به نوع ماسک شما 
پیش  از  زمان بندی  لزوما  و  دارد  بستگی  شما  پوست  نوع  به  همچنین  و 

تعریف شده ای برای آن مشخص نیست. اما به طورکلی:

از دوش گرفتن ماسک خود  اگر پوست خشکی دارید: بهتر است قبل 
به پوست شما  به خوبی  تا رطوبت ماسک  این کار کمک می کند  بزنید.  را 
برسد. حتما مطمئن شوید که بالفاصله پس از بیرون آمدن از حمام، با یک 

مرطوب کننده غنی از نرم کننده، پوست خود را مرطوب خواهید کرد.

برای  عمیق  کننده  تمیز  ماسک های  مورد  در  دارید:  پوست چربی  اگر 
پوست چرب و مختلط توصیه می شود که ابتدا دوش بگیرید و سپس ماسک 
خود را بگذارید. این روش اجازه می دهد تا منافذ پوست شما به وسیله آب 

گرم و بخار به طور کامل باز شوند و پوست شما را به خوبی تمیز کند.

به طور  را  ماسک  که  می شود  توصیه  خانگی،  ماسک های  از  استفاده  برای 
مرتب برای حداقل چند ماه استفاده کنید. چرا که اثر بخشی ماسک های 
حوصله  و  صبر  داشتن  با  تنها  و  می  شود  مشخص  مدت  دراز  در  خانگی 

می توانید به نتیجه دلخواه خود برسید.
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منتقدان و سیاستمداران احزاب مختلف کانادا خواستار رسیدگی وزیر 
همچنین  و  مهاجران  عقب افتاده  درخواست های  به  جدید  مهاجرت 
کانادا  دولت  مخالف  احزاب  اعضای  شدند.  افغانستان  پناهندگان 
مورد  در  فریزر،  شون  مهاجرت،  وزیر  به  را  خود  سرگشاده  نامه های 

چگونگی بهبود سیستم مهاجرت به اشتراک گذاشتند.

حزب  از  کوان  جنی  و  محافظه کار  حزب  از  هاالن  سینگ  جاسراج 
آنها  وظیفه  هستند.  مهاجرت  اداره  سایه  وزیران  دموکراتیک،  نو 
مهاجرت  دائمی  کمیته  در  مشارکت  و  دولت  پاسخگویی  از  اطمینان 
سیاسی  مختلف  احزاب  اعضای  از  کمیته  این  است.  شهروندی  و 
و  مهاجرت  اداره  کار  بر  و  شده است  تشکیل  کانادا  پارلمان  در 
و  انجام  تحقیقاتی  همچنین  می کند.  نظارت  کانادا  شهروندی 
می دهد. ارائه  جدید  سیاست های  ایجاد  برای  را   پیشنهادهایی 
فریزر یکی از اعضای حزب لیبرال است که در حال حاضر جزو احزاب 

اقلیت به شمار می رود.

جزئیات نامه خانم کوان
کوان در نامه چهار صفحه ای خود به وزیر مهاجرت، به چند نکته اشاره 
کرده است. او نامه خود را با طرح مواردی شروع می کند که به دلیل 
همه گیری کرونا به تعویق افتاده اند. اگرچه وزیر مهاجرت پیشین قول 
داده بود سیستم مهاجرت را مدرن کند، اما کوان می گوید که انجام 
این کار ممکن است پنج سال طول بکشد. خانم کوان تاکید می کند 
که تاخیر در پردازش درخواست ها، میزان مهاجران اقتصادی را کاهش 
می دهد. و بر صنایع کانادایی که نیاز به جذب نیروی کار دارند، تاثیر 
منفی می گذارد. همچنین خانواده ها را از یکدیگر دور نگه  می دارد. به 
در  داده اند،  درخواست  پیش  مدت ها  کسانی که  پرونده  می رسد  نظر 
داده اند،  درخواست  اخیرا  کسانی که  و  کرده  است،  گیر  پردازش  برزخ 
همچنان باید منتظر پردازش درخواست های خود بمانند. کوان اضافه 
می کند، رفع عقب افتادگی ها از ۲۰۲۰ ممکن است تا سه سال طول 

بکشد.

خواسته های کوان از فریزر وزیر مهاجرت
مورد  در  دقیقی  اطالعات  او  دفتر  تا  می خواهد  فریزر  از  کوان  خانم 
برای  پیش بینی شده  زمان بندی  و  عقب افتادگی ها  فعلی  وضعیت 
بازگشت اداره مهاجرت به شرایط عادی ارائه دهد. او همچنین خواستار 
مهاجرت  متقاضیان  به طوری که  است  مهاجرت  اداره  بیشتر  شفافیت 
به راحتی بتوانند وضعیت درخواست خود را پیگیری کنند و به فریزر 
تاثیر همه گیری کرونا  نتایج تحقیق در مورد  به  پیشنهاد می کند که 

بر مهاجرت توجه کند. به ویژه از او می خواهد که یک سمت بازرسی برای 
نظارت بر سیاست ها و رویه های اداره مهاجرت ایجاد کند.

در مورد دارندگان تاییدیه اقامت دائم )COPR( که مدارک آنها به دلیل 
تکرار  را  پیشین خود  موضع  کوان  منقضی شده است،  محدودیت های سفر 
کرده و می خواهد که اقامت دائم آنها به طور خودکار تمدید شود. او می گوید 
انجام این کار، به اداره مهاجرت کمک می کند تا عقب ماندگی ها را تا حدی 
بیشتری  برنامه های  فریزر می خواهد که  از  رفع کند. خانم کوان همچنین 
مهاجران  وضعیت  کردن  قانونی  و  دائم  به  موقت  اقامت های  تبدیل  برای 

غیرقانونی ارائه دهد که پیشاپیش در کانادا کار می کنند.

آخرین بخش از نامه او به چگونگی حمایت بهتر کانادا از جامعه بین المللی و 
پناهندگان؛ پناهندگان افغانستان، وضعیت هنگ کنگ و متقاضیان مهاجرت 
از کانادا می خواهد که روند عادی  به دالیل بشردوستانه اشاره دارد. کوان 
رسیدگی به درخواست های پناهندگان را از سر بگیرد و به “توافق نامه کشور 

سوم امن” با ایاالت متحده پایان دهد.

نامه هاالن حاوی چه نکاتی است؟
نامه هاالن بیشتر بر پناهندگان افغان تمرکز دارد. زمانی که مارکو مندیچینو 
افغان  پناه جوی  بودند که 4۰،۰۰۰  داده  قول  لیبرال ها  بود،  مهاجرت  وزیر 
را در کانادا بپذیرند. در این راستا اداره مهاجرت دو مسیر مهاجرتی جدید 
افغانی فراهم کرد. از جمله برای کسانی که به نیروهای  را برای شهروندان 
کانادایی در افغانستان کمک کرده  بودند و گروه های آسیب پذیر خاص که از 

افغانستان فرار کرده اند.

هاالن می گوید شهروندان افغانی که با آنها صحبت کرده است، گفته اند که 
تماس های خیلی کمی از اداره مهاجرت داشته اند. در نامه هاالن آمده است:

افغان ها احساس می کنند که صدایشان از طرف اداره مهاجرت کانادا شنیده 
نمی شود. هیچ گونه به روز رسانی پرونده، هیچ افسری برای صحبت و هیچ 
افغان های آسیب دیده،  از  برای محافظت  از سوی دولت  و عجله ای  فوریت 

وجود ندارد.

به  که  می کشد  پیش  را  مهاجرت  اداره  داده های  درز  موضوع  همچنین  او 
حریم خصوصی دویست افغانی آسیب رساند. که به دنبال پناهندگی بودند 
و به وضعیت پرخطر فزاینده ای دامن زد که شهروندان افغان با آن مواجه 
پایان می رساند که  به  فریزر  از  این خواسته  با  را  نامه خود  هستند. هاالن 
برای  واقع بینانه  زمانی  جدول  و  برنامه  یک  و  بگذارد  کنار  را  حزب گرایی 

پناهندگان افغان فراهم کند.

سیاستمداران کانادا خواستار رسیدگی 
وزیر مهاجرت جدید به درخواست های 

عقب افتاده مهاجران شدند
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و  نظر  تبادل  به  را  این فصل، مشتری شما  در شروع 
اتفاق  به  شما  پروژه های  تا  می کند  دعوت  گفت وگو 
جای  به  کردن  متقاعد  برای  شوند.  پذیرفته  آرا 
به طور  تکیه کنید.  به جذابیت تان  بیشتر  قدرت خود، 
از  شما  حد.  از  بیش  نه  اما  باشید  جاه طلب  خالصه، 
حمایت  موفقیت،  برای  خود  تزلزل ناپذیر  اراده  طریق 
بر  مطلوب  تأثیر  گذاشتن  برای  می آورید،  به دست 
تکیه  ارتباطات  به  اداری تان  مراتب  سلسله  و  مافوق 
خواهید  تاثیرگذار  بسیار  فصل،  این  نیمه  در  کنید. 
است  شدن  آشکار  حال  در  شما  خالقانه  انرژی  بود. 
ونوس  هستید.  حمایت  خواستار  پروژه هایتان  برای  و 
برای هدایت ابتکاراتتان به شما جذابیت وسوسه انگیز و 

قدرت شهودی قوی ای می بخشد.

اردیبهشت )2۰ آوریل- 2۰ می(
که  باشید  داشته  عاشقانه  رابطه  یک  می خواهید  شما 
از پروژه های  اما برخی  برآورده کند،  را  انتظارات شما 
جاه طلبانه ممکن است شما را مجبور کند تا با ریسک 
نارضایتی دیگران، راه خود را ادامه دهید. برای رسیدن 
به آرزوهای خود روی مریخ حساب کنید. گفت وگوها 
از سر گرفته می شوند.  این فصل  نیمه  از  مناظره ها  و 
استفاده کنید.  ایده های خود  از  برای دفاع  امر  این  از 
دهد.  جواب  تجارت  و  عشق  در  باید  شما  جذابیت 
مشتری، پشتیبانی بی وقفه از پروژه های شما را تضمین 
می کند. بر کاریزمای خود تکیه کنید تا اطرافیانتان را 
متقاعد کنید که به شما ایمان داشته باشند و از شما 
پیروی کنند. شما می خواهید آن چه را که آرزو دارید 
به دست آورید و از برنامه های خود دفاع کنید. اگر از 
استفاده  دیگران  دادن  قرار  فشار  تحت  برای  انرژیتان 

نکنید، به شما کمک خواهد نمود.

خرداد )21 می- 2۰ جون(
شم  با  زیرکی  با  کنید.  تمرکز  ضروری  موارد  روی 
خود ارتباط بگیرید و فرصت را برای درک بهتر خود 
برای  باالیی  دست  هدف  عشق  در  ندهید.  دست  از 
عمل  شما  مغناطیس  زیرا  داشته باشید،  نظر  در  خود 
را جادو کنید.  از یک مورد  بیش  و می توانید  می کند 
اما زیاده روی نکنید! قدرت متقاعدسازی شما چشمگیر 
فرصت ها  از  استفاده  برای  دیگری  ویژگی  که  است، 
می باشد. مذاکرات مالی از سر گرفته می شوند و شما 
و در  اجرا می کنید  را  استراتژی های خود  با موفقیت، 
عین حال جذابیت وسوسه انگیز خود را به کار می برید. 
تحمیل  با  اما  هستند،  قانع کننده  شما  استدالل های 

فال فصل زمستان ۲۰۲۲

را  هوا  و  حال  مستبدانه،  شیوه ای  به  آرمان هایتان 
شما  به  تا  کنید  حساب  ونوس  روی  نکنید.  خراب 
کمک کند پیام های انعطاف ناپذیر خود را کمی آرام تر 

منتقل نمایید.

تیر )21 جون- 22 جوالی(
عاشقانه تان  زندگی  به  جدیدی  معنای  شما  رابطه 
خواهد داد، اما دیدگاه و جهان بینی خود را از جهان به 
همه تحمیل نکنید. مشتری از شما دعوت می کند که 
افق های خود را گسترش دهید، و از ابتدای این فصل 
به مبادالت خالقانه تری باز خواهید گشت. یک قدم به 

سمت یکدیگر بردارید!

از میانه این فصل به بعد، تسلیم ناپذیر هستید و هیچ 
باز  محدودیت ها  زدن  کنار  از  را  شما  نمی تواند  چیز 
دارد. اکنون زمان آن است که تأثیری فراموش نشدنی 
بگذارید و امتیاز کسب کنید، بنابراین در هیچ کاری 
عجله نکنید! هم تهاجمی و هم جذاب، شما در حال 
مذاکره  حال  در  نیز  و  عشقی  لحاظ  از  شدن  متحد 
خود  قوت  نقاط  از  هستید!  تجارت  در  خود  نفع  به 
برای نوآوری استفاده کنید و برای آن چه می خواهید 
حال  در  افق ها  کنید،  زمینه سازی  آورید،  به دست 

گسترش هستند و موفقیت در دیدرس است.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
اما  می برد  باال  را  شما  تجاری  هوش  مشتری  سیاره 
اجازه نمی دهد احساسات منفی بر شما غلبه کنند. بر 
همکاری )با خانواده و همین طور در محل کار( تمرکز 
کنید نه بر روی برخی افراط های منتسب به خود که 
به نفع شما عمل نمی کنند. اکنون زمان آن است که 
و در عین حال  برای جامعه  کار،  برای  را  نیروی خود 
بگیرید.  به کار  خود  شخصی  منافع  به  رسیدگی 
می شوند.  سیال تر  انرژی ها  و  محو  روزانه  مشکالت 
و  کارآمدی،  گرفتن،  الهام  با  را  فصل  این  میانه  شما 
مفید بودن به پایان می رسانید. از ایده های خود دفاع 
مسیری  می گذارید.  تاثیر  دیگران  روی  بر  و  می کنید 
گشوده می شود و شما از بازگشت سرمایه، پاداش، و 
ارث بهره مند می شوید. می توانید روی شم خود برای 
انتقادی  روحیه  تعدیل  برای  ونوس  روی  و  هدایتتان 

خود حساب کنید.

شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(
سیاره مشتری شما را به تعهد دعوت می کند تا گامی 
کنید  حساب  مریخ  روی  بردارید.  دیگری  سوی  به 

جذابیت  نمایید.  تقویت  را  خود  خواسته های  تا 
برایتان  را  زیادی  موفقیت های  شما  وسوسه انگیز 
و  نگیرید  اشتباه  را  امواج  اما  می آورد.  ارمغان  به 
تکیه  گفت وگو  به  سوءتفاهم  هرگونه  رفع  برای 
عهده  به  باید  که  دارید  کنید. شما مسئولیت هایی 
موقعیت های  از  بردن  لذت  برای  فرصتی  و  بگیرید 
هیجان انگیزی دارید که سرنوشت شما را در مسیر 
و  هستند  روان تر  بحث ها  می دهد.  قرار  جدیدی 
حالت  بهترین  در  شما  و خالقیت  عاشقانه  زندگی 
قرار دارد. با معاشرت با دیگران )از لحاظ عاطفی و 
حرفه ای( افق دید خود را گسترش خواهید داد. اما 
چیزی را به کسی تحمیل نکنید تا شما را بیش از 
حد ماجراجو یا خودرای نبینند. شما آرزوی ایجاد 

پیوندی برتر را دارید.

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(
خانواده  با  را  خود  زندگی  شرایط  می توانید  شما 
عقب  شما  کسب و کار  اگر  بخشید.  بهبود  خود 
اطرافیان خود  به  و کمی  باشید  افتاده است، صبور 
ایده های  سوتفاهم،  ایجاد  خطر  با  دهید.  فرصت 
خود را به آنها تحمیل نکنید. شما از منافع خانواده 
نفع شما پیش  به  خود دفاع می کنید و همه چیز 
خواهد رفت. مبادالت روان تر از سر گرفته می شوند 
جدید،  ایجاد شکل های  حین  در  می توانید  شما  و 

بحث هایی را برانگیزید.

مشتاق  شما  و  هستند  شدن  باز  حال  در  درها 
حاالت  مراقب  اما  می باشید،  آنها  از  استفاده 
علیه  می تواند  زیرا  باشید  خود  جنگ جویانه  شاید 
شده است،  متولد  دوباره  اشتیاق  کند.  عمل  شما 
برخوردهایی برای مجردها در راه است، شما مورد 

توجه قرار می گیرید.

آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(
تقویت  را  اغواگری شما  و قدرت  پتانسیل  مشتری 
خط  از  تا  کنید  استفاده  فرصت  این  از  می کند. 
خارج شوید و یا شعله را دوباره روشن نمایید. روی 
را  خود  انتظارات  تا  کنید  حساب  بهتر  ارتباطات 
بدون حساسیت های توهین آمیز به اشتراک بگذارید 

و خالق تر باشید.

عزیزانتان  کردن  متقاعد  برای  کمبودی  هیچ  شما 
شما  ندارید.  شما  از  پیروی  و  کردن  باور  برای 
همیشه مسئولیت های خانوادگی را بر عهده دارید. 

انقالب زمستانی، آغاز رسمی زمستان در نیمکره شمالی محسوب می شود. از نظر ستاره شناسی، انقالب زمستانی لحظه ای را نشان می دهد که خورشید، فرمانروای زودیاک، 
از صورت فلکی آتشی و ماجراجوی قوس به صورت فلکی خاکی و با ثبات زمینی ُجدی حرکت می کند. 

این انقالب زمستانی گویی مردم را تشویق می کند تا چیزهای قدیمی ها را بیرون بریزند و برای چیزهای جدید فضا باز کنند. زمانی برای نور و خنده، و همچنین تفکر عمیق 
است و کمک می کند به گذشته فکر کنید و آن چه را که الزم است رها نمایید، تا بتوانید سال ۲۰۲۲ را در مسیر درستی شروع کنید!

این انقالب زمستانی در ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ راس ساعت 4 بعدازظهر آغاز گردید.



بده بستان ها را مدیریت می کنید و تمام چیزهای الزم 
را برای به دست آوردن آنچه که می خواهید، در دست 
نباشید.  مستبد  حد  از  بیش  خود  اطرافیان  با  دارید. 
درخشندگی شما این امکان را می دهد که روابط کمتر 
بیشتری  شخصی  خالقیت  یا  کنید  برقرار  متعارفی 
صحبت های  به  بحث ها  بهبود  برای  دهید.  بروز  را 

اطرافیانتان گوش دهید.

آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
کمک  شما  خانواده  شکوفایی  به  مشتری  سیاره 
می کند. مبادالت شما با اطرافیانتان در حال افزایش 
است. مواظب ارتباطات خود باشید تا سخنانتان علیه 
را در  برای تحقق یک رویا  امکانات الزم  نباشد.  شما 
دست دارید، تا آزادانه زندگی خود را هدایت نمایید.

و  می بخشید  بهبود  را  خود  خانواده  روزمره  زندگی 
تبادالت روان تر از سر گرفته می شوند. ابتکارات و عزم 
شما نتیجه می دهد و درها باز می شوند. در میانه فصل، 
را  اهداف خود  به  رسیدن  برای  الزم  مولفه های  همه 
دارید. بحث های پرشوری به وجود می آیند، درحالی که 
سیاره زهره نامالیمات را از بین می برد، اما مریخ شما 
به  این  کنید.  بلند  را  صدایتان  تا  می کند  مجبور  را 
شما بستگی دارد که تعادل را پیدا نمایید. فرصت های 
جدیدی برای شکوفا شدن دارید اما سعی نکنید همه 

چیز را در کنترل خود درآورید.

دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه( 
از  جدیدی  چرخه  سال،  کننده  ناامید  پایان  از  پس 

گسترش را شروع می کنید. آزادی در راه است، شما 
این  از  بود.  خواهید  اغواکننده  و  درخشید،  خواهید 

ویژگی برای برانگیختن دشمنی استفاده نکنید!

از انرژی پیروزمندانه خود برای برقراری ارتباط موفق 
استفاده می کنید، بر اصالت خود تاکید می کنید و از 
هر فرصتی برای بیان تفاوت خود استفاده می نمایید. 
انتخاب شدن  و  توجه  جلب  برای  روشی صحیح  این 
آنچه  به  و  نمی شوید  تسلیم  شما  است.  خودتان 
انرژی خوبی در تجارت، عشق،  می خواهید می رسید. 
و خانواده جریان دارد و شما با موفقیت ارتباط برقرار 
می کنید. در مورد موارد ضروری سازش نمی کنید، اما 

از این به بعد ابراز می کنید که چه کسی هستید.

بهمن )2۰ ژانویه - 1۸ فوریه( 
از  آن دسته  تا  از شما دعوت می کند  سیاره مشتری 
پتانسیل های تان را که به طور کافی از آنها بهره برداری 
نکرده اید، کشف کنید. برای جلوگیری از ناسازگاری و 
اختالف، از احساسات خود یک قدم به عقب بردارید. 
این  شما  به  شده اند  هدایت  خوبی  به  که  احساساتی 
ظریف ترین  و  عمیق ترین  با  که  می دهند  را  امکان 

چیزهای درونی تان ارتباط برقرار کنید.

زیاد  پس  می دهد!  نتیجه  شما  پرده  پشت  اقدامات 
بروید.  جلو  مخفیانه  و  نکنید  مصرف  را  خود  انرژی 
انرژی زیرزمینی به شما امکان می دهد آزادانه تر عمل 
کنید، و تمایالت و پتانسیل های خود را آشکارا بیان 

نمایید. دیگر وقتش رسیده است!

را در چشم دنیا مصمم نشان می دهید  شما خودتان 
می شود.  پیروز  نهایت  در  اغواگری تان  قدرت  و 
به  بیشتری  پول  می شوند،  باز  جدید  چشم اندازهای 
دست می آورید، دوباره با خالقیت خود ارتباط برقرار 

می کنید و ظرفیت های خود را گسترش می دهید.

اسفند )1۹ فوریه - 2۰ مارس(
سیاره مشتری شما را تشویق می کند که شروع کنید، 
شما  به  و  می کند  تقویت  را  شما  پروژه های  مریخ  و 
می دهد.  آنها  کردن  مطرح  برای  بی نظیری  قدرت 
ایده آل زندگی یا پروژه ای که شما را خشنود می کند در 
انتظارتان است. اما روش های خود را با خطر رنجاندن 

بعضی آدم های اطراف تان به آنها تحمیل نکنید.

منابع خود  از  نمی کند.  را کم  هیچ چیز سرعت شما 
برای عبور از آستانه استفاده کنید و چرخه ای جدید 
ارائه پروژه های خود که  باز نمایید. برای  از توسعه را 
می تواند شما را غافلگیر کرده و افق های تان را گسترش 
دهد، در مورد آنچه که باید حفظ یا حذف شود، مراقبه 
رهایی بخش  آستانه ای  از  عبور  حال  در  شما  کنید. 
با  را  همه چیز  که  نمی شود  دلیل  این  اما  هستید، 
مشقت،  و  نامالیمات  عالمه  یک  برانگیختن  ریسک 
بدیهی فرض کنید. شما کسانی را که دوستشان دارید 
دید  افق  و  داد  خواهید  مشارکت  خود  پروژه های  در 

شما گسترده تر خواهد شد.



با پرداخت ساالنه 200 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!

آگهی خود را به ما 
بسپارید

5۱4-996-۱6۲۰
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