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بــــــسـم
الــلــــــه
الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

از زمانــی کــه دانشآمــوزان مدرســه
میرفتنــد دیمــاه فصــل آزمونهــا بــوده،
هســت و احتمــاالً خواهــد بــود .شــاید بــه
دلیــل ســختی آزمونهــا اســت کــه ایــن
مــاه بــه فصــل تعبیــر شــده .تقریب ـاً هماننــد
قیامــت کــه قــرار اســت هــر مرحلـهاش هــزار
ســال طــول بکشــد ،دی هــم بــه جــای یــک
مــاه انــدازهی ســه مــاه میگــذرد .ســخت
و طاقتفرســا! بــرای دانشــجویان هــم ایــن
مــورد تفاوتــی نــدارد .شــاید اضافــه شــدن
امــکان دادن دو یــا ســه آزمــون در روز از
ِ
فوایــدی بــود کــه در دبیرســتان قولــش را
بــه مــا داده بودنــد و االن ب ـهاش رســیدهایم.
تجــاوزی کــه بــه حقــوق دانشــجویان
میشــود ،بــدل شــدن وظیفـهی مطالبهگــری
بــه افتخــار بــرای دانشــجو و انتظــاری کــه این
قشــر بــرای شــروع ترمــی جدیــد و زایشــی
دوبــاره پــس از پایــان آزمونهــا میکشــند؛
روز از نــو و روزی از نــو ،بــدون تحــول .اســیر
یــک چرخ ـهی معیــوب کــه در تمــام طــول
زندگــی ادامــه دارد و معلــوم نیســت توســط
چــه شــخصی کــه قــرار اســت کــی از کــرهی
مریــخ بــه زمیــن بیایــد از بیــن بــرود.

این خیانت به ملت و کشور است که آنچه راکه میتوان در کشور تولید کرد
مورد استفاده قرار نداد و از بیرون آورد.
امیرکبیر

راهپیمایی کونترادا
وینچنزو روستیچی

 7دقیقه

بازگشت به پیشرفت
امیرحسین ناظمی
صنعت نفت اهواز

رنســانس ( )Renaissanceدورهای از
تاریــخ اســت کــه در طــی آن تغییــرات
و تحــوالت بنیــادی در ســطوح مختلــف
اجتماعــی ،هنــری و علمــی رخ داد.
خــود واژه رنســانس ،واژهای فرانســوی
بــه معنــای زایشــی دوبــاره اســت.
اگرچــه ایتالیــا قلــب تپنــده رنســانس
اســت ،امــا تاثیــرات آن را در همــهی
کشــورهای دیگــر میتــوان مشــاهده
کــرد .ایــن دوره کــه حــدودا ً از 1400
تــا  1600میــادی بــه طــول انجامیــد،
دوران تاریــک کــه ســدهها اروپــا را در
بــر گرفتــه بــود پایــان بخشــید .در ایــن

دوره هنرمنــدان ،معمــاران ،شــاعران و
فیلســوفان روشــنفکر و نــوآور باعــث
شــدند کــه اروپــا بــه دوران شــکوه
خــود در زمــان امپراتــوری روم و یونــان
باســتان برگــردد .بایــد توجــه کــرد کــه
بههیچوجــه نمیشــود افــراد خاصــی
را باعــث و بانــی ایــن دوره دانســت چــرا
کــه رنســانس یــک جــو کلــی در ایتالیــا
بــود کــه البتــه دالیل مشــخصی داشــت.
دو رخــداد جنگهــای صلیبــی
و طاعــون ســیاه در قــرون وســطی
در ایجــاد رنســانس نقــش اساســی

داشــتند .جنگهــای صلیبــی یــک
ســری درگی ریهــا بیــن کشــورهای
مســیحی و کشــورهای مســلمان بــود
کــه بــه منظــور بازپسگیــری مناطقــی
در خاورمیانــه و آســیای صغیــر توســط
مســیحیان از ســال  1095تــا 1492
میــادی صــورت گرفــت .در نخســتین
جنــگ صلیبــی مســیحیان پیــروز
شــدند و توانســتند مناطــق مــورد نظــر
را فتــح کننــد .آنهــا حکومتهایــی بــا
پادشــاهان مســیحی تشــکیل دادنــد امــا
در جنگهــای بعــد ایــن مناطق از دســت
رفــت و توســط حاکمــان مســلمان فتــح
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شــد .اگرچــه مســیحیان در
ایــن جنگهــا شکســت
خوردنــد امــا دســتاوردی
بســیار بــا ارزشتــر از
زمیــن کســب کردنــد.
پــس از پیروزیهــای
مســیحیان
نخســتین،
توانســتند ســواحل و بنــادر
مدیترانــه را از آن خــود
کننــد .در زمــان صلــح
بــه تجــارت بــا مســلمانان
پرداختنــد و بــه کاالهــای
ارزشــمندی کــه از طریــق
جــاده ابریشــم از شــرق دور
بــه ســرزمینهای مقــدس
میرســید دسترســی پیــدا
کردنــد .مهمتــر آنکــه
مســلمانان در ایــن زمــان در
دوران طالیــی خــود بودنــد
و پیشــرفت علــوم نــزد آنــان
بیشــتر از اروپاییان بــود .این
کاالهــای کمیــاب و علــوم
پیشــرفته بــا کشــتی بــه
اروپــا منتقــل میشــد و منطقیتریــن
و نزدیکتریــن بنــادر اروپــا بــرای
تجــارت ،بندرهــای ایتالیــا بــود .طولــی
نکشــید کــه مســیحیان ســرزمینهای
مقــدس را از دســت دادنــد پــس بــرای
بازپسگیــری آنهــا جنگهــای
صلیبــی را دوبــاره آغــاز کردنــد .حتــی
در زمــان ایــن جنگهــا هــم تجــارت
بــا مســلمانان متوقــف نشــد .بــه ایــن
شــکل کــه کشــتیهای حامــل ســربازان
بــه ســرزمینهای مقــدس میرســیدند
امــا در راه برگشــت کشــتیها پــر از
کاالهــای مختلــف تجــاری بــود.
یــک اتفــاق مهــم دیگــر شــیوع طاعــون
ســیاه بــود .هیــچگاه انســان بــه ایــن
انــدازه بــه انقــراض نزدیــک نشــده
بــود .طاعــون ســیاه هــم همــراه بــا
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تجــار اداره میشــدند
بــه وجــود آمدنــد
کــه معروفترینشــان
جمهــوریِ تجــار ونیــز
اســت.
بــا رونــق اقتصــادی و
جــاری شــدن طــا در
شــهرهای ایتالیــا طبقــه
جدیــدی از بانکدارهــا
تشــکیل شــدند .خانــواده
مدیچــی (House of
 )Mediciیکــی از ایــن
خاندانهاســت و شــاید در
زمــان خــود قدرتمندتریــن
و تاثیرگذارتریــن خانــدان
در جهــان بــوده باشــد .این
بانوی شکوهمند
شگفـتانـگـــیز اســت کــه
چگونــه یــک خانــوادهی
سندرو بوتیچلی
بانکــدار از بســیاری از
پادشــاهان و ســاطین
غــرب و شــرق پیشــی
گرفتــه اســت .خانــدان
مدیچــی در شــهر فلورانــس صاحــب
کشــتیهای تجــاری از دریــای ســیاه بانــک بودنــد .بــا رونــق بیشــتر اقتصادی،
و از راه قســطنطنیه وارد اروپــا شــد .آنهــا بهمــرور شــعب دیگــری در ایتالیــا
طبیعتــاً چــون بنــادر ایتالیــا در مســیر بنــا کردنــد و ســپس در سراســر اروپــا
کشــتیهای تجــاری قــرار داشــتند ،ایــن و ســواحل مدیترانــه گســترش یافتنــد.
کشــور خیلــی زود دچــار ایــن بیمــاری نفوذشــان بــه انــدازهای زیــاد شــد کــه
وحشــتناک شــد .بــا گســترش بیشــتر حتــی پادشــاهان ،پــاپ و کلیســای
ایــن بیمــاری هــر روز تعــداد بیشــتری کاتولیــک هــم از آنهــا وام میگرفتنــد.
از افــراد میمردنــد .ایــن امــر باعــث برخــاف حاکمــان فئــودال هــم
شــد کــه نیــروی کاری در جامعــه کــم دورهشــان آنهــا بــا زور یــا وراثــت بــه
شــود و در نتیجــه افــراد میتوانســتند قــدرت نرســیدند بلکــه بــا بهبــود تجارت
دســتمزد بیشــتری طلــب کننــد .در و افزایــش رونــق اقتصــادی از محبوبیــت
نتیجــه شــاهد بــه وجــود آمــدن طبقــه مــردم برخــوردار شــدند .از نظــر آنهــا
جدیــدی از افــراد ثروتمنــد هســتیم کــه نیکــوکاری و کمــک بــه همنــوع برابــر
ثروتشــان همــه حاصــل تالش و کوشــش بــا گســترش زیبایــی ،هنــر و دانــش
خودشــان بــوده اســت .در ایــن زمــان بــود .بــرای همیــن آنهــا بخــش زیــادی
حکومتهایــی کــه تمامــاً بــه وســیله از ثــروت خــود را صــرف حمایــت از

معبد (مقبره) پیتر قدیس در مونتریو
دوناتو برامانته

هنرمنــدان ،فیلســوفان و دانشــمندان
میکردنــد .همچنیــن بــا حمایــت
از معمــاران ،باعــث بهوجودآمــدن
شــکوه خاصــی در زمین ـهی شهرســازی
و معمــاری شــدند .میــراث معمــاران
فلورانســی حتــی تــا بــه امــروز هــم
پابرجاســت و فلورانــس یکــی از زیباترین
شــهرهای جهــان اســت کــه هــر ســاله
گردشــگران زیــادی را بــه خــود جــذب
میکنــد .
خانــوادهی مدیچــی دارای کتابخان ـهای
بــزرگ و مشــهور در فلورانــس بودنــد
و همــواره تــاش میکردنــد کــه
کتابهــای کمیــاب را یــا کتابهایــی
کــه ارزش آنهــا کوچــک شــمرده
میشــدند جمــعآوری کننــد .بــه
ایــن شــکل کــه محققانــی کــه توســط
خانــوادهی مدیچــی اســتخدام شــده
بودنــد ،بــه شــهرهای ممختلــف
میرفتنــد و در کلیســاها یــا در دربــار
پادشــاهان و حاکمــان بــه دنبــال چنیــن
کتابهایــی میگشــتند .همچنیــن
بــا حمایــت از فیلســوفان ،آنهــا را بــه
مطالعـهی فلســفهی غنــی یونان باســتان
تشــویق میکردنــد .خانــواده مدیچــی بــه
خصوص در حمایت از هنرمندان شــهرت
خاصــی دارنــد .در حقیقــت بســیاری
از بهتریــن و مشــهورترین هنرمنــدان
جهــان ،زمانــی در دربــار مدیچــی بودنــد
از جملــه ایــن هنرمنــدان میتــوان از
داوینچــی و میکالنجلــو نــام بــرد .حتــی
میکالنجلــو ســالها در کاخ شــخصی
لورنــزو مدیچــی زندگــی میکــرد.
معمــاران رنســانس کــه وارثــان معماران
بــزرگ رومــی بودنــد بــا نوآوریهــای
خــود دســت بــه خلــق زیباتریــن شــهرها
در تمــام ایتالیــا زدنــد از فلورانــس گرفته
تــا ونیــز و میــان .ســازهها عــاوه

بــر داشــتن زیبایــی و شــکوه ،بســیار
کاربــردی و منطقــی بودنــد زیــرا حاکمان
رنســانس از تاثیــر محیــط زندگــی بــر
انســان آگاه بودنــد و اعتقــاد داشــتند کــه
انســان توســط محیــط اطرافــش شــکل
میگیــرد .زیبایــی معمــاری ایــن دوره
اتفاقــی نیســت بلکــه حاصــل مطالعــه

و بررســی ســاختمانهای روم باســتان
توســط معمــاران آن زمــان اســت.
آن هــا کتابهــای زیــادی دربــارهی
زیبایــی و کاربــرد ســاختمانها در ایــن
دوره نوشــتند .بــا مقایســهی شــهرهای
مربــوط بــه رنســانس و شــهرهای
مــدرن متوجــه میشــویم کــه اگرچــه
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مــا پیشــرفت تکنولــوژی ،بهبــود رفــاه
و شــرایط اقتصــادی داریــم امــا بــه
طــور کلــی شــهرهای مــدرن
مــا بــه مراتــب زشــتتر
از شــهرهای رنســانس
هســتند .دلیــل اصلــی
ایــن اختــاف فجیــع
میتوانــد محــدود
بــودن وســعت دیــد
انســان امــروزی باشــد
زیــرا پیشــرفت تکنولــوژی و
افزایــش ســرمایه باعــث افزایــش
نــوآوری نمیشــود.
قبــل از رنســانس اکثــر موضوعــات
هنــری پیرامــون الهیــات و مذهــب
میگشــت .در رنســانس هنرمنــدان بــا
دیــد انســانگرایانه بــه زندگــی فعالیــت
کردنــد و در نتیجــه هنــر بــه ســمت
ســکوالریزه شــدن رفــت .همچنیــن
گفتیــم کــه یکــی از ویژگیهــای
رنســانس بازگشــت بــه فرهنــگ روم و
یونــان باســتان بــود .بدیهــی اســت کــه
آثــاری بــا محوریــت اســطورههای رومــی
و یونانــی محبوبیــت زیــادی پیــدا کردند.
هنــر در رنســانس نخســتین قدمهــای
جاهطلبانــه را بــه ســمت رئالیســم
یــا هنــر واقعگرایانــه برداشــت.
در ایــن دوره هنرمنــدان تمــام
تــاش خــود را میکردنــد
کــه موضــوع اثــر بــه
واقعگرایانــه تریــن
شــکل ممکــن
ترســیم بشــود.
از ایــن رو
تکنیک هــا ی
مختلفــی را
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در ایــن راه بــه کار میبردنــد .خصوصــاً
میتوانیــم تاکیــد زیــادی بــر روی
ترســیم نــور و ســایه در آثــار ایــن دوره
مشــاهده کنیــم .ویژگــی قابــل توجــه
دیگــر ایــن دوره ،پرداختــن بــه مناظــر
و طبیعــت اســت بــه عبــارت دیگــر
مــا شــاهد ظهــور طبیعتگرایــی یــا
ناتورالیســم هســتیم.
همــهی افــراد مســبب رنســانس از
حاکمــان گرفتــه تــا هنرمنــدان دارای
یــک رســالت بودنــد و آن کمک
بــه گســترش زیبایــی و
علــم و دانــش بــود .رمــز
موفقیــت رنســانس تنهــا رونــق
اقتصــادی نبــود بلکــه دیــد
خــاص و ویــژهی افــراد موثــر
بــود .اگــر حاکمــان پــول خــود
را بــه هنرمنــد میســپردند کــه
هرجــور میخواهــد بــه آفرینــش آثــار
هنــری بپــردازد ،بیشــک رنســانس
موفقیتآمیــز نمیبــود امــا حاکمــان
دنبــال هــدف خاصــی بودنــد .هنــر بــرای
نمایــش زیبایــی جنبههــای مختلــف
زندگــی ،فلســفه و علــم بــرای گســترش
دانــش و حکمــت ،معمــاری زیبــا بــرای
داشــتن ســاختمانها و شــهرهای زیبــا
و همزمــان پرکاربــرد و دههــا عامــل
دیگــر کــه مســتقیم یــا غیــر مســتقیم
بــر زندگــی امــروز مــا تاثیــر گذاشــتند.
عــاوه بــر اینکــه مــا میتوانیــم از
آثــار بهجامانــده از ایــن دوره لــذت
ببریــم میتوانیــم از خالقهــای آنهــا
درس بگیریــم و تــاش کنیــم جهشــی
فرهنگــی اجتماعــی هماننــد رنســانس
در جامعــه خــود ایجــاد کنیــم.

تندیس داوود
دوناتلو

رستاخیر

جورجیو ِوساری ،فِدریکو زوکاری

درونی (تجاوز)
ادگار دِگا

 5دقیقه

قربانیان خاموش شده
فاطمه شهبازی
پردیس فارابی

دانشگاه تهران

«اگــر بــه پلیــس بگویــی،
عکسهــا و فیلمهایــت را
پخــش میکنــم .اگــر شــکایت
کنــی ،آبــروی خانوادگیمــان
مــیرود .اگــر پوشــش درســتی
داشــتی ،چنیــن اتفاقــی رخ
نمــیداد .معلــوم نیســت بــا
رفتــارت چطــور تحریکــش
کــردی کــه مجبــور بــه ایــن کار
بــاورش ســخت اســت امــا بســیاری
شــده!»
چــه جمــات تلــخ و آشــنایی! از تجاوزهــا توســط انســانهایی
سالهاســت مســئلهی تجــاوز در ایــران کامــ ً
ا معمولــی اتفــاق میافتــد.

مــورد توجــه بــوده و افــراد گوناگــون از
دســتههای مختلــف تــاش کردهانــد
تــا آن را ریش ـهیابی کننــد امــا هربــار
بــا پنهــان کــردن صــورت مســئله و
بــا ایــن توجیــه کــه «کــرم از خــود
درختــه» بــر صــورت مســئله پوشــش
گذاشــته میشــود .حــال آیــا واقعــاً
کــرم از خــود درخــت اســت؟!

انســانهایی کــه دارای خانــواده و
منزلــت اجتماعــی بــوده و لزومــاً
از بیمــاری روانــی خاصــی رنــج
نمیبرنــد .در بیشــتر مــوارد متجــاوز
آشناســت و اعتمــادی نســبی بــه او
وجــود دارد .پــس همیشــه یادمــان
باشــد کــه حتــی آدمهــای خــوب هــم
ممکــن اســت بــه کســی تجــاوز کننــد!
در ایــران عمــوم مــردم هنگامــی کــه
از تجــاوز میشــنوند تصویــری از
یــک خانــم بــا آرایــش غلیــظ و
لباسهــای نیمهبرهنــه بــه ذهنشــان
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میآیــد و آن را عامــل اصلــی وقــوع
تجــاوز میپندارنــد .درصورتیکــه
بررســی آمــار چنیــن نگرشــی را نقــض
میکنــد؛ مثــ ً
ا حجــاب در یمــن
بســیار سفتوســختتر از ایــران
اســت امــا آمــار تجــاوز در ایــن کشــور
باالســت و  98درصــد زنانــی کــه
مــورد تجــاوز قــرار گرفتهانــد حتــی
صورتهــای خــود را میپوشــاندند.
جنبــش مــن هــم
پــس از راهافتــادن
ِ
همینطــور ( )Me tooروایتهــای
زیــادی از قربانیان مســکوت در سراســر
جهــان شــنیده شــد .لیلیــان اســعد در
توییتــر خــود مینویســد« :یکــی از
دوســتانم کــه حجــاب کامــل دارد و
دوســت دیگــری کــه نقــاب میپوشــد
هــر دو مــورد دســتدرازی و آزار
جنســی کالمــی قــرار گرفتهانــد .پــس
لطف ـاً دهانتــان را ببندیــد و بــه جــای
ربــط دادن مســئله بــه حجــاب از زنــان
حمایــت کنیــد ».بــر اســاس تحقیقــی
کــه ســال  2009موسسـهی «اثــر» در
زمینـهی آزار خیابانــی در یمــن انجــام
داده اســت 84 ،درصــد از بزهدیــدگان
حجــاب کامــل داشــتند .افــزون بــر آن،
مرکــز حقــوق زنــان مصــر در ســال
 2007گــزارش میدهــد کــه 72
درصــد آزاردیــدگان حجــاب کامــل و
حتــی نقــاب داشــتهاند .در نتیجــه،
حجــاب همیشــه امنیــت را بــه دنبــال
نــدارد .نهــاد زنــان ســازمان ملــل
نیــز در ســال  2013بیــان میکنــد
کــه  99/4درصــد زنــان مصــری آزار
جنســی را تجربــه کردهانــد .ایــن
نمونههــا و هــزاران نمونــهی دیگــر
بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه نــه
پوشــش مناســب الزامـاً از وقــوع تجاوز

قربانیان
خاموش شده
زهرا شیرمحمد

جلوگیــری میکنــد و نــه تجــاوز
الزامــاً ناشــی از پوشــش نامناســب
اســت .دختــران و پســران خردســالی
کــه قربانــی تجــاوز میشــوند نیــز
شــاهدی بــر ایــن مدعــا هســتند.
در قانــون مجــازات اســامی ایــران،
عبــارت تجــاوز بــه کار نرفتــه و
جرمانــگاری نشــده اســت .در «بنــد
ت مــاده  224قانــون مجــازات» زنــای
بــه عنــف کــه در عمــوم بــه آن تجــاوز

گفتــه میشــود ،جرمانــگاری شــده
کــه حــد آن اعــدام اســت .زنــای بــه
عنــف تنهــا بــه دخــول ،تجــاوز مــرد
ن یــا مــرد و در نهایــت رابط ـهی
بــه ز 
خــارج از علقــه زوجیــت محــدود
میشــود .درصورتیکــه آزار و اذیــت
جنســی بــدون رضایــت ،تعــرض
جنســی زنهــا بــه دیگــران و برقــراری
رابطــه جنســی بــدون موافقــت همســر
نیــز میتوانــد از مصداقهــای تجــاوز
باشــد .طبــق «مــاده  637قانــون

مجــازات اســامی» هــرگاه زن و
مــردی کــه رابطــهی زوجیــت بیــن
آنــان حاکــم نباشــد ،اعمالــی همچــون
بوســیدن و در آغــوش گرفتــن یکدیگر
را انجــام دهنــد ،بــه شــاق تــا 99
ضربــه محکــوم خواهنــد شــد .اگــر
عمــل بــا اکــراه همــراه باشــد ،تنهــا
اکــراه کننــده تعزیــر خواهــد شــد.
ایــن عمــل مصــداق رابطـهی نامشــروع
اســت و نــه تجــاوز .شــوربختانه قوانین
مــا غیرحمایتــی بــوده و یکــی از دالیل
تــداوم خشــونت و تجــاوز جنســی
فقــدان قانــون مناســب اســت .این خال
قانونــی از طرفــی باعــث کاهــش میزان
شــکایات ثبــت شــده و در نتیجــه غیــر
واقعــی شــدن آمارهــا میشــود و از
طرفــی دیگــر ،در مــواردی هــم کــه
شــکایات ثبــت میشــود احتمــال
تبرئــهی متجــاوزان زیــاد اســت.
ادلــهی اثبــات جــرم در زنــای بــه
عنــف بســیار ســختگیرانه بــوده و
از طرفــی افــراد بزهدیــده بهویــژه
در ســاعات ابتدایــی تجــاوز قــادر بــه
حفــظ آثــار جــرم نیســتند .معمــوالً
علــم قاضــی مهمتریــن ادل ـهی اثبــات
تجــاوز اســت درحالیکــه بــا توجــه
بــه اهمیــت ایــن جــرم ،قانونگــذار
بایــد راههــای اثبــات بیشــتری بــرای
آن در نظــر میگرفــت و در زمینــهی
ادلــه دســت شــاکی را بیشــتر بــاز
میگذاشــت .بــه محــض شــکایت،
تحقیقــات بایــد بهصــورت کامــ ً
ا
منظــم و منســجم از محــل کار و
شــخص متجــاوز انجــام گیرد و فــرد از
لحــاظ روانــی و ســابقه در آزارجنســی
بررســی شــود .پزشــکی قانونــی نیــز
بایــد افــراد بیشــتری را تربیــت کنــد تا

علمیتــر نظــر بدهنــد و دقیــق عمــل
کننــد .زیــرا در پزشــکی قانونــی تنهــا
آثــار مقاومــت ،ضــرب و جــرح و دخول
بررســی میشــود ،درصورتیکــه
ممکــن اســت شــخص آزار دیــده در
لحظــه تجــاوز اص ـ ً
ا توانایــی مقاومــت
نداشــته باشــد .بــرای نمونــه ،در آن
لحظــه از اســترس و هیجــان زیــاد
«فریــز» شــده باشــد .پزشــکی قانونــی
گــزارش میدهــد آثــار دیــده نشــد،
قاضــی میبینــد تجــاوزی صــورت
نگرفتــه و حکــم بــه عــدم اثبــات
تجــاوز میدهــد بااینکــه اینگونــه
نیســت .بااینهمــه بــاز هــم نظــر
پزشــکی قانونــی تاثیــر چندانــی در
اثبــات جــرم نــدارد! قضــات تمایلــی
بــه صــدور حکــم اعــدام ندارنــد و
متجــاوزان بــه رابطـهی نامشــروع و یــا
زنــای غیــر عنــف محکــوم میشــوند.
فــرد محکــوم بــه زنــای غیــر عنــف
نیــز بــه  100ضربــه شــاق یــا تبعیــد
محکــوم میشــود .درنهایــت انتظــار
مــیرود مجــازات و ادلــهی اثبــات
زنــای بــه عنــف مــورد بازنگــری قــرار
بگیــرد.
چه باید کرد؟

ســکوت نکنیــد ،تمنــا
میکنــم ســکوت نکنیــد،
التمــــــــاس میکنــم
ســکوت نکنیــد.

ســکوت جــز دادن فضــای بیشــتر بــه
متجــاوزان بــرای تجاوزهــای بعــدی
نتیجــهای نــدارد و باعــث میشــود
بزهدیــده خــود را الیــق خشــونت
بپنــدارد .نبایــد تجــاوز بــرای شــخص

متجــاوز و شــخص بزهدیــده بــا
قضاوتهــای بیهــوده مــورد تشــویق و
یــا عادیســازی قــرار گیــرد .ســکوت
آبــروی شــخص و خانــوادهاش را حفــظ
نمیکنــد بلکــه نفــرت فــرد بزهدیــده
را از اطرافیــان بیشــتر میکنــد و
ســبب نابــودی اعتمــادش میشــود.
چنیــن شــخصی ســتم و ســکوت در
برابــر آن را میپذیــرد و ایــن نگــرش
بــر تربیــت نســلهای آینــده نیــز
تاثیرگــذار خواهــد بــود .یادمــان باشــد
تجــاوز تنهــا ارضــای نیــاز جنســی
نیســت بلکــه نوعــی اعمــال قــدرت و
خشــونت اســت .اگــر شــما یــا شــخص
دیگــری در دانشــگاه مــورد آزار و تجاوز
جنســی قــرار گرفتیــد ،ســریعاً بــه
حراســت و کمیتـهی انضباطــی اطــاع
دهیــد .شــوکزدگی در لحظــات
ابتدایــی تجــاوز میتوانــد آثــار آن را از
بیــن ببــرد .قبــل از معاینـهی پزشــکی
حمــام نرویــد ،صــورت خود را نشــویید
و مســواک نزنیــد .اگــر فکــر میکنیــد
بــا دارو و مــواد خاصــی بیهــوش
شــدهاید ،بــه پزشــکی قانونــی اطــاع
دهیــد تــا از شــما آزمایــش خــون و
یــا ادرار بگیرنــد .تمــام اتفاقاتــی کــه
رخ داده را بــا جزئیــات بنویســید.
ســابقه ارتبــاط مجــازی ،تمــاس و
پیامکهــای متجــاوز را نابــود نکنیــد.
درصــورت ارســال پیــام تهدیدآمیــز از
آن اسکرینشــات ()Screenshot
گرفتــه و ذخیــره کنیــد .در تمامــی
ایــن شــرایط امینتریــن انســان
زندگــی خــود را در جریــان بگذاریــد و
از او کمــک بخواهیــد .بیاییــد فرامــوش
نکنیــم قربانــی تجــاوز دختــر و پســر
نــدارد .بیاییــد در کنــار آنهــا باشــیم.
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محمدامین عبیدی قمی

بازگشت به خویشتن

ِستیـم
واژ ه ماه

/استیم
ِ

همتراز :عفونتInfection ،
/Seteem/

سِ ــتيم درواقــع تلفــظ کهنتــر ا ِســتيم اســت .در پارســي کهــن ایــن امــکان وجــود
داشــت کــه واژههــا بــا واجهــای صــدادار (واکــه) آغــاز شــوند امــا بعدهــا زبــان پارســي
بــه ســوي آن رفــت کــه آغــاز واژههــا بــا واج بيصــدا تبدیــل بــه يــک اصــل شــود.
ســتيم در ادبيــات کهــن پارســي داراي دو چــم (معنــا) اســت .نخســت در هنــگام َک َمخته
بســتن زخــم (ســله بســتن خــون) بـهکار رفتــه و ســپس کمــي جلوتــر در هنــگام رشــد
دانــش پزشــکي (دوران ساســانیان) ايــن واژه را در چــم «عفونــت کــردن زخــم» ب ـهکار
بردنــد.
بــا نــگاه بــر اينکــه واژهی کمختــه بــا توجــه بــه برآمدگــي آن از واژهی «لختــه» و
نزديکتــر بــودن آن بــه ذهــن بــراي ب ـهکار بــردن ب ـ ه جــاي ســله بســتن مناس ـبتر
بــه نظــر ميرســد ،بهتــر اســت تــا واژهی پارســي ســتيم را در چــم پزشــکي آن بـهکار
ببريــم و جايگزيــن واژهی بيگان ـهی عفونــت کنيــم.

گفت فردا نشتر آرم پیش تو * خود بیاهنجم ستیم از ریش تو.
جعفر پور محمد «رودکی»

امروز سيم گويند و سيم کشيدن به معني تاه شدن خستگي و
1
ريش باشد بهعلت مجاورت هواي سرد يا آب آلوده.
ناصرخسرو قبادیانی

1

برآمدهها
ستیم | عفونت
ستیمیـدن | عفونت کردن
ستیم کردن

ستیمیده | عفونی

نیم نگاهی به مصاحبه
دکتر ظریف با طلوع نیوز
 5دقیقه

نوید قربانی
پردیس فارابی

دانشگاه تهران

«رابطــهی افغانســتان و ایــران پســتی
و بلندیهــای زیــادی داشــته ».بــا ایــن
جملــه مصاحبــهی حــدودا ً  50دقیقــهای
طلوعنیــوز بــا جــواد ظریــف آغــاز
میشــود .مصاحبــهای کــه تقریبــاً یــک
مــاه پیــش انجــام شــد و حواشــی بســیاری
ی داشــت.
را درپــ 
در ایــن مصاحبــه لطــفاهلل نجفــیزاده
ســعی دارد دربــارهی ابهاماتــی کــه در
ســالهای اخیــر در ذهــن مردمــان
ایــران و افغانســتان و حتــی بعضـ ًا باقــی
کشــورها بــه وجــود آمــده اســت از وزیــر
امــور خارجــهی کشــورمان بپرســد و در

جهــت رفــع ایــن ابهامــات بکوشــد .هدفــی
کــه سالهاســت در رســانههای رســمی
کشــورمان گــم شــده اســت و ابهامــات
مختلــف ســالها پشــت ســر هــم ماننــد
کالفــی ســردرگم در هــم پیچیدهانــد و
دریــغ از بازشــدن حتــی یــک گــره.
مصاحبهگــر در ابتــدا محورهــای بحــث
را تعییــن میکنــد و بــا یــک ســؤال کلــی
شــروع میکنــد« :آیــا افغانســتان از دیــد
ایــران یــک کشــور مســتقل اســت یــا یــک
کشــور تحــت اشــغال آمریــکا؟» نجف ـیزاده
از همــان اول اجــازهی بــه حاشــیه رفتــن را
بــه ظریــف نمیدهــد و جوابهــای صریــح

و روشــنی از وی میخواهــد زیــرا میدانــد
اگــر عنــان بحــث را از نخســت بــه جــواد
ظریــف بدهــد ،بــا توجــه بــه فــن بیــان
و ســخنوری خــوب او ،دیگــر توانایــی
رســیدن بــه اهــداف اصلــی مصاحبــه را
نخواهــد داشــت.
مصاحبــه در ادامــه وارد بحثهــای
جزئیتــر میشــود ولــی در تمــام طــول
پنجــاه دقیقــه ســعی میشــود روال
حرکــت از مبــدأ بــه مقصــد بــه صــورت
کل بــه جــزء باشــد و ایــن منجــر بــه عــدم
ســردرگمی مخاطــب میشــود و بیننــده
و شــنونده میدانــد کــه از کجــا بــه کجــا
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مــیرود و خــود را در مســیر رســیدن بــه
هــدف گــم نمیکنــد.
شــاید انتقــاد اصلــیای کــه از همــان
ابتــدای مصاحبــه بتــوان بــه مصاحبهگــر
طلوعنیــوز وارد کــرد ایــن باشــد کــه
بیشتــر از تــاش بــرای رفــع ابهــام و یافتن
حقیقــت بــه دنبــال بــردن بحــث بــه ســمت
دلخــواه خــود اســت امــا کــدام رســانه را
در سرتاســر جهــان میتــوان یافــت کــه
بــدون موضــع و جهتگیــری باشــد؟ پــس
شــاید بهتــر باشــد بــه جــای تفکــر بــه ایــن
انتقــاد (جــدا از وارد بــودن یــا نبــودن) بــه

مقامــات وزارت امــور خارجــه را دریابیــد که
اکثــر اوقــات در حــال نطــق و ســخنرانی در
مــورد مســائل خارجــی هســتند! بــه احتمال
زیــاد بــه همیــن دلیــل اســت کــه جــواد
ظریــف در هیچجــای مصاحبــه از کــوره
درنمــیرود یــا لحنــش تنــد نمیشــود.
بــا یــک لبخنــد ســاده تــاش میکنــد تــا
یــک گفتوگــوی صمیمــی داشــته باشــد
زیــرا خــوب میدانــد کــه هــر حرکــت
اشــتباهی برابــر اســت بــا جبههبنــدی
و دادن ســوژه دســت رســانهها بــرای
انحــراف از بحــث اصلــی .رونــد وزیــر ایرانــی

چیــزی کــه مشــخص اســت موظــف بــودن
مســئولین بــه اطــاع از وضــع داخلــی
کشورشــان اســت .مگــر امــکان دارد بــدون
مطلــع بــودن اقــدام بــه حــل مشــکالت
مــردم کــرد؟
اصلیتریــن حســرتی کــه در انتهــای
ایــن مصاحبــه میتــوان داشــت ایــن اســت
کــه چــه قــدر جــای ایــن مصاحبههــا
در رســانههای رســمی کشــورمان خالــی
اســت .مصاحبههایــی کــه در آن بــه رفــع
تناقضهایــی بپــردازد کــه مــردم دههــا
ســال اســت در حــال مشــاهدهی آنهــا

خروجــی بحــث توجــه کــرد.
در طــرف دیگــر جــواد ظریــف در یــک
موقعیــت بســیار ســخت قــرار دارد .موقعیتی
کــه تجربــه نشــان داده اســت همیشــه
بهخوبــی از پــس آن برمیآیــد .مقامهــای
رســمی کشــورهای مختلــف هــرگاه در
ارتبــاط بــا مباحــث بینالمللــی اقــدام
بــه صحبــت و اظهارنظــر میکننــد در
شــرایط دشــواری قــرار دارنــد زیــرا تمامــی
رســانههای جهــان ایــن اظهــارات را بازنشــر
میدهنــد و بــه همیــن جهــت تــاش
بــر ایــن اســت کــه تمامــی واژگانــی کــه
توســط مقامــات بــه کار م ـیرود ،بــا دقــت
زیــادی انتخــاب شــود تــا از ســوء اســتفاده
جلوگیــری شــود .حــاال خودتان ســختی کار

در تمــام طــول مصاحبــه تفســیر واژگان
دارای ابهــام اســت تــا بتوانــد موضعگیــری
واضحــی داشــته باشــد .امــری کــه بــر آن
در تمــام طــول مصاحبــه تأکیــد میکنــد.
کل مصاحبــه را میتــوان در یــک
جملـهی لطـفاهلل نجفـیزاده خالصــه کــرد:
«کشــورتان اســت!» بهتریــن پاســخی کــه
میشــد بــه جمــات «اطــاع نــدارم» یــا
«نمیدانــم» مقامــی رســمی از یــک کشــور
داد .اگــر او ندانــد ،چــه کســی میخواهــد
بدانــد؟ همــان حلقــهی گمشــدهی
میــان مــردم و مســئولین در ســالهای
اخیــر .موضــوع اطــاع نداشــتن یــا اطــاع
داشــتن و انــکار کــردن مطلبــی طوالنــی
و جداگانــه میطلبــد امــا در هــر حــال

هســتند .نبایــد بــه جــای صداوســیما یــا
خبرگزاریهــای رســمی کشــور مــردم
ایــران چشمشــان بــه رســانههای خارجــی
یــا غیررســمی بــرای رفــع ابهاماتشــان
باشــد .مطالبهگــری بایــد اولویــت اصلــی
هــر رســانه و خبرنــگار قــرار گیــرد .همــان
رفتــاری کــه مــا در برخــورد لطــفاهلل
نجفــیزاده در تمــام ایــن مصاحبــه
شــاهدش هســتیم .بــدون مطالبهگــری
نمیتــوان حقیقــت را یافــت و رســانه
و خبرنــگار بــدون ایــن مؤلفــه از معنــا و
مفهــوم تهــی میشــوند.
نگاه کردن مصاحبه کامل

سلمان

از خراسانی تا نیمایی

فقط سیـلی زده دنـیا رخـسار فقـیران را
به ُجرم زنده بودن کشته این دنیا دلیران را
اگر آزادی اندیشـه یعنی فـقر روز افـزون
چرا عشرت رسیده از طفیلش این امیران را؟
چرا سیری ز سیری گشته حال این جلوداران
و آه از آه تنها ارث از این دنیا یتــــیمان را
چرا فقر و چرا ضعف و چرا ترس و چرا فحشا
چرا ســرمایه ی م ّلت شده کرنش امیران را
چرا دریاست بی ساحل چرا دشت است بی حاصل
چرا ملک سلیمانی رسد ارث این وقیحان را
اگر رحمان خالفت داده بر انسان در این دنیا
جفا کرد آنکه یکسان کرد حیوان را و انسان را
همان انسان که در طور جهان وصل خدایابد
همین انسان که با ظلمش دهدبر باد ایمان را
قدیسی
همان انسان که از فعل خدایی گشته ّ
همین انسان که استادی شده ابناء شیطان را
همانانسانکهحیراننعرهزدازعشقوشمـشیرش
عدالت شد و گردن زد سالطین را کریهان را
همین انسان که از نحس قدوم خویش در دنیا
بهار هستی انســان دهد بوی زمستان را
تفاوت از زمـین سـرد ما تا آسـمان ها شد
جفا کرد آنکه یکسان کرد حیوان را و انسان را

انسـان
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جــداي از مســائل سياســي و پرتنشــي کــه پيرامــون مســئلهی
اورشــليم يــا بيتالمقــدس وجــود دارد ،ايــن شــهر شــهري
قدمــتدار و پرشــکوه اســت کــه همــواره در تاريــخ اديــان
ابراهيمــي از جايگاهــي واال برخــوردار بــوده اســت.
اورشــليم بــا تمــام زيباييهایــش و داســتانهاي زيبــا و
رنگارنگــش شــهري اســت کــه امــروزه بــرای بســياري از جهانيان
در ســايهاي از ابهــام باقــي مانــده اســت .بســياري از مــا نــام
ایــن شــهر را صرفــاً در کتابهــا میخوانیــم يــا در اخبــار
ميشــنويم.
 )2013ميتوانــد بهتريــن راه بــراي
مســتند اورشــلیم (()2013
ببيندگانــي از سراســر جهــان باشــد تــا وصــف ایــن شــهر را
از زبــان ســاکنانش بشــنوند و از ديــد آنهــا بــه تماشــایش
بنشــینند.
از شــنیدن روايــت تاريــخ زيبــای شــهر بــا بیــان آرامشبخــش
راوي ،بنديکــت کامبربــچ ،بهرهمنــد شــوید و اورشــليم را همــراه
بــا ســه همســفر بپیماییــد.
هــر کــدام از ايــن همســفرها بخشــي از شــهر را کــه اکنــون
متعلــق بــه جامع ـهی کوچــک مســيحي ،کليمــي يــا مســلمان
خودشــان اســت برايتــان شــرح ميدهنــد و نگاهشــان را دربارهی
اورشــليم بــا شــما در ميــان ميگذارنــد؛ چــه احساسشــان بــه
ميهنشــان بيتالمقــدس و معــراجگاه پيامبرشــان باشــد ،چــه
زادگاه پروردگارشــان یــا ســرزمين موعــودی کــه از سراســر
گيتــي بــه ســوي آن ســرازير شــدهاند.
اورشــليم نمونـهاي از يــک مســتند کامــل اســت .مســتندي کــه
هــزاران کتــاب را در خــود ميپرورانــد.
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در طــول مشــاهده رخشــاره یــک جملــه در ذهنــم مــدام
تک ـرار مــی شــد:
«اورشلیم؛ روایت غروبی که هرگز رخ منی دهد».
اگــر بــه مانــدگاری و زیبایــی محصــور کننــده تاریــخ و متــدن
عالقمندیــد ایــن مســتند مــورد پســند شامســت.
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مســتند اورشــلیم توانســته متامــی آنچــه ب ـرای ســاخت یــک
مســتند منونــه نیــاز اســت را یکجــا در خــود داشــته باشــد.
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