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شماره یازدهم - دی 1399

مدرســه  دانش آمــوزان  کــه  زمانــی  از 
می رفتنــد دی مــاه فصــل آزمون هــا بــوده، 
ــه  ــاید ب ــود. ش ــد ب ــاالً خواه ــت و احتم هس
ــن  ــه ای ــت ک ــا اس ــختی آزمون ه ــل س دلی
مــاه بــه فصــل تعبیــر شــده. تقریبــاً هماننــد 
قیامــت کــه قــرار اســت هــر مرحلــه اش هــزار 
ســال طــول بکشــد، دی هــم بــه جــای یــک 
ــخت  ــذرد. س ــاه می گ ــه م ــدازه ی س ــاه ان م
ــن  ــم ای ــجویان ه ــرای دانش ــا! ب و طاقت فرس
ــدن  ــه ش ــاید اضاف ــدارد. ش ــی ن ــورد تفاوت م
امــکاِن دادن دو یــا ســه آزمــون در روز از 
ــش را  ــتان قول ــه در دبیرس ــود ک ــدی ب فوای
ــه اش رســیده ایم.  ــد و االن ب ــا داده بودن ــه م ب
دانشــجویان  حقــوق  بــه  کــه  تجــاوزی 
می شــود، بــدل شــدن وظیفــه ی مطالبه گــری 
بــه افتخــار بــرای دانشــجو و انتظــاری کــه این 
ــد و زایشــی  ــی جدی ــروع ترم ــرای ش قشــر ب
ــند؛  ــا می کش ــان آزمون ه ــس از پای ــاره پ دوب
روز از نــو و روزی از نــو، بــدون تحــول. اســیر 
یــک چرخــه ی معیــوب کــه در تمــام طــول 
ــوم نیســت توســط  ــه دارد و معل زندگــی ادام
چــه شــخصی کــه قــرار اســت کــی از کــره ی 

ــرود. ــن ب ــد از بی ــن بیای ــه زمی ــخ ب مری

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

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



ــانس )Renaissance( دوره ای از  رنس
ــرات  ــخ اســت کــه در طــی آن تغیی تاری
و تحــوالت بنیــادی در ســطوح مختلــف 
داد.  رخ  علمــی  و  هنــری  اجتماعــی، 
خــود واژه رنســانس، واژه ای فرانســوی 
ــت.  ــاره اس ــی دوب ــای زایش ــه معن ب
ــانس  ــده رنس ــب تپن ــا قل ــه ایتالی اگرچ
اســت، امــا تاثیــرات آن را در همــه  ی 
کشــورهای دیگــر می تــوان مشــاهده 
ــدوداً از 1400  ــه ح ــن دوره ک ــرد. ای ک
ــد،  ــه طــول انجامی ــادی ب ــا 1600 می ت
ــا را در  ــده ها اروپ ــه س ــک ک دوران تاری
بــر گرفتــه بــود پایــان بخشــید. در ایــن 

ــاعران و  ــاران، ش ــدان، معم دوره هنرمن
فیلســوفان روشــن فکر و نــوآور باعــث 
شــدند کــه اروپــا بــه دوران شــکوه 
ــان  ــوری روم و یون خــود در زمــان امپرات
باســتان برگــردد. بایــد توجــه کــرد کــه 
به هیچ وجــه نمی شــود افــراد خاصــی 
را باعــث و بانــی ایــن دوره دانســت چــرا 
کــه رنســانس یــک جــو کلــی در ایتالیــا 
بــود کــه البتــه دالیل مشــخصی داشــت.

صلیبــی  جنگ هــای  رخــداد  دو 
وســطی  قــرون  در  ســیاه  طاعــون  و 
اساســی  نقــش  رنســانس  ایجــاد  در 

یــک  صلیبــی  جنگ هــای  داشــتند. 
کشــورهای  بیــن  درگیر ی هــا  ســری 
مســیحی و کشــور های مســلمان بــود 
ــی  ــری مناطق ــه منظــور بازپس گی ــه ب ک
ــط  ــر توس ــیای صغی ــه و آس در خاورمیان
مســیحیان از ســال  1095 تــا 1492 
ــتین  ــت. در نخس ــورت گرف ــادی ص می
پیــروز  مســیحیان  صلیبــی  جنــگ 
ــورد نظــر  شــدند و توانســتند مناطــق م
ــا  ــی ب ــا حکومت های ــد. آن ه ــح کنن را فت
پادشــاهان مســیحی تشــکیل دادنــد امــا 
در جنگ هــای بعــد ایــن مناطق از دســت 
رفــت و توســط حاکمــان مســلمان فتــح 

   امیرحسین ناظمی

راهپیمایی کونترادا
وینچنزو روستیچی

   صنعت نفت اهواز

بازگشت به پیشرفت
7  دقیقه
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ــه مســیحیان در  ــد. اگرچ ش
شکســت  جنگ هــا  ایــن 
ــتاوردی  ــا دس ــد ام خوردن
ــر از  ــا ارزش ت ــیار ب بس
کردنــد.  کســب  زمیــن 
پیروزی هــای  از  پــس 
مســیحیان  نخســتین، 
ــادر  ــواحل و بن ــتند س توانس
خــود  آن  از  را  مدیترانــه 
صلــح  زمــان  در  کننــد. 
ــلمانان  ــا مس ــارت ب ــه تج ب
پرداختنــد و بــه کاالهــای 
ــق  ــه از طری ــمندی ک ارزش
جــاده ابریشــم از شــرق دور 
بــه ســرزمین های مقــدس 
ــدا  ــی پی ــید دسترس می رس
آن کــه  مهم تــر  کردنــد. 
مســلمانان در ایــن زمــان در 
ــد  ــود بودن ــی خ دوران طای
و پیشــرفت علــوم نــزد آنــان 
بیشــتر از اروپاییان بــود. این 
کاالهــای کمیــاب و علــوم 
پیشــرفته بــا کشــتی بــه 

ــن  ــد و منطقی تری ــل می ش ــا منتق اروپ
بــرای  اروپــا  بنــادر  نزدیک تریــن  و 
ــی  ــود. طول ــا ب ــای ایتالی تجــارت، بندره
ــرزمین های  ــیحیان س ــه مس ــید ک نکش
ــرای  ــس ب ــد پ ــدس را از دســت دادن مق
جنگ هــای  آن هــا  بازپس گیــری 
ــی  ــد. حت ــاز کردن ــاره آغ ــی را دوب صلیب
ــارت  ــم تج ــا ه ــن جنگ ه ــان ای در زم
ــن  ــه ای ــد. ب ــف نش ــلمانان متوق ــا مس ب
شــکل کــه کشــتی های حامــل ســربازان 
ــیدند  ــدس می رس ــرزمین های مق ــه س ب
امــا در راه برگشــت کشــتی ها پــر از 

ــود. ــاری ب ــف تج ــای مختل کااله
یــک اتفــاق مهــم دیگــر شــیوع طاعــون 
ــن  ــه ای ــان ب ــچ گاه انس ــود. هی ــیاه ب س
نشــده  نزدیــک  انقــراض  بــه  انــدازه 
بــود. طاعــون ســیاه هــم همــراه بــا 

می شــدند  اداره  تجــار 
آمدنــد  وجــود  بــه 
معروف ترینشــان  کــه 
ونیــز  تجــار  جمهــورِی 

ــت. اس

و  اقتصــادی  رونــق  بــا 
در  طــا  شــدن  جــاری 
شــهرهای ایتالیــا طبقــه 
بانکدارهــا  از  جدیــدی 
ــواده  ــدند. خان ــکیل ش تش
 House of( مدیچــی 
Medici( یکــی از ایــن 
خاندان هاســت و شــاید در 
زمــان خــود قدرتمندتریــن 
ــدان  ــن خان و تاثیرگذارتری
در جهــان بــوده باشــد. این 
شگفـت انـگـــیز اســت کــه 
چگونــه یــک خانــواده ی 
از  بســیاری  از  بانکــدار 
ســاطین  و  پادشــاهان 
پیشــی  شــرق  و  غــرب 
خانــدان  اســت.  گرفتــه 
مدیچــی در شــهر فلورانــس صاحــب 
بانــک بودنــد. بــا رونــق بیشــتر اقتصادی، 
آن هــا به مــرور شــعب دیگــری در ایتالیــا 
ــا  ــر اروپ ــپس در سراس ــد و س ــا کردن بن
ــد.  ــترش یافتن ــه گس ــواحل مدیتران و س
ــه  ــاد شــد ک ــدازه ای زی ــه ان ــان ب نفوذش
کلیســای  و  پــاپ  پادشــاهان،  حتــی 
کاتولیــک هــم از آن هــا وام می گرفتنــد. 
برخــاف حاکمــان فئــودال هــم 
ــه  ــت ب ــا وراث ــا زور ی ــا ب دوره شــان آن ه
قــدرت نرســیدند بلکــه بــا بهبــود تجارت 
و افزایــش رونــق اقتصــادی از محبوبیــت 
ــا  ــر آن ه ــدند. از نظ ــوردار ش ــردم برخ م
ــر  ــوع براب ــه هم ن ــک ب ــوکاری و کم نیک
بــا گســترش زیبایــی، هنــر و دانــش 
بــود. بــرای همیــن آن هــا بخــش زیــادی 
از ثــروت خــود را صــرف حمایــت از 

4

کشــتی های تجــاری از دریــای ســیاه 
اروپــا شــد.  وارد  راه قســطنطنیه  از  و 
ــیر  ــا در مس ــادر ایتالی ــون بن ــاً چ طبیعت
کشــتی های تجــاری قــرار داشــتند، ایــن 
ــن بیمــاری  ــی زود دچــار ای کشــور خیل
ــتر  ــترش بیش ــا گس ــد. ب ــتناک ش وحش
ــداد بیشــتری  ــر روز تع ــاری ه ــن بیم ای
از افــراد می مردنــد. ایــن امــر باعــث 
ــم  ــه ک ــروی کاری در جامع ــه نی شــد ک
ــتند  ــراد می توانس ــه اف ــود و در نتیج ش
دســتمزد بیشــتری طلــب کننــد. در 
ــه وجــود آمــدن طبقــه  نتیجــه شــاهد ب
جدیــدی از افــراد ثروتمنــد هســتیم کــه 
ثروتشــان همــه حاصــل تاش و کوشــش 
ــان  ــن زم ــت. در ای ــوده اس ــان ب خودش
ــیله  ــه وس ــاً ب ــه تمام ــی ک حکومت های

بانوی شکوهمند
سندرو بوتیچلی
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هنرمنــدان، فیلســوفان و دانشــمندان 
حمایــت  بــا  همچنیــن  می کردنــد. 
به وجودآمــدن  باعــث  معمــاران،  از 
ــه ی شهرســازی  شــکوه خاصــی در زمین
و معمــاری شــدند. میــراث معمــاران 
فلورانســی حتــی تــا بــه امــروز هــم 
پابرجاســت و فلورانــس یکــی از زیباترین 
ــر ســاله  ــه ه ــان اســت ک شــهرهای جه
ــه خــود جــذب  ــادی را ب گردشــگران زی

. می کنــد

ــه ای  ــواده ی مدیچــی دارای کتابخان خان
بــزرگ و مشــهور در فلورانــس بودنــد 
کــه  می کردنــد  تــاش  همــواره  و 
ــی  ــا کتاب های ــاب را ی کتاب هــای کمی
شــمرده  کوچــک  آن هــا  ارزش  کــه 
بــه  کننــد.  جمــع آوری  می شــدند 
ــه توســط  ــی ک ــه محققان ــن شــکل ک ای
خانــواده ی مدیچــی اســتخدام شــده 
ممختلــف  شــهرهای  بــه  بودنــد، 
ــار  ــا در درب ــاها ی ــد و در کلیس می رفتن
پادشــاهان و حاکمــان بــه دنبــال چنیــن 
همچنیــن  می گشــتند.  کتاب هایــی 
ــه  ــا را ب ــوفان، آن ه ــت از فیلس ــا حمای ب
مطالعــه ی فلســفه ی غنــی یونان باســتان 
تشــویق می کردنــد. 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 میکانجلــو نــام بــرد. حتــی 
کاخ شــخصی  در  میکانجلــو ســال ها 

لورنــزو مدیچــی زندگــی می کــرد.

معمــاران رنســانس کــه وارثــان معماران 
ــای  ــا نوآوری ه ــد ب ــی بودن ــزرگ روم ب
خــود دســت بــه خلــق زیباتریــن شــهرها 
در تمــام ایتالیــا زدنــد از فلورانــس گرفته 
عــاوه  میــان. ســازه ها  و  ونیــز  تــا 

و بررســی ســاختمان های روم باســتان 
اســت.  زمــان  آن  معمــاران  توســط 
آن هــا کتاب هــای زیــادی دربــاره ی 
ــن  ــاختمان ها در ای ــرد س ــی و کارب زیبای
ــهرهای  ــه ی ش ــا مقایس ــتند. ب دوره نوش
شــهرهای  و  رنســانس  بــه  مربــوط 
ــه  ــه اگرچ ــویم ک ــه می ش ــدرن متوج م

معبد )مقبره( پیتر قدیس در مونتریو
دوناتو برامانته

ــیار  ــکوه، بس ــی و ش ــتن زیبای ــر داش ب
کاربــردی و منطقــی بودنــد زیــرا حاکمان 
ــر  ــی ب ــط زندگ ــر محی ــانس از تاثی رنس
انســان آگاه بودنــد و اعتقــاد داشــتند کــه 
انســان توســط محیــط اطرافــش شــکل 
ــن دوره  ــاری ای ــی معم ــرد. زیبای می گی
ــه  ــل مطالع ــه حاص ــت بلک ــی نیس اتفاق
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تندیس داوود
دوناتلو

ــاه  ــود رف ــوژی، بهب ــرفت تکنول ــا پیش م
ــه  ــا ب ــم ام ــادی داری ــرایط اقتص و ش

مــدرن  شــهرهای  کلــی  طــور 
ــت تر  ــب زش ــه مرات ــا ب م

رنســانس  شــهرهای  از 
ــی  ــل اصل ــتند. دلی هس

ــن اختــاف فجیــع  ای
محــدود  می توانــد 
ــد  ــعت دی ــودن وس ب

ــروزی باشــد  انســان ام
زیــرا پیشــرفت تکنولــوژی و 

افزایــش ســرمایه باعــث افزایــش 
نــوآوری نمی شــود.

قبــل از رنســانس اکثــر موضوعــات 
مذهــب  و  الهیــات  پیرامــون  هنــری 
ــا  ــدان ب ــانس هنرمن ــت. در رنس می گش
ــه زندگــی فعالیــت  ــد انســان گرایانه ب دی
ــمت  ــه س ــر ب ــه هن ــد و در نتیج کردن
همچنیــن  رفــت.  شــدن  ســکوالریزه 
ویژگی هــای  از  یکــی  کــه  گفتیــم 
ــگ روم و  ــه فرهن ــت ب ــانس بازگش رنس
ــود. بدیهــی اســت کــه  ــان باســتان ب یون
آثــاری بــا محوریــت اســطوره های رومــی 
و یونانــی محبوبیــت زیــادی پیــدا کردند. 
ــای  ــر در رنســانس نخســتین قدم ه هن
جاه طلبانــه را بــه ســمت رئالیســم 
برداشــت.  واقع گرایانــه  هنــر  یــا 

در ایــن دوره هنرمنــدان تمــام 
ــد  ــود را می کردن ــاش خ ت

ــه  ــر ب ــوع اث ــه موض ک
ــن  ــه تری واقع گرایان
ممکــن  شــکل 
بشــود.  ترســیم 
رو  ایــن  از 
ی  تکنیک هــا
را  مختلفــی 

ــاً  ــد. خصوص ــه کار می بردن ــن راه ب در ای
روی  بــر  زیــادی  تاکیــد  می توانیــم 
ــار ایــن دوره  ــور و ســایه در آث ترســیم ن
ــه  ــل توج ــی قاب ــم. ویژگ ــاهده کنی مش
ــر  ــه مناظ ــن ب ــن دوره، پرداخت ــر ای دیگ
و طبیعــت اســت بــه عبــارت دیگــر 
مــا شــاهد ظهــور طبیعت گرایــی یــا 

هســتیم. ناتورالیســم 

همــه ی افــراد مســبب رنســانس از 
حاکمــان گرفتــه تــا هنرمنــدان دارای 
یــک رســالت بودنــد و آن کمک 
ــی و  ــترش زیبای ــه گس ب
ــز  ــود. رم ــش ب ــم و دان عل
موفقیــت رنســانس تنهــا رونــق 
اقتصــادی نبــود بلکــه دیــد 
ــر  ــراد موث ــژه ی اف ــاص و وی خ
ــول خــود  ــر حاکمــان پ ــود. اگ ب
را بــه هنرمنــد می ســپردند کــه 
ــار  ــه آفرینــش آث هرجــور می خواهــد ب
رنســانس  بی شــک  بپــردازد،  هنــری 
موفقیت آمیــز نمی بــود امــا حاکمــان 
دنبــال هــدف خاصــی بودنــد. هنــر بــرای 
نمایــش زیبایــی جنبه هــای مختلــف 
زندگــی، فلســفه و علــم بــرای گســترش 
ــرای  دانــش و حکمــت، معمــاری زیبــا ب
ــا  ــهرهای زیب ــاختمان ها و ش ــتن س داش
و همزمــان پرکاربــرد و ده هــا عامــل 
ــر مســتقیم  ــا غی ــه مســتقیم ی ــر ک دیگ
ــر زندگــی امــروز مــا تاثیــر گذاشــتند.  ب
عــاوه بــر این کــه مــا می توانیــم از 
لــذت  دوره  ایــن  از  به جامانــده  آثــار 
ــا  ــای آن ه ــم از خالق ه ــم می توانی ببری
ــی  ــم جهش ــاش کنی ــم و ت درس بگیری
ــانس  ــد رنس ــی همانن ــی اجتماع فرهنگ

ــم.  ــاد کنی ــود ایج ــه خ در جامع
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بگویــی،  پلیــس  بــه  »اگــر 
را  فیلم هایــت  و  عکس هــا 
ــکایت  ــر ش ــم. اگ ــش می کن پخ
خانوادگی مــان  آبــروی  کنــی، 
ــتی  ــش درس ــر پوش ــی رود. اگ م
رخ  اتفاقــی  چنیــن  داشــتی، 
نمــی داد. معلــوم نیســت بــا 
تحریکــش  چطــور  رفتــارت 
کــردی کــه مجبــور بــه ایــن کار 

شــده!«
آشــنایی!  و  تلــخ  جمــات  چــه   
سال هاســت مســئله ی تجــاوز در ایــران 

مــورد توجــه بــوده و افــراد گوناگــون از 
ــد  ــاش کرده ان ــف ت ــته های مختل دس
ــار  ــا آن را ریشــه یابی کننــد امــا هرب ت
ــئله و  ــورت مس ــردن ص ــان ک ــا پنه ب
بــا  ایــن توجیــه کــه »کــرم از خــود 
درختــه« بــر صــورت مســئله پوشــش 
ــاً  ــا واقع ــال آی ــود. ح ــته می  ش گذاش

کــرم از خــود درخــت اســت؟!                             

ــا بســیاری  ــاورش ســخت اســت ام ب
انســان هایی  توســط  تجاوزهــا  از 
می افتــد.  اتفــاق  معمولــی  کامــًا 

و  خانــواده  دارای  کــه  انســان هایی 
لزومــاً  و  بــوده  اجتماعــی  منزلــت 
رنــج  خاصــی  روانــی  بیمــاری  از 
ــاوز  ــوارد متج ــتر م ــد. در بیش نمی برن
ــه او  ــبی ب ــادی نس ــت و اعتم آشناس
وجــود دارد. پــس همیشــه یادمــان 
باشــد کــه حتــی آدم هــای خــوب هــم 
ممکــن اســت بــه کســی تجــاوز کننــد! 
ــردم هنگامــی کــه  ــران عمــوم م در ای
از  تصویــری  می شــنوند  تجــاوز  از 
و  غلیــظ  آرایــش  بــا  خانــم  یــک 
ــان  ــه ذهنش ــه ب ــای نیمه برهن لباس ه

   فاطمه شهبازی

درونی )تجاوز(
ادگار ِدگا

   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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ــوع  ــی وق ــل اصل ــد و آن را عام می آی
درصورتی کــه  می پندارنــد.  تجــاوز 
بررســی آمــار چنیــن نگرشــی را نقــض 
یمــن  در  حجــاب  مثــًا  می کنــد؛ 
ایــران  از  سفت و ســخت تر  بســیار 
اســت امــا آمــار تجــاوز در ایــن کشــور 
زنانــی کــه  باالســت و 98 درصــد 
ــی  ــد حت ــرار گرفته ان ــاوز ق ــورد تج م
را می پوشــاندند.  صورت هــای خــود 
ــم  ــن ه ــِش م ــادن جنب ــس از راه افت پ
روایت هــای   )Me too( همین طــور 
زیــادی از قربانیان مســکوت در سراســر 
جهــان شــنیده شــد. لیلیــان اســعد در 
توییتــر خــود می نویســد: »یکــی از 
ــل دارد و  ــاب کام ــه حج ــتانم ک دوس
دوســت دیگــری کــه نقــاب می پوشــد 
آزار  و  دســت درازی  مــورد  دو  هــر 
جنســی کامــی قــرار گرفته انــد. پــس 
لطفــاً دهانتــان را ببندیــد و بــه جــای 
ربــط دادن مســئله بــه حجــاب از زنــان 
حمایــت کنیــد.« بــر اســاس تحقیقــی 
کــه ســال 2009 موسســه ی »اثــر« در 
زمینــه ی آزار خیابانــی در یمــن انجــام 
ــدگان  داده اســت، 84 درصــد از بزه دی
حجــاب کامــل داشــتند. افــزون بــر آن، 
ــال  ــر در س ــان مص ــوق زن ــز حق مرک
 72 کــه  می دهــد  گــزارش   2007
ــل و  ــدگان حجــاب کام درصــد آزاردی
حتــی نقــاب داشــته اند. در نتیجــه، 
حجــاب همیشــه امنیــت را بــه دنبــال 
نــدارد. نهــاد زنــان ســازمان ملــل 
ــد  ــان می کن ــال 2013 بی ــز در س نی
ــری آزار  ــان مص ــد زن ــه 99/4 درص ک
ایــن  کرده انــد.  تجربــه  را  جنســی 
نمونه هــا و هــزاران نمونــه ی دیگــر 
ــه  ــه ن ــد ک ــان می ده ــی نش ــه خوب ب
پوشــش مناســب الزامــاً از وقــوع تجاوز 

تجــاوز  نــه  و  می کنــد  جلوگیــری 
الزامــاً ناشــی از پوشــش نامناســب 
ــالی  ــران و پســران خردس اســت. دخت
کــه قربانــی تجــاوز می شــوند نیــز 

ــتند.   ــا هس ــن مدع ــر ای ــاهدی ب ش

ــران،  ــامی ای ــازات اس ــون مج در قان
و  نرفتــه  کار  بــه  تجــاوز  عبــارت 
ــد  ــت. در »بن ــده اس ــگاری نش جرم ان
ت مــاده 224 قانــون مجــازات« زنــای 
بــه عنــف کــه در عمــوم بــه آن تجــاوز 

گفتــه می شــود، جرم انــگاری شــده 
ــه  ــای ب ــدام اســت. زن ــه حــد آن اع ک
ــرد  ــه دخــول، تجــاوز م ــا ب ــف تنه عن
بــه زن  یــا مــرد و در نهایــت رابطــه ی 
محــدود  زوجیــت  علقــه  از  خــارج 
می شــود. درصورتی کــه آزار و اذیــت 
تعــرض  رضایــت،  بــدون  جنســی 
جنســی زن هــا بــه دیگــران و برقــراری 
رابطــه جنســی بــدون موافقــت همســر 
ــاوز  ــای تج ــد از مصداق ه ــز می توان نی
قانــون   637 »مــاده  طبــق  باشــد. 
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و  زن  هــرگاه  اســامی«  مجــازات 
ــن  ــت بی ــه ی زوجی ــه رابط ــردی ک م
آنــان حاکــم نباشــد، اعمالــی همچــون 
بوســیدن و در آغــوش گرفتــن یکدیگر 
ــا 99  ــاق ت ــه ش ــد، ب ــام دهن را انج
ــر  ــد. اگ ــد ش ــوم خواهن ــه محک ضرب
ــا  ــد، تنه ــراه باش ــراه هم ــا اک ــل ب عم
ــد.  ــد ش ــر خواه ــده تعزی ــراه کنن اک
ایــن عمــل مصــداق رابطــه ی نامشــروع 
اســت و نــه تجــاوز. شــوربختانه قوانین 
مــا غیرحمایتــی بــوده و یکــی از دالیل 
تــداوم خشــونت و تجــاوز جنســی 
فقــدان قانــون مناســب اســت .این خا 
قانونــی از طرفــی باعــث کاهــش میزان 
شــکایات ثبــت شــده و در نتیجــه غیــر 
واقعــی شــدن آمارهــا می شــود و از 
ــه  ــم ک ــواردی ه ــر، در م ــی دیگ طرف
احتمــال  می شــود  ثبــت  شــکایات 
اســت.  زیــاد  متجــاوزان  تبرئــه ی 
ادلــه ی اثبــات جــرم در زنــای بــه 
عنــف بســیار ســخت گیرانه بــوده و 
به ویــژه  بزه دیــده  افــراد  طرفــی  از 
ــه  ــادر ب ــی تجــاوز ق ــاعات ابتدای در س
ــوالً  ــتند. معم ــرم نیس ــار ج ــظ آث حف
علــم قاضــی مهم تریــن ادلــه ی اثبــات 
ــه  ــا توج ــه ب ــت درحالی ک ــاوز اس تج
ــذار  ــرم، قانون گ ــن ج ــت ای ــه اهمی ب
ــرای  ــات بیشــتری ب ــای اثب ــد راه ه بای
ــه ی  ــت و در زمین ــر می گرف آن در نظ
ادلــه دســت شــاکی را بیشــتر بــاز 
می گذاشــت. بــه محــض شــکایت، 
کامــًا  به صــورت  بایــد  تحقیقــات 
و  کار  محــل  از  منســجم  و  منظــم 
شــخص متجــاوز انجــام گیرد و فــرد از 
لحــاظ روانــی و ســابقه در آزارجنســی 
ــز  ــی نی ــکی قانون ــود. پزش ــی ش بررس
بایــد افــراد بیشــتری را تربیــت کنــد تا 

ــر نظــر بدهنــد و دقیــق عمــل  علمی ت
کننــد. زیــرا در پزشــکی قانونــی تنهــا 
آثــار مقاومــت، ضــرب و جــرح و دخول 
درصورتی کــه  می شــود،  بررســی 
ــده در  ــخص آزار دی ــت ش ــن اس ممک
لحظــه تجــاوز اصــًا توانایــی مقاومــت 
ــه، در آن  ــرای نمون ــد. ب ــته باش نداش
لحظــه از اســترس و هیجــان زیــاد 
»فریــز« شــده باشــد. پزشــکی قانونــی 
ــد،  ــده نش ــار دی ــد آث ــزارش می ده گ
قاضــی می بینــد تجــاوزی صــورت 
نگرفتــه و حکــم بــه عــدم اثبــات 
تجــاوز می دهــد بااین کــه این گونــه 
نیســت. بااین همــه بــاز هــم نظــر 
پزشــکی قانونــی تاثیــر چندانــی در 
ــی  ــات تمایل ــدارد! قض ــرم ن ــات ج اثب
بــه صــدور حکــم اعــدام ندارنــد و 
متجــاوزان بــه رابطــه ی نامشــروع و یــا 
ــف محکــوم می شــوند.  ــر عن ــای غی زن
ــف  ــر عن ــای غی ــه زن ــوم ب ــرد محک ف
نیــز بــه 100 ضربــه شــاق یــا تبعیــد 
ــار  ــت انتظ ــود. درنهای ــوم می ش محک
مــی رود مجــازات و ادلــه ی اثبــات 
زنــای بــه عنــف مــورد بازنگــری قــرار 

ــرد. بگی

چه باید کرد؟ 
ســکوت نکنیــد، تمنــا 
ــد،  ــکوت نکنی ــم س می کن
ــم  ــاس می کن التمــــــ

ــد. ــکوت نکنی س
 ســکوت جــز دادن فضــای بیشــتر بــه 
ــدی  ــای بع ــرای تجاوزه ــاوزان ب متج
نتیجــه ای نــدارد و باعــث می شــود 
الیــق خشــونت  را  خــود  بزه دیــده 
ــرای شــخص  بپنــدارد. نبایــد تجــاوز ب

بــا  بزه دیــده  شــخص  و  متجــاوز 
قضاوت هــای بیهــوده مــورد تشــویق و 
ــرد. ســکوت  ــرار گی ــا عادی ســازی ق ی
آبــرو ی شــخص و خانــواده اش را حفــظ 
ــده  ــرد بزه دی ــرت ف ــه نف ــد بلک نمی کن
و  می کنــد  بیشــتر  اطرافیــان  از  را 
ــود.  ــادش می ش ــودی اعتم ــبب ناب س
ــکوت در  ــتم و س ــخصی س ــن ش چنی
ــرش  ــن نگ ــرد و ای ــر آن را می پذی براب
بــر تربیــت نســل های آینــده نیــز 
تاثیرگــذار خواهــد بــود. یادمــان باشــد 
ــی  ــاز جنس ــای نی ــا ارض ــاوز تنه تج
ــدرت و  نیســت بلکــه نوعــی اعمــال ق
خشــونت اســت. اگــر شــما یــا شــخص 
دیگــری در دانشــگاه مــورد آزار و تجاوز 
جنســی قــرار گرفتیــد، ســریعاً بــه 
حراســت و کمیتــه ی انضباطــی اطــاع 
لحظــات  در  شــوک زدگی  دهیــد. 
ابتدایــی تجــاوز می توانــد آثــار آن را از 
بیــن ببــرد. قبــل از معاینــه ی پزشــکی 
حمــام نرویــد، صــورت خود را نشــویید 
و مســواک نزنیــد. اگــر فکــر می کنیــد 
بیهــوش  خاصــی  مــواد  و  دارو  بــا 
ــی اطــاع  ــه پزشــکی قانون شــده اید، ب
ــون و  ــش خ ــما آزمای ــا از ش ــد ت دهی
ــه  ــی ک ــام اتفاقات ــد. تم ــا ادرار بگیرن ی
بنویســید.  جزئیــات  بــا  را  داده  رخ 
ســابقه ارتبــاط مجــازی، تمــاس و 
ــد.  ــود نکنی پیامک هــای متجــاوز را ناب
درصــورت ارســال پیــام تهدیدآمیــز از 
 )Screenshot( اسکرین شــات  آن 
ــی  ــد. در تمام ــره کنی ــه و ذخی گرفت
انســان  امین تریــن  شــرایط  ایــن 
زندگــی خــود را در جریــان بگذاریــد و 
از او کمــک بخواهیــد. بیاییــد فرامــوش 
ــر و پســر  ــی تجــاوز دخت ــم قربان نکنی
نــدارد. بیاییــد در کنــار آن هــا باشــیم.

/Seteem/
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ــود  ــکان وج ــن ام ــن ای ــي که ــت. در پارس ــتیم اس ــر اِس ــظ کهن ت ــع تلف ــتیم درواق ِس
داشــت کــه واژه هــا بــا واج هــای صــدادار )واکــه( آغــاز شــوند امــا بعدهــا زبــان پارســي 
ــه یــک اصــل شــود.  ــا واج بي صــدا تبدیــل ب ــه ســوي آن رفــت کــه آغــاز واژه هــا ب ب
ســتیم در ادبیــات کهــن پارســي داراي دو چــم )معنــا( اســت. نخســت در هنــگام َکَمخته 
بســتن زخــم )ســله بســتن خــون( بــه کار رفتــه و ســپس کمــي جلوتــر در هنــگام رشــد 
دانــش پزشــکي )دوران ساســانیان( ایــن واژه را در چــم »عفونــت کــردن زخــم« بــه کار 

بردنــد. 

ــه« و  ــي آن از واژه  ی »لخت ــه برآمدگ ــه ب ــا توج ــه ب ــه واژه ی کمخت ــر این ک ــگاه ب ــا ن ب
ــه  جــاي ســله بســتن مناســب تر  ــه کار بــردن ب ــراي ب ــه ذهــن ب نزدیک تــر بــودن آن ب
بــه نظــر مي رســد، بهتــر اســت تــا واژه ی پارســي ســتیم را در چــم پزشــکي آن بــه کار 

ببریــم و جایگزیــن واژه ی بیگانــه ی عفونــت کنیــم.

واژه   ماهواژه   ماه
ِستیـمِستیـم/ِاستیم/ِاستیم

گفت فردا نشتر آرم پیش تو * خود بیاهنجم ستیم از ریش تو.1 

جعفر پور محمد »رودکی«

امروز سیم گویند و سیم کشیدن به معني تاه شدن خستگي و 
ریش باشد به علت مجاورت هواي سرد یا آب آلوده.1 

ناصرخسرو قبادیانی

Infection ،همتراز: عفونت
/Seteem/

ستیم | عفونت

برآمده هابرآمده ها

ستیمیـدن | عفونت کردن

ستیمیده | عفونی

ستیم کردن



»رابطــه ی افغانســتان و ایــران پســتی 
و بلندی هــای زیــادی داشــته.« بــا ایــن 
ــه ای  ــدوداً 50 دقیق ــه ی ح ــه مصاحب جمل
آغــاز  ظریــف  جــواد  بــا  طلوع نیــوز 
می شــود. مصاحبــه ای کــه تقریبــاً یــک 
مــاه پیــش انجــام شــد و حواشــی بســیاری 

را درپــی  داشــت.
در ایــن مصاحبــه لطــف اهلل نجفــی زاده 
در  کــه  ابهاماتــی  دربــاره ی  دارد  ســعی 
مردمــان  ذهــن  در  اخیــر  ســال های 
ایــران و افغانســتان و حتــی بعضــًا باقــی 
کشــورها بــه وجــود آمــده اســت از وزیــر 
امــور خارجــه ی کشــورمان بپرســد و در 

جهــت رفــع ایــن ابهامــات بکوشــد. هدفــی 
کــه سال هاســت در رســانه های رســمی 
کشــورمان گــم شــده اســت و ابهامــات 
ــد  ــم مانن ــر ه ــت س ــال ها پش ــف س مختل
کافــی ســردرگم در هــم پیچیده انــد و 
ــره. ــک گ ــی ی ــدن حت ــغ از بازش دری
ــث  ــای بح ــدا محوره ــر در ابت مصاحبه گ
ــی  ــا یــک ســؤال کل ــد و ب را تعییــن می کن
ــد  ــتان از دی ــا افغانس ــد: »آی ــروع می کن ش
ایــران یــک کشــور مســتقل اســت یــا یــک 
کشــور تحــت اشــغال آمریــکا؟« نجفــی زاده 
از همــان اول اجــازه ی بــه حاشــیه رفتــن را 
ــه ظریــف نمی دهــد و جواب هــای صریــح  ب

ــد  ــرا می دان ــد زی و روشــنی از وی می خواه
ــواد  ــه ج ــت ب ــث را از نخس ــان بح ــر عن اگ
ــان  ــن بی ــه ف ــا توجــه ب ــف بدهــد، ب ظری
ــی  ــر توانای ــوب او، دیگ ــخنوری خ و س
ــه را  ــی مصاحب ــداف اصل ــه اه ــیدن ب رس

ــد داشــت. نخواه
بحث هــای  وارد  ادامــه  در  مصاحبــه 
جزئی تــر می شــود ولــی در تمــام طــول 
روال  می شــود  ســعی  دقیقــه  پنجــاه 
ــورت  ــه ص ــد ب ــه مقص ــدأ ب ــت از مب حرک
کل بــه جــزء باشــد و ایــن منجــر بــه عــدم 
ســردرگمی مخاطــب می شــود و بیننــده 
ــا  ــه کج ــا ب ــه از کج ــد ک ــنونده می دان و ش

   نوید قربانی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

5  دقیقه نیم نگاهی به مصاحبه 
یف با  طلوع نیوز دکتر ظر
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ــه  ــیدن ب ــیر رس ــود را در مس ــی رود و خ م
هــدف گــم نمی کنــد.

شــاید انتقــاد اصلــی ای کــه از همــان 
ــر  ــه مصاحبه گ ــوان ب ــه بت ــدای مصاحب ابت
کــه  باشــد  ایــن  کــرد  وارد  طلوع نیــوز 
بیش تــر از تــاش بــرای رفــع ابهــام و یافتن 
حقیقــت بــه دنبــال بــردن بحــث بــه ســمت 
ــانه را  ــدام رس ــا ک ــت ام ــود اس ــواه خ دلخ
ــه  ــت ک ــوان یاف ــان می ت ــر جه در سرتاس
ــدون موضــع و جهت گیــری باشــد؟ پــس  ب
شــاید بهتــر باشــد بــه جــای تفکــر بــه ایــن 
انتقــاد )جــدا از وارد بــودن یــا نبــودن( بــه 

ــرد. ــث توجــه ک ــی بح خروج
ــک  ــف در ی ــواد ظری ــر ج ــرف دیگ در ط
موقعیــت بســیار ســخت قــرار دارد. موقعیتی 
کــه تجربــه نشــان داده اســت همیشــه 
ــای  ــد. مقام ه ــس آن برمی آی ــی از پ به خوب
رســمی کشــورهای مختلــف هــرگاه در 
ارتبــاط بــا مباحــث بین المللــی اقــدام 
در  می کننــد  اظهارنظــر  و  بــه صحبــت 
شــرایط دشــواری قــرار دارنــد زیــرا تمامــی 
رســانه های جهــان ایــن اظهــارات را بازنشــر 
می دهنــد و بــه همیــن جهــت تــاش 
ــه  ــی ک ــی واژگان ــه تمام ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــا دقــت  توســط مقامــات بــه کار مــی رود، ب
زیــادی انتخــاب شــود تــا از ســوء اســتفاده 
جلوگیــری شــود. حــاال خودتان ســختی کار 

مقامــات وزارت امــور خارجــه را دریابیــد که  
اکثــر اوقــات در حــال نطــق و ســخنرانی در 
مــورد مســائل خارجــی هســتند! بــه احتمال 
ــواد  ــه ج ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاد ب زی
ظریــف در هیچ جــای مصاحبــه از کــوره 
درنمــی رود یــا لحنــش تنــد نمی شــود. 
ــا  ــا یــک لبخنــد ســاده تــاش می کنــد ت ب
ــد  ــته باش ــی داش ــوی صمیم ــک گفت وگ ی
زیــرا خــوب می دانــد کــه هــر حرکــت 
اشــتباهی برابــر اســت بــا جبهه بنــدی 
و دادن ســوژه دســت رســانه ها بــرای 
انحــراف از بحــث اصلــی. رونــد وزیــر ایرانــی 

در تمــام طــول مصاحبــه تفســیر واژگان 
ــد موضع گیــری  ــا بتوان دارای ابهــام اســت ت
ــر آن  ــه ب ــری ک واضحــی داشــته باشــد. ام
ــد. ــد می کن ــه تأکی ــول مصاحب ــام ط در تم
یــک  در  می تــوان  را  مصاحبــه  کل   
جملــه ی لطــف اهلل نجفــی زاده خاصــه کــرد: 
ــن پاســخی کــه  »کشــورتان اســت!« بهتری
ــا  ــدارم« ی ــاع ن ــات »اط ــه جم ــد ب می ش
»نمی دانــم« مقامــی رســمی از یــک کشــور 
ــد  ــه کســی می خواه ــد، چ ــر او ندان داد. اگ
گم شــده ی  حلقــه ی  همــان  بدانــد؟ 
میــان مــردم و مســئولین در ســال های 
ــا اطــاع  اخیــر. موضــوع اطــاع نداشــتن ی
ــی  ــی طوالن ــردن مطلب ــکار ک ــتن و ان داش
و جداگانــه می طلبــد امــا در هــر حــال 

چیــزی کــه مشــخص اســت موظــف بــودن 
مســئولین بــه اطــاع از وضــع داخلــی 
کشورشــان اســت. مگــر امــکان دارد بــدون 
ــکات  ــل مش ــه ح ــدام ب ــودن اق ــع ب مطل

ــرد؟ ــردم ک م
انتهــای  در  کــه  حســرتی  اصلی تریــن 
ایــن مصاحبــه می تــوان داشــت ایــن اســت 
کــه چــه قــدر جــای ایــن مصاحبه هــا 
ــی  ــورمان خال ــمی کش در رســانه های رس
ــع  ــه رف ــه در آن ب ــی ک ــت. مصاحبه های اس
تناقض هایــی بپــردازد کــه مــردم ده هــا 
ــا  ــاهده ی آن ه ــال مش ــت در ح ــال اس س

ــا  ــیما ی ــای صداوس ــه ج ــد ب ــتند. نبای هس
مــردم  کشــور  رســمی  خبرگزاری هــای 
ــه رســانه های خارجــی  ــران چشمشــان ب ای
یــا غیررســمی بــرای رفــع ابهاماتشــان 
ــی  ــت اصل ــد اولوی ــری بای ــد. مطالبه گ باش
هــر رســانه و خبرنــگار قــرار گیــرد. همــان 
رفتــاری کــه مــا در برخــورد لطــف اهلل 
مصاحبــه  ایــن  تمــام  در  نجفــی زاده 
بــدون مطالبه گــری  شــاهدش هســتیم. 
رســانه  و  یافــت  را  حقیقــت  نمی تــوان 
ــا و  ــه از معن ــن مؤلف ــدون ای ــگار ب و خبرن

مفهــوم تهــی می شــوند.
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https://www.youtube.com/watch?v=IVbDbg4dz3Q&t=177s
https://www.youtube.com/watch?v=IVbDbg4dz3Q&t=177s


فقط سیـلی زده دنـیا رخـسار فقـیران رافقط سیـلی زده دنـیا رخـسار فقـیران را
به ُجرم زنده بودن کشته این دنیا دلیران رابه ُجرم زنده بودن کشته این دنیا دلیران را

اگر آزادی اندیشـه یعنی فـقر روز افـزوناگر آزادی اندیشـه یعنی فـقر روز افـزون
چرا عشرت رسیده از طفیلش این امیران را؟چرا عشرت رسیده از طفیلش این امیران را؟

چرا سیری ز سیری گشته حال این جلودارانچرا سیری ز سیری گشته حال این جلوداران
و آه از آه تنها ارث از این دنیا یتــــیمان راو آه از آه تنها ارث از این دنیا یتــــیمان را

چرا فقر و چرا ضعف و چرا ترس و چرا فحشاچرا فقر و چرا ضعف و چرا ترس و چرا فحشا
چرا ســرمایه ی مّلت شده کرنش امیران راچرا ســرمایه ی مّلت شده کرنش امیران را

چرا دریاست بی ساحل چرا دشت است بی حاصلچرا دریاست بی ساحل چرا دشت است بی حاصل
چرا ملک سلیمانی رسد ارث این وقیحان راچرا ملک سلیمانی رسد ارث این وقیحان را

اگر رحمان خالفت داده بر انسان در این دنیااگر رحمان خالفت داده بر انسان در این دنیا
جفا کرد آنکه یکسان کرد حیوان را و انسان راجفا کرد آنکه یکسان کرد حیوان را و انسان را

همان انسان که در طور جهان وصل خدایابدهمان انسان که در طور جهان وصل خدایابد
همین انسان که با ظلمش دهدبر باد ایمان راهمین انسان که با ظلمش دهدبر باد ایمان را

همان انسان که از فعل خدایی گشته قّدیسیهمان انسان که از فعل خدایی گشته قّدیسی
همین انسان که استادی شده ابناء شیطان راهمین انسان که استادی شده ابناء شیطان را

همان انسان که حیران نعره زد از عشق وشمـشیرشهمان انسان که حیران نعره زد از عشق وشمـشیرش
عدالت شد و گردن زد سالطین را کریهان راعدالت شد و گردن زد سالطین را کریهان را

همین انسان که از نحس قدوم خویش در دنیاهمین انسان که از نحس قدوم خویش در دنیا
ــان دهد بوی زمستان را ــان دهد بوی زمستان رابهار هستی انس بهار هستی انس

تفاوت از زمـین سـرد ما تا آسـمان ها شدتفاوت از زمـین سـرد ما تا آسـمان ها شد
جفا کرد آنکه یکسان کرد حیوان را و انسان راجفا کرد آنکه یکسان کرد حیوان را و انسان را

انسـان
سلمان

از خراسانی تا نیمایی
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جــداي از مســائل سیاســي و پرتنشــي کــه پیرامــون مســئله ی جــداي از مســائل سیاســي و پرتنشــي کــه پیرامــون مســئله ی 
ــهري  ــهر ش ــن ش ــود دارد، ای ــدس وج ــا بیت المق ــلیم ی ــهري اورش ــهر ش ــن ش ــود دارد، ای ــدس وج ــا بیت المق ــلیم ی اورش
قدمــت دار و پرشــکوه اســت کــه همــواره در تاریــخ ادیــان قدمــت دار و پرشــکوه اســت کــه همــواره در تاریــخ ادیــان 

ــت. ــوده اس ــوردار ب ــي واال برخ ــي از جایگاه ــت.ابراهیم ــوده اس ــوردار ب ــي واال برخ ــي از جایگاه ابراهیم
و  زیبــا  داســتان هاي  و  زیبایي هایــش  تمــام  بــا  و اورشــلیم  زیبــا  داســتان هاي  و  زیبایي هایــش  تمــام  بــا  اورشــلیم 
رنگارنگــش شــهري اســت کــه امــروزه بــرای بســیاري از جهانیان رنگارنگــش شــهري اســت کــه امــروزه بــرای بســیاري از جهانیان 
ــام  ــا ن ــیاري از م ــت. بس ــده اس ــي مان ــام باق ــایه اي از ابه ــام در س ــا ن ــیاري از م ــت. بس ــده اس ــي مان ــام باق ــایه اي از ابه در س
ایــن شــهر را صرفــاً در کتاب هــا می خوانیــم یــا در اخبــار ایــن شــهر را صرفــاً در کتاب هــا می خوانیــم یــا در اخبــار 

مي شــنویم.مي شــنویم.

بــراي  راه  بهتریــن  مي توانــد  بــراي (  راه  بهتریــن  مي توانــد   )20132013( اورشــلیم  )مســتند  اورشــلیم  مســتند 
ــهر را  ــن ش ــف ای ــا وص ــد ت ــان باش ــر جه ــي از سراس ــهر را ببیندگان ــن ش ــف ای ــا وص ــد ت ــان باش ــر جه ــي از سراس ببیندگان
ــایش  ــه تماش ــا ب ــد آن ه ــنوند و از دی ــاکنانش بش ــان س ــایش از زب ــه تماش ــا ب ــد آن ه ــنوند و از دی ــاکنانش بش ــان س از زب

بنشــینند.بنشــینند.
ــا بیــان آرامش بخــش  ــخ زیبــای شــهر ب ــا بیــان آرامش بخــش از شــنیدن روایــت تاری ــخ زیبــای شــهر ب از شــنیدن روایــت تاری
راوي، بندیکــت کامبربــچ، بهره منــد شــوید و اورشــلیم را همــراه راوي، بندیکــت کامبربــچ، بهره منــد شــوید و اورشــلیم را همــراه 

بــا ســه همســفر بپیماییــد.بــا ســه همســفر بپیماییــد.
ــون  ــه اکن ــهر را ک ــي از ش ــفرها بخش ــن همس ــدام از ای ــر ک ــون ه ــه اکن ــهر را ک ــي از ش ــفرها بخش ــن همس ــدام از ای ــر ک ه
ــا مســلمان  ــه جامعــه ی کوچــک مســیحي، کلیمــي ی ــق ب ــا مســلمان متعل ــه جامعــه ی کوچــک مســیحي، کلیمــي ی ــق ب متعل
خودشــان اســت برایتــان شــرح مي دهنــد و نگاهشــان را درباره ی خودشــان اســت برایتــان شــرح مي دهنــد و نگاهشــان را درباره ی 
ــه  ــد؛ چــه احساسشــان ب ــان مي گذارن ــا شــما در می ــه اورشــلیم ب ــد؛ چــه احساسشــان ب ــان مي گذارن ــا شــما در می اورشــلیم ب
ــه  ــد، چ ــان باش ــراج گاه پیامبرش ــدس و مع ــان بیت المق ــه میهنش ــد، چ ــان باش ــراج گاه پیامبرش ــدس و مع ــان بیت المق میهنش
ــر  ــه از سراس ــودی ک ــرزمین موع ــا س ــان ی ــر زادگاه پروردگارش ــه از سراس ــودی ک ــرزمین موع ــا س ــان ی زادگاه پروردگارش

ــده اند. ــرازیر ش ــوي آن س ــه س ــي ب ــده اند.گیت ــرازیر ش ــوي آن س ــه س ــي ب گیت
اورشــلیم نمونــه اي از یــک مســتند کامــل اســت. مســتندي کــه اورشــلیم نمونــه اي از یــک مســتند کامــل اســت. مســتندي کــه 

ــد. ــد.هــزاران کتــاب را در خــود مي پروران هــزاران کتــاب را در خــود مي پروران

Je rusa l em | ورشــلیم ا

محمدامین عبیدی قمی

16روحــــوضی
10

)Daniel Ferguson( کارگــردان: دنیــل فرگوســن
مســتند، تاریخــی، اجتماعــی |  انگلســتان، امریــکا | 45 دقیقه
بودجــه: 8 میلیــون دالر | باکــس آفیــس: 7.970 میلیــون دالر

کامبربــچ  بندیــک  روایتگــر:   | بــروک  مایــکل  آهنگ ســاز: 
ســال: 2013  |  National Geographic Enertainment برونــداد:  

محمدامین عبیدی قمیمحمدامین عبیدی قمی -  - صاحب امتیازصاحب امتیاز

مســتند اورشــلیم توانســته متامــی آنچــه بــرای ســاخت یــک 

مســتند منونــه نیــاز اســت را یکجــا در خــود داشــته باشــد.
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فاطمه فاطمه ساداتسادات موسوی موسوی -  - مدیرمسئولمدیرمسئول

ــدام  ــم م ــه در ذهن ــک جمل ــاره ی ــاهده رخش ــول مش در ط

تکــرار 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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شهادت فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها را به تمام11

مسلمانان جهان تسلیت می گوییم.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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