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 سبک
آیا این راز باید از خواستگار پنهان بماند؟زندگی

زنان و کودکان قربانیان اصلی تجاوز جنسی هستند. 
نادرست  برخورد  ترس  از  قربانیان  از  بسیاری 
اطرافیان از برمال کردن این موضوع چشم پوشی 
می کنند. تأثیر سوء این تجربه تلخ اما باقی 
اشکال مختلف  به  دائماً  را  و خود  می ماند 
حساس  برهه  در  اینکه  تا  می دهد  نشان 
ازدواج، فرد قربانی در دوراهی گفتن یا نگفتن 

این مسئله مهم با طرف مقابل قرار می گیرد.
به گفته دکتر ثمنی، درباره ازدواج با قربانی 
تجاوز جنسی نمی توان یک نظر کلی داد؛ هرکسی 
شرایط خاصی دارد. معموالً قربانیان تجاوز جنسی به 
دلیل آزار و اذیت دچار صدمات روحی - روانی از جمله افسردگی شدید می شوند که 
این مسئله با دوره های شناختی - رفتاری تا حد زیادی قابل درمان است اما باید توجه 
داشت که میزان آسیب روحی و دوره درمان در همه قربانیان تجاوز جنسی یکسان 

نیست و این مسئله مهم قبل از ازدواج باید درمان شود.
این روانشناس در خصوص نتیجه ازدواج با قربانی تجاوز جنسی می گوید: »ازدواج با 
قربانی تجاوز جنسی بستگی به عوامل مختلفی ازجمله شرایط روحی فرد، میزان تجاوز 
و پذیرش طرف مقابل دارد لذا چنانچه فرد قبل از ازدواج، ازنظر روحی تحت درمان قرار 
بگیرد و در صورت تجاوز در حد زنا، طرف مقابل امکان پذیرش این مسئله را داشته 

باشد، چنین ازدواجی مشکل خاصی نخواهد داشت.«
ازدواج گزینه مناسبی برای پایان کابوس تجاوز جنسی نیست

ثمنی در خصوص ازدواج دخترانی که مورد تجاوز جنسی قرارگرفته اند، اظهار می کند: 
»برخی ازدواج را گزینه مناسبی برای پایان دادن به کابوس های تجاوز جنسی در نظر 
می گیرند درحالی که این مسئله در افراد بنا به محیط، شرایط، اطرافیان و... متفاوت 
است.« این استاد دانشگاه ادامه می دهد: »در صورتی که چند سال از مسئله تجاوز 
گذشته باشد و عواقب روحی ناشی از تجاوز جنسی درمان شده باشد، ازدواج می تواند 
پایانی برای کابوس های گذشته و نقطه عطفی برای ارتباط با فرد دیگری باشد اما اگر 
درمان صورت نگرفته باشد، ازدواج نه تنها مثمر ثمر نخواهد بود بلکه می تواند فشار 

روحی مضاعفی را بر فرد قربانی وارد کند.«
ثمنی تأکید می کند: »مسئله تجاوز موضوعی نیست که خودبه خود درمان شود یا 
با گذشت زمان آسیب های روحی ناشی از تجاوز التیام یابد بلکه تجاوز نیاز به درمان 

شناختی-رفتاری دارد.«
این راز محرمانه را از خواستگار پنهان کنیم یا خیر؟

ثمنی در پاسخ به این سؤال می گوید: »چنانچه تجاوز توسط فرد غریبه ای صورت 
گرفته باشد و دخول کامل انجام شده باشد، احتمال انتقال بیماری های جنسی وجود 
دارد و این موضوع حتماً باید در مراحل خواستگاری با طرف مقابل در میان گذاشته 
شود؛ کما اینکه احتمال آسیب های روحی و روانی در فرد قربانی تجاوز جنسی وجود 
دارد و این موضوع باید قبل از ازدواج توسط متخصص و روان درمانگر تشخیص و 

درمان شود.«
ثمنی می گوید رفتارهای جنسی که به حد زنا نرسیده است در خواستگاری باید 
مسکوت بماند: »رابطه تا حدی که ازنظر جنسی به سالمت فرد آسیب برساند، با 
ترفندهای خاصی قابل مطرح کردن در خواستگاری است اما چنانچه فرد رفتارهای 
جنسی آزاردهنده و در حد زنا را تجربه نکرده باشد و تجاوز منجر به آسیب روحی و 
انتقال بیماری در فرد نشده باشد، اصالً نیازی به مطرح کردن این موضوع در مراحل 

خواستگاری و حتی در طول زندگی مشترک نخواهد بود.«
با توجه به اثرات مخربی که تجاوز جنسی بر روی فرد دارد، ممکن است فرد قربانی 
دچار اختالالت خلقی-رفتاری شود؛ از جمله افسردگی، تحریک پذیری، احساس ترس 
و وحشت و...؛ با توجه به اثرات تجاوز جنسی، ثمنی معتقد است که در مشاوره های 
قبل از ازدواج اختالالت رفتاری به وضوح مشخص می شود:»چنانچه فردی مورد تجاوز 
جنسی قرارگرفته باشد، در تست های روانشناسی قبل از ازدواج مشخص می شود که 
فرد دچار پی تی اس دی است؛ به این معنا که یک مشکلی برای فرد اتفاق افتاده که 

حل نشده باقی مانده و باعث اضطراب فراگیر و حمله های ناگهانی شده است.«
این استاد دانشگاه ادامه می دهد:»با تشخیص پی تی اس دی یا اختالل استرس 
پس از سانحه، الزم است که قبل از ازدواج درمان فردی انجام شود تا علل سانحه مورد 

بررسی قرار گیرد و دوره درمان آغاز شود.«
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آپدیت اندروید 13 برای ایسوس 
ذن فون 9 منتشر شد

شرکت ایسوس اخیرا آپدیت اندروید 13 را برای 
گوشی ذن فون 9 خود منتشر کرده است.

شرکت ایسوس در ماه نوامبر، برنامه خود برای 
انتشار آپدیت اندروید 13 برای محصوالتش را 
منتشر کرد و اکنون نیز این آپدیت برای نخستین 
دستگاه در این لیست، یعنی ایسوس ذن فون 
9 منتشر شده است. این آپدیت قرار بود تا در 
ماه دسامبر برای این گوشی منتشر شود و به 
نظر می رسد که ایسوس به وعده خود عمل کرده 

است.
ایسوس  که  بوده  این  ماجرا،  جالب  نکته 
مناطق  برای  مقطعی  صورت  به  را  آپدیت ها 
بر مبنای شماره  آنها  و  نکرده  متفاوت منتشر 
سر یال گوشی منتشر خواهند شد. همین امر 
باعث شده بود که بسیاری از رسانه ها از انتشار 
این آپدیت مطلع نباشند و کاربران کشور های 
مختلف در شبکه اجتماعی »ردیت« تصاویری 
از صفحه دانلود این آپدیت برای گوشی  خود را 

قرار داده اند.
کاربران  که  است  ذکر  به  الزم  همچنین 
گوشی های ایسوس، اعالن خاصی را برای نصب 
این آپدیت دریافت نمی کنند و اگر دارای گوشی 
تنظیمات  منوی  به  باید  هستید؛   9 ذن فون 
را  آن  انتشار  و وضعیت  کرده  مراجعه  گوشی 
برای خود چک کنید. این آپدیت با شماره بیلد 
پچ  و  شده  منتشر   33.804.2060.65_WW

امنیتی ماه دسامبر 2022 را نیز به همراه دارد.
تغییرات صورت گرفته در این نسخه از نظر 
رابط کاربری، چندان محسوس نیستند و ظاهر 
رابط کاربری ایسوس ZenUI شباهت زیادی به 
اندروید خام دارد؛ البته باید گفت که ایسوس 
برخی ویژگی های انحصاری خود را نیز در این 

رابط کاربری قرار داده است.
گسترده  بسیار  آپدیت  این  تغییرات  لیست 
ویژگی های  جمله  از  را  بسیاری  موارد  و  بوده 
رفع  و  امنیتی  بهبود های   ،13 اندروید  جدید 
باگ ها را شامل می شود. همچنین پس از نصب 
ویژگی های  از  دمو  یک  کاربران  آپدیت،  این 
جدید سیستم عامل اندروید 13 را نیز مشاهده 
می کنند؛ البته به نظر می رسد که این دمو توسط 
آن  در  نقشی  ایسوس  و  شده  ساخته  گوگل 

نداشته است.
تعیین  جدید  سیستم  شاهد  دمو،  این  در 
در  پیست  و  کپی  اعالن ها،  برای  دسترسی 
زمینه  بیشتر در  امنیت  متفاوت،  دستگاه های 
دسترسی اپلیکیشن ها به محتوای گوشی، یک 
و همچنین  با طراحی جذاب  پلیر جدید  مدیا 
برای  متفاوت  زبان های  از  استفاده  امکان 

اپلکیشن ها گوناگون هستیم.
گوشی های بعدی ایسوس که در صف دریافت 
این آپدیت هستند؛ شامل ایسوس ذن فون 8 و 
ذن فون 8 فلیپ می شوند. آپدیت اندروید 13 قرار 
است تا در ماه آینده برای گوشی های ذکر شده 

منتشر شود.

ماشین 
بازی

تازه های
علمی

مرسدس نسخۀ مسابقه ای جدیدی بنام AMG GT2 را با ۷0۷ اسب 
بخار قدرت معرفی کرده است که توسط افراد عادی قابل خریداری 

خواهد بود
دوم  نسل  توسعه  روی  کار  در حال  هرچند مرسدس هم اکنون 
AMG GT است اما به نظر می رسد کار این شرکت هنوز با نسل قبلی 
تمام نشده باشد زیرا نسخهٔ مسابقه ای جدیدی از این ماشین را با نام 
GT2 معرفی کرده است. این خودرو مطابق با مقررات GT سال 2020 

 AMG GT3 طراحی شده اما برخالف نامش، درواقع بین مدل های
و AMG GT4 قرار می گیرد که سال ها است در پیست های مختلف 

حضور داشته اند.
مدل GT3 فقط در اختیار رانندگان حرفه ای قرار داده می شود و 
GT4 هم برای کسانی است که قصد شرکت در مسابقات GT را 
دارند اما GT2 این شکاف را پر می کند و هدف آن کسانی است که 
AMG آن ها را »رانندگان جنتلمن« توصیف می کند. این به معنای 

افراد ثروتمندی با مشاغل دیگر است که گاهی اوقات پشت فرمان 
می نشینند و راهی پیست می شوند. GT2 بر اساس GT بلک سریز 
ساخته شده و از همان پیشرانهٔ 4 لیتری V8 توئین توربوی میل لنگ 
تخت استفاده می کند اما قدرت آن از ۷30 به ۷0۷ اسب بخار کاهش 

پیدا کرده است.
این کار به خاطر اصل توازن قدرت در موتوراسپرت صورت گرفته 
که امکان رقابت برابری را فراهم و از سلطهٔ یک برند در مسابقات 
جلوگیری می کند. برای انتقال نیروی این موتور به چرخ های عقب 
نیز یک گیربکس شش سرعته سکوئنشال جای نمونه هفت سرعته 
دوکالچه بلک سریز را گرفته است. در یک خودروی مسابقه ای اما 
آئرودینامیک اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل، برای GT2 یک 
کیت آئرودینامیک جدید طراحی شده است. این کیت شامل یک بال 
بزرگ عقب با پایه های گردن قویی می شود که از ابتدا مهندسی شده 

و بسته به شرایط هر پیست قابل تنظیم خواهد بود.
به گفته AMG، این بال عقب در کنار سیستم کنترل کشش قابل 
 GT2 مسابقه ای ثبات بیشتری به هندلینگ ABS تنظیم و سیستم
خواهد داد که رانندگی را برای افراد کم تجربه آسان تر می کند. خروجی 
هوای بزرگ روی کاپوت، دریچه های هوای آب ششی روی گلگیرهای 
جلو و حذف جا پالک ها هم از دیگر ویژگی های بیرونی این سوپرکار 
مسابقه ای هستند. همچنین به لطف استفاده از فیبر کربن برای 
سلول ایمنی راننده، باک سوخت و کاپوت، وزن خودرو با سیستم 

تهویه مطبوع به 1400 کیلوگرم کاهش پیدا کرده است.
سیستم تعلیق آلومینیومی دو جناقی در جلو و عقب، کمک فنرها و 
آنتی رول بارهای قابل تنظیم و رینگ های 18 اینچی تک پیچ فورج کاری 
شده هم از دیگر ویژگی های این ماشین هستند. GT2 در داخل اما 
با رول کیج کامل و داشبورد لخت، تقریباً هیچ شباهتی با بلک سریز 
بدون  فرمان مسابقه ای  غربیلک  این نسخه همچنین  برای  ندارد. 
بخش باالیی و پایینی در نظر گرفته شده تا راننده دید بهتری به 
صفحه آمپر دیجیتالی و خودروهای جلویی داشته باشد. مرسدس 
AMG GT2 در هفته های آینده تحت آزمایش قرار می گیرد و فروش 

آن از اواخر سال 2023 آغاز می شود.

پژوهشگران در یک مطالعه جدید موفق شدند یک جسم نسبتا 
بزرگ را بدون تماس فیزیکی و تنها با امواج فراصوت حرکت دهند.
دانشگاه  مهندسان  اطلس،  نیو  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
را  اجسام  می تواند  که  کرده اند  ابداع  سامانه جدیدی  مینه سوتا، 
بدون تماس فیزیکی حرکت دهد. این روش شامل امواج فراصوت 
است که روی سطوح ویژه عمل می کنند تا اجسام را به جهت های 
به  می تواند  فناوری  این  بکشند.  حتی  یا  دهند  حرکت  مختلف 

صنعت رباتیک کمک شایانی کند.
لمس  را  آن  باید  معموالً  کنید،  جابه جا  را  بخواهید چیزی  اگر 
کنید، اما در برخی موارد که اجسام شکننده یا حساس هستند، 
بدون  بنابراین دستکاری  است؛  لمس خطرناک  با  آنها  جابجایی 
تماس، یک حوزه پژوهشی رو به رشد در حوزه فناوری است که 
می تواند نیرویی را به اجسام وارد کند تا آنها را بدون تماس فیزیکی 

حرکت دهد.
این کار اغلب شامل استفاده از امواج فراصوت یا پرتوهای نور 
یا حرکت دادن  برای معلق کردن  کافی  است که می تواند فشار 
برخی اجسام را اعمال کند. اما جای تعجب نیست که این اشیاء 
معموالً باید بسیار ریز یا سبک باشند که همین موضوع، سودمندی 

این روش را محدود می کند.

روش  جدید،  مطالعه  این  برای  مینه سوتا  دانشگاه  مهندسان 
جدیدی را برای جابجایی اجسام بزرگتر بدون لمس آنها آزمایش 
کردند. جسم مورد نظر دارای یک سطح فراماده ای است که به طور 
ویژه برای انعکاس امواج صوتی طراحی شده است و می تواند جسم 

را به عقب، به پهلو یا حتی به جلو حرکت دهد.
مطالعه  این  ارشد  نویسنده   ،)Ognjen Ilic( ایلیچ  اوگنین 
می گوید: آنچه که پژوهش های ما را متمایز می کند، این است 
که اگر سطح اجسام را به صورت یک سطح فراماده یا اصطالحا 
را  بزرگ تری  بسیار  اجسام  می توانیم  بسازیم،  “فراسطح” 
دستکاری و به دام بیندازیم. زمانی که این الگوهای کوچک را 
روی سطح اجسام قرار می دهیم، اساساً می توانیم امواج صوت 
را در هر جهتی که می خواهیم منعکس کنیم و با انجام این 
کار می توانیم نیروی صوتی اعمال شده بر یک جسم را کنترل 

کنیم.
اگرچه این روش، محدودیت های خود را دارد و نمی توان از آن 
برای جابجایی هر چیز قدیمی استفاده کرد، زیرا قبل از این که این 
روش روی هدف کار کند، باید یک فراسطح خاص برای آن طراحی 
و روی آن متصل شود. پس از همه اینها نیز اگر بخواهید جسم به 

شکل دیگری حرکت کند، باید فراسطح را عوض کنید.

معرفی مرسدس AMG GT2 با ۷۰۷ اسب بخار، نسخه ای مسابقه ای برای عموم مردم

حرکت دادن اجسام بزرگ با امواج فراصوت

ویترین

 انتشار »فرهنِگ دولتمدار«
جالل ستاری

کتاب »فرهنگِ دولتمدار«نوشته جالل ستاری 
منتشر شده است.

به گزارش ایسنا، در نوشته پشت جلد کتاب 
می خوانیم: این کتاب را می توان یکی از مهم ترین 
اندیشه  نقد  زمینه  در  ستاری  جالل  تألیفات 
با هدف  او  دانست.  اسالمی  و  ایرانی  سیاسی 
ایران،  در  علم  و  فرهنگ  انحطاط  علل  ردیابی 
فرهنگ  و  دینی-  متمرکز  حکومت  شکل گیری 
دولتی - در دوره غزنوی و باالخص فعالیت ها و 
اندیشه های خواجه نظام الملک را بررسی کرده 

است.
او می نویسد، اگر »اعتالی« فرهنگ اسالمی 
اسالمی  جامعه  که  رسید  ظهور  به  عهدی  در 
و  مذاهب  به  خود،  خاص  پویایی  اقتضای  به 
متفکرین گوناگون مجال ظهور و بروز می داد، 
»توقف و سکون« در علوم، از زمانی آغاز شد 
که متعصبین، از قرن چهارم به بعد، مخالفت 
با اهل نظر و فالسفه را آغاز کردند؛ و  آشکار 
رویکرد  پیش گرفتن  در  با  نظام الملک  خواجه 
تمرکزگرای دولتی، نقش بارزی در این رکود ایفا 

کرد.
کتاب »فرهنگِ دولتمدار«نوشته جالل ستاری 
در 120 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و با قیمت 
کتاب  نشر  و  ترجمه  بنگاه  در  تومان  ۷5 هزار 
پارسه در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

جالل ستاری، نویسنده، پژوهشگر، مترجم و 
اسطوره شناس،  متولد سال 1310  در رشت، نهم 
مردادماه به علت سکته مغزی در 90 سالگی از 
دنیا رفت. او نشان شوالیه هنر و ادب را از دولت 

فرانسه دریافت کرده بود.
»جان های  به  می توان  ستاری  جالل  آثار  از 
آشنا«، »افسون شهرزاد«، »پژوهشی در اسطوره 
گیلگمش و افسانه اسکندر«، »آیین و اسطوره در 
تئاتر«، »نمایش در شرق« و ترجمه هایی مثل 
»اسطوره های عشق«، »دانش اساطیر«، »تأثیر 

سینما در کودک و نوجوان« و ... اشاره کرد.

عکس: جواد میرحسینی/ایسناسفید پوش شدن ارتفاعات گیالن

عکس نوشت


