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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

داًستٌی ّای علوی جالة

آیب ه ساًست س کِ حلعٍى هی تَاًس سِ سب ثرَاثس.
آیب ه ساًست س کِ اگط جوؼ ت چ ي زض یک صف هوقوبثول
ضوب ضاُ ثطًٍس ،ایي صف ثِ ذبعط سطػت تَل س هثل ّ وچ
ٍقت توبم ًرَاّس ضس.
آیب ه ساًست س کِ ذغَط َّایی آهطیکب ثب کن کطزى فقوظ
یک ظیتَى اظ سبالز ّط هسبفط زض سب  ۳۹۸۷تَاًست 0۳
ّعاض زالض صطفِ جَی کٌس.
آیب ه ساًست س کِ هلت آهطیکب ثغَض ه بًگ وي ضٍظاًوِ ۷۱
ّعاض هتطهطثغ پ تعا هی ذَضًس.
*******
آیب ه ساًست س کِ چطن ّبی ظیجبی ضتوطهوطؽ اظ هو وعش
ثعضگتط است.
آیب ه ساًست س کِ گطثِ ّب هی تَاًٌس ث ص اظ یکصس صسا ثب
حٌجطُ ذَز تَل س کٌٌس .زض حبل کِ سگ ّب کوتط اظ زُ
صسا.
آیب ه ساًست س کِ تؼساز چ ٌی ّبیی کِ اًگل سی ثلسًس ،اظ
تؼساز آهطیکبیی ّبیی کِ اًگل سی ثلسًس(!) ث طتط است.
آیب ه ساًست س کِ ف ل ّب تٌْب ح َاًبتی ّستٌوس کوِ ًوووی
تَاًٌس ثپطًس.
آیب ه ساًست س کِ ّط ثبض کِ یک توجط ضا ظثبى هوی ظًو وس،
 ۳1۳۳کبلطی اًطغی هصطف هی کٌ س.
آیب ه ساًست س کِ اگط یک هبّی قطهوع ضا زض یوک اتوبق
تبضیک قطاض زّ س ،کن کن ضًگص سد س هی ضَز.
آیب ه ساًست س کِ کَتبّتطیي جٌگ زض تبضید  ۳۸۹۶ثو وي
ًبظی ّب ٍ اًگلستبى ضخ زاز کِ  ۱۸زق قِ عَ کط س.
آیب ه ساًست س کِ زض ّطم ذئَپَس زض هصط کِ  ۲۶۳۳سب
قجل اظ ه الز سبذتِ ضسُ است .ثِ اًساظُ ای سٌوگ ثوکوبض
ضفتِ کِ هی تَاى ثب آى زیَاضی آجطی ثِ اضتدبع  ۵۳سبًتی
هتط زٍض زً ب سبذت.
آیب ه ساًست س کِ .I amکَتبّتطیي جولِ کبهل زض ظثبى
اًگل سی است.
آیب ه ساًست س کِ اگط توبم ضگ ّبی ذًَی ضا زض یوک
ذظ ثگصاضین ،تقطیجب ّ ۹۷عاض ک لَهتط هی ضَز.
آیب ه ساًست س کِ اًسبى ثطای اٍل ي ثبض زض  ۳۷۸۱پوطٍاظ ضا
تجطثِ کطز ٍ تَاًست  ۸ک لَهتط ثب ثبلي پطٍاظ کٌس؟
آیب ه ساًست س کِ جو ؼت جْبى تب  ۵۳سب آیٌسُ اظ هطظ ۹
ه ل بضز ًدط ذَاّس گصضت؟
آیب ه ساًست س کِ گطهتطیي س بضُ ظّطُ هی ثبضس ایي س بضُ
زضجِ حطاضت ثبثتی زاضز کِ  0۶۲هی ثبضس؟
آیب ه ساًست س کِ ػوط ذَضض س  ۵ه ل بضز سب هی ثبضس؟
آیب ه ساًست س کِ ػوط کْکطبى ضاُ ض طی  ۳۳ه ل بضز سب
هی ثبضس؟
آیب ه ساًست س کِ ًقطُ صسّب ثبض اظ هَاز ضس ػدًَی قوَی
تط است ٍ ًَ ۶۵۳ع ه کطٍة ضا اظ ث ي هی ثطز؟
آیب ه ساًست س کِ هسبحت کطُ ظه ي  ۵۳۵ه ل َى ک لَهتوط
است؟
آیب ه ساًست س کِ کْکطبى ضاُ ض طی ث ص اظ  ۳۳۳ه ل وَى
ستبضُ زاضز؟
آیب ه ساًست س کِ حٌجطُ ظضافِ تبض صَتی ًساضز ٍ گٌگ است؟

آیب ه ساًست س کِ تٌْب غصایی کِ فبسس ًوووی ضوَز ػسول
است؟
آیب ه ساًست س کِ پلک ظزى ظًبى  ۲ثطاض پلک ظزى هوطزاى
است؟
آیب ه ساًست س کِ قسیوی تطیي ثٌب زض ضوب تَکو وَ اسوت
کِ ّ ۵۳عاض سب قسهت زاضز؟
آیب ه ساًست س کِ ضٍظاًِ ً ۳0۳۳۳دط ثِ ث وبضی ایسظ هجوتوال
هی ضًَس؟
آیب ه ساًست س کِ هقبٍم تطیي هبّ چِ زض ثسى ظثبى است؟
آیب ه ساًست س کِ الیِ پَستی کِ آضًج زست ضا پَضوبًوسُ
ّط  ۳۳ضٍظ یک ثبض ػَض هی ضَز؟
آیب ه ساًست س کِ زض ّط قغطُ آة  ۱۱ه ل وبضز الوکوتوطٍى
ٍجَز زاضز؟
آیب ه ساًست س کِ هطؽ ثب ضٌ سى هَس قی ثعضگتطیي ترن ضا
هی گصاضز؟
آیب هی زاً س ثى ذَاثى سطیؼتط اظ ثى غصایى هَجت هطگ
آزهى هی ضَز.
آیب هی زاً س ّط فطز ثغَض هتَسظ یک سَم ػوط ذوَز ضا
زض ذَاة هی گصضاًس.
آیب هی زاً س کبزه ن فلعی سوی است کوِ زض سوبذوت
ثبعطی ّبی ذطک کبضثطز زاضز.
آیب هی زاً س گبل ن زض زهبی  ۱۳زضجِ هبیغ هی ضَز.
آیب هی زاً س اکس س کطٍم زض سبذت ًَاض کبست ٍ ف ولون
ٍیسئَ استدبزُ هی ضَز.
آیب هی زاً س ضازین گطاًتطیي فلع است.
آیب هی زاً س ضازاض هردف است ٍ ثِ هؼٌبی آضکبض سوبظی
ٍ فبصلِ یبثی ثِ کوک اهَار ضازیَیی است.
آیب هی زاً س اة زاؽ ظٍز تط اظ اة سطز ید هی ظًس.
آیب هی زاً س ذٌسُ هَجت تقَیت س ستن ایوٌی ثسى هوی
ضَز.

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک-احتوبال تصَض ضوب ثط ایي است کِ یک گَضی قسیوی هبًٌس ًوَکو وب
 ۱۱۳۳اظ گَضیّبی َّضوٌس جسیس هجْع ثِ س ستن ػبهل اًسضٍیس ضؼ فتط ٍ ضکٌٌسُتط است.
ثِ گعاضش گطٍُ ضسبًِّبی زیگط آًبً ،تبیج یک آظهبیص ػلوی کِ ثِتبظگی ضٍی گوَضوی ۱۱۳۳
اًجبم ضسُ ػکس ایي هغلت ضا ًطبى هی زّس.ثط اسبس ایي آظهبیص کِ ف لن آى توَسوظ یوکوی اظ
کبضثطاى هطَْض یَت َة هَسَم ثِ »«Kreosanهٌتطط ضسُ است گَضی ًَک ب  ۱۱۳۳هیتَاًس زض
ثطاثط تعضیق ثطق ثب فطبض یک ه ل َى ٍلت هقبٍهت کٌس ٍ سبلن ثوبًس ،اهب گوَضوی ّوبی ّوَضوووٌوس
اًسضٍیسی اظ چٌ ي تَاى هقبٍهتی ثطذَضزاض ً ستٌس.ضبیس اظ ّو ي ضٍ ثبضس کِ ًَک وب  ۱۱۳۳توَسوظ
ثس بضی اظ ػالقوٌساًص پبضُ آجط لقت گطفتِ است؛ لقجی کِ ًطبًگط استحکبم ٍ صالثت ایي گَضوی
زض ثطاثط ضطثِ ،فطبض ٍ جطیبى ثطق است.
زض جطیبى ایي آظهبیص اثتسا یک ه ل َى ٍلت جطیبى ثطق ثِ گَضی ًَک ب  ۱۱۳۳هتصل ضس .گَضوی
هصکَض زض جطیبى اًجبم آظهبیص اثتسا اظ کبض افتبز ٍ سپس ًوبیطگط آى ضٍضي ٍ ذبهَش ضسُ اسوت
ٍ پ بمّبی ػج جی ضا ًوبیص زاز .اهب ظهبًی کِ ثب آى توبس گطفتِ ضس ،گَضی ظًگ ذَضز ٍ ضوووبضُ
توبس هربعت ّن ثِ ًوبیص زضآهسً .کتِ هْن تط ایٌکِ ثؼس اظ پبیبى آظهبیص گَضی ًوَکو وب ۱۱۳۳
ثسٍى هطکل ذبصی ثِ فؼبل ت ػبزی ذَز ازاهِ زاز.
اهکاى تطخیص اسکیشٍفزًی تا اتشار اپتَهتزی فزاّن ضذ
سووطٍیووس ذووجووطی ضٍظًووبهووِ اضک-
گطٍّی اظ هحققبى زاًطگبُ ضاتوگوطظ
آهطیکب زضیبفتٌس ثب استدبزُ اظ یک اثعاض
اپتَهتطی هی تَاى ث وبضی اسک عٍفطًی
ضا ثب سطػت ٍ زقت ثبال ضٌبسبیی کطز.
ثِ گعاضش ایطًب ایي تحق قبت ثب کوک
 ۵۳زاٍعلت اًجبم ضس کِ ً وی اظ آًْب ثِ اسک عٍفطًی هجتال ٍ ً ن زیگط
فبقس ّطگًَِ ث وبضی ضٍاًی ثَزًس .ثطای اًجبم ایي آظهبیص هحققوبى اظ
یک اثعاض زستی هَسَم ثِ RETevalاستدبزُ کطزًس کوِ هوؼوووَال
ثطای هؼبیٌِ ضجک ِ چطن هَضز استدبزُ قطاض هی گ طز؛ ایي اثعاض ث ي ۳۳
تب  ۲۳ثبض پطتَّبیی ثب ضست هرتلف ضا ثوِ زضٍى چطون ثو وووبض هوی
تبثبًس.هحققبى ثطای اًساظُ گ طی ٍاکٌص الکتطیکی سلَ ّبی ضجک وِ
اظ یک حسگط کَچک استدبزُ کطزًس کِ ضٍی پَست زض ظیط چطون
ث وبض ًصت هی ضَز .ایي آظهبیص یک ثبض زض ًَض ػبزی ٍ ثوبض زیوگوط
پس اظ ایٌکِ ث وبض ثِ هست  ۳۳زق قِ زض هح غی تبضیک قطاض گوطفوت،
اًجبم ضس تب ٍاکٌص سلَ ّبی هرتلف هَضز ثطضسی قطاض گ طز.

دستکص هیکزٍب کص ساختِ ضذ

سطٍیس ذجطی ضٍظًوبهوِ اضک-
هحققبى زستکص ّبیوی توَلو وس
کطزُ اًس کِ ثسٍى اسوتودوبزُ اظ
آًتی ث َت وک توب  ۹۹.۹زضصوس
ثبکتطی ّب ضا تب  ۵زق قوِ پوس اظ
توبس اظ ثو وي هوی ثوطًوس .ثوِ
گعاضش ذجطگعاضی هْط ثِ ًقل اظ
ً َاعلس ،ػدًَت ّبیوی کوِ زض
هح ظ ّبی زضهبًی ثِ ٍجَز هی آیٌس ،ذغطًبک ثِ حسبة هی آیوٌوس.
زضّو ي ضاستب هحققبى ًَػی زستکص ّبی پعضکی اثساع کطزُ اًس کوِ
ثسٍى استدبزُ اظ هَاز افعٍزُ ض و بیی ،ه کوطٍة ّوب ضا اظ ثو وي هوی
ثطز.ضیچبضز ج وع استبز ه کطٍث َلَغی زاًطگبُ ًبت ٌگْبم عوی  ۶سوب
ایي زستکص ّب ضا ثب ّوکبضی ضطکت هبلعیبیی  ٍHartalegaهَسسِ
تحق قبت آًتی ه وکوطٍثوی Chemical Intelligenceاًوگولو وس
سبذتِ است.ثِ گدتِ هحققبى آًْب اظ فٌبٍضی جسیسی ثِ ًوبم هوَلوکوَ
فؼب کطٌسُ ه کطٍاضگبً سن استدبزُ کطزُ اًس.ایي هَلوکوَ ثوِ عوَض
هستق ن زض هبزُ ثِ کبض هی ضٍز ٍ ً بظی ً ست ّ چ آًتی ث َت کی ضٍی
سغح زستکص ّب یب زض هح ظ استدبزُ ضَز.

تَلیذ تافت هصٌَعی کِ در ّز قسوت تذى رضذ هی کٌذ

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هحقوقوبى ضٍش
جسیسی ثطای تَل س ثبفت ّبی هصٌَػوی اثوساع
کطزُ اًس کِ سلَ ّب ضا ٍازاض هی کٌس ثوِ عوَض
اتَهبت ک سبذتبض ٍ ضًگ ّبی هرتلدی ثِ ذوَز
ثگ طًس ٍ زض ّط ثوروص ثوسى ضضوس کوٌوٌوس.ثوِ

گعاضش هْط  ،هحقوقوبى ًوَػوی ثوبفوت ّوبی
هصٌَػی اثساع کطزُ اًس کِ هی توَاًوس زض ّوط
ثرطی اظ ثسى ذَز ضا اح ب کٌس.
ثِ ػجبضت زیگط هحققبى تطک ت جسیسی سبذتوِ
اًس کِ زستَضات زی اى ای ثطای تجسیل سلَ ّب
ثِ ثبفت ّبی هرتلف ضا تقل س هی کٌس.
هحققبى زاًطگبُ کبل دطً ب ثب ایي ضٍش هی تَاًٌوس
ثِ عَض هَثط سلَ ّبی هصکَض ضا ٍازاض کٌٌس ثوِ
عَض اتَهبت ک سبذتبضّب ٍ ضًگ ّبی هرتولودوی
ضا ثِ ذَز ثگ طًس .ایي ضًٍس هطبثِ فطایٌسی است
کِ زض هطاحل اٍل ِ ضضس جٌ ٌی اتدبق هی افتس.

ایي سغح اظ کٌتط ثطای ایجبز اضکب پو وچو وسُ
ظیستی ًطبى هی زّس ،زاًطوٌسى ثوِ ظٍزی هوی
تَاًٌس چبح اػضبی ثسى ثب پطیٌتط ّبی سِ ثؼوسی
ضا هتَقف کطزُ ٍ آًْب ضا ثِ ض َُ عج ؼی پطٍضش
زٌّس.
ثِ ّطحب ًٍوس لو ون ٍ کوَ ضٍی ثوب زض
آظهبیطگبُ زکتط ل ن ،فٌوبٍضی SynNotchضا
اثساع کطزُ اًس کِ ثِ زاًطوٌساى اجبظُ هی زّوس
عَضی سلَ ّب ضا ثطًبهِ ضیعی کوٌوٌوس کوِ ثوب
یکسیگط اضتجبط ثطقطاض کٌٌس ٍ ّوبٌّگ ضًَس توب
یک ثبفت کبهل ضا ثِ ٍجَز ث بٍضًس.

چاج ساختارّای سِ تعذی تا استفادُ اس قٌذ

ساخت تاًذاص حساس تِ فطار تا استفادُ اس فیثزّای َّضوٌذ

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هحققبى زاًطگبُ ایل ٌَی آهوطیوکوب ًوَع
جسیسی اظ چبپگطّبی سِ ثؼسی ضا سبذتٌس کِ قبثل ت چبح سبذتبضّبی
ظیستی ضا ثب استدبزُ اظ قٌس زاضز.ثِ گعاضش ایطًب ایي چبپگط سِ ثؼسی ثوط
ذالف ًوًَِ ّبی هَجَز زض ثبظاض اظ ًَػی قٌس هَسَم ثوِ ایوعٍهوبلوت
استدبزُ هی کٌس کِ اظ چ ٌسض گطفتِ هی ضَز.ظهبًی کِ ایي هوبزُ شٍة
ضسُ ٍ ثطای چبح سِ ثؼسی هَضز استدبزُ قطاض هی گ طز ،سوبذوتوبضّوبی
قٌسی سطز ٍ ذطک ضسُ ٍ یک چبضچَة سرت ضا زض اذوتو وبض هوی
گصاضز کِ زض تَل س تجْ عات ٍ حَظُ ّبی هطثَط ثِ سالهت اظ جوولوِ
هٌْسسی زاضٍ ٍ تحق قبت سطعبى کبضثطز زاضز.ایي ض َُ یوک ضاّوکوبض
ایسُ آ ثطای ایجبز سبذتبضّبی سرت هَقتی است کِ تَسظ هَاز ًوطم
ٍ سلَ ّب پَض سُ هی ضًَس ٍ سپس حل ضسُ ٍ اظ ث ي هی ضٍز .ثوطای
هثب یک کبضثطز ایي ض َُ ،ضضس زازى ثبفت ّب یب هغبلؼِ توَهوَضّوب زض
آظهبیطگبُ است .هؼوَال کطت سلَلی زضٍى ظطف ّبی هسغح اًوجوبم
هی ضَز ٍلی ایي ض َُ پَیب ً وسوت ٍ اهوکوبى هوغوبلوؼوِ ثسو وبضی اظ
ذصَص بت س ستن ّبی سلَلی اظ جولِ ػولکطز زق ق آى ّب زض ثسى ضا
فطاّن ًوی کٌس.

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک-گطٍّی اظ هحوقوقوبى زاًطوگوبُ MIT
آهطیکب ،ثبًساغ جسیسی ضا سبذتٌس کِ قبزض است ه عاى فطبض ٍاضز ضسُ ثط
ظذن ضا اًساظُ گ طی کٌس.ثِ گعاضش ایطًب ایي ثبًساغ جسیس ثب استدوبزُ اظ
ف جطّبی کطسبًی سبذتِ ضسُ کِ زض اثط فطبض ت ط ضًگ هوی زّوٌوس ٍ
قغط ّطیک اظ آى ّب تقطیجب  ۳۳ثطاثط قغط تبض هَی اًسبى است.ایي ف جطّوب
اظ عطیق پ چبًسى الیِ ّبی ثس بض ًبظک ٍ ضدبف الست کی ثِ زٍض یوک
ضضتِ کطسبى ثِ ػٌَاى ّستِ ،سبذتِ ضسُ اًسًَ .ض هح ظ ثوِ زضٍى ایوي
سبذتبض ًدَش هی کٌس ٍ زض سغح توبس الیِ ّب هٌؼکس هی ضوَزً .وَض
هٌؼکس ضسُ ثستِ ثِ ضربهت ّطیک اظ سغَح توبس کوِ ثوط اسوبس
ه عاى کطص لحظِ ای ف جط هتدبٍت است ،ثب ضًگ ّبی هتدوبٍتوی زیوسُ
هی ضَز .ایي تدبٍت ضًگ ،حبصل پسیسُ ای هَسَم ثِ تساذل اپت وکوی
است .ثطای استدبزُ اظ ایي ثبًساغ ،یک جسٍ ضاٌّوب زض اذتو وبض کوبضثوط
قطاض هی گ طز تب ثط اسبس آى ثتَاى ٍضؼ ت کطص ثبًساغ ٍ زض ًوتو وجوِ
فطبض ٍاضز ثِ ظذن ضا کٌتط کٌس ٍ آى ضا زض هوٌوبسوت توطیوي حوبلوت
ثجٌسز .زض حب حبضط ف جطّبیی کِ ثِ ایي ض َُ سبذتِ هی ضًَس زض یوک
فطآیٌس پ چ سُ ،پطّعیٌِ ٍ ثب عَ چٌس سبًت وتط تَل س هی ضًَس.

عکاس ایزاًی در جطٌَارُ لَهیکس
پذیزفتِ ضذ /رٍایتی اس  ۱سلشلِ
سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -هجوَػِ ػکس
ظًسگی پس اظ ضَک فبعوِ ثْجَزی کِ ضبهول
ػکس ّبی هستٌس اظ سِ ظلعلوِ ثوعضگ ایوطاى
است ،ثِ ضطو ي جطٌَاضُ ػکبسی لوَهو وکوس
ضاُ یبفت.فبعوِ ثْجَزی ػکبس ذجطی ٍ هستٌس
اجتوبػی کِ ثِ ضطو ي جطوٌوَاضُ ػوکوبسوی
لَه کس ثطای ػکبسبى ذجطی جَاى ضاُ یوبفوتوِ

است زض ایي ثبضُ ثِ ذوجوطًوگوبض هوْوط گودوتۺ
جطٌَاضُ ػکبسی لَه وکوس ثوطای ػوکوبسوبى
ذجطی جَاى ثب تبک س ثط ػکوس ّوبی ذوجوطی
ثطگعاض هی ضَز کِ زض ایي زٍضُ (سوب )۲۳۳۸
پطٍغُّبی  ۶۳ػکبس اظ سطاسط جوْوبى ثوطای
ًوبیطگبُ آى اًتربة ضسُ است ٍ زض ّوبًوَفوط
آلوبى ضٍی زیَاض هیضٍزٍ.ی زض تَض ح ث طتوط
هجوَػِ یب پطٍغُ ػکبسی ذوَز ثو وبى کوطزۺ
پطٍغُ ػکبسی هي ثب ػٌوَاى ظًوسگوی پوس اظ
ضَک زضثبضُ سِ ظلعلِ ثعضگ ایوطاى زض سوب

 ۲۳۳۲تجطیع ۲۳۳۱ ،ثَضْط ٍ  ۲۳۳۷کوطهوبًطوبُ
است.

کتاب دٍ اهام هجاّذ رّثز هعظن اًقالب هٌتطز ضذ

ًوایص آثار تصَیزگزاى ایزاًی در هَسُّای صاپي

سطٍیس ذجطی ضٍظًوبهوِ اضک-
کتبة زٍ اهبم هجبّس هطتوول ثوط
سرٌطاًی ّبی حضوطت آیوت اهلل
ذبهٌِای زض سب ّبی  ۵۲ ٍ ۵۳زض
تحل ل س طُ س بسی اهبم حسوي ٍ
اهبم حس وي(ع) هوٌوتوطوط ضوس.ثوِ
گعاضش هوْوط  ،کوتوبة زٍ اهوبم
هجبّس هطتول ثط سرٌوطاًوی ّوبی
حضطت آیتاهلل ذبهٌِای زض سب ّبی  ۵۲ ٍ ۵۳زض تحل ل س طُ سو وبسوی
اهبم حسي ٍ اهبم حس ي(ػل ْوبالسالم) است کِ تَسظ اًوتوطوبضات زفوتوط
حدظ ٍ ًطط آثبض ضّجط اًقالة اسالهی هٌتطط ٍ زض اذت بض ػالقوٌوساى قوطاض
گطفت.ضٌبذت س طُ هؼصَهبىۺیکی اظ هْن تطیي هٌبثغ ثطای پو وطٍاى ّوط
زیي ٍ هصّت زض تجؼ ت اظ پ طَایبى ذَز ،ضٍش ٍ س طُی آى ضّجوطاى زض
هَاجِْ ثب هسبئل فطٌّگی ،اجتوبػی ٍ س بسی ضٍظگبض ذَز است ٍ زیوي
اسالم ً ع اظ ایي قبػسُ هستثٌی ً ست.ثسیْی است ضّجطاى هتؼسز یک زیوي
زض ػول ،تبثغ اصَ ٍ هجبًی ٍ هؼبضف آى زیي هیثبضٌس ثٌبثطایي ػالٍُ ثوط
آًکِ س طُی ّطیک اظ آًبى ثطاسبس ایي اصَ ضکل ه گ طز.

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -آثبض چْبض تصَیطگط ایطاًی زض ًوبیطگبّی
اظ آثبض تصَیطگطاى ثطتط چٌس کطَض جْبى زض غاپي ثِ ًووبیوص گوصاضوتوِ
هی ضَز.ثِ گعاضش ثبضگبُ ذجطًگبضاى جَاى؛ آثبض چْبض تصَیطگط ایوطاًوی
زض ًوبیطگبّی اظ آثبض تصَیطگطاى ثطتط چٌس کطَض جوْوبى زض غاپوي ثوِ
ًووبیوص گوصاضوتوِ هوی ضوَز.ایوي آثوبض اظ ثو وي تصوَیوطگوطی ّوبی
هٌترت کتبةّبی کَزک ٍ ًَجَاى  ۳۵تصَیطگط ایطاًوی ضاُ یوبفوتوِ ثوِ
هسبثقِ زٍسبالًِ تصَیطگطی ثطات سالٍا  ،۲۳۳۷اًتربة تب زض هوَظُ ّوبی
ٌّطی پٌج ضْط غاپي زض هؼطض زیس ػالقِهٌساى قطاض ثگ طز.زض ایوي هو وبى
تصَیطگطی ّبی اصلی کتبة سِ فطضتِ ثب ثب ّبی عالیی ٍ چطووبى آثوی
ضًگ ًَضتِ احوسضضب احوسی کبض ػل طضب گلسٍظیبى اظ جولِ آثوبض ایوي
ًوبیطگبُ است کِ ثِ کبًَى پطٍضش فکطی کَزکبى ٍ ًَجَاًبى اذتصبظ
زاضز .زض ایي ًوبیطگبُ کِ اظ سَی اًجوي هَظُّبی ٌّطی غاپوي ثوطگوعاض
هیضَز ،قغؼِّبی زیگطی اظ آثبض تصَیطگطی کتبةّبی هي یک گوَظى
ثَزم اثط ًطگس هحوسی اظ اًتطبضات افق ،ضحبک اثط فطض س ضدو وؼوی اظ
اًتطبضات ًظط ٍ ٍسظ ضاّطٍی تبضیک اثط غعالِ ث گسلَ اظ اًتطبضات ّوَپوب
زض کٌبض آثبض تصَیطگطاى چٌس کطَض زیگط جْبى اضائِ ضسُ است.

سزآضپش
کتلت سیة سهیٌی
ٍ اسفٌاج
*الٌاساضزاقی

هَاد السم:
س ت ظه ٌی هتَسظ  ۲ػسز ،اسودوٌوبر ذوطز ضوسُ ۵
پ وبًِ ،ترن هطؽ  ۲ػسز ،ظضز چَثِ یوک زٍم قوبضوق
چبی ذَضی ،هرلَط ازٍیِ پلَ ٍ گل سطخ یک زٍم
قبضق چبی ذَضی ،آضز ثِ هقساض الظم ،ظػودوطاى ثوِ
هقساض الظمً ،وک ثِ هقساض الظم
طزس تْیِ:
اثتسا س ت ظه ٌی ّب ضا زض آة ٍ ًوک هی پعین .سپس
پَست س ت ظه ٌی ّب ضا گطفتِ ٍ لِ هی کٌ ن.
اسدٌبر ّب ضا ذطز کطزُ ٍ هی ضَضین.
ثؼس آثکص کطزُ ضٍی پبضچِ تو عی پْي هی کٌ ن توب
کبهال آة آًْب گطفتِ ضسُ ٍ ذطک ضًَس.
ثؼس س ت ظه ٌی ،اسدٌبر ،تورون هوطؽ ،ظضز چوَثوِ،
هرلَط ازٍیِ ،ظػدطاى ٍ ًوک ضا ثوب ّون هورولوَط
هی کٌ ن.
اظهبیِ یک ٍ ً ن قبضق غصا ذَضی ثوط زاضوتوِ ٍ ثوِ
صَضت گطز زض هی آٍضین .سپس زض آضز غلظ زازُ ٍ
زض ضٍغي زاؽ سطخ هی کٌ ن.

تاریخچِ اًیویطي ایزاى ٍجْاى

ازاهِ اظ ضوبضٓ قجل...
ثِ هطٍض ظهبى اً و طي ّبی ۲ثؼسی ٍاضز کبهپ َتط ضس ٍ
ثط ظیجبیی ٍ جصاث ت ذَز افعٍز ،هثال ً اً وو وطوي ّوبی
سبذتِ ضسُ اظ ک د ت ضًگ ثبالتطی ًسجت ثِ اً و وطوي
ّبی قجلی زاضت ٍ ثس بضی اظ قبثل تْبی زیوگوطی ًو وع
زاضت .ثؼس اظ آى اً و طي ّبی کبهپ َتطی ۱ثوؼوسی (
ٍD) ۱اضز ثبظاض ضس(کلوِ ی D ۱هورودوف ػوجوبضت
dimension ۱هی ثبضس کِ ثِ هؼٌوبی ۱ثوؼوسی هوی
ثبضس)ٍ .لی کسی ظیبز ثِ سطاؽ آًْب ًووی ضفوت ظیوطا
یبزگ طی آًْب سرت ثَز ٍ کن تط کسی ثَز کِ ثوطای
اً و طي سطهبیِ گعاضی هی کطز .الجتِ کسبًی ّون ثوِ
سطاؽ آًْب ضفتٌس ٍ اً و طي ّبی کَتبّی سبذتٌسٍ ،لوی
کسی آى اً و طي ّب ضا جسی ًوگوطفوت.اهوب ایوي ثوی
تَجْی ّب ثؼس اظ سبذت اٍل ي اً و طي ثلٌس ٍ ظیوجوب ثوب
ًبم زاستبى اسجبة ثبظیوْوبی (Toy Story 1) ۳ثوِ
پبیبى ضس س .ثؼس اظ سبذت ایي اً و طي ضوطکوت ّوبی
ثعضگ اً و طي سبظی ۲ثؼسی ّوچَى ٍالت زیعًی ثوب
آى هربلدت کطزًسٍ ،لی زیسًس کِ هربلدت آًْب فبیسُ
ای ًساضز ٍ چَى ثس بضی اظ هطزم جصة اً و طي ّوبی
۱ثؼسی ضسُ اًس .ثِ ّو ي ػلت ضطکت ٍالت زیعًی ٍ
زیگط ضطکت ّبی هربلف کن کن ثِ عطف اً وو وطوي
ّبی ۱ثؼسی کبهپ َتطی کط سُ ضسًس.
ضطکت ٍالت زیعًی چَى ًوی ذَاست ایوي کوبض ثوِ
یک ثبضُ اًجبم ضَز ،زست ثِ کبضی اثوتوکوبضی ظز ٍ
ضٍضی ًَیي ضا پسیس آٍضز کوِ ایوي ضٍش سوبذوت
اً و طي ثس بض هَثط ثَزُ ٍّست .ایي ضٍش ایي گوًَوِ
ثَز کِ ایي ضطکت ثِ جبی ایي کِ اًو ووو وطوي ّوبی
 ۱ثؼسی ثسبظز ،ثِ گًَِ ای ٌّطهٌساًِ اً ووو وطوي ّوبی
۱ثؼسی ضا ثب اً و طي ّبی ۲ثؼسی تلد وق هوی کوطز ٍ
هحصَلی ظیجب ضا اضائِ ه ساز کِ ثؼسّب ضوطکوت ّوبی
زیگط اظ ایي کبض الگَ گطفتٌس.ثؼس اظ هوستوی ضوطکوت
ٍالت زیعًی اً و طي ّبی ظیجبی ۱ثؼسی کبهول ضا ثوِ
ثبظاض ػطضِ کطز ٍ زض حب حبضط یکی اظ ضطکت ّبی
ثعضگ اً و طي سبظی ۱ثؼسی زض جْبى ثِ حسبة هوی
آیس .زض حب حبضط اً و طي ّبی ۱ثؼسی ٍ اً ووو وطوي
ّبی تلد قی عطفساضاى ثس بضی پ سا کطُ است کِ ضبیوس
ضوب ّن یکی اظ عطفساضاى ایي گًَِ اً و طي ّب ثبض س1.

طلسن اجزای ایلیاس یالچیٌتاش در ایزاى ضکستِ هیضَد

سزیال اس یادّا رفتِ پزٍصُ الف ضذ /ضثط تیص اس  ۰۳۳دقیقِ

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -ایل بس یبلچ ٌتبش ثطای اٍل ي ثوبض
زض ایطاى ضٍی صحٌِ هیضٍز .کٌسطت ایي ذَاًٌسُ تطک ِای کوِ
هربعجبى گستطزُای زض ایطاى زاضز عی ضٍظّبی  ۳0 ٍ ۳۱ت ط زض
جعیطُ ک ص ٍ ثِ تْ ِکٌٌسگی ضطکت اکس ط ًَیي ثِ هسیوطیوت
هحوسضضب ذبًعازُ ثطگعاض هیضَز .فطٍش ثل تّبی ایي ثوطًوبهوِ
ّن اظ عطیق سبیت اکس ط کٌسطت اًجبم ذَاّس ضسّ .ووچوٌو وي
قطاضزاز اًحصبضی توبهی کٌسطتّبی ایل بس یبلچ ٌتبش زض ایطاى
ثب ضطکت اکس ط ًَیي است .ایي ذَاًٌسُ سطضٌبس زض حبلی قطاض است ثطای اٍل يثبض ثِ ایطاى ثو وبیوس
کِ عی سب ّبی گصضتِ ظهعهِّبی ثطگعاضی کٌسطت اٍ زض تْطاى یب سبیط ضْطّب ضٌ سُ هیضوس اهوب
ّ چگبُ ایي اتدبق ضخ ًساز .جعئ بت ث طتط هطثَط ثِ ثطگعاضی ایي کٌسطت ٍ ّوچٌ ي تَض اجوطاّوبی
ایل بس یبلچ ٌتبش ثِ ظٍزی اظ عطیق سبیت هَس قی هب هٌتطط هیضَز.

سطٍیس ذجطی ضٍظًبهِ اضک -سطیب اظ یبزّب ضفتِ ثِ کوبضگوطزاًوی
ثْطام ثْطاه بى جعٍ پطٍغُ ّبی الف عجقِ ثٌسی ضس ٍ ازاهوِ آى ظیوط
ًظط هطکع س وب ف لن تَل س هی ضَز.ثِ گعاضش هْط ،سطیب اظ یوبزّوب
ضفتِ ثِ کبضگطزاًی ثْطام ثْطاه بى ت طهبُ  ۹۶ثطای پرص اظ ضجکِ پٌوج
س وب کل س ذَضز ٍ تصَیطثطزاضی آى ثؼس اظ یک سب ٌَّظ ّن ازاهوِ
زاضز.ایي سطیب ثِ تْ ِ کٌٌسگی اکجط تحَیل بى پطٍغُ ای زض حوَظُ
تبضید هؼبصط است کِ زض  ۵۳قسوت سبذتِ هیضَز ٍ تبکٌَى ث ص اظ
 ۵۳۳زق قِ اظ آى تصَیطثطزاضی ضسُ است.زاستوبى ایوي سوطیوب ثوِ
ظًسگی زذتطی جَاى زض سب  ۳۱۳۹هیپطزاظز کِ ثِ زل ل ًوساضوتوي
ضٌبذت اظ ٍضؼ ت کطَض ٍ آزاة ضسَم زچوبض ثوحوطاى ضوسیوسی
هیضَز اهب ثب کطف حق قت سٌتّب ٍ ضفتبضّب ثِ آضاهص ٍ ظًسگی هطتطک هیضسس .ثرص ّبیی اظ زاسوتوبى
ایي سطیب کِ زضثبضُ ذسطٍ ٍ هْطثبًَ است ً ع ثِ کطف حجبة هی پطزاظز.

