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فرهنگ  ،هنر و فن آوري

ػشٚیغ خجشی٘ -خؼشیٗ ٔٛثبیُ آ٘شی ثبوششیبَ جٟبٖ ػبخش ٝؿذ ٜو ٝهذ آة اػز  ٚثبیذ ثً ٝاٛس
ٔشست ثب آة  ٚكبث ٖٛؿؼش ٝؿٛد .ایٗ دػشٍب ٜدس  ۰۲ػبػز  ۹۹.۹دسكذ ٚیشٚع ٞب  ٚثبوششی ٞاب
سا اص ثیٗ ٔی ثشد .ث٘ ٝمُ اص دیّی ٔیُ ،ؿشوز ثِٛیز)٘ ، (Bullittخؼشیٗ ٔٛثبیُ آ٘شی ثابواشاشیابَ
جٟبٖ سا ػبخش ٝو ٝاص ا٘شـبس جشْ ٚ ٚیشٚعٞب جٌّٛیشی ٔیوٙذ.
ایٗ ٔٛثبیُ ٘ ۲۰Cat Sبْ داسد  ٚیه دػشٍب ٜثب ٘شْ افضاس  ٚػخز افضاسٞبی اثشذایی اػز و ٝػالٜٚ
ثشوبسآٔذی ٞبی ٔخشّف ،لبثّیز سحُٕ ؿشایي ػخز سا داسد.
لیٕز ٔٛثبیُ ٔزوٛس  ٓٞاو ۰۰۹ ٖٛٙد٘ٛذ اػالْ ؿذ ٜأب ٔذَٞبیی اص آ٘ىأ ٝاجاٟاض ثا ٝفاٙابٚسی
ثیٔٛؼششآ٘شی ثبوششیبَ ٞؼشٙذ اٚایُ ٔ ۰۲۰۲یالدی سٚا٘ ٝثبصاس ٔیؿ٘ٛذ.
ؿشوز ػبص٘ذٛٔ ٜثبیُ أیذٚاس اػز ػبَ آیٙذ ٜلبثّیز آ٘شی ٔیىشٚثیبَ سا دس ثمیٛٔ ٝثبیُٞبی Cat
اص جّٕٔ ٝذَٞبی ٘ ۲۰S ٚ ۰۰Sیض ػشه ٝوٙذ.
ایٗ لبثّیز ثب اػشفبد ٜاص یٖٞٛبی ٘مش ٜدس ٔٛاد ث ٝوبس سفش ٝدس ٔٛثبیُ ،اص ا٘شـبس ثبوششیٞب جٌّٛیاشی
ٔیوٙذٞ .شچٙذ ایٗ فٙبٚسی ثًٛ ٝس فؼبَ ثبوششی یب ٚیشٚع ٞب (اصجّٕا ٝواٚٛیاذ  )۲۹سا خاٙا ای
ٕ٘یوٙذ أب اص ؿیٛع  ٚسى یش آٟ٘ب جٌّٛیشی ٔیوٙذ .ثب اجشٙبة اص سى یش ٚیشٚعٞب ،ث ٝسذسیج سؼاذاد
آٟ٘ب  ٓٞوبٞؾ ٔییبثذ.



ػشٚیغ خجشی -یه ؿشوز سجبسی سثبسی ث٘ ٝبْ یبسدسٚیذ سِٛیذ وشد ٜؤ ٝیسٛا٘ذ اص ثبؽٞب  ٚفوابی
ػجض ث ٝساحشی ٍٟ٘ذاسی وٙذ ٚ ٚظبیف ٔخشّفی و ٝثبغذاسٞب ا٘جبْ ٔیدٙٞذ سا سىٕیُ وٙذ.
ث٘ ٝمُ اص ٘یٛاًّغ ،سثبر یبسدسٚیذ داسای ٛٞؽ ٔلٛٙػی اػز  ٚاص آٖ ثشای ثشسػی ٚهؼیز واّای
ثبؽ٘ ،بثٛدی ػّفٞبی ٞشص ،آثشػب٘ی  ٚغیش ٜاػشفبدٔ ٜیوٙذ.
ایٗ سثبر ثشای آثشػب٘ی داسای یه ٔخضٖ یه ِیششی آة اػز ٔ ٚحفظٞٝبی ػّاف واؾ  ٚآفاز
وؾ ثش سٚی آٖ ٘لت ؿذ ٜسب دس كٛسر ٔـبٞذ ٜآفز یب ػّفٞبی ٞشص ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ثٍایاش٘اذ.
ٕٞچٙیٗ سیغٞ ٝبی چٕٗ ص٘ی ٘یض دس لؼٕز صیشیٗ ایٗ سثبر ٘لت ؿذ ٚ ٜیه ثشجه وٛچه دیاذٜ
ثب٘ی ٕٞشا ٜثب دٚسثیٗ ثشای ٔـبٞذٔ ٜحیي اًشاف دس ٘ظش ٌشفش ٝؿذ ٜاػز.
دٚسثیٗ یبدؿذ ٜاص لبثّیز فیّٕجشداسی ثشخٛسداس ثٛد ٚ ٜیه ٘ٛسافىٗ اَ ای دی فؼبِیز آٖ سا دس ؿات
ٕٔىٗ ٔیوٙذ .ػ٘ ٝبصَ جذاٌب٘٘ ٝیض ثشای دبؿیذٖ آة ،ػّف وؾ  ٚػٕ ْٛدفغ آفبر دس ٘ظش ٌاشفاشاٝ
ؿذ ٜاػز .سثبر ٔزوٛس ثب اػشفبد ٜاص لبثّیز ٛٞؽ ٔلٛٙػی ثشای ٔؼیش حشوز خٛد سلٕیٓ ٔیٌیشد
 ٚسٙظیٓ اسسفبع سیغٞ ٝبی آٖ ٘یض ثب اػشفبد ٜاص یه ادّیىیـٗ سّفٗ ٕٞشإٔ ٜىٗ اػز .ایٗ سثابر ثاشای
ا٘جبْ ٚظبیف خٛد ثًٛ ٝس ٞفشٍی لبثُ ثش٘بٔ ٝسیضی اػز  ٚثشای ٘بثٛدی حـشار ٔاضاحآ ٘ایاض لابثاُ
اػشفبد ٜاػز .لیٕز ایٗ سثبر و ٝث ٝصٚدی ث ٝثبصاس ٔیآیذ  ۰۰۲۲دالس اػز.

هکاى یاتی ٍالذیي زَسط فرزًذاى تا »دسسیار گَگل«

َّش هصٌَعی تِ ًاتیٌایاى ترای دًٍذگی کوک هیکٌذ

ػشٚیغ خجشی -دػشیبس ٌاٌٛاُ اواٙا ٖٛایاٗ
أىبٖ سا ثشای فشص٘ذاٖ خب٘اٛاد ٜفاشاٞآ واشدٜ
اػز و ٝجبی ٚاِذیٗ خٛد سا ثایاش ٖٚاص خاب٘اٝ
ثیبثٙذ  ٚثفٕٟٙذ و ٝچمذس اص خب٘ ٝدٚس ٞؼشاٙاذ ٚ
چ ٝصٔب٘ی ث ٝخب٘ٔ ٝی سػٙذ.
ث٘ ٝمُ اص اٍ٘جز ،أشٚصٕ٘ ٜبیـٍشٞبی ٛٞؿٕٙاذ
و٘ ٝمؾ دػشیبساٖ ٔب ا٘ؼبٖ ٞب سا ثبصی ٔی وٙٙاذ،
ثیؾ اص دیاؾ ٔاٛسد اػاشافابد ٜثاضسٌؼابالٖ ٚ
وٛدوبٖ لشاس ٔی ٌیش٘ذ  ٚدػاشایابس ٌاٌٛاُ(
)٘Google Assistantیض لذْ ٕٟٔی دس ایٗ سا ٜثشداؿش ٝاػز.ؿشوز ٌٌٛاُ دس یاىای اص
آخشیٗ ث ٝسٚصسػب٘ی ٞبی ٔ ٟٓخٛد دس ػبَ  ،۰۲۰۲خب٘ٛادٞ ٜب سا ثب ٔجٕٛػ ٝای اص ٚیظٌی ٞابی
جذیذ ثشای ٕ٘بیـٍشٞب  ٚثّٙذٌٞٛبی ٛٞؿٕٙذ سٚثش ٚوشد ٜاػاز.ثاشای ؿاشٚعٌ ،اٌٛاُ یاه
ٚیظٌی جذیذ ٔٛػ ْٛث"Family Notes" ٝاهبف ٝوشد ٜاػز و ٝث ٝخب٘ٛادٞ ٜب اجبصٔ ٜی دٞذ
سب یبدداؿز ٞبی ٔ ٟٓدیجیشبِی خٛد سا دس " ٚ"Nest Hubػبیش ٕ٘بیـٍشٞبی ٛٞؿٕٙذ ثاجاز
وٙٙذٕٞ .چٙیٗ ٔی سٛاٖ اص آٟ٘ب ثشای ٌزاؿشٗ دیبْ  ٚدیٍیشی ٔٛاسد وبسی ٔـششن اػشفبد ٜوشد.
ٌٕٞ ٌُٛچٙیٗ ثب جّٞ ٜٛبی كٛسی جذیذ  ٚصً٘ ٞبی دیـٟٙبدیٚ ،یاظٌای "Assistant's
"Family Bellسا ثٟجٛد ثخـیذ ٜاػز.
أب ثضسٌششیٗ  ٚثحث ثشاٍ٘یضسشیٗ ٔٛسد ،یه ٚیظٌی جذیذ اػز و ٝث ٝفشص٘ذاٖ خب٘اٛاد ٜاجابصٜ
ٔی دٞذ اص دػشیبس ٛٞؿٕٙذ دس ٔٛسد ٔحّی وٚ ٝاِذیٙـبٖ حوٛس داس٘ذ ،ػٛاَ وٙٙذ.

ػشٚیغ خجشی ٌٌُٛ -دس حبَ آصٔبیؾ یه ػیؼشٓ
ٛٞؽ ٔلٛٙػی ثشای وٕه ث ٝافشاد ٘ب ثیٙب  ٚوٓثیٙب دس
ٔؼبثمبر د ٚاػز.
ث٘ ٝمُ اص اٍ٘جز ،ؿشوز ٌٔ ٌُٛـغا َٛآصٔابیاؾ
یه ػیؼشٓ ٛٞؽ ٔلٛٙػی اػز و ٝث ٝافشاد ٘بثیاٙاب ٚ
وٓ ثیٙب وٕه ٔی وٙذ ثاذ٘ ٖٚایابص ثا ٝوإاه دس
ٔؼبثمبر د ٚؿشوز وٙٙذ.
ایٗ ػایاؼاشآ ثا٘ ٝابْ داشٚط ٜساٞاٙإاب (Project
)ٛٙٞGuidelineص دس ٔشاحُ اِٚی ٝسحمیمبر اػز ٚ
ث ٝافشاد ٘بثیٙب اػشمالَ ػُٕ ثیـششی ٔی دٞاذ .ثا ٝایاٗ
سشسیت آٟ٘ب ثذ٘ ٖٚیبص ث ٝوٕه ا٘ؼب٘ی یب ػً سإٙٞب ٔیسٛا٘ٙذ فؼبِیز وٙٙذ.
ثش٘بٔ ٝدشٚط ٜسإٙٞب ٔیسٛا٘ذ آٟ٘ب سا ثب ٘ـب٘ٞ ٝبی كٛسی دس ٔؼیش خٛد لشاس دٞذ؛ ثًٛ ٝس وّی لاشاس اػاز ایاٗ
ثش٘بٔ ٝسالؿی ثشای اػشمالَ ثیـشش آٖ افشاد ثبؿذ.
ثشای اػشفبد ٜاص ایٗ ػیؼشٓ ،د٘ٚذ ٜثبیذ یه ٔٛثبیُ ا٘ذسٚیذ سا ث ٝیه وٕشثٙذ ٔشلُ واٙاذ .اداّایاىایاـاٙای
ٔخلٛف ثب اػشفبد ٜاص دٚسثیٗ ٔٛثبیُ سإٙٞبیی سا د٘جبَ ٔیوٙذ و ٝسٚی ٔؼیش ٔؼبثم ٝلشاس داسد؛ ٍٙٞبٔی واٝ
د٘ٚذ ٜاص ٔؼیش اكّی دٚس یب خبسج ٔیؿٛد ،ایٗ ثش٘بٔ٘ ٝـب٘ٞٝبی كٛسی سا ثٞ ٝذفٚ ٖٛی اسػبَ ٔیوٙذ.
ٌ ٌُٛثب ٕٞىبسی سٔٛبع دب٘ه ٔذیش اسؿذ اجشایی ؿشوز »«Guiding Eyes for the Blindدشٚطٜ
سإٙٞب سا سٛػؼ ٝداد ،ٜایٗ ؿشوز دس ػبَٞبی اخیش سؼذاد دیٍشی اص ثش٘بٔٞٝب سا ثشای وٕه ث ٝافشاد ٘بثیاٙاب ٚ
وٓ ثیٙب اسائ ٝداد ٜاػز.

ال جی لح زاج لَلِ ضًَذُ هی سازد

ػشٚیغ خاجاشی-
اَ جی حك أشایابص
اخششاع یاه ِاخ
سبح ِ ِٝٛؿ٘ٛذ ٜسا
ثجز وشد ٜاػز.
ثااا٘ ٝاااماااُ اص
ٌیضٔاٛچابیاٙاب ،اَ
جی للذ داسد ػبَ آیٙذٛٔ ٜثبیّی ثب ٕ٘بیـٍش ِ ِٝٛؿ٘ٛاذٜ
ػشه ٝوٙذ .أب ث٘ ٝظش ٔی سػذ ایٗ ؿشوز وش ٜای فاماي
ث ٝسِٛیذ ٔٛثبیُ ثؼٙذ٘ ٜىشد ٚ ٜحك أشیبص اخششاع یه ِخ
سبح ِ ِٝٛؿ٘ٛذ ٜسا ٘یض ثجز وشد ٜاػز.
ًجك سلبٚیش ًشح احشٕبال یاه داذِإاؼای دس ثاخاؾ
ٔخلٛف ِ ِٝٛؿذٖ ٕ٘بیـٍش جٕغ ٔی ؿاٛد .ثاٙابثاشایاٗ
دػشٍب ٜدس حبِز ثبص ؿجی ٝیه ػب٘ذثبس اػز.
چٙیٗ ِخ سبدی فوبی وٕششی اؿغبَ ٔی وٙذ  ٚحإاُ ٚ
٘مُ آٖ ساحز سش اػز .اص آ٘جب و ٝفٙبٚسی ا٘ؼٌبف دزیاش
ظشیف اػزٔ ،ذر صٔب٘ی ًٔ َٛی وـذ سب ًشح سىٕیاُ
ؿٛد .ثٙبثشایٗ ِخ سبح ِ ِٝٛؿ٘ٛاذ ٜاَ جای دس آیاٙاذٜ
٘ضدیه دس ثبصاس ػشه٘ ٝخٛاٞذ ؿذ.

جایسُ قَرتاغِ طالیی جطٌَارُ
»کوراایویج «تِ هْذی آزادی رسیذ

ػشٚیغ خجشی -جابیاض ٜلاٛسثابغاً ٝاالیای جـاٙاٛاسٜ
وٕشاایٕیج ِٟؼشبٖ دس ؿبخ ٝثٟششیٗ ٔؼشاٙاذ واٛساب ،ٜثاٝ
ٟٔذی آصادی ثشای فیّٕجشداسی فیّٓ یه اػت ییـاشاش اص
یه ا٘ؼبٖ خ ٖٛداسد سػیذ.
ثیؼاز ٞ ٚـاشإایاٗ دٚس ٜجـاٙاٛاس ٜوإاشاایإایاج
Camerimageواا ٝسااخاالاالاای سااشیااٗ جـااٙااٛاسٜ
فیّٕجشداسی جٟبٖ ٔحؼٛة ٔیؿٛد ،أؼبَ ثیٗ سٚصٞابی
 ۲۲سب ٛ٘ ۰۲أجش  ۰۲۰۲ثشاثش ثب  ۰۲آثابٖ ساب ا َٚآرس دس
ؿٟش سٛسِٟ ٖٚؼشبٖ ثشٌضاس ؿذ  ٚدس ٟ٘بیز ٟٔذی آصادی
ثشای فیّٕجشداسی یاه اػات خا ٖٛثایاـاشاشی اص ا٘ؼابٖ
داسد ػبخش ٝاثٛاِفوُ ًبِ٘ٛی ٔٛفاك ثا ٝوؼات جابیاضٜ
لٛسثبغً ٝالیی دس ؿبخ ٝثٟششیٗ ٔؼشٙذ وٛسب ٜؿذ.
ٟٔذی آصادی دیؾ اص ایٗ فیّٕجشداسی ٔؼشٙذٞبیای چاٖٛ
ػبیٞٝبی ثیخٛسؿیذ ػبخشٟٔ ٝشداد اػىٛیی ٔ ٚشاٟإایاٗ
دایش ٜثیؼشٓ ث ٝوبسٌشدا٘ی حؼبْ اػالٔی سا ثشػٟذ ٜداؿشاٝ
اػز وٛٔ ٝفمیزٞبیی سا دس جـٛٙاسٜٞبی ثیٗإِاّاّای ٚ
داخّی ث ٝدػز آٚسدٜا٘ذ.
ا ٚو ٝػبَٞبػز دس حٛص ٜفیّٕجشداسی ٔؼشٙاذ فاؼابِایاز
ٔیوٙذ ،فبسؽاِشحلیُ فیّٕجشداسی ػیاٙإاب اص دا٘ـاىاذٜ
ػیٕٙب  ٚسئبسش دا٘ـٍبٙٞ ٜش اػز  ٚسبوٛٔ ٖٛٙفك ث ٝدسیبفز
جٛایضی چ ٖٛسٙذیغ فیّٕجشداسی اص ٞفشٕایاٗ جـاٙاٛاسٜ
ػیٕٙبحمیماز ٘ ٚابٔاضدی دسیابفاز ػایإاشؽ ثاّاٛسیاٗ
فیّٕجشداسی جـٛٙاس ٜفجش ثشای فیّٕجشداسی  ۲۰۱Aؿاذٜ
اػز.

اتذاع خَسر هصٌَعی حساس تِ فطار ترای اًگطساى

ػشٚیاغ خاجاشیٌ -اشٞٚای اص
ٔحممبٖ یه دٛػاز ٔلاٙاٛػای
حؼبع ث ٝفـبس ثاشای ا٘اٍاـاشابٖ
ا٘ؼبٖ اثذاع وشد ٜا٘ذ.
ث٘ ٝمُ اص ٘یٛاًّاغٌ ،اشٞٚای اص
ٔحمامابٖ طاداٙای یاه داٛػاز
ٔلٛٙػی حؼبع ثا ٝفـابس ثاشای
اٍ٘ـشبٖ ا٘ؼبٖ اثذاع وشد ٜا٘ذٞ .شچٙذ ٕٔىٗ اػز چٙیٗ اثاذاػای ثاذٖٚ
اػشفبد ٜث٘ ٝظش ثیبیذ ،أب دس حمیمز وبسثشدٞبی احشٕبِی جبِجی داسد.
لجالً دس ٔٛسد دٛػزٞبی حؼبع ث ٝفـبس ؿٙیذٜایٓ وأ ٝای ساٛا٘اذ سٚی
صائذٞ ٜبی سثبسیه یب دشٚسض اػٕبَ ؿٛد ،دا٘ـٕٙذاٖ طادٙی یىی اص آ٘اٟاب سا
ثشای اػشفبد ٜدس اٍ٘ـشبٖ ٚالؼی ا٘ؼبٖ ایجبد وشدٜا٘ذ.
ٔحممبٖ دا٘ـٍب ٜسٛوی ٛث ٝسٞجشی ػبٍِ٘ ٖٛی یه حؼٍش ٘ب٘ٔٛاؾ ثؼایابس
٘بصن اثذاع وشدٜا٘ذ و ٝدس حمیمز اص  ۲الی ٝسـىیُ ؿذ ٜاػز.
یىی اص آٟ٘ب ػبیمی اص جٙغ دّی اٚسسبٖ  ٚالیٝای دیٍش ؿبُٔ ؿجى ٝای اص
خٌٛى سػب٘ب اص جٙغ ًال اػز .ایٗ خٌٛى ث ٝػٛٙاٖ اِىششٚدٞبی حؼبع
ث ٝفـبس ػُٕ ٔیوٙٙذ.
غـبی ٔشخّخُ ایٗ دٛػز ث ٝا٘ذاص ٜای ٘بصن اػز ؤ ٝای ساٛاٖ آٖ سا
سٚی ػشاٍ٘ـز فشد ث ٝوبس ثشد  ٚسٚی حغ الٔؼ ٝیب سٛا٘بیی ٌشفشٗ اؿایاب
سبثیش ٕ٘یٌزاسدٕٞ ،ضٔبٖ ایٗ حؼٍش ثؼیبس ٔمب ْٚاػز.
ایٗ دٛػز ٔلٛٙػی حؼبع ث ٝفـبس ثش سٚی  ۲۱داًّٚت آصٔبیؾ ؿاذ ٚ
دسٟ٘بیز ٞیچوذاْ اص افشاد ؿشوزوٙٙذ دس ایٗ ثشسػی ٔٛفك ثا ٝاحؼابع
ایٗ دٛػز ٘ـذ٘ذ.

رضذ تافرّای هصٌَعی از طریق زسریق اکسیژى تا جلثک

ػشٚیغ خجاشی -یاىای اص
چبِؾ ٞبی ص٘ذٍٟ٘ ٜذاؿاشاٗ
ثاابفااز ٞاابی ٔلااٙااٛػاای
سِٛیذؿذ ٜثاب چابداٍاش ػاٝ
ثؼذی ،سضسیك اوؼایاظٖ ثاٝ
آٟ٘بػز و ٝثذیاٗ ٔاٙاظاٛس
لشاس اػاز اص جاّاجاه ٞاب
اػشفبد ٜؿٛد.
ث٘ ٝمُ اص ٘یٛاًّغ ،ثـش دس ػبَٞبی اخیش ث ٝدیـشفزٞبی صیبدی دس صٔیٙاٝ
سِٛیذ ثبفز ٞبی ٔلٛٙػی دػز یبفش ٝاػز .أب ٔـىُ اػبػی آٖ اػز وٝ
دس او ش ٔٛاسد سؿذ  ٚدشٚسؽ سيٞبی خ٘ٛی دس ایٗ ثبفزٞب ثشای ا٘شامابَ
اوؼیظٖ ث ٝآٟ٘ب ث٘ ٝشیجٕ٘ ٝیسػذ ،دس ٘شیج ٝایٗ ثبفزٞبی ٔلٛٙػی اص ثیاٗ
ٔیس٘ٚذ  ٚاػشفبد ٜاص آٟ٘ب ٘بٕٔىٗ ٔیؿٛد.
دظٞٚـٍشاٖ دا٘ـٍبٞ ٜبسٚاسد ثشای حُ ایٗ ٔـىُ اص جّجه ٞاب وإاه
ٌشفشٝا٘ذ سب آٟ٘ب ٚظیف ٝا٘شمبَ اوؼیظٖ سا ث ٝثبفزٞبی ٔلٛٙػی ثاش ػاٟاذٜ
ثٍیش٘ذ .ثشای ایٗ وبس جٞٛشٞبی صیؼشی ػِّٛضی ث ٝجاّاجاه ٞاب افاضٚدٜ
ٔیؿٛد .ػذغ ثبفز ٞبی ٔلٛٙػی سٟی ٝؿذ ٜثب اػشفبد ٜاص وجاذ ا٘ؼابٖ ثاٝ
ؿىُ الیٞٝبی ص٘جٛسی ؿىُ دسٔیآیٙذ سب اوؼیظٖ جّجهٞب دس آٟ٘ب ٘فاٛر
وٙذ .ثشای سػٛة اوؼیظٖ دس جّجهٞب اص ٘ٛػی ػاٛصٖ ٚیاظ ٜاػاشافابدٜ
ٔیؿٛد.
ٚلشی ایٗ سشویت دس ٔؼشم ٘ٛس لشاس ثٍیشد ،جّجه سِٛیذ اوؼیظٖ سا آغبص
ٔیوٙذ .اص ایٗ ًشیك ػَّٞٛبی ثبفزٞبی ٔلٛٙػی ص٘اذٔ ٜای ٔاب٘اٙاذ ٚ
ٔیسٛاٖ اص آٟ٘ب ثشای دی٘ٛذ صدٖ ث ٝثخؾٞبی ٔخشّف ثذٖ اػشفبد ٜوشد.

خخص قسور ّای جذیذ »تچِ هحل«تا حضَر فریثا ًادری

ػشٚیغ خجشی-دس حبِیاىا ٝسلاٛیاشثاشداسی
ٔجٕٛػ ٝثچٔ ٝحُ ث ٝدابیابٖ سػایاذ ٜاػاز
لؼٕز ٞبی جذیذ ایٗ ٔجٕٛػ ٝثب حوٛس فشیجب
٘بدسی دخؾ ٔی ؿٛد.
ث٘ ٝمُ اص سٚاثي ػٕٔٛی دشٚط ،ٜفشیاجاب ٘ابدسی
یىـٙج ۰ ٝآرس ث ٝػٛٙاٖ جذیذسشیٗ ثبصیٍاش دس
ػشیبَ سّٛیضی٘ٛی ثچٔ ٝحاُ ثا ٝوابسٌاشدا٘ای

احٕذ دسٚیـؼّیدٛس  ٚسٟی ٝوٙاٙاذٌای ٔؼاّآ
آلبجب٘ضاد ٜحوٛس داسد  ٚدس ٘ماؾ ػاب٘ابص ثاٝ
ایفبی ٘مؾ ٔیدشداصد.
٘بدسی و ٝػبثم ٝثبصی دس سّٛیضی ٚ ٖٛػیٕٙاب سا
دس وبس٘بٔ ٝخٛد داسد ،دس ادأأ ٝاجإاٛػاٝ
ثچٔٝحُ ثٝػٛٙاٖ ٕٞؼش دایی ٔٛٙچٟاش ایافابی
٘مؾ خٛاٞذ وشد.
داسیٛؽ فشهیبیی ،وٕٙذ أیش ػّیٕب٘ی٘ ،ؼیإاٝ
٘ظبْ دٚػز٘ ،بدس ػّیٕب٘ی ،سأیٗ ٘بكش ٘لیاش،
فشٞبد ثـبسسی ،آسؽ ٔیش احٕذی ،أیش ػٟیّی،
اثشاٞیٓ ؿفیؼی ،ػٛػٗ دشٚس ،ایٕبٖ كفب ،دیٕبٖ
ٔشادی ،ػّیشهب ٌبِؾ  ٚأیش ٔحٕذ ٔشمیبٖ ،ثاب
ٙٞشٔٙذی :ػشٚؽ جٕـیذی  ٚحبٔذ آٞاٙاٍای
ثبصیٍشاٖ ایٗ ٔجٕٛػٞ ٝؼشٙذ.

صذٍر هجَز ترای  ۵۶آلثَم ٍ زک آٌّگ

ػشٚیغ خاجاشی-دفاشاش ٔاٛػایامای
ٚصاسر فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔای دس
سبصٜسشیٗ ٌضاسؽ آٔبسی ٔشثاٛى ثاٝ
آِج ٚ ْٛسه آ ًٙٞاص كاذٚس ۲۰
سه آ ٚ ًٙٞآِج ْٛدس ػجه ٞابی
ٔخشّف خجش داد.
ث٘ ٝمُ اص سٚاثاي ػإأٛای دفاشاش
ٔٛػیمی ٚصاسر فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی ،دس ٞفشٌ ٝزؿش ٝدفشش ٔٛػایامای
ٚصاسر فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی ٔجٛص  ۲۰آِج ٚ ْٛسه آ ًٙٞسا كابدس
وشد ٜاػز .ایٗ آثبس ؿبُٔ  ۰آِجٛٔ ْٛػیمی دبح ػا ٝآِاجأ ْٛاٛػایامای
سّفیمی ۰ ،آِجٛٔ ْٛػیمی ٘ٛاحی ،چٟبس آِجٛٔ ْٛػیمی ػٙاشای  ۰۲ ٚساه
آ ًٙٞدس طا٘شٞبی ػٙشی ،وٛدن (یه اثش) دبح ( ۹۹اثش) والػایاه (۰
اثش)ٛ٘ ،احی (یه اثش)  ٚسّفیمی ( ۱اثش) اػز.
آِجْٞٛبی ِىٙز ٚاط٘بن ٞجٛى و ٝثخـی اص آٖ ثب كذای احٕاذ ؿابٔاّاٛ
اػز ،ػضیضجبٖ ث ٝخٛا٘ٙذٌی  ٚآٍٙٞؼبصی سهب وبظٕی ٔمذْ ٔابٞاٛس ثاٝ
آٍٙٞؼبصی ػیبٔه جٟبٍ٘یشی دس ثخؾ ٔٛػیمی ػٙشی آثبسی ثٛد٘ذ واٝ
دس ٞفشٌ ٝزؿشٔ ٝجٛص ا٘شـبس ٌشفشٙذ.

اًسطار فراخَاى جطٌَارُ هلی عکس لثاس اقَام
ػشٚیغ خجشی -فشاخٛاٖ جـٛٙاسّٔ ٜی ػىغ ِجبع الٛاْ ثب ٔاجاٛص
اداس ٜوُ ٙٞشٞبی سجؼٕی ٔٙشـش ؿذ.
ٔـشٚح فشاخٛاٖ جـٛٙاسّٔ ٜی ػىغ ِجبع الٛاْ ث ٝؿشح صیش اػز:
دٛؿبن یب سٗدٛؽ ،یه سػب٘ ٝاػز؛ سػب٘ٝای لذسسٕٙذ دس ا٘ؼىابع
ثبٚسٞب ،اسصؽٞبٕ٘ ،بدٞب  ٚجغشافیب .أب دس ایٗ ٔیبٖ ،ایشا٘یبٖ یذ ًٛالیی دس سٛج ٝث ٝاثؼبد ٕ٘بدیاٗ ِاجابع
داؿشٝا٘ذ  ٚفبسؽ اص ٔٛاسد اػشفبدٕٛٞ ،ٜاس ٜسالؽ وشدٜا٘ذ و ٝاص ظشفیزٞبی ثلشی ِاجابع ثأ ٝاٙاظاٛس
ٕ٘بیؾ ٛٞیز خٛد ثٟش ٜجٛیٙذِ.جبع ایشا٘یبٖ دس ادٚاس سبسیخی ٌ٘ٛبٌٝ٘ ،ٖٛسٟٙب ث ٔٝابثا ٝیاه وابالی
هشٚسی  ٚوبسثشدی ثّى ٝاثضاسی ثشای ایجبد سٕبیض ٔیبٖ الٛاْ ٛ٘ ٚاحی ٔخشّف ػشصٔیٕٙبٖ ثٛد ٜاػاز؛
حبَ آ٘ىٌٙٔ ٝك فشٌٛ٘ ًٙٞشایی ػجت ؿذ ٜثؼیبسی اص ا٘ٛاع دٛؿؾ ،دػشخٛؽ سغییش ؿاذ ٚ ٜوا اشر
ٔٛجٛد دس ػشكِ ٝجبع الٛاْ ثٚ ٝحذسی جٟب٘ی ٔجذَ ؿٛد.

اػبٔی ػٛأُ ایٗ ٔجٕٛػ ٝػجبسسٙذ اص؛ ساٟایاٝ
وٙٙذٔ :ٜؼّٓ آلبجب٘ضاد ،ٜوابسٌاشداٖ :احإاذ
دسٚیـؼّی دٛسٛ٘ ،یؼٙذٔ :ٜحٕذ دسٚیـاؼاّای
دٛسٔ ،جشی ًشحٔ :حٕاذ حؼایاٗ خاّایافا،ٝ
ثش٘بٔ ٝسیض ٔ :اجایاذ ٔاٛثاكٔ ،اذیاش سلاٛیاش
ثشداسیٔ:حٕٛد كبِحیٔ ،ذیش كاذا ثاشداسی:
ثٟشٚص ػبثذیٙی ،سذٚیٗ :أیذ ؿٟالیای ،جاّاٜٛ
ٞبی ٚیظ ٜسلٛیشی :ػّی صاسعً ،شاح ٌاشیآ:
ؿٟشاْ خّجً ،شاح كحٙاِ ٚ ٝاجابع :ػاحاش
ٌٛساًٖ ،شاح دوٛس :اسغٛاٖ ؿیجب٘یٔ ،اٙاـای
كح :ٝٙثٟبس ٜحؼیٙی ،دػشیبس ا َٚوابسٌاشداٖ:
ٔحٕذسهب صاٞذیبٖ ،آٍٙٞؼبصٟٔ :شداد ٘لشسی،
ٔذیش سِٛیذ :ػّی سحیٓ صاد ،ٜػىابع٘ :ابصِای
ٞشٚی ٔ ٚذیش سٚاثي ػٕٔٛی :ػبًفٛ٘ ٝرسی.

ایي کساب کار هطاٍر خاًَادُ را هیکٌذ

ػشٚیغ خجشی -وشبثی و ٝؿبیاذ وابس ٔـابٚسٜ
خب٘ٛاد ٜسا ثشای ؿٕب ثىٙذ ،ث٘ ٝبْ ٔٗ ٘ٔ ،ٝب ثب لّآ
٘شجغ ؿىٛسیبٖ فشد ٔٙشاـاش ؿاذٔ.اٗ ٘أ ،ٝاب،
ٔبجشای د ٚا٘ؼبٖ اػز و ٝدّٝدٌّ ٝبْ ثش ٔیداس٘ذ
ثشای ٔب ؿذٖ! د ٚا٘ؼبٖ ثب د ٚجٙغ ٔخبِاف ،ثاب
د ٚد٘یبی ٔشفبٚر ،ػشؿبس اص سفبٚر  ٚاخاشاالف
٘ظش دس احؼبػبر  ٚساجاضیا ٚ ٝساحاّایاُ ٞابی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛاص ص٘ذٌی و ٝیبد ٔیٌیش٘ذ چٍ ٝ٘ٛثضسي ؿذٖ سا سجشث ٝوٙٙذ ٚ
ثب وٙبس ٌزاؿشِٗ “ٔٗ” ٞبی خٛد ،ث ٝیه حمیمز ٚاحذ ٔیدی٘ٛذ٘ذ.صٞاشا ٚ
ٔحٕذ ،یه صٚج جٛاٖ  ٚخٛؽرٚق ٞؼشٙذ و ٝػبلال٘ ،ٝػبؿك ٔیؿ٘ٛذ ٚ
دس ایٗ ٔؼیش ػٌؾ فشاٚا٘ی سا سحُٕ ٔیوٙٙذ سب ثا ٝدابػاک ساه ساه
ٔجٟٛالر رٗٞؿبٖ دػز یبثٙذ  ٚدسن  ٚفٟٓؿبٖ سا اص ٔفبٞیإای چاٖٛ
ص٘ذٌیِ ،زر ،اصدٚاج ،ػـك ٔ ٚحجز ،سىبُٔ ثخـٙذ٘.اٛیؼاٙاذ ٜدس ایاٗ
وشبة ،یه ص٘ذٌی سا ٔجؼٓ وشد ٜاػز .یه ص٘ذٌی ،ثب سٕبْ سّخیٞب ٚ
ؿیشیٙیٞب  ٚدسعٞب ٛٔ ٚفمیزٞبیؾ! اٌش سّخیٞب  ٚػخشای ٞاب سا ٘ـابٖ
ٔیدٞذ ،سا ِٜثُش ٖٚسفزِ ایٗ سٍٙٙبٞب سا ٘یض ٘ـبٖ ٔیدٞذ  ٚآسأؾِ ػجاٛس اص
ایٗ ػخشیٞب سا ث ٝوبِْ ایٗ صٚج جٛاٖ ٔیچـب٘ذ.

حضَر هَفق »اسکی تاز«ایراًی آًسَی هرزّا
ػشٚیغ خجشی -فیّٓ ػیٕٙبیی اػىی ثبص ػبخش ٝفشیذ٘ ٖٚجفی سب واٙاٖٛ
دس چٙذ جـٛٙاس ٜثیٗ إِّّی حوٛس داؿشٛٔ ٚ ٝفك ث ٝوؼت جٛایض ٔشؼاذد
ؿذ ٜاػز .ثٌ ٝضاسؽ اص سٚاثي ػٕٔٛی ػبصٔبٖ ػیٕٙبیی حٛصٞ ٜاٙاشی،
فیّٓ ػیٕٙبیی اػىی ثبص ث ٝوبسٌشدا٘ی فشیذ٘ ٖٚجفی  ٚسٟیا ٝواٙاٙاذٌای
ٔحٕذ احٕذی و ٝدخؾ ثیٗإُِّ آٖ سا ػبصٔبٖ ػیٕٙبیی حٛصٙٞ ٜشی ثشػٟذ ٜداسد ،سب واٙا ٖٛحواٛس
ٔٛفمی دس جـٛٙاسٜٞبی ثیٗ إِّّی داؿش ٝاػز.اص جّٕ ٝحوٛس ٔٛفك ایٗ فیّٓ ٔی سٛاٖ ثا ٝحواٛس دس
ثخؾ سلبثشی ثیؼز  ٚیىیٗ دٚس ٜجـٛٙاس ٜثیٗإِّّی فیّٓ إِذیب دس ی٘ٛبٖ اؿبس ٜوشد وٛٔ ٝفك ث ٝوؼات
جبیض ٜثٟششیٗ فیّٓ اص ایٗ جـٛٙاس٘ ٜیض ؿذ .اص دیٍش جٛایض ایٗ فیّٓ ٔیسٛاٖ ث ٝدسیبفز جبیاض٘ ٜاماش ٜای
د ٛٞاص ثیؼز  ٚیىٕیٗ دٚس ٜجـٛٙاس ٜثیٗإِّّی فیّٓ صٍ٘جبس اؿبس ٜوشدٕٞ .چٙیٗ ایٗ فیّٓ اص ٘بٔاضدٞابی
دسیبفز جبیضٞ ٜفشٕیٗ دٚس ٜجـٛٙاس ٜثیٗإِّّی وٛدن ؿبسج ٝثٛد.

سرآضدس
ساالد جعفری
*الٌازاضراقی

هَاد الزم:
جؼفشی خشد ؿذ ،ٜػیت صٔیٙی ،لبسچ ،فّفُ دِٕا ٝای
ػجض  ٚلشٔض ،خیبس ؿٛس ،رسر ،ػغ ٔبی٘ٛض ،آة ِیٕا،ٛ
سٚغٗ صیشٕ٘ ،ٖٛه  ٚفّفُ
* ٔمذاس ٔٛاد ثؼشٍی ث ٝساؼاذاد افاشاد داسدٔ .اماذاس
جؼفشی ثبیذ د ٚثشاثش ثمیٛٔ ٝاد ثبؿذ.
طرز زْیِ:
اثشذا ػیت صٔیٙی سا دخشٔ ِٝ ٚ ٝی وٙیٓ .فّفُ دِٕ ٝای
 ٚخیبس ؿٛس سا ٍ٘یٙی خشد ٔی وٙیٓ .لبسچ ٞب سا ٚسلاٝ
ٚسل ٝخشد وشد ٚ ٜدس وش ٜثب وٕی آة ِیٕ ٛسفز ٔای
دٞیٓ .ػذغ جؼفشی ،ػیت صٔیٙی ،فّافاُ دِإا ٝای،
خیبس ؿٛس ،لبسچ ،رسر ،ػغ ،سٚغٗ صیشٕ٘ ،ٖٛاه ٚ
فّفُ سا ثب  ٓٞوبٔال ٔخّٛى ٔی وٙایآ .ػابالد سا دس
ظشف ٔٛسد ٘ظش سیخش ٚ ٝثب جؼفشی  ٚرسر سضییٗ ٔای
وٙیٓ.
* ٔی سٛا٘یٓ ث ٝجبی ػغ فمي سٚغٗ صیاشا ٚ ٖٛآة
ِیٕ ٛاهبف ٝوٙیٓ.

هکازة ادتی
خسرهذرًیسن

* هیئت تحریریه

دؼبٔذس٘یؼٓ ،دؼبٌ٘ٛشایی یب دُؼزٔذس٘یؼٓ (ٕٞچٙایاٗ:
دؼاابسااجااذدٔ ،اابثااؼااذ سااجااذد) (ثاا ٝا٘ااٍااّاایااؼاای:
)postmodernismث ٝػیش سحٛالر ٌؼششدٜای دس
ٍ٘شؽ ا٘شمبدی ،فّؼفٔ ،ٝؼإابسیٞ ،اٙاش ،ادثایابر ٚ
فشٔ ًٙٞیٌٛیٙذ و ٝاص ثٌٗ ٌ٘ٛشایی (ٔذس٘یاؼآ) ٚ
دس ٚاوٙؾ ث ٝآٖ ،یب ث ٝػٛٙاٖ جب٘ـیٗ آٖ دذیاذ آٔاذ.
دؼزٔذس٘یؼٓ ٔفٟٔٛی سبسیخی ا جبٔؼٝؿٙبخشی اػاز
و ٝث ٝدٚساٖ سبسیخیِ ثؼذ اص ٔذس٘یؼٓ اًالق ٔیؿٛد.
تعاریف دیگر
ثؼوی ث ٝػجبسر ػبد ٜآٖ سا ایٌٗ ٝ٘ٛسؼشیف وشدٜا٘ذ:
چشخؾ اص ػٌّٙز خفمبٖ آٚس سٚایزٞبی واجایاش ثاٝ
خٛدٔخشبسی دشسفشل ٝخشدٜسٚایزٞب
دؼبٔذس٘یؼٓٔ ،ذس٘یش ٝای دیٍش اػز و ٝثٔ ٝذس٘یشا ٝثاب
ٍ٘بٞی ٘ ٚ ٛدیٍش ٘ظش ٔیافىٙذ .دؼبٔذس٘یاؼآ ػاٙاز
٘فی وٙٙذ ٚ ٜا٘شمبدی ٔذس٘یش ٝسا دس ٔٛسد خٛد ٔذس٘یاشاٝ
ث ٝوبس ٔیٌیشد.
خالصه
دیـ٘ٛذ دؼب دس دؼبٔذس٘یؼٓ اِضأبً اؿبس ٜث ٝسأخُش صٔب٘ای
٘ذاسد .دؼبسجذد دس اكُ دس ٚاوٙؾ ث٘ ٝاٌٛاشایای ٚ
سحز سأثیش ٛٞؿیبسی ػٕٔٛی دغ اص جٙاً جاٟاب٘ای
د ْٚثٚ ٝجٛد آٔذ .دؼبٌ٘ٛشایی ثٔ ٝىشت فاشٞاٙاٍای،
فّؼفی ،فىشی ٙٞ ٚشی اؿبس ٜداسد و ٝفبلاذ ػاّاؼاّاٝ
ٔشاست ٔشوضی یب اك َٛػبخشبسیبفشٔ ٝـاخاق  ٚدس
ثشٌیش٘ذ ٜدیچیذٌی ٔفشى ،سٙبلن ،ایٟبْ ،سٛٙع  ٚػاذْ
ا٘ؼجبْ دس٘ٚی اػز.ایٗ اكٌالح ،اِٚیٗ ثبس دس ػابَ
 ،۲۹۲۹ثشای اثشاص ٘بخشػٙذی دس لجبَ ٔؼٕبسی ٌ٘ٛشا ثٝ
وبس ثشد ٜؿذ ٙٔ ٚجش ث ٝایاجابد ٘اٟاواز ٔاؼإابسی
دؼبٌ٘ٛشا ؿذ .دؼزٔذس٘یش ٝدس یه سغییش وّی اص سِٛیذ
ثٔ ٝلشف ث ٝػٛٙاٖ ٔجٕٛػٔ ٝاشواضی فاشایاٙاذٞابی
اجشٕبػی  ٚالشلبدی ػبخز اجشٕبػی ٔذاخّٔ ٝیوٙذ.
ث ٝایٗ ٔؼٙبٔ ،ف ْٟٛدؼزٔذس٘یش ٝسب حذی ٔـبث ٝجبٔاؼاٝ
فشاكٙؼشی اػز؛ ایٗ ٔف ْٟٛاظٟبس ٔیداسد و ٝجاٛأاغ
كٙؼشی ؿبٞذ سغییش جٟز اص ػبخز كٙؼشی ث ٝكٙابیاغ
خذٔبسی ثب سأویذ ثش سىِٛٛٙطی اًالػبر ٞؼشٙذ .ثؼوی
اص ٘ظشی ٝدشداصاٖ ٔف ْٟٛدؼزٔذس٘یش ٝسا ثشای اؿبس ٜثاٝ
ٔٛلؼیز ٟ٘بدی ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٕ٘یدٙٞذ ثّاىا ٝثاٝ
ٔٙظٛس اسجبع ثٛٔ ٝلؼیز دا٘ؾ ث ٝوبس ٔیثش٘ذ؛ ثٙبثشایٗ
ث ٗٔٛػٛٙاٖ وشدٜاػز و ٝدیبٔذٞبی دؼاز ٔاذس٘ایاشاٝ
آٖ ٞب چیضٞبیی اػز و ٝرٔ ٗٞذسٖ ثش خٛدؽ اص دٚس
 ٚثٛاػٌ ٝدسن اٍ٘یضؽ سغییش ثبصسبة ٔیواٙاذ .ػاذْ
لٌؼیز ،د ٚػٌ ٛشایی  ٚاثٟبْ دؼزٔذس٘یش ٝأىابٖ ثاٝ
چ ًٙآٚسدٖ ػش٘ٛؿز ثٙٔ ٝظٛس خّك آیٙاذٔ ٜابٖ سا
فشأ ٓٞیآٚسد .اٌشچٞ ٝیچیه اص ایٗٞب سوٕایاٗ یاب
ٔجٙبی ػبٔی ثشای ایٗ دشٚط٘ ٜیؼشٙذ ،ثّى ٝسٟٙب ث ٝػٙاٛاٖ
احشٕبِی دسٛٔ ٖٚلؼیز دؼزٔذس٘یش ٝظبٞش ٌـشا ٝا٘اذ.
ا٘ذیـ ٝدؼز ٔذس٘یش ٝخٛاػشبس اٖ اػز ؤ ٝذس٘یشا ٝدس
دی ثشآٚسدٖ ٚػذٜٞبی خٛد ثبؿذ  ِٛٚایٙى ٝػمال٘ایاز
دس آٖ سحشیف ؿذٜاػز .ثشای ِیٛسبس ٘ایاض ٚهاؼایاز
دؼز ٔذس٘یش ٝفٛٔ ٟٓلؼیز دا٘ؾ دس جابٔاؼا ٝثؼایابس
دیـشفش ٝاػز .ا ٚؿىبوی دسثبس ٜفشا سٚایزٞب سا ػٛٙاٖ
ٔیوٙذ  ٚسفبٚرٞب  ٚفاٟآ ٞابی ٚالاغ ؿاذ ٜدسٖٚ
دا٘ؾٞبی خبف ٔحّی سا سجّیُ ٔیوٙذ.
ٔفٟٔٛی اػز و ٝسؼشیف آٖ ثیٗ سحلیاُ واشدٞ ٜاب،
سٚؿٙفىشاٖٛٔ ٚ ،سخبٖ ث ٝدِیُ دالِز هٕٙی آٖ ثاٝ
ایٙى ٝو ٝدٚساٖ ٌ٘ٛشایی ثٝػش سػیاذ ٜاػاز ،ثؼایابس
ٔـىُ  ٚثحثاٍ٘یض اػز.
ثب ایٗ حبَ ،او ش ایٗ افشاد ثش ػش ایاٗ ٔؼائّا ٝوا ٝاص
اٚاخش لشٖ ثیؼشٓ ٔف ْٟٛدؼبٌ٘ٛشایی یب دؼزٔذس٘یؼآ
دس ٔمٛالسی ٔب٘ٙذ فّؼفٙٞ ،ٝش ،سئٛسی ٘اماذ ،ادثایابر،
ٔؼٕبسی ،سفؼیش سبسیک ٚ ،فش ًٙٞسأثیش داؿشا ٝساٛافاك
٘ظش داس٘ذ.

