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پنجمین جشنواره بزرگ موسیقی آکادمی ِر می در روز یکشنبه 5 آپریل در سالن بزرگ اسکار پترسون برگزار خواهد شد. در این کنسرت تعداد هنرجویان 
و تکنیک  نوازندگی برخی از هنرجویان، نسبت به کنسرت های چهار سال قبل، به صورت چشم گیری بیشتر خواهد بود.

با توجه به تعداد باالی شرکت کنندگان در پنجمین کنسرت آکادمی، کنسرت از ساعت ۱۰ صبح تا 7 بعدازظهر برگزار خواهد شد.

بخش های متنوع برنامه شامل تک نوازی سازهای متفاوت توسط هنرجویان ایرانی و غیرایرانی و همچنین در قالب گروه نوازی کودکان و گروه نوازی سازهای 
ایرانی، لحظات زیبا و پرخاطره ای در کنار عزیزانتان می سازد. 

در مجموع سانس های کنسرت بزرگ آکادمی ِر می شاهد هنرنمایی تعداد بیشتری از هنرجویان نسبت به ۴ سال گذشته، بر روی استیج خواهیم بود.

هدف از برگزاری این کنسرت
آشنا شدن اجراکنندگان با حس و حال اجرای زنده روی استیج و باال بردن سطح توانایی آنها در اجراهای گروهی و تک نوازی ها – شناختن سطح توانایی 

خود و مقایسه با دیگر نوازندگان و کسب تجربه – دیدن اجراهای شاگردان دیگر اساتید برای مقایسه سطح هنرجویان و ثبت خاطرات خوب و ........

 در پایان از همه استادان عزیز و خانوادهای گرامی که ما را در برگزاری هر چه بهتر این کنسرت همواره یاری می کنند، تشکر و قدردانی می نماییم. 

پنجمین فستیوال بزرگ 
موسیقی آکاد می ر می
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آموزش انتخاب رنگ در عکاسی از کودکان 
شناخت ویژگی های هر رنگ، در کنار خاصیت همنشینی رنگ ها، از 
نوزاد  اصول مهم در عکاسی کودک می باشند. عکس های کودک و 
نیاز به لطافت، پاکی و شیطنت دارند. وقتی اینها را بدانیم، راحت تر به 
سراغ تکنیک ها و رنگ ها می رویم. در این آموزش عکاسی از کودکان، 
روی مبحث »رنگ« در عکاسی کودک تمرکز کرده ایم و چند نکته و 

ترفند کاربردی برای انتخاب رنگ ها به اشتراک گذاشته ایم.
نورپردازی،  روی  نوزادان  و  کودکان  از  عکاسی  آموزش های  اغلب 
در  در حالی که  تمرکز می کنند.  تکنیک های عکاسی  و  ژست دهی 
عکاسی از کودک، خواه آتلیه ای و خواه در فضای باز، »رنگ« یکی از 

اصول مهمی است که نباید دست کم، گرفته شود.

انتخاب  برای  کاربردی  ترفند  و  نکته  اما چند  و 
رنگ ها در عکاسی کودک و نوزاد:

حذف تمام رنگ ها
اولین ترفند، حذف تمام رنگ هاست. نتیجه در عین سادگی چشمگیر 
است. با این کار شما توجه و تمرکز بسیار باالیی را بر سوژه اصلی، که 

نوزاد است، قرار خواهید داد.
رنگ  های همسان یا هم جوار

An� )راه حل پیشنهادی دوم استفاده از رنگ های هم جوار یا همسان 
alogous( است. طیف های یکسان را در پس زمینه و پیش زمینه و 
یکدستی  و  یکسانی  احساس  روش  این  بگیرید.  کار  به  سوژه  خود 
محتاط  رنگ ها  از  استفاده  در  که  کسانی  برای  و  می دهد  ویژه ای 

هستند، انتخاب مناسبی است.
در عکس نمونه زیر، رنگ اصلی تن پوست نوزاد در نظر گرفته شده و 
 )Analogous( رنگ های دیگر موجود در صحنه به صورت هم جوار
همسان  رنگ های  یافتن  برای  شده اند.  انتخاب  رنگ ها  چرخه  از 
مثل  آنالین  ابزار  یک  یا  فتوشاپ   Kuler اکستنشن  از  می توانید 
 Analogous سایت پالتون کمک بگیرید. کافیست آن را بر روی

تنظیم نمایید و رنگ اصلی تان را به آن بدهید.

 

کنید.  استفاده  می توانید  هم  تُند  رنگ های  تمام  برای  روش،  همین  از 
معموال رنگ هایی که با پوست صورت هم خانواده هستند، موثرترند. قرمز، 

صورتی، زرد، نارنجی و… 
رنگ های خنثی )سفید – سیاه – خاکستری( را مادامی که غالب نباشند، 

می توان نادیده گرفت.

استفاده از رنگ های مکمل
در چرخه  رنگ هایی که  به  است.  رنگ های مکمل  از  استفاده  راه سوم 
رنگ ها مقابل هم هستند )۱۸۰ درجه اختالف دارند( رنگ های مکمل 
 / آبی  و  نارنجی   / قرمز  و  سبز  می شود.  گفته   )Complementary(
بنفش و زرد رنگ های مکمل هستند و در کنار هم تضاد زیبایی را به 

وجود خواهند آورد.

اضافه کردن رنگ های بیشتر
رنگ های  و  هم جوار  رنگ های  رابطه  رنگ ها،  حذف  به  مطلب  این  در 
مکمل اشاره کردیم. اگر مایل هستید به عکس هایتان تنوع رنگی بیشتری 
ببخشید، روابط دیگر مثل سه تایی یا Triad )برای انتخاب سه رنگ( و 

چهارتایی یا Tetrad )برای انتخاب چهار رنگ( را امتحان نمایید.
یک ابزار آنالین مثل سایت پالتون )تصویر زیر( یا افزونه Kuler فتوشاپ 

برای ساخت پالت رنگی تحت روابط یادشده به شما کمک خواهد کرد.



چند پالت رنگ پیشنهادی
)عکاسی  کودک  عکاسی  برای  می توان  که  معروفی  پالت های  میان  از 

نوزاد( استفاده کرد، گروه های زیر موفق ترین آنها هستند:
رنگ های شیطون و بازیگوش

)mellow( رنگ های نرم یا ملو
رنگ های لطیف و پاکیزه

رنگ های خیالی و رمانتیک
رنگ های سرد

رنگ های شیرین و خوشمزه
رنگ های ظریف
رنگ های معنوی

نتیجه گیری
نمی شناسد.  مرز  هنر  که  می کنم  تاکید  نکته  این  به  هم  باز  نهایت  در 
ساختارشکن باشید، اما بدانید ساختارشکنی به معنی بی توجهی به اصول 
و قواعد نیست. به معنای استفاده وسیع تر از پتانسیل های بصری و روانی 
است. به عنوان مثال اگر تشخیص دادید که استفاده از پالت رنگ های 
سنتی و باستانی نتیجه چشمگیری به شما می دهد، حتما تجربه کنید. 
رنگ های تند و ادویه دار را تست کنید. به سراغ رنگ های تنومند بروید. 
اما این روش ها را درست انجام دهید. چشم و ذهن به صورت ناخودآگاه 
در  استادان خود  از  و  نباشید  بی هدف  می کند.  اعتنا  زیبایی شناسی  به 

http://www.lenzak.comتجربه کردن پیشی بگیرید.

رنگ های شیطون و بازیگوش

 رنگ های لطیف و پاکیزه

 رنگ های سرد رنگ های شیرین و خوشمزه

 رنگ های معنوی رنگ های ظریف

 رنگ های خیالی و رمانتیک

رنگ های نرم یا ملو
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کانادا، مهندس  فرماندار  پارلمانی  فوریه 2۰2۰ کمیته  یازدهم  روز 
الیزابت مختص  افتخار ملکه  این مدال  را منتخب دریافت  نوروزی 
انسانی  و  اجتماعی  فرهنگی،  علمی،  ممتد  و  استثنایی  خدمات 

داوطلبانه نزدیک به نیم قرن در عرصه ملی اعالم نمود. 

به اطالع  رسمی  تشریفات  در  را  مدال  این  تقدیم  محل  و  تاریخ 
خواهند رساند. این مدال افتخار تا به حال و از بدو تاسیس به تعداد 

محدودی اهدا شده است.

Eligibility & Medal Characteristics

The Sovereign’s Medal for Volunteers recognizes 
the exceptional volunteer achievements of Can�
adians from across the country and celebrates a 
wide range of voluntary contributions who have 
made a significant, sustained and unpaid contri�
bution to their community, in Canada or abroad. 

Th inaugural presentation ceremony of the medal 
for its location, date and time will be communi�
cated in near future. The design of the Sovereign’s 

Medal for Volunteers was created by the Can�
adian Heraldic Authority, based on concept by 
Darcy De Marsico of the Chancellery of Honours. 
The medal is manufactured by the Royal Can�
adian Mint.

The Sovereign’s Medal for Volunteers consists 
of a silver circular medal that is 36 mm in diam�
eter with a suspension ring. The obverse depicts 
a contemporary effigy of the Sovereign, circum�
scribed with the inscription in capital letters of 

the Canadian Royal Title and the word “CANADA”, 
separated by two maple leaves. 

The reverse bears a large and a small heart inter�
laced, set with five maple leaves on the outer edge 
of the large heart which is surmounted by a coronet 
bearing three maple leaves. The edge of the reverse 
is decorated with a sunburst pattern. The medal is 
suspended from a ribbon that is 32 mm in width, 
the edges of which shall consist of 9.25 mm deep red 
stripes and the centre of which shall consist of five 
1.5 mm gold stripes interspersed with four 1.5 mm 

blue stripes. 

زندگینامه مهندس ابراهیم نوروزی استاد دانشگاه 
مک گیل و یکی از موفق ترین ایرانیان ساکن کانادا

کسب رتبه اول فارغ التحصیالن دبیرستان رهنمای تهران و کل منطقه 
اقتصاد،  جمله  از  تحصیلی  رشته  چندین  در  توفیق  و   ۱3۴7 سال  در 
دندانپزشکی، مهندسی شیمی و زبان انگلیسی، نشان از توانمندی باالی 
ایشان در کسب رتبه ها و مسئولیت هایی دارد که در ادامه به آن اشاره 

خواهیم کرد. 

مهندسی صنایع  رشته  در  که  غذایی موجب شد  به صنایع  وافر  عالقه 
غذایی مشغول به تحصیل شده و درسال ۱35۱ با کسب  رتبه اول از 
دانشگاه علوم صنایع غذایی ایران )شهید بهشتی( در مقطع کارشناسی 
فارغ التحصیل شده و پس از پایان خدمت نظام وظیفه با درجه افسری 
را  کانادا  کشور  دانشگاه،  و  کشور  چندین  بین  از  تحصیل  ادامه  جهت 
انتخاب و در سال ۱357 با درجه فوق لیسانس در رشته مهندسی شیمی 
و صنایع غذایی از دانشگاه مک گیل با درجه ممتار فارغ التحصیل شد. 
شرکت  یک  تأسیس  به  اقدام  صنعت،  در  فعالیت  سال  چند  از  پس 
مهندسی مشاور نموده و بعد از چندین سال فعالیت در این شرکت، در 
و فنی دانشکده کشاورزی و محیط زیست  به کادر علمی  سال ۱365 
آزمایشگاه های  مدیر  عنوان  به  ملحق شد. هم اکنون  دانشگاه مک گیل 
مشغول  ایمنی  و  بهداشت  امور  مشاور  و  غذایی  صنایع  بخش  آموزشی 
از  افتخارات ایشان می توان به عضویت در بیش  به کار هستند. از دیگر 
قبیل  از  علمی  نظام  چندین  و  علمی  بین المللی  و  ملی  انجمن  دوازده 
سازمان شیمیدانان کبک، نظام بهداشت و ایمنی کانادا اشاره کرد. بیش 
و  بهداست  نظام  استان کبک  ریاست بخش  است که     years از 25 
ایمن کانادا را بر عهده دارند. همچنین ایشان به عنوان اولین عضو رسمی 
امریکا حضور دارند.  بین المللی دانشمندان علوم غذایی  ایرانی در نظام 
در سال ۱392 پس از هفتادمین سال تأسیس این سازمان، بزرگداشت 
افتتاح این نظام در شیکاگو از طرف دانشگاه مک گیل شرکت داشتند.   

از فعالیت های تحقیقاتی و علمی ایشان می توان به نگارش بیش  از یکصد 
مقاله و گزارشات علمی و صنعتی اشاره کرد، و هم اکنون در حال تدوین 
کتابی در زمینه مدیریت و مهندسی بهداشت و ایمنی محیط زیست و 

مهندس ابراهیم نوروزی از دانشگاه مک گیل منتخب دریافت مدال افتخار و لیاقت کانادا شد.
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کار می باشند. ایشان در ایران، کانادا و سایر صحنه ها بین المللی موفق به 
دریافت جوایز مهمی شده اند که می توان مختصرا به موارد زیر اشاره کرد: 

کانادا،  . ۱ ایمنی  و  بهداشت  نظام  ملی  جایزه 
 BCRSP National Volunteer of the

year Award, 2۰۰5

جایزه ملی نخبگان خارج از کشور2۰۱۰ & 2۰۱۱ . 2
 Iran

3 .Mc-  2۰۱2 دانشگاه  ایمنی  سفیر  اولین   جایزه 
Gill

اولین ایرانی دریافت کننده گواهی تبریک کادر فنی . ۴
  McGill 2۰۱۴از ریاست دانشگاه

 One of two dozen and first Iranian
ever received Principal’s Award.

وزیر . 5 نخست  طرف  از  مخصوص  گواهی  دریافت 
کانادا جناب جاستین تردو 2۰۱6

6 . Scientific Presentation Award, on
“Occupational health and safety for food in�
dustry professionals” Iran Quality Manage�
 ment Institute (IQMI)” Symposium, Iran May

17, 2016

7 . European Occupational Health &
 Safety Award. All Global Media. UK. 2017.

8 . McGill University staff candidate
nominee for Public Service Alliance of Can�

ada Health & Safety Competition, 2017.

9 . Inaugural Sustainable Labs Award.
 McGill University, Canada September 2018.
 The 1st of its kind in Canada & internationally
with competition among 1,000 labs in 40 de�

partment& faculties

10 . Iranian Food Science & Technology
Association (IFSTA), Dr. Hedayat “Food Sci�

entist of the Year Award” for 2019.

11 . Gold Lapel Pin Recognition for
 Thirty Years of Service by Diana Dutton,
 Associate Vice Principal, Human Resources,

 McGill University.

 Presented Dr. Anja Geitmann, Professor and
Dean FAES. 11/12/2019.

12 .Inaugural / first National Recogni�
 tion Award recipient from Board of Canadian
 Registered Safety Professionals (BCRSP) with

 more than 5,500 accredited professional
members. Toronto, ON. June 24th, 2019

ایشان تجربه مشاور اولین هیئت اعزامی در زمینه کشاورزی و مواد 
غذایی از کانادا به ایران و بالعکس را بین سال های ۸5-۱3۸2 در 
کارنامه خود دارند، ایشان همچنین به عنوان یکی ازپیشگامان جامعه 
و  اجتماعی  و گسترش مسائل  ترویج  در  کانادایی همواره  و  ایرانی 
فرهنگی سهیم بوده و تاکنون عضویت در هیئت مدیره چندین نهاد 
تجربیات  داشته اند.  را  انسان دوستانه  و  داوطلبانه  در خدمات  فعال 
و  دانشجو  جلب  زمینه  در  خصوصا  ایشان  دهه  سه  به  نزدیک 
راهنمایی محیط کار شرایطی را فراهم آورده است که می تواند نه تنها 

برای دانشجویان این رشته بلکه سایر افراد مورد توجه قرار گیرد.

و سخن آخر....
۱-هرگونه موفقیتی من کسب کردم حاصل کمک و همراهی افراد 
زیادی که در طی این مسیر کمک کردند از جمله خانواده، اساتید، 
روئسا و همکاران دپارتمان و بسیاری از دوستان که همواره در کنار 
من بودند چرا که آنها در این مسیر امید، منبع و دلیل خوشبختی 

من بودند.

و  جایزه  دریافت  نیت  و  قصد  به  داده ام  انجام  من  که  2-کارهایی 
سرشناس شدن در بین مردم نبوده است اگرچه تشویق و بزرگداشت 
انسان  بهره وری  و  نیاز  در  روان شناختی  عناصر  مهم ترین  از  یکی 
است، اما من این کارها برای اجرای افکار و باورهایم که در گذشته 

دریافت کرده ام انجام داده ام.

3- مهم این نیست که ما در چه مکان، چه زمان، چه مسئولیت 
)شغلی( و چه سنی هستیم بلکه همیشه باید سعی کنیم به نقاط 
مثبت زندگی توجه کنیم، قدردان آنچه که داریم و برای بهبودش 
تالش می کنیم باشیم، بلکه باید بر اساس اولویت ها بهترین کاری 
که برای تعادل زندگی مان الزم است را انجام دهیم و چرا که در 
درجه اول یک فرد باید سالم و شاد باشد و سپس به دنبال سایر 

موارد )کاری و آرزوها( برود. 

۴- ما باید به طور مداوم روی نقاط ضعف و قوت مان کار کنیم و 
چه بسا توجه به ضعف ها مهم تر هستند و موجب مهارت افزایی ما 

 )Douglas Mallach ( »می شوند همان طور که »داگالس ماالچ
شاعر آمریکایی در اواخر سال ۱۸۰۰ گفته است.

اگر نمی توانی یک بزرگراه باشی، پس راه باریکی باش، 

اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره ای باش،

اندازه نشان نمی دهد تو برنده ای یا بازنده

»مهم این است که تو هرجا و هرچه هستی بهترین خود باشی« 
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۱۰ زن که جهان را شکل دادند و تاریخ ساز شدند

برای هزاران سال، مردان کتاب های تاریخ را به خود اختصاص داده 
بودند. با این وجود هر از چندگاهی زنی قدرتمند، با استعداد و بانفوذ 
با موفقیتش بر جهان تاثیرگذار شده است. در این نوشته می خواهیم 
ده تن از موثرترین زنان توانمند تاریخ را بشناسیم. مدال افتخار ما 
گلوله  ضرب  از  که  نوجوانی  شود؛  تقدیم  زی  یوسف  مالله  به  باید 
طالبان جان سالم به در برد و در ادامه با جدیت فراوان و به شکل 
خستگی ناپذیری برای حقوق مسلمی مانند حق تحصیل زن مبارزه 

کرد.
وی در سال 2۰۱۴ برنده جایزه صلح نوبل شد تا جوان ترین برنده 
جایزه نوبل هم لقب بگیرد. مالله بدون شک از موثرترین زنان جوانی 
است که به موفقیت های قابل توجهی در زندگیش دست یافته و در 
ادامه نیز موفقیت های بیشتری در پیش روی اوست؛ لذا بدون شک 
باید به عنوان یکی از مؤثرترین زنان تاریخ از او نام برد که همواره 

منبع الهام خواهد بود.

کاترین دی مدیچی
کاترین در سال های ۱5۱9 تا ۱5۸9 می زیست و از توانمندترین زنان 
پرنفوذترین خاندان منطقه  از خاندان مدیچی،  او  بود.  اروپا  منطقه 
ازدواج کرد که چندین  با مرد جوانی  بود. در ۱۴ سالگی  فلورانس 
دوم  هنری  و  کاترین  شد.  فرانسه  پادشاه  و  دوم  هنری  بعد  سال 

صاحب ۱۰ فرزند بودند که سه پسر آنها بر فرانسه سلطنت کردند.

الینور د آکیتن
تاثیرگذارترین  توانمندترین،  ثروتمندترین،  از  یکی  آکیتن  د  الینور 
در  حیاتش  دروه  طول  در  اروپا  زنان  شرایط ترین  واجد  صدالبته  و 
با  و  شد  داچس  یک  وی  نوجوانی  در  بوده است.  میالدی   ۱2 قرن 
لویی هفتم پادشاه آینده فرانسه ازدواج کرد. پانزده سال این زندگی 
مشترک ادامه داشت. چند هفته بعد از جداییشان الینور برای دومین 
بار ازدواج کرد. همسر دوم او بعدها هنری دوم و پادشاه انگلستان 
به  آنها  از  تن  سه  که  داشت  ازدواج  دو  این  از  فرزند   ۱۰ وی  شد. 
پادشاهی رسیدند. یکی از فرزندان او ریچارد اول بود که به »ریچارد 

شیردل« شناخته می شد.

الینور نفوذ فراوانی در حکمرانی پسرانش داشت و می توان نتیجه گرفت 
که بر منطقه اروپا تاثیرات زیادی گذاشته است. این نکته آنجایی مهم 
می شود که می دانیم در قرون وسطی معموال زنان فاقد قدرت و اهمیت 

در ابعاد حکومتی بودند.

ماری کوری
دانشمند زاده لهستان که در اواخر قرن ۱9 و اوایل قرن 2۰ می زیست و 
به موفق ترین زنان حوزه علم بدل شد. وی پیشگام عرصه علوم رادیواکتیو 
می توانست  ما  امروز  دنیای  او  تالش های  بدون  که  بود  ایکس  اشعه  و 
متفاوت باشد. تحقیقات او به کشف عنصر پولونیوم انجامید که وی آن را 

با توجه به محل تولدش لهستان )Poland( پولونیوم نام نهاد.
ماری کوری جایزه نوبل فیزیک و شیمی را به ترتیب در سال های ۱9۰3 
و ۱9۱۱ به دست آورد که نام او را در کتاب رکوردها نیز قرار داد. او اولین 
و تنها زنی است که دو جایزه نوبل را دریافت می کرد و تا این لحظه تنها 
فردی است که جایزه نوبل را در دو رشته متفاوت به دست آورده است. او 
در یک خانواده کامال علمی بزرگ شد که پنج نفر از آنها توانستند جایزه 

نوبل کسب کنند.

کلئوپاترا
کلئوپاترا آخرین فرعون سرزمین مصر باستان بود که صدها سال پیش، 
در  او  شهرت  می کرد.  زندگی  میالد  از  قبل   3۰ تا   69 سال های  بین 
رابطه اش با مارک آنتونی است، همچنین او با دو برادر خود ازدواج کرده 
بود و نیز با جولیو سزار ارتباط داشت. او سلطنت خود را با برادرانش و 
نیز پدرش تقسیم کرده بود ولی در عمل نهایتا خود نقش اصلی حاکم 

 )به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارچ(
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را بر عهده داشت.
یونانی  او  اجداد  کرد.  خارج  بطلمیوسی  خاندان  از  را  کلئوپاترا خودش 
انتخاب  زبان مصری  به جای  برای حکومت  را  مادریشان  زبان  و  بودند 
از آن  تا زبان مصری را یاد گرفته و  او تصمیم گرفت  کرده بودند ولی 
ایسیس  الهه  مطابق  را  خود  ظاهر  و  لباس  او  همچنین  کند.  استفاده 
انتخاب نمود که حد کمال زنانگی و مادری است. کلئوپاترا به شکل قابل 
توجهی قدرتمند و در عین حال محبوب بود ولی در انتها تصمیم به مرگ 
خویش گرفت. در افسانه ها می گویند که او اجازه داد تا مار کبری وی را 

گاز بگیرد تا از مسمومیت آن بمیرد.

مادر ترزا
اقدامات  مادر ترزا که در سال های ۱9۱۰ تا ۱997 زندگی می کرد، به 
بشر دوستانه اش مشهور است. در سال ۱95۰ بنیان یک انجمن مبلغین 
اقدامات بسیار مهمی را برای بی خانمان ها، کودکان  خیریه را نهاد، که 
بی سرپرست، کودکان نیازمند، بیماران و سایر نیازمندان به انجام رسانید.

هیجده سال قبل از مرگ، برای دریافت جایزه صلح نوبل برگزیده شد و 
این در حالی بود که انتقادهایی به وضعیت آسایشگاه های او وجود داشت. 
پس از مرگ او، مسیر اسطوره شدنش شروع شد تا جایی که یک معجزه 

از وی کافی است تا این مسیر به اتمام برسد. 

مارگارت تاچر
داشت  قرار  مسند  این  در  سال   ۱۱ که  بریتانیا  زن  نخست وزیر  اولین 
زمان  بیشترین  وی  بود.  مقام  این  در  کامل  طور  به  را   ۱9۸۰ دهه  و 
نخست وزیری قرن بیستم را نیز به خود اختصاص داده است که در آن 
حزب محافظه کاران به مدت ۱5 سال به طور چشمگیری قدرتمند بودند.
او را به عنوان یک رهبر تفرقه افکن  بانوی آهنین ملقب بود و  تاچر به 
بریتانیا  اقتصادی  و  اجتماعی  فضای سیاسی،  که  زنی  معرفی می کنند. 

بیکاری،  نرخ  کاهش  دنبال  به  و  داد  تغییر  مشخصی  طور  به  را 
اتحادیه های  تاثیرات  کاهش  و  دولتی  شرکت های  خصوصی سازی 
صنفی بود. برخی از بحث برانگیزترین اقدامات او مربوط به تعطیلی 
معادن ذغال سنگ در ولز و شمال انگلستان و همچنین نزاع فالکلند 
بود. همه اینها نشان می دهد قدرت و نفوذ او به همه جای کره خاکی 

رسیده است.

ملکه الیزابت اول
وی  بود.  بولین  آنه  و  هشتم  هنری  شاه  دختر  اول،  الیزابت  ملکه 
آخرین پادشاه از خاندان سلطنتی تودور بوده که در سالهای ۱55۸ 
تا ۱6۰3 حکمرانی می کرده است. شاه ادوارد ششم و ملکه ماری اول 
از پیشینیان وی بودند که خواهر و برادر ناتنی اش بودند و فرزندان 
پادشاه هنری هشتم بودند. ملکه الیزابت اول، هیچ گاه ازدواج نکرد و 
هیچ فرزندی نیز نداشت. مشهور است که وی باکره بود و با عنوان 

»ملکه باکره« نیز شناخته شده بود.
ملکه الیزابت یک انسان بسیار مستقل بود؛ همسری نداشت و هیچ 
بود، در تصمیمات  ایجاد نکرده  با سایر کشورها هم  رابطه سیاسی 
حکومتی بر خود استوار بود و کشورش را با اهداف خود اداره می کرد. 
از اولین اقدامات وی سوق دادن کشور به سمت یک دولت پروتستان 
بود. حکومت او همزمان با وقایع حساس و مهمی برای تاریخ بریتانیا 
اتفاق  او  زمان  در  بریتانیا  توسط  اسپانیا  ناوگان  شکست  مثال  بود؛ 
افتاد و سروالتر رالی منطقه آمریکا را کشف کرد و ویلیام شکسپیر 
در سرآغاز شهرتش بود. تأثیر این زن بر دنیای پس از خودش یقینا 

انکارناپذیر است.

اپرا وینفری
بدون شک باید گفت که اپرا وینفری از توانمندترین زنان دنیای مدرن 
است؛ البته اگر نگوییم توانمندترین زن کل تاریخ. این حقیقت زمانی 
مهم تر می شود که بدانیم او در یک خانواده مرفه به دنیا نیامد، بلکه 
در دوران کودکی با فقر دست و پنجه نرم کرد و مورد سوءاستفاده 
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جنسی قرار گرفت. نوجوان بود که در یک ایستگاه رادیویی مشغول 
به فعالیت شد و از همان جا امپراطور دنیای رسانه شد.

در حال حاضر، اپرا مهمان همیشگی برنامه تلویزیونی خود با عنوان 
اپرا وینفری است، مدیرعامل شبکه اپرا وینفری، صاحب امتیاز شرکت 
آمریکا.  مطرح  خیرین  از  و  مجله  امتیاز  صاحب  هارپو،  محصوالت 
ریاست جمهوری«  »آزادی  مدال  اوباما  باراک  آمریکا،  رییس جمهور 
برای یک شهروند آمریکایی  اعطا کرد که مهم ترین عنوان  او  به  را 
محسوب می شوند. این تنها مدال افتخار اپرا نیست. او ثروتمندترین 
با دارایی چند میلیارد  و  بیستم است  آمریکایی-آفریقایی قرن  فرد 
دالری تنها میلیاردر آمریکایی-آفریقایی دهه اخیر است. پیشرفت و 
موفقیت اپرا به معنای واقعی کلمه خیره کننده است و توانمندی و 
نفوذ او را باید از میلیاردها انسانی که زندگیشان با اپرا گره خورده 

است جویا شد.

النور روزولت
روزولت  فرانکلین  آمریکا،  اسبق  رییس جمهور  همسر  روزولت  النور 
و بانوی اول آمریکا برای طوالنی ترین دوره بود. همگام با همسرش 
درگیر مناقشات سیاسی جهان بود و نقش فعال و تأثیرگذاری نیز 
داشت. این در حالی است که چنین جایگاهی برای همسران رؤسای 
جمهور معمول نبود. وی سخنرانی هایی را برای حمایت از همسرش 
از  مردم  برای  اجتماعات  در  نیز  مواردی  در  البته  و  می داد  انجام 

اختالفش با بعضی سیاست های همسرش صحبت می کرد.
پس از مرگ فرانکلین روزولت، الینور برای ایجاد یک فعالیت تاثیرگذار 
برای خودش اقدام کرد. وی به طور گسترده ای درگیر فعالیت های 
نیز رییس کمیته حقوق بشر  و  آمریکا  نماینده  سازمان ملل شد و 
سازمان ملل بود. وی از پیشگامان اعالمیه جهانی حقوق بشر بود؛ 

سندی که نه تنها بر زندگی انسان های آن زمان تاثیرگذار شد؛ بلکه دنیای 
همه انسان ها در همه جای جهان را تا به امروز شکل داده است.

ملکه ویکتوریا
ملکه ویکتوریا با 63 سال و 7 ماه پادشاهی، طوالنی ترین دوران پادشاهی 
بریتانیا را برای خود به ثبت رسانده است. سلطنت او از ۱۸37 آغاز شد 
و تا ۱9۰۱ ادامه داشت؛ دورانی که تحت عنوان »عصر ویکتوریا« از آن 
یاد می شود. دورانی که به انقالب های باورنکردنی و پیشرفت های عظیم 

بریتانیا از حیث قدرت، اقتصاد، صنعت و علم معروف و مشهور است.
بود.  باورنکردنی  نقاط جهان هم  در سایر  ویکتوریا  ملکه  نفوذ  و  قدرت 
بزرگ ترین و  بود.  استرالیا گسترده شده  به کانادا و  تا  بریتانیا  سلطنت 
قدرتمندترین امپراطوری تاریخ جهان و ملکه ویکتوریا که حاکم صدها 
میلیون نفر در این امپراطوری بود. نمی توان انکار کرد که دوران بسیار 
طوالنی حکومت او، نیز قدرت و عظمت امپراطوریش جهان امروز ما را 

شکل داده است.

https://www.ajibtarin.com
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بحث  هنر  عرصه    در  الهام  کاربرد  درمورد  قرن  هاست  که  حالی  در 
می  شود؛ اما کسی درباره   نقش آن در علم سخن نمی  گوید. آیا واقعا 

باید تخیل و الهام را در روش  های علمی نادیده انگاشت؟
مفهوم  از  چیزی  که  یافت  علم  دنیای  در  می  توان  را  کسی  کمتر 
»روش علمی« نشنیده باشد. همان   طور که شاید هنوز از کتب درسی 
دوران تحصیل خود به   یاد داشته باشید، این مفهوم توضیح می  دهد 
که دانشمندان و پژوهشگران چگونه برای آزمودن ایده ها و فرضیات 
و  نظریه  ها  از  و  می  کنند  استفاده  مشاهده  و  تجربه  روش    از  خود 
مدل  های نظری گوناگون برای تجزیه   و تحلیل آنها بهره می  برند. در 
خالل همه   این سال  ها این روش به  روشنی برای اهالی علم دیکته 
شده است و ما نیز آن را به   عنوان مدلی روشمند و استاندارد برای 
پیشین  دانش  های  بازسازی  یا  نوین  دانش  ایجاد  پدیده  ها،  بررسی 

پذیرفته  ایم.
باورکردنش سخت است که داستان تمامی پیشرفت  های علمی  اما 
تجربی  روش  یک  تنها  آیا  کنیم.  خالصه  مرحله  یک  همین  در  را 
بهره  آن  از  دانش  برای خلق  دانشمندان  که  است  آن  چیزی  تمام 
ذهن  در  نیز  را  آن  از  قبل  مرحله ای  دانشمندان  شاید  یا  می برند؟ 
تجربه می کنند که از آن غافل مانده ایم. یک فرایند علمی در وهله  
اول، بر پایه   یک توانایی اساسی و ارزشمند در درک این ایده ها استوار 
است و متاسفانه، ما به   ندرت درمورد این هسته   خالق علمی صحبت 

می کنیم: قابلیت تصویرسازی از ساختارهای نادیده   جهان.
این موضوعی است که واقعا نیاز به کنکاش و مطالعه   بیشتری دارد. 
بسیاری از دانش  آموزان از علم گریزانند؛ چراکه احساس می  کنند در 
حوزه   علم، جایی برای خالقیت وجود ندارد. آیا ماهیت فعالیت های 

علمی واقعا باید تا این   حد خشک و بی  روح جلوه کند؟

علم و شعر
نویسندگانی  از معدود  یکی  بیستم،  قرن  مداوار، زیست شناس  پیتر 
بود که درباره   نقش خالقیت در علم مباحثی را مطرح کرد. او ادعا 
کرد که ما در مورد این موضوع احساس انفعال می  کنیم؛ زیرا مرحله   
تخیل در علم به   هیچ   وجه روش مند نبوده است. او در سال ۱9۸2 در 

کتابی با نام »جمهوری پلوتو« این   گونه می  نویسد:
فرایندهای  کامل  توضیح  در  استقرایی  فرضیه  ای-  سیستم  ضعف 
منشا خلق  نیست  قادر  این سیستم  که  آشکار می  شود  آنجا  علمی 

فرضیه  ها را توضیح دهد.
نیز  هنری  الهام  منابع  با  علمی  خالقیت  قیاس  راجع   به  مداوار 
دیدگاهی انتقادی دارد. از دیدگاه او، منابع الهام هنری انتقال  پذیر و 
به   نوعی قابل   مراوده هستند؛ این در حالی است که خالقیت علمی 
ماهیتی بسیار خصوصی و شخصی دارد. او این ادعا را مطرح می  کند 
یا  تجربی  تخیالت  نمی  توانند  هنرمندان،  برخالف  دانشمندان  که 

نتایج  تنها قادر هستند  بلکه  به   اشتراک بگذارند؛  را  الهام خود  لحظات 
نهایی پژوهش  های خود را به دیگران عرضه کنند.

از سویی دیگر، ویلیام وردزورث شاعر رمانتیک در دو قرن پیش، آینده   را 
این   چنین پیش  بینی می  کرد:

دوردست  ترین  که  یافت  درخواهیم  نیز  ما  که  رسید  خواهد  فرا  روزی 
کشفیات شیمی دانان، گیاه  شناسان و ماده  شناسان بسان اثری هنری از 

یک شاعر است.

پیتر مداوار در سال 1960
درآیند؛  و جریان  به گردش  ایده  ها می  توانند  وردزورث،  دیدگاه  مطابق 
موضوعی که در تضاد با نظریات مداوار است. بسیاری از شاعران بزرگ 
)به   استثنای آر.اس. توماس( چندان به اظهار نظر درمورد علم عالقه  ای 
نشان نداده  اند. برخی نیز مانند جاک بارزون )تاریخ  نگار شهیر آمریکایی-

فرانسوی( بر این باور بودند که نمی  توان علم را واقعا موضوعی ادراکی 
دانست. با این وجود، تعداد کمی از دانشمندان که تجربه   شخصی خود 
را از فرموله کردن ایده های تازه  به زبان آورده  اند، کوچک ترین تردیدی را 
درمورد ماهیت ادراکی و خالقانه   این تجربه ابراز نداشته اند. اینشتین در 
کتابی با نام »تکامل فیزیک« که با همراهی فیزیکدان لهستانی، لئوپولد 

اینفلد نگاشته شده، می  گوید:
من آن  قدرها هنرمند هستم که بتوانم در خیال خود آزادانه نقاشی کنم. 
تخیل مهم تر از دانش است. دانش محدود است؛ اما تخیل جهان را در 

بر می  گیرد.
نیازی نیست حتما دانشمند بزرگی باشید تا بتوانید این موضوع را درک 
دانشگاه  فیزیک  دانشکده    از  طبیعی  فلسفه    استاد  مک  لیش،  تام  کنید. 

نیویورک باور خود را این  گونه بیان  می دارد:
من بارها راه حل های ریاضیاتی را پیش تر در رؤیاهای خود دیده ام. حتی 
درموردی نیز رؤیای مربوط   به یک راه  حل ریاضیاتی در یک شب به من 
و همکارم به   صورت جداگانه الهام شد. من حتی توانستم ساختار خاص 
از دینامیک مربوط   به یک پروتئین را در حالی  که روی یک تپه نشسته 

بودم، به   تصور درآورم.
مباحثات گسترده  ای درمورد »خالقیت« در علم به چشم می  خورد؛ اما 
چیزی که واقعا کمبود آن امروزه احساس می  شود، صحبت درباره   »الهام 
مدام درحال  نیز  ما  آموزشی  اینکه سیستم  از همه  بدتر  است.  علمی« 
درمواضعی  انسانیت   و  هنر  علم،  که  است  آزاردهنده  تصور  این  ترویج 

متضاد و رودرروی یکدیگر قرار گرفته  اند.

داستان های خالقیت
برای آنکه بتوان تصویری واضح  تر به   دست آورد، باید به   سراغ دانشمندان 
رفت و در تجربیات آنها نه   درباره   نتایج یافته  هایشان، بلکه درمورد مسیر 

آیا الهام و مکاشفه در علم جایی ندارد؟
به مناسبت روز جهانی علم 14 مارچ
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رسیدن به آنها کنکاش کرد. در کنار دانشمندان، شاید بهتر باشد تجربه   
شعرا، موسیقی  دانان و هنرمندان را نیز در مسیر خلق آثارشان شناخت و 

نتایج را در این دو گروه مقایسه کرد.
در میان انبوه این دستاوردهای شگفت، داستان  های مربوط   به خالقیت 
آنری پوانکاره در علم ریاضیات، هنری جیمز در رمان  نویسی و پیکاسو در 

هنر نقاشی بسیار شگفت  انگیز جلوه می  کند.
در دل تمامی این داستان ها، یک رویکرد کامال متمایز در کشفیات علمی 
به   چشم می  خورد؛ رویکردی که نمی توان آن را تنها مسیری صرف برای 
در  ادراکی  تجربه    یک  آن  درون  بلکه  کرد؛  قلمداد  دانش  به  دستیابی 
را  علم  دیدگاه،  این  از  است.  نهفته  نیز  انسانی  عمیق  نیازهای  راستای 
با  همه،  از  مهم  تر  دانست.  موسیقی  و  هنر  مکمل  گونه  ای  به   می  توان 
بررسی این داستان های شخصی، متوجه ارتباطی خارق  العاده میان روند 
هنرمند  یک  تالش  حاصل  چه  ندارد؛  تفاوتی  می  شوید.  آثار  این  خلق 
تجسمی برای به   نمایش  گذاشتن آسیب  ها و رنج های ناشی از جنگ باشد 
یا حاصل تالش یک دانشمند برای درک یک رویداد نجومی دخیل در 

ایجاد انواعی از امواج رادیویی یا پرتوهای ایکس.
روایتی  و هنرمندان  دانشمندان  این  تمامی داستان  های  نظر می آید  به 

مشابه دارند:
ضعف سیستم فرضیه ای-استقرایی آن است که نمی تواند مبدا پیدایش 

ایده ها و فرضیات را توضیح دهد.
یا هنرمند،  از هدفی واال در ذهن دانشمند  شکل  گیری یک طرح کلی 
تالش وی برای رسیدن به آن، تجربه   شکست و رویارویی با بن بست و 

از  درونی  ندایی  آن  در  گویی  که  حل  راه    فهمیدن  لحظه    باالخره 
با  را  او رخنه می  کند و وی  ناخودآگاه فرد به آگاهی  اعماق پنهان 

حقیقت رودررو می کند.
علم«  موسیقی  و  باعنوان »شعر  کتابی  در  راستا، مک  لیش  این  در 
سعی کرده به بررسی این موضوع بپردازد که چرا هسته   تخیلی و 
خالق علم تا این   حد ناشناخته مانده است، چطور می  توان آن را بهتر 
شناخت و به دیگران نیز شناساند. به   گفته   نویسنده  ، حتی خود وی 
ابتدای نگارش کتاب خود، تصورش را نمی  کرد پیوند میان  نیز در 

خالقیت در دو مبحث علم و هنر این   گونه عمیق رقم بخورد.
مک  لیش بر این باور است که علم و هنر در سه حالت از تخیل وجه 
اشتراک دارند: تخیل بصری، تخیل نوشتاری و تخیل انتزاعی. این 
سه حالت را می  توان به   ترتیب با تصاویر، کلمات و اشکالی انتزاعی 
خود  جمع بندی  در  او  دانست.  متناظر  موسیقی  و  ریاضیات  نظیر 

می  گوید:
برای من کامال بدیهی است که انشقاق میان دو عرصه   علوم انسانی و 
علوم نظری تنها محصول یک اختراع تصنعی در اواخر قرن نوزدهم 
میالدی است. شاید بهترین راه برای برخورد با چنین بدعتی، این 
باشد که به   سادگی آن را نادیده بگیریم و به   جای آن تصمیم بگیریم 

واقعا با یکدیگر گفتگو کنیم.

https://www.zoomit.ir
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آیا جهان بی پایان است؟
نظریه  بیگ بنگ در سطح گسترده ای به  عنوان آغاز جهان پذیرفته 

شده است؛ اما برخی نظریه ها، در تضاد با بیگ بنگ هستند.
است.  پایان  و یک  میانه  آغاز،  دارای یک  رایج، جهان  روایت  طبق 
میلیارد سال پیش  بیگ بنگ در حدود ۸/۱3  رویداد  با  آغاز جهان 
آغاز می شود. جهان در آن زمان، توده ای کوچک، داغ و متراکم بود. 
در کمتر از یک میلیاردم میلیاردم ثانیه، در فرآیندی به  نام »تورم 

کیهانی«، اندازه  جهان میلیاردها برابر افزایش یافت.
شد.  آغاز  مطلوب«  »خروج  فرایند  تورم،  تقریبی  توقف  از  پس 
یافت.  ادامه  اولیه،  سرعت  از  کسری  با  جهان  انبساط  و  سردشدن 
پس از 3۸۰ هزار سال، جهان به  قدری متراکم بود که حتی نور قادر 
از پالسمای مات و بسیار داغ ذرات  نبود. کیهان  به حرکت در آن 
پراکنده تشکیل شده بود. پس از سردشدن تدریجی مواد و تشکیل 
تشعشعات  انفجار  یافت.  افزایش  هیدروژن، شفافیت جهان  اتم های 
به موجودیت  تبدیل  راه  آغاز  در  و جهان  در هر جهتی رخ می داد 
ذرات،  توده    با  که  نوارهای وسیع خالی  با  بود؛ جهانی  کنونی خود 
غبار، ستاره ها، سیاه چاله ها، کهکشان ها، پرتوها و دیگر اشکال انرژی 

و ماده پر شده بود.
که  می گیرند  فاصله  یکدیگر  از  قدری  به   ماده  توده های  سرانجام، 
از  یکپارچه  و  سرد  سوپی  به  جهان  و  می شوند  ناپدید  رفته رفته 
فوتون های مجزا تبدیل خواهد شد. چنین پایانی زیاد هم دراماتیک 

نیست، بلکه حتی می تواند پایانی خوشایند تلقی شود.
 جهان کنونی، ترکیبی از توده های ذرات، غبار، ستاره ها، سیاه چاله  ها، 

کهکشان ها و پرتوها است
آن  برای  جایگزینی  چه  نباشد،  جهان  آغاز  نقطه   بیگ بنگ  اگر  اما 
 )Big Bounce( »وجود دارد؟ شاید بیگ بنگ صرفا »جهشی بزرگ
نقطه   می تواند  یا  بوده است.  انقباض  و  انبساط  پیوسته  چرخه  در 
در  انبساط  حال  در  جهان  از  آن  بازتاب  تصویر  که  باشد  انعکاسی 

سمت دیگری شکل گرفته است.
شاید هم بیگ بنگ صرفا، نقطه  گذاری در جهانی باشد که همیشه در 
حال انبساط است. تمام این نظریه ها خارج از کیهان شناسی رایج قرار 
از دانشمندان تأثیرگذار قرار دارند.  اما مورد حمایت بسیاری  دارند 
تعداد فزاینده  نظریه های رقابتی نشان می دهد زمان فرارفتن از ایده  
ممکن  و  فرارسیده است؛  زمان  فضا  آغاز  نقطه   به  عنوان  بیگ بنگ 
است جهان پایانی هم داشته باشد. ریشه  بسیاری از جایگزین های 
رقیب نظریه  بیگ بنگ، نارضایتی عمیق برخی دانشمندان از نظریه  

تورم کیهانی است.
که  ماکروویو  ضعیف  پرتوی  در  بیگ بنگ  از  به جامانده  خراش های 
در کل کیهان گسترش یافته اند، نشان دهنده  سرنخ هایی در رابطه با 

ظاهر اولیه  جهان است.
نیل توروک، رئیس سابق مؤسسه  فیزیک نظری پریمیتر در واترلوی 
خوبی  حس  هم  ابتدا  همان  از  کنم  اعتراف  »باید  می گوید:  کانادا 
نسبت به نظریه  تورم کیهانی نداشتم«. به  گفته  پاول استین هاردت، 

بزرگ«:  »جهش  نظریه   حامیان  از  یکی  و  پرینستون  دانشگاه  استاد 
استاد  پنروس،  روجر  همچنین  خورده است.«  شکست  انبساط  »الگوی 

ریاضی دانشگاه آکسفورد می گوید:
من همیشه انبساط را نظریه ای جعلی می دانستم. دلیل اصلی پایداری 
این نظریه تا امروز، تصور افراد نسبت به تغییرناپذیری مقیاس نوسان های 

دما در پس زمینه  تابش ماکروویوی کیهانی است.
تمام  اولیه   معیارهای  از  یکی   ،CMB یا  کیهانی  ماکروویوی  پس زمینه  
 ،CMB .مدل های جهان است که برای اولین بار در سال ۱965 دیده شد
تقریبا همه جای دنیای مرئی پیدا  پرتویی ضعیف و محیطی است که 
می شود و قدمت آن به لحظه ای بازمی گردد که جهان در حال شفاف شدن 
بود. CMB، منبع اصلی و اسرارآمیزی برای پی بردن به ظاهر اولیه  جهان 
تمام  از    CMB  . نبرده اند  پی  آن  راز  به  هنوز  فیزیک دان ها  که  است 
حتی  می رسد.  به  نظر  یکسان  رادیوتلسکوپ ها  تمام  دید  از  و  جهت ها 
در نقاطی که ظاهرا در کل تاریخ ۱3.۸ میلیارد ساله  جهان با یکدیگر 
مک،  کتی  به  گفته   می شود.  دیده  شباهتی  چنین  نداشته اند،  ارتباطی 

کیهان شناس دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی:
دمای CMB در هر دو سمت آسمان یکسان است؛ در حالی  که برخی 
نقاط هیچ تماسی با یکدیگر نداشته اند. در گذشته، شاید چیزی این دو 
بخش را به یکدیگر وصل کرده است. اتصالی که عامل دمای یکسان در 

هردو بخش است.
اگر مکانیزم متعادل سازی دما در جهان مرئی وجود نداشته باشد، باید 
کنند  پیدا  افزایش  جهان  مختلف  بخش های  در  بی نظمی  و  تغییرات 
انبساط، راه حلی برای »مسئله  همگونی« است. با توجه به بازه  انبساط 
دیوانه وار و سریع جهان، همه چیز از دسترس و دید مرئی دور شده است. 
جهان مرئی از بخشی کوچک و همگون در جرم داغ اولیه توسعه یافت و 
منجر به تولید CMB یکپارچه شد. شاید هم انسان فقط قادر به دیدن 

جهان منظم باشد و بخش های دیگر بی نظم باشند.
میزان  محاسبه   در  انبساط  نظریه   معتقدند  تئوری  فیزیک دان های 

گسترش ماده و انرژی مرئی در جهان، شکست خورده است.
به  گفته  مک:

به نظر می رسد نظریه  تورم از داده های پیش فرض کافی برخوردار باشد. 
من این نظریه را در کالس هایم تدریس کردم؛ اما نمی توان با قطعیت 
درباره  تورم کیهانی سخن گفت. از طرفی، داده ها شواهد محکمی را در 
این باره نشان می دهند و اغلب افراد هم به همین داده ها استناد می کنند.
نظریه  تورم کیهانی، نواقصی دارد. مهم تر از هر چیز، هیچ مکانیزم قابل 
تعریفی برای آغاز تورم یا هیچ توضیح  قابل تستی برای پایان مطلوب 
آن وجود ندارد. یکی از ایده های طرفداران تورم، تشکیل »میدان تورم« 
سپس  و  کرده است  فراهم  را  تورم  آغاز  زمینه   که  است  ذرات  توسط 

فروپاشی ذرات و تبدیل جهان به شکل کنونی رخ داده است.
اما حتی با وجود فرضیه های یادشده، تورم کیهانی منجر به پیش بینی هایی 
می شود که تا کنون اثبات نشده اند. براساس این نظریه، امواج گرانشی 
آغازین، باعث پیچ خوردن فضا، زمان شده اند. امواج گرانشی با بیگ بنگ 
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گرانشی،  امواج  انواع  وجود کشف  با  اما  یافته اند؛  توسعه  جهان  کل  در 
هیچ کدام از آنها به اثبات نظریه  تورم کیهانی کمک نمی کنند.

آغاز  نقطه   بیگ بنگ  بزرگ،  جهش  نظریه   طبق 
جهان نیست

فیزیک کوانتومی هم نظریه های تورم را وارد قلمرویی بی نظم می کند. 
طبق پیش بینی ها، نوسان های کوانتومی نادر منجر به تورم و تجزیه  فضا 
متفاوت می شوند. جهانی  کامال  با خواص  بخش ها  از  متناهی  تعداد  به 
که در آن هر احتمالی وجود دارد. استین هاردت می گوید: »نظریه  تورم 
کیهانی، کامال غیرقطعی است. تنها می تواند براساس محل قرارگیری در 
هر کدام از بخش های جهان، احتماالتی را درباره  آن بگوید. از طرفی، از 
دیدگاه فیزیکی، حرف جدیدی برای گفتن ندارد.« استین هاردت که یکی 
از معمارهای اصلی نظریه  تورم کیهانی بوده است اما امروزه، به دلیل عدم 
قابلیت پیش بینی و تست این نظریه، از آن ناامید شده است. او می گوید:

دارد  وجود  بی نظم  جهان  نامتناهی  تعدادی  کنیم،  تصور  باید  واقعا  آیا 
که تا کنون هرگز آنها را ندیده ایم و توضیحی برایشان نداریم و جهان 
به  دنبال  باید  است.  خیر  من  پاسخ  بگیریم؟  نادیده  را  مرئی  یکدست 

ایده های بهتری باشیم.
بیگ بنگ شاید صرفا، نقطه  گذاری از یک دوره  فضا زمان به دوره ای دیگر 

بوده است. شاید بیگ بنگ صرفا یک جهش بوده نه نقطه  آغاز جهان.
طبق نظریه  بیگ بنگ، فضا و زمان از نقطه ای آغاز شده اند. نظریه  »جهش 
از جهان داغ و متراکم در  باونس، چشم انداز بیگ بنگ  یا بیگ  بزرگ« 
رد  را  آن  تدریجی  سردشدن  و  انبساط  و  پیش  سال  میلیارد   ۸/۱3
نمی کند؛ اما این نظریه، بیگ بنگ را صرفا لحظه  گذار از فاز قبلی جهان 
می داند که در حال انقباض بوده است و آن را نقطه  آغاز جهان نمی داند.

به  گفته  استین هاردت، در جهش بزرگ، بخش های دوردست جهان با 
یکدیگر به تعامل پرداخته و جهان یکدستی را پدید آوردند که عامل این 
یکدستی، منابع یکسان CMB است. درواقع شاید زمان همیشه وجود 

داشته است. استین هاردت می گوید:
اگر در گذشته  ما جهشی رخ داده باشد، چرا تعداد زیادی از این جهش ها 

به  رو  آینده، جهشی دیگر رخ دهد. جهان  در  نمی بینیم؟ شاید  را 
انبساط می تواند منقبض شود و مجددا به وضعیت متراکم خود در 

آغاز چرخه  جهش باز گردد.
با  بزرگ  جهش  اولیه   مدل  تولید  برای  توروک  و  هاردت  استین 
یکدیگر همکاری می کنند. طبق این مدل، جهان به قدری کوچک 
و  فیزیک کالسیک سبقت می گیرد  از  کوانتوم  فیزیک  می شود که 
ایجاس، همکار  آنا  اخیرا،  اما  و دشوار می شوند؛  مبهم  پیش بینی ها 
دیگر استین هاردت، مدلی را توسعه داده است که طبق آن جهان 
هرگز به  قدری کوچک نخواهد شد که فیزیک کوانتوم در آن غالب 

شود. استین هاردت می گوید:
تورم کیهانی، فرضیه ای کسل کننده و محافظه کارانه است که صرفا 
براساس معادالت کالسیک توصیف می شود. تورم کیهانی می گوید 
جهان چندبخشی است و احتمال هایی نامتناهی برای پایان آن وجود 
دارد و ما در بخش یکدست و مسطح جهان زندگی می کنیم. طبق 
مدل جهش بزرگ، جهانی که در آن زندگی می کنیم همان جهان 

یکسان و مسطحی است که باید باشد.
به  عنوان جایگزین ساده تر  را  آینه ای«  نظریه  »جهان  توروک،  نیل 
نظریه  تورم کیهانی پیشنهاد می دهد. طبق این نظریه، جهان دیگری 
در آن  سوی بیگ بنگ وجود دارد که مانند جهان ما در حال انبساط 
است، ضدماده در آن غالب است و قوانین فیزیکی آن مشابه قوانین 
فیزیک این جهان است. به این جهان ضدجهان هم گفته می شود. 
متوجه  گذشته،  سال  سی  مشاهدات  »براساس  می گوید:  توروک 
مقیاس های  در  است.  ساده  باوری  غیرقابل  طرز  به  جهان  شدم 
بزرگ، بی نظم و تصادفی نیست. بلکه به طرز شگفت انگیزی منظم 
و قانون مند است و تنها با معیارهای محدودی می توان به توصیف 

آن پرداخت«.
جهانی که در جهت زمان رو به جلو حرکت می کند، می تواند انعکاسی 

بی نقص داشته باشد که در آن سوی بیگ بنگ قرار گرفته است.
یا  بیشتر  ابعاد  چندبخشی،  جهان  برای  جایگاهی  هیچ  توروک 
ذره های جدید قائل نیست. جهان آینه ای می تواند راه حلی برای یکی 
از بزرگ ترین رازهای جهان باشد. حتی اگر کل جرم شناخته شده  
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جهان با یکدیگر جمع شود )شامل ستاره ها، سحابی ها، سیاه چاله ها 
و ...(، نمی تواند جاذبه  کافی را برای حرکت داخل و بین کهکشان ها 
فراهم کند. بخش زیادی از کهکشان را ماده   نامرئی تاریک تشکیل 
می دهد. این ماده  اسرارآمیز تقریبا ۸5 درصد از کل ماده  موجود در 

جهان را تشکیل می دهد.

جهان ما می تواند انعکاسی از جهانی در آن  سوی 
بیگ بنگ باشد

طبق پیش بینی مدل جهان آینه ای، بیگ بنگ منجر به تولید ذره ای 
اینکه  با  شده است.  باال  فراوانی  با  دست«  راست  »نوترینوی  به  نام 
ذرات  این  مستقیم  مشاهده   به  موفق  هنوز  ذرات  فیزیکدان های 
نظریه   طرفداران  اعتقاد  به  دارند.  اطمینان  آنها  وجود  از  نشده اند، 
جهان آینه ای، ممکن است نوترینوهای راست دست، تشکیل دهنده  
ماده  تاریک باشند. به  گفته  التام بویل، یکی از دیگر هواداران نظریه  
جهان آینه ای و همکار توروک در مؤسسه  پریمیتر: »نوترینو تنها ذره   
موجود در لیست )از میان ذرات مدل استاندارد( با دو ویژگی ضروری 
است که هنوز به  طور مستقیم موفق به مشاهده  آن نشده ایم. این ذره 

می تواند ثابت باشد«.
شاید، چالش برانگیز ترین جایگزین بیگ بنگ و تورم کیهانی، نظریه  
روس  پن  راجر  از   »  )CCC( ساختاری  حلقوی  شناسی  »کیهان 
است. این مدل هم مانند جهش بزرگ، جهانی را توصیف می کند که 
همیشه وجود داشته است؛ اما در CCC، جهان هرگز دچار انقباض 

نمی شود، بلکه همیشه منبسط می شود. پنروس می گوید:
چشم انداز  نیست.   آغاز  نقطه   بیگ بنگ  بودم،  معتقد  همیشه  من 
کنونی جهان و کل تاریخ جهان را ابدیتی در یک توالی از ابدیت ها 

تصور می کنم.
جهان، جذب  در  موجود  مواد  از  زیادی  بخش  پنروس،  مدل  طبق 
جهان  سردشدن  و  انبساط  با  می شوند.  ابرغول آسا  سیاه چاله های 
نزدیک به صرف مطلق، سیاه چاله ها از طریق پدیده ای به  نام تابش 
هاوکینگ، تبخیر می شوند. پنروس می گوید: »برای تصور ابدیت، باید 
رقمی مثل سال های گوگل را در نظر بگیرید که به  معنی عدد یک 
با ۱۰۰ صفر است. در این سال ها حتی بزرگ ترین اجرام هم محو 
این  در  است.«  فوتون ها  از  مملو  جهانی  نهایی،  نتیجه   و  می شوند؛ 
نقطه جهان به شکل آغازین خود نزدیک می شود و زمینه را برای 

ابدیتی دیگر فراهم می کند.
طبق نظریه  کیهان شناسی حلقوی ساختاری، بخش زیادی از جهان 
تبخیر می شوند.یکی  بعدها  وارد سیاه چاله های عظیمی می شود که 
از  مجموعه ای  است  ممکن  که  است  این   CCC پیش بینی هایی  از 
تابش پس زمینه  ماکروویوی کیهانی، زمینه سازی مدل  ابدیت ها در 
به  غول آسا  سیاه چاله های  هنگامی  که  باشند.  شده  کیهانی  تورم 
یکدیگر برخورد می کنند، بر اثر برخورد انرژی زیادی به شکل امواج 
گرانشی آزاد می شود. با تبخیر سیاه چاله های غول آسا، مقادیر زیادی 
دو  هر  می شوند.  منتشر  کم فرکانس  فوتون های  شکل  به  انرژی  از 
تا  می توانند  پنروس  به  گفته   که  قدرتمند هستند  به  قدری  پدیده 
سمت دیگر گذار توسعه پیدا کنند و هر کدام سیگنالی مشابه بازتابی 

از گذشته را در CMB به  جای بگذارند. 
از تبخیر سیاه چاله را »نقاط هاوکینگ«  الگوهای به جا مانده  پنروس، 
می نامد. در 3۸۰ هزار سال اولیه  ابدیت فعلی، این نقاط صرفا نقاط کوچکی 
در کیهان بودند اما با انبساط جهان، به شکل لکه هایی در کل آسمان 
ظاهر شدند. پنروس برای بررسی الگوها و جستجوی واقعی آنها با تیمی 
اندازه گیری های  مقایسه   به  ارمنی  و  لهستانی، کره ای  از کیهان شناسان 
CMB با هزاران الگوی تصادفی می پردازد. او می گوید: »ما با اطمینان 
دنیای  البته  بردیم.«  پی  آسمان  در  موجود  لکه های  به  درصد   99.9۸
فیزیک هنوز نسبت به این نتایج مشکوک است و کیهان شناسان تمایل 

زیادی به تحلیل نتایج پنروس ندارند«.
از  پس  لحظه  اولین  اتفاقات  مستقیم  به  صورت  بتوان  که  است  بعید 
بیگ بنگ را رصد کرد. پالسمای بسیار داغ مات در لحظات اولیه ممکن 
مشاهده   قابل  پدیده های  اما  بماند؛  مخفی  انسان  نگاه  از  ابد  تا  است 
نوترینوهای  آغازین،  آغازین، سیاه چاله های  گرانشی  امواج  مثل  دیگری 
ارائه  راست دست می توانند سرنخ هایی درباره  صحت نظریه های کیهانی 

کنند. مک می گوید:
با توسعه  نظریه ها و مدل های جدید کیهان شناسی، می توان به جستجوی 
صورت  به   بتوانیم  امیدواریم  پرداخت.  دیگری  جذاب  پیشگویی های 
مستقیم آغاز جهان را ببینیم، اما شاید از طریق اتفاقات نزدیک به آغاز 

جهان هم بتوانیم به ساختار فیزیکی آن پی ببریم.
تا زمان به نتیجه رسیدن پژوهش ها، داستان آغاز و پایان جهان همچنان 

موضوع بحث و جدل باقی خواهد ماند.

https://www.zoomit.ir



تاثیراستخوان درمانی درتعدیل درد های ناشی از یائسگی 
شیرین بهرام

یائسگی بدون اینکه بیماری باشد، یک گام مهم در زندگی خانم ها است.
در بین سنین ۴۰ تا 5۱ سالگی، ترشح هورمون زنانه کمتر )پروژسترون( 

و تخمک گذاری های کمتر، از نزدیک شدن یائسگی خبر می دهد.
یائسگی، عالمت پایان باروری )از بین رفتن قاعدگی( در خانم ها با افت 
سطح استروژن است و اغلب با بیماری هایی همراه است که تجربه آن 

برای خانم ها دشوار می باشد.
از  ناشی  عموما  که  ببریم  نام  را  یائسگی  در  درد  نوع  دو  می توانیم  ما 
اندام ها، سیستم عصبی  عملکرد  تنظیم کننده  بین سیستم  تعادل  عدم 

سمپاتیک و سیستم عصبی پاراسمپاتیک است.
استخوان درمانی، یک روش درمانی است که می تواند دو نوع درد ناشی از 

یائسگی و تحریکاِت هورمونی با عالئم جسمی را تسکین بدهد.
دارد،  وجود  پراسترس  حالت  یک  در  ما  بدن  سیستم  هنگامی که 
استخوان درمانی روی این سیستم ها عمل خواهد کرد و می تواند احساس 
آرامش به سیستم های مختلف بدن بدهد. استخوان درمانی یک روش 
عمل  استخوان ها  و  عضالت  پوست،  روی  بر  که  است  دستی  درمانی 

خواهد کرد.
می کند.  کار  خاص  تکنیک های  با  خاص  مناطق  در  درمانی  استخوان 
به  )مربوط  ساکرال  جمجمه/  حرکات  تعدیل  موجب  درمانی  استخوان 

پیوند  با  فقرات:  ستون  است(؛  فقرات  ستون  و  زنانه  هورمون های 
مناطق مهره های رفلکس مرتبط با سیستم عصبی دیافراگم: نقش 
اصلی آن، متعادل کردن فشارهای قفسه سینه و شکم است )بنابراین 
در ارتباط با لگن کوچک(؛ روده بزرگ و روده کوچک: به کره لگن 
تحرک  رفتن  بین  از  دنبال  به  کوچک:  لگن  است؛  مرتبط  کوچک 
و  می باشید؛  پرینه  تنش  یا  رحمی(  )رباط های  تثبیت  یا  موضعی 
لگن در پیوند آناتومیکی با دستگاه تناسلی بلکه با سیستم عصبی 
می باشد. این بدان معناست که استخوان درمانی می تواند اختالالت 

ناشی از یائسگی را تعدیل کند. 
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تنها  تغییر  لباس پوشیدن می شود،  دنیای مد و سبک  از  وقتی صحبت 
افراد  بشریت،  تمدن  ابتدای  همان  از  می آید.  ذهن  به  که  است  چیزی 
از  مختلفی  سبک های  داشته اند.  خود  ظاهر  بهبود  در  سعی  همواره 
لباس پوشیدن در طول تاریخ روی بورس آمدند و به سرعت نیز از دوره 
با کمی  این است که  این خصوص  البته نکته جالب در  خارج شده اند. 
از این  دقت به سبک دوره های مختلف، می توان متوجه شد که برخی 
سبک ها در طول تاریخ مدام در حال تکرارشدن هستند و هرگز از مد 
خارج نمی شوند. در ادامه  این مقاله سعی داریم تا شما را با سبک های 
مختلف آشنا کنیم تا عالوه بر اینکه بتوانید با سبک لباس پوشیدن خود 
بیشتر آشنا شوید، متوجه شوید که کدام یک ممکن است بیشتر مناسب 

شما باشد و معرف خوبی برای شخصیت شما شود.

سبک استایل Vintage یا قدیمی
در نگاه اول ممکن است این کلمه اندکی غلط انداز باشد، پس باید اول 
از  یکی  استایل،  از  این سبک  کرد.  ارائه  آن  از  درستی  تعریف  همه  از 
جذاب ترین سبک های محبوب بین مردم است و طرفداران خاص خود 
بسیاری  توجه  و  به حال دوام داشته  تا  از گذشته  استایل  این  دارد.  را 
لباس های  تا  ریش ریش دار  پیراهن های  از  کرده است.   به خود جلب  را 
 )indie clothing( دوست داشتنی قدیمی تا لباس های سبک ایندی
همگی در زمره این سبک قرار گرفته اند. این استایل در واقع ترکیبی از 
ترندهایی  از  Vintage یکی  استایل   تا 7۰ است.  لباس های دهه  2۰ 
است که در طول این سال ها همواره بسیار پرطرفدار و محبوب بوده است. 
برای شما  را  در سلبریتی ها   vintage استایل  از  نمونه  ادامه چند  در 

قرار داده ایم.

)Bohemian( سبک استایل بوهمی
مد،  صنعت  در  استایل  سبک  این  تعریف  و  توصیف  برای  راه  بهترین 
غیررسمی است. این سبک بیشتر به استایل هنری نزدیک است. سبک 
الگوهای عجیب و غریب استفاده می کند.  از  بوهمی در طرح های خود 
ترکیب سبک کولی و هیپی به طور کلی، بوهمی را تشکیل می دهد. البته 
جالب است بدانید نام دیگر این سبک بوهویی بوده و اکثریت این استایل 
را به این نام می شناسند. در ادامه استایل سلبریتی هایی که از این سبک 
پیروی می کنند را می بینید که به سادگی می توانید از آن در لباس های 

خود الهام بگیرید.

)Chic( استایل شیک
شما  به  سبک  این  می رود.  پیش  روز  مد  سبک  پایه  بر  شیک  استایل 
کمک می کند تا بیشتر شیک و مورد توجه قرار بگیرید. کسانی که از این 

 ۱۰ سبک استایل در صنعت مد مخصوص خانم ها؛
 شما کدام یک هستید؟
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استایل پیروی می کنند اکثرا از طرح های بسیار شیک و جذاب استفاده 
می کنند. البته باید توجه داشته باشید که در هنگام انتخاب این سبک 
لباس های  حتی  کرد.  استفاده  افراطی  خیلی  رنگ های  از  نباید  لباس 
روزمره  افراد دنباله روی این سبک نیز، خیلی معمولی به نظر نمی رسد. 

در ادامه نمونه های مختلفی از این سبک را مشاهده می کنید.

)Artsy( استایل هنری
این سبک پیداست، سبک هنری شامل خالقیت  نام  از  همان  طور که 
فردی و مستقل هر شخص در لباس پوشیدن است. افرادی که این استایل 
را دنبال می کنند با توجه به شخصیت خود و معرفی آن، لباس انتخاب 
استایل خود می باشند. جالب  واقع خالق  مواقع در  اکثر  و در  می کنند 
ندرت  به  فشن  در  معمول  استانداردهای  هنری  در سبک  بدانید  است 

رعایت می شود و تنوع نیز به مراتب بیشتر در آن قابل مالحظه است.

)Special(استایل جذاب وخاص
در این سبک در واقع تمرکز بر بهترین ویژگی های موجود در هر فرد 
است. استایل جذاب باعث می شود تا توجه ها همگی به سمت شما جلب 

شود و اغلب با پوشیدن کفش های پاشنه بلند و دامن همراه است.
)Casual( استایل روزمره و معمولی

این سبک در واقع ترکیبی از ظرافت، زیبایی و راحتی است. همچنین 
استایل روزمره با سادگی گیرایی که دارد در طول گذر زمان همواره 
مورد توجه قرار گرفته و تا به امروز هنوز هم جزء سبک های پرطرفدار 
در  را  تجملی  و  افراطی  آیتم های  از  هیچ کدام  است.  مردم  بین  در 
جزئیات و کلیات این سبک نمی توان یافت و افرادی که پیرو استایل 
از  پر  و  ساده  ممکن  حد  تا  لباسشان  کمد  همواره  هستند  روزمره 
مشکی  شلوارهای  و  سفیدرنگ  ساده   تیشرت های  نظیر  آیتم هایی 
جذب است. این سبک سعی دارد تا حد ممکن اکسسوری ها و استایل 
افراد را ساده نگه دارد. در ادامه نمونه هایی از این سبک پرطرفدار را 

مشاهده می کنید.

)Sophisticated( استایل مجلسی و رسمی
افرادی که این سبک استایل را انتخاب می کنند معموال جزء آن دسته 
کسانی هستند که عالقه به بهترین ها در هر زمینه دارند. این سبک 
راضی  را  آنها  چیزی  بهترین ها  جز  که  می شود  توصیه  افرادی  برای 
اکثرا  دارند  خاصی  اجتماعی  جایگاه  که  افرادی  اکثر  البته  نمی کند. 
جزء طرفداران این سبک استایل هستند. در واقع سبک مجلسی برای 
افرادی طراحی شده است که عالوه بر لباس های لوکس و گران قیمت، 
همواره در چارچوب قوانین فرهنگ ها،  به انتخاب لباس می پردازند. 
اکثرا خانم هایی که در حیطه  بیزینس فعالیت دارند این سبک را برای 

Vintage Bohemian Chic

Artsy Special
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استایل روزمره  خود انتخاب می کنند.

)Tomboy( استایل تام بوی
طراحی  خانم هایی  برای  واقع  در   )Tomboy( تام بوی  استایل 
و  ندارند  خانومانه  لباس های  پوشیدن  به  عالقه ای  که  شده است 
دنبال  را  خانم ها  برای  مد  صنعت  معمول  استانداردهای  همچنین 
نمی کنند. به عبارت ساده تر این افراد رنگ مشکی را به رنگ صورتی 
ترجیح می دهند. در این استایل رنگ های تیره به رنگ های روشن 
ارجحیت دارند و می توان به راحتی آن را استایل ساده و مدرن نامید. 
در ادامه یک سری از این نوع استایل را برای نمونه برای شما تهیه 

کرده ایم تا بیشتر با این سبک در صنعت مد آشنایی پیدا کنید.

)Rocker( استایل راکر
 Vintage( با عنوان سه آیتم، تیشرت های قدیمی به راحتی تنها 
T-Shirts(، جین های پاره و کت های چرم می توان این استایل را 
توصیف کرد. این سبک در واقع از آن دسته از استایل هاییست که در 
طول گذر زمان همواره با سبک های مختلف گروه های موسیقی همراه 
بوده اند و طرفداران عمده  این سبک را خوانندگان و بندهای موسیقی 
تشکیل می دهند. ان سبک استایل جذاب همواره مورد توجه افراد 

معروف و سلبریتی ها در هر شاخه ای از هنر قرار گرفته است.

)Preppy( استایل پریپی
دوران  لباس های  سبک  به  اشاره  استایل  این  برای  توضیح  بهترین 
دخترانه  بافت  بلوزهای  و  یقه دار  تیشرت های  است.  کالج  و  دانشجویی 
با طرح بافت های مختلف از نمونه لباس هایی هستند که در این استایل 
به کار برده می شوند و تقریبا در کمد لباس تمامی دخترها می توان این 
به  نیز می توان  استفاده در آن  از اکسسوری های مورد  یافت.  را  آیتم ها 
هدبندها و توربان های زیبای دخترانه و یا عینک های گرد و به اصطالح 
ممکن  و درس خوان  نرد  افراد  استایل  معموال  داشت.  اشاره  ته استکانی 
است کمی گران قیمت به نظر بیایند اما الزم نیست خیلی برای تک تک 
آیتم های به کار رفته در آن هزینه های گزاف پرداخت کنید. جالب است 
که بدانید این سبک تنها در بین دختران دانشگاهی رواج نداشته و حتی 
سلبریتی ها نیز به استایل بچه مایه دارها یا همان )preppy( توجه نشان 
داده و باعث دیده شدن و محبوب شدن هرچه بیشتر این سبک در بین 

جوانان شده  اند.
https://bepooshro.com

Casual Sophisticated Tomboy

PreppyRocker
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شصت و دومین دوره جوایز گرمی، مهم ترین رویداد موسیقی جهان
Billie Eilish خواننده ۱۸ساله برنده 5 جایزه گرمی شد. او جوان ترین 
هنرمندی است که موفق به کسب آلبوم سال و بهترین آلبوم موسیقی 

پاپ برای "وقتی که همگی به خواب می رویم، کجا می رویم"  شد.
بهترین  و  سال  ترانه  بهترین  جدید،  هنرمند  بهترین  جوایز  همچنین 
رکورد سال برای "آدم بد" به بیلی ایلیش رسید، اولین هنرمند پس از 

کریستوفر کراس که در سال ۱9۸۱، موفق به کسب جوایز برتر شد.
اولین  کسب  به  موفق  کانتری،  ساله   6۱ Tanya Tuckerخواننده 
جایزه گرمی در حرفه خود شد. او بهترین آلبوم کانتری را برای "زمانی 
که زندگی می کنم" و بهترین آهنگ کانتری را برای "اکنون گلهای مرا 

بیاور" از آن خود کرد.
 Willie Nelson نیز موفق شد جایزه بهترین اجرای تک  نفره کانتری 

را برای ترانه "مرا به خانه ببر"  دریافت کند.
به   Peter Kater اثر  نیز  "بال ها"  عصرجدید  آلبوم  بهترین  بخش  در 

عنوان آلبوم برگزیده معرفی شد.
 Bradly به  نیز  برای رسانه تصویری  ترانه متن آهنگ  بهترین  جایزه 
Cooper و Lady Gaga برای "ستاره ای متولد شده است"  اختصاص 

یافت.

دیو رپر لندنی، برنده جایزه بهترین آلبوم سال در چهلمین مراسم بزرگترین رویداد موسیقی بریتانیا، نخست وزیر انگلیس را نژاد پرست خواند.
اجرای جنجالی او در این مراسم از متنی جدید بود که در آن از شیوه برخورد 
انگلیس با مهاجران و جوانان سیاه پوست خواند و در اوج این آهنگ نخست وزیر 

را نژاد پرست خطاب کرد. 
همچنین او از رفتار رسانه های انگلیس با مگان مارکل در مقایسه با نحوه برخورد 

آنها با کیت میدلتون انتقاد کرد.
اگر  نیست،  پاداشت  سزاوار  است،  حق  یک  "برابری  خواند:  اجرا  این  در  او 
نمی خواهی آن را به دست بیاری، پس هرگز به آن نمیرسی، مانند تفاوت برخورد 

رسانه ها با کیت و مگان"

چهلمین مراسم اهدای جوایز موسیقی بریتانیا، بزرگ ترین و معتبرترین 
لندن   O2 Arena سالن  در  فوریه   ۱۸ بریتانیا،  در  موسیقی  رویداد 

برگزار شد.
بهترین استعدادهای موسیقی انگلیس و برخی از ستارگان برتر بین المللی 
از  برندگان یکی  این مراسم حضور داشتند.  مانند هر زمان دیگری در 

تندیس های کالسیک "Britannia" را به خانه می برند.
بهترین  جمله  از  مراسم،  این  جوایز  بیشترین  نامزد  کاپالدی،  لوئیس 
آلبوم، بهترین خواننده مرد، بهترین خواننده جدید و بهترین آهنگ بود. 

این ستاره اسکاتلندی در این مراسم اجرا نیز داشت.
 Psychodrama رقیب اصلی او دیو، رپر لندنی بود که آلبوم او به نام

سال گذشته برنده جایزه مرکوری شد.
خواننده  بهترین  نامزد  ساله،   ۱۸ خواننده  ایلیش  بیلی  همچنین 
بین المللی، آهنگی با تم جیمز باند به اسم "وقتی برای مردن نیست" را 

برای اولین بار بر روی صحنه در این مراسم اجرا کرد.
برندگان چهلمین مراسم اهدای جوایز موسیقی بریتانیا:

 Psychodrama بهترین آلبوم: دیو برای آلبوم
بهترین خواننده زن بریتانیایی: میبل 

بهترین خواننده مرد بریتانیایی: استورمزی
بهترین گروه بریتانیایی: فولس

بهترین هنرمند جدید: لوئیس کاپالدی
بهترین آهنگ: لوئیس کاپالدی

بهترین خواننده زن بین المللی: بیلی ایلیش 
بهترین خواننده مرد بین المللی: تایلر

خبار
ا
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ایرانی- آمریکا،  و  ایران  کشور  دو  میان  تنش  دهه ها  وجود  با 
آمریکایی های زیادی در سرتا سر ایالت متحده زندگی می کنند که 

بخش مهمی از جامعه آمریکا رو تشکیل می دهند.
آمریکایی  نیم میلیون  نزدیک  ایالت متحده  آمار  اداره  برآورد  طبق 
هزار  هفت  و  بیست  از  بیشتر  دارند.  ایرانی  ریشه ای  کشور  این  در 
نفر ایرانی–آمریکایی در منطقه شهری سانفرانسیسکو اوکلند زندگی 
Val�  Silicon ولی  سیلیکون  برای  ویژه ای  اهمیت  که  )می کنند 

ley( دارند. جایی که نیروهای متخصص و کار بلد در حوزه تکنولوژی 
خواهان زیادی دارند. در حقیقت ایرانی-آمریکایی های ایاالت متحده 
نقش اساسی در صنعت تکنولوژی این کشور دارند. در ادامه با هشت 
شرکت بزرگ و مهم آمریکا آشنا خواهیم شد که پایه گذار یا مدیر 

عامل آنها ایرانی– آمریکایی هستند.

دارا خسروشاهی
مدیرعامل اوبر )سرویس تاکسی اینترنتی(

خسروشاهی مدیرعامل فعلی شرکت uber  وقتی 9 سال داشت به 
عنوان پناهنده ایرانی  وارد کشور آمریکا شد. خسروشاهی مدیرعامل 
 2۰۱7 سال  در   ،)Expedia( اکسپدیا  آمریکایی  شرکت  سابق 
مجموعه  انقالب،  از  بعد  گرفت.  دست  در  را  اوبر  شرکت  مدیریت 
تولیدی ای که متعلق به خانواده سرشناس خسروشاهی بود مصادره 
شد و به دنبال این اتفاق دارا خسروشاهی به همراه خانواده ایران را 

ترک کرد.

آرش فردوسی
مؤسس دراپ باکس )سرویس ذخیره سازی ابری اطالعات(

ایاالت متحده  ایرانی-آمریکایی های  از نسل دوم  آرش فردوسی که 
است، تحصیل در دانشگاه ام آی تی آمریکا را رها کرد تا شرکت دراپ 

باکس )Dropbox( را تأسیس کند.
فردوسی در سال 2۰۰۸ در حالی با درو هوستون آشنا شد که در حال 
تحصیل در رشته مهندسی برق در دانشگاه ام آی تی بود. هوستون 
به دنبال یک شریک تجاری بود که پای ایده او برای ذخیره سازی 
ابری بایستد. یک هفته بعد، فردوسی تصمیم به رها کردن دانشگاه 
گرفت و به هوستون کمک کرد شرکت دراپ باکس را راه اندازی کند.

سام نظریان 
)شرکت  گروپ  اینترتینمنت  اس بی ای  مالک  و  مدیرعامل 

هتلداری(
و  هتل  شبانه،  کلوپ  چندین  تهران  در   ۱353 متولد  نظریان،  سام 
 SLS( اس ال اس  هتل های  به  می توان  آنها  جمله  از  که  دارد  رستوران 
Hotels( و رستوران های اومامی برگر )Umami Burger( اشاره کرد. 
به دنبال وقوع انقالب اسالمی در ایران، پدر یهودی سام کشور را ترک 
کرد و سام در کالیفرنیا بزرگ شد. پدر سام که جز اولین سرمایه گذاران 
شرکت کوالکام )Qualcomm Inc( آمریکا بود، با این سرمایه گذاری 

توانست به ثروت زیادی دست پیدا کند.

پل و دیوید معراج 
پایه گذاران هات پاکتس )شرکت غذایی(

 )Hot Pockets( پل و دیوید معراج، شرکت غذایی مشهور هات پاکتس
را در اوایل دهه 6۰ هجری در آمریکا تأسیس کردند. این دو برادر مهاجر 
ایرانی در تهران متولد شدند. ایده راه اندازی این شرکت در زمان تحصیل 
در کالجی در کالیفرنیا در ذهن برادران معراج شکل گرفت. این دو برادر 
به  دالر  میلیارد   6/2 قیمت  به   2۰۰2 سال  در  را  هات پاکتس  شرکت 

شرکت نستله )Nestle( فروختند.

معرفی مدیران ایرانی شرکت های بزرگ آمریکایی
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شان راد و جاستین متین 
پایه گذاران تیندر )شبکه اجتماعی(

شان راد و جاستین متین هر دو جزء خانواده های یهودی ایرانی تبار 
شهر بورلی هیلز هستند. آن ها از کودکی با یکدیگر دوست بوده اند. 
راد تحصیل در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی را رها کرد تا یک پلتفرم 
تکنولوژی تبلیغات به نام ادلی )Adly( را راه اندازی کند که حاال 
را  تیندر  راد شرکت  سال 2۰۱2  در  آن  از  بعد  ندارد.  وجود  دیگر 

تأسیس کرد.
هم راد و هم متین کشمکش های قانونی زیادی داشته اند. در یک 
مورد که در سال 2۰۱۴ رخ داد، ویتنی ولف هرد هم مؤسس و مدیر 
عامل فعلی شرکت بامبل )Bumble( ادعا کرده بود راد شکایت او 
از آزار و اذیت های جنسی متین را نادیده گرفته بود. به دنبال این 
اتفاق راد موقتا پست ریاست تیندر را از دست داد و در سال 2۰۱6 

این شرکت را ترک کرد.

روغنی 
از شرکای وای کامبینیتر )شرکت سرمایه گذاری(

روغنی قبل از آنکه تمرکز اصلی اش را بر کار سرمایه گذاری بگذارد، 
ایران متولد  مدیر عامل اجرایی شرکت توییتر بود. علی روغنی در 
است، یک   )Y Combinator( کامبینیتر  وای  از شرکای  او  شد. 
شرکت شتاب دهنده استارت آپ که به راه اندازی شرکت هایی مثل 
و   )DoorDash( دوردش   ،)Airbnb( بی ان بی  ایر  باکس،  دراپ 

اینستاکارت )Instacart( کمک کرده.

http://www.majalenazi.ir

پیر امیدیار
پایه گذار ای بی )سایت مزایده ی آنالین(

فرانسه  در  ایرانی  خانواده ای  در   ،)eBay( ای بی  پایه گذار  امیدیار،  پیر 
متولد شد و در سن 6 سالگی به آمریکا مهاجرت کرد. امیدیار در سال 
کار  زمان خود،  نامزد آن  دادن  قرار  تأثیر  برای تحت  ۱995 در تالش 

برنامه نویسی سایت مزایده آنالین ای بی را به تنهایی انجام داد.
بر  تمرکز  برای  آنکه  تا  داشت  برعهده  را  ای بی  ریاست شرکت  امیدیار 
سرمایه گذاری های تأثیری )سرمایه گذاری های مالی که قصد تاثیرگذاری 
مثبت بر جامعه را هم دارند(، از ریاست این شرکت کناره گیری کرد. او 
مؤسس سازمان رسانه ای فرست لوک مدیا )First Look Media( هم 
هست، که مالک وبسایت خبری The Intercept و تهیه کننده فیلم های 
»اسپات الیت« )Spotlight( و »پول سیاه« )Dark Money( است. 

طبق تخمین های وبسایت فوربس، امیدیار ۱3 میلیارد دالر ثروت دارد.

ساسان گودرزی 
مدیر عامل اینتوییت )شرکت تولید نرم افزار(

تکس  توربو  مادر  شرکت   ،)Intuit( اینتوییت  مدیر  گودرزی  ساسان 
بوکس  کوییک  و  مالیاتی(  اظهارنامه  تنظیم  نرم افزار   TurboTax(

)QuickBooks نرم افزار حسابداری( است.
خانواده گودرزی درست قبل از وقوع انقالب اسالمی در ایران، به آمریکا 
مهاجرت کردند، یعنی زمانی که او ۱۰ سال داشت. گودرزی گفته در 
زمان ماجرای تصرف سفارت آمریکا و گروگان گیری کارکنان آن، او در 
اما  بود،  شده  مشکالتی  دچار  و  می گرفت  قرار  زورگویی  مورد  مدرسه 
این مسأله ارزش سختکوشی و پذیرفته شدن را به او یاد داد. گودرزی 
بعد از 25 سال همکاری با شرکت اینتوییت، در سال 2۰۱9 به سمت 

مدیرعاملی این شرکت انتخاب شد.
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symbol of birth and fertility of plants. Dried oleaster is the symbol of love and the introduction of birth. 
Garlic is the symbol of protecting against evil. Apple is the symbol of fertility and wellness. Vinegar is the 
symbol of happiness. Sumac is taste of life. All this is skirted with spring paraphernalia like candies, colored 
eggs, mirror, flowers, and gold fish which all are the symbol of a thing as well. Family member seat around 
the table and pray for happiness, peace, and kindness. 

The final ritual of Nowruz takes place on the 13th day of New Year, called Sizdah-be-dar (13th day out�
door). There is an ancient idea about the unluckiness of number 13. So, this is a good excuse to pass a day 
outdoor and having a fun and happy picnic with friends and family members. At the end of this day, the 
Sabzeh(sprout) grown for the Haft�sin, which has symbolically collected all the sicknesses and bad lucks, 
is thrown away into running water to exorcise the demons. As well, there is a funny act which is common 
among single ladies; before discarding the Sabzeh, they tie its leaves wishing be married before the next New 
year. Sidah�be�dar is the final ceremony of Nowruz. The next day normal life will start and what remains, are 
the good memories of passing days.

Nowruz has been celebrated for at least 3000 years and is deeply rooted in the rituals and traditions of Zoro�
astrian religion. Zoroaster was an ancient Iranian prophet whose message was peace and friendship. All the 
ceremonies which are held during Nowruz are because of common human values which reflect the nature of 
human beings and their willingness to live with peace together.

http://www.crystalinks.com/

http://www.un.org/

http://beta.latimes.com/
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Azadeh Sharifiazar

The origin of the 3000 years old Nowruz (means 
the new day) comes back to Iran. According to 

the narrative, this ancient national ritual is simul�
taneous with the coronation of Jamshid, the first 
mythological king of Iran. But this ceremony not 
only belongs to Iran, but also to all Farsi speakers 
countries. This ritual binds all the Farsi speakers 
and different cultures of Persian language coun�
tries like Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, and…to each other. Nowruz fes�
tival is one of the most important festivals for the 
Farsi speaker society. This ceremony which its 
message is peace and friendship originates from 
a” national culture” and is becoming a” univer�
sal symbol”. It is noteworthy that the influence 
of Nowruz not only is seen in Aryan nations, but 
also in other countries like America and Canada. 
The message of the presidents of these countries 
at the beginning of the solar year expresses the 
influence of Aryan culture in other countries and 
the globalization of the Nowruz ritual. Even The 
United Nations General Assembly recognized 
March 21 as the International Day of Nowruz in 
2010.In 2016 it was added to the UNESCO list of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 
Canada also passed a law recognizing March 21st 
as Nowruz Day.

In the ancient time, Nowruz rituals related to the 
New Year  much more and what is left is just a 
part of them which of course people do  sym�
bolically. All these rituals have a nice message: 
“Peace, Friendship, and Reconciliation”. All 
these rituals are a nice excuse and a good reason 
to institutionalize this message. Among all pre�
Nowruz ceremonies Chahaar-shanbeh-souri (the 
Wednesday party) is very popular: People spend 
the last Tuesday night of winter addressing their 

Nowruz: 
The Persian Traditional 

New Year Ceremony

spiritual rhyme: “Give me your beautiful red color, 
and take back my sickly pallor“. This is a gesture of 
purification ahead of the New Year. Another cere�
mony which is held among some traditional fam�
ilies is called Ghashogh-zani (something like trick�
or�treating in Halloween ceremony). People wear 
a long scarf which covers their face and by hitting 
a spoon on a bowl, the land lord brings them some 
chocolates and roasted nuts There is one other cere�
mony which is popular among the traditional fam�
ilies; this is called Samanoo-pazan (wheat pudding). 
This wheat pudding which is made with wheat germ 
is the symbol of birth and fertility of plants and is 
used as one of the S’s in Haft-sin.

Among all different ceremonies which are held 
all around the world, there is only Nowruz which 
marks its beginning with the change of seasons. 
Passing through the cold winter and entering the 
delightful spring. New earth coming up with new 
year! During this time some other ceremonies are 
held, and one of them is dance of Haji Firooz; he is a 
fictional character in Iranian folklore who appears at 
the beginning of Nowruz. His face is covered in soot 
and he is clad in bright red clothes and a felt hat. He 
symbolizes the rebirth of Sumerian god of sacrifice, 
Domuzi, who was killed at the end of each year and 
reborn at the beginning of the New Year. Wearing 
black make up and a red costume, Haji Firooz sings 
and dances through the streets with tambourines 
and trumpets spreading good cheer and the news of 
the coming New Year. After that, the most exciting 
part of Nowruz arrives. The time of New�year or 
Tahvil-e-saal. Nothing makes for a good photo like 
a table setting Haft-sin (seven S’s), an arrangement 
of seven foods beginning with S: Sabzeh (sprouts), 
Samanoo (wheat pudding), Senjed (dried oleaster), 
Seer (garlic), Seeb (apple), Serkeh (vinegar), and 
Sumac (sumac fruit). All these foods are the symbol 
of joy and greenery and is the sign of human life and 
its connection with nature: wheat pudding is the 
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نویسندگان: یوسف عالقه بند – ویلیام سپیر 
مترجم: عباس فاریابی

امروزه یکی از ورزش هایی که طرفداران بسیاری در میان نوجوانان 
بر  عالوه  ورزش  این  آموختن  است.  شمشیربازی  کرده است،  پیدا 
اینکه از فرزند شما یک هنرمند می سازد، به او می  آموزد که چگونه 
بتواند به عنوان یک ورزشکار در مسابقات با همساالن خود به رقابت 

انفرادی بپردازد.
در این نوشتار سعی می کنیم که شمشیربازی را به عنوان یک ورزش 
المپیکی مدرن معرفی کنیم.. امیدواریم پس از خواندن این مقاله، 

درک بهتری از این ورزش مدرن شمشیربازی پیدا کنید.

شمشیربازی چیست؟
معتبر، یک ورزش  تاریخی  ریشه های  با وجود داشتن  شمشیربازی 
خود  رشد  به  المپیک  پیدایش  زمان  از  که  است،  المپیکی  مدرن 
ادامه داده است. مبارزه  شمشیربازی بین دو حریف انجام می شود و 
عمدتاً بر اساس ضربه زدن به حریف با سالح غیرتیز و در عین حال 
جلوگیری از نخوردن ضربه به خود، استوار است. انبوه قابل توجهی 
از قوانین در این ورزش حاکم است که موقع و نحوه اصابت ضربه 
تا  شده است  سبب  امر  این  می کند،  تعیین  را  حریف  به  امتیازدار 

استراتژی های منحصر به فردی ایجاد شود

ورزش ها  سایر  از  را  شمشیربازی  چیزی  چه 
متمایز می کند؟

در زیر ویژگی های عالی شمشیربازی را بیان خواهیم کرد که همه 
از  از بسیاری  به صورت یک مجموعه آن را هیجان انگیز و متفاوت 

ورزش های دیگر معرفی می کند.

ورزش  تمرکز و دقت
طرفی  از  و  باشد  هماهنگ  بسیار  باید  ورزش  این  حرکات  انجام 
تمام  بنابراین  باشد،  حریف  حمالت  مواظب  کامال  باید  ورزشکار 
پرت  ورزشکار  حواس  اگر  و  شود  متمرکز  بازی  روی  باید  حواس 
باشد، حرکات از هماهنگی الزم برخوردار نخواهد بود و کنترل بازی 
برای  به شدت  این ورزش  بنابراین  بازیکن خارج می شود.  از دست 

تقویت تمرکز و دقت موثر است.

ورزش سرعت
شمشیربازی ورزش سرعت است، نه ماراتن. حرکت های شمشیربازی 
انفجاری دارد و حتی طوالنی ترین زمان یک سلسله  نیاز به شتاب 
نمی کشد.  طول  ثانیه   3 از  بیشتر  معموالً  ضربه،  به  منجر  حرکت 
توانایی در حفظ تمرکز کامل در طی یک دورة زمانی کوتاه مدت یک 

حرکت انفجاری، کلید موفقیت است.
بازی  بازی، حداکثر زمان یک  این، در زمینه طول زمان یک  بر  عالوه 
حذفی از یک دوره زمانی 3 دقیقه ای تشکیل می شود، البته با فرض اینکه 
بازی به پایان زمان قانونی برسد و این 3 دقیقه با 2 دور استراحت یک 

دقیقه ای تقسیم می شود.

ورزش المپیکی
طوالنی  سنتی  تاریخ  از  المپیکی  ورزش  یک  عنوان  به  شمشیربازی 
بازی های  اولین  در  که  بود  ورزشی   9 از  یکی  آن  است.  برخوردار 
شمشیربازی  سابقة  آمد.  در  نمایش  به   ۱۸9۱ سال  در  مدرن  المپیک 
با  است.  عمیق  بسیار  ژیمناستیک  و  کشتی  مانند  المپیک  ورزش  در 
شروع شمشیربازی توسط جوانان و مشارکت آنها در رقابت های بیشتر و 
بیشتر، المپیک رویای نهایی هر یک از آنها خواهد شد، که باالترین سطح 

موفقیت در ورزش است.

ورزش ذهن
موفقیت یا شکست در شمشیربازی به توانایی شما در غلبه بر حریف از 
نظر جسمی و ذهنی بستگی دارد. کیفیت تصمیمات شما همیشه به آنچه 
طرف مقابل انجام می دهد بستگی دارد، بنابراین تعریف یک شمشیرباز 
خوب این است که بازیکن باید یک ناظر بسیار عالی در شناخت الگوهای 
تاکتیک های حریف باشد. از این دشوارتر این است که نحوة پاسخ های 
حریف به شما به آنچه شما قباًل در مسابقه انجام داده اید نیز بستگی دارد

در این ورزش هر دو شمشیرباز همیشه سعی می کنند با سبک و استراتژی 
طرف مقابل سازگار باشند به همین دلیل است که شمشیربازی را اغلب 
اوقات "شطرنج فیزیکی" می نامند. و در بعضی مواقع، آن واقعا به یک 

نبرد ژرف ذهنی بین دو شمشیرباز تبدیل می شود.
با توجه به این گفته، موفقیت در شمشیربازی مستلزم استعداد ذهنی 
بی حد و حصر است، زیرا حتی اگر مدیریت ذهنی بازی شما کمی متزلزل 
شود )خواه به دلیل عصبی شدن یا عدم تمرکز(، می تواند بر توانایی شما 
در تنظیم شرایط فعلی مسابقه تأثیر بگذارد، و بازخورد منفی زیادی بر 

اجرا و عملکرد شما خواهد گذاشت.

                                                                       ادامه دارد...

)1(آیا ورزش شمشیربازی برای شما مناسب است؟           





توضیح:
نت ها به صورت ساده برای پیانو تنظیم شده اند تا تعداد بیشتری از نواختن آن لذت ببرند.
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سعید سالیانی

در اواخر ماه ژانویه سال 2۰2۰  ارکستر سمفونی تهران به رهبری 
منوچهر صهبایی در تاالر وحدت به روی صحنه رفت که با حواشی 
قبل  ارکستر  مهمان  رهبر  صهبایی  منوچهر  شد.  روبرو  جنجال  و 
دائم  رهبر  روحانی«  »شهرداد  علیه  تندی  اظهارات  برنامه  آغاز  از 
ارکستر انجام داد که این مسئله در زمان استراحت موجب رنجش 
از رهبر میهمان شد. در قسمت دوم اجرا  نوازندگان ارکستر  خاطر 
و بعد از دقایقی طوالنی »محمدرضا کریمی« یکی از اعضای گروه 
خطاب به تماشاگران نسبت به سخنان »منوچهر صهبایی« واکنش 
نشان داد و گفت: حرف هایی که آقای »صهبایی« زدند به هیچ وجه 
مورد قبول ما نوازندگان ارکستر سمفونیک نیست و ما در حمایت 
به آقای »صهبایی« حاضر به حضور  انتقاد  از »شهرداد روحانی« و 
در صحنه نیستیم. به جرات می توان گفت این رویداد در تاریخ این 
نهاد فرهنگی بی سابقه بوده است. پس از این اتفاقات اعضای ارکستر 
به احترام حاضرین در سالن و بدون رهبر ارکستر قطعاتی را اجراء 

کردند.
به نقل از مطبوعات داخل ایران شرح ماجرا بدین صورت است :

اعالم کرده  اطالعیه ای  انتشار  با  روزهای گذشته  بنیاد رودکی طی 
بود: »با توجه به مشکالت پزشکی و به درخواست شهرداد روحانی، 
رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران، تازه ترین کنسرت این ارکستر 
به رهبری منوچهر صهبایی اجرا می شود.« اطالعیه ای که شنیده ها 
همین  و  داشت  آن  به  صهبایی  تند  واکنش  و  دلخوری  از  حکایت 

دلخوری هم احتماالً جرقه اصلی حواشی دیشب بود.
از  قبل  تهران،  سمفونیک  ارکستر  مهمان  رهبر  صهبایی  منوچهر 
از عملیات عمرانی »پهنه رودکی« که  انتقاد  شروع کنسرت ضمن 
به گفته او در رفت و آمد مخاطبان تاثیر منفی گذاشته توضیح داد: 
من به هیچ عنوان قرار نبود که در این کنسرت ارکستر سمفونیک 
ارکستر  رهبر  گویا  اما  باشم  داشته  حضور  رهبر  عنوان  به  تهران، 
سمفونیک تهران به دلیل مشکالتی که به وجود آمده بود، دو هفته 
با مسئوالن بنیاد رودکی صحبتی کرده باشد، از  اینکه  پیش بدون 
ایران فرار کرده است! بنابراین اگر چیز دیگری همچون دالیل پزشکی 
ابراز  با  صهبایی  ندارم.  قبول  من  نوشته اند  مسائل  دست  این  از  و 
از  کشور  در  گذشته  هفته های  ناگوار  اتفاقات  از  ناراحتی  و  تاسف 
از هموطنان در حادثه سقوط هواپیمای  تعدادی  جمله جان باختن 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  پیکر  تشییع  مراسم  و  اوکراینی 
اجرای  داد:  ادامه  بلوچستان  و  سیستان  استان  سیل  و  کرمان  در 
این کنسرت حداقل ۱۰ جلسه تمرین نیاز داشت، ولی خوشبختانه 
نوازنده ها خیلی خوب بودند و ما با دو جلسه تمرین توانستیم برنامه 
خوبی را ارائه دهیم. به هر حال وقایع اخیر کشور باعث تاسف است و 
ما هم نمی توانیم به این اتفاقات بی تفاوت باشیم. ما دلمان می خواهد 
کار کنیم تا اینکه اعتصاب کنیم. ما کارمان را انجام می دهیم. شعار 

از  بعد  است.  دوستی  و  صلح  پیام آور  که  سکوتی  اما  است  سکوت  ما 
بلند  صدایی  با  سالن  تماشاگران  از  یکی  که  بود  صهبایی  این جمالت 
حرفی  چنین  خود  همکار  سر  پشت  شما  نیست  »درست  کرد:  اعالم 
این صحبت ها  به  واکنش  نیز در  و صهبایی  فرار کرده است!«  بزنید که 
در اظهارنظری عجیب گفت: »مطرب باید بره دنبال جایی که مطربی اش 
رو بکنه!«. این دیالوگ موجب شد برخی از مخاطبان دیگر در سالن نیز 
نسبت به اظهارات این تماشاگر واکنش نشان دهند. اما وی در مصاحبه 
فرار  دلیل  به  را  بنیاد وی  اذعان کرد که مسوالن  ما  با مجله موسیقی 
شهرداد روحانی متقاعد به رهبری کردند اما پس از چند روز مشکالت 
پزشکی را علت عدم حضور روحانی مطرح کردند که این امر باعث رنجش 
منوچهر صهبایی شد. وی بارها از مسوولین درخواست تکذیب این خبر 
پذیرفتن  علت  وی  اجرا خود  روز  در  متعاقبا  و  نشد  میسر  که  نمود  را 
برای  مطرب  واژه  که  کرد  تاکید  وی  همچنین  نمود.  مطرح  را  رهبری 
میان  از  آثار طرب انگیز  برای علت حذف  بلکه  نشد  بیان  روحانی  آقای 

لیست قطعات بیان شد.  
از  از اجرای رپرتوار اصلی خود قطعه  ای  ارکستر سمفونیک تهران قبل 
یوهان سباستیان باخ با نام آداجیو را در احترام به جان باختگان وقایع 
از  سمفونیک  ارکستر  مهمان  رهبر  و  کرد  اجرا  بازماندگانشان  و  اخیر 
حاضران خواست تا بعد از این قطعه برای ادای احترام به بازماندگان و 
جان باختگان وقایع اخیر به جای تشویق، دقیقه ای سکوت کنند. سپس 
ارکستر سمفونیک اوورتور اکمونت اثر لوودویک فان بتهوون و کنسرتو 
شماره 2 سرگئی راخمانینف که برای پیانو و ارکستر نوشته شده  را اجرا 
به عنوان  پیانو که  اتریشی  نوازنده  با همراهی میترا کوته  اثر  این  کرد. 

سولیست مهمان ارکستر سمفونیک را همراهی می کرد اجرا شد.
بین  آنتراکت معمول ۱۰ دقیقه ای  بود که  این بخش  پایان یافتن  با  اما 
بخش اول و دوم کنسرت، حاشیه جدید دیگری را رقم زد. پس از گذشت 
زمانی حدود بیست دقیقه ای بود که به دلیل حضورنیافتن به موقع گروه 
نوازندگان روی صحنه، تماشاگران نیز متوجه حواشی رخ داده در پشت 

ارکستر بدون رهبر یا رهبر بدون ارکستر

ارکستر سمفونیک تهران
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صحنه کنسرت شدند. کما اینکه برخی از آنها در نقاط مختلف جایگاه 
تماشاگران با دست زدن هایی که نشانه اعتراض بود، خواهان حضور یکی 
از مدیران برگزاری کنسرت یا نوازندگان برای توضیح درباره دالیل تاخیر 
شروع قسمت دوم برنامه بودند. بعد از حدود نیم ساعت شنیده ها حکایت 
از آن داشت به دلیل اوضاع نامساعد جسمی منوچهر صهبایی و تصمیم 
تعدادی از نوازندگان ارکستر مبنی بر حضورنیافتن روی صحنه، باالخره 
به  و  شده  حاضر  صحنه  روی  نوازندگان  که  شده است  این  بر  تصمیم 
در  با  کرده اند  خریداری  را  کنسرت  این  بلیت  که  تماشاگرانی  احترام 
نداشته  حضور  صحنه  روی  صهبایی  منوچهر  که  نکته  این  نظرگرفتن 

باشد، قطعاتی را بدون رهبر اجرا کنند.
در  توضیحاتی  رقم خورده  اتفاقات  به  واکنش  در  نیز  روحانی  شهرداد 

صفحه شخصی اینستاگرام خود به شرح زیر منتشر کرد:
)از آنچه شب گذشته در تاالر وحدت و در میانه اجرای ارکستر سمفونیک 
همچون  ما  موسیقی  فضای  امیدوارم  متأسفم.  عمیقاً  داد،  روی  تهران 
از نوازندگان محترم  گذشته در مسیر صلح و دوستی در حرکت باشد. 
ارکستر سمفونیک تهران، برای حمایت از مخاطبان برنامه و نیز جایگاه 

رهبر ارکستر سمفونیک تهران کمال تشکر را دارم.
مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک تهران 

شهرداد روحانی(

علی رهبری که از موسیقیدانان برجسته ایرانی در سطح بین المللی است 
فعالیت  ارکستر  این  وی  تالش  و  کوشش  واسطه  به  پیش  چندی  که 
خود را از سر گرفته معتقد است که این ارکستر توسط افراد با تجربه و 
مشاوران اهل فن اداره نمی شود و همین امر باعث از هم گسیختگی در 
بین اعضای این ارکستر می شود. در انتها او پیشنهاد می کند که در این 
لحظه حساس تصمیم گیری نهایی باید توسط وزیر فرهنگ انجام شود 

که آیا ارکستر ملی می خواهد یا خیر؟ اگر آری باید با انتصاب مدیران 
و  تحکیم  به  مناسب  مالی  مدیریت  و همچنین  کارآمد  مشاوران  و 

یکپارچگی این ارکستر ملی کمک کند.
ارکتسر  این  برای مدت طوالنی رهبری  نیز  نادر مشایخی که خود 
سوء  از  انتقاد  به  است  داشته  اختیار  در  گذشته  سال های  در  را 
مدیریت و عدم توجه به معیشت و روحیه نوازندگان و همچنین دید 
درآمدزایی از یک ارکستر ملی که اساسا وظیفه اش درآمدزایی نیست 
می پردازد. او معتقد است که مشکل این ارکستر این است که کسانی 
که بودجه آن را تامین می کنند، کسانی که آن را اداره می کنند و 
حتی مخاطبینی که به دیدن برنامه این ارکستر می آیند، هیچ کدام 
ارکستر همه  این  بیان می کند در  او  نیستند  آگاه  این موسیقی  به 

چیز اشتباه است. 
ارکستر سمفونیک تهران بزرگ ترین و قدیمی ترین ارکستر سمفونیک 
ایران است. این ارکستر در سال ۱3۱2 به وسیله غالمحسین مین 
باشیان و با نام ارکستر بلدیه آغاز به فعالیت نمود. فعالیت ارکستر 
سمفونیک تهران طی سال های ۱39۰ تا ۱393 با وقفه روبرو شد 
با رهبری علی رهبری آغاز به  تا اینکه در اسفندماه ۱393 مجدداً 
اردیبهشت سال ۱395  استعفای علی رهبری در  از  کار کرد. پس 
و عدم دعوت دوباره ایشان، ارکستر سمفونیک تهران توسط شورای 
اداره می شود. در  به عنوان رهبر،  با حضور شهرداد روحانی  هنری 
مرداد ۱395، علی اکبر صفی پور، مدیرعامل بنیاد رودکی اعالم کرد 
ثابت ارکستر سمفونیک تهران  که شهرداد روحانی به عنوان رهبر 
انتخاب شده است. هم اکنون بردیا کیارس از جوانان نام آشنای دنیای 
به عنوان رهبر مهمان  به پیشنهاد شهرداد روحانی  ایران  موسیقی 

جهت اجراهای پیش رو این ارکستر مشغول به فعالیت است.

علی رهبری

شهرداد روحانی

نادر مشایخیبردیا کیارس

منوچهر صهبایی
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تاریخچه
نقاشی سه بعدی به یکباره به وجود نیامده است. بلکه حاصل سال ها تجربه 
و تکامل توسط هنرمندان مختلف است. تاریخچه نقاشی سه بعدی به دو 
 )Anamorphic Painting( بخش تقسیم می شود. نقاشی دگرگون
امروزی است.  و پیدایش آن، مرحله اول پیدایش نقاشی های سه بعدی 
زمانی که هنرمندانی یافتند که می توانند تصاویر را به گونه ای دیگر اجرا 
کنند. به نحوی که در زاویه ای خاص به حالت عادی دیده شود. مرحله 
دوم تکامل موضوع صحبت ما مربوط به ارتباط سه بعدی نقاشی با محیط 
است. حالتی که در آن انگار یک تصویر سه بعدی شکل گرفته. این بخش 
دوم سیر پیدایش هنر سه بعدی است. در ادامه به توضیح تاریخچه این 

دو بخش می پردازیم.

پیدایش هنر نقاشی آنامورفیک
پیرو توضیح اول در مورد هنر سه بعدی و تاریخ پیدایش آن. هنر نقاشی 
سه بعدی و تاریخچه اش را به دو بخش تقسیم کردیم. عمال بخش اول 
یعنی طراحی دگرگون سرفصل کلی تری است. یعنی هنر سه بعدی در 

دل آن و بخش کوچکی از آن است.

طراحی دگرگون؛ مقدمه پیدایش این هنر جذاب
تاریخچه   این نوع طراحی به دوره رنسانس برمی گردد. به این نقاشی های 
کشیده و شاید بی قواره طراحی آنامورفیک )anamorphic( می گویند. 
استفاده  آنامورفیک  طراحی  برای  هم  واریخت سازی  اصطالح  )البته 
عبارت  ولی  است.  کاربردی  کمتر  کلمه های  دسته  آن  از  ولی  می شود. 
طراحی دگرگون اولین بار در فارسی توسط صالح سخندان، هنرمند این 
حوزه در ایران معرفی شده است(. آرتیست ها در آن دوره در تالش بودند 
که پرسپکتیو را به صورت دقیق بشناسند. این آرتیست ها می خواستند 
آن چیزی که چشم از زاویه خاص می بیند را در صفحه   متفاوتی تصویر 

کنند.

حالت  که  بود  خاصی  نقاشی های  وجودآمدن  به  تالش  این  نتیجه 
کتاب  در  می توانید  را  هنری  تکنیک  این  تاریخچه  داشت.  کشیده ای 

Anamorphic Art به همراه مثال های متعدد ببینید.

نقاشی سه بعدی چیست؟
شاید تا کنون عکس های مختلفی را در سایت ها و یا شبکه های 
اجتماعی دیده باشید که یک تصویر بر روی زمین کشیده شده 
و به نظر می رسد دارای حجم است. مردم به خاطر جذابیتی که 
لحظات  می گیرند.  عکس  کنارش  در  دارد  برایشان  تصاویر  این 
آن  عکس های  همچنین  می کنند.  ایجاد  خود  برای  را  شادی 
به  نقاشی ها  این  نشان می دهند.  آشنایان خود  و  دوستان  به  را 

نقاشی های سه بعدی معروف شده اند.
البته نقاشی سه بعدی یک اسم غلط برای این هنر است که بین 
مردم عنوان می شود. نقاشی دگرگون، شبه سه  بعدی عنوان دقیق 
این  رایج شدن  دلیل  به  اما  است.  هنری  تکنیک  این  درست  و 

عنوان ما هم از آن استفاده می کنیم.
هلندی  هنرمند   leon keer آثار  از  یکی  زیر  نقاشی سه بعدی 

است. او از پیشگامان این تکنیک به حساب می آید.

نقاشی دگرگون چطور به وجود می آید؟
نقاشی سه بعدی به صورت دگرگون  شده بر روی سطح دو بعدی 
طراحی و اجرا می شود. الزمه دیدن این نوع نقاشی های دگرگون، 
در  معموالً  نقاشی ها  این  است.  آن  دید درست  زاویه  پیداکردن 
نگاه اول بی معنی و بی قواره هستند. اما از زاویه دید درست تصویر 
سه بعدی را مشاهده می کنید. بهترین راه برای دیدن این نقاشی ها 
به  موضوع  این  بهتر  برای درک  است.  دوربین  لنز  از  نگاه کردن 
عکس های زیر دقت کنید. یکی نمایش نقاشی سه بعدی از زاویه 

درست است. و دیگری همان نقاشی از زاویه دیگر.

نقاشی سه بعدی)۱(

اثر صالح سخندان که به صورت دیجیتال طراحی و چاپ شده است.
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نقاشی های سه بعدی چگونه شکل گرفتند؟
دوره دوم مربوط به قرن بیست میالدی است. البته بیشترین پیشرفت 
اتفاق  نود  دهه  از  بعد  دگرگون  نقاشی  و  سه بعدی  طراحی  تکامل  و 
افتاده است. نقاشی سه بعدی با فضاسازی سه بعدی، دنیای متفاوتی دارد. 

و تولد آن از زمان نقاشی های خیابانی شروع شد.
از زمانی که آرتیست ها ی خیابانی برای جمع کردن اعانه به عنوان یک 
منبع درآمد، در خیابان ها نقاشی می کردند. این نقاشی ها بیشتر با پاستل 
از  خیابانی  نقاشی های  در  گچی  پاستل  از  استفاده  می شد.  اجرا  گچی 
همان دوره رایج شد. همین هم به عنوان یک سنت کماکان رایج است. 
حتی امروزه هم تعداد زیادی از نقاشی های سه بعدی با پاستل روی زمین 
کشیده می شود. کارکردن با پاستل گچی برای هنرمندان بسیار راحت 
بود. بعد از اتمام نقاشی می توانستند آن را پاک کنند. به این ترتیب به 

سطح خیابان و سنگ فرش ها آسیبی نمی رسید.
از  بود. مردمی که  نقاشی کردن آرتیست ها معموال یک نصفه روز  زمان 
همچنین  می گذراندند.  وقت  نقاشی ها  این  با  می کردند  گذر  محله  آن 
مبلغی به عنوان اعانه و کمک به آرتیست پرداخت می کردند. این موضوع 
هنر  از  این سبک  به  کمتر  که  زمانی  تا  داشت.  ادامه  معاصر  دوران  تا 
گرفت.  خیابانی  نقاشی   فستیوال های  را  آن  جای  و  توجه  شد  خیابانی 
این  انجام می شد. در  پاستل گچی  به وسیله  آثار  اجرای  ولی همچنان 
فستیوال ها آرتیست ها فرصت زیادی برای اجرای نقاشی خود نداشتند. 

شاید یکی دو روز تا فضای چندمتری اثر خود را نقاشی کنند.
در سال ۱995 برخی از آرتیست ها ی شاخص این حوزه شروع به آزمون 
میان  ارتباطی  کردند  تالش  آنها  کردند.  دگرگون  طراحی  در  خطا  و 
روی سطح  هنرمندان  این  که  آثاری  کنند.  پیدا  زمین  و سطح  نقاشی 
زمین می کشیدند، همان نقاشی هایی بود که با ابعاد کوچک تر روی بوم 
نظر  به  آثار  می شد  باعث  زمین  سطح  روی  بزرگ  اندازه  می کشیدند. 
را  این است که وقتی یک تصویر  ناواضح دیده  شود. )منظور  و  فشرده 
از پهلو نگاه می کنید، واضح نیست. به صورت فشرده دیده می شود.( از 
این جهت استفاده از تکنیک طراحی آنامورفیک یا دگرگون ایده  بسیار 
هوشمندانه ای بود. هنرمندان نقاشی خیابانی تالش زیادی برای آزمون 
و خطای این موضوع کردند. رابطه بین زاویه دید، زمین و نقاشی کردن. 
این تالش طی ده سال منجر به اولین نقاشی های سه بعدی که ما امروزه 

می شناسیم شد.
 

اولین نقاشی سه بعدی دنیا
 Hans Holbein اولین نمونه نقاشی دگرگون را می توان در اثری از
The Ambassa� ۱533 نقاشی عجیبی به نام  مشاهده کرد. او در سال
dors  کشید که در پایین آن قسمتی نامفهوم وجود داشت. این قسمت 

نا مفهوم با مشاهده از زاویه ای بسیار پایین رمزگشایی می شد.
 اما نقاشی دگرگون با فضاسازی سه بعدی یکباره به وجود نیامده است. 
پس نمی توان از هنرمند خاصی به عنوان خالق اولین نقاشی سه بعدی 
یاد کرد. اما از کورت وینر، نقاش هلندی به عنوان پیشگام این هنر نام 
می برند. او اولین نقاشی دگرگون خود را در اواخر دهه هشتاد میالدی 
هنر  این  روزافزون  پیشرفت  به  نیز  دیگری  آرتیست های  کشیده است. 
کمک کرده اند و باعث ارتقا هرچه بیشتر این هنر شده اند. معروف ترین 

آنها که اکنون نیز مشغول به کار است جولین بیور است. به او لقب 
پیکاسوی پیاده روها را داده اند.

این  معرفی  در  مهمی  بسیار  نقش  انگلیسی،  آرتیست  بیور  جولین 
بیشتر  آنها  با  عادی  اجرا کرد که مخاطب  را  آثاری  او  داشت.  هنر 
مخاطبان  به  را   3D Street Art جولین  می کرد.  برقرار  ارتباط 
بیشتری معرفی کرد. هنرمندان دیگری نیز در پیشرفت این سبک 
نقش مهمی داشتند. مانفرد استدر، جو هیل، لئون کی و تریسی لی 
استام برای پیشرفت این هنر تالش بسیاری کردند. این آرتیست ها 
این  دادند.  انجام  فراوانی  کارهای   2۰۱۰ تا   2۰۰5 سال های  طی 
کرد.  پیدا  مخصوص  فستیوال های  که  شد  محبوب  قدری  به  هنر 
در فستیوال های هنر خیابانی هم بخشی را به نقاشی های سه بعدی 

اختصاص دادند.

نقاشی سه بعدی یکی از تکنیک های خطای دید
طراحی دگرگون، شبه سه بعدی یکی از تکنیک های رایج خطای دید 
شده است.  محبوب  و  مشهور  بسیار  حوزه  این  در  که  هنری  است. 
مردم این سبک را به نام نقاشی سه بعدی می شناسند. این تکنیک به 
علت آثار متنوع و وسعت زیادی که دارد نسبت به خطای دید شهرت 
بیشتری دارد. آرتیست های زیادی در این حوزه فعالیت می کنند. اما 
فراموش نکنید طراحی دگرگون با استفاده از خطای بصری یا توهم 
بصری به وجود می آید. می خواهد یک سطحی یا چندسطحی باشد. 

در هر صورت اینها حقه های خطای دید است.

نقاشی سه بعدی و کاربردهای متنوع آن
برای  جالب  و  بامزه  اثر  یک  بیشتر  اول،  نگاه  در  سه بعدی  نقاشی 
عکس گرفتن و تفریح کردن است. این هدف بسیار خوبی است زیرا 
ساختن لحظه های لذت بخش برای مخاطب یکی از اهداف هنرمند 
است. ولی نقاشی سه بعدی کاربرد های دیگری در زمینه های مختلف 

نیز دارد.
داخلی،  طراحی  ساختمان،  نمای  طراحی  دکوراسیون،  طراحی 
از   … و  گرافیک  طراحی  روزنامه،  و  مجله  طراحی  تبلیغات، 
دو  به  سه بعدی  نقاشی  است.  سه بعدی  نقاشی  مختلف  کاربرد های 
صورت انجام می شود. روش آنالوگ یا طراحی دستی که تمام روند با 
طراحی دستی انجام می شود. این روش کاربرد های خاص خودش را 
دارد. روش دوم، روش طراحی دیجیتال، قابلیت چاپ در این روش 

باعث تنوع و کاربری بیشتر می شود.

روی  بر  دید  خطای  تکنیک های  سایر  تاثیر 
نقاشی سه بعدی

با استفاده از ترکیب تکنیک های خطای دید می توان آثار متنوعی را 
به وجود آورد. برای مثال هر کدام از آرتیست های نقاشی سه بعدی 
سبک خاصی دارند. این موضوع به سابقه هنری آنها قبل از واردشدن 
به این حوزه برمی گردد. برخی از این نقاشان خیابانی بر روی سطح 
تکنیک های  فضای  وارد  تدریج  به  آنها  می کشیدند.  نقاشی  زمین 
خطای دید سه بعدی شدند و شروع به کشیدن نقاشی های دگرگون 
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عوامل تاثیرگذار در کیفیت نقاشی سه بعدی
کیفیت نقاشی سه بعدی مجموعه ای از متغیر های مختلف است. کیفیت 
و ارزشمندبودن نقاشی سه بعدی نیز مانند یک نقاشی دوبعدی به عوامل 
متعددی مرتبط است. نمی توانیم بگوییم اگر رنگ ها خوب و شفاف باشند 
یک نقاشی عالی داریم. یا حتی نمی توانیم بگوییم اگر تکنیک سه بعدی 
چیز  همه  باید  می شود.  عالی  نقاشی  یک  باشد  شده  اجرا  درستی  به 

درست و خوب اجرا شوند.
جنس  می شود.  اجرا  آن  روی  کار  که  سطحی  جنس  پیرامون.  محیط 
رنگی که از آن برای اجرای اثر استفاده می شود. تکنیکی که آرتیست از 
آن برای اجرای اثر استفاده می کند. این موارد از موارد جانبی تاثیرگذار 

بر روی اجرای یک اثر سه بعدی است.
می شود  سه بعدی  اثر  یک  جذابیت  به  منجر  که  عاملی  اصلی ترین  اما 
چیست؟ جواب این سوال در طرح و ایده هنرمند نهفته است. هماهنگی 
این سبک  کیفیت  عوامل  اصلی ترین  از  سه بعدی  فضای  با  طراح  ذهن 
آثار است. این هماهنگی باعث به وجودآمدن طرح ها و ایده های جذاب 
می شود. حاال اگر چنین طرحی متغیر های دیگر را داشته باشد تبدیل به 

یک اثر شاخص می شود.
مثل  معمولی،  نقاشی  یک  به  تبدیل  اثر  نشود،  رعایت  عوامل  این  اگر 

هزاران اثر نقاشی سه بعدی دیگر در اینترنت می شود.

اجرا  سطحی  نوع  چه  روی  بر  سه بعدی  نقاشی 
می شود؟

ندارد.  اجرا می شود محدودیتی  آن  نقاشی سه بعدی روی  سطوحی که 
این آثار را می توان روی تمامی سطوح اجرا کرد. ولی بیشتر این آثار را 
به علت خاص بودن سطح  بیشتر هنرمندان  روی سطح زمین دیده ایم. 
زمین و زاویه ای که با بیننده دارد از سطح زمین استفاده می کنند. اجرا 

خطای دید بر روی زمین کردند مثل ادگارد مولر هنرمند آلمانی.
انجام می دادند. همین  گرافیتی  کار  آرتیست ها  این  از  دیگر  بعضی 
باعث شد فضای جدیدی را در نقاشی سه بعدی به وجود بیاورند. مثل 
Odeith هنرمند پرتغالی. این هنرمندان هر کدام فضای خاصی را 
به وجود آوردند. هنرمندان دیگری نیز این سبک را با هنر های دیگر 
ترکیب کردند و هنر ترکیبی به وجود آوردند. مثال صالح سخندان 

هنرمند ایرانی نقاشی دگرگون دیجیتال را با احجام ترکیب کرد.
را  احجام  با  ترکیب شده  سه بعدی  اثر  می توانید  پایین  عکس  در 
ببینید. نام این اثر ونیز، از آثار آرتیست ایرانی، صالح سخندان است. 
این اثر با تکنیک نقاشی سه بعدی دیجیتال طراحی و اجرا شده است 
و به صورت استیکر سه بعدی چاپ شده. در این اثر حجمی به شکل 
قایق ساخته است. این حجم با نقاشی سه بعدی ترکیب  شده و اثر را 

جذاب تر کرده است.

حقه  شبیه  اول  نگاه  در  سه بعدی  نقاشی 
شعبده بازی

نقاشی سه بعدی در نگاه اول بیشتر شبیه یک حقه شعبده بازی است. 
وقتی در کنار این نوع آثار عکس می گیرید همه چیز واقعی به نظر 
می رسد. انگار واقعا یک کوسه از زمین بیرون آمده یا لبه یک آبشار 
ایستاده اید. این نوع آثار می تواند یک حقه باشد اما یک حقه بصری 
و خطای دید. در آثار نقاشی سه بعدی زاویه دید نقش مهمی دارد. 
روی  به            هم ریخته  و  دگرگون  تصویر  یک  می شود  باعث  دید  زاویه 
نقاش  این سبک هنری،  ببینیم. در  به صورت سه بعدی  را،  سطوح 
کاری می کند که نقاشی اش را آن طور که او دوست دارد ببینید. آن 
را کشیده و به هم ریخته طراحی می کند، ولی شما  آن را درست و 

سه بعدی می بینید.

نقاشی سه بعدی چرا جذاب است؟
با واقعیت دارد و  اولین دلیل جذابیت این آثار به تفاوتی است که 
عکسی که گرفته می شود. دلیل دیگر جذابیت نقاشی سه بعدی خرق 
عادت بودن آن است. یعنی چیزی متفاوت با واقعیتی که وجود دارد.
برای مثال شاید ما هیچ وقت نتوانیم باالی یک آبشار یا قله یک کوه 
دست  با  را  کوسه  یک  دهان  نمی توانیم  بگیریم.  عکس  و  بایستیم 
بگیریم و عکس بیاندازیم . حتی شخصیت های کارتونی که با استفاده 
از نقاشی سه بعدی به دنیای واقعی می آیند. ما می توانیم در کنارشان 

عکس و فیلم بگیریم.

آثار tracy lee stum از آرتیست های قدیمی نقاشی سه  بعدی

آثار صالح سخندان به روش نقاشی دگرگون، شبه سه بعدی دیجیتال



ببرند. هنرمند می تواند  بهره  و خاص تر  بهتر  تصویرسازی  برای  تکنیک 
این  با  کند.  پیاده  سه بعدی  فضای  درون  دارد  نظر  در  که  را  ایده هایی 

تکنیک خاص می توانند آثار شاخص تری خلق کنند.
بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت. یادگیری تکنیک های طراحی دگرگون 
می تواند برای همه مفید باشد. چه برای یک نقاش پرتره، چه برای برای 
بگذارد  نمایش  به  را  ایده اش  بخواهد  که  کسی  هر  صنعتی.  طراح  یک 

می تواند از این تکنیک های سه بعدی استفاده کند.

کاربرد نقاشی سه بعدی در دیگر هنر ها
این سبک از نقاشی به عنوان یک هنر مستقل معرفی می شود. اما یک 
تکنیک بسیار کاربردی در سایر حوزه های هنری به حساب می آید. برای 
مثال از آن می توان برای طراحی بسته بندی یک محصول استفاده کرد. 
از  یا  می کند.  جلب  خودش  به  قفسه ها  در  را  زیادی  توجه  که  طرحی 
آن می توان در طراحی دکور داخلی یک آپارتمان استفاده کرد. طراحی 
دگرگون به تمام هنر های حوزه  تجسمی که درون آن تجربه دیدن، نقش 

مهمی دارد کمک بزرگی می کند.
این طور نیست که فضای دگرگون سه بعدی به طور مستقیم در  البته 
یا  سه بعدی  فضای  خرده تکنیک های  بلکه  شود.  استفاده  هنرها  تمامی 
فضای فکری تقریبا سه بعدی الهام بخش است. با استفاده از این تکنیک 
هنرمند می تواند در آثارش ساختارشکنی کند و از فضای رایج نقاشی های 

دوبعدی خارج شود.

بر روی سطح زمین برای هنرمند راحت تر از اجرا روی چند سطح است. 
همچنین اثر اجراشده روی سطح زمین شگفتی بیشتری برای مخاطب 

دارد. دلیل این شگفتی زاویه دید مایل نسبت به زمین است.
آثار سه بعدی بیشتر در خیابان ها دیده شده اند و بخشی از هنر خیابانی 
هستند. به این منظور به آن 3D street art )هنر سه بعدی خیابانی( یا 

3D pavement art )هنر سه بعدی پیاده رو ها( می گویند.
هنرمندان در این سبک با استفاده از پاستل گچی طرح خود را روی سطح 
آسفالت یا سنگ فرش منتقل می کنند. پاستل گچی به دلیل ویژگی هایی 
به  آسیب نرساندن  ساده،  کاربری  است.  مناسب  کار  این  برای  دارد  که 
سطح زمین و پاک سازی ساده، از ویژگی های پاستل است. این موضوع 
باعث شده که از آن برای فستیوال ها و رویداد های گذرا استفاده  شود. این 

ویژگی بد نیست و برای خود یک سبک محسوب می شود.

اثر سه بعدی روی چند سطح!
نقاشی سه بعدی امکان اجرای هم زمان و پیوسته روی چند سطح را دارد. 
هنرمند می تواند از چند سطح پیوسته یا جداگانه استفاده کند. نقاشی را 
به نحوی پیاده کند که تمام این تکه های تصویر از زاویه خاص سه بعدی 
دیده شوند. آرتیست هایی که این سبک از نقاشی را اجرا می کنند کار 

بسیار دشواری را انجام می دهند.
نقاشی دگرگون روی چند سطح مختلف، به مراتب کار بیشتری نسبت 
به یک نقاشی یک سطحی دارد. نسبت به جابجایی بیننده و تغییر زاویه 
بسیار حساس تر است. همین موضوع باعث می شود زمان زیادی صرف 
در  خطوط  کشیدن  و  تصویر  تکمیل کردن  طرفی  از  شود.  اثر  طراحی 
امتداد هم در این سطوح کار بسیار دشواری است. این تکنیک آزمون 
معموال  خاطر  همین  به  دارد.  همراه  به  هنرمند  برای  زیادی  خطای  و 
نقاشی ها استفاده می کنند.  این  برای کشیدن  از روش های ماندگارتری 
یا  دارند  بیشتری  ماندگاری  که  آکرولیک  رنگ های  از  آثار  این  در 

تثبیت کننده ها استفاده می شود.
نقاشی سه بعدی چندسطحی را می توان در آثار هنرمندان شاخصی مانند  
SERGIO ODEITH، هنرمند پرتغالی مشاهده کرد. نقاشی هایی که 
معموال روی دو یا چند سطح اجرا می شود و سایه های آن روی سطوح 

مختلف کشیده می شود.

نقاشی سه بعدی بیشتر یک هنر است یا مکتب؟
نقاشی سه بعدی بیشتر از آنکه یک هنر خاص یا مکتب باشد، یک تکنیک 
هنری خاص است. آرتیست ها در هر فضا و هر سبکی می توانند از این 

اثر اودئیت آرتیست پرتغالی

https://www.salso.cc
ادامه دارد ...







مینا رحیمی-لیدا رحیمی )مدرسین فنی و حرفه ای(

ماسک های مناسب پوست های معمولی
ماسک هلو

هلوی پوست کنده  ۱ / ۴ عدد
عسل  ۱/ 2 ق چ

مواد فوق را با هم مخلوط کرده، به مدت ۱5 دقیقه بر روی پوست 
قرار دهید. سپس با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک آلوئه ورا:
گیاه آلوئه ورا به مقدار الزم 

مقداری از گیاه آلوئه ورا را نصف کرده و آب خارج شده از آن را بر روی 
پوست بمالید و حدود 3۰ دقیقه صبر کنید تا خشک شود. سپس با 

آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک زرده تخم مرغ: 
زرده تخم مرغ ۱ عدد

آب پرتقال ۱ ق م 
روغن بادام ۱ ق م 

شیره نارگیل به مقدار الزم 
زرده تخم مرغ را هم زده و مابقی مواد را به آن اضافه نموده و به 

دهید،  قرار  پوست  روی  بر  دقیقه   2۰ مدت  به  و  کنید  مخلوط  خوبی 
سپس با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک زردآلو: 
زردآلوی رسیده ۱ عدد

عسل ۱ ق چ 
یک عدد زردآلوی رسیده را له کرده و با عسل مخلوط نمایید و به مدت  
۱5 تا 2۰ دقیقه  بر روی پوست قرار دهید. سپس با آب ولرم مایل به 

سرد بشویید.

ماسک آب پرتقال:
آب پرتقال طبیعی ۱ ق غ

قرص ویتامین E  ۱ تا 5 عدد 
مواد فوق را درون طرف مناسبی ریخته و به خوبی مخلوط نمایید. سپس 
به وسیله یک برس نازک آن را بر روی پوست مالیده و پس از ۱۴ دقیقه 
با آب ولرم مایل به سرد بشویید. این ماسک برای رفع چین و چروک 

پوست فوق العاده مؤثر است.

ماسک سیب: 
سیب ۱ عدد 
عسل ۱ ق م

گل اسطوخدوس ۱ ق م

انواع ماسک صورت )1(
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مقدار سیب اشاره شده را پس از پوست گرفتن، رنده نموده و با عسل و 
گل اسطوخدوس مخلوط نمایید. آن گاه مخلوط حاصل را به مدت ۱۰ 
دقیقه بر روی پوست قرار دهید و سپس با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک انگور سبز:
انگور سبز  ۱ لیوان

عسل ۱ ق م
زرده تخم مرغ ۱ عدد

به خوبی مخلوط  زرده تخم مرغ  و  با عسل  و  له کرده  را  انگورها  ابتدا 
بر روی پوست  برای مدت ۱5 دقیقه  را  آمده  به دست  ترکیب  نمایید. 
قرار داده و سپس با آب ولرم مایل به سرد بشویید. این ماسک پوست 

را روشن می کند.
ماسک های مناسب پوست های خشک 

ماسک کیوی: 
عصاره کیوی ۱ ق غ 
روغن زیتون ۱ ق غ 

زرده تخم مرغ ۱ عدد 
مواد فوق را به خوبی با هم مخلوط نموده و بعد الیه ای از آن را به مدت 
۱5 دقیقه بر روی پوست قرار دهید. در پایان با یک قطعه پد نرم از روی 

پوست پاک نموده و پس از 5 دقیقه با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک زرده تخم مرغ: 
زرده تخم مرغ ۱ عدد 

روغن زیتون ۱ ق م 
گالب به مقدار الزم 

زرده تخم مرغ را هم زده و بعد روغن زیتون را به آن اضافه نمایید و 
خوب مخلوط کنید و به مدت ۱5 دقیقه بر روی پوست قرار دهید. سپس 
پوست را به کمک پنبه با گالب آغشته کرده و اجازه دهید تا ۱۰ دقیقه 
دیگر به همین حالت باقی بماند، آن گاه با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

 ماسک خامه:
خامه ۱ ق غ

عسل ۱ ق چ 
ابتدا خامه را هم زده و با عسل به خوبی مخلوط کنید و بعد به مدت 
۱۰ دقیقه روی پوست قرار دهید. سپس با آب ولرم مایل به سرد 

بشویید.

 ماسک بابونه: 
گل بابونه    مقداری 

جوانه گندم تازه    مقداری
بابونه را جوشانده و بعد با جوانه گندم له شده مخلوط کنید. آن گاه 
به وسیله یک برس برای مدت 2۰ دقیقه بر روی پوست قرار دهید. 

سپس با آب ولرم مایل به سرد بشویید.

ماسک بادام: 
روغن بادام شیرین ۱ ق غ 

پودر بادام ۱ ق م
با پودر آن مخلوط کرده و به مدت ۱5 دقیقه روی  بادام را  روغن 
پوست قرار دهید، سپس به کمک یک شوینده مناسب و آب ولرم 

مایل به سرد بشویید.

ماسک خیار: 
خیار ۱ عدد 
شکر ۱ ق غ 

ابتدا خیار را رنده نموده و بعد شکر را به آن اضافه کنید. مخلوط 
حاصل را به مدت نیم ساعت در یخچال قرار داده و سپس بیرون 
آورده و به مدت ۱5 دقیقه بر روی پوست خود قرار دهید. در پایان 
صورت را پاک کرده و با آب ولرم مایل به سرد بشویید. این ماسک 

پوست را نرم و لطیف می نماید.
                                                                       ادامه دارد...
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این  دارید؟  آشنایی  جهان  تئاتر  سالن های  شگفت انگیزترین  با  آیا 
گوهرهای معماری ویژگی های هنرمندانه ای را به نمایش می گذارند.

شیوه ای  به  هنر  و  معماری  جهان،  تئاتر های  خیره کننده ترین  در 
این  شکوه  و  محض  زیبایی  می خورند.  پیوند  هم  با  عالی  و  ظریف 
بخواهید  که  مجذوب کننده هستند  کافی  اندازه  به  تئاتر  سالن های 
این  بروید.  دیدنشان  برای  دارند  اجرا  که  هنرمندانی  از  نظر  صرف 

ساختمان های زیبا چند ساعت ارزشمند را برایتان می سازند.

اپرای گارنیه، پاریس
چیز  هر  جایگاه  می تواند  دارد،  که  محبوبیتی  و  شهرت  با  پاریس 
باشکوه و زیبایی باشد. لوستر خیره کننده سالن تئاتر »اپرای گارنیه« 
)Palais Garnier( در سال ۱۸96 یکی از کارگران ساختمانی را 
به کشتن داد و همین موضوع دست مایه کتاب معروف »شبح اپرا« 
شد. سقف زیبا و دیدنی این سالن صحنه های بی شماری از اپراهای 

معروف را به تصویر می کشد.

تئاترو ال فنیچه، ونیز
Teatro La Fen�( »۱792، زمانی که »تئاترو ال فنیچه  از سال

ice( در ونیز آغاز به کار کرد، آهنگسازان درجه یکی مانند »بلینی« 
 ،)Rossini( »روسینی«   ،)Donizetti( »دونیتزتی«   ،)Bellini(
»استراوینسکی« )Stravinsky( و »وردی« )Verdi( را میزبانی 
ذکرکردن  بدون  معروف  هاوس  اپرا  این  تاریخ  چه  اگر  کرده است. 
فاجعه آتش سوزی سال ۱996 کامل نمی شود. علیرغم قدمت 2۰۰ 

ساله این بنا، هنوز هم شکوه و جذابیت خود را حفظ کرده است.

قصر موسیقی کاتاالن، بارسلون
 Lluís Domènech i( مونتانر«  دومنکی  »جوئیز  نام  به  معماری 
Montaner( این شاهکار حیرت انگیز به سبک آرنووی کاتالونیایی را 
پایان رسید.  به  بارسلون طراحی کرد و ساخت آن در سال ۱9۰۸  در 
 Palau de( کاتاالن«  موسیقی  »قصر  یا  کاتاالنا«  موسیکا  دال  »پاالئو 
la Música Catalana( یک سالن کنسرت معروف است که میزبان 
اجراهای بزرگی بوده است. این ساختمان جزو میراث جهانی یونسکو هم 
دسته بندی شده و شیشه رنگی های زیبایی دارد. مجسمه های مرمری و 

موزائیک کاری های شگفت انگیزش هم بسیار تماشایی هستند.

اپرا هاوس، سیدنی
Jørn Ut� )»اپرا هاوس« سیدنی توسط معمار دانمارکی »یورن اوتسون« 
zon( طراحی شده و در سال ۱973 مورد بهره برداری قرار گرفت. این 
سالن بزرگ ساالنه بیش از ۱5۰۰ اجرا را میزبانی می کند. جای شگفتی 
نیست که استرالیایی ها به این اپرا هاوس خود می بالند زیرا در سال بیش 
از 2/۱ میلیون تماشاچی به دیدن اجراهایش می روند. این ساختمان که 
قابلیت میزبانی چند اجرا به طور همزمان را دارد، توانسته جزو میراث 

جهانی یونسکو جا بگیرد.

اپرای مونت کارلو، موناکو
Charles Gar� )»اپرای مونت کارلو« در موناکو توسط »شارل گارنیه« 

nier( به عنوان قسمتی از کازینوی مونت کارلو طراحی شد. امروزه به 
اینجا »سل گارنیه« )Salles Garnier( هم می گویند. این اپرا هاوس 
می توانید  گشود.  تماشاچیان  روی  به  را  خود  درهای   ۱۸79 سال  در 

با آمفی تئاترهای معروف و خیره کننده جهان آشنا شوید
به مناسبت روز تئاتر 27 مارچ

اودئون هرودس آتیکوس، آتن
تاتر واال اسکاال ، میالناپرای گوانژو ، گوانژو

اپرای مونت کارلو ، موناکو
اپرا هاوس ، سیدنیرویا آلبرت هال ، لندن
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قرار  بازسازی  مورد  دوباره  بعد  سال  و  شد  ویران   ۱6۱3 سال  در 
گرفت. البته دوباره در سال ۱6۴۴ آن را تخریب کردند و در سال 
۱997 با یک بازسازی مدرن از نو متولد شد. این سالن تئاتر توسط 
کارگردان  و  بازیگر  یک   ،)Sam Wanamaker( وانامیکر«  »سم 

بنا گردید.

تئاترو اال اسکاال، میالن
»تئاترو اال اسکاال« )Teatro alla Scala( در آگوست سال ۱77۸ 
در میالن در ایتالیا ساخته شد. اولین اجرای این سالن هم به »نوئووو 
Nuovo Regio Ducale Tea� )رجیو دوکاله تئاترو اال اسکاال« 

tro alla Scala( شهرت یافت. این سالن می تواند بیش از 2۰3۰ 
نفر را در خود جا دهد که با این حساب جزو اپرا هاوس های اصلی 

جهان جای می گیرد.

اپرای گوانگژو، گوانگژو
و  دقیق  معماری  با  هاوس  اپرا  از  عالی  نمونه ای  گوانگژو«  »اپرای 
این سالن  زیبایی محض  دارد.  قرار  گوانگژو  است که در شهر  زیبا 
کرد.  خواهد  شگفت زده  را  شما  نمایش  تماشای  از  بعد  مدت ها  تا 
اپرای گوانگژو توسط »زها حدید« در سال 2۰۱۰ میالدی طراحی 

و بازگشایی شد.

اودئون هرودس آتیکوس، آتن
بسیاری از موسیقیدانان یونانی،  تئاتر آکروپولیس را که در حوالی 
هرودس  از  »ادئون  کرده اند.  مفتخر  شده  ساخته  میالدی   ۱7۴
هرودئون  به  که   )Odeon of Herodes Atticus( آتیکوس« 
هم شناخته می شود، میزبان خوانندگان بزرگی چون »التون جان« 
یونان  در  آتن  شهر  در   )Sting( »استینگ«  یا   )Elton John(
و  موسیقی  تئاتری،  اجراهای  از  میزبانی  برای  سالن  این  بوده است. 

رقص ایده آل خواهد بود.
https://www.eavar.com

امکانات  و  تئاتر ها  و همچنین  ارکستر  باله، سمفونی  و  اپرا  اجراهای  از 
آوانگارد اینجا نهایت لذت را ببرید.

رویال آلبرت هال، لندن
»پرنس  ایده  طبق   )Royal Albert Hall( هال«  آلبرت  »رویال 
این ساختمان که  آلبرت«، همسر ملکه ویکتوریا در لندن ساخته شد. 
جزو بناهای درجه یک دسته بندی شده است، در مارس سال ۱۸7۱ به 
روی تماشاچیان گشوده شد. این سالن زیبا را برای درک و تحسین هر 

چه بهتر هنر و علوم ساختند.

بولشوی باله تئاتر ، مسکو
 ۱7۸۰ سال  در   )Bolshoi Ballet Theater( تئاتر«  باله  »بولشوی 
بعد از تصمیم شاهزاده »پیوتر اوروسوف« )Pyotr Urusov( در مسکو 
ساخته شد. او مقام منحصر به فرد مدیریت تفریحات روسیه را به مدت 
۱۰ سال از کاترین دوم دریافت کرد. در طی این سال ها، تغییرات زیادی 
در سطح شهر اتفاق افتاد اما هیچ کدام از آنها نتوانستند از زیبایی خالص 
این سالن تئاتر بکاهند. ساخت این بنا یکی از مهم ترین قدم های روسیه 

بوده است.

هارپا کنسرت هال، ریجاویک
»هارپا کنسرت هال« )Harpa Concert Hall( در شهر »ریجاویک« 
)Reykjavik( ایسلند واقع شده و با سردر شیشه ای منحصر به فردش 
جزو بناهای شاخص شهر نیز به شمار می رود. طرح آن  را از کوهستا ن ها و 
دریای بزرگی که شهر را احاطه کرده الهام گرفته اند. امکانات حیرت انگیز 
رویدادهای  و  جلسات  و  کنفرانس  نمایشگاه،  کنسرت،  برای  سالن  این 

دیگر قابل استفاده است.

شکسپیرز گلوب، لندن
بعد از آنکه »شکسپیرز گلوب« )Shakespeare’s Globe( را در سال 
بزرگی  آتش سوزی  در  الیزابتی  تئاتر  این  ساختند،  انگلیس  در   ۱599

اپرای گارنیه، پاریس

بولشوی باله تاتر ، مسکو هارپا کنسرت هال ، ریجاویک

تاتر والفنیچه ، ونیز
قصر موسیقی ،کاتاالن بارسلون  

گلوب ، لندنشکسپیرز 
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گروه نویسندگان کنپارس

اقتصادی  گروه  در  مهاجر  میزبان 2۰۰,۰۰۰  در سال 2۰2۰  کانادا 
خواهد بود، در این راستا این کشور بیش از ۸۰ برنامه مهاجرتی در 
گروه اقتصادی را عملیاتی می کند که این تعداد بزرگ ترین تعداد در 
طول تاریخ کاناداست. نکته مهم آن است که این موقعیت حتی برای 
متقاضیانی که موفق به کسب امتیاز الزم در دوره های اخیر ورودی 

اکسپرس انتری  نشده اند؛ هم  قابل دستیابی است.
 ۴6۰ باالی  امتیاز  کسب  نیازمند  متقاضی  افراد   2۰۱9 می  ماه  از 
اقامت  درخواست  بتوانند  تا  هستند  جهانی  رتبه بندی  سیستم  در 
دائمی دهند. ماه های اخیر، این امتیاز حدودا به ۴7۰ امتیاز یا بیشتر 
در  تا ۴5۰  بین ۴3۰  امتیاز  این  تا حال،  کرده است.   پیدا  افزایش 
نوسان بوده است. این افزایش امتیازات در سیستم جامع امتیازبندی 
CRS به این دلیل است که تعداد زیادی از افراد با داشتن معیارهایی 
کارگران  و  بین المللی  سابق  )دانشجویان  کانادایی  تجربه  همچون 
سابق  موقت( و دریافت گواهی انتخاب استانی، امتیاز اضافی کسب 

کرده اند.
به  عالقه مند  افراد  حال  این  با  یافته است،  افزایش  امتیازات  گرچه 
هم   باشند،  داشته  را  زیر۴6۰  امتیاز  اگر  حتی  کانادا  در  زندگی 
می توانند درخواست اکسپرس انتری خود را ارائه دهند و وارد این 

استخر ورودی شوند.

اما چگونه و از چه راهی این امر میسر می شود؟ 
در ادامه به ۴  دلیلی می پردازیم که متقاضیان را خوشبین می کند تا 
وارد استخر ورودی متقاضیان اکسپرس انتری شوند حتی اگر امتیاز 

کافی را در سیستم رتبه بندی جهانی کسب نکرده باشند.
امتیاز حداقلی در سیستم جامع  این دلیل که  پیش بینی  به  ابتدا 
فدرال حداقل  چنانچه حکومت  و  نیست  ممکن   CRS امتیازبندی 
امتیاز تعیین شده را کاهش دهد، متقاضیان سیستم اکسپرس انتری، 

شانس دریافت اقامت دائم را خواهند داشت.
دوما، از طریق برنامه مهاجرت استانی، استان ها و مناطق می توانند  
از طریق اکسپرس انتری متقاضیانی که درخواست داده اند را انتخاب 
کنند. این بدان معنی است که چنانچه متقاضی امتیاز حداقلی در 
داشتن  در صورت  است  ممکن  نکند  را کسب  امتیازبندی  سیستم 

معیارهای الزم توسط برنامه استانی انتخاب شود.
ارائه  از  پس  حتی  می توانند  متقاضیان  که  است  این  سوم  دلیل 
درخواست خود و ورود به استخر متقاضیان اکسپرس انتری به دنبال 
افزایش امتیاز خود باشند. آنها می توانند با تقویت مهارت های زبان 
انگلیسی یا فرانسوی، کسب تجربه حرفه ای جدید، ادامه تحصیل یا 
کسب تجربه کاری در کانادا، داشتن پیشنهاد شغلی در این کشور یا 

حتی  انتخاب استانی امتیاز خود را افزایش دهند.
و اما دلیل چهارم، متقاضیان مهاجرت باید ورای سیستم اکسپرس 
انتری را ببینند و این واقعیت را در نظر بگیرند که کانادا امروز بیشتر 

را گشوده  اقتصادی اش  کانال های مهاجرت  تاریخ خود،  در  زمان  از هر 
مهاجرت  درخواست  سیستم های  از  یکی  تنها  انتری  اکسپرس  است. 
در  را  کشور  این  اقتصادی  پذیرش های  از  درصد   ۴2 تنها  و  کاناداست 
این سیستم تنها سه مسیر دسترسی به گروه  بر می گیرد. همین طور 
برنامه  برنامه کارگر ماهر )فدرال(،  را مدیریت می کند:  اقتصادی کشور 
نیروی متخصص )فدرال( و داشتن تجربه کانادایی.  باید در نظر داشت، 
بیش از ۸۰ مسیر مهاجرت دیگر در دسته اقتصادی برای افراد خواهان 

اقامت در کاناد وجود دارد.

برنامه   80 از  بیش  اقتصادی  گروه  در  کانادا  چرا 
مهاجرت دارد؟

فدرال هر  استانی در سال ۱999، دولت  مهاجرت  برنامه  آغاز  از  پیش 
می کرد.  انتخاب  را  کانادا  اقتصادی  مهاجران  از  درصد   9۰ حدود  ساله 
بیشتر مهاجران تحت برنامه نیروی متخصص )فدرال( که از سال  ۱967 
راه اندازی شده است و مابقی تحت برنامه کارآفرینان، برنامه خوداشتغالی 

و برنامه سرمایه گذاران )فدرال( وارد شدند.
۱۰ درصد باقیمانده از مهاجران اقتصادی از طریق برنامه نیروی متخصص 
کبک، برنامه کارآفرینی، خوداشتغالی و سرمایه گذاری استان، که همگی 
در دهه ۱97۰ و ۱9۸۰ راه اندازی شده و هنوز هم ادامه دارند، انتخاب 
می شوند. در اواخر دهه ۱99۰، استان های کوچک کانادا از طریق برنامه 

مهاجرت استانی اقدام به انتخاب مهاجران گروه اقتصادی کردند.
کوچک  استان های  که  ایجاد شد  دلیل  این  به  استانی  مهاجرت  برنامه 
از  کمی  تعداد  که  چرا  داشتند  مشکل  مهاجران  جذب  در  همیشه 
مهاجران استان های کوچک را انتخاب می کردند. پایین بودن نرخ تولد، 
پیری جمعیت، افزایش نقل مکان بومیان به  شهرهای بزرگ برای کسب 
فرصت های اقتصادی بیشتر، از دالیل اصلی عدم تمایل متقاضیان به این 

استان ها و شهرهای کوچک بود.
مناطق  و  استان ها  مهاجران  بیشتر  جذب   در  استانی  مهاجرت  برنامه 
منطقه  و  استان  هر  حاضر،  حال  در  و  بوده است  موثر  کانادا  کوچک تر 
سهم خاص خود را از این برنامه دارد. به جز منطقه نوناوات که در این 
برنامه شرکت نمی کند و استان کبک که از سال ۱97۸ به خاطر موقعیت 

ویژه اش در کانادا سیستم مهاجرت خاص خود را مدیریت می کند.
کاهش سهم سه استان بزرگ کانادا یعنی انتاریو، کبک و بریتیش کلمبیا 
در جذب تازه واردان بعد از آغاز برنامه های استانی، موفقیت این دسته از 
برنامه های مهاجرتیپ را به خوبی نشان می دهد. سهم این استان ها قبل 

از برنامه های استانی %۸5 و بعد از آن %7۰ است.
                                                                         ادامه دارد ...

80 راه برای رسیدن به کانادا )۱(
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هنر تعریف کردن و تعریف شنیدن
هنر تعریف کردن، فقط یک مهارت قدرتمند اجتماعی نیست، بلکه 
کارشناس  نیست  الزم  واقع  در  مهارت هاست.  اساسی ترین  از  یکی 
باشید تا بتوانید این کار را خوب انجام دهید. فقط کافی است صادق 

باشید.
 تعریف و تمجید یکی از خارق العاده ترین اجزای یک زندگی اجتماعی 
است که اگر به درستی انجام شود، چنان انرژی مثبتی ایجاد کرده و 
اوضاع را رو به راه می کند که گویی معجزه اتفاق افتاده است. تعریف 
و تمجید، از توجه به موقعیت ها و تالش های ارزشمند دیگران نشأت 
می گیرد. از این رو نوعی هوشیاری و توجه به آنها محسوب می شود.

باید توجه خود را نسبت به پیشرفت های خوبی که پیرامون ما اتفاق 
مورد  تحسین برانگیزی  موقعیت  که  زمانی  دهیم.  افزایش  می افتد، 
توجه قرار می گیرد، باید به زبان آورده شود تا نه تنها کسانی که مورد 
تحسین واقع می شوند، بلکه خود ما هم که تحسین می کنیم، از آن 
سود ببریم؛ چون آنان متوجه می شوند برایشان ارزش قائل شده ایم؛ 
استمرار  به  انگیزه دادن  در  زیادی  قدرت  تمجید،  و  تعریف  بنابراین 
تالش افراد دارد و آنها را وادار می کند برای جلب تحسین بیشتر از 

سوی دیگران، بیشتر تالش کنند.
گدایی  و  مطالبه  که  هستند  عشق  از  کوچکی  هدایای  تحسین ها 
نمی شوند و به فرد می گویند که تو ارزش توجه کردن را داشته ای. 
که  است  کارساز  شرطی  به  اما  است،  قدرتمندی  هدیه  تحسین، 
بازتاب صادقانه ای از آن چیزی باشد که فکر می کنیم، نه چیزی که 
از روی ناچاری به زبان می آوریم، تعریف و تمجید اگر صادقانه نباشد، 
اعتماد  غیرقابل  دیگران  نظر  در  را  گوینده  و  به شکست می انجامد 
جلوه می دهد و موجب شک و تردید آنها در مورد انگیزه انجام این 

کار می شود و همین مورد می تواند تمام یک رابطه را تضعیف کند.
هنر تعریف کردن، فقط یک مهارت قدرتمند اجتماعی نیست، بلکه 
کارشناس  نیست  الزم  درواقع  مهارت هاست.  اساسی ترین  از  یکی 
باشید تا بتوانید این کار را خوب انجام دهید. فقط کافی است صادق 
باشید. در واقع تحسین، یکی از زیباترین ابزارهای کسب مهارت های 
فوق العاده  و  فوری  آن  برگشتی  سود  چون  است؛  بیشتر  اجتماعی 
از  روابط می شود.  پیشرفت  تقویت جریان گفتگو موجب  با  و  است 
آنجا که تعریف و تمجید، جهان را مکان بهتری می کند، هر کسی 
باید بداند چگونه این کار را انجام دهد و در ضمن باید متوجه شود 

که هر چه خاص تر باشد، بهتر است.
تعریف و تمجید زمانی بهترین نتیجه را دارد که صریح باشد و اتفاقی 
نباشد؛ بنابراین الزم است فضایی را به آن اختصاص دهید و در قالب 
موجب  دیگران  ظاهر  از  تمجید  و  تعریف  کنید.  بیانش  جمله  یک 
راحتی و احساس خوشحالی آنان می شود. اما در موقعیت هایی که 
مسئله شکل ظاهری افراد نیست، عمل نمی کند. اینکه به همکارتان 

بگویید امروز خوش تیپ شده، همیشه خوب است، اما نه در جلسه ای که 
درباره برنامه ریزی استراتژیک سازمان یا چیز دیگری است.

می پندارند.  بی اهمیت  را  تمجید  و  تعریف  خانم ها  از  بسیاری  متاسفانه 
نفر  باشید؛ مثال یک  قرار گرفته  شاید خودتان هم در چنین موقعیتی 
به شما می گوید: »امروز عالی شدی!« و شما می گویید: »ولی احساس 
در جواب  و  تعریف می کنند  لباستان  از  یا  امروز زشت شدم!«  می کنم 
به  یا کسی  دارمش!«  وقته  کهنه س، خیلی  لباس  این  »اوه،  می گویید: 
شما می گوید: »امروز واقعا سخنرانی فوق العاده ای داشتی!« و شما این 
طور جواب می دهید: »همین طوری در عرض پنج دقیقه همه چیز رو 

سرهم بندی کردم«.
در واقع چنین پاسخ هایی بالفاصله جو مثبت را نابود کرده و طرف مقابل 
را ضایع می کند. آنها از اینکه به شما توجه کرده اند و درباره چیز به این 
کار،  این  با  که  چرا  می کنند؛  حماقت  احساس  داده اند،  نظر  بی ارزشی 

قضاوت طرف مقابل را بی اعتبار کرده اید.
برای پاسخ دادن به تحسین دیگران یک راه وجود دارد و آن این است که 
با بزرگواری لبخند بزنید. هنر دریافت تعریف و تمجید از طرف دیگران 
درس بزرگی به ما می آموزد. این هنر به ما می گوید احساسات ما چقدر 
شخصی هستند و فقط خودمان از آنها خبر داریم و لزوما قابل مشاهده 
برای تمام دنیا نیستند. اغلب جهان پیرامون ما از احساسات ما بی خبر 
است و خودمان نیز همین طور. اگر جو مثبتی را که با تحسین ایجاد 
می شود، بپذیریم، می تواند آن قدر قدرتمند باشد که احساسات خود ما 

را هم تغییر بدهد.

چرا تعریف شنیدن از تعریف کردن سخت تر است؟
بسیاری از ما با این باور بزرگ می شویم که بخشیدن، بهتر از گرفتن است؛ 
زیرا این عقیده از ما در برابر خودخواه بودن محافظت می کند. با آگاهی 
مسئول بودن  و  آنها  احساسات  به  احترام گذاشتن  دیگران،  نیازهای  از 
از  را  داشته اند، خودمان  زندگی  در  برابر کسانی که شانس کمتری  در 

خودشیفتگی ای که در دنیای امروز جریان دارد، حفظ می کنیم.
اما این اولویت دادن به بخشش، معایب پنهانی نیز دارد. آیا برایتان دشوار 
آیا  دریافت کنید؟  و تحسین  اهمیت  دیگران عشق،  از جانب  است که 
وقتی کسی تالش می کند تا کالم محبت آمیزی به شما بگوید یا هدیه ای 
اجازه  خودتان  به  یا  می پیچید  خودتان  به  سکوت  در  کند،  تقدیمتان 
دریافت  را  ارتباط  و  توجه  و  مهربانی  این  وجود  اعماق  از  که  می دهید 

کنید؟

از  تعریف شنیدن  می شود  موجب  که  دالیلی 
تعریف کردن سخت تر باشد، عبارتند از:

ارتباط  دیگران،  تحسین  پذیرفتن  صمیمیت:  برابر  در  مقاومت   -1
مقابل  در  تحسین کردن  به  اولویت دادن  می آورد.  وجود  به  را  لحظه ای 

هنرتعریف کردن 
 به مناسبت روز جهانی تعریف و تمجید اول مارچ
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از خود دور نگه دارید  اینکه مردم را  تحسین شنیدن، راهی است برای 
دیگران  با  صمیمی شدن  از  که  اندازه  هر  کنید.  محافظت  قلبتان  از  و 
می ترسیم، به همان اندازه خودمان را از دریافت هدیه یا تحسین دیگران 
آنها  با  شیرین  ارتباطی  ارزشمند  لحظه  از  نتیجه  در  و  می کنیم  منع 

محروم می شویم.
2- از دست دادن کنترل: وقتی از کسی تعریف می کنیم، تحت کنترل 
هستیم. شاید به زبان آوردن یک کالم محبت آمیز یا خریدن گل برای 
کسی، آسان باشد، اما آیا می توانیم خودمان را در محاصره حس خوب 
ناشی از دریافت یک هدیه قرار بدهیم؟ پذیرفتن تحسین دیگران، ما را 
وادار می کند از آن بخش مستعد وجودی خودمان استقبال کنیم و هر 
چه بیشتر در این حالت بمانیم. برای دریافت هدایای ساده ای که هر روز 
یا لبخند صمیمانه، آماده تر  ارائه می شود، مانند تعریف و تمجید  به ما 

خواهیم بود.
پیوندهای  با  دیگران  تحسین  وقتی  پیوندهای گذشته:  از  ترس   -3
آن  دریافت  در  باشد،  همراه  کودکی  زمان  از  ما  بزرگ شدن  و  گذشته 
معذب می شویم. ممکن است تنها زمانی تحسین شده ایم که به موفقیتی 
دست پیدا کرده ایم؛ مثل پیروزشدن در یک مسابقه ورزشی یا گرفتن 

نمرات خوب.
به  و فقط  نپذیرفته اند  را  ما  بوده ایم،  اگر احساس کنیم همان طور که 
خاطر پیروزی ها و موفقیت هایمان است که از ما تعریف می کنند، ممکن 
اگر پدر و  است در پذیرش تحسین دیگران احساس خطر کنیم؛ مثال 
والدین خوبی  کنند  وانمود  اینکه  یا  دیگران  به  نمایش دادن  برای  مادر 
تعبیر  سوءاستفاده  را  تمجید  و  تعریف  ما  کنند،  تمجید  ما  از  بوده اند، 
می کنیم؛ چون یاد گرفته ایم که ما را نه به خاطر آنکه هستیم، بلکه به 

خاطر کاری که انجام داده ایم، دوست بدارند.
4- خودخواهی: به ما یاد داده اند که اگر تعریف های دیگران را قبول 
تا  است  رنج بردن  بیشتر  زندگی  نیز  و  هستیم  خودخواهی  آدم  کنیم، 
شادبودن. بهتر است خودمان را انکار کنیم و زیاد فضایی را اشغال نکنیم 
و پهنای لبخندمان کمتر باشد و در مجموع، توجه زیادی را به خودمان 
را  اینکه تحسین دیگران  از  این شرطی شدن،  نتیجه  و در  نکنیم  جلب 
به  اینکه  حق  خودشیفتگی،  کاذب  حس  می کشیم.  خجالت  بپذیریم، 
خودمان اهمیت بدهیم و باور داشته باشیم بیشتر از دیگران شایستگی 

داریم، امروزه بسیار شایع شده است.
به  را  کاذب  حس  این  می تواند  راستی  به  ثروت  تحقیقات،  براساس 
مقابل  در  خودشیفتگی  مخرب  خطرات  متوجه  باید  اما  بیاورد.  وجود 
از  لذت بردن  و  خودارزشمندی  از حس  بازتابی  که  خود  دوست داشتن 
و  تواضع  با  دیگران  تحسین  پذیرفتن  باشیم.  است،  زندگی  شادی های 

قدرشناسی موجب تعادل و پرورش ما می شود.
۵- فشار برای جبران: ممانعت از پذیرش تحسین دیگران ممکن است 
به  شاید  نباشیم.  دین کسی  زیر  اینکه  برای  باشد  از خودمان  حفاظت 
بپرسیم: »یعنی در عوض  از خودمان  انگیزه طرف مقابل شک کنیم و 
یا  هدیه  دادن  با  مقابل  طرف  که  فرض  این  با  می خواهد؟«  چه  من  از 
تعریف کردن از ما قصد کنترل کردن یا فریب دادن ما را دارد، از خودمان 

در برابر هر گونه اجبار یا زیر بار منت او رفتن محافظت می کنیم.



آزرده خاطر می کنند و با چنین حس ناخوشایندی، هیچ بازخورد مثبتی 
به او نمی دهند.

تعریف و تمجید و فرهنگ
تحسین  برابر  در  مقاومت  و  پایین  نفس  عزت  نزدیک  ارتباط  درباره 
در  اغلب  دارند،  اندکی  نفس  که عزت  افرادی  غلو شود.  نباید  دیگران، 
برابر تعریف و تمجید دیگران راحت نیستند، اما یادمان باشد هر کسی 
که از این بابت معذب می شود، لزوما عزت نفس پایینی ندارد. در بعضی 
ابراز  بوده و در برخی دیگر،  از کودکان مرسوم  فرهنگ ها تعریف کردن 
احساسات مثبت نسبت به بزرگ ساالن پذیرفته شده است؛ بعالوه، افرادی 
از  بیش  و محبت  تمجید  است  نیز ممکن  دارند  باالیی  نفس  که عزت 

اندازه را تحقیرکردن و کوچک شمردن خود تلقی کنند.

تمجید  و  تعریف  برابر  در  را  خود  پذیرش  چگونه 
دیگران باال ببریم؟

بر اساس تحقیقات، وقتی فرد از همسرش با زبان دیگر تعریف می کند، 
طرف مقابل بهتر می تواند آن را بپذیرد و احساس مثبتی به خود پیدا 
به نفس، در  اعتماد  افزایش  با رعایت تکنیک های  افراد  کند. همچنین 

برابر تعریف و تمجید مقاومت کمتری نشان می دهند.
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بیشتر  اجتماعی  مهارت های  ابزارهای کسب  زیباترین  از  یکی  تحسین، 
است.

 چرا بعضی ها از شنیدن تعریف و تمجید بیزارند؟
عده ای  اما  بشنوند،  تمجید  و  تعریف  دارند  دوست  مردم  بیشتر  گرچه 
نشان  عجیبی  واکنش های  از خود  و  می شوند  ناراحت  تمجیدها  این  از 
می دهند؛ درواقع پرسش اینجاست که چه چیزی تعیین می کند یک فرد 

از شنیدن تعریف و تمجید لذت ببرد یا نه؟

تحسین و عزت نفس
اغلب، پذیرش تحسین دیگران از سوی ما بازتابی از عزت نفس خودمان و 
احساس عمیق ارزشمندی است که نسبت به خود داریم. گاهی تعریف و 
تمجید می تواند افراد دارای عزت نفس پایین را معذب کند، چرا که آنها 

آنچه را که درباره خودشان می شنوند، از درون تکذیب می کنند.
در واقع اگر اعتقادمان این باشد که آدم ناخوشایندی هستیم، شنیدن 
احساس  باعث می شود  درباره جذابیتمان  دیگران  تمجیدهای  و  تعریف 
اگر  می شویم.  ناراحت  و  عصبی  دلیل  همین  به  و  نداریم  اصالت  کنیم 
باور کنیم که باهوش نیستیم، زمانی که کسی با دست ودل بازی از هوش 
ما تعریف می کند، احساس می کنیم او به جای تعریف کردن از ما، دارد 

دستمان می اندازد!
از سوی شریک  تمجیدی  و  تعریف  هر  پایین  نفس  عزت  با  افراد  برای 
،در  همسرشان  توقعات  برآورده کردن  برای  را  آنها  می تواند  زندگی شان 
حدی که لیاقت آن تعریف ها را داشته باشند، تحت فشار قرار دهد؛ چرا 
که اطمینان و اعتماد آنها به خودشان کم است و می ترسند که نتوانند 
زیر بار این تالش تاب بیاورند و نهایتا همسرشان را ناامید کنند؛ عالوه بر 
این، آنان تصور می کنند اگر نتوانند توقعات همسرشان را برآورده کنند، 

طرف مقابل از آنها فاصله می گیرد یا رابطه شان به اتمام می رسد.
کسی که عزت نفس اندکی دارد، در نتیجه تمام این فشارها و اضطراب های 
درونی، به احتمال زیاد در برابر تحسین و تمجید همسرش از مکانیسم 
ناخودآگاه دفاعی استفاده می کند و در واقع تعریف کردن از این افراد تنها 
موجب خاموش شدن، فاصله گرفتن و انزوای بیشتر آنها می شود؛ چرا که 
با این کار گمان می کنند می توانند ناخودآگاه سطح توقع همسرشان را 
پایین بیاورند؛ در حالی که نمی دانند با این کارها، نادانسته موجب همان 
و  ناامید  را  همسرشان  که  چرا  می ترسیدند؛  آن  از  که  می شوند  اتفاقی 
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مختلف  کالس های  در  برقی  خودروهای  تولید   ،2۰2۰ دهه   در 
برقی  پرچمدارهای  اما  است.  خودروسازها  اصلی  برنامه های  از 

خودروسازی در چند سال آینده چه مدل هایی خواهند بود؟
در اولین روزهای سال 2۰2۰ هستیم و یکی از داغ ترین و مهم ترین 
توسعه  به  لطف  است.  برقی  فناوری  خودروسازی،  جنبه های 
تازه وارد مثل تسال، حرکت به سوی  زیرساخت ها و ظهور برندهای 
حال  در  و  است  گرفته  باالیی  سرعت  تمام برقی  خودروهای  تولید 
جهانی  بازار  در  کاربردی  قابلیت های  با  برجسته  مدل  چند  حاضر، 

عرضه می شوند.
 3 ID فولکس واگن  و  لیف  نیسان  تایکان،  پورشه  محصوالت تسال، 
با هدف های مختلف  همه خودروهای برقی پرطرفداری هستند که 
تولید شده اند. اما خودروهای اسپرت هنوز هم جذابیت خاصی دارند؛ 
هر چقدر هم که در رانندگی روزمره غیرمنطقی باشند. خودروهای 

اسپرت، باید در بازار مدل های برقی سهم داشته باشند.
آن  در  اما  شد  تولید  پیش  سال  برقی حدود ۱2۰  اولین خودروی 
که  البته  و  نبود  ایده ای  چنین  پذیرش  آماده   مصرف کننده  دوران، 
خودروهای  روزها،  این  اما  نداشت.  وجود  هم  الزمش  زیرساخت 
برقی آینده  صنعت حمل  و نقل درنظر گرفته می شوند و عصر جدید 
رانندگی هستند. برای برخی از افراد، رانندگی یعنی رسیدن از مبدا 
به مقصد؛ اما عاشقان دنیای خودرو به  دنبال نهایت لذت بردن پشت 
فرمان هستند. به  همین خاطر، تا زمانی  که خودروی اسپرت برقی 
جذابی نظر طرفداران قدیمی را جلب نکند، حرکت به سمت حمل  و 

نقل پاک و بدون آالیندگی همیشه دوقطبی خواهد بود.
تا  صفر  شتاب  تنها  می کنیم،  صحبت  اسپرت  خودروی  از  وقتی 
به   البته  نیست.  برتر  عملکرد  نشان دهنده   ساعت  بر  کیلومتر   ۱۰۰
این  در  آینده  اسپرت  خودروهای  برقی،  موتور  آنی  گشتاور  لطف 
اسپرت  خودروی  اما  بود.  خواهند  برتر  بنزینی  مدل های  از  بخش 
در  بارها  باتری،  ظرفیت  و  حرارت  مشکل  بدون  بتواند،  باید  برقی 
آزمون سرعت گیری شرکت کند. مدل اسپرت برقی باید وزن پایینی 
داشته باشد؛ این مورد با توجه به بسته های سنگین باتری، یکی از 
چالش های بزرگ خودروسازان است. درنهایت فرمان پذیری خودروی 
به   باشد؛  راننده  با  تعامل  در  و  درگیرکننده  باید  هم  برقی  اسپرت 
خصوص وقتی همه  چیز برقی باشد، سهم ارتباطات مکانیکی کمتر و 

درنتیجه رانندگی بی هیجان تر می شود.
در این مقاله جذاب ترین خودروهای برقی اسپرت را معرفی می کنیم 
این  از  بسیاری  شد.  خواهند  عرضه  آینده  سال  چند  طول  در  که 
ازنظر طراحی توجه عاشقان دنیای خودرو را  مدل ها، روی کاغذ و 
جاده  در  عملکردشان  باید  نهایی،  قضاوت  برای  اما  کرده اند،  جلب 
بررسی شود. این نکته را هم به  یاد داشته باشیم که تولید خودروی 

برقی اسپرت، بسیار مشکل تر از مدل بنزینی است.

اولین نشانه ها از خودروهای اسپرت برقی
معرفی  را  آینده  برقی  اسپرت  خودروهای  جذاب ترین  اینکه  از  پیش   
کنیم، ابتدا به چند سال قبل بازگردیم.  آئودی یکی از اولین شرکت های 
مدل  کرد.  مطرح  را  برقی  اسپرت  خودروی  ایده   که  بود  خودروسازی 
مفهومی E-Tron سال 2۰۱۰ رونمایی شد؛ این خودرو دراصل، نسخه  
الکتریکی از مدل R۸ با چهار موتوربرقی و 3۰9 اسب بخار قدرت بود که 

سرانجام پنج سال بعد، در ظرفیت بسیار محدود تولید شد.
مرسدس بنز دیگر شرکت آلمانی بود که خودروی اسپرت برقی بسیار 
جذابی تولید کرد. مدل برقی SLS در نمایشگاه خودروی پاریس سال 
2۰۱2 معرفی شد. این مدل که سریع ترین خودروی برقی در آن دوران 
بود، 7۴۰ اسب  بخار قدرت و ۱۰۰۰ نیوتن متر گشتاور داشت و چشم انداز 
SLS Electric Driveحدود  داد.  نشان  به طرفداران  را  آینده  مثبت 
25۰ کیلومتر شعاع حرکتی داشت و تنها در ۱۰۰ دستگاه با قیمت پایه 

نزدیک به 5۴5 هزار دالر تولید شد.

Owl اسپارک
 شعاع حرکتی مدل پایه: ۴5۰ کیلومتر

قیمت مدل پایه: 2/9 میلیون یورو
زمان عرضه: اواسط سال 2۰2۰

ابرخودروی تمام برقی ژاپنی ها، عالوه بر نام عجیب، عملکرد فنی متفاوتی 
شعار  با   2۰۱7 سال  ژاپنی ها  قدرتمند  جغد  مفهومِی  مدل  دارد.  هم 
سریع ترین خودروی جاده ای و تولیدی جهان در آزمایش شتاب صفر تا 
۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، در نمایشگاه فرانکفورت معرفی شد. . Owl، با 
مهندسی شرکت ژاپنی اسپارک )Aspark( در کارخانه  برند ایتالیایی 
MAT در ظرفیت محدود 5۰ دستگاه با قیمت پایه 2/9 میلیون یورو 
با مجموع قدرت  تولید خواهد شد. اسپارک Owl به چهار موتوربرقی 
 6۴ باتری  بسته   و  نیوتن متر   2۰۰۰ گشتاور   ،)PS( اسب  بخار   2۰۱2
کیلووات ساعتی مجهز است و براساس ادعای ژاپنی ها که البته در یک 
ویدیوی تبلیغاتی هم اثبات شد، در۱/9ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر 
ساعت می رسد. استفاده از فیبر کربن پلیمری تقویت شده در تمام قطعات 

جذاب ترین خودروهای اسپرت برقی که به  زودی تولید می شوند )۱(
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بدنه و فیبرکربن در شاسی باعث شده است تا وزن باالی باتری ها جبران 
شود؛ Owl حدود ۱9۰۰ کیلوگرم وزن دارد و می تواند به نهایت سرعت 
۴۰۰ کیلومتر بر ساعت هم دست پیدا کند. ارتفاع این ابرخودروی برقی 

ژاپنی، تنها 99 سانتی متر است.
سرعت گیری صفر تا 97 کیلومتر بر ساعت در 69/۱ ثانیه و صفر تا 3۰۰ 
کیلومتر بر ساعت در 6/۱۰ ثانیه، اسپارک Owl را در کالس کم تعداد 
ودیعه  با  حاضر  حال  در  خودرو  این  می دهد.  قرار  برقی  ابرخودروهای 

غیرقابل برگشت 5۰ هزار یورو، پیش فروش می شود.

  E-Tron GT آئودی
شعاع حرکتی مدل پایه: مشخص نیست

قیمت مدل پایه: مشخص نیست
زمان عرضه: سال 2۰2۱

پس از اینکه آئودی با مدل شاسی بلند به دوران جدید خودروهای برقی 
وارد شد، در مرحله  بعد، تولید اولین سدان برقی را هدف گرفته است. 
اولین سدان برقی آئودی براساس مدل مفهومی ای-ترون جی تی تولید 
می شود؛ این خودروی مفهومِی زیبا در نمایشگاه لس آنجلس سال 2۰۱۸ 
آئودی  معتبر،  گزارش  خبرگزاری های  براساس  گذاشته شد.  به  نمایش 
ای-ترون جی تی در بخش فنی، موتوربرقی و سیستم انتقال قدرت مشابه 
پورشه تایکان خواهد بود و احتماال مثل مدل  بنزینی A6، در نسخه های 
S و RS عرضه می شود. سدان برقی آئودی ای-ترون جی تی در نمایشگاه 
خودرو لس آنجلس 2۰2۰ رونمایی خواهد شد؛ این مدل در سال 2۰2۱ 

به بازار جهانی می رسد.

خودروی برقی فراری
 شعاع حرکتی مدل پایه: مشخص نیست

قیمت مدل پایه: مشخص نیست
زمان عرضه: سال 2۰25

در حالی که پیشرانه  V۸ فراری برای چند سال پیاپی بهترین موتور 
جهان شناخته شده است، اما این خودروساز اصیل ایتالیایی به  زودی 
اولین محصول برقی اش را معرفی خواهد کرد. براساس جدیدترین 
پتنت های ثبت شده  فراری، اولین خودروی برقی اسب این شرکت، از 
چهار موتور هر کدام برای یک چرخ استفاده می کند. این خودروی 
انتظار، کوپه   دو صندلی با ظرفیت 2+2 خواهد بود و از نظر  مورد 
ابعاد و طرح کلی، مشابه مدل ۸۱2 سوپرفست، کاپوت بلند و کشیده 
خواهد داشت. شاید تولید خودروی برقی، بزرگ ترین چالش فراری 
لذت  جز  چیزی  برند  این  محصوالت  باشد.  گذشته  دهه   چند  در 
اولین  در  ایتالیایی  مهندس های  بنابراین  نیستند،  رانندگی  خالص 
البته  و  بگیرند  درنظر  را  باتری  بسته های  از  ناشی  وزن  باید  قدم، 
شعاع حرکتی خودرو هم به  عنوان یک مدل اسپرت و گرندتورر باید 

کافی باشد.
بگذارد، چگونه می تواند صدای  را پشت سر  موانع  فراری همه   اگر 
دل نشین مدل های بنزینی را در خودرو برقی اش داشته باشد؟  اصال 
فراری،  سرکش  اسب  نشان  با  خودرویی  که  کرد  تصور  نمی توان 
تا  باید  احتماال  درهر صورت  باشد.  داشته  مصنوعی  و  آرام  صدایی 
سال 2۰25 صبر کنیم تا تیم مهندسی فراری، راه  حل تمام موانع و 

چالش ها را پیدا کند.

جنسیس اسنشیا
شعاع حرکتی مدل پایه: مشخص نیست

قیمت مدل پایه: مشخص نیست
زمان عرضه: مشخص نیست

برند زیرمجموعه و لوکس هیوندای، در تالش است که هرچه زودتر 
جایگاهی به  یاد ماندنی در خودروسازی داشته باشد. جنسیس دو 
برقی  خودروی  شد،  تبدیل  مستقل  برندی  به  اینکه  از  پس  سال 
 2۰۱۸ نیویورک  نمایشگاه  در  را   )Essentia( اسنشیا  مفهومی  و 
رونمایی کرد. این مدل زیبا که در کالس خودروهای گرندتورر قرار 
می گیرد، پیش نمایشی از محصوالت آینده  جنسیس است. جنسیس 
را   GV۸۰ نام با  اولین شاسی بلندش  که  زمانی   و  در سال 2۰۱9 
رونمایی کرد هم دوباره اسنشیا را به  نمایش گذاشت. هیچ اطالعاتی 
از مدل تولیدی جنسیس اسنشیا در دسترس نیست، اما هیوندای 
باید  شاید  کرده است.  سرمایه گذاری   )Rimac( ریمک  برند  در 
و  کره ای ها  مشترک  مهندسی  با  قدرتمند،  برقی  خودروی  منتظر 
متخصص های اهل کرواسی باشیم. این احتمال هم وجود دارد که 
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اسنشیا هیچ  وقت به تولید نرسد، اما مدلی دیگر با الهام از طراحی 
آن عرضه شود.

 EV هوندا اسپرتس
شعاع حرکتی مدل پایه: مشخص نیست

قیمت مدل پایه: مشخص نیست
زمان عرضه: مشخص نیست

تولید کرده است.  اختصاصی  پلتفرمی  برقی،  برای خودروهای  هوندا 
عرضه   2۰2۰ دهه   در  که  ژاپنی  خودروساز  این  برقی  محصوالت 
توجه  با  می شوند.  ساخته  پلتفرم  این  براساس  همه  شد،  خواهند 
برقی  اسپرت  خودروی  احتماال  هوندا،  پلتفرم  تطبیق پذیربودن  به 
 Sports مفهومی  مدل  مشابه  طراحی  که  شود  تولید  براساسش 
EV محصول سال 2۰۱7 داشته باشد. اواخر سال 2۰۱9، پتنت های 
اسپرت  خودروی  تولیدشدن  به  که  شد  منتشر  هوندا  از  جدیدی 
مقام های  البته  داشت.  اشاره   Sports EV طراحی  براساس  برقی 
براساس  برقی  اسپرت  خودروی  تولید  رسمی  طور  به   هنوز  هوندا 
Sports EV را تأیید نکرده اند. سابقه  هوندا نشان داده است که اگر 
تقاضا وجود داشته باشد، این شرکت خوش نام هر خودرویی را تولید 

می کند.

هاچ بک اسپرت هیوندای
شعاع حرکتی مدل پایه: مشخص نیست

قیمت مدل پایه: مشخص نیست
زمان عرضه: مشخص نیست

تیم مهندسی هیوندای روی هاچ بک قدرتمند  چهار سال است که 

موتورمیانی کار می کند. این مدل که براساس نسل جدید ولستر تولید 
می شود، در نسخه نهایی برقی خواهد بود. با توجه به اینکه هیوندای و 
کیا اخیرا بیش از 7۰ میلیون دالر در برند ریمک سرمایه گذاری کرده اند، 
احتماال هاچ بک جذاب و برقی این شرکت کره ای عملکرد فنی درخور 
توجهی داشته باشد. اطالعات رسمی در مورد این خودروی مورد انتظار 
بسیار اندک است؛ درواقع هنوز نمی دانیم که این هاچ بک اسپرت، تنها 
در نسخه برقی تولید می شود یا مدل های بنزینی و هیبرید آن هم عرضه 
خواهد شد. مقام های هیوندای پیش از این اعالم کرده بودند که بخشی 
از نتیجه  سرمایه گذاری در ریمک، تولید خودروی پیل سوختی قدرتمند 

خواهد بود.

لوتوس اوایا
 شعاع حرکتی مدل پایه: بیش از ۴۰۰ کیلومتر
قیمت مدل پایه: بین ۱/9 تا 2/۱ میلیون دالر

زمان عرضه: سال 2۰2۰

به  و سبک وزن،  بنزینی  اسپرت  انواع خودروهای  تولید  از  لوتوس پس 
 Lotus( زودی اولین ابرخودرو تاریخش را عرضه می کند. لوتوس اوایا 
اسب  بخار   ۱973 که  است  بریتانیا  تمام برقی  هایپرکار  اولین   )Evija
قدرت و ۱6۸۰ کیلوگرم وزن دارد. تیم مهندسی فرمول یک ویلیامز به 
متخصص های لوتوس کمک کرده است که تا این ابرخودرو با باتری 7۰ 
کیلووات ساعتی و حمایت مالی جیلی، سال 2۰2۰ به بازار برسد. لوتوس 
طراحی   زبان  نمایان گر  اما  می شود،  تولید  دستگاه   ۱3۰ در  تنها  اوایا 
جدید این شرکت انگلیسی باسابقه نیز هست. این هایپرکار بریتانیایی، 

قطعا یکی از متفاوت ترین و زیباترین خودروهای برقی امسال است.

                                                                       ادامه دارد...

 https://www.zoomit.ir
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اطالعاتی راجع به جایزه اسکار 
جایزه اسکار یکی از نه جایزه از جوایز آکادمی است. نخستین مراسم 
اسکار در ۱6 می ۱929 در مراسم شام خصوصی در هتل روزولت 
برنده  نخستین  شد.  برگزار  تماشاگر   27۰ با حضور حدود  هالیوود 
اسکار بهترین بازیگر مرد امیل یانینگز بود که به دلیل نقش آفرینی 
در فیلم های آخرین فرمان و راهی که همه می روند، اسکار را از آن 

خود کرد.

جایزه اسکار چیست؟
 Academy( آکادمی  جوایز  یا  و   )Oscars( اسکار  جایزه 
Awards(، به مراسم اعطای جوایز ساالنه آمریکا که توسط آکادمی 
علوم و هنرهای تصاویر متحرک به بهترین آثار صنعت سینما جهان 
اهدا می شود را گویند. مراسم اسکار یکی از شاخص ترین مراسم های 
اهدای جوایز در جهان است و هر ساله در بیش از ۱۰۰ کشور جهان 

به  صورت زنده پخش می شود.
جایزه اسکار یکی از نه جایزه از جوایز آکادمی است. جوایز آکادمی 
در بخش رسانه به عنوان قدیمی ترین مراسم اهدای جوایز به شمار 
رفته و جوایزی نظیر جایزه گرمی )برای موسیقی(، جایزه امی )برای 

تلویزیون( و جایزه تونی )برای تئاتر( پس از آن شکل گرفتند.

 مجسمه اسکار
طراحی  قسمت  رئیس  گیبونز  سدریک  توسط  که  اسکار  مجسمه 
موسسه MGM یا کمپانی مترو گلدوین مایر طراحی شده، شوالیه 
برهنه ای را نشان می دهد که شمشیری را روی یک حلقه فیلم نگاه 
داشته است. این حلقه فیلم پنج پره دارد که نشانه پنج صنف اصلی 
مورد نظر آکادمی )تهیه کنندگان، کارگردانان، بازیگران، تکنیسین ها 

و نویسندگان( است.
بلندی مجسمه اسکار 3۴ سانتی متر و سه میلی متر و وزن آن 3 کیلو 
و ۸5۰ گرم است. درباره چهره مجسمه اسکار عموماً به گفته خانم 
مارگارت هریک کتابدار وقت آکادمی استناد می شود که گفته بود 
مجسمه اسکار به عموی او که نامش اسکار پیرس بود شباهت دارد.

تا سال ۱93۴ این نام برای مجسمه جا افتاد هر چند که رسما از 
سال ۱939 از نام اسکار برای این جایزه استفاده شد.

 
ریشه نام اسکار

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

نلسون جونیور )۱9۰7-۱975( رهبر ارکستر گرفته است. 
مورد  در  تایم  مجله  مقاله  به  اسکار  نام  انتشار  مورد  در  دیگر  ادعای 
بت  توسط  جایزه  دریافت  و   ۱93۴ سال  در  اسکار  مراسم  ششمین 
دیویس در ۱936 برمی گردد. در جایی عنوان شده در ۱93۱ مارگارت 
هریک )۱9۰2-۱976( دبیر اجرایی آکادمی برای نخستین بار تندیس 
را دید که او را به یاد “عمو اسکارش” )نام مستعار پسرعمویش اسکار 
پیرس( انداخت. سیدنی اسکلسکی )۱9۰5-۱9۸3( مقاله نویس در زمان 
نامگذاری توسط هریک حضور داشت و در مقاله اش نوشت “کارکنان با 

عالقه تندیس معروف خود را اسکار نامیدند”. 
آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک در سال ۱939 رسما جایزه را 
اسکار نامید. در جایی دیگر آمده النور لیلبرگ نروژی – آمریکایی مدیر 
اجرایی لوییز بی مایر نخستین تندیس را دید و گفت “به نظر شاه اسکار 
روز  پایان  در  می رسه”.  سوئد(  و  نروژ  سابق  شاه  فردریک  )اسکار  دوم 
پرسید “باید با اسکار چیکار کنیم، بذاریمش تو گاوصندوق ؟” و این نام 

بر رویش ماند.
 

تاریخچه اسکار 
نخستین مراسم اسکار در ۱6 می ۱929 در شامی اختصاصی در هتل 
بلیت  بهای  برگزار شد.  تماشاگر  با حضور حدود 27۰  روزولت هالیوود 
این  در  بود.  دالر   5 شد  برگزار  میفر  هتل  در  که  اسکار  بعدی  مراسم 
مراسم اسکار، ۱5 تندیس کوچک به بازیگران، کارگردانان و دیگر عوامل 
صنعت فیلم سازی آن زمان برای گرامیداشت فعالیتشان طی سال های 

۱927-۱92۸ اهدا شد.
در  رویه  این  که  می شد  اعالم  قبل  ماه  سه  از  اسکار  برنده های  اسامی 
دومین مراسم اسکار در سال ۱93۰ تغییر کرد. از آن زمان و در ۱۰ سال 
مراسم  برگزاری  در ساعت ۱۱ شب  عمومی  انتشار  برای  نتایج  نخست 
اسکار به روزنامه ها داده می شد. این شیوه  اعالم اسامی برنده های اسکار 
تا زمانی که لس آنجلس تایمز نام برنده ها را پیش از شروع مراسم اعالم 
ادامه یافت. در نتیجه آن، آکادمی از سال ۱9۴۱ اسامی برندگان  کند 
اسکار را در نامه ای مهر و موم شده اعالم می نمود و مراسم از تئاتر کداک 

پخش می شد.
 

نخستین برنده جایزه اسکار 
نخستین برنده اسکار بهترین بازیگر امیل جنینز بود به دلیل نقش آفرینی 
 .The Way of All Flesh و The Last Command در فیلم های
با  آکادمی  این رو  از  بازمی گشت  اروپا  به  اسکار  از مراسم  باید پیش  او 
اهدای زودتر جایزه به او موافقت کرد. این موضوع او را نخستین برنده 
جایزه اسکار در تاریخ نمود. فیلم Beau Geste محصول سال ۱939 

اسکار 
هر آنچه باید درباره مراسم اسکار بدانید
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تنها فیلم )غیرمستندی( است که چهار برنده اسکار بهترین بازیگر 
در  را  کرافورد(  برودریک  هیوارد،  سوزان  میالند،  ری  کوپر،  )گری 

نقش های اصلی در اختیار داشت.
در بیست و نهمین مراسم اسکار که در 27 مارس ۱975 برگزار شد 

بخش انتخاب بهترین فیلم خارجی زبان نیز ایجاد گردید.
 قوانین مراسم اسکار

 بلندی مجسمه اسکار 3۴ سانتی متر و سه میلی متر و وزن آن 3 
کیلو ۸5۰ گرم است

 امروزه بر اساس قوانین 2 و 3 مجموعه قوانین رسمی جوایز آکادمی، 
پایان  تا  ژانویه  اول  نیمه شب  آغاز  از  قبل  سال  در  باید  فیلم  یک 
نیمه شب 3۱ دسامبر در لس آنجلس، کالیفرنیا نمایش داده شود تا 
شرایط شرکت در مراسم اسکار را داشته باشد )به استثنای بهترین 
فیلم خارجی زبان(. برای مثال The Hurt Locker برنده بهترین 
شرایط  واجد  ولی  شد  پخش   2۰۰۸ سال  در   ،2۰۱۰ سال  فیلم 
شرکت در اسکار 2۰۰9 نبود زیرا نمایش آن در لس آنجلس از نیمه 

سال 2۰۰9 آغاز شد، بنابراین در اسکار 2۰۱۰ شرکت نمود.
قانون دوم مربوط به مراسم اسکار بیان می دارد که فیلم باید حداقل 
فرمت  در  یا  و  میلیمتری   7۰ یا   35 نسخه  در  و  بوده  دقیقه   ۴۰
دیجیتالی 2۴ یا ۴۸ فریم تهیه و وضوح آن نباید کمتر از ۱72 در 

۱2۸۰ باشد.
 

انتخاب نامزدهای اسکار
در اواخر دسامبر فهرست نامزدهای اسکار برای حدودا 6۰۰۰ عضو 
به  مربوط  افراد  مختلف  گروه های  اعضای  می شود.  فرستاده  فعال 
حوزه خودشان را به عنوان نامزد اسکار انتخاب می کنند )کارگردانان 
به کارگردانان رای می دهند، نویسندگان به نویسندگان، بازیگران به 
بازیگران و غیره(؛ به استثنای فیلم های خارجی، مستند و انیمیشن 
که توسط کمیته ای خاص متشکل از اعضای تمام حوزه ها انتخاب 

می گردند. 
 در بخش خاص انتخاب بهترین فیلم اسکار، تمامی اعضا صالحیت 
دارای  باید  خارجی  فیلم های  دارند.  را  اسکار  نامزدهای  انتخاب 
زیرنویس انگلیسی باشند و هر کشور می تواند سالیانه فقط یک فیلم 
افراد  مختلف  گروه های  اعضای  کند.  پیشنهاد  اسکار  مراسم  برای 
مربوط به حوزه خودشان را به عنوان نامزد اسکار تعیین می کنند. 
در  اعضا  تمامی  آن  در  که  رای گیری  دوم  دور  در  برندگان  سپس 
بیشتر گروه ها از جمله بهترین فیلم حق رای دارند انتخاب می شوند.

 
عضویت در آکادمی اسکار

 عضویت در آکادمی اسکار تنها از راه دعوت امکان پذیر است.
 آکادمی اسکار به هنگام تاسیس آن در سال ۱927 تنها 37 عضو 
داشت. اعضای آکادمی از افراد رده باالی صنعت فیلم بودند. امروزه 
آکادمی اسکار شش هزار عضو دارد. عضویت در آکادمی اسکار تنها 
از راه دعوت امکان پذیر است و تنها محدود به کسانی است که در 
هنر )بازیگری، نویسندگی و کارگردانی( یا علوم )فیلمبرداری، تدوین 



و غیره( سرآمد هستند. )هر عضو آکادمی اسکار در رشته تخصصی خود 
حق رای دارد(

شود  اسکار  جایزه  دریافت  نامزد  کسی  می شوند  باعث  که  معیارهایی 
مثال  دارند.  بستگی  آکادمی  تک تک صنف های  مقررات  به  و  پیچیده اند 
مربوطه  کشورهای  را  غیرانگلیسی زبان  فیلم  بهترین  جایزه  نامزد های 

تعیین می کنند و برای آکادمی اسکار می فرستند.
قاعده اصلی این است که همه فیلم هایی که در رقابت جایزه اسکار شرکت 
به  لس آنجلس  در  دسامبر   3۱ به  منتهی  ساله  یک  طی  باید  می کنند 
نمایش در آمده باشند. در جریان رقابت برای نامزدی اسکار، استودیوهای 
فیلمسازی با فرستادن نسخه دی وی دی فیلم ها برای اعضای آکادمی یا 
با دادن آگهی هایی با عنوان "برای مالحظه شما" توجه آنها را نسبت به 

فیلم خود جلب می کنند.
 

برندگان و بازندگان اسکار
 بیشترین تعداد اسکاری که تا کنون یک فیلم برده است ۱۱ جایزه است. 
سه فیلم بن هور، تایتانیک و ارباب حلقه ها ) بازگشت پادشاه( هر یک 
برنده ۱۱ جایزه اسکار شده اند. فیلم های همه چیز درباره ایو و تایتانیک 
هر یک در ۱۴ رشته نامزد دریافت جایزه اسکار بودند و این در نوع خود 
یک رکورد محسوب می شود. فیلم های نقطه عطف و رنگ ارغوانی هم هر 

یک در ۱۱ رشته نامزد اسکار بوده اند اما حتی یک اسکار هم نگرفتند.
کاترین هپبورن موفق ترین ستاره تاریخ اسکار است. او در فاصله سال های 
بازیگری  بهترین  اسکار  نامزد دریافت جایزه  بار  تا ۱9۸2 هشت   ۱93۴
شد و چهار بار جایزه اسکار را گرفت. )جنجال ها( طی این سال ها مراسم 
سال  در  نشده است.  برگزار  جنجال  و  بحث  بدون  اسکار  جایزه  اعطای 
۱973 مارلون براندو یک دختر سرخپوست را به مراسم فرستاد تا اعالم 

کند که او از دریافت اسکار برای فیلم پدرخوانده خودداری می کند.
در سال ۱99۴ تام هنکس با اعالم اینکه مربی بازیگری اش همجنس گرا 
بوده او و حضار را در برابر دوربین های تلویزیون غافلگیر کرد و در سال 
الیاکازان به خاطر یک عمر  ۱999 تصمیم به اعطای جایزه اسکاری به 
او  ادای شهادت  با اعتراض کسانی مواجه شد که  فعالیت سینمایی اش، 
برابر کمیته فعالیت های ضدآمریکایی در دهه پنجاه  علیه چپگرایان در 

میالدی را خوش نداشتند.
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فال ماه مارچ 2020
فروردین )21 مارس- 19 آوریل(

هستند.  توجه  مرکز  در  دوستانتان  ماه  این  در 
ممکن است از این به بعد تغییراتی در برنامه های 
ایجاد شده با فعالیت های مرتبط با دوستان ظاهر 
گردد اما اگر ذهن خود را به این امر معطوف کنید 
و  نمی شود  شما  برای  زیادی  دردسرهای  باعث 

اوضاع به نفع شما تغییر می کند.
ممکن است حس تمایلی شدید به سفری دور و 
موضوع  این  بین  بتوانید  اگر  و  باشید  داشته  دراز 
کنید،  برقرار  تعادل  شخصی تان  مسئولیت های  و 

می توانید این تمایل را به واقعیت تبدیل نمایید.
و  نمی برند  جایی  به  را  شما  نگرانی ها  ماه  این 
بین  تا  تالشید  در  که  ندارند چرا  بر شما  تاثیری 
تجربیات گذشته و آنچه آینده به ارمغان می آورد، 

تردستی کنید.
اردیبهشت )20 آوریل- 20 می(

حوزه  در  ماه  این  در  شما  برای  نکته  اصلی ترین 
جدید  جهت گیری  و  پیشرفت  است،  شغلی تان 
در زندگی، پاداش مالی از مشارکت یا وراثت نیز 

می تواند پیش بیاید. 
حاصل  درآمد  خارجی  منابع  از  برداشت  فرصت 
می شود، اما هیجان و آشفتگی نسبت به تغییر در 

این زمینه می تواند بیش از حد باشد. 
دارد،  حضور  شما  برای  هماهنگی  و  هارمونی 
می تواند  که  نامشخصی  شرایط  رغم  به  بنابراین 
برای شما گیج کننده باشد، به مسائل خوش بینانه 
نگاه کنید. تقاضای شفاف سازی نمایید. یک دوست 
یا یک آشنا می تواند حامل خبرهای زیادی باشد 
که می تواند به شما در مرتب سازی این سردرگمی 

کمک کند.
خرداد )21 می- 20 جون(

شما  برای  می تواند  جایی  هر  از  مسافرت  امکان 
به  مربوط  حدودی  تا  امکان  این  که  آید  پیش 
موقعیتی  همچنین  است؛  قدیمی  دوستی  شرایط 

دلپذیر نیز می تواند با این موضوع همراه گردد.
ممکن است از شما درخواست سخاوتمندی شود 
که  نگرانیتان خواهد شد چرا  موجب  احتماال  که 
مسئله ای مالی برایتان بسیار نامشخص است. قبل 
از همه چیز مطلع  اینکه دست به جیب شوید،  از 
گردید. باید در مورد ارزش های مشترک چیزهای 
سر  می تواند  احساساتتان  و  بگیرید  یاد  زیادی 
کاری  هیچ  برای  وجه  هیچ  به  بگیرد؛  را  راهتان 
شما  به  ذاتتان  است  ممکن  که  چرا  نکنید  عجله 

خیانت کند. 

تیر )21 جون- 22 جوالی(
غیرمنتظره  بسیار  شرایط  درباره  است  ممکن 
پیرامون حوزه درآمد مشترک خود بسیار زیاد فکر 
می تواند  کارتان  محل  در  آهسته  تغییرات  کنید. 

باعث این مسئله شود.
بسیار  اتفاقات  با  کاریتان  حوزه  می رسد  نظر  به 
هماهنگی احاطه شده باشد و احساس مسئولیت 
به  مربوط  نگرانی های  باشد.  جلودار  باید  شما 
می تواند  شغلی تان  وضعیت  بهبود  فرصت های 

آزاردهنده باشد.
باید در مورد موقعیت های چالش برانگیز در محل 
کار بحث کنید تا بتوانید به درک و سازشی بهتر 
برسید. رویای شما در این ماه گذراندن تعطیالتی 
کم نظیر در سرزمین های خارجی می باشد. فراغتی 
مشخص  زندگی،  طوالنی مدت  اهداف  یا  کوتاه 

می کند که چه چیزی روح شما را به هم می زند.
مرداد )23 جوالی- 22 اوت(

ماه در حوزه  این  برای شما در  توجه  نقطه مورد 
تحوالتی  و  پیشرفت ها  است،  مشارکت  یا  ازدواج 
در  است  ممکن  دور  نقطه ای  از  کننده  غافلگیر 
می تواند  ذهنتان  بیفتد.  اتفاق  برایتان  زمینه  این 
در عرض یک دقیقه فرسنگ ها دور شود و ممکن 
زندگیتان  از  حوزه  این  مورد  در  را  نظرتان  است 
بی صدا  بسیار  به شکلی  تغییر دهید. شخصی که 
وارد  می تواند  بوده است،  اطراف شما  در  و ساکت 
آشفتگیتان  باعث  می تواند  این  شود،  زندگیتان 
به  زیادی  مسئولیت های  و  درس ها  که  چرا  شود 

همراه دارد. 
کارتان  محل  در  است  ممکن  ماه،  دوم  نیمه  در 
بسیار  شیوه ای  به  که  باشید  داشته  نظر  اختالف 

دوستانه برطرف می شود.
منابع  و  روابط  کار،  روی  ماه  این  در  شما  تمرکز 

مشترک با دیگران است. 
شهریور )23 اوت- 22 سپتامبر(

باعث  می تواند  کار  محل  در  غیرمنتظره  تحوالت 
شود چند بار نظر خود را به سرعت عوض کنید. 
سودآور،  شرکت  یک  فرصت  با  مرتبط  ناامنی 

نیازمند مذاکره خواهد بود.
نیاز  و  باشد  جلودار  شما  خانه  در  باید  هماهنگی 
به  مالی  مشترک  امور  درمورد  بودن  محتاط  به 
چشم می آید؛ این موضوع می تواند به عنوان تجربه 
موجب  مسئولیت  احساس  با  مرتبط  یادگیری 

ایجاد نگرانی و دل مشغولی در شما شود.
که  می کند  پیش بینی   2۰2۰ مارچ  طالع بینی 

در  فعالیت هایی  از  پر  برای شما  ماه  دوم  نیمه 
که  فرصتی  بود.  خواهد  سرمایه گذاری  حوزه 
در گذشته برای مشارکت داشتید ممکن است 
باعث  است  ممکن  موضوع  این  برگردد،  دوباره 
ایجاد اضطراب شما در خصوص حرفه تان شود 
و در مورد مسائل مالی جای بحث وجود دارد. 

مهر )23 سپتامبر- 22 اکتبر(
شما  برای  ماه  این  در  اجتماعی  فعالیت های 
کوتاه  سفری  امکان  است.  توجه  مورد  بسیار 
نیز به چشم می آید. این امر می تواند به طرزی 
از سفر  آید، پیش  برای شما پیش  غیرمنتظره 
یا  همسر  به  مربوط  مسئولیت های  است  بهتر 
شریکتان را انجام دهید. این سفر می تواند بعد 

از ۱5 ماه به واقعیت برسد.
از  یکی  در  وضعیتی  اصالح  برای  فرصتی 
چرا  می آید،  به  دست  گذشته تان  تجربه های 
بسیار هماهنگ  به طرزی  ارتباطی  که خطوط 
برایتان باز هستند. نیاز است تعدیل ایجاد شود. 
از لحاظ کاری ممکن است بسیار مشغول باشید 
به  تا  داد  سامان  و  سر  کارها  به  می توان  اما 

سفرتان برسید.
از  شما  برای   2۰2۰ سال  طالع بینی تان،  طبق 
مخاطبان و متحدان جدید سود به همراه خواهد 
بازی  و  کار  در  شما  اجتماعی  ذاتی  وقار  آورد. 

تقویت می شود.
آبان )23 اکتبر- 21 نوامبر(

قرار  توجه  مرکز  در  منزلتان  امور  ماه  این  در 
همه  با  مساعدی  به طرز  موضوع  این  دارد، 
منابع  خصوص  در  که  کندی  بسیار  تغییرات 

شخصی تان اتفاق افتاده است، مرتبط می باشد.
اقامت  محل  احتمالی  تغییرات  مورد  در  بحث 
می تواند به  وجود بیاید. در این ماه ممکن است 
پیش  درآمدتان  افزایش  خصوص  در  فرصتی 
بیاید. فردی مافوق ممکن است نگاهی مطلوب 
به شما داشته باشد، اما به یاد داشته باشید که 
همه این تجربه ها  به یادگیری متصل هستند. 
شدن  بهتر  برای  تالشتان  همه  همیشه  اگرچه 
است، این موضوع می تواند برایتان باعث ایجاد 
به  مطلوب  بسیار  کلی  تصویر  اما  شود،  نگرانی 

 نظر می رسد. 
آذر )22 نوامبر- 21 دسامبر(

حوزه  در  ماه  این  در  شما  برای  بارز  نکته 
در  غیرمنتظره  خبرهای  است.  ارتباطاتتان 
شاید  قدیمی   سرمایه گذاری  یک  خصوص 



اسفند )19 فوریه - 20 مارس( تولدت مبارک!
در این ماه در شرایط مختلف نظر خود را بارها عوض می کنید اما احتماال آن را به کسی بروز نمی دهید. سردرگمی در خصوص تجارب گذشته می تواند در درآمد و 
ارزش های شخصی شما منعکس شود و این موضوع باید از طریق کمک منابع مشترک شما و شریکتان حل گردد و می تواند علیرغم فرصتی برای بهبود حوزه مالیتان، 

درس هایی سخت و نگرانی هایی نیز به همراه آورد.
همانطور که سعی می کنید زیاد بر خود سخت نگیرید ممکن است کمی از حس مسئولیت پذیری تان کاسته شود. می توانید کمی اشتیاق را چاشنی فعالیت های اجتماعی 

و سرگرمی خود کنید. شما می توانید در این ماه بسیار پر انرژی و مشتاق باشید و این می تواند باعث بی احتیاطی شما شود، پس مراقب قدم هایی که برمی دارید باشید!

شما  شود  باعث  می تواند  که  برسد  گوشتان  به 
تصمیمی بگیرید. با دقت به جوانب مثبت و منفی 
می توانید درک بهتری از وضعیت داشته باشید و 
متوجه می شوید که این موضوع از آنچه انتظارش 
تصمیم گیری  هرگونه  از  است.  بهتر  داشتید  را 

عجوالنه خودداری کنید.
پریشانی  موجب  تاکنون  گذشته  از  تجربه ای 
این  از  خوبی  درس  است.  شده  شما  اضطراب  و 
است  ممکن  همچنین  گرفت.  خواهید  موضوع 
و  دهید  انجام  منزل  در  تعمیراتی  بخواهد  دلتان 
نیز همکاری از طرف همسر یا شریک تان صرفا در 
حوزه منابع مشترک قابل دستیابی است، چرا که 
کار و برنامه ریزی فقط توسط شما انجام می شود.

دی )22 دسامبر- 19 ژانویه( 
در این ماه ممکن است درگیر هزینه های مربوط 

به خانه شوید و تصمیمات عجوالنه ای بگیرید که 
بار آورد. تفکر آهسته و کند در هر  به  پیشمانی 
از  بود. هر کسی هر  راه خواهد  بهترین  شرایطی 
گاهی به استراحت نیاز دارد. تنها مشکل این است 

که احتماال به دویدن ادامه می دهید. 
که  آمده است  شما   2۰2۰ مارس  بینی  طالع  در 
به  خانه،  در  مسئولیت هایتان  شدن  سبک  با 
دادن  وفق  دارید.  تمایل  زندگیتان  محل  تغییر 
در  مسئولیت هایتان  با  گذشته  مسئولیت های 
دو  هر  زمانی که  شریکتان،  یا  همسر  با  آینده 
تصمیم گرفتید در زندگیتان به کجا پیش روید، 
نیاز دارید رو به  از لحاظ عاطفی  عملی می شود. 

جلو حرکت کنید. 
بهمن )20 ژانویه - 18 فوریه( 

در این ماه با شتابی بیش از همیشه با دوستانتان 

در ارتباط خواهید بود. ممکن است افراد جدیدی 
اطالعات  برخی  به  نسبت  ولی  کنید  مالقات  را 
می گیرند،  مالقات ها سرچشمه  این  از  که  غلطی 

هوشیار باشید.
که  می آید  پیش  برایتان  یادگیری  تجربه  یک 
می تواند باعث ایجاد نگرانی های بی اساس در شما 
شود، هرچند عشق و درک از طرف شما می تواند 

هرگونه کار اشتباهی را تسکین دهد.
و  گذشته  در  خود  نقش  مورد  در  است  ممکن 
می رود  انتظار  شما  از  حال  زمان  در  که  چیزی 
زیاد  ارتباطات  داشتن  احساس سردرگمی کنید؛ 
می تواند برای شما بسیار روشنگر و ارشاد کننده 

باشد. 

سه تار از: 2۸۰ $
تنبور از: 2۸۰ $
سنتور از: ۴۸۰ $
تنبک از: 2۸۰ $
دف طلقی: 95 $

دف پوستی طرح دار: ۱3۰ $
نی: 65 $

لوازم جانبی تار، سه تار، سنتور و ...
پوست، سیم خرک، پرده و ... 
گیتار یاماها ۴/۴: ۱۸9,99 $
گیتار یاماها 3/۴: ۱59,99 $

3333 Cavendish Blvd., Apt. 285 & 290. 
Postal code: H4B 2M5     Tel: (514) 996-1620 Email: remiacademy@gmail.com





با پرداخت ماهیانه 15 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!



با پرداخت ماهیانه 15 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!

 محل تبلیغ شما   514-996-1620



514  730  3909

با پرداخت ماهیانه 15 دالر به بزرگترین بانک اطالعاتی بیزینس های مونترال بپیوندید!
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