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 هشمار    

  سهوپنجاه           

 سخن سردبير    
                                                  متفاوت شويم  

  فرانك عراقي 
    يكارشناس ارشد روزنامه نگار

  .است كرده مسري بيماري را درگير دنيا مردم عجيبي ويروس كه است ماه چندين
  .دادمي اهميت آن و به كردمي را باور آن كسي كرد، كمترمي بينيپيش را فاجعه اين كسي پيش ساليك اگر
   .ندارد رفتن قصد هازودي اين به كرده، گويا درگير را دنيا و مسئوالن، كل مردم ناباوري كمال در كه ايناخوانده ميهمان اما

 بينيپيش اين اما را ندارد گرما تحمل رود زيرامي بين از ويروس اين گرما رسيدن فرا با بودند معتقد متخصصان اوايل
و  گرما دارد و از دوست را هافصل يهمه19 كوويد كنند كه ويروسمي ادعا كارشناسان درنيامد و اكنون آب از درست نيز

  .ندارد هراسي سرما
 به تواننمي و حتي نرود پيش درست زندگي هايبرنامه از بسياري شده باعث مزاحم ويروس اين كرد؟ بايد چه راستيبه
  .كرد ريزيبرنامه درستي

 به را تحصيلي و سال كرده برگزار را امتحانات توانستند مجازي فضاي ياري و به ماندند تعطيل كه هاو دانشگاه مدارس
 و وضعيت شدند بيكار مشاغل از  بسياري.دادند ادامه خود كار به درميان خط يك نيز و مذهبي تفريحي  مراكز.رسانند اتمام

 مطرح بحران اين و كنترل جلوگيري براي هاييراه مختلف كشورهاي  در.شد رانبح دچار مردم اقشار از بسياري اقتصادي
 هاحلراه داشت خواهد ادامه كي به تا مشكل اين نيست معلوم هيچ آنجايي كه از  اما.بود پذيرامكان موقت طور به كه شد
  .هستند موقت همگي نيز

 كرد بايد كار و چه شد خواهد چه فردا نيست معلوم كهاين .آموزدمي ما به نيز زيادي چيزهاي دوران اين حال اين با
 اين موجوديت  بايد.دهيم تغيير نيز را خودمان و حتي خود كردن زندگي نوع  بايد.ساخت خواهد ديگري انسان ما از حتما

 غير دنياي. داشت نخواهند كارآيي ديگر مشاغل از  بسياري.دهيم ادامه زندگي به حضورش با و بتوانيم بپذيريم را ويروس
   كردن  شارژ.است شده زندگي الينفك جزو اينترنتي آنالين فضاي از مداوم ي استفاده.زد خواهد را اول حرف حقيقي
 موجودات به ديروز اجتماعي هايانسان كم كم.مدعاست اين گواه خود روز طول در و بارها بارها هم آن همراه هايتلفن
  .كنندمي فراهم مجازي دنياي از را احتياجاتشان يهمه كه اندشده تبديل نشينيخلوت
 هوا آلودگي و كاهش زيست محيط وضعيت  بهبود.داشته است هم مثبتي تبعات زيست محيط بر كرونا ميان اين در اما

 از  بسياري.است داده زيست محيط به احياي مجددي فرصت نوعي به كه است اقتصادي هايفعاليت شدن كم نتايج از
  .دهندمي جوالن محيط در آزادانه و اندبازگشته خود زندگي محل به دوباره ناتحيوا

 رفتار بايد چگونه دوران اين در كهشود، و اينمي استفاده زياد كرونا پسا دوران نام به عبارتي از جمعي ارتباط وسايل در روزها اين
 درستي به هازمينه يهمه در گيريهمه دوران اين  اگر.شود رقرارب ما و جسم روان سالمت باشد تا بايد چگونه زندگي يو نحوه كرد

كنيم،  مديريت درستي به را آن شخصي زندگي در و بتوانيم كنيم شروع خودمان از  اگر.شد خواهد ترگسترده نشود، بحران مديريت
 كرده تقويت را خود خوب باشيم، عادات ترانمهرب ديگران و با كرده جايگزين را خوب هايداده، اخالق افزايش را فردي هايتوانمندي

 بهتري هايآدم سخت، روزهاي اين گذاشتن سر پشت از و پس آينده در باشيم اميدوار توانيممي ببريم، لذت ديگران به كمك و از
    .شد خواهد اجتماعي نيك هايارزش به تبديل ديگران به و كمك زيستي، همدردي و نوعدوستي، ساده شد خواهيم
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 هشمار    

  سه و            پنجاه

سرمقاله   
  

  رانيا انيميكل يجامعه بر كرونا روسيو اثرات
  يحدكتر همايون سامه

  رئيس انجمن كليميان تهران 
  
  
  
 ريتاث سفانهأمت همه انتظار برخالف و شده آشنا 19 ديكوو كرونا روسيو نام بهي ديجد يدهيپد با جهان كه هاستماه

ي مستثن ريتأث نيا از زين رانيا انيميكل يجامعه. است بوده ريچشمگ اريبس هاانساني زندگ ينحوه بري كرونيم 5 موجود نيا
 مدارس، كودك،ي مهدها ها،سهيكن كار ادامه توقف است؛  شدهي ا دهيعدي اجتماع وي فرد مشكالت و ليمسا دچار و نبوده

 نيا جمله از نه،يقرنط هيسا حتت كار و كسبي ليتعطي مقاطع در و اجتماعاتي هاسالن جوانان،ي ها سازمان ها،دانشگاه
 ارگان تنهاي طرف از. است شده زين ما جامعه دري روان  وي اجتماع ،ياقتصاد مشكالت بروز موجب سفانهأمت كه بوده راتيثأت

 متشكل كه باشديم كرونا با مبارزه ستاد ،يماريب نيا مهار به مربوطي ها پروتكلي اجرا نحوه نيتدو مورد در رندهيگ ميتصم
 ستاد نيا دستورات كه البته صد و ،ياقتصاد وي اجتماع ،يپزشك وي درمان وي بهداشت متخصصان وزرا، ازي تعداد از تاس
 شاهد كه همانطور و استي مذهب اماكن و مساجد هيكلي ليتعط ستاد نيا دستورات ازي كي. باشديم االجرا الزم همهي برا

 و نبودهي مستثن امر نيا زين ما جامعه. باشديم ممنوع كشور مساجد هيكل در جماعت نمازي برگزار حاضر حال در ديهست
 پروتكل از بند نيا تيرعا عدم با افراد ازي برخ سفانهأمتي ول. هاستانسان جان و سالمت حفظ خاطر به تنها آن تيرعا

 ستاد دستورات تيرعا جهت در زانيعز نيا به كه دانميم الزم نجايا در. شدند جامعه نيمسئولي برا دغدغه جاديا موجب
  .كنم ديتاك مجدداً
 جوانان ازي تعداد و دهيگردي مشكالت بروز موجب سفانهأمت زين ازدواج مراسمي برگزار عدم و تاالرهاي ليتعط نيهمچن 
 زيني گرامي هازوج نيا به نجانبيا هيتوص. اندانداخته ريتاخ به را خود ازدواج معضل، نيا شدن برطرف به ديام با جامعه
  .است خانواده ليتشك و مهم امر نيا در عيتسر

 را خودي زندگ سبك ميناچار ما و شد نخواهد كنشهير جهان دري آسان و سرعت نيا بهي ماريب نيا كه ميكن دقت 
   .ميده ادامه خودي زندگ به طيشرا با مطابق و داده رييتغ
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 هشمار    

  سهوپنجاه           

  )خدا يخانه (قداشيهمتيبي خراب يادوارهي آو، نهم
    

  مهر انيشا ديام
    تهران انيميكل انجمني فرهنگ تهيكم عضو وي اجتماع فعال

» آو به شعايت«ي سنت طور به كه آوي عبر ماه نهم روز
 نيا در. است انيهوديي مذهبي سوگوار روز شود،يم گفته
 مياورشل سمقد معبد سال، صد چند يفاصله در روز

 و اشغالگر انيفرمانروا دست به بار دو )ֵבּית־ַהִמְּקָדּׁש(
 هوديي روحان مركز نيتريعال نيا و ديگرد رانيو ظالم،
  .شد منهدم

 حدود در مانيسل حضرت توسط كه المقدستيب معبد
 586 سال در بار نينخست بود، شده بنا. م.ق 931 تا 970
 و شد خراب بابل، دشاهپا النصر، بخت دست به الديم از قبل

 تسلط تحت مناطق در مياورشل ساكنان اعظم قسمت
  .شدند پراكنده بابلي امپراطور
ي نمادها به مقدس معبد و مياورشل شهر تاكنون هنگام آن از

 دهيرنجد روان بخشيتسل آن اد يو دهيگرد مبدل انيهوديي نيد
  .است بوده آناني پراكندگ خيتار سال هزار دو در انيهودي

 كه است آمده نيچن اول معبدي رانيو يدرباره
ي براي عيوس ينقشه نيالنهرنيب سواحل در بابلي امپراطور
ي برا را خود و بود كرده طرح شيخو قلمرو يتوسعه

 آماده لين رود سواحل در مصري امپراطور بايي جوزهيست
 نيآخر ترانهيمدي ايدر ساحل در هوداي نيسرزم. ساختيم
ي برا مصر به حمله منظور به آن اشغال كه بودي گاهيپا

  .نموديمي ضرور بابلي امپراطور
 محاصره را مياورشل بابل، امپراطور النصربخت سربازان

 و برد حمله النصر بخت انيلشكر به مصر فرعوني ول كردند
 با و برداشته مياورشل به حمله از دست شدند ناچار آنان

   .بجنگند مصر ارتش
 دادند، شكست را مصر ارتش آنكه از پس بابل انيلشكر
  .گرفتند سر از را مياورشل يمحاصره
 آماده مقاومتي برا را خود مقدس شهر نيا مردم

 شهر يآذوقه جيتدر به محاصره يادامه باي ول. بودند ساخته
 مياورشل مردم مقاومت. گرفتي فزوني ناراحت و شد ابيكم

 شهر داخل دري ناتوان و مرگ وي قحط افت،ي ادامه هامدت
 دري ول. كردنديم دفاع همچناني هودي سربازان. شد افزوده
 سربازان و ختير فرو مقدس شهري وارهايد آو نهم روز
 م،ياورشل شهر. پرداختند انيهودي كشتار و غارت بهي بابل
 مبدلي ارانهيو به روز چند ظرف در هود،ي كشور تختيپا

 تمام و دنديكش آتش به را مقدس معبدي بابل سربازان. ديگرد
  .بردند غارت به را آن ارزشمند و سينف لوازم
 سخت بود هايخراب نيا شاهد كهي زماني نبي ايرمي
ي ادب آثار نيترسوزناك ازي كي شيهاسروده و شد نياندوهگ
  :ديآيم شمار به جهان
  .است نشسته كسي ب و تنها بود، مخلوق از پر كهي شهر چگونه
  .است گشته زنان وهيب بسان بود، بزرگ هاامت انيم در كه آن چگونه

 رانيا پادشاه كوروش كمك با ،ينبي عزرا كتاب طبق
   دوم معبد احداث بابل،ي پادشاه سقوط از پس و
 در و آغاز. م.ق 538 سال در مكان همان در المقدستيب

  .شد كامل. م.ق 515 سال
 هدف گريد كباري مياورشل ،يالديم 70 سال در اما
 ينوخاستهي امپراطور بار نيا. گرفت قرار گانگانيب هجوم
 روم، انيلشكر. كرد محاصره را مياورشل شهر كه بود روم
-يم آني طوالن محاصره در را شهر سقوط راه نيبهتر

 افتندي راه شهر داخل به سربازان م،ياورشل سقوط با. دانستند
 انيهودي سنگر نيآخر. زدند ميعظي كشتار به دست و
 بعد انيروم. بود قداشيهم تيب آنان،ي نيد وي لم شگاهياين
 راه مقدس معبد به ،يهودي انيجنگجو مقاومت روز 22 از
 خيتار در دوم باري برا و دنديكش آتش به را آن و افتندي
  .كردند رانشيو هود،ي

 فقط قداشيهمتيب شكوه پر و ميعظي بنا از امروزه
  ...يرجخا حصاري غرب واريد است، ماندهي باق واريد كي

 تموز 17 فاصل حد (اميا نيا در گذشته سال هزار دو در
 شده رانيو مقدس معبد ادي به جهان انيهودي) آو 9 تا

  .گزارنديم نماز و خوانده دعا كنند،ي مي سوگوار
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 هشمار    

  سهوپنجاه           

 

 
  رانيا استر نيدوم: خاتون استرا

  
  خاكشور ژنيب

 كارشناس ارشد ارتباطات و عضو انجمن كليميان اصفهان
  
 انيميكلي ارتيز مراكز نيتريخيتار و نيترمهم ازي كي

ي خيتار ارتگاهيز است، شده واقع اصفهان در كه رانيا
ي منطقه در كه دارد نام» سارا ماما «اي» آشر بت سرَح«

 ربكرانيپ شهر در و اصفهان غربي لومتريكي س در نلنجا
  .است شده واقع
 كه است شده واقعي ابقعهي كينزد دري ارتيز مركز نيا

 ربكرانيپ. شوديم شناخته)) بكران ريپ ((نام همان به
 عارف مسلمانان از» بكران بن محمد «نام از برگرفته
 انهيعام زبان در كه است بوده شهر نيا در پارسا و مسلك

 زين ربكرانيپ شهر نام و است معروف» ريپ «به شهري اهال
  .داردي اصفهان عارف نيهمي مقبره و نام به اشاره

 هيشبي معمار سبك نظر از ربكرانيپ مقبرهي بنا
 دركنار و استي كسر طاق ادآور يوي ساسان دورهي معمار
 نيهمچن و بنا نيا سازنده مزار بكران، بن محمد مقبره
  .دارد قرار زين مقبره نقاش و كاري كاش نقاش، محمد

 بكران ريپي مقبرهي كينزد در خاتون استرا گرفتن قرار
  وحدت نماد گر،يكد يكنار دري خيتار ارتگاهيز دو عنوان به

 دو هر كه ژهيو به است اريد نيا در انيميكل و مسلمانان
 نيا و بودهي ديتوح انياد ارتيز محل هاسال ارتگاه،يز

  .داردي باستان وي ميقدي اشهير تركمش اعتقاد
 نام به اصفهان انيميكل ارتگاهيز هيتسم وجهي درباره

 عصر به كه دارد وجودي خيتاري تيروا ،»آشر بت سرح«
 شاه روزها از يروز شوديم گفته و گردديم بازي صفو

 دنيد با كه بود، چوگاني مسابقه سرگرمي صفو عباس
 زين آن ديصي برا و شد هروان او دنبال بهيي بايزي آهو
  .كرد نييتع گرانبهاي ازهيجا

 همان ا يلنجاني منطقه تا را عباسشاه ،يفراري آهو
 نام خانه چله كهي قسمت در شاه و ديكشان ربكرانيپي روستا

ي نوه آشر، بت سرح به آهو همانجا، در. شد گرفتار داشت
 انيميكل از اگر: گفت شاه به و شد ليتبد عقوب، يحضرت

 دري خاكسپاري برا ينيزم آنها به و كندي بانيپشت و تيحما
 نسبت  دردسر و تيمحدود بدون بتوانند تا بدهد گذشتگان

 را مهلكه از نجات راه كنند، اقدام خود امواتي خاكسپار به
 وعده نيا عباس شاه حال همان در و داد خواهد نشان او به
 و رتگاهايز عنوان به را نيزم قطعه نيهم كه دهديم را

  .بخشديم و داده هيهد اصفهان انيهود يبه آرامستان
 جهت كه استي مكان» خانه چله «قسمت امروزه

.  شوديم استفاده آن از خدا با ازين و راز و شمع كردن روشن
 مكان نيا در شمع كردن روشن كه معتقدند زائران و مردم

 در روحي تعالي برا و باشد گشاگره آنهاي برا توانديم
  .باشد اثر منشأ زين گذشتگان

 اميا روز 40 به اشاره مكان، نيا در 40 عدد از استفاده
 تا الول ماه اول از يعبر ميتقو در كه داردي اله شيبخشا
 درگاه به انيميكلي توبه اميا عنوان بهي شريت دهم

 شبانه 40 نماد ،يگريد ريتعب به و شوديم شناخته پروردگار
 ده لوح دو افتيدري برا) ع (يموس حضرت كه استي روز

ي باال به خود قوم گناهان شيبخشا طلب وي اله فرمان
ي روزشبانه 40 ازين و راز با توانست و نمود صعود كوه
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 و آورده ارمغان به راي اله كالم دهي سنگ الواح ش،يخو
 ميتقو در. كند هيهد ، لياسرائيبن به را تيالوه و تقدس
 ديع ام،يا نيا از روز نيامي س روز، 40 نيا فاصله دري عبر

 ربازيد از انيميكل كه دارد قرار يعبر نو سال اي هشانا روش
ي شهرها از استراخاتوني كناري محوطه در آمدن گردهم با

 سالي عباد مراسم و شونديم جمع گريكد يكنار در مختلف
  .كننديم برگزار گريكدي با همراه و گامهم را يعبر نو

-لهيپ وي گرددوره شغل به انيهود يهك ميقد دوران در
 نياي ط در بودند، مشغول منطقه نياي روستاها دري ور
 كردنديم دايپ اسكان ، ارتگاهيز كنار اقامتگاهي فضا در اميا
 بازگشتي برا امكانات نبود و راه بودني طوالن خاطر به و
-اتاق و اقامتگاه نيا در را توبه اميا و يعبر نو سال شهر، به
 در و كردنديمي سپر آن، در شده دهيد تداركي ها
 كردنديم اجرا را خودي عباد مراسم آن،ي خيتاري سايكن
ي باقي جا به ساالنه سنت و رسم نيا زين امروز به تا كه

  .است مانده
 به انيموريتي حمله زمان در هاتيرواي برخ طبق

 به يمكان آشر، بت سرح اقامتگاه و باغ اصفهان، و رانيا
 زيگر و جان نجاتي برا اصفهان انيميكلي ريگپناه نعنوا
 شدهيم محسوب انيموريت يتازها و تاختي مهلكه از

  .است
 ،يعبر نو سال اي» هشانا روش«ي آستانه در سال هر

 نيا در عبادت و اقامت به رانياي گوشه چهار از انيميكل
 زين ربكرانيپي اهالي حت و نديآيم هم گرد و پرداخته مكان

 با ديبازد و ديد به و نموده استقبال انهيسال حضور نيا زا
  .پردازنديم آنها نو سال در انيميكل

 نام به اشاره» سارا ماما «اي» خاتون سارا «هيتسم وجه
ي نب عقوبي فرزند» آشر دختر» « سرح «اصطالح در ا يسارا
  .شوديم محسوب عقوبي حضرتي نوه واقع در كه است

 حضرتي دور و هجر سال 22ي ط در سارا ا يسرَح
 كه داديم بشارت خود بزرگ پدر به ،ينب عقوب ياز وسفي
 حق در عقوب يحضرتي دعا و است زنده قيصد وسفي
 به و نچشد را مرگ تلخ طعم او كه شد باعث» سرَح«
ي اهال و مسلمانان. كند دايپ دست جاودان عمر بهي ريتعب

» استري بي ب« ا  ي»ساراي بي ب «نام به را او ربكرانيپ شهر
 ،يبي ب نام ذكر با ازين وي گرفتار مواقع در و شناسنديم

 نيا كه كننديم طلب پروردگار از راي اله مدد و كمك
 نزد در  هم استراخاتون، ارتگاهيز دهديم نشان موضوع

 و ارزش از ،ياله انياد روانيپ ريسا نزد در هم و انيميكل
  .است برخورداري فراوان احترام
 انيميكل انجمني اعضاي الديم 1938 سال در
 كه كردند كشف راي سنگي باستان آرامستان نيا در اصفهان

 و ستيب خيتار به «بود شده نوشته آني رو يعبر زبان به
 به و» .ميهست آدم نشيآفر از 3890 سال در آب ماه هشتم
 الديم از قبل سال 500 حدود به كه سنگ نيا قدمت واقع
 ارتگاهيز نياي ساله 2500 از شيبي نهيشيپ گشت،يم باز

  .نموديم ثابت راي باستان
 راثيم نيسارق توسط 1394 زمستان در كه سنگ نيا
 1396 سال در سال 2 از بعد رفت سرقت به كشوري فرهنگ

 انيميكل انجمن و جامعه مسئووالني ريگيپ و همت به
 استان،ي فرهنگ راثيم وي انتظامي روين تيحما و اصفهان

  اصفهان انيميكل جامعه به و گشته  ضبط و كشف دداًمج
  .شد بازگردانده
ي ارتيز مجموعه نيا از گريدي نوشته سنگ قطعه دو

-يريگيپ از پس كه رفت سرقت به 1398 سال مرداد در زين
 گان يمشاركت و اصفهان انيميكل انجمن مستمري ها

 استاني دست عيصنا وي گردشگر وي فرهنگ راثيم حفاظت
 و كشف 1399 ماه خرداد در فالورجاني انتظامي روين و

 بار تا. افتادند قانون چنگال به آن سارقان و ديگرد ضبط
ي هاسنگ بازگشت شاهد اصفهان، انيميكل جامعه گريد

  .باشند خودي خيتار وي معنو گاهيجا به بنا نيا از مسروقه
 از عام و خاصي گفته در كهي باستاني گاهيجا

 ستاره «اي» خاتون استرا «بهي نوع به و» اسار «به» سرَح«
 زبان به ستاره كلمه كه آنجا از و ديگرد ملقب» خاتون
 مشهور استراخاتون به شوديم تلفظ زين» استر«ي عبر

 در استري مقبره از پس شود گفته اگر ستين راهيب و گشت
 نيدوم معرف خاتون، استرا ارتگاهيز و آرامستان همدان،

   .است كهن رانيا در انيهود يفرهنگ استر
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    در تويسركانزيارتگاه حضرت حبقوق نبي
  نسترن جاذب

   
، به معني ֲחַבּקּוק :زبان عبري به(يا حيقوق  بقّوق

است كه  اسرائيل بني پيامبران از) »گيرد در آغوش مي«
 كرده و نگهبان ميالد زندگي ميسال قبل از  700حدود 
وي هشتمين . است بوده اورشليم در يهوديان بزرگ معبد

   .است عهد عتيق نبي از دوازده نبي صاحب كتاب در
زمان و مكان تولد حبقوق به طور دقيق مشخص 

 607در  يهوياقيم برخي زندگي وي را مقارن سلطنت. نيست
 منسه دانند و بعضي معتقدند وي در دوران قبل از ميالد مي

مطابق روايتي او فرزند . زيسته است مي) قبل از ميالد 642(
شوناميت نوازنده مراسم مذهبي در معبد سليمان  زني به نام

  . و مردي به نام يشوعا بوده است
.  وجود داردهاي مختلفي پيرامون آرامگاه وي روايت

 النصر بخت  قبل از ميالد،590، در حدود سال يطبق روايت
به اورشليم حمله كرد و گروهي از يهوديان را  كلده پادشاه

به قتل رساند و نزديك به بيست هزار نفر از آنان را اسير و 
فعلي قرار  بغداد پايتخت كلده كه نزديك بابل به شهر

حبقوق نبي در بين اين زندانيان بود و . داشت انتقال داد
 قبل از 548در سال . طوالني در زندان به سر برد مدت

ايران به كلده حمله كرد و در  رش بزرگ پادشاهميالد، كو
كرد و  جنگي لشكريان كلده را شكست داد و بابل را تصرف

طي فرماني دستور آزادي كليه اسرا و زندانيان يهود را صادر 
از آزادي از بند اسارت بابليان، حبقوق پيامبر به  پس. نمود

يا رودآور ساكن  تويسركان ايران مهاجرت كرد و در شهر
در تويسركان طي قرون متمادي  آرامگاه حبقوق نبي .شد

 توسط 1356اين بنا در سال .است بار بازسازي شده چندين
 .مهندس رضا معتمدي شهردار وقت تويسركان بازسازي شد

ترين آثار تاريخي ايران است و از  اين آرامگاه يكي از قديمي
 .شود هاي يهوديان محسوب مي زيارتگاه

كه از نگهبان ) ع(وجود آرامگاه حضرت حيقوق نبي 
معبد سليمان در اورشليم بوده تأييدي بر قدمت چندهزارساله 

 .تويسركان است

سرزمين هگمتانه به عنوان پايتخت تاريخ و تمدن ايران 
هاي باستاني، آثار و ابنيه تاريخي بسياري  زمين و مهد تمدن

يان اين آثار جاودانه را در دامان خود جاي داده است كه از م
  .حبقوق نبي در تويسركان اشاره كرد مقبره  بهتوان مي

پيامبري از ) ع(تويسركان؛ مدفن حضرت حبقوق
اسرائيل و از نسل حضرت  بني گانه انبياء دوازده

 سال 2500با    اين پيامبر است كه آرامگاه) ع(موسي
قدمت در شهرستان تويسركان، از توابع استان همدان 

  .ع استواق
  نبيحبقوقبناي آرامگاه 

ي  مربوط به دوره) ع( نبي حبقوقساختمان آرامگاه 
اي  اين بنا بدنه. سلجوقيان، قرن هفتم هجري قمري، است

ي آجري به عنوان  ضلعي شامل هشت تركه هشت
ارتفاع . شكل دارد هاي اصلي بنا و سقفي مخروطي ستون

 كه گنبدي  متر است و سقف آن12اين بنا از سطح زمين، 
شود   متري شروع مي7با انحنا و تحدب كم است، از ارتفاع 
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ي آجري  و در قسمت انتهاي پيشاني بنا، چندين كنگره
  .برجسته به شكل مثلث دارد

كاري  روي ديوارهاي خارجي به صورت كاشي
ي داوود  نماهايي براي تزيين ساخته شده و طرح ستاره طاق

ها به   يهود است در آنكه نماد دين) ضلعي ي شش ستاره(
  .كار رفته است

هاي انجام شده، بقاياي حصار  البته در جريان حفاري
شكلي به همراه پالن چهار برج در اطراف آرامگاه پيدا  مربع

رسد مربوط به بناي سابق بوده و  شده است كه به نظر مي
تر از آرامگاه موجود، در اين  بعيد نيست كه آرامگاهي قديمي

  .داشته استمكان وجود 
 در تاريخ 969ي  به شماره) ع( نبي حبقوقآرامگاه 

  . در فهرست آثار ملي ثبت شد1353هشتم ارديبهشت 
   نبي پيامبري كه دوبار از دنيا رفتحبقوق

اين پيامبر الهي در زمان خودش نگهبان معبد سليمان 
 بوده )المقدس كنوني بيت(در اورشليم ) معبد بزرگ يهوديان(

ن و مقام مذهبي خاصي أن جهت داراي شاست و به همي
نزد پيروان دين يهود است و نام ايشان در كتاب تورات عهد 

  .عتيق كه براي يهوديان بسيار معتبر است، ذكر شده است
 يا بنا بر ضبطي ديگر حبقّوق به زبان عبري به حبقوق 

نهادن اين نام بر اين . است» در آغوش گرفته شده«معناي 
سبب نبوده است و اندك زماني بعد از  وند بيي خدا فرستاده

ايشان در زمان . شود گذاري برمال مي والدتشان راز اين نام
روند اما به اذن الهي دوباره زنده شده  كودكي از دنيا مي

چگونگي اين واقعه به دو  .دهند و به حيات خود ادامه مي
صورت روايت شده است كه هر در هر دو صورت ايشان بعد 

  .شود گ در آغوش گرفته شده و سپس دوباره زنده مياز مر
هنگامي كه طفلي ) ع(نقل شده است كه حبقوق

بيش نبوده از دنيا رفت و سپس با دعاي مادرش، 
  .خداوند به وي عمر دوباره بخشيد

سان كه مادرش طفل را در بغل كشيد و در بستر  بدين
 شود، خوابانيد و به نماز ايستاد و پيش از آنكه نمازش تمام

   .كودك زنده شد، كه بر همين اساس نام او را حبقوق گذاشتند
  

  به ايران) ع( نبي حبقوقورود 
رودان  ي ميان هاي منطقه ترين حكومت يكي از مهم

ها  ي اول قبل از ميالد، حكومت بابلي در هزاره) النهرين بين(
ها بخت نصر  بوده است و يكي از مشهورترين پادشاه بابلي

ها در  وي همان كسي است كه لشكر بابلي. استنام داشته 
 به فرماندهي او بر آشوريان غلبه و ، قبل از ميالد612سال 

  .پايتخت آنها را تصرف كردند
 قبل از ميالد، كوروش هخامنشي پادشاه 539در سال 

ايران به بابل حمله كرد، لشكريان بابلي شكست خوردند و 
انيان يهودي را كوروش دستور آزادي زند. بابل تصرف شد

  .المقدس تشويق كرد صادر و آنها را به مهاجرت به بيت
بود كه بعد ) ع( نبي حبقوقيكي از اين اسراي يهودي، 

المقدس باز  اي از پيروانش به بيت از آزادي به همراه عده
ي رودآور،  هاجرت كرد و در منطقهاو به ايران م. نگشت

تويسركان امروزي، ساكن شد و در همان منطقه نيز از دنيا 
  .رفت

ي اين پيامبر الهي تصويري نقاشي شده  از چهره 
. شود داري مي ي لوور نگه موجود است كه در موزه

هايي از  همچنين تصاويري از ايشان به همراه تنديس
  .د استي واتيكان موجو سنگ مرمر در موزه

  قبر اصلي، معجزه يا شايعه
 شمسي، دزدان اشياء عتيقه نزديك 1372در سال 

 نبي در داخل آرامگاه شكافي ايجاد كرده حبقوقي  مقبره
هاي بيشتر استفاده  بودند كه از همين شكاف براي بررسي

شد و معلوم شد كه در زير ساختمان آرامگاه، سردابي قرار 
مالً پنهان و آجرچيني شده دارد كه قبر اصلي به صورت كا

  .در آن وجود دارد
اند  به نقل از كساني كه براي اولين بار وارد سرداب شده

اند اعالم شه است كه جسد ايشان  و قبر اصلي را پيدا كرده
بعد از چندهزار سال سالم و بدون تغيير شكل همانند يك 
انسان خوابيده، نمايان شده است به نحوي كه بعد از كنار 

 خاك اندكي كه روي پيكر بوده، پوست بدن قابل لمس زدن
  .بوده است
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ها نيز در كنار توضيحات اين چنيني،  در بسياري از سايت
فيلمي از اين جريان منتشر شده است كه در آن سرداب به 

شود و  همراه قبر اصلي مشخص است ولي پيكري ديده نمي
  . نيستتري هم از اين حفاري در دسترس فيلم كامل

به گزارش  رساني راه داناشبكه اطالع  گزارشبه
در ) ع ( نبي حبقوقوجود آرامگاه حضرت  ،رودآور خبرنگار

با توجه به زمان   سابق»رود آور«مركز توي و نزديك 
 قبل از ميالد و  سال700زندگي آن حضرت در حدود 

شناسي اطراف بقعه، نشانگر قدمت و باستان هايكاوش
وجود آرامگاه  كه، وجود آباداني منطقه در آن عصر است

 ساله هزار تأييدي بر قدمت چند) ع( نبي حبقوقحضرت 
 .است تويسركان

هاي صفويه و قاجاريه نيز مورد توجه تويسركان در دوره
ري در شهر به جا مانده كه  آثادو دوره بوده است و از اين

 .كرد اشاره توان به بازار دوره قاجارمي
اين شهرستان به دليل كوهستاني بودن و مرتفع بودن 

هاي پر از  ه كوهستاني است و با در داراي آب و هواي معتدل
استان همدان  هاي ترين شهرستان گردوي خود؛ يكي از مهم

ني است كه در تويسركان سرزميني باستا .دهد را تشكيل مي
 بر زاربسيار ديده و سراف حوادث تلخ و شيرين رروزگا گذر

ايستاده و بيرق دودمان گذشته را  بلنداي تاريخ ايران زمين
 .همچنان با غرور در اهتراز نگه داشته است

 قبل از ميالد 650 تا 600هاي   نبي بين سالحبقوق
 اكنون در جنوب غربي شهرستان زيسته و مقبره وي هم مي

 تويسركان واقع شده است و موضوع جالب توجه در
اكنون در  خصوص اين پيامبر آن است كه تصوير وي هم

 .موزه واتيكان وجود دارد
استيالي اعراب بنا شده و ساختمان اين مقبره، قبل از 

اي  شود، ولي بعدها عده نيز تخريب مي اي از زمان در برهه
گمارند و در  مي از خيرخواهان شهر به تعمير آن همت

 نيز بقاياي حصار مربع شكل با چهار 1368هاي سال  حفاري
رسد از خود  در اطراف آن مشخص شده كه به نظر مي برج

 .تر باشد بنا قديمي

 كه وي در كودكي با الياس نبي هم زمان بود، چه آن
س مردن به دعاي حضرت اليا  وي پس ازبه روايتي ديگر،

   .رفتزنده شد و زندگي را از سر گ
 نبي پيامبر عدالت خواه و دشمن سرسخت ظلم حبقوق
را در جامعه بود، وي گسترش ظلم و تبهكاري  و بيدادگري

عدم اجراي عدالت در  دانست و ازسبب نابودي شريعت مي
 از اين رو هميشه نزد، بين مردم سخت متأسف و متأثر بود

 خواست ظلم و ظالم را بهكرد و از او ميخداوند شكوه مي
 .برساند جزاي اعمال خود

 به حبقوق: آمده است» قاموس المقدس«در كتاب 
باشد و او يكي از شده مي معناي كسي كه در بغل كشيده

 .غير اولوالعزم است دوازده پيغمبر
 يك صندوق چوبي قرار دارد كه روي يكي  وي درسنگ قبر

 . درج گرديده استحبقوقاي از طوح جانبي آن تاريخچهاز س
 )ع (حبقوق نمايان شدن جسد واقعه

 سال يكي از 2600 بعد از حبقوقشدن جسد  آشكار
باعث شد توجه عمومي به  وقايع مهم تاريخي است كه

قبالً به  بارگاه آن حضرت افزايش يابد، الزم به ذكر است كه
علت عدم شناسايي صاحب قبر احترامي كه شايسته و در 

كه  اينگرفت تا باشد صورت نمي حبقوقشأن حضرت 
ها در زمان رضا زاده كه او را انگليسياهللا خالصيمرحوم آيت

 ها در نهاوند وبه ايران تبعيد كرده بودند و سالشاه از عراق 
تويسركان تبعيد بود مردم را متوجه مقام و منزلت اين پيامبر 

ولي با اين وصف به مرقد مطهر و اطراف آن  .نمود بزرگوار
 هجري شمسي 1272سال   اولكه در توجهي نشد تا اين

) ع (حبقوقاراده الهي تعلق گرفت كه جسد مطهر حضرت 
 سال در قبر نمايان شود و همين امر سبب 2600پس از 

اين محل مقدس گرديد به طوري كه هم  عمران و آبادي
زيارت به اين  اكنون زايران زيادي از دور و نزديك جهت

  .شوندمحل مشرف مي
 )ع(كرامات اين پيامبراز 

  همواره ) عليه السالم( نبي حبقوقمرقد مطهر حضرت 
  ر ــگرفتاران بوده است و آنان كنار قب مورد توجه بيماران و
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گرفتاري را از  مطهر اين پيامبر بزرگوار شفاي مرض و رفع
نمايند و اين پيغمبر را نزد خدا واسطه خداوند مسئلت مي

 .دهندمي قرار
كي از بناهاي قديمي  نبي يحبقوقساختمان آرامگاه 

سبك معماري جالب آن به  ايران است كه با توجه به
 .باشد زياد مربوط به دوره سلجوقيان مياحتمال

 كه به شكل عجيب و جالبي حبقوقسقف بناي مقبره 
نظير ن سقف تمام ابنيه قديمي ايران بيساخته شده شايد بي

 .باشد
سازنده گنبد مخروطي فعلي استاد هادي كهزادي 

تادان ماهر ويسركاني مشهور به حاج هادي است كه از است
 باشددر اين گونه كارها مي

صحن مقبره از داخل وسعت چنداني ندارد و سطح 
قبر دقيقاً . تزئينات معماري است ديوارها و سقف آن فاقد

شده كه  وسط قرار گرفته و روي آن سنگي كار گذاشته
 .ده استاي به خط فارسي و عبري در آن حك شكتيبه

»  نبى بر شجونوتحبقوقدعاى «در اينجا قسمتى از 
شكوفه نياورد و ميوه درموها  انجير چه اگر«: شود نقل مى

ها آذوقه  مزرعه يافت نشود و حاصل زيتون ضايع گردد و
 ها نباشد ها در طويله ها از آغل منقطع شود و رمه ندهد و گله

اى نجات ليكن من در خداوند شادمان خواهم شد و در خد
 »خويش وجد خواهم نمود

يش از كنند كه پگونه نقل مياين بزرگان ما پدران و
بزرگ كه قبل از ورود به  و اين درب فعلي دربي سنگي

 .شود وجود داشته استبسته مي صورت خودكار باز و
هايي مثل حبقوق نبي در ايران نشان از وجود مقبره

از  ايران پهناور آميز بين اديان الهي درهمزيستي مسالمت
هاي گردشگري اين مرز و بوم است، كه خود از جاذبهديرباز 
   .است
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سراي سالمندان يهودي ايران با بيش از 
ر نيم قرن سابقه و با كادري مجرب د

 از . باشدخدمت سالمندان همكيش مي
ي عزيزاني كه مايل هستند با اين مركز كليه

هاي كمكشود همكاري كنند درخواست مي
نقدي و غيرنقدي خود را با هماهنگي دفتر 

  . نمايندارسال سرا 
خيابان دماوند، نرسيده به ميدان : نشاني 

   2امام حسين، كوچه عاشقباه، پالك 
  77552030 – 77554169: تلفن 

  16 الي 8ساعت كار 
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  از دوستان عزيزي كه 

  تبحري در نويسندگي دارند 
و تمايل دارند با مجله همكاري كنند، 

  خواهشمنديم مطالب خود را 
  .به ايميل مجله ارسال نمايند

  خواني بديهي است در صورت هم
   نويسنده با اهداف مجله به نام

  .چاپ خواهد شد

 
  نشريه افق بينا آماده دريافت و چاپ 

  .باشدهاي شما همكيشان عزيز ميآگهي
  در صورت تمايل با دفتر نشريه بينا 
  محل انجمن كليميان تهران تماس 

  .حاصل فرماييد
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نيت، عامل موفقيتتجربه و حسن  
يميكل بانوان انجمن سيير انيپورات دهيفر با مصاحبه  

    
  يعراق فرانك

  نگاريكارشناس ارشد روزنامه
  

 صراحت با و شجاع تكلف،يب خته،يفرهيي بانو. است رانياي ميكل يجامعه خيتار رگذاريتاث زنان ازي كي ان،يپورات دهيفر
 و داشته عهده به راي ميكل بانوان انجمن استير دهه دو به كينزد او. داردي خاص گاهيجا انشيآشنا و دوستان دل در كه

  .داردي اجتماعي هاتيفعال در سال 60 بر بالغي اسابقه
 متولد تهران دري هوديي اخانواده در1319 سال در ده،يفر بانو

  .شد
 مطالعه اهل وي فرهنگي زن كخواه،ين بكتور شادروان مادرش،

 پدرش،. بود معلم زيني مدت و داشت تسلط فرانسه زبان به كه بود
ي داراي و. مسلك شيدرو و بودي بازار ان،يپورات اسيال شادروان

  .است) چهريپر (خواهر كي و) مظفر و دونيفر (برادر دو
- مدرسه از اتيادب يرشته در پلميد مقطع در ليتحص از پس او

 خدمات يرشته ،يشخص يعالقه به بنا زمان، آن شاهدخت ي
 را رشته نيا سانسيل مقطع تا و كرد انتخاب راي مددكار وي اجتماع
  .داد ادامه
 و هاگاهپرورش ها،مارستانيب در ليتحصي ابتدا از را كارشي و
ي عمل كار با ليتحص يدوره. كرد شروع زمان آني بازپرور مراكز
 وي كاريب فقر، با كه شد باعث طيشرا نيا. بود موثر اريبس و همراه

 ،يتوانبخش مراكز در بتواند و شود آشنا شتريب جامعهي هايماريب
 انجامي انيشا خدماتي اجتماع خدمات مراكز ريسا و هاپرورشگاه

ي اجتماع مددكار عنوان به سانس،يل اخذ از پس1343 سال در. دهد
 از پس و گرفت كناره شغل نيا ازي خانوادگ مشكالت علت به سال ده حدود از بعد. شد كار به مشغول معتادان مارستانيب در

 بد اي سرپرستيب كودكان ازي نگهدار عمدتا و خدمت به مشغول داشت نام فرح يهيريخ كه زمان آني ستيبهز دري چند
  .داد استعفا بودن تياقل ليدل به محل نيا از زين انقالب از بعد او. شد دارعهده را سرپرست
 وي افتخار صورت به سال 25 مدت به و شد كار به دعوت ريسپ دكتر يهيريخ مارستانيب در انقالب از بعد سال ده حدودا
 خودي جا به تا داد آموزش راي فرد آنجا، از استعفا از بعد. گرفت عهده به را مارستانيبي مددكار بخشي  سرپرست داوطلبانه

 به همچنان و داد ادامه خود تيفعال بهي ميكل بانوان نجمنا در مارستان،يب از آمدن رونيب از بعد. كند اداره راي مددكار بخش
  .دهديم ادامه خودي اجتماعي هاتيفعال بهي ميكل بانوان انجمن سيرئ عنوان
 فرزند دو آن حاصل و بستيي زناشو ونديپ) يميكل ماندگار چهره(يي ايشاي هارون با 1343 سال در انيپورات دهيفر
  .هستند جامعهي فرهنگ وي اجتماع امور در فعال وي عال التيتحصي دارا دو هر كه است ارشيوك مرجان
 افتخار استي سال چند كه هست جامعه يختهيفرهي بانو نيا با ساعته چند و مانهيصمي وگو گفت حاصل مصاحبه نيا
    .دارمي ميكل بانوان انجمن در را شانيا باي همكار وي شاگرد
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 ي فرصت كه خوشحالمي ليخ شما، بر درود 
 به. ميباش داشته هم بايي وگو گفت تا داد دست
 انجمن تيفعال دييبفرما لطفا سوال، نياول عنوان
  شد؟ آغازي سال چه در و چگونهي ميكل بانوان

ي كم ديباي ميكل بانوان انجمن مورد در شما، بر سالم
  .ميبرگرد گذشته به

 حضور با بانوان سازمان عنوان با  نهاد نيا 1330 سال
 حكمتي شمس بانو مثل جامعه ريخ و فعال بانوان از تن چند
  .كاركرد به شروعي كشف بانو و

 مراسمي برگزار و هيريخ امور انجام عمدتاً آن تيفعال 
 نيهمچن مستمندان به كمكي برا بودجه نيتام جهت

 نينشيهوديي هامحله در كودك مهد دوي سرپرست و جاديا
 قرار پوشش تحتي برا عودالجان محله و روسيس ابانيخ

 امور بهي دگيرس و ازمنديني هاخانواده كودكان دادن
ي هاكمك از گرفتني اري با آنان آموزش و هيتغذ ،يبهداشت

  .بود ملل سازمان كارشناساني تخصص وي مال
 مدرسه سيتاس به كمك سازمان، نياي هاتيفعال گريد از
 مارستانيبي درمان كادر ليتكمي برا اريبه كمك آموزش جهت

   .شديم ادارهي هودي جامعه توسط كه بود ريسپ تردك
 ازي تعدادي ريگكناره اي مهاجرت ليدل به انقالب از بعد
 در. شد متوقف عمالً سازمان تيفعال ره،يمد ئتيهي اعضا
 ژهيو تشكل كي وجود به جامعه ازين ليدل به 1371 سال

 جامعه عالقمند زنان ازي اعده همت به سازمان بانوان،
 دري راتييتغ با سال 10 از بعد و شدي اندازراه مجدداً

 مجوز با انتخابات وي عموم مجمع ليتشك و اساسنامه
 زگانيدوش و بانوان انجمن نام به كشور وزارتي رسم
  .گرفت سر از را خودي  قانون تيفعال 1381 سال دري ميكل

 سيفرنگ شادروان تيريمد تحت ،يميكل بانوان انجمن
 فعال حضور ان،يپورات دهيفر نجانب،يا معاونت با و ميديحص
 ميديحص خانم فوت از بعد. كرد دايپ جامعه دري رگذاريتاث و
 به مشغول رهيمد ئتيه سيرئ عنوان به بنده حاضر حال تا

 كنار در زين جامعه فعال بانوان راه نيا در و باشميم تيفعال
 قابل. كننديم تيفعال رهيمد اتيهي اعضا عنوان به من

 در راه نياي ابتدا از كه بانوان نيا ازي اريبس كه تاس ذكر
ي همكار بهي انرژ پر و تالش پر همچنان اندبوده من كنار
 ترك را خودي همراه هرگز و اندداده ادامه انجمن در خود

  . نكردند
 مندرج اساسنامه در آنچه طبق انجمن نياي هاتيفعال

   و هايتوانمند شيافزا جهت در تالش عمدتاً است
ي هاكالسي برگزار قيطر از شيهمك زناني هامهارت
 ،يحيتفري هابرنامه مختلف،ي هايسخنران ،يآموزش

 و سالمنداني سرا باي همكار و مهدكودك دوي سرپرست
 بيآس هموطنان به كمك جمله از گريد متفرقهي هاتيفعال
ي هاتشكل با ارتباط نيهمچن ره،يغ و زلزله و ليس از دهيد

 استير معاونت نهاد و زناني ارتباط شبكه لهجم از كشور
  .باشديم زنان امور دري جمهور
 مستقل طور بهي ميكل بانوان انجمن ايآ 
  است؟ي گريد نهاد نظر ريز اي كندي م عمل
 سال تا حدوداي عني م،ينداشتي قانون مجوز كهي زمان تا
 كهي زمان اما ميداشت تيفعال انيميكل انجمن نظر ريز ،1381

 ريز شد، ميتنظ اساسنامه و ميگرفت مجوز كشور رتوزا از
 اتيهي اعضا و ميكردي ريگيرا كشور وزارت ندهينما نظر
 ادامه را خود تيفعال مستقل طور به شدند، انتخاب رهيمد
  .ميداد
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 صورت چه به انتخابات 
  د؟يريپذيم عضو چگونه است؟

 سه هر بايتقر انتخابات ، اساسنامه طبق
 كشور وزارت ندهينما رحضو با كباري سال
 به نفر 7 داهايكاند نيب از و شوديم انجام
 عنوان به نفر 3 وي اصلي اعضا عنوان
 نفر كي و بازرس كي و البدليعلي اعضا

 در حاضر بانوان انتخاب با  البدليعل بازرس
  .شونديم انتخاب مجمع
 رانيا گريدي شهرها در ايآ 

 ايآ هست اگر و م؟يداري ميكل بانوان انجمن زين
  د؟يهست ارتباط در

 اما م،يندار بانوان انجمن هاشهرستان دري رسم طور به
ي اجتماعي هاتيفعال به عالقمند بانوان اصفهان، و رازيش در
ي رسمي ول كننديم اجرايي هابرنامه و اندشده جمع هم دور
   .باشد بانوان انجمن نظر ريز ديبا و ستين

 ايآ و دياداشته كنون تايي هابرنامه چه 
  است؟ بوده استقبال مورد

 توجه با مختلفي هادهه در بانوان انجمني هابرنامه
 سالمت شهيهم. است بوده متفاوت جامعه بانواني ازهاين به

  . است بوده ما نظر مد بانوان روح سالمت و جسم
 هيشهر حداقل با كه ميداشتي اديزي آموزشي هاكالس
   آموزش ،يسينگلا زبان آموزش مثل م،يكرد برگزار
 آموزش وتر،يكامپ ،يشگريآرا موزون، حركات ،ييآراسفره
  ...وي ورزش متنوعي هاكالس ،يعبر زبان

 حضور باي اهيتغدي هامشاوره ،يروانشناسي هابرنامه
 حضور باي مذهبي هامشاوره ها،رشته نيا كارشناسان

 كيي سفرها وي حيتفر و شادي هابرنامه ،يمذهبي علما
  .مختلف مناطق به روزه

 ريزيي هاكالس زين) تهران شرق (صباباغ بانوان تهيكم
ي كرمانشاه خانمي سرپرست تحت و بانوان انجمن نظر

   جمله از. گرفت قرار توجه مورد اريبس و كرد برگزار
  

  1343فريده پوراتيان و هارون يشايايي، مرداد ماه ) عقد(مراسم كتوبا 
  

   كارشناسان حضور باي سخنران ،يآموزشي هاكالس
 حضور باي ورزش متنوعي هاكالس و مختلف دياسات و

   انيمرب
 برگزاري ورزشي هاكالس هم اواخر نيهم تا كه شيهمك

  .شديم
 به هاصبح دوشنبه،ي روزها در گذشته سال كي در
 عمدتا  هاكالس نيا م،يداشتي هفتگ يبرنامه گانيرا طور
 جمله از. شديم اجرا نبانواي هايتوانمند  بردن باالي رو

 اهداف از مريآلزا ازي ريشگيپ و سالمنداني هايناتوان درمان
 متخصصي مرب حضور باي ورزش حركات. بود برنامه نيا
 بانوان و شديم داده ميتعل بانوان به) تيكبر كهن خانم(
  ي ورزش متنوعي هانيتمر به برنامه از ساعت كي
  .پرداختنديم

   ما انجمن، سيتاسي بتداا از است ذكر به الزم
 سالن كي و ميداشت مستمر طور به راي ورزشي هاكالس
 نيهم به صدق كهن ژانت شادروان نام به زيني ورزش
 تيفعال به زين امروز تا كه شد نهاده بنا ابتدا همان در منظور
 .كننديم استفاده آنجا از شيهمك بانوان و دهديم ادامه خود

 استقبال مورد همواره هاامهبرن نيا يهمه خوشبختانه
  .اندكرده شركت آن در جامعه بانوان ازي جمع و بوده
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 فراگيري عنوان با كهيي هاكالس چرا 
 ديردگ برگزار هاي زندگي زناشوييمهارت

  نشد؟ دارادامه متاسفانه
 وي روانشناس كارشناسان حضور با كه هاكالس نيا بله،

 بود استقبال مورد اريبس اول يدوره دوي ط شد، برگزاري نيد
 كه دينرس نصاب حد به و شد كم استقبال سوم يدوره از اما

  .است تاسف باعث
 از. نكردندي همكار ما با جامعهي نهادها متاسفانه

 از قبل را هاكالس نيا تا ميداشت انتظار همي  نيدي علما
  .نكردندي همكار هم آنها متاسفانه كه كنندي اجبار ازدواج
 بعد و نيح قبل،ي هامشاوره ،يآموزشي هاكالس نيا

   احساس اريبس آن ضرورت روزها نيا كه بود ازدواج از
  .شوديم

   را مسئله نيا هنوز ما يجامعه مردم متاسفانه
. است فتادهين جا جامعه در هاكالس نيا هنوز و اندرفتهينپذ

ي اعده كه بود هاكالس نيا ينهيهز ديشا گريد اشكال
  .بود سخت شانيبرا

 عدم دارد وجود ما يجامعه در شهيهم كهي مشكل
 استقبال بانوان. هست هابرنامه گونه نيا در انيآقاي همكار

 و است مهم زين انيآقا حضور كهي صورت در دارندي شتريب
  .باشدي كاربرد راه نيا در توانديم اجبار تنها من نظر به

 آن با كنون تا كهي مشكالت و هاچالش 
  كدامند؟ دياهبود روبرو

 نبود ميابوده روبرو شهيهم آن با كهي چالش نيترمهم
 ميت نبود و هاخانواده مشكالت رفعي براي تخصص مركز

  .است مهم اريبس كه بودهي كارشناس و مجرب
 و جامعه در موجودي نهادها و هاسازماني همكار عدم

 آن با كه هستي مشكالت از زين جامعه مسئوالني برخ
  .ميتهس روبرو
 يسابقه كهي اجتماع فعال كي عنوان به 
 مورد در د،يدار جامعه در درخشان وي طوالن
 چه و ديداري نظر چه جامعه بانوان تيوضع
  د؟يدار آنها ازي انتظار
 خانه ريمد كه خانواده مادران خصوصا و هاخانواده با ما
 از ما يجامعه بانوان متاسفانه. ميهست ارتباط در هستند
 را خودي هاييتوانا ستند،ين برخورداري كاف نفس هب اعتماد
 دوشي رو خانواده چرخ كه كه نيا وجود با ندارند، باور

 حقوق به آنها. ستندين قائلي ارزش خودي برا اما آنهاست
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  سه و            پنجاه

 خود حقوق از ناچارند موارد ازي اريبس در و ستندين آشنا خود
... و پز و پخت ها،بچه تيترب ،يدارخانه نيسنگ بار. بگذرند

ي آگاه كنند، اديز را خود يمطالعه ديبا. آنهاست عهده بر
  .بخشند اعتال راي فرهنگ سطح و ببرند باال را خود

 بشيغر و بيعج اطالعات وي مجازي فضا متاسفانه
 و رسانده حداقل به هم را مختصر يمطالعه همان

ي فضا در هم را كتاب كه چرا شده، خلوت هاكتابخانه
ي زندگ دري مجازي فضا مخرب اثرات. نندخوايمي مجاز

. شود تيريمد ديبا مسلما كه است اديز اريبسي خانوادگ
 يضربه كهي عاطفي هاانتيخ خصوصا شده اديز هاانتيخ

 ريگ تهيمدرن و سنت نيب ما. كندي م وارد خانواده بهي سخت
ي آگاه شتريب يمطالعه با جامعه بانوان كه دوارميام. مياكرده
  .ببرند باال را خود

 تحت اي نظر ريز جامعه در نهادها كدام 
  هست؟ بانوان انجمن تيحما

 ريز) دو و كي لداي (ماي هاكودك مهدي سنت طور به
 و مهد ريمد انتخاب جمله از است، بوده بانوان انجمن نظر
 به واقع در. شوديم انجام آنجا در كهي تحوالت و رييتغ

 بوده، بانوان نجمنا عهده به ماي مهدها شناختن تيرسم
 آنها تيترب در ديبا و دارندي اژهيو تياهم  ما فرزندان مسلما
  .ميباش داشتهي شتريب دقت
 د؟يدار ندهيآي برايي هابرنامه چه  

 آنها واداشتن تيفعال به و جامعه بانوان عضو جلب
ي هايتوانمند ينهيزم در ديبا. ماست ي برنامه نيترمهم
ي صعود ريسي خانوادگ مشكالت متاسفانه. شود كار آنها
 ريتاث مشكالت نيا. كرد درست را هاساخت ريز ديبا و دارد
ي فردا سازانندهيآ واقع در كه دارد فرزندان بر ميمستق
 در مثال. ميكن شروع هاكودك مهد از ديبا. هستند جامعه
 هابچه با تا ميكنيم دعوت  متخصصي مشاورها مهدها

 زين آنها با تا باشند داشته حضور ديبا هم اياول. كنند كار
  .شود صحبت
  

 ي انتظار چهي ميكل يهجامع مسئوالن از
  د؟يدار

  ي همكار انتظار م،يدار كهي انتظار نيباالتر ما
   ما با ميدار دوست م،ينداري مال چشمداشت. است

 و  متخصصاني راهكارها از استفاده با ما. كنندي همكار
 دلخواهمان يجهينت به ميوانتيم زودتر و بهتر آنهاي همكار
  .ميبرس

  
  
 آخر كالم  و...  

 موقع در كه نيا و دارمي نيد كارشناسان باي صحبت
 و خانواده مورد در شتريب مجامع و ساهايكن دري سخنران

   و كننديي راهنما را مردم. كنند صحبت آن استحكام
 كمتر هاخانواده در هاچالش كه بدهنديي هاالعملدستور
  .شود

 شيپ به و مينهاد بنا را نهاد نيا كه ميهستي نسل ما
. ميدار تازه خون و جواني روين به اجياحت اكنون اما ميبرد
 ما. ديجد و روزي تكنولوژ به وارد و آگاه و جواني افراد
 ازين ديجدي روهاين به اما ميهست تينحسن و تجربهي دارا
   .دهند انجام احسن نحو به را كار نيا تا ميدار

اندركاران  انتها سپاس ويژه دارم از شما و دستو در
نشريه كه با عالقمندي و تالش بسيار، چاپ و انتشار تنها 

ي معتبر يهوديان ايران را تداوم بخشيديد و براي مجله
اعضاي انجمن بانوان كه با پشتكارشان مشعل درخشان 

  . كنند آرزوي موفقيت روزافزون دارمانجمن را پاسداري مي
  
  
 قرار من ارياخت در را خود وقت نكهيا از 
ي سالمتي آرزو تانيبرا  .سپاسگزارم اريبس ديداد
   .دارم تيموفق و
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 و الهيات، اخالق، «المللي بين همايش
  »فراگير بالياي

  يآبائ آرشمهندس 
  محقق و مدرس در حوزه يهوديت

 »فراگير بالياي و الهيات، اخالق، «المللي بين همايش
 شهيد دانشگاه اديان و الهيات دانشكده همت به تيرماه در

 دانشگاهي حوزوي نهاد بيست از بيش همكاري و بهشتي
  .شد برگزار المللي بين و ملي

 پيش همايش، اين علمي دبير دهقان ي رحيمبه گفته
 از فراگير بالياي ابعاد تحليل هدف با متعددي هاي نشست
 در الزم حساسيت ايجاد منظور به و الهيات و اخالق منظر

از . شد برگزار به صورت برخط فرهنگي - علمي نهادهاي
 عرفان و اديان گروه همت با چهارم نشست جمله پيش

 منظر از فراگير بالياي «عنوان با اديان و الهيات دانشكده
 متخصص اساتيد حضور با نشست اين در. شد برگزار »اديان
 تحليل مورد باليا فلسفه زرتشت، و يهوديت اسالم، اديان
 اعمال نتيجه باليا آيا اينكه نظير مسائلي. گرفت قرار

 به توسل و دعا اينكه و خير، يا است عذاب نوعي و ها انسان
 اينكه و شود، واقع موثّر بال رفع در تواند مي ميزان چه

 بالياي با هايي مواجهه چه تاريخ طول در اديان پيروان
  .شد داده قرار بحث مورد نشست اين در اند، داشته فراگير

 مرگ ديني، ايمان «عنوان نيز با ششم نشست پيش
 تحقيقات ركزم و معارف گروه در »كرونا بيماري و انديشي

 - مرگ مساله نشست اين در. شد برگزار خانواده و زن
 مورد تناسب به مرگ از هراس راهكارهاي و انسان آگاهي
 كاستن براي سوگواري نوين هاي روش و گرفت قرار بحث

 را عزيزي كه هايي خانواده رواني مشكالت و آالم و رنج از
  . گرفت قرار تحليل مورد اند داده دست از

 در عرفان و معنويت «عنوان با ديگري ستنش پيش
 تأثير آن در كه برگزار شد »فراگير بالياي با مواجهه
 بشر آالم و رنج از كاستن در عرفاني و معنوي هاي نگرش
 گفتگوهاي ظرفيت از بتوان شد تا گذاشته بحث به امروز

 از كاستن براي االدياني بين گفتگوهاي نيز و معنوي
 بهره كرونا بيماري جمله از و محيطي زيست هاي بحران
 المللي نــبي ايشــهم نشست  پيش هارمينــدر چ .گرفت
   بالياي فراگيــــرفراگير كه با موضوع بالياي و الهيات اخالق،

  در  اديان منظر از
 ماه ارديبهشت 15

 علي برگزار شد دكتر
   عطار و دكتر موحديان

  كنام ــني موبد كورش
در اين . زرتشت را در اين حوزه بيان كردند و هاي اسالمديدگاه

  .يهوديت را آرش آبائي تشريح كرد منظر از فراگير وبينار، بالياي
وي پس از مرور مقدماتي از اصول ايمان و باورهاي 
يهودي كه دال بر حاكميت و رحمانيت خداست، رواياتي از 
تورات و عهدعتيق در وقوع حوادث و مصايب برشمرد و 

 از در ديدگاه غالب االهياتي يهود، بسيارياظهار داشت 
 از اسرائيل بني آوارگي همانند تاريخي بارمصيبت وقايع

 و نظارت تحت هولوكاست، يفاجعه حتي يا مقدس سرزمين
 طيفي كه شودمي تلقي او حكمت براساس و خداوند ياراده
 و دارد دربر برتر خير يا آزمايش تنبيه، همانند را توجيهات از
 وي با ذكر .شودموكول مي نيز الهي اسرار به حاد واردم در

باليا، و نيز  برابر در انسان آياتي از تورات مبني بر اختيار
مصايب، به عنوان مثال به آراي  برابر در گريكنش لزوم

 با تقابل در پزشك به مراجعه علماي تلمودي در ضرورت
انستند دمي الهي تقدير در دخالت را طب كه قرائيم ديدگاه

 امر اشاره كرد و نيز فتواي موسي بن ميمون را در اولويت
در ادامه . دين مورد تاكيد قرار داد احكام بر شفا و پزشكي

 را بر اساس شر متفكران يهودي درباره بحث، نظريات
  . و فلسفي بررسي كرد) قبااليي(توراتي، عرفاني  مستندات

 د كرد كه درسپير يا اهللا روح آبائي در پايان، از دكتر
 زماني كه بيماري )1321 سال( دوم جهاني جنگ يميانه

 جنوب در كليميان سنتي محله يافته بود، در شيوع تيفوس
 و امكانات با و آورد هم گرد را جوانان از اي عده تهران شهر

 هدف را ها خانه از گندزدايي بود كرده فراهم كه تجهيزاتي
كند و خود نيز  جلوگيري تيفوس بيماري شيوع از تا داد قرار

   .جانش را در اين راه از دست داد
  ethicsconf.sbu.ac.ir                                 منبع
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  )بخش دوم( ؟طور و چگونهچهازدواج و انتخاب آگاهانه 
  الهام مودب

  مترجم زبان انگليسي
ي قبل، گفتگويي مفصل با دكتر ژاله افشاري منفرد و دوريتا معلمي در همين حيطه پيرو مقاله ازدواج آگاهانه در شماره
ه افشاري منفرد داراي دكتراي روانشناسي باليني از ژال. ي امروز ما بسيار ضروري استانجام شده كه به طور قطع براي جامعه

اسي است و در حيطه دوريتا معلمي نيز كارشناس ارشد روانشن. كندي روان درماني تحليلي فعاليت ميهند است و در زمينه
  .  و بعد از ازدواج فعاليت داردي قبل مشاوره
   با تشكر از حضور شما عزيزان به عنوان اولين سؤال *

 داشته آگاهانه ازدواج خواهديم كهي سالم تيصشخ
 باشد؟ ديبايي هايگژيو چهي دارا باشد

ي برا كه روديم انتظار انسان از  :منفردي افشار دكتر
 با .الزم حد در تارشفر .ازدواج  طقف نهي ريگميتصم هر

 ازدواج و همسر و شغل انتخاب البته .باشد دانش وي آگاه
ي هاكنش ازي كي. است ندهيآي ريگميتصم نيترمهم

  از عبارتند هايژگيو گريد. باشديمي آگاه سالم تيشخص
 باال تيفظر داشتن وي ريپذتيولئمس ،يريپذ انتفاد، يپختگ
 نشيب داشتن ،بودني قو، ديجدي هاتيولئمس رشيپذي برا
 سالم تيشخصي براي ضروري ژگيو ده اگر .عمل اراده و
 آگاهانه ازدواجي برا راي گژيو 8 ديبا فرد ميريبگ نظر در

ي  بالندگ وي پختگ به كه انديمدعي برخ. باشد داشته
  اساسا .كنند انتخاب را خود ندهيآ همسر تواننديم و انددهيرس

 ازدواجي برا را امتيصالح ديبا من از ترآگاه و ترپخته افراد
 ازدواج از شيپ مشاوره ضرورت ليدل نيهم به. كنند دييتا
 تيشخص وي آگاه پس. است گرفته شدت ايدن همه در

 باشد داشته كنش نيچند ديبا فرد. است آن بخش ك يسالم
 كهي موارد از صد در 70 مثال .ميبدان سالم را او تيشخص تا

 برعهده را ازدواج تيولئمس تا باشد داشته ديبا فرد كردم ذكر
 .رديبگ

، ياجتماع، يعاطف بلوغ به ديبا افراد واقع در :يمعلم
 دو نيب وصلت ازدواج چون .باشند دهيرسي اقتصاد وي لعق
 .است مشترك دوستان با ارتباط و خانواده دو وصلت، فرد
 رفتار و كند رفتار اجتماع در چگونه بداند ديبا فرد پس

 وي اجتماع اصول .دهد صيتشخ نامناسب از را مناسب
 و داشتهي همكار .كند تيرعا را باطضان و نظم وي اخالق
 همي همكار با نفر دو، ياقتصاد نظر از. باشند ريپذتيولئمس
 به وابسته و باشند داشته درآمد جامعه متوسط افراد حد در

 و بشناسند را خود احساساتي عاطف نظر از .نباشند ناياطراف

 خشم انيب و بروزي برا  مناسب وهيش و زمان. كنند تيريمد
 زمان در ديبا ،يعقل نظر از .بدانند را خود احساسات ريسا و

 منظورم. كنند تيريمد را آن و رنديبگ ميتصم درست بحران
 ليمسا ازي ليخ بلكه .ستين بزرگي ليخي هابحران تنها
 .شود محسوب بحران ك يتوانديم هازوجي برا

 .ديكن اشاره آن تيريمد نحوه و بحران نمونه ك يبه لطفا* 
 ديبا بزرگ چه و كوچك چه راي مورد هر :يمعلم

ي درست به گريكد يكمك با  و مناسبي راهكارها با ميبتوان
 اد يديبا پس ميبرو سفر به ميخواهيم مثالي برا. ميكن حل
 مدت و سفر محل انتخاب .هانهيهز پرداخت مورد در ميريبگ
 .ميبرس توافق و نظر اشتراك به آن

 د؟يآيم بدست چگونهي آگاه* 
 مادر و پدر از راي آگاه گذشته در :منفردي افشار دكتر

 كهي كسان ،دهايسفشير، هاسندهينو، علما، شعرا، دانا
 بودند رازدار و دارامانت جامعه در .نداشتندي اخالقي كجرو

ي صنعت وي تاليجيد، تمدن رييتغ ليدلهب امروزه .ميگرفتيم
 در فرزندان شتريب استقالل و روابط شدن متفاوت ،شدن
  نيوالد با فرزندان دگاهيد تفاوت شيافزا و گذشته با سهيمقا
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 1970 سال از. نباشد بزرگترها به مراجعه به ازين گريد ديشا
 از شيپ مشاوره وارد علم و دانش) يشمس 1349( يالديم

 را موضوع و مطرح خانه در را مشكالت افراد تا شد ازدواج
ي مشاور به مراجعه با تواننديم پس .ندارند نگه خود پبش
 سالمت و تيالحص و داردي دانشگاه تخصص كه

ي به نتيجه ،اندكرده دييتا باالتر دياسات را او  تيشخص
 .مطلوب دست يابند

 انياطراف و خانواده از گذشتهي هابيآس و هارنجش* 
 شناخت؟ را آن توانيم و گذارديم ريثتا ازدواج در چگونه

 راي ديكل و مهم اريبس سوال :منفردي افشار دكتر
 نهيزم در امياحرفه اتيربجت و امتخصص بنابر .ديديپرس
   دهـش ثابت پژوهش و عمل در، افردي زندگ خچهيتار ليتحل
 .دارد ريثتا ماي زندگ در گذشته كه است

 همه در ما يگذشته
 جمله از ماي زندگ اركان
 اگر. شوديم وارد ازدواج

 هازوج يهاكشمكش به
  كي هر ديكن توجه

ي جا را همسرش
. گذارديم اشنيوالد
 رنج دو در با كهي فرد
 به كهي كودك قيعم

 و نپرداخته آن درمان
 شماست نظر مد اول سوال در كهي آگاه آن به نسبت
 اشيكودكي سورفتارها آثار توانديم چگونه ،است دهينرس
 ازي كي يكودك دري فردي وقت كند؟ تيريمد ازدواج در را

 دهنيآ در است محال كرده ريتحق و مسخره را او اشنيوالد
 كه نيا مگر .نكند تكرار را رفتار نيا اشفرزندان و همسر با

ي دگيرسي رواني هاعقده نيا به آن لياوا ا يازدواج از قبل
ي فعلي زندگ از ريثتايب را مانگذشته چوقتيه .باشد كرده
 .مينكن انكار را آن و ميندان

   شكلي سالگ سه حدود در رادفا تيشخص :يمعلم
 نيبنابرا. شوديم تيبثتي سالگ هشت و تفه تا و رديگيم

ي هازخم ا يو دهد رخي ناگوار اتفاقات دوران نيا در اگر
 مراحل تمام در. شود وارد كودك روان و عواطف بر قيعم

 دكتر خانم كهي همانطور .باشد گذارد اثر توانديم اوي زندگ
 انتخاب هنگام در كه شوديم باعت هازخم نيا گفتند
ي هارنجش و هازخم كه باشدي كس بالدن به ردف، همسر
 را مناسب فردي آگاه با تواندينم و ببخشد اميالت راي كودك

 طرف هفيوظ نه هازخم اميالت ديشا كه يحال در .كند انتخاب

 .دارد را آني آگاه و تيصالح فرد آن نه و است  مقابل
 او با  فرزندشي كودك  دوران دري مادر اگر  مثالي برا

 ازيني عاطف محبت به فرزند  كهي زمان و باشد  نامهربان
 .كنديم جادياي  عاطف خال كودك در. كندي دور او از دارد
 رديگيم اد يو كنديمي الگوبردار مادر از اي يبزرگسال در او

 بدنبال اي، نكند ابراز را اشمحبت و باشد عاطفهيب و سرد
  مه من پس .كند پر را مادر محبت خال كه گردديمي كس
 است بهتر ازدواج از قبل كه كنميم دييتا را دكتر خانم نظر
 .ميكن درمان راي كودك دوران قيعمي هازخم

 .ستين برابر نيوالد نقش كهي اخانواده در: رگيد مثال
.  است  مظلوم اي فرمانبري گريد و ظالم ا يفرماندهي كي

 و مظلوم ا يمشتركي گدزن در رديگيم اد يآنان ز افرزند
  و فرمانده. گريد والد مانند ا يشود خوريسر تو وي بانقر

 را او توقعات همه همسر دارد انتظار و شود دهنده دستور
  برآورده را همسر  توقعات خود نكهيا بدون كند برآورده

 .كند
 و خانواده از گذشتهي هابيآس و هارنجش چگونه* 
 شناخت؟ توانيم را انياطراف

 داشتهي پختگ نقدرآ ديبا ما :منفردي افشار دكتر
 مانهيصم خود با ماي درون گفتگو. ميبشناس را خود كه ميباش
 صورت نيا ريغ در .ميبشناس را هارنجش تا باشد  كينزد و
، هارنجش ديبا ما .ميبشناس را خود مجرب مشاوران كمك با
 نيا ريغ در. ميبدان را خود ناقصي رفتارها علت و شهير

 انتخاب مورد دري حت .ميكن جازدوا ستين صالح صورت
 رشته هارنجش جبراني برا هايبعض معتقدم هم رشته
 راي خلبان دورهي جوان خانم دختر. كننديم انتخاب راي خاص

. ندارد آن بهي اعالقه و استعداد، تيصالح كه گذرانديم
ي براي اجتماع ههوج ،كشور ،خانواده از رفراي برا فقط
 دري ناتوان و كرده انتخاب را آن رشته نيا ليفام و نيوالد
 مالحظه. است شده اشيافسردگ باعث آني هانهيهز هيته
 .برديم  كجا به را ما هارنجش ديكنيم

 گذرديم ماندرون در آنچه به هاوقتي ليخ ما :يمعلم 
ي مواقع نيچن در. مينداري آگاه مانيرفتارها به نسبت و

   خودي علم يهاروش با دارد تيصالح كهي سروانشنا
 . كند درمان ويي راشناسا ماي درون مشكالت توانديم

 كجاست؟ ازدواج از بعد و شيپ عالقه و عشق گاهيجا *
 هاجوان ازي ليخي كل طورهب :منفردي افشار دكتر 

 نظر آنان. كنند ازدواج و شوند عاشق ديبا كه معتقدند
 اب ميكن كرف اگر. كنندينم قبول هم را معتبر كارشناسان

 مقابل طرف و حل را ندهيآ ليمسا ازي ليخ ميتوانيم عشق
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 مثبت احساس مقدار كي .استي غلط باور ميكن عوض ا ر
 بر ديبا هازوجي ول .است الزم ازدواجي برا ،داشتن همهب

ي طي  واقع عشق. كنند كار هم قوت و ضعف نقاطي رو
 عشق به احترام ضمن. ديآيم بوجود مشتركي زندگ هاسال
 ماي عاطفي پردازاليخي برمبنا بايتقر كنميم فكر كينترما

 انتخاب دارد ما باي شتريب شباهت كهي كس اگر .است
  سپس .داشت ميخواه بهمي شتريب مثبت احساسات 0ميكن
. ميكن كار مانرابطه كردن پخته و ضعف اطقن كاهشي برا
 راي واقع عشق. است مشترك كوشش ازدواج ميريبپذ اگر
 .ميآوريم بدست مشتركي زندگ هاسالي ط

ي برمبنا عشق با نفر دو كه نداردي لزوم :يمعلم 
 قلب، تپش ،يخوابيب ،زيشورانگي ليخ جاناتيه و احساسات

 شروع را مشتركي زندگ هم كنار در.  ..و انتظار جان،يه
 حس بودن باهم زمان در نفر دو است قرار  بلكه.  كنند
 احساس هم ازي دور نزما در و باشند داشته همهبي  خوب

. استي كاف ازدواجي  برا  خوب حس همان.  كنندي دلتنگ
 هم ارياخت در هم را مانجسم و كيزيف ديبا ما نكهيا ضمن
 داشته گريكد يبه همي جنس خوب حس پس ميده قرار
 .ميباش

 فرد توانيمي نامزد ويي آشنا دوران در چگونه*  
 ؟ شناخت را مقابل
  همه از اول و ميبرگرد ديبا باز :منفردي افشار دكتر 

 ضعف نقاطي فرد تا .ميباش داشتهي خودآگاه وي خودشناس
ي آگاه به مقابل طرف از تواندينم نشناسد، را خود قوت و

، تفكر ،شناختي براي نسبي آزاد وي كاف زمان ديبا .برسد
 داشته را مقابل طرف  احساسات و نگرش باور ،ينيب جهان
   م،ينشناس را مقابل طرف حساساتا و تفكر تا . ميباش
 مشتركي زندگي برا هادهيا ديبا .ميكن درك را او ميتوانينم
 ،استعداد، قيعال .رديگيم دست در راي زندگ فرمان كه

 را. .. و مقابل فرد عالقه مورد ورزش ،مهارت ،يسرگرم
 را هايگژيو نيا خود در  درصد چند تا مينيبب ديبا. ميبشناس

 .ميهست كينزد مقابل رفط به و ميدار
 اصول نظر از هاشباهت  رابطه ك يدر چه هر :يمعلم

 شتريب قيعال و قيسال رزوها،آ و اهداف و هاارزش ،ياعتقاد
 به را همي هاتفاوت ديبا ما آن كنار در. است بهتر باشد
 .ميريبپذ و ميبشناس تيرسم

 نشان راي واقع خود و زد ماسك مقابل طرف اگر*  
 داد؟ صيتشخ را آن توانيم هچگون نداد

 كهيي جا قمفموا شما نظر با من :منفردي افشار دكتر 
 از مثال كي. است  ازدواج ،مييگويم  دروغ شتريب همه از

 را ميهاضعف من نديگويم هايبعض. بزنم خودمان فرهنگ
 كباري. دهميم نشان گذشت پل از خرم يوقت. كنميم پنهان

 من. برديم كجا به را ما، دروغ باي زندگ ميبپرس خود از
 وسواسي ماريب دچار اگر. ميرويمي بيسراش به ما معتقدم

 و كنميم كنترل را آنيي  آشنا دوران در. هستم شوتشس
  ا يرستوران به تنفر شنهاديپ  مقابل طرفي تقو. ميگوينم

 ليدلهب قتيقح در. ندارم دوست ميگويم دهديم راي مهمان
  را شاندست كهي افراد بودن فيكث به وسواسي ماريب
ي ماريب درمان بدون من  .كنميم رد را شنهاديپ،  شورندينم

 بار دو ا يك يهمسر .شوميم مشتركي زندگ وارد وسواس
ي بها من پردازد؟يمي كس جه را آني بها. كنديم تحمل

ي برا  ديبا كه كردهي گناه چه ندهيآ همسر. پردازميم را آن
  نكردهي خدا اگر بكشد؟ را طالق زجر من زدن ماسك
 اگر شود؟ منيي دروغگوي فدا ديبا چرا ديايب ايدنهبي ابچه

ي كار نيتربزرگ مييگويم دروغ چرا ميكن فكر هيثان كي
 من ازدواج تبعاقي راست به. ميكنيم خود حق در كه است

 شود؟يم چه دروغ نيا با
 پنهان به ات ستين آگاه و دانا چرا مقابل فردي طرف از 
 دوران در باشد؟ نادان خواهديم چرا و ببردي پي كار

 هايقاچاقچ  پارك در من گفتيم نامزدشي خانم ،ينامزد
 ازدواج از پس كه يحال در. دميخرينم موادي ول دميديم را

 .كرديم هيته همانجا از را مواد او شد مشخص
ي رو بر ابقني برخ ازدواج زمان در متاسفانه :يمعلم
ي دوران مسئله نيا كه داده نشان تجربه يول. زننديم صورت

ي درون اتيواقع با فرد و افتديم نقاب ماه 9 تا 6 از پس. دارد
ي برا كه است آن راهكار ك يپس. كنديم رفتار خود
 .ميبده زمانيي آشنا

 مثالي برا.  است فرد گفتار با رفتار سهيمقا دوم راهكار
 در ؟يكنيم چكاري شوي عصبان اگر ميپرسيمي كس از

ي ول. كنديم حل را مشكل گفتگو با كه كنديم ديتاك پاسخ
 خارج مشكل بروز وي رانندگ هنگام در كه دينيبيم عمل در
-يم رونيب پنجره از را سرش . شوديمي عصبان، كنترل از

  اي گذارديم بوقي رو مرتب را دستش. زنديم داد. آورد
 و رفتار دهديم نشان نيا پس. رديگيم كالج و گاز مرتب

 تياهم و اصالت كه آنچه پس.  ستين كساني فرد تارفگ
 .گفتار نه است مقابل طرف رفتار دارد

  رابطه در شدني قربان و مدارا و سازش تفاوت* 
 ست؟يچ

 شما. دهميم حيتوض الثم با :منفردي افشار دكتر
  نيهم با من دييگويم روديم تانيپا به كوچك خار كي
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 را شماي پا مار شما جان از دوري ول. بروم راه توانميم ارخ
 و درد  است؟ رفتن راه امكاني دگيگز نيا با ايآ .گزديم

 زنديم همهب را شما آرامش وي زندگ تنها نه. قيعمي ناراحت
 روديم پا به كهي خار درد تكرار و عمق. شوديم تكرار بلكه
 بهي بستگ درد اب سازش پس .ستيني دگيمارگز اندازه به
 فرق كه برسديي دانا به ديبا فرد .دارد درد عمق و نوع
 قوه ديبا من. دهد صيتشخ راي نسب درد با شدني قربان
 الثمي برا. بشناسم را امتيمظلوم تا  باشم داشته صيتشخ
 خانواده صرف آقاي زندگ درصد 80ي نامزد دوران در

 ميداي برو نمايس و كوه به او باي خواهيم. شوديم خودش
 مارستانيب، خواهرم بچه ،خواهرم ،مادرم، پدرم ديگويم

 ؟يچ من پسي پرسيم خود از. عموم زني ضيمر و عموم
ي وابستگ آقا نيا درد  دارم؟ي گاهيجا چه رابطه نيا در من

   شما گذاشتن تنها داده شما به كه يدرد  عمق و است
 و كردي سازگار توانينم نجايا كه استي عيطب. باشديم
. است درمان و ليتحل قابل آقا رفتار نيا. كرد اعتراض  ديبا
 به ديبا ديكشيم كهي رنج زانيم دري گذارتفاوتي برا
 .ديكشيم رنجي متيق چه به و چرا  كه ديبرس رتيبص

 را ايهدا و خورد همهب افرادي نامزد كهي صورت در* 
  ست؟يچ ازدواج وي آشتي برا نظرتان، دادند پس

 وي نامزد خوردن همهب نظرمهب :منفردي افشار دكتر
 خوبي ليخ هشدار و مهم اريبس رخداد ك يمجددي آشت

ي نامزد ويي آشنا دوران در كه را چه آن افراد  تا است
  . نكنند عملي احساسات. كنندي بررس اندنگرفتهي جد
ي مانيپش و گناه احساس و برنگردند رابطه به سرعتهب

 موارد آگاه صيمتخص مداخله با دهندب فرصت همهب. نكنند
. كنندي شناسسبب داشتند تيريمد ضعف كهي دشوار
 ديگويمي خانم .رندينگ نظر در را خانواده وي اجتماعي آبرو
 دسته باي ول انداختم نامزدمي جلو را امينامزد  حلقه بارها
 نيچن رشيپذ .است كرده دستم دوباره را آن و آمد گل

 .ستين صالحي بازگشت
ي ول است ترمشكليي آشنا دوران از نظرم به :يمعلم

 و دايپ را مشكالت و ليمسا تا است نفر هردوي براي تلنگر
 .ريخ ا يدارد وجودي راهكار ايآ كه كنند ليتحل و هيتجز
 فشار و خانواده اصرار .نيريساي ديسف شير بخاطر صرفا
 .نكنندي آشتي اجتماع

 مجدد ازدواج ا يديجد رابطه مورد در را نظرتان لطفا* 
 .دييبفرما طالق از پس  بالفاصله
 مشاوره متخصصان نظر بنابر :منفردي افشار دكتر

 و نشود نامزد مطلقه فرد ،ييجدا از پس سال ك يتا ،طالق

 طرف و خودي هاضعف اول، انتخاب  ليدال. نكند ازدواج
 و خود يهاضعف كهي صورت در .كنديي شناسا را مقابل
 ازدواج نيبنابرا  بست؟ را هاچشم چرا ديد را مقابل طرف

 است ممكن . است خطرناكي ليخ طالق از بعد بالفاصله
 بسوزد اصطالح به هاينابسامان همه رغميعل دوم ازدواج در
ي هانقصان همه، دوم طالق ازي ريجلوگ ليبدل. بسازد و

   كهي افراد، قاتيتحق بر بنا .كند  تحمل را دوم ازدواج
 رايي ها بخش .اندشده ترخوشبخت زوج ازدواج در نديگويم

 طالق يبرا جامعه بهيي پاسخگو چون. كنند يم انكار هم
ي شتريب اطياحت با ديبا پس .است سخت شانيبرا، مجدد
 .كنند مجدد ازدواج

 وي روان، يعاطفي گذارهيسرما  ازدواج در ما :يمعلم
 ممكني حت و ميگذاريم را مانيجوان ما. ميكنيمي اجتماع
 ،يارابطه نيچن خاتمه از بعد پس  .ميباش داشته فرزند است

 از بعد پس .است اشتباه ديجد رابطه ك يبه ورود بالفاصله
 دوره كي يقبل ازدواجي برا  ابتدا فرد كه است الزم طالق
 نقاط وي بررس راي قبل همسر و خود  ليمسا كند،ي سوگوار
  اشتباه ازدواج وارد دوباره تا كند دايپ را رابطه و خود ضعف
 بالفاصله.  كند برطرف زين را خودي هاضعف نقطه و نشود
 وي قبل رابطه اندوه وي دلتنگ عفري براي حت طالق، از پس

 ديجد رابطه واردي كس با گذشته، ليمسا كردن فراموش
 .افتديم چاه به و ديآيم در چاله از صورت نيا ريغ در نشود

يي   جدا از پسي گوارسو دوره مورد در منظورتان *
 ؟ ستيچ

ي منف احساسات دچار فرد قطعا طالق از پس :يمعلم
 كه فقدان و غم احساس جمله از .شوديم ديشدي ليخ

 ،ينيب خودكم، باشد همراه حسادت و خشم با است ممكن
 باشد داشتهي فرزند اگر و ديتردي حت و گناه احساس
 بگذردي مدت ديبا نيبنابرا .دارد فرزند به نسبت گناه احساس

 .ردينگ را احساساتي جلو .كند روكشفي منف احساسات تا
 ديبا حتما البته. كند ابراز را اشخشم. كند هيگر دارد ازين اگر
 نيا با ديبا هم خانواده .كند كمك او بهي احرفه فرد

 نيا كهي فرد باي درستهب بتوانند تا باشند آشنا احساسات
 .دكنن رفتار گذارنديم را بحران

 ليدال ازي كي بنابر يبعد تك ازدواج باره در نظرتان* 
 ،اتيماد ،يازجنسين، خانواده ايي يتنها از فرار  ست؟يچ ريز

 سن هم دوستان همه ازدواج ،باالتري اجتماع جامعه به ورود
 ...ي  همچشم و چشم و سال و

 ،است ازدواج ناسالم ليدال هانيا :منفردي افشار دكتر
   منجر بيآس ايي يجدا به را ازدواج و دارد خود ضرعوا
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 مشاور با را باال ليدال ازي ك يفرد كهي صورت در .كنديم
 ريتاخ به را ازدواج و كند مكث ديبا مشاور. كند مطرح

 .  شود نيجانش ازدواج سالم ليدال تا ندازديب
 نيد ريز نيزوج ازي كي، شهيهمي بعد  تك ازدواج در

 دوست به پدر خانه از فراري براي دختر اگر. روديمي گريد
 نيا از را من و كن ازدواج من با كه كند التماس پسرش
 نيا . است چقدر دوستش  تيظرف داندينم  .بده نجات خانه
 از بدتري سورفتارها ديشا فردا. شوديمي سازونيمد رابطه
 .شود اعمال  خانم دختر نيا  به پدر خانه
 نظر از ا ي،باشد تماعاج نييپا طبقات ازي پسر آقا اگر اي

 از خانم دختر كيي  يروستا ،يشهر، يفرهنگي حت وي مال
 كه است واضح ،كند انتخابي مال وي شهر باالتر سطوح

 است  درست. بود خواهد خانم دختر آن دست ريز شهيهم
    خوشبخت هم با كه نديگويم و دهنديم قول بهم كه
 ازي پسر تو كه آورمينم تو يرو به هرگز من. ميشويم

ي  ليخ . بود كمتر من از سوادت اي. يبود نييپا طبقه
ي ها بحث و جر در، مشكالت در كه خواهديم تيظرف
  ك ياالن.  اورندين همي رو به را هاتفاوت  مشتركي زندگ

 دختر با باال طبقه ازي پسر آقا شيپ سال شش ،مردا  پرونده
 ،كرد واجازدي عاشق و عشق با نييپا اريبس طبقه ازي خانم
ي م  روش به را دختر نقصان  روز ك  يدادم تذكر من
. خواستيم را توي ك گفت  خانم آن به شيپ هفته 2. يآور
ي زيچ هر حاال پس كردم قبول تيهاضعف تمام با را تو من
 از ديبا افراد نيبنابرا .يبده انجام ديبا خواهميم من كه

 بايتقر يمال وي ليتحص ،فرهنگ ،مذهب ،يفكر لحاظ همه
 از اديز نسبتا فاصله. بدوند هم دنبال به .باشند تعادل در
 . دهد يم قرار شعاعتحت را انتخاب نيتضم بعدها  گريكدي

 افلط جامعه يهاتيمحدود به هجتو با يمعلم خانم* 
 .دييبفرما دكتر خانم آخر صحبت خصوصدر را نظرتان

 توجه با .است درست كامال شانيا شاتيفرما :يمعلم
 تشابه چقدر هر كنم يم ديتاك من جامعه يهاتيمحدود هب
ي حتي ليتحص ،يمال ،يفرهنگ لحاظ از پسر و دختر نيب

. باشد شتريب) باشند شهر ك ياز دو هر( يشهر فرهنگ
 با. بود خواهد شتريب مشتركي زندگ ازي تمنديرضا زانيم

 كي يريادگي، انتخابي برا جامعه يهاتيمحدود به توجه
 كهي زندگي ها مهارت هيبق كنار در گريدي هامهارتي سر
 نقطه به فرمودند دكتر خانم كه همانطور .است الزم ميبلد

 احترام خود انتخاب به و مينكن تمركز مقابل طرف ضعف
 .ميبگذار

 بهي شغل ا ي،ياجتماع ،يليتحص لحاظ از اگر دوم نكته
 باز  .ميكن انتخاب راي كس ميتوانينم كه ميادهيرسي امرحله

 كه بود قراري زمان كي. گذارميم احترام خودم انتخاب به
 ا يستمين طلبكمال اگر .برسندي خوشبخت به ازدواج با افراد

 خود حد در راي كس توانمينمي ول كنمينم عملي وسواس
 به تني طيشرا هر تحت ستمين موظف الزاما .كنم دايپ

 .شوم شتريب مشكالت دچار بعد و بدهم ازدواج
 . يبعد تك ازدواج به ميبرگرد بخو* 

 براساس ازدواج در :يمعلم
- هب مني عني يبعد تك نگرش

 ،هايژگيو مجموعهي بررسي جا
 ك يبر صرفا را خود انتخاب

. مكنيمي گذارهيپاي ژگيو
 كردن برطرف ،استقالل داشتن

 ...،ييبايز و اتيماد ،يازجنسين
  ي ول است الزم
 مثالي برا .شودينمي الخوشح وي خوشبخت باعثيي تنهابه

 مدل نيماش و شهر شمال خانه همسرش خواهديمي  خانم
 توانينم. ببردي خارجي سفرها به را او .باشد داشته باال
 انتخاب را خواستگار ليدل نيهم به فقط اگر اما .گرفت راديا
 شيهايژگيو ريساي رو را چشمش و كند ازدواج او با و
اگر  اما .رسديم شد اشاره كهي مادي هاخواسته به .بنددب

 متفاوت گريكد يبا نهاآ افكار و قيعال و هاقهيسل، يسرگرم
 تواندن باشد ون بلد را كردن يزندگي هامهارت .باشد

 محبت و عشق  وكند مطرح آگاهانه را خودي هادرخواست
ي خوشبخت احساسي زندگ نيا در ايآ. دهدن نشان را خود
 كند؟يم

 با و است شده جدا همسرش از كهي فرد به* 
 دلسوزانه اصرار ويي جدا علت درخصوص اجتماعي كنجكاو

 د؟يكنيمي شنهاديپ چه است روبرو مجدد ازدواجي برا
 در كه امجامعه به احترام ضمن :منفردي افشار دكتر

 كار هم كار به چرا كه دارم هم گله ك ي.كنميمي زندگ آن
 ما جامعه دري مدله . ميكشيم سرك همي زندگ در و ميدار
 را خود ديبا هستم خوشبخت همسرم با من الثم. است كم
 او درد بگذارم شده جدا همسرش از كهيي آقا ا يخانمي جا
 فردي برا سوال هجوم .نكنم چيپسوال را او و كنم درك را

 اوي شخص ميحر به زيآمنيتوه هم و دردآور هم مطلقه
 كننديم مراجعه من به كهي امطلقهي هاخانم به من .است

 حداقل ميگويم. كنديم چيپسوال را ما اجتماع نديگويم و
   درد شما به كهيي جا هر طالق از پس سال دو ا يكي
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 همسرش از كه كنندگانممراجعه ازي خانم .دينرو دهنديم
   و رفتيم سركار تاهل شناسنامه همان با بود شده جدا
 ازي بعض چون امكرده پنهان را امييجدا من تفگيم

 كار آن به اگر كردم دييتا هم من. دارند نظر من به همكاران
 خواستگار كهي تقو تا بماند طيشرا آن در دارد ازين درآمد و

 مطرح را آن شد جادياي مثبت طيشرا و آمدي جد و مصمم
 قابل اريبس شما سوال و كنميم درك را هاخانم من. كند
  .است توجه

 را ما كه ندارند بد تين همه و ستين بد الزما هايدلسوز
 با هقمطلي آقا ا يخانم دارند دوست آنان. بندازند چاه در
 خام هايدلسوزي گاهي  ول .كندي زندگ سقف ك يريزي كي

 .دهد سوقي مجدد دردآور تجربه به را فرد ديشا و است
  ميگويم باشم اگر من  .ميباش مراقب آنان برابر در ديبا
 تا. شد طور نيا چرا كه كنميم كرف اولم جازدواي رو دارم«
 فعال «اي. ».رميپذينم را دوم ازدواج .نرسمي كاف پاسخ به

 .»ندارم ديجد ارتباطي برا را الزمي آگاه وي آمادگ
 حيتوض شتريبي وقتي مواقع نيچن در معموال :يمعلم

 آنان م،يهست افرادي پاسخگو و ميكنيم هيتوج .ميدهيم
. كنند حتينص و ثبح كه دهنديم اجازه خودشان به شتريب

 جمالت از و مينيبچ را حرف نوكي مواقع نيچن در بنظرم
 شتريب را گفتگو و ثبح و ميكن استفاده مشابه ا يدكتر خانم
 اظهار ا يپرسش صورت در شود متوجه طرف تا مينده ادامه
 .شوديم روبروي واكنش نيچن با شتر،يب نظر

ي معلم خانم كه يرهمانطو :منفردي افشار دكتر
 .مينكن بحث كه است نيا ماي هامهارت ازي كي. فرمودند
 چون. ستين ازين ثبحي ول است الزم روابطي برا گفتگو
   گفته. ديكن ابتث را خود و قانع را طرف ديخواهيم شما
 را خود خواهنديم و ندارند بنفس اعتماد كهي كسان شوديم
 زين مقابل طرف و دشونيم بحث وارد كنند ثابتي ٍكس به
 كوتاه را گفتار ديبا پس  .كند تبثا را خود نظر خواهديم

 .كردي چيق را آن ادامه و كرد
 دهند؟يم آزار را گريهمد هازوج چرا* 

   آزار را گريهمد هازوج اگر: منفردي افشار دكتر
 كه استي كسوب سهيك مقابل طرف كننديم كرف و دهنديم

ي كسان همان آنها كنندي لخا همي رو را شانيهازخم
 آن حاال و اندداشتهي كودكي هارنجش و هازخم كه هستند

 از را نيوالد انتفام و كننديم منتقل ازدواج كارزار به را
 و دارند خشونتي ليخ كهي انيآقاي حت. رنديگيم همسر

 راي مادر قتيحق در شوديم گفته اندكشته را همسرشان
 .انددهيكش زجر او از كه اندكشته

 و تيشخص از برگرفتهي كل طورهب افراد رفتار :يمعلم
 .يلجبازي واد وارد  كهي فرد .است شانيروانشناخت مسائل
 تيشخص ازي بخش  واقع در. شوديمي هتاك و آزار و انتقام

  نيچن به را او كه دهديم نشان را اشي روانشناخت مسائل و
ي ريشگيپ كه كنميمي اديز ديتاك .كنديم واداريي رفتارها

 كه كنميم هيتوص ليدل نيهم به. است درمان از بهتري ليخ
 همسر انتخاب هنگام در ازدواج از شيپي ها مشاوره از

  هم و باشه داشتهي ترموفق ازدواج هم فرد تا. شود استفاده
 كه شود مشخص هامشاوره نيا در افرادي روانشناخت بحث

 در .است حالج مرده ندچ معروف قول به خانم ا يآقا نيا
 .كنديم رفتار چگونهي زندگي هابحران با برخورد مواقع
 ،ياجتماع  بلوغ به ،داردي پختگ كهي فرد با اگر 
ي هابحران در كند، ازدواج دهيرسي اخالق وي روان ،يعاطف
 و شوديم روبروي كمتري ليخ مشكالت با  مشتركي زندگ
 نيا نرفت، شيپ خوبي ليدل هر به ازدواج كه يصورت در
 شكل بهيي جدا لزوم، صورت در كه دارد را خاطر تيامن

 .افتاد خواهد اتفاق سالم
 شنهاديپ درباره  نظرتان مرسوم رسم برخالف* 

 نيا ست؟يچ خانم ك  يطرف از  آقا ك يبه ازدواج ميمستق
 باشد؟ داشته توانديمي امديپ چه امر

   يميقد و كهنه رسم بنابر :منفردي افشار دكتر
-شيپ دختر اگر و كرديمي خواستگار خانم از آقا هايرانيا

 من. كردند يم ريتحق را او بعدها .شديم كوچك  شديم قدم
ي دخترها اگر معتقدم .دهمينم دييتا و رد در مشخص پاسخ
  ديشا ننديبيم آقا آن اصالت وي پختگ در باال تيظرف امروز
 عهده به را لسوا نيا تيمسئول من .باشد نداشتهي اشكال

، مقابل طرف بهي بستگ ،استي نسبي ليخ. رميگينم
 .دارد آقاي ريپذتيمسئول و رابطهي پختگ

   كه است رسم هند مانند جوامعي برخ در :يمعلم
 و رانيا فرهنگ در اما. كنندي خواستگار انيآقا از اهخانم

 از پس است ممكن و است افتادهين جا ما جامعه بخصوص
 معموال البته. كنند استفاده حربه عنوان به انيآقا، ازدواج
 خودي براي ترشده رفتهيپذي هاوهيشي ذات طور به هاخانم

 .دارند توجه جلب وي ابرازگر
 مهمان نفر 100 از كرد شركت همكارم كهي عروس در 

 اشخانواده او و شدند مبتال كرونا به مراسم از پس نفر 97
 كه نيا به توجه با .هستند درمان تحت است يماه كي

 عقدي برا را نظرتان لطفا رنديبگ يعروس دارند آرزو جوانان
  جشني برگزاري برا  انتظار  ا يمشتركي زندگ آغاز و ساده
 . دييبفرما
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 ازي بخش و داردنباله آفت كرونا :منفردي افشار دكتر
 و انتخاب، شغل هر در. است شده ماي زندگي هاتيواقع
 بودني ناكاف ليدلهب . است شده ديشد نقصان  دچاري بخش
 ساده عقد با دارد ادامهي ماريب ظاهرا دانشمنداني هاپاسخ
 آرزو نيا از تواننديم جواني هاخانم اگر. ستمين  موافق

 لباسي ول. رندينگ نيسنگ مجلس، كنند نظرصرفي كم
 هيآتل ،باشند داشته شيآرا، بپوشند عروس نأش در ليشك
 فاصله بايي فضا در را ترهابزرگ زا محدود نفر چند. برود

 را شانيهايادگاري. رنديبگ لميف ،كنند  جمع هم دوري كيزيف
ي ها آفت ازي ك يچون. ندارند نگه زماني ول. بدهند همه ب

 فضا نيا در هازوج رابطه شدني طوالن ،ينامزد دوران
 ،ستيني نيبشيپ قابل كرونا شدن كنشهير چون. است
 تا، بكشد طول ماه  6 از شتريبي دنامز دانمينم صالح
 . ميباشي رسم مجلسي زارگبر و كرونا تنفر نيب از منتظر

 همهي زندگ ازي بزرگ بخش كرونا متاسفانه :يمعلم
ي زندگ ازي ديجد مرحله وارد ما .داد رييتغ را جهان افراد
  خواه، بحران به توجه با .ميانكرده تجربه قبال كه مياشده

 من. ميبده رييتغ را مانيزندگ سبك مياشده مجبور ناخواه
 شهيهم  دختران ژهيو بهي پسر و دختر هر كه كنم يم درك
 هيكل و شيآرا نحوه ،عروس لباس خصوص در شانذهن در
  تا را هاجانيه شهيهم. كننديمي پردازاليخ مراسم اتييجز
 خود با رديبگي واقع چهره باالخره شانيآرزوها كهي شب

 بحران تيريمد افراد، رود يم انتظار بحران نيا در. اندداشته
 يطور همان. باشند بلد استي زندگي هامهارت ازي ك يكه
، زمان ،طيشرا براساسي زندگ اتفاقات ريسا مانند كه

 نيا كه است الزم م،يريگيم مجدد ميتصم مكان و تيموقع
 ديجد طيشرا به توجه با و ميريبپذ زين را بحران
ي ريگ ميتصم امر نيا بنظرم البته. ميكن ديجدي ريگ ميتصم
 حتما كه كرد اجبار راي كس توانينم و استي شخص كامال
 حال دري زندگ سبك ميبدان است الزم. كند برگزار چگونه
 به مجبوري طوالن مدتي برا ظاهرا و كرده رييتغ حاضر
 . ميهست آن ادامه

ي مهمي براي جوانان داريد در پايان اگر نكته* 
 .ييدبفرما

 مشاوره بزرگان،  من  دهيعقه ب :منفردي افشار دكتر
. ميينگو دروغ ازدواج در يپژوهش مقاالت و ازدواج از شيپ

 ك يمثل ازدواج. مينبر پناه ازدواج به مشكالت از فراري برا
 ا يميكنيم بهتر و بايزيي دانا با ا يرا آن كه است بكر جنگل

 زيرانگفتني گريدي راب و ميكنيم خراب را آني نادان با با
، ميدار ازدواج بهي قلب ليم اگر كنميم خواهش .ميكنيم

. ميكن كيشري گريد فرد با را مانيزندگ ميدار دوست
 نيوالد قيتشو ويي تنها از فراري برا ،ميبرو شيپ صادقانه
 انكار، ميدار خبر آن از كهي وبيع و ضعف. مينكن ازدواج

 فتهيخودش و خودخواه. ميكن  ميترم و رفع را آن بلكه مينكن
 طالق  دردناك  داستان. مينده زجر را گريد كس و مينباش
 اريبسي روانشناس آثار طالق چون. مياورين شيپ  اوي برا را
  دوم ازدواج در كهي كساني حت .دارد ما همهي براي بد

 اول ازدواج سخت خاطراتي گاه شونديم خوشبخت
 سلسله ك ياز. شوديم گاردمان هاسال وي تداع شانيبرا

ي منف نانهيبواقع ريغ و انهيگراكمال توقعات و انتظارات
 ستين قرار . ميباش نداشته ازدواج از اديز انتظار.  ميكني دور

  ميخواهيم ازدواجي برا ما دهد انجامي كار ماي برا ازدواج
 و دادن ريش به كه  استي كودك مانند ازدواج م؟يكن چكار

.                                                                          دارد ازين پرورش
 شهيهم و است مهمي ليخ ميبرا كهي انكته :يمعلم 
، دقت با. »است درمان از بهتري ريشگيپ «كنم يم هيتوص
 انتخاب مناسب  همسر ،يبررس  و مطالعه،  مشاوره ،تامل
 هنوز كه آن لياوا خصوص بهيي آشنا دوران در .ميكن

ي جنس طهراب وي عاطف فاز وارد م،يااوردهين بدست شناخت
 معضل و آفت گر،يهمد بهتر شناختي برا رايز .مينشو
 ديجد ريمس ك يشروع بلكه ستين راه انيپا ازدواج. است
 زمان هر و ميباش مانازدواج و ارتباط مراقب ديبا ما. است

 .مياموزيب استي ريادگ يبه ازين
  
 در را تانتجربه و دانش، فرصت كه شما از تشكر با

 خانم كه ديسع ورايل و ديداد قرار انگخوانند و من ارياخت
  . كردندي معرف را دكتر

 
 من به را فرصت نيا متشكرم :منفردي افشار دكتر

  .بدهم  پاسخ كيآكادم دانش  و تجربه  با تا ديداد
 

 محترمم استاد افشار، دكتر خانم و شما از :يمعلم
  در و گرفتم اد ياريبس شانيا از شهيهم مانند باز. متشكرم

  .بودي افتخار بودن شانيا كنار
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   صديقيادي از يك خدمتگزار       
   درخشان ستاره

  
  
  
  
  

 كاشان در تيپرجمع خانواده ك يدر درخشان نوراهللا
 حاخام (باروخ حاخام نوادگان ازي و. گشود جهان بر چشم
  .بود) شاه نيناصرالد دربار ميحك ،يينهورا حاخام برادر باروخ

 با همراه كاشان، دري كودك دوران گذراندن از پس
 محله در و كردند متيعز تهران شهر به شيخو انوادهخ
 خود التيتحص او. شدند ساكن) عودالجان (انيميكلي ميقد
 آن نقل به. گذراند تهران اتحاد و حشمت زيعز مدرسه در را

 ه،يريخ امور انجام شروعي براي و يزهيانگ نياول مرحوم
 مسئول قيتشو به نايمالحن سايكن در نذورات كردن جمع
ي هاتيفعال درخشان نوراهللا نيا از پس. است بوده سايكن

يي دا از كهيي هاتجربه باي جوان عنفوان از را خودي اجتماع
 فعال و مييح سايكن مسئول م،يبروخ اهويال مرحوم (خود

  .كرد آغاز بود، نموده كسب) ي اجتماع
 بزرگتر برادر درخشان، نوراهللاي اصل مشوق و همراه

 بهي كمك چيه در كه بود اندرخش وسف يمرحوم ،يو
  .نكرد غيدر جامعه
 درخشان نوراهللاي اجتماعي هاتيفعال نيترمهم جمله از

  .كرد اشاره ريز موارد به توانيم
 انتقال جهت نايمالحن سايكن امنا ئتيه باي همكار.1

  .ي كنون محل به ريسپ دكتر مارستانيب اطيح محل از سايكن
 تداوم جهت نايمالحن سايكن شورا باي رهمكا. 2
  .سايكن دري مذهبي هامراسمي برگزار
 يشايايي هارون و ميبروخ اهويال مرحوم باي همكار.3
  .مرحله دو در هيكشور حمامي بازساز و مرمت جهت
  )يمحل انجمن (محله انيميكلي كو انجمن در تيعضو.4
 لقمان مرحوم م،يبروخ اهويال مرحوم باي همكار.5

 ،يمانيسل مختار مرحوم ن،درخشا وسف يمرحوم يل،يكايم
 جهت سيبرج دكتر مرحوم كهن،ي همدان اهويال مرحوم

  .جامعه مستمندان امور بهي دگيرس

ي هاخانوادهي ضرور حتاجيما هيكل نيتام وي دگيرس.6
  .تيفعال شروع بدو از ريخ افراد كمك با جامعه ضاعتب كم

 مجلس انتخاباتي برگزاريي اجرا ئتيه در تيعضو.7
 در انيميكل انجمن رهيمد ئتيه انتخابات وي اسالمي شورا
  .دوره نيچند

  .ريسپ دكتر مارستانيب منسوجات ديخر مسئول.8
 مرحوم همراه به كوروش هيريخ ستاد گذارانهيپا از.9
 وسف يمرحوم زاده،عقوب يعقوب يمرحوم ل،ييكايم لقمان

  .لييكايم اسكندر و درخشان
 و سال 25 مدت به هيكشور حمامي سرپرست.10

   .شانيهمك به گانيرا خدماتي دگيرس
 مارستانيب دري مال توان كم مارانيب بهي دگيرس.11

  .ميديحس سيفرنگ مرحومي همكار با ريسپ دكتر
يي غذا مواد و البسه هيته در مينع گاد مرحوم باي همكار.12

   .سالمنداني برا شاد مراسمي برگزار و سالمندان يسرا در
 ارزاق بهي دولتي هاكوپن دنكر نيگزيجا مسئول .13

  .كاشر
 از پس نايمالحن هيريخ و نايمالحن سايكن مسئول.14
  .درخشان وسف يدرگذشت
ي برگزار انه،يماه صورت به بايتقري جماعت كشتار.15
 تالش آو، نهم مراسمي برگزار محاتورا،يس و عومربه  لگ مراسم
  .نايمالحن سايكن دري جماعت اليتفي برگزار جهت مستمر
 خاص تعصب با خودي زندگ طول در درخشان وراهللان
 كسب دري داشتچشم و انتظار چيه بدون و جامعه به نسبت
 نيبزرگتر ازي كي. داد ادامه خود راه بهي منزلت و مقام

 بهي دگيرس و نايمالحن سايكن بودن برجا پاي وي هادغدغه
 در اشيناگهان فوت از قبل روز كه يطوربه .بود آن امور
   .داشت حضور ميپور مراسم انجامي برا نايمالحن اسيكن

  يگرام ادش يو شاد روحش

ي كليمي، چندي پيش در اسفند درخشان، يكي از خدمتگزاران صديق جامعه... شادروان نورا
 به يادبدون شك اعمال خير و خداپسندانه آن مرحوم همواره .  به ديار باقي شتافت1398ماه 

ي شائبهاين مقاله يادبودي است هر چند اندك به پاس زحمات بي. همكيشان عزيز خواهد ماند
                                                                                     سردبير . آن عزيز از دست رفته
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 فرصتي براي رشد
  

  ليورا سعيد
    كارشناس ارشد روانشناسي

  )لئون اليسن  (.ترين زمان جايي براي شجاعت و پايداري هستترين زمان به ويژه در تاريكاريكحتي در ت
  
در مدرسه ابتدايي جديدم معلمم در كالس چهارم مرا «

وشه كوچكوشك خطاب ميمابتدا تحت تاثير . كرد يعني م
ميده شناسد و فهوشه را ميكردم پدرم مفكر ميرفتم قرار گ

كردم كه پدرم اين قدر احساس غرور مي. پسر او هستم
شناسد و  فهميدم معلم اصال پدرم را نميبعداً. معروف بود

 تحقيري بود كه براي هر -  موسي كوچك-نام موشك 
بعد . رفتي صرف نظر از اسم پدرش به كار ميپسر يهود

  )39ص  (».دن خود احساس حماقت كردمبراي فريب دا
  ها را براي يافتن روها و خيابانهر روز تمام پياده«
ني ديگري كه بتواند گرسنگي اي نان يا هر چيز خوردتكه

هاي مادرم سوپ. كردمام را سركوب كند زير و رو ميدائمي
هر شب . آب بودشان پخت كه ماده اصلي همهمختلفي مي

  كرد كنارش  را خالي ميهايشموقعي كه پدرم جيب
هايش كمي خوراكي كردم در جيبايستادم و دعا ميمي

. هميشه گرسنه بودم. اضافي باشد كه همگي با هم بخوريم
  )73ص  (»!واقعا گرسنه

» پسر روي جعبه چوبي«وقتي اين جمالت را در كتاب 
هايي خواندم كه در سالاي مي ساله10از زبان لئون، پسرك 

  هاي نازي با زندگي و مرگ ور در اردوگاه دنه چندان
 جنگيد، ناخودآگاه ذهنم به سوي نوجوانان امروز،مي

  : ها و نوع برخوردشان با وقايع كشيده شدخواسته
  ».د نيستخوام؛ ديگه ممن اين شلوار رو نمي«
  ».خورممن اين مربا رو براي صبحونه نمي«
مان برام نخريد تو ......رند رو با قيمت اگر اين كفش بِ«

  ».ديگه مدرسه نميرم
كند؛ يا اتاقم رو عوض كنيد يا  خنك نميكولر اتاقم«

  » .كولر نو بخريد

هاي انگليسي، ييديش، لئون اليسن به زبان
لهستاني، عبري، آلماني، روسي و مجارستاني تسلط 
  كامل داشت و تا حدودي چك، ژاپني و اسپانيايي 

اشت، بازيكن بسيار كمربند سياه جودو د. دانستمي
خوب تنيس بود و مهارت بااليي در بولينگ با دست 

 دكتري افتخاري 2011دانشگاه در سال . چپ داشت
ها اين توانمندي. علوم انساني را به او اهدا كرد

محصول كار و تالش در حين داشتن درد است، 
محصول از دست ندادن عزت نفس در حال رنج، 

  .زمان حال بد استمحصول خوش بيني و اميد در 
 طي سه سال رنج در اثر سرطان 2013ايسن در 

  .تي لنفوم درگذشت
...... نريم، به رستوران ...... اين هفته به رستوران «

  ».ترههاش آبداراببريم، كب
كودكان و نوجوانان توقعات و انتظاراتي دارند كه 

 و مادراني كه شوند، پدران ميمعموال توسط والدين برآورده
ها كه ها و محروميت ناكاميها،ت چشيدن نداشتنفرص

   الزم است را به فرزندشان براي رشد رواني هر انساني
   را در اختيار او قرار ابزار و امكانات رفاهي. دهندنمي
 به پيش ها از طرفي بدون آنها امورات بچهدهند كهمي
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شان روند و از طرفي براي رشد فكري و هيجانينمي
رند و اغلب مانع رشد و سبب سركوب خالقيت ضرورتي ندا

  .گردندميدر آنها 
ت و ها شاهدم كه آنان اطالعاهر روز در ارتباط با بچه
ي يك انسان ميانسال قديم، دانش زيادي دارند، به اندازه

دانند، از تكنولوژي جديد و دانش ديجيتال به خوبي مي
خود براي باخبرند، اما خالق نيستند، قادر به سرگرم كردن 

ي نيستند و اگر دقايقي بدون داشتن گوشي و بازي كامپيوتر
اي برخورد كنند، قادر به فكر كردن و به مانع يا مسئله

ساختن يك راه جديد يا از ميان برداشتن آن مانع نيستند؛ به 
اند، و به اين خاطر الق بودن را تمرين نكردهاين دليل كه خ

دست ، كنترل را به كه والدين به سرعت وارد عمل شده
  گيرند و يا با پرداخت گرفته، به جاي آنها تصميم مي

  .كنندر چند زياد، آن مشكل را برطرف مياي ههزينه
. پختندهاي بزرگ ميها سوپ هر روز را در كتريآن«

گرفتند ا آب را با فشار به داخل آنها ميهبراي شستن كتري
موافقت كردند كارگران . ريختندرا بيرون ميو آن آب 
ع اي جمن آب جمع شده در كتري را در قوطيبگذارند م

گذاشتم تا آب آن بخار قوطي را روي لوله بخار مي. كنم
يك جورهايي . هاي سفت شده غذا ته آن بماندشود و تكه

» .ردن غذاي اضافه هميشه خالق بودمدر رابطه با پيدا ك
  )124ص (

. ديدم را نيك شب موقع برگشت از توالت پتوي خود«
تر از من آن را تر و درماندهزنداني ديگري شايد سرمازده

دستانم را دور بدنم حلقه و به آغوش مادرم . برداشته بود
  )92ص  (».فكر كردم و خود را واداشتم كه آن گونه بخوابم

ها اين مطلب را بخوانند و براي دقايقي اميد دارم بچه
بحراني قرار بگيرند چه وار يا فكر كنند كه اگر در شرايط دش

خيلي ساده، تصور كنند اگر در حين دوش گرفتن ! كنندمي
لحظاتي آب گرم حمام قطع شود، اگر يك هفته گوشي 
موبايل نداشته باشند، يك روز گرم تابستان كولر خراب شود 

  كنند؟چه مي.... يا 
  رمان دادند كه ها ف نازي1939در ابتداي دسامبر «
 بار وقتي اولين. توانند به مدرسه بروندهاي يهودي نميبچه

. اس رهايي كردم كمي احسخبر محدوديت جديد را شنيدم،
   از چند روز مدرسه نرفتن لذت ايكدام بچه ده ساله

خيلي زود فهميدم كه . برد؟ اما اين احساس ماندگار نبودنمي
نرفتن به مدرسه براي تفاوت بسيار زيادي است بين انتخاب 

نداشته باشي اصال به مدرسه يك يا دو روز با اين كه اجازه 
  )53ص  (».بروي

نوجواني كه وقتي مدرسه نباشد، خواب است و وقتي 
نداني به بايد خواب باشد، بيدار است، او كه مسئوليت چ

 شود، يا پذيرش مسئوليت ندارد،اش گذاشته نميعهده
هاي سخت آماده ي موقعيتاچگونه رشد كند؟ چطور بر

شود؟ چگونه ارزش و قدر كارهاي پدر و مادر يا بزرگتراني 
  تحمل و كشند را بداند؟ ميزان زحمت ميكه برايش 

بيني و اميد به آينده در حين تالش در او آوري، خوشتاب
  چقدر است؟  

  پارتمان بااليي ما گاهي از من زن پولداري در آ«
روزي هنگام . يش انجام دهمخواست كه كارهايي برامي

برگشت، نان كاملي بيرون آورد و تكه ضخيمي بريد و به 
وقتي مقدار زيادي كره روي نان . عنوان دستمزد به من داد

رسيد هرگز به فكرم هم نمي. نگاهش كردمماليد، با حيرت 
در عوض آن را . كه چنين چيزي را به تنهايي بخورم
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از روي نان پاك ه را با دقت او كر. مستقيما براي مادرم بردم
تر تقسيم كرد، سپس كره را هايي باريكو نان را به ورقه

مند همه خانواده از آن لقمه بهره. يدروي همه آنان كش
  )74ص  (».آن روز، روز خوبي بود. شدند

هايي است كه الت و سختيها قسمتي از مشكاين
در آن عالوه بر لئون اليسن، صدها و هزارها نوجوان ديگر 

 در كتاب »آن فرانك«زمان تجربه كردند؛ مسائلي كه 
  در كتاب شب»الي ويزل«خاطرات يك دختر جوان و يا 

هاي هاي خاصي هستند كه بچهداستاناند، توصيف كرده
هاي ر بين كتابامروز به خصوص نوجوان يهودي بايد د

 خود انتخاب داستاني و رمان كه براي فرو رفتن در روياهاي
 گرسنه ها هم شكمشانبچهند، قرار دهند تا بدانند آن كنمي
  دلشان خواستند،  تختخواب نرم ميشد، اتاق تميز ومي
در نيمكت يا هاي ديگر بازي كنند چهبخواست در كنار مي

پارك نشسته و همراه با هم بستني بخورند، با خيال راحت 
د، به مدرسه رفته يا در اتوبوس و مترو قاطي ديگران بنشينن

ي پدر، گر و مردانه مادر و دست نوازشآغوشآنها هم 
كودكاني كه بزرگ شدند اما چيزي از بالغ . آرزويشان بود

هاي زنده بودنشان  درك نكردند؛ آنها ارزش ثانيهشدن خود
  ها و تي از البالي كوره و وقفهميدندرا به خوبي مي

  .ه دادندهاي گاز به سالمت بيرون آمدند، با افتخار ادامحمام
ها را و پسر جوان امروزي بايد اين كتابهر دختر 

بخواند و با سرگذشت اين نوجوانان آشنا بشود؛ تنها همين 
هايي را در دست ه براي روزها و دقايقي چنين كتابك

  .بگيرند و با داستان آنان همراه شوند كافي است
  :حاال روي سخنم با پدران و مادران است

فرزندان خود را دوست داريد و طبيعي است كه شما 
نهايت آرزويتان اين است كه دلبندانتان موفق باشند، در 

 شما. زندگي پيشرفت كنند و خوشبختي را احساس كنند
هاي الزم را در كنيد تا فرزندانتان آموزشتالشتان را مي

كنيد تا  برايشان فراهم ميهاي علمي ببينند، امكاناتيهزمين
 حتي از بقيه هم ساالنشان باالتر و احساس كمبود نكرده،

ها ها، موانع، نداشتن اما آيا آنها را براي سختيبهتر باشند،

 هر انساني پيش بيايد كه ممكن است هر زمان در زندگي
  ايد؟آماده كرده

هاي فرزندتان مقاومت هآيا شده گاهي در برابر خواست
رايش اي را بتوانيد وسيلهده و به او بفهمانيد كه نميكر

خريد چون يكي شبيه آن توانيد بخريد اما نميبخريد، يا مي
يد؛ يا يك مدل گوشي را برايش ابرايش خريدهرا به تازگي 

يا براي . خريد به اين دليل كه مناسب سن او نيستنمي
اش اتفاق افتاده اجازه السيمشكلي كه بين او و هم ك

  بگيرد؟اش تصميم يد خودش فكر كند و در مورد رابطهبده
دهد تا نهايت تالشش را به خرج ميامروز آموز دانش

ي كند موفق شود و نمرات خوباي كه تحصيل ميدر پايه
هاي آموزشي از جمله كسب كند و در ايام فراغت، كالس

يادگيري زبان دوم يا فراگيري رشته ورزشي يا موسيقي 
تا سنين باال ها را  به ندرت آن آموزشاما .شركت مي كند

   يا حتي  را تبديل به مهارتهاه همراه خود دارد يا آنب
نوجوان براي  را كهچ. كندمي اي براي پول درآوردنحرفه

و يادگيري كند ها احساس نياز نميبسياري از اين آموزش
هاي موقتي هستند كه تب آنها تنها خواستهها اين آموزش

 را به سراغ حوزه ديگريبعد از مدتي فروكش كرده و او 
 گذارد، ميدر آينده كه پا به جوانيهمچنين او . كشاندمي

اغلب بدون افت و خيز و زحمت، توسط والدينش حمايت 
راي كار، شده، امكانات الزم و كافي از جمله مكاني ب

اي براي زندگي برايش مهيا شده و ماشين، خانه و پشتوانه
   .كنداش را سپري مي زندگيبه راحتي

  
  
  
  
  
  

  منبع
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  رواني ناف بند
  

  معلمي دوريتا
  روانشناسي ارشد كارشناس
 كه كاري اولين نوزاد تولد از پس كه دانيد مي حتما
 اقدام اين با و است ناف بند بريدن دهدمي انجام پزشك
 بند نقش. شودمي قطع كامالً فرزند و مادر جسماني اتصال
 ماهه 9 دوره طي و جنين تشكيل زمان در چيست؟ ناف
 كند،مي تغذيه را جنين ناف بند وسيله به مادر بدن اري،بارد
 را مضر مواد و رسانده جنين به را رشد براي نياز مورد مواد

 فراهم را جنين سالمت و رشد موجبات ترتيببدين و گرفته
 بارداري دوره ماه 9 طي در كه ناف بند همين  اما.كندمي

 بريده هك صورتي در تولد از پس بوده، جنين بقاء موجب
 اين. شود نوزاد مرگ حتي و آسيب موجب تواندمي نشود
 زودتر نه شود قطع مناسب زمان در بايد و قطعاً حتماً، اتصال

 جدا مادر جسم از فرزند جسم ناف بند قطع از پس. ديرتر نه
 خود زندگي به و شوندمي يكديگر از متمايز جسم دو و شده
  ناف؟ ندب بدون ناف؛ بند بدون دهند؛مي ادامه
 كماكان فرزندان و مادران از بسياري خير، بگويم بايد 

 جسماني نوع از نه البته است، وصل يكديگر به شانبند ناف
 اما شودنمي ديده چه اگر ناف بند اين!!! رواني نوع از بلكه

 و گذاشته برجاي فرزندان زندگي بر عميقي بسيار تاثيرات
  .دشو مي روابطشان در اختالل بروز موجب
 طول در مادران از برخي چيست؟ رواني ناف بند 
 صورت به) پسر فرزند معموالً و(فرزندشان  رشد دوران
 او استقالل و رشد از مانع و چسبانده خود به را او افراطي

 است سير او كه دهند مي تشخيص كودك جاي به شوند، مي
 شود، دوست كسي چه با گرم، يا است سردش گرسنه، يا

 حلقه در فرزند كه شكلي به... بيايد، و رودب كجا و كي
 در و كرده برقرار سالم اجتماعي رابطه تواندنمي همساالنش

 به متكي و وابسته كه چرا كند دفاع خود حق از لزوم موقع
 استقالل به نياز شودمي تربزرگ كودك چه هر. است مادر
 به گردد،مي مانع كماكان مادر اما شود مي بيشتر او در نيز

 از مانع متفاوت هايبهانه به نيز بزرگسالي در حتي كه حدي
 را خود عمر تمام پسر و مادر بنابراين. شود مي پسرش ازدواج
 از حاصل شادي طعم اين كه بدون كرده يكديگر صرف

 بدهد، رخ هم ازدواجي اگر حتي. بچشند را سالم ارتباطات
 به كندمي تالش و ديده رقيب چشم به را عروسش مادر،
 تمام را پسر كه چرا بيندازد پسرش چشم از را او طريقي هر
 دوران طي در چون نيز پسر. خواهدمي خود براي كمال و

 مديريت به قادر نكرده است پيدا مادر از مستقلي هويت رشد،
 اين در سالمي مرز تواندنمي و نبوده مادر و همسر خود، رابطه
 ارتباطي اولويت در را رماد فزاينده طور به و كند ايجاد روابط

 در اغلب اشزناشويي زندگي نتيجه در. دهدمي قرار عاطفي و
 پسر كه هم شرايطي در كه است ذكر به الزم. است تالطم

 با مادر شود بريده ناف بند اين است الزم كه برسد باور اين به
 موضوع اين .گرددمي مانع رواني هايبازي انواع اجراي
   صدق نيز دختر فرزند مورد در ليو متفاوت كمي اگرچه
 از هاگيري تصميم تمام در دختر كه صورت اين به كندمي

 كسب مادرش از كه داندمي ملزم را خود بزرگ تا كوچك
 ازدواج مرحله در يا و باشد كرده ازدواج اگر كند، حتي تكليف
 اشتراك نقطه به خود نامزد /همسر با آنكه به جاي باشد
 به را مادرش نظر مورد تصميمات ددهمي ترجيح برسد
. نباشد موافق نامزدش /همسر اگر درآورد، حتي اجرا مرحله

 در كه رسدمي نتيجه اين به دختر نامزد /همسر نتيجه در
 بسيار كشمكش بروز موجب امر همين و نبوده اول اولويت

  .گرددمي آنها بين
 چيست ايپديده چنين بروز علت كه اين از نظرصرف

 عاطفي نيازهاي ارضاء عدم يا و اضطراب از ناشي اندتومي(
 مراقبت با كه بدانيم است مهم ،)باشد. ..يا و مادر رواني -

 بلكه ايم نكرده مادري او حق در تنها نه فرزندمان از افراطي
 نيازش مورد و سالم روابط وارد نتواند او تا شويم مي موجب
 مادري يافته شدر و پخته مادر يك. ببرد لذت آنها از و شده
 اشتباه، انتخاب، اجازه سنش با مطابق فرزندش به كه است

 را خود وجود كل همچنين و بدهد... شناخت، گيري، تصميم
 خودش نيازهاي و ها خواسته به و نكند تجميع فرزندش در
 متمايز فرزند تربيت و رشد رسالتش كه و بداند پرداخته هم
  .وا چسباندن و چسبيدن نه است مستقل و
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سرسخت وران لهيپ  
   و قاجار دوران در انيميكل كار و كسب ازي انمونه

  اولي پهلو
  يرجائي عبدالمهد دكتر

               
 ميقد اعصار در رانيا انيهودي كهي مشاغل درباره

 انتخاب تيممنوع شد ادآوري ديبا ند،ينما انتخاب توانستند يم
 برقرار انيهوديي براي صفو دوره از الاقل مشاغلي بعض
 ها حرفه ازي اريبس به اشتغال ه،يصفو عصر در«: است بوده
 عباس، شاه دوران در مخصوصا و بوده ممنوع انيهوديي برا

 در كنند، انتخاب را آنها توانستند يم انيهودي كهي مشاغل
 ،يور لهيپ ،يتاب نخ«: بود شده اعالم شرح نيا بهي ستيل

 از انيهودي نينابراب» .رهيغ وي گرد دوره ،يگر فعله ،يزرگر
 و شده داشته بازي اقتصادي ها تيفعال ازي اريبس در تيفعال
 كه كرزن لرد» .گرفتند يم قراري جاري ها تيفعال هيحاش در
 شود يم ادآوري است آمده رانيا به شاه نيناصرالد عصر در
 بابت ازيي ها تيمحروم و تيمحدود ميقدي ليخ دوران از«

ي رانيا انيهودي تياكثر. اند شتهدا عادات و لباس و اشتغال
 وي ساز شراب وي جواهرفروش و تجارت كار به
 وي شهر فاتيتنظ كار وي نوازندگ وي فروش اكيتر

  » .مشغولند گريدي ها شهيپ وي فروش دست
 عمده ازي كي بازار وي ور لهيپ به توجه بيترت نيا به
ي ور لهيپ چرا نكهيا. است بوده رانيا در انيهودي مشاغل

» كرزن لرد «سخن نيا به توان يم ايآ بود، آنان توجه ردمو
 باشند؟ داشته مغازه بازار در نبودند مجاز آنها كه كرد اعتماد

 سال ستيب حدود اما است، بوده نيچني ناصر عصر در ديشا
 اصفهان به» يدالمان رنهي هانر «كهي زمان كرزن، لرد از بعد
 هانجي نواح گريد همچون «نوشت صراحت به آمد،

   را شهر نياي متيق فلزات و جواهر تجارت اصفهان انيهودي
 و ديخري ها دكان نيمعتبرتر كه چنان. دارند خود انحصار در

   رــعص در نيا بنابر» آنهاست آن از زين قهيعتي اياش فروش

  
ي براي تيمحدود انيهودي رضاشاه دوران زين و مشروطه

  .اند نداشته اصفهان بازار در مغازه هيته
 و آساني كار شهيهمي ور لهيپ امر ظاهر رغم هب

ي اصل بانيرق كهي مقاطع در خصوصا. است نبوده دردسر يب
 و شده متحد گريكدي با بازار بزازان صنفي عني شغل نيا

 در. اند كرده يم دايپ را خود گرد دورهي رقبا بر فشاريي توانا
 بريي فشارها و آمد وجود بهي اتحاد نيچن تيمشروط دوره

 دوره در اما. نبود موفق البته كه شد وارد ور لهيپ انيودهي
 با زيني شهر حكام. بود تر دهيچيپي كم تيوضع رضاشاه

 خصوصا. نبودند موافق انيهوديي گردان بقچه وي ور لهيپ
 بالطبع به را مربوطه اتيمال و نبوده دكان صاحب آنان نكهيا

 موجب حجاب كشف موضوع گريد طرف از. پرداختند ينم
 مجامع در شتريب زنان باشند، داشته ليتما شهرها حكام شد
 امر نيا مانع انيهوديي گرد دوره باشند، داشته حضور بازار و

 منازل درب به بود، پارچه شتريب كه را زنان حتاجيما چراكه بود،
 بيترت نيا به. داشت يم معافي بازارگرد از را زنان و برده آنان

  .ديرس زيني حكومت سطح به ور لهيپ انيهودي با مخالفت
 تيمشروط عصر دري شهر مختلف طبقات و اصناف

. دنديگرد كيشر زين شهر تيريمد در و شده قدرت صاحب
 تالش آنها اقدامات نياول ازي كي شد موجب گاهيجا نيهم
 و پارچه فروش عرصه ازي هوديي رقبا راندن رونيبي برا

ي ا هدنامهع نابرابر طيشرا نيا در. شود فيتعري گرد دوره
 ازي هودي بزرگان و سو كي از شهر تجار گريد و آنها انيم

 انيع آن بودني ليتحم كامال كه شد بسته گريد طرف
 اصفهان محالت در هودي فهيطا بعد به وميال خيتار از «: است

 وي بزاز جنس معامله فرسخ دوي ال اصفهان شهر خارج و
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 بهي ول. ذكورا و اناثا نديننماي كل به ريحر وي بند عالقه
 به گريد ماه سهي ال حال از سابقه مطالبات وصول جهت
 چهلي س از آنها سن كه خود،ي رمردهايپ و اناث توسط
 مجاز نيمسلمي ها خانه به مراوده در باشد، ادتريز سال

» .نبرند همراه رهيغ وي بزاز جنس بقچه كه مشروط هستند،
 زين«: است شده وارد زيني اجتماع جنبه نامه التزام نيهم در

 زن هيشب كه نزنند رو به روبند آنهاي ها زن كه هستند متعهد
 مسلمانان به هيشب لباس ثيح از آنكه گريد. باشند مسلمان
 به كه باشند ممتاز لباس و زلف و وضع جهت از و نباشند

 كه هستند ملزم و متعهد زين و نشود مشتبه مسلمانان
 عنوان هر به نيممسل بهي فروش شراب و مسكرات معامالت

 نامه التزام نيا» .نتراشند شير آنها جوانان هيكل و نكنند
 قرار زين اصفهاني تيوال انجمني اعضا گريد موافقت مورد
 آن با ،يماف السلطنه نظام اصفهان، حاكم ايگو اما بود، گرفته

 اصفهان بزازان نكهيا تا بود مانده فيبالتكل و كرده مخالفت
 زين و خود انيم در بعد ماه چند. ددنيشياندي گريد چاره
 كه كنند امضا راي ا تعهدنامه كردند تالش فروش پارچه تجار

ي برا بزازان. نفروشد پارچه انيهودي به چكسيه
 نيا ،يتيوال انجمن بر عالوه كردند،ي سعي كار محكم
 حال نيا با.  برسانند زين هيبلد انجمني امضا به را قرارداد
 عهدنامه نيا  «كردند اعالم صراحت با هيبلد انجمني اعضا
 كه ،يمجلس نينورالد. » ديرس نخواهد انجمن نيا مهر به

 كامال موضوع نيا با بود، اصفهان هيبلد انجمن عضو خود
 ممانعت نيا كه كرد استدالل جهت چند از او. بود مخالف
: دانست يم نادرست را آني فقه منظر از اول. است غلط

 گفتم خود با. داد دستي رتيح وشتهن نيا از را بنده نيا«
 حكم به ايآ كه كنم سوالي مل انجمني اعضا از است خوب
 شده؟ كرده معاهدت نيا تيمشروط قانون به اي عتيشر
 هيسا ريز كه كتاب اهل خاصه اسالمند پناه در كهي كفار

 را آنها شود يم چگونه اسالمند عيمط و اند دهيآرم آفتاب نيا
 شتيمع راه نيا از درازي ها سال كهي شغل از كرد منع

» ميهست آنها قلوب فيتال به مامور ما آنكه وجود با اند؟ كرده 
 چنانچه اگر «بودي اجتماع او استدالل گريد وجهه اما
 ها زن با و روند  يم ها خانه در كه است نياي برا نديگو  يم

ي عصمت يب اسبابي وقت كي ديشا و شوند  يم حساب طرف
 ن،يچ كهنه. ستين آنها به منحصر مطلب نيا كه بشود،
 روند،  يم ها درخانه كهي كسان ريسا... گر ديسف ر،يگ فال رمال،
 ممنوع ديبا چارهيب هودي آنكه جهت. كرد منع ديبا را همه
 باشد اقتصاد كهي اصل حرف به زين آخر در» ست؟يچ باشد

 آنها و دهند  يم اتيمال بزاز فهيطا نديگو  يم اگر «برگشت
 دانيم جنبي بازارها از قطعه كي بود خوب پس دهند،  ينم
 كسب از را آنها و بدهند انيهودي به كردهي خال شود، يم كه
  » .ندارند باز شغل و

 اصفهان وران لهيپ كار موضوع، نيچند رضاشاه دوره در
 ليدل به آنها كه بود آني اقتصاد كرديرو. كرد دهيچيپ را

. پرداختند ينمي شهر اماتمق به زيني اتيمال دكان، نداشتن
 و مقاماتي برا هم و بازار بزاز همكاراني برا هم امر نيا

ي ها استدالل زين وران لهيپ البته. بود نديناخوشاي شهر حكام
 نيچند كهيي روستاي برا گفتند يم آنها. داشتند را خود

 آنها. نداردي اقتصاد صرفه دكان گرفتن ندارد، شتريب خانوار
 و كرده ميتقس خود انيم را هم به كينزدي روستا چند هر

 آنكه مهم اريبس نكته. كردند يم گردش آنها انيم در روزها
 ها نامه همه در و بود» ياقساط «انيميكل ستد و داد نوع

 دارانيخر دست در آنها هيسرما واقع در كه است شده اشاره
 نيا شدن سوخت موجب ،يگرد دوره از آنها منع و دارد قرار

 كشفي ماجرا وقوع گريدي سو از .گردد يم مطالبات
 نيفرام و دستورات دنيرس و 1314 ماهي د 17 در حجاب
 ديكن تالش شتريب چه هر كهي شهر مقامات به مربوطه

 كار بر ابند،ي حضور چادر بدون وي عموم مجامع در زنان
 رونيب نهضت از آنها. گذاشتي برجاي اديز اثرات وران لهيپ
. افزودند خود تيفعال بر و كرده استفاده لمنز از زنان امدنين

 برده خانه درب به منزل لوازم گريد و پارچهي وقت كه چرا
 خانه از چادر بدون اند گرفته ميتصم كهي زناني برا شود،
 وستد داد اشخاص نيهم با كه بود تر راحت نشوند، خارج
ي ور لهيپ وي گردان بقچهي شهر مقامات لحاظ نيا به. ندينما
 جالب نكته. دنديد يم ديجدي ها استيس با ريمغا مالكا را
 خود ملجأ را انسيآل اي اتحاد مدرسه ان،يهودي نكهيا

 از تيشكا بردن و اموري ريگيپي برا و كرده محسوب

30



    
 

 
 هشمار    

  سه و            پنجاه

ي نگار نامه مدرسه نيا استير به ان،ينظام و حكامي بدرفتار
ي حت و داشت همراه به را خود اثرات كهيي ها نامه. كردند يم
  .افتي انعكاس زيني ريوز نخست دفتر به

ي ا نامه در اصفهان بزازان 1315 نيفرورد 26 خيتار در
 گرفته وران لهيپي جلو كه بودند آن خواستار حكمران، به

 بزاز و سمسار كسبه ليذ امضاكنندگان نجانبانيا «شود؛
 مركز در ماها اجناس ازي قسمت نكهيا به نظر اصفهان
 و مانده نافروشي مصنوع وي عيطبي شميابر اجناس فروش

 وي پشم اجناس نمره چند به منحصر ماها اجناس نكيا
 بقچه لهيوس بهي ميكل حضرات هم را آن كه شده،ي سمانير

 فروش به گزاف متيق به و برده ها منزل دربي گرد
 حال و شده محترمه بانوان آمدن رونيب مانع و رسانند يم

 چارگانيب ما عهده هب العادهفوق مخارجات و اتيمال آنكه
 كه دييفرما مقرر و امر كه ميدار عاجزانهي تقاضا بود، خواهد

 گذرها و خانه دربي گردان بقچه از رهيغ و ها يميكل
 آزادانه طور به هم محترمه بانوان نكهيا تا ند،ينماي خوددار

 فورا اصفهان حاكم» .ندينما اجياحت رفع و آمده رونيب
ي شهربان استير به روز همان در و داد نشان واكنش
 به راجع بازار كسبهي تقاضا نيع«: نوشت اصفهان

 به نظر دارد يم اشعار ضمنا و ارسالي گرد دوره ازي ريجلوگ
 شده قدغن بازار از چادر باي ها زن عبور كه روزه دو نيا در نكهيا

 آنها از استي مقتض. اند شده اديز مزبوري گردها دوره است،
  ».ديينما اعالم ورقه نيع ارسال ضمن را هجينت نموده،ي ريجلوگ

 وجود وران لهيپ كار با كهي اديزي ها مخالفت وجود با
ي روستاها بهي ور لهيپ از ممانعت دستور زودي ليخ داشت،
 از. كردند دخالت امر نيا در زين انينظام و ديرس زين اطراف

 ملجأ. بردند دست ضهيعر نوشتن به زين انيهودي گريدي سو
ي ا مدرسه. بود اتحاد رستانيدب و دبستان سيرئ نهاآي اصل
ي چند و داشت نام انسيآل ابتدا در كهي هودي وي الملل نيب
 24 خيتار در. بود شده» اتحاد «و گرفتهي فارس نام تر شيپ

: نوشتند مذكور مدرسه سيرئ به آنها 1315 بهشتيارد
 ليذ امضاكنندگان ان،يميكلي ورها لهيپ جماعت انيدعاگو«
 در كي هر وي ور لهيپ ماها شغل استي متمادي ها سال كه

 حومه و دهات در ماها ازي جمع آنكه اي گرد دوره شهر

 دهات و شهر در مطالباتي مبالغ كدام هر و ميداري ور لهيپ
 ممانعت ماها از شهري ها پاسبان اوقات نيا م،يدار

 آن از. ميبگرد شهر در گذارند ينم و ندينما يمي گرد دوره
 دهات در بود، ماها كسب دهات محل كهي كدام هر طرف
 ولو كنند، يم ممانعت ماها كسب ازي نظام و هيامن نيمامور
 را ما از كي هري محل هر در. باشند گريد محل مامور آنكه

 كدام هر نكهيا وصف با و ندينما يم مزاحمت كنند، مالقات
 اداره ار خود عائله ديبا و ميدار مطالباتي ريكث مبالغ ماها از
 باي عال حضرت ميتقاضامند. ميا افتاده زحمت و فشار در م،يكن
 حال عرض د،يبدان صالح كه مربوطهي دولت ريدوا از كي هر
 فراهم را ما شيآسا موجبات و دييفرما مذاكره را ماي تيشكا
  » .نشود ما ازي مزاحمت و ميباش خود كسب مشغول كه ديكن

 سوم و ستيب خيارت دري ميكل ور لهيپ كي كهي ا نامه
 نشان نوشت اتحاد مدرسه سيرئ به 1315 بهشتيارد
 منطقه انينظام محل، كسبه وي عاد مردم بر عالوه دهد يم
 معروض محترما«: اند كرده يمي ريگيپ را استيس كي
 اسيال ولدي ميكل وسفيي فدو نيا نكهيا به نظر دارد يم

 باغ به است معروف كهي ده و لنجان در انيالال به ملقب
 كهي نظام نفر كي بودم، مشغول شيخو كسب به كومه

 استاد نيحس ولد نامدار لياسماعي حاج به است معروف
 جهت به و بود آباد فرح مامور كه فالورجان، ساكن تگر،يچ

 كتك وي فحاش به بنا غفلتا و ديرس بنده به بود، آمده آب
 زد كتكي طور به» ؟يگرد يم دوره چرا «گفت و كرد زدن
 شدت به كه دنديد و شدند جمع بودند آنجا در كهي هالا كه
 بنده از قران 4 مبلغ و كردهي گريانجيم زند، يم مرا قهر و

 به لهذا. افتمي نجات هيمشارال دست از و دادند او به و گرفته
 زودتر چه هر كه دارم عاجزانهي تقاضا محترم مقام آن

  » .ندينما كاملي دگيرس است ممكن
  
  

  منبع
 عصر رانيا دري مذهبي ها تياقل كار و كسب بهي نگاه

 3767ي هاشماره اقتصاد،ي ايدن روزنامه – قاجار وي صفو
  1395 بهشتيارد – 3768 و
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  سالينجر. دي. جي
كه در جهان خود پرداخته اش پنهان شد نابغه منزوي     

 آتوسا آرمين
  مترجم

 آن قدر مشهور است كه نيازي به 1هولدن كافيلد
نماد عصيان نسل جوان در نيمه دوم قرن . معرفي ندارد

ال از تولد اين شخصيت  س70با آن كه بيش از . بيستم
  اش رنگ نباخته و زبانش گذرد ولي جوانيداستاني مي

است كه خود را در جهاني گر خشم و اضطراب نوجواني بيان
ي بزرگساالن شدههاي كهنه و از پيش تعريف از كليشه

 هولدن جان بخشيده و او جسارت لحن به. بيندحصور ميم
هاي دنياي ادبيات ترين شخصيتو زندهترين را ملموس

  .مدرن ساخته است
اي  است، نويسنده2جي دي سالينجر هولدن زاييده فكر

مردم گريز با تعداد انگشت شماري از آثار چاپ شده كه 
قب غول توانست با ايجاد جرياني نوين در عرصه ادبيات ل

پردازي آمريكاي پس از جنگ دوم جهاني را از آن داستان
 ميليون نسخه 65با بيش از ناتور دشت رمان  . خود كند

را به قله شهرت رساند، شهرتي فروش جهاني اين نويسنده 
كه اهميتش براي وي به آساني رنگ باخت و او را به 

با اين كه رمان ناتور دشت را پر . گزيني كشاندعزلت
دانند، تاثير او بر سير تكامل ترين اثر سالينجر مياهميت

ادبيات نوين آمريكا پيش از انتشار آن و با چاپ سلسله 
. آغاز شده بود 3نيويوركري  مجلههاي كوتاه از او در داستان

                                                 
1  Holden Caufield 
2  J.D.Salinger 

3   The New Yorker  :  هفته نامه آمريكايي كه از سال
نامه با محتواي نقد ادبي و اين هفته.   سابقه انتشار دارد1925

هنري ، روزنانه نگاري، شعر، طنز و كاريكاتور مخاطبين فراواني در 
توجه خاص ان به داستان هاي كوتاه و مدرن اين . سطح جهان دارد

مجله را مرجعي مهم در معرفي نويسندگان نوپا و خوش آتيه ساخته 
  .است

 

 منتشر  نه داستانها بعدها در كتابي با عنوان اين داستان
بخش  را الهامهااين داستانبسياري از صاحبنظران . شد

در  جان آپدايك و فيليپ راثنويسندگان متاخري همچون 
  .دانندآغاز حرفه نويسندگي مي

هتن من در 1919 اول ژانويه جروم ديويد سالينجر
ليتوانيايي سل سالينجر او فرزند دوم .  به دنيا آمدنيويورك
  شهرآداث يشورون  حاخام اعظم جماعت سل، پدر .تبار بود

ي مذهبي پيشينهبا چنين . بودكنتاكي ايالت لوييزويل 
 اسكاتلندي تبار ماري جيليچخانوادگي ازدواج سل با 

 غيريهودي، عليرغم تغيير دين رسمي او به يهوديت و
خالف موازين عرفي بر، آن چنان ميريامانتخاب نام 

محسوب مي شد كه موضوع از همگان پنهان نگه داشته 
 خود به نسب غير 4به هنگام برميصوايسالينجر شد و 

                                                 
   سن تكليف شرعي پسران در سيزده سالگي) مراسم: (برميصوا  4
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دختري  سالينجر ديگر فرزند خانواده. يهودي مادرش پي برد
  ). 1912-2001 ( دوريسبود به نام
نق شد و ثروت  تجارت پنير پدر داراي رو1932سال 

خانواده سالينجر از غرب . زيادي براي او به ارمغان آورد
 نقل مكان كردند خيابان پاركبه منطقه اعيان نشين منهتن 

براي ادامه تحصيل پسر مك برني و مدرسه خصوصي 
انطباق با محيط مدرسه جديد براي او . خانواده انتخاب شد

ر نام خانگي ساني اولين گام در انطباق، تغيي. كار آساني نبود
گويي در صدد ساختن هويتي جديد براي خود . با جري بود

ت هاي غير درسي گوناگون شركاو مشتاقانه در فعاليت. باشد
ي سرپرستي تيم شمشير بازي، نوشتن مقاله برا. كردمي

هاي گروه تاتر از اين روزنامه مدرسه و بازي در نمايش
ه بازيگري داشت او استعداد و عالقه زيادي ب. دست است

ولي به سبب مخالفت پدرش اين استعداد پيش از شكوفايي 
 ولي پس از آن والدين او را در دبيرستان نظامي. پژمرده شد

اينجا نيز عضو ثابت و مشتاق هر گونه . ثبت نام كردندفورج 
سالنامه سردبيري بخش ادبي . فعاليت غير درسي بود

انسه، هوانوردي، و  هاي زبان فردبيرستان، عضويت در كلوپ
اسناد دبيرستان نشان . از آن جمله است  5افسران دون پايه

دهد كه عملكرد درسي سالينجر هيچ گاه فراتر از متوسط مي
 برخوردار 115 تا 111نبوده و از ميانگين ضريب هوش 

  .بوده، ضريب هوشي افراد متوسط
التحصيل شد و براي  از دبيرستان نظام فارغ1936سال 

مه تحصيل در رشته آموزش استثنايي دانشگاه نيويورك ادا
دوراني كوتاه كه در بهار سال بعد با ترك . ثبت نام كرد

برنامگي و انصراف از تحصيل، بي. ددانشگاه به پايان رسي
سرگشتگي مرد جوان، پدرش را بر آن داشت كه او را جهت 

با . يادگيري تجارت گوشت به اتريش و لهستان روانه كند
ن كه اين پيشنهاد را با رغبت بسيار قبول كرده بود ولي اي

                                                 
5   Non commissioned Officers   : مراتب در سلسله

ل در دانشكده شود كه بدون تحصينظامي به افسراني اطالق مي
  .اندافسري، از درجه داري به درجه افسري ارتقا يافته

  

بار كارگران كشتارگاه و زجر حيوانات زندگي مصيبتمشاهده 
شغلي را به تجارت گوشت به حدي او را بيزار كرد كه هر 

العمر وي را توان گياهخواري مادامدانست و ميارجح مي
او . ستاش دانگذار زندگياين دوره كوتاه ولي تاثيرحاصل 

   اتريش را يك ماه پيش از اشغال توسط آلمان نازي در بهار 
  .ترك كرد 1938

در بازگشت به وطن در كالجي در ايالت پنسيلوانيا به 
قرارش او صيل پرداخت ولي همچون قبل خوي بيادامه تح

سال بعد در . را به ترك كالج پس از ترم اول واداشت
ردبير پرسابقه ، سويت برنتهاي داستان نويسي كالس
شد كه در دانشگاه كلمبيا تشكيل مي ،6استوريمجله 

ها با مذاقش سازگار بود محتواي درسي كالس. شركت كرد
. ترم اول هيچ استعداد متمايزي از خود نشان نداد ولي در دو

به گفته برنت در پايان ترم دوم گويي كه تازه جان يافته 
برنت به گفته هايي كه نباشد سه داستان نوشت، داستا

رفقاي او داستان . گر استعداد سرشار او بوداستادانه و نمايان
 1940را در بهار سال وينجت  و داستان امپرسيونيستي جوان

 سالگي پا به 21بدين ترتيب او در . در مجله منتشر كرد
دنياي شهرتي گذاشت كه بسيار در پي آن بود ولي خيلي 

  .زود از آن دلزده و گريزان شد
 اوژن اونيل، دختر اونا اونيل او با  1942 سال در

رابطه او با اونا فراز نشيب . نويس مشهور، آشنا شدنمايشنامه
از ديد او اونا فردي خودشيفته بود و به . زيادي داشت

كوچك اوناي كوچولو نوميدانه به وناي دا«: دوستش نوشت
 چندي بعد رابطه آنان با آشنايي و ازدواج ».عشق مي ورزد

  .اونا با چارلي چاپلين به پايان رسيد
 با حمله ژاپن به اياالت متحده و ورود 1942سال 

آمريكا به جنگ دوم جهاني به عنوان نيروي داوطلب مامور 

                                                 
6   story  : مجله پرآوازه ادبي كه با وجود حجم كم اعتبار و

اين مجله با انتشار نخستين آثار . طرفداران بسياري داشت
نويسندگان تازه كار سهم شاياني در معرفي آنها به جامعه ادبي و 

  .كردميايفا شهرت يافتن آنها 
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او در نبرد نورماندي .  شد پياده نظام12به خدمت در گردان 
ساز ديگر اروپا سازي فرانسه و چندين نبرد سرنوشتو آزاد

حضورش در اروپا همزمان با حضور . ددر خط مقدم جنگي
آنجا كه وي در از . ارنست همينگوي نويسنده مشهور بود

پردازي تحت تاثير عميق همينگوي بود تالش داستان
همينگوي به عنوان . زيادي كرد كه ديداري با او داشته باشد

را او همينگوي . خبرنگار جنگي در پاريس مستقر بود
ر خودماني و فروتن يافت و اش بسياعليرغم شهرت جهاني

. 7آور او اذعان كرد اعجابهمينگوي بعدها به استعداد
مكاتبات اين دو نويسنده صاحب سبك ادامه يافت و 

نويسد كه ديدار با او اي به همينگوي ميالينجر در نامهس
پس از . دوران جنگ است تنها خاطره شيرين بجا مانده از

 ضداطالعات در اروپا پايان جنگ سالينجر به عنوان افسر
وظيفه او شناسايي جنايتكاران جنگ بود و . بكار گمارده شد

هاي فرانسه و آلماني در بازجويي از لط وي به زبانتس
تاثير . زندانيان جنگي در انجام اين وظيفه بسيار موثر بود

مخربي كه شركت در اين نبردهاي خونين بر روان او بجا 
 و پس از تسليم آلمان او گذاشت تا آخر عمر به جا ماند

بعدها او . چندين هفته در بيمارستان رواني تحت مراقبت بود
عمر كنم بوي گوشت هر چقدر هم كه «به دخترش گفت

  ».رودام بيرون نميها از بينيسوخته آدم
  پس از جنگ

محل خدمت سالينجر به عنوان افسر ضد اطالعات در 
. لمان بوديزنبرگ آها شهر واپاكسازي آلمان از نازيپروژه 

اش در آلمان با دكتري فرانسوي در طول اقامت چند ماهه
به نام سيلويا ولتر ازدواج كرد و او را با خود به آمريكا برد 

 ماه دوام نداشت و وقتي سالينجر 8ولي اين ازدواج بيش از 
  ها خبرچيني هميد همسرش در طول جنگ براي نازيف

اي بود او از سيلويا به اندازهبيزاري . كرده از وي جدا شدمي

                                                 
 John Skow  ».خداي من او استعدادي شيطاني دارد«  7

,”Sony an introduction 1961”  
 

 سالگي 36 و سن 1955در سال  ناميد مي8كه او را ساليوا
كلر دانشجوي دانشگاه .  ساله ازدواج كرد22با كلر داگالس 

رادكليف و فرزند رابرت لنگتون داگالس منتقد مشهور 
 ماه مانده به فارغ التحصيلي از مدرسه هنر 4كلر . هنري بود

ل را رها كرد تا زندگي مشترك با به خواست او تحصي
فرزندان آنها . محبوبش را در انزوايي خود خواسته آغاز كند

مارگارت در كتاب .  بدنيا آمدند1960 و ماتيو 1955مارگارت 
در و مادرم پ «:نويسدمي )9نگهبان روياها(خاطرات خود 

او . آوردندكردند و من را به وجود ميهرگز نبايد ازدواج مي
كند كه ن خاطرات از زبان مادرش بازگو مير ايجاي ديگ

كرده به پايان خط رسيده و در سال گونه احساس ميچ
 ساله 2 تصميم داشته پس از كشتن مارگرت 1957

زندگي .  از هم جدا شدند1967آنها در سال . خودكشي كند
اش متزلزل زندگيعاطفي سالينجر نيز همچون ديگر جوانب 

 چندين زن در زندگي او حضور پس از كلر. و هرهري بود
داشتند كه هيچ كدام از روابط دوام نداشت تا اينكه در 
ميانسالي با پرستاري جوان ازدواج كرد كه تا هنگام مرگ در 

  . در كنار او ماند2010سال 
خلق و خوي بي قرار سالينجر در انتخاب مذهب هم 

مذهب بودايي ذن را برگزيد و تا در جواني . نمايان است
. جايي به آن پايبند بود كه به ديدار پيشواي اعظم آن رفت

بعد . بعد از آن به هندوييسم و آموزه هاي راما كريشنا گرويد
اتي به يوگا متمايل شد و پس از آن علمگرا و طرفدار هميوپ

اش را سرخورده زندگيهاي تلون ذهني و مذهبي او زن. شد
.  كرد و سالمت خانواده را به خطر مي انداختو عصبي مي

برد چون پيش پزشك نميها را اي از زمان بچهبازهمثال در 
  .علم پزشكي با عقايد مذهبي آن زمانش مغايرت داشت

  
  

                                                 
8  Saliva   :آب دهان، بزاق  
9 Dreams Catcher  . مارگارت عنوان كتاب را از عنوان

  .وام گرفته است Catcher in Rye كتاب مشهور پدرش
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  The Catcher in the Rye  ناتور دشت 
اين كتاب نخستين بار توسط احمد كريمي به فارسي 

 الهام گرفتن از بوستان ترجمه شد و او كلمه ناتور را با
هاي در ترجمهسعدي در ترجمه عنوان بكار برد كه اين نام 

  . حافظ دشت، دشتبانبه معني. ديگران نيز حفظ شد
 منتشر شد و نخستين جمله 1951اين كتاب در سال 

اگر واقعا دوست «:  استمارك تواينآن پژواكي از سبك 
و بچگي داريد بدونيد، اين كه كي و كجا بدنيا اومدم 

مزخرفم را چطور گذروندم و شغل پدر و مادرم قبل از تولد 
فيلدي، بايد من چي بوده و از اين قبيل خزعبالت ديويد كاپر

 راوي اين جمالت ».هايي رو ندارمبگم كه حال چنين حرف
نوجواني عصيانگر كه روي تخت يك . هولدن كافيلد است

  گي از كشيده و ماجراهاي زندمركز روان درماني در
روايت تلخ زندگي هولدن كه به . كنداش را تعريف مينكبتي

  ج شده با لحني طنزآميز بازگو تازگي از دبيرستان اخرا
تكيه كالم راوي كلمات لعنتي، قالبي، و مضحك . شودمي

كه پيرامونش پر كند او خود را مثل كسي توصيف مي. است
ه مي هاي كوچكي است كه گوسفندوار به سوي پرتگااز بچه

دوند و تنها آدم بالغ آن دور و بر خود اوست كه بايد از آنها 
تنها كاري كه . درست مانند يك نگهبان. محافظت كند

دوست دارد انجام دهد نگهباني است در جايگاه يك ناتور 
  .دشت

ها ترينب در هفته اول چاپ در صدر پرفروشاين كتا
ت كه به  ميان جوانان يافقرار گرفت و چنان اقبالي در

تر از گرفتن گواهينامه گفتند كه خواندن آن واجبشوخي مي
 سال 70از جذابيت اين رمان پس از گذشت . رانندگي است
با آن كه بعضي از مشغوليات ذهني قهرمان . كم نشده است

آيد ولي ميداستان در جهان امروز كمي از مد افتاده به نظر 
در سال را حفظ همچنان تيراژ دويست و پنجاه هزار نسخه 

اين كتاب در مدت كوتاهي پس از نخستين . كرده است
انتشار در فهرست كتب دانشگاهي ادبيات انگليسي جاي 

ين كتاب شهرت زيادي براي چنان كه گفته شد ا. گرفت
ن سوداي اش به ارمغان آورد، شهرتي كه پيش از آنويسنده

پرورد خيلي زود در نظرش دستيابي آن را در ذهن مي

پس به آرزويي كه پيشتر از زبان .  آمدخره و لعنتيمس
يك گوشه دنيا «: هولدن بازگو كرده بود جامه عمل پوشاند

يك زمين بخرد و در آن زندگي كند و مجبور نباشد با 
 اين گوشه دور افتاده دنيا .»ديگران حرف هاي احمقانه بزند

اي نود هكتاري دركورنيش نيوهمپشاير بود كه در مزرعه
  خيلي كم از مزرعه خارج . ن كرد به آن نقل مكا1953
شد و حتي هنگامي كه به رستوران مي رفت براي پرهيز مي

ابتداي . خوردبا مردم غذايش را در آشپزخانه مياز مواجه 
آموزان محلي در هاي دانشسكونت در كورنيش با انجمن

هاي كه گفتگوهايش در روزنامهارتباط بود ولي وقتي ديد 
بر عليه هر . شود با آنها قطع رابطه كردنعكس ميمحلي م

كرد منتشر مياي از او را  اي كه جمله يا نوشتهفرد يا رسانه
گفت كه فقط براي دل مي. كرداقامه دعواي حقوقي مي

مر هيچ اثري منتشر  سال پاياني ع40نويسد و در خود مي
ي  رمان كامل چاپ نشده از او باق10شود كه گفته مي. نكرد

 سالگي 91 در سن 2010سالينجر در سال . مانده است
  .درگذشت

  

 
  اسي كه بدون اجازهسالينجر در حال حمله به عك
  گيرد از او عكس مي

 
  آثار و فيلم هاي اقتباسي
 است كه 10فراني و زوييديگر رمان مشهور سالينجر 

با همين نام با ترجمه ميالد زكريا به فارسي منتشر شده 
ثر را حتي فراتر از قدان ادبي آمريكا اين ابرخي منت. است

                                                 
10  Franny & Zooey 
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تر و فراني خواهر زويي برادر بزرگ. دانندناتور دشت مي
 هستند كه در بسياري از 11خانواده گلسكوچكتر دو عضو 

اين خانواده پرجمعيت، . هاي سالينجر حضور دارندداستان
 پردازي موشكافانهتحصيلكرده و هوشمند با شخصيت

آنها را از شوند كه گويي ه شما معرفي مينويسنده آنچنان ب
اشاره  كه پيشتر به آن 12نه داستانكتاب . شناسيدنزديك مي

هاي نقاش دلتنگيهاي كتاب، شد با عنوان يكي از داستان
و با ترجمه احمد گلشيري به فارسي  13خيابان چهل و هشتم

يك روز خوش ديگر داستان اين كتاب . منتشر شده است
داستاني كه قهرمانش برادر سومي . است 14براي موز ماهي

  . خانواده گلس است
: تيرهاي سقف را باال بگذاريد، نجاران و سيمور 

داستان روز عروسي سيمور گلس است كه از  15پيشگفتار
اين كتاب را اميد . شودخانواده روايت ميزبان برادر ديگر 

نكته قابل توجه در . نيك فرجام به فارسي برگردانده است
خصيت پردازي خانواده گلس هوش سرشار آنهاست كه ش

اين . دشون مشاهده ميدر گفتگوها و تعامالت اجتماعي آنا
اي هستند كه در مدارك خانواده زاده فكر نويسنده

  براي او ثبت شده111اش ضريب هوش متوسط تحصيلي
نبوغ سالينجر نمايان هاي در اينجا يكي ديگر از جنبه. است
راحتي ذهن خود را به روي افكاري غير مورد شود كه به مي

  .كرده استاش مسدود ميعالقه 
عمو  امتياز ساخت فيلم از داستان 1948او در سال 

را به يك تهيه كننده مستقل فيلم 16 ويگلي در كانكتيكات
. فروخت و اميدوار بود كه اثري درخشان از آن به وجود بيايد

قلب ديوانه  و با نام سوزان هيواردفيلم ساخته شده با بازي 

                                                 
11 Glass Family 
12 Nine Stories 
13 De Daumier-Smiths blue Period 
14 A perfect Day for Bananafish 
15 Raise High The Roof Beam,Carpenters & 
Seymour: An Introduction  
16 Uncle Wiggly In Connecticut 

 اكران شد و آن قدر از داستان اصلي فاصله 1949 در 17من
ن عمر اجازه تهيه داشت كه سالينجر با سرخوردگي تا پايا

  .هايش را ندادفيلم از داستان
 كارگردان ايراني داريوش مهرجويي با 1384سال 

اين . ري را ساختاقتباس از داستان فراني و زويي فيلم پ
هاي اروپايي شركت كرد ولي چون ايران جشنوارهفيلم در 

 نيست وكالي سالينجر 18عضو پيمان حقوق ناشرين
نتوانستد اقامه دعواي حقوقي كنند ولي موفق شدند از اكران 

مهرجويي از . آن در مركز فرهنگي لينكلن جلوگيري كنند
لغو نمايش فيلم اعالم تعجب كرد و گفت كه داستان فيلم 

تي با فراني و زويي دارد و منظور او از ارتباط بسيار سس
اكران فيلم در امريكا با اهدافي غير تجاري و تنها به منظور 

   .تبادل فرهنگي بوده است
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تهراني ساهايكن خچهيتار بري گذر  

يچوب پلي سايكن  
   ملك مهران مهندس
  ي معمار كارشناس

  
   تهران شرق در انيميكل سكونت

 دهه نيچند از پس ميقد تهران انيميكل
 ميقد ارگ محدوده (انيميكل محله دري زندگ

 مارستانيب و روسيس چهاراه اطراف -تهران
 به حاًاصطال كه)عودالجانة محل و ريسپ دكتر
 به شد، يم اطالق زين» سرچال يهمحل «آن
 خارج مذكور منطقه از كه گرفتند ميتصم جيتدر
. ننديگزي سكن فوق يهمحدود از خارج و شده

 از آرام آرام ،ييجابجا قت،يحق در و كوچ نيا
 و آغازي ديخورش 1280 يدهه دوم مهين اواخر
 با و ديرس خود اوج به 1290 يهده اواسط در
ي زندگ يهمحدود از انيميكل اكثر ،1300 يهده زآغا
 نيا از رونيب در و شده خارج) سرچال (ميقد تهران انيميكل

  . بودند پرداخته كار و كسب و ديجدي زندگ به منطقه
 آباد حسن دانيمة محدود ابتدا در زمان آن انيميكل

ي هاد خيش ابانيخ محدوده سپس و) سابق گنبد هشت(
ي زندگ جهت را) يفعلي اسالمي رجمهو ابانيخ جنوب(

ي مال تمكّن از كه زين گريدي گروه. دنديبرگز دشانيجد
 بودند، برخوردار خود شانيهمك ريسا به نسبتي شتريب

 جمله از كردند، مكان نقل تهراني شرق مناطق به مايمستق
 ،)بهارستان دانيم شمال (شمال سمت به روسيس ابانيخ
 دانيم (سپاه دانيم ،يوبچ پل منطقه ،يجنوب سپاه ابانيخ

 محدوده ر،ينص خواجه و گرگان ابانيخ ،)سابق آباد عشرت
 دكتر ابانيخ ،)سابق يهيفوز دانيم (نيحس امام دانيم

 ابانيخ ران،يشم دروازه يهمحدود آن، اطراف وي عتيشر
 بر جيتدر به بعدها كه دولت دروازه يهمحدود وي سعد

 مناطق نيا دريي اهاسيكن ،يمذهبي هامكان به ازين اساس
 انيميكل يهمحل در ترشيپ البته. شد سيتأس انيميكلي برا
 جمله ازي تريميقدي ساهايكن تهران بازار اطراف و
ي سايكن و حاداشي سايكن عقوب، يعزراي ساهايكن

    . بودند شده ساخته نايمالحن
  يچوب پلي سايكن احداث
 دانيمي شمال منطقه به كهي انيميكل ازي ريكث يهعد

 سپاه آباد، عشرت دانيم محدوده (سپاه ابانيخ بهارستان،
 محالت و رانيشم دروازه منطقه وي حقوق ابانيخ و) يفعل
 انجام جهت به هامدت تا بودند كرده مكان نقل آن يهتابع

ي پا با بودند مجبور) نماز (اليتف خواندن و خودي نيد فرائض
 يهمحل يساهايكن به) شباتي روزها باالخص (ادهيپ

. بپردازند خودي شرع امور انجام به و رفته انيميكلي ميقد
 و ندگانينما با متعددي ها نشست و جلسات انجام با بعدها
) حبرا (وقت انيميكل انجمن ندگانينما و مردم نيمعتمد
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 محل در كه شد نيا بر ميتصم
 انقالب (شاهرضاي ها ابانيخ تقاطع
 سپاه ابانيخ و) يفعلي اسالم

 اريبس نيزم قطعه در ،)آباد شرتع(
 و نيريخ ازي ك يتوسط كهي كوچك
 زمان آني ميكل شياند كين افراد
 بود، شده اهداء انيميكل جامعه به
 به و شده ساختهي كوچكي سايكن

ي شرع امور  وي مذهب فرائض انجام
. ابد ياختصاصي ميكل شانيهمك
 نفوس اديازد با چندسال از پس
 صوصبخ و انيميكلي تيجمع
 زد،ي يهاشهرستان از كهي افراد
 كرده مكان نقل تهران به وكاشان اصفهان همدان، راز،يش

 احساس شدت به سايكن مساحت شدن بزرگتر به ازين بودند،
ي سايكن نيزم مجاورت در كهي گريد نيزم قطعه و شده
 و شد ملحقي قبل نيزم به وي داريخر داشت قراري چوب پل
يي سايكن احداث جهتي لفعي چوب پلي سايكن نيزم

  . ديگرد آماده بزرگتر،
  ي چوب پلي سايكنة خچيتار ازي ا خالصه
 1320ة ده لياوا بهي چوب پلي سايكن ساخت خيتار
 از كه 1323-24ي سالها حدودي عن يگرددي بازمي ديخورش
 75 از شيب (مذكوري سايكن احداثي هاسالي عن يزمان آن

 وي تيجمع لحاظ به سايكن تاكنون اما گذرد يم) سال
 و راتييتغ دستخوش) يمعمار(ي كيزيف اتيخصوص
  . است شدهي اريبس تحوالت
  يچوب پل ي سايكني نامگذار علت

 در قايدقي چوب پلي سايكن شد، گفته كهي همانطور
ي فعلي اسالم انقالب و سپاهي هاابانيخ تقاطع محل
ي هاهيپا باي پل گذشته انيسال از چون و بود شده سيتأس
 كرديم متصلي شمال سپاه به راي جنوب سپاه ابانيخ ،يفلز

 1يچوب پل به و بود كرده عبور انقالب ابانيخي باال از و
 اندك اريبس فاصله و مجاورت در سايكن چون و بود، معروف

 به دور اريبسي هاسال از سايكن بود، شده احداث پل نيا از
  . افت يشهرتي چوب پلي سايكن

  ي چوب پلي اسيكني معمار اتيخصوص
 زمان دري چوب پلي سايكني بنا كه نيا به توجه با
ي روهاين توسط رانيا اشغال با همزمان و دومي جهان جنگ
ي معمار ازي بيترك سايكن ساختمان است، شده انجام نيمتفق
 بر ليدل نيمهمتر. باشد يميي اروپاي معمار وي رانياي سنت
ي نما در هم به كينزد و كيبار درازي هاپنجره مدعا نيا

 سايكن ساختمان. باشديم اطيح سمت از سايكني خارج
  . است برخوردار استحكام ازي اديز حد تا و بودهي آجر كامالً
  )هخال (مقدس تورات گاهيجا مورد در چندي نكات

 تورات گاهيجا سا،يكن ساخت از دهه دو حدود تا ابتدا در
 ا يساده قفسه(ي ميقد اريبس بصورت سايكن) محراب (مقدس
 به ميتصم ،1340 يهدهي ابتدا در كه است بوده) اشكاف

                                                 
 دوم دههي ها سال تا آباد، عشرت و رانيشم دروازهي شمال دانيم فاصله در 1

 نيا بر قرارداشت، رانيشم دروازه رونيب كه بود،ي خندق حاضري شمس قرن
 به آن نامي ول رفت، انيم از خندق انباشتن با كه بودند، زده نيچوبي پل خندق
 )ايپديكيو. (ماندي باق محل اسم مثابه
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 انيپا در و شد گرفته سايكن محراب قسمتي اساسي بازساز
 ديجد هخال بخش از) اسفندماه(ي ديخورش 1343 سال
  .ديگردي برداربهرهي چوب پلي سايكن

 زمان از محراب داخلي زيآمرنگ كه رسديم نظر به
 محرابي نماكار. باشد نشده ديتجد هرگز سايكن سيتأس
 اريبسي قوس طيمح وي اصل هسته از است شده ليتشك
 هنرمنداني سنتي كاريكاش با آني باالي بايز و ليشك

 زبانبه بايز جمالت و حروف با آن دور تا دور كهي اصفهان
  .است دهيگرد نيمّزي عبر

 ليتشك جداگانهي گچ پوسته دو از محراب دور ناتيتزئ
 در محراب چپ سمت نييپا دري ابهيكت طبق كه است شده

 كاريكاش هنرمند برادران توسط ،يديخورش 1343 اسفندماه
. است دهيرس ثبت به آن خيتار و شدهي كاريكاش ،ياصفهان

) هخال (تورات گاهيجا بخش كه گفت توانيم جرأت به
ي هامحراب نيرترينظ كم ازي ك يتهران،ي چوب پلي سايكن

ي شخص كه شوديم گفته. باشد رانيا در شدهي كاريكاش
 با و گريد افرادي برخي همكار باي سموه داود نام به

 سنگ كهن،ي همدان وسف يحاخام مرحوم نقشه وي طراح
 دارد قرار سايكن محرابي شانيپ در كه راي ارهيدا مين نوشته

 . است رسانده انجام به
 دري ديداو لياور حاخام جنابي خيتاري سخنران

  يچوب لپي سايكن
 ك يحدود كه دولت دروازهي سايكن سيتأس از پس

ي ك يتوسط ،يچوب پلي سايكن ساخت از پسي اند و دهه
 دري تهران نظر حق حاج نام بهي ميكل شياندكين افراد از

 حاخام جناب د،يرس انجام بهي ديخورش 1330 دهه اواسط
 كي يط ران،يا انيميكل ديفق مرجع ،يديداو لياور

 موعد مناسبت به 1339 ورماهيشهر در كه طمبسوي سخنران
ي چوب پلي سايكن در) يعبر ديجد سال آغاز (هشانا روش

ي زندگ محلي مذهب سنگر حفظ به را مردم كردند، راديا
 سايكن جماعت از و فراخواندهي چوب پلي سايكني عن يخود،

 به رفتن بهانه به را خودي سايكن كه كردند درخواست
 فرائض انجام بهانه به و نكرده هار دولت دروازهي سايكن

 نيا. نروند دولت دروازه سيتأس تازهي سايكن بهي مذهب

 نمازگزار انيميكل تيجمع ليتعد باعث شانيا مهمي سخنران
 و داشته ادامه زين تاكنون كه شده زمان آن از سايكن دو هر

 از كه مين و دهه 7 از شيبي چوب پلي سايكن خوشبختانه
 در را خودي مذهبة وجه كامل اقتدار اب گذرديم آن اتيح
  . است نموده حفظ تهران انيميكل انيم
 خيتار بزرگان و زحمتكش و مؤثر افراد ازي ادي
  يچوب پلي سايكن

 حاخام مرحوم اورشرگاء، وسف يحاخام جناب مرحوم
 مرحوم ،)رانيا انيميكل ديفق مرجع (كهنيهمدان وسفي

 مرحوم ،)رانيا انيميكل ديفق مرجع(ي ديداولياور حاخام
ي آقا مرحوم م،يدلرح رحمن استاد زاده، آشوري آقا كهن،

 ان،يئ  نقره اهويبني آقا زاده، يموس برادران مرحوم روشندل،
ي شورا مجلس در رانيا انيميكل وقت ندهينما (هيار مراد
 مرحوم ، زادهيحوري آقا ،)يديخورش 1333 - 1336ي مل

ي آقا ان،يشاعليم ميابراه ان،ياسيالي آقا افه،ي يمرتض
 و انيشمس برادران صالح،ي آقا موافق،ي موس ان،يريحر

  .گنجدينم مقال نيا در كه گريدي افراد
  سخن سرانجام

ي افراد و زانيعزي تمام از دارم فراوان تشكر انيپا در 
 مساعدت وي ار يمقاله نيا نگارش و هيته در را بنده كه

 استاد آصف، ژنيب ،ييايشا يهارون : جمله از. نمودند فراوان
ي ميكل مانيسل مهندس و انيريحر انيآقا م،يدلرح رحمن
  ي سايكني امنا ئتيهي اعضا و نيمسئول از (صفا
 شهابي آقا از خاص تشكر و سپاس با و  ،)يچوب پل

  . فريشهام
  
  
  
  
  
  

   منابع
   ييايشا يهارون ،دوران ك يگزارش .1
   ونيهما ليتكم ناصر دكتر ،تهران انيميكل محله. 2
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  انياد وحدت ي واژه ديكل ،كرونا
  خاكشور ژنيب

  عضو هيئت مديره انجمن كليميان اصفهانكارشناس ارشد ارتباطات و 
  

 و گام هم كرونا، جهانشمول روسيو شدن داريپد با
 همهي هايليتعط و بشري زندگ رفتن نهيقرنط به با همزمان
 به مختلف انيادي هاارتگاهيز و هاعبادتگاه تياكثر جانبه،
  .شدند دهيكش موقتي ليتعط سمت

 و زائراني براي شعف و شور پر محل شه،يهم كه كعبه،
 قيتعل دوراني ط در شديم محسوب جهان مسلمان عابدان

 حول طواف و شد عابد و زائر ازي خال عمره، حج توقف و
 كمال در و شد متوقف» مروه و صفا «دري سع و» كعبه«

 زائر، و نمازگزار اجتماع از گاهچيه كه خداي خانه تعجب،
 بيمه و بيعجي سكوت در بار، نيا بود، نشدهي ته وي خال
 و فقط تعداد محدودي به صورت نمادين اين رفت فرو

  .مراسم را اجرا نمودند
 و گشته ليتعط زين مسلمانان مساجد آن، با همراستا

 پري چهره شاهد زين رمضان مبارك و مقدس ماه دري حت
 و مسلمانان آن تبع به و نبود خودي هرساله شوق و شور
 به را قدسي جهان روز زده، كروناي ايدن در جهان طلبانحق

 وي كيزيف حضور بدون وي مجاز و نينماد صورت
  .كردند برگزاريي مايراهپ

 و سكوت در زين المقدستيب در ندبه واريد سو، آن در
 كه مزوزاي رو بر گذاشتن دستي حت و رفت فرو سكون
 عبادت و كار محل و خانه از پروردگاري اله افظتمح نماد
 نگاشتهي ديتوحي هاهيآ جعبه آن در و استي هودي فرد هر

 دري هود يافراد خروج و ورودي براي معنوي پاسبان و شده
 با مبادا تا شد ممنوع شوديم محسوب آنها اماكن و هاخانه

 و خانه به كرونا روسيو آن، بر افراد دست مداوم تماس
  .شود وارد افراد كار محل و  سهيكن

 در انيهودي ينيد مدارس و هاسهيكن آن، كنار در
ي نيدي هاآموزش و عبادت و شد دهيكشي ليتعط به جهان،

 زيني حضور صورت به اهللاميكلي موس حضرت عتيشر
  .شد متوقف
ي خيتار و بزرگ ديع مراسم ان،يهود يكهي شكل به

 از لياسرائيبن قوم خروج نماد كه را پسح ديع ا يريفط
 در است اهللاميكلي موس حضرتي رهبر به مصر نيسرزم
ي مذهب مراسم در شركت از و كردند برگزار خودي هاخانه
 هشت ديع نيا در هرسالهي دهايبازد و ديد از و هاسهيكن در

  .كندند دل روزه
 طيشرا خاطر به زين مسلمان انيرانيا كه همانگونه

 آنان،ي برا كه را شعباني مهين كشور، بر حاكميي كرونا
 و زيمتما و متفاوتي شكل با بود آوريشاد و زيعز اريبس

 ،يگروهي خواني مولود مراسم و مساجد در حضور بدون
  .داشتندي گرام
 در و نبود سال هر همچون زين نوروزشان كه يانيرانيا
ي اريبس و مسافرت و ديبازد و ديد بر خود،ي باستان نوروز

ي جا به و دنديكش خط د،يع نيا نيآئي هاجنبه از گريد
  .پرداختندي گردخانه به ،يرانگرديا

 خود الشعاعتحت زين را جهان انيحيمس پاك ديع كرونا
 70 از شيب گذشته،ي الديم سال در كهي حال در و داد قرار
 نيا و افته يحضور كانيوات در پاك ديع مراسم در نفر هزار
 بدون امسال ديع نيا ،بودند داشته پاس راي مذهب ديع

 و شد برگزار اجتماع بدون و آراميي فضا در و مردم حضور
 كه بود گذشته قرن كي در بار نياول نياي نوع به
ي جا به را) ع( حيمسي سيع زيرستاخ ادبود يان،يحيمس

 پاپ و داشتندي گرام خودي هاخانه در ساها،يكل در حضور
ي درها پشت در را پاك ديع يكشنبه يمراسم كان،يوات در

  .كرد برگزار» ترويپ سن«ي سايكلي بسته
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 وي نيآئ مراسم زين انيزرتشت ران،يا در كرونا وعيش با
 اثبات از بعد متاسفانه. كردند متوقف را خودي اجتماع
 سپنتا زد، يدر شده فوت افراد از درصد 30 بودني زرتشت

 تاسف اظهار موضوع نيا از زد، يشهري شورا عضو كنامين
 در 2 از تركمي تيجمع آنكه وجود با زد يانيزرتشت كه كرد
 اثر بر هاآني هايفوت آماري ول هستند دارا را زد يشهر صد

 شده مطلع كرونا وعيش از زودتر اگر و بود اديز اريبس كرونا
  .ميكرديم لغو را ماه بهمن در انيزرتشتي نيآئ مراسم ميبود

 حضرت روانيپ «اي» ييمندا  نيصابئ «گريدي سو از
 مراسم هستند ساكن اهواز در آنان تياكثر كه» )ع(يي حي
 آغاز آنان،ي برا كه را» فرشته ديع « اي» ادمانا دهوا «ديع

 الديم سالروز به دنيرس با و شديم محسوب نو سال
 دنديرسيم خود ميتقو در 2023 سال به) ع(يي ح يحضرت
 ونبد وي مذهب رهبران توسط تنها و مردم حضور بدون
  .كردند برگزار كودكان ديتعم غسل انجام

ي ليتعط داد، نشان امروز جهان به كرونا آنچه اما
 مراسمي ليتعط و مساجد و ساهايكل و هاسهيكني ظاهر

 انيجهاني براي گريد اميپ كرونا، نبود، نينماد وي نيآئ
 به را آن همي رازيشي سعد ش،يپ ها قرن كهي اميپ داشت،
  :بود گفته و بود آورده در وزن

 سجاده و حيتسب به    ستين خلق خدمت جز به عبادت«
  »ستين دلق و

 رانيا در كرونا روسيو شدن داريپد كشاكش در واقع به
 چهره ها،گاه عبادت و ها سهيكن ساها،يكل مساجد، جهان، و
 ساختهي اصل هدف و دادند نشان جهان به خود ازي گريد

  .شد مشخص و نيمع ان،يجهاني برا آنها شدن بنا و شدن
ي برا انياد وحدتي واژه ديكل به كرونا، قت،يحق در

 و نيد از فارغ همنوع، به كمك و بحران نيا حل و رفع
 كه تورات مقدس ريتعب به و ديگرد مبدل او نيآئ و مسلك
 دوست «نيا داند،يم خدا نيد اصل را همنوع داشتن دوست
ي ريمس در و گرفت خود بهي فراملي شكل» مقدس داشتن
  .شد داده سوق ها تفاوت و حصارها و مرزها از فراتر

ي هادستگاه ارسال با هند، انيزرتشت كه همانگونه
 وي پزشكي هاپوششي حاوي امحموله وي مصنوع تنفس

 در خود شانيهمك و همنوعاني ار يبه ماسك، وي بهداشت
  .دنديورز مبادرت رانيا

 تا شد باعثي اله افتيض ماه در مؤمنانهي همدل طرح
ي ار يبه انيميكل و انيحيمس ان،يزرتشت مسلمانان، ران،يا در

  .بشتابند كرونا دوران در دهيد بيآس ازمندانين و مستمندان
ي هاعبادت چه اگر منحوس روسيو نيا آمدن با

 آمدند دري فرد حالت بهي جمع شكل از نيروت وي شگيهم
 همت و خرد بهي فرد ديعقا وي فردي زندگ عوض، در اما

 وي نوعدوست اقوام، و انياد وحدت با و شد مبدلي جمع
  .آمد در شينما به جهان و رانيا دري واقعي دگرخواه
 در تهران مردم منتخبي ندهينما رهبر فاطمه فوت با
 در انيميكل ندهينما صدق مره امكيس دكتر ازدهم، يمجلس
 اميا در مسلمانان ريغ و ازمندانين به او مساعدت از مجلس
 با. ستيگر اوي رثا در و گفت امداد تهيكم در خدمتش
 راز،يش انيزرتشت انجمن سيرئ ،يسهراب افالطون درگذشت

ي هاانجمن و هاارگاني سو از تيتسلي هانامه ليس
-ابانيخ در شد روانه رازيش سمت بهي زرتشت ريغ وي زرتشت

 و رانيا به خطاب ارامنه، طرف ازي پرچم روان،يا يها
 رانيا پرچم ريز در آني رو كه شد نصبيي كرونا مارانيب

  » ...رانيا شود،ي م خوب زيچ همه« : بود شده نوشته
. ستيچي گريد نيآئ و نيد كه كردينمي فرق گريد
  جنگ به دهيناد مشترك دشمن با سنگر ك يدر هم با همه

ي وايش كالم كه كلمه وحدتيي گو پرداختند، نبرد و
ي اتازه شكل به را خود ،بود رانياي اسالم انقالب انگذاريبن
 نشان جهان، و رانيا به » اقوام و انيادي كلمه وحدت «با
  .داد

ي براي ديكلي اواژه به» كرونا «گفت توانيم بسا چه
 ذات و اصل و گشت مبدل جهان اقوام و انياد اتحاد و ونديپ
 آشكار انيجهان و جهان به راي واقع عبادت و نيآئ و نيد

  .كرد
 زين كرونا پسا دوران در را آن ديبا كهي اژهوا ديكل...  «
   .»كرد حفظ
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 هستم متعصب ك يمن
  

    نيآرم آرشدكتر 
 است حيصح من تفكر طرز و ميگويم درست من«

 صحبت من ديعقا و افكار خالف بر ندارد حق كس چيه
 كار نيچني كس هم اگر. ببرد سوال ريز را آنها ا يكند
 درست و شكن دنداني ها جواب با دهد انجامي ستيناشا
 تفكراتش و ديعقا دباش عاقل اگر و شد خواهد رو به رو من
  ».هستم متعصب ك يمن. كند يم اصالح را

ي زيچ از عنوان تحت نيمع لغت فرهنگ در تعصب
 اعمال به اصطالح در و 1شدهي معن كردني جانبدار سخت

 تيحما وي طرفدار جهت در كه نديگو يم يگفتار و رفتار و
 نيا بدون رديگ يم صورت خاص شخص ا يموضوع ك ياز
 وجود آني برا تجربه قابل اي يعلم ا يندهكن قانع ليدل كه

 زيني داور شيپ اصطالح از مقاالتي بعض در 2.باشد داشته
 ترجمه البته كه شده برده نام تعصب نيگزيجا عنوان به

 تفاوت آن فيتعر و بوده bigotry و Prejudice كلمه
 عنوان به و دارد آن جيرا استفاده مورد فيتعر بايي ها

 ليدل بدون (دهيعق/شخص ك يبه نسبتي عاطف احساس
 آن باي مسلك هم ،يگروه هم قرابت، اساس بر و) يمنطق

  3.شود يم فيتعر دهيعق/شخص
 كالم هم متعصب شخص باي وقت موارد غالب در

 اگر واقع در. ديكن يم درك را باال جمالتي خوب به ديشو يم
 خودي قيحق تيشخص كوتاه جمله چند در بخواهند افراد نيا
 نيا اگر. شد خواهد جمالت نيا هيشبي زيچ كنند يمعرف را

 عيوقا نيا كنار در است ممكن باشند هوش كمي كم افراد
 و دهند قرار زيني كيزيفي حت وي كالم پرخاش مورد را شما
 نيكوچكتر كه نيا بدون اغلب باشند باهوشي كم اگر البته

                                                 
 نيمعي فارس فرهنگ 1
 يروانشناس جامع هنگفر 2

3 English Etymologies – transactions of the 
philological society – Wedgewood, Hensleigh- 1855 

 خود نظر ليتحم دري سع كنند وارد مقابل طرف بهي فشار
 نيا جهت در زين مختلف يها روش به و داشت خواهند
  .شد خواهند متوسل هدف

 به چهي برا و كجا از تعصب ؛ياساس سوال ك ياما
  د؟يآي م وجود

 وي نيد مسائل در صرفا تعصب شوديم تصور بعضا
 اعتقادات زين آن شهير و دارد وجودي واعتقادي مذهب
 موارد نيشتريب است ممكن كه البته است، افرادي شخص

 وجه چيه به اما شود دهيدي مذهبي ها نهيزم در عصباتت
 قابلي ها نهيزم در متاسفانه و ستين نهيزم نيا به منحصر
 بر اصرار مثال شود، يم دهيد مكررا زين اثبات قابل و تجربه

. خاصي ماريب كي بري اهيگ ماده ا يدارو ك يمثبت اثر
 داده با اغلب باشد زين مخرب اريبس تواند يم كه دوم مورد
 آن هدفمند رييتغ ا يوي شگاهيآزما اطالعات جعل وي ساز
 اريبسي عام مخاطبي برا و اول نگاه در و دهد يم رخ ها

 توان يم نيبنابرا. رسد يم نظر به زين مستند و قبول قابل
ي آموزش البته ؛يذات نه استي آموختن رفتار ك يتعصب گفت

  .شده نهينهاد و تولد بدو از
ي ها واكنش عنوان به را بشري ها رفتار ازي اريبس

 نيچن گروه در توان يم زين را تعصب م،يشناس يمي دفاع
ي شتريبي دگيچيپ البته كه كردي بند ميتقسيي ها رفتار
ي دفاعي ها واكنش ازي ا مجموعه بتوان ديشا و داشته
 اما). يفرافكن و انكار مثالي برا (كرد مشاهده آن در را ساده
 نيا در ديشاي دفاعي ها واكنش ريسا با آن افتراق وجه
 و قصد با و آگاهانه صورت به اوقات ازي اريبس كه باشد

ي قبل آموزش بدون ا يوي آگاه بدون ندرتا و مشخص غرض
 بهي دفاعي ها واكنش معمول طور به (شود يم استفاده
 بدو از اغلب و رنديگ يم قرار استفاده مورد آگاهانه نا صورت
  ).هستند همراه انسان با آموزش به ازين بدون و تولد
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 موارد ازي اريبس در تعصب جاديا از بتوان ديشا نيبنابرا
 ايآ چرا؟ اما. كردي ريجلوگ حيصح رفتار و حيصح آموزش با

 متعصبانه فكر طرز و تعصبات با مقابلهي برا داردي لزوم
 سوال نيا به دادن پاسخي برا م؟يكن صرفي انهيهز و وقت
ي بررس را تعصب ازي ناش مشكالت و عواقب است بهتر
  .ميكن

 »4تحمل عدم« طيشرا جاديا مهم مشكالت ازي كي
 و باشد خود نظرات و افكار در تعصب دچاري فرد اگر. است

 ا يريتحق شماتت، مورد را مخالف نظرات و افكار خصوصا
 عدم. شودي مي طيشرا نيچن موجب دهد قرار نيتوهي حت

 و تيامن احساس عدم ،خشونت به منجر تواندي م تحمل
 بهتر دركي برا (شود جامعه در تيجنا و جرم بروزي حت
 برد نام را طالبان مثلي مذهب شبهي ها گروهك توان يم

 كارانه تيجنا اقدامات به دست متعصبانه غلط تفكرات با كه
  ).زننديم

 جاديا شود يم جاديا تعصب دنبال به كهي گريد معضل
 كي يها پژوهش به سبتني وقت مثالي برا. است تقدس

 نيا نيب در باشد، داشته وجود تعصب مطرح دانشمند
 جاديا دانشمند نيا مورد در تقدس نوع ك ينيمتعصب

 نيا مورد در كردن سوال امكان كه نيا جهينت و شود يم
 نظر از مقدس افراد كه رايز شود، يم گرفته ها پژوهش
 لسوا هرگونه و هستند كردن سوال قابل ريغ نيمتعصب
 بزرگيي خطا افراد نيا از خواستن حيتوض ا يدنيپرس

  .شود يم محسوب
 ساده و تفكر عدم شده جاديا مشكالت  از گريدي كي
 حاكم متعصبانه تفكراتي ا جامعه دري وقت است،ي انگار
 شيآزما و دنيشياند در جمود و انفعال ك يدچار افراد شود

 ريناپذ رييتغ بر متعصبانه تفكر اساس كه چرا شوند يم كردن
 ا يموضوع ا يشخص ك يروانيپ نيبنابرا. است آن بودن
 هم اگر و ندارند آزمودن ا يدنيشياندي براي ليدل چيه دهيعق
 آن دييتا جهت در اغلب رديبگ صورتي شيآزما و شهياند

 دييتا جهت در را جهينت فرض شيپ صورت به و است تفكر
                                                 
4 intolerance 

 به را مخالف جينتاي حت ا يكنند يم نييتعي قبل موضوع
  .دهند يم رييتغ نرسدي بيآسي قبل موضوع به كهي نوع

 دري حت را تعصب با مقابله تياهمي خوب به آخر مورد
 قابل تياهم دهد، يم نشان حيصح اطالعات و افكار مورد
 اگري حت ديعقا و تفكراتي  همه بودن شيآزما قابل و نقد
  .باشند شده اثبات و گرفته قرار شيآزما مورد بار نيچند
 ازي ناش معضالت و مشكالت ازي بخش تنها ها نيا
 متوجه كه استي كاف مورد چند نيهم و است تعصب

 تفكر و تعصب با مقابله. ميبشو آن با مقابله تياهم
 حل راه اما استي دراز و سخت اريبس راه اگرچه متعصبانه

 اگر. منتقدانه و آزاد تفكر آموزش و جيترو دارد؛ي آسان اريبس
 بتواند باشد، داشته آزاد تفكر كه كرد تيتربي ا هجامع بتوان

 به توجه بدون راي زيچ هر و شديانديبي موضوع هر مورد در
 مورد و كند نقد ببرد، سوال ريز آن قدمت و تياهم ت،يموقع
 كه مياكرده تيتربي اجامعه واقع در دهد قرار شيآزما

  .ندارديي جا آن در تعصب
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  هاي ما بدانند،  بگذاريد بچه
  بگذاريد جهان فراموش نكند

   مرجان يشايايي: تنظيم
  نگارروزنامه

  
  

 ينگار امريكايي، جرالد پوسنر، نويسنده روزنامه
 2000 سال در شده منتشر (منگله كامل داستان كتاب
ترين و  منگله سنگدل«: گويد مي( يميالد
كرد و   خدايي مياو براي خودش. شان بود ترين رحم بي

شدند،  سرنوشت كساني را كه به آشوويتس آورده مي
 .»كرد تعيين مي

هاي كار  بعضي زندانيان وادار به كار در اردوگاه«
هاي گاز انداخته  شدند و بعضي ديگر در اتاق اجباري مي

 .»شدند مي
ها،  گروه سومي هم بودند كه شامل دوقلو

ها بود كه به   بچهچنين توانان و هم ها و كم قامت كوتاه
 يهاي آزمايشگاهي مورد استفاده عنوان موش

 .گرفتند مي قرار منگله هولناك هاي تجربه
  .تحقيق او هيچ ربطي به علم نداشت

  
نيمه ارديبهشت امسال، هفتاد و پنجمين سالگرد پايان 

ها ميليون كشته يكي  اين جنگ با ده. جنگ جهاني دوم بود
 بيستم نام گرفت، اما آنچه هاي قرن از خونبارترين جنگ

كند،  جنگ دوم جهاني را از ساير مخاصمات متمايز مي
هاي نژادي و  بندي گناهان بر مبناي تقسيم كشتار جمعي بي

آلمان نازي به رهبري هيتلر نه تنها خاك اروپا . مذهبي بود
و شمال افريقا و بخشي از اتحاد شوروي را به خاك و خون 

ها و  ودي و جمع زيادي از كولي ميليون يه6كشيد، بلكه 
هاي ذهني و افراد ديگر واجد نقايص  مانده معلوالن و عقب

هاي كار اجباري  جسماني را با برچسب نژاد پست در اردوگاه
  .هاي گاز از ميان برديا حمام

رحمانه افراد زيادي  در اين كشتار نژادپرستانه و بي
  ناشدني  وصفرحمي  شركت داشتند، اما نام برخي به دليل بي

دكتر يوزف منگله، پزشك آشويتس، يكي از . از ياد نرفت
  .اين افراد بود

 سالي كه در برزيل زندگي كرد، 17در طول ) نفر وسط(منگله 
  هاي جعلي گوناگوني داشت نام

هاي كلي رژيم نازي آلمان  بدون آنكه بخواهيم سياست
 را را به افرادي خاص خالصه كنيم و تقليل بدهيم، نظر شما

  : كنيم  جلب ميهاي خبريبه مطلب منتشرشده در سايت
           آلمان »فرشته مرگ« راز زندگي ،يوزف منگله

 اي آشكار شد نازي، با كشف نامه           

 مرگ آشوويتس روي زندانيان   پزشكي كه در اردوگاه
داد، پس از فرار از عدالت،  هايي انجام مي يهودي آزمايش

 .در برزيل زندگي كرد سال پنهاني 17
، در شهر ساحلي برتوگيا در 1979 فوريه 7در 

 پليس، افسر اداري،شرقي برزيل، در پايان وقت  جنوب
خبر غرق  .كرد دريافت فوري تلفني تماس دياس، اسپيدو

وقتي دياس به محل  .شدن فردي در ساحل اينسدا بود
 و خالي است و  اي متروكه حادثه رسيد، دريافت كه منطقه

غير از جسد فرد غرق شده و زني اتريشي به نام ليزلوت 
 سال 72افسر پليس بازنشسته، كه  .بوزرت كسي آنجا نبود

 برزيل چنين هاي خبرييكي از سايتدارد، به بخش خبر 
جان از  مرد را بي. آمد نمي كاري از دست من ديگر بر «:گفت

  .»آب گرفته بودند
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  هويت جعلي
بود، به نام اتريشي فرد متوفي، كه سكته كرده 

 ساله، شناسايي شد، اما شش سال بعد 54ولفگانگ گرهارد، 
 .همه دنيا فهميدند كه اين هويت جعلي بوده است

ترين افراد مرتبط  او همان يوزف منگله، يكي از بدنام
 400است كه متهم به قتل ) كشتار يهوديان(با هولوكاست 

هاي  آزمايشبسياري از آنها قربانيان  .هزار يهودي است
انگيز او در اردوگاه زندانيان آشوويتس در   پزشكي وحشت

 .طول جنگ جهاني دوم بودند
 چطور بود، مشهور »مرگ فرشته«اما اين پزشك كه به 

 آورد؟ در سر برزيل از

مانند بسياري ديگر از جنايتكاران جنگي ارتش نازي، 
 آلمان با كه كشوري شد، پناهنده انتينمنگله هم به آرژ

هايي كه در  كشور (متحدين عليه كه حد آن تا بود، مراهه
يك ماه ) جنگيدند طول جنگ جهاني دوم با متفقين مي

پيش از پايان ماجرا اعالم جنگ كرد و بسياري از 
 به اسارت 1945منگله در سال  .ها را پذيرفت تبار آلماني
به . هاي امريكايي درآمد اما هويت او مشخص نشد نيرو

و پيش از آنكه به آرژانتين برود، توانست چهار همين دليل ا
 . سال از ديد همه پنهان باشد

 كتابي  نگار برزيلي و نويسنده ماركوس گوترمن، تاريخ
 پس جنوبي امريكاي به نازي مقامات مهاجرت سيل درباره

 خانه مثل را آرژانتين منگله،«: گويد مي دوم، جهاني جنگ از
 .»دانست مي خودش

، نازي بدنام ديگري كه به آرژانتين غير از منگله
گريخت، آدولف آيشمن بود، از طراحان هولوكاست يا كشتار 

 عوامل اسرائيلي، 1960اما در سال  .سازمان يافته يهوديان
آيرس ربودند و دو سال بعد در  آيشمن را در نزديكي بوئنوس

 .اسرائيل اعدام شد

 اما ، شناسايي شد،1959منگله پيش از آيشمن، در سال 
 .به اروگوئه و پس از آن به پاراگوئه و برزيل فرار كرد

فقط . ترسيد گير بيفتد او مي «:كند من اضافه مي گوتر
 .»براي همين بود كه به برزيل رفت

 آشوويتس

وقتي ديگر شكست در جنگ جهاني دوم حتمي بود، 
هاي نازي سه راه بيشتر نداشتند، خودكشي، زندان يا  افسر
هاي  ، ده روز قبل از اينكه نيرو1945انويه  ژ17در  .فرار

 .شوروي اردوگاه مرگ آشوويتس را آزاد كنند، منگله فرار كرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوزف منگله در حال آزمايش روي اسيران جنگي در اردوگاه آشويتس
هاي آمريكايي او را دستگير كردند اما  هرچند ابتدا نيرو

در ماه ژوئيه آزاد شد و پيش از  .آنها او را شناسايي نكردند
 زميني سيبآنكه به آرژانتين سفر كند، چهار سال در مزرعه 

 1959مقامات اسرائيلي در سال  .كرد كار آلمان جنوب در
رد او را پيدا كردند و مقامات آلماني حكم بازداشت او را 

هرچند وقتي دولت آرژانتين اين احكام را . صادر كردند
 .ها بود كه ناپديد شده بود پذيرفت، منگله مدت

دنيا آمده   در شهرگونزبورگ به1911منگله كه در سال 
جاي اينكه پيشه  دار ثروتمندي بود اما به بود، فرزند كارخانه

 1943اوايل سال  .خانوادگي را در پيش بگيرد، پزشك شد
بود كه به آشوويتس رفت و به عنوان پزشك ارشد اردوگاه 

 .منصوب شد
 كتاب ر امريكايي، جرالد پوسنر، نويسندهنگا روزنامه

 ) ميالدي2000 سال در شده  منتشر (منگله كامل داستان
او . شان بود ترين رحم ترين و بي منگله سنگدل«: گويد مي

كرد و سرنوشت كساني را كه به  براي خودش خدايي مي
بعضي زندانيان » «.كرد شدند، تعيين مي آشوويتس آورده مي

  ضي ـــشدند و بع هاي كار اجباري مي  اردوگاهوادار به كار در
 .»شدند هاي گاز انداخته مي ديگر در اتاق
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ها  قامت ها، كوتاه گروه سومي هم بودند كه شامل دوقلو
هاي  ها بود كه به عنوان موش چنين بچه توانان و هم و كم

 قرار منگله هولناك هاي تجربهآزمايشگاهي مورد استفاده 
او هيچ ربطي به علم نداشت، براي مثال تحقيق  .گرفتند مي

كرد يكي اين  انگيزي كه مي رهاي وحشت در ميان همه كا
نها گرما را تا چه آ ها دريابد كه بود كه با آزمايش روي آدم

او معموالً در اين . توانند تحمل كنند درجه حرارتي مي
جوش بر روي افراد استفاده   از ريختن آب»ها آزمايش«

كرد تا اثر آن را بر  نان سيمان مايع تزريق ميكرد و به ز مي
 .سازي دريابد عقيم

 نشيني گوشه

 با نام پيتر هوخبيچلر به برزيل 1961منگله در سال 
 كيلومتري شمال 318اروپا، شهري در  رسيد و در شهر نوا
به كمك ولفگانگ گرهارد، يكي از  .سائوپائولو، ساكن شد

ر برزيل زندگي  د1948ها كه از سال  طرفداران نازي
كرد، او به زوج مجاري معرفي شد و آنها او را استخدام  مي

 كه حالي در كند، اداره را شان قهوهكردند تا مزرعه 
از ترس دستگيري، منگله به ندرت  .كيست او دانستند نمي

كرد و بيشتر روزهايش را به خواندن  خانه را ترك مي
او  .گذراند هاي گوته و شنيدن موسيقي اشتراوس مي كتاب

 در اش شده تربيت سگ چند با همراه و مبدلفقط با قيافه 
ميزبانانش دريافتند كه به يك  .شد مي ظاهر ها خيابان

اند اما منگله با پرداخت پول آنها را  جنايتكار جنگي پناه داده
  .وادار به سكوت كرد
ترين و  گاه منگله در سائوپائولو، بزرگ آخرين مخفي

او در آنجا مهمان ليزلوت و . هر برزيل بودترين ش  جمعيت پر
 .ولفرام بوزرت بود كه در روز مرگ نيز همراه او بودند

اي زير  پزشك نازي از ترس دستگيري، هر شب با اسلحه
 اودر آن زمان، براي مرده يا زنده  .خوابيد بالشش مي

در سال  . ميليون دالر تعيين كرده بودند3,4 معادل اي جايزه
 كرد، مالقات را ينكل رالف پسرش ،»مرگ هفرشت«، 1977

 آمده بود تا از پدرش در مورد برزيل به هفته دو مدت به كه
، 1986 سال در تلويزيونيدر مصاحبه  .آشوويتس بپرسد

ترين نشاني از احساس گناه يا  ينكل گفت كه منگله كوچك

او باور نداشت كه كار اشتباهي « .پشيماني نداشته است
 او به من گفت كه فقط از دستورات .مرتكب شده است

  .»كرده است اطاعت مي
 مرگ و كشف راز او

در آن زمان، پس از آنكه دوستش به اتريش بازگشت، 
 .منگله نام او، ولفگانگ گرهارد را براي خود انتخاب كرد

با همين نام بود كه اين جنايتكار جنگي در شهر 
 . دفن شد1979آرتس، در نزديكي سائوپائولو در سال  داس امبو

بقاياي جسد او ممكن بود تا امروز همانجا بماند اگر در 
. بود نيافته را بوزرتهاي خانواده   پليس آلمان نامه1985سال 
 سابق كارگزاران از يكي سدلماير هانس براي آنها را ها نامه اين

مقامات آلماني، پليس دولتي  .بودند فرستاده منگله خانواده
ها بازرسي شد و  دند و محل اقامت بوزرتبرزيل را خبردار كر
در نبش قبر منگله بقاياي جسد او بررسي  .حقيقت آشكار شد

 . مقامات برزيلي تائيد كردند1985شد و هويت او را در ژوئيه 
اي كه هفت سال بعد در انگلستان انجام شد هم  ان آزمايش دي

  .هاي آنها را تائيد كرد يافته
  
  
  
  
  
  
  

 منگله، اين گزارش با نامي كه او از گزارش پليس از مرگ
   تنظيم شده است"گرفته بود قرض"ولفگانگ گرهارد 

ينكل، پسر منگله، هرگز ادعايي بر جسد پدرش نداشت 
ها  و تا سه دهه آن را جايي پنهان كردند تا طرفداران نازي

در سال  .به مالقات آن نيايند يا آن را به سرقت نبرند
، يكي از متخصصاني كه ، دانيل رومرو مونوز2016

هاي منگله را شناسايي كرده بود، از بعضي از آنها  استخوان
قانوني در دانشگاه سائو پائولو،  در كالس درس پزشكي

   .استفاده كرد
  منبع

 يورو نيوز
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  رنج بشر از نگاه كوشنر
  

  يآبائ آرشمهندس 
  محقق و مدرس در حوزه يهوديت

كار امريكايي ، خاخام محافظه1هارولد ساموئل كوشنر
او صاحب پسري .  بروكلين نيويورك است1935ي زاده

شد كه در تمام ) پيري زودرس(» 2پروگريا«مبتال به بيماري 
 14م در عمر كوتاهش دچار مشكالت حاد بود و سرانجا

در » آرون«وي پس از مرگ پسرش . سالگي فوت كرد
وقتي : ي شردشواره« كتابي با عنوان 1981، در سال 1977
تاليف كرد كه در » افتدهاي خوب ميهاي بد براي آدماتفاق

اين . آن به مصايب بشري و بررسي ابعاد و علل آن پرداخت
ر  عنوان كتاب ديگ15خاخام امريكايي پس از آن حدود 

ي عدالت الهي، دين و زندگي انسان تاليف عمدتا در حوزه
عالوه بر اين كوشنر يك كتاب تفسير بر تورات طبق . نمود

كار و نيز كتابي با عنوان باورهاي جنبش يهوديان محافظه
 23ي مراقبه طبق فصل درباره» 3خداوند شبان من است«

  .مزامير داوود نگاشته است
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي او به فارسي ترجمه  از كتابتاكنون سه عنوان
  .شوداست كه در ادامه بررسي ميشده

                                                 
1  - Harold Samuel Kushner 
2  - Progeria 
3  - The Lord Is My Shepherd: Healing Wisdom of the 
23rd Psalm (2003) 

  »4افتدهاي خوب ميهاي بد براي آدمچرا اتفاق«
  1379نسل نو انديش، : نفيسه معتكف، ناشر: مترجم

            
يابم انديشم، درميي پسرم آرون ميگاه كه دربارهآن«

زها كه به دست ام، اما چه چياگرچه او را از دست داده
ي عمرش چه چيزها كه به من لحظهام و لحظهنياورده

از درد و رنج ديروزم كاسته شده و در عين حال . نياموخت
ي مقدماتي كتاب از اين جمله» .هيچ وحشتي از فردا ندارم

زبان كسي است در كسوت خاخام يهودي، شاهد رنج 
ن اي.  سالگي و مرگش بود14ي خويش تا كودك سه ساله

 فصل تنظيم شده است، در فصل نخست با 8كتاب كه در 
با اشاره به فصل » كشند؟چرا افراد نيكوكار رنج مي«عنوان 

  كند كه نادانان  كتاب مزامير داوود، اظهار مي92
كنند تا خداوند عدالت خود را آشكار اند و صبر نميحوصلهبي

نها در  توي به طرح عظيم الهي اشاره دارد كه انسان. سازد
اي از آن حضور دارد و لذا از درك كامل آن عاجز گوشه

                                                 
4  - When Bad Things Happen to Good People (1981) 
The Book of Job: When Bad Things Happened to a 
Good Person (2012) 
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» داستان مردي به نام ايوب«در فصل دوم با عنوان . است
دارد كه احتماال كتاب به تحليل آن پرداخته و اعالم مي

ترين كتابي است كه ترين و عميقايوب درعهدعتيق كامل
ي در و. ي موضوع رنج نيكوكاران نگاشته شده استدرباره

جاي قضاوت تفسير كتاب ايوب معتقد است كه انسان به
ي عدالت الهي، بايد تا حد امكان از اختيار خود درباره

استفاده كرده و در ضمن از خداوند براي رفع مشكالت يا 
هيچ استثنايي « با عنوان 4در فصل . تحمل آنها ياري بطلبد

 استناد به قوانين طبيعت» براي مردم خوب و بد وجود ندارد
 با 5در فصل . كندشود كه بر همگان يكسان عمل ميمي

، »خداوند فرصت انسان بودن را به ما داده است«عنوان 
كند و از كوشنر بر آزادي انسان و حق انتخاب او تاكيد مي

داند و از سو ارزش انسانيت را همين آزادي اراده مييك
هاي ي آدمهاي بد براچرا اتفاق«سوي ديگر پاسخ به سوال 

ها بر هاي نادرست برخي انسانرا گاه انتخاب» افتدخوب مي
وي در پايان كتاب . كندشان اعالم مياساس آزادي انتخاب

كه پاسخي قطعي به سوال عنوان كتابش بدهد، بدون آن
و سوال را » قانع شدن ما به توقعمان بستگي دارد«گويد مي
ق افتاده بايد چه حال كه اتفا«به » چرا اتفاق افتاد«از 

  .دهدتغيير مي» واكنشي نشان داد
توان گفت نويسنده بيش از آن كه در نقد كتاب مي

  ها بيابد، يا توجيهي براي آن داليل مصايب را جستجو كند،
اش عمدتا به ذكر وقايع متعدد در زندگي خود و جامعه

ي كالم غالبا سعي در تسلي دادن به پرداخته و با اطاله
.  دارد-  و چه بسا تسالي خاطر خودش– رنجور مخاطبِ

در . هاي كتاب عاري از تناقض نيستندكه فصلضمن اين
كه ظاهرا به عنوان (هر حال اين اولين كتاب كوشنر 

، ) منتشر شده است2012جديدترين ويرايش كتاب او نيز در 
ترين كتابش نيز هست و در معرفي ساير آثارش معروف

  . گيرد قرار ميهمواره مورد يادآوري

   با معنوي برخورد (5لغزان دنياي در زندگي
  )مدرن دنياي هايترس

  1396نگار،  و نقش: رحمتي، ناشر بهزاد: مترجم

            
 بحث است، ترس موضوعشان كه هايي كتاب همه در«

 و علل شوند، مي ايجاد چگونه ترس انواع كه است اين از
 آن، از پيشگيري يها شيوه آن، هاي زمينه آن، اسباب

 بررسي ها اين همه. چيست ... و آن بردن بين از هاي راه
 در. است بيماري يك عنوان به ترس مقوله روانشناختي

 شناختي جامعه هاي جنبه با فوق، موارد بر عالوه حاضر كتاب
 با مقابله هاي راه و است، مدرن دنياي مشكالت از كه ترس،
 مذاهب در موجود عنويم مشترك هاي آموزه با خصوصا آن،
 8اين توضيح پشت جلد كتاب است كه در . »شويم مي آشنا

: عنوان فصل نخست چنين است. فصل تنظيم شده است
در ادبيات » فرمان يازدهم«. »تسليم نشويد: فرمان يازدهم«

ده «همواره اشاره است به موضوعي مهم كه پس از 
ترين اصول زندگي مطرح تورات به عنوان مهم» فرمان
: نويسدخاخام كوشنر در بخشي از اين فصل مي. است

تقسيم شده ) فلج كننده(ترس به دو نوع سازنده و بازدانده «
تواند به دور از ترس نرمال طلب هرگز نميو يك فرد زندگي

شود كه فرد باشد؛ چون محروميت از اين احساس سبب مي
 شده و پيامد آن، تاوان يابي محرومهاي خويشتناز الزمه

                                                 
5  - Conquering Fear: Living Boldly in an Uncertain 
World (2009) 
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. توجهي و غفلت بپردازدسنگيني است كه بايد براي اين بي
با اين همه، تأييد اين ضرورت هرگز به اين معني نيست كه 

  نمايي اين احساس،پردازي و بزرگي خيالفرد به واسطه
چون اين نوع ترس به معناي . درگير ترس بيمارگونه شود
  .»كندام قرباني تلخ ميواقعي كلمه، زندگي را به ك

دهشت حاصل از جهل و «وي در فصل دوم با عنوان 
هاي بر نقش آگاهي در رفع بسياري از ترس» تاريكي

در فصل سوم كه به هراس از بالياي . زندگي تاكيد دارد
 سعي شده ماهيت شر در زندگي  طبيعي اختصاص دارد،

 او بررسي شود كه محتواي آن تا حدودي همانند كتاب قبلي
  .است) افتدهاي خوب ميهاي بد براي آدمچرا اتفاق(

با » دنيا يك پل باريك است«فصل هشتم با عنوان 
انسان آزاده كسي است «: شوداين گفته از اسپينوزا آغاز مي

تر، به زبان ساده. اش مرگ باشدي ذهنيكه كمترين دغدغه
آزادگي مستلزم اين است كه فرد ذهنش را متوجه زندگي 

تواند مفهوم به باور كوشنر، مرگ نمي. »د، نه مرگكن
زندگي فرد را كمرنگ كند و افراد خودپذير، موفق و هدفمند 
ترس كمتري از مرگ دارند و در مقابل، افراد ناموفق، 

هاي جسماني و روحي به شكل ناراضي، يا درگير با ضعف
او سعي دارد . ترسندتر از فرارسيدن زمان مرگ ميمحسوس

  .ن بخش غلبه بر اين نوع ترس را تشريح كنددر اي
طور خالصه، نويسنده تالش دارد با ذكر آياتي از به

تورات و عهدعتيق و نيز برشمردن وقايعي از زندگي روزمره، 
شناختي، هاي روانشناختي و جامعهگيري از آموزهبا بهره

  .هاي مخرب ارائه كندراهكارهايي براي فائق آمدن بر ترس
تي زندگي؛ بزرگداشتي از وجود و به سالم«

  »٦ي يهودانديشه
سازمان يهوديان ايراني : پيمان اخالقي، ناشر: مترجم

  1996مقيم كاليفرنيا، 

                                                 
6 - To Life: A Celebration of Jewish Being and 
Thinking (1994) 
  

             
بخش و بنيادين پيرامون كتاب حاضر، اثري الهام«

نويسنده ... باشداعتقادات و رسوم يهوديت براي نسلي نو مي
. گويدنده از يهوديت سخن مياي موثر و آگاهي دهبه گونه

خواهند مخاطبين او، همه از يهوديان پايبندي هستند كه مي
- او با بهره. دارند، بيشتر بدانندي ديني كه عزيزش ميدرباره

هاي معنوي، اش در تفهيم پيچيدگيگيري از استعداد يگانه
ي خدا و طبيعت، اهميت نيايش و به موضوعاتي درباره

پردازد كه ام مقدس  و مباحث ديگري مياجتماع، معناي اي
. »شونددرك روشن و ملموسي از يهوديت امروز منجر مي

است تقريبا  فصل تنظيم شده12كوشنر در اين كتاب كه در 
كه در هر كتاب ديگر (تمام مراسم و اعتقادات يهودي را 

با معنايي نوين، قابل ) توان يافتمربوط به يهوديت نيز مي
: گويداو مي. كندراي نسل جديد بازگو ميفهم و ملموس ب

ام كه به عنوان يك يهودي اين كتاب را براي كسي نوشته«
است كه موضوع يهوديت  اما هرگز درنيافته بزرگ شده،

ام تا هم صفا و هم شور زندگي اين كتاب را نوشته... چيست
  .»يهودي را به شما برسانم

 يهودي نيز اين خاخام يهودي به تنوع عقايد در فضاي
هرگاه كه «: خواندمي» ي اولقاعده«باور دارد كه آن را 

، تنها »گويد؟چه مي... ي يهوديت درباره«پرسيم كه مي
برخي از يهوديان «: شودپاسخ درست همواره چنين آغاز مي

 و برخي ديگر اعتقادي متفاوت  طور عقيده دارند،اين
اه خداشناسانه ما قادر به تحمل تنوع در ديدگ.... »دارند

تواند كامال كس نمياي از آن جهت كه هيچهستيم،  پاره
مطمئن باشد كه در برداشت خويش از طبيعت خدا، بهشت و 

   .»دوزخ، و ديگر مباحث االهيات محق است
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  يهوديان مكزيك
  

  )رفوآ (سيما اخالقي
  مترجم زبان انگليسي

  
يكي از كشورهايي كه شايد براي هر يك از ما باور آن 

هاي يهوديان سخت باشد كشور  به عنوان يكي از زيستگاه
شايد همه ما با شنيدن نام اين كشور به ياد . مكزيك است

 و هاي رنگي مردم دورگه سفيد پوست و سرخپوست با لباس
هاي بزرگ بيفتيم و شنيدن اينكه جمعي از يهوديان در  كاله

جالب است . اين كشور حضور تاريخي دارند عجيب باشد
بدانيم كه تاريخ زندگي يهوديان در مكزيك به قرن 

گردد و در سه دوره مهم، قرون  مي چهاردهم ميالدي باز
  .چهاردهم، هجدهم و بيستم قابل بررسي است

  قرن چهاردهم 
ين گروه يهوديان سي سال پس از شروع دوران  اول

 كليسا از اسپانيا و پرتغال وارد اين كشور 1تفتيش عقايد
در طي اين دوران در اين كشورها، هزاران مسيحي و . شدند

يهودي به جرم مرتد بودن سوزانده شدند و مابقي يهوديان 
در آن زمان فردي به .  از اسپانيا اخراج شدند1492در سال 

كرد كه تاريخ  بر كشور مكزيك حكمراني مي»  2مندوزا«نام 
كردند كه پيشينه يهودي داشته  شناسان يهودي ادعا مي

و همين يكي از داليل مهاجرت يهوديان به اين  است
يهوديان پس از مهاجرت به كشور مكزيك آن . سرزمين بود

را اسپانياي نو خواندند و باور داشتند كه در اين كشور 
اما اين . آزادانه آئين مذهبي خود را به جاي آورندتوانند  مي

دوران خوشي ديري نپائيد و تفتيش عقايد راه خود را به 
ها به  هر چند كه ميزان خشونت. كشور مكزيك هم باز كرد

اندازه كشوراسپانيا نبود با اين حال صدها يهودي در اين 
  با . كشور هم مورد شكنجه قرار گرفتند و يا كشته شدند

                                                 
1 inquisition  
2 Mendoza  

يساي تاريخي يهوديان مكزيك كه اكنون به عنوان يك مركز فرهنگي در كن
  .اختيار يهوديان و مسيحيان است
گرايانه، فكار افراطمرگ پادشاه اسپانيا و فروكش كردن ا

يهوديان طي شصت سال به شهري كه اينك نيومكزيكو 
شود كوچ كردند و رد پاي آنان را هم اينك  ناميده مي

به عنوان مثال، يكي از رهبران . ر يافتتوان در اين شه مي
كاتوليك اين شهر متوجه شده بود كه پدران او گوشت 

خوردند و يا گوشت و لبنيات را با هم طبخ  خوك نمي
كردند و يا درباره گذشتگان خود كه در قرون وسطي از  نمي

او . كردند كاري صحبت مي اسپانيا مهاجرت كردند با پنهان
 خود دريافت كه پدران او DNA  پس از دنبال كردن رد

  .اند كرده اند كه مخفيانه آئين خود را اجرا مي يهودياني بوده
  قرن هجدهم

 ميالدي بسياري از 1865 و 1700هاي  در بين سال
 براي 3كردند يهودياني كه در اروپا، آسيا و آفريقا زندگي مي

فرار از رفتارهاي ضد يهودي و فقري كه در اين كشورها 
در ابتدا به آنها حق . د به مكزيك مهاجرت كردندحاكم بو

 با روي كار 1865گرفت اما در سال  شهروندي تعلق نمي
،  فرمان آزادي مذاهب »ماكسي ميليان اول«آمدن امپراطور 

صادر شد و وي يهوديان آلماني را دعوت كرد كه به كشور 
دو سال بعد در اين كشور . او بيايند و در آنجا زندگي كنند

                                                 
3 old world  
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ان جدايي دين از سياست صادر شد و يهوديان توانستند فرم
چند سال بعد هم به دنبال . آزادانه دين خود را ابراز كنند

ترور تزار روسيه، الكساندر دوم، گروه قابل توجهي از 
  .يهوديان روسيه به اين كشور مهاجرت كردند

  قرن بيستم
يهودياني كه در اين قرن پاي به سرزمين مكزيك 

ز روسيه و اروپا  فرار كرده بودند، گروهي از آنها را گذاشتند ا
دادند كه بازماندگان جامعه  هايي تشكيل مي اشكنازي

يهوديان قرون وسطي  در كنار رود راين بودند و گروه بزرگ 
ديگر يهوديان سفارادي بودند كه از دست امپراطوران تركيه 

  .و مراكش به اين كشور پناه آوردند
شايد بپرسيد كه چرا يهوديان به جاي مكزيك كشور 

ها جذاب امريكا را انتخاب نكردند؟ زيرا اين كشور براي آن
ها در اين كشور بود، بسياري از بستگان و دوستان آن

كردند و مهمتر اين كه در آن زمان در فواصل  زندگي مي
 كشور آمريكا رواديد ورود به آن 1924 و 1921هاي  سال

  .كرد  به سختي صادر ميكشور را
 يهوديان مكزيك 1930 تا 1920هاي  در بين سال

زندگي با ثباتي پيدا كردند و تنها رويداد ضد يهودي كه در 
هايي بود كه توسط   آن زمان اتفاق افتاد از سوي نئو نازي

شدند اما اين حركت با استقبال مردم  كشور آلمان ترغيب مي
  .مكزيك روبرو نشد
  ك، امروزيهوديان مكزي

 يهودي در كشور 50000 تا 40000در حال حاضر بين 
كنند كه پدران آنان همان يهودياني  مكزيك زندگي مي

اكثريت آنان شهروند اين . بودند كه به اين كشور پناه آوردند
كشور هستند و از حقوقي برابر با ساير افراد اين كشور 

 پايتخت اكنون يهوديان در شهر مكزيكو سيتي،.  برخوردارند
 كنيسه، تعدادي رستوران كاشر و 20اين كشور، بيش از 
در بسياري از شهرهاي ديگر مكزيك . مدارس مذهبي دارند

هم يهوديان از مجامع مذهبي مخصوص به خود 
  .برخوردارند

يهوديان اين كشور در مناصب مهم دولتي نيز مشغول 
ي به كار هستند از جمله پست وزارت خارجه، وزارت بازرگان

ها همچنين آنها ژورناليست. و يا شهردار در برخي از شهرها
اي را در بين خود دارند كه از  و هنرمندان  شناخته شده

 .طرف جامعه مورد احترام هستند
يهوديان مكزيك بسيار پايبند اجراي فرامين مذهبي 

هاي خارج از دين در بين  خودشان هستند و ميزان ازدواج
  .تها بسيار پائين اسآن

اگر اين روزها در شهر نيومكزيكو قدم بزنيم رد پاي 
پانصد سال تاريخ يهوديان را در گوشه و كنار شهر خواهيم 

 به جاي 1930كنيساي يهوديان اشكنازي كه از دهه . ديد
مانده است مانند پلي است كه مسيحيان كاتوليك و 

كند و اكنون براي  يهوديان مكزيك را به هم وصل مي
م مذهبي و غير مذهبي يهوديان و مسيحيان تمامي مراس

در بخش ديگر شهر نيومكزيكو . گيرد مورد استفاده قرار مي
 قرار دارد كه ما را به دوران تفتيش »4سنتودومينگو«ميدان 

در اين . برد ها به اين كشور مي عقايد و هجوم اسپانيايي
دوران بسياري از يهوديان اجراي مراسم مذهبي خود را به 

اي از اين  در گوشه. آوردند مخفيانه به جاي ميصورت 
توان در آنجا صداي  شود كه هنوز مي ميدان قصري ديده مي

فرياد يهودياني را كه در دوران تفتيش عقايد مورد شكنجه 
كمي دورتر از ميدان خياباني وجود . گرفتند شنيد قرار مي

دارد كه مركز فروش طال و جواهرات مكزيكو سيتي است و 
هايي كه متعلق به يهوديان است  هارچوب در فروشگاهبر چ

موزه يادبود جنگ جهاني دوم و مركز . توان ديد مزوزا را مي
هاي ديدني اين شهر است  فرهنگي يهوديان از ديگر مكان
آميز يهوديان و مسيحيان در  كه نمايانگر همزيستي مسالمت

   .يك سرزمين است
  
 
  منابع
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  آشنايي با مشاهير يهود جهان                     
  وودي آلن                      

  ) دانكمدين، بازيگر، كارگردان، نويسنده و موسيقي(        

  نيوشا پـايـاب
  

آلن فعاليت . است آمريكايي دان و موسيقي نويسنده ،كارگردان ،بازيگر ،كمدين ،)Woody Allen(  :وودي آلن
 60 يهكمدين روي صحنه آغاز كرد و سپس در ده هاي طنز و سپس يك اي خود را به عنوان نويسنده كتاب حرفه

است كه اين جوايز   و چهار بار برنده آن شده اسكار  بار نامزد19وي . آغاز كرد سازي خود را ميالدي فعاليت فيلم
 .است نامه غيراقتباسي جايزه اسكار بهترين فيلم و سه آني هال براي فيلم جايزه اسكار بهترين كارگرداني شامل يك

  
    Allen Stewart وودي آلن با نام اصلي

Konigsberg   بروكلين  در1935اول دسامبر سال 
او .  يهودي ثروتمند متولد شديهنيويورك در يك خانواد

 يهوديان يهاش را در مدرس كودكي هشت سال از دوران
ميدوود به  سپري كرد، پس از آن در دبيرستاني به نام

در آن زمان موهاي قرمز رنگ او . تحصيالتش ادامه داد
ش به هاي كالسي تا در بين دوستان و هم باعث شده بود

درآمد، به نوشتن  آلن با هدف كسب. معروف شود» قرمز«
اين قطعات در . ها همت گمارد قطعات طنز و فروش آن

  .رسيد ها به چاپ مي طنز روزنامه هاي ستون
 در دانشگاه سينمايي نيويورك 1953پس از آن در سال 

توليدات «اي به نام  بالفاصله در دوره ثبت نام كرد و
از آن پس . دانشگاه شد  مجبور به تركمردود و» سينمايي

  دالر، به20اي  به مدت دو سال با دستمزدي معادل هفته
 David) نويسندگي براي كمديني به نام ديويد آلبر

Alber)  تلويزيون شد و به نوشتن   سپس وارد،مشغول بود
نوجواني  آلن كه از. هاي تلويزيوني پرداخت متون برنامه

هاي  ز كرده بود با ورود به برنامهنواختن كالرينت را آغا
 نوازنده مشهور وودي هرمن اسم كوچك تلويزيوني،
  .را بر خود نهاد كالرينت

آلن به مدت پنج سال در تلويزيون به فعاليت پرداخت و 
گرفت استعدادش را در زمينه بازيگري نيز  در نهايت تصميم

 1960بازيگر در سال  اولين حضور او در مقام. امتحان كند
شخصيت كمدي متفاوت و خالق . بود منهتن در كلوپي در

در . معطوف شوند ها به سوي او باعث شد كه به سرعت نگاه
هاي   او به عنوان مهمان در اغلب برنامه1963سال 

  .شد تلويزيوني ظاهر مي گفتگوي
ديگر جوايز  و اسكار در كارنامه هنري وودي آلن جايزه

  وي . خورد المللي به چشم مي هاي معتبر بين جشنواره
هايش را خودش انجام  نويسي و كارگرداني فيلمهفيلمنام

او در . پردازد ايفاي نقش مي دهد و در اكثر آنها نيز به مي
تر از  اروپا و مهم  روانشناسي، سينمايآثارش به ادبيات، فلسفه،

 .است اش، شهر نيويورك پرداخته همه زادگاه و اقامتگاه دائمي
كه يكي از فيلمسازان مطرح  وودي آلن پيش از آن

هر چند او . باشد، يك كمدين بود آمريكايي در قرن بيستم
اما همين  مدت كوتاهي در اين عرصه به فعاليت پرداخت،

اي او در عرصه   بسزايي بر شخصيت حرفهزمان كوتاه تاثير
شخصيت حساس و عصبي . به جا گذاشت سينما موسيقي و

منحصر بفرد او در مقام بازيگر، كارگردان و نويسنده، جزو 
 .هاي بارز او است شاخصه

لب كتاب  اثر در قا4 از وودي آلن، 2010در سال 
فيلمساز و نويسنده مشهور كه  اين. شنيداري منتشر شد

شامل   كتاب كه4جوايز متعددي در كارنامه خود دارد، 
هايي است كه او در مجله معتبر  هاي كمدي و مقاله داستان
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جاهاي ديگر منتشر كرده، در قالب كتاب  ادبي نيويوركر و
 .شنيداري منتشر كرد

 بنفش قاهره، منهتن و وي خالق آثار معروفي چون رز
   جايزه2توان به  جمله افتخارات او مي امتياز نهايي است و از
جوايز بافتا  نامه از فيلم  بهترين  جايزه6بهترين كارگرداني و 

  فيپرشي  برلين، جايزه اي جشنواره ، خرس نقرهانگليس
 بهترين فيلم خارجي از جوايز سزار  ، دو جايزه كن جشنواره

فرانسه، جايزه بهترين فيلم اروپايي از جوايز گويا اسپانيا، 
 يك عمر  و جايزه ز وني جشنواره شير طاليي افتخاري

  .سباستين اشاره كرد  سن  دستاورد سينمايي جشنواره
 نوازندگي كالرينت

هايش مشهود است، آلن  گونه كه از موسيقي فيلم همان
او كه خود از . است جاز داران جدي موسيقي از دوست

نوازد، كالرينتي را با سيستم  مي كالرينت وانينوج
به كار  سيستم آلبرت گذاري قديمي، معروف به انگشت

ها است كه همراه با گروهي از دوستانش هر  برد و سال مي
. نوازند مي لند ديكسي دوشنبه شب در هتلي در نيويورك جاز

 هاليوود به آني هال فيلم جايزه اسكار او حتي براي گرفتن
 نرفت، چرا كه مراسم اسكار با برنامه نوازندگي دوشنبه

  .زمان بود هاي او هم شب
 برخي از افتخارات هنري وودي آلن

، 1977اسكار بهترين كارگرداني براي فيلم آني هال، 
 م آني هالنامه غير اقتباسي براي فيل اسكار بهترين فيلم

نامزد اسكار بهترين بازيگر نقش اول براي فيلم آني ، 1977
هاي  صحنهنامزد اسكار بهترين كارگرداني براي فيلم ، هال

نامه غير اقتباسي براي فيلم  نامزد اسكار بهترين فيلم، داخلي
نامه غير  نامزد اسكار بهترين فيلم، هاي داخلي صحنه 

نامزد اسكار بهترين كارگرداني ،  اقتباسي براي فيلم منهتن
نامه غير  نامزد اسكار بهترين فيلم، براي فيلم دني رز برادوي

نامزد اسكار بهترين ، رادوياقتباسي براي فيلم دني رز ب
اسكار ، نامه غير اقتباسي براي فيلم رز ارغواني قاهره فيلم

نامه اقتباسي براي فيلم هانا و خواهرهاش،  بهترين فيلم
نامه غير اقتباسي براي فيلم  نامزد اسكار بهترين فيلم، 1986

نامه غير اقتباسي  نامزد اسكار بهترين فيلم هانا و خواهرانش،

نامه غير  نامزد اسكار بهترين فيلم لم روزگار راديو،براي في
نامزد اسكار  ها، ها و بزهكاري اقتباسي براي فيلم جرم

نامزد اسكار  نامه غير اقتباسي براي فيلم آليس، بهترين فيلم
 نامه غير اقتباسي براي فيلم شوهران و زنان، بهترين فيلم

ها بر فراز  نامزد اسكار بهترين كارگرداني براي فيلم گلوله
نامه غير اقتباسي  نامزد اسكار بهترين فيلم ، 1994برادوي، 

نامزد اسكار ، 1994ها بر فراز برادوي،  براي فيلم گلوله
نامه غير اقتباسي براي فيلم آفروديت توانمند،  بهترين فيلم

نامه غير اقتباسي براي فيلم  نامزد اسكار بهترين فيلم، 1995
نامه  نامزد اسكار بهترين فيلم ،1997شكني هري،  شالوده

بهترين  ، 2005غير اقتباسي براي فيلم امتياز نهايي، 
كارگردان تاريخ سينما در عرصه فيلم هاي كمدي از سوي 

 .نشريه اسكرين
 زندگي خصوصي

  وودي آلن كه نوزده سالش بود با1954در سال 
اين دو در سال . شانزده ساله ازدواج كرد» هارلين روزن«

بعد، روزن از آلن بابت  چندي.  از يكديگر جدا شدند1959
ارائه  اش هاي تلويزيوني تصوير نادرستي كه از او در مصاحبه

بود كه » لوئيز لسر«همسر دوم آلن، . كرده بود شكايت كرد
 از 1969 يكديگر ازدواج كردند و در سال  با1966در سال 

  .يكديگر جدا شدند
دايان « اي با  آلن وارد رابطه عاشقانه1970در سال 

 يك سال به پايان رسيد، اما اين رابطه بعد از. شد» كيتون
بازي  آني هال هاي آلن از جمله كيتون در تعدادي از فيلم

كرد و به خاطر اين فيلم موفق به دريافت جايزه اسكار 
نامه اين فيلم  شود فيلم گفته مي. زن شد بهترين هنرپيشه

كه نام واقعي او  مشخصاً براي دايان كيتون نوشته شده
پرداز دهكده  نظريه »وهانمارشال مك ل «.دايان هال است

اي بازي  جهاني هم در اين فيلم يك نقش كوتاه و حاشيه
 سال 12شريك بعدي زندگي آلن، بعد از  ،»ميا فارو« .كرد

   . از او جدا شد1992در سال 
   و هاي مختلف بود و سر ي آلن هميشه پر از آدمـــزندگ

  در   به از آن؛ براي همين در صدا و مشاجره بخشي جدا نشدني
  را كند؛  لتي بود تا در سكوت و آرامش كارشعزدنبال كنج 
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با پايان متوسطه از خانواده جدا شد و در يك آپارتمان، 
      ناسنامه به سالگي نامش را در ش17در . كرد مستقل زندگي

Heywood Allen  آلن اغلب از اوضاع  هرچند. تغيير داد
صدا بزرگ شكايت  و اي پردعوا و پرسر خانه و خانواده

ها ابزار كارش براي نوشتن و  اين  ولي بعدا هم كرد مي
براي پول در آوردن . شدند هاي طنز و فكاهي اجراي داستان

  ،ي يك واسطهم دست به دامن همين استعدادش شد و برا
ها را به  نوشت تا او آن هاي طنز و فكاهي مي داستان
در همان . بفروشد تا چاپ شوند ها نويسان روزنامه ستون
صدا » وودي«ها بود كه از دوستانش خواست ديگر او را وقت

طور كه  آن. به وجود آمد» وودي آلن«گونه نام  بزنند و اين
نوان جالبي اي كه نوشت ع گويد اولين فكاهي مي خودش
رستوراني غذا خورد كه  گويد او در وودي آلن مي«: داشت
  .»هايش فضايي بود قيمت

خيلي از شروع كارش نگذشته بود كه متوجه شد 
. آورد تر در مي بيش تنهايي از مجموع حقوق والدينش به

 دبيرستان كه تمام شد يك كار ديگر هم كرد؛ به دانشگاه
. تحصيل كند» باط و فيلمارت«ي  نيويورك رفت تا در رشته

دانشگاه شد اما هنوز يك سال هم   وارد1953او در سال 
افتاد » متحرك توليد تصوير«نگذشته بود كه چون در درس 

كل قيد مدرك و تحصيالت عالي را زد و دانشگاه را ترك  به
 به آموزشكده شهري 1954چند سال بعد در  هر  .كرد

. يك ترم هم دوام نياورد بخواند اما» فيلم«نيويورك رفت تا 
ترين  بزرگ اي با نيويورك تايمز گفت كه بعدها در مصاحبه
ي خود  كرد ناپخته اش اين است كه با عمل پشيماني زندگي

  .ناتمام رها كرده و مدرك نگرفته دانشگاه را
كرد  اش نمي آلن كه انگار تحصيالت دانشگاهي راضي

زمينه فيلم صورت خودآموز در  خودش دست به كار شد و به
ها  مطالعه از قبل همين. و سينما به طور مبسوط مطالعه كرد

نيويورك به » نيو اسكول«بعدا حتي توانست در دانشگاه 
در همان دوران نزد نويسنده مطرحي به نام . بپردازد تدريس

نويسندگي پرداخت تا قلمش را  به يادگيري» الجس اگري«
  .صيقل دهد و اصولي وارد اين حرفه شود

  طح باال ــي نويسندگي، آن هم در س ورود آلن به حرفه

را با نوشتن براي تلويزيون و  خيلي زود اتفاق افتاد؛ كار
 شروع كرد؛ Your Show of Shows ي محبوب برنامه

از قضا از همان اول هم با اقبال بينندگان و منتقدان مواجه 
د از اما زو. نامزد دريافت جايزه شد» امي« شد و در مراسم

هايش را  خودش نوشته اين كار خسته شد و تصميم گرفت
. كند اجرا كند و استند آپ كمدي را در باالترين رده امتحان
ها واقعا  نتيجه كار باز هم خيلي گل كرد و بين نيويوركي

هايش شخصيت كمدي اصلي  نمايش. محبوب شد
در  هاي سال نام داشت و تا سال» نبيش«هايش  نمايش

  .كرد ز اين نقش استفاده ميكارهايش ا
قدر كه نويسندگي و كارگرداني را دوست  آلن همان

نبود؛ در بسياري از كارهايش  نظر داشت به بازيگري هم بي
 Don’t Drink the و) 1965اكران ( Pussycat مانند

Water   كه يك سال بعد در برادوي اجرا شد خودش هم
 1966داني در وودي آلن به كارگر سرآغاز حركت. بازي كرد
ولي در  رقم خورد What’s Up, Tiger Lily و با فيلم

    Take the  و با فيلم1969گيري شهرتش در  حقيقت اوج
Money and Run  او در ادامه،  .شروع شدBananas   را

كارگرداني   به سينما برد؛ سال بعد دو فيلم ديگر را1971در 
 نوع خود را ساخت كه در Sleeper  فيلم1973در . كرد

البته او در طول دوران . آمد آلن به حساب مي موفقيتي براي
نوشت كه  كوتاه طنز مي هاي اش هميشه داستان اي حرفه
  .شدند چاپ مي The New Yorker ي شان در مجله خيلي

  اي وودي آلن ي حرفه هاي برجسته آثار و فيلم
 آني هال«هاي آلن فيلم  يكي از نقاط عطف ساخته

(Annie Hall) يتون«با بازيآلن هم اين . است» دايان ك
اش  نامه فيلم فيلم را كارگرداني كرد هم يكي از نويسندگان

و هم خود در آن بازي كرد؛ ) به اتفاق مارشال بريكمن(بود 
ي  برداري اين فيلم مدتي با هم رابطه كيتون سر فيلم او و

  . ازدواج ختم نشد عاطفي داشتند ولي به
 چهار بخش از جمله بهترين فيلم، فيلم آني هال در

فيلم . نامه برنده اسكار شد كارگردان و بهترين فيلم بهترين
 اكران شد؛ او اين فيلم 1979در  »منهتن«بعدي آلن با نام 

كند كه از خيلي  مي را اداي احترامي به زادگاه خود توصيف
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هاي  برخي از فيلم .اش شد هاي آينده  آغازي براي فيلم لحاظ
 شان  سال بعد موفق بودند و برخي هم نه؛ خيلي10ي آلن ط

در . ي آلن يعني درام و كمدي بودند تركيبي مورد عالقه
ي اسكار آلن  دومين جايزه» خواهرش هانا و« فيلم 1986

 18ارمغان آورد و با  نويسي را برايش به نامه ي فيلم در زمينه
 و وا. ميليون دالر ركورد فروش فيلم تا آن زمان را شكست

ها با هم در ارتباط بودند ولي اين رابطه  فارو طي اين سال
ها صاحب يك فرزند  نشد؛ با اين حال آن به ازدواج منجر

ديگر، يك دختر به  هستند و دو فرزند» سچل«پسر به نام 
 نام ديالن و يك پسر به نام موزز، هم به فرزندي قبول

  .كردند
از :  ازدواج كرد سال زندگي خود سه بار80آلن در بيش از 

لوييس « با 1970 تا 1966، از »هرلين روزن« با1959 تا 1956
 . »يي پِروين- سون«  به اين سو با1997و از » ليسر

  رسما1997يي پِروين كه در  -وودي آلن و سون
بِچت و منزي را به  هاي ازدواج كردند دو دختر به نام

  NPR اي با  در مصاحبه2015آلن در . اند فرزندي قبول كرده
 سال است كه با هم 20«: يي گفت- اش با سون درباره رابطه
رغم اختالف  همه چيز خوب است؛ و علي ايم و ازدواج كرده

يي - نچون خود سو سني زيادي كه داريم مشكلي وجود ندارد
  ».كه همسرش گاهي مثل پدر براي او باشد رضايت دارد از اين

داند و در اين باره  آلن خود را ماجراجو و نترس مي
هاي چند  شما خبري از شكست اگر در زندگي«: گويد مي

 باره نيست پس معلوم است كه هيچ كاري را با خالقيت
ماني ترين پشي كه بزرگ او در پاسخ به اين» .دهيد انجام نمي

من يك ! ترين پشيماني بزرگ«: گفته اش چيست زندگي
شان اين  ترين بزرگ عالمه دارم، جزئي و بزرگ؛ اما براي من

 وقتي كاري را بكني و. است كه دانشگاه را تمام نكردم
آن . مدركش را نگيري انگار شاه باشي و تاج بر سر نگذاري

گي چيز ديگر اين است كه چرا زند يك. موقع جواني كردم
هاي من  فيلم تر نگرفتم؛ تري نداشتم و زندگي را جدي جدي

شود كه  ها دليل نمي اما اين. تر بودند كننده آن اوايل سرگرم
هنوز فرصت هست تا بهترين كارها . آينده اميدوار نباشم به

ترسم فقط  بگويم كه من از مرگ نمي بايد. را انجام دهم
 !جا باشم خواهم آن دهد نمي وقتي رخ مي

  هاي اخير فعاليت
هاي كمدي  اي از فيلم وودي آلن با ساخت مجموعه

) 2008ويكي كريستينا بارسلونا (، )2005نقطه بازي : (مانند
آغازگر هزاره ) 2011نيمه شب در پاريس (و كمدي عاشقانه 

آلن براي فيلم نيمه شب در . جديدي در اين حرفه شد
ار بهترين  موفق به دريافت جايزه اسك2012پاريس در سال 

  . نامه غير اقتباسي شد فيلم
 با ساخت فيلم ياس آبي، جايزه 2013همچنين در سال 

  .نامه غير اقتباسي را نيز دريافت نمود اسكار بهترين فيلم
 رمانتيك جادو در مهتاب -  آلن فيلم كمدي2014در سال 

 دوباره 2015را با بازي زيباي كالين فرث منتشر كرد و در سال 
با بازي » مرد غير منطقي«م روي آورده و فيلم به سبك درا

  . خواكين فونيكس و اما استون را منتشر كرد
 به نام 2018 در سال وودي آلن با ساخت آخرين اثرش

خود را سرانجام  يگانهك روز باراني در نيويورك سهي
  هال و سرانجام يك روز باراني درآني منهتن، ساخت؛
 به واكاوي روابط انساني و شي آثاردر همه آلن .نيويورك

  .پردازدگرفته تا پاريس مي ها از نيويوركهاي آنزنيپرسه
 بار كانديد دريافت اسكار بوده است كه همه آنها 14او 

او ركوردار ! يا بخاطر نويسندگي است يا كارگرداني است 
  اين تعداد اسكار است

 او را به عنوان »هاي هفتگيسرگرمي«مجله 
  .گردان بزرگ تاريخ سينما معرفي كردنوزدهمين كار
 بار موفق به كانديد يا دريافت جايزه شده 136در كل 

باستر « و »لينپچارلي چا«است يعني اگر افتخارات 
 را با هم حساب كنيم به اندازه »هارولد لويد« و »كيتون
    !رسدآن نمي

  منابع 
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  كايآمر قارهي هاسهيكن نيتريميقد
  الزار نوشيفرمهندس 

  كارشناس ارشد الكترونيك
  

 1636 سال حدود در كه باشديم كايآمر قارهي ساهايكن نيتريميقد از سرائليا زور كاهال ي)سهيكن (سايكن: زور كاهال
 يانهيگنج ل،يبرز يشرق شمال سواحل در) ترزيرو (فيرك .شد بنا ليبرز فيرك شهر در يياياسپان و يپرتغالي سفاراد انيهودي توسط
 در حيمس مجسمه آن نماد نيمشهورتر كه جهان، كيكاتول كشور نيبزرگتر در. است ديجد جهان در هودي خيتار از شده شناخته

 ياجامعه شگاهياين نزما آن در سايكن نيا. است شده ليتبد ليبرز در تيهودي راثيم از مهم ينماد به سايكن نيا است، رويودوژانير
 ديبازد مورد موزه عنوان به مقدس مكان نيا كه شد آن بر ميتصمي بازساز از پس 2001 سال در. بود يهودي 1450از  متشكل
  .رديگ قرار عموم

  
  
  
  
  
  
  
  

KahalZur Israel Synagogue  
 رود وپورت،ين در 1759 سال در كه باشديم توروي سايكن كا،يآمر كشور در سايكن نيتريميقد حاضر حال در :تورو

 جا به يسايكن تنها نيا. گرفت صورت سونيهر تريپ نام به يسيانگل معمار توسط سايكن نيا يطراح. است شده ساخته لنديآ
 نيهمچن سايكن. كننديم تيفعال مقدس مكان نيا در ارتدكس فعال جماعت هم هنوز و باشديم استعمار دوران از مانده
 نامه نيا. شد فرستاده سايكن ريمد به 1790 سال در كه باشديم واشنگتن، جورج ،كايآمر وقت جمهور سيرئ از يانامه يدارا
  .شوديمي بازخوان سخنرانان توسط ساالنه د،يگويم سخن يآزاد و يمذهب ييگراكثرت تياهم درباره كه

 
Touro Synagogue     

  
  
  
  
  

Touro Synagogue  
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 چارلستون، در واقع انيهود يمقدسي ميقدي بنا نيدوم عنوان به ،1ميالوه بت كادوش كاهال: كادوش كاهال
  . شد سيتأس 1749 سال در كه باشديم يجنوب ينايكارول
 خواستار براليل انيهود يجماعت. است شده ذكر متحده االتيا در تيهودي اصالحات خانه عنوان به اغلب سايكن نيا

 يسيانگل زبان به نمازها و دعاها يسيانگل ترجمه خواهان آنان جمله از بودند،ي نتس نيقوان اصالحاتي حدود تا و راتييتغ
  .بودند
 بنا چارلستون در هاسل 90 ابانيخ در واقع 1840 سال در باستان ونان يسبك به يمعمار شكوه باي نما با سايكن نيا
 نيگزيجا ساختمان نيا. است شده شناخته تيهودي يبرا كايآمر متحده االتيا در اصالحات زادگاه عنوان به چارلستون. شد
  .بود دهيگرد بيتخر يسوز آتش اثر در 1838 سال در و شده ساخته يگرجستان سبك به 1794 سال در كه بوديي بنا

  

  
   
 )KKBE(KahalKadosh Beth Elohim   

  
 در كه باشديم كايآمر متحده االتيا يساهايكن نيتريميقد از يكي سرائليا تيرعشي سايكن: سرائليا تيرعش
 بخاطر بودند، اصالحات به معتقد كه سرائليا تيرعشي سايكن جماعت. است شده سيتاس ايفرنيكال التيا در سكويفرانسسان
 ياجتماع عدالت بر جماعت گسترده تمركز و انياد نيب يهازوج از استقبال جمله از عبادت در خود يابتكار يكردهايرو

 از هود،ي يواريد يهاينقاش از ياريبس يدارا كه خود مقدس يبنا طرح بخاطر نيهمچن ذكورم يسايكن. شدنديم شناخته
 زلزله از بعد. است دهيگرد مشهور كشد،يم ريتصو به را منورا و تورات ، فرمان ده مانند تيهودي كيكالس ينمادها جمله
 يبرا محبوب يگردشگر مقصد كي به سايكن نيا د،يگرد بنا متوجهي محدود خسارت تنها كه سكويسانفرانس 1906 سال

  .است گرفته قرار يخيتار اماكن يمل فهرست در زين 2012 سال از و شده ليتبد يمعمار به مندانعالقه
  

                                                 

  KKBE(KahalKadosh Beth Elohim(  -אלוהים בית קדוש קהל 1  
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Synagogue Israel Sherith 

 
 رد ،يشمال يكايآمر در ياستعمار يروزها در كه بودند يانيهودي گروه نيبزرگتر ، شگاميپ شجاع يهودي كي و چهل

 .دنديگز اقامت يشمال ينايكارول يكينزد در آنهاي ول بودي دشوار سفر نيا چه اگر دند،يرس ساوانا به 1733 سال هيژوئ 11
 مهاجرت كشور نيا به بهتري روزها ديام به كردنديمي زندگ سخت طيشرا در اروپا در كهي سفاراد وي اشكناز انيهودي

ي هامكان نيتريميقد از و افتهي سازمان يپرتغال و يياياسپان انيهودي توسط 1735 سال در مقدس مكان نيا. بودند كرده
  . است كشور انيهود يجماعت جهت مقدس

 و افت يادامه 1874 سال تا و شد آغاز 1840 سال حدود از كه بودي آلمان انيهودي مهاجران از يبزرگ موج زبانيم ساوانا
 مارس اول در و نبود يكاف انيهودي رشد به رو جماعت يبرا نيل يپر و يبرتيل ابانيخ در كوچكي سايكن گريد رو نيا از

 .شد نهاده يفعل ساختمان يبنا سنگ ، 1876
 

                                 
Synagogue Israel Mickve 

 در 1795 سال در كه باشديم يغرب مكرهين در هاياشكنازي سايكن نيتريميقد شالوم رودف جماعت: شالوم رودف
 كه آنجا از .شد سيتأس بودند، كرده مهاجرت لهستان و هلند ، آلماني كشورها از كهي انيهودي توسط ايلوانيپنس يايالدلفيف
 عنوان به ايلوانيپنس يعال وانيد توسط 1812 سال در گرفتند، يهلند يآلمان نماز دستور از يرويپ به ميتصم جماعت نيا

 اصالحات در خود يرهبر ليدل به يخيتار لحاظ از مقدس مكان نيا. شد شناخته) شالوم رودف (يعبر يآلمان انجمن
 در 1927 سال در خود رينظ يب ساختمان يبرا و انيهودي بر آن يمعنو ريتأث ليدل به و ييكايآمر يعبر مجامع در تيهودي

- زانسيب سبكي سايكن تنها عنوان به مقدس مكان نيا. است گرفته قرار دهه نيچند يبرا يخيتار يهامكان يمل فهرست

58



    
 

 
 هشمار    
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 كه شده يطراح فرنس فرانك توسط برجسته يبنا نيا شود،يم شناخته كشور در) ياسالم و رومي معمار قيتلف (2شيمور
  .است بوده خود زمان در ايالدلفيف معماران نيترمعروف ازي كي

  

  
                             

  
Synagogue Ashkenazic ,Shalom Rodeph  

  
  
  

  منابع
/org.mickveisrael://https  
/org.kkbe.www://https  
/com.arcadiapublishing.www://https 
/org.tourosynagogue.www://https  
/com.reuters.www://https  
/org.rodephshalom://https 

  

                                                 
2 Byzantine-Moorish 
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  اميد، سرلوحه زندگي من است
  

    استاد رحمن دلرحيم 
طلوع خورشيد و صداي پرندگان به منزله . زندگي را بايد دوست داشت، به همه چيز جهان هستي بايد عاشقانه نگريست

ن به نظر من فراز و نشيب الزمه زندگي است و بدو. سالمي دوباره براي صبحي ديگر و شروع يك روز زيبا از زندگي است
من معتقدم در درونم، كودكي است كه بايد با او . سازدنوع برخورد ماست كه كيفيت زندگي را مي. آنها زندگي معنا ندارد

  » تري استهميشه فردا، روز قشنگ«شعار من اين است » اميد سرلوحه زندگي من است«كنم همبازي شوم و اين كار را مي
اگر واژه پيري را تكرار كنيد در درون شما ). شناسنامه، تقويم و پيري: (امهام حذف كردمن چند چيز را از دفتر زندگي

هر . اممن لغت پيري را از دفتر زندگي خود پاك كرده. هاي بدنتان دستور پيري را منتقل خواهد كردضبط خواهد شد و سلول
  : گويمايستم و ميشوم در مقابل آيينه ميروز كه به لطف الهي از خواب بيدار مي

  . هاي من، شما هنوز جوان هستيدسلول
    . كندضمناً شوخ طبعي و خنديدن طول عمر را زياد مي

  جاندار و خشن محكم، سيلى يك
  بروخيم سحر

 جاى شده، سرخ صورتت ندارى خبر ندارى، خبر صورتت قرمزى از تو و شودمي ملتهب سوزاند،مي كند،مي داغت
  .خبرىبى همچنان و دهدمي نشان غمگين را تو اندهم صورتت كه بر زندگى زمخت انگشتان
 دروغى دانىنمي باز دهى، امامي حالت خوبى از خبر و زنىمي صورتت بر دروغ جنس از نقابى پرسند،مي كه را حالت

  .زندمي ذوق در بد چه لبخندت بودن
 طول دقيقه 5 از بيش ترميمش نداشتى انتظار بودى، خورده سيلى بارها نبوده، كه اولت بار خوردى، سيلى يك فقط تو
 معلمت از بچگى در كه آنى با زندگى سيلى كندمي فرق دانستىنمي اما .شوى خوب زودى به بود قرار خودت خيال به بكشد،
 نه و معلمى نه بود، كار در درسى نه كرد،مي فرق بار اين ولى .بودى نخوانده خوب را درست فقط تو زمان آن در .خوردى
  .بود آورده فرود صورتت بر ممكن حالت تريننامردانه به و برده عقب را دستش كه بود زندگى بار اين .جانى كم سوزش
  دلسوزى، جرم به مهربانى، جرم به تنها كوچك، اشتباه يك خاطر به تنها

 ناچيز پاداشى تا ستني مثبتت هاىصفت دنبال به نيست، تو هاىخوبى دنبال به ندارد، معلم به شباهتى هيچ اصالً زندگى
  .دهد هديه تو به نقاشى دفتر مانند

 گويىدروغ دنبال به خودخواهى، دنبال به سنگ، جنس از قلبى دنبال به توست، هاىبدى دنبال به معلم، برعكس زندگى
  .بر و دور هاىآدم و هااتفاق ىهمه شمردن ناچيز دنبال به ماهر،

 حريفى كردن، بازى براى و است كثيف قدر چه هايشبازى داندمي خوب ،شناسدمي خوب را خودش چون چرا؟ دانىمي
  .كند دورت آزارى خود از و بسازد سنگ دلى با قابل حريفى تو از تا زندمي گوشت در سيلى آنقدر پس .خواهدمي قدر

  .برو زندگى جنگ به و كن سنگى را رنگ قرمز ماهيچه آن جنس ترسريع بخورى، سيلى كمتر كن سعى
  ...توست با همواره عايمد
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  سهوپنجاه           

  كرد ديباي زندگ هست، قيشقا تا     
  

   انورزاده شرگان
  فعال اجتماعي

  
 يشماره مطلب كه ديرس زيعز ريسردب ازي اميپ امروز

 جلسات دري زود به كه نيا به ديام با م،يكن آماده را ندهيآ
 كه روزها نيا در كردم،يم فكر م،يشو جمع هم دور ه،ينشر

 تا كه ميكنيم تجربه را ياوقات و است ريدرگي ليخ ذهنمان
  . سميبنو كه از اي سميبنو چه از م،يانداشته حال به

 و پرداختم خانه امور فتق و رتق به زدم، خانه دري چرخ
 از مان،هيهمسا مسن خانمي صدا كه بودم تفكر در غرق
  . كرد معطوف خودش به را حواسم منزل، باز يپنجره
 به دو هر كهي محترم مسن خانم كردم، دقت شتريب

  ي پرس احوال و سالم هم با اغلب. ميدار عالقه گريكدي
 وقت هر و روديم راه مجتمع اطيح در شهيهم. ميكنيم

 ماه چند نيا در. ميشويم خوشحال م،ينيبيم را گريهمد
 باز، يپنجره از ش،يصدا دنيشن و بودمش دهيند نه،يقرنط

  ي زندگ تنها. است خوب حالش دميفهم. كرد خوشحالم
 نيا اما زنند،يم سر او به عروسش و پسر شهيهم. كنديم

. است مانده تنها هم او م،يدور به ترهابزرگ از كه روزها
 وي شاد تمام با. لرزاند را دلم اش،صدقه قرباني صدا
 ساله كي حدوداي پسرك كه اشساله كي ينوه با ،يانرژ

 چون بودي ريتصو چت ايگو و كرديم صحبتي تلفن است،
 او با. كرديم عشق و دييستايم و ديديم را كوچكش يوهن

 كه ، جا آن د،يام با محبت، با كودكان، زبان به زد،يم حرف
 شكر،ي اله : گفتيم مدام و ديپرسيم را حالش پسرش

  .شكري اله
 رهيخ رو روبه يمنظره و اطيح به كهي حال در من، و
   خانمي هاييشكرگو از بود پر ذهنم و بودم مانده
 روزها نيا كه پرندگان، شادي هانغمه با كه مان،هيهمسا

 نيتمري صدا ن،يهمچن و رسديم گوش به بلندتر و شتريب
 ايخدا كه بودم تفكر در غرق  گرمان،يد يهيهمسا ترومپت

 دور ترهابزرگ از و گريهمد از كه ط،يشرا نيا دري حت
  . دارد انيجري شكرگزار و ديام تينها باي زندگ م،يماند

 صورت به  را اشنوه ما، مهربان و مسن يهيهمسا
  . كنديمي شكرگزار. روديم صدقه قربان ند،يبيمي ريتصو

 ترومپتي صدا و. نداردي تمام پرندگان،ي بايزي سمفون
ي آهنگ خود ،يزندگ كه كنديمي ادآوري گر،يد يهيهمسا

 مراد وفق بري گاه كه چند هر. است بخشلذت و بايز
 چند را زميعز مادر كه آورديم ادمي به كه چند هر ست،ين

 او باي تلفن فقط و امدهيند نهيقرنط علت به كه است ماه
 را نهيقرنطي روزها صبورانه، كه چند هر و زنميم حرف
  . است شكرگزار و كنديم تحمل

ي گاه و شادندي گاه كه استيي آواها تكراري زندگ
 كه گاه آن و خرسند و ميشاد شادند، كه گاه آن. ميمال
  ...... دواريام و ميدواريام مند،يمال

  
  .»كرد ديباي زندگ هست، قيشقا تا«ي آر
  

61 



    
 

 
 هشمار    

  سهوپنجاه           

  گيردمي آرام دنيا
  الميرا سعيد

  
 دنيا با تو  اگر.گيرد آرام دلت گيرد، اگرمي آرام دنيا
 كني گمان  اگر.شودمي خوب هم دلت باشي، حال خوب
 با زمين نكن شود، شكمي اول روز مثل چيز همه دوباره
 تا كن باور را اگرها  اين.شودمي مهربان دوباره هايشآدم
 ها، چشمزيبايي به رو ببندي  چشم.دشو باز رويت پيش راه

  .رودمي بين از دنيا از اعتمادت و شودمي بسته كمكم دلت
 يك خودت  از.شودمي دنيا، دنيا دوباره كن خيال
  بعد.كن ديكته خودت به را هايتداشته  فقط.بگير امتحان

 دوباره داري زندگي در كه چيزهايي به  اگر.بشمار را آنها
   .است بيشتر هميشه از هايتدارايي نيبيكني، مي نگاه
 هايتقراريبي قرار و شدنت آرام براي  گاهي.شو خيالبي

 هاوقت بعضي  بايد.بزني خياليبي به را خودت است الزم
 .است خواستني چه هر از شوي، فارغ شوي، فارغ كودك

 براي كن، بگذار  رهايشان.ندارند تمامي كه هاخواستني
   بيشتر را هايتحسرت فقط كه هايي نداشته.ديگر وقتي
  .ندارند كردن كنند، فكرمي

 عالم از كند دور را تو كه رنگي  رويايي.برو رويا به
 را آنچه هر بنويس كاغذ ايتكه  روي.هانرسيدن و هادويدن

  بعد.رسيدي كمتر ولي دويدي چه نشد، هر اما خواستي كه
 و ديگر شوند تمام و بسوزند  بگذار.بريز آتش در را هاآن

 ديوانه  كمي.كنند آب ذره ذره را تو و نباشند چشمت جلوي
نمي  شده قيمتي هر به كه ايامروزت، ديوانه ي ديوانه.باش

 هم فردايت  براي.بروند دست از حالش هايلحظه خواهد
 هيچش كه شويمي فردايي مست نه وقت  آن.است خوب
 و غل كه ايبسته پا و دست زنداني يك نيست، نه معلوم

  .اندبسته را رفتنش راه ديروز زنجيرهاي
 شودمي خوب دنيا كه رسيمي باور اين به رفته رفته

   دلت چون شودمي آرام  دنيا.شده عوض تو دنياي چون
   رويت پيش شود، دنيايمي عوض  نگاهت.شده ترآرام

 بيماري، بدون و ويروس جنگ، بدون و رنج بدون شودمي
   بد تو چه هر بدون و تحريم و تهديد تنش، بدون و زور
 بر روزگار و شودمي يار تو با بخت دوباره  انگار.پنداريشمي
 انرژي دنيا از تو بار  اين.آوردمي رو تو به  دنيا.مرادت وفق
 خوب ماندن، حتي خوب و شدن خوب گيري، برايمي

  .ديگران حال كردن
نيست،  تو و من دست كه هست چيزهايي است درست

 تسليم به مجبور گاه هيچ  ولي.بپذيريم زيرند، ناچاريمناگ
   رو و ريزي، زيرمي هم به دوباره شوي  تسليم.نيستيم

 .گرداندبرمي تو از رو دنيا و شودمي بد دلت شوي، حالمي
 يك و مانيمي ، تو»كنم چه« دنيا يك و مانيمي تو دوباره
 و تغيير يبرا ايم آمده.نكن را كار اين خودت  با.تنگ دلِ

 اصالح را شودمي آنچه كه توست دست در  قدرتي.پذيرش
  اگر.نيست ساخته تو دست از آنچه قبول براي تواني و كني
 آرام دل گذاشتي، هميشه اصل دو اين بر را دنيايت هايپايه
 و شوينمي دلگير بود، ديگر خواهي شاكر و  صبور.مانيمي

  .است خوب دلت  حال.خوردنمي را تو نبود و بود يغصه
 تعيين برايت آن و اين كه مرزهايي از گذشتي وقتي

 اصل به برگشتي و خودت دنياي به گذاشتي پا اند، بازكرده
 به هايت، نهداشته به كني قناعت كه است خويش، وقتش

 بينياند، ميكرده مقرر برايت ديگران كه چيزهايي داشتن
 خودت كه گيرن و آب  با.شودمي ديگري دنياي دنيايت كه
 بردي ارث به نياكاني از را زمينش كه  دنيايي.زدي آن به
 ضامن كوشي سخت و بود فردايشان يهمت، پشتوانه كه

 و كنيمي تعيين خودت را دنيايت سقف  بلندي.آبرويشان
 گاه  آن.كنيمي ريزيپي اتاراده استواريِ به را ديوارهايش

 تازه كني، نفسي باز زندگي به رو را هايشپنجره توانيمي
  .آرامش جنس از باشي هاييسايه گرنظاره و كني

  .شوي آرام تو اگر گيردمي آرام دوباره دنيا
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   مدارا در دين يهود
  )معرفي كتاب(

مهندس آرش آبائي
 يماهانه انديشي هم دكتر عليرضا بهشتي در جلسات

 و نظران از صاحب1397 در سال »فضيلت احياي مجمع«
دارند  پيرواني ايران در كه مذاهبي و اديان انديشمندان

. ديني مباحثي را مطرح كنند ي مدارايدعوت كرد تا درباره
 زرتشتيان، يجامعه از پور سروش پدرام دسمهن موبد

 از يوسف جك پدر كليميان، يجامعه از آبائي آرش مهندس
 اهل يجامعه از فالحي احمد دكتر مسيحيان، يجامعه
تشيع به  اهل از نوبهار رحيم دكتر االسالم حجت و سنت

تشريح نگاه اديان به مدارا پرداختند كه اخيرا حاصل اين 
ي گفتارهايي دربارهدرس«تابي با عنوان ها در كسخنراني

به كوشش ) 1399روزنه،  نشر(» زمين ايران اديان در مدارا
  . سيد عليرضا حسيني بهشتي منتشر شده است

آبائي در بخش مدارا در دين يهود، ابتدا به تعريف مدارا 
ي تاريخ يهود، نگاه ي چكيدهپرداخته و سپس ضمن ارائه

در ادامه، مدارا در . رسي نموده استبرون ديني يهوديت را بر
، تلمودي و پسا )پسا توراتي(ي توراتي، عهدعتيق چهار دوره

تلمودي بررسي و همين مقوله در فضاي عرفان يهودي و 
وي در پايان به . جنبش روشنگري نيز تحليل شده است

  :داردجمع بندي بحث پرداخته و اظهار مي
 كدام به ديد بايد يهود دين در براي بررسي مدارا«

 و نگريم مي يهوديت به تاريخ كدام در و يهوديت از برداشت
 آن به دين مجريِ منِ آيا. است كسي چه يهوديت متولي
 حتي گويد مي كه كنم مي نگاه هاي رحمانيو آموزه آيات
 غالمي اگر يا و بگذار احترام خودت مانند هم را غريب
 اربابش كه بخورد را غذايي همان بايد برده كرديد، اختيار
 نه كه است من نظر مورد ديگري هايآموزه يا خورد؛ مي
 فرد خود به بلكه يهودي غير به را گيريسخت نهايت تنها

 دين در مدارا بررسي براي لذا. كند مي اعمال هم يهودي
 كسي آن به هم و كنيم نگاه تاريخي مقطع به بايد هم يهود
   .»كند يم اجرا و بيان ما براي را دين كه

  
كتابخانه مركزي انجمن كليميان تهران  

هاي جديد در ي كتابافتخار دارد با تهيه
هاي مختلف اجتماعي، روانشناسي، زمينه
، هاي متنوع ايراني و خارجي، علميرمان

در خدمت همكيشان عزيز ...  و تاريخي
  .تيممنتظر ديدار شما عزيزان هس. باشد

 خ جمهوري، خ شيخ هادي، كوچه هاتف: نشاني 
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  )فراموشي(آلزايمر 
  گفتم واسه چي نسخه گرفتم؟ 

  رحمن دلرحيم استاد 
  

اين داستان را سه سال پيش نوشته بودم ولي يادم رفته 
بود بياورم ديروز توي كاغذهاي باطله منزل پيدايش كردم 

  . كنمتقديم حضور خوانندگان محترم مجله محبوب بينا مي
***  

 هوش و حواس خواستم بگويم براي آدم كهچه مي
آها يادم آمد، جريان اين است كه ارادتمند دو ... ماند نمي

بيشتر اوقات . (امام را از دست دادهسه سالي است كه حافظه
صبح پنجشنبه بود راهي كنيسا ). گردمبه دنبال خودم مي

شدم، وقتي از منزل ) صبح(براي نماز شحريت ) مسجد(
درآوردم ) ه وليعصرچهاررا(خارج شدم سر از پارك دانشجو 

 و يا عيال )كردمروي ميچون اغلب بنا به دستور دكتر پياده(
 عدد نان بخرم يادم رفته بود كه 30فرستاد كه مربوطه مرا مي

بايستي ده عدد نان بخرم با خودم گفتم كه بيست عدد نان 
خرم بهتر از آن است كه كم بخرم وقتي به منزل آمدم وزير مي

اعالم جنگ داد كه چرا بيست تا خريدي ) عيال مربوطه(جنگ 
  ....  تا نان بخري؟ و 20من كي به تو گفتم كه 

مهر (تفيلين ) شحريت(يا دوشنبه قبل در نماز صبح 
دست را بسته بودم ولي تفيلين سر يادم رفته بود كه با ) نماز

تذكر دوستان تفيلين سر را هم گذاشتم و يا چند روز قبل 
جشن عروسي يكي از اقوام، ديدم ها مرا بردنم به بچه

خندند بعد متوجه كنند و مي مي نگاههايمكفشبه ها مهمان
  . امهايم را عوضي پوشيدهشدم كه يكي از كفش

از آن تاريخ به بعد تصميم گرفتم كه هر طور شده 
. دوايي گير بياورم و خودم را از دست فراموشي نجات دهم 

هر روز صبح كه از . مچهار سال تمام اين تصميم را داشت
  گفتم امروز پيش دكتر رفتم با خودم ميخانه بيرون مي

  گيرم ولي شب كه به خانه روم و نسخه فراموشي را ميمي

  . آمد كه يادم رفته به دكتر مراجعه كنمآمدم يادم ميمي
آخرين چاره را در اين ديدم كه هر وقت يادم آمد، به 

ياورند كه به دكتر مراجعه رفقا و آشنايان بگويم كه يادم ب
كنم و باالخره هم با اين كه نصف رفقا يادشان رفته بود 
چندتايشان يادم آوردند، رفتم پيش دكتر يكي دو ساعت 
توي اطاق انتظار نشستم، نوبت من كه شد وارد اطاق معاينه 

پرسيد چه مرضي داري؟ ) دكتر كه اسمش يادم نيست(شدم 
دكتر . م يادم رفته بوديك خورده من من كردم چون درد

لباست را . خواد خجالت بكشيگفت رو درواسي نكن نمي
وه ...هايم را بيرون آوردم دكتر گفت اووودربيار ببينم لباس

مرض اگزما گرفتي از شما چه پنهان تازه يادم آمد كه مدتي 
. ام و يادم رفته پيش دكتر بروماست چنين مرضي داشته

اش را نوشت ولي من هر چه باالخره آن روز دكتر نسخه
حق . فكر كردم يادم نيامد كه چرا پيش دكتر رفته بودم

دو سه روز بعد . ويزيت را دادم و از مطب دكتر بيرون آمدم
يادم آمد كه يادم رفته نسخه را از دكتر بگيرم به خاطر 
سپردم كه فردا صبح بروم و نسخه را از دكتر بگيرم ولي درد 

شش .  دكتر را فراموش كرده بودماين بود كه اسم و آدرس
تاريخ ) شايد هم يك سال گذشت(ماه از اين مقدمه گذشت 

آخر آدم كه ضبط صوت نيست كه همه . دقيقش يادم نيست
چند وقت پيش دست . اش بسپاردچيز را بتواند به حافظه

كردم توي جيبم ديدم يك پاكت پستي دستم آمد بيرونش 
يش است يادم آمد كه آوردم ديدم تاريخش مال نه ماه پ

ام ولي يك نامه فوري است كه براي يكي از دوستانم نوشته
اين نامه هم مرا به ياد اين . يادم رفته نامه را پست كنم

باز تصميم گرفتم به دكتر . ام ضعيف استانداخت كه حافظه
اتفاقا نام و آدرس دكتر حافظه يادم آمد براي . مراجعه كنم
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كاغذ و قلم را درآوردم و آن را اين كه ديگر يادم نرود 
بالفاصله يك تاكسي صدا زدم و سوار شدم، . يادداشت كردم

هايم كجا برم؟ هر چه فكر كردم يادم نيامد توي جيب: گفت
را گشتم و آدرس را پيدا كردم و آن را به راننده دادم و 

برو به اين آدرس راننده تاكسي كمي آن را زير و رو : گفتم
سوادم، كاغذ  متأسفانه من هم مثل شما بيآقا: كرد و گفت

بعداً از خودم پرسيدم كه چرا (را از او گرفتم و پياده شدم 
تاكسي بعدي را سوار شدم ). امعين آدرس را برايش نخوانده

و آدرس را برايش خواندم تاكسي راه افتاد و مرا به مطب 
. از تاكسي پياده شدم و رفتم توي مطب. دكتر مورد نظر برد

اي تفاقاً آقاي دكتر سرش شلوغ بود سه ساعت و خوردها
دوباره چته : طول كشيد تا نوبت به من رسيد دكتر گفت

مگه نسخه اولي تأثير نكرد؟ گفتم آقاي دكتر من دفعه اوله 
دكتر گفت مگه تو همون نيستي كه . كه پيش شما آمدم

ديروز آمدي پيش من و نسخه گرفتي؟ گفتم واسه چي 
دكتر گفت واسه ضعف حافظه، تازه يادم آمد نسخه گرفتم؟ 

ام و برايم نسخه نوشته، كه ديروز هم پيش همين دكتر رفته
هايم را گشتم و عين نسخه دكتر را پيدا كردم با جيب

خجالت از مطبش بيرون آمدم كه بروم و دواي نسخه را 
زند برگشتم ديدم راننده ديدم يك نفر مرا صدا مي. بگيرم

معرفت سه ساعته واسه پنج تومن بي«: ويدگتاكسي كه مي
   ».منو اينجا كاشتي

    
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
 

 اين كروناي باليي           گم و گور بشه الهي
  رحمن دلرحيم استاد 

  
  خواد يك آدمي دلم مي

  يه زن يا مرد بي غمي     
  ها پيدا كنم تو آدم

   پيدا تو اين دنيا كنم
  شم با هر كي روبرو مي

  شم مشغول گفتگو مي
  يه درد بي دوا داره 

  به لب خدا خدا داره 
  ام طور كه بنده ديدهاين

  ام از اين و اون شنيده
  هر كي يه جوري غم داره 

  يه چيز تو دنيا كم داره 
  رم من چرا راه دور مي

  رم با پيچ و تاب و زور مي
  خودم كه حي و حاضرم 

  زرگ دارمي بيه غصه
  ي من از كروناسغصه

  هاست اين ويروسه از چيني
  نشيني تا كي خونه

  از دست ويروس چيني 
  فهميدم بايد چه كار كنم 

  تقاضا از خدا كنم 
  گم و گور بشه الهي 

 اين كروناي باليي  
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  قرنطينه
    شيپورچي

  
. يعني ما نسلي هستيم كه كال از ازدواج شانس نداشتيم

رسال همين آبجي بزرگه ما بعد از چندين و چند سال پا
 مورد مختلف كه يا ردشون كرده بود نامزد كرده، بعد از چند

 با هم به توافق رسيدند ،يا با هم به توافق نرسيدند، يا نه
خالصه شازده . وصلت پا بگيرهولي مردم صالح ندونستد 

ببخشيد شود، پسري عنقريب داماد رسمي خانواده ما مي
 ما تا عروس و داماد را زير يعني قرار هست كه بشود، واهللا

شود كه خواهرمان عروس شده،  نبينيم باورمان نمي١)حوپا(
رفت كه سر و كله اين آقاي همه چيز خوب داشت پيش مي

ه اجتماع حامي حقوق آقايان برنخورد، البته ب (.كرونا پيدا شد
  ) كرونا بلكه با اين بگير و ول نكنش زن بود

گفتيم خوب چند هفته ديرتر طوري اوايلش كه مي
  به قول دامادمان شيريني نامزدي به دلمان . شودنمي
زند كم ولي االن اين شيريني گلويشان را دارد مي. نشيندمي
  ! كم

خوب . اس تصويري بودهايشان با تميه مدتي رابطه
باالخره كرونا است شوخي كه نيست، بعد كه ديديم اوضاع 

شود پدر مجوز عبور و مرور داماد به تنهايي را دارد خراب مي
بعد كه مدتي گذشت ديديم بابا داماد كه دارد . صادر كرد

اش خداي نكرده ناقل باشند او آيد و اگر خانوادهرود و ميمي
ت روابط كمافي سابق از سر گرفته به همين جه! هستنيز 
   ...شد

خالصه قبل از عيد خانه وسايل و لباس عروس آماده 
بود و همگي تنها منتظر اين بودند كه ستاد ملي كرونا مجوز 

  . برگزاري مراسم را صادر كند

                                                 
است كه مراسم عقد ) شال نماز(سايباني آييني با سقفي از پارچه يا طليت  - ١

 . شودازدواج زير آن برگزار مي

عيد را پاي مانيتور  روز 13طفلي اين خواهر ما كل 
تازه  (Refresh صفحه ستاد ملي كرونا را  رايانه داشت

و خالصه خاله . كرد تا بلكه خبري باشد، اما نبود مي) كردن
 تا اين دو جوان را راضي عمو و عمه و دايي گرد هم آمدند

كنند كه بدون برگزاري جشن عروسي و پوشيدن لباس 
بازي فتن در باغ  و پخش ويديو هنديپوفي و عكس گر

عروس و داماد و فحش خوردن از صغير و كبير كه چرا 
 واهللا.  سر خونه بخت بروند!فالن چيز مراسمشون كم بود

من يكي كه دلم براي طعم تركيب باقالي پلو و خربزه لك 
واي خدا . ، تنگ شدهزده، براي اين كه تو صف شام له بشم

ها از گرماي سالن، به مجردها پز براي پاك شدن آرايش
ن  كه بعد از خريدبماند حاال ...ج كرديم و  كه ازدوادادن

 كيلو 11 خواهر من به خاطر قرنطينه در خانه ،لباس عروسي
دهيم رود، فداي سرش ميلباس تنش نميو چاق شده 

  . اصغر خياط بشكافتش
  ست؟ شما قضاوت كنيد كدام بدتر ا

اين كه بدون عروسي و جشن دو نفر بروند سر 
  زندگيشان؟ 

يا اين كه لباس تنگ شود از دو طرف عروس بزند 
م همه چيز را دو برابر كند و خونه عروس و بيرون و تور

 له خالي بماند و دو تا كفتر عاشق لهداماد چيده شده 
  . معاشقه با يكديگر را بزنند

فقط دو سؤال . معلوم است عروسي نگرفتن بدتر است
  . پزشكي دارم از شما عزيزان 

  ؟ پذير و مطلوب هستپدر و مادر شدن تا چه سني امكان .1
اماد قبل از مراسم داد تا چه آن آزمايشي كه د .2

 زماني تاريخ انقضا دارد؟ 
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  رژيم غذايي در بيماري كرون
  

  مژده يمينيان 
  كارشناس تغذيه 
هاي التهابي روده  يكي از بيماري1بيماري كرون

(IBD)2باشد كه باعث التهاب دستگاه گوارش  مي  
تواند روي هر بخشي از دستگاه گوارش انسان از شود و ميمي

اسهال شديد، خستگي، كاهش وزن و . دهان تا مقعد اثر گذارد
در بعضي از بيماران . باشندسوءتغذيه از عالئم اين بيماري مي

 3مبتال به كرون، فقط قسمت انتهايي روده كوچك يا ايلئوم
گيرد، اما اين بيماري به طور كلي بيشتر تحت تأثير قرار مي

را درگير ) روده بزرگ (4قسمت انتهايي روده كوچك و كولون
. توسط تا شديد باشدتواند معالئم بيماري كرون مي. كندمي

كنند اما بعضي اوقات معموالً عالئم به تدريج افزايش پيدا مي
. دهدبيماري به طور ناگهاني و بدون هشدار خود را نشان مي

اي هاي بيماري به صورت دورههمچنين ممكن است كه نشانه
اي هيچ نوع عالمتي از پديدار شوند، به طور كه در دوره

  . مشاهده نشودبيماري در فرد مبتال 
اي كه بيماري فعال است، عالئم بيماري شامل در دوره

اسهال، تب، خستگي، شكم درد و گرفتگي عضالني، وجود 
خون در مدفوع، زخم در دهان، كاهش اشتها، از دست دادن 

افرادي كه مبتال به بيماري . باشدوزن و درد در ناحيه مقعد مي
هات، پوست، چشمكرون شديد هستند، ممكن است در ناحيه 

. مفاصل، كبد و مجاري صفراوي، التهاب را تجربه كنند
همچنين تأخير در رشد كودكان و تأخير در ايجاد صفات ثانويه 

  .باشندهاي بيماري كرون شديد ميجنسي از نشانه
  علت بيماري كرون چيست؟

شود اغلب تصور مي. علت بيماري كرون ناشناخته است
  ايمني است، اما تحقيقات نشان كه كرون يك بيماري خود 

                                                 
1 - Crohn 

2 - Inflammatory bowel disease 
3 - Ileum 
4 - Colon 

اين بيماري در بين يهوديان اشكنازي كه اصل آنها به 
طبق نظر . باشدگردد، بيشتر مياروپاي مركزي و شرقي برمي

كارشناسان، بيماري كرون در بين يهوديان اشكنازي در 
مقايسه با يهوديان غير اروپايي دو تا چهار برابر بيشتر رواج 

  . دارد
ي سيستم تواند در اثر حملهه اين التهاب مزمن نمياند كداده

ي يك ايمني بدن به خودش باشد، مگر اين كه در نتيجه
در ايجاد بيماري كرون . ويروس، باكتري و مواد غذايي باشد

هم عوامل محيطي و هم عوامل ژنتيكي دخالت دارند، به 
ي ي درجهاز بيماران، يك رابطه% 15طوري كه در بين حدود 

  .  فاميلي مشاهده شده استيك
  هاي تشخيص بيماري كرون چيست؟ روش

. براي تشخيص اين بيماري فقط يك راه وجود ندارد
هاي بيماري پزشك براي افرادي كه داراي عالئم و نشانه

آزمايش خون و . كندهاي گوناگوني استفاده ميهستند از روش
 از جمله برداري،مدفوع، تصويربرداري، كولونوسكوپي و نمونه

  . هاي تشخيص اين بيماري هستندروش
  شود ؟ آيا بيماري كرون با افزايش سن بدتر مي

ي بيماري كرون يك بيماري مزمن است، يعني در دوره
طوالني و شرايط دراز مدت زندگي با بيمار همراه است و 

تواند پيشرفت كند و اين بدان معني است كه همچنين مي
ر شخص مبتال با گذشت زمان عالئم و عوارض بيماري د

  شود، اما اين مسئله شامل حال كليه بيماران بيشتر مي
تر شدن بيماري با گذشت زمان، اين دليل وخيم. شودنمي

تواند به مجراي گوارشي مي است كه التهاب روده در درازمدت
  . آسيب بيشتري برساند

  باشد؟ مي آيا ورزش براي بيماري كرون مفيد      
  تواند باعث عملكرد بهتر ر هر حال ميورزش د

ها باشد و به طور كلي با كم كردن عالئم بيماري به حفظ روده
همچنين باعث افزايش سطح انرژي . كندسالمتي كمك مي
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متخصصين . كندشود و سيستم ايمني بدن را تقويت ميمي
اعتقاد دارند كه تمرينات ورزشي اصوالً با كاهش سطح 

  . كنندالئم بيماري كمك مياسترس به كاهش ع
  كند؟ آيا بيماري كرون طول عمر را كم مي

بدان معني كه . بيماري كرون يك بيماري مزمن است
اين . باشد، اما معموالً عالج ندارداگر چه قابل كنترل مي
دهد و اميد  سالگي رخ مي35 تا 15بيماري معموالً در سنين 

ران مبتال به كرون از كند و بيشتر بيمازنده بودن را كم نمي
  . برندزندگي پرفايده لذت مي

توان افزايش وزن آيا با وجود بيماري كرون مي
  داشت؟ 

در بيماري كرون، افزايش وزن و جذب مواد مغذي مورد 
بعضي از داروهاي مورد استفاده در اين . باشدنياز، مشكل مي

   6 از جمله پردتيزولون5بيماري نظير كورتيكواستروئيدها
  . توانند باعث افزايش وزن به طور موقت شونديم

اي براي بيماري كرون شدهاز آنجايي كه درمان شناخته
هاي درماني بيشتر در جهت كاهش عالئم و وجود ندارد، روش

  . روندهاي بيماري به كار مينشانه
  رژيم غذايي در بيماري كرون 

رژيم غذايي در بيماريث كرون ممكن است براي افراد 
ختلف متفاوت باشد و به اين موضوع بستگي دارد كه م

در . بيماري، چه قسمتي از دستگاه گوارش را درگير كرده باشد
  . رژيم غذايي اين بيماران بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد

  تعديل فيبر دريافتي 
بعضي از بيماران به يك رژيم با فيبر باال و پروتئين باال 

ي غذاهايي با فيبر باال  ديگر باقيماندهنياز دارند و در بعضي
. كندها را بدتر ميجات و سبزيجات، وضعيت رودهنظير ميوه

  . اين افراد بايد از رژيم غذايي كم باقيمانده استفاده كنند
  محدود كردن چربي دريافتي

  ها و قابليت بدن در شكست چربيبيماري كرون بر روي 
تواند ها مي مصرف چربيكند و افراط در آنها دخالت ميجذب

  . باعث ايجاد اسهال شود
  

                                                 
5‐ Corticosteroid  
6 ‐ Prednisolone 

  محدود كردن مصرف لبنيات 
مشكل در هضم بيماري كرون ممكن است با ايجاد 

پيچه و باشد، باعث ايجاد درد و دليالكتوز كه قند شير م
  . اسهال در بعضي بيماران شود

  نوشيدن آب 
ا نوشيدن آب در بيماران مبتال به كرون اهميت دارد، زير

ممكن است بيماري كرون در جذب آب در دستگاه گوارش 
خطر كم آبي در بيماران . شودتأثير گذارد كه باعث كم آبي مي

مبتال زياد است، مخصوصاً اگر فردي دچار اسهال و خونريزي 
  .   شده باشد

  توجه كردن به منابع ويتامين و مواد معدني
ذب مواد ها در جتواند بر قابليت رودهبيماري كرون مي

ها مغذي غذاها تأثير بگذارد و بدن را در معرض فقر ريزمغذي
در اين زمينه با توجه به اين كه ممكن است مصرف . قرار دهد

مواد غذايي با ارزش باال نتواند نياز بيماران را تأمين كند، بهتر 
هاي غذايي است كه بيماران تحت نشر پزشك از مكمل

  . استفاده كنند
هاي درماني طبيعي ديگر براي درمان وشبعضي ر

  : بيماري كرون عبارتند از
هايي هستند ها باكتريپروبيوتيك : 7هامصرف پروبيوتيك
كنند و از هاي مفيد در روده كمك ميكه به توليد باكتري

شوند، هاي مضري كه باعث ناراحتي روده ميفعاليت باكتري
  . كنندجلوگيري مي

مواد مفيدي هستند كه در گياهاني  : 8هابيوتيكدريافت پر
هاي وجود دارند و باكتري... نظير مارچوبه، كنگر، تره فرنگي و 

دهند كه كنند و تعداد آنها را افزايش ميمفيد روده را تغذيه مي
  . توان آنها را به صورت مكمل هم خريداري كردمي

   3روغن ماهي غني از امگا : مصرف روغن ماهي
 انجام شد، روغن 2017حقيقي كه در سال طبق ت. باشدمي

روغن . تواند به درمان بيماري كرون كمك كندماهي مي
 3هايي نظير سالمون و ماهي خال مخالي غني از امگا ماهي
توان روغن ماهي را به صورت مكمل حتي مي. هستند

  . خريداري كرد
                                                 

7  - Probiotic 
8 - Prebiotic 
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بعضي از مردم اعتقاد دارند كه مصرف : هاي غذاييمكمل
تواند عالئم بعضي ها و مواد معدني ميياهان، ويتامينبعضي از گ
ها از جمله التهابات وابسته به بيماري كرون را كاهش از بيماري

ها براي كاهش عالئم در در زمينه سودمند بودن مكمل. دهد
 . بيماران مبتال به كرون، تحقيقاتي در حال انجام است

ورا، خاصيت ضد ئهمردم اعتقاد دارند كه گياه آلو: ورا آلوئه
التهابي دارد و از آنجايي كه التهاب يكي از عالئم بيماري 

ورا را به عنوان يك ضدالتهاب طبيعي به باشد، آلوئهكرون مي
ورا به در حال حاضر تحقيقي كه نشان دهد آلوئه. برندكار مي

  . كند، وجود ندارددرمان بيماري كرون كمك مي
ه طب سوزني باعث آزاد تئوري وجود دارد ك: طب سوزني
مواد شيميايي كه باعث از بين رفتن درد  (9هاكردن اندورفين

. شوداز مغز مي) بخشندشوند و سيستم ايمني را بهبود ميمي
 نشان داد كه تركيب طب سوزني با 2014يك تحقيق در سال 

هاي طب سنتي چيني مبني بر سوزاندن گياهان يكي از روش
 پوست بدن، عالئم كرون را دارويي خشك شده، نزديك

بيماران مبتال به كرون شديد، درد معده كمتر، . دهدكاهش مي
اسهال كمتر و التهابات كمتري را با انجام طب سوزني گزارش 

به طور كلي در اين بيماري بهتر است از مصرف . اندكرده
ها، لبنيات پرچربي، موادي نظير كره، مارگارين، انواع سس

، فست فودها، حبوبات، ذرت، پاپ كورن، غذاهاي سرخ شده
اي و قند و شكر زياد پرهيز شود و هاي خشك، برنج قهوهميوه

شود، بايد مصرف اگر مصرف فيبر باعث ايجاد مشكالتي مي
جات خام باعث اگر سبزيجات و ميوه. آن را محدود كرد

  . پز كردشوند، بايد آنها را بخارپز يا آبناراحتي مي
هاي ها، الكل، آبجو، شراب، نوشيدنينياز بين نوشيد

 . كنندگازدار، قهوه و چاي، عالئم بيماري را بدتر مي
مصرف شير در مورد بيماراني كه دچار عدم تحمل به قند 

قندهاي الكلي نظير . شير يعني الكتوز هستند، مناسب نيست
هاي بدون قند سوربيتول و مانيتول كه در آدامس و شكالت

توانند عوارض بيماري را تشديد كنند كه باعث يوجود دارند، م
  . شوندايجاد گاز، نفخ، انقباضات شكمي و اسهال مي

دهند، براي غذاهايي كه التهاب روده را كاهش مي
  . باشندبيماري كرون مفيد مي

                                                 
9 ‐ Endorphin  

كند، اما اگر ماست پروبيوتيك به ترميم روده كمك مي
ر اسهال و كسي با هضم پروتئين لبنيات مشكل دارد و دچا

  . شود، بايد از مصرف ماست اجتناب ورزدتر ميعالئم وخيم
هاي چرب نظير سالمون، ماهي خال مخالي، ماهي ماهي

زميني، جو سيب. باشندتن و ساردين براي اين بيماري مفيد مي
دوسر، شيره بادام، سير، چاي سبز از جمله ديگر مواد غذايي 

- صرف قرص نعناع بين وعدهم. باشندمفيد براي اين بيماري مي
  . كندهاي غذايي به كاهش حركات انقباضي كمك مي

محققين بر اين باورند كه مصرف زنجبيل براي هر دو 
شكل اصلي بيماري التهابي روده يعني بيماري كرون و كوليت 

هايي كه روي باشد و با آزمايشمفيد مي) زخمي (10اولسرايتو
يدند كه زنجبيل ممكن ها انجام شد، به اين نتيجه رسموش

  . است بتواند به مقابله با سرطان روده بزرگ بپردازد
زميني، اسفناج، مارچوبه، نخودسبز، هويج، قارچ، كدو سيب

سبز، كدو حلوايي و ساير سبزيجاتي كه خوب پخته شده 
  . باشندباشند، براي بيماري كرون مفيد مي

دليل شيره بادام با وجود اسيدهاي چرب غير اشباع، به 
باشد، البته خاصيت ضد التهابي، براي بيماري كرون مفيد مي

. ي شودبايد دقت شود كه از مصرف شيره بادام شيرين خوددار
هاي باشد، باكتريبيوتيك ميسير چون يك ماده غذايي پر

تواند در كاهش عالئم بيماري كند و ميمفيد روده را تغذيه مي
توانند از روغن كرون ميبيماران مبتال به . كرون مؤثر باشد

در مطالعات اخير نشان داده شده . ي سير استفاده كنندشدهدم
است كه مصرف چاي سبز براي كاهش التهابات كولون، به 

 بوده است و همچنين 11خوبي تجويز داروي سولفاساالزين
توانسته خطر ابتال به سرطان كولون را در جوندگان كاهش 

ها، هنوز اين زمينه بر روي انسانالبته اثر چاي سبز در . دهد
 . اما مصرف آن ضرري هم ندارد. مشخص نشده است

   منابع
1- Crohn’s Disease – Diagnosis and treatment – mayo 
clinic. 
2- Understanding crohn’s Disease – Medically 
reviewed by zara Risoldi Cochrane , pharm D, Ms, 
fascp on may 2. 2019 – written by Kimberly Holland.  
   

                                                 
10 ‐ Ulcerative  

11 - Sulfasalazine 
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  مشاوره حقوقي پيش از ازدواج
  فراز نعيموت امير

    كارشناس ارشد حقوق
ترين مشكالت جامعه ايراني متاسفانه يكي از بزرگ

 امروزه مبحث مشكالت زناشويي و اختالفات يميانكل
هر چند ابعاد اين مشكل . مابين زوجين استمختلف في

  بسيار گسترده است و طيف وسيعي از عوامل را در بر 
ترين آنها مسائل فرهنگي و اجتماعي گيرد، از جمله مهممي

است كه مستمر كارشناسان محترم اين امر در مورد آن 
اظهارنظر فرمودند كه همواره بايد به آن پرداخت و آن را به 

طور از ديگر مسائل مهم و قابل همين. شدت مدنظر قرار داد
 به شناختي است كه دوطرف با علمتوجه قطعا موارد روان

  اين قضيه اقدام به پشت سر گذاشتن جلسات مشاوره 
كه البته اين . كنند كه امري بسيار مهم و واجب استمي

  موارد در تخصص بنده نيست و تنها به شرح واجبات بسنده 
خورد بحث انتخاب از ديگر موارد مهم كه به چشم مي. كنممي

 در سفانه متأزدگي است كه بعضاًصحيح و به دور از شتاب
شود كه از هراس باال رفتن سن و شرايط ها ديده ميخانواده

كنند كه از ابتدا سخت انتخاب اقدام به شكل دادن وصلتي مي
. بيني است در آن وقوع خيلي از اختالفات قابل حدس و پيش

ها مجموع اين عوامل مواردي است كه دختر و پسر و خانواده
شته باشند كه بايد قبل از وصلت به آن توجه جدي دا

خوشبختانه امروزه افراد كارشناس و با اطالعاتي در جامعه 
ها توانند در اين موارد به كمك خانوادهخودمان داريم كه مي

  . انتخابي درست و بادوامي صورت گيرد... بيايند كه انشاا
اما موردي كه قصد صحبت درباره آن را دارم و به واسطه 

ر آن دانستم كه مطرح كنم، تخصص اندكي كه دارم خود را ب
  . بحث آگاهي زوجين از حقوق و وظايف قانوني است

از آنجا كه قانون اساسي و مدني كشور عزيزمان رسيدگي 
) كه ازدواج نيز جزء مهمي از آن است(به موارد احوال شخصيه 

را به رسم دين و آيين خودمان دانسته است، ما اكنون با دو 
  .  زناشويي روبرو هستيمدسته حقوق و تكاليف در بحث

قواعد و قوانين عام حقوقي كه شامل هر شهروند  .1
حق نفقه، ثبت ازدواج، حسن : قوانيني مانند. شودايراني مي

 ...برخورد زن و مرد با هم و  
قوانين مذهبي يهوديت كه توسط مراجع ديني  .2

  .    شوندآموزش داده مي
طالعات م و واجب است كه زوجين قبل از ازدواج يك االز
وسيله در حفظ حقوق ز اين موارد داشته باشند تا بدينحداقلي ا

 اختالفات را تا حد امكان بهتر حليكديگر موفق باشند و راه 
كنند، همچنين بدانند در زمان بروز مشكل به چه شكل بايد 
برخورد كرد تا از وجود اختالفات بيشتر و دعواهايي كه گاها 

  . گيرد در امان مانندها را هم ميآتش آن گريبان خانواده
ترين مواردي كه زوجين بايد ترين و اساسياما ابتدايي

  بدانند متني است كه در كتوبا و سند ازدواج مدني امضا 
كنند، اولين قواعد و اصولي كه بين طرفين ازدواج حاكم مي

و سند كتبي » قباله كتوبا«است همان بندهايي است كه در 
مرد و زن حتما بايد دقت . شودامضاء ميازدواج درج و 

كنند به داشته باشند كه هر آن چه در اين اسناد امضا مي
  . عهده ايشان است و در قبال آن مسئولند

ها كسي از ترجمه كمتر ديده شده است كه در اين سال
متن عبري كتوبا و بار حقوقي آن سخني به ميان آورد و اين 

 شرعي و مقدس شناخته شده موارد بيشتر به عنوان وظيفه
  . است و ابعاد حقوقي آن ناديده باقي مانده است

نظر به اهميت موضوع و جهت روشن شدن افكار 
عمومي و آشنايي هر چه بيشتر مردم جامعه با اصول و متون 
سند عبري ازدواج و اطالع از بندهاي اصلي و فرعي آن 

   علماي علوم ديني وظيفه خود دانستم كه با كمك
ه اب حاخام نيما رنگكار نسبت به ترجمالخصوص جنعلي

دقيق متون عبري كتوبا و تبيين بار حقوقي آن اقدام كنم و 
اين مهم را در اختيار همكيشاني قرار دهم كه قصد دارند با 
اطالع بيشتر نسبت به حقوق و وظايف شرعي و قانوني در 

  . زندگي تفاهم و آرامش بيشتري داشته باشد
ست كه با آگاهي و علم بيشتر طرفين و خانواده پر واضح ا

توان و روشن شدن افكار و اذهان آحاد جامعه ايراني كليمي مي
ها اميدوار بود، پس بايد تر در خانوادهانداز روابط سالمبه چشم

تا آن جا كه ممكن است از حقوق و وظايف قانوني خود چه آن 
موجب قرارداد چه در قانون و عرف رايج است، چه آن چه به 

شود آگاه باشيم و كتبي ازدواج قانوني و شرعي مشخص مي
اين آگاهي را به مرحله عمل و اقدام وارد كنيم تا مدنيت و 

در اين بين . تر و به روزتري داشته باشيمزندگي اجتماعي سالم
هرگز فراموش نكنيم كه با مطالعه و افزايش دانش فردي بايد 

 افكار خرابي را ات اشتباه و بعضاًهاي غلط، عادخيلي از سنت
كه از گذشتگان در ما به جا مانده و به حق با عقل و شرع و 

  . اخالق ضديت دارد ترك كنيم
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 اخبار 
  مهندس اميد محبتي مقدم 

  مدير روابط عمومي انجمن كليميان تهران
  

 درخشان نوراله شادروان درگذشت خصوص در تسليت ابراز
 هاي چهره از درخشان، نوراله مرحوم درگذشت فراوان، اندوه و متاثر قلبي با تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 و نشاما براي و گفته تسليت محترم و بزرگوار بازماندگان به خصوص به و تهران نكليميا جامعه به را جامعه خير برجسته

 .است خواستار را درجات علو مطلق، قادر از مرحوم آن روح
 در ناپذيرش خستگي هاي تالش و مالحنينا كنيساي در خدمت ها سال ثمره از اكنون نيكوكار، و خير آن روح ترديد بي
 .بود خواهد الهي رحمت قرين جامعه، آسايش و رفاه جهت
 עדן בגן תניחנו" ה רוח 

 همدان شهر به سفر خصوص در تهران كليميان انجمن رييس گزارش
 عزيز؛ همكيشان خدمت سالم با

 ثاني موسي تهران، كليميان انجمن مديره هيئت در همكارانم از تن دو همراه به 1399 ارديبهشت 28 مورخ يكشنبه روز
 به مردخاي و استر زيارتگاه براي آمده پيش مشكل بررسي جهت ،)امالك كميته مسئول (مرادي دانيل مهندس و) دارخزانه(

 .نموديم سفر همدان شهر
 و مسائل مورد در كه شد برگزار ايجلسه مالمير دكتر همدان، استان فرهنگي ميراث كل مدير با شهر به ورود محض به

 و محترم فرماندار با همدان فرمانداري محل در آن، از پس. شد بحث دخايمر و استر زيارتگاه نگاهداري و حفظ مشكالت
 االسالم حجت معاون زارع دكتر آقاي جناب همچنين و حراست مسئولين و همدان كل دادستان امنيتي، و سياسي معاونين

 .داشت حضور نيز مالمير دكتر جلسه اين در كه داشتيم ديگري جلسه ديني هاياقليت امور در يونسي علي دكتر
 مورد موضوع مختلف زواياي از و نمودند همدردي و تاسف و ناراحتي ابراز شده ايجاد مشكل مورد در حاضرين تمامي

 مختلف هايشبكه خبرنگاران حضور در و كرديم ديدن مردخاي و استر زيارتگاه از همگي آن از پس. گرفت قرار بررسي
 زيارتگاه محل به خسارتي يا و مشكل گونههيچ كه نموديم مشاهده همه و گرفت قرار بررسي مورد زيارتگاه محل خبري،
 مجاور كنيساي محل در كوچكي سوزيآتش متاسفانه ولي بودند محل در تردد حال در زائرين و بازديدكنندگان و نيامده وارد

 سيستم همچنين. بود شده ايجاد سقف و ديوارها از قسمتي در گرفتگي دود حد در اندكي خسارت و بود شده ايجاد زيارتگاه
 كتب ،)جايگاه پيشنماز(ميشكان  مقدس، تورات به ايصدمه گونه هيچ خوشبختانه. بود گرديده خسارت دچار محل كشيسيم

 .بود نشده وارد ها ديوار به متصل تابلوهاي حتي و چوبي هاينيمكت ها،فرش همچنين و مقدس
 يا و عمدي خصوص در را حادثه علت كه نمودند درخواست همدان ترممح دادستان  از كليميان انجمن نمايندگان

 ايجاد عاملين هدف مسئله، بودن عمدي صورت در نمودند تاكيد  نيز همدان فرماندار. نمايند بررسي سوزيآتش بودن سهوي
 هايسيستم نصب مچنينه و بنا مرمت به مربوط هاي هزينه تمام ايشان. است بوده ايرانيان وحدت نمودن دارخدشه و تفرقه

 چنين شاهد ديگر كه كردند اميدواري اظهار و گرفتند برعهده را بنا ساختماني امور ديگر و پيشرفته دهنده هشدار و حفاظتي
 .نباشيم تلخي اتفاقات
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 .شودمي ارسال عكس تعدادي عزيز، همكيشان  نگراني گونه هر شدن برطرف و خيال آرامش جهت ادامه در
 تشكر با                                                                                                   
  آبادي نجف يحسامه همايون دكتر                                                                                

 قدس جهاني روز رگداشتبز خصوص در تهران كليميان انجمن اطالعيه روابط عمومي
 مظلوم، از دفاع همچنين و ديگران به جفا و ظلم از خودداري ،)مقدس تورات (هقدوشا توراتنو الهي هايآموزه با مطابق

 .است يهودي و مومن انسان هر وظيفه
 كه افرادي مانهظال اعمال از انزجار اعالم با گذشته، هاي سال همچون ايران كليميان جامعه قدس، جهاني روز آستانه در

 يك را است جدا صهيونيست از يهود جامعه حساب اينكه بر مبني راحل امام راستين كالم نيستند، پايبند آييني و دين هيچ به
 . شد خواهند يادآور جهانيان همه گوش به ديگر بار

 قالب در كه ظلمي و پيوست خواهد تاريخ دان زباله به قرن، معامله اصطالح به دانست خواهند جهانيان بزودي
 و است فروپاشي حال در درون از كه اشغالگري رژيم. برد نخواهد جايي به راه گيرد،مي صورت غيرقانوني هايسازيشهرك

 بر عبث تالشي و سعي ندارد، بهايي و ارزش نيز آن ساكنين پيش حتي كه آن در احزاب ظاهريِ هايائتالف دليل تنها
 . است اضمحالل اين از جلوگيري

 نبوده يهود ملت نماينده گاههيچ هستند مالي و اخالقي فسادهاي انواع در غرق خود، اعتراف به سردمدارانش كه رژيمي
 مستمسك الهكليمموسي حضرت مقدس و جاودان هاي آموزه داد نخواهد اجازه هرگز ايران كليميان جامعه و بود نخواهند و

 .شود افرادي چنين
 خاتم ماه شادروان گذشتدر خصوص در تسليت ابراز

 شهين خانم گرامي همسر ،خاتم ماه مرحوم درگذشت فراوان، اندوه و ثرمتأ قلبي با تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 آقاي پدر و اند داشته برعهده را جامعه سازان آينده تربيت و تعليم متمادي هاي سال كه ديني و عبري باسابقه دبيران از نكوئي
 گفته تسليت دل صميم از محترم، بازماندگان به خصوص به را، سپير دكتر بيمارستان مديره هيات اعضاي از اتم،خ ماه پيمان

 .است خواستار را درجات علو مطلق، قادر از مرحوم آن روح و نشاما براي و
 עדן בגן תניחנו" ה רוח 

  משכבותם על ירננו בכבוד חסידים יעלזו
 دانش فخر و مجد آموزشي مجتمع در تدايياب اول پايه نوآموزان نام ثبت

 .بود خواهد 1399 -  1400 تحصيلي سال در اول پايه نوآموزان نامثبت پذيراي فخردانش و مجد آموزشي واحد
 مراجعه مدرسه دفتر به نام ثبت جهت قبلي هماهنگي طبق و الزم كمدار داشتن همراه به با توانندمي گرامي اولياي

 . نمايند
 قطعه 4 ، مادر و پدر ملي ارت كو شناسنامه پي كو اصل آموز،دانش شناسنامه پيك و اصل: نامثبت جهت الزم كمدار

 .آموزدانش سالمت ارتو ك) سفيد زمينه پشت با و سفيد مقنعه با (3×4 سعك
 در وزآمدانش نام ثبت فرآيند ميلتك و پرونده شكيلت جهت كرالذ فوق ركمدا تمامي تحويل نمايدمي نشان خاطر

 . است الزامي سنجش دهينوبت و سناد سامانه
  :نمايند حاصل تماس زير شماره با توانند مي بيشتر اطالع كسب جهت عالقمندان

77520611  
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 عمران بن موسي آموزشي مجتمع در ابتدايي اول پايه نوآموزان نام ثبت
 .بود خواهد 1399 -  1400 تحصيلي الس در اول پايه نوآموزان نام ثبت پذيراي عمران بن موسي آموزشي واحد

 و دوشنبه روزهاي مدرسه، دفتر با قبلي هماهنگي طبق و الزم كمدار داشتن همراه به با توانندمي گرامي اولياي
 . نمايند مراجعه مدرسه دفتر به نام ثبت جهت 11 الي 8 ساعت از چهارشنبه
 3×4 سعك قطعه 4 ، مادر و پدر ملي ارت كو ناسنامهش اصل آموز،دانش شناسنامه اصل: نامثبت جهت الزم كمدار

 .آموز دانش سالمت رتكا و) سفيد زمينه پشت(
 سامانه در آموزدانش نامثبت فرآيند ميلتك و پرونده لشكيت جهت كرالذ فوق كمدار تمامي تحويل نمايدمي خاطرنشان

 . است الزامي سنجش دهينوبت و سناد
 :نمايند حاصل تماس زير شماره با توانند مي ربيشت اطالع كسب جهت عالقمندان

88920528 - 88920529  
 شاد روحي آموزشي مجتمع در ابتدايي اول پايه نوآموزان نام ثبت

 .بود خواهد 1399 - 1400 تحصيلي سال در اول پايه نوآموزان نام ثبت پذيراي شاد روحي آموزشي مجتمع
 و دوشنبه روزهاي مدرسه، دفتر با قبلي هماهنگي طبق و الزم كدارم داشتن همراه به با توانند مي گرامي اولياي
 . نمايند مراجعه مدرسه دفتر به نام ثبت جهت 11 الي 8 ساعت از چهارشنبه
 3×4 سعك قطعه 4 ، مادر و پدر ملي رتكا و شناسنامه اصل آموز،دانش شناسنامه اصل: نام ثبت جهت الزم كمدار

 .آموزدانش سالمت رتكا و) سفيد زمينه پشت(
 سامانه در آموزدانش نامثبت فرآيند ميلتك و پرونده يلشكت جهت كرالذ فوق كمدار تمامي تحويل نمايد مي نشان خاطر

 . است الزامي سنجش دهينوبت و سناد
  :نمايند حاصل تماس زير شماره با توانند مي بيشتر اطالع كسب جهت عالقمندان

77613596  
 اتفاق آموزشي مجتمع در آينده تحصيلي سال نام ثبت

 تجربي، علوم هاي رشته در و تحصيلي مقاطع كليه در قدر گران آموزان دانش از نام ثبت آماده اتفاق، آموزشي مجتمع
 .باشد مي متوسطه دوم دوره براي كامپيوتر و حسابداري رياضي،

 شماره با 12 الي 8 ساعت از چهارشنبه و دوشنبه هاي روز توانند مي بيشتر اطالعات گونه هر كسب جهت عالقمندان
 :نمايند حاصل تماس زير تلفن

66406672  
 اينستاگرام فضاي در تهران كليميان انجمن فعاليت عدم

 فضاي در فعاليتي گونه هيچ تهران كليميان انجمن رساند مي ارجمند هموطنان و فرهيخته همكيشان كليه اطالع به
 كه است تهران كليميان انجمن رسمي كانال تنها تلگرام، در انجمن عمومي روابط كانال و ندارد و نداشته اينستاگرام مجازي
 . باشد مي انجمن اين نظرات دهنده بازتاب
 آن در مندرج نظرات و بوده محض كذب كليميان انجمن با ارتباط خصوص در كانال، يا پيج هر در ادعايي گونه هر لذا

  .باشد نمي تهران ميانكلي انجمن تاييد مورد عنوان هيچ به

73 



    
 

 
 هشمار    

  سه و            پنجاه

 توبين بن نجات شادروان درگذشت خصوص در تسليت ابراز
 جامعه خير برجسته هاي چهره از توبين، بن نجات مرحوم درگذشت متاثر، قلبي با تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 آن روح و نشاما براي و گفته تسليت بزرگوار بازماندگان به خصوص به و ايران، و شيراز كليميان جامعه به را شيراز كليميان
 .است خواستار را درجات علو مطلق، قادر از مرحوم
 رحمت قرين اجتماعي، هاي فعاليت و شيراز بهشتيه در خدمت ها سال ثمره از اكنون نيكوكار، و خير آن روح ترديد بي
 .بود خواهد الهي

 עדן בגן תניחנו" ה רוח 
  תםמשכבו על ירננו בכבוד חסדים יעלזו

 مقدم هرمان ربيع دكتر شادروان درگذشت خصوص در تسليت ابراز
) ربيع (اوراهام بن شيمعون ربي دكتر مرحوم درگذشت متاثر، و اندوهگين قلبي با تهران كليميان انجمن عمومي روابط

 ساير همچنين و انمحترمش همسر و) ايران كليميان ديني رهبر (زار الله حمامي يونس دكتر حاخام جناب به را مقدم هرمان
 .است خواستار را درجات علو شادروان، آن روح و نشاما براي مطلق قادر از و گفته تسليت مرحوم آن بزرگوار بازماندگان

 עדן בגן תניחנו" ה רוח 
 משכבותם על ירננו בכבוד חסדים יעלזו

  ؟يليتعط يآستانه در ريسپ دكتر مارستانيب
  يعراق فرانك

  .است گرفته قراري ليتعط يآستانه در ،يخيتار ينهيشيپ و تيفعال سال 75 از شيب با ر،يسپ دكتر يهيريخ مارستانيب
 به صادقانه تشيفعال دوران طول تمام در است رانيا دري ميكل تياقل يهيريخ مراكز نيترمهم ازي كي كه نهاد نيا

   .است نموده ارائهي پزشك خدمات شيهمك ريغ چه و شيهمك چه همنوعان،
. داشت رخواهانهيخ اهداف و شد افتتاحي ميكل يجامعه نيريخ توسط رخواهيخ كانون عنوان با 1321 سال در مارستانيب

 جنگ طول دري حت و داشتند تيفعال مركز نيا در شيرهمكيغ و شيهمك از اعم متبحر پزشكان ها،سال نيا طول در
 ريسپ. افتي رييتغ ريسپ دكتر به ريكب كورش از مارستانيب نام ب،انقال از بعد .نمودند ارائهي اارزنده خدمات زيني ليتحم
 ازي ماريب نيهم با خود همنوعان نجات راه در را خود جان فوسيت به مبتال مارانيب درمان راه در كه بودي هوديي پزشك
  .بود هيريخ مركز نيا موسسان از زين خودش و داد دست

 در كهي شعار ،»بدار دوست خودت مانند را همنوعت«: شده نوشتهي فارس وي عبر زبان دو با مارستانيب در سري رو
  .است داشته قراري درمان مركز نيا نيمسوول و كاركنان يهمه خدمات يسرلوحه هاسال نيا تمام

ي اريبس خاطرات ما ازي اريبس. باشد فتادهين مارستانيب نيا با كارش و سري روز كه استي ميكل يجامعه دري كس كمتر
 رشيپذ مسلما پس. مياگشوده و اندگشوده ايدن به چشم مارستانيب نيا در ما خودي حت و ما فرزندان ازي اريبس. ميدار آنجا از

   ...بود نخواهد راحت ما از كي چيهي برا آن شدن بسته
 تيفعال يادامه و هگرفت را مارستانيب نيا بانيگر گريدي درمان مراكز ازي اريبس مانندي مال مشكالت رياخ سال چند در

ي هايريگيپ و نيريخ و دولتي همكار با اما افتاده قيتعو به پرسنل حقوق دفعات به. است شده ترسخت و سخت آن
 و پرسنل حقوق يماهه چهار افتادن قيتعو به با متاسفانه بار نيا اما است، گذاشته سر پشت را خطر مارستانيب مسئوالن،
  .است دهيرس بستبن به هاتالش يهمه ايگو آنهاي جمع دسته اعتراض
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 هشمار    

  سهوپنجاه           

 خود كار به روين حداقل با بخش دوي كي فقط و كرد ليتعط را خودي هابخش اكثر مجموعه نيا راياخ كه نيا وجود با
 حساب شدن مسدود گريد طرف از. رساند انجام به كارمندان خصوص در را خود تعهدات نتوانست هم باز داديم ادامه

  .است شده علت بر ديمز زيني اجتماع نيتام پنجم يشعبهي سو زا مارستانيب
 پول بلكه است، نشده ليتعط مارستانيب«: ديگويم ريسپ دكتر مارستانيب يرهيمد اتيه عضو صدق،كهن مانيسل دكتر

 در مارستانيب يهانهيهز زات،يتجه شدن گران و ارز نرخ شيافزا به توجه با و ندارد وجود مارستانيب در دارو و زاتيتجه
ي هاتعرفه كهي حال در شد اضافه درصد چهل ،99 سال در پرسنل حقوق افت،ي شيافزا شدت به 98 سال دوم يمهين
  .»است آمده وجود به هانهيهز و درآمد انيم تعادل عدم كي نيبنابرا. كرد دايپ شيافزا درصد 10 فقط مارستانيب

 زين نيريخ و دولت تيحما مورد ديبا همواره دهند ادامه خود تيفعال به وانندبت نكهياي برايي هامارستانيب نيچني طرف از
  .باشند

 رويپ«: ديگويمي اسالمي شورا مجلس در انيميكل ندهينما و انجمن سيرئ ح،يسامه ونيهما دكتر مورد نيا در
  :است گرفته انجام ريز داماتاق دهيرس خود اوج به 1398 ماه بهمن از كه ريسپ دكتر مارستانيب به مربوطي مال مشكالت

 ،يساالر دكتر با مذاكره و مراجعه با ريسپ دكتر مارستانيب بهي اجتماع نيتامي درمان مهيب معوقات پرداختي ريگيپ -  1 
 پرداخت موافقت تينها در كه مذكور، مارستانيب مشكالت رامونيپي حاتيتوض ارائه و ران،ياي اجتماع نيتام مهيب كل ريمد

  .ديگرد زيوار مارستانيب حساب به مبلغ و شد گرفته معوقهي هايبده ازي بزرگ بخش
 مستمري ريگيپ با كه ،يمركز بانك استير ،يهمت دكتر قيطر ازي تومان ارديليم 4ي بانك وامي اعطا درخواست  -2
 التيتسه نيا سود بودني رقم دو به توجه با البته. شدم صادرات بانك قيطر از افتيدر جهت موافقت كسب به موفق
  .باشديم مارستانيب محترم رهيمد ئتيه يعهده بر وام افتيدر مورد در ميتصم

 ،يپزشك آموزش و درمان و بهداشت ريوز ،ينمك دكتر با نشست رويپ كه بالعوضي تومان ارديليم كي وام افتيدر -  3 
  ».ديگرد مارستانيبي برا كمك نيا افتيدر به منجر تينها در مستمر و مكرري هايريگيپ وي نگارنامه با

  .داردي فرهنگ وي تيهو ارزش و است رانيا انيميكل يجامعهي براي خيتار راثيم كي مارستانيب نيا كه،نيا مسلم قدر
  .دهد ادامه خود تيفعال به و شود حفظ مركز نيا عاقالنه، داتيتمه با كه ميدواريام
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  يعبر 5781 سالي ميتقوي هامناسبت
يآبائ رشآمهندس 

  
 مناسبت يعبر خيتار يديخورش خيتار

 )نذرها ابطال (ميندار هتارت – هشاناروشي نهيآد 5780الول 29  1399 شهريور 28 جمعه
 )يبمذه ليتعط (طُوو وم ي–ي عبر 5781 سال آغاز– هشاناروش اول 5781ي شريت 1  شهريور29 شنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي - هشاناروش دوم يشريت 2  شهريور30 كشنبهي
 ايگدل) روزه (تيتَعن يشريت 3  شهريور31 دوشنبه
 كَپِر - ميندار هتارت -پوريك ومي ينهيآد يشريت 9  مهر6 يكشنبه
 يمذهب ليتعط -پوريك ومي) روزه (تيتَعن يشريت 10  مهر7 دوشنبه

  سوكُوت موعدي نهيآد يشريت 14 مهر 11 جمعه
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-) هابانهيسا ديع (سوكُوت موعد اول  يشريت 15  مهر12 شنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-سوكُوت موعد دوم  يشريت 16  مهر13 كشنبهي
 هوشَعناربا -سوكُوت موعد هفتم  يشريت 21  مهر18 جمعه
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-عصرِتي نيشم موعد يشريت 22  مهر19 شنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي- تُورا محايس موعد يشريت 23  مهر20 كشنبهي
 ) آذر28جمعه  تا (روز 8 مدت به -)هاييروشنا جشن (حنوكا اول سلويك 25  آذر21 جمعه
 طوت دهم) روزه (تيتَعن طوِت 10  دي5 جمعه

 )درختان جشن (النُوتيا شواط 15 بهمن 9 پنجشنبه
 استر) روزه (تيتَعن اَدار 13  اسفند7 پنجشنبه

 ميپور اَدار 14 اسفند 8 جمعه
 ذكور زادگاننخست) روزه (تيتَعن سانين 12 1400 فروردين 5 پنجشنبه

 پِسح موعدي نهيآد سانين 14  فروردين7 شنبه 
 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي -) ريفط ديع (پِسح موعد اول  سانين 15  فروردين8 يكشنبه
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-  پِسح موعد دوم  سانين 16  فروردين9 دوشنبه
 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي - پِسح موعد هفتم  سانين 21  فروردين14 شنبه

 )يهبمذ ليتعط (طُوو ومي -  پِسح موعد هشتم  سانين 22  فروردين15 يكشنبه
 هنث بعل ريمئي ربي لواليه –ي شن پِسح اريا 14  ارديبهشت6 دوشنبه
 يوحايبر معونيشي ربي لواليه - باعومر لَگ اريا 18  ارديبهشت10 جمعه

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-) هاهفته ديع (شاووعوت موعد اول  وانيس 6  ارديبهشت27 دوشنبه
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي- شاووعوت موعد دوم  وانيس 7  ارديبهشت28 سه شنبه
 تَموز هفدهم) روزه (تيتَعن تَموز 17  تير6 يكشنبه
 آو نهم) روزه (تيتَعن آو 9  تير27 يكشنبه
 ميندار هتارت -  هشاناروشي نهيآد الول 29  شهريور15 دوشنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي –يعبر 5782 سال آغاز– شاناهروش اول  5782يشريت 14001 شهريور16 سه شنبه
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