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هالوین،  جشن  به هنگام  ساله  هر  رمی  آکادمی 
عزیز  خانواده های  و  هنرجویان  برای  را  مراسمی 
پایانی  هفته  در  نیز  امسال  می کند.  برگزار  آنها 
جذاب  کاستوم های  با  عزیز  هنرجویان  هالوین، 
حضور  خود  موسیقی  کالس های  در  دیدنی  و 
یافتند. عکس های زیر مربوط به روزهای آغازین 

این مراسم می باشد.

جشن هالووین در آکادمی موسیقی رمی
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عکاسی سیاه و سفید
سامه گل زاده

عکاسی  از  ارزشمند  و  پرچالش  حوزه  یک  سفید  و  سیاه  عکاسی 
نشان  تمایلی  عکاسی  به  زیاد  کسانی که  حتی  است.  هنرمندانه 
و  داده اند  نظر  بسیاری  و سفید  مورد عکس های سیاه  در  نمی دهند 
به  سفید  و  سیاه  عکاسی  داشته اند.  معطوف  آنها  به  بسیاری  توجه 
عکاس این امکان را می دهد تا یک سوژه آشنا را با کاراکتری کامال 

تازه نمایش دهد.

تبدیل یک عکس رنگی به سیاه و سفید کار دشواری نیست، اما اگر 
باید  باشد،  تاثیرگذار  واقع  به  می کنید  ثبت  که  عکسی  می خواهید 
از  استفاده  با  چطور  و  کنید  عکاسی  چطور  و  چیزی  چه  از  بدانید 

ابزارهای ویرایش عکس، از آن بیشترین نتیجه را به دست آورید.

در روزهای ابتدایی عکاسی، عکاس ها چاره نداشتند مگر ثبت سیاه و 
سفید تصاویر. سپس در سال ۱۹۳۶ با اختراع kodachrome توسط 
اما این موضوع  شرکت کداک، به دنیای عکاسی رنگ بخشیده شد. 
نه تنها منجر به مرگ عکاسی سیاه و سفید نشد، بلکه آن را شکوفاتر 
کرد. عکاسی سیاه و سفید مدرن هنری ست که بسیاری از عکاس ها 

آن را خالص ترین شکل عکاسی می دانند.

چطور سیاه و سفید ببینیم؟
بتوانیم عکس سیاه و سفید خوبی ثبت کنیم الزم است  آنکه  برای 
که ابتدا یاد بگیریم که دنیا را تک رنگ ببینیم. مهم است بدانیم که 
بسیاری  نیستند.  مناسب  سفید  و  سیاه  عکاسی  برای  سوژه ها  همه 
که استیو  پرتره ای  به  مثال  پیدا می کنند.  مفهوم  رنگ  با  از عکس ها 

قدرت  از  بخشی  رنگ ها  کنید.  فکر  کرد  افغان ثبت  از دختر  مک کوری 
جذب آن عکس به شمار می رفتند.

برای آنکه بتوانید عکس سیاه و سفید بگیرید باید بتوانید از ورای رنگ ها 
تصاویر را ببینید و سعی کنید تا شکل ها، بافت و رنگ ها را در حالت سیاه 

و سفید برای خود بازسازی کنید.

اما  دارد،  بستگی  زیادی  فاکتورهای  به  سفید  و  سیاه  عکس  موفقیت 
مهم ترین چیز این است که به دنبال سوژه اصلی باشید. سوژه ای که با 
پس زمینه اختالف سایه زیادی داشته باشد. سپس به بافت و تنالیته توجه 

کنید که این عوامل به تصویر شما عمق می بخشند.

نکته مهمی که دارندگان دوربین های DSLR الزم است رعایت کنند، 
عکس های  برای  تنها  نکته  این  است.   RAW یا  خام  فرمت  با  عکاسی 
سیاه و سفید صدق نمی کند بلکه  باید همیشه رعایت شود. مزیت آن 
برای عکاسی سیاه و سفید این است که با تنظیم دوربین برای عکاسی 
 LCD مونوکروم، می توانید پس از عکاسی آن را بر روی صفحه نمایش
فایل  در  رتک  به  مربوط  اطالعات  همه  عین حال  در  و  ببینید  دوربین 

RAW ذخیره می شود.

بافت
به  یا چوب ورآمده  یا یک آهن زنگ زده و  دیوار یک ساختمان قدیمی 
دلیل رطوبت را در ن ظر بگیرید. به طور کلی هر چیز پیری بافت غنی دارد 

که برای عکاسی سیاه و سفید بسیار مناسب است.

تاثیر شرایط نوری قرار می گیرد. نور کم مربوط به ساعات  بافت، تحت 
بافت  برجسته ترشدن  به  منجر  آفتاب،  غروب  و  طلوع  هنگام  طالیی 

https://1001boom.com/author/saameh/
https://en.wikipedia.org/wiki/Kodachrome
http://1001boom.com/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg
http://1001boom.com/wp-content/uploads/2015/09/12.jpg
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می شود. نور لطیف یک روز ابری نیز می تواند برای بهتر نشان دادن بافت 
خوب باشد اما به کمی ویرایش و زیادکردن کنتراست نیاز خواهد داشت.

بدترین نور برای نشان دادن بافت، نور شدید نیم روزی است. یکنواختی 
این نور بافت را از نظر پنهان می کند.

کنتراست تنالیته
از  سایه هایی  واقع  در  می شوند  تبدیل  سفید  و  سیاه  به  رنگ ها  وقتی 
رنگ خاکستری می شوند. رنگ های روشن به هایالیت و رنگ های تیره، 
 سایه تیره می شوند. تفاوت بین این سایه ها را کنتراست تنالیته می نامند.

بسیار  عکس هایشان  بهترکردن  برای  تنالیته  کنتراست  این  از  عکاسان 
بهره می برند.

شکل و فرم
شکل و فرم دو تا از عناصر مهم المان های بصری هستند. هر سوژه ای هر 
دو المان شکل و فرم را داراست. شکل نحوه دیده شدن سوژه در دو بعد 

است. مثال یک عکس ضدنور، نمونه ای از تعریف شکل در عکس است.

فرم نحوه نمایش سوژه در سه بعد است. عکس ها دارای دو بعد هستند و 
عکاس ها نیز مانند نقاش ها با چالش نمایش بُعدهای سوژه هایشان در یک 

تصویر دوبعدی مواجه هستند.

به سمت سایه ها و خطوط تصویر  را  بیننده  عکس سیاه و سفید توجه 
تصویر  سه بعدی  نمایش  در  می تواند  نور  از  استفاده  می کند.  معطوف 
و  متفاوت  سایه های  کنار  از  یا  و  رو  به  رو  از  نور  شود.  واقع  موثر  شما 

اثرات مختلفی در تصویر ایجاد می کند.

نور
عکاسی همان طور که واژه فوتوگرافی نشان می دهد، نقاشی با نور است. 

کیفیت نور تعیین کننده کیفیت عکس است.

عکاسی سیاه و سفید به عکاس این آزادی را می دهد که در هر شرایط 
پیشتر  که  همان طور  که  هرچند  کند.  عکاسی  داشت  تمایل  که  نوری 
پایین  نقاط  در  خورشید  که  است  زمانی  نور  بهترین  شد  اشاره  هم 
سفید  و  سیاه  عکاسی  با  وجود  این  با  اما  باشد.  داشته  قرار  آسمان 

سخت ترین  که  ابری  روزهای  در  یا  و  روز  نور  در  می توان  همچنان 
کرد. ثبت  خوبی  عکس های  نیز  هستند،  رنگی  عکاسی   شرایط 

نوع  به  توجه  با  نور  مناسب بودن  از  که  است  این  خوب  عکاسی  راز 
عکاسی که می کنید اطمینان پیدا کنید. نور نیم روزی برای عکاسی از 
بناها و معماری خوب است و برای عکاسی پرتره اصال گزینه مناسبی 
به شمار نمی رود. به همین ترتیب هوای ابری برای عکاسی پرتره خوب 

است و برای عکاسی از منظره ایده آل محسوب نمی شود.

ترکیب بندی مناسب
در عکس های سیاه و سفید، ترکیب بندی نقش بسیار مهمی در انتقال 
قاب  درون  خطوط  به  حواستان  می کند.  ایفا  بیننده  به  عکس  پیام 

تصویر که در هدایت چشم نقش مهمی ایفا می کنند، باشد.

سوژه های مناسب برای عکاسی سیاه و سفید
سفر و عکاسی خیابانی

در  که  است  احساساتی  و  خاطره ها  سفر ثبت  در  از عکاسی  هدف 
عکس های  داشته اید.  دیدنی   محل های  از  بازدید  و  سفر  هنگام 
و  می کند  مناسب  سفر  برای  را  آنها  که  دارند  سفید مزیتی  و  سیاه 
آن در قید زمان نبودن آنهاست. مثال عکس زیر چند سال پیش در 

http://1001boom.com/163/%DB%B8-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1/
http://1001boom.com/wp-content/uploads/2015/09/1.CircularMovement.jpg
http://1001boom.com/4292/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://1001boom.com/287/%DB%B1%DB%B0-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9/


آرژانتین ثبت شده اما می توانست عکسی باشد که ۱۰۰ سال قبل گرفته 
شده باشد.

منظره

عکاسی سیاه و سفید از منظره یک راه خوب برای نشان دادن شکل و فرم 
سوژه های موجود در تصویر است.

پرتره

سوژه  لباس های  بافت  و  صورت  و  چشم ها  به  توجه  تمام  رنگ،  بدون 
معطوف خواهد شد. عکس هایی که ته رنگ قرمزقهوه ای )Sepia( دارند 

در استودیوهای تجاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

افراد مسن و چروک ها و خط های کنار چشم و لب هایشان نیز سوژه بسیار 
خوبی برای عکاسی پرتره سیاه و سفید است.

معماری

شهر های ما پر شده از ساختمان ها و بناهایی که با معماری مدرن از چوب 
و آهن ساخته شده اند. به شکل هایی که این ساختمان ها در برابر آسمان 

تشکیل می دهند توجه کنید.

اجسام بی جان

روی  تاکید  بیشتر  و  ندارند  تحرک  و  جان  که  موجوداتی  ثبت  برای 
است. مناسب  بسیار  آنهاست،  نور  کیفیت  و  سوژه ها  فرم  و   شکل 

و  سیاه  عکاسی  برای  دوربین  تنظیمات  بهترین 
سفید

1. ُفرمت فایل

همان طور که پیشتر هم اشاره شد، بهترین کیفیت عکس را فقط هنگامی 
به دست می آورید که با فرمت RAW عکاسی کنید. عکس خام نه تنها 
جزییات بیشتری را در مقایسه با عکس RAW در خود نگه می دارد، بلکه 

برای ویرایش عکس مونوکروم هم قابلیت های بیشتری خواهد داشت.

http://1001boom.com/wp-content/uploads/2015/09/11.jpg


https1001//:boom.com/

2. حالت سیاه و سفید

اگر دوربین شما مانند دوربین های DSLR امکان عکاسی مونوکروم یا 
 LCD نمایش  پیش  بگیرید.  بهره  آن  از  حتما  دارد،  را  سفید  و  سیاه 
همچنین  و  سوژه ها  مناسب  محل  انتخاب  و  ترکیب بندی  در  می تواند 

تنظیم نور مفید واقع شود.

توجه کنید که اگر با فرمت JPEG عکاسی می کنید، بهتر است تا دوربین 
را در حالت عکاسی سیاه و سفید قرار ندهید. زیرا کیفیت عکس شما 

کاهش یافته و قابلیت های کمتری برای ویرایش آن خواهید داشت.

3. تنظیمات ایزو

نیز  سفید  و  سیاه  عکاسی  در  باال  ایزوی  از  حاصل  نویز  تاثیر  متاسفانه 
همچنان مشهود است. بهتر است که تا حد امکان ایزو را کم و در حدود 

۱۰۰ یا ۲۰۰ نگه دارید.

4. وایت باالنس

تاثیرات  سفید  و  سیاه  عکس های  روی  می توانند  رنگی  سایه های 
رنگ خاکستری  تنالیته  تغییر  به  منجر  زیرا  باشند  داشته  ناخوشایندی 
رنگ  درست بودن تعادل  از  که  است  مهم  بسیار  همین  برای  می شوند. 
سفید اطمینان پیدا کنید. البته با عکاسی خام می توانید وایت باالنس را 
آن طور که باید تغییر دهید اما اگر با فرمت RAW عکاسی نمی کنید 

دقت به این نکته را فراموش نکنید.

https://1001boom.com/5346/%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF/
http://1001boom.com/188/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84/
http://1001boom.com/1069/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF/
http://1001boom.com/1069/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF/
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آیا مغز ما قابل هک شدن است؟

کار  سر  تا  می  شوید  آماده  که  همین طور  است.   ۲۰۳5 سال  اکنون 
بروید فراموش نکنید که »کاله محافظ مغزتان« را بردارید. این کاله 
بخشی از زندگی روزانه کسانی شده است که در پست های حساس و 
مهم هستند و قرار است مغزشان را از دست هکرها در امان نگه دارند.

نظر  به  علمی  تخیلی  داستان های  به  شبیه  قدری  باال  مطلب  اگر 
می  رسد، باید بگوییم که تحقیقات اخیر در زمینه  فعالیت های مغزی 
»قابلیت  مقوله   که  می  دهد  نشان  آن  با  مرتبط  تکنولوژی های  و 

هک پذیری مغز« مسئله ای در خور توجه است.

چرا؟ زیرا طرح اولیه  »ادراک« امواج مغزی در حال تبدیل شدن به 
سوژه  شماره  یک جوامع تحقیقاتی است. مشاهده و ثبت فعالیت های 
الکتریکی مغز یا EEG چیزی است که سال ها وجود داشته، اما ذات 
مورد  کمتر  آن  توسط  شده  تولید  الکتریسیته   و  مغزی  فعالیت های 

توجه قرار گرفته است.

پس  کنند،  اسکن  را  مغزی  امواج  می توانند  فلزی  الکترود های  اگر 
چه  دقیقا  مغزی  سیگنال های  نتوانند؟  حمل  قابل  دستگاه های  چرا 
تفکرات  آیا  کنند؟  فاش  می  توانند  را  شما  فعالیت های  از  اطالعاتی 
و عالقه مندی های شما را در بر دارند؟ در این مقاله نگاهی خواهیم 
داشت به سیستم دستگاه عصبی، دیدگاه یک متخصص سیستم های 
کامپیوتری و همچنین نظرات یک متخصص مغز و اعصاب که قبال 
برای سازمان CIA کار می  کرده، تا درک بهتری داشته باشیم که آیا 
واقعا در آینده هکرها قادر به هک کردن مغز انسان خواهند بود یا نه؟

در همین ابتدا بگذارید جمله  آخر را بگویم. بله، هک کردن مغز کامال 
شدنی است و اگر تا انتهای این مطلب را بخوانید، دلیلش را خواهید 

فهمید.

کنترل کردن چیز های مختلف به وسیله  مغز
لوازم  کردن  )کنترل  تکنولوژی  از  بخش  این  که  زیادی  طرفداران 
مختلف به وسیله  امواج مغزی( دارد شرکت های اسباب بازی سازی 
را مجاب کرد تا در این زمینه سرمایه گذاری کنند. یک مثال خوب 
و  مغز کنترل می  شد  به وسیله   که  بود  هلیکوپتری  تکنولوژی  این  از 
Puzzle� باکس  پازل  کمپانی  را  محصول  این  داشت.  )اوربیت نام 

box( تولید می  کرد.

در حالی که تماشا کردن حرکت و کنترل این اسباب بازی به بینندگان 
این تفکر را القا می  کرد که این وسیله کامال خودآگاهانه و از طریق 
مغز کنترل می  شود، اما در واقع شرکت سازنده به صورت خیلی ساده 

از امواج مغزی فرد استفاده می  کرد تا متوجه شود که وی روی چه چیزی 
تمرکز کرده است.

اینگونه توضیح داد  از نشریه ها  برای یکی   Puzzlebox رئیس شرکت 
یا صحبت کردن  ریاضی  تکالیف  انجام  مانند  نوع عملیات ذهنی  که هر 
یک زبان خارجی، نوعی ریتم خاص امواج مغزی را در پی خواهد داشت، 
این  می  توانیم  ما  روی طبل می  کوبد.  دارد  نفر  یک  این که  مثل  درست 
استفاده  هلیکوپتر  درآوردن  حرکت  به  برای  و  کنیم  ترجمه  را  ریتم ها 
به چه چیزی فکر  نیست که شما دقیقا  این مهم  بیان دیگر،  به  کنیم. 

می کنید، مهم این است که روی آن تمرکز داشته باشید.

این اختراع جدید که با نام »افکار متمرکز« شناخته می  شد و برای کنترل 
کردن اسباب بازی ها مورد استفاده قرار می  گرفت- در زمان خودش در 
سال ۲۰۱۲ و ابتدای ۲۰۱۳  بازار ها را به لرزه در آورد. نمونه های دیگری 

از این اسباب بازی ها عبارتند از:

 Star Wars Science Force( ستارگان  جنگ  علوم  مربی   -
اجازه  این  شما  خالق به  ذهن  Trainer( یا اسباب بازی های 
کنید. کنترل  را  وزنی  کم  و  کوچک  توپ  حرکت  تا  می  دادند   را 
Neural Impulse Actu� عصبی  فعالیت های  تحریک   -(
به  بود،  شده  داده  توسعه   OCZ شرکت  وسیله   به  ator( که 
برای  تا  می  داد  را  امکان  این  کامپیوتری  بازی های  توسعه دهندگان 
بگیرند. کمک  مغزی شان  امواج  از  مستقیم  صورت  به  نویسی،   برنامه 
به  که  بود  مخصوص  هدست  )MindSet( یک  ذهن  کننده  تثبیت   -
توسعه دهندگان نرم افزار این اجازه را می  داد تا به وسیله  امواج مغزی بر 

روی نرم افزارهایی که می  نویسند کار کنند.

شرکت NeuroSky توسعه دهنده  MindSet یا همان تثبیت کننده  
ذهن یک اسباب بازی دیگر را نیز گسترش داد که یک گربه  پشمالوی 
دوست داشتنی بود و نام Necomimi را برایش انتخاب کرده بود. این 
گربه  پشمالو با توجه به احساساتی که دستگاه ارسال کننده  پوشیدنیش 
نمایش  به  خود  از  را  مختلفی  واکنش های  می  کرد،  ارسال  برایش 

می  گذاشت.

درست است که این اسباب بازی های برای سرگرمی  چیز جالبی هستند و 
می  توانند کودکان را – و گاهی هم بزرگ ترها را – ساعت ها سرگرم کنند، 
این »امواج  آیا  این علم خواهند داشت؟  آینده   برای  اما چه دستآوردی 
»تمرکز«  به  نیازی  که  شوند  خوانده  دقیق  قدری  به  می توانند  مغزی« 
نباشد؟ آیا می  شود با استفاده از این سنسورها در مورد عمق افکار و عقاید 

یک فرد بیشتر دانست؟

https://digiato.com/article/2014/09/07/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ba%d8%b2-%d9%85%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d9%87%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


ادراک روان و احساسات
در  روان  و  اعصاب  متخصص   Decontee Jimmeh دکتر  نظر  طبق 
خاص،  فرد  یک   )EEG( مغزی  امواج  اسکن  آمریکا،  در   Norwood
اطالعات مفیدی را در مورد خصوصیات اخالقی وی در اختیار کارشناسان 
این رابطه می  افزاید که صرفا به جای  Jimmeh در  قرار می  دهد. دکتر 
مطالعه  مستقیم امواج مغزی یک فرد می  توان رفتار نورون ها و واکنشی 
که نسبت به یک اتفاق خاص در مغز رخ می  دهد را مورد مطالعه قرار داد.

در کنار EEG فراخوانی حافظه هم می  تواند باعث ایجاد امواج مغزی قابل 
دارد )چیزی  به یک محرک  نیاز  فراخوانی حافظه  اگرچه  باشد.  ترجمه 
که در EEG نیازی به آن نیست(. امواج مغزی که به این وسیله تولید 

می  شوند بسیار کوچک تر هستند و به صورت لحظه ای اتفاق می  افتند.

به چه چیزی فکر  فرد دقیقا  به شما می  گوید که یک  نه  اطالعات  این 
این  اما در عوض  فرد کمک کند.  روانشناسی  در  نه می  تواند  و  می  کند 
امواج مغزی و تفسیر آنها به شما کمک می  کند تا پیش بینی کنید که فرد 
مورد نظر در یک شرایط خاص چه عکس العملی از خود نشان می  دهد. 
درواقع شما با بخش خوبی از »خصوصیت های فردی« یک انسان آشنا 
می  شوید و خواهید فهمید که وی در موقعیتی که شاید قبال تجربه نکرده 

است، چه واکنشی خواهد داشت.

شواهد زیادی وجود دارند که بیمارانی که به افسردگی دچار هستند در 
زمان های خاصی امواج مغزی با دامنه  کوتاه تولید می  کنند. این زمان ها 
وقتی است که آنها در حال تجربه و یا تفکر در مورد احساسات عمیقی 
تولید  بیشتری  امواج  مغز  از  خاصی  شرایط بخش های  این  در  هستند، 
می  کنند. بنابراین شواهد می  توان از امواج مغزی برای مطالعه  احساسات 

فردی استفاده کرد.

الکترودهای  پوشیدن  به  نیاز  مغزی  امواج  دریافت  برای  حاضر  حال  در 
خاصی است، اما اگر می خواستیم امواج مغزی را از راه دور اسکن کنیم، 

چه چیزی مورد نیاز بود؟

هک کردن مغز؟
برای درک بهتر از تکنولوژی دستگاه های »خواندن امواج مغزی« - مانند 
استفاده  شده  ذکر  بازی های  اسباب  تولیدی  شرکت های  که  وسایلی 
و  محقق  یک  که  او  راندولف رفتیم.  آدریان  دکتر  سراغ  به   – می  کنند 
استاد دانشگاه در زمنیه  »شناخت مغز« است، یک آزمایشگاه مخصوص 
در این زمینه را احداث کرده است. دکتر راندولف مدت هاست که بر روی 
علوم پیشرفته ای نظیر ساخت یک مغز کامپیوتری )BCI( کار می  کند. 
خانه نشینی  بیماران  به  مورد  این  در  مطالعه  با  تا  است  تالش  در  وی 

همچون کسانی که از ALS رنج می  برند، کمک کند.

آزمایشگاه دکتر راندولف اخیرا یک BCI مخصوص را برای عینک گوگل 
ساخته است. این مغز کامپیوتری به کاربران این اجازه را می  دهد که در 
میان افکارشان به دنبال اتفاقی خاص بگردند )چیزی شبیه جست جوی 
یک کلمه در یک متن(. وی در یکی از سخنرانی هایش مغز انسان را به 
عنوان » کنترل از راه دور نهایی« معرفی می  کند. او توضیح می  دهد که 
یک بازار بسیار بزرگ و پر رونق در زمینه  »سیستم های مغزی« به راه 
افتاده است. شرکت هایی که می  خواهند کاربران را تحت تاثیر قرار دهند 
و به آنها حس یک محصول تعامل گرا را منتقل کنند، در حال حرکت 

به این سمت هستند.

به  نیاز  شد  کنندگان  مصرف  مغز  وارد  بتوان  این که  برای  حقیقت  در 
یک جای  در  امر شما  این  برای  حاضر  حال  در  است.  ابزار های خاصی 
مخصوص قرار می  گیرید و از شما سوال های خاصی پرسیده می  شود. در 
این روش احتمال خطا بسیار زیاد است، مثال وقتی که ضمیر خودآگاه 
تاثیر  شما  جواب های  در  و  می  گیرد  دست  به  را  قضیه  کنترل  شما 
می  گذارد )در واقع باعث می  شود جواب هایتان عمق وجودی شما را به 
تصویر نکشند(. البته برای مقابله با این مشکل راه هایی هم هست. ما تمام 
حرکات شما را زیر نظر می  گیریم، این که به کجا نگاه می  کنید، چطور 
پلک می زنید، دست هایتان را کجا قرار می  دهید، به طور کل زبان بدن 

شما در حل این مشکل ما را یاری می  کند.

https://digiato.com/article/2014/08/16/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%db%8c%d8%ae-%d9%88-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c/
https://digiato.com/article/2014/08/16/%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4-%d8%b3%d8%b7%d9%84-%d8%a2%d8%a8-%db%8c%d8%ae-%d9%88-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7%db%8c/
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خواندن  برای  که  می  دهد  راندولف توضیح  دکتر 
امواج مغزی از کالهی شبیه به کاله شنا استفاده 
دارد  قرار  الکترودهایی  کاله  این  روی  بر  می  شود. 
به  الکترودها  این  کنند.  اسکن  را  مغزی  امواج  تا 
کننده  تقویت  دستگاه  یک  به  سیم هایی  وسیله  

متصل هستند.

دستگاه تقویت کننده به محققان کمک می  کند تا 
بتوانند امواج بسیار ریز و ضعیف مغزی را هم ضبط 
کنند، تا از این طریق درک بهتری از سیگنال های 
مرتبط داشته باشند. دکتر راندولف در مورد این که 
با  را  خاص  رفتار  یا  عمل  یک  چگونه  محققین 
می  کنند  ردیابی  مغزی  امواج  فراوانی  از  استفاده 
رابطه   تشخیص  این  می  دهد:  توضیح  اینگونه 
مثال  طور  به  دارد.  امواج  فرکانس  مستقیمی   با 
سینگال مربوط به حرکت بسامدی در حدود 8 تا 

۱۶ دارد.

مشکالت  از  راندواف یکی  دکتر  گفته های  طبق 
که  است  این  مغزی  ضعیف  سیگنال های  دریافت 
الکترودهایی که بر روی پوست سر قرار می  گیرند 
آنچنان حساس و قوی هستند که سیگنال های زیر 
۶۰ هرتز درون اتاق )از جمله امواج ساطع شده از 
مانیتور( را هم دریافت می  کنند. در این صورت نیاز 
به اعمال فیلتر بر روی سیگنال های دریافتی هم به 

صورت سخت افزاری و هم نرم افزاری است.

قفس  به  شبیه  ابزاری  ساختن  محققین  از  بعضی 
فارادی را پیشنهاد می  کنند، اما ما باید روی چیزی 
عملی تر کار کنیم. نمی  توان همیشه یک کاله مسی 
به سر داشت و این ور و آن ور رفت. قفس فارادی 
با  کار  هنگام  دانشمندان در  که  بود  فلزی  ابزاری 
هم  تا  می  رفتند  آن  درون  قوی  الکتریکی  امواج 
از  هم  و  کنند  مشاهده  را  آزمایشاتشان  نزدیک  از 

اصابت صاعقه های مصنوعی در امان باشند.

آیا امواج مغزی واقعا حاوی اطالعات 
مفیدی هستند؟

کسی  واقعا  آیا  که  اینجاست  در  بزرگ تر  سوال 
در  دیگری  فرد  مغزی  امواج  مطالعه   با  می  تواند 
کند؟  کسب  اطالعاتی  وی  تمایالت  و  افکار  مورد 
به طور مثال آیا هکرها می  توانند پسورد های شما 
را از درون مغزتان بدزدند؟ و یا سیستم های امنیتی 
می  توانند موارد مورد نیاز را مستقیما از درون مغز 

مجرمین دریابند؟

افراد زیادی - که اکثرا باهوش تر از من بوده اند - 
که  کرده اند  شناسایی  را  مغز  از  قبال  بخش هایی 
مربوط به فعالیت هایی خاصی هستند. مثال بخش 

بخش  تصاویر،  بخش  حرکتی،  فعالیت های  به  مربوط 
قضاوت و امثال اینها. اما این ها تنها ظاهر قضیه و الیه  
اول است. الیه بعدی شناخت مغزی از تالش و تحقیقاتی 
الگوهای  و  شناسی  سیگنال  زمینه   در  سال ها  طی  که 
حاضر  حال  در  آمده است.  دست  به  گرفته  صورت  مغز 
اگر بدانید که می  خواهید روی چه بخشی تحقیق کنید، 
چه  اگر  بیابید.  خودتان  را  آن  الگوی  نیست  الزم  دیگر 
دکتر راندولف توضیح داد که به این سادگی ها هم نیست 
که بتوان تمام اطالعات مورد نیاز را از طریق امواج مغزی 

به دست آورد.

از  را  نیاز  اطالعات مورد  تمام  نمی توانند  محققین هنوز 
امواج کلی مغز به دست آورند، بلکه برای به دست آوردن 
تمرکز  مغز  معینی از  بخش  روی  باید  خاص  اطالعاتی 

کنند.

انجام کار  امواج مغزی را وقتی فرد مشغول  ما مشاهده  
خاصی – مانند تماشای تلویزیون – است شروع می  کنیم. 
را  امواج  میزان  بیشترین  که  مغز  از  سپس قسمت هایی 
تولید کرده اند مشخص می  کنیم. آنگاه نتیجه می  گیریم 
که این بخش ها مربوط به زبان، حواس، شناخت بصری 
و حرکتی است. بعد تالش می  کنیم تا به درک درستی 
برسیم. یک  این بخش ها  با  رابطه  تفکر فرد در  از نحوه  
نکته اینجا وجود دارد و آن این است که تنها با مشاهده  
می  کند  تولید  بیشتری  امواج  مغز  قسمت  یک  که  این 
نمی  توان گفت که این بخش دقیقا همان بخش مربوط 
به مثال فعالیت های حرکتی است. احتمال این امر خیلی 
زیاد است، چون همه چیز بر مبنای صدها الگویی است 
با  نمی  توان  اما  شده    است.  دریافت  مختلف  افراد  از  که 

قطعیت تمام در مورد آن اظهار نظر کرد.

کار  این  که   می  دهد  توضیح  راندولف اینگونه  دکتر 
را در یک  فرد  بخواهید صدای یک  این است که  مانند 
استادیوم پر از تماشاگر بشنوید. اگر میکروفن را در وسط 
است که صدای  غیر ممکن  تقریبا  قرار دهید،  ورزشگاه 
او را بشنوید، اما اگر میکروفن را به دست او بدهید، به 

وضوح صحبت های او را متوجه خواهید شد.

این مثال بسیار شبیه به وقتی است که سنسورها روی 
سر قرار می  گیرند. بسیار مهم است که سنسورها کجای 
سر قرار دارند. همچنین واضح بودن و مقدار اطالعاتی که 
می خواهیم دریافت کنیم هم در دقت این کار تاثیر گذار 
تکنولوژی  که  می  شود  این  مباحث  این  نتیجه   است. 
حال حاضر نیازمند تعداد زیادی الکترود است، در واقع 
بیشترین تعداد الکترودی که می  توان روی سر یک فرد 
جای داد. وقتی از او پرسیدیم که آیا در مورد »تحقیقاتی 
چیزی  دور«  راه  از  انسان  مغزی  امواج  خواندن  برای 
داد  پاسخ  طور  این    Randolph دکتر  نه،  یا  می  داند 
که احتماال این تکنولوژی عالقه مندان زیادی را به سمت 
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خود جلب کرده است.

من شکی ندارم که کسانی در مورد این قضیه تحقیق می  کنند، اما فکر 
با توجه  می  کنم که مسئله  اصلی در این قضیه مدار های برقی هستند. 
نظر  مورد  فرد  نزدیکی  در  باید حتما  کار  این  برای  امروز  تکنولوژی  به 
الکترودهایی را قرار داد و حتی به طریقی سر را لمس کرده و سنسور ها را 
متصل کرد. البته من چیزی در مورد تکنولوژی های جدیدتر که نیازمند 

لمس پوست سر نباشند نشنیده ام.

وقتی به طور مستقیم در مورد تکنولوژی هایی که بتوانند از فاصله  دور 
امواج مغزی را اسکن کنند پرسیدیم، او اینطور پاسخ داد:

شما باید با یک مهندس الکترونیک صحبت کنید، اما با توجه به اطالعاتی 
این زمینه دارم، در حال حاضر ولت متر و طیف سنج های  که من در 
مختلفی وجود دارند که می  توانید آنها را در دست بگیرید و بفهمید که 
آیا در اتاق فعالیتی الکتریکی در جریان است یا نه. اما این ولت مترها و 
طیف سنج ها فقط کلیت قضیه را نشان می  دهند. اگرچه شاید افزایش 
در حقیقت  نباشد.  خارق العاده ای  کار  دستگاه ها  این  دقت  و  حساسیت 
من می  خواهم بگویم ساخت طیف سنجی با دقت بسیار باال غیر ممکن 

نیست. اما آیا کسی به دنبال آن است یا نه؟ من چیزی نمی دانم.

که  بگوییم  باید  دهیم،  خاتمه  را  افکار  خواندن  بحث  بخواهیم  اگر 
دانشمندان هنوز به این مرحله نرسیده اند که بتوانند افکار یک شخص 
نیاز به نقشه  کامل و  را به صورت کامل رمزگشایی کنند. برای این کار 
دقیقی از فعالیت های مغزی و احساسات و افکار انسان و الگوی امواج مغز 
آنها است. طبق گفته های دکتر راندولف ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم 

و این ها قدم بعدی هستند.

این یک قدم بزرگ است و ما برای رسیدن به نتیجه باید آن را برداریم. 
همینطور که ما به این سمت می رویم نیاز است که فضای ذخیره سازی 
و سیستم های پردازشی نیز قوی تر شوند. زیرا اینها پایه و اساس ساخت 
فکر می  کنم  اگرچه من  است.  مغز  کامل  و درک  یک سیستم شناخت 
برسیم که  به مرحله ای  وقتی که  البته  نرسیده ایم.  این مرحله  به  هنوز 
اطالعات  دور-  راه  از  هم  آن   – فرد  یک  مغزی  امواج  اسکن  از  بتوانیم 
مفیدی به دست آوریم، مشکالت آغاز می  شوند. زیرا اگر دولت ها از این 
حتما  باشند،  داشته  کنترل  تحت  را  جامعه  افکار  تا  کنند  استفاده  امر 

عده ای هم پیدا می  شوند که بخواهند این سیستم ها را هک کنند.

رویای یک جاسوس: خواندن افکار شما
را  زیادی  دانشمندان  معموال  بگذاریم،  کنار  را  دانشگاهی  علوم  وقتی 
می  بینیم که در گوشه و کنار دنیا، زیر نظر دولت ها و یا به صورت مستقل 

مشغول تحقیق بر روی علومی   این چنینی هستند.

 ،)Christopher Green( گرین  کریستوفر  دکتر  گفته های  طبق 
متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه Wayne آمریکا و همچنین مامور 
سابق سازمانCIA، همین االن هم تحقیقاتی در این زمینه شده که به 
نتایج قابل قبولی دست یافته اند، محققین توانسته اند اطالعات واقعی و 

قابل تفسیری را از آنالیز امواج مغزی به دست آورند.

دانشگاه های  توسط  شده  انجام  آزمایشات  که  گرین می  افزاید  دکتر 

آکسفورد، برکلی و ژنو در سال ۲۰۱۲ با عنوان »شدنی بودن استخراج 
اطالعات از مغز به وسیله  اسکن های کامپیوتری« نهایتا به این موفقیت 
منجر شد که دانشمندان توانستند از مغز فرد مورد تحقیق رمز عابر 

بانک او را استخراج کنند.

دکتر Green اینگونه توضیح می  دهد که: نتیجه  مستقیم آزمایشات 
فهمیدن رمز عابر بانک شخص مورد نظر بود. سوژه در مقابل دستگاه 
ATM  می  ایستد و به رمز عابر بانکش فکر می  کند. در همین زمان 
و  امواج  همچنین  و  انفعاالت  و  فعل  طریق  از  نظر  مورد  اطالعات 
الکتریسیته  مغز او اسکن می  شود. بخش ترسناک تر قضیه این است 
که دستیابی به این اطالعات از راه های آسان تری هم امکان پذیر است. 
مثال اگر قبال مغز فرد مورد نظر اسکن شده باشد و از او خواسته شده 
الگوی  اگر  واقع  )در  نگاه کند  یا  فکر  به چیزهای مشخصی  تا  باشد 
امواج مغزی فرد مورد نظر در دسترس باشد( دیگر حتی نیاز نخواهد 

بود که فرد مورد نظر به رمز عابر بانکش فکر کند.

تحت  مستقیم  به صورت  باال  گرین آزمایشات  دکتر  گفته های  طبق 
نظر سازمان CIA و دارپا بوده است و تحقیقات »به نحو احسن« به 

نتیجه رسیده است.

به  رسیدن  تا  چقدر  است  این  آن  و  می  آید  پیش  سوال  یک  حال 
استخراج  را  مغزی  هر  اطالعات  بتوانند  سیستم ها  این  که  نقطه ای 
کنند و حتی در آن دخل و تصرف نمایند فاصله داریم؟ خب، شاید 

این فاصله بسیار کمتر از چیزی باشد که فکر می  کنید.

یافته است.  این زمینه گسترش  من مطمئن هستم که تحقیقات در 
ولی این که تا چه اندازه و تا کجا پیش رفته اند را نمی  دانم. من معتقد 
چیزی  زمینه،  این  در  تحقیقات  کامل  رسیدن  ثمر  به  تا  که  هستم 
هزینه  هم  دالر  میلیون ها  البته  و  دارد.  وجود  فاصله  سال   5 حدود 
خواهد داشت، زیرا از این جا به بعد دیگر نمی  توان از آزمایشگاه های 
Oxford و امثال آن استفاده کرد. و البته اگر کار به نتیجه برسد، 

ارزش آن چه قدر خواهد بود؟ میلیون ها دالر؟ یا میلیاردها؟

تکنولوژی های موجود اخیر هم بسیار مبتکرانه و هم ترسناک هستند. 
چه چیزهایی که شاید در انتظارمان باشند، مثل »اطالعات طبقه بندی 
اینها.  امثال  از »تخلیه اطالعاتی« و  یا مفهوم جدیدی  شده  مغزی« 
به راستی آیا اصطالحاتی همچون »حریم مغزی« پا به عرصه  وجود 

خواهند گذاشت؟

است؟  امکان پذیر  چیزهایی  چنین  اصال  آیا  چه فکر می  کنید؟  شما 
را  انسان ها  افکار  کلمه  معنای  به  بتوانند  دانشمندان  که  روزی  آیا 

بخوانند، روز مرگ امنیت خواهد بود؟

www.digiato.com/ 

https://digiato.com/article/2014/08/25/%d9%87%d8%b1-%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-darpa%d8%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7/
https://digiato.com/article/2014/09/07/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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سفرهای بین ستاره ای و سیاره ای؛ ایجاد تمدن انسانی در فضا از رویا تا واقعیت )4( 
تمدن نوع سه

می رساند  اتمام  به  منظومه  شمسی را  کامل  سه، انرژی  نوع  تمدن 
می آورد.  در  کنترل خود  تحت  را  کهکشان  از  بزرگی  بخش های  و 
چنین تمدنی قادر است انرژی ۱۰ میلیارد ستاره، یعنی در حدود 
۳۶^۱۰ وات را مورد استفاده قرار دهد. زمانی که جامعه به تمدن 
نوع سوم دست می یابد، به انرژی های خارق العاده ای می اندیشد که 
در آن فضا و زمان، ناپایدار می شوند. می دانید در انرژی پالنک اثرات 
و کرم چاله های  حباب ها  از  و فضا-زمان پر  هستند  حاکم  کوانتمی 
از دسترس  انرژی پالنک بسیار فراتر  کوچک است. در حال حاضر 

ما است.

در حالی که تمدن نوع سه، به انرژی هایی دسترسی پیدا می کنند که 
۱۰ میلیارد برابر انرژی هایی هستند که امروزه روی کره  زمین یافت 
بتوانند  تا  داده اند  انجام  جدیدی  تالش های  دانشمندان  می شوند. 
تابش های رادیویی ناشی از تمدن نوع سه را در کهکشان ما آشکار 
اعظم  بخش  پورتوریکو  آرسیبو در  رادیویی  بزرگ  کنند. تلسکوپ 
کهکشان را به  دنبال تابش های رادیویی با فرکانس ۴۲/۱ گیگاهرتز، 
داده است. هیچ  پوشش  گاز هیدروژن،  تابش  به خط  نزدیک  یعنی 
گونه مدرکی دال بر وجود تابش های رادیویی در باند انرژی ۱8^۱۰ 
هیچ  از   ) تا ۱۱٫۴  نوع ۱٫۲  تمدن های  از  )یعنی  وات  تا ۳۰^۱۰ 
تمدنی یافت نشد. با این  حال این مسئله احتمال وجود تمدن هایی 
مثل تمدن نوع ۱۱٫5 و فراتر از آن را منتفی نمی سازد. همچنین 

احتمال وجود دیگر شکل های ارتباطی نیز منتفی نیست.

تمدن نوع سه، انرژی منظومه  شمسی را به اتمام می رساند و 
بخش های بزرگی از کهکشان را تحت کنترل خود در می آورد

به  عنوان مثال ممکن است تمدنی پیشرفته به  جای استفاده از امواح 
یا در صورت  از لیزر منتقل کند  با استفاده  رادیویی، سیگنال ها را 
استفاده از امواج رادیویی، ممکن است از فرکانس هایی غیر از ۱٫۴۲ 
گیگا هرتز استفاده کند. مثال ممکن است سیگنال ها را در پهنای 
آنها را مجددا بر هم  فرکانس های زیاد بفرستد و سپس در مقصد 
عبور  در  با یک ستاره  برخورد  این روش،  از  استفاده  با  سوار کند. 
یا طوفان کیهانی، کل پیغام را مختل نمی سازد. این پیغام گسترده، 
تنها از حروف شکسته و نامفهوم تشکیل شده است. یکی از مهم ترین 
نگرانی های این تمدن، راه اندازی سیستم مخابراتی و ارتباطی است 
که بتواند کل کهکشان را به هم ارتباط دهد. این مسئله کامال به 
اینکه انسان های ساکن در یک جامعه دارای تمدن نوع سه به گونه ای 
نور  سرعت  از  سریع تر  فناوری  به  بتوانند  کرم چاله(  ازطریق  )مثال 
دست  فناوری  این  به  کنیم  فرض  اگر  است.  وابسته  یابند،  دست 
نام  به  فیزیکدانی  ماند.  بازخواهند  رشد  از  شدت  به   آنگاه  نیابند، 

در جهان  احتماال  جامعه ای  چنین  می گیرد  نتیجه  دیسون،  فریمن 
شده است.  گرفته  کارول  لوئیس  نام  از  که  می کنند؛  کارول زندگی 

دیسون می گوید:

در گذشته جوامع انسانی از قبایل کوچکی تشکیل می شدند که در آنها 
فضا مطلق و زمان نسبی بود، یعنی برقراری ارتباط بین قبایل پراکنده 
غیرممکن بود و از زمان تولد، انسان ها می توانستند در نزدیکی محل 
زندگی خود فعالیت کنند. قبایل مختلف به واسطه  وسعت فضای مطلق 

از هم جدا می شدند.

چنین  در  شد.  نیوتونی  دنیای  وارد  انسان  صنعتی،  انقالب  ظهور  با 
دنیایی مفهوم زمان و فضا مطلق شدند. سرانجام انسان با اختراع چرخ 
ارتباط بین قبایل پراکنده را در کشورهای مختلف  و کشتی توانست 
امکان پذیر سازد. در قرن بیستم، ما به جهان اینشتین وارد شدیم. در 
جهان اینشتین فضا و زمان هردو نسبی هستند. به این ترتیب تلگراف، 
ارتباطات آنی  نتیجه   را اختراع کردیم که در  تلویزیون  تلفن، رادیو و 
به  وجود آمد. یک تمدن نوع سه ممکن است یک  بار دیگر به وضعیت 
گسترده   فواصل  با  که  فضایی  مجتمع های  بازگردد؛  کارول  جهان 
بین ستاره ای از هم جدا شده است به دالیل محدودیت سرعت نور قادر 

به برقراری ارتباط با یکدیگر نیستند.

برای جلوگیری از قطع شدن ارتباط این جهان های کارول، شاید الزم 
باشد تمدنی از نوع سه کرم چاله هایی بسازد و به این ترتیب ارتباطات 
سریع تر از نور را در سطوح زیر اتمی امکان پذیر سازد. تمدن نوع سه، 
 ۱۰ می تواند  می کند،  برداشت  را  ستاره ای  سیستم  میلیاردها  انرژی 
میلیارد برابر خروجی تمدن نوع دو را مورد استفاده قرار دهد، که به 
نوبه  خود ۱۰ میلیارد برابر خروجی تمدن نوع یک را مورد استفاده قرار 
می دهد. اگرچه فاصله  بین این تمدن ها بسیار زیاد است، ولی زمان الزم 

برای رسیدن به تمدن نوع سه قابل تخمین و اندازه گیری است.

تمدن نوع چهار
می کردم،  سخنرانی  لندن  شهر  در  که  هنگامی  میچیوکاکو می گوید 
پسر بچه ای ده ساله نزد من آمد و اصرار داشت که تمدن نوع چهار 
سیارات،  که  کردم  یادآوری  او  به  که  وقتی  باشد.  داشته  وجود  باید 
ستارگان، و کهکشان ها تنها پایگاه های موجود هستند که شکل گیری 
نوع  تمدن  که  کرد  ادعا  او  می سازند،  امکان پذیر  را  هوشمند  حیات 
چهار می تواند از قدرات پیوستگی استفاده کند؛ دریافتم که او درست 

می گوید.

در صورت وجود تمدن نوع چهار در آینده   دور، منبع انرژی آن 
نیز می تواند فراکهکشانی باشد
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سفرهای بین ستاره ای و سیاره ای؛ ایجاد تمدن انسانی در فضا از رویا تا واقعیت )4( 
آینده های بسیار دور، منبع  از تمدنی در  نوع  در صورت وجود چنین 
 ۷۳ تاریک که  مثل انرژی  باشد؛  فراکهکشانی  می تواند  نیز  آن  انرژی 
درصد محتویات ماده-انرژی جهان ما را تشکیل می دهد. اگر چه این 
انرژی به  طور بالقوه ذخیره ای هنگفت و تاکنون بزرگ ترین منبع انرژی 
تمام  در  ضدگرانش  میدان  این  حال  این   با  می شود،  محسوب  جهان 
فضای جهان گسترده شده و بنابراین در هر نقطه از فضا بسیار ضعیف 
یادداشت های  ادیسون،  رقیب  و  الکتریسیته  نابغه   تسال،  نیکوال  است. 
بسیار زیادی در مورد برداشت انرژی خالء نوشته است. او عقیده داشت 

خالء ذخایر هنگفتی از انرژی را در خود پنهان کرده است.

به عقیده  او اگر ما بتوانیم به  نوعی از این انرژی نهفته بهره برداری کنیم، 
تغییرات اساسی در جامعه انسانی ایجاد خواهد شد. استخراج این انرژی 
شگفت آور به  شدت مشکل است. جستجوی طال در اقیانوس ها را تصور 
کنید. احتماال نسبت به تمام طالهای موجود در فورت ناکس و دیگر 
با  پراکنده شده است.  اقیانوس ها  در  بیشتری  خزانه های جهان، طالی 
این  حال هزینه  استخراج طال در چنین پهنه  وسیعی عاملی بازدارنده 

هرگز  اقیانوس ها  اعماق  در  مدفون  طالی  بنابراین  می شود.  محسوب 
محتوای  از  تاریک،  پنهان  انرژی  مشابه،  به  طور  نشده است.  استخراج 
کل انرژی ستارگان و کهکشان ها بیشتر است. با این  حال این انرژی در 
میلیاردها سال نوری پراکنده شده و جمع آوری آن مشکل است. اما از 
نظر قوانین فیزیک هنوز می توان تصور کرد تمدن نوع سه، که انرژی 
ستارگان را در کهکشان مصرف کرده است، ممکن است به  نوعی سعی 
در بهره برداری از این انرژی کند تا به تمدن نوع باالتر خود یعنی چهار 

دست یابد.

چرا نمی توانیم به سرعت نور برسیم؟
طبیعت برای ما یک حد سرعت تعیین کرده است. ما آن را سرعت نور 
می نامیم زیرا برای نخستین بار این پدیده را با مطالعه ویژگی های نور 
شناختیم، اما این یک حد باالیی بی استثنا برای هر سرعت نسبی است. 
بنابراین اگر رسیدن نور به  جایی یک سال طول بکشد، هرگز نمی توانیم 
زودتر از یک سال به آنجا برسیم. همچنین این حقیقتی است که جهان 
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بزرگ، واقعا بزرگ هست. هشت دقیقه طول می کشد که نور خورشید به 
ما برسد، سه سال برای اینکه به نزدیک ترین ستاره برسد، ۲۷ هزار سال 
برای اینکه به مرکز کهکشان مان برسد و بیش از دویست هزار سال برای 

اینکه به کهکشان همسایه برسد.

با حد سرعت  ترکیب  در  سامانه های خورشیدی  بین  وسیع  فاصله های 
هر  می کند.  تحمیل  فضایی  سفر  واقعیت  بر  جدی  محدودیت های  نور، 
نویسنده  علمی-تخیلی بر پایه  فضا باید از همان ابتدا تصمیم بگیرد که 
با این فیل سفید که مغرورانه در اتاق ایستاده است چه برخوردی داشته 
باشد. سپتامبر ۲۰۱۱ بود که با خبری تکان دهنده، ناگهان جهان در بهت 
و حیرت فرو رفت. فیزیک دانی به نام آنتونیو اردیتاتو، خبری داد که در 
صورت تأیید آن، می توانست دید ما را نسبت به جهان اطراف به کلی 
اپرا، ذراتی  به  نام پروژه   بود که در آزمایش هایی   این  تغییر دهد. خبر 

زیراتمی به نام نوترینو توانسته اند سریع تر از نور حرکت کنند. 

جهان  در  چیزی  هیچ  اینشتین،  خاص  نسبیت  نظریه   طبق 
نمی تواند سریع تر از نور حرکت کند

نمی تواند  جهان  در  چیزی  هیچ  اینشتین،  خاص  نظریه  نسبیت  طبق 
سریع تر از نور حرکت کند. اگر این خبر درست از آب در می آمد، نظریه  
اطمینان  می گفتند  گروهش  و  اردیتاتو  هرچند  می شد.  باطل  اینشتین 
زیادی از صحت این آزمایش دارند، ولی هیچ گاه به  طور کامل اطمینان 
خود از این کشف را بیان نکردند. در حقیقت از دیگر دانشمندان خواستند 
که در آزمایش صحت داده ها به آنها کمک کنند. درنهایت مشخص شد 
که نتایج غلط بوده اند. مشکل در زمان سنجی دستگاه هایی بوده که باید 
هماهنگ با سیگنال های ماهواره های GPS کار می کردند. در نتیجه این 
از  اندکی سریع تر  را  آمد که نوترینوها مسیری مشخص  به  وجود  تصور 
فوتون های نوری پیموده اند. ظاهرا همان  طور که اینشتین می گفت، هیچ 
چیز نمی تواند از نور سبقت بگیرد. ولی دلیل اینشتین برای این ادعا چه 
بود؟ سرعت نور در خالء ۲۹۹٫۷۹۲٫۴58 متر بر ثانیه است. معموال آن 

را گرد می کنیم و می گوییم ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه.

هرچند که خیلی سریع به  نظر می رسد، ولی 8 دقیقه و ۲۰ ثانیه طول 
می کشد که نور خورشید فاصله  ۱5۰ میلیون کیلومتری را تا زمین طی 
یا موشکی بسازیم که  نتوانسته ایم هواپیما، فضاپیما  کند. ما هیچ وقت 
حال  به  تا  که  چیزهایی  سریع ترین  از  یکی  کند.  رقابت  نور  سرعت  با 
نزدیکی  از  قبل  سال  چند  که  است  نو،  افق های  ساخته ایم، فضاپیمای 

در  زمین  به  نسبت  فضاپیما  این  سرعت  پلوتو گذشت.  کوتوله   سیاره  
بیش ترین حالت به ۱۶ کیلومتر بر ثانیه رسید. این سرعت خیلی با ۳۰۰ 

هزار کیلومتر بر ثانیه فاصله دارد. 

هرچند که فضاپیماهای ما نتوانسته اند خیلی سریع حرکت کنند، ولی 
توانسته ایم کاری کنیم که ذرات زیر اتمی با سرعت نزدیک به نور جابه جا 
شوند. از آنجا که الکترون ها بار الکتریکی منفی دارند، به  راحتی می توان 
با اعمال میدان الکتریکی، به آنها شتاب داد. هرچه انرژی بیشتری اعمال 
اینکه  برای  کنید  فکر  بیشتری می گیرند. شاید  الکترون ها شتاب  شود، 
بتوانیم سرعت الکترون ها را به ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه برسانیم کافی 
است انرژی اعمال شده را بیشتر و بیشتر کنیم ولی اکنون می دانیم که این 
کار کافی نیست. اعمال انرژی بیشتر لزوما به افزایش سرعت الکترون ها 
ختم نمی شود و درنهایت کار به جایی می رسد که برای افزایش سرعت 

به میزان خیلی کم، نیاز به اعمال انرژی خیلی زیاد است.

ادامه دارد ...

https://www.zoomit.ir/2018/4/16/270174/special-and-general-relativity/
https://www.zoomit.ir/2017/12/4/255457/neutrinos-fundamental-particle-universe/




امیرعباس هدایت نیا

موسس و مشاور مسافرتی آژانس تعطیالت زیبا

 بهترین زمان برای خرید بلیط هواپیما

زمان  مناسب  قیمتی  با  هرچیزی  خرید  برای  می دانید  که  همان  طور 
پروازهای خارجی  بلیط  تهیه  ما  از خریدهای  یکی  دارد.  وجود  مناسبی 
است. معموال شنیدید که هرچه زودتر نسبت به خرید بلیط خود اقدام 
است که خرید  مهم  واقعا  البته  نصیبتان می شود.  ارزان تری  بلیط  کنید 
بلیط هواپیمای خود را به روزها و لحظات آخر موکول نکنید، اما به یاد 
داشته باشید که خرید بسیار زودهنگام بلیط برای شما صرفه اقتصادی 

نخواهد داشت. پس چه زمانی بلیط خود را تهیه کنیم؟ 

از  بعد  ولی  می شوند.  عرضه  ابتدا  در  باالتری  قیمت  با  بلیط ها  معموال 
گذشت مدتی برای اینکه ظرفیت هواپیما پر شود ایرالین ها قیمت بلیط را 
پایین تر می آورند تا مشتریان بیشتری خرید کنند. ولی به تعویق انداختن 
تهیه بلیط به روزها یا ساعت های آخر اصال کار مناسبی نیست. در برخی 
موارد برای بعضی مقاصد در فصل کم تردد )Low Season( می توان از 
قیمت های ویژه ای برخوردار شد که پیشنهاد می کنم حتما با یک مشاور 

خدمات مسافرتی )Travel Advisor( معتبر مشورت نمایید. 

البته در صورت وجود ایام تعطیالت، بهتر است زودتر نسبت به خرید بلیط 
بلیط خود روبرو نشوید. گفته  تامین  با مشکلی در جهت  تا  اقدام کنید 
نمایید  و سه شنبه خریداری  روزهای دوشنبه  را  بلیط خود  اگر  می شود 
قیمت بلیط مناسب تر خواهد بود. البته در مواردی که مسیر پرتردد باشد 

ممکن است گران تر از حالت های دیگر باشد.

یکی از بهترین راه ها برای تهیه بلیط ارزان قیمت، خرید بلیط چارتری است 
که از شرایط خاصی برخوردار است. از نکاتی که حتما باید برای خرید بلیط 
باال  در  ذکرشده  مسائل  می باشد.  مقصد  کشور  تعطیالت  کرد  توجه  آن  به 
تماما بستگی به سیاست های بازاریابی ایرالن ها دارد و در هر زمان قابل تغییر 

خواهند بود و از هیچ فرمول خاصی تبعیت نمی کنند. 

آژانس های  از  می توان  چطور  که  شود  ایجاد  شما  برای  سوال  این  شاید 
هواپیمایی )Travel Agency( و مشاورین خدمات مسافرتی کمک گرفت. 
توسط  دسترس  قابل  قیمت های  اغلب  ایران،  برخالف  است  ذکر  به  الزم 
پایه  صورت  به  کانادا  مسافرتی  خدمات  مشاورین  و  مسافرتی  آژانش های 
)Net( می باشند که هر آژانسی با توجه به سیاست های کاری خود می تواند 
بلیط  به قیمت  و  بگیرد  نظر  )Benefit( خود در  به عنوان سود  را  مبلغی 
بلیط های  افزایش قیمت  )هرگونه خدمات مسافرتی( اضافه کند. در نتیجه 
پرواز به سود آژانس ها نیست و آنها ترجیح می دهند که مناسب ترین قیمت 

را برای مشتریان خود فراهم نمایند.

خدمات  مشاورین  و  مسافرتی  معتبر  آژانس های  از  خرید  فواید  دیگر  از 
از  حمایت  سازمان  از  شده  صادر  مجوز  دارابودن  کبک  معتبر  مسافرتی 
 )OPC, Office de la protection du consommateur( مشتری
می باشد که در صورت بروز هرگونه مشکل که در حیطه مسئولیت آژانس 
مسافرتی باشد به راحتی قابل پیگیری است. شما می توانید جهت اطمینان از 
معتبربودن آژانس مسافرتی انتخابی خود و یا مشاور خدمات مسافرتی معتبر 
انتخابی خود با مراجعه به سایت OPC  و درج نام آژانس یا مشاور مربوطه 

از مجوزدار بودن آنها کسب اطمینان کنید.
https://pes.opc.gouv.qc.ca/
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همه چیز درباره فشن شو

de mode( رویدادی است که در آن یک  ِد مد  فرانسوی  )در  فشن شو 
طراح مد به ارائه آخرین محصوالت خط تولیدش در یک هفته مد می پردازد. 
تابستان  و  بهار  به دو صورت  برگزار می شوند که  فشن شو ها در هر فصل 
Spring Summer  که به اختصار SS  گفته می شود و پاییز و زمستان 

Fall Winter  یا FW  نامگذاری می شوند.

فشن شوها جایی هستند که آخرین ترندهای مد در آنجا ساخته و به بیرون 
به هفته مد  تاثیرگذار در دنیای مد مربوط  بسیار  می آیند. دو فشن شوی 
پاریس و هفته مد نیویورک است که هر دوی آنها هر شش ماه یک بار برگزار 
می شوند. همچنین شهرهای میالن، لندن، سیبیو )پایتخت رومانی ( و برلین 

از مراکز بسیار مهم در صنعت مد هستند.

را  آنها  لباس  لباس هایی که طراح  در فشن شوها، مدل ها  معمول  به طور 
طراحی کرده می پوشند و بر روی صحنه راه می روند که اصطالحا به آن کت 
 )Runway( واک گفته می شود. معموال لباس ها در محل راه رفتن مدل ها

به وسیله نورپردازی نمایان تر می شود به طوری که توجه ها را جلب کند.

ترتیب حضور مدل ها و راه رفتنشان، بسته به آنچه طراح در مورد کالکشن 
خود می خواهد بگوید تعیین می شود. و بقیه به عهده بازدیدکنندگان است 
که باید بفهمند طراح قصد دارد چه چیزی بگوید و بتوانند در این فرصت به 
صورت جزیی، ساختار لباس را بررسی کنند و تمام جزییات و بخش های آنرا 
با دقت مشاهده کنند. در برخی از موارد نیز در فشن شوها مدل ها به صورت 

ساکن، نشسته و یا ایستاده در محل هستند.

تعداد زیادی از طراحان مد معاصر مایل هستند که فشن شوی خود را به 
شکل و سبک و سیاق تئاتری در بیاورند. به طوری که به شکل هنرمندانه ای 
مثال  طور  به  مختلف  تکنولوژی های  باشند.  شده  جایگذاری  اعضا  تک تک 
شوی  فشن  در  آتش  مثل  خاص  نمایش های  و  زنده  موزیک  و  هولوگرام 

اخیر دلچه گابانا در شوهای مختلف استفاده می شود.

طراحان مد معاصر از خالقیت های زیادی برای مدرنیزه کردن ارائه شوی خود 
استفاده می کنند. به طور مثال از ویدیوهای دیجیتالی که قبال ضبط شده 
در بک دراپ استفاده می کنند. مثال  برند Tom Ford  برای کالکشن بهار 
تابستان ۲۰۱۶ خود از یک موزیک ویدیو با هنرنمایی لیدی گاگا استفاده 
کرد یا دلچه گابانا از کوادکوپتر در هفته مد میالن برای نمایش کیف هایش 

استفاده کرد.

تاریخچه فشن شو برای اولین بار به اوایل سال ۱8۰۰ میالدی باز می گردد 
مجللی  و  باشکوه  همایش های  پاریس  در  کوتور  مختلف  سالن های  در  که 
برگزار می شده است. خرده فروشان آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۰۰ با کانسپت 
فشن شو آشنایی پیدا کردند و در سال ۱۹۰۳ برای اولین بار فشن شوی 

نیویورک در فروشگاه بردران ارلیک برگزار شد.

در سال ۱۹۱۰ فروشگاه های بزرگ همچون وانامیکرز Wanamakers  در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://www.dolcegabbana.com/


نیویورک و فیالدلفیا نیز اقدام به برگزاری فشن شو کردند. در این فشن شو ها 
اغلب لباس های کوتور پاریس یا کپی های آنها به نمایش در می آمد.

هفته های مد 
مشهورترین هفته های مد دنیا مربوط به چهار شهر اصلی که مراکز مد دنیا 
نیویورک،  Big four  می گویند:  آنها   به  اصطالحا  که  می باشند  هستند 

لندن، میالن و پاریس.

در کنار این چهار مرکز اصلی: لس آنجلس، دبی، بیروت، برلین، رم، موناکو، 
مادرید، سائو پولو، شانگهای، کپنهاگ، سیبیو و توکیو نیز هفته های مد بسیار 

مشهور و مهمی دارند.

 زمان بندی هفته های مد

همان طور که گفتیم به طور اصلی دوبار در سال هفته های مد برگزار می شوند 
که در ماه فوریه و مارس، طراحان مد کالکشن پاییز و زمستان سال بعد خود 

را رونمایی می کنند و در ماه های سپتامبر و اکتبر کالشکن بهار و تابستان.

هفته مد یا فشن ویک چیست؟
هفته مد یا همان فشن ویک، رویدادی در دنیای مد است که حدود یک هفته 
به طول می انجامد. در این رویداد، برندها و خانه های مد آخرین کالکشن های 

)رانوی  نمایش می گذارند  به  “ران وی ها”  را در  خود 
شو  سالن  مسیر  در  مدل ها  واک  کت  همان  منظور 
است(. این آثار به نمایش در آمده، به عنوان اصلی ترین 

مرجع عمده در فصول آینده قرار می گیرند.

ایده  هفته مد از کجا شکل گرفت؟
بازاریان  ایده  اصلی هفته مد زمانی شکل گرفت که 
لباس های مد  تا  استخدام مدل هایی کردند  به  شروع 
خاص  مسابقات  از  عمومی  فضاهای  در  را  آنان  نظر 
گرفته تا سالن ها به تن کنند. این نمایش ها به تدریج 
تغییر کرد تا اینکه به شکل ران وی های امروزی درآمد.

مهم ترین هفته های مد کدامند؟
در سراسر دنیا مجموعا ۱۳8 هفته مد برگزار می شود. 

اما آیا تمام آنان از یک میزان اهمیت برخوردارند؟ 

مهم ترین هفته های مد در ۴ شهر برگزار می شود که 
به آنها لقب “بیگ فور” داده اند. این هفته ها از پوشش 
حداکثری رسانه های مد برخوردارند و سرشناس ترین 
مجموعه هایشان  آخرین  ارائه  به  آنها  در  برندها 
می پردازند؛ به همین دلیل است که عنوان مهم ترین 
برگزاری  ترتیب  به  فور  بیگ  کرده اند.  خود  آن  از  را 

عبارتند از نیویورک، لندن، میالن و پاریس.

البته به جز شهرهای ذکر شده، بسیاری از شهرهای 
موناکو،  مادرید،  لس آنجلس،  برلین،  مثل  هم  دیگر 

کپنهاگ، شانگهای و توکیو هم هفته مد دارند.

اولین هفته  مد در کجا و در چه سالی برگزار شد؟
اولین هفته مد در سال ۱۹۴۳ و در بحبوحه جنگ جهانی دوم در نیویورک 
دنیا شناخته  مد  پایتخت  البته  و  هنر  مهد  پاریس  آن  از  پیش  برگزار شد. 
قرار  تأثیر  تحت  اتفاقات  تمام  آن،  بحران های  و  دلیل جنگ  به  اما  می شد. 
گرفت و دیگر برای طراحان و مخاطبان اصلی مد ممکن نبود که برای آخرین 
لمیرت”،  “الینور  که  بود  چنین  کنند.  سفر  شهر  این  به  مد  دستاوردهای 
روزنامه نگار مشهور مد و فشن ترتیبی برای اجرای هفته مد نیویورک اتخاذ 
کرد. این یک نقطه  عطف تاریخی بود، چرا که باعث شد نشریات معتبر مد 

مثل ووگ برای اولین بار به طراحانی غیر از طراحان پاریسی توجه کنند.

هفته مد مرسدس بنز چیست و آیا هفته مد نیویورک 
همان هفته مد مرسدس بنز است؟

کمپانی مرسدس بنز، خود اسپانسر یک سری از هفته های مد زنجیره ای در 
استرالیا، گرجستان،  برلین،  بنز در  سراسر دنیاست. هفته های مد مرسدس 
میامی، رومیه، استانبول و مکزیک برگزار می شود و هفته مد مرسدس بنز 

نیویورک هم جزوی از آن است.

از اسپانسرهای اصلی هفته مد نیویورک، کمپانی IMG است. در  در واقع 
سال ۲۰۰۷، کمپانی مرسدس بنز اسپانسر رویدادهایی شد که IMG برگزار 
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می کند. به همین جهت فشن ویک نیویورک، هم به سری هفته های مد 
مرسدس بنز اضافه شد و عنوان آن »هفته مد مرسدس بنز نیویورک« شد

چرا »بیگ فور« مهم ترین هفته های مد هستند؟
این  که  است  رسانه ها  درصدی  صد  پوشش  و  جهانی  تمرکز  دلیل  به 
رویدادها از بقیه هفته های مد مهم ترند. عالوه بر این، برندهای مهم فعال 
کالکشن های خود  معرفی  به  که  هفته هاست  این  در  مد هم  در حوزه  

می پردازند.

برندهای معروف هر یک از هفته های مد کدامند؟ برند های معروف شهر 
نیویورک:

 Calvin( کلین  کلوین   ،)Alexander Wang( ونگ  الکساندر 
 ،)Michael Kors( مایکل کورس ،)Torra Ford( تام فورد ،)Klein
راو)The Row(، رالف لورن )Ralph lauren(، مدرسه مد پارسونز، 
Caro�( مریم نصیر زاده، کارولینا هررا ،)Marc Jacobs )مارک جیکوبز 

)lina Herrera

 Tommy( تامی هیلفیگر ،)Burberry( بربری ،)Erdem لندن: اردم
)Top Shop( تاپ شاپ ،)Hilfiger

میالن

ورساچه)   ،)Gucci(گوچی  ،)Tods(تادز  ،)Max Mara( مارا  مکس 
 ،)Fendi( فندی ،)Giorgio Armani جورجیو آرمانی ،)Versace
 Salvatore( سالواتور فراگامو ،)Moschino(موسکینو ،)Prada( پرادا
روبرتو   ،)Dolce and Gabbana( گابانا  اند  دلچه   ،)Ferragamo

. )Roberto Cavalli(کاوالی

و پاریس که مهم ترین هفته این رویداد است:

 Saint( لورن  سن   ،)Christian Dior( دیور   ،)Chanel( شنل 
 ،)Nina Ricci( ریچی  نینا   ،)Hermes-هرمس( ارمس   ،)laurent
20\( کنزو   ،)Loewe( الوئوه   ،)Chloe( کلوئه   ،)lacoste( الکاست 
 ،)Acne Studio( اکنی ،)Lanvin1( لنون ،)Balrrain(بلمان ،)Ker
مک  الکساندر   ،)Givenchy( ژیوانشی   ،)Jacquerius( ژاکوموس 

لویی   ،)Balericiaga( بالنسیاگا   ،)Alexander McQueeri( کوئین 
Valen�( ولنتینو   ،)Miu Miu( میو  میو   ،)Louis Vuitton1 )ویتون 

.)Celine( سلین ،)tino

لیست فوق ممکن است در بعضی شرایط متفاوت باشد.

استریت استایل های هفته مد چیست و چه کسانی در 
آن دخیل هستند؟

استریت استایل )Street style( به معنی آن است که افراد خالقی با درک 
ترند های جدید، استایل هایی را بر اساس سلیقه و هدف خود ست می کنند، 
در طول این رویداد به خیابان هایی که فشن شوهای مطرح در آنها برگزار 
از آنها عکاسی می کنند. اکنون رسانه ها  می شود می روند و عکاس های مد 

تاثیر زیادی در انتشار استریت استایل ها دارند.

بالگرها، استایلیست ها، عکاس ها از عوامل استریت استایل هستند.

با ترند های  استریت استایل ها به دلیل تلفیق نشدن فرهنگی و نظر جامعه 
صنعتی و نو از مهم ترین منابع الهام طراحان لباس، برای طراحی مجموعه 

بعدی است.

هفته های مد چه تأثیری بر ترندها دارند؟
در این رویداد، اصلی ترین ترندهای همان فصل و البته فصل بعدی مشخص 
هفته های  همین  آینده  ترندهای  مشخص کردن  اصلی  قطب  پس  می شود. 

مد هستند.

قابل  و  دارند  نامتعارفی  مد حالت  لباس های هفته های  برخی  چرا طراحی 
پوشیدن برای مصارف عادی نیستند؟ برای بسیاری از ما این سوال پیش 
می آید که چرا حجم بیشتر لباس های به نمایش در آمده در هفته های مد، 
حالتی نامتعارف دارند و شاید هرگز جایی پوشیده نشوند. در واقع، باید در 
وهله  اول به این کالکشن لباس ها به عنوان آثار هنری نگاه کرد. همان طور 
که نقاشی ها از سبک های متفاوتی تبعیت می کنند و همان طور که سبک 
رئال وجود دارد، سبک سورئال و امپرسیونیسم هم هست، این لباس ها نیز 
ارائه  خواهان  آنان  طراحی  با  گاه  که  می کنند  دنبال  را  طراح  خود  سبک 
مفهوم و مقصود خاصی است. پس می توان گفت این آثار، حاصل تخیالت 
طراح هستند که به جای بوم نقاشی بر روی لباس ها تجلی پیدا کرده اند. پس 
بسیاری از مواقع هدف طراح، پوشیده شدن این لباس ها نبوده است، بلکه به 

دنبال نشان دادن تفکر خود در یک اثر هنری بوده است.

چه  می شوند؟  برگزار  سال  در  بار  چند  مد  هفته های 
زمانی؟ و چرا نام آنها از لحاظ زمانی شش ماه جلوتر 

است؟
این سوال بستگی به خود هفته مد دارد. بعضی از هفته های مد تنها یک 
بار در سال انجام می شوند. اما هفته های مد بیگ فور دو بار در سال برگزار 
انجام  آن  از  پیش  ماه  چند  هم  فصل  هر  به  مخصوص  مد  هفته  می شوند 
می شود تا با پیش نمایش ترندهای آینده، زمان کافی برای تأثیرگذاری آنان 
را در دنیای مد در اختیار بگذارد. برای مثال هفته مد بهار و تابستان ۲۰۱۹، 
در سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۱8 برگزار می شود و هفته مد پاییز و زمستان 

هم در ماه فوریه و مارچ برگزار می گردد.



شرکت در هفته های مد به چه صورت است؟
بیشتر هفته های مد به صورت پولی هستند. یعنی شما با پرداخت یک مبلغ حق شرکت در آن را پیدا می کنید. اما در مورد هفته های مد اصلی )بیگ فور( 

حتما شما باید دعوتنامه داشته باشید و از طرف برگزارکنندگان دعوت شوید.

آیا هفته های مد موضوع خاصی را دنبال می کنند؟ خیر. این هفته ها تنها با نام عمومی فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان برگزار می شوند و این برندها هستند 
که برای کالکشن خود می توانند روایت داشته باشند و یا خط فکری خاصی را دنبال کنند.

پروسه تبدیل طرح های یک طراح به لباس چند ماه به طول می انجامد؟
این کامال بستگی به فاکتورهای زیادی دارد. ممکن است این طرح ها حتی یک ماه قبل از نمایش آماده شوند. اما بیشتر اوقات به دلیل تغییرات مداوم در دنیای 

مد و تغییر نظر طراحان و استایلیست ها و تمام افراد ذی نفوذ، حتی لباس های طراحی شده هم تا لحظات آخر در حال تغییر و تکمیل هستند.

هزینه های هفته مد به چه صورت است؟
برای شرکت در هفته مد دو روش بیشتر وجود ندارد: یا با هزینه خود برند شرکت کرده اید، یا از طرف هفته مد دعوت شده اید. در صورت اول، تمام هزینه ها با 
شما خواهد بود. اما اگر دعوت شده باشید، هزینه  مکان اصلی و امنیت با خود برگزارکننده است. اما دیگر مسائل از قبیل طراحی صحنه، نورپردازی، مدل ها، 

گریم و ... به پای خود برند است.

آیا افراد عادی می توانند در هفته مد شرکت کنند؟
با پرداخت هزینه هایی گزاف، بله. ورودی فقط برای تماشای کالکشن ها بسیار باالست )چندین هزار دالر( و البته ردیف های اول هم به افراد سرشناس اختصاص 
دارد. البته برندهای مهم با پرداخت هزینه به سلبریتی ها آنان را  به سوی خود دعوت می کنند تا ارزش نمایششان را بیشتر کنند. برای مثال بیانسه، خواننده 

/http://dropnet.irمطرح حدود ۱۰۰ هزار دالر و ریحانا حدود ۹۰ هزار دالر برای نشستن در ردیف اول ران وی دستمزد می گیرند.
https://modopia.com/

http://dropnet.ir/fashion-show/
https://modopia.com/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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گینس، نام کتابی است که به ثبت رکورد های عجیب و برترین های دنیا می پردازد.

شاید شما هم در زمان انجام کاری خارق العاده این جمله را شنیده باشید که؛ برو در گینس کار خود را به ثبت برسان!

این کتاب تاریخی که چندین سال است به ثبت وقایع جالب می پردازد و ساالنه نام هزاران نفر در آن معرفی می شود که 
رکورد آنها پذیرفته شده و نامشان در کتاب گینس به ثبت رسیده است، اما واقعا سوالی که پیش می آید این است که، گینس 

چیست و از چه زمانی آغاز به کار کرده است؟

گینس چیست؟
گینس، کتاب ثبت رکورد ها و ترین های جهان است که ایده تهیه آن را »سر هاگ بیور« رئیس کارخانه ایرلندی »گینس« 
و  انسانی  رکورد های  آن  در  که  شده  نوشته   ۱۹55 سال  در  رایتر  مک  نوریس  و  روس  توسط  آن  جلد  اولین  و  داشته 
طبیعی منتشر می شود. کتاب رکورد های جهانی گینس هر سال با اطالعات جدید تجدید چاپ می شود، و خود رکورددار 
پرفروش ترین سری کتاب کپی رایت جهان است. جدیدترین رکورد های ثبت شده در این کتاب مربوط به رکورد های سال 

۲۰۱5 میالدی است.

گینس پرخواننده ترین کتاب دنیا )پس از کتب مقدس آسمانی( است و در کتابخانه ها بیشترین درخواست را دارد. برای 
انستیتو گینس در  باید به مرکز  ابتدا  اینکه یک عمل در کتاب گینس به عنوان یک رکورد جدید پذیرفته و ثبت شود 
انگلیس ارجاع شود. در آنجا مدتی در بایگانی حفظ می شود و پس از انجام بررسی های الزم و در صورت داشتن تمامی 

شرایط و ویژگی های مورد نظر این موسسه، همراه با نام صاحب رکورد به ثبت می رسد.

از بین قسمت های مختلف این کتاب، بخش ورزشی آن بیشتر از سایر قسمت ها تغییر و تحول پیدا می کند.

به مناسبت روز جهانی گینس )14 نوامبر(

https://www.yjc.ir/fa/news/6651139/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://www.yjc.ir/fa/news/6651139/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
https://www.yjc.ir/fa/news/6410037
https://www.yjc.ir/fa/news/6420315
https://www.yjc.ir/fa/news/5855545/


ساالنه حدود ۶۰۰ هزار تن خود را به موسسه گینس معرفی می کنند که 
تنها رکورد تعداد کمی از آنها پذیرفته شده و به آنها پاداش تلعق می گیرد.

تاریخچه گینس
در دهم نوامبر سال ۱۹5۱، آقای Hugh Beaver  )هوگ بیور( که مدیر 
تیراندازی در اسلوب شمالی در  به یک مهمانی  بود،  عامل کارخانه گینس 
این  درگیر  او  رفت.  ایرلند  در  وکسفورد  ایالت  در  اسالنی  رودخانه   نزدیکی 
بحث شد که کدام پرنده  بازی در اروپا از همه سریع تر است، سلیم طالیی 
)نوعی پرنده( یا خروس سیاه، )که البته سلیم طالیی سریع تر است(. آن شب 
در خانه  کاستلبریج او متوجه شد که تایید اینکه آیا سلیم سیاه سریع ترین 
بیور می دانست که  نه در کتب مرجع غیرممکن است.  یا  اروپا است  پرنده  
ایرلند، مورد بحث قرار می گیرد، ولی  سواالت بسیار دیگری نیز در سراسر 
هیچ کتابی در دنیا برای پاسخ به این سواالت وجود ندارد. او به این نتیجه 
پسند  مورد  احتماال  دهد،  پاسخ  سواالت  گونه  این  به  که  کتابی  که  رسید 

همگان قرار خواهد گرفت.

برای این کار کریستوفر چتوی به دانشجویان دوقلویی به نام های نوریس و 
راس مک ویرتر که یک آژانس جستجوی اطالعات را در لندن اداره می کردند 
که  کنند  را جمع آوری  آن چیزی  مامور شدند  برادر  دو  این  داد.  پیشنهاد 
بعد ها در اگوست سال ۱۹5۴به صورت کتاب رکورد های گینس درآمد. هزار 
نسخه از این کتاب چاپ و منتشر شد. بعد از تاسیس دفتر کتاب رکورد های 
گینس در خیابان ۱۰۷ فلیت در لندن، اولین نسخه  ۱۹۷ صفحه ای در ۲۷ 
بهترین  فهرست  راس  در  تا کریسمس  و  اگوست سال ۱۹55 صحافی شد 
فروش های بریتانیا قرار گرفت. Beaver گفت: “این یک توزیع برای بازاریابی 
و  شد  چاپ  امریکا  در  کتاب  این  بعد  سال  نبود”.  پولسازی  هدفش  و  بود 

۷۰۰۰۰ نسخه از آن به فروش رفت.

از آنجا که این کتاب به موفقیت شگفت آوری دست یافت، نسخه های زیادی 
از آن چاپ شدند در نهایت به صورت یک الگوی تجدید نظر یک ساله قرار 
گرفت که در اکتبر چاپ می شد تا با فروِش کریسمس همزمان شود. برادران 
مک ویرتر سال ها به چاپ این کتاب و کتاب هایی همانند آن ادامه دادند. 
هر دو برادر حافظه ای همانند یک دانشنامه داشتند و در سریال تلویزیونی 
آنها  از  بود، کودکان  کتاب ساخته شده  این  اساس  بر  که  رکورد  دارندگان 
پاسخ  معموال  نیز  آنها  و  می پرسیدند  جهانی  رکورد های  درباره   سواالتی 
را در  ویرتر  ایرلند راس مک  ارتش موقت جمهوری خواه  درستی می دادند. 
سال ۱۹۷5 ترور کرد. در پی ترور راس آن بخشی از برنامه که در آن سواالت 

کودکان درباره  رکورد ها پاسخ داده می شد، “نوریس در آنجا” نام گرفت.

به آن کتاب رکورد های گینس  بعد ها  به فرد )که  گینس ترین های منحصر 
می گفتند( در سال ۱۹5۴ به وجود آمد تا اولین کتاب را چاپ کند. انتشارات 
تحت  و  داشت  را  کتاب  این  انتشار  امریکا چندین دهه حق  در  استرلینگ 
مدیریتش این کتاب تبدیل به نامی آشنا شد. مالکیت این گروه ابتدا برای 
که  بود  )دیاگو(    Diageo به  متعلق  سال ۲۰۰۱  تا  بعد  و   PLC گینس 
کرد.  خریداری  را  آن  گالن(  )سرگرمی    Gullane Entertainment

سپس HIT Entertainment، گالن را در سال ۲۰۰۲ خریداری کرد.

در سال ۲۰۰۶ شرکت Apax Partners  )همکاران اپکس( را خریداری 
 Jim گروه  به  را  گینس“  رکورد های  “کتاب   ۲۰۰8 اویل  در  بعد ها  و  کرد 

عجیب ترین چشم دنیا

کشسان ترین پوست انسان

دراز ترین بینی جهان

قدبلندترین سگ زنده دنیا

بلندترین ناخن جهان

درازترین زبان دنیا

پهن ترین دهان جهان

مردی که بلندترین ریش دنیا رادارد

مردی که بلندترین موی گوش رادارد

زنی که بزرگ ترین گوش دنیا رادارد.

ویسگون صاحب بلندترین ابروی دنیا

مردی که بزرگ ترین بازو دنیا رادارد

https://www.yjc.ir/fa/news/6489173
https://www.yjc.ir/fa/news/6489173
https://www.yjc.ir/fa/news/6489173
https://www.yjc.ir/fa/news/6396428
https://www.yjc.ir/fa/news/6396428
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Ripley En� مادر  که شرکت  فروخت  پتیسون(  )جیم   Pattison
At�  ‘ گینس   رکورد های  “کتاب  اداره   به  مجاز  و    tertainment

“کتاب  بود.  گینس“  رکورد های  “کتاب  (جذابیت های   tractions
رکورد های گینس“ در حالی که در نیویورک و توکیو دفتر داشت، اما 
دفتر مرکزی اش در لندن باقی ماند، ولی موزه جذابش در دفتر مرکزی 

Ripley در اورالندو در فلوریدا می باشد.

رکورد های جهانی گینس
رکورد های جهانی گینس )Guinness World Records( یا کتاب 
رکورد های  از  مجموعه ای  دارای  و  مرجع  کتابی  جهانی،  رکورد های 
بین المللی است. این رکورد ها شامل دستاورد های انسان و پدیده های 
طبیعی هستند. کتاب رکورد های جهانی گینس هر سال با اطالعات 
جدید تجدید چاپ می شود و خود رکورددار پرفروش ترین سری کتاب 
کپی رایت جهان است. رکوردهای گینس روز به روز در حال افزایش 
به  رسیدن  برای  افراد  که  رکوردهایی  می شود  ثبت  بیشتر  تنوع  با  و 
آن خیلی سعی و تالش می کنند تا حتی یک صدم درصد از دیگری 

پیشی بگیرند.

عجیب ترین و جالب ترین رکورد های گینس
عجیب ترین چشم دنیا

کیم گودمن در یک برنامه تلویزیونی توانست چشم های خود را ۱.۱ 
سانتیمتر از حدقه خارج کند.

کشسان ترین پوست انسان

گری ترنر اهل انگلستان، به دلیل مبتالبودن به بیماری نادر سندروم 
اهلرز-دانلوس، قادر است پوست خود را بیش از ۱5 سانتی متر بکشد!

دراز ترین بینی جهان

درازترین بینی جهان، متعلق به مهمت اوزیورک از ترکیه با طول 8.8 
سانتی متر است.

 ۲۰۱۰ سال  در  تلویزیونی  برنامه  یک  در  توانست  شخص  این 
این رکورد را به نام خود ثبت کند!

بزرگ ترین تخم پرنده از یک پرنده زنده

بزرگ ترین تخم پرنده مربوط به تخم شترمرغ سوئدی است. وزن این 
تخم شتر مرغ بیش از ۲.5 کیلوگرم است.

قدبلندترین سگ زنده دنیا

دانمارکی  نژاد  با  سگ  این  قد  است.  دنیا  سگ  بلندقدترین  زئوس 
ارتفاعی در حدود ۱۱۱ سانتیمتر است. زئوس در حال حاضر در ایالت 

میشیگان نگهداری می شود.

پهن ترین دهان جهان

فرانسیسکو دومینگو ژاکیوم ۲۰ ساله اهل آنگوال توانست با گذاشتن 
یک قوطی کوکاکوال در دهان خود با ۱۷ سانتیمتر پهنا رکورد پهن ترین 

https://www.yjc.ir/
http://namnak.com/

دهان جهان را بشکند و عنوان پهن ترین دهان را به خود اختصاص دهد!

بلندترین ناخن جهان

ناخن  بلندترین  داشتن  سبب  به  توانست  آمریکایی  مرد  یک 
ثبت  به  را  خود  نام  گینس  جهانی  رکوردهای  کتاب  در  جهان 
دستانش  انگشتان  ناخن های  مجموع  طول  که  »ملوین«  رساند. 
شود. رکورددار  کتاب  این  در  توانست  شده است،  ثبت  متر   ۹٫85 

ایالت  در  میالدی   ۲۰۰۹ سال  مه  ماه  در  که  آن  از  پس  »ملوین« 
»میشیگان« به این عنوان دست یافت، در دسامبر همان سال فوت کرد. 

درازترین زبان دنیا

زبان عضوی از بدن انسان است که به کمک آن می توانیم غذاها را خورده 
و طعم ها را متوجه شویم. به طور علمی زبان انسان ها تا دوران بلوغ رشد 
داشته و از آن پس رشدش کاهش پیدا می کند. زبان انسان ها بیش از 
از دهان خارج نمی شود و کمتر کسی می تواند بدون  تا ۷ سانتیمتر   5
رشد  که  دارند  دنیا  در  اشخاصی  اما  برساند  بینی  به  را  زبانش  مشکل 
می باشند. دنیا  زبان  بلندترین  رکورددار  حاال  و  نشده  متوقف   زبانشان 
گاستفان تیلورگ مردی 5۱ ساله است که برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ 
زبان  زمان  آن  در  آورد.  به دست  را  دنیا  زبان  بلندترین  رکورد  توانست 
گاستفان” نزدیک به ۹٫5 سانتیمتر طول داشت. پس از »استفان” زنی با 
زبان ۹٫۷5 سانتیمتری رکورد را به دست آورد و به مدت یک سال این 
رکورد را در دست گرفت. چندی پیش و در اندازه گیری های تازه استفان 
 شانس خود را امتحان کرد و متوجه شد زبانش رشد بیشتری داشته است.
 این مرد در حال حاضر زبانی ۹٫8۰ سانتیمتری دارد که در دنیا بی نظیر 
و منحصر به فرد است. حاال او رکورد درازترین زبان دنیا را بار دیگر به 
دست آورده است و ممکن است تا سال های آینده این رکورد پیشرفت 

بیشتری نیز داشته باشد. 

https://www.yjc.ir/fa/news/6603070
https://www.yjc.ir/fa/news/6603070
https://www.yjc.ir/fa/news/6632102
https://www.yjc.ir/fa/news/6651139/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3
http://namnak.com/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%B3.p21841
http://namnak.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA.p154
http://namnak.com/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA.p154


� Notre objectif est de développer la 
force physique ainsi que la force men�
tale, pour faire ressortir le meilleur de 
chacun.

� L’acquisition de compétences et de 
valeurs qui peuvent être intégrées dans 
tous les aspects de la vie des athlètes 
est encouragée.

- Respect et adoption d›une attitude 
positive sont toujours évalués, encour�
agés et renforcés par ce programme.

� Les cours se déroulent dans une am�
biance amusante et motivante.

 برای درج تبلیغ کسب و کار خود در
ماهنامه ر می با ما تماس بگیرید

514 996-1620
514 703-4020



34

R
eM

i Journal 

کنت جان مونتاگ، هیچ  گاه فکرش را هم نمی کرد که غذای ابداعی ساده 
و خوشمزه اش یک روز تبدیل به یکی از محبوب ترین جذابیت های بشر 
شود. اصال می دانستید »ساندویچ« نام شهری در انگلستان است؟ ۳ نوامبر 
هر سال روز جهانی ساندویچ است. اما ایده اختراع غذایی ساندویچ اصال 

چطور و چه زمانی به ذهن »کنت جان مونتاگو« رسید. 

 ساندویچ چه زمانی به عنوان غذا اختراع شد
با  شده  پر  نان  با  ساندویچ  عنوان  به  غذایی  تاریخچه  می رسد  نظر   به 
این   با  برمی گردد.  باستان  تمدن  دوران  به  انواع سس  و  پنیر  و  گوشت 
همه غذایی به نام ساندویچ به شکل امروزی در قرن ۱8 میالدی توسط 
»جان مونتاگو« به عنوان یکی از کنت های شهری کوچک به نام ساندویچ 
در کشور انگلستان و اتفاقا از روی تنبلی و عالقه بیش از حدش به بازی 
اختراع شد. ظاهرا این اشراف زاده آن  قدر به بازی عالقمند بوده که اصال 
دوست نداشته روال بازی را به خاطر غذاخوردن مختل کند و به همین 
دلیل معموال دستور می داد به جای سفره کشیدن و سر میز غذاخوردن 
تکه ای گوشت گاو نمک زده و برشته شده الی دو برش نان تست برایش 
بیاورند، غذایی که هم سریع آماده می شد و هم پادشاه می توانست آن را با 
یک دست بخورد بدون اینکه اختاللی در جریان بازی به وجود آید. این 
اتفاق در زمانه ای رخ داد که تشریفات غذاخوردن در میان اشراف زادگان 
اروپایی آن  قدر دست و پاگیر بود که گاهی خدمه را برای به جا آوردن 

این تشریفات به کمک می طلبیدند.

به  دربار  از  ساندویچ  شهر  در  خوشمزه  و  آسان  غذای  این  آوازه  کم کم 
سرتاسر شهر رسید و همه مردم »غذایی مثل ساندویچ« می خواستند اما 
کم کم برای اینکه یک اصالت هم به آن بدهند تصمیم گرفتند اسم این 
را روی آن  یعنی »ساندویچ«  نام شهر خودشان  و  را مختصر کنند  غذا 
بگذارند. اگر چه غذاهایی شبیه ساندویچ از قرن ها پیش از این میان مردم 
رایج بودند اما بعد از محبوبیت ساندویچ میان درباریان انگلیس بود که این 
غذای راحت و خوشمزه شهرت جهانی پیدا کرد. با این  همه دستور پخت 
برای  چون  چرا؟  نشد.  نوشته  آشپزی  کتاب های  در  سال ها  تا  ساندویچ 
مثال در انگلیس گمان می کردند این کار باعث ورشکستگی رستوران ها 
می شود. در آمریکا هم بسیاری از آشپزها تا اواخر قرن هجدهم میالدی 

مایل به تقلید از سبک آشپزی انگلیسی نبودند.

 مشهورترین ساندویچ های دنیا از سراسر دنیا
Chip Butty 1- ساندویچ انگلیسی 

 در حالی که نام های مختلفی مثل رول، کب، کالب و … برای فست فود 
یک   chip butty انگلیسی  کالسیک  ساندویچ  دارد  وجود  ساندویچ 
دستور العمل کامال انگلیسی دارد. دو تکه نان تست سفید، سیب زمینی 

سرخ شده، سس کچاپ یا سس قهوه ای و تمام.

Vada Pav  2- ساندویچ هندی 

 Vada گیاهی  و  هندی  ساندویچ  دنیا  ساندویچ های  مشهورترین  از  یکی 
Pav است. این ساندویچ محبوب گیاهخواران یکی از مشهورترین غذاهای 
خیابانی هندوستان و شامل سیب زمینی پخته و سپس سرخ شده است. ابتدا 
chutney می ریزند  نام  به  تند و مخصوص هندی  ترشی  باگت  نان  روی 
و سپس توپک های سیب زمینی را روی آن قرار می دهند. ادویه های تند و 

نمک به همراه ترشی تند chutney چاشنی اصلی این ساندویچ هستند.

Chacarero ،3- ساندویچ سنتی شیلی 

سنتی  و  کالسیک  ساندویچ  دنیا  ساندویچ های  مشهورترین  از  دیگر  یکی 
نان  شامل  ساندویچ  این  ترکیب  است.   Chacarero نام  به  شیلی  کشور 
باگت گرد، برش های نازک گوشت کبابی گاو یا گوساله به صورت استیک، 
یک  ترکیب  دقیقا  یعنی  است  سبز  لوبیا  و  فلفل چیلی  انواع  گوجه فرنگی، 

ساندویچ سنتی بومی آمریکای جنوبی.

Bánh mì  4- ویتنام؛ ساندویچ 

کشورهای  خیابانی  غذاهای  محبوب ترین  از  یکی   Bánh mì  ساندویچ 
از  یکی  عنوان  به    Bánh mì است.  ویتنام  اصالتا  و  آسیا  شرق  جنوب  
مشهورترین ساندویچ های دنیا شامل گوشت، سبزیجات مختلف مثل خیار و 

هویج، فلفل جالپینو و سبزی گشنیز در یک عدد نان باگت می باشد.

Cemita  ۵- مکزیک؛ ساندویچ 

 یکی دیگر از مشهورترین ساندویچ های دنیا ساندویچ سنتی کشور مکزیک 
به نام Cemita است. این ساندویچ خوشمزه در اصل متعلق به ایالت پوئبال 
در جنوب مکزیک است. مواد تشکیل دهنده ساندویچ Cemita عبارتند از: 
آووکادو، پنیر سفید، انواع پیاز خام، جعفری، سس سالسا و یک مدل گوشت 

انتخابی شامل گوشت قرمز یا گوشت ماکیان به صورت گریل  شده است.

 6- ترکیه؛ ساندویچ دونر کباب

 احتماال کمتر کسی است که نام »دونر کباب« ترکیه را نشنیده باشد. دونر 
کباب به عنوان یکی از محبوب ترین ساندویچ های سبک خیابانی در ایران 
هم طرفداران فراوانی دارد. دونر کباب به عنوان مشهورترین فست فود ترکی 
شامل سبزیجاتی مثل کلم و کاهو، گوجه فرنگی، پیاز کاراملی شده یا خام و 
گوشت فیله یا راسته گوسفند یا گوساله است که به صورت برش های باریک 

و نازک بریده می شوند و در نان باگت سرو یا نان پیده سرو می شود.

Kaya toast  ۷- سنگاپور؛ ساندویچ 

 Kaya toast به عنوان ساندویچ سنتی سنگاپور یکی دیگر از مشهورترین 
سرو  تست  نان  با  که  ساندویچ هایی  حقیقت  در  دنیاست.  ساندویچ های 
می شوند در سنگاپور بسیار محبوبند. این ساندویچ پرطرفدار که به سبک 

اختراعساندویچتوسطانگلیسیها
به مناسبت روز جهانی ساندویچ  )3 نوامبر(



3۵

R
eM

i Journal 

سرو  فرانسوی  تست  نان های  شبیه  تستی  نان  در  فرانسوی  ساندویچ های 
می شود و در اصل ساندویچ کره و مربا است، البته مربای این ساندویچ مربای 
معمولی و مرسوم نیست. مربای ساندویچ Kaya toast شامل تخم مرغ و 
شیرنارگیل است. همراه ساندویچ »کایا تست« در وعده صبحانه معموال یک 

عدد تخم مرغ آب پز هم میل می کنند.

Jambon beurre ۸- فرانسه؛ ساندویچ

مشهورترین ساندویچ فرانسوی شامل یک عدد نان باگت کالسیک برشته، 
ژامبون گوشت، کره و گاهی هم مقداری پنیر و خیارشور ریز است.

Mitraillette 9- بلژیک؛ ساندویچ 

ساندویچ های  مشهورترین  از  دیگر  یکی   Mitraillette بلژیکی  ساندویچ 
دنیاست. یک عدد نان باگت پر شده با سیب زمینی سرخ شده که روی چند 
سس  هم  سیب زمینی ها  روی  شده اند.  چیده  سرخ شده  قرمز  گوشت  تکه 
مایونز مخصوص و سنتی بلژیکی ها را می ریزند که زردرنگ است. بد نیست 
بدانید سس مایونز اصالتا یک سس بلژیکی است. در تهیه سس مایونز اصل 
گیاهی  روغن  آن شامل  اصلی  نسخه  و  نمی شود  استفاده  تخم مرغ  بلژیکی 

مایع، شیر سویا، سرکه سیب، خردل، نمک و فلفل است.

Katsu-sando 10- ژاپن؛ ساندویچ 

نسل جدید ژاپنی ها به خوردن نوشابه و فست فودهای مختلف به خصوص 
مشهورترین  از  یکی  که  نیست  عجیب  پس  مشهورند  ساندویچ  انواع 
ساندویچ های دنیا ژاپنی باشد. تکه های گوشت سرخ شده گاو میان دو عدد 

نان تست سفید به همراه سس خردل و مایونز.

 11- آرژانتین؛ ساندویچ Choripán  با سس چیمیچوری

سوسیس  ساندویچ  یک  حقیقت  در  فلفل  از  پر  و  تند  ساندویچ  این 
به  و  آرژانتینی ها یعنی »چیمیچوری«  با سس سالسا مشهور  پوشانده شده 
همراه سبزیجاتی مثل کلم بنفش و کاهو و سبزیجات دیگر است. گاهی یک 
تخم مرغ نیمرو هم به مخلفات این ساندویچ اضافه می شود. سس چیمیچوری 
یکی از مشهورترین سس ها برای سرو در کنار گوشت کبابی است. مواد الزم 

برای سس چیمچیوری عبارتند از:

یک فنجان گشنیز تازه، یک فنجان برگ جعفری تازه، سه حبه سیر، سه 
قاشق غذاخوری پونه تازه، ۱/۲ فنجان پیاز، دو قاشق غذاخوری آب لیموی 
تازه، فلفل سیاه و نمک به مقدار الزم، ۱/۴ قاشق چای خوری تکه های فلفل 
قرمز، ۱/۲ فنجان روغن زیتون، ۲ قاشق غذاخوری سرکه سیب. برای تهیه 
این سس ابتدا جعفری،  پونه،  گشنیز،  سیر،  پیاز و آبلیمو را در میکسر 
بریزید تا مواد یک دست شوند سپس نمک و فلفل سیاه و تکه های فلفل قرمز 
را اضافه کنید و در انتها روغن زیتون و سرکه سیب را روی مواد میکس شده 

بریزید و با هم مخلوط کنید.

Bauru 12- برزیل؛ ساندویچ 

 این ساندویچ برزیلی به عنوان یکی از خوشمزه ترین ساندویچ های دنیا شامل 
موزارال،  پنیر  کبابی،  با گوشت گوساله  پر شده  برشته  باگت  نان  یک عدد 

خیارشور یا خیار ترشی کوچک، گوجه فرنگی و پونه کوهی است.

www.blog.okcs.com/
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چهره های موسیقی پاپ ایران

سعید سالیانی

این  که  هستند  معتقد  سنتی  یا  کالسیک  موسیقی  فعاالن  از  بسیاری 
روز ها موسیقی پاپ ایرانی به یک نوع موسیقی بی ارزش و بی هویت تبدیل 
شده است. اما سوال اینجاست که چرا این نوع موسیقی بی ارزش شناخته 
را  مردمی  موسیقی  یک  ارزش  می تواند  گروهی  یا  و چه کسی  می شود 
هزینه  بابتش  مردم  که  ژانری  تنها  که  است  این  نه  مگر  کند؟  تعیین  
موزیسین های  تعداد  که  ژانری  تنها  است؟  موسیقی  نوع  این  می کنند 
حرفه ای به این معنی که معیشت خود را از این راه می گذرانند،  بسیار 
زیادتر از سایر موزیسین هاست موسیقی پاپ است پس چرا بی ارزش تلقی 

می شود؟ اگر طرفدار دارد چرا بد است؟ 

در تمام این سال ها که به موسیقی های مختلف گوش می دادم  مکررا به 
این سواالت فکر می کردم  و دنبال پاسخ برایشان می گشتم تا اینکه در 
این شماره تصمیم گرفتم تا مروری کنم بر تاریخچه  و چهره های موسیقی 

پاپ ایران.  

تعریف موسیقی پاپ

مردمی گفته می شود.  یا موسیقی  عامه پسند  به موسیقی  پاپ  موسیقی 
یا  محلی  موسیقی  و  کالسیک  موسیقی  مقابل  نقطه  در  موسیقی  این 
فولکلور قرار می گیرد. موسیقی کالسیک عموما موسیقی طبقه برگزیده 
یا روشنفکر بوده و موسیقی فولکلور هم به راحتی عرضه نمی شود ولی در 
مقابل موسیقی پاپ به صورت حرفه ای و تجاری به منظور کسب درآمد 
مالی به راحتی برای تمام طبقات مردمی ارایه می گردد. همچنین می توان 

این موسیقی را یک صنعت شناخت تا یک هنر. ولی این صنعت را می توان از 
ابعاد مختلف مانند ایدئولوژی و زیبایی شناسی بررسی کرد. اما این موسیقی 
روی تار باریکی بین هنر و صنعت همواره در حرکت بوده است. گاهی به آن 
سو می خزد و گاهی به این سو و این خزیدن ها به تولیدکننده و عرضه کننده 

این نوع موسیقی بستگی دارد.  

موسیقی پاپ ایرانی

قاجاریان  پادشاهی  و در دوران  ایرانی، در سده ۱۹ میالدی  پاپ  موسیقی 
زاده شد و پس از نوآوری پدیده رادیو، گسترش یافت.  بازار موسیقی ایران، 
پیش از دهه 5۰ میالدی، در دست خوانندگان موسیقی کالسیک ایرانی بود. 
موسیقی پاپ ایرانی، با روی  کارآمدن و درخشش هنرمندانی مانند ویگن، که 
»سلطان« پاپ و جاز ایران شناخته می شد و به  کارگیری سازها و شیوه های 
در  را  گیتار  که  بود  کسی  نخستین  ویگن،  شد.  دگرگون  غربی،  موسیقی 
موسیقی ایرانی نواخت و نخستین ترانه او، »مهتاب«، سرآغاز یک دگرش در 

موسیقی ایرانی بود.

تا پیش از انقالب هارمونی های به کار رفته در موسیقی پاپ اکثرا از هارمونی 
موسیقی کالسیک ایرانی پیشین پیروی می کردند. اما بعد از انقالب این نوع 
موسیقی به مدت چند سالی دچار رکود شد و هنرمندان این ژانر عموما یا 
به خارج از کشور مهاجرت کردند و یا فعالیت هنری خود را کنار گذاشتند. 
اما در دهه هفتاد شمسی و با گذشت تقریبا دو دهه از انقالب و دوران جنگ 
در دهه  نهایتا  که  پاپ ظهور کردند  از هنرمندان موسیقی  مجددا گروهی 
هشتاد با پیشرفت تکنولوژی و اینترنت تعداد چند نفر در موسیقی پاپ به 
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چند صد نفر رسید. امروز نیز تعداد آثار ارایه شده در این ژانر چه به صورت 
مجاز و یا زیرزمینی بسیار زیاد است. اما از آن هنرمندان نسل قبل انقالب که 
مهاجرت کردند به جز چند نفری محدود که کماکان طرفداران بسیاری دارند 
دیگر موزیسین ها فعالیت چشمگیری نداشتند و می توان گفت تقریبا هیچ 
فعالیتی ندارند. یک گروه دیگر باقی می ماند و آن نسل دوم مهاجران ایرانی 
است. فرزندانی که در خانواده های ایرانی اما در خارج از کشور به دنیا آمدند. 
در جامعه غربی زندگی کردند ولی در خانه ایرانی بزرگ شدند. اما این گروه 
هم فعالیت چندانی ندارند و عموما با انتشار یک یا دو آلبوم، موسیقی را برای 

همیشه ترک می کنند یا به صورت غیرحرفه ای دنبال می کنند. 

موسسان موسیقی پاپ ایرانی

دلکش،  داریوش،  حبیب،  شماعی زاده،  اندی، حسن  ابی،  بنان،  غالم حسین 
سوزان روشن، عارف، عماد رام، شهرام شب پره، فرهاد، گوگوش، لیال فروهر، 
معین، مهستی و هایده ، برخی از چهره های کهن موسیقی پاپ ایران هستند. 
پازوکی،  جهانبخش  روحانی،  انوشیروان  منفردزاده،  اسفندیار  بیات،  بابک 
محمد  زالند،  فرید  نوجوکی،  صادق  قمیشی،  سیاوش  زاده،  شماعی  حسن 
این  آهنگسازان  از  واروژان،  و  چشم آذر،  ناصر  چشم آذر،  منوچهر  حیدری، 

دوران بودند. 

موسیقی پاپ ایرانی پس از جنگ

درهای  بودند  توانسته  که  پاپ  موسیقی  فعاالن  جنگ  از  بعد  دوران  در 
بسته شده موسیقی پاپ را به نحوی باز کنند شامل علیرضا افتخاری، بیژن 
خاوری،  پرویز طاهری، حسن همایون فال، حمید غالمعلی، عباس بهادری، 
چهره های  اصالحات  دوران  در  اما  بودند.  کاظمی  مهرداد  و  سپهر،  مهدی 
جدید گام های بلندی در موسیقی پاپ برداشتند که از آنها می توان به خشایار 
اعتمادی، محمد اصفهانی، شادمهر عقیلی، علیرضا عصار، سعید شهروز، گروه 
آریان، حسین زمان و مانی رهنما اشاره کرد. فریدون شهبازیان که خود از 
کسانی بود که با تشکیل انجمنی در صدا و سیما مجوزهای پخش موسیقی 
پاپ در تلوزیون رسمی صادر می کرد پس از مدتی به منتقد اصلی این نوع 

موسیقی تبدیل شد و در این دوره از صدا و سیما کناره گیری کرد.

یا  بگیرند و  توانستند مجوز  بیشتری  اما در دهه های 8۰ و ۹۰ خوانندگان 
رضا  اینترنت شناخته شوند. چهره هایی چون  برکت حضور  به  بدون مجوز 
بنیامین  یگانه،  محسن  جهانبخش،  بابک  خواجه امیری،  احسان  صادقی، 
بهادری، بهنام صفوی، سیامک عباسی، محسن چاوشی، حمید حامی، فرزاد 
یراحی، گروه سون، سیروان خسروی، علی  فرزین، حمید عسکری، مهدی 
عبدالمالکی، مجید خراطها، علی لهراسبی، فریدون آسرایی، مازیار فالحی، 
حامد هاکان، محمد علیزاده و… روی  کار آمدند. مرتضی پاشایی، امیرعباس 
زانیار خسروی،  احمدوند،  مهدی  طلیسچی،  علیرضا  رستاک حالج،  گالب، 
آذری،  افشین  پازل،  گروه  بانی،  بهنام  ابراهیم زاده،  محسن  حاجیلی،  امید 
حامد همایون، حمید هیراد، ساسی، سامان جلیلی، سینا شعبانخانی، شهرام 
شکوهی، گروه ماکان، گروه هوروش، شهاب مظفری و آرش و مسیح عدل 
از دهه 8۰ روی  کار آمدند. رشد و پیدایش خوانندگان لس  نیز پس  پرور 
انجلسی کمتر بوده و تنها به تعداد محدودی می توان اشاره کرد. مثل هلن، 

منصور، هنگامه، کامران و هومن، آرش، کامیار، فرشید امین. 

ترانه سراهای موسیقی پاپ

از ترانه سرایان این ژانر از موسیقی می توان بیژن سمندر، محمدعلی شیرازی، 

اردالن سرفراز، افشین مقدم، افشین یداللهی، ایرج جنتی عطایی، شهریار 
تورج  )همای(،  سرگورابی  احمد  جعفرزاده،  سعید  ترقی،  بیژن  قنبری، 
بینشپژوه،  شاهکار  ژاکلین،  زاکاریان،  زویا  بمانی،  روزبه  شعبان خانی، 
محسن  کسری،  لیال  اصالنی،  فرامرز  کاکایی،  عبدالجبار  قنبری،  شهیار 
گلرویی،  یغما  الری پور،  نیلوفر  امینی،  مسعود  حیدرزاده،  مریم  نامجو، 

حسین صفا، مونا برزویی و ... نام برد.

آهنگسازان موسیقی پاپ ایران

و  کردند  ظهور  پنجاه  دهه  در  پاپ  موسیقی  آهنگسازان  طالیی  نسل 
پایه های این سبک را به درستی و با قدرت پایه ریزی کردند. اما  پس از 
انقالب مهاجرت کردند و دیگر شرایط در غربت خیلی سخت شده بود تا 
با همان کیفیت و کمیت گذشته ادامه دهند. اما از سوی دیگر در داخل 
ایران آهنگسازان و تنظیم کننده های نسل جدید پا به عرصه گذاشتند که 
از آنها می توان به بهروز صفاریان، شهرام آذر، شادمهر عقیلی، بابک امینی، 
رضا صادقی، فواد حجازی، علی پهلوان، علیرضا افکاری، محسن چاووشی، 
معین  جهانی،  مهدی  برادران،  حامد  یگانه،  محسن  خسروی،  سیروان 
راهبر، میالد ترابی، بابک سعیدی، بابک زرین، پویا نیکپور، پدرام کشتکار، 

علیرضا کهن دیری، اریا عظیمی نژاد، فریدون شهبازیان اشاره کرد.

با مرور تمام نام هایی که در باال ذکر شد برای خواننده، آهنگساز، ترانه سرا 
و تنظیم کننده می توان به این نکته رسید که از نقاط مثبت موسیقی پاپ 
این است که هر کسی با هر سطح دانشی از موسیقی می تواند در این ژانر 
وارد شود و به خلق اثر بپردازد که یا مورد پسند عموم قرار می گیرد و یا 
خیر. ما بین اسامی باال می توان اشخاصی را پیدا کرد که از سواد باالیی 
در موسیقی یا ادبیات برخوردار هستند اما از طرفی دیگر در این لیست 
اشخاصی هم هستند که حتی کوچک ترین آشنایی با عالیم موسیقی یا 
و مشهور شده اند.  مردمی محبوب  اثر  با خلق  اما  ندارند  ادبی  آرایه های 
پس اعتبار هر اثر به استقبال عمومی است و تاثیر  آن خاطره سازی برای 

مردم است. 

از طرفی دیگر، موسیقی پاپ به عنوان یک صنعت به دنبال کسب درآمد 
و  نرم افزارها  و  تکنولوژی  با  باید  اثر  کیفیت  باالبردن  برای  پس  است 
این  در  تکنولوژی جدید  نتیجه  در  روند.  پیش  دنیا  روز  سخت افزارهای 
ویدویی،  کلیپ  ساخت  اساسا  دیگر  طرفی  از  یا  می شود.  تجربه  سبک 
در این سبک آغاز شد و تجربه و تمرین استفاده از دوربین های جدید و 
تکنولوژی جدید کلیپ سازی با موسیقی پاپ انجام شده و نتیجه تمام این 
تجربیات برای سایر ژانرهای موسیقی قابل استفاده خواهد بود. موسیقی 
پاپ در هر زمینه پیشگام می شود، تجربه می کند، فرا می گیرد و گسترش 
می دهد و این کمک بسیار بزرگی است در گسترش دانش فنی صنعت 

موسیقی. 

نهایتا می توان گفت که عالقه مندی به سبک های مختلف موسیقی یک 
امر سلیقه ای است. و این امر سلیقه ای شدیدا به زمان و مکان و شرایط 
که  هستند  پاپ  موسیقی  آثار  از  بسیاری  دارد.  بستگی  شنونده  روحی 
دارای ارزش هنری باالیی هستند و بعضا حرف هایی برای گفتن دارند و 
اما توانسته اند دل  بسیاری دیگر وجود دارند که سطحی تلقی می شوند 
جمعیت بسیاری از مردم را به دست آورند. در نتیجه چنین ارزش گذاری 

و قضاوت برای این موسیقی اساسا نادرست است.
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آنچه درباره هنر اجرایی نمی دانید! )2( 

پرفورمنس چگونه آغاز شد

می شد،  خود  شیوه های  به  محدود  بی چیز«  »تئاتر  زمانی که  در 
مثل  می کردند؛  تاکید  دیگر  مختلف  عناصر  روی  بر  دیگر  تئاترهای 
آنها  بر  تئاتر بی چیز سعی می کرد  الکترونیکی که  از وسایل  استفاده 
به  را  تئاتر  الکترونیک«  به نظر می رسد زندگی در »عصر  غلبه کند؛ 
لوهان،  مک  مارشال  کرد.  وسوسه  الکترونیکی  ترفندهای  از  استفاده 
وسایل  که  آنجایی  از  داد  نشان  جمعی،  ارتباط  وسایل  نظریه پرداز 
ارتباطات  اولیه  الکترونیکی، جایگزین صفحات کتاب به عنوان روش 
شده اند، ما به طور روز افزونی در برانگیخته شدن همزمان و چندگانه 
اتفاقاتی که در  به  تلویزیون  از  پیدا می کنیم؛ همان طور که  مهارت 
در  همزمان  طور  به  و  می کنیم  نگاه  می افتد،  اتفاق  دنیا  دیگر  نیمه 
مک  می دهیم.  ادامه  را  گفتگوهایمان  نشیمن خانه هایمان  اتاق های 
لوهان این طور نتیجه می گیرد که ما دیگر نیازی به پیام هایی با ترتیبی 

متوالی یا پیام هایی که به نوبت عرضه شوند، نداریم.

رسانه های الکترونیکی با ایجاد تمایل به بازنمایی مکان های قابل تغییر 
در تئاتر - به همان شکلی که این مکان ها در سینما و تلویزیون تغییر 
می کنند - بر تئاتر تاثیر گذاشتند. یک نتیجه  این تاثیر، کاهش تعداد 
به  بود.  صحنه  آکسسوارهای  ساخت  در  دقت  کاهش  و  آکسسوارها 
این دلیل که تغییردادن صحنه ای پر از آکسسوار به زمان نیاز داشت. 
از  بود؛ ترکیب هایی  به تجربه کردن مولتی مدیا  نتیجه دیگر، ترغیب 

عناصر رسانه های مختلف.

مشهورترین تجربیات مولتی مدیا به وسیله طراحی از کشور چک به 
انجام شد. حدود سال ۱۹58 اسوبودا کار بر روی  نام ژوزف اسوبودا 
ماجیکا.  الترنا  و  چندگانه(  )پرده  اکران  پلی  کرد:  آغاز  را  پروژه  دو 
پلی اکران از تصاویر فیلم شده استفاده می کرد. پرده های آویزان شده 
تابش  تماشاچی،  از  آن  گوناگون  فاصله های  متفاوت،  اندازه های  در 
مختلف  زمان های  در  تصاویر  تغییر  و  پرده  هر  روی  متفاوت  تصاویر 
مسحورکننده«  »تصویر  بر  تا  بود  او  ترفندهای  مجموعه  آنتراکت ها 
تصویری  منطقه  بنابراین  کند.  غلبه  اجرا  تک ساحتی  و  تک پرده ای 
پویایی خلق می کرد و به تماشاچیان حق انتخاب می داد تا تصاویری 
در  متحرک  تصاویر  از  مجیکا  الترنا  کنند.  تماشا  می خواهند  که  را 
ترکیب با بازیگران زنده استفاده می کرد. اجراکنندگان فیلم و صحنه، 
اغلب یکی بودند و گاهی به نظر می رسید که بازیگر زنده از درون پرده 

بیرون آمده است.

طراحی  در  را  تجربه ها  این  از  قسمت هایی   ۱۹5۹ سال  در  اسوبودا 
صحنه درام ها به کار برد. او همچنین ابزاری را برای ایجاد صحنه ها و 
سکوهای متحرک آزمود و به طرق مختلف، قصد داشت هم به لحاظ 
ترکیب بندی و هم به لحاظ بصری، طراحی صحنه ای ایجاد کند که 
تلویزیون  از  او  اجراهای  از  برخی  در  باشد.  تغییر  قابل  آنی  طور  به 
مایل ها  که  استودیو  یک  در  صحنه ها  برخی  شد.  استفاده  مداربسته 
دورتر از سالن نمایش اجرا می شدند و بر روی پرده هایی که باالی سن 

بازیگران همزمان صحنه هایی را زنده در  آویزان بودند، پخش می شد و 
از  نزدیکی  نماهای  تلویزیون مداربسته، همچنین  بازی می کردند.  سالن 

چهره بازیگران را در لحظات بحرانی روی پرده ها پخش می کرد.

چنین تجربه هایی به وسیله اسوبودا و دیگران، شیوه های کاری مختلفی 
را رایج کرد. استفاده از عکس های بی حرکت بر روی چند پرده به عنوان 
کنش های  به  شده  فیلم  صحنه های  اضافه کردن  نمایشی،  پس زمینه 
صداهای  کیفیت  با  صدا  جهت  و  بلندی  دستکاری کردن  دراماتیک، 
استریوفونیک و استفاده از تلویزیون مداربسته از جمله روش های مختلف 

مورد بحث است.

این دستاوردها از سوی هنرمندان دیگر مورد توجه قرار گرفت و سپس 
در هنرهای بصری به کار گرفته شد. نقاشان با نارضایتی از محدودیت های 
تحمیل شده به وسیله رسانه ای که در آن کار می کردند )برای مثال بوم 
دوبعدی( همان طور که اشیای سه بعدی را به نقاشی هایشان می چسباندند 

از ترفندهای گفته شده در باال نیز استفاده کردند.

به  نظرشان  مد  رسانه  ایستای  طبیعت  بر  غلبه  برای  مجسمه سازان 
مجسمه هایشان موتور نصب کردند تا آنها را به حرکت درآورند یا از نور 
برای تغییر ظاهر آنها استفاده کردند. عاقبت از دل این تجربیات هپنینگ 
بیرون آمد که اولین بار به وسیله نقاشی به نام آلن کاپرو به اجرا در آمد. 
او استدالل می کرد که نه تنها اشیای هنری به نمایش گذاشته شده، بلکه 
فضا و تمام کسانی که در مکان اجرا حضور دارند باید به عنوان بخش های 

ضروری یک تجربه هنری کامل در نظر گرفته شوند.

کاپرو در ۱۹5۹ برای اولین هپنینگ خود یک گالری را به سه قسمت 
تقسیم کرد که در هر یک از این قسمت ها، آثار مختلفی از هنرهای بصری 
وجود داشت؛ مثل موسیقی از پیش ضبط شده و افکت های صوتی پخش 
بر روی  پروژکشن  ویدیو  به وسیله  تصاویر  تمام مدتی که  در  و  می شد 
سطوح مختلف از جمله آدم های داخل گالری پخش می گردید، افرادی 
به طور تکراری، نقش هایی را که برای آنها در نظر گرفته شده بود، اجرا 
می کردند. هنگام ورود، تمام کسانی که در هپنینگ شرکت کرده بودند، 
شده  داده  آنها  دست  به  که  دستورالعمل هایی  از  باید  می کردند  گمان 
پیروی کنند. هپنینگ های بعدی تغییر کردند؛ اما بیشترشان ویژگی های 

مشترکی به منظور اجرای تئاتری داشتند:

هپنینگ ها اتفاق های چند رسانه ای بودند که مرزهای بین هنرها را در هم 
شکستند و عناصر مختلف هنرها را با یکدیگر ترکیب کردند. 

هپنینگ ها تاکید بر خلق یک کار تولیدی را به تاکید بر سهیم بودن در 
یک فرآیند تبدیل کردند.

به دلیل اینکه تمرکز بر روی عنصر خاصی وجود نداشت، تاکید بر نیت 
هنرمند به تاکید بر آگاهی شرکت کننده تغییر یافت و هر شرکت کننده به 
عنوان خالق جزیی از اتفاق، آزاد بود تا در آن هر کاری را که می توانست 

انجام دهد؛ هیچ تفسیر »درست« واحدی از اثر هنری دیده نمی شد. 
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هپنینگ ها، قوانین و حرفه ای گری را به شدت تضعیف کردند؛ زیرا همه 
می توانستند در اتفاق شرکت کنند و هیچ روش درست یا غلطی برای 
تئاترهای  و  هپنینگ ها  از  بسیاری  ظاهر  نداشت.  وجود  کار  یک  انجام 

محیطی، فوتوریسم و داداییسم را به یاد می آورند

شاید به این دلیل که هپنینگ ها، ماهیت آنارشیستی داشتند، به زودی 
از مد افتادند؛ اما انگیزه هنری که آنها را به وجود آورد، باقی ماند و به 
عنوان پرفورمنس آرت در دهه ۱۹۷۰ دوباره ظاهر شد. پرفورمنس آرت، 
می تواند از یکی یا تمام هنرهای بصری، رقص، موسیقی، ویدیو و تئاتر 
وام بگیرد. می تواند به صورت بداهه یا متن نوشته شده به اجرا در بیاید. 
یا  استفاده کرد  لباس  و  وسایل صحنه  از  آرت، می توان  پرفورمنس  در 
نکرد. اغلب به وسیله  یک اجراکننده به اجرا در می آید؛ اما می توان از 
چند اجراکننده نیز برای یک اجرا استفاده کرد. پرفورمنس آرت، می تواند 
بسیار انسانی یا بسیار ستیزه جویانه باشد و اغلب پیرامون مسایل جنسی، 
اقتدار  می کشد،  چالش  به  را  بازاری  مسایل  و  است  قدرت  و  خشونت 
دولت و شیوه برداشت های گول زننده رسانه ها را )به خصوص درباره بدن 
به عنوان شی و کاال( کاوش می کند. شاید بتوان گفت اساس پرفورمنس 
آرت، این است که قاعده ای درباره اینکه چه چیز مجاز است، وجود ندارد. 
به این دلیل که برخی هنرمندان از هرزگی، برهنگی، آداب و رسوم ناآشنا 
و حمله به قدرت حاکم استفاده می کردند. پرفورمنس آرت در سال های 

اخیر حمایت های دولت از هنرها قرار گرفته است.

بودند که در زمینه  آغاز، هنرمندانی  پرفورمنس آرت در  خالقان اصلی 
هنرهای بصری، رقص یا موسیقی فعالیت داشتند. آنها تا حدودی به این 

دلیل جذب پرفورمنس آرت شدند که پرفورمنس آرت مرزبندی های بین 
بیان را به شدت گسترش  ابزارهای  بنابراین  نادیده می گرفت؛  هنرها را 
می داد. هنرمندان تئاتر در ابتدا کمتر جذب پرفورمنس آرت شدند، شاید 
به این دلیل که تئاتر همیشه عناصر هنرهای مختلف را با یکدیگر ترکیب 
بر  تاکیدنکردن  به  آرت  پرفورمنس  که  دلیل  این  به  یا  و  می کرده است 
داستان یا متن و همچنین استفاده از اجراکنندگان نه به عنوان بازیگر، 
بلکه به عنوان روایتگر یا به عنوان اشیایی که به طور ماهرانه، فضاسازی 

می کنند، گرایش داشت.

وسیله  به  آرت  پرفورمنس  برچسب  که  سال هاست  وجود  این  با 
به  لگویزامو  بگوسیان و جان  اریک  اسپالدین گری،  اجراکنندگانی مثل 
اجراهای تک نفره تئاتری نیز بسط پیدا کرده است. افراد دیگری نیز تئاتر و 
پرفورمنس آرت را با یکدیگر ترکیب کرده اند و در میان این افراد، می توان 
به مارتا کالرک، مردیت مونک، پینگ چانگ و لوری اندرسن اشاره کرد.

ظاهر پرفورمنس آرت نیز به وسیله ویدیو کلیپ ها و اقتباس های رسانه ای 
دیگر تغییر شکل یافته است. به دلیل چنین تغییرات دوره ای و بسط های 
دهه  در  آرت  پرفورمنس  که  دارند  اصرار  منتقدان  برخی  شده،  انجام 
سوی  از  و  سرگرم کننده  رسانه های  و  تئاتر  وسیله  به  سویی  از   ۱۹۹۰
دیگر به وسیله استفاده ابزاری از دنیای هنر از بین رفته است. بی تردید 
پرفورمنس  با  قابل مالحظه ای  به طور  در دهه ۱۹۹۰  آرت  پرفورمنس 
آرت دهه ۱۹۷۰ متفاوت است و این اصطالح، اکنون برای فعالیت های 
بسیار گوناگونی استفاده می شود که معنای دقیق خود را از دست داده اند. 
با این همه واژه پرفورمنس آرت به عنوان داللت سودمندی از گرایش های 
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معاصر برای از بین بردن مرز بین هنرها و نشان دادن اینکه پرفورمنس 
می تواند شکل های گوناگونی به خود بگیرد، هنوز به کار می رود.

تاریخچه پرفورمنس
و  دواند  ریشه  اروپا  در   8۰ دهه  از  آرت  پرفورمنس  یا  نمایش  هنر 
نورپردازی، طراحی  به واسطه  این هنر  استقبال عموم مواجه شد.  با 
دکور و بازیگران با نمایش زنده به آفرینشی نو دست یافت. آنچه در 
پرفورمنس آرت تاثیرگذار بود ارائه امکانات تکنیکی جدیدی بود که به 
شیوه تئاتر اجرا می شد. در میان این عالقه مندان دو دیدگاه متفاوت 

وجود دارد.

بار  و  پیام  هرگونه  فاقد  را  آن  )پرفورمرها(  اجراکنندگان  از  گروهی 
الزمه  که  باورند  این  بر  دیگر  گروهی  و  می کنند  قلمداد  اجتماعی 
و  تکان دهنده  شکلی  به  که  است  پیامی  وجود  آرت  پرفورمنس 

تاثیرگذار باشد.

امروزه چهار دهه از ظهور پرفورمنس آرت گذشته است و ما هم اکنون 
که  مواجهیم  عرصه  این  در  نو  رویکردهای  و  متفاوت  تجربه های  با 
عواملی  می نماید.  ناممکن  کاری  را  آن  از  واحد  تعریفی  به  رسیدن 
به عنوان قواعد و پایه های پرفورمنس آرت در آن دخیل هستند. چون 
سکون، تکرار و غافلگیری در کنار بدن، که نقش ابزار یا رابط را ایفا 
می کند. از دیگر ویژگی هایی که آن را از تئاتر مجزا می کند این است 
که اثر پرفورمنس خط روایی داستانی مستقیم ندارد و در نهایت در 
پرفورمنس آرت زندگی شخصی و اثر هنری در هم تلفیق می شوند و 

تفکیک یکی از دیگری امکان پذیر نیست.

»ویتو  چون  هنرمندانی  خالقیت  با   ۱۹۶۰ دهه  در  پرفورمنس  هنر 
»هرمن  کلین(  یس  آثار  خریدن  )لینک  کلین«،  »یس  آکونچی«، 
نیتسچ« و »آلن کاپرو« متولد شد. این هنرمندان بر عنصر »اتفاق« در 
هنر تاکید داشتند. اتفاق در نظر ایشان به معنای آن چیزی بود که در 
خلق اثر هنری، از قبل، پیش بینی نمی شود و این مهم تنها در برابر 

نگاه مخاطب است که صورت می گیرد.

در دهه ۱۹۷۰ »گیلبرت« و »جورج« دو هنرمندی بودند که نخستین 
مدل مجسمه های زنده را ابداع نمودند. آنها به بدن خود به عنوان یک 
ابزار در جهت خلق اثر هنری نگاه می کردند و از این رو نمایشگاه هایی 
مورد  نمودند که  برگزار  فرم  اجرای حرکات  و  با حضور خود  تنها  را 
مثال  بهترین  هنرمند  دو  این  اجرای  شیوه  گرفت.  قرار  نیز  استقبال 
برای نامگذاری پرفورمنس آرت به »هنر زنده« است. در همین زمان 
گروهی دیگر از هنرمندان در تالش برای یافتن شیوه ای جدید از هنر 
ویدئو آرت بودند تا آن را نیز به گونه ای در اجراهای پرفورمنس خود 
به کار بگیرند. در غرب نیز هنرمندان مکتب »دادائیسم« تجربه های 
متفاوتی را با شیوه اجرایی ترکیب هنرهای نمایشی و تجسمی از سر 

می گذراندند.

دار پرفورمنس 
همه گیرشدن این شیوه اجرایی هنری در آمریکا، آسیا، اروپا و آمریکای 
التین سبب شد تا اصطالح نوزایی )رنسانس( هنری بار دیگر در قرن 

بیستم بر زبان ها جاری گردد. »رسلی گلدبرگ« در کتاب »پرفورمنس 
آرت: از جنبش فوتوریسم تا حال« درباره این شیوه اجرایی نوشته است: 
»هنر پرفورمنس راهی است که می توان از طریق آن با گروه وسیعی از 
مردم ارتباط گرفت و آنها را به معاشرت دوباره با فرهنگ و هنر وا داشت. 
کیسه  در  را  است  الزم  مخاطب  نظر  جلب  برای  آنچه  هر  پرفورمنس 
خود دارد و این به خالقیت هنرمند باز می گردد که برای همراه نمودن 
اجرای  یک  در  فضا  سازد.  خارج  کیسه اش  از  را  ابزاری  چه  مخاطبش 
پرفورمنس محدودیتی ندارد. در گوشه یک رستوران، کنار خیابان، زیر 
درختان پارک یا یک گالری هنری؛ تنها نکته مهم در این اجرا حضور 
مخاطب است. لذا پرفورمنس می تواند هر آنجایی که چشمان جستجوگر 

مخاطبی انتظارش را می کشد متولد شود.«
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آشنایی با پوست

مینا رحیمی - لیدا رحیمی
)مدرسین فنی و حرفه ای(
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الیه هیپودرم )درونی( 
در زیر الیه درم قرار گرفته و سبب چسبندگی پوست به اعضای زیر 
)عضالت( می شود. این الیه از بافت همبند سستی تشکیل شده که 
دارای چربی زیادی است و توسط نوارهای کالژن از هم جدا شده اند. 
این الیه مهم ترین محل ذخیره چربی در بدن بوده و عوامل سلولیت 
می باشد. به این الیه ضربه گیر نیز گفته می شود. عروق خونی از الیه 
هیپودرم وارد درم می شوند. ضخامت این الیه با توجه به میزان چربی 

ذخیره شده در دوره های مختلف زندگی متفاوت خواهد بود.

جذب و دفع مواد 
مواد قابل جذب و دفع از طریق منافذ پوست یا همان منافذ غدد عرق 
و چربی وارد بدن و یا از آن خارج می شوند. از جمله مواد قابل جذب 
می توان به آب، گازها، اسانس های گیاهی، ویتامین ها و روغن ها اشاره 

کرد که در ادامه توضیح مختصری درباره آنها آورده خواهد شد.

آب: مستقیماً توسط پوست جذب نشده بلکه فقط باعث تورم سلولی 
در سطح پوست، به خصوص در نواحی کف دست و پا می شود. 

درجه  و  دما  فشار،  چون  عواملی  به  پوست  در  گازها  جذب  گازها: 
اکسیژن  به طور مثال  دارد.  یا چربی بستگی  و  آنها در آب  حاللیت 
عالوه  نیز  دی اکسیدکربن  دارد.  را  پوست  طریق  از  جذب  قابلیت 
برخی  )البته  دارد.  را  پوست  طریق  از  دفاع  امکان  قابلیت جذب،  بر 

معتقدند که این گاز جذب پوست نمی شود.(

اسانس های گیاهی: به خوبی در پوست نفوذ می کنند. حالل هایی مانند 
جیوه،  می شوند.  پوست  جذب  الکل  حدودی  تا  و  استون  کلروفرم،  اتر، 
از راه پوست  قابلیت جذب  نیز  الکلی و غیره  ید، آرسنیک، محلول های 

را دارند.

راحتی  به   A  ،K،  E،  Dمانند چربی  در  محلول  ویتامین ها  ویتامین ها: 
 ،B جذب پوست می شوند و حتی تعدادی از ویتامین های محلول در آب

C نیز از پوست عبور می کنند.

تقسیم  گیاهی  و  معدنی  حیوانی،  نوع  سه  به  روغن ها  اصوال  روغن ها: 
می شوند که از این بین انواع گیاهی و حیوانی )مثل النولین( به خوبی 
جذب پوست شده ولی نوع معدنی مثل )وازلین و پارافین( به خوبی جذب 

نمی شوند. 

کالژن به دلیل داشتن مولکول درشت به راحتی جذب نمی شود. کالژن 
آب را به خود جذب کرده و بزرگ می شود و پوست را مرطوب می نماید. 

رنگ ها: این دسته از مواد نیز امکان جذب پوستی دارند.

موانع جذب پوست
از جمله موانع جذب پوست می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قشر شاخی پوست که اگر برداشته نشود مانع جذب می گردد.

گرد و خاک و آلودگی محیط که مانع نفوذ مواد به پوست می گردد. 

پوست شده  منافذ  بسته شدن  باعث  ترشح،  افزایش  با  که  پوست  چربی 
و مانع جذب می باشد، به خصوص مانند حفاظی مانع عبور آن دسته از 

موادی می شوند که نمی توانند چربی را در خود حل کنند.

 PH اسیدی پوست که مانع ورود باکتری ها و میکروب ها به داخل پوست 
بدن می شود. 

سد الکترومنیتیک یا )Barrier Blank( که ناشی از بارهای الکتریکی 
سلول هاست و مانع نفوذ آب و مایعات خارجی به داخل بدن بوده و از 

طرف دیگر مانع خروج مایعات داخلی بدن به خارج از آن می گردد.
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قرار دادن خیار روی چشم ها برای بانشاط کردن آنها	 

قرار دادن خمیر دندان روی لکه ها	 

هر روز ۲ لیتر آب بنوشید	 

برای با طراوت کردن موها، آنها را با پودر تالک برس بکشید	 

از مرطوب کننده 	  پر  با جوراب های  نرم،  پاهایی  برای داشتن 
بخوابید

قرار دادن چای کیسه ای روی چشم های خسته	 

پاها را با نرم کننده مو اصالح کنید	 

نیشگون گرفتن گونه ها برای داشتن سرخی طبیعی	 

زیبایی بدون آرایش خواسته اصلی هر خانمی است. خانم های انگلیسی جزو دسته زنانی هستند که به صورت طبیعی پوست و موی زیبایی دارند. ما 
اینجا درباره رازهای زیبایی پوست و موی زنان انگلیسی صحبت می کنیم.

اگر می خواهید یاد بگیرید که چگونه زیبا شوید، به توصیه ها و پیشنهادهای زیبایی خانم های انگلیسی در مورد چگونگی حفظ زیبایی طبیعی بدون 
آرایش، توجه کنید:

زیبا بودن و جذابیت یکی از خواسته های طبیعی هر انسانی است.کال انسان ها میل به زیبا بودن دارند. اما وقتی راه های زیبا بودن و حفظ زیبایی به 
روش های طبیعی وجود داشته باشد نیازی به آرایش کردن و مواد شیمایی آرایشی نیست. چهره زیبا بدون آرایش امروزه آرایش جزء جدایی ناپذیر 

زندگی خانم ها شده است.

آرایش  بدون  طبیعی  زیبایی  حفظ  چگونگی  مورد  در  انگلیسی  خانم های  توسط  زیبایی  نکات  بهترین  از  مورد  چند  به   بنابراین 
توجه کنید:

نوشیدن مقدار زیادی شیر	 

آب لیمو برای هایالیت موها	 

قرار دادن الک ناخن در یخچال	 

قرار دادن خمیر دندان روی نیش حشرات	 

زدن وازلین به ابرو	 

سفید 	  برای  دندان ها  به  شیرین  مالیدن جوش 
کردن آنها

آبکشی نهایی موها با سرکه	 

زدن رژ لب روی گونه در زمانیکه رژگونه ندارید	 

پدیکور ماهی	 

روی برس مو، عطر اسپری 	 
کنید

به عنوان 	  عسل  از  استفاده 
ماسک صورت

چای 	  قاشق  دادن  قرار 
روی چشم ها  سرد  خوری 

برای کاهش ورم چشم

صورتتان را با آب گرم که 	 
اضافه  تازه  گیاهان  آن  به 

شده، بخور دهید

کردن 	  کوتاه  جای  به 
شده،  شکسته  ناخن های 
قطره ای  چسب  آن  به 

بزنید

قبل از استفاده از فرمژه، آن را گرم کنید	 

موهای 	  کردن  صاف  برای  وازلین  از  استفاده 
وزدار

به 	  الیه برداری،  برای 
صابونتان شکر اضافه کنید

از چین و 	  برای جلوگیری 
پشت  به  صورت،  چروک 

بخوابید

آبکشی 	  آبجو  با  را  موها 
کنید

نوک 	  کردن  سفید  برای 
آب لیمو  از  ناخن ها، 

استفاده کنید
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گروه نویسندگان کنپارس

اتاق بازرگانی نوا اسکوشیا می گوید: بیلبوردهای جدید اطراف هالیفاکس در نوا اسکوشیا، از مزایای پذیرش مهاجران و دانشجویان خارجی می گوید.

این اقدام نو تنها دو هفته پس از انتشار بیلبوردهای »نه به مهاجرت انبوه« در هالیفاکس، ونکوور، کلگری، تورنتو و رجینا صورت گرفت.

این تبلیغات بالفاصله توسط شرکت مالک این بیلبوردها در پاسخ به انتقاد سراسری مردم جمع آوری شد. ۹ بیلبورد دیجیتالی که این هفته نصب 
شد مورد حمایت اتاق بازرگانی هالیفاکس، انجمن خدمات مهاجرت نوا اسکوشیا و انجمن ارائه دهندگان خدمات آموزش است.

پیام های این بیلبوردهای تبلیغاتی عبارتند از: 

مهاجرت موجب رشد اقتصادی، افزایش مشاغل و تنوع است.

۱5،۰۰۰ دانشجوی خارجی، بیش از ۴۰۰ میلیون دالر به اقتصاد نوا اسکوشیا می افزایند.

نوا اسکوشیا به لطف مهاجرت در حال رشد است.

مهاجرت دنیایی از تجربه را به ارمغان می آورد.

پاتریک سالیوان، رئیس اتاق بازرگانی هالیفاکس گفت: »مهاجرت برای اقتصاد هالیفاکس و نوا اسکوشیا ضروری است. ما با نصب بیلبوردها قصد 
داریم به ساکنین منطقه درباره اهمیت مهاجرت در رشد اقتصادی منطقه خود اطالع رسانی کنیم.«

جمعیت نوا اسکوشیا در حال پیرشدن است. کارفرمایان منطقه باید مطمئن شوند که مهاجران نیازهای اقتصادی و تجاری آنها را در این استان 
برآورده خواهند کرد. واکنش ساکنین نوا اسکوشیا به بیلبوردهای جدید بسیار مثبت بوده است.

افزایش مهاجرت یکی از محورهای اصلی دولت استان است که احیای جوامع و پرکردن شکاف مداوم در نیروی کار را بسیار اساسی می داند.

سال گذشته این تالش ها منجر به 5،۹۷۰ اقامت دائم جدید در نوا اسکوشیا شد. دفتر امور مهاجرت استان می گوید در سال جاری احتماال این 
تعداد فراتر خواهد رفت.

بیلبوردهای نوا اسکوشیا از مزایای پذیرش مهاجر می گویند

https://parscanada.com/news/115307/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C?ref=
https://parscanada.com/news/115307/%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C?ref=
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همه ما این اصل طالیی را شنیده ایم که می گوید: »با مردم طوری رفتار 
کن که دوست داری با تو رفتار کنند.« هر چند این یک َمَثل است که 
از کودکی به ما آموخته اند اما جالب است بدانید تاثیر رفتار ما با دیگران 
نشان  علمی  تحقیقات  شده است.  اثبات  علمی  نظر  از  واقعی  زندگی   در 
 می دهند که ما در دوران کودکی به لحاظ سرشتی ذاتا مهربان هستیم و 
در بزرگسالی نیز با تمرین و تکرار می توانیم این ویژگی را حفظ و تقویت 
کنیم؛ زیرا گاهی اوقات تاثیرات محیطی و فشارهای زندگی باعث می شود 

این ویژگی ذاتی ارزشمند را از دست بدهیم.

ما  روابط  بر  که  تاثیری  بر  عالوه  محبت  و  مهربانی  بدانید  است  جالب 
با خانواده،  را  رابطه خود  که  ما کمک می کند  به  و  دارد  اطرافیانمان  با 
دوستان و حتی غریبه ها بهبود بدهیم، می تواند بر سالمت جسم ما نیز 

مؤثر باشد. 

به وجود  آزاد شدن هورمون هایی می شود که حس خوبی  باعث  مهربانی 
می آورند.

تا به حال توجه کرده اید وقتی کاری برای کسی انجام می دهید خودتان 
هم حس خوبی دارید؟ این حس خوب اتفاقی نیست و به مراکز لذت در 
سروتونین  افزایش  باعث  دیگران  به  کردن  محبت  برمی گردد.  شما  مغز 
می شود. سروتونین انتقال دهنده عصبی ای است که باعث ایجاد احساس 
رضایت و خوب بودن می شود. نوع دوستی و کمک به دیگران، مثل ورزش 
مثبت و حس  نگرش  با  که  اندورفین ها می شود  آزاد شدن  باعث  کردن 
رضایت همراه است. پس برای کمک به کسی که احتیاج به کمک دارد 
داوطلب شوید یا فردی را به یک فنجان چای یا برای ناهار دعوت کنید؛ 

ممکن است این همان حس خوبی باشد که االن به آن نیاز دارید.
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مهربانی نگرانی هایتان را برطرف می کند
اضطراب و نگرانی چه از نوع مالیم و چه از نوع حمله های عصبی سخت در 
دارو  مصرف  ورزش،  مثل مدیتیشن،  مختلفی  روش های  است.  شایع  انسان 
اما به نظر می رسد  یا درمان های طبیعی برای درمان اضطراب وجود دارد، 
راحت ترین و ارزان ترین راه خالص شدن از شر نگرانی ها، محبت کردن به 

دیگران است.

انجام  خوشحالی  درباره  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه  در  که  تحقیقی  اساس  بر 
گرفت مشخص شد که نگرانی های اجتماعی با کاهش تاثیر مثبت )PA(  در 
ارتباط هستند. منظور از تاثیر مثبت، تجربه حالت هایی مثل لذت، عالقه یا 

هیجان است که تاثیر زیادی بر سالمت روانی و عملکرد انطباقی دارد.

محققان دانشگاه کلمبیا به این نتیجه رسیدند که در طول چهار هفته زمان 
آزمایش، تاثیر مثبت در افرادی که رفتارهای محبت آمیز داشتند به طور قابل 

توجهی افزایش یافت.

دنبال  به  می آید  سراغتان  به  دارد  نگرانی  کردید  حس  که  بعد  دفعه  پس 
فرصتی برای کمک به دیگران باشید. این کار می تواند لبخند زدن به دیگران، 
تماس با یکی از دوستان، داوطلب شدن برای انجام یک کار خوب یا صرف 
مقداری از وقتتان برای کمک به یک سازمان باشد. به یاد داشته باشید حتی 

یک حرکت کوچک می تواند تاثیر بزرگی داشته باشد.

مهربانی برای قلب تان خوب است
حتما شنیده اید که مهربانی و محبت کردن به دیگران دل را نرم می کند، 
اما جالب است بدانید که مهربان بودن در واقع بر تعادل شیمیایی قلب شما 
تاثیر مثبت دارد. مهربانی باعث ترشح هورمون اکسی توسین می شود. به گفته 

http://clinicdrfarzaneh.ir/kind/
http://clinicdrfarzaneh.ir/kind/
http://clinicdrfarzaneh.ir/kind/
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دکتر دیوید همیلتون، اکسی توسین باعث آزاد شدن ماده ای شیمیایی به نام 
نیتریک اکسید در رگ های خونی می شود. این ماده با گشاد کردن رگ های 
خونی، فشار خون را کاهش می دهد. از آنجا که اکسی توسین با کاهش فشار 
خون به سالمت قلب کمک می کند به آن لقب هورمون محافظ قلب داده اند.

قلب شما خوب  برای  احساسی  نظر  از  و هم  فیزیکی  لحاظ  از  مهربانی هم 
است. شاید به همین دلیل است که می گویند آدم های مهربان قلب بزرگی 

دارند!

مهربانی عمر شما را طوالنی می کند
شاید دارید سرتان را به نشانه غیر قابل باور بودن این مورد تکان می دهید، 

اما برای اثبات این مورد هم دالیل علمی وجود دارد!

اگر شبکه دوستان و خانواده شما به اندازه کافی گسترده و محکم نباشد، به 
با دیگران مهربان باشید،  شدت در معرض خطر حمله قلبی هستید. وقتی 
روابط  و دوستی هایتان قوی و پرمعنا می شود. پس سعی کنید دوستان جدید 

پیدا کنید و به دوستان قدیمی تان بیشتر محبت کنید.

مهربانی استرس را کاهش می دهد
همه ما در زندگی پرمشغله خود همیشه به دنبال راهی برای یافتن آرامش 
و کم کردن فشار و استرس های روزانه هستیم. ممکن است چاره کار ساده تر 

از آنچه فکر می کنیم باشد.

کمک به دیگران باعث می  شود از الک  خود بیرون بیایید و کمی از عوامل 
استرس زای زندگی  فاصله بگیرید. همچنین مهربان بودن و محبت کردن به 

دیگران شما را برای مقابله با موقعیت های پراسترس آماده تر می کند.

دیگران  با  را  شما  رابطه  که  هستند  رفتارهایی  وابسته کننده  رفتارهای 
اجتماعی محبت آمیز  رفتارهای  تاثیر  مورد  تحقیقی در  اساس  بر  می سازند. 
بر استرس، رفتارهای وابسته کننده احتماال عنصر مهمی در مقابله با استرس 
است و همین عامل نشان می دهد که نقش داشتن در رفتارهای اجتماعی 
محبت آمیز )رفتارهایی که هدف از آنها کمک به دیگران است( روش مؤثری 

برای کاهش اثر استرس بر عملکرد احساسی است.

مهربانی از بیمار شدن شما جلوگیری می کند
از جمله دیابت، سرطان، درد های مزمن،  با عوامل مختلفی  التهاب در بدن 
چاقی و میگرن در ارتباط است. بر اساس تحقیقی که بر روی بزرگساالن 5۷ 
تا 85 سال انجام گرفت، داوطلب شدن برای کمک به دیگران و انجام کارهای 
خیرخواهانه بیشترین ارتباط را با کاهش سطح التهاب نشان داد. از تاثیرات 
دیگر اکسی توسین، کاهش التهاب است و حتی رفتارهای محبت آمیز ساده 

هم باعث آزاد شدن اکسی توسین می شوند.

اکتفا  به حرف  شما  اما  باشد.  سالم  و  شاد  زندگی  راز  همان  مهربانی  شاید 
نکنید! محبت کردن را امتحان کنید. الزم نیست حتما کارهای بزرگ انجام 
بدهید؛ به دیگران لبخند بزنید، برای کمک به آنها داوطلب شوید، به خیریه 
کمک کنید و … . هر کار خوبی را که به ذهن تان می رسد، انجام دهید و 

ببینید چگونه بر جسم و روح شما تاثیر می گذارد.

اندازه گیری میزان مهربانی
مهربان  میزان  می توانید  جالب  تست  این  با  مهربانی  میزان  اندازه گیری 
بودنتان را محک بزنید و بفهمید تا چه حد مهربانید.  اگر در مورد مهربان 
بودن خودتان شک دارید همین جا فرصت خوبی است که یک خودکار  
بردارید و به این تست پاسخ دهید. نتایج این آزمون به شما می گوید که 
به  داشت،  شهرت  مهربانی  به  که  پرستاری  نایتینگل،  فلورانس  مانند 
در  یا  نثارشان می کنید  بی دریغ  را  و محبت تان  دیگران عشق می ورزید 
مهرورزی خساست دارید و نامهربانی ویژگی بارز شخصیت شماست. در 
شما  از  خیریه  داوطلبان  از  یکی  که  هستید  رفتن  راه  مشغول  خیابان 
پیش  است؟  چگونه  شما  واکنش  کنید.  کمک  او  موسسه  به  می خواهد 
خودتان فکر می کنید این داوطلب چه کار خوبی انجام می دهد. او واقعا 
برایتان  درخواست  این  می کند.  تالش  موسسه  درآمد  افزایش  برای 
شخصی  که  است  دردناک  نمی دانید.  مناسب  را  آن  و  است  آزاردهنده 
این طور اعانه جمع کند، اما به هر حال دلیل خوبی برای این کار وجود 
دارد. با این کار موافق نیستید و این موضوع را به آن فرد می گویید. فرشته 
مهربان هستید یا جادوگر شهر اوز؟ مدت زمان زیادی است که کنار در 
آسانسور ایستاده اید. سرانجام آسانسور می آید و داخل می شوید. در همین 
چه کار  است.  آسانسور  در  به  شدن  نزدیک  حال  در  دیگری  فرد  زمان 
می کنید؟  تظاهر می کنید که او را ندیده اید و دکمه طبقه مورد نظرتان را 
فشار می دهید. دست تان را جلوی در قرار می دهید تا آسانسور را برای او 
نگه دارید. دکمه بسته شدن در را فشار می دهید. خوشحال می شوید که 
در آسانسور قبل از رسیدن فرد بسته شده و الزم نیست بیشتر از این صبر 
کنید. از لحاظ مالی در شرایط بدی قرار دارید و تولد همسرتان نزدیک 
است، چه کار می کنید؟  ممکن است اوضاع مالی تان از این هم بدتر شود، 
برایش  عذرخواهی  نامه  یک  می خرید.   خوبی  هدیه  حاال  همین  پس 
جبران  داشتید  مالی  توان  وقت  هر  که  می گویید  او  به  و  می نویسید 
می کنید. وانمود می کنید که در حال هدیه دادن به او هستید و فقط ژست 
قبل  ماه  چند  از  را  او  هدیه  نیست،  نگرانی  جای  می گیرید.  را  کار  این 
زن  یک  می شوید  متوجه  که  ایستاده اید  پست  اداره  در صف  خریده اید. 
خارجی متوجه منظور متصدی باجه نمی شود؛ چه واکنشی دارید؟ – از 
آنها می خواهید که زودتر کارشان را تمام کنند. آنها را به حال خودشان 
رها می کنید و می روید. وقتی که اوضاع آرام شد دوباره باز می گردید تا 
کمک  می پرسید  آنها  از  و  می کنید  مداخله   – دهید.  انجام  را  کارتان 
می خواهند؟  به حرف هایشان گوش می دهید تا ببینید می توانید زبان زن 
خارجی را بفهمید. داوطلبانه نقش مترجم همزمان را بر عهده می گیرید 
کند.  را حل  این مشکل  بتواند  که  پیدا می کنید  در صف  را  یا شخصی 
بهترین دوست شما در حال اسباب کشی است اما نمی تواند بابت هزینه 
کارگر پول زیادی بپردازد. عکس العمل شما چیست؟ به او می گویید که 
برای کمک به خانه اش خواهید رفت. اگر از شما کمک بخواهد پیش او 
می روید، در غیر این صورت کاری انجام نمی دهید. تا آنجا که می توانید 
دوستان را برای کمک به او بسیج می کنید و خودتان پیشقدم می شوید. 
اسباب ها  روز مشغول جمع آوری جعبه  تمام  نمی خواهد که  دلتان  واقعا 
اسباب کشی  کارگران  از  که  است  احمقانه ای  کار  می کنید  فکر  و  باشید 
صحبت  بلند  بلند  تلفن  پشت  همیشه  شما  همکار  نمی خواهد.  کمک 
می کند. چه کاری از دست تان ساخته است؟ از او می خواهید که آهسته تر 
صحبت کند. وقتی گوشی تلفن را بر می دارد، میزتان را ترک می کنید. 
خوشحال  و  است  دشوار  چقدر  آدم ها  صدای  کنترل  که  می کنید  فکر 

http://clinicdrfarzaneh.ir/kind/
http://clinicdrfarzaneh.ir/kind/
http://clinicdrfarzaneh.ir/kind/
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داخل  را  هدفون  ندارید.  را  او  مشکل  که  می شوید 
نزدیک  راهنما  چراغ  به  می برید.  فرو  گوش هایتان 
می شوید که رنگ چراغ زرد می شود. راننده پشت سر 
شما شروع به بوق زدن می کند و منظورش این است 
که سرعت تان را بیشتر کنید. در این شرایط واکنش 
شما چیست؟ زیر لب به او ناسزا می گویید. با زبان بدن و عالیم صورت 
ناراحتیتان را نشان می دهید. فکر می کنید که شاید عجله دارد و پایتان 
را روی پدال گاز فشار می دهید. به این فکر می کنید که باز یک راننده 
بی اعصاب دیگر پشت سر شماست. برای دومین بار در هفته همسایه شما 
 مهمانی شلوغ و پر سر و صدایی بر پا کرده است. نسبت به این وضعیت 
را  دعوتشان  سرعت  به  کنند  تعارف  شما  به  اگر  دارید؟  رفتاری  چه 
می پذیرید و با سر و صدای آنها همراه می شوید. به پلیس زنگ می زنید، 
کاسه صبرتان لبریز شده. پیش خودتان فکر می کنید خب جوان هستند، 
فردا به آنها تذکر می دهید بیشتر رعایت کنند. چشم هایتان را می بندید و 
گوش هایتان را می گیرید. در غیر این صورت غر می زنید. یکی از دوستان 
شما به تازگی رستورانی تاسیس کرده و قول داده چند وعده غذا شما را 
 مهمان کند ولی هنوز خبری نیست. چه کار می کنید؟ عجله ای نیست، 
باالخره آن روز می رسد. متاسفانه این وعده های عملی نشده بر دوستی 
شما تاثیر می گذارد. خودتان چنین قراری را به او پیشنهاد می دهید تا 
واکنش او را ببینید. احتماال چیزی برای پنهان کردن دارد؛ چرا اینطور 
رفتار می کند؟ با شنیدن کدام برچسب بیشتر ناراحت می شوید؟ به شما 
بگویند سطحی هستید. دست و دلبازی شما را زیر سوال ببرند. شما را 
کنند.  اگر  بی انگیزه خطاب  و  بی میل  را  بدانند. شما  بی احساس  فردی 
بیشتر پاسخ های تان سبز است…  مهربانی برای شما اولویت دوم زندگی 
خوبی  احساس  هستند،  کنارتان  وقتی  اطرافیان  می خواهد  دلتان  است 
داشته باشند و برای رسیدن به این هدف تالش می کنید. با این وجود 
چنین کاری را وظیفه خودتان نمی دانید. ایجاد محیطی گرم و آرام اولین 
اولویت زندگی شماست. عالوه بر این مشتاق کمک به دیگران هستید و 
اگر کاری از دستتان بر بیاید، برای بهتر شدن زندگی دوستانتان انجام 
به  حدودی  تا  این رو  از  می خواهید.  آنها  برای  را  بهترین ها  و  می دهید 
با محبت کردن  که  ثابت کرده  به شما  تجربه  معروف هستید.  مهربانی 
می توانید حتی با افرادی که با آنها وجه مشترک زیادی ندارید، راحت تر 
کنار بیایید اما با خودتان رو راست باشید. گاهی از اینکه از سوی دیگران 
مورد قضاوت قرار گیرید، نمی ترسید؟ در بیان احساساتتان راحت تر رفتار 
کنید و حتی با دوستان نزدیکتان رودربایستی نداشته باشید و اگر واقعا 
کاری از دست تان برنمی آید برای کمک به دیگران خودتان را به آب و 
کردن  محبت  برای  است…  آبی  پاسخ هایتان  بیشتر  اگر  نزنید.  آتش 
تحسین  را  او  و  دارید  را دوست  وقتی شخصی  می کنید  گزینشی عمل 
می کنید، مهر و محبت شما نسبت به او بی حد و مرز است. با سخاوت به 
نیازهایش پاسخ می دهید اما زمانی که پای محبت به کسانی که آنها را 
دوست ندارید، به میان می آید، مهربانی شما به شدت کمرنگ می شود. با 
این وجود بهتر است دیدگاه تان را کمی تغییر دهید و نسبت به همه مهر 
اطرافیان ممکن  از  بعضی  اوقات  باشید. گاهی  بیشتری داشته  و محبت 
است احساس کنند که رفتاری سرد و بی تفاوت دارید. درست است؟ شاید 
هم وقتی از فردی سرما دریافت می کنید قادر به مهرورزی نیستید. در 
این صورت شانستان را برای برقراری ارتباط با آنها امتحان کنید و شما 
برای محبت کردن پیشقدم شوید. در این صورت نه تنها چیزی را از دست 
نمی دهید، بلکه شانس شما برای دوستی عمیق، شادی و رضایت بیشتر 

افزایش می یابد. اگر بیشتر پاسخ هایتان بنفش است…  مهربانیتان را به مقدار 
کم نثار آدم ها می کنید حتی اگر فردی را دوست داشته باشید قبل از ابراز 
محبت و مهربانی محتاطانه عمل می کنید. به عبارت دیگر به سرعت از الفاظ 
و رفتارهای محبت آمیز استفاده نمی کنید تا به این طریق ارتباط موثر تری با 
آن فرد برقرار کنید. بر این باور هستید که این کار به شما کمک می کند در 
ابتدا تصویر دقیق وعمیق تری از طرف مقابل تان داشته باشید و بعد به بخش 
مهرورزی برسید. شاید یک دلیل این رفتار ریشه در این داشته باشد که در 
کودکی مهر و محبت زیادی دریافت نکرده اید. گاهی وقت ها هم نسبت به 
افرادی که زیادی مهربان هستند بدبین می شوید و فکر می کنید شاید در 
قبال آن انتظار دارند این محبت را برایشان جبران کنید. یک توصیه به شما 
بدون  کنید.  نگاه  دیگران  به  هدیه ای  عنوان  به  مهربانی  به  که  است  این 
قضاوت درباره دیگران نسبت به آنها مهربان باشید و ببینید چطور زندگی تان 
در خون  مهربانی  است…   نارنجی  پاسخ های تان  بیشتر  اگر  می کند.  تغییر 
هر  در  می کنید  سعی  و  هستید  بیگانه  خودخواهی  احساس  با  شماست 
شرایطی به دیگران مهر و محبت داشته باشید. دیگران را دوست دارید و 
عشقتان را از آنها دریغ نمی کنید. عادت کرده اید جنبه های خوب و مثبت 
می دهید.  راه  دوستان تان  دایره  به  زود  خیلی  را  آنها  و  ببینید  را  دیگران 
دیدگاه مثبت شما به دیگران به قدری قوی است که هیچ کس قدرت مقابله 
جنبه  این  که  دارد  وجود  احتمال  این  البته  ندارد.  را  احساستان  این  با 
شخصیت شما مورد سوء استفاده قرار گیرد و بعد از مدتی محبت کردن و 
حل مشکالت دیگران به وظیفه شما تبدیل شود. درست که قلب شما نقش 
موثری در بهبود زندگی خودتان و دیگران دارد اما حواستان باشد که در این 
زمینه افراط نکنید و در ابراز محبت به دیگران تعادل را برقرار کنید تا در 
روابطتان دچار مشکل نشوید و به دلیل مهر و محبت زیادی افسوس نخورید. 
مهر و محبت مسری است تصور نکنید که فقط ویروس ها و بیماری ها هستند 
که می توانند از فردی به دیگری سرایت کنند، بلکه محققان دانشگاه کالیفرنیا 
معتقدند مهربانی هم بسیار سریع گسترش پیدا می کند، فقط کافی است در 
با  فردی  هم  شما  وقت  آن  هستند،  مهربان  باهم  همه  که  باشید  محیطی 
در  ساندیکو  مرکز  سیاسی  علوم  بخش  از  فالولر  جیمز  می شوید.  محبت 
پژوهش سالمت جهانی می گوید: »اگر چه ممکن است واقعیت این امر بیشتر 
یا کمتر از آنچه در آزمایشگاه به آن پی بردیم، باشد ولی به طور کلی این 
را  آنها  افرادی که  در  مهربانی  و  لطف  بدانیم  است که  بسیار جالب  مساله 
نمی شناسیم و تاکنون ندیده ایم، اشاعه پیدا می کند.« مهربانی ژنتیکی است؟ 
پژوهش های دانشمندان دانشگاه ایالتی نیویورک بیانگر آن است که خصلت 
مهربان بودن دارای ریشه ژنتیکی است. در این مطالعه آمده است، برخی از 
و  توسین«  »اکسی  را  ژن ها  این  و  می شوند  متولد  مهربانی  ژن  با  افراد 
»وازوپرسین« نامیده اند و از آنها به عنوان هورمون های عشق و مهربانی یاد 
می کنند. به طور حتم، داشتن این دو ژن دلیلی برای خوب بودن نیست اما 
عمر  طول  طور  همین  و  می تواند سالمتی  مهربانی  و  عشق  ژن های  وجود 
نیازمند کمک شماست،  به فردی که  را به شخص ببخشد. وقتی  بیشتری 
توجه کرده و به او کمک می کنید، در حقیقت زندگی خود را بهبود بخشیده 
و به زندگی شخصی خودتان کمک کرده اید. مهربان بودن و کمک کردن به 
همین طور  و  خوشبختی  احساس  قلبی،  ریتم  بهتر  عملکرد  باعث  سایرین 
افزایش امید و رضایت از زندگی می شود. از سوی دیگر، روانشناسان معتقدند 
خصلت مهربانی در سرشت اکثریت انسان ها وجود دارد اما در زمان بزرگسالی 
برخی از خصلت ها و همین طور خصوصیات انسان ها به صورت اختیاری و به 

دالیل مختلف سانسور می شوند.
http://clinicdrfarzaneh.ir/ 
https://www.hidoctor.ir/
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زیباترین مکان دنیا در پاییز که شگفت زده می شوید
زیبایی های  از  و  کنند  سفر  تابستان  در  می دهند  ترجیح  افراد  معموال 
سراسر جهان در فصل گرما دیدن کنند. اما در این نوشتار شهرهایی را 
به شما معرفی می کنیم که زیباترین مکان دنیا در پاییز هستند و باید به 

نظاره پاییز هزار رنگ در این مناطق زیبای دنیا بنشینید.

کیوتو – ژاپن

کیوتو را با فصل بهار و شکوفه های گیالس می شناسیم اما در کیوتو تقریبا 
گیالس  شکوفه های  صورتی  رنگ های  جای  به  تا  دارید  فرصت  ماه  دو 
این منطقه مشاهده کند. منظره  را در  پاییزی  نارنجی  و  رنگ های قرمز 
رنگارنگ درختان افرا در این فصل، تصویری جدید از کیوتو ایجاد می کند 

و این منطقه را تبدیل به زیباترین مکان دنیا در پاییز می کند.

اگر دوست دارید پاییزی زیبا در کیوتو ببینید بهترین زمان اواخر اکتبر 
تا اواسط نوامبر است.

دریاچه اسفانتا آنا )Lake Sfanta Ana ( – رومانی

آن  در  که  جاهایی  بهترین  از  یکی  است،  زیبا  بسیار  رومانی  در  پاییز 
می توانید ریزش برگ درختان و تغییر رنگ آنها را ببینید دریاچه اسفانتا 
آنا است. در کنار این دریاچه می توانید انعکاسی از رنگ های زرد و نارنجی 
درختانی که دریاچه را احاطه کرده اند ببینید که صحنه ای بسیار دیدنی 
و رویایی خواهد بود. بهترین زمان برای تماشای این تغییر شکل طبیعت 

ماه اکتبر است.

آبشار هرانفوسار )Hraunfossar Waterfalls( – ایسلند

فرد  به  منحصر  منظره ای  فصل  هر  و  است  دیدنی  سال  تمام  در  آبشار  این 
دارد، اما بسیاری فصل پاییز را زیباترین فصل این منطقه می دانند، زمانی که 
برگ های طالیی و قرمز درختان در کنار رنگ آبی آبشار تضادی زیبا و چشم 
نواز ایجاد می کنند. بهترین زمان برای دیدن این آبشار در فصل پاییز، ماه 

اکتبر است. زیباترین مکان دنیا در پاییز واقعا همین جاست.

ماساچوست غربی )Western Massachusetts( – نیو انگلند

و  نیوانگلند  به  اینکه  بدون  آورد  پاییز  زیبایی های  از  لیستی  نمی توان 
ماساچوست غربی در امریکا اشاره کرد. در این منطقه برگ های پاییزی را در 
هر رنگی خواهید دید، سرخ، زرد، کره ای، طالیی و هر رنگی که بتوانید آن را 
نام ببرید. تنوع رنگ های پاییزی در این منطقه به قدری زیاد است که شاید 
پاییزی  این تنوع رنگارنگ  اینکه  برای  نتوان آورد!  برای برخی رنگ ها  نامی 
را در ماساچوست غربی ببینید بهترین زمان اوایل ماه اوکتبر تا اواسط ماه 

نوامبر است.

پراگ ) Prague ( – چک

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که فکر می کنید شهرهای اروپایی 
جمله  از  پراگ  نیست،  اینطور  اما  نیستند.  پاییز  فصل  در  سفر  مناسب 
پراگ  تپه  باالی  به  که  وقتی  دارد،  خارق العاده ای  پاییز  که  شهرهایی است 
پترین بروید می توانید چشم اندازی رویایی از شهری که تغییر رنگ داده است 
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مشاهده کنید. همچنین در فصل پاییز فستیوال های غذای متعددی در پراگ 
برگزار می شود که می تواند تجربه خوبی برای سفرهای پاییزی به شمار برود. 
بهترین زمان برای تماشای این فصل زیبا و لذت بردن از فستیوال های غذای 

این شهر ماه سپتامبر تا نوامبر است.

آمستردام )Amsterdam( – هلند

نام آمستردام بسیاری را یاد خیابان های سنگفرش و کانال های آب و دوچرخه 
سواری می اندازد. اما در این فصل می توانید جنگل هایی را ببینید که از رنگ 
سبز به زرد و نارنجی تبدیل شده اند، رنگ هایی گرم در فصلی سرد. با وجود 
اینکه ممکن است عصرها در این شهر بسیار سردتان بشود اما مناظر فصل 
پاییز این شهر را هیچ جای دیگر نخواهید دید. در ضمن، شکالت داغ و پای 
برای گرم شدن در یک عصر سرد  از جمله محبوب ترین خوردنی ها  سیب 
نمایان  نوامبر  ماه  اواسط  پاییز در آمستردام در  زیبایی  در آمستردام است. 

می شود.

کی یف )Kiev( – اوکراین

در کنار کلیساهایی با گنبدهای طالیی، رنگ های پاییزی درخشش دیگری 
دارند. شهر کی یف، پایتخت اوکراین، دارای جنگل های زیبایی است که اگر 
در فصل تابستان آنها را ببینید به رنگ سبز هستند و در فصل پاییز لباسی 
به تن می کنند. همچنین ریزش برگ درختان در شهر قدیمی، فضایی  نو 
رویایی تر به شهر می بخشد. اواخر اکتبر تا اواسط نوامبر بهترین زمان برای 

دیدن پاییز در این فصل است.

https://bazdeh.org/

سن پترزبورگ )v Petersburg( – روسیه

شاید عجیب باشد که نام سن پترزبورگ را در فصل پاییز بشنوید اما اگرچه 
پاییزی  حال  عین  در  اما  بود  خواهد  سرد  بسیار  فصل  این  در  شهر  این 
استثنایی دارد. عالوه بر اینها شاید اگر در ماه اکتبر به این شهر سفر کنید 
خلوت  شهری  با  بلکه  می بینید  آن  در  را  پاییز  زیبایی های  اینکه  بر  عالوه 
مواجه خواهید شد که همه جاذبه های دیدنی آن برای شماست! و می توانید 

در خلوتی زیبایی های شهر را ببینید.

پارک ملی دنالی ) Denali National Park( – آالسکا

تابستان در پارک ملی دنالی بسیار کوتاه است، بدنبال آن پاییزی کوتاه تری 
همراه است اما در ادامه خواب زمستانی این منطقه طوالنی تر است. پارک 
ملی دنالی مشهورترین پارک در آالسکا است. این پارک دارای حیات وحش 
خارق العاده ای نیز می باشد که در آن می توانید خرس ها، روباه ها و حتی در 
برخی مواقع گرگ هایی را ببینید. ماه سپتامبر بهترین زمان برای تماشای 

این پارک و حیات وحشی دیدنی آن در فصل پاییز است.

پارک ملی شناندوا ) Shenandoah National Park ( – ویرجینیا

پارک ملی شناندوا که در ایالت ویرجینیا در امریکا قرار گرفته است طبیعتی 
تجربه ای  می دهد  خود  بازدیدکنندگان  به  را  فرصت  این  که  دارد  بی انتها 
رویایی در این طبیعت بیکران داشته باشند. این پارک وسعتی به اندازه 8۰5 
کیلومتر مربع دارد که در فصل پاییز می توانید مناظری متفاوت و دیدنی در 
آن مشاهده کنید. حتی گفته می شود رنگ ها در هر ساعت از روز با توجه به 

زاویه نور خورشید تغییر می کنند.



تبلیغات بیزنیس خود را به ما بسپارید ...

514 - 996 - 1620
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نام به بایکورزشجدید بیاییدفرزندخودرا
کنید آشنا شمشیربازی

یوسف عالقه بند

اگر شما به دنبال ورزش جدید و هیجان انگیزی برای فرزندان خود 
هستید، ورزشی که باعث  شود آنها را به تحرک بیشتر و به روش های 

جدیدتری وا دارد، می توانید شمشیربازی را امتحان کنید.

بسیاری از والدین به دنبال ورزشی هستند که فرزندانشان را درگیر 
کند.  هیجان زده  را  آنها  و  جلب  را  نظرشان  بتواند  که  چیزی  کنند، 
بسیاری از بچه ها به دنبال یک ورزش جالب تر، تاکتیکی تر و انفرادی تر 

هستند.

شمشیربازی یکی از داغ ترین، پرطرفدارترین و سریع ترین ورزش های 
در حال رشد جهان است. شمشیربازی یکی از چهار ورزش است که 
از زمان راه اندازی ظاهر شده است.  المپیک مدرن  بازی های  در همه 
این بازی پر نشاط یک ورزش هیجان انگیز، سریع و تن به تن است که 

نیاز به مهارت های فکری سریع نیز دارد.

با آنچه شما در فیلم ها می بینید، بسیار متفاوت  شمشیربازی واقعی 
است، حرکات پا در این ورزش نیاز به آمادگی جسمانی سطح باالیی 

دارد که در سطح قهرمانی می تواند به طور باورنکردنی سریع باشد. این 
استراتژیک  تفکر  و  قدرتمند  پای  حرکات  پویا،  عملکرد  روی  بر  ورزش 
تأکید دارد. با یک جستجوی ساده در یوتیوب آنچه خواهید یافت شما را 

شگفت زده خواهد کرد.

مسابقه  فرصت  هیجان انگیز شمشیربازی  و  انگیزشی  از جنبه های  یکی 
محلی  مسابقات  برای  زیادی  گزینه های  استان ها،  از  بسیاری  در  است. 
وجود دارد، اما یکی از عناصر منحصر به فرد این ورزش، این است که 

امکانات متعددی برای رقابت های ملی و حتی بین المللی وجود دارد. 

می کنند،  بازی  »سنتی«  ورزش های  بیشتر،  که  بچه هایی  اکثر  برای 
است.  تصور  غیرقابل  آنها  برای  استان،  از  خارج  در  رقابت کردن  شانس 
بلکه  به راحتی در دسترس هست،  این گزینه  تنها  نه  در شمشیربازی، 
این  اول  ورزشکاران طراز  با  منظم  به طور  نیز  از شمشیربازان  بسیاری 
رشته تماس دارند. برای افرادی که تنها چند سال در این رشته فعالیت 



دارند غیرطبیعی نیست که به طور مرتب با بازیکنان المپیکی دیدار کنند 
و حتی در برابر آنها نیز به رقابت بپردازند.

و  کودکان  سنی  گروه  برای  تصوری  غیرقابل  تماس های  چنین  این 
با  بازی  و  مالقات  می کند.  ایجاد  را  شگفت انگیزی  اتفاق های  نوجوانان 
کشور  سراسر  در  مسابقه  و  رقابت  فرصت  ورزش،  این  برتر،  ورزشکاران 
و  باشد  داشته  روان شناختی کودک  بر  زیادی  تأثیر  می تواند  و جهان، 
این  می دهد.  تغییر  را  ناممکن ها  و  ممکن ها  مورد  در  او  ایدئولوژی  این 
باعث می شود که عظمت و بزرگی به نظر او قابل دستیابی شود. هنگامی  
کودک به چنین اعتقادی می رسد که  می بیند  بهترین بودن واقعا می تواند 
به هر  او در مورد دست یابی  تفکر  این مهم می تواند طرز  بیافتد،  اتفاق 
چیزی در زندگی آینده  را تغییر دهد، و می تواند او را در مقابل سختی ها 

مقاوم سازد.
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داستان برند المبورگینی؛ پرفروش  ترین سوپراسپرت دنیا

و  پرسرعت  خودروهای  سازندگان  محبوب ترین  المبورگینی،  و  فراری 
اصیل ایتالیا هستند. 

توسط  مسابقات سرعت،  در  با هدف شرکت  اسپرت  مدل های  ساخت 
آلفارومئو )شرکت آلفا( در سال ۱۹۱۰ آغاز شد. این صنعت، با حضور 
انزو فراری در تیم آلفارومئو تداوم یافت و پس از تأسیس برند مستقل 
فراری در سال ۱۹۴۷، متمایز از خودروسازان خارج از ایتالیا، پیشرفت 
فیات،  فراری،  آلفارومئو،  متولد شود؛  آنکه المبورگینی  از  قبل  داشت. 
دنیا  به  را  ایتالیایی  اسپرت  و مازراتی، سبک خاص خودروهای  النچیا 

معرفی کرده بودند.

فروچیو المبورگینی
را  اروپایی  از کشورهای  دیگر  بسیاری  و  ایتالیا  تاریخ صنعتی  می توان 
تقسیم کرد. خودروسازی  از جنگ جهانی دوم  بعد  و  قبل  به ۲ دوره  
المبورگینی هم، در گروه برندهای مهم کشور سازنده قرار می گیرد که 
پس از پایان جنگ و شکست ایتالیا شکل گرفت؛ اما امروزه با سودآوری 

به کار خود ادامه می دهد.

آوریل  تاریخ ۲8  به  ایتالیا  فرارا شمال  منطقه   فروچیو المبورگینی در 
مزرعه دار  او  والدین  متولد شد.  اردیهشت ۱۲۹5   8 با  مصادف   ۱۹۱۶
از طبقه  متوسط روستایی بودند؛ اما فروچیو به ماشین آالت صنعتی و 
کشاورزی عالقه  بیشتری نشان می داد. فروچیو با تشویق خانواده وارد 
دبیرستان فنی شد و هنگام شروع جنگ در سن ۲۴ سالگی به نیروی 
ایتالیا درگیر  ایتالیا پیوست. بین سال های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴5 که  هوایی 
جنگ جهانی دوم بود، فروچیو به تعمیر خودروهای نظامی پرداخت و 

تبدیل به مهندس تجربی شد.

تأسیس  تراکتورسازی  کارخانه   گرفت  تصمیم  فروچیو  جنگ،  اتمام  با 
کند. ایتالیا در آن زمان، نیازمند وسایل مدرن برای تغییر صنایع سنتی 
بود و البته المبورگینی هم از شرایط استفاده کرد. او به سراغ خودروهای 
وسایل  دیگر  یا  تراکتور  به  آنها  تبدیل  با  و  رفت  بالاستفاده  جنگی 
کشاورزی، ثروتمند شد. سال ۱۹۴۹، کارخانه  تراکتورسازی المبورگینی 

شروع به کار کرد. شرکت Lamborghini Trattori تا ابتدای دهه  ۷۰ 
میالدی عنوان بزرگ ترین تولیدکننده  ماشین های کشاورزی ایتالیا را در 
اختیار داشت و امروزه هنوز هم یکی از بهترین برندهای تراکتور دنیا است.

کارخانه های  مالکیت  با  المبورگینی  فروچیو  میالدی،   ۶۰ دهه   اواسط 
و همچنین سیستم های گرمایش-سرمایش  ماشین های کشاورزی  تولید 
صنعتی، تبدیل به یکی از ثروتمندترین کارآفرینان ایتالیا شد. او سفرهای 
متعددی به کشورهای مختلف داشت و البته، عالقه مند خودروهای اسپرت 
از برندهای مختلف دنیا بود. فروچیو به دلیل درک باالی مهندسی و تجربه  
رانندگی با مدل های متنوع، نقاط قوت و ضعف خودروسازان مشهور زمان 
خود را می دانست. او حتی سابقه  حضور در مسابقات سرعت داشت و ضمن 
ارتقاء یک دستگاه فیات توپولینو در رالی میلیا ۱۹۴8 شرکت کرد. پیش 
اسپرت مشهور  با ساخت خودروهای  فراری در سال های ۱۹5۰  آنکه  از 
در  مازراتی  دستگاه  چند  و  تایپ   E 300، جگوارSL بنز شود؛ مرسدس 
او استفاده  تناوب توسط  به  گاراژ فروچیو المبورگینی وجود داشتند که 

می شدند.

دیدار با فراری و ایجاد حس رقابت
فراری  انزو  و  المبورگینی  فروچیو  میالدی،   ۶۰ دهه   ابتدای 
در  حضور  واسطه   به   )۱۹۴8 سال  در  فراری  خودروسازی  )بنیانگذار 
یکدیگر  از  نسبی  شناخت  سرعت،  مسابقات  نمایشگاه های خودرو یا 
داشتند. البته نمی توان ادعا کرد، رابطه  دوستانه و صمیمی میان آنها شکل 
گرفته بود؛ اما طی سال های مختلف تصاویر متعددی از فروچیو و انزو در 

حال گفت وگو وجود دارد.

سال ۱۹58، فروچیو المبورگینی صاحب یک دستگاه فراری 250GT شد 
که مشکالت فنی، از جمله سختی کالچ و صدای ناهنجار پیشرانه داشت. 
در آن زمان، خدمات پس از فروش فراری ضعیف بود و مکانیک های محلی 
ناتوان بودند. پس فروچیو  این برند  از تعمیر خودروهای گران قیمت  هم 
 250GT مدل  مشکالت  از  و  نوشت  نامه ای  فراری  انزو  به  المبورگینی 
تولیدکننده   یک  که  بود  کرده  عنوان  نامه  پاسخ  در  انزو  کرد.  شکایت 

تراکتور، حق ندارد در مورد تولید ماشین های اسپرت حرف بزند.

https://www.zoomit.ir/2019/10/3/340769/lamborghini-brand-story/
https://www.zoomit.ir/tag/maserati/
https://www.zoomit.ir/military/
https://www.zoomit.ir/military/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/jaguar/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/tag/mercedes-benz/
https://www.zoomit.ir/category/car/
https://www.zoomit.ir/category/car/
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مشوق  فراری  انزو  تحقیرآمیز  سخن  که  باورند  این  بر  مورخان  بعضی 
فروچیو المبورگینی شد تا با تأسیس یک شرکت خودروسازی، رقیبی 
برای فراری بسازد. از سویی دیگر، اوایل دهه  ۶۰ میالدی، المبورگینی به 
واسطه  ثروت قابل توجه و توانایی فنی، به  دنبال تأسیس کارخانه  ساخت 
هلیکوپتر هم بود؛ اما با مخالفت شدید نهادهای دولتی و نظامی ایتالیا 
دیرباز  از  فروچیو  که  نتیجه گرفت  به هر صورت، می توان  مواجه شد. 
به ساخت خودروهای اسپرت مطابق سلیقه و استانداردی که در ذهن 

داشت، عالقه مند بود.

نماد تجاری المبورگینی
شرکت  لوگوی  در  گاو  از  استفاده  افراد،  بعضی  اعتقاد  برخالف 
ایستاده روی  )اسب  فراری  نشان  با  مقابله  دلیل  به  المبورگینی، صرفا 
داشت  عالقه   گاو  به  کودکی  از  المبورگینی،  فروچیو  نبوده است.  پاها( 
و بعدها نیز به طرفدار مسابقات گاوبازی اسپانیا تبدیل شد. دیگر نکته  
جالب، هم زمانی تولد بنیانگذار المبورگینی در برج گاو )ثور( است که 
اردیبهشت ماه را شامل می شود. فروچیو المبورگینی، پیش از تأسیس 
شرکت خودروسازی )هنگامی که سازنده  تراکتور بود( هم از طرح گاو 

روی محصوالت تجاری خود استفاده می کرد.

با  که  نشان می دهد  را  نر  گاو  به وضوح یک  تجاری المبورگینی  نماد 
شرکت  این  محصول  اولین  حتی  دارد.  تهاجمی  حالتی  برافراشته  دم 
هم دارای همین لوگو با رنگ طالیی روی زمینه  سیاه بوده است. عبارت 
مربوط به نام شرکت سازنده )Lamborghini( از سال ۱۹۷۲ به نماد 

تجاری اضافه شد و باالتر از تصویر گاو قرار گرفت.

استفاده از نام گاو برای محصوالت
نام های  از  گرفت  تصمیم  فروچیو   ،400GT و   350GT تولید  از  بعد 
به  ترفند،  این  البته  کند؛  استفاده  خود  تجاری  تولیدات  برای  خاص 
ارزش  و  می کرد  کمک  المبورگینی  محصوالت  برای  شخصیت سازی 

تبلیغاتی داشت.

میورا، اصطالحی اسپانیایی برای نوعی از گاوهای نر قدرتمند، باهوش و 
خطرناک در مسابقات گاوبازی است که اواسط قرن نوزدهم در مزرعه  
سوپراسپرت  نخستین  برای  اسم  این  می شدند.  داده  پرورش  میورا 
دیگر  بسیاری  باشد.  به یادماندنی  و  کوتاه  تا  شد  انتخاب  المبورگینی 
مسابقات  مشهور  گاوهای  با  مرتبط  نام هایی  هم  برند  این  خودروهای 
گاوبازی دارند. مثال اونتادور، گاالردو، اوروس )صورت فلکی گاو( و حتی 
این موارد  از  اسپانیایی خفاش معنی می دهد؛  زبان  مورسیه لگو که در 

هستند.

تأسیس خودروسازی المبورگینی
فروچیو از سال ۱۹۶۲ برای طرح جدید خود برنامه ریزی کرده و حدود 
Automobili Lam� اتومبیلی المبورگینی  بعد، شرکت  )یک سال 
borghini( را با هدف تولید خودروهای اسپرت در سنت آگانتا، افتتاح 

کرد. این محل، هنوز هم میزبان کارخانه  اصلی المبورگینی است.

اولین محصول شرکت، یک پروتوتایپ )نمونه  پیش تولید( اسپرت لوکس 
۲ نفره با نام 350GTV بود که از پیشرانه  ۱۲ سیلندر استفاده می کرد. 

بدنه توسط فرانکو اسکالیونه )Franco Scaglione( طراحی شد که 
برندهای  برای  پیشتر  و  داشت  برتونه  استودو  در  درخشان  سابقه  ای 
جیوتو  نام  با  فراری  سابق  مهندسان  از  یکی  بود.  کرده  کار  مختلف 
بیزارینی )Giotto Bizzarrini( هم پیشرانه ای ۳.5 لیتری با قدرت 
و  زیباترین  از  یکی  تا  کرد  آماده   350GTV برای  اسب بخار   ۳۴۰
قدرتمندترین خودروهای اسپرت ایتالیا در سال ۱۹۶۳ رونمایی شود.

فروش  و  بازار  برای   350GTV ظاهر  المبورگینی،  فروچیو  نظر  به 
راندمان  بهبود  و  قدرت  کاهش  با  نیز  پیشرانه  نبود.  مناسب  عمومی 
 350GTV کد  با  المبورگینی  تجاری  محصول  اولین  تا  شد  مواجه 
در سال ۱۹۶۴ معرفی شود. این محصول با پیشرانه  V12 آلومینیوم 
 )Dry-Sump Oiling System( خشک  روغن کاری  سیستم  از 
نگه  ثابت  را  مختلف  قطعات  بین  روغن  فشار  که  می کرد  استفاده 
زمان ۶.8  در  را   350GT اسب بخار،  با ۲5۰  نهایی  قدرت  می داشت. 
ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت می رساند و نهایت سرعت ۲5۰ 
کیلومتربرساعت را به آن می بخشید. نسخه  ۴نفره از این خودرو با نام 
شد.  تولید   ۱۹۶۶ سال  در  هم  لیتری   ۳.۹ پیشرانه   همراه   400GT
در مجموع، ۱۲۰ دستگاه 350GT و ۲۴۷ دستگاه 400GT تا سال 
با موفقیت  اولین محصوالت المبورگینی  تا  ۱۹۶8 به فروش رسیدند 

در بازار همراه شوند.

شاهکار ماندگار تاریخ المبورگینی در همان سال های ابتدایی ساخته 
شد. میورا P400 در سال ۱۹۶۶ به نمایشگاه ژنو رسید و به  عنوان یک 
این  گرفت.  قرار  توجه  مورد  مدرن،  فناوری های  با  انقالبی  خودروی 
محصول، اولین سوپراسپرت تاریخ بود که از پیشرانه نصب شده در عقب 
با گشتاور ۳۶۷  و  استفاده می کرد. قدرت ۳۴5 اسب بخار  بدنه  وسط 
به سرعت  از شروع حرکت  بعد  ثانیه  را 5.5   P400 میورا  نیوتن متر، 
۱۰۰ کیلومتربرساعت می رساند و نهایت سرعت ۲88 کیلومتربرساعت 
هزار  تولید، حدود ۲۰  زمان  در  این خودرو  قیمت  می کرد.  فراهم  را 
)معادل ۱55 هزار دالر امروزی( بود. تا سال ۱۹۷۳، تعداد ۷۶۴ دستگاه 
میورا ساخته شد که امروزه در نسخه های مختلف، ۳5۰ هزار تا یک 

میلیون دالر ارزش کلکسیونی دارند.

میورا، حاصل کار مجموعه ای از برترین مهندسان صنعت خودروسازی 
با  برتونه،  استودیو  در  خودرو  این  گاندینی طراح  بود. مارچلو  دنیا 
René Bon� بونه  رنه  شرکت  ساخت  مفهومی  مدل  یک  از  )الهام 

net( فرانسه به نام ماترا دیژه )Matra Djet(، پیشرانه را به پشت 
کابین منتقل کرد. این ترفند، ضمن بهبود تقسیم وزن و فرمان پذیری 
برای  الگویی  تا  داد  ارتقا  را  خودرو  آیرودینامیک  ویژگی های  میورا، 
سوپراسپرت ها و ابرخودروهای امروز باشد. ژان پائولو داالرا )بنیانگذار 
برند داالرا در دنیای خودروسازی و مسابقات اتومبیل رانی شهرت دارد( 
را  خود  شرکت  مدل،  این  موفقیت  از  بعد  و  بود  میورا  شاسی  طراح 
که  میورا  تولید  و  طراحی  پروژه   مدیر  استانزانی،  کرد. پائولو  تأسیس 
بعدها نقشی اساسی در بوگاتی و مدل EB110 داشت هم مثل مارچلو 
گاندینی و پائولو داالرا، هنوز در قید حیات است.اسب بخار بودند که 
 ۱۰۰ تا  صفر  سرعت گیری  و  کیلومتربرساعت   ۳۰۰ سرعت  نهایت 

کیلومتربرساعت ۴.۷ ثانیه فراهم می کردند.

https://www.zoomit.ir/
ادامه دارد ...

https://www.zoomit.ir/tag/bugatti/
https://www.zoomit.ir/tag/bugatti/
https://www.zoomit.ir/2019/10/3/340769/lamborghini-brand-story/
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بهترینبازیگرانمردهالیوود
بهترین بازیگران مرد هالیوود کدام هستند؟ سوالی که شاید جواب سختی 
داشته باشد. افراد موفق و ستارگان بزرگ سینما این  روزها کم نیستند و 
کار را برای داوری و انتخاب بهترین کمی سخت می کنند. در نظر داشته 
باشید که این لیست رتبه بندی خاصی ندارد و صرفا بازیگران خیلی خوب 

و دوست داشتنی سینما را در آن جای می دهیم.

رابرت دنیرو

 Robert De( شاید بتوان بزرگ ترین بازیگر تاریخ سینما را رابرت دنیرو
Niro ( نامید. در سال ۲۰۱5 آماری مبنی بر نقش های کلیدی بازیگران 
تهیه شد که در رأس آنها رابرت دنیرو با ۷ نقش ماندگار جای گرفت و 
تا  دنیرو  شد.  سینما  تاریخ  دوران  همه  بازیگر  بزرگ ترین  ترتیب  بدین 
کنون در بخش های زیادی از جشنواره های معتبر سینمایی نامزد کسب 
بازیگر  »بهترین  اُسکار   ۲ از  می توان  آنها  بزرگ ترین  از  که  شده  جایزه 
مکمل نقش مرد در فیلم پدرخوانده ۲« و »بهترین بازیگر مرد با درخشش 

در فیلم گاو خشمگین« نام برد.

لئوناردو دی کاپریو

دی کاپریو است.  هالیوود لئوناردو  مرد  بازیگران  بهترین  از  یکی  مسلما 
می رود. دی کاپریو  به شمار  سلبریتی های سینما  بزرگ ترین  از  کسی که 
نقشی در یک سریال  ایفای  با  را  بار در سال ۱۹8۹ کار خود  نخستین 
تلویزیونی آغاز کرد و از آن روز تا به  االن تبدیل به یکی از مهم ترین افراد 
هالیوود شده است. در حالت کلی دی کاپریو ۱۶۱ بار نامزد کسب جایزه 
اُسکار،  را کسب کند. جایزه  بین موفق شده 5۴ عنوان  این  از  بوده که 
جوایز فیلم بفتا، جایزه گلدن گلوب و جایزه انجمن بازیگران فیلم از جمله 

مهم ترین جوایز کسب شده توسط این بازیگر است.

دانیل دی لوئیس

 Daniel( لوئیس  دانیل دی  مرد جهان  بازیگران  بزرگ ترین  از  دیگر  یکی 
Day-Lewis( است. کسی که به غرق شدن در نقش خود مشهور است و 
تاکنون ضررهای زیادی برای سالمتی اش داشته. دی لوئیس از بزرگ ترین 
زمان  تمامی  در  و  می کند  تحقیق  نقش هایش  درباره  که  است  افرادی 
فعالیت حرفه ای  دانیل  باقی می ماند.  کاراکتر  هوای  و  در حال  فیلم برداری 
اورا  بزرگ  فیلم  اولین  می توان  و  کرد  آغاز  میالدی   8۰ دهه  از  را  خود 

»گاندی« دانست.

تام هنکس

از دیگر بازیگران بزرگ سینمای جهان می توان تام هنکس را نام برد. کسی 
که در سال ۲۰۱5 در رده دومین فرد بزرگ سینمای جهان بعد از رابرت 

دنیرو ایستاد.

تام هنکس ) Tom Hanks ( عالوه بر بازیگری از بزرگ ترین کارگردانان 
جهان، نویسندگان، دوبلورها و کمدین ها نیز شناخته می شود. این بزرگوار 
یکی از پرافتخارترین چهره های هالیوود است و تاکنون موفق شده ۲ جایزه 
هنکس  تام  فعالیت حرفه ای  کند.  را کسب  گلوب  گلدن  جایزه   ۴ و  اسکار 
تقریبا از سال ۱۹۹۲ شروع شد. زمانی که این بازیگر وارد نقش های درام شد 

و مسیر خود را در این راه پیدا کرد.

کریستین بیل

یکی دیگر از بزرگ ترین بازیگران مرد هالیوود کریستین بیل است. کسی که 
برای بازی در نقش ترور ُرزنیک در فیلم »ماشین کار« ۲8 کیلو وزن کم کرد 
و تبدیل به یکی از بزرگ ترین بازیگران مُیتد )Method Acting( شد. او 

بهمناسبتروزجهانیمرد
)19نوامبر(

https://leonardodicaprio.com/
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نخستین بار در ۱۳ سالگی با درخشش در فیلم »امپراطوری خورشید – اثر 
استیون اسپیلبرگ« موفق شد توجهات را به خودش جلب کند و بعدها با 
ایفای نقش های کلیدی در سینما موفق شد نام خود را در میان بزرگ ترین 

بازیگران مرد تاریخ ثبت کند.

آنتونی هاپکینز

یکی دیگر از بزرگ ترین بازیگران سینما آنتونی هاپکینز است. عالوه بر این 
هاپکینز از بزرگ ترین نویسندگان و کارگردانان جهان نیز شناخته می شود. 
آنتونی از موفق ترین چهره های سینما محسوب می شود. کسی که در دوران 
حرفه ای خود ۱ جایزه اُسکار، ۳ جایزه بفتا، دو جایزه امی و یک جایزه گلدن 

گلوب کسب کرده.

برد پیت

تا  بی نظیرش  درخشش  علی رغم  که  آمریکایی  بزرگ  بازیگر  و  تهیه کننده 
کنون موفق به کسب جوایز آکادمیک نشده.  برد پیت نخستین بار در سال 
۱۹۹۱ با فیلم »تلما و لوییز« وارد دنیای حرفه ای سینما شد و ۴ سال بعد 
یعنی در سال ۱۹۹5 با درخشش در فیلم »هفت - Se7eN « و سپس ایفای 
نقش بی نظیر در فیلم »دوازده میمون« مورد توجه منتقدین و رسانه ها قرار 
گرفت. برد پیت تاکنون 5 بار نامزد کسب جوایز اُسکار و گلدن گلوب شده 

که هیچ بار نتوانسته آن  را به دست بیاورد.

راسل کرو

راسل کرو )Russel Crowe( یکی دیگر از بزرگ ترین بازیگران مرد هالیوود 
است. راسل یکی از پرآوازه  ترین بازیگران جهان است و حقیقتا حضور او در 
چنین لیست هایی موجب اعتباربخشیدن به لیست می شود. از مشهورترین 
به فیلم » نفوذی« اشاره کرد. فیلمی که در قالب  آثار راسل کرو می توان 
افشاگری هایی در مورد شرکت تنباکو ساخته شده بود. راسل با درخشش در 
این فیلم موفق شد ۷ جایزه معتبر دریافت کند و همچنین برای نخستین بار 
به عنوان نامزد اُسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد انتخاب شود، اما در کسب 
این اُسکار ناموفق بود. به طور کلی راسل کرو تاکنون ۳5 جایزه آکادمیک 

دریافت کرده.

ال پاچینو

»مرد  »سلطان«،  همچون  القابی  با  را  او  که   )Al Pacino( پاچینو  ال 
هزارچهره هالیوود« می شناسیم از دیگر بزرگان سینمای جهان محسوب 
تاکنون  و  است  هالیوود  بازیگران  پرافتخارترین  از  پاچینو  ال  می شود. 
توانسته ۴۰ جایزه آکادمیک کسب کند که از بزرگ ترین آنها می توان به 
»اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد «، »۲ جایزه بفتا بهترین بازیگر نقش 
اول مرد«، »۱ جایزه از جشنواره امی برای بهترین بازیگر نقش اول مرد « 
و »۳ جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش اول مرد « اشاره کرد. 

جانی دپ

است که  بزرگ جهان  بازیگران  دیگر  از   )Johnny Depp( جانی دپ 
از منتقدین جانی دپ یکی  به گفته خیلی  آوازه خاصی دارد.  شهرت و 
از پول سازترین بازیگران هالیوودی است. جانی دپ نخستین بار در سال 
۱۹8۴ با بازی در فیلم » کابوس در خیابان الم « وارد سینما شد و سال ها 
طول کشید تا به جایگاه مورد نظرش برسد.  جانی دپ تاکنون ۳ بار نامزد 
کسب جایزه اُسکار و ۱۰ بار نامزد جایزه گلدن گلوب شده که از این بین 
فیلم  مرد  بازیگر  بهترین  گلوب  گلدن  »جایزه  شده  موفق  یک  بار  تنها 

موزیکال یا کمدی« را کسب کند.

مورگان فریمن

 Morgan( یکی دیگر از بازیگران مشهور و بزرگ هالیوود مورگان فریمن
Freeman( است. او عالوه بر بازیگری آمار بسیار خوبی در کارگردانی نیز 
دارد و همچنین از بهترین مجری های برنامه های مستند شناخته می شود. 
الزم به ذکر است که فریمن تاکنون ۴ بار دیگر نامزد دریافت این جایزه 

بوده اما در کسب آن ناموفق بوده است.

کیانو ریوز

اگر بخواهیم یکی دیگر از بزرگ ترین بازیگران هالیوود را نام ببریم، بدون 
ببریم. کسی که  نام  را   )Keanu Reeves( ریوز  کیانو  شک می توانیم 
از  از آن زمان  به اوج شهرت رسید و  با درخشش در سه گانه ماتریکس 
از  او  اکشن محسوب می شود. دوران حرفه ای  فیلم های  اصلی  نقش های 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Pacino
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سال ۱۹8۰ شروع شد و نخستین درخشش او را می توان در » ماجراجویی 
بیل و تد « نام برد.

جیم کری

از دیگر بزرگان هالیوود، می توان جیم کری )Jim Carrey ( را نام برد. 
ما خاطرات خوبی  اکثر  و  نشانده  لبانمان  به  را  بارها خنده  کمدینی که 
آثار  در  دارد،  که  بر شخصیت کمدی  داریم. جیم کری عالوه  او  آثار  با 
و  از قوی ترین  آنها  تمامی  ایفای نقش کرده که  زیادی  و موزیکال  درام 
احساسی ترین آثار سینما هستند. جیم کری یکی از بزرگ ترین بازیگران 
جایزه   ۳ و  گلوب  گلدن  جایزه   ۲ از  می توان  را  امر  این  و  است  جهان 

ام تی وی او مشاهده کرد. 

سیلوستر استالونه

 Sylvester( یکی دیگر از بزرگ ترین بازیگران جهان سیلوستر استالونه
Stallone( است. او یکی از مهم ترین بازیگران اکشن سینمای هالیوود 
است و نوستالژی های زیادی را برای دوست داران سینما به ارمغان آورده.

از جمله این آثار می توان به »راکی« و »رمبو« اشاره کرد.

شهرت  نیز  کارگردانی  و  تهیه کنندگی  در  بازیگری،  بر  عالوه  استالونه 
خاصی دارد. برای این مورد می توانیم به ۲ عنوان بزرگ سینمای جهان 
اول،  نقش  بر درخشش در  اشاره کنیم که عالوه  راکی«  و  یعنی »رمبو 

تهیه کنندگی و نویسندگی فیلم نامه ها نیز به عهده خود استالونه بوده.

مارلون براندو

بزرگ ترین  صدالتبه  و  هالیوود  بازیگران  بزرگ ترین  از  دیگر  یکی 
که  کسی  است.   )Marlon Brando( براندو  مارلون  جهان  بازیگران 
ستوده شده ترین بازیگر قرن بیستم جهان است. مارلون براندو را می توان 
مارلون  دانست.   )Method Acting( اکتینگ  مُتد  سبک  بنیانگذار 
براندو به گفته  خیلی از منتقدین بزرگ، بهترین بازیگر تاریخ سینما است 
و درخشش او در نقش ویتو کورلئونه »پدرخوانده« همگان را شگفت زده 
کرد. این بازیگر بزرگ در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۰۴ درگذشت و میراث گرانقدر 
خود را برای نسل های آینده سینما به یادگار گذاشت. موفقیت براندو در 

جوایز آکادمیک نیز به چشم می خورد.

دنِزل واشینگُتن

 Denzel( واشینگتن  دنزل  جهان  مرد  بازیگران  بهترین  از  دیگر  یکی 
را  بسیار موفقی  آثار  Washington( است. کسی که در کارنامه خود 
به ثبت رسانده. دنزل عالوه بر بازیگری، به کارگردانی نیز مشغول است و 
در این حوضه نیز موفقیت چشمگیری به دست آورده. واشینگتن از اوایل 
دهه ۱۹۹۰ فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد و در کارنامه خود ۲ جایزه 
اُسکار و ۳ جایزه گلدن گلوب را به ثبت رسانده و از موفق ترین چهره های 

آمریکایی-آفریقایی محسوب می شود.

چارلی چاپلین

 Charlie( چاپلین  چارلی  جهان،  بازیگران  بزرگ ترین  از  دیگر  یکی 
Chaplin( است. یکی از بزرگ ترین کمدین های تاریخ سینما است. او 
کارگردانان  بزرگ ترین  و  آهنگسازها  برجسته ترین  از  بازیگری،  بر  عالوه 
ویکتوریا  تئاتر  از سالن  را  کار خود  نیز شناخته می شود. چاپلین  جهان 

انگلستان زمانی که تنها یک پسربچه بود آغاز کرد و تا 8۷ سالگی این کار را 
ادامه داد. نکته  جالب درمورد چاپلین، پروژه هایی است که او در آ نها حضور 
نداشت.  فیلم نامه  به  نیاز  فیلم های خود  برای ساخت  او هیچ  گاه  می یافت. 
در واقع طرحی در ذهن خود می پروراند و بر اساس ارائیات خود قرارداد را 

می بست.

جک نیکلسون

Jack Nichol� )یکی دیگر از بهترین بازیگران مرد هالیوود، جک نیکلسون 
son( است. نیکلسون از بزرگ ترین بازیگران شرور سینما محسوب می شود. 
او از بزرگ ترین بازیگران جهان به  شمار می رود که تاکنون موفق به کسب ۲ 

جایزه اُسکار در نقش اول و ۱جایزه اُسکار درنقش مکمل شده است.

جیک جیلنهال

دیگر  یکی   )Jake Gyllenhaal( جیلنهال  ”جیک”  بنجامین  جیکوب 
پیشرفت  اخیر  سال های  طی  که  است  هالیوود  مرد  بازیگران  بهترین  از 
چشمگیری داشته. جیلنهال پسر کارگردان موفق »استیون جیلنهال« است 

و می توان یکی از دالیل موفقیتش را پدر او دانست.

جیلنهال جزء بازیگران موفقی است که تا کنون نتوانسته اند جایزه آکادمیک 
کسب کنند. او یک  بار نامزد دریافت جایزه اُسکار بهترین مکمل مرد در فیلم 

»کوهستان بروکبرک« شده است. 

بهترین بازیگران مرد هالیوود – کلینت ایستوود

Clint East�  یکی دیگر از بزرگ ترین بازیگران هالیوود، کلینت ایستوود )
از  و  است  مشغول  نیز  کارگردانی  به  بربازیگری  عالوه  وی  است.   )  wod
می شود. محسوب  سینما  تاریخ  کارگردانان  پرآوازه ترین  و  پرافتخارترین 

ایستوود تا کنون ۴ بار موفق به کسب جایزه اُسکار شده و درکنار این جوایز، 
۳ تندیس گلدن گلوب نیز دارد که نشان از اقتدار این  فرد می دهد.

تام هاردی

یکی دیگر ازبهترین بازیگران مرد هالیوود تام هاردی )ادوارد توماس “تام” 
هاردی( است. پسر همه فن حریف سینمای هالیوود که تا کنون آثار تماشایی 
را خلق کرده. این بازیگر تا کنون ۱بار توانسته نامزد اُسکار شود اما از دریافت 

آن باز مانده.

داستین هافمن

Dustin Hof- )یکی دیگر از بهترین بازیگران مرد هالیوود داستین هافمن 
man( است. هافمن متولد 8 آگوست ۱۹۳۷ است و در لس آنجلس آمریکا 

به دنیا آمده.

هافمن بیشتر به  خاطر بازی در نقش قهرمان های آسیب پذیر و شخصیت های 
و  بوده  ادوار مختلف سینما  بازیگران  بهترین  از  او  است.  سرخورده مشهور 
می شود.  لیست  آن  اعتبار  افزایش  موجب  لیست های  چنین  در  او  حضور 
بازیگر مرد شده و  اُسکار بهترین  تاکنون موفق به کسب ۲ جایزه  داستین 
دارد. دوران  نیز  بازیگر مرد  بهترین  برای  درکنار آن ۱ جایزه گلدن گلوب 
طالیی بازیگری هافمن را می توان دهه های ۷۰ و 8۰ میالدی نام برد. در سال 
۱۹۷۳ داستین هافمن توانست باحضور درفیلم »پاپیون« نگاه های زیادی را 
به  خود معطوف کند و طی ۷ سال بعد در آثار بسیار درخشانی حضور یافت. 
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۱۰ سال بعد زندگی او نیز به  همین روال سپری شد. او طی دهه 8۰ توانست 
نقش های بسیار بزرگی را به  دست بیاورد و کارنامه خود را درخشان تر کند.

تام کروز

یکی دیگر از بهترین بازیگران مرد هالیوود تام کروز )Tom Cruise( است. 
در  حضور  برای  که  است  هالیوودی  بازیگران  گران قیمت ترین  از  یکی  وی 
بازیگری،  بر  عالوه  کروز  تام  می گیرد.  کالنی  دستمزدهای  خود  نقش های 
از تهیه کنندگان بزرگ دنیای سینما نیز محسوب می شود. تام کروز دفعات 
به کسب آن  تا کنون موفق  و  نامزد شده  اُسکار  برای دریافت جایزه  زیادی 
نشده، همچنین ۳ جایزه گلدن گلوب در کارنامه خود به  ثبت رسانده است. 
تام کروز ستاره و نقش اصلی مجموعه »مأموریت غیرممکن« است که جزء 
بهترین اکشن های تاریخ محسوب می شود. تام کروز جز بازیگرانی است که 
اکثر صحنه های بدلکاری فیلم هایش را خود انجام می دهد. او کمتر اعتقادی 
واقعی  به  صورت  را  ترسناک  سکانس های  برخی  و  دارد  ویژه  به  جلوه های 
ضبط کرده است. از مشهورترین سکانس هایی که به  صورت واقعی ضبط شده، 

سکانس باال رفتن از شیشه های برج خلیفه در مأموریت غیرممکن ۴ است.

کوین اسپیسی

 )Kevin Spacy( اسپینی  کوین  هالیوود  بازیگران  بهترین  از  دیگر  یکی 
هالیوودی  همه فن حریف ترین چهره های  از  یکی  می توان  را  اسپیسی  است. 
دانست. او عالوه بر بازیگری در خوانندگی، تهیه کنندگی فیلم، کارگردانی، 

فیلمنامه نویسی و تئاتر نیز تبحر خاصی دارد.

کوین اسپیسی متولد ۲۶ ژوئیه ۱۹5۹ است و فعالیت خودرا در عرصه  سینما 
از اواسط دهه  8۰ آغاز کرد. دوران حرفه ای و شهرت اسپیسی از دهه ۹۰ آغاز 
شد، زمانی که با درخشش در فیلم مظنونین همیشگی نگاه منتقدین را به 
 خود معطوف کرد و توانست جایزه اُسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از 
آن خود کند. همچنین طی سال های آینده او توانست بار دیگر اُسکار بگیرد. 
اما این بار اُسکار بهترین بازیگر مرد برای درخشش درفیلم زیبایی آمریکایی.

رابرت داونی جونیور

 Robert( جونیور  داونی  رابرت  هالیوود  بازیگران  بهترین  از  دیگر  یکی 
میان مخاطبین سینما  زیادی  بازیگر محبوبیت  این  است.   )Downey Jr
تشکیل  را  آن  از  زیادی  بخش  سیتی نیز  ارزشمند تایم  مخاطبین  و  دارد 
می دهند. رابرت یکی از کسانی است که به  خوبی توانسته اند مسیر سخت 
موفقیت را طی کنند. این مسیر برای رابرت شاید پرفراز و نشیب تر از برخی 
دیگر از بزرگان هالیوودی بوده باشد. او مدت زیادی را درگیر اعتیاد بود و 
سال هایی را نیز در زندان به  سر کرده است. اما پس از کنارگذاشتن عادات 
بد خود کامال موفق به  عرصه  سینما بازگشت و اکنون نام خود را در میان 
پولسازترین و مشهورترین بازیگران هالیوودی جای داده. نکته  جالب درمورد 
کرده. بازی  در سال های گذشته  که  است  فیلم هایی  فروش  میزان  جونیور 
از 5۰۰  بیش  به  فروشی  موفق  هالک شگفت انگیز  به  استثنای  آنها  تمامی 
میلیون دالر بوده اند و آخرین درخشش او در قسمت آخر انتقام جویان، این 

فیلم را به  پرفروش ترین فیلم تاریخ جهان تبدیل کرد.

جیمز مک آوی

 )James McAvoy( یکی دیگر از بهترین بازیگران هالیوود، جیمز مک آوی
است. بازیگر اسکاتلندی که  به  خوبی به کاراکترهای خود معنا می دهد. جیمز 
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متولد ۲۱ آوریل ۱۹۷۹ است. او نخستین بار در ۱5 سالگی توانست در 
سینما حضور پیدا کند و این تجربه در فیلم »The Near Room« رخ 
داد. مک  آوی در ۷ سالگی از پدر و مادر خود جدا شد و روزهای کودکی 
پرفراز و نشیبی را سپری کرد. او تصمیم گرفته بود تا کشیش شود، اما 
پس از بازدید از مدرسه بازیگری دیوید ِهیمن تصمیم گرفت به  بازیگری 
رو بیاورد. جیمز در سال های بعد تالش زیادی کرد تا بتواند در تئاترها و 
انجمن های موسیقی بریتانیا افتخار کسب ُکند و موفق شد با نمره ای قابل 

قبول از آکادمی سلطنتی نمایش و موسیقی فارغ التحصیل شود. 

جیمز استوارت

اگر بخواهیم یکی از بهترین بازیگران سینمای کالسیک را برای شما نام 
ببریم، بدون شک می توانیم نام جیمز استوارت را در باالترین پیشنهاد قرار 
دهیم. بازیگر خوش قد و قامت )۱۹۲ سانتیمتری( آمریکایی که شخصیت 

بسیار کاریزماتیکی داشت.

جیمز استوارت در سال ۱۹۰8 به  دنیا آمد و در ژوئیه ۱۹۹۷ درگذشت. او 
بدون هیچ گونه آموزش بازیگری توانست وارد سینما شود و با کارگردانان 
همکاری   … و  »آلدریچ«  »کاپرا«،  هیچکاک«،  »آلفرد  همچون  بزرگی 
داشت. اکثر نقش های استوارت مربوط به  انسان های ساده و بدون آالیش 
استوارت  داشتند.  او  واقعی  به  شخصیت  زیادی  بسیار  شباهت  که  بود 
علی رغم سایر بازیگران هالیوود اصال به  تجمالت اهمیتی نمی داد و همواره 
زندگی ساده ای داشت. او نخستین بازیگر هالیوودی بود که برای حضور 
در جنگ داوطلب شد و با اصرار زیاد توانست وارد ارتش شود و به  مقام 
بار دیگر به  سینما  و درجه ژنرالی برسد. پس از جنگ جهانی استوارت 
بازگشت، اما این بار شخصیت او کامل تر و پخته تر شده بود و این امر را 
می توان از نقش هایی که پس از جنگ انتخاب کرد فهمید. استوارت رفته 
رفته به  سمت نقش های سیاه جذب شد و درتمام مدت از قبول نقش هایی 
که مربوط به  جنگ و قهرمانان جنگ بود سر باز می زد. درسال ۱۹۹۴، پس 
از مرگ همسرش، دوران بسیار سخت جیمز آغاز شد. به  گفته  رسانه ها او 
مدت ها در خانه ماند و اندوه از دست دادن شریک زندگی اش جیمز را از 
پا درآورد. نهایتا ۳ سال بعد یعنی درسال ۱۹۹۷ جیمز مرگ را پذیرفت.

متیو مک کانهی

از دیگر بازیگران بزرگ هالیوود می توانیم متیو مک کانهی را نام ببریم. 
بسیار  شهرت  از  که  آمریکایی  کارگردان  و  تهیه کننده  نویسنده،  بازیگر، 

باالیی برخوردار است.

می گردد،  بر   ۱۹۹۱ سال  به  تلویزیون  در  کانهی  مک  فعالیت  نخستین 
اولین  و  کند  پیدا  حضور  تلویزیونی  تبلیغ  یک  در  توانست  که  زمانی 
دیالوگ های خود را به زبان بیاورد. کمی بعد او توانست در فیلم سینمایی 
»مات و مبهوت« ایفای نقش کند و اولین حضور خود در عرصه سینمایی 
را با قدرت به ثبت برساند. عناوین بعدی مک کانهی چندان موفق نبودند 
تا زمانی که در فیلم »زمانی برای کشتن« یک نقش دریافت کرد. مک 
کانهی طی سال های بعد با درخشش در عناوین نامداری همچون »گرگ 
»باشگاه  و  حقیقی«  کارآگاه  »سریال  ستاره ای«،  »میان  استریت«،  وال 
را کسب کند. متیو مک  توانست ُشهرت چشمگیری  خریداران داالس« 
کانهی به رغم درخشش در فیلم باشگاه خریداران داالس موفق شد جایزه 
اُسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد و همچنین جایزه گلدن گلوب بهترین 

بازیگر مرد فیلم درام را کسب کند.
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فروردین )21 مارس- 19 آوریل(
نوامبر امسال ماهی است که در آن بیشتر با دیگران 
از  ماه،  این  در  عزیز،  قوچ  می کنید،  برقرار  ارتباط 
جنسی  و  مالی  فکری،  فلسفی،  روانشناختی،  نظر 
ادغام  سطح  هر  در  دیگران  با  را  خود  انرژی های 
امسال می افزاید،  نیروگاه  انرژی  به  می کنید. آنچه 
چرخه مریخ است، سیاره حاکم شما نیز پس از روز 
ادامه  برای  است.  جادویی  عقرب  برج  در  یازدهم 
ترکیب آماده شوید، زیرا ماه عقرب جدید در تاریخ 
دوازدهم این سوال را مطرح می کند: از روابط خود 
به  تمایل  آن  به  دستیابی  برای  و  می خواهید  چه 
برای  زمان  این  خب،  دارید؟  سرمایه گذاری  چه 
البروج  منطقه  پیشگام  که  دانه هاست،  آن  کاشت 
است. در حالی که همیشه آماده این هستید که این 
مسیر را به تنهایی بروید چون دیگران به سرعت 
همسو  دیگران  با  وقتی  می دانید  می رسند،  شما 
می شوید، بسیار هیجان انگیزتر و عملی تر هستید. 

اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(
داستان فردیناند گاو نر را به خاطر دارید؟ تنها کاری 
که می خواست انجام دهد این بود که زیر درخت 
چوب پنبه بنشیند و بوی گل رز را استشمام کند - 
تا اینکه روزی روی یک زنبور درشت نشست و آنها 
باشد  بیرحمانه  اندازه ای  به  باید  او  که  فکر کردند 
وجود  با  بجنگد.  مادرید  حلقه  در  گاو  با  بتواند  تا 
خورشید عقرب در خانه روابط خود، که به مریخ، 
سیاره شور و اشتیاق در عقرب در روز یازدهم و ماه 
تاریخ دوازدهم پیوسته است،  جدید در عقرب در 
ممکن است مانند آن گاو نر باشید که روی زنبور 
رویارویی  از  معمول،  طور  به  نشسته است.  درشت 
بیزار هستید، یک گاو نر صلح دوست هستید، و به 
نظر می رسد که روابطتان شما را تحریک می کند - 
اما حقیقت این است که در زیر آن آرزوی صلح به 
بیشتری  روح تان می خواهد صمیمیت  قیمتی،  هر 
داشته باشد و تنها راه رسیدن به صمیمیت بیشتر 

این است که حاضر به رقصیدن در آتش باشید. 

خرداد )21 می- 20 جون(
گاه  و  همه کاره  سازگار،  هوای  نشانه  به عنوان 
پراکنده و پر پرواز از هوای زودیاک، نمی دانید چه 
چیزی شما را تحت تأثیر قرار داده است زیرا زندگی 
سیاره  پلوتون،  با  قدرت  مبارزات  از  مملو  اخیرا 
قدرت است که در مقابل خورشید در مقابل شما 
می رقصد. و یاد گرفته اید که تسلیم شوید، مگر نه؟

در  جدید  ماه  و  مریخ  خورشید،  به  توجه  با 

رسیده است  فرا  آن  زمان  دوازدهم،  تاریخ  در  عقرب 
اگر  دهید.  تغییر  را  خود  زندگی  روزمره  کیفیت  که 
و  بر سالمتی شما  انرژی شدید  این  می رسد  نظر  به 
احساس کلی بهزیستی تان تأثیر می گذارد، نگاه کنید 
ببینید چه اندازه غذا می خورید، چقدر می خوابید، آیا 
به طور مرتب ورزش می کنید و تصمیم می گیرید در 
تا یک ذهن، بدن  ایجاد کنید  تغییراتی  این بخش ها 
و روحیه سالم و پر جنب و جوش ایجاد کنید. عقرب 
نشانه تحول، جادو، بهبودی و زادآوری است. بنابراین 
زیرا  بکارید،  جدید  عقرب  ماه  این  در  را  تجدید  بذر 

جهان همیشه به شما بله می گوید.

تیر )21 جون- 22 جوالی(
شکی  نیست.  آسان  همیشه  زندگی  عزیز،  خرچنگ 
نیست که شما در مورد احساسات و بهزیستی عاطفی 
زحل،  با  باشید.  داشته  بیشتری  انضباط  و  نظم  خود 
سیاره مسئولیت و نظم و انضباط، از ماه آگوست در 
سرطان، شما درسی در زمینه فرزندپروری و پرورش 
اینکه مسئولیت هر  به  برسد  – چه  داشتید  شخصی 
است  دیگر  فردی  تقصر  اینکه  گفتن  بدون  را  چیزی 
را پذیرفته باشید. فرزند عزیز ماه، اکنون می دانید که 
مانند دیگران قادر هستید خود را رها کنید. با بازگشت 
مجدد زحل در روز هشتم، شما فرصت دیگری برای 
ایجاد ساختارهای داخلی دارید که درواقع شخصیت 
که  باشید  داشته  یاد  به  می دهد.  نشان  را  واقعی تان 
از  محافظت  برای  مناسبی  ساختار  نرده دار  تخت 
کودک دارد، اما همین تخت برای بزرگساالن محدود 
کننده است. پیام زحل این است که شما آنچه را که 
داشته  خود  بودن  پدر  و  بودن  مادر  برای  است  الزم 

باشید.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
و  کننده  سرگرم  زرنگ،  طبیعی  به طور  حالی که  در 
دوست داشتنی هستید ذاتا اهل بیرون رفتن باشید، 
و  باشید  داشته  دورنگرایی  و  بودن  تنها  احساس  اما 
و  جسمی  خانه  در  مریخ  و  خورشید  با  است  ممکن 
این  باشید.  سواری  دوچرخه  حال  در  خود  عاطفی 

زمان سرگرمی  در خلوت خانه شما و تجلیل از معجزه 
زندگی درونی شماست. خوب است که طرحی را در 
خانه خود انجام دهید به طوری که یک خروجی فیزیکی 
برای انرژی شدید و قدرتمند مریخ، سیاره آرزو و عمل 
در عقرب داشته باشید. اگر در خانه کشمکش یا تنش 
اساسی وجود دارد، سعی کنید وقتی در کودکی انرژی 
مشابهی را تجربه کرده اید به خاطر بیاورید، زیرا خانه 
چهارم نیز گذشته شماست - و اگر مایل هستید بدون 
ترس و شجاعانه مانند شیر با آن مواجه شوید، تاریخ 

شگفت انگیزی را از آن گذشته خلق خواهید کرد.

شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(
پیام عطارد در این ماه به شما این است که خودتان 
را سبک کنید. در مورد همه چیزهایی که فقط باید 
همه  روی  خیلی  اگر  بیایید.  کنار  باشند،  این گونه 
معجزه  می توانید  شوید،  متمرکز  کوچک  جزئیات 
زندگی را از دست بدهید. با وجود تمام سیارات عقرب 
در خانه سوم ارتباطات و عطارد در برج قوس فلسفی، 
کلماتی را پیدا خواهید کرد تا تصویر بزرگ تر را ببینید 

و با قدرت، معنا و هدف بیشتر زندگی کنید. 

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر( 
کار  روابط،  عاشق  شما  هستید،  توپ  صاحب  اکنون 
و گسترش  با مشتری، سیاره رشد  تیمی  و همکاری 
به  اکنون  اگر  می کنید.  سفر  نشانه تان  در  و  نیستید 
آن پول می دهید، به این دلیل است که شما شایسته 
آن هستید. شما آنچه را که در طول ۱۲ سال گذشته 
همه  می رسد  نظر  به  زیرا  می کنید  درو  کاشته اید، 
طرفدار شما هستند و با زهره، سیاره فرشته نگهبان 
از  مردم  شد،  قدرتمندی  عقرب  وارد  او  وقتی  شما، 
تحقق  در  شما  از  تا  می آیند  بیرون  چوبی  خانه های 
لمس  را  آنچه  هر  بله،  کنند.  حمایت  رویاهای تان 
آن  شما  زیرا  شود،  تبدیل  طال  به  می تواند  می کنید 
را باور دارید. از بین همه نشانه های طالع بینی، شما 
ارزش و هدیه را در همه روابط تشخیص می دهید و 
اکنون زمان آن است که شما دوباره تأیید کنید که هر 

مسابقه در بهشت انجام می شود.

فال ماه نوامبر 2019

آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(  تولدت مبارک!
این ماه تولد شما، شفابخش است، عقرب عزیز. یازدهم این ماه به ویژه برای شما قدرتمند است زیرا مریخ، 

سیاره فرشته نگهبان شما از تمایل و عمل، در روز یازدهم به خورشید در عقرب می پیوندد. 

بعد از اینکه به فرد با اشتیاقی تبدیل شدید انتظار دارید که کم کم گرم شوید. و هنگامی که به میل قلب خود 
متمرکز هستید، هیچ کس متمرکزتر، مصمم تر و بی رحم تر از شما نیست. اشتیاق و عالقه شما و مریخ در 
عالمت شماست که فقط هر دو سال یک بار اتفاق می افتد، فقط لذت و سرگرمی تان را بیشتر کنید. برای آن 

دسته از ما که شما را دوست داریم بهتر است از راه خود خارج شوید.



آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
زیادی  تعداد  است  ممکن  همیشه  عزیز،  ماهی  آذر 
ماه وجود داشته  این  فعالیت های پشت صحنه در  از 
خواب،  یازدهم  خانه  در  عقرب  سیارات  زیرا  باشد، 
الهام، معنویت و ناخودآگاه تان جاری می شود و بسیار 
محتمل است که بتوانید آنچه را که به عنوان عطارد، 
سیاره ارتباطات اتفاق می افتد، به اشتراک بگذارید زیرا 
به دلیل سفر گذشته در ۳۰ ژانویه سال آینده در نشانه 
شما قرار خواهد گرفت. در هر کجا که نیاز به شفافیت 
خود  رؤیاهای  در  باشید،  داشته  زندگی  در  جهت  و 
پاسخی بخواهید، زیرا در حالی که بدن می خوابد، روح 
هرگز نمی خوابد و با مشتری، سیاره فرشته نگهبان تان 
همکاری  نشانه  است،  مالقات  در  حاضر  حال  در  که 
تیمی وجود دارد، مردم از هیچ جایی برای حمایت از 

شما و مسیر شما بیرون نمی آیند. 

دی )22 دسامبر- 19 ژانویه(
در حالی که معموال می دانید کجا می روید، مسیر شما 
زیرا  نباشد  روشن  کامال  است  ممکن  کوه  سمت  به 
از  را  ماهه خود  زحل، سیاره حاکم شما، چرخش 5 
روز 8 ماه شروع می کند. به عنوان پشتکارهای کارما 
در خانه مشارکت شما، به کیفیت روابط خود، روابط 
شخصی و شغلی و باالتر نگاه جدی داشته باشید. این 
زمان بسیار خوبی است برای تعیین مرزها و درخواست 
آنچه می خواهید و آماده باشید که شرکایتان به شما 

نیاز  مورد  آنچه  مشکلی،  هیچ  بدون  می دهند.  اطالع 
شماست را می دانید. در شغلتان که برای شما مهم تر 
ارتقا و شغل جدید  افزایش،  برای  است، ممکن است 
مشتری  گسترده  انرژی  زیرا  باشید  آماده  سه  هر  یا 
تا  هستید  آماده  می کند.  عبور  شما  دهم  خانه  از 
و  بگیرید  عهده  به  زندگی  در  را  بیشتری  مسئولیت 
اگر نتوانید آن را در کار فعلی خود انجام دهید، ممکن 
است تصمیم بگیرید که به دنبال یک کار جدید باشید 
و شغل جدید و بهتری را ممکن است پیدا کنید، چون 

سزاوار آن هستید.

بهمن )20 ژانویه - 1۸ فوریه(
خواب  یک  از  بعد  که  کنید  احساس  است  ممکن 
طوالنی از خواب بیدار می شوید، زیرا اورانوس، سیاره 
موفقیت  به  دستیابی  بیداری،  از  شما  نگهبان  فرشته 
حرکت  ماه  پنج  از  بعد  یازدهم  روز  در  عصیان،  و 
برای  زمانی  این  می کند.  جلو حرکت  به  دوباره  خود 
جادوگری در حرفه شما در این ماه است که سیارات 
احساس  می کنند.  سفر  شما  دهم  خانه  در  عقرب 
قدرتمندی از ماموریت دارید، به ویژه هنگامی که مریخ 
در روز یازدهم به درون عقرب می چرخد و ماه جدید 
نشانه  شما  می دهد.  رخ  دوازدهم  روز  در  عقرب  در 
که  است  آن  وقت  و  هستید  بینی  طالع  بشردوستانه 
را  خود  بودن  مبتکر  و  اصالت  بودن،  فرد  به  منحصر 
محدودیت ها  همه  از  فراتر  و  کنید  بیان  شغلتان  در 

حرکت کنید و همه آنچه را که در زمان توقف اورانوس 
کار نمی کند حذف کنید. اکنون فرصت های بی شماری 
برای اتحاد قدرتمند با افرادی وجود دارد که می توانید 

برای همدیگر سودمند باشید.

اسفند )19 فوریه - 20 مارس(
با اورانوس، سیاره بیداری و اصالت که در حال حرکت 
دوباره به جلو در عالمت شما در تاریخ یازدهم است، 
ممکن است سر شما در حال چرخش باشد که کم کم 
به آن نزدیک می شوید. خالقیت شما در حال بیداری 
مجدد است و به خودتان می آیید. سیاره خیره کننده 
قرار می دهد  الهی  تحوالت  مرکز  در  را  اورانوس شما 
باشد  نیز  انقالب شخصی شما  مانند  که ممکن است 
تا بتوانید واقعیات خود را کشف کنید. خود را مجددا 
اختراع کنید و در برنامه زندگی شخصی خود تجدید 
نظر کنید. بیش از هر زمان دیگری، شما باید خودتان 
باشید و کاری را که می خواهید، به روش منحصر به 

فرد خود انجام دهید. 

به طور معمول مالیم، دلسوز و ازخودگذشته هستید، 
این باعث تعجب شما خواهد شد که چگونه زدودن هر 
از  کس یا هر چیز دیگری از دید و ذهن که شما را 
بیان خالقیت و فردیت خود باز می دارد آسان خواهد 
بود. هرآنچه را از دست بدهید با یک هدیه نادر کیهانی 
جایگزین می شود، چیزی که برای همیشه گنج است.
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