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گرمی اواردز

میکنند  دنبال جدیتر را موسیقی کمی که آدمهایی هرسال
منتظرندتاببیننددرگرمیاواردزچهخبراست وچهکسی،درچه
رشتهایجایزهرامیبرد. گرمیاواردزیکیازمحبوبترینمراسمهای
موسیقیاستکهمیتواندسرنوشتستارههایموسیقیرایکشبه
در بگذارد. مستقیم تاثیر درآمدشان و شهرت روی تا دهد تغییر
اینمطلبمیخواهیمخیلیمختصروخالصهبدونعمیقشدندر
جزئیاتازاینبگوییمکهپروسهانتخابوکاندیداتوریوبرندهشدن

درگرمیاواردزچگونهاست؟!

شرکت  گرمی اواردز  در  می توانند  چه  کسانی 
کنند؟

هنرهای علوم ملی آکادمی نام به دولتی سازمان یک گرمیاواردز
 National Academy of Recording Arts and( یا ضبط

Science(یا)NARAS( است.

هرکسیازهرجایدنیامیتواندبرایگرمیاواردزآلبومبفرستد.البته
قبلازآنبایدعضواینآکادمیشودوسپسبهراحتیداخلسایت
میشودوبرایآلبومشدرخواستشرکتدرگرمیاواردز رامیدهد.

چه آلبوم هایی می توانند در گرمی اواردز شرکت 
کنند؟

میشود. برگزار فوریه اوایل یا ژانویه اواخر معموال گرمیاواردز

آلبومهاییمیتواننددراینمراسمشرکتکنندکهبیناوایلاکتبردوسال
قبلتاآخرسپتامبریک  سالقبلحداقلدرکلآمریکاقابلخریدیاقابل
گوشکردنآنالینباشند.دراینجاخیلیبهصورتکلیبهاینموضوعات

میپردازیمدرحالیکههریکازاینهاکلیتبصرهوقانونهاییدارد.

از نظر گرمی اواردز تعریف یک آلبوم چیست؟
جوابایناستکهازنظرگرمی،مجموعهایکهحداقل۵آهنگمختلف
داشته باشدومدتزمانکلآنکمتراز۱۵دقیقهنباشدراآلبوممیگویند.

آیااینتعریفدرستاست؟خیر!آیااینتعریفغلطاست؟خیر!

آلبوم تعریف انگلستان در نداریم.مثال آلبوم ازمعنی تعریفدقیق اصوال
ایناستکهحداقلچهارتِرکداشتهباشدویاحداقلمدتش۲۵دقیقه
باشد.آرتیستهاویاکمپانیهاییکهعضوآکادمیهستندآلبومشانرابه
آکادمیمعرفیمیکنندوبعدیکنسخهفیزیکیازآنرانیزبایدبفرستند.
اینکهکیفیتآلبومرادرنظر ابتدایکتیمشاملحدود۳۵۰نفر،بدون
داشتهباشند،تمامیآلبومهاییراکهواجدشرایطشرکتدرآکادمیهستند

بررسیمیکنند.

چراتعدادکسانیکهقراراستاینمسئلهرابررسیکنندآنقدرزیاداست؟

در شرکت درخواست آلبوم ۲۰۰۰۰ از بیش حدود هرساله اینکه برای
گرمیاواردزرامیدهند.خالصهاینکهآنهاآلبومهارابررسیاولیهمیکنندو
برخالفاسکارهمنسخهفیزیکیبهآنهانمی دهند.آنهابایکلینکآلبومها



راآنالینگوشمیدهند.

در این بررسی ها چه  اتفاقی می افتد؟
درابتداآلبومهاییکهشرایطحضوردرگرمیاواردزراندارندحذفمیکنند.
دومومهم تراینکهمشخصمیکنندکههرآلبوممیتوانددرکدامفیلدو
یارشتهکاندیدشود.خروجیاینقضیهایناستکهمعلوممیشودآلبومی

کهشرایطاولیهرادارددرچهرشتهویارشتههاییمیتواندشرکتکند.

جریان رشته یا زمینه یا فیلد در گرمی اواردز چیست؟
کالدرگرمی۳۰رشتهداریمکههرکدامتعدادیزیررشتهدارندکهمجموعا

شامل۸۴زیررشتهمیشود:درواقعیعنی۸۴عددجایزه.

)General field(مهمترینرشتهیافیلد،درگرمیرارشتهعمومیویا
میگویند.۴عددجایزهمهمواصلیمراسم،دراینفیلدقراردارد:

)Record of the year(بهترینضبطسال

)Album of the year(بهترینآلبومسال

)Song of the year(بهترینآهنگسال

)Best new artist(بهترینآرتیستجدید

۲۹عددفیلددیگرنیزداریمولیدرواقعاینچهارموردهستندکهشامل

زیررشتهاصلیمیشوند.پسدرابتداکسانیراکهواجدشرایطمیباشند
بینرشتههایمختلفپخشمیکنندکههرکداممیتواننددرچندینرشته
این از هرکدام به داورها که است این زمان حال شوند. کاندید مختلف

آلبومهاامتیازبدهند.

داورها چه کسانی هستند؟
قضیهآنطورکهانتظارداریدخیلیحرفهایوتخصصینیست.هرموزیسین
از رشتهای در طریقی به کسیکه هر یا و تهیهکننده یا و آهنگ ساز یا
موسیقیفعالیتداردویکیازاینشرطراداشتهباشدمیتوانددرخواست

دهدویکیازاینداورهاباشد.

کردیت او به دیجیتالی( یا )فیزیکی آهنگ دوازده حداقل کسیکه -۱
شدهباشدوهمچنینجاییباشدکهبشودآنراخریدویااینکهآنآهنگ

حداقلدرپنجسالاخیرمنتشرشدهباشد.

۲-قبالخودآنفردجایزهگرمیرابردهباشد.

۳-ازطرفکسیکهخودشداوراستتاییدشدهباشد.

اینفردهرکدامیکازاینسهموردراداشتهباشد،سالی۱۰۰دالرحق
عضویتمیدهدومیتواندداورشود.

نکتهدیگراینکهتمامپروسهرایدادنهمبهصورتآنالینمیباشد.

GRAMMY Awards



بایدخاطرنشانکردکهداورهانمیتواننددرکل۸۴زیررشتهرایدهند.
دیگر زیررشته ۹ به فقط اصلی، زیررشتههای ۴ جز به میتواند هرکسی
به است بهتر که نیست( اجباری )البته توصیهمیشود آنها به رایدهد.
شاخههاییکهخودتاندرآنتخصصداریدرایدهید.اینکهبهچهصورت
دردلهررشته،کاندیداینهاییمشخصمیشودبهاینطریقاستکه
۴مدلپروسهمختلفبرایرایدادنوجودداردکهکمیبایکدیگرفرق

میکند.

درگرمی۳۰رشتهمختلفداریم،امادرپروسهرایدادن۳۲رشتهوجود
دارد:درواقع۴دستهبرایرایدادنوجوددارد:

دسته اول 

)Alternative(هشترشتهآلترناتیو

)Comedy(کمدی

)Musical Theater(تئاترموزیکال

)Pop(پاپ

)Reggae(رگه

)Spoken Words(چیزیشبیهدکلمه

)Traditional Pop(پاپسنتی

)Visual Media(رسانهتصویری

بیشتراست  امتیازشان که آنهایی رایمیدهند. اینموضوعات به داورها
رای داورها مدل، آن دیگر زیر رشتههای برای نهاییمیشوند. کاندیدای
نمیدهند.اینچهاررشتهکمیتخصصیتراست.یککمیتههنریتخصصی

امتیازمیدهدوکاندیداینهاییمشخصمیشود.

دسته دوم

)Album Notes( آلبومنوتس

)Historical(تاریخی

)Package(بستهبندی

)Immersive Audio(جلوههایصوتی

گروه سوم

درآنسهرشتهجایدارد.برایاینگروهمحکمکاریبیشتریمیشود.

)Composing/Arranging(آهنگ سازیوتنظیم

)Engineering(مهندسیصدا

)Producer of the year(تهیهکنندهسال

ابتداتیمداورهاامتیازشانرامیدهندو سپسنتیجهبهکمیتههنریتخصصی
میرودوآنهابازنگریمیکنند.آنهاهستندکهانتخابمیکنندچهکسی

برای میگردد. نهاییمشخص کاندیدای اینگونه و نهاییشود کاندیدای
نیست.خروجی نهایی نتیجه اما امتیازمیدهند ابتدا داوران اینرشتهها
آنهاواردیککمیتهبازنگریمیشوداینکمیتهباکمیتههنریتخصصی
میباشند. عادی داوران همان بین از اینجا بازنگری اعضای میکند. فرق
اینهاکاندیداینهاییرامشخصمیکنند.درداخلچهاردسته،۵تااثرکه
امتیازشانبیشترازبقیهشدهاسترابرایهررشتهدرانتهامعرفیمیکنند.

چه کاندیداهایی نهایی می شوند؟
باهمبرابرشوندوبرای ممکناستدربعضیازرشتههاامتیازهایتاپ
اینممکناستتعدادکاندیداهابیشتراز۵نفرباشد)ولیاصولآناین
استکهپنجنفرباشد(.پسازمشخصشدنکاندیداها،بهآن۵نفریکه
انتخابشدندشروعبهامتیازدادنمیکنند.اینجاهرداوربه۱۵زیرشاخه

میتواندرایدهد.

نظر در را کنسرتها کنند، پارتیبازی بگیرند، کادو ندارند حق داورها
بهکیفیتکار بایدفقط بهمقدارفروشتوجهکنندوحواسشان بگیرند،
باشد.البتهبایداینرادرنظربگیریمکهآنهاهمانسانهستندوخیلیاز
مسائلدیگرمیتواندرویآنهاتاثیربگذارد.درواقعازخروجیماجرامیتوان
متوجهشدکهداورهاآنقدرهاهمبیطرفنیستند.ولیبههرحالبرندهها
مشخصمیشوندوروزمراسمپاکتهابازمیشودوبهنفراولجایزهاصلی

وبهبقیهکاندیداهامدالافتخارمیدهند.

اینرانیزاضافهکنیم،ازبین۸۴زیررشتهموجود،۱۰تا۱۲تاازآنمدالها
تلویزیونیجایمیدهندوبقیهدرمراسماصلینیستند.آن برنامه رادر
آهنگ سال، رکورد مانند فیلدجنرالهستند در که اصلی موضوع چهار
سال،آلبومسالوآرتیستجدید،وآنهاییکهبیشترمخاطبدارندواز
...درمراسم و پاپ،راک،کانتریورپ ژانرهاهممحبوبهامثل داخل

اصلینمایشدادهمیشوند.

برندهها انتخاب برای راکهگرمیاواردز اینجاخیلیخالصهسیستمی در
پیادهمیکندراتوضیحدادیم.البتهموضوعپیچیدهترازآناستکهمادر

اینجابهصورتخیلیسادهتوضیحدادیم.

www.albumpod.com/



Studio Photobook

(514)984-8944

 تصویربردارى حرفه اى از جشن ازدواج، دوران باردارى، کودك،
 خانوادگى، مدلینگ، تهیه تیزر تبلیغاتى، جشن تولد، عکسهاى 

 پاسپورتى و پرسنلى، تصویربردارى تبلیغاتى از امالك و منازل و
 عکسهاى 360 درجه،آموزش عکاسى، تهیه آلبوم دیجیتال، ترمیم

4K   عکسهاى قدیمى، تهیه انواع ویدئوکلیپ با کیفیت

فقط با وقت قبلى

ارائه کننده بهترین خدمات
عکاسى و فیلمبردارى حرفه اى 
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عکاسی

  پرتره   
را عکس اولین عکاسی، به عالقهمندان ما از زیادی درصد شاید
و ژانر نام به چندان اینکه بدون گرفتهایم. پرتره عکاسی ژانر در
سبکشتوجهکردهباشیم.چراکهثبتچهرهاشخاصهمیشهبرای
ماجذابیتداشته،خواهعکاسیازلبخندکودکدلبندتانباشد،خواه
ازچهرهآرامپدربزرگهاومادربزرگها.عکاسیپرترهبهزبانساده
یعنیعکسگرفتنازانسانها؛اماهمهاینپرترههایکساننیستندو

هریکویژگیهایمنحصربهفردخودرادارد.

عکاسی پرتره چیست؟
عکاسیپرترهبنابرتعریف،نوعیازعکاسیاستکههدفآنثبت
و نورپردازی،ژست بهکمک فرد روحیاتیک و هویت شخصیت،

خلقموقعیتمکانیاست.

ازدواج، مراسم مانند خاص مراسم در اغلب چهره عکاسی از
استفاده ُمد و تبلیغات مانند تجاری اهداف برای یا فارغالتحصیلی
میشود.آنچهمسلماستدرعکاسیپرتره،چهرهوویژگیهایچهره
افرادبههمراهبیاناحساساتآنهانقشاساسیایفامیکند.درواقع
انواععکاسیدراین تفاوتعکاسیپرترهیاعکاسیچهره،باسایر
آن در که بنامیم پرتره را عکس یک میتوانیم هنگامی که است
سوژهبهکمکپسزمینهو نورپردازیبتواندارتباطحسیبینخود

وبینندهبرقرارنماید.

با آن اشتباهگرفتن چهره، عکاسی درباره غلط باورهای از یکی
عکسهایلحظهایوغیرمنتظرهاست.درعکاسیپرترهتصویریکه
ثبتمیشودحاصلترکیببندیوتمرینازقبل،بینسوژهوعکاس
از همگی سوژه ژست و پسزمینه انتخاب نورپردازی، نحوه است.
قبلبرنامهریزیشدهاندتابهترینتاثیررادربینندهایجادنمایند.با
اینحالبرخیازعکسهایپرترهلحظهای،بهخصوصازافرادمشهور
عنوان به بگیرند. قرار پرترههایخیلیخوب زمره در میتواند نیز
مثالهنگامیکهیوسفکارش)Yousuf Karshیکیازنامدارترین
عکاسانپرترهقرنبیستم(قصدعکاسیچهرهازوینستونچرچیل،
نخستوزیربریتانیاراداشت،فقطهنگامیتوانستحسموردنظر
رادرسوژهایجادکندکهبهطورناگهانیسیگارمحبوبویرااز

چرچیلجدانمود.

تاریخچه عکاسی پرتره
تکنیک با نسبیهزینهعکاسی باکاهش نوزدهممیالدی قرن اواسط در
نقاشی به نسبت سوژه بیحرکتماندن زمان کاهش بالطبع و داگروتایپ
پرتره،گرایشبهسبکعکاسیپرترهشدیداافزایشیافت.سبککارهای
اولیهحاکیازچالشهایتکنیکیمربوطبهنوردهیطوالنیوگرایشهای
هنریوزیباییشناسانهآندوراناست.شیوهعکاسیکهبهنام“مادرپنهان”
)Hidden Mother Photography(مشهورشدباتوجهبهمشکالت
وبیحرکتماندنطوالنیسوژهکهدردورانویکتوریاییشکلگرفت،در
اینشیوهبرایثبتعکاسیپرترهکودکان،ازمادرانآنهامیخواستندکه
درکنارکودکقرارگرفتهوبهآرامکردنوبیحرکتماندنکودکدرخالل

عکسبرداریکمککنندبیآنکهخوددرعکسدیدهشوند.

بهشکل پرتره بهطورمعمولسوژههایعکاسی اوایلدورانعکاسی، در
مستقیمبهلنزدوربیننگاهمیکردندوهنوزهمازاینروشدرعکاسی
با سوژه آن در که پرترههایی زمان، مرور به اما میشود. استفاده چهره
توسط نیز میکند نگاه لنز و دوربین از غیر مکانی به مشخص زاویهای
پرتره، عکاسی سوژههای اوقات، اغلب در رسید. ثبت به پرتره عکاسان
مدلهایحرفهایعکاسینیستندبلکهافرادمعمولیمانندوالدین،کودکان،

بازرگانان،هنرمندانیاافرادبومیمیباشند.
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عکس پرتره هنری
تعریفعکسپرترههنریآساننیست.برخیعکاسانبراینباورهستند
کهعکسهنریبایدواجدعناصرخاصیباشدوبرخیدیگراعتقاددارندکه
اینعکاساستکهسبکهنریراایجادمیکند.آنچهکهمهماستاین
استکهبابهکارگیریخالقانهژست،نورپردازیوبیاناحساساتمیتوانید
در نصب قابل شما اثر اگر درواقع کنید. ثبت هنری پرتره عکسهای
گالریهایهنریباشدآنگاهمیتواناثرشمارایکاثرهنریدانست.اگرچه
اینسبکازعکاسیفاقدمحدودیتاستامابنابرتجربهمیتوانچندالگو
وتکنیکرابهعنوانعکاسیپرترههنریمطرحنمود.اغلبعکاسانبرای

ثبتعکسپرترههنریازپرترهسیاهوسفیداستفادهمیکنند.

ویژگی های عکس پرتره هنری
همانندسایرانواععکسپرتره،عکسهایپرترههنریهمواجدویژگیهای
خاصیهستندکهدرزیربهآنهااشارهمیشود.اینویژگیهارامیتوانبه
سایرانواععکسپرترههمتعمیمداد.امابیشتریننکات،تاکیدبرعکاسی

پرترههنریدارد.

انتخاب پس زمینه
دراکثرمواردعکسهایپرترههنریدارایپسزمینههایسادههستند.در
صورتاستفادهازپسزمینههایساده،باعثافزایشتمرکزبینندهبرروی
انتخاب شد. خواهد سوژه ژست و لباس پوست، بافت چهره، ویژگیهای

پسزمینههایمشکیدرعکاسیپرترههنریبسیارمعمولاستوباایجاد
اگر میکند. سوژه روی بر تمرکز به وادار را بیننده عمق،چشمان حس
نمیخواهیدازپسزمینهمشکیاستفادهکنیدبهترینجایگزیناستفادهاز

پسزمینههاییبارنگخنثیمانندبژیاخاکستریاست.

نورپردازی مناسب
میتوانیدازنورطبیعی،مانندنورساطعشدهازپنجرهبرایثبتیکپرتره
کنترلشده نورپردازی از عکاسی این در معموال اما کنید. استفاده هنری
استفادهمیشود.عالوهبرتکنیکهاینورپردازیکالسیکمانندنورپردازی
رامبراندوپروانهای،استفادهازتکنیکهایبدونسایهمانندHigh Keyو
Low Keyنیزبهطورگستردهدرایننوععکاسیپرترهاستفادهمیشود.

ژست عکاسی پرتره
ژستهایمختلفدرعکاسیچهرهروایتگرداستانوحسوحالسوژه
است.تفاوتپرترههایتاثیرگذارباپرترههایمعمولیدرژستمناسبسوژه
بهراحتی است.شما اینژستهاوظیفهعکاس وهدایتصحیح میباشد
یاخوشحالبودنسوژه بهغمگینبودن بهحالتچهره، باتوجه میتوانید
پیببرید؛اماهمهاحساساتدرونیکعکسپرترهبههمینآسانیدیده

نمیشوند.

انزجار، از:خشم، بیاناحساساتعبارتند ازحاالتمرسومدر ششگروه
بیانی گروههای فقط اینها داشتهباشید توجه تعجب. و غم شادی، ترس،
هستندوممکناستسوژههاحاالتدیگرینیزازخودنشاندهندمانند:
و حاالت این تمامی اغواگری. و سپاسگزاری کنجکاوی، تعمق، و تفکر
بسیاریازحاالتدیگرتوسطایجادژستمناسببیانمیشوند.عکاسان
حرفهایپرترهقبلازعکاسیباروحیاتومنشسوژههایخودبهخوبی
و داستان مناسب، ژستهای بهسمت آنها هدایت با وسپس آشناشده
شخصیتسوژهرابهبهترینشکلممکنبیانمیکنند.یکیازپرترههای

معروفیوسفکارش،ازفیزیکدانمشهورآلبرتاینشتیناست.

انواع عکاسی پرتره
شایددروحلهاولفکرکنیمهمهپرترههاباهمیکسانهستند،اماواقعیت
به اینجا در دارد. زیرسبکهایمختلف پرتره، عکاسی استکهخود این

تعدادیازآنهااشارهمیکنیم:

پرتره سنتی
و حالت در و کرده نگاه دوربین به مستقیم طور به سوژه شیوه، این در
ژستیازپیشتعیینشدهقرارمیگیرد.ایننوععکاسیچهرهمعموالدر

استودیوهاوبهکمک منابعنوراستودیویی انجاممیشود.

پرتره سبک زندگی
هدفازاینعکاسیچهره،ثبتافراددرمحیطروزمرهزندگیآنهااست.در
اینشیوهعکاسی،بهجایایجادژستهایخاص،تنهابههدایتسوژهدر
فضایزندگیروزمرهآنهامیپردازدتانقشوحضورعکاسهرچهکمرنگتر

باشد.
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پرتره محیطی
اگرچهدراینژانر،کهبهعکاسیپرترهدرطبیعتهممعروفاست،سوژه
میشود. عکسبرداری محیط به زیادی توجه اما است. فرد همان اصلی
اینشیوهمعموالدرمکانهاییاجرامیشودکهبرایسوژهدارایاهمیت
هستند.تفاوتاندکاینسبک،باسبکزندگیدرایناستکهدرعکاسی

چهرهمحیطیبرژستسوژهتاکیدبیشتریمیشود.

پرتره خیابانی
همانگونهکهازنامآنمشخصاستایننوععکاسیدرخیابانوبدون
برنامهریزیقبلیانجاممیشود.سوژههابهطوراتفاقیانتخابشدهوحالتی

کامالطبیعیدارند.

پرتره با زرق و برق
تاکیدآنبرمدلوسوژهبودهوکاربردآندرعکاسیُمدوتبلیغاتاست.
برایاینمنظورهمهجوانبازجملهنحوهپوششوآرایشسوژهبهطور

کاملبرنامهریزیمیشود.

پرتره گروهی و خانوادگی
اینعکسهاشاملچندیننفربودهوممکناستاعضاییکگروهکاری،
تیمورزشییایکخانوادهباشند.عکاساناینسبکسعیمیکنندباایجاد
بیشتر هرچه که کنند خلق پرترههایی گروه، اعضای بین تعاملی حاالت

طبیعیبهنظربرسند.

سلف پرتره
عکاسیسلفپرترهباعکاسیسلفیمتفاوتاست.اینشیوهعکاسیبیشتر
بهشیوهعکاسیپرترههنرینزدیکبودهوازقواعدآنپیرویمیکند.توجه
بهنورپردازی،ژستووسایلجانبیدرایننوععکاسیبسیارمهمبودهو

نقشبهسزاییدربیانحالتواحساسسوژهدارد.

تجهیزات در عکاسی پرتره
هرچندباگسترشوارتقاکیفیتدوربینهایموجوددرگوشیهایموبایل
گرایشبهاستفادهازآنهادرانواععکاسیروبهافزایشاستوشاهد عکاسی
حرفهای، عکاسان همانند میخواهید اگر اما هستیم موبایل هم با پرتره
عکسهایپرترهزیباوتاثیرگذارثبتکنیدبهتراستازتجهیزاتمناسب

هماستفادهنمایید.

دوربینپرترهیابهطورصحیحتردوربینهاییکهبرایعکاسیپرترهمناسب
بدون دوربینهای یا DSLR عکاسی دوربینهای نوع از معموال هستند،
اینمیاندوربینهایفولفریمبهترینکاراییرادارند آینهمیباشند.در
هرچنددراستودیوهایحرفهایازانواعدوربینهایگرانقیمتوسنگین
پرتره عکاسی به اگر میکنیم توصیه میشود. استفاده نیز مدیومفرمت
خارجازاستودیومانندعکاسیپرترهخیابانییامحیطیعالقهداریدانواع
دوربینهایبدونآینهرامدنظرداشتهباشیدزیراسبکتربودهوحملو

نقلآنهاراحتتراست.
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پسازدوربین،نکتهمهمانتخابلنزمناسببرایعکاسیپرترهاست.طبق
تعریفلنزهایتلهفوتویمتوسطدرفاصلهکانونیبین7۰تا۲۰۰میلیمتر
برایعکاسیپرترهایدهآلهستند.برایایجادیکپسزمینهمحوشدهیا
تا   F/1.2 یعنی باز دیافراگم با لنزهایی از استفاده زیبا، بوکههای همان
لنزهای از باید دیافراگمها این از استفاده برای میباشد. ضروری F/1.8
پرایماستفادهشود.امادرصورتاستفادهازلنزهایزومحداکثرگشودگی
این ازدوربینهایحرفهای، F/2.8محدودمیشود.جدا به لنز دیافراگم
عکسها ثبت برای دیگری دستگاه هر بیش موبایل گوشیهای روزها
مورداستفادهقرارمیگیرند.اینافزایشمحبوبیتباعثشدهتابرنامههای
موبایلمخصوصعکاسیپرترهنیزتوسطکمپانیهایمختلفتولیدشوند.
قابلیت همچنین و لنز اعوجاج تنظیمات حرفهای، نورپردازی افکتهای

محوکردنپسزمینه)بوکه(ازویژگیهایایننرمافزارهاهستند.

تجهیزات به پرتره عکاسی استودیوی یک راهاندازی برای همچنین
به فالش نور سهشاخه از متوسط استودیوهای در دارید. نیاز نورپردازی
همراهسافتباکس،اکتاباکس،بیوتیدیش،چترورفلکتوراستفادهمیشود.
امااگرقصدنداریددرابتداهزینهزیادیمتحملشویدتوصیهمیشوداز

منابعنورپیوستهمانندرینگالیتهاوپنلهایLEDاستفادهکنید.

سخن نهایی
باتوجهبهمطالبیکهدرباالبهآنهااشارهشداکنونتصورصحیحیازشیوه
با تا شماست نوبت اکنون آوردهاید. بهدست آن کارکرد و چهره عکاسی
خالقیتوبهرهگیریازذوقوعالقهخود،عکاسیپرترهرادرانواعمختلف
آنتجربهکنید.عکاسی،هنریکامالتجربیاست.ازعکسگرفتننترسید

وآزمونوخطاکنید.
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هنر پتینه؛ اتصال شکوه گذشته به هنر مدرن

درپتینهکاریباکمکرنگهایپوشاننده،روشنکننده،تیرهکنندهو
ماتکننده،بهاشیاءحالتیفرسوده،خوردهشده،وکهنهداده میشود.

اولیناطالعاتمرتبطبهپتینهکاریمربوطبهتولیدمحصوالتمس
توسطیکانسانبههزارهسومقبلازمیالداشارهدارد.بعدازآنبه
طورمداومباپتینهمس،ازانواعمختلفمواجهمیشویم.بهخصوص
بسیاریازسایهزنگارهایرویسکههایباستانیازآلیاژمساست.

لغت پتینه در معماری
ایناصطالحدرصنعتمعماریداخلیبههنریاطالقمیگرددکه
توسطنقاشانساختمانوبااستفادهازرنگهایدکوراتیوباابزارهای
انواعسطوحاجرا مختلفبهحالتهایسهبعدی،ماتو…روی

میشود.

سلطنتی دکورهای و قدیمی نماهای یادآور نوعی به پتینهکاری
منازلوکاخهایدورانگذشتهاست.

در آنها ترکیب و مختلف رنگهای از استفاده کاری پتینه هنر
و برجستگی و ببخشد بعد کار به بتواند که است صورتی به کار
فرورفتگیهاییرادرآنایجادکند& یابهعبارتیازرنگهاوابزار

برایایجادبافتهایبصریزیباومتنوعاستفادهکند.

ریشهاصلیایننوعدکورازایتالیاست. اگربهطراحیداخلیکاخها
کاخهای باالخص خارجی، و ایرانی قدیمی سلطنتی خانههای و
ایتالیاییوانگلیسیدقتکنیدردپایاینهنرستودنیراخواهید
دکوراسیون مدرن درصنعت دوباره تولد درحال که هنری یافت. 

داخلیمیباشد.

انواع هنر پتینه کاری
به بسته که باشد )فلت( تخت یا برجسته میتواند پتینهکاری

دکوراسیونداخلی،نوعآنانتخابمیشود.

دسته بندی اصلی این هنر، دو نوع کالسیک و مدرن است.

درنوعکالسیکهنرپتینهکاری،عموماجلوهایقدیمیبهخانهمیبخشد.
از پتینهکاریورقهطالیبرجستهکهدرقدیمبسیارکاربردداشته،یکی
انواعکالسیکاست. درنوعدیگرازپتینهکالسیکمیتواننقشسنگ،

آجریاترکرارویسطحموردنظراجرانمود.

یکیازانواعپرطرفدارپتینه،کهنهکاریاستکهبااستفادهازاینتکنیک
میتواندیواریاحتیوسایلخانهرابهیکقطعهآنتیکتبدیلکرد.این
کاربااستفادهازیکروغنمخصوصبهنامشاپون)یاشاپان(رویسطح

موردنظراجرامیشود.

فرشته یاطرح آسمان و باد و ابر پوشش از پتینه، هنر مدرنتر انواع در
از استفاده با میتوان یا و میگردد استفاده پوشش الگوی بهعنوان
تکنیکهایرنگآمیزی،طرحچوبیاپوششینقرهایرارویسطحاجرا
کرد.هنرپتینهکاریرامیتوانرویهرسطحیاجرانمود.ازدیوارگچی
یا خانه وسایل تاسطوحچوبی، گرفته دیواریشده کاغذ و رنگخورده و
ستونها. نمایخارجیوداخلیکلیساهاعموماباایننوعمعماریتزئین

شدهاند.

هنر پتینه کاری در معماری نوین
امروزهباپیشرفتعلوممعماریودیزاینوابداعسبکهاینوینوهمچنین
متریالهایجدید،افکتهایمدرنوجالبیبهخانوادهرنگهایهنرپتینه
اضافهشدهاستکهبهآنهانمایدکوراتیووچشمنوازمیبخشد.استفادهاز
نودرصنعت پتینهتحولی اجرای افکتهایمتنوعوجذابدر و رنگها
معماریبهوجودآوردهاستوبدونتوقفهمچناندرحالتکاملوپیشرفت
توسط زیبایی و متنوع افکتهای و بافتها پتینهکاری هنر در میباشد.
رنگهاوابزارهایمختلفبااستفادهازخالقیتفردیبررویسطوحکار
که میدهد اجازه طراحداخلی یا دیزاینر و هنرمند به و میگردد ایجاد

دیوارهایبیروحراتبدیلبهسطوحیچشمنوازوزیباکند.



رنگهایدکوراتیویاپتینه،تنوعوتمایزرابرایزندگیامروزیبهارمغان
آوردهاند. بهبیانبهتروجهتمایزخانههاازیکدیگرهستند.

دیگرنیازیبهطرحهایآمادهبازاریبرایپوششمحیطزندگیویاکاری
به تبدیل احساسیمیتواند نوع هر یا و اینپسهرسلیقهای از نیست. 
ازیکدیگر افراد افکارواحساسات همانگونهکه پوششیهنرمندانهشود. 
تفاوت یکدیگر با نیز محیطی بصری جلوههای میبایست است متمایز
داشتهباشد. امکاناتجدیدوصنعتیاجازهمیدهدکهتکنولوژیراباهنر

درهمآمیزیموطرحهایینووبدیعایجادکنیم.

مزایای هنر پتینه کاری
ازدکور،مزایاییاستکهنسبتبهسایرطراحیهای ایننوع دلیلرواج
داخلییاخارجیساختماندارد کهعمدهترینآنهاامکانایجادطرحهای

خاصطبقنظرافرادوبهصورتشخصیسازیشده،میباشد.

استفادهازکاغذدیوارییارنگها،طراحرامحدودبهانتخابازیکمجموعه
ازپیشتعریفشدهمیکند.درحالیکههنرپتینهکاریدرستمانندیک
این بعدی دلیل است.  یگانه و فرد به منحصر هنرمند، دست ساخت اثر
استکهاجرایپتینهکاریرویهرسطحیامکانپذیرمیباشد. پوشاندن
ترکوموجهایدیواروسقفها،ازدیگرمزایایآناست. اجرایپتینهبه
سرعتصورتمیگیردومشکالتیمانندبویرنگیاریختنموادرنگیدر
محیطخانهبهوجودنخواهدآمد. قابلیتشستوشوداشتهودرهربخشاز
بنابدوننگرانیازچگونگیتمیزکردن،قابلاجراست. درعینحالبهعلت
استفادهازبافتورنگهایمتنوعنسبتبهسطوحیکهبارنگیاکاغذ
دیواریپوشاندهمیشونددیرترکثیفشدهوگردوغبارولکهراکمترنشان
میدهد.درصورتزخمیشدنسطحپتینهیاایجادترکدرآن،ترمیمو
بازسازیدرکمترینزمانوبدونباقیماندنردترمیم،امکانپذیراست. در
موردبعضیازپتینههایبرجستهقابلیترنگشوییمجددوتغییررنگدر

حداقلزمانوجوددارد.

مقایسه هنر پتینه کاری با کاغذ دیواری
ایرانیجهت خانههای در فعلی داخلی دکور نوع رایجترین دیواری کاغذ
به نسبت پتینه که مزایایچشمگیری علت به که است.  دیوارها پوشش
کاغذدیواریدارددرحالجایگزینشدنبااینهنرمیباشد. ازجملهاین
پتینه اینکهمیتوانالیههایجدید و است.  پتینه ماندگاری و دوام مزایا
قابل وهمچنین برد کار به پتینهشده قدیمی برویالیههای رامستقیما
شستوشوبودنآنوعدمتغییررنگتحتتاثیرنورخورشیدوهمچنین
پوششضداستاتیکبودناکثرپتینههامیباشدکهدیوارهاراازگردوغبار
محافظتمیکنند. درنهایتالزمبهذکراستکهپتینهکاریدیوارمنازل
که بازسازیهایساختماندرسرتاسردنیاست  ازپرطرفدارترین جزیکی
اخیرادرکشورمانیزبهشکلقابلقبولیورودپیداکردهوخوشبختانهمورد

استقبالافرادتجللپسندجامعهنیزقرارگرفتهاست.

 www.anzapatine.com/
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بهترین برندهای پوشاک کانادا

معرفی هستند محبوب که کانادا برندهای شناختهشدهترین از برخی مقاله این در
میشوند.برخیازاینبرندهابرایراحتیدرلباسهایخودبهترینهستند.

برندهایپوشاککاناداانواعپوشاکراارائهمیدهند.کدامبرندهایپوشاککانادابهترین
هستند؟چهچیزیآنهارابهبهترینبرندهایپوشاکدرکاناداتبدیلمیکند؟اکنونبا
همبررسیمیکنیم.دربخشزیربرخیازبرترینشرکتهایکاناداکهمیتوانندبهترین

وراحتترینلباسهارابرایشماارائهدهند،ذکرشدهاست.

Canada Goose-1
»Canada Goose«مجموعهایخیرهکنندهازبهترینلباسهایزمستانیرادارد.این
خاصیتباعثمیشودکهبهیکیازبهترینبرندهایپوشاکدرکاناداتبدیلشود.این
برندکاناداژاکتهاوسویشرتهایانحصاریرادراختیارمشتریانخودقرارمیدهدکه

برایمردان،زنانوهمچنینکودکاندردسترسهستند.

Canada Gooseدریکانبارکوچکدرتورنتوشروعبهکارکرد.حدود۶۰سالاز
زمانشروعبهکاراینشرکتمیگذرد.اکنونبهیکیازمحبوبترینشرکتهاتبدیل
شدهاست.زیراگزینههایشگفتانگیزیرابرایلباسارائهمیدهد.دردهه۱۹۵۰بود
کهتصمیمگرفتهشدCanada Gooseتاسیسشود.اینکارباورود»سمتیک«انجام
دامادش،شرکتگسترش پیوستن با بعدها کرد. پیدا قوی کارآفرینی روحیه که شد
یافت.اوشرکتMetro Sportwearراراهاندازیکرد.برندCanada Gooseازآن
زمانهمیشهپیشرفتداشتهاست.اینشرکتهمیشهآمادهارائهبهترینکیفیتلباس

برایمشتریانخوداست.

Mutton Head-2
Muttonheadیکیدیگرازگزینههایخریدلباسهایشگفتانگیزوراحت،لباسهای
واقع تورنتو در که میباشد Unisex پوشاک شرکت یک Muttonhead است.
شدهاست.لباسMuttonheadیکبرندتضمینیازلباسهایباشکوهاست.کارگران
شرکتعالیهستندوکامالمیدانندکهچگونهکیفیتمحصولراکنترلکنند.بهترین
میدهد. ضمانت نیز منصفانه تجارت برای که است این شرکت این مورد در چیز
Muttonheadهرگزازمدنمیافتدولباسهایشگفتانگیزیرابرایمشتریانخود

ارائهمیدهد.

United Stock Dry Goods-3
United Stock Dry Goodsدررتبهبعدیبهترینبرندپوشاککاناداقراردارد.این
یکشرکتمستقردرتورنتواست.اینبرندبهخصوصبهدلیلتنوعوکیفیتخوب
پوشاکمردانهکهارائهمیدهدمشهوراست.همچنینمحصوالتخودراباهزینههای
مناسبعرضهمیکند.اینشرکتدرسال۲۰۱۲تاسیسشد.اینبرندبهلباسهای
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کالسیکحسمدرنیمیبخشد.

Zen Nomad-4
آیاورزشکاریاازعالقهمندانبهورزشیوگاهستید؟دراینصورتمیتوانید
Zen Nomadبااطمینانبهسراغلباسهایراحتیوگایارائهشدهتوسط
کانادایی پوشاک فرد به برندهایمنحصر از یکی Zen Nomad بروید.
است.لباسهابهگونهایطراحیشدهاندکهمشتریانازانجامفعالیتهای

روزانهخودلذتمیبرند.

Raised by Wolves-۵
Raised by Wolvesکهتوسط»پیترویلیامز«تأسیسشد،یکبرند
ارائه را لباسها از خوبی بسیار تنوع و میباشد کانادا در مستقر پوشاک
نظر از آنها لباس کارکرد. به اینشرکتدرسال۲۰۰۸شروع میدهد.
طراحی برای برجستهای گرافیکهای از است. بهترینها از یکی کیفیت

لباسهااستفادهمیشود.

Stanfield-۶
برندStanfieldساختشرکتیاستکهلباسهایشگفتانگیزخودرااز
سال۱۸۵۶بهفروشمیرساند.اینبرندلباسبهدلیلراحتیلباسهایی
اینشرکتتوسط»چارلزایاستنفیلد«، ارائهمیکند،محبوباست. که
کهدرسال۱۸۸۵بهکانادامهاجرتکرد،تأسیسشد.اودرپوشاکمردانه
برندهای از بهیکی اما بهکارکرد استنفیلدکوچکشروع تخصصدارد.

پیشرودرکاناداتبدیلشدهاست.

Smythe-۷
Smytheبرندبعدیدرلیستبرندهایشگفتانگیزلباسدرکانادااست.
اینشرکتدرسال۲۰۱۰تاسیسشدودریکمنطقهکوچکشبیهبه
دارد قصد اینشرکت داد. ادامه خود رشد به و کرد کار به شروع سوله
ارائهدهد.آنها تاازطریقیکدربگشودهبهتماممشتریانخودلباس
همچنینمیخواهندمطمئنشوندکهمشتریانشانمیتوانندبرایدستیابی
بهجدیدترینمدبهآنهااعتمادکنند.اینبرندیکیازبهترینبرندهایمد

کانادااست،زیرالباسهایمدروزارائهمیدهد.

Arc’teryx Veilance-۸
Arc’teryxلباسهایتخصصیبرایمردان،زنانوکودکانارائهوبهترین
تجهیزاتورزشیرابرایآنهافراهممیکند.اینشرکتمجموعهایبینظیر

ازکتهایمردانهوزنانهدارد.

Fig-۹
مدلباسFigبهعملکردمحصوالتاعتقاددارد.آنهاکیفیتلباسخودرا
فدایهیچچیزنمیکنند.همچنینتنوعزیادیرابرایمشتریانخودارائه
میدهند.لباسهایFigبرسفروفرهنگتمرکزداردوآنرابهیکیاز
بهترینبرندهایپوشاککاناداتبدیلمیکند.آنهالباسهاییهمهکارهرا
Figبرایمشتریانخودارائهمیدهند.بهترینخصوصیتدرموردلباس
ایناستکهلباسمسافرتیمدروزراارائهمیدهدکهراحتنیزمیباشد.

لباسهایسطحباالباطرحهایباشکوه،برندFigراازبقیهمتمایزمیکند.

Reigning Champ-1۰
The Reigning Champیکشرکتمستقردرتورنتواستکهبرخی
ازمنحصربهفردترینلباسهاراطراحیوتولیدمیکند.تمرکزاینبرندبر

رویلباسهایورزشِیراحتمردانهوزنانهاست.

Wings Plus Horns-11
Wings Plus Hornsیا)Wings + Horns(برندبعدیدرلیست
برندهایبرترپوشاککانادامیباشدکهبهمشتریانخودلباسهایمتنوعی
ارائهمیدهد.همچنینبرجدیدترینسبکومدتمرکزدارد.کیفیتلباسو
خدماتشماراشگفتزدهخواهدکرد.اگرمیخواهیدانواعلباسهاازجمله
تاپ،ژاکت،پایینتنهولباسهایبیرونراامتحانکنید،اینشرکتیکی
ازبهترینهامیباشد.آنهاهمچنینکفشولوازمجانبیمدروزراهمراهبا

لباسارائهمیدهند.

Herschel Supply-12
Herschel Supplyیکبرندمعروفاست.اینبرندبهدلیللباسهایش
وطیفباورنکردنیکولهپشتیوکولهکمریکهارائهمیدهدمحبوباست.
لباسهایاینبرندشاملبرخیازمنحصربهفردترینوعالیترینلباسهای
مانند زمستانی لباسهای بهترین Herschel Supply میباشد. بارانی
آستینبلند،یقهگردن،لباسهایعایقوژاکتهایمدروزرابهمشتریان
و شلوار شورت، شامل همچنین »هِرشل« محصوالت میدهد. ارائه خود

هودیاست.

Viberg-13
وایبرگبهطورخاصبهدلیللباسهایسادهاشمشهوراست.آنهاراحتی
رابرهرمدیترجیحمیدهند.وقتیمشتریاندرVibergبهدنبالمد
برند مییابند. خیرهکننده کامال را لوازمجانبی سایر و کالهها میگردند،
که است کسانی برای کانادا پوشاک برندهای بهترین از یکی Viberg

لباسهایسادهوراحترادوستدارند.

Needs and Wants -14
Needs and Wantsیکیازبهترینبرندهایپوشاکاستبهایندلیل
ارائهمیدهد.اینبرندبیشتر ازلباسهارا استکهمجموعهایانحصاری
برایکتها،شلوارهاوسایرلباسهایمردانهمعروفهستند.اگربهدنبال

مدروزهستید،اینبرندیکگزینهعالیاست.

Dime-1۵
لباسDimeدررتبهبعدیدرلیستبهترینبرندهایپوشاککاناداقرار
دارد.اینبرندیکفروشگاهمستقردرمونترالاستکهاکنونبهصورت
آنالیننیزدردسترسمیباشد.آنهامطابقباآخرینروند،لباسهایرنگ
روشن،سبکوراحترابهمشتریانخودارائهمیدهند.آنهامجموعهای
شگفتانگیزازهمهچیزهاییکهدرلباسهایخودنیازداریدرابرایشما
فراهممیکنند.آنهامدروزوراحتیرانیزبهبهترینشکلارائهمیدهند.



Ransom Holding-1۶
برند این است. پوشاک برندهای بهترین از یکی Ransom Holding
مطابقباسطحمدوراحتیاستکهازیکیازبرندهایبرترانتظاردارید.
آنهاهمچنینلباسهایسادهایبرایپوشیدنروزانهشمادارند.لباسهای
سادهورنگروشن،همراهباهودی،چیزیاستکهدرمورداینبرندخاص
است.اینهاچیزهاییهستندکهآنرابهیکیازبهترینبرندهایپوشاک

کاناداتبدیلمیکنند.

Lifetime Collective-1۷
برندLifetime Collectiveیکیدیگرازبهترینبرندهایپوشاککانادا
همیشه که میدهد ارائه نیز را شگفتانگیزی کفشهای برند این است.
کنید. ست و ترکیب میکنید امتحان که لباسهایی با را آنها میتوانید
چشمگیرتر حتی Lifetime Collective توسط ارائهشده کتهای

هستندومدلهایبسیارمتنوعیدارند.

WANT Les Essentiels-1۸
بعدیاست.طیف لباسمدشگفتانگیز برند Want Les Essentiels
گستردهایازمحصوالتازجملهکیف،لوازمجانبیولباسهایشیکاما
ارائهمیدهد.بخشویژهایدرنظرگرفتهشدهاستکهمشتریان راحترا
میتوانندهدایاییشگفتانگیزرابرایعزیزانخودانتخابکنند.استفاده
ازرنگهایتیرهبرایلباسدراینبرندبرجستهاستوسادهتریننمونه
لوازمجانبی سایر و هماهنگ کیفهای میباشد. مد روند بهروزترین از
جذابوقابلتوجهرامیتوانیدانتخابکنید.مجموعهایعالیازکفشها
بالباسهاییکهازWant Les Essentielsخریداریمیکنیدعالیبه

نظرمیرسد.

Roots-1۹
ازآنزمان برندمداستکهدرسال۱۹7۳تأسیسشدو Rootsیک
تاکنونبرخیازشیکتریناقالملباسراارائهکردهاست.Rootsدریک
کرد. کار به شروع کانادا Algonquin معروف پارک در کوچک کابین
آنهابعدااولینفروشگاهرسمیخودرادرتورنتوراهاندازیکردند.آنهابه
اهمیتراحتیاعتقاددارند.Rootsلباسهایشگفتانگیزیارائهمیدهدو

همچنیندارایمجموعهایچشمگیرازلوازمجانبیوکفشاست.

Legends League-2۰
Legends Leagueیکبرندپوشاکشیکوفانتزیاست.اینشرکت
لباسهایشیکوباکالسیارائهمیدهد.مجموعهآنهاشاملژاکت،لباس
است. زنان و مردان روزمره زندگی برای معمولی لباسهای و بیرونی
هستند. Legends Leagueچشمگیر توسط ارائهشده چرمی کتهای
اینبرندهمچنینمجموعهایعالیوعظیمازلوازمجانبیدارد.آیانمیدانید
ازکجاهدیهبخرید؟Legends Leagueمحصوالتشگفتانگیزیراارائه

میدهدکهبرایهدیهدادنمناسبهستند.
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HBC – Hudson’s Bay Company-21
Hudson’s Bay Companyیکبرندلباسشگفتانگیزاست.آنهابهارائهبهترینهابهمشتریاناعتقاددارند.Hudson’s Bay Companyپوشاک
مردانه،زنانهوبچهگانهراارائهمیدهد.اینیکیازآنبرندهاییاستکهدنیایمدراشگفتزدهکردهاست.آنهایکمجموعهکودکویژهومنحصربهفرد
 Hudson’s Bay.است ویژهطراح دارایستون برند این ارائهمیدهند.وبسایت روز لباسهایمد با راهمراه عالی و لوازمجانبیشیک وهمچنین
Companyیکیازبهترینبرندهابرایخریدلباسیالوازمجانبیاستکهمیخواهیدبهکسیهدیهدهید.اینوبسایتدارایبخشهدایایویژهاست

تاانتخابهدایایشگفتانگیزرابرایشماآسانکند.

Sorel-22
Sorelیکیازمعروفترینبرندهایپوشاککانادااست.مجموعهعظیمیازلباسهاوکفشهایمدروزرادارد.بهترینچیزدرموردSorelکانادا،این

استکهمیتوانیدبرخیازبهترینکفشهامانندچکمهراانتخابکنید.لباسزنانهدرSorelکانادا،استثناییاست.

www.icycanada.com/
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برایان ِچسکی
برایانجوزفِچسکی)زاده۲۹اوت۱۹۸۱(یککارآفریناینترنتی
Air� آمریکاییویکیازبنیانگذارانسرویستبادلمهماننوازی

bnbمیباشد.

برایاندر۲۹اوت۱۹۸۱درنیسکایونا،درشهرنیویورکمتولدشد
مددکار عنوان به دو هر که است ِچسکی« رابرت و »دبورا پسر و

برایان میکردند. کار اجتماعی
او یکخواهروبرادردارد،خواهر
کوچکترازبرایانبهناماوآلیسون

میباشد.

تحصیالت
و معماری طراحی به برایان
در عالقهداشت، منظره طراحی
طراحی مدرسه در ۱۹۹۹ سال
رودآیلند)RISD(شرکتکردو
لیسانس بامدرک درسال۲۰۰۴
صنعتی طراحی در زیبا هنرهای
فارغالتحصیلشد.اودرمدرسهبا

یکیازبنیانگذارانAirbnb،جوگبیا،مالقاتکرد.

حرفه و شغل
بهعنوانیکطراحصنعتیواستراتژیستدر برایان ازکالج، پس
3DIDدرلسآنجلس،کالیفرنیامشغولبهکارشد.درسال۲۰۰7،
اوبا»جوگبیا«بهسانفرانسیسکونقلمکانکردوآنهاباهمدرآنجا
هماتاقیشدند.دراکتبرهمانسال،چسکیوگیباتصمیمگرفتند
اجاره را فضایی آمریکا، انجمنطراحانصنعتی درطولکنفرانس
کنند،ولیهمههتلهارزروشدهبودوهمچنینآنهانمیتوانستند
اجارهآنماهرانیزپرداختکنند.بنابراینمجبورشدندتشکهای
بادیبخرندوآنرابانام»تختوصبحانه«اجارهدادند.چسکیو
گیبادرشباولتوانستندسهمهمانرارزروکنند.درفوریه۲۰۰۸،
هاروارد، دانشگاه مهندس و فارغالتحصیل بلچارچیک«، »ناتان
سومینبنیانگذارAirbnbشد.چسکیتوانستمدیرعاملشرکت
شودواینسهنفر،بررویایدههایاینپروژهشروعبهکارکردند
را ویژهای غالت جعبههای آنها بود. آن مالی تامین منظور به که
نامزدهایریاستجمهوریرانشانمیدادوتوجه تولیدکردندکه
صاحباناینحوضهرابهخودجلبکرد،بهطوریکهAirbnbرا

دردستهشتابدهندههایW09خودپذیرفتند.دراولینسالفعالیتخود،
Airbnbبینالمللیشدوچندیندفترمستقردراروپاافتتاحکرد.درسال
۲۰۱۱،چسکییکخطتلفن۲۴ساعتهراباضمانتاضافیخریداریکرد
کهبهمنظورجلوگیریازسرقتوخسارتبرایمیزبانانبودکهاینجریان
بهعلتشکایاتدرموردخرابکاریدرامالکاجارهایاتفاقمیافتاد.در
سال۲۰۱۵،چسکیپسازاینکهبیشاز۱۲۰۰۰۰نفردرطولجامجهانی
فوتبال۲۰۱۴درAirbnbماندند،اعالمکردکهAirbnbحامیرسمی
بازیهایالمپیکتابستانیریودوژانیرودر
Airbnb،۲۰۲۰برزیلاست.ازدسامبر
ارزشیمعادل۱۰۰میلیارددالرپیداکرد.
۹ در IPO طریق از را شرکت چسکی
دسامبر۲۰۲۰باقیمت۶۸دالربهازای
این قیمت کرد. قیمتگذاری سهم هر
از بیش آزاد بازار در اول روز در سهام
دوبرابرشدوقیمتآندرپایانروزاول

معاملهتقریبا۱۴۶دالرشد.

جوایز و افتخارات
ثروتمندترینکارآفرینانزیر۴۰سال از

آمریکاتا۲۰۱۵

۱۰۰نفرازتاثیرگذارترینافرادتایم)۲۰۱۵(

سفیرکارآفرینیجهانی،ارائهشدهتوسطپرزیدنتباراکاوباما)۲۰۱۵(

جوانترینفوربس۴۰۰)۲۰۱۶(

مدیراجراییمنطقهخلیج،بیزینستایمز)۲۰۱۸(

چگونه 3 مرد از اجاره تشک های بادی در آپارتمان، 
دالری  میلیارد  چندین  شرکت  یک  به  را  خود  ایده 

 Airbnbتبدیل کردند؟

ابتدا شود، تبدیل بزرگ شرکت یک به Airbnb اینکه از قبل مدتها
آورند. دست به خانه اجاره برای اضافی پول کمی تا بود ایده یک فقط
باید که متوجهشدند خود مهمانان اولین از پس Airbnb بنیانگذاران
توقفگاهبزرگتریرااجارهکنند.آنهابارهاشکستخوردندولیتوانستند
Airbnbنسخهمخصوصبهخودراازاوبامادریافتکنند.سهبنیانگذار
توانستنددر۹سالگذشتهیکتجارتبزرگایجادکنند.چگونهآنهاایده
خودراازاجارهتشکبادیبهیکتجارتتبدیلکردند؟بهطوریکهصنعت
انداختهبود.سال۲۰۰7جوگبیاوبرایانچسکی هتلداریرابهوحشت

Brian Chesky & Airbnb



نمیتوانستنداجارهخانهخودرادرسانفرانسیسکوبپردازند.آنهامیدانستند
کهیککنفرانسطراحیبزرگدرسانفرانسیسکودرراهاست،واینامر
باعثمیشودکههتلهابهسختیرزروشوند.وبهاینترتیبهمهچیزبا
یکایمیلشروعشد:گبیابایکایدهنوشت:چگونهاتاقزیرشیروانیرا
 Air BedتبدیلکردوچگونهAir Bed and Breakfastمیتوانبه
دالری« چند »درآمد برای راهی این میشود؟ کامل and Breakfast
بود.سالهابعد،اینایدهمیلیاردهادالرارزشدارد.چسکیوگیبادرکالج
فکرمیکردندکه آشناشدهبودند، باهم آیلند« درمدرسهطراحی»رود
برایکسب راهیسرگرمکننده برایطراحان، تور راهنمای عنوان به کار
airbedandbreakfast.درآمدخواهدبود.آنهایکسایتسادهبهنام
اولین انبارکردند. را آن و بادیخریدند وسهتشک ایجادکردند com
مهمانانآنها،دومردویکزنبودندکههرمهمان۸۰دالربرایماندن
رویتشکبادیپرداختکرد.یکیازمهمانان،آمل،طراحدیگریبودکه
درواقعبهجووبرایاندرارائهخدماتبهمهمانانکمککرد.آملدرسال
۲۰۱۲گفت:»اینکهبهعنوانیکیازاولینمهمانانAirbnbباشم،مانند
حضوردریکبرنامهبود،اماواقعانمیدانستمکهایناتفاقرخخواهدداد.«
بزرگ میتواند آنهاچقدر ایده که متوجهشدند وچسکی گبیا بهسرعت
باشد.آنهاباهماتاقیقدیمیخود،ناتانبلچارچیک،گردهمآمدندتاایده
خودرابهیکتجارتبزرگتبدیلکنند.آنهادرواقعبهمدتچهارماه
 Roommates.comروییکسرویسکارکردندتااینکهمتوجهشدند
Air Bed and Breakfastقبالیکموضوعدیگریبود.سپسآنهابه
بازگشتند.حتیاینشرکتبرایباردومنیزراهاندازیشدولیهیچکس
متوجهراهاندازیاینشرکتنشد.درسال۲۰۰۸نیزبرایسومینباردر
SXSWکهیکیازفستیوالهادرایاالتمتحدهآمریکااستوهرسالهدر
فصلبهاربرگزارمیشود،مجددااینشرکتتاسیسشداماآنهافقطدو

مشتریداشتندوچسکییکیازآنمهمانهابود.

تاتابستان۲۰۰۸بنیانگذارانAir Bed and Breakfast،نسخهنهایی
آنرابهپایانرساندهبودندوبهمالقاتسرمایهگذارانرفتند.کلتجربهبا
صرفسهکلیکبرایرزرواقامتدوبارهطراحیشدهبودولیدرعینحال
بسیارتجربهسختیبود.درنهایتسرمایهگذارانبرایسرمایهگذاریاین
پروژهمتقاعدنشدند.درمعرفی۱۵سرمایهگذار،هشتنفرراردکردندو

هفتنفرنیزبهطورکاملنادیدهگرفتهشدند.

 Airدراینمرحلهنیزشکستخوردهوبدهکار،تصمیمگرفتندکهپروژه
Bed and Breakfastرادوبارهدرکنوانسیونملیدموکراتهادر»دنور«
درسال۲۰۰۸معرفیکنند.ولیآنهاازاولینمیزبانیخودآموختهبودندکه
کمبوداتاقدرهتلبهاینمعنیاستکهمردمبهدنبالگزینههایدیگری

برایاقامتخودهستند.

بچههاجعبههایغالت نداشت، بهآنصورتدرآمدی آنجاییکهسایت از
رابهجعبههاییبااشکال»اوباما«و»کاپنمککین«تبدیلکردندودر
خیابانهابهقیمت۴۰دالردرهرپاپفروختند.استراتژیبازاریابی»بوت
استرپ«آنهاباعثشدکهآنها۳۰۰۰۰دالربرایشرکتدرآمدزاییکنند.

ازبچهها VCهاموردتوجه»پلگراهام«قرارگرفت.گراهام این از یکی
بخش ازای در که معتبر استارتاپی شتابدهنده یک به که کرد دعوت
اینشرکتسه بپیوندند. آموزشمیدهد، و نقد پول ازشرکت، کوچکی

ماهاولسال۲۰۰۹رادرشتابدهندهسپریکردورویتکمیلمحصول
خودکارکرد.

حتیدرطولکاررویمحصولهم،شرکتآنهاهنوزبهطورمعروفتوسط
در ونچرز« اسکوئر »یونیون از ویلسون« »فِرد میشد. رد سرمایهگذاران
Air Bed and Breakfastسال۲۰۱۱اعترافکردکهنتوانستهازنام

چشمپوشیکندوکسبوکارراببیند.

ویلسونگفت:“مانمیتوانستیمبهعنواناتاقبعدیهتل،سرخودرادور
تشکهایبادیدرکفاتاقنشیمنبپیچیمبههمینخاطربهدنبالمعامله
نبودیم.دیگرانتیمشگفتانگیزیراکهمادیدیم،دیدندوبهآنهاکمک

مالیکردندوبیشکبقیهتاریخنظارهگرآنهاخواهندبود.”

داد. ادامه کسبوکار زمینه در خود بیسابقه تکنیکهای به شرکت این
را بلندپروازانهای پروژه خود، طراحی پیشینه هدایت با بنیانگذاران
راهاندازیکردندتامیزبانانآنرادوستداشتهباشند.آنهاازهمهمیزبانان
خوددرنیویورکبازدیدکردندتاشخصاباآنهامعاشرتکنندونظراتخود

رابنویسندوبهطورحرفهایازمکانهایآنهاعکسبگیرند.



را Air Bed & Breakfast نام اینشرکتسرانجام مارس۲۰۰۹، در
حذفکردوآنرابهAirbnbسادهکرد.تادیگرهیچارتباطگیجکنندهای
Air�،۲۰۰۹ باتشکهایبادیوجودنداشتهباشد.یکماهبعددرآوریل
»سکویا از را خود دالری ۶۰۰۰۰۰ اولیه سرمایهگذاری سرانجام bnb
کپیتال«دریافتکرد.چسکیآنرااینگونهتوصیفمیکندکهازخوردن

غالتباقیماندهبه»رامنسودآور«تبدیلخواهدشد.

بودکهشرکتشتابدهندهرشدکرد.چسکیدرسال۲۰۱۰ اینزمانی
برایچندماهمجبورشددرAirbnbزندگیکندچونتعدادکارمندان
شرکتآنهابهحدیافزایشیافتهبودکهفضایاتاقخوابشانرادرآپارتمان

گرفتهبود.

تاسال۲۰۱۱،چهارسالپسازاولینمهمانانتشکبادی،Airbnbدر
۸۹کشورجهانحضورداشتورکورد۱میلیونرزرودرشبرادراین
تلفنهمراهدر برنامه برندهجایزه نهایت در ثبتکرد.همچنین پلتفرم
SXSWشد.اینجایزهموفقیتیقطعیپسازراهاندازیآندرجشنواره

سال۲۰۰۸بود.

درهمانسال،برخیازبزرگترینVCها۱۱۲میلیوندالربرایاستارتاپها
سرمایهگذاریکردندکهارزشآنرابیشاز۱میلیارددالربرآوردکرد.این

امرAirbnbرابهیک»تکشاخ«درسیلیکونتبدیلکرد.

میزبانان شد. مواجه مشکل با رشد، حال در استارتاپ این بعد، اندکی
صبحروزبعدشروعبهشکایتازمهمانانکردندوخشمگینوحتیدعوا
میکردندیاجایخودرابهشکلیمنزجرکنندهترکمینمودند.بههمین
علتاینشرکتیکسیاستپوششرااجراکردوآنراتاتابستان۲۰۱۲

به۱میلیوندالر»ضمانتمیزبان«رساند.

اینشرکتهمچنینبامشکلفزایندهایدرجریمهشدنیااخراجافراداز
Airbnbروبهروبود.شهرهابهزودیبااجارهAirbnbاجارهمکانخوددر

روبهروشدندوسردردهایمقرراتیشرکتشروعشد.

باجنگهایحقوقیومهمانانسرکشکهپلتفرماشتراکگذاریخانهرا
درگیرکردهبود،Airbnbتصمیمگرفتدرسال۲۰۱۴یکطراحیمجدد
انجامدهد.شرکتتصمیمگرفتلوگویجدیدیطراحیکندکهاینلوگو
Béloنامداشتکهبالفاصلهموردانتقادقرارگرفتزیرابیشترازاینکهنماد

استارتآپباشدشبیهبهاندامتناسلیبود.

علیرغمتمرکزبرتعلق،شهرهاشروعبهردکردناجارهAirbnbکردند.

نیویورکتهدیدکردکهAirbnbواجارههایکوتاهمدترادرسال۲۰۱۴
ممنوعوهرمیزبانراجریمهمیکند.بسیاریازقوانینشهریاجارهواحد
Airb�۳۰روزراغیرقانونیمیداند.حامیان خانهبدونحضوردرکمتراز
nbدر۲۰ژانویه۲۰۱۵درنیویورکدرخارجازتاالرشهرتجمعکردند.
دراینشرایطحتیزادگاهAirbnbدرسانفرانسیسکوهمخوشحالنبود.
طرح با مبارزه برای دالر میلیون ۸ از بیش ۲۰۱۵ پاییز در شرکت این
Airb� رایگیریتحترهبریشهروندانبهمنظورمحدودکردناجارههای
nbهزینهکرد.علیرغمدردسرهاینظارتی،اینشرکتسعیکردبهشعار
خودیعنی»تعلقبههرکجا«عملکند.بههمینخاطرشروعبهجمعآوری
مالیاتهتلهاوواریزآنبهبرخیشهرهاکرد.اینشرکتهمچنینمتعهد
ازیک»معامله عنوانبخشی به را دادههایخود از شدهاستکهبخشی

اجتماعی«بهشهرهابدهد.

درژوئیه۲۰۱۶،سناتور»الیزابتوارن«ازکمیسیونتجارتفدرالخواست
،Airbnbتابررسیکندکهچگونهوبسایتهایاجارهکوتاهمدت،مانند
کمبودمسکنراتشدیدمیکنند.ازسالAirbnb،۲۰۱۶خدماتخود
مجاورت در پیشرفته خریدهای و راهاندازیها از مجموعهای طریق از را

سرویساصلیخودگسترشداد.

:Airbnbلیستبرخیازاجراهاوخریدهایاستراتژیک

که بینظیر »فعالیتهای راهاندازی :Airbnb Experiences )۲۰۱۶(
توسطافرادمحلیمیزبانیمیشود«.

تعطیالت اجاره »شرکت عنوان اکتساب ،Luxury Retreats )۲۰۱7(
لوکس«

ساختمانهای در خانه »اشتراکگذاری راهاندازی :Niido )۲۰۱7(
بهینه انعطافپذیر زندگی و خانه در اشتراک برای که جدید آپارتمانی

خواهدشد.«

نظر از که Airbnb در »خانهها راهاندازی :Airbnb Plus )۲۰۱۸(
کیفیتوراحتیتأییدشدهاند«.

کمک افراد به که وبسایتی و برنامه خرید :HotelTonight )۲۰۱۹(
میکندرزروهتلرابهراحتیانجامدهند.

برایعرضهعمومیدرسال را برنامهخود Airbnb درسپتامبر۲۰۱۹،
۲۰۲۰اعالمکرد.

www.golden.com/

www.businessinsider.com/
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شناخت سینما
سینما چیست؟

و »فیلم« میان تمایزگذاری به عالقهمند فرانسوی نظریهپردازان
آن رابطه به هنر این فیلمی جنبه آنان نظر از هستند. »سینما«
بازیبائیشناسیو باجهانپیرامونوجنبهسینمائیآنمستقیما

ساختاردرونیاینهنررابطهدارد.

انگلیسعالوهبرایندواصطالح،واژهسومینیزوجودداردکه در
یعنی فیلم پدیده برسومینجنبه که است  »Movie« آنمووی 
نقشآنبهعنوانکاالیاقتصادیداللتمیکند.اینسهجنبهالبته
 »Movie« رابطهتنگاتنگیبایکدیگردارندوچیزیکهازنظریکی
ما طورکلی به اما باشد. »فیلم« دیگری نظر به است ممکن است
اینسهاصطالحراغالباشبیهبههمبهکارمیگیریم.درصورتیکه 

»Movie« رابایدمثلتنقالتمصرفکرد.

که فیلم و زیباشناسی از رایحهای با و متعالی است هنری سینما
فراگیرتریناینسهاصطالحوباحداقلمفاهیمذهنیمیباشد.تاریخ 
»Movie«،»سینما«و»فیلم«اگرچهدورهایکمترازیکقرنو
اماساختارتکاملیمتراکمو تنهاچنددههاخیررادربرمیگیرد
بغرنجیرانشانمیدهد.اینامرتاحدودینتیجهماهیتانفجاری
پدیدهفیلماست.فیلمبهعنوانیکرسانهارتباطیبهسرعتبرای
گروهکثیریازمردمقابلفهمشدواینامرتاحدودینیزبهتصاعد
هندسیتکاملتکنولوژیدرقرننوزدهمکهبادورههایاقتصادی
بین از یا مییافت تکامل باید فیلم که میشود مربوط بود همراه

میرفت.

از کارکردی دامنه وسینما، فیلم مووی، تلقی، اینسه از هریک
مستندسازیتاانبوهفیلم هایداستانی،فیلم هایتجریدیوپیشرو
رادربرمیگیرد.بخشاعظماینبخشتاریخی،بخشمیانیاین
تقسیمبندیراشاملمیشودزیرادراینجاستکهجنبههایسیاسی،
اقتصادیواجتماعیفیلممهمتریندورهتاثیراتخودراطیمیکند.

و گذشته سال سیصد در رمان، هنری شکل تاریخ میان میتوان
صورت جالبی مقایسه گذشته سال هشتاد ظرف فیلم تکامل
فراوان تعداد و اقتصادی نقش اقتضای به هنر دو هر این داد.
بودهاند. فراگیر هنرهای دیگر، ازهرچیز بیش مصرفکنندگانشان
هریکازایندوباریشهایدرژورنالیسمیعنیبهعنوانیکرسانه
برایثبتوقایعدراولینمراحلپیدایشکهمشخصهآننوآوریو
ابداعاستتکاملیافته،بهسرعتبهسرکردگیهنرهایدیگردست
یافتهاندونظامپیچیده ایازگونههایمتفاوترابیروندادهاندکهدر
خدمتمخاطبهایمتفاوتیقرارداشتهاندوسپسدررقابترسانه
)رقابتفیلمبارمان،وتلویزیونبافیلم(بهمرحلهدیگریازثبتکه
عمدتاباگرایشبهارزشهایزیباییشناختیونخبهگراییدرمقابل

جنبههایسرگرمکنندهعامهپسندمشخصشدهاندواردگردیدهاند.درست
همانطورکهرمانفیلمراتغذیهکردهاست.

همهمتونتاریخسینما،سینمارابهدوبخشمشخصصامتوناطقتقسیم
تاریخفیلم،هممراحلتکاملیهمهمنادیانسینما میکنند.دورهماقبل
توگرافوهمتکاملجنبههایخاصیازدیگرهنرهاییکهدرفیلمتاثیری
تصویری ارزشهای یا و ویکتوریا ملکه ملودرامهای مثال داشتهاند، مهم
پرتره،رادربرمیگیرد.سالهای۱۸۹۶شاهدبرآمدنسینماازیکحقه
سرگرمکنندهبهیکهنراقتصادیآمادهبرایجهشاست.پایاناینعصربا
پیدایشفیلم هایبلندداستانیمشخصمیشود.دوره۲7–۱۹۱۳،شامل
عصرصامتاست.دردوره۳۲-۱۹۲۸سینمایجهاندریکمرحلهانتقالی
قراردارد.اینمرحلهوجههزیباییشناختیفوقالعادهایبرایماندارد.اما

خودرابهعنوانیکمرحلهمهماقتصادیوتکنولوژیکمطرحمیکند.

برسینمایجهاناستکه دوره۴۶-۱۹۳۲دورانطالییتسلطهالیوود
ایندورهتاامروزهودورانهایاخیرنیزوجودداردوهیچقدرتسینمایی
کشورینتوانستهبرقدرتهالیوودبرسینمایجهانذرهایبکاهد.طیاین
دوره،فیلم هابهبزرگترینموفقیت هایمالیدستمییابند.درستپساز

جنگجهانیدومفیلمبارقابتتلویزیونرودررومیشود.

بافروکشکردنآتشجنگجهانیدوم،تباشتیاقبه)دیدنازراهدور(یا
همانتلویزیوناندکاندکباالگرفتدرحالیکهدرسال۱۹۴۸تنهاچهار
از بودند قادر شوروی( و فرانسه انگلیس، )آمریکا، جهان قدرتمند کشور
امواجتلویزیونیاستفادهکنند.امادهه۵۰میالدیدورانفراگیریتلویزیون
بودبهطوریکهتعداداینکشورهاتاسال۱۹۵۶به۳۵عددکشوررسید
وفقططیچهارسالپسازجنگ،۱۰۸ایستگاهپخشتلویزیونیتوسط
ارتباطاتفدرالدرآمریکابرپاشد.اشتیاقبهداشتنتلویزیونبهحدیبود
کهدرژاپنازهرچهارخانوادهیکنفرصاحبتلویزیونبود.بدینترتیب
در )یعنی ین، هزار ۳۰ تلویزیون دستگاه یک متوسط قیمت درحالیکه
حدودسهبرابردستمزدماهیانهیککارگربود(۳۰میلیونژاپنیتلویزیون

تماشامیکردند.

واکنش سالهای جهان، سینمای رشد با همزمان ۱۹۴7-۶۰ سال های



فیلمبهاینرقابتاست.اینکسینمایهالیووداگرچههنوزهمازلحاظ
اقتصادیمسلطاستولیازنظرزیباییشناختیبهاین گونهنبود.رشدموج
تاریخسینماست. فرانسهدردههشصت،شروعدورههفتم نویسینمای
با اندک بودجههای با فیلم تولید از تازهای تلقی تکنولوژیک نوآوریهای
احساستازهایازارزشاجتماعیوسیاسیفیلم،همهباهمترکیبشدند
و آسیا و آفریقا آمریکایالتین، اروپایغربی، در نویی تاخردهموجهای

سرانجامحتیدرایالتمتحدهواروپایشرقیایجادکنند.

بایدازجهاتیسنتزنیروهاییدانستکهدرهرلحظه سینمایمعاصررا
بهنظرمیآیدیکیازآنهابهفرمولهایسینماییجهانسایهافکندهاست.
که است نکته این مشاهده دارد اهمیت سینما تاریخ درک در که آنچه
چگونههریکازاینعواملاجتماعی،سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،روانی
وزیباییشناختیبادیگرعواملدرمناسباتیپویادرهممیآمیزد.ازآنجا
رامیتوان تاریخسینما بغرنجاست. و پیچیده اینچنین فیلمظاهرا که
محصولتناقضمتعددیدانستکهاستنتاجمنطقیآنهاخودبهعنصری
همهسطوح، در میتوان را نکته این میشود. تبدیل بیشتر تناقض برای
ازریزترینتاعمومیترینآنهامشاهدهکرد.مثالبازییکبازیگرحاصل
کشاکشمیاننقشوشخصیتخودبازیگراست.دراینمیانگاهشخصیت
استنتاج و امادرهرحالحاصلجمع او، نقش گاه و است بازیگرمسلط
منطقیازایندوعاملامرسومیاست.یعنیبازی،کهخودیکیازعوامل

متعددییکواحدوسیع تریعنیفیلماست.

ساده قوانین با میتوان را سینما تاریخ پدیده های از اندکی بسیار تعداد
نظر در اقتصادی اساسامحصولی را فیلم اگر داد. توضیح معلولی و علت
بگیریمدرموردفیلمسازانبسیاریکهبدونتوجهبهواقعیت هایمربوطه
کارمیکنندوخودرانیزحفظکردهاندچهمیتوانگفت؟!یااگربعضیاز
فیلم هارابراساستاثیراتسیاسیواجتماعیشانبهتربدانیمبایدبهیاد
بلکه سیاسی، نه طورکلی به امور این علت است ممکن که داشتهباشیم
ما هدف فیلم تاریخ در خالصه، بهطور باشد. زیباییشناسانه و شخصی
نبایدتعیینایننکتهباشدکهچهچیزیعلتچیزدیگریاستبلکهباید
بهدنبالفهمایننکتهباشیمکهچهچیزیباچهچیزدیگریرابطهدارد.
درتاریخسینمابرایهرپدیدهموردتوجهحداقلسهتوضیحامکاندارد.
مهمنیستکهکدامیکازاینسهتوضیحدرستاست.بلکهمهمتعیین

چگونگیمناسباتاینسهبایکدیگروجهانورایآنهامیباشد.

فیلم،بهعنوانماهیتفراگیرومردمی اش،بیشازهرهنردیگری،مناسبات
مدامدرحالتغییرقراردادهایاجتماعیرامنعکسمیسازد.گذشتهازاین،
فیلمبهطورمستقلومنفکازدیگرهنرهاورسانههاتکاملنیافتهاست.
تاریخفیلمرابایددرمتنگسترشورشددیگررسانههایتکنولوژیکودر

ارتباطباتکاملدیگرهنرهایغیرتکنولوژیکبررسیکرد.

اختراع سینما
دانست. پیچیده تکاملی بایدیکحرکت بلکه اختراع نبایدیک را سینما
اقتصاد تکنولوژی، هنر، اصلی عامل چهار به وابسته حقیقت در سینما
یک مکان و زمان موضوع، که هستند عوامل این و میباشد تماشاگر و
نمایشسینماییراتعیینمیکنند.بااینحال،ریشهاینعواملچهارگانه

۲۸( لومیر برادران متحرک تصویر اولین درآمدن نمایش به باعث که را
دسامبر۱۸۹۵(وشکلگرفتننخستیننمونههایاینرسانهگردید،بایددر

سالهایقبلاز۱۸۹۵جستجوکرد.

فیلم،بیشترازاغلبابداعاتفنیکهسازوبرگرسانههایارتباطی،الکتریکی
تلفن، برخالف فیلم بودهاست. ابداعیمشترک رامیسازند، الکترونیکی و
تلگرافیاحتیبیسیمبهمجموعهکاملیازابداعاتکوچککههریکبه
مخترعیخاصمنسوباستمتکیمیباشد.حتیگاهیکوسیلهخاص
نامچندمخترعرابرخوددارد.درایاالتمتحده،توماسادیسونرامخترع
سینمامیدانند.درواقعبخشاعظمیازمراحلابداعسینمادرالبراتورهای

ادیسوندرنیوجرسیصورتگرفتهاست.

باتوجهبهاستعدادهایشخصیتوماسادیسوندریکسیستموچگونگی
کارکرددوربین،جالباستبدانیمکهدستاوردهایشخصیاودرابداعاین
نامویلیامکندیالئوردی به انگلیسی وسیلهچندانهمزیادنیست.یک
او بود. ادیسون برای فیلم نمایش آزمایشکنندهسیستم اولین دیکسون،
میرسد بهنظر اما کرد ابداع ابتدایی نمایش یکسیستم درسال۱۸۸۹
ادیسون،سینمارابهعنوانتجربهشخصیتاعمومیدرذهنداشتهباشد.
مفهومسینما)بهعنوانمحلیبراینمایشفیلم(درسال۱۹۰۵بهوجود
آمد.پیشازآندرسال۱۸۹7کمپانیلومیر،اولینبنگاهیراکهصرفابه

نمایشفیلماختصاصداشتافتتاحکردهبود.

همان طورکهدرباالبهآناشارهشد،درسال۱۹۰۲موسسهالکتریکتئاتر
متعلقبهتوماسالتالی)شرکتبازیگرانمشهوردرفیلمهایمشهور(و
نیز المل« »کارل شدند. یکی السکی« »جس به متعلق دیگری شرکت
»ویلیام کرد. تاسیس را یونیورسال شرکت )آیامپی( اصلی هسته برپایه
فاکس«یکنمایشدهندهوپخشکنندهفیلم،شرکتتولیدفیلمخودرادر
سال۱۹۱۲تشکیلدادکهبعدهابهشرکت»فوکسقرنبیستم«تبدیل

شد.

دست به نیمهانحصاری موقعیتی مستقل، شرکتهای ،۱۹۲۰ سال در



آوردهبودندکهباعثحسادتکمپانیهایرقیبشد.هریکازاینشرکتها
بخشاعظمیازصنعتفیلمرادراختیارداشتندوهمهآنهادریکاذعان
نمایش و توزیع تولید، از فیلم، زنجیرهصنعت عمومیدرهمهحلقههای
منشا فیلم، امروزی تولید-توزیع سازمانهای از یکی اما داشتند. فعالیت
متفاوتیداشتهاست.شرکتیونایتدآرتیستدرسال۱۹۱۹توسطچارلز
از حمایت و حفظ برای گریفیت، وارک دیوید و پیکفورد مری چاپلین،
تولیداتمربوطبهخودآنهاتاسیسشد.دردهههایبیست،سیوچهل
تهیهکنندگان بود. عمده شرکت شش از مرکب کال مجمع این پیرامون

جزئیتریدرشرکتهایبهاصطالح»فقیر«قرارگرفتهبودند.

فرهنگ نمایش و نقش آن در ایران
نمایشی اتفاقات نقل به اعتنائی آثارخود تاریخدر گزارشگرانومورخان
جائی در ما گذشته نمایش آثار که است اینرو از و نکردهاند ایران در
ثبتنشدهوعموماسینهبهسینهوبهعنواننمایش هایعامیانهبهدوران

مارسیده است.

صورت این در نیست نمایش از بینیاز جامعهای هیچ که کنیم باور اگر
میتوانتصورکردایننیازازطریقانواعآئینهایمذهبی،تعزیه،نقالی،
قهوهخانهای بازیهای و شاهنامهخوانی روحوضی، عروسکی، نمایش های
نمایش های به نیزگاه و برآوردهمیشدهاست. نمایشی انواعورزشهای و
خلوتدربارهاوخانههایاشراف،توسطگروههایکوچکوگمناممحدود

میگردیدهاست.

بارواجسفرهایخاصبهغربوورودفرهنگغرببهایران،روشنفکران
قلم به دست و یافته آشنائی غرب در رایج نمایشی قالبهای با ایرانی
بردندتابدین وسیلهذهنجامعهایرانیرابهمسائلجدیدیآشناکنند.
اصالحاتمیرزاتقیخانامیرکبیر،تاسیسدارالفنون،تبلیغاتدامنهدارسید
افکار اصالحات، لزوم و استبداد و استعمار ضد بر اسدآبادی جمالالدین

مردمایرانرابیدارکرد.

فعالیت هایفرهنگیدرغرب،ترجمه اخبارو چاپچندینروزنامه،درج
میرزا اشعار و رساالت آخوندزاده، میرزافتحعلی نمایشنامه های و مقاالت
آقاخانکرمانیوکتابهایحاجمیرزاعبدالرحیمطالبی،کهاصولعلمیو
اجتماعیرابهزبانسادهبیانمی کردند،تکانهایشدیدیبرافکارایرانی
واردآوردوهمراهباحوادثدیگرتاریخیانقالبمشروطیتراپیافکند.اما
فرهیختگانایرانیهمزمانباآشنائیبااندیشههایجدیدغربیرفتهرفته
خودشیفتهفرهنگغربشدند.اینشیفتگی،ونهشناختنسبی،قدرت

زمینهها همه در که آورد بهوجود اغتشاشی و کرد فلج را آنان ارزیابی
بهصورتتقلیدکورکورانهازغربظاهرشد.درزمینهنمایشبهزودیتعزیه
کاربردخودرابهعنوانیکنمایشفرهنگیوتربیتیازدستدادوپساز
سقوطقاجاریهبهخاطرضدیتحکومتجدیدبامذهب،تقریباممنوعشد.

معرکهگیران، خیمهشببازان، نقاالن، جمله از دیگر نمایشی گروههای
نمایشگرانروحوضیوغیرهچونقادربهانطباقباجامعهبیدارشدهایران
اگر افتادند. ازرواج رانداشتند انعکاسحقایقموجود نیزاجازه نبودندو
امروزچیزیازایننمایش هایسنتیدرگوشهوکناربهچشممیخورد
درواقعموجودیتکمتوانیاستکهانگیزه هاومنابعحیاتیخودراازدست
دادهاست.ازآنپستئاتردرایرانبهصورتیپراکندهوبهمقتضایزمانه
هرگزجزدرداخلکالسدانشگاههاودرمیانجزوههایدرسیدانشجویان

فعالیتسازمانیافتهومنضبطیمعرفینشدهاست.

درنمایشنامههایاولیهایرانیترجمهیااقتباس،شیوه هایغربیدربازیگری،
لباس،دکوروحتیترتیبجایگاهتماشاگراننیزاتخاذشد.بایددانستکه
اوالتئاتریکمتنادبیاستکهجزئیازتاریخادبیاتمحسوبمیشود.
نمایشی موجود گروههای دل از معموال نمایشنامهها نویسندگان ثانیا
نمایشنامهنویسی سنت پس درمیآیند. آنها استخدام به یا و برمیخیزند
جداازحلاجرا،بازیگران،طراحان،روابطحرفهایمیانافرادگروهوروابط
منطقیمیانبازیگرونویسندهوتماشاگرنیست.سنتنمایشیازقرادادهای
نمایشیوالگوهایارتباطیدرمیانگروهنمایشگروتماشاگرانونهازیک

متنادبیبهوجودمیآید.

اول ازجنگجهانی پس تنها جهانی بازار بر آمریکایی تسلطشرکتهای
وپیدایشفاشیستدرآلمانوایتالیاامکانپذیرشد.دراینتسلطشاید
اروپا در بودهباشد. دخیل هم آمریکا فیلم تولید نظام صنعتی جنبههای
بامفهوم پدیدارشدوهمراه بهعنوانیکهنرخیلیزود مفهومسینما
سینمابهعنوانیکنظامتجاریتکاملیافت.جنبشفیلم)د-آرت(فرانسه،
اولینموفقیت هایخود تاریخ۱۹۰۸رابرخوددارد.سینمایفرانسهدر
یعنیبازسازیسینمایینقشهایتئاتریسارابرناردمعروف،بهسویخلق
ایتالیا در )د-آرت( فیلم جنبش میکرد. حرکت بلند داستانی فیلم های
مشخصکننده کرد. دنبال را فرانسه سینمای حرکت این زودی به نیز
سینمایفرانسهپیشازپایانجنگ،تجربیاتآوانگارداست.درایندوره
نظریهپردازانسینمابررسیرسانهفیلمرابسیارجدیتروهمترازباادبیات
وهنرهایزیباآغازکردند.اماسینمادرایاالتمتحدههمچنانیککاالی
تجاریبود.حتیدراولینشرکتهایتولیدفیلمبهخصوص»ویتاگراف«
و»فتوگراف«استودیوهایخودراهمچونکارخانهایبرایتولیدیککاال
ونهوسیلهایبرایخلقیکهنرمیدیدند.شرکتبازیگرانومتخصصان
فنی»دیویدوارکگریفیت«درسال۱۹۱۰درلوسآنجلستدارکاتخودرا
آغازکرد.شرکتهایدیگرنیزبهسرعتاینکارراتکرارکردند.شرکتهای
مستقلازدوریخودازساحلغربیخرسندبودندزیرادرآنجاتاحدودیاز
تاکتیک هاینیرومندشرکتثبتحقوقدرامانمیماندند.درسال۱۹۱۴
مرکزفیلم سازیازنیویورکبهلوسآنجلسمنتقلشد.ناحیهلوسآنجلس
آفتاببیشتر،آبوهوایبهترونواحیمتفاوتبسیاربیشترییعنیبهطور
خالصه،مادهخامبیشتریبرایفیلم سازانراهمراهبانیرویکارمطلوبدر



دسترسمینهاد.درواقعصنایعفیلمبههماندلیلیدرهالیوودمستقرشد
کهصنایعاتومبیلسازیدردیترویت،یعنیمجاورباموادخام،ونیرویکار
کشور فرهنگی مرکز از دور هزارکیلومتر پنج آمریکاییحدود فیلم سازان
بهنحوقاطعیازتاثیروتاثراتهنریروزکنارمیماندند.عالوهبراینمردانی
کهشرکتهایتولیدیعظیمیرابنانهادهبودندتجربهناچیزیدربناکردن
یکفرهنگداشتند.اینمردانحداکثرنسلاولیادوممهاجرینیبودنداز
آلمان،لهستانوروسیهکهباتجارتآغازکردهبودندبهعرصهنمایش های
فیلم توزیع میدان به پا آنجا از و شده وارد فیلم نمایش جوار در فرعی
گذاشتهوباالخرهبرایتغذیهسالنهاینمایشبهتولیدفیلمپرداختهبودند.
ازاینمهمترمحبوبیتفوقالعادهفیلم،مستلزمسرمایهگذاریوسیعبود.

پسصاحبانسرمایهبهناچاردوبارهبهبانکهاروآوردند.

تاریخ سینمای ایران
سینمایایراندرابتدایراهاستوبافرازونشیب هایبسیار،همهمظاهر
ناطق نیزشکلمیگیرد.سینمای ایران نهچنداندوردر فاصله با سینما

میآید.مدرسهسینماییتاسیسمیشود.فیلم سازانبهراهمیافتند.

یکیازپیشگامانسینمایایرانکهدرواقعپاگرفتنسینمادرایرانمدیون
کوششهایخستگیناپذیرویدرایرانمیباشد»آوانیاوگانیانی«مهاجر
بود.ویدرسال۱۲7۹درعشقآبادترکمنستانمتولدشد. ارمنیروس
اوپسازاتمامتحصیالتشدررشتهسینمادرهنرستانسینماییمسکو
بهلحاظمشکالتخانوادگیومالیاشبههمراهدخترخود»زما«درسال
۱۳۰۸ازطریقمشهدواردایرانوبعدتهرانشد.اوگانیانیدراوایلمطلقا
قادربهمکالمهزبانفارسینبودوبعدهاهمبااشکالوغالبابهزبانترکی

درسمیداد.

اودر۲۰اردیبهشت۱۳۰۹کارمدرسههنرراآغازمیکندکهکالسهای
متعددیچونموسیقی،بازیگری،ورزش،فیلم برداری،ژیمناستیک،رقصو
غیرهداشت.دورهاولمدرسهآرتیستیسینماباپشتکاروخوشبینیهای
اوگانیانیباالخرهبهانجامرسیدواوگانیانیگامبعدیرابرمیدارد.اولین
فیلمصامتایرانی»آبیورابی«راباسرمایه)گریشاساکورالیدزه(جلوی

دوربینبرد.

ظهر از بعد دو ساعت ایران بلند فیلم اولین عمومی نمایش نخستین
اینفیلمدرحریقسینما بود. روزجمعه۱۲دیماهدرسینما»مایاک«
مایاکدرسال۱۳۱۱بهکلیازبینرفتاماسودبالنسبهخوبیکهبرای
تهیهکنندگانشحاصلکرداوگانیانیرادرهدفیکهداشتثابتقدمترکرد.

مهدیروسیخاندرسال۱۲۸۶شمسییکدستگاهپروژکتورخریدودر
حرمسرایمحمدعلیشاهفیلم هایکوتاههشتتانهدقیقهاینمایشداد.
سینما سالن یک فردوسی« »خیابان عالءالدوله خیابان در بعد سال یک
تاسیسکرد.اینسالنبانمایشفیلمیدربارهجنگروسوژاپنگشایش
در روسیخان« و »گبومر تماشاخانه نام به تماشاخانه بعد چندی یافت.

خیاباناللهزارتاسیسکردودرآنجافیلمهایمستندنمایشداد.

درآنزمانمبارزهمشروطهخواهانبامستبدانباالگرفتهبود.سالنسینمای
روسیخانرایکشبمجاهدانمشروطهخواهمسلحانهاشغالمیکردندو
فیلممیدیدندوشببعدقزاقهایروسکهپشتیبانمحمدعلیشاهبودند.

اینموازنهوقدرتنمایینظامیسرانجامباغارتشدنسینماونابودشدن
آپاراتودستگاهسینماتوگرافپایانیافت.همزمانباروسیخان،شخص
در زرگرآباد قهوهخانه در تاجرباشی به مشهور »آقایوف« نام به دیگری
خیابانچراغگازفیلمنمایشداد.روسیخانکهفردمستبدیبودکاررا
بهزدوخوردبارقیبکشاند.نخستینکسیکهدرایرانسینماراهمگانی
کردشخصیبهنام»آرادشسباتماگرایان«مشهوربهاردشیرخانارمنیبود.
اودرسال۱۲۹۲شمسیسالنیدرخیابانعالءالدولهگشودوازآنپس
سالنهایدیگرینیزدرتهرانبهوجودآمد.اردشیرخاناولینکسیاست
کهفیلمهایتارزانرارویپردهآورد.ازدیگراقداماتاودایرکردنبوفهدر

سالنسینمااست.

دراوایلسالهای۱۳۱۰کهسینمابهتدریجرونقمی گرفت،درسالنهای
ایران سینمای تاریخ کتاب روایت به میافتاد. مضحک اتفاقات نمایشگاه
درآنزمانیکفیلمداستانیازچندحلقهدهدقیقهایتشکیلمیشدو
تعویضهرحلقهچنددقیقهطولمیکشید.دراینمدتتماشاگرانردیف
جلوبهردیف هایعقبهجوممیآوردندوگردوغبارناشیازاینحرکت
میشد. قطع فیلم بار چند سانس هر در دربرمیگرفت. را سالن فضای
دراینمواقعفریادتماشاگرانبلندمیشدکه»مکافاتچی«روشنشکن.
آن در آپاراتچیها بود. سینما آپاراتچیهای لقب گاریچی یا مکافاتچی
سالهااغلبروسبودندوبالهجهروسهایمهاجردرپاسخمیگفتندبابا
اینقدرسیگارنکشیدفیلمپارهمیشود.درمیانتماشاگرانعدهایسادهلوح
باورشانشدهبودکهدودسیگارباعثپارهشدنفیلممیشودبرایهمینآنها

سیگاریهاراسرزنشمیکردندوگاهکاربهزدوخوردمیکشید.

درسالنهایسینماپشتپردهچندردیفپیتحلبیچیدهبودند.تماشاگران
فقیربادهشاهیمیتوانستندازپشتپردهفیلمتماشاکنند.هنگامیکهبزن
بهادرمحلواردسینمامیشدبهاحتراماونمایشفیلمراقطعمیکردندو
فیلمراازنوبهنمایشدرمیآوردند.»علیوکیلی«اولینکسیبودکهپای
بانوانایرانیرابهسینمابازکرد.اودرسالنمدرسهزرتشتیان،سینمایی
تاسیسکردودرروزنامههایایرانواطالعاتگشایشسینمارابهاطالع
و آقایان اولینبار برای سینما« »گراند در ۱۳۰7 سال در رساند. بانوان
در نشستند. »گلولهمس« نام به فیلمی تماشای به هم کنار در خانمها
در خواتین ورود و سینما گراند اعالن عنوان با که سینما گراند اعالمیه
روزنامهاطالعات)۱۳شهریور۱۳۰7(منتشرشدآمدهاستکارکنانگراند
سینماوهمچنینادارهجلیلیهنظمیهبوسیلهمامورانخودازورودزنهای

بیعفتوجوانهایهرزوفاسدالعقیدهبهمحلسینماممانعتمیکنند.

از میتوان تهران سینماهای اولین از گرفت. رونق سینما کار بهتدریج
و همایون ناسیونال، فردوسی اللهزار، خیابان در مایاک ایران سینماهای
استخردرخیابانسپهنامبرد.ازاینپسسینمابهیکیازمهمترینمراکز

تفریحوسرگرمیمردمبدلشد.

ناطقدرسال۱۳۰۹درسینماپاالستهراننمایشدادهشد. اولینفیلم
در فیلمها بود. »خانخانان« نام به معروفی فوتبالیست سینما این مدیر
آنزمانهنوزدوبلهنمیشدوکیفیتصدانیزبدبود.برایهمینتماشاگران
ازسینمایناطقاستقبالنکردندوپسازچندیسینماپاالسورشکست

وتعطیلشد.
www.artmag.ir/
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بیشترماباساختارشیمیاییوشکلفیزیکیبرفآشناهستیم
امادراینرابطهحقایقونکاتیوجودداردکهکمترموردتوجه
قرارگرفتهاست.دراینمقالهبه۹موردازحقایقونکاتیکهدر

موردبرفوجوددارداشارهمیشود.

1- بزرگ ترین دانه برفی دنیا
پهناو۲۰سانتیمتر برفیدنیا،۴۵سانتیمتر دانه بزرگترین
کتاب در درجشده اطالعات اساس بر داشتهاست. ضخامت
رکوردهایگینس،ایندانهغولپیکر،بیستوهشتمژانویهسال

۱۸۸7میالدیدرایالتمونتانایآمریکایافتشدهاست.

2- برف سفیدرنگ نیست
سطوح که میشود باعث برف، کریستالهای پیچیده ساختار
بسیارکوچکآن،نورمرئیرامنعکسکند.آنهانورخورشیدرا
بازتابمیدهند.بههمیندلیل،برف جذبکرده،دوبارهآنرا

سفیدرنگبهنظرمیرسد.

3- بارش 2.۵ متر برف تنها در یک روز
شهرکاپراکوتادرجنوبکشورایتالیا،رکورددارسریعترینبارش
تنهادرهجده مارسسالگذشته، پنجم دنیاست.در برفدر
ساعت،دوونیممتربرفبارید.نکتهجالباینجاستکهشهر
ذکرشده،درجنوبقرارداردوحتیدررشتهکوههایآلپهم

نیست.اینشهرتقریبا۱۴۲۰مترازسطحدریاباالتراستوبهخاطر
همینبارشسنگین،شناختهشدهاست.

4- رکورد بارش برف
پیستاسکیبیکرشهرواشنگتنآمریکا،شاهدسنگینترینبارشبرف
منطقه این برف ارتفاع میالدی، سال۱۹۹۸ زمستان در بود. دنیا در
بهبیشازدومترونودسانتیمتررسید.پیستاسکینزدیکبهکوه
ناحیه این در برف میزان آنسالچه در کنید تصور دارد. قرار بیکر

باریدهاست.

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

هشتاددرصدآبهایشیرینیکهبررویزمینقراردارند،بهصورت
برفویخهستند.آنها۱۲درصدسطحسیارهماراتشکیلمیدهند.

۶- کوالک به چه معناست؟
هنگامیکهدیدشمابهکمتراز۴۰۰مترکاهشیابد،طوفانبهوجود
آمدهوبهاصطالح»کوالک«نامیدهمیشود.بادهاییکهاینپدیدهرابه
وجودمیآورند،معموال۵۶کیلومتربرساعتویابیشترسرعتدارند.
طوفانهابایدحداقلبرایسهساعتادامهداشتهباشندتابتوانآنهارا
جزءکوالکهابهحسابآورد.اگرتمامشرایطذکرشدهوجودنداشته

باشند،تنهامیتوانآنرایکطوفانبرفینامید.

حقایقی جالبحقایقی جالب
 درباره برف درباره برف



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

اینتعدادطوفانبراییککشوربسیارزیاداست.آنهامعموالدوتاپنج
روزباقیمیمانندودرایالتهایمختلفیرویمیدهند.

۸- اسکیموها بیش از 1۰۰ کلمه به معنای برف دارند
تعدادریشههاییکهدرزباناسکیموهابرایکلمهبرفاستفادهمیشود،
انگلیسیاست.اماساختارآنهابه باتعدادبهکاررفتهدرزبان معادل

گونهایستکهمیتوانریشههارابرایتشکیلیککلمهتغییرداد.

۹- چرا دانه های برف شش ضلعی هستند؟
دارد اتمهایهیدروژن الکترونی ابرهای به زیادی اکسیژن،جاذبه اتم
بار که میشود باعث فرایند این میکند. نزدیک یکدیگر به را آنها و
هیدروژنهامثبتباشدومرکزساختار»V«شکل،بارمنفیبهخود
بگیرد.هنگامیکهدیگرمولکولهایآبدرتشکیلدانهدرگیرمیشوند،
بهیکدیگرجذبشده، نمودیم، آنهاصحبت بارهایمخالفیکهدرباره
ساختارسهبعدیمنحصربهفردودارایششضلعراتشکیلمیدهند.

هرمولکولآبیکهدرتشکیلدانههایبرفشرکتمیکند،ازهمین
فرایندپیرویمیکندوبههمیندلیلاستکهمادانههایبرفرابه

شکلششضلعیمیبینیم.
www.rooziato.com/
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باندهاازیکویاچندبلندگویبزرگوکوچکتشکیلشدهاند.اینبلندگوهابرایتولیدصدایبلندنیازبهسیگنالقویوتقویتشدهدارند.سیگنال
جذبشدهتوسطمیکروفوندریکیازسهنقطهزیربایدتوسطدستگاهتقویتکنندهتقویتشودتابرایپخشازبلندگوهاآمادهگردد.

۱-دردستگاهاکوویاپاورمیکسر

۲-دریکدستگاهپاورکهدرمسیراتصالمیکسروبلندگوهاقرارمیگیرد.

۳-داخلخودباند)بانداکتیو(

دستگاهتقویتکنندهفقطدریکیازاینسهنقطهباشدکافیاست.

Passive باندهای پسیو
باندهاییهستندکهصداقبلازورودبهآنهابایدتقویتشدهباشد.

مزایا و معایب باندهای پسیو:

-نیازیبهمنبعتغذیهخارجیمانندبرقشهرندارند.

-هنگاماستفادهازآنهابایدحتمایکدستگاهتقویتکننده)اکو،پاورمیکسرویاپاورآمپیلیفایر(نیزداشتهباشید.

-هنگاماتصالآنهابهدستگاهپاور،مراقبآمپدانس)اهم(وتواندستگاهتقویتکنندهباشید.اگربایکدیگرهمخوانینداشتهباشندممکناست
باندهاویادستگاهپاورآسیبببینند.

-نسبتبهباندهایاکتیوارزانترهستند.

-نصبوراهاندازیآنهاسادهوسریعاست.

Active باندهای اکتیو
باندهایاکتیوخودوظیفهتقویتصدارابهعهدهمیگیرند.

مزایا و معایب باندهای اکتیو:

-برایبهکارگیریباندعالوهبرسیگنالصدا،بهیکمنبعتغذیههمنیازدارید،مانندبرقشهر.

-باندهایاکتیومعموالخودداراییکولومکموزیادکردنصداهستند.یعنیمیتوانیدبدونتغییرصدایباندهایدیگر،صدایآنباندراکمو
زیادکنید.

تفاوت باندهای اکتیو، پسیو و مانیتورینگ



-نیازیبهتقویتکنندهندارندوشمامیتوانیدمستقیمبهدستگاهمیکسرمتصلشانکنید.

-قیمتآنهاازباندهایپسیوگرانتراست.

-نیازینیستنگرانتوانباندهاباشید.فقطمراقبچراغپیکرویباندهاباشید.روشنشدنآنهایعنیصدایتولیدشدهبیشازحدتوانتحملبانداست
وممکناستباندآسیبببیند.

biampتفکیکبهترصدابینووفروتیوتربهعلتدقتباالترکراساووراکتیوواستفادهازسیستم-

-افزایشمحدودهپاسخفرکانسی،افزایشماکزیممspl،همواریبهترمنحنیپاسخفرکانسی،اصالحپاسخفازبلندگو

-اصالحتاخیراحتمالیدراثرعقبترقرارگرفتنتیوتر

بهطورکلینمیتوانگفتکهباندپسیوبهتراستویابانداکتیو.هرکدامماموریتوخاصیتهایخودشانرادارند.اینبستگیبهنیازهایشمادارد.

Monitoring باندهای مانیتورینگ
هراستودیویخوببهیکجفتمانیتوراستودیونیازدارد.اینوسایلشبیهبلندگوهستندوصدارامنتقلمیکنند،امااینتنهاشباهتآنهااست.قبلاز

معرفیکاملاینبلندگوهاصدایصافراتعریفمیکنیم.

)Flat( صدای صاف

بهصداییکهبرایبهبودکیفیت،درهیچفرکانسیتقویتیاتضعیفنشدهباشدصدایصافمیگویند.

مانیتور استودیویی چیست و چگونه کار می کند؟

مانیتوراستودیونوعیبلندگواست،امابابلندگوهایعادیوتجاریتفاوتزیادیدرروشتولیدصدادارند.اینبلندگوهابهطورحرفهایبرایایجادصدای
صافیاپاسخفرکانسیصافطراحیشدهاند.بسیاریازبلندگوهایحرفهاییاخانگیبرایایجادصداییغنیتروشفافترفرکانسهایخاصیراتقویت
افرادیکهدرگیرکارضبطهستندمیتوانندبدون میکنند.مانیتورهاصداییواقعیتولیدکردهوهمهچیزراهمانطورکههستبهگوشمیرسانند.
دیستورشنیااعوجاجصدا،بهکیفیتخامآنگوشنمایندوتنظیماتموردنیازراانجامدهند.درنتیجهبهمانیتوربلندگویمرجعنیزگفتهمیشود.
مانیتورهاطوریطراحیمیشوندکهبتوانندترکهاومیکسهایمسترنشدهراپخشکنند،چونمیتوانندباولومهایباالوجهشهایناگهانیصداکار

کنند.

مانیتورهایاستودیوییصدارادریکجهتخاصودرفاصلهکوتاهپخشمیکنند.بلندگوهایمعمولیدرستبرعکسعملمیکنند.

ممکناستشنوندگانازصدایمانیتورلذتنبرند،امامانیتورابزاریحیاتیبرایمیکسموسیقیاست.خلوصصدایتولیدشدهتوسطمانیتوربهمهندس
صداوتهیهکنندهاجازهمیدهدکهازپایهشروعکندوبااضافهکردنالیههایصدایکآهنگکاملرابسازند.
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فناوری در کانادا

زبان برنامه نویسی جاوا
مخترع:جیمزگاسلینگ

تاریخ:۱۹۹۴

را برنامهنویسیجاوا زبان اوایلدهه۱۹۹۰ در گاسلینگ« »جیمز
به »آلبرتا« متولد کامپیوتر دانشمنِد این داد. توسعه کالیفرنیا در
عنوانپدرجاوادرنظرگرفتهشد،اماهمکارانشدرآنزمان،»مایک

شریدان«و»پاتریکناتون«بهاوکمککردند.

اینزبانبااینهدفطراحیشدهاستکهاجازه»یکباربنویس،
هرکجااجراکن«رابهتوسعهدهندگانبرنامهمیدهد،بهاینمعنی
که پلتفرمهایی تمام روی بر میتواند جاوا گردآوریشده کد که
جاواراپشتیبانیمیکنندبدوننیازبهگردآوریمجدداجراشود.
اولیننسخهدرسال۱۹۹۵منتشرشدوتابهامروزیکیازبهترین

زبانهایبرنامهنویسیمورداستفادهباقیماندهاست.

ضربان ساز قلب
مخترع:دکترجانآ.هاپس

تاریخ:۱۹۵۰

ضربانسازقلبدردهه۱۹۵۰توسطدکتر»جانهاپس«،برقکار
اهل»وینیپگ«اختراعشد.بااینحال،هاپسبهتنهاییآنراابداع
»جان دکتر و بیگلو« »ویلفرد دکتر تحقیقات اساس بر او نکرد،
نجاتدهنده دستگاه تورنتو، در Banting مؤسسه از کاالگان«
اماهشت اختراعشد، اگرچهدردهه۱۹۵۰ داد. توسعه را زندگی
سالطولکشیدتااولیننسخهباموفقیتدربدنانسانکاشتهشود.

پیجر
مخترع:آلفردجی.گراس

تاریخ:۱۹۴۹

تورنتو،کسی پایداردر ارتباطات ازپیشگامان »آلفردگراس«یکی
استکهبایدازاوبرایاختراعپیجرتشکرکنیم.اگرچهپیجرهامانند
ازخطوط برخی در اماهمچنان نیستند، مهم دهه۱۹۸۰چندان
کاریمورداستفادهقرارمیگیرند.زیرادربرخیمواردسیستمهای

پیجینگمیتوانندقابلاعتمادترازشبکههایسلولیباشند.

هنگام در آن از هنوز ایمنی عمومی پرسنل و اورژانس خدمات درواقع،
بالیایطبیعیومصنوعیاستفادهمیکنند.

سیستم ارایه فیلم آی مکس
مخترع:گراهامفرگوسن،رومنکرویتور،رابرتکر

تاریخ:۱۹۶۸

بهلطف»گراهامفرگوسن«،»رومنکروتور«و»رابرتکر«،رفتنبهسینما
آیمکس، پشت متفکر مغز فیلمساز، سه این است. تجربهشگفتانگیزی
پرکاربردترینسیستمبرایارائهفیلمدرمکانهایخاصهستند.آنهایک
پروژکتورمتهورانهساختندکهفیلمهارادهبرابربزرگترنشانمیدهدو
Busi� درعینحالکیفیتعالیتصویرراحفظمیکند.براساسگزارش
nessInsiderاز۳۰سپتامبر۲۰۱7در7۵کشور،تعداد۱۳۰۲سیستم
تئاترآیمکس،۱۲۰۳مالتیپلکستجاری،۱۳مقصدتجاری،۸۶موسسه(،

فعالبودهاست.

Canadarm

مخترع:جورجکالین

تاریخ:۱۹۸۱

)سیستم SRMS نام به که است رباتیک بازوی یک ،Canadarm
»جورج توسط بازو این شناختهمیشود. نیز شاتل( راهدور از دستکاری
کالین«ساختهشدهاست.بازویرباتیک۱۵متریدرماموریتهایفضایی
ناسامورداستفادهقرارگرفتهاست.درطول۳۰سال،Canadarmدر۹۱
ماموریتشاتلشرکتداشتهوبهتعمیرماهوارههاونگهداریتجهیزاتو

محمولههایگرانبهایناساکمککردهاست.

Walkie-Talkie

مخترع:دونالدال.هینگز

تاریخ:۱۹۴۲

Walkie�Talkie)کهدرابتدا"packset"نامیدهمیشد(یکفرستنده
رادیوییدوطرفهقابلحملاستکهدرطولجنگجهانیدومتوسعهیافت.

اختراع برتر
6



اینمخترعکانادایییکیازچندنفریاستکهبرایتوسعهاینفرستنده
برایاواعتبارقائلشدهاند.درابتداازواکیتاکیهابرایارتباطاتنظامیدر
طولجنگاستفادهمیشد،اماپسازپایانجنگ،درمناطقیمانندامنیت

عمومی،سایتهایکاریاحتیبرایاهدافتفریحیاستفادهمیشد.

زبانبرنامهنویسیجاوا

پیجر

ضربانسازقلب

سیستمارایهفیلمآیمکس

Canadarm

Walkie�Talkie

www.investintech.com/
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تشکیل را کانادا خاک ششم یک حدود که وسیع استانی کبک،
گرفته تاریخی شهرهای از است. متنوع مناظری شامل میدهد،
مدار به تقریبا منطقه این شمال. قطب )tundra( تندراهای تا
شمالگاندرشمالمیرسد،باایاالتورمونتونیویورکازجنوب،
وازغربباخلیجهادسونهممرزاست.رودخانهسنتالرنساز
پرجمعیتترینمناطقاستانباطولتقریبا۱۲۰۰کیلومترمیگذرد.

مونترال اصلی، دوشهر بهسمت بازدیدکنندگان بیشتر درحالیکه
وکبکسیتیمیروند،درسراسرتابستانوزمستانکارهایزیادی
فرهنگی، تاریخی،مؤسسات داد.مکانهای انجام استکهمیتوان
طبیعی مناطق و زیبا پارکهای و کوچک، شهرهای جشنوارهها،
برترین فهرست به نگاهی با برجستههستند. نکات از بخشی تنها
جاذبههایکبککهبرایتانتهیهکردهایم،بهترینمکانهایاستان

رابرایبازدیدپیداکنید.

Place Royale 1- میدان رویال
میدانرویالزادگاهشهرکبکاست،جاییکه»ساموئلدوشامپلین«
اولینسکونتگاهرادرسال۱۶۰۸تاسیسکرد،ودرآنمجموعهای
برجستهازساختمانهایقرن۱7و۱۸باقیماندهاستکهنمونههای
Notre�«زیبای سنگی کلیسای هستند. قدیمی کبک از کوچک
جاذبههای با همراه ،۱۶۸۸ به متعلق ،»Dame des Victoire

گردشگریمدرنمانندپایگاهموزهتمدن،روبهمیدانقراردارد.

وجود بلوکها داخل در کبک قدیمی شهر مناظر از زیادی تعداد
جاییکه زیبا، »Petit�Champlain« محله در بهویژه دارد،
اندازه به فقط که باریکی خیابانهای در تاریخی ساختمانهای
چیزهای اینجا، در شدهاند. ردیف دارند، پهنا عابر یک ردشدن
بوتیکهای ازجمله یافت، انجامدادنخواهید و برایدیدن زیادی
با دیواری نقاشی و خارقالعاده، رستورانهای انواع صنایعدستی،

مضمونتاریخی.

Le Château Frontenac 2- قلعه فرونتناک
کاخباشکوهفرونتناک،مشرفبهشهرکبک،نمادینترینساختمان
میباشد. مشاهده قابل دورتر کیلومترها از که است استان مرکز
راهآهنکاناداپسیفیکاینهتلرادرسال۱۸۹۴ساخت،وهنوز
همدریکیازرمانتیکترینمکانهاییکهمیتوانیدبیابید،پذیرای

مهمانانیازسراسرجهاناست.

دامنهتپه،زمانیمحلقلعهسنتلوئیسبود،اماامروزه،پیادهرویوسیع
جنوب از خوشمنظرهای مناظر )Terrasse Dufferin( دافرین تراس
به Levis ورودخانهسنتالرنسارائهمیدهد.هممهمانانهتلوهم
Promen� »گردشگرانمیتوانندخرابههایقلعهایراببینندکهدرزیر
ade des Gouverneurs«قراردارد،جادهایاصلیکهبهسمتجنوب

بهسمتدشتهای»ابراهام«وقلعهمنتهیمیشود.

Address: 1Rue des Carrières، Québec City، Québec

Museum of Civilization 3- موزه تمدن
موزهتمدنکهدرساحلرودخانهسنتالرنسدرمنطقهبندرقدیمیشهر
ازمصنوعاتو قراردارد،مجموعهایشگفتانگیز  »Vieux Port«کبک
جای خود در را جهان سراسر در بشری تمدن به مختص نمایشگاههای

دادهاست.

مجموعههایدائمیهمچنینشاملنمایشگاههاییباتمرکزبرتاریخمنطقه،
ازجملهتاریخاولینبرخوردبینمردماناروپاییوبومی،توسعهسرزمینها

ومردمکبکاست.

صنعت تاریخ مهم، شاخص ساختمانهای دائمی نمایشگاههای سایر
به را دیجیتال« »آزمایشگاه یک حتی و کالسکهها، تاریخچه چغندرقند،
رادرآن بازدیدکنندگانمیتوانندتحقیقاتخود نمایشگاهمیگذارندکه
انجامدهند.نمایشگاههایموقتموضوعاتمختلفمردمشناسی،ازجوامع
بومیگرفتهتاکاوشهاییدرموردچگونگیتاثیرعصردیجیتالمدرنبر

تمدنبشریراپوششمیدهند.

بسیاریازنمایشگاههاشاملعناصرتعاملیهستند،همبرایبازدیدکنندگان
جوانتروهمبرایبزرگساالن،وهمچنینفعالیتهایویژهایبرایکودکان

موجوداست.تورهایباراهنمانیزدردسترسهستند.

همچنینپایگاهیازموزهتمدندرمیدانرویالوجوددارد،وگردشگران
فرانسوی آمریکای موزه در فرانسوی-کاناداییها تاریخ مورد در میتوانند
فعلیمهاجران وحالت تاریخچه بررسی بگیرند،کهدر یاد بیشتر زبانها
 Séminaire de«فرانسویآمریکاتخصصدارد؛اینپایگاهدرباالشهردر

Québec«واقعشدهاست.

Address: 85, rue Dalhousie, Quebec City, Québec

Website: www.mcq.org/en

 جاذبه گردشگری۱۹
در کبک

http://www.mcq.org/en


4- آبشارهای مونت مورنسی
Chutes Montmorency

درستدرشمالشرقیشهرکبک،آبشارهایوسیعمونتمورنسیازارتفاع
نیاگاراهستند،ویک ازآبشار باالتر اینآبشارها ۸۴متریفرومیریزند.
 »ile d’Orléans«پلمعلقعابرپیادهباریکازرودخانهمونتمورسی به
میگذردوبهشماامکانمیدهدآبشاررادرستزیرپایخودتماشاکنید.

همچنینیکتلهکابینوجودداردکهبهباالیآبشارمیرودومناظریعالی
ازمناظراطرافراارائهمیدهد،وکاخمونتمورنسیدارایمرکزیتوجیهی
ویکرستوراناست.بازدیدکنندگانهمچنینمیتوانندازمسیرهایمتعدد،
چندین همچنین و ببرند، لذت آبشار مناظر از تماشا سکوهای و پلهها
میتوانند ماجراجوتر بازدیدکنندگان دارد. وجود نیز پیکنیک منطقه
زیپالین۳۰۰متریسرتاسرآبشارراامتحانکنندیابهصخرهنوردیبر

رویصخرههایمجاوربروند.

 Addewss: 5300 boulevard Sainte�Anne, Québec

Website: sepaq.com/ct/pcm

Vieux-Montreal۵- مونترال قدیمی
پیادهرویاست،تجمعی و برایکاوش بهترینشکل مونترالقدیمی،که
ازساختمانهایقرنهفدهم،هجدهمونوزدهمدرلبهبندرقدیمیشهر
است.بسیاریازبرترینجاذبههایگردشگریمونترالدراینبخشتاریخی
ازشهرقراردارند،ازجملهکلیساینوتردامبهسبکنئوگوتیکومیدان

مناسببرایعابرپیادهدرمیدانژاککارتیه.

منطقهبندرقدیمیمحلبسیاریازکارهاییاستکهمیتوانیدباخانواده
ناترل اسکیت پیست و مونترال علمی مرکز جمله از دهید، انجام خود
 La Grande Roue«زوجهاوخانوادههااز.)Natrel Skating Rink(
رودخانه، لبه به افزودهجدیدتر این برد. لذتخواهند »de Montréal
مناظرفوقالعادهایراازمونترالقدیمی،مرکزشهروفراترازآنازداخل

اتاقکهایمحصورارائهمیکند.

۶- پارک ژان دراپو در جزیره سنت هلن در مونترال
Parc Jean Drapeau

نمایشگاه میزبان جزیرهسنتهلن،جزیرهایمصنوعیکهدرسال۱۹۶7
خانوادگی متعدد جاذبههای و ژاندراپو پارک محل اکنون بود، جهانی
پارک از بازدید میشود، انجام بچهها با که کاری محبوبترین است. آن
تفریحیبزرگ »La Ronde« استکهطیفوسیعیازوسایلتفریحیو
هیجانانگیزرابرایهمهسنینوهمچنینسرگرمیوبازیارائهمیدهد.

زیستُکرهمونترال،بزرگترینسازهجهاندرنوعخود،زیستُکرهایاست
کهفناوریسبزرابانمایشگاههاییدرمورداکولوژیومسائلزیستمحیطی
است. رایگان سال ۱۸ زیر گردشگران برای ورود میکند. برجسته
عالقهمندانبهتاریخحتمادرموزه»استوارت«توقفخواهندکرد،جاییکه
مجموعههایدائمیشاملهزارانقطعههنریومصنوعات،ازجملهاشیا

میدانرویال

موزهتمدن

قلعهفرونتناکوتراسدافرین

آبشارهایمونتمورنسی

http://www.sepaq.com/ct/pcm/


خانگی،تجهیزاتوسالحهاینظامی،تجهیزاتعلمی،وکتابهایکمیاب
وجوددارد.بهعالوه،اینموزهدرطولسالمیزباننمایشگاههاورویدادهای

ویژهاست.

مکان:جزیرهسنتهلن،مونترال،کبک

۷- موزه تاریخ کانادا 
Canadian Museum of History

موزهتاریخکاناداساختمانیمدرنکهدر»گاتینو«واقعشدهاست،ازآنسوی
رودخانهبهساختمانهایپارلماندراتاوامیرسد.اینموزهشاخصکانادایی،
تاریخبشردرکانادارابررسیمیکند،ازفرهنگهایمللاولدرشمالغربی
اینموزه دائمی، نمایشگاههای نورس.عالوهبر تادریانوردان اقیانوسآرام
میزباننمایشگاههایمسافرتیازموزههایهمکارنیزمیباشد.نیازینیست
خانوادههانگرانسررفتنحوصلهجوانترهاباشند.ورودبهموزهتاریخشامل
دسترسیبهموزهکودکانکانادانیزمیشود،مکانیتعاملیمبتنیبربازی
کهدرآنبچههامیتوانندبههرچیزیخواستنددستبزنندوطیفیاز
فرهنگهاوموضوعاتتاریخیراتجربهکنند.همچنینیکسالننمایش
هفتطبقه»IMAX«درموزهوجودداردکهفیلمهایمختلفیرانشان

میدهدکهبهتاریخوزندگیکانادادرشمالمیپردازد.

 Address:  100 Laurier Street, Gatineau, Québec

Website:historymuseum.ca

Notre-Dame Basilica ۸- کلیسای نوتردام
جاذبههای پربازدیدترین از یکی سلطنتی ظاهری با نوتردام کلیسای
برجهای است. شهر کلیسای قدیمیترین و قدیمی مونترال گردشگری
و گرفتهاند، قرار »آرمز« میدان باالی در آن نئوگوتیک نمای و دوقلوی
اینکلیسادر فضایداخلیآنتوسط»ویکتوربورژو«طراحیشدهاست.
۱۸۲۹ سال در آن امروزی چشمگیر ساختار و شد تأسیس ۱۶۵۶ سال
چوبی کندهکاریهای و رنگی شیشهای پنجرههای داخل، در ساختهشد.
قابلتوجه ویژگیهای سایر کردهاست. ایجاد باشکوه منظرهای پرآذین،
عبارتندازیکارگ7۰۰۰پایپیویکمنبرحکاکیشدهبادست؛تورهابا
هزینهورودیدردسترسهستند.اغلب،یکنمایشنوروصدایعصرگاهی،
تاریخمونترالراازطریقنورافکنیهایمنورمعرفیمیکند.درشهرکبک،
کلیسایجامعنوتردامکبکنیزوجودداردکهبهخاطرپنجرههایرنگی،
سایباناسقفی،ومحرابپرآذینشهرتدارد.اینکلیساکهدرسال۱۸۴۴

تکمیلشد،توسطمعمار»Baillairgé«طراحیشد.

  Address:110 Rue Notre�Dame Ouest, Montréal,
Québec

Website: basiliquenotredame.ca

La Citadel de Québec ۹- ارگ کبک
ارگستارهشکلکبککهدرباالی»Cap Diamant« وروبهرودخانه
»سنتالرنس«قراردارد،ازسال۱۸۳۲آمادهدفاعازشهرکبکبودهاست.

مونترالقدیمی

پارکژاندراپو

موزهتاریخکانادا

کلیساینوتردام

http://www.historymuseum.ca/
https://www.basiliquenotredame.ca/en/


حضورباشکوهآنبادیوارهایضخیموباروهایفرماندهیکهباخندقهای
عمیقاحاطهشدهاند،منحصربهفرداست.

موزهنظامیدرتمامطولسالبازاستودرانبارباروتسابققلعهمتعلق
بهقرنهجدهمرادرخودجایدادهاست،ودرطولماههایتابستان،هر

روزصبحازگردشگرانبامراسمتعویضنگهبانپذیراییمیکند.

اینارگهنوزبهعنوانیکپستنظامیفعالوبهعنوانمحلاقامتبرای
همهردههامورداستفادهقرارمیگیرد،وهمچنینخانهتابستانیفرماندار
نیز کانادا ۲۲ هنگ برجسته مقر عنوان به همچنین میباشد. کانادا کل

میباشد.

 Address: 1 Côte de la Citadelle,Québec City, Québec

 Website: lacitadelle.qc.ca/en 

Mont Tremblant 1۰- کوه ترمبالن
پیستهایاسکیدررشتهکوه»لورنتین«درجنوبکبکمقاصدزمستانی
محبوبیهستند،ومهمترینآنها)بلندترینقله(دررشتهکوهلورنیتن)۹۶۰

متر(،واقعدر۱۵۰کیلومتریشمالمونترال،کوهترمبالنمیباشد.

را استراحتگاه این فراوان، رفاهی امکانات و سرگرمی، خوب، غذاخوری
منطقه این میکنند. تعریف دارد، قرار جالب و عجیب دهکدهای در که
قرمزو نارنجی، بهرنگ پاییزیاست،زمانیکهبرگها همچنینمقصدی

طالییپاییزیدرمیآیند.

یکیدیگرازمناطقمحبوباسکیکوه»سنتآن«واقعدرنزدیکیشهر
استراحتگاه این زمستانی، ورزشهای عالی شرایط عالوهبر است. کبک
فعالیتهایزیادتابستانیازجملهکمپینگ،پیادهروی،دوچرخهسواریدر

کوهستانوگلفرانیزارائهمیدهد.

 Adress: 1000 Chemin des Voyageurs Mont�Tremblant,
Mont Tremblant, Québec

11- باغ گیاه شناسی مونترال
Montreal Botanical Gardens

باغگیاهشناسیسرسبزودوستداشتنی7۵هکتاریدرمجاورتاستادیوم
دارای مرکز این میدهد. پوشش را مونترال »مزونوو«، پارک در المپیک
باغهایروبازوگلخانهایاستکهبسیاریازآنهاحولیکفرهنگخاص

متمرکزشدهاند.

درمیان۲۰باغفضایباز،باغچینی،باغژاپنیوباغمللاولوجوددارد
گلخانه میکنند. تجلیل را خود مربوطه فرهنگ کدامسنتهای هر که
نمایشگاهیدرمجموعشاملحدود۳۰۰۰گونهازجملهمجموعههاییاز
ارکیدهها،بونسایوپنجینگ،کاکتوسها،سیکادهاوبسیاریدیگرهستند.
اینمرکزهمچنینگفتگوها،کارگاهها،وسایرموادآموزشیرابرایکمک

بهبازدیدکنندگانارائهمیدهد.

خانواده دوستدار جاذبه یک انسکتاریوم پارک، همین داخل در همچنین

ارگکبک

کوهترمبالن

باغگیاهشناسیمونترال

باغوحشگرانبی

http://www.lacitadelle.qc.ca/en


افالکنمای ویک رامعرفیمیکند، ومعمولی استکهحشراتکمیاب
غرق نجوم دنیای در را بازدیدکنندگان که دارد وجود نیز عالی بسیار

مینماید.

Address: 4101 Rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec

 Web site: espacepourlavie.ca/en/botanical�garden

Zoo de Granby12.باغ وحشگرانبی
باغوحشگرانبیعلیرغمقرارگرفتندرآبوهوایشمالی،زیستگاههای
این میکند. فراهم اقلیمها و اکوسیستمها انواع از حیوانات برای راحتی
باغوحش،خانهبیشاز۲۲۵گونهمختلف،درمجموعحدود۱۵۰۰حیوان
استکهنمایانگرگونههایجانوریآسیا،آفریقا،اقیانوسیهوآمریکایجنوبی

است.

اینیکیازمعدودباغوحشهاییاستکهپلنگهایبرفیرادرخودجای
دادهاست،گربهسانیبزرگودرحالانقراضکهبهدلیلتواناییخوددر
ترکیبشدنبامناظرپوشیدهازبرفبهعنوان»شبحکوهها«شناختهمیشود.
اینباغوحشهمچنینخانهچندینگونهدیگرازگربهسانانبزرگازجمله
پلنگآمور)مختصمنطقهایبینروسیهوچین(،ببرآمور،جگواروشیر

آفریقاییاست.

ازدیگرمواردموردعالقهبازدیدکنندگانمیتوانبهکانگوروهایخاکستری
شترمرغ قرمز(، گردن کوچک )کانگوروهای والبی اقیانوسیه، شرقی
استرالیایی،وحیواناتبزرگیمانندکرگدنسفیدآفریقایی،اسبآبی،زرافه

وفیلاشارهکرد.ساکنانآمریکایجنوبیشاملآلپاکا)شترهایبیکوهان(،
الما،وفالمینگوهایکارائیبهستند،وحیواناتآسیاییشاملپاندایقرمز

باهوش،گاومیشدمکلفت،وشترباختریهستند.

ازجملهگوریل اولیه ازپستانداران نمونه باغوحشهمچنینچندین این
جای خود در را آسیا از ژاپنی ماکاک و آفریقا از گوئرزا و دشتغربی
کوسههای جمله از آبزی، حیوانات از مجموعهای همینطور دادهاست.
و دریاییسبز گاوی،الکپشتهای دماغ سیاه،سفرهماهی باله صخرهای

عروسدریایینیزوجوددارد.

برنامههایباغوحششاملارائههایویژهتوسططبیعتشناسانوفرصتهای
دیگربرایکسباطالعاتبیشتردرموردحیواناتاست.اینباغوحشدر
تمامطولسالبازاستودربخششرقیواقعشدهاستوآنرابهیک

سفریکروزهعالیازمونترالتبدیلمیکند.

درطولماههایگرم،بازدیدکنندگانمیتوانندبدونپرداختهزینهاضافی
برای نیز ترنهوایی و فلک، و ماشینبرقی،چرخ ببرند. لذت ازشهربازی

خانوادههاوجوددارد.

Address: 1050 David�Bouchard Blvd., Granby, Quebec

Website: www.zoodegranby.com/en

Gatineau Park 13. پارک گتینو
یکجنگلتپهای،عمدتابایروبِکرودریاچههایآرام،»پارکگتینو«را
تشکیلمیدهندکهدرنزدیکیشهرورودخانهایبههمیننامقراردارد.
درمحدودهپارک،ملک»مکنزیکینگ«خانهسابقنخستوزیرعجیبو
غریبکانادا»ویلیاملیونمکنزیکینگ«استوبازدیدکنندگانمیتوانند

دراینخانهبزرگومرمریبهگشتوگذاربپردازند.

محبوبتریننقطهدیدنیپارک»BelvédèreChamplain«استکه
ارائه درخت از پوشیده تپههای و رودخانه دره، از عکاسی برای مناظری
بازدیدکنندگان پاییز(.همگی بهخصوصدر )منظرهایچشمگیر میکند
لذت پارک ازمسیرهای وصاحبانسگ پیادهها،دوچرخهسواران، از اعم
میبرند،وهمچنینامکاناتیبرایکمپینگ،شنا،ماهیگیریواسکینیز

وجوددارد.

Address: 33 Scott Road, Old Chelsea, Québec پارکگتینو

پارکملیفوریلونخلیجهادسون

http://espacepourlavie.ca/en/botanical-garden
http://www.zoodegranby.com/en


کلیسایدوبوپره

جزایرمادلین

جزیرهبونوانچر

Website: https://ncc-ccn.gc.ca/places/gatineau-park

Hudson Bay 14. خلیج هادسون
چشماندازوسیعوآبهای»خلیجهادسون«یکیازدورافتادهترینمناطق
کانادااستکهمساحتیبالغبر۶۳7۰۰۰کیلومترمربعراپوششمیدهد.
اینزمینزمختوخشن،بامناطقیکهبهمدارشمالگانمیرسد،خانه
چیزهاییکمیابازجهانطبیعیاست.دراینجا،میتوانیدبیشاز۸۰۰
گونهازپوششگیاهیقطبشمال،ازجملهلوپینقطبی،گلشقایققطبی،
وگیاهسنگرویبنفشراپیداکنید.پرندگانمهاجروفوکهارابهوفور
میتواندید،وگاهیاوقاتنیزسروکلهخرسهایقطبیظاهرمیشود.

خودخلیجمحلزندگیجمعیتزیادیازماهیهاست،ونهنگهایبلوگا
نیزگاهیدرآندیدهمیشوند.سرخپوستاناینویت،ساکنانسنتیمنطقه

هستندکهدرطولزمانازپسامتحانهایبقابرآمدهاند.

Forillon National Park 1۵. پارک ملی فوریلون
خلیج در و گاسپه شبهجزیره نوک در ناهموار و جنگلی ملی پارک این
و آهکی صخرههای با فراوان، شگرف مناظر دارد. قرار الرنس« »سنت
فانوسدریاییمنزوی»CapdesRosiers«.اینفانوسدریاییبلندترین
مورد در که است خوبی اطالعاتی مرکز دارای همچنین و کانادا فانوس
بین »Gaspésie« از منطقه این میدهد. آموزش منطقه حیاتوحش
تماشاکنندگانپرندگانمحبوباست،ومیتوانیدقایقهایتماشاینهنگ
رادراینجابیابید.کسانیکهمایلندمسیردرامتداد»Cap Bon�Ami«را
طیکنند،پاداششانمناظرخیرهکنندهصخرههایکناردماغهخواهدبود.

Address: 122 Gaspé Boulevard, Gaspé, Québec

Website: www.pc.gc.ca/en/pn�np/qc/forillon

1۶. کلیسای دوبوپره 
Basilica of Sainte-Anne-de-Beaupré

هرسالنیممیلیونزائربهشهرآرام،کناررودخانهوخانهکلیسای»سنت
بسیاری و است، قدیس«،حامیکبک آن بوپره«میآیند.»سنت دو آن
ازوقایعمعجزهآسابهاونسبتدادهمیشود.راهورودیباعصاهایدورریز

پوشاندهشدهاست،کهگواهبیماران،ناتوانانومجروحانیاستکهدرمان
معجزهآساراگزارشکردهاند.بنایموجوددرسال۱۹۲۶ساختهشدهاست،
بااینحالازقرنهفدهممحلعبادتیاستکهبه»سنتآن«اختصاص

دادهشدهاست.

درههای کبک، شهر شمالشرقی در درست منطقه، این در همچنین
»Sept Chutes«و»Chutes Ste�Anne«رودخانهایوآبشارهاییدر
وجوددارند.دراینجا،گردشگرانمیتوانندمسیرهایطبیعتراسیرکنند

وازرویپلهایمعلق،ازتماشایگلوگاهلذتببرند.

Address: 10018 Ave Royale, Sainte�Anne�de�Beaupré, 
Québec

Iles de la Madeleine 1۷. جزایر مادلین
درخلیج»سنتالرنس«،تَلهایشنیوسواحلمجمعالجزایرمادلیندر
فصلتابستاننقطهایپرجنبوجوشوسرزندههستند.حدود۹۰کیلومتر
ازتپههایشنینخمانند،ششجزیرهازدوازدهجزیرهمجمعالجزایرمادلین
رابههممتصلمیکنند.اینجزایربرایورزشهایآبی،تماشایپرندگان،
است؛ ایدهآل میبرد، لذت تپهها در پیادهرویطوالنی از که هرکسی و

بهترینزمانبازدیدماهاوتمیباشد.

»Île du Havre aux Maisons«،باتپههایمالیم،صخرههایقرمز،
مادلین زیباترینجزایر از یکی پراکنده وخانههای پرپیچوخم، مسیرهای
است.خانههایسنتیبینمدرسهمیراثفرهنگی،صومعهایباقدمتیک

https://ncc-ccn.gc.ca/places/gatineau-park
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/qc/forillon


بهدلیل و قراردارد فانوسدریاییکوچک Havre�aux�Maisons Cap Alright«،یک قراردارند.همچنیندر» مادلین قرن،وکلیسایسنت
صخرههایچشمگیرشدرساحلشناختهشدهاست.

نیمیازمردممجمعالجزایردر»Île du Cap aux Meules«زندگیمیکنند،وازآنجا،یککشتیبه»Île d'Entrée«،تنهاجزیرهمسکونیکهبه
بقیهمتصلنیست،میرود.منظرهفوقالعادهایاز»Butte du Vent«برفرازجزایراطرافبهچشممیخورد،ودریکروزصافمیتوانتاجزیره»کیپ
 de«جنوبیترینجزیرهمجمعالجزایراستوشهرکوچکآنموزه»Île du Havre�Aubert«.برتون«کهنزدیکبه۱۰۰کیلومترفاصلهداردرادید

la Mer«رادرخودجایدادهاست.

Bonaventure Island 1۸. جزیره بوناونچر
اینجزیرهدرنزدیکی»شبهجزیرهگاسپه«درخلیجسنتالرنس،پناهگاهپرندگانمشهوریاستودرطولتابستانحدود۵۰۰۰۰گانت)نوعیمرغ
ماهیخواربومیسواحلشمالیاقیانوساطلس(درآنجمعمیشوند.اینجزیرهدارایمناظرناهموار،زیباوصخرههاییباشیبتنداست.یکمسیرطبیعی
راهیبرایتماشایپرندگانفراهممیکند،جاییکهگردشگرانسایرپرندگاندریاییازجملهپافینهای)طوطیهایدریایی(اقیانوساطلس،پرستوهای

دریایی،پنگوئنهایمنقارتیغی،وانواعمختلفقرهغازهاومرغهایماهیخواررانیزمشاهدهخواهندکرد.

اینپارکهمچنینشاملRocher Percé)صخرهسوراخشده(استکهدرمیانسایرصخرههایباشکوهکهتوسطعناصرحکشدهاند،سوژهعکاسی
بسیاریبودهاست.موقعیتاینجزیرهدرامتدادساحلپرسه،آنرابهمقصدیعالیبرایعکاسانودوستدارانطبیعتدرماههایتابستانتبدیلکردهاست.

Website: http://www.sepaq.com/pq/bon/

Mount Royal Park 1۹. پارک مونت رویال
»مونرویال«نهتنهاهمناممونترالبلکهکوهیاستکهدرقلبآنقراردارد.قله۲۳۳متریدیدخوبیرابهبزرگترینشهرکبک،بهویژهازکوندیارونک

بلوِدر)Kondiaronk Belvedere(،فراهممیکند.

رویدادهایزیادیدرپارکبرگزارمیشوند،ازاسکیتروییخزمستانیدر»Lac�aux�Castors«واسکیصحرایکانتریگرفتهتاضرباهنگطبلهای
بسیاریدر»Les Tam�Tams«،کهدریکشنبههایتابستانیدرنزدیکیبناییادبود»سرجورج-اتینکارتیه«اتفاقمیافتد.ازرویسکویواقعدرقله،
بازدیدکنندگانمنظرهایپانوراماازجزیرهمونترالورودخانهسنتالرنسدارند.اگرهواخیلیصافباشد،همچنینمیتوانیدقلههای»آدیرونداک«در

ایاالتمتحدهرانیزببینید.

Website: www.lemontroyal.qc.ca/en

پارکمونترویال

www.planetware.com/

http://www.sepaq.com/pq/bon/
https://www.lemontroyal.qc.ca/en


**Brand New** Casio Privia PX-860 
Digital Piano with Bench (Black)

$1,350 + Tax

**Free Delivery within Montreal area**
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(Black)

$1,350 + Tax
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نظریه ریسمان

با که است فیزیک نظریههای پیچیدهترین از یکی ریسمان نظریه
هدفایجادوحدتوهماهنگیمیاننیروهایطبیعتوفرمولبندی

همهقوانینطبیعتدریکنظریهواحدطراحیشدهاست.

درسال۱۶۶۵نیوتونباافتادنیکسیببهقانونجهانیگرانش
رسیدوپیبردنیروییکهسیبرابهطرفزمینمیکشدبانیرویی
کهماهرادرمدارخودبهدورزمیننگهمیداردبایدیکیباشدو
اینگونهشدکهنیوتونآسمانوزمینرادریکنظریهواحدبهنام
»جاذبه«یکیکرد.معادالتنیوتونبهاندازهایدقیقعملمیکردند
کهدانشمندانتاسالهابرایپیشبرداهدافشانبهمعادالتیبیشاز
آننیازنداشتند.امامشکلیوجودداشت،درواقعنیوتونبهخوبی

نمیدانستکهجاذبهچگونهکارمیکند.

دراوایلسالهای۱۹۰۰،یکمنشیگمنامبهنام»آلبرتاینشتین«
کهدردفترثبتاختراعاتسوییسکارمیکرد،همزمانرویرفتار
نورنیزمطالعهداشت.اودر۲۶سالگیبهکشفیراهگشادستیافت
ومتوجهشدکهسرعتنور،نوعیازسرعت»حد«کیهانیاستو
هیچچیزنمیتواندسریعترازنورحرکتکند.درواقع۸دقیقهطول
میکشدتانورخورشیدبهمابرسد.حالفرضکنیمخورشیدازبین
از سیارات ناپدیدشدنخورشید، بهمحض نیوتون نظر برود،طبق
مدارهایخودبهسویفضامنحرفمیشوند.بهعبارتدیگر،جاذبه
سریعترازنورحرکتمیکند.امااینشتیننشاندادکهاینصحیح
نیست.اومدعیشدکهگرانش،همانخمیدگیهاوپیچوتابهای
اینمسئلهرادرقالبنظریه»نسبیت ساختارفضاوزماناستو
عام«بیانکرد.اکنوناگرآنفاجعهکیهانیرادوبارهمرورکنیم،پس
ازناپدیدشدنخورشید،فرورفتگیساختارفضابهجایخودبازگشته
ویکآشفتگیبهوجودمیآوردوطبقمحاسباتاینشتین،سرعت
حرکتاینآشفتگیهادقیقابرابرسرعتنوراست.بنابراین۸دقیقه
طولمیکشدتااینآشفتگیبهزمینبرسدوزمینراازمدارخود

منحرفکند.

با جدید گرانش یکیکردن آن و داشت بزرگتری هدف اینشتین حاال
نیرویالکترومغناطیسبودکهقبالتوسط»ماکسول«یگانهشدهبود.درواقع
ارتباطبینالکتریسیتهومغناطیسدرطبیعتبسیارمشهوداست.ماکسول

الکتریسیتهومغناطیسرادرچندمعادلهتوضیحداد.

امااکنون همیشهتصورمیشدکهقدرتنیرویگرانشبسیارزیادباشد.
میدانیمکهدرمقایسهبانیرویالکترومغناطیس،ضعیفاست.برایمثال
وقتیازارتفاعیسقوطمیکنیمچهعاملیمانعاینمیشودکهسطحزمین
رابشکافیموبهقلبآنفروبرویم؟جواب،الکترومغناطیساست.درواقع
همهموادازاتمهاساختهشدهاند.بهصورتیکهپوستهخارجیهمهآنهااز
الکتروناست.وقتیاتمهایبدنمابااتمهایکفپیادهروبرخوردمیکنند،
چنانباقدرتیکدیگررادفعمیکنندکهیکتکهکوچکازپیادهرودر
برابرجاذبهکلزمینمقاومتمیکند.درواقعالکترومغناطیس۱۰بهتوان
۳۹بارقویترازجاذبهاست.باسوقپیداکردندانشمندانبهسویساختار
اتمهادرسالهای۱۹۲۰،نظریاتاینشتینوماکسولبرایاتمهاغیرقابل
استفادهشدندونمیتوانستندرفتارذراتریزدروناتمهاراتوجیهنمایند.
بنانهادهشدکهتمامشیوههایقبلینگاه دراینسالهامکانیککوانتوم
بهجهانرانقضمیکرد.درسطحکوانتوم،عدمقطعیتحاکماستوفقط
میتوانشانسوقوعیکپدیدهرااندازهگیرینمود.دنیایکوانتوم،دنیایی
در میباشد. حاکم آن اتفاقات همه بر اقبال و بخت که است جنونآمیز
سالهای۱۹۳۰،دانشمندانباکاوشدرساختاراتمهادونیرویدیگرکشف
قدرتمند، چسب یک مانند که )Strong( قوی هستهای نیروی کردند:
نیرویهستهایضعیف نوترونهامتصلمیکندودیگری به پروتونهارا
کهاجازهمیدهدنوترونهابهپروتونتبدیلشوندوطیاینفرایندپرتو،

تابشکنند.

مقیاس در را جاذبه بهجز طبیعت کارکردهای همه کوانتوم، مکانیک
میکروسکوپیبرایماتوضیحمیدهد.درنتیجهکسینتوانستمتوجهشود
کهچگونهمیتواننسبیتعامومکانیککوانتومرادریکمجموعهکنارهم
قرارداد.درواقعاینشتیندرمقابلکوانتوموعدمقطعیتمقاومتمیکرد
وآنرانمیپذیرفتوهمچنانبهتنهاییروییگانهسازیکارمیکردودر
سالهایآخرعمرشبهانزواکشیدهشدهبود.آلبرتاینشتیندر۱۸آوریل
۱۹۵۵درگذشتوتاسالهاتصورمیشدکهرویایاوبراییگانهسازینیز

مردهاست.

بیانکردکه بهنام»کارلشوارتزشیلد« آلمانی اینکهیکستارهشناس تا
فضا ساختار چنان میشود، متراکم سنگین بسیار ستاره یک هنگامیکه
وزمانرادچارکشیدگیمیکند،کهباعثسوراخشدنآنمیشودویک
سیاهچالهبهوجودمیآوردکهحتینورنیزنمیتواندازدامگرانشیآنفرار
کند.مشکلاینجاستکهدرمرکزیکسیاهچالهنمیدانیمکهچونمرکز
سیاهچالهکوچکاستبایدازمکانیککوانتوماستفادهکنیمیاچونستاره
بسیارسنگیناستبایدازنسبیتعاماستفادهکنیم؟اگرازهردو،یعنی
مکانیککوانتومیونسبیتعامبهصورتهمزماناستفادهکنیم،تئوریهای

ریاضیبهفاجعهبرخوردمیکنندودیگرقابلاستفادهنیستند.



دانشمنداندیگریازجملهیکریاضیدانآلمانیبهنام»تئودورکالوزا«نیز
همچوناینشتینبهدنبالیگانهسازیبودهاند.اوبهاینفکرافتادکهمانند
خمیدگیها و کشیدگیها اساس بر را الکترومغناطیس نیروی اینشتین،
توصیفکند.باخودفکرکردکهشایدبهجایسهبعدفضاکهاینشتینبرای
جاذبهبهکاربردهبود،یکبعداضافهوجودداشتهباشدکهپیچوخمهایآن
نیرویالکترومغناطیسراتوصیفکند.بنابراینشروعبهنوشتنمعادالت
به بهدستآوردکه بهجایسهمعادله،چهارمعادله موردنظرشکردو
دلیلدرنظرگرفتنیکبعداضافهازفضابود.اوبهمعادالتیرسیدهبودکه
دانشمندانتامدتهاآنهارابهعنوانتوضیحدهندهنیرویالکترومغناطیس
میشناختند.ازنظرخودکالوزا،اونظریهواحدراپیداکردهبودولیدراین

مورددوسوالپیشمیآید:

اگرابعاداضافهایوجوددارد،کجاهستند؟چراماآنهارانمیبینیم؟

آیااینتئوریدرریزهکاریهاجوابمیدهد؟

»اسکارکالین«پاسخ نام به شخصی توسط ۱۹۲۶ سال در سوال اولین
دادهشد.اوگفت:ابعادمیتوانندبهدوشکلباشند:

۱-ابعادبزرگکهمابهراحتیآنهارامیبینیم)مانندسهبعدآشنایفضا(.

۲-ابعادبسیارکوچکوریزحلقهشدهکهمانمیتوانیمدرزندگیروزمره
ببینیم.

بهعنوانمثالاگرخودرابامورچههاییمقایسهکنیمکهرویکابلچراغ
راهنماییکنارخیابانراهمیروند،متوجهمیشویمکهآنهاابعادبیشتری
ازفضارادرکمیکنند.آنهامیتوانندساعتگردیاپادساعتگردنیزروی
را آنها ما که باشند ریز آنچنان میتوانند ابعاد پس کنند. حرکت کابل
بسیاری افراد دومچطور؟ ولیسوال دادهشد پاسخ اول بهسوال نبینیم.
همچوناینشتینواسکارکالینسعیکردندکهایننظریهرادرفیزیک
آنزماناعمالکنند.اماایننظریهدرجزئیاتخوبعملنکرد.مثالآنها
نمیتوانستندجرمالکترونراطوریبهدستآورندکهدرنظریهبهدرستی
را فیزیک قوانین تمام میتوان کهچگونه ایده این دهد.سرانجام، جواب
مارخداد.روش اینکهپدیدهشگرفیدرعصر تا بینرفت. از متحدکرد،
دیگریبراییگانهساختنقوانینفیزیکدرسراسرجهاندنبالمیشود
غیرقابل اولیه اجزای ریسمانچیست؟ نظریه است. ریسمان نظریه آن و
تقسیموغیرقابلرویتکههمهجهاناطرافماازجملهنیروهارابهوجود
ریسمانها، هستند. انرژی ارتعاش قابل ریز فوقالعاده بندهای آوردهاند،
دیدگاههایمادرموردجهاناطرافازجملهبافتفضاراتغییرمیدهند.
طبقدیدگاهاینشتین،فضامیتواندتابخوردهوقابلانعطافباشد.حتی
گاهیممکناستیکداالنیامیانبرکیهانیبهنامکرمچالهدرآنوجود

داشتهباشد.

سفر به زمان کوتاهترین در کرمچاله یک طریق از بخواهیم کنید فرض
کنیم. سوراخ را فضا بافت ناچاریم کرمچاله، یک ایجاد برای بپردازیم.
متاسفانهطبققوانیناینشتین،فضامیتواندپیچوتاببخوردولینمیتواند
با حق همیشه که میدهد نشان ما به ریسمان نظریه اکنون شود. پاره
اینشتیننبودهاست.برایدرکبهتراینموضوعازفاصلهایبسیارنزدیکتر
میلیون یک بهاندازه میتوانستیم ما اگر میاندازیم. نگاهی فضا بافت به
میلیاردیمحالتطبیعیخودکوچکشویم،وارددنیایکوانتوممیشدیم،

دنیایقوانینیکهچگونگیرفتاراتمهاراکنترلمیکنند.دراینجاساختار
رایجومرسومهستند. پارگیها فضاتصادفیوآشفتهاستوشکافهاو
اماچهچیزیمانعگسترشاینپارگیهاشدهوازبروزیکفاجعهکیهانی
جلوگیریمیکند؟هنگامیکهیکریسماندرفضاشروعبهحرکتمیکند،
لولهایپشتسرخودبهجامیگذاردکهمانندیکحباب،شکافهارادر
برمیگیردومثلیکسپرحفاظتیعملمیکند.پستصوررشتههابهعنوان
ریزتریناجزایفضا،بهمانشانمیدهدکهفضابسیارپویاتروتغییرپذیرتر
ازآناستکهحتیاینشتینتصورداشتهاستوایننشانمیدهدکهامکان
پارهشدنبافتفضاوجوددارد.یکیازبزرگترینجاذبههایریسمان،تنوع
آنهااست.ریسمانهامیتوانندبهطرقمختلفمرتعششدهوبستهبهنوع
ارتعاشآنها،تمامذراتبنیادیطبیعتخلقشوندوماآرزوداریمکهبتوانیم
باتسلطبرریتمریسمانهافرصتخوبیبرایتوصیفهمهموادونیروهای
طبیعت،ازریزترینذراتزیراتمیتاکهکشانهایفضاییبهدستآوریم.اما
بهنظرمیرسدکمیتندرفتهباشیم،چونبهجاییکنظریه،پنجنظریه
ریسمانمختلفتولیدشدهاستکههمهآنهاباریسمانهایریزمرتعشدر
ارتباطهستند.ولیجزئیاتریاضیآنهامتفاوتاست.اینپنجنظریهباپنج
)HEنوع،HOنوع،IIBنوع،IIAنوع،I(ناممختلفشناختهمیشوند:نوع
فرقبینایننظریههاازلحاظریاضیبسیارپیچیدهاست.پساگرتئوری
ریسمانقراراستتئوریهمهچیزباشد،میتوانددرپنجتئوریظاهرشود؟

آیااینمنظورماازتئوریواحدرازیرسوالنمیبرد؟

دانشگاه در ساالنه کنفرانس برای ریسمان نظریهپردازان ۱۹۵۵ سال در
کالیفرنیایجنوبیجمعشدند.دراینمیانشخصیبهنام»ادواردویتن«
کهبهعنوانیکیازبزرگترینفیزیکدانانمعاصرشناختهمیشود،سخنرانی
مشهورخودراارائهداد.اوسعیکردهبودراهحلهریکازتئوریهارادر
هربعدیبهدستآوردوبهایننتیجهرسیدهبودکه۵تئوری،فقط۵شکل
مختلفنگاهبهیکچیزبودهاست.درواقعادواردویتنتئوریریسمانرا
یگانهکردونامآنرا»تئوریM«گذاشت.ایننظریهانقالببزرگیدر

سراسرجهانبرپاکرد.

به برایدرستبودننظریهریسمان بهنظرمیرسید M ازنظریه تاقبل
فضا-زمان۱۰بعدینیازداشتیمکهشاملسهبعدآشنایفضاویکبعد
اما نداریم. را آنها تواناییدرک ما که ریزتابخورده اضافه بعد ۶ و زمان
نظریهریسمانبه۱۱بعدنیازدارد.یعنییکبعدفضاییدیگرنیزدارد.



جایتعجبنیستکهفقطسه+یکبعدرادرکمیکنیمچونمغزما
برایدرکفضایسهبعدیکهدرزندگیروزمرهباآنسروکارداریمساخته
شدهاست.تئوریMنهتنهامیتوانددربردارندهریسمانهایمرتعشباشد،
بلکهمیتواندذراتنقطهای،غشاءهایدوبعدی،حبابهایسهبعدیودیگر
اشیاییرادربربگیردکهوقتیبعدهایفضابربیشاز۹بعدبالغمیشوند.
درکوتجسمآنهادشوارتراست.بعداضافهایکهویتنبهنظریهاضافهکرد،
mem� )اجازهمیدهدتایکریسمانکشیدهشدهوبهصورتیکپوست
brane(دربیایدکهمیتواندسهبعدییابیشترباشدومیتواندرشدکردهو

بهبزرگیعالمهستیشود.

ایناحتمالبهوجودآمدکهعالممامیتواندروییکپوستواقعشدهباشد
کهدرفضاییباابعادباالترقرارگرفتهاست.اگرپوستیدرفضاییباابعاد
باالتریقرارگرفتهباشدکهذراتواتمهایمانتوانندازآنردشوند،مانند
ایناستکهمانتوانیمچیزیکهخارجازپوستهجهانماقرارداردرالمس

کنیموباخارجازآنارتباطبرقرارکنیم.

یکمیزبیلیاردبزرگراتصورکنید،خودمیزرافضایسهبعدیوتوپهای
اتمهاوذراتیکهعالمرابهوجودآوردهاندتصورکنید.توپهای بیلیاردرا
بیلیاردرویمیزباقیمیماننداماوقتیتوپهاباهمبرخوردکنندچیزی
ایناستکهجاذبه ایده امواجصوتیدرطولمیزمنتشرمیشود. مانند
میتواندمانندامواجصوتیعملکندوبهخارجازغشاءماانتقالپیداکند.
نظریهM،تعریفدیگریازذراتونیروهایموجوددرعالمهستیارائه
تهباز ریسمانهای از نور و ماده مانند میبینیم که چیزی هر میکند.
حلقههای با رشتههایی اما خوردهاند. گره ما غشای به که ساختهشدهاند
بستههموجوددارندکهیکنوعازآنهاگراویتوننامیدهمیشودکهعامل
جاذبهاست.اینکهگراویتونهاازحلقههایبستهدرستشدهاندیعنیهیچ
قیدیبهغشایماندارندومیتوانندبهبعدهایدیگرانتقالپیداکنندوبا
کاستنازقدرتجاذبه،آنرادرمقایسهبادیگرنیروهایطبیعتضعیف

جلوهدهند.

اگرعوالمدیگریوجودداشتهباشندشایدروزیبتوانبهوسیلهتبادلامواج
گرانشیباجهانهایدیگرارتباطبرقرارکرد.براساستئوریهایکالسیک،
نیروهاتوسطمیدانهامنتقلمیشوند،امادرتئوریهایمیدانیکوانتومی،
میدانهاینیروازذراتمتنوعیبهنامبوزونکهحاملنیروهستندتشکیل

را نیروها بهجلووعقبحرکتکردهو بوزونهابینذراتماده شدهاند.
منتقلمیکنند.

نیروی دو و الکترومغناطیس همراه به گرانش نیروی گرفتن بهکار
آن از قبل است. ممکن شکل این به قوی، هستهای و ضعیف هستهای
الکترومغناطیسوهستهایضعیفبهوسیله»پروفسورعبدالسالم« نیروی
و»استیونوینبرگ«یکپارچهشدهو»الکتروویک«نامگرفتهبود.ازدیگر
در است. )ابرتقارن( S ریسمانوجودذراتسنگین نظریه پیشبینیهای
فیزیکگفتهمیشودسیستمیکهویژگیهایآنتحتتاثیریکدگرگونی
مانندچرخاندنآندرفضاقرارنگیرد،تقارندارد.ابرتقارننوعیدقیقتر
ازتقارناستکهنمیتواندبادگرگونیفضایمعمولیهمراهباشد.یکیاز
مهمترینمفاهیمابرتقارنایناستکهذراتنیرووذراتماده)نیروماده(،
دووجهازیکچیزهستندواین،بهاینمعنااستکههرذرهمانندیک
»کوارک«بایدذرهایهمراه)پادذره(داشتهباشدکهیکذرهنیرواستو
ذره داشتهباشدکهیک ذرهایهمراه باید فوتون، مانندیک نیرو ذره هر
امیدهابهشتابدهندهبزرگواقعدرشهرژنو)سرن( ازمادهاست.همه
برایپیداکردن»ذراتS«ابرتقارنوهمینطور»گراویتونها«است.اگر
گراویتونبتواندبهبعدباالتربرود،غیبتآنروینشانگرهاظاهرمیگردد
وگراویتونبهوسیلهغیبتشدیدهمیشود.زمانیتصورمیکردیمکهزمین
درمرکزجهانقرارداردوخورشیدوسیاراتدیگربهدورآنمیگردند.
مدتیبعددانشمندانیهمچون»گالیلهوکوپرنیک«بهمانشاندادندکه
اینتفکردرستنیستوخورشیددرمرکزجهانقرارداردودیگرسیارات
بهدورآنمیگردند.مدتیبعدفهمیدیمکهمنظومهشمسیمافقطجزء
کوچکیازکهکشانعظیمراهشیریاستوکهکشانمایکیازمیلیاردها
تفکراتدرزمانخود این از کهکشاندیگردرکیهانمیباشد.هرکدام
نمیدهیم. قرار هم پرسش مورد را آنها حتی هماکنون اما بودند عجیب
ایدهجهانهایچندگانه»multiverse«نیزبههمینشکلاست.ممکن
باشد. دیگر جهان میلیاردها از یکی که زندگیکنیم جهانی در ما است
تقریبااززمانهابلمیدانیمکهجهانماتوسطیکانفجاربزرگکیهانی
»Big Bang«بهوجودآمدکهمادهوانرژیراباشتاببهبیرونپرتاب
نمیدهد. ما به توضیحی انفجار خود مورد در بیگبنگ تئوری اما کرد.
 Alan( النگوث و )Alex Vilenken( الکسویلنکن مانند فیزیکدانانی
Guth(تئوریجهانتورمی)inflation(رابنانهادندکهطبقریاضیات
آنبرایایجادبیگبنگبهیکنوعسوختنیازاستکهفضاومادهرابا
که دارد بالقوهای قدرت چنان اینسوخت اما پرتابکند. بهبیرون شتاب
نهتنها میتواند بنابراین شدهباشد. استفاده یکجا بیگبنگ در نمیتواند
بیگبنگمابلکهبسیاریازانفجارهایدیگررانیزبهوجودآوردهباشدکه

جهانراتوصیفمیکند.

ارتعاش نوع تعیینکننده میگیرند بهخود اضافه ابعاد که شکلی پس
ریسمانهااست،ونوعارتعاشریسمانهامقدارخاصیازانرژیتاریکرا
بهوجودمیآوردکهجهانخاصیراتوصیفمیکند.دربیناینجهانها
ممکناستجهانهاییدقیقاشبیهبهجهانماویاحتیانسانهاییدقیقا

شبیهماوجودداشتهباشد.

هماکنونسهنوعاستداللبرایحمایتازنظریهجهانهایچندگانهوجود
دارد:جهانتورمی،انرژیتاریکونظریهریسمان.
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بهنظرمیرسدکهراهیبرایآزمایشواثباتوجودجهانهایمتعددوجود
)CMBR(نداردولیبانگاهیدوبارهبهآغازجهانوامواجپسزمینهکیهانی
کهازانفجاربزرگهمچناندرسراسرجهانبهجاماندهاست،شایدبتوان
و فضا به متعدد ماهوارههای فرستادن با دانشمندان کرد. پیدا شواهدی
اندازهگیریدمادرهرقسمت،بهنقشهایدستپیداکردهاندکهبه۱۳/7
)WMAP(میلیاردسالپیشبرمیگرددوحاصل7سالدادههایتیم
از کمتر مقیاس با را دمایی اختالفهای تصویر این است. )NASA( از
fin- )یکهزارمدرجهتعیینمینمایدکهاصطالحابهاینتصویراثرانگشت
اگرجهانهایمتعدی اکنونمیدانیمکه نیزگفتهمیشود. )ger print
وجودداشتهباشند،احتمالبرخوردآنهابایکدیگروجودداردواگرروزی
جهانمادریکیازاینبرخوردهاشرکتکند،بایدآشفتگیهاوتغییراتیرا

دراینتصویرمشاهدهکنیم.

هماکنونتوانستهایمازبسیاریازرازهایخلقتپردهبرداریموشایدهم
اکنونبهترینزمانبرایکشفدیگررازهایخلقتباشد.باتوجهبهدور

بانگاهکردنبهآسمان،جز ازهمشایدروزیبرسدکه شدنکهکشانها
عظیم فاصلههای نتواند هم نور حتی و دیدهنشود چیزی مطلق تاریکی
بهآسمانچیزی نگاهکردن با آینده آیامردمان راطیکند. بهوجودآمده
جزتاریکینمیبینند،میتوانندعلمیکهاززمانمابهدستشانمیرسد
راباورکنند؟بههرحالشایدمادربهترینزمانبرایکاوشدرهستیو

جستجویحقایقآنباشیم.

هیچنظریهجدیدینمیتواندبدوندانشمندانیازخودگذشتهکهبهسختی
از تعدادی بماند. پابرجا میکنند، تالش نظریه بهبود و پیشبرد برای

تاثیرگذارترینفیزیکداناننظریهپردازدرحوزهنظریهریسمانعبارتنداز:

»ادواردویتن«،مغزمتفکرنظریهریسمانکهنظریهMرابناکرد.»جان
لئونارد ریسمان، ابر انقالب بر تاثیرگذار بسیار فردی شوارتز«، هنری
ساسکیند،دیویدگراس،جوپولچینسکی،لیزاراندل،میچیوکاکووبرایان

گرین.



۵2

R
eM

i Journal 

گران ترین
 خودروهای جهان

هیچ که کردهاند تسخیر طوری را انسانها تخیل قدرت ماشینها
تجربهداشتن از جدا اما نکردهاست. بشر دیگر اختراعات از کدام
هنری اثر یک میتواند ماشین یک ستایشکردن لذت راندن، و
خیلی انگیزه جذاب، و خاص ماشینهای ستایشکردن این باشد!
به ازکلکسیونرهایماشیندرسراسردنیاست.ذوقعجیبیراجع
آنها از کمی تعداد شاید دارد. وجود کمیاب و خاص ماشینهای
بهخاطرهزینهبسیارباالییکهدارند،ساختهویاباقیماندهباشند.

 ۹-بوگاتی شیرون
)Bugatti Chiron(

اگربهماشینهایکالسیکعالقهمندباشید،بوگاتیشیرونبهترین
گزینهدربینگرانترینماشینهایجهاناست.اینماشینجانشین
بدانیدکه است است.جالب بوگاتیویرون گرانتر البته و قدرتمند
شرکتبوگاتیقدرتمند،۴ماشیندرلیستگرانترینماشینهای
جهاندارد.حداکثرسرعتاینخودرو۴۳۱کیلومتربرساعتاست.
همچنین کردهاست. تولید را شیرون از دستگاه ۲۰ تنها بوگاتی
است. ایرانی یک بوگاتیشیرون صاحبان از یکی گفتهمیشود
»مانیخوشبین«کهکلکسیونرایرانیمقیمآمریکاست.اینماشین
دالر میلیون سه با است. شگفتانگیز و زیبا بسیار طراحی دارای
لوکسبودن از واقعی تعریفی ازموادیساختهشدهاستکه هزینه
صندلیها، در رفته بهکار چرم شگفتی کمال در میدهد. ارائه را
داشبوردوپنلهایدرباینخودرومتعلقبه۱۶گاومختلفاست.
بوگاتیشیرون۱۵۰۰اسببخارقدرتداردومیتوانددرمدتزمان
۲/۴ثانیهسرعتخودشراازصفربه۹7کیلومتربرساعتبرساند.
اینخودروازموتور۱۶سیلندربا۴توربوشارژبهرهمیبردکهبرای
خنککردنموتورشبه۸۰۰لیترآبوبیشتراز۶۰۰۰۰لیترهوا

نیازدارد.

۸- فراری پینین فارینا  سرجیو
(Pininfarina Sergio)

نمایش به ژنو۲۰۱۳ اتومبیل نمایشگاه در ماشینگرانقیمت این
وجود درجهان ابرخودرو این از نمونه ۶دستگاه تنها گذاشتهشد.
دارد.اینسیاستیبودکهشرکتفراریبرایمحبوبکردنماشین
خودشاستفادهکرد.جالباستبدانیدکهصاحباناین۶خودرو
توسطتولیدکنندگاناینشرکتانتخابشدهاند.ازمشخصاتفنی
پینینفاریناگفتهمیشودکهیکموتورچهارونیملیتریv8است
دارایقدرت۵۶۲اسببخاروگیربکسآن7سرعتهمیباشد. که
همچنینموتوربهجعبهدنده۲کالجمتصلشدهاست.اینخودروی
مجللمیتوانددرمدتزمان۲/۴ثانیهسرعتخودشراازصفربه

۱۰۰کیلومتربرساعتبرساند.حداکثرسرعتیکهتجربهکردهاست۳۲۰
ماشینهایجهان ازگرانترین یکی پینینفارینا است. برساعت کیلومتر
استکهنمایبیرونیآنشبیهعنکبوتاست.قابآنازفیبرکربنساخته
از یکی اینخودرو دارد. تنهادوعددصندلی زیبا ماشین این شدهاست.
گرانترینومجللترینخودروهایتولیدیشرکتفراریاستکهطراحی

آنبسیارخاصوبدونسقفاست.

۷- لیکان  هایپر اسپرت
(Lykan HyperSport)

اینشگفتیعرب،توسطخودروسازلبنانیساختهشدهاست.شرکت»دبلیو
موتورز«توانستهخودروییتولیدکندکهجزوگرانترینماشینهایجهان
باشد.عالقهمندانبهسینمانخستینبارایناتومبیلرادرقسمتهفتماز
مجموعهفیلمهایسریعوآتشیندیدهاند.لیکانیکماشینسوپراسپرت
استکهتنهاشرکتمطرحجهاندرخاورمیانهاست.فقطدرصورتیکه
خودشماویاپدرومادرتانصاحبچندینچاهنفتباشیدمیتوانیدلیکان
دهید. قرار منزلتان پارکینگ در را آن و کنید خریداری را هایپراسپرت
شرکتلبنانیسازندهاینخودروفقطهفتدستگاهازآنخودروراتولید
کردهاستکهپلیسدبییکیازمشتریانخاصاینماشینمیباشد.برای
مردمدبیبسیارجذاباستکهماشینپلیسکشورشانجزوگرانترین
ماشینهایجهاناست.موتوراینماشین7۴۰اسببخارقدرتداردواین
تواناییراداردکهدرکمتراز۲/۸ثانیهازسرعتصفربه۱۰۰کیلومتربر
ساعتبرسد.اینخودروقادراستبیشاز۳۹۵کیلومتربرساعتسرعت
و پوشیدهشدهاند الماس از روکشی با خودرو این چراغهای داشتهباشد.
گفتهمیشود۴۲۰قطعهالماسباعیار۱۵قیراطدرساختچراغهایاین
اینجاست ماشین این دیگر شگفتانگیز قسمت رفتهاست. کار به ماشین
کهبهدرخواستمشترییاقوتکبود،الماسزردویاهرسنگقیمتی
دیگریراجایگزینالماسمیکنند.جالبترازآنایناستکهبدانیدکه
عیار ۲۴ طالی از نخی با خودرو این روکش در استفادهشده چرمهای
دوختهشدهاست.ایننهایتالکچریبودنیکماشیناست.بههمیندلیل
یکیازگرانترینماشینهایجهانبهشمارمیرود.همچنینداشبورداین

خودروداراییکصفحهنمایشتعاملیهولوگرافیسهبعدیاست.

۶- مرسدس مایباخ اکسلرو
(Maybach Exelero)

داستاناینخودروگرانقیمتازآنجاییشروعشدکهتولیدکنندهمشهور
تایرآلمانی»فولدا«تصمیمگرفتکهتایرهایغولپیکرجدیدخودروخود
فوق ماشین مرسدسبنز شرکت که بود ۲۰۰۵ سال در کند. آزمایش را
اسپرتخودشرابرایآزمایشتایرهایعظیمتولیدکرد.قیمتاینماشین
۸میلیوندالراست.اینخودرودرزمانخودشگرانترینماشینجهان



بود.امابوگاتیآنرامنفجرکرد.بله!گرانترازاینخودروهموجوددارد.

۵- بوگاتی ویرون منصوری
(Mansory Bugatti Veyron)

بالفاصله بوگاتیویرون است جهان ماشینهای زیباترین از صحبت وقتی
درذهنتداعیمیشود.اینکماشینجدیدبوگاتی،نسخهبعدیومحکم
اینخودروتوسطآقای»کوروشمنصوری«وهمکارانش ازویروناست.
طراحیوساختهشدهاست.بلهدرستخواندید!کوروشمنصوریهموطن
افتخارمیکنیمکه ما ازطراحانمعروفماشیندرجهاناست. مایکی
هموطنماطراحیکیازگرانترینماشینهایجهاناست.طبقگزارشات،
اینماشینمتعلقبهیکیازتاجرانآفریقایجنوبیبهنام»زینیدموتی«
است.همچنیننسخهدیگردراختیار»سناتوردینو«است.مشخصاتفنی

اینماشینبهشرحزیرمیباشد:

و۱۱۰۶ اسببخار میتواند۱۲۰۰ که توربو W16چهار لیتری ۸ موتور
پوندگشتاورتولیدکند.نسخهاصلیاینماشینمیتواندسرعتیتا۴۱۰
از کیلومتربرساعتراداشتهباشد.همچنیندرمدت۲/7ثانیهسرعتش
صفرتا۱۰۰کیلومتربرساعتبرسد.اینخودرونهتنهابهعنوانیکیاز
نیز ماشینهایجهان گرانترین از یکی بلکه دنیا ماشینهای سریعترین
بهشمارمیرود.بدنهاینخودروازفیبرکربناست.همچنینکابینبسیار

جذابشچشمهاراخیرهمیکند.

4- بوگاتی چنتودیچی
(Bugatti Centodieci)

ادای برای اینماشین است. بهمعنی۱۱۰ ایتالیایی زبان چنتودیچیدر
احترامبهماشین»EB110«تولیدشدهاست.»EB110«خودروییاست
خودرو این داد. نجات برشکستگی از را بوگاتی برند ۱۹۹۸ سال در که
میشود. تولید محدودی تعداد به ماشینهایجهان گرانترین بقیه مثل
بوگاتیتصمیمدارد۱۰عددازاینمدلخودروراتولیدکند.همهآنهااز
قبلسفارشدادهشدهاندوطبقگزارشاتاینشرکتدراوایلسال۲۰۲۱
بهمشتریانالکچریبوگاتیتحویلدادهمیشود.موتوراینخودرو۱۶۰۰
اسببخارقدرتداردوازپیشرانه۴توربو۱۶سیلندربهرهمیبرد.باالترین
سرعتاینخودرو۳۸۰کیلومتردرساعتاستوتنهابه۲/۴ثانیهزمان
نیازداردتاسرعتخودشراازصفربه۱۰۰کیلومتردرساعتافزایشدهد.

3- کونیگ زگ
(Koenigsegg)

»ccxr Trevita زگ »کونیگ سوئدی خودروهای شاهکارهای از یکی
میباشد.اینخودرویکیازگرانترینماشینهایجهاناستکهمیتوان
آنرابهطورقانونیدرجادههابهحرکتدرآورد.بدنهاینخودروتمامااز
الیافکربنالماسیتولیدشدهاست.درساختبدنهاینخودرو،پودرالماس
در الماس ریز قطعات درخشش کردهاند. اشباع کربن فیبرهای داخل را
۴/۸ خودرو این قیمت میکند. چندان دو را آن زیبایی نورخورشید زیر
هم را تصورش نمیتوانید خواندهاید!حتی درست بله است. دالر میلیون

بوگاتیشیرون

پینینفاریناسرجیو

لیکانهایپراسپرت

مرسدسمایباخاکسلرو

بوگاتیویرونمنصوری

بوگاتیچنتودیچی



بکنید.ابتدااینشرکتتصمیمداشتتنهاسهدستگاهتولیدکندکهبرای
از دستگاه دو تنها توانستهاند حاال تا گویا اما بود. کافی انحصاریبودنش
خیلی الماس حاوی فیبرکربن تولید که چرا کنند. تولید را خودرو این
بوکسور ماشین این خوششانس صاحبان از یکی است. زمانبر و دشوار
افسانهای»فرویدِمیودر«است.درقلباینماشینیکموتورآلومینیومی
V8جفتتوربوقراردارد.قدرتاینموتورحدود۱۰۰۰اسببخاراستو
نیرویگشتاورآنمعادل7۹7پونداست.درحینرانندگیبااینماشین
لبهای روی بر لبخند یقینا تپندهاش قلب شنیدنصدای با گرانقیمت
شمامینشیند.زمانیکهپایخودرارویپدالگازقرارمیدهیدتنها۲/۹
ثانیهطولمیکشدتاسرعتاینماشینبه۱۰۰کیلومتردرساعتبرسد.
بااینخودرومیتوانیدتجربهکنید۴۱۰کیلومتردر حداکثرسرعتیکه

ساعتاست.

P12- مک الرن
(P1 McLaren)

اینموجودآهنیننهتنهایکماشینرویاییوجذاباستبلکهیکیاز
ماشینهاییاستکهبهندرتدرطولعمرتانممکناستآنرابهچشم
کابین مانند کابینی که است افسانهای خودروی یک خودرو این ببینید.
نمونهقبلیخودش۶۰کیلوگرمسبکتر به واقعنسبت هواپیمادارد.در
است.بههمیندلیلتوانستهاستکهیکیازگرانترینماشینهایجهان
ازاینسوپراسپرتپالگینهیبریدیتولید شود.تاحاالفقطپنجدستگاه
شدهاست.مکالرنپیوانازیکموتورتختهشتسیلندرباتوربودوقلو
بهرهمیبردکهتوسطتیونرمشهور»RUF«آمادهشدهاست.اینپیشرانه
قدرت7۵۰اسببخاروگشتاور۱۰۰۰نیوتنمتردارد.همانطورکهانتظار
داریدشتابصفرتاصد۲/۸ثانیهوحداکثرسرعت۳۹۵کیلومتردرساعت
رابرایمشتریانخاصخودشبهارمغانآوردهاست.ازشگفتیهایدیگر
اینخودرواستفادهازروکشطالبرایموتورماشینجهتدفعبهترگرماو
سبکترشدنسیستماگزوزاستوهمینویژگیهاسببشدهاستکهجزو

گرانترینماشینهایجهانشود.

1- بوگاتی ال ویتور نوآر
(Bugatti La Voiture Noire)

با جهان ماشین گرانترین برویم؟! دنیا خودرو گرانترین سراغ آمادهاید
طراحیفوقالعادهبهبازارعرضهشدهاست.ایننسخه»الویتورنوآر«نام
داردوباطراحیبدنهجدید،نظربسیاریازعالقهمنداندنیایخودرورا
جلبودرعینحالعنوانگرانترینخودرویصفرکیلومترتاریخراازآن
خودشکردهاست.)الویتورنوآر(کهبهمعنیماشینسیاهاست،رسمیترین
کوپهلوکس، این میآید. شمار به جهان سراسر در اتومبیل گرانترین و
آخرینسوپراتومبیلازشرکتبوگاتیاست.شرکتخودروسازیبوگاتیبه
مناسبتصدودهمینسالگردخودشازاینخودرویزیبارونماییکرد.
درواقعتولیداینماشینبرایادایاحترامبه»آتالنتیکSC57«استکه
نابودشدهاست. دوم درجنگجهانی و بودهاست بوگاتی اتومبیلشخصی
بدنه همچنین ساختهشدهاند. دست با لوکس ماشین این اجزای تکتک
موتورچهار با پیشرانه این است. وکامالدستساز است فیبرکربن از آن
توربو۸لیتری۱۶سیلندرعرضهمیشودکهمیتواند۱۵۰۰اسببخارنیرو

تولیدکند.همچنینمیتواندسرعت۴۰۰کیلومتردرساعترابرایشما
بهارمغانبیاورد.همچنیندرکمالشگفتیقادراستکهمدت۲/۴ثانیه
LED نوار برساند. درساعت کیلومتر به۱۰۰ ازصفر را سرعتخودش
کردهاست.همچنین دوچندان را آن زیبایی ماشین درپشت رنگ قرمز
درزیرایننوارقرمزرنگکلمهبوگاتیمیدرخشد.جالباستبدانیدکه
مافقطمیتوانیمبیروناینماشینراتماشاکنیم.چراکهبهطرزعجیبی
درنمایشگاهژنو،بوگاتیفضایداخلیاینخودرورانشاننداد.هیچگونه

عکسیازفضایداخلیاینخودرودردستنیست.

کونیگزگ

P1مکالرن

بوگاتیالویتورنوآر

Bartarinha: Youtube Channel/
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کمک های دولت کانادا برای خرید خانه
خریدخانهمیتواندهمهیجانانگیزوهمطاقتفرساباشد.دولت
کاناداتعدادیمشوقمالیبرایکمکبهشمادرطولسفرخرید
اولینبار برای که برایخریدارانی میدهد.کمکهایی ارائه خانه
خانهمیخرند،اعتبارمالیاتی،تخفیفوسایربرنامههادردسترس
است.درلیستزیرمیتوانیداینکمکهایدولتیرامشاهدهکنید

ودرصورتواجدشرایطبودنازآناستفادهنمایید:

مشوق خرید خانه برای اولین بار
بارخانهمیخرند اولین برای برایخریدارانیاستکه اینکمک
بدوناینکهبربارمالیآنهااضافهشود.خریدارانواجدشرایطکه
حداقلپیشپرداخترابرایواممسکنبیمهشدهدارند،میتوانند
سهام مسکن وام از خود، خانه خرید از بخشی مالی تامین برای
مشترکبادولتکانادااستفادهکنندودرخواستخودراارائهدهند.

اینطرح،خریدخانهبرایباراولرابرایشماآسانترمیکندو
پرداختماهانهواممسکنراکاهشمیدهد.اینبرنامهیکسهام
ملک زیان و سود در کانادا دولت و میباشد، دولت با مشترک
اضافه %۱۰مبلغ یا ۵% بادریافت مشارکتخواهدداشت.شما
برایپیشپرداختخانهوبازپرداختآنپساز۲۵سالیاهنگام
بیشترینمبلغ بهرهمندمیشوید. ازینکمکدولتی فروشملک،

بازپرداختبهدولتبهاینصورتاستکه:

درصورتباالرفتنارزشملک،مبلغکمکیبهاضافهحداکثرسود
محاسبه دولت به بازپرداخت هنگام در مرکب( )غیر ۸% ساالنه

میشود.یا:

درصورتاستهالکوپایینآمدنارزشملک،مبلغکمکیمنهایحداکثر
زیانبرایدولت%۸درسال)غیرمرکب(درهنگامبازپرداختبهدولت

محاسبهخواهدشد.

همانطورکهازنامآنپیداست،اینکمکتشویقیبرایکسانیاستکه
برایباراولخانهخودراخریداریمیکنند.مواردزیرشاملکسانیمیشود

کهبهعنوانخریدارباراولشناختهمیشوند:

-قباًلهرگزخانهاینخریدهباشید.

-اگرشما،همسرفعلییاشریکزندگیمشترکشمامالکخانهایباشید
کهدر۴سالگذشتهدرآنسکونتنکردهاید.

جدا مشترکتان زندگی شریک یا خود قانونی همسر از بهتازگی شما -
شدهاید)حتیاگرسایرالزاماتخریدخانهبرایاولینباررانداشتهباشید(

تخفیف مالیاتی برای خریداران خانه
اینکمکدولت،یکمبلغاعتبارمالیاتبردرآمدغیرقابلاسترداد۵۰۰۰
دالریرابرایخانهواجدشرایطارائهمیدهد.براییکفردواجدشرایط،

اعتبارتا7۵۰دالرتخفیفمالیاتیفدرالارائهمیشود:

-شمایاهمسریاشریکزندگیمشترکتان،مالکیکخانهواجدشرایط
شدهاید.



-شمادرسالخریدیادرهیچیکازچهارسالگذشته،درخانهدیگری،
متعلقبهشمایاهمسریاشریکزندگیمشترک،زندگینکردهاید)خریدار

خانهبرایاولینبار(

یا نامشما به باسیستمثبتزمین بایدمطابق -یکخانهواجدشرایط
همسریاشریکقانونیشماثبتشودودرکاناداواقعشدهباشد.اینخانه

شاملخانههایموجودوخانههایدرحالساختمیباشد.

برای خرید   (HBP: Home Buyers’ Plan) طرح 
خانه

طرحخریدارانخانه)HBP(برنامهایاستکهبهشمااینامکانرامیدهد
خود ثبتشده بازنشستگی پسانداز برنامههای از دالر ۳۵۰۰۰ سقف تا
یایک برایخود تایکخانهواجدشرایط نمایید برداشت را )RRSPs(
فردمعلولبخریدیابسازید،واینمبلغبرداشتیرادریکدوره۱۵ساله

بازپرداختکنید.

شمامیتوانیدازبیشازیکRRSPوجوهبرداشتکنیدتازمانیکهمالک
آنحسابهاباشید.صادرکنندهRRSPشمامالیاتبرمبالغبرداشتشده
البتهدرنظرداشتهباشیدکه یاکمترراکسرنخواهدنمود. ۳۵۰۰۰دالر
برخیازRRSPها،مانندRRSPهایگروهی،اینامکانبرداشترابه

شمانخواهندداد.

برایشرکتدرHBPبایدشرایطخاصیوجودداشتهباشد،ازجملهموارد
زیر:

-شمابایدخریدارخانهبرایباراولباشید.

-شمابایدیکتوافقنامهکتبیبرایخریدیاساختخانهایواجدشرایط،
برایخودتانیایکفرددارایمعلولیتمرتبطداشتهباشید.

-هنگامبرداشتوجهازRRSPهایخودتحتHBPوتازمانیکهخانه
واجدشرایطخریدارییاساختهمیشود،بایدمقیمکاناداباشید.

-درنظرداشتهباشیدکهخانهواجدشرایطبایدبهعنوانمحلاصلیزندگی
درمدتیکسالپسازخریدیاساختآندرنظرگرفتهشود.

درتمامیمواردذکرشده،اگرقباًلدراینبرنامهشرکتکردهاید،وموجودی
قابلبازپرداختشمادراولژانویهسالبرداشتصفرباشدوسایرشرایط
واجدشرایطبودناینبرنامهرانیزداشتهباشید،ممکناستبتوانیددوباره

اینکارراانجامدهید.

GST/HSTتخفیف مسکن جدید
شماممکناستواجدشرایطتخفیفبخشیازGSTیاHSTباشیدکه
بازسازیاساسییا یاهزینهساختخانهجدید،هزینه بابتقیمتخرید
تبدیلیکخانه برای یا بهخانهکنونی، افزودهاصلی ساختنیکبخش
غیرمسکونیبهخانهمسکونیپرداختکردهاید.درمواردزیرمیتوانیداز

اینتخفیفاستفادهنمایید:

-خریدمسکنتازهسازیاکامالبازسازیشده،وهمینطورمسکندرزمین

اجارهای)اگرمدتزماناجارهآنحداقل۲۰سالاستیابهشماامکان
خریدزمینرامیدهد(برایاستفادهبهعنوانمحلاصلیسکونتشمایا

شریکزندگیتان.

-خریدسهامدریکشرکتتعاونیمسکنبهمنظوراستفادهازیکواحد
درمجتمعمسکونیتعاونیتازهسازیاکامالبازسازیشدهبرایاستفادهبه

عنوانمحلاصلیسکونتشمایاشریکزندگیتان.

استخدام را دیگری یاشخص بازسازیکردهاید یا راساخته -خانهخود
نمودهتاخانهشمارابسازدیابازسازیاساسیکندوازآنبهعنوانمحل
اصلیسکونتشمایاشریکزندگیتاناستفادهشود،اگرارزشبازارخانهدر

زمانساختوسازویابازسازیاساسیکمتراز۴۵۰۰۰۰دالرباشد.

اگرشمایکخانهمتحرکتازهسازیاکامالبازسازیشدهرابرایاستفادهبه
عنوانمحلاصلیزندگیخودیاشریکزندگیتانخریداریکردهاید،ممکن
استواجدشرایطمسکنجدیدباشیدوازاینطرحتخفیفبرایبرخیاز

GST/HSTپرداختشدهاستفادهنمایید.

خانه های سبز کانادا
کمکهزینهخانههایسبزکانادابهصاحبانخانههایکاناداییدرسراسر
قبوض و بخشند بهبود را خود خانههای انرژی تا میکند کمک کشور
انرژیراکاهشدهند.صاحبانخانههایواجدشرایطمیتوانندکمکهای

بالعوضدریافتکنندودرمنازلخودبهینهسازیانرژیانجامدهند.

برایاطالعبیشترازاینکمکدولتیبهشماره۴۳مجلهرمیصفحه۴۳
مراجعهکنید.

www.cmhc-schl.gc.ca/
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روانشناسی مثبت گرایی

اینروزهااهمیتروانشناسیمثبتگرادیگربرکسیپوشیدهنیست. 
بیشتر که سنتی روانشناسی برخالف مثبتگرا روانشناسی زیرا
دارد، تمرکز عاطفی اختالالت و روانی بیماری عالئم و علل روی
رخ آینده در که تجاربی و رفتار فکری، الگوهای و بهخصوصیات
میدهند،تاکیددارد.بهاینترتیبباعثبهترشدنکیفیتزندگی
روزانهافرادمیشود.اینمواردشاملخوشبینی،معنویت،امیدواری،
آزاد اراده داشتن برای تمرین و عدالت پشتکار، خالقیت، شادی،
است.درواقعروانشناسیمثبتگرابهجایاینکهسراغنقاطضعف

برود،بهبررسینقاطقوتمیپردازد.

سنتی روشهای جایگزین ندارد مثبتگراقصد روانشناسی
رواندرمانیشودکهرویتجاربمنفیتمرکزدارد،بلکهمیخواهد
فرآینددرمانرابسطدهدوتعادلبیشتریبهآنببخشد.بههمین
قبل از بیشتر روز هر مثبتگرا روانشناسی اهمیت که است دلیل

احساسمیشود.

روانشناسی مثبت گرا چیست؟
تعریفشدهاست. گوناگون عبارات و بهطرق مثبتگرا روانشناسی
اماتعریفیکهبیشتردراینزمینهپذیرفتهشدهبدینصورتاست:
»بهبررسیعلمیایننکتهکهچهچیزیزندگیراارزشمندمیسازد،

روانشناسیمثبتگرامیگویند.«)پترسون،۲۰۰۸(

اگربخواهیماینمفهومراکمیبسطدهیم،بایدبگوییمروانشناسی
رفتار و عواطف افکار، مطالعه برای علمی رویکرد همان مثبتگرا
ایجادزندگی نقاطضعف، بهجای نقاطقوت باتمرکزروی انسان
به افرادمتوسط زندگی ورساندن بد زندگی تعمیر بهجای خوب
زندگیعالیبهجایتمرکزصرفرویزندگیکسانیکهپیوستهدر

تالشندبهحدنرمالبرسنداست.)پترسون،۲۰۰۸(

خوش بینی آموخته شده
یکیازاصولیکه»سلیگمن«درمثبتگراییآنرامطرحمیکندخوشبینی
آموختهشدهاست.اومیگویدکهاگرانسانمیتوانددرماندگیوافسردگی
که است معتقد او بیاموزد. میتواند نیز را خوشبینی پس بگیرد یاد را
پیشگیریمهمترازدرماناستویادگرفتنخوشبینیباعثمیشودکه
ازاختالالتروانینیزفاصلهبگیرد. انسانشادترزندگیکندودرنتیجه
برایاینکارمیتوانیدافرادیراپیداکنیدکهویژگیهایمنفینگرانکننده
خودتان دیدگاه از را ویژگیها آن که کنید تالش سپس دارند. را شما
تعدیلنمایید.انسان،ویژگیهایمنفیدیگرانراراحتترمیپذیردوتغییر

میدهد.

دستاوردهای روانشناسی مثبت گرا
سلیگمندریکیازکتابهایخودتحتعنوانشکوفاشدن،دستاوردهای

روانشناسیمثبتگرارادرپنجدستهطبقهبندیمیکند:

تجربه احساس مثبت
روانشناسیمثبتگرامیکوشدکهتمامدستاوردهایروانشناسیرادرجهت
تقویتهیجانهاواحساساتمثبتانساناستفادهکند.تماماحساسهای

مثبتانساندراینطبقهقرارمیگیرندمثلشادبودنوامیدبهزندگی.

تجربه تعلیق ذهنی و غرق شدن در لحظه
مثبتگراییبهاینمیپردازدکهآیافعالیتهایماآنقدرلذتبخشهستند
کهمارااززمانغافلکنند؟انسانهایخودشکوفابرنامههایکاریوزندگی
خودرابهصورتیتنظیممیکنندکهفعالیتهایلذتبخشخودرابیشتر

کنندبهطوریکهاینلذتباعثغرقشدنفرددرلحظهشود.



رابطه موفق
روانشناس به ما تا شدهباشد چالش و مشکل دچار ما روابط نباید حتما
به میتواند مثبتگرا روانشناس که است معتقد سلیگمن کنیم. مراجعه
رابطههایخوبومعمولکمککندتاافرادبتوانندهرروزرضایتاززندگی

باالتریراتجربهکردهوپیشاپیشازبروزاختالفاتجلوگیرکنند.

موفقیت
معنی و مثبت حس یک به اگر حتی دارند دوست را موفقیت انسانها
خاصمنتهینشود.روانشناساناینحوزهبایداحساسموفقیترادرانسان
بشناسندوبهتقویتآنکمککنند.درواقعروانشناسیمثبتگرامعتقد

استکهموفقیتبهخاطرخودآنجذابولذتبخشاست.

معنا
مابرایچهزندگیمیکنیم؟سلیگمنمعنارااینگونهتعریفمیکندکهما
احساسکنیمبرایچیزیزندگیمیکنیمکهازخودمانباارزشتراست.
براساسآموزههایمثبتگراییفردبادستیابیبهخودشکوفاییمیتواند

بهمعنایمنحصربهفردزندگیخوددستیابد.

شباهت و تفاوت روانشناسی مثبت گرا و روانشناسی 
انسان گرا

بهدلیلشباهتهاییکهایندوحوزهباهمدارند،برخیافرادآنهارااشتباه
میگیرند.دوحوزهمثبتگراوانسانگراتوجهمثبتینسبتبهیکدیگردارند
چراکههردوبهجنبههاییازرشدوخودشکوفاییانساناهمیتدادهاند.
اماباوجودشباهتها،تفاوتهایینیزباهمدارندکهدرادامهبههردوی

آنهامیپردازیم.

شباهت ها
دغدغههردوحوزهیکیاست.هردوتالشمیکنندتارشدوخودشکوفایی
کنار در مراجع اگر که معتقدند دو هر کنند. تقویت را سالم انسانهای
آنها یعنی داشتهباشد، بیماربودن دیدگاه خود، به نسبت روانشناس،

نتوانستهاندکارخودرادرستانجامدهند.

تفاوت ها
هر مثبت نکات تقویت با تا است تالش در مثبتگرابیشتر روانشناسی
فردوآموختنزندگیدرلحظهاورابهسمترشدبیشترسوقدهداما،
از انسان نیازهای مراتب سلسله ارضای بر بیشتر انسانگرا روانشناسی
ابتداییگرفتهتانیازهایمتعالیتاکیدمیکند.آنهامعتقدندکه نیازهای
اگرنیازهایجسمانیوروانیدرستوبهجابرآوردهشوندانسانمیتواندبا

سهولتبیشتردرجهتخودشکوفاییگامبردارد.

مزایای روانشناسی مثبت گرا
ذکرهمهمزایایروانشناسیمثبتگراغیرممکناست،اماماسعیخواهیم
روانشناسیمثبتگرا نتایج تاثیرگذارترین از برخی بر مرورکلی کردیک
این مثبت روانشناسی بالقوه مزیت بزرگترین بهطورکلی، داشتهباشیم.

ایندیدگاهشاملتمرکز بهماقدرتتغییردیدگاهرامیآموزد. استکه
برنامههایمبتنیبرروانشناسیمثبت برتکنیکها،تمریناتوحتیکل
است،زیرایکتغییرنسبتاکوچکدردیدگاهفردمیتواندمنجربهتغییراتی
حیرتانگیزدربهزیستیوکیفیتزندگیاوشود.تزریقکمیخوشبینی
وقدردانیبیشتربهزندگیشماعملیسادهاستکهمیتواندموجبشود
کهدیدگاهمثبتترینسبتبهزندگیداشتهباشید.مطمئناهیچروانشناس
بیاندیشید، مثبت زندگی مورد در فقط که نمیگوید مثبتگراییبهشما
مثبتگرابرای است.روانشناسی مهم تعادل کنید؛ تمرکز و کنید رفتار
ایجاد دلیل این به بلکه نشدهاست، ایجاد سنتی روانشناسی جایگزینی
شدهاستکهروانشناسیسنتیرابایکنگرشمثبتتکمیلکندکهبه

اندازههمانتعصباتمنفیروانشناسیدرچنددههگذشتهقویاست.

چگونه می توان مثبت گرایی را آموخت؟
وینستونچرچیلیکبارگفت:»یکفردبدبین،سختیوگرفتاریرادر
هر در را فرصت مثبتگرا و خوشبین فرد یک اما میبیند؛ فرصتی هر
انسانها متوسط، طور به که میدهد نشان تحقیقات میبیند.« سختی
تمایلبیشتریبهاینکهفردیخوشبینودرپیمثبتگراییباشنددارند.
حالچگونهمیتوانمثبتگراییراآموخت؟ازنظربسیاریازروانشناسان،
مثبتگرایینشاندهندهاینباوراستکهنتایجرویدادهایاتجربیاتبهطور
کلیمثبتخواهدبود.مثبتگرایاناحتماالدالیلشکستیاتجاربمنفی
به تا میسازد قادر را مثبتگرا افراد دیدگاهی میدانند.چنین موقتی را

راحتیتغییرراایجادکنند.

مثبتگراییبهمعنایاشتیاقبهداشتنفکرهایخارقالعادهیاامیدبخش
به نگریستن در فرد میشود موجب که است روشی مثبتگرایی نیست.
جهان،آزادیعملبیشتریداشتهباشد.مثبتگرایاندیدگاهسالمتریدارند
وتمایلدارندعمرطوالنیترینسبتبههمتایانبدبینخودداشتهباشند.
همچنینکمتربهاثراتمنفیبیماری،خستگیوافسردگیحساسهستند.
فردفقط آینده اینکه باورهرچندغیرواقعی،درمورد اینحالیک با
غیر ریسکهای به منجر بودمیتواند مثبتخواهد رویدادهای از سرشار
ضروری،بهویژهدرزمینهسالمتیومالیآنهاشود.افرادیکهمثبتگرایی
بیشتریدارند،مدیریتبهتریدردرد،بهبودعملکردایمنی،قلبیعروقی
وعملکردبدنیبیشتریدارند.مثبتگراییبهکاهشاثراتمنفیبیماری
جسمیکمکمیکندوبهطورکلیبانتایجبهترسالمتیهمراهاست.افراد



مثبتگراتمایلدارنددرسختیهابهدنبالمعناباشند،کهمیتواندآنهارا
ازمقاومتبیشتریبرخوردارکند.

خوش بینی )مثبت گرایی(، بدبینی و واقع بینی
دیگران به نسبت انگیزههایخیرخواهانهای دائما مثبتگرا افراد از برخی
دارندوشرایطرابهبهترینوجهممکنتفسیرمیکنند.افرادمثبتگرابه
راحتیحالتدرونیخودراازشرایطبیرونیجدامیکنند.مثبتگرابودن
لزوماهمیشهبهتریناستراتژینیست.تحقیقاتنشانمیدهدکهایجادیک
واقعبینی و بدبینی )مثبتگرایی(، مقدارکمیخوشبینی با میانی حالت
ممکناستبهترینراهرابرایایجادمقاومتدربرابرمشکالتودستیابی

بهاهداففردفراهمکند.

رابطه خودشکوفایی و مثبت گرایی
خودشکوفایییکیازمهمترینمباحثموردبررسیدرروانشناسیمثبتگرا
مربوط مثبتگرایی مفاهیم از بسیاری به تنها نه خودشکوفایی است.
میشود،بلکهکلیدبهبودکیفیتزندگیبرایمردمدرسراسرجهاناست.
کشفتکههایپازلخودشکوفاییویادگیرینحوهبهکارگیریموثرمولفهها
درزندگیواقعی،پیامدهایفوقالعادهایدرنحوهزندگی،عشقورزیدنو
ارتباطافرادبایکدیگردارد.درهمینرابطهنیزپیشنهادمیشودبهپادکست

شکوفاییتاشادمانیگوشفرادهید.

خودشکوفاییازمرزهایخوشبختییارفاهسادهعبورمیکند.اینطیف
دیدگاه و برمیگیرد در را روانشناختی مثبت ساختارهای از گستردهای
جامعتریدرموردمعنایاحساسخوبوشادبودنارائهمیدهد.بهگفته

دکترمارتینسلیگمن،خودشکوفاییپنجمولفهدارد.

پنج مولفه مهم خودشکوفایی
هیجانات مثبت:چقدرهیجاناتمثبتراتجربهمیکنیم،باتوجهبراین

کهمحوریتزندگینبایدبرمبنایشادیباشد.

مجذوب شدن:درگیرشدنبازندگی،اینکهمننقاطقوتزندگیراپیدا
کنموبرمبناینقشهراهخودمپیشروم.

معنا:معناییبرایخوددرزندگیداشتهباشم.

دستاورد:دستاوردیرابرایخودبسازم.

روابط مثبت

مهم ترین سواالت در خودشکوفایی:

برایچهبهدنیاآمدهایم؟

خواهیم را زندگی از رضایت میزان بیشترین کنیم زندگی چگونه اگر و
داشت؟

الگوبهعنوانچارچوبخود،میتوانیمخودشکوفاییرا این از بااستفاده
بهعنوانمهمترینمولفهدرزندگیایجادکنیم.افزایشاحساساتوهیجانات
مثبت،درگیرشدنومجذوبشدنبادنیاوکار)یاسرگرمیها(،ایجادروابط
عمیقومثبت،داشتنمعناییدرزندگیوساختندستاوردهاییدرزندگی

هدف و معنا میتوانیم مولفه ۵ این با است. خودشکوفایی نتایج از همه
خودرادرزندگیپیداکنیموازطریقپرورشوبهکارگیرینقاطقوت
واستعدادمانبهاهدافخودبرسیم.خودشکوفاییومثبتگراییبهمعنای
تحققبخشیدنزندگی،انجاموظایفمعنیداروارزشمندوارتباطبادیگران

درسطحعمیقتراست.دراصلزندگیراخوبزندگیکردناست.

و شادی با مرتبط اما جداگانه مفهوم یک عنوان به خودشکوفایی ایده
در دکترسلیگمن توسط رسمی بهطور اما آغازشد. پیش مدتها رفاه،
معتقد ابتدا در سلیگمن شد. مطرح مثبتگرا روانشناسی اولیه سالهای
مثبت، احساسات شدهاست: تشکیل عامل سه از خوشبختی که بود
درگیری)مجذوبشدن(ومعنا.بااینحالپسازبررسیدقیقتردرمورد
خوشبختی،اوکشفکردکهبرخیازعواملمهمدر»زندگیخوب«که
اوسعیدرتعریفآنداشت،دراینمولفهوجودندارد.ویپسازانجام
کندوکاوهاییدومولفهازدسترفتهراشناسایینمود:دستاورد)یانیازبه
موفقیت(وروابطمثبت.اگرچهتحقیقاتدرموردخودشکوفاییپرباربوده،
دشوارتر اغلب خودشکوفایی مورد در تحقیقات نبودهاست. آسانی کار اما
روانشناسان اکثر روانشناسیمیباشد. موضوعات سایر مورد در تحقیق از
اتفاقنظردارندکهخودشکوفاییشاملبهزیستی،خوشبختیورضایتاز
زندگیاست.بااینحالحتیایناجزایخودشکوفایینیزمولفههایفرعی
خودرادارند،ازجمله:معنا،هدف،خودمختاری،پذیرشخود،مثبتگرایی،
مجذوبشدن نشاط، شخصی، رشد انعطافپذیری، تسلط، مثبت، روابط

)درگیرشدندرزندگی(،عزتنفس.

روانشناسی اکت و مثبت گرایی
تلفظ »عمل« کلمه )مانند ACT روانشناسی یا درمانی تعهد و پذیرش
بهبود برای زندگی مشکالت پذیرش برای آگاهانه رویکردی میشود(،
درمان به که است رواندرمانی نوعی این است. فرد زندگی کلی کیفیت
رفتاریشناختیوابستهاستوبهافرادکمکمیکندتابرزمانحالتمرکز
کنندواحساساتطاقتفرساودشواررابپذیرندوبرطبقآنپیشروند.
اما باشد، متفاوت دیگر فرد به فردی از است ممکن درمان مدت اگرچه
میتواندبهتاثیر،تاثیراتعاطفیمنفیکمککردهوتفکرشمارادرمورد

درمانافسردگی،اضطرابوسایراختالالتروانیمشابهتغییردهد.
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چرا خواب مهم است؟

خوابمرهمیاستکهبعدازیکروزطوالنیفردراآراممیکند
توسط خوابیدن از زیادی بخش میبخشد. او به دوباره انرژی و
دما مانند بیرونی عناصر از که میشود تنظیم بدن درونی ساعت
بدن بیداری و طبیعیخواب میگیرد.چرخه نورخورشیدسرنخ و
عملکرد خواب چرخه همریختن به است. هماهنگ ساعت ۲۴ با
بنیه، حافظه، یادگیری، میکند. مختل را بدن سیستم طبیعی
خواب کیفیت و مدت تحتتاثیر همگی روحیه و عمومی سالمت
هستند.خوابازبسیاریازافرادفراریاستیامشکالتدیگریبا
آندارند.درواقع،اکثرمادریکمقطعاززندگیدچاراختاللدربه
خوابرفتنیاازخوابپریدنمیشویم.ازجملهپیامدهایاحتمالی
کمبودخوابمیتوانبهچاقیمفرط،بیماریقلبوعروقودیابت
اشارهکرد.کمبودخوابرویقضاوتدرستوتیزهوشیروانینیز
تاثیرمیگذارد.نیازبهخوابازفردیبهفرددیگرودربینگروههای
ساعت بههشت نفر یک است ممکن است. متفاوت مختلف سنی
خوابکاملنیازداشتهباشددرحالیکهدیگریبامیزانخوابکمتر
عملکردطبیعیخودراانجامدهد.خبرخوبایناستکهدرمان

اختاللخواببهسرعتدرحالپیشرفتاست.

چرا می خوابیم؟
بهرغمفراگیربودننیازبهخواب،هنوزموضوعاتزیادیدرموردآن
وجودداردکهمحققانکشفنکردهاند.میدانیمخواببهبدنومغز
اجازهمیدهددوبارهانرژیبهدستآورندوطوریخودراترمیمکنند
کهبسیارحیاتیاست.طبقنظریات،یکپارچهسازیحافظه،پردازش
اطالعات،رشدفیزیکی،ترمیمعضالتوبیشمارپردازشدیگرحین
اتفاقمیافتد.خواببرایتقویتسیستمایمنیوکمکبه خواب

بدندرمبارزهبابیمارینیزضروریاست.

من به چه مقدارخواب نیاز دارم؟
نیازبهخوابدرهرسنیمتفاوتاستوحتیبینگروههمساالن
خواب ملی انجمن مجموع، در اما میخورد. چشم به تفاوت نیز

راهنمایروزانهبرایخوابتعریفنمودهکهبهشرحزیرمیباشد:

نوزادان)۱۱-۴ماه(:۱۵-۱۲ساعت

کودکاندبستانی)۱۳-۶سال(:۱۱-۹ساعت

نوجوانان)۱7-۱۴سال(:۱۰-۸ساعت

جوانان)۲۵-۱۸سال(:۹-7ساعت

بزرگساالن)۶۴-۲۶سال(:۹-7ساعت

سالمندان)۶۵+(:۸-7ساعت

زمان به خواب رفتن چقدر باید طول بکشد؟
درمجموع،زمانبهخوابرفتنبایدبین۱۰تا۲۰دقیقهطولبکشد.اما
یا دقیقه است،۲۰ اوطوالنی بهخوابرفتن زمان فکرمیکند اگرکسی
۱ساعت،دچاراضطرابمیشودورویکیفیتخوابتاثیرمنفیخواهد

داشت.

اگرکسیبالفاصلهبعدازگذاشتنسررویبالشبهخوابمیرود،لزومابه
اینمعنینیستکهخوشخواباست.احتماالنشانمیدهداوازکمبود

خوابرنجمیبرد.

آیا بعضی از افراد نسبت به دیگران به خواب بیشتری 
نیاز دارند؟

دارند خوبی کامال احساس خواب ساعت 7 از بعد افراد از بعضی البته.
درحالیکهدیگرانتا۹ساعتکاملنخوابند،احساسخستگیشانبرطرف
کمتر خواب زمان مدت با افراد از کمی تعداد میرسد بهنظر نمیشود.
ژنتیک به مسئله این شواهد طبق که داشت خواهند خوبی عملکرد
برمیگردد.درمقابل،بعضیازافرادبهمدتزمانخواببیشتر،۱۰ساعت

درشب،نیازدارندتاعملکردمطلوبازخودنشاندهند.



 آیا من به خواب کمتر نیاز دارم؟
کسانیهستندکهبهطورژنتیکیبهخوابکمترازحدمیانگیننیازدارند
این با میدهند. تشکیل را ازجمعیت درصد ۵ افراد این گفتهمیشود و
حال،کسانیکهفکرمیکنندمیتوانندباخوابکمترعملکردخوبیازخود
نشاندهند،درواقعازکمبودخوابمزمنرنجمیبرند،زیراتحقیقاتنشان
میدهداینافرادبعدازچندشبخوابناکافیبهسختیمیتوانندقضاوت

درستیاز سالمتروان خودداشتهباشند.

چطور می توانم خواب بهتری داشته باشم؟
توصیهاستانداردبهداشتخوابمیتواندبهبسیاریازکسانیکهازکمبود

خوابرنجمیبردکمککند:

۱.اتاقخوابراخنکوتاریکنگهدارید.

۲.ازتختخوابفقطبرایرابطهجنسیوخواباستفادهکنید.

از قبل ساعت یک حداقل و نکنید مصرف کافئین بعد به عصر از .۳
بازدارنده که صفحهنمایش، آبی نور نشوید؛ خیره صفحهنمایش به خواب
مالتونیناست،بهطورمیانگینتا۱۰دقیقهخوابرابهتاخیرمیاندازد.
بهخوابرفتنجلویتلویزیون،که۶۱درصدازبزرگساالنبهانجاماینکار
اعترافکردهاند،نیزدردسرسازاست.نورصفحهنمایشبهپلکنفوذمیکند،
بنابراینمغزهنوزقرارگرفتندربرابرنورراتجربهمیکند.اینپدیدهمانع

ازبروزمراحلخوابعمیقمیشود.

کرونوتیپ چیست؟
بهبرنامهخواب-بیداریفرد،براساسریتمشبانهروزیاوکهازنظرزیستی
شناختهشدهترین جمله از گفتهمیشود. کرونوتیپ شده، برنامهریزی
تا میدهند ترجیح کسانیکه یا شب« »جغد به میتوان کرونوتیپها
کرد اشاره »سحرخیز« و شوند بیدار دیرتر روزها و باشند بیدار دیروقت
بیدارشوند. ازخواب وزود بروند بهتختخواب ترجیحمیدهندزود که
ازیک افراد از تعدادکمی دارند؛درحالیکه قرار رویطیف کرونوتیپها

طرفبامافتادهاند،اغلبماجاییمیانطیفقرارمیگیریم.

چطور متوجه کرونوتیپ خودم شوم؟
ما میشوند. خود کرونوتیپ متوجه خطا و آزمون فرایند طی افراد اکثر
بههم برنامه این اگر و داریم برنامهخاصگرایش بهیک بهطورطبیعی
نیستند، مطمئن خود کرونوتیپ از کسانیکه میشویم. پریشان بریزد،
میتوانندازکوئیزهایآنالین،کهادعامیکنندمیتواننددردرککرونوتیپ

بهافرادکمککنند،استفادهکنند.

کمبود خواب یعنی چه؟
بهتفاوتبینمیزانخوابیکهفردبهآننیازداردومقدارخوابیکهواقعا
۸ به هرشب مثال،کسیکه گفتهمیشود. کمبودخواب میکند، دریافت
ساعتخوابنیازداردامافقط۶ساعتمیخوابد،درطولهفته۱۴ساعت
کمبودخوابدارد.افزایشکمبودخوابخطربیماریهایجسمیوروحی

خاصماننددیابتیااضطرابراباالمیبرد.

آیا باید تشکم را عوض کنم؟
به میگذارد. منفی تاثیر خواب کیفیت روی بیکیفیت یا قدیمی تشک
گفتهانجمنخواب،بهتراستهر7تا۱۰سالتشکخودراعوضکنیم.
تشکهایقدیمیکیفیتمناسبندارندکهباعثبیقراریوخوابناکافی
میشود.همچنین،بهمرورزمانموادآلرژیزادرتشکجمعمیشودکه

بیشترخوابرامختلمیکند.

چه ابزاری به خوابیدن من کمک می کند؟
فقط نه آنهم پتوهایسنگین، از استفاده متخصصانخواب از بسیاری
افرادی پایبیقرارهستند،توصیهمیکنند. برایکسانیکهدچارسندرم
کهازپتویسنگیناستفادهمیکنندمیگوینداحساسآرامشآندرست
به زمان که دستبندی از استفاده است. بچه برای قنداق یا آغوش مانند
افرادکمک از بهبعضی نیز راضبطمیکند فرد بیدارشدن و خوابرفتن
میکند.جالباستبدانیدایندستبنددراصلبهکسانیکهفکرمیکنند
بهندرتمیخوابنداطمینانخاطرمیدهد،اینپدیدهبیخوابیمتناقضنما

نامدارد.
   www.darmankade.com/
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مزایا و معایب جراحی زیبایی

جراحیزیباییصورتبرایمردانوزنانیکهازظاهرخودناراضیاند
ویاعالقهمندبرایبازگشتبهدورانجوانیهستند،بهآنهامیتواند

کمککندتااهدافزیباییخودرابرآوردهسازند. 

جراحیپالستیکصورتمیتواندهمهچیزراشاملشود:ازتغییر
شکلبینیتابلندکردنپوستشلوحذفچربیدرزیرچانهبرای
بهبودظاهرصورت.اگرشماهمدرحالبررسیبرخیازعملهای
جراحیزیباییبرایتازهکردنوجوانسازیظاهرخودهستید،ابتدا
مهماستکهمزایاومعایبرادرنظربگیریدتابتوانیدتصمیمکامال
آگاهانهایبگیرید.دراینمقالهنگاهیبهجنبههایمثبتومنفی

جراحیزیباییداریم.

مزایای جراحی زیبایی
جراحی زیبایی سبب افزایش اعتماد به نفس می شود.

ممکناستچروکهایصورتیادیگرنواقصموجوددرصورتدر
ذهنشماهمیشهخودرانشاندهد،حذفایننگرانیهاازطریق
داشتهباشد شما بهنفس اعتماد روی عمیقی تأثیر میتواند درمان
واگراینبدانمعناستکهشمامیتوانیددربیرون،محیطکارو
یامهمانیبدوننگرانیواردشویدولذتببرید،رزرویکمشاوره

بهترینکاریاستکهمیتوانیدانجامدهید.

زمان بازیابی بهبود یافته است

درکبسیاریازافراددرارتباطباجراحیزیباییصورتهمچنانبه
صورتگذشتهاستولیبایدگفتکهاینتفکردیگرمنسوخشده
و عملجراحیصورتدیگربهمانندگذشتهنیستوعملجراحیبا

دردوماههامراقبتقبلوبعدازعملصورتنمیگیرد.تکنیکجراحیو
غیرجراحیکامالبهبودیافتهاست.

از بین بردن چروک صورت

ماساژدهندههای ورزشی، رژیمهای کرمهایجادویی، تبلیغات با روز هر
از برخی دارند سعی ویژه تبلیغات با یک هر و میشویم مواجه الغری
که گفت باید اما کنند. پر و برطرف را ما وجودی خللهای و مشکالت
بسیاریازاینمواردتنهایکتبلیغهستندو کاراییچندانیندارندوپوست

دارندهچروک،تنهاباعملزیباییصورتمیتواندترمیموبهبودیابد.

همچنیناگروزنبیشازحدداریدوبرایکمکردنوزنبهباشگاهمیروید،
بایدتوجهداشتهباشیدکهاینوزنکمکردنبررویسفتیومقاومتپوست
تاثیرچندانی وورزشکردنهم باشگاهرفتن با و دارد بسیاری شمانقش
برمقاومتپوستشمانخواهدداشت.برایمقاومکردنپوستمیتواناز

روشهایجراحیوغیرجراحیاستفادهکنید.

نتایجی قابل مشاهده و همیشگی

پزشکی به توجه با میشود حاصل صورت زیبایی جراحی از که نتایجی
بسیارکمعارضهمیباشند. ازهمه و قابلمشاهدههستند بالفاصله مدرن
مهمتراینکهاکثرایندستاوردهابعدازجراحیماندگاریطوالنیمدتویا

شایدهمیشگیرابهدنبالداشتهباشند.

معایب جراحی زیبایی
هزینه زیاد برای جراحی زیبایی

دراغلبمواردجراحیپالستیکتحتپوششبرنامههایبیمهدرمانیقرار



به باتوجه انجامشدهمتفاوتهستند. نمیگیردوهزینههابستهبهروش
هزینههایمداخله،شماهمچنینبایدهزینههایبهبودی،مراقبتهایبعد
ازعملوجراحیهایترمیمیراکهممکناستموردنیازباشندنیزاضافه

کنید.

انتظارات واقع گرایانه

درارتباطباجراحیهایزیباییصورتوتغییراتیکهبعدازعملبهوجود
میآیدهیچگونهشکینیستوچهرهبهاندازهایتغییرمیکند،اماتوجه
داشتهباشیدکهانتظاردرحدپریدریاییشدنویادیگرشخصیتهایمورد
نظرخودواقعابهدوراست.چراکهبرخیازاشخاصبادرنظرداشتنیک
شخصیتکارتونییاسینماییتمایلدارندکهبعدازعملبهکسدیگری
سپس و کنید همراه واقعگرایی با را زیبایی عملهای پس شوند. مبدل

انجامدهید.

خطرات جراحی زیبایی صورت

درستمثلهرجراحیدیگری،جراحیپالستیکهمبدونریسکنیست.
نکروز برش، محل در عفونت حد، از بیش خونریزي عوارض شایعترین

)کبودی(وعوارضناخواستهدربیهوشياست.

هرعملجراحیپالستیکبامجموعهایازعوارضخاصمانندازدستدادن
حساسیتدرمنطقهدرمانشدهمیباشد.»اِدموهماتوم«همعوارضبالقوه
دیگرازعوارضجراحیپالستیکهستندکهدربعضیمواردقابلپیشگیری

میباشندودرسایرمواردقابلدرمانهستند.

تورموکبودی،عوارضبعدازعملجراحیپالستیکهستند،وتازمانیکه
بافتهادرمعرضآسیبقراردارندوبهخوبیدرماننشوند،باقیمیمانند.
اگرتورموکبودیحاصلازعملجراحیبهمدتطوالنیباقیبماندجای

نگرانینیستوبهخودیخودبرطرفمیشود.

نتیجه؛ جراحی زیبایی خوب است یا خیر؟
فردیکهتمایلبهعملجراحیزیبایییاجراحیزیباییبرایبهبودبخش
خاصیازبدنیاچهرهخوددارد،بایدتحقیقکاملانجامدهدواطالعات
زیادیدرموردجراحیزیباییقبلازدیدنجراحپالستیکبهدستآورد.
پالستیک جراحی از که افرادی از یا و تخصصی سایتهای در اطالعات

استفادهمیکنند،حتمااثربخشخواهدبود.

جراحیپالستیک،انتخابیاستبهجاییکروشاضطراری،بنابراینهیچ
دلیلیبرایتصمیمگیریعجوالنهدرموردجراحموردنظروجودنداردکه
قراراستروشونوعجراحیمدنظرراانجامدهد.تصمیمبهانجامعمل
جراحیپالستیکبایدبادقتبررسیشودوقبلازبرنامهریزی،بیمارباید

ازتمامخطراتوعوارضپیشازبرنامهریزی،آگاهیکاملداشتهباشد.

از و است معایب و مزایا دارای پالستیک جراحی که داشتهباشید یاد به
طرفدیگربهنفعدیگرانمیتواندمانعازدستیابیبهبهتریننتایجپس

ازجراحیشود.
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فال فصل زمستان ۲۰۲۳

فروردین )21 مارس- 1۹ آوریل(
برای انتظاری قابل تحوالت و تغییرات
شمااتفاقخواهدافتاد،خوشبختانهاین

تغییراتباپشتیبانیشهودوهدایتدرونیانجام
میشود.شمازیادفکرمیکنید،امابازتابهایشما
احساساتتان و قلب و است، سازنده و الهامبخش
بهشمااجازهمیدهدکهبحثهارامطرحوراهرا

روشنکنید.

را امکان این بهشما و است فراوان جذابیتشما
میدهدکهپیامهایخودرابهدیگرانمنتقلکنید.
زمانیکه فصل، پایانی روزهای در باشید مراقب
نگرفتهاند قرار استقبال مورد لزوما شما کلمات
نکنید. حمله کسی به و نشده مرتکب اشتباهی

ترجیحادراینمواقعیکقدمبهعقببرگردید.

اردیبهشت )2۰ آوریل- 2۰ می(
عاطفی، رویدادهای و قوی احساسات
از میدهند. سوق تکامل به را شما

گسترشدیدگاههایخودبرایایجادزمینهایبرای
مورد در عمیقا شما نترسید. الهامبخش آیندهای
انگیزههایخودوتمایلبهفرافکنیدرزندگیای
ولی مینمایید، فکر میکند، جذب را شما که
را بهمسئولیتهاییکههنوزکمیشما همچنان

درگیرکردهاستفکرنمیکنید.

رامیدهدکه امکان این بهشما احساساتخوب
برایاطمینانازامنیتکسانیکهدوستشاندارید
اقدامکنید.درروزهایپایانیفصلمواظبباشید
روزهای در ندهید. دست از را خود واقعی حس
پایانیباآرامشبیشتریباآیندهروبهرومیشوید.

خرداد )21 می- 2۰ جون(
سطح در دگرگونی یک جهش، یک
و است، انتظار در شما، برای عاطفی

شهودهاییبرایشماظهورمیکندکهممکناست
برایتانروشنکند.مسیرجدیدی را چیزدیگری
به کنید سعی میشود. طی زودی به شما برای
اعماقناخودآگاهخودبهنفعبرجستهکردنتالش
وکوششتانشیرجهبزنیدکهدرطولزمانتأیید

میشود.اینزمانمناسبیبرایپیشبردامورتان
است.

ارزشهایشمابهمرورعمیقترخواهندشد،اما
ایدههاواولویتهایخودراخیلیتهاجمیبیان

نکنید،وبهروشنگریادامهدهید.

تیر )21 جون- 22 جوالی(
روابطعاطفیشمادرجهتدرست

این شما به تبادالتتان است. تکامل حال در
امکانرامیدهدکهبحثهاراباالبردهوفضارا

بهدرستیبهپیشببرید.

است.شما برقرار فردییکجریانی و بینشما
اشتراک به جهان از را خود الهامبخش دیدگاه
میگذارید.اینزمانبرایحلمشکالتیاستکه

رابطهشماراضعیفمیکند.

رتبهشمادرجامعهبهشمااینامکانرامیدهد
کنید عمل مثبت بتوانید خفا و سایهها در که
حال، این با نمایید. فعال را مناسب اهرمهای و
است ممکن که باشید سوتفاهمهایی مراقب

فرکانسهایمثبتشماراکمرنگکنند.

مرداد )23 جوالی- 22 اوت(
یکجهتجدیددرحالظهوراستوشماآنرا
دوستدارید.آنزماناستکهمیتوانیدگامیبه
سویدیگریبرداریدتاتعریفکنیدکهچهنوع
تعهدمتقابلیرامیتواندربلندمدتحفظنمود.

هدایت مسیر تغییر به را شما پرسیدن، سوال
که هستید چیزی هر طرفدار شما میکند.
کارهایی شیفته بخشد، الهام شما به میتواند

هستیدکهبهشماکمککندتابلندشوید.

مبادالتشماجدیاست.اگرپروژهایرادرذهن
حد از بیش خیالپردازی از دارید، خود قلب و
آنخودداریکنیدوواقعیتهایمادیرادرنظر

بگیریدتاآرزوهایتانمحققشود.

شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(
تکامل حال در شما عشقی زندگی
شما چشماندازهای و خالقیت است،

برآوردهمیشوند.زمانآناستکهخودراباور
کنید!همیشهدرطولموجمناسب،عشقبهشما
لبخندمیزند،پیوندهایشماعمیقترمیشودو
روابطشمامنعکسکنندهدیدگاهایدهآلشمااز
عشقاست.درمحلکار،جدیتشمابهنحوی
استکهبرایشماامتیازمثبتکسبمیکند.

ازمواضعخود برایدفاع ازجذابیتخود شما
استفادهخواهیدکرد،اماسعینکنیدنظراتخود
نیستند شما زورگویی قدردان کسانیکه به را

تحمیلکنید.

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(
برخیپرسشهابهشمااینامکانرامیدهدکه
قرار درمسیردرست را زندگیخانوادگیخود
دهید.ممکناستباجدیتبهبرخیازمسائل

احساسیمشکلسازبرخوردکنید.

مبادالتشمافقطبهموضوعاتحساسپرداخته
نمیشوند.رویکردیکهاحتماالزندگیروزمرهرا

روانترمیکند.

شمابحثهاییرادرزندگیتجربهمیکنید.از
قراردادنجاهطلبیهایشخصیخودبرهرچیز
خطر معرض در زیرا کنید، خودداری دیگری

بههمپاشیدگیخانوادهخودهستید.

آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(
سال ابتدای در شما برای هماهنگی مبادالت
رخمیدهد،ولیموضوعاتحساسدرخانواده
نرم، زبان و نیک اخالق از خواهندشد. مطرح

برایتوسعهروابطخوداستفادهکنید.

یعنی عزیزانتان و شما بین هنوز ارتباطاتی
فرزندانتانبهخوبیدرجریاناست.انفرادییا
دونفره،لحظاتاشتراکوخوبیبرایشماقابل

انتظاراست.



همیشهسواالتدرستیراازخودبپرسید،حتی
اگرآنهاشماراعصبانیکنند.اجازهندهیدبرخی
باعث و نمایند رادیکته رفتارشما احساسات از
اختالف ایجاد یا تاسفبار سوءتفاهمهای ایجاد

بینشماوطرفمقابلشوند.

آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(
نیک کارهای نتیجه که میشوند ظاهر هدایایی
شماست،ومیتوانیدشرایطزندگیخودرابهبود

بخشید.ازکشفایناحتماالتنترسید.

بهدرونخودوبیدارشدنپتانسیلهایتانشیرجه
در میکنید کشف که را آنچه تمام شما بزنید.
بهآن باید ایدهآلقرارمیدهیدکه خدمتیک

دستیابید.

خانوادهخود با نیتخیرهستید، از اگرسرشار
درموردمسائلمربوطبهآنهامشورتکنیدتادر

خانوادهناراحتییاحتیسوءتفاهمایجادنشود.

دی )22 دسامبر- 1۹ ژانویه( 
یکرابطهعاطفیدرآغازسالبرایشمابهوجود
اطرافیانتان و شما بین خوبی به جریان میآید.

میگذرد.دگردیسیدرونیادامهدارد.

عزیزانتان با شما تبادالت به شما بازتابهای
کمکمیکندوبهارتباطاتروانوخالقانهکمک
مینماید.احساساتخودرابیانکنیدوپیامهای

خودرابهآرامیمنتقلکنید.

و حل زودی به را خود مادی مشکالت شما
بهبود را خود زندگی شرایط و میکنید فصل
میبخشید.روشهایخودراکهمیتوانددیگران

راحساسکند،برایآنهاتوضیحدهید.

بهمن )2۰ ژانویه - 1۸ فوریه(
دنیای است. انجام حال در عاطفی تکامل یک
درونیتانتوجهشماراجلبمیکند.بازتابهای
شمابهشماامکانمیدهدپتانسیلهاینویدبخش

جدیدراکشفکردهوازآنهااستفادهکنید.

زندگی تا میکنید استفاده خود شهود از شما
و کنید هدایت خود نفع به را خود مادی
استعدادهاییراکهبرایشماسودآوراستکشف
بر را خود وجود بود خواهید قادر شما نمایید.

رویپایههاییمحکمبازسازیکنید.

جذابیتتانبهشمااینامکانرامیدهدکهزندگی
اغوا بتوانید و ببرید، پیش به خوبی به را خود
کنید سعی ولی کنید، عالمتگذاری و شوید

فرکانسرااشتباهنگیرید.

اسفند )1۹ فوریه - 2۰ مارس(
به را شما عشق، یا دوستی یک
در پروژه یک و درمیآورد، حرکت
آیندههمهچیزشماراتغییرمیدهد.

مبادالتشماخوشحالکنندهاست.فاصلهالزمرا
بهاحساساتو تا بگیرید درروابطخوددرنظر
خواستههایتانبیشازحدلطمهنزنید.احساس
میکنیداطرافیانتانازشماحمایتمیکنند،ودر
زندگیشما،یکایدهآلدرحالشکلگیریاست
نکنید. دوری آن بازتاب از که نمایید دقت اما
بهبود را عزیزانتان و خود زندگی شرایط اگر
واقعیت بهبود برای را آرزوهایخود میبخشید،

ازبیننبریدتاناامیدنشوید.



آگهی خود را به ما 
بسپارید

514-996-16۲۰
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