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 : سخن سردبیر

کارد  کاه بارای تاللاو عالقاه      هاا فکار مای   مدت

ا  باید محیط زیست دریا بپرداز  و تالشم کودکی

محایط زیسات   دید  کاه  . را برای حفظ آن بکنم

-ها و توجه به آنهای دریایی و قایقبدون کشتی

 .ها حفظ شدنی نیست
هاا  ها و قاایق مطالعاتم را به سمت ساخت کشتی

بعد دید  که حفظ محیط زیست به کشتی . برد 

و قایق تنها ربط ندارد، بلکاه باه مارد  ساوار آن     

 .ربط دارد

مکاررا  . مطالعاتم را در ماورد مارد  افازایا داد    

-به مرد  و دریا باه انساان و آب فکار مای     وقتی

هاا باا هام مانناد     کرد ، دوست داشتم ارتباط آن

نهنگ، ایان اساطوره   . ارتباط یونس و نهنگ باشد

اساطیر جهان، حلقاه گمشاده تانفس دریاایی و     

تنفس خشاکی، ایان آرا  مانادگار از کهان، ایان      

رگتاارین آفریااده دریاهااا، و   آزار، بزموجااود باای 

رین این بزرگترین آفریده دریا شگفت آف. اقیانوس

های ریاز  ها و ماهیغذای خود را تنها از پالنگتون

یعنی بزرگترین جانور، غذای خود . کندتامین می

 .کندترین جانوران تامین میرا از کوچک

"صاادای نهنااگ"
تنهااا صاادایی اساات کااه در    

هاا باه نهناگ    سال. ها از زمین وجود داردآسمان

از پساتوهای ههانم باه     نهنگ آبی. کرد فکر می

. های آبیبازی نهنگ آبی بر روی موج. تصویر آمد

هایی هستند که های بازیگوش، همه نهنگدلفین

. ها اصاال مااهی نیساتند   اند آنبا انسان خو گرفته

شان به حرکت ها و پاهای تغییر شکل یافتهدست

 .کندها در آب کمک میآن

را  هاایی اکنون، جستجوی نهنگ یکی یکی نهنگ

. رو به انقراض هستنددهد که مظلومانه نشان می

 .اندشاید اثر امواج مخرب صادره انسانی را خورده

ها، آسمان سال. بینمها نمیفرقی بین خود  و آن

هاای دنیاا باوده،    تارین آسامان  دریا یکی از صاف

گذاری ها نشانهچنانکه مسیرهای دریایی با فانوس

وچکی ساوار بار   گاه با قطا  نماای کا   آن. شدمی

توانساتی در پهناای   مای   بیگال . اس.ا .کشتی اچ

بیکران اقیانوس، سایه نهنگای کاه آرا  از کناارت    

گذشاات را ببیناای، و در آساامان باااال جبااار  ماای

تا بتوانی به وسیله . شکارچی راهنمایت بوده است

گفتند پدربزرگ این و می. ستارگان راهیابی کنی

دوش گرفته و بار ها در جایی کل دنیا را به نهنگ

 .همه عالم بر روی او است

هااای چنااد هااا تااا شااعا اکنااون، فیااای آساامان

هاای ناوری،   کیلومتری از شهرها مملو از آلودگی

ها هایی است که انسانای و ترکاگازهای گلخانه

نه تنها به بدنه دریاا، هاوا، و آسامان و بلکاه باه      

نهناگ در اصال   . اما دور نیسات . زنندها مینهنگ

ماا اسات کاه دارد میاان دریاهاا بارای بقاا         خود

 .کندمقاومت می

                                                             
 
 
وویجار در ساال    کاوشاگر #دیسک طالیی که توساط   -

منظومه شمسای  پرتاب شد، هم اکنون از  فیا#در  0977

این دیسک حاوی پیا  هایی از جمله شعر . خارج شده است

 .سعدی و صدای یک نهنگ می باشد
2 - H.M.S. Beagle 

ها در خیال مان  ها سالانگیز نهنگزندگی هیجان

هاایی ثبات   بود، و هنوز هم در ههن مان خااطره  

 . کندمی

های بسیاری را تا به برای نهنگ اساطیر و داستان

هاای  کاه در زماان  از جمله این. اندحال نقل کرده

دنیا بر پشت نهنگای اساتوار    جغرافیای بسیار دور

هاا و حتای   بوده است، و زندگی مرد ، اقتصاد آن

ها از فیا نیز تحت تااثیر آن  های آنپردازیخیال

 .نهنگ بوده است

-های اساطیری چون داساتان ها با اندیشهما سال

ایام و  های اژدهاا، نهناگ و غیاره زنادگی کارده     

به همین دلیل اسات کاه   . برایمان ناآشنا نیستند

ها کاه در پشات هار    خواهیم با تکیه بر افسانهیم

یک داستانی تااریخی و واقعای نهفتاه اسات، راه     

خود را بیابیم تا بلکه اندکی خود را به مقصد زنده 

تار  هاای نیاک نزدیاک   ها و اساطوره کردن آرمان

 .کنیم

 

 

 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1
tg://search_hashtag/?hashtag=%D9%81%D8%B6%D8%A7
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 چینمنطقه اقتصادی 

 

  ،پهنااور  یتوان سارزمین کشور چین را می

باستانی و توریستی با میراث غنای و آثاار   

چااین  .تاااریخی بااا شااکوه معرفاای نمااود 

سومین کشور پهناور در دنیا باا مسااحتی   

. باشاد کیلومتر مربع می 9۰11111حدود 

 ،کشور چین دارای تنو  گساترده گیاهاان  

-مواد معدنی و منابع زمینی مای  ،ناتحیوا

رقی تارین قسامت   در شا  این کشور .باشد

 آنزباان رسامی   ت و آسیا واقع گشته اسا 

 . هستچین ماندارین 

پایتخت سیاسای جمهاوری خلاق چاین،     

نااو  نظااا  . باشاادماای (پکاان) بیجینااگ

 ، واسات کشاور کمونیساتی   این متی وحک

 .باشاادماای یااوآنکشااور ایاان واحااد پااول 

جمهوری خلق چین، باا داشاتن بایا از    

میلیون نفار جمعیات،    374یک میلیارد و 

دارای دومین اقتصاد بزرگ جهاان از نظار   

 . است( GDP) ملیتولید ناخالص 

 اقتصاد

باه   روسایه کشاور  چین مثل بیشتر مرد  

در  به طاوری کاه   .اندارائه خدمات مشغول

مرد  این کشاور  % 48بیا از  104 سال 

پردازناد، پاس از آن   خادمات مای  به ارائه 

گردانندگان صنعت هستند و بیا از % 43

مرد  این کشاور باه کشااورزی    % 9حدود 

  .ندپرداختمی

 
ز ستون هاای  ایکی  چینبخا کشاورزی 

مرد  ایان  % 34حدود ) است چیناقتصاد 

  .(کشور کشاورزند

شاات و زر  مهمتاارین بخااا تولیااد    ک

محصاوالت غاالت   . کشاورزی چاین اسات  

عماادتاش شااامل باارنم، گنااد ، هرت، چااین 

محصاوالت   ساایر  لوبیاای ساویا و غیاره و   

اقتصادی شامل پنبه، بادا  زمینی، نیشکر، 

 .باشدمیچغندر و غیره 

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شاامل  

محصوالت آهان و اساتیل، زغاال سانگ،     

ماشااین آالت، پترولمااو ، اسااباب بااازی،   

باارنم، . کفااا و لااواز  الکترونیکاای اساات

زمینای، هرت، باادا  زمینای،    گند ، سای  

چااای، ارزن، جااو، کتااان، ماااهی و خااو  

. هااای اصاالی کشاااورزی هسااتند فاارآورده

صادرات عمده چین ماشین آالت، پوشا ، 

کفا، اسباب بازی، سوخت معدنی، ماواد  

شیمیایی و واردات آن ماشین آالت، ماواد  

استیل و سوخت معادنی   شیمیایی، آهن و

 .است

 
ساازمان   رسما عیاو  چین 110 در سال 

در حالی کاه   .شد (WTO)تجارت جهانی 

ها انتظار دارند باا گذشات بایا از     چینی

از  WTOاز عیویتشااااان در  سااااال 05

مزایایی مشابه سایر اعیاای ایان ساازمان    

های سانگین   برخوردار باشند، اعمال تعرفه

 عیواز سوی کشورهای  چینیبر کاالهای 

اتحادیااه اروپااا باعااا نارضااایتی شاادید   

شاورهای  . اسات  شاده مقامات این کشاور  

 عیاو غربی همچون آمریکاا و کشاورهای   

ساازمان  اتحادیه اروپاا از سااختار داخلای    
بایا از دیگار کشاورهای     تجارت جهاانی 

 .هستندمنتفع 

 
 

 وکار  کسب

تر از ساده چینوکار در   کلی کس  به طور

اخیارا  مخصوصاا کاه   . اسات  گذشته شده

باه  . اند های اینترنتی چین مطرح شده غول

تراکنا معامالت علی بابا باه  عنوان مثال 

ترین گروه تجارت الکترونیاک   عنوان بزرگ

چیناای از مجمااو  ای باای و آمااازون نیااز 

یس این شارکت  ئر« ماجک ». بیشتر است

سال گذشته بیا از دو  1 موفق شده در 

 



 6931 اسفند –( نونهنگ  دوم) هفتمشماره  منطقه اقتصادی چین نو نهنگ

5 
 

سار جهاان   میلیارد مصرف کنناده در سرتا 

  .برای خودش دست و پا کند

که تخصاص آن در    (Tencent)تن سنت 

هااای  زمینااه بااازی هااای آنالیاان و شاابکه

در حاال حاضار دهماین     ،اجتماعی اسات 

شرکت به لحاظ ارزش سها  است و ارزش 

پاانی  ». یارد دالر اسات میل 75 آن حدود 

س ایان شارکت قصاد دارد کااری     یئر« ما

دنیااای کنااد کااه کشااورش در آینااده باار 

 .فناوری حکمرانی کند

اما اخیرا غاول ساومی باه ایان مجموعاه      

چیناای  BAT دوتااایی اضااافه شااده و 

هاای   خفاش؛ ابتادای ناا  التاین شارکت    )

را شاکل داده  ( بیدو، تن سنت و علای باباا  

ایان غاول ساو ، بیادو اسات، یاک       . است

شرکت جست و جوی آنالین که به دنباال  

گوگاال باارای فاارار از . بااازار گوگاال اساات

سانسور، از این کشور رفت و حاال بیادو باا   

 . ای کم پشت سر آن قرار دارد فاصله

از نظر میزان سهولت  107 سال در چین 

کشور قرار 091در میان  78در جایگاه کار 

 108 در ساال   ایان کشاور  . داشته اسات 

همچناان باه سااده     اعال  کرده است کاه 

سازی مجوزهای اداری و کااها مقاررات   

دست و پاگیر برای بهبود محیط کسا  و  

ک یا به عنوان مثاال  . کار ادامه خواهد داد

طرح اصالحی آزمایشی در منطقاه جدیاد   

پودونااگ شااانگهای بااه منظااور رفااع و    

فرآیند نیازمند مجوز انجا   47سازی  ساده

یناه  زم 01فرآیند شامل  47این . گیرد می

گذاری، ساخت و  از جمله بهداشت، سرمایه

ساز، حمال و نقال و نظاارت بار کیفیات      

از مواردی که در این طرح آزمایشی  .است

تماا  الزاماات    قرار است اجارا شاود، لغاو   

کاه باه سیاسات هاای     اسات  تایید تولید 

صانعتی یااا کیفیات و ایمناای محصااوالت   

محادودیت در   بدین ترتی . مربوط نیست

خصوصاای کاااها  موسسااات پزشااکی  

 .یابد می

این طرح بعد از حاذف الازا  اخاذ مجاوز     

فرآیند در منااطق آزاد تجااری    00۰برای 

پایا از ایان در   . چین انجا  گرفته اسات 

مناطق آزاد چین باه منظاور اخاذ پرواناه     

کس ، در برخی مراحل دریافت مجوزهای 

 .متعدد و زائد ضروری بوده است

 
 

 و تعرفه مالیات

نو  تعرفاه بار واردات کااال     ۰چین دارای 

نرخ تعرفه توافقی  -  MFNنرخ  -0: است

نارخ تعرفااه   -4نارخ تعرفاه ترجیحاای    -3

نارخ   -۰نرخ تعرفه سهمیه ای  -5عمومی 

 تعرفه واسط 

نرخ تعرفه عمومی برای کاالهایی که مبادا  

مشااخص ندارنااد، کشااورهای غیاار طاارف 

اعمااال  WTOموافقتناماه و غیاار اعیااای  

کشور کمتر توساعه   41به چین  .گردد می

رجیحااات  یافتااه از جملااه افغانسااتان ت  

 .ای یکجانبه اعطا نموده تعرفه

 

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

خااارجی  هااایشاارکت چااین کشااور در 

هاای  سرمایه گذاری که به عنوان شارکت  
از %  85نامیده می شود حدود  بین المللی

غیاار بااومی را اساااتخدا     کااار نیااروی  

 .نمایند می

 
 روابط با ایران

درصاد از   4 تاا   3 حدود در حال حاضر 

حجم مبادالت ما در صاادرات و واردات باا   

حادود  چیازی  ) شود انجا  میچین کشور 

 .(ایاارانیااک چهااار  از تجااارت فراماارزی 

درصاد از   01قبل از تحاریم حادود    ایران

  مبادالت تجااری خاود را باا چاین انجاا     

هاا ایان ساهم     اما در زمان تحاریم  ،داد می

  .برابر شد 5، تقریبا 

که دچار  91حوالی سال  از ایرانبازارهای 

از ، بسیار محدود شد و بسیاری تحریم شد

توانساات از  هااایی کااه قاابال ماای   خریااد
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را از چاین   دکشورهای دیگار داشاته باشا   

چراکه فقط چناد کشاور اجاازه     .ادانجا  د

آن در رأس  .بخرناد را  ایاران داشتند نفت 

درصاد از   51چین بود که حادود   کشورها

در مقابل نفتی که باه  . خرید نفت ما را می

فااروختیم، بااه دلیاال   ایاان کشااورها ماای 

توانسااتیم پااول  هااای بااانکی نماای تحااریم

ه هار  مجبور باودیم با  پس قاعدتا  .بگیریم

اگر به ما کااال  فروختیم،  که نفت می جایی

هاار  در آن زمااان. فروخاات، بخااریم  ماای

داد، مثال ما باه   کشوری هم به ما کاال نمی

فروختیم و پول آن در باناک   ژاپن نفت می

شااد و کاااال بااه مااا     ژاپاان بلوکااه ماای  

چاین، هناد و   در این شرایط  .فروخت نمی

ترکیااه مجااوز داشااتند بااه مااا کاااال هاام  

ساه کشاور ساه    ایان  در نتیجاه  . بفروشند

توانسااتیم  بااازاری بودنااد کااه مااا ماای    

باا ایان    .با آنها برآورده کنیمنیازهایمان را 

از آنجا که ترکی  وارداتی ماا بیشاتر   حال 

آالت اسات، ترکیاه و    مواد اولیه و ماشاین 

توانساتند تقاضاای ماا را جاواب      هند نمی

توانسات نیااز ماا را     فقط چین میدهند و 

قاعدتا وقتی به واسطه تحریم، . تأمین کند

تعداد شرکای تجاری ما به کمتر از تعاداد  

عناوان   رسد، چین به تان دو دست میانگش

دومین اقتصاد برتر دنیا و اولین تاجر دنیا، 

بارای  . آورد دسات مای  سهم بیشتری را به 

آخر دولت دهم نیز آماار   همین در دوسال

 .به همین شکل رشد کرده بود

 

 ارتباطات

از نظر سرعت  105 چین در سال 

کانادا، اتریا و مالت، در پس از اینترنت 

دنیا در اینترنت  از نظر سرعت 44رتبه 

 .دراد رراق

 

 

 

  

 

Tahere.koohi@gmail.com 
 مصنوعیهوش ارشد کارشناس

 

https://telegram.me/enahang
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 چینوضعیت اقتصادی 

میالدی، اقتصاد چاین   81از اوایل دهه ی 

. به شدت تغییر کرده و در حال رشد اسات 

بر اساس معیاار براباری قادرت خریاد یاا      

چین دومین اقتصاد ،  PPPفشاخص معرو

ترین مشاخص  بزرگ جهان و یکی از اصلی

کنندگان وضعیت بازارهای مالی و تجااری  

 .در جهان است

توساعه  های  در راستای سیاست کشوراین 

زایی صادرات مواد خاا   اقتصادی و اشتغال

 .طبیعاااای را ممنااااو  کاااارده اساااات 

گذاری توساعه در ایان کشاور بار      سیاست

های ارزش در تمامی  مبنای تکمیل زنجیره

صانایع بنااا شااده اسات و یکاای از دالیاال   

زایی گساترده در چاین توجاه باه     اشتغال

عد  خا  فروشی و ایجاد ارزش افازوده در  

 .استخا  این کشور 

حمایت از تولیاد، سیاسات اول اقتصاادی    

و تماامی    این کشور توساعه یافتاه اسات   

قوانین اقتصادی ایان کشاور باا محوریات     

. شاود دادن به حمایت از تولید تدوین مای 

هااای تولیاادی  ساارمایه گااذاران در بخااا

های متعدد موسسات مالی چین از حمایت

هااا برخااوردار  و اعتباااری از جملااه بانااک 

هاای متعاددی    نین با مشوقهستند؛ همچ

هااای  از سااوی دولاات از جملااه مشااوق  

صادراتی و افازایا اشاتغالزایی برخاوردار    

 .شوند می

 

 

 

 روند رو به رشد اقتصاد

هاای توساعه    این کشوردر راستای سیاست

زایی صادرات مواد خاا   اقتصادی و اشتغال

 .طبیعاااای را ممنااااو  کاااارده اساااات 

گذاری توساعه در ایان کشاور بار      سیاست

های ارزش در تمامی  مبنای تکمیل زنجیره

صانایع بنااا شااده اسات و یکاای از دالیاال   

زایی گساترده در چاین توجاه باه     اشتغال

عد  خا  فروشی و ایجاد ارزش افازوده در  

 .خا  این کشور است

قتصاادی  حمایت از تولیاد، سیاسات اول ا  

و تماامی   این کشاور توساعه یافتاه اسات    

با محوریت دادن به  چینقوانین اقتصادی 

سارمایه  . شاود حمایت از تولید تدوین مای 

هااای تولیاادی چااین از  گااذاران در بخااا

هااای متعاادد موسسااات مااالی و  حمایاات

ها برخوردار هستند؛  اعتباری از جمله بانک

های متعاددی از ساوی    همچنین با مشوق

هااای صااادراتی و  دولاات از جملااه مشااوق

 .شوند افزایا اشتغالزایی برخوردار می

در حال حاضر صانایع خادماتی باا صان      

غاااذایی، گردشاااگری، خااارده فروشااای، 

بانکداری، بیماه، اطاال  رساانی، حمال و     

نقاال، آگهاای، قااانون، محاساابه، ماادیریت 

. خدمات سااختمان و غیاره مارتبط اسات    

طبق برنامه ریزی توساعه چاین، تاا ساال     

، نسااابت ارزش افااازوده صااانایع   1 1 

از  خدماتی در ارزش کل تولیادات داخلای  

درصااد ارتقااا  51یااک سااو  بااه باایا از 

 .خواهد یافت

تنها بخاِ رو به نزول، بخاا کشااورزی    

هاای  میزان زمین .در این کشور بوده است

باه طاور   ها کشاورزی چین کم است و آن

های وسیع مسطح و حاوزه   عمده در زمین

کاه دارای آب و هااوای   متمرکزنااد شارقی 

 جاا کاه  با ایان وجاود از آن  . موسمی است

کشاورزی بخا مهمی از درآمدزایی چین 

هاای   باا اساتفاده از کاوه   هاا  آن، باشاد می

حاصلخیز طرح کشات پلکاانی را دنباال و    

 .فواید بسیاری از آن را نصی  خود کردند

یکی از عوامال اصالی قادرت اقتصاادی و     

 .بازرگانی چین، صنایع این کشور هساتند 

صانایع چاین بسایار گساترده اسات و در      

ید محصوالت مختلا  نیاز در   کنار آن تول

تا سال  0978از سال . شودچین انجا  می

صنایعی که در چاین  ، ارزش افزوده  11 

برابار   41کردناد، حادودا   خدمات ارائه می

شده و میزان رشد سااالنه متوساط چاین    

در سااال . درصااد بااوده اساات 01باایا از 

حتی با وجود تاثیرات منفی حاصل  113 

یای طبیعی کاه  از بیماری های جدید و بال

داماان چااین را گرفاات، صاانایع چااین    

 .همچنان توسعه بسیار پرشتابی داشته اند

به همین ترتی ، ایان صانایع باا اشاتغال     

زایی در چین باعا شده اند تا شمار شغل 

برابر های ایجاد شده در چین بیشتر از دو 

 1 1 بینی هاا، تاا ساال    طبق پیا. شود

چاین  ارزش افزوده ای که صنایع خدماتی 

کننااد، نیماای از میاازان کاال  تولیااد ماای

 .تولیدات داخلی این کشور خواهد بود
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 ترین قطار جهان صاحب سریع نیچ

السیر چین موسو  به  دارد سریعاستان  قطار

-در مسایر پکان   G1به شاماره   شنیگ فو

راه اندازی شد  107 اواخر سال شانگهای 

-که به این ترتی  زمان حرکت بین پکان 

شانگهای از پنم ساعت گذشته به چهاار و  

نیم ساعت کاها یافات و چاین صااح     

 .ترین قطار جهان شد سریع

پاایا از ایاان باااالترین ساارعت حرکاات   

کیلاومتر   311قطارهای سریع السیر چین 

حاال حاضار روزاناه     در ساعت بود کاه در 

 04ن نو  از جملاه  قطار از ای 411بیا از 

کنند و از  شینگ حرکت می قطار از نو  فو

همااق قطارهااای فااو   107 سااپتامبر  0 

  .اند شین سرعت خود را باال برده

جائو هونگ وی مهندس ارشد فرهنگستان 

پژوها راه آهن چین بر این باور است که 

شاینگ  حرکت قطارهای سریع السایر فاو   

بااین شااهرهای پکاان و شااانگهای باااا     

کیلاومتر در سااعت ناه تنهاا       350سرعت

زمان سفر را کاها می دهد، بلکاه بارای   

حرکاات  هتجربیااات بیشااتر دربااارکساا  

 هارهای سریع السیر مفیاد اسات و پایا   قط

باارای توسااعه آینااده ایجاااد تااری  محکاام

 . کند می

زایا شامار قطارهاای ساریع السایر     با اف

شینگ و تقاضاای روز افازون مارد  باه      فو

سفرهای سریعتر در آینده، سرعت بیشاتر  

قطارهای سریع السیر چین به سطح باالتر 

 .ارتقاء داده خواهد شد
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 چینآب منابع مدیریت 

کیلاومتر مرباع    1007  چین باا داشاتن   

ترین خط مارزی را در   مرز زمینی طوالنی

این کشور . میان تما  کشورهای دنیا دارد

از شرق و جنوب با دریاای چاین شارقی،    

های آزاد  خلیم کره، دریای زرد و دیگر آب

مارز   کشور هام  04احاطه شده است، و با 

 . است

 خشکسالی در چین

هاای بازرگ مقیااس باه طاور       خشکسالی

پیوندد؛ تقریباا   مرت  در چین به وقو  می

هاای خشکساالی در    سیاسات . هر دو سال

توانند به ساه گاروه زیار تقسایم      چین می

 :شوند

 های کلی تغییر اقلیم سیاست -0

 های کاها خشکسالی سیاست - 

 تطبیقیهای  سیاست -3

به عنوان اقدا  مدیریتی در چاین دو  

باه ناا  هاای منااطق      شیوه مدیریتی

و مناطق محدود  FDZ ممنو  توسعه

برای کاها و محادود    RDZتوسعه 

نمااودن برداشاات باای رویااه در سااال 

در . به قاوانین آب اضاافه شاد     11 

ای فعالیات هاای توساعه    FDZ روش

جدیاااد غیااار مجااااز و تساااهیالت  

غیرمجاز موجود به طور های -برداشت

 درحالی کاه در روش . کلی حذف شد

RDZ   حجاام برداشاات از تسااهیالت

 . موجود کاها یافت

 چین و طالی آبی

بارای   چاین  اولین اقادا  دولتماردان  

تامین منابع آبای، ایجااد انحاراف در    

عناوان یکای از    تسه باه  ه یانگرودخان

هاای جهاان باه     ترین رودخاناه  بزرگ

یان کاار باا    ا. سمت شمال چین باود 

کلید  115 پروژه طالی آبی در سال 

همچنین دولت بارای منااطق   . خورد

جنوبی که بیشتر به منابع آب دریاا و  

اقیانوس دسترسای داشاتند، پوشاا    

هاای   درصدی استفاده از دساتگاه  81

باه  . کن را به اجرا گذاشات  شیرین آب

بااا درنظاار  ایاان کشااور عااالوه دولاات

گاارفتن تجااارب دیگاار کشااورها بااه  

هااا  منظاور اساتفاده مجاادد از پسااب   

درصد از  71توانسته اکنون نزدیک به 

های خود چه در بخا صانعتی   پساب

و چه در بخا خانگی را مجدد احیاء 

 .کند و مورد استفاده قرار دهد

، در نهایت به عنوان راهکاری عملیاتی

اضافه شدن گازارش تاوجیهی مناابع    

آب برای اجرای یک پاروژه عملیااتی   

که شاامل بارآورد مناابع     -یساختمان

برداشااات آب، مصااارف آب، دبااای   

آب، و بازگشااتی و اثاار آن باار زیساات

-اثرات آن بر دیگار کااربران آب مای   

و پایا نیااز     به عنوان الزماه  -باشد

در برداشات آب    برای دریافت مجاوز 

 معرفی شده استچین 
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تبدیل هر سطح صاف به یک حسگر 

 لمسی با یک اسپری

 
ی پژوهشی تازه، با تنها یک قاوطی   بر پایه

تاوان هار    از یک رنگ پاششای ویاژه، مای   

از  -ای را  سطح صاف با هر شاکل و انادازه  

چرخ فرماان،  ، وسایل منزلدیوار گرفته تا 

باه یاک حساگر     -هاا باازی اسبابحتی و 

  .لمسی تبدیل کرد

 پژوهشااگران دانشااگاه  را یایاان فناااور 

، اند کرده ابدا ، پنسیلوانیا در 3ملونکارنگی

 .نا  گرفته است  Electrick و

از الکترودهایی بهره گرفتاه   در این اسپری

شاده و یاا    شود که به یک شیِ سااخته  می

رساانا متصال    شده با موادِ کمی داده پوشا

. این مواد مبتنی بر کربن هستند. گردد می

ایاان ی پژوهشااگران، بااا اینکااه  بااه گفتااه

ی نمایشگرهای  حسگرهای لمسی به اندازه

، های هوشمند دقیق نیستند لمسی گوشی

هسات کاه بتاوان      ولی دقت آنها آن اندازه

دادن  کارهای کنترلی پایاه، مانناد حرکات   

یااک نااوار یااا فشااردن یااک دکمااه در     

 .دستگاههای دیجیتال را با آن انجا  داد

                                                             
3 - Carnegie Mellon 

، دانشاجوی دکتارا   Yang Zhangبه گفته 

در   4ماشااین-تعاماال انسااان در انسااتیتو

ایان فناروری تاا    " :ملاون کاارنگی  دانشگاه

گرهااای اناادازه بساایاری هماننااد نمااایا 

 ".کند لمسی کار می

انگشت کاربر میدان الکتریکی  هنگامی که

کند، یک مسایر بارای انتقاال     را لمس می

با . کند بخشی از جریان به زمین ایجاد می

توان تعیین مکان این جریان الکتریکی می

 ".جای انگشت کاربر را تعیین کرد

  تومووگرافی میودان  »این شگرد باا ناا    

شاود و در آن از   شناخته مای  «الکتریکی

ای از الکترودها برای تشخیص جاایی   آرایه

 .گیرند که در آن لمس رخ داده، بهره می

 
پژوهشگران ویژگای کنتارل لمسای را باه     

از مغاز انساان، سااخته شاده از     یک مدل 

ژله، یاک گیتاار، و بخشای از یاک دیاوار      

هنگامی که کسی بخشای از مغاز   . افزودند

کند، نا  آن بخا مغاز   ای را لمس می ژله

 .شود روی نمایشگر رایانه نمایا داده می

ی پژوهشااگران ایاان فنااروری را  بااه گفتااه

کاربردهای آموزشی، سااخت  توان برای  می

                                                             
4 - Human-Computer Interaction (HCI) 

و در کاربردهای تجاری  ابزارهای سرگرمی

 .دیگر، به کار گرفت

هدف از این فنروری باه  ": Zhang به گفته

وجود آوردن حسگر لمسای بار روی هماه    

های لمسی بسیار موفق  فناوری. چیز است

کردن یک راه بسایار حسای    لمس. اند بوده

هااای  باارای برقااراری تعاماال بااا سیسااتم 

ما به دنبال روشی بودیم که . ای است رایانه

هاا و   بار گوشای   ین توانایی حسی را عالوها

هاا در اشایای دیگار نیاز باه وجاود        تبلت

 ".آوریم

هااای   نمایشااگرهای لمساای در گوشاای   

بهااایی ساااخته   هوشاامند از مااواد گااران 

شااوند و ساااخت آنهااا نیااز نیازمنااد    ماای

 .ای اساات هااای پرهزینااه و پیچیااده  روش

ایجاااد سااطح لمساای باار روی چنااین  هاام

غیر )نامنظم  شکلاشیای بزرگ و یا دارای 

. افزایاد  نیز بر ایان پیچیادگی مای   ( عادی

راههایی برای ایجاد کنترل لمسی بار روی  

ها  اشیای بزرگتر وجود دارد، ولی این روش

ی تشااخیص حرکاات بااا  بیشااتر باار پایااه

ایااان شاااگردها . هاااا هساااتند دورباااین

 :هایی نیز دارند محدودیت

توانند  ها در شرایط با نور کم، نمی دوربین"

همچنااین نصاا  . خااوبی کااار کننااد بااه 

هایی  های گوناگون در خانه، نگرانی دوربین

از دید حریم خصوصای بارای کااربران باه     

 ".همراه دارد
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هاای   تاوان کنتارل  می Electrick با شگرد

هااای  لمساای را در اشاایایی کااه بااا روش 

گونااگون، از چااس ساه بعادی گرفتاه تااا      

شاوند، باه    گیری تزریقی ساخته مای  قال 

نها شرط این است کاه ماواد   ت .ردوجود آو

 .کاال باید کمی رسانا باشند  سازنده

این فنروری با پالستیک عادی کاه کاامال   

تاوان از   کند، ولی می نارسانا است کار نمی

اناد   مواد گوناگونی که با کربن شاارژ شاده  

مااوادی کااه هرات کااربن در درونشااان   )

رسااانا شاادن، بهااره   ، باارای کماای(اساات

 .گرفت

تاوان باا روش ممکان دیگار      یچنین م هم

ی نازکی از مواد رسانا را نیاز بار روی    الیه

در . سطح نارسانا پاشید تا کمی رسانا شود

هاای موجاود در    توان قطعه این صورت می

هاای لمسای بارای     مبلمان را نیز به سطح

تا  کنترل لواز  دیجیتالی خانه تبدیل کرد،

با تلفان   برای نمونه، بتوان با لمس مبلمان

هاای خاناه را    گیری کرد و یا الما   شماره

 .روشن و یا نور آنها را تنظیم کرد

لمسی  Electrick هایی که با فناوری سطح

تاوان باا    شاوند باا دوا  هساتند و مای     می

ی پوششی محاافظ آنهاا را باا     افزودن الیه

 .تر نیز کرد دوا 

پژوهشگران ایان فناروری را در نخساتین    

 در کنفاارانس 107 روزهااای ماااه ماای 

ACM   موضااو  نقااا انسااان در   "بااا

در شهر دناور، ارائاه    "های رایانا سیستم

 ایان لیناک  مقاله مرتبط با آن در  .نمودند

 .آمده است

های انرژی قدرتمند باا   ساخت سلول

 های دریایی جلبک

 
کانادایی موفق به سااخت سالول   محققان 

هاای   انرژی پرقدرتی با اساتفاده از جلباک  

 .دریایی شدند

، محققاان کاناادایی   ناو  نهناگ به گزارش 

دانشگاه کنکوردیا مدت ها باود باه دنباال    

یافتن منبع قدرتمندی بودند که در جهان 

نشاده   نادیده گرفته شده یا به آن پرداخته

این گروه تحقیقاتی موفق باه تولیاد   . است

یک سلول انرژی شده کاه در فرآینادهای   

طبیعی فتوسنتز و تنفس در جلباک هاای   

 .کند سبز آبی را مهار می

 باااا عناااوان  زیرسااااختارها ایااان

cyanobacteria   شاود   نیز شناخته مای

توان آن را در هار اکوسیساتمی در    که می

ل الکترون باا  زنجیره انتقا. این سیاره یافت

تاانفس و همینطااور فتوساانتزهای ایاان   

موجااود زنااده در تمااامی عاارض هااای    

 .جغرافیایی پیدا شده است

 Muthukumaran پرفساااااور

Packirisamy     سرپرساات ایاان تاایم

تحقیقاااتی و اسااتاد مهندساای دانشااگاه   

مااا بااا کشاا  و  »: کنکوردیااا ماای گویااد 

همینطااور اسااتفاده از فرآیناادی کااه در   

دهاد باه تکنولاوژی     سراسر جهان رخ مای 

تواناد   ایم که مای  دست پیدا کرده یجدید

تاری بارای تولیاد انارژی      های ارزان به راه

 «.بدون کربن منجر شود

پاایا از ایاان نیااز محققااان آلمااانی از    

هااا در ساااختمان سااازی اسااتفاده  جلبااک

کرده بودند یا در مقیااس کاوچکتر الما     

های جلبکی ساخته شده بودند کاه نشاان   

محققااان . ک هااا دارنااد از اهمیاات جلباا 

توانناد بهتارین    معتقدند، جلباک هاا مای   

پتانساایل باارای تولیااد اناارژی بااه عنااوان 

 .باشند بیودیزل هخیره کننده

نمونه اولیه سلول انارژی فتوسانتزی تایم    

تحقیقااتی کنکوردیااا در مقیااس کوچااک   

. گیارد  ساخته و ماورد آزماایا قارار مای    

جلبک ها در یک محفظاه آناد و در کناار    

غشااای تعاماال پروتااون قاارار     اتااد وک

یک بار خارجی که باه دساتگاه   . گیرند می

متصل است، الکترون هاای منتشار شاده    

سااط جلبااک هااا را بااه سااطح الکتاارود تو

 .فرستد می

بنا به گزارشات منتشر شاده، ایان سالول    

قادر به اندازه گیری ولتاژ مداری در حدود 

در حاالی کاه اوج   . میلی ولات اسات   933

رووات تحت بار خارجی میک 075قدرت از 

http://yang-zhang.me/research/Electrick/Electrick.pdf
http://www.mehrnews.com/
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محققااان . کنااد اهاام را حاصاال ماای 851

کانادایی معتقدند سلول میکرو فتوسنتزی 

تواناد چگاالی قادرت     مای  μPSC انارژی 

میکرو وات بر ساانتی متار مرباع،     3 3۰1

میلی ولت بر ساانتی متار    81تراکم ولتاژ 

میکروآمپار   93138مربع و چگالی جریاان  

چنین  هم .بر سانتی متر مربع را تولید کند

تر  معتقدند این دستگاه هنوز کوچکها  آن

تجااری   عرصاه از آن است که بتواناد وارد  

ار بود که این سلول توان امیدو شود اما می

هاا   های تلفن همراه یا رایاناه  ها در دستگاه

استفاده شده و در نهایات باه یاک منباع     

 .اصلی انرژی مبدل شود

  خودروی خودران

 
که توسط اپل برای  RX450h خودروی لکسوس

آزمایا استفاده می شود، پیا تر در منطقه خلیم 

 .سانفرانسیسکو مشاهده شده بود

 

در سال های اخیر صحبت های بسایاری   

خااودروی خااودران اپاال در مااورد پااروژه 

پیا از این در خرداد مااه  . شود شنیده می

سال جاری حتی خودروهای ایان شارکت   

 در بزرگاراه هاای آمریکاا   تسات  در حال 

همچنین تایم کاو ، مادیر    . رویت شدند

عامل این شرکت نیز تأیید کرد که اپل در 

حال کار روی نر  افزار ویژه ای اسات کاه   

به خودروها قابلیت هدایت خودکار را مای  

 «روسااالن ساااالخوتینوف»حاااال. دهااد

(Ruslan Salakhutdinov) مااااادیر ،

رد تحقیقات هاوش مصانوعی اپال در ماو    

پیشرفت های کمپانی ساکن کوپرتیناو در  

اظهار نظار کارده    یادگیری ماشینیحوزه 

 .است

خودروی خودران اپل از یادگیری ماشینی 

اده های دوربین ها اساتفاده  برای تحلیل د

 کند می

هاااای پاااردازش  در کنفااارانس سیساااتم

اطالعات عصبی که به تازگی در کالیفرنیاا  

در ماورد اینکاه   ساالخوتینوف برگزار شد، 

چگونااه اپاال از یااادگیری ماشااینی باارای 

تحلیل داده های دوربین های نص  شاده  

کنااد،  روی ماشاین خودکااار اساتفاده ماای  

او گفااات بااارای . توضااایحاتی ارائاااه داد

تشخیص عابرین پیاده و دوچرخه ساواران  

 .کنند استفاده می (لیدار) از رادار لیزری

دوربین های خودوری اپل حتی با دید تاار  

 کنند حاصل از باران نیز به دقت کار می

اپال همچناین باه نار  افازاری       این مدیر

اشاره کرد که بر اساس داده های دریافتی، 

خودروها، عابرین پیاده و خطاوط بزرگاراه   

ساااالخوتینوف . دهااد هاا را تشااخیص مای  

نشان که  منتشر کردهمچنین تصاویری را 

چگونه دوربین ها در زمانی کاه باه    داد می

علت پاشا قطرات باران دید تاری دارناد،  

ایان تصااویر   . وانند کار کنناد ت به دقت می

داد کااه نار  افاازار   همچناین توضاایح مای  

تواناد عاابرین پیااده را حتاای     چگوناه مای  

هنگامی که در پشات یاک خاودرو پاار      

 .شده هستند، تشخیص دهد

ساالخوتینوف باه آنهاا   از دیگر مواردی که 

باود   «SLAM» اشاره کرد، تکنیکی به نا 

یااابی را  کااه بااه ناار  افاازار امکااان جهاات

این مورد در تهیه نقشاه هاا و نیاز    . داد می

او در خصاو   . واقعیت افزوده کاربرد دارد

نحوه استفاده از این فناوری هاا در پاروژه   

خودروی خودران اپل توضیحات بیشاتری  

نداد، ولی به نظر می رسد کوپرتینویی هاا  

به طور جدی در حال توسعه یک سیساتم  

تی خاود  هوشمند برای خودروی خودران آ

 .هستند

 نمای پپر ربات انسان

 

نمای پپر به مدت دو سال  بات انسانررابط 

توسط شرکتی فرانسوی به صورت رازگونه 

http://digiato.com/wp-content/uploads/2017/12/Apple-self-driving-car-1.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2017/12/Apple-self-driving-car-1.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2017/12/Apple-self-driving-car-1.jpg
http://digiato.com/wp-content/uploads/2017/12/Apple-self-driving-car-1.jpg
http://digiato.com/article/2017/05/23/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%be%d9%84-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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. توسط طراحان و هنرمندان طراحای شاد  

موارد زیار   چنین مهندسان این شرکت هم

موتاور الکتریکای،    1  :اند استفاده کرده را

کاامپیوتر اینتال مبتنای بار اتام، دو      یک 

 4دوربااین و یااک سنسااور سااه بعاادی،   

میکروفن، و یک بااتری لیتیاو  یاون کاه     

 .سااعت بادود    0دهد رباات تاا    اجازه می

هاا از یاک تبلات     برای تعامل با این رباات 

باارای ایاان کااه بااار   .شااود اسااتفاده ماای

محاسبات رباات پاایین بیایاد هار بخاا      

افزاری کنترل  مربوط توسط یک موتور نر 

ل اگر ربات فقاط در  به عنوان مثا. شود می

موتور  فاصله دور نسبت به شما قرار داشته

ساار ربااات را بااه ساامت شااما  شااناختا

کناد تاا    صداها را حذف می ، وگرداند برمی

اگار شاما کمای     .بتواند متوجه شما شاود 

جلوتر بیاییاد موتاور دیاالوگ آن باه کاار      

افتد تا باا شاما بتواناد مکالماه داشاته       می

  .باشد
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تمیز کردن پال  دنادان باا پوسات    

 سخت گردو

دناادان از انباشااته شاادن   پااال  و جاار 

هاای مارده باه    باکتری، بیوفیلم، و سالول 

 .آیدوجود می

گیری نشود، تجمع جر  و   اگر دندان جر 

تولید باکتری در پال  روی دندان موج  

بیناد   لثه و دندان آسی  می. شود دهان می

هااایی ماننااد ور  لثااه، تخریاا   و بیماااری

جار   . شاود  ایجاد مای  …مینای دندان و 

هاا   دندان در حالت پیشرفته روی استخوان

و عملکاارد قلاا  تااأثیرات منفاای خواهااد  

 .داشت

توانید برای از بین بردن از پوست گردو می

برای این کاار،  . کنید پال  دندان استفاده

چند عدد پوست سخت گردو را برداشته و 

دقیقاه   1 تاا حادود    ،داخل آب بیندازید

پس از خنک شادن آب، آن  . جوش بخورد

آب باه جاای ماناده    . را از صافی بگذرانیاد 

 شاما . کندعمل می جادویی یمحلولمانند 

هایتان را به کماک آن آب    دندانتوانید می

اگار ایان   . مسوا  بزنیاد سه مرتبه در روز 

کار را دو هفتاه انجاا  دهیاد، باه راحتای      

توانید از شر جر  و پال  دندان راحات   می

عالوه بر آن، اگر با مشکل خونریزی . شوید

ها نیز مواجه هساتید، باه کماک ایان      لثه

هااا  توانیااد مااانع خااونریزی لثااه روش ماای

شوید، چرا که خوا  ضاد التهاابی و ضاد    

 .باکتریایی دارد

دیگاار خااوا  پوساات سااخت گااردو   از 

توان به اساتفاده آن در صایقل فلازات     می

. نر ، فایبرگالس، چوب و سنگ اشاره کرد

و   گار   در ریختاه   گیار   همچنین پلیساه 

قااالبگیری از دیگاار کارکردهااای پوساات  

 .سخت گردو است

گیاری  های دیگری نیز برای جار  البته راه

ترین به صورت طبیعی وجود دارد که ساده

ی مثال  هاا و سابزیجات   جویدن میاوه ها آن

 .باشدانجیر، کنجد، سی  وغیره می

 
کام   هاا در تمیزکردن پال  تراز همه مهم

کردن میزان قند و نشاسته در رژیم غذایی 

تاوان روزاناه باا نماک     میچنین هم .است

مسوا  زد و از نخ دندان برای مراقبات از  

 .ها بهره برددندان

 

 
 



 6931 اسفند –( نونهنگ  دوم) هفتمشماره  هنر  نو نهنگ

15 
 

 و چینیان نرومیا

 

 0نگژعکس از آلبو  امپراتور یانگ

قاشان چینی با نقاشان رومی در حیور ن

شاهی، از هنر و مهارت خود سخن پاد

گفتند و هر گروه ادعا داشتند که در  می

شاه . بر دیگری برتری دارند هنر نقاشی

کنیم تا ببینیم  ما شما را امتحان می: گفت

 .کدامتان برتر و هنرمندتر هستید

  اهاال چااین و رو  چااون حاضاار شاادند   

 تر بدند رومیان در علم واق 

یک دیوار این خانه را پرده کشیدند و دو 

. گروه نقاش، کار خود را آغاز کردند

خواستند ها صد نو  رنگ از پادشاه  چینی

و هر روز مواد و مصالح و رنگ زیادی برای 

بعد از چند روز . بردند نقاشی به کار می

ها بلند  صدای ساز و دهل و شادی چینی

شد، آنها نقاشی خود را تما  کردند اما 

رومیان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته 

از روز اول فقط دیوار را صیقل بودند و 

                                                             
1 - Yongzheng 

برای تماشای ها شاه را  چینی. زدند می

شاه نقاشی . نقاشی خود دعوت کردند

ها  نقا. شدها را دید و در شگفت  چینی

آنگاه . ربود از بس زیبا بود عقل را می

رومیان شاه را به تماشای کار خود دعوت 

. ن مثل آینه صاف بوددیوار رومیا. کردند

ها پرده را کنار زدند عکس  ناگهان رومی

ها افتاد و  ها در آینه رومی نقاشی چینی

زیبایی آن چند برابر شد و چشم را خیره 

کرد شاه در مانده بود که کدا  نقاشی  می

 اصل است و کدا  آینه؟ 

 عکس آن تصویر و آن کردارها

 زد برین صافی شده دیوارها

 هر چه آنجا دید اینجا به نمود

 ربود خانه می دیده را از دیده

رومیان و چینیان از جمله  قصه

مثنوی  های نمادین پرنفوهترین داستان

است، که با بیانی ساده و ( در دفتر اول)

دهد که چطور از راه  قوی نشان می

و جان، و با  پرداختن و صیقلی کردن روح

های مادی از جلوی  باال کشیدن پرده

، همان گونه که حقیقتچشمان قل ، 

، و بدون تأمل و اختیار، باره یک هست، به

انسان مستعد تابیدن  دل در آینه

 .گیرد می

 

 سرزمین و مرد  چین

حد شمالی چاین تااریخی عباارت باود از     

های  هایی که مرز جنوبی است  سلسله کوه

. دهااد ماایزار مغولسااتان را تشااکیل  علاا 

ها در طاول آن، دیاوار    هایی که چینی کوه

مرز جناوبی چاین   . بزرگ چین را ساختند

هرگز دارای حد مشخص و معینای نباوده   

مارز چاین باا توساعه کعناد عرصاه       . است

فرهنگی چین همیشاه باه ساوی جناوب     

گسترش یافته اسات؛ زیارا اگرچاه کشاور     

هاای جدیاد    چین به روشنی بر روی نقشه

گز دارای موجودیت مشخص شده، ولی هر

روزگاااری . ثاباات جغرافیااایی نبااوده اساات

ترکستان و آنا  جزو امپراتاوری چاین باه    

رفته، ولی این کشاورها باه واقاع     شمار می

 .هایی از چین نبوده است هرگز قسمت

مرزهای چین از لحاظ حاکمیات سیاسای   

ها در نوسان بوده اسات، ولای    در طی قرن

عرصه تمدن چاین مادا  گساترش یافتاه     

هیچ سرزمینی کاه روزگااری کاامال    . است

تابع این تمدن بوده باه طاور کامال از آن    

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
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جدا نشده، و هیچ سارزمینی کاه پیوساته    

جزو عرصه چین باوده نتوانساته اسات در    

. برابر نفاوه فرهنگای آن ایساتادگی کناد    

گاهی مرحله جاذب آهساته پایا رفتاه،     

ولی همیشه کامال و قااطع انجاا  گرفتاه     

رزهای چین این بوده دلیل سیالن م. است

کاه ملتای    هاا بایا از آن   است که چینای 

تشااکیل دهنااد، بااه صااورت تکریباای از   

های مختلفند که به وسایله فرهنگای    ملت

اند و تاریخ  مشتر  به یکدیگر مربوط شده

چین شرح یاک فرهناگ رو باه گساترش     

 .است، تا شرح یک امپراتوری فاتح

 چین هنرهای

در دوره تانگ، بافت پارچه های ابریشامی  

و ساخت ظروف چینی به اوج خود رساید  

و ارتباط مسلمانان با چین شرو  و ظروف 

در . چیناای وارد بازارهااای اسااالمی شاادند

در . دوره سونگ نقاشی به اوج خود رساید 

قرن هشتم هجری ایرانای هاا باه واساطه     

مغول هاا، باا شایوه نقاشای چینای آشانا       

در دوره میناگ  . را آموختند شدند و نکاتی

مهمترین معماری چاوبی جهاان در پکان    

. شااهرممنوعه ، ساااخته شااد  (بیجینااگ)

خوشنویسی و نقاشی هماواره هنار درجاه    

اول ماارد  چااین بااود، امااا چیناای هااا در 

معماری، ساخت ظروف چینای و مفرغای،   

پارچه های ابریشامی، سااخت اشایایی از    

سنگ یشم و آثار الکای هام بسایار تواناا     

تاریخ، فرهنگ و هنر چاین هماواره   . بودند

از تداو  برخوردار باوده و حتای در زماان    

تسلط اقوا  بیگانه نیز دچار گسست نشاده  

در ادامه هنرهای چین را به اختصار  .است

 .کنیم بیان می

 

 نقاشی و خوشنویسی

مرد  چاین دارای شایوه نوشاتار اندیشاه     

نگار هستند که در طول تاریخ ثابت ماناده  

از این رو بارای هماه مارد  چاین و باا      و 

های مختل  قابل فهام باوده    وجود گویا

خاط چینای باه جاای الفباا، دارای      . است

هزاران شکل مساتقل اسات و هار شاکل،     

ایان شایوه   . نقا یک واژه را ایفا می کند

نوشتار، نقا مهمی در تداو  سانت هاای   

چینی . فرهنگی و هنری چین داشته است

را هنری فقاط در  ها نقاشی و خوشنویسی 

خور توجاه بزرگاان و دیگار مصانوعات را     

ایان دو  . نوعی صنعت گری مای دانساتند  

هنر از بسیاری جنبه ها با یکادیگر پیوناد   

ابزار خوشنویسی قلم مو، ابریشام  . داشتند

. یا کاغذ به چیره دستی زیادی نیاز داشات 

خوشنویسی اندیشه نگار چینی، ازکیفیات  

دیشااه و  تصااویری برخااوردار و بیااان ان   

احساس را ممکن مای ساازد و باا نقاشای     

در نظار چینای هاا انساان بار      . پیوند دارد

طبیعت مسلط نیست، بلکاه بخشای از آن   

و نقاااش کساای اساات کااه بتوانااد  . اساات

عظمت و زیبایی های طبیعت را بر انساان  

نقاشی سنتی چین، باه لحااظ   . آشکار کند

سرزندگی و ریتم خط و ضرباهنگ قلم مو، 

ی از خوشنویسای گرفتااه و در  تاأثیر زیاااد 

اغل  نقاشی های چینی از خط نوشته باه  

شکل امیاء، شعر یا اظهاار نظار هنرمناد    

هااا عقیااده  چیناای. اسااتفاده شااده اساات

داشتند کاه تماامی رناگ هاا در مرک ا ،      

نق اش چینی با مهاارت بسایار،   . وجود دارد

تنوعی از رنگ سایه ها را در ههن خود باه  

نقاشای کاردن،   آورد و پایا از   دست مای 

نشسات و تصاویر    ساعت ها باه تفکار مای   

کرد  کامل می مورد نظر را در ههن خویا

و در مرحلاه اجارا آن را بساایار ساریع بااه    

پاس از آن، هایچ گوناه    . رسااند  انجا  مای 

. تصحیح یا تغییری در تصویر ممکن نباود 

نقاش باید دستی خطا ناپذیر و تسلطی بی 

. داشات  چون و چرا بر قلم موی خاود مای  

منظره نگااری هماواره در نقاشای چینای     

منظااره طبیعاای از . اهمیاات داشااته اساات

. زمان های کهن ماورد توجاه باوده اسات    
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نقاشان چین عالقه ای به قواعد پرسپکتیو 

ساازی هاای تومااری، از     منظاره . نداشتند

عالقاه پیاروان   . ابتکارات چینی هاا اسات  

آئین تائو باه طبیعات، شارایط الز  بارای     

در . نظره سازی فراهم نمودپیدایا هنر م

دوره هان، کاغذ و ابریشم زمیناه مناسابی   

در دوره . را برای رشد نقاشای فاراهم کارد   

تانگ و تحت تأثیر نقاشای هاای بودائیاان    

هند، نقاشی دیواری به ویژه در غاار هاای   

بودایی شمال غربی چین شکوفا و حااالت  

 .و زندگی بودا بر بدناه غارهاا نقاشای شاد    

ر دوره سونگ، به اوج خاود  منظره سازی د

و هنرمندان سونگ تعریفی خا  از  رسید

فیای تصویری باه دسات دادناد کاه باه      

عنوان سر مشاقی تاا ساده بیساتم اداماه      

یافاات، نقاشااان مکتاا  سااونگ از تمااا    

امکانات قلم و مرک  بهره مای گرفتناد و   

با حداقل وسایل، جوهر طبیعت را در آثاار  

ا چون خود منعکس می کردند و طبیعت ر

کارد و   جهانی بی انتها، پرشکوه تصویر می

برای فیاهای پُر و خالی ارزشی برابر قائال  

بود تا در نق اشی چینی انوا  میمون هاای  

آیااین . دیناای و دنیااوی مااورد توجااه بااود

باودایی نیاز موضاو  هاای جدیادی را در      

اختیار هنرمنادان قارار داد و ساب  رواج    

 .نقاشی دیواری گردید

ماایالدی، سلسااله سااونگ  ۰1 0در سااال 

هااا  توسااط مغااوالن فاارو پاشااید و مغااول 

در ایاان . سلساله یااوان را تأساایس کردنااد 

دوره نیز نقاشی دارای اهمیت ویاژه باود و   

در . نقاشان آثاار ارزشامندی خلاق کردناد    

دوره مینااگ، گرایشاای بااه رنااگ آمیاازی  

رنگ هاای سابز و آبای در      متنو  به ویژه

و  ئینمنظره نگاری ها، ظرافت کاری و تاز 

کپی بارداری از سابک هاای گذشاته رخ     

در دوره چینگ سابک دوره میناگ   . نمود

رو به شکوفایی نهاد و تاا ساده ناوزدهم از    

 .نوآوری باز نماند

 

 معماری

در چااین بااه دلیاال شاارایط آب و هااوایی 

مرطوب، ساخت بناها با ماواد و مصاالحی   

چون سنگ و آجر مورد توجه نبود و چوب 

مهمترین مصالح معمااری باه شامار مای     

اما این بدان معنا نیست که چینی ها . آمد

در ساخت بناهای یادماانی نااتوان بودناد،    

چنانچه دیوار چین که اکنون جزء عجای  

ت، نمونه ای از تواناایی چینای   هفتگانه اس

چینای هاا   . ها در خلق آثار معماری اسات 

معابد باودایی، کااخ هاا و خاناه هاا را باه       

صورت یک تا چند طبقه و اغل  باا چاوب   

می ساختند که شکل کلای آن هاا تقریبااش    

در ایاان معماااری سااق  . مشااابه هسااتند

شیروانی مانند ساختمان، با سفال پوشیده 

اماون آن باه شاکل    می شاد و رخ باا  پیر  

که دارای لبه خمیده شد  ساخته میایوانی 

به سمت باال اسات و عملکارد آن کنتارل    

هاای   در سااختمان . ان و ایجاد سایه بودبار

طبقه، طبقات بار روی ساتون هاای     چند

چوبی قرار می گرفات و نماای بناا شاکل     

غیار از  . گرفات  چترهای مطبق به خود می

رفیعی به معابد یاد شده، چینی ها بناهای 

نا  پاگودا بنای یادبود بودا دارناد کاه گااه    

در . رسند طبقه هم می 03ارتفا  آن ها به 

معمااری کااخ و خاناه هاای اعیاانی، بااا       

های زیباا   سازی، ایجاد آبراهه و ساخت پل

ری مورد توجه بود و نمونه برجساته معماا  

های شاهر پکان    چوبی چین، مجموعه کاخ

ینااگ شااهرممنوعه اساات کااه در دوره م 

 .ساخته شده اند

 سازی تندیس

 

ساخت تندیس های جاانوری و انساانی از   

جاانس گِاال پختااه، چااوب، ساانگ و فلااز 

اغلا   . همواره مورد توجه هنرمنادان باود  

ها در خانه  گر شغل آن این تندیس ها بیان

فرد متوفی بود کاه باه هماراه او در درون    

کشا  مقباره   . قبور قرار داده مای شادند   

 0974چااین در سااال   امپراتااور سلسااله 

 هاا را در سااخت   میالدی، تواناایی چینای  

. دهاد  تندیس های بزرگ سفالی نشان می
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در ایان مقبااره تناادیس سااربازان و اساا   

هایشااان کااه نماینااده سااپاهیان امپراتااور 

بودند،کش  شد این تندیس ها بسیار واقع 

گرا ساخته شده اند و در بازنمایی جزئیات 

ت شااده و تجهیاازات سااربازان بساایار دقاا

ورود آیین باودا باه چاین، تنادیس     . است

هنرمندان به . سازی را تحت تأثیر قرار داد

تقلید از الگوهای هندی یا آسیای مرکزی، 

اصول زیبایی شناسای تاازه ای باه وجاود     

هنرمند چینی الگوی هنادی را در  . آوردند

طول بیا از یک سده دستخوش تغییرات 

اباد  تاوان در مع  این تغییرات را می. ساخت

شامال غربای چاین     غار مانند بودائیان در

ها  دل کوهکه در  مشاهده کرد دون هوانگ

هاا و   تنادیس . شاد  تراشیده یا نقاشی مای 

های موجود در این غارها باه لحااظ    نقاشی

اناادازه و بیااان مفهااو ، از مهمتاارین آثااار 

در جهااان بااه شاامار  سااترگ و مااذهبی 

هزاران تندیس، نقاا برجساته و   . آیند می

دیااواری موجااود در ایاان غارهااا،   نقاشاای

از حرکت در تندیس سازی هندی  ترکیبی

و خصاالت خطاای مااوزون و آرا  در هناار  

در دوره . گاذارد  چینای را باه نماایا مای    

تانگ ماوج تاازه ای از هنار هنادی عصار      

گوپتای هند به چین رسید و سب  ناوعی  

شاااکل ساااازی کامااال و پراحسااااس در 

در دوره سااونگ ساااخت . هااا شاد  تنادیس 

یس هااای ساافالی و چااوبی خاادایان  تنااد

فیاای  . بودایی ماورد توجاه قارار گرفات    

متفک رانااااه عصاااار سااااونگ باااار روی  

مؤث ر بود و سب  شد پیکاره   سازی تندیس

تار، متفکرتار و آرا  تار سااخته      ها ظری 

 . شوند می

 

 گری سفال

هااا در ساااخت ساافال بااه ویااژه   چیناای 

. هااای لعاباادار بساایار توانااا بودنااد  ساافال

سفالی منقوش کاه دارای  نخستین ظروف 

نقا های هندسی هستند در هزاره پنجم 

پاایا از ماایالد دوره نوساانگی، ظاااهر    

عالی ترین ظروف سافالی چاین   . شوند می

سااخت  . ظروف موسو  به چینای هساتند  

آن ها از ابتکارات سفال گران چاین اسات   

که در عصر سلسله هاای تاناگ، ساونگ و    

در میاان آن هاا   . وج خود رسیدمینگ به ا

مشاهور   های موسو  به آبی و سفید چینی

این گونه ظروف، از دوره تانگ باه  . هستند

این سو به بسیاری از نقاط جهان از جملاه  

به ایران صاادر مای شاد و ساب  تحار        

 .سفال گری دوره اسالمی ایران شد

 

 فلزکاری

اشیای فلزی باه خصاو  اشایای     ساخت

. مفرغاای در چااین بساایار پاار رونااق بااود 

هنرمندان بر روی ظروف منظاره، نوشاته،   

اژدها، انوا  جانوران و موجودات خیاالی را  

کردنااد و از آن هااا در مراساام  نقااا ماای

 .کردند ه میعروسی و عزا استفاد
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