




  
 
 

  
   خبري– اجتماعي –فرهنگي 

  ارگان انجمن كليميان تهران
  

  51 شماره – بيست و يكمسال 
  شمسي 1398 پاييز

   عبري8057 خشوان
   ميالدي2019 نوامبر

  
  انجمن كليميان تهران : امتياز صاحب 

  يح همايون سامهدكتر : مدير مسئول
   فرانك عراقي  :سردبير 

  نسترن جاذب : اجراييمدير  
  
  

    :همكاران اين شماره به ترتيب حروف الفبا
    سيما اخالقي - آرش آرمين – آتوسا آرمين –يآرش آبائ

    نسترن جاذب - نيوشا پاياب  - آيدين برخورداري -  شرگان انورزاده
  مهراميد شايان -  الميرا سعيد - ليورا سعيد –رحمن دلرحيم 

  فرينوش الزار  -راقيفرانك ع - فرزاد طوبيان -مردخاي امين شموئليان
  بهادر ميكائيل   - دوريتا معلمي  - مهران ملك -اميد محبتي مقدم 

  .مرجان يشايايي و مژده يمينيان  –اميرفراز نعيموت  -الهام مؤدب 
   

  
    فرانك عراقي–ي آرش آبائ :ويراستاران 

   نسترن جاذب :آرايي چيني و صفحهحروف
  

  مردخاي امين شموئليان :طراحي جلد 
  
  

    طبقه سوم - 223شماره  - هادي  شيخ خيابان -تهران   :نشاني نشريه 
    11397-33317 كد پستي

  66716429 : نمابر -  66702556 :تلفن
  
  

 bina126@iranjewish.com  :نشاني الكترونيكي 
  com.iranjewish.www  :پايگاه اينترنتي

 ofoq_bina@: يه كانال نشر
 
 ب آزاد ش و كوتاه كردن مطاـل     .اسـت نشـريه در ويراـي
 بالمانع استنويسنده نقل مطالب از نشريه با ذكر منبع و .  

   آرامستان بهشتيه–يادمان شهداي يهودي ايران :  روي جلد عكس
  
  
  
  
  
  
  

  ה"ב

 هي و بصيرت استآگااندازچشمدر عبري به معناي –אפק בינה  –بيناافق

 
  
  
 2  /فرانك عراقي / اندكي تأمل و تفكر: سخن سردبير   

  3 /يح دكتر همايون سامه / سازان فرداكودكان امروز، آينده: الهسرمق    
   مذهبي *
  4 /مهراميد شايان/  جشن و شادماني براي تورات  
    گزارش و مصاحبه  *
 5/  فرانك عراقي/  همنوعت را مانند خودت دوست بدار   
 7 / الهام مؤدب/  دارمزادگاهي كه دوست مي   
  9 / بيژن خاكشور/  ديدار اعضاي انجمن كليميان اصفهان با شهردار اصفهان   
  11 / مرجان يشايايي/  هاي آمريكاي تدريس در دانشگاهتجربه    
   13  /ليورا الويان/  واژگاني از گويش كليميان كاشان  
   14  /خوپيمان ساكت/  توارث همزمان مسلمانان و پيروان اديان الهي  
     ، روانشناسيفرهنگي، اجتماعي *
 17 / رحمن دلرحيم/  ضررهاي كتمان شخصيت واقعي   
 18 / رحمن دلرحيم/  هاي شيرازفرهنگ يهودي   
 19 / آتوسا آرمين/  ي درون ماديو نهفته   
 22/  ليورا سعيد/  ب و فرازرفيق عشق چه غم دارد از نشي     
 24 / الميرا سعيد/  خواستم اما نشد  
 25 / رضا آذري شهرضايي/ وزارت امور خارجه ايران و حفاظت از كليميان ايراني    
  29 / سيما اخالقي/  ي يهوديان اشكنازيريشه  
  31 / نسترن جاذب/  كليميان در آذربايجان ايران  
   33 / دكتر آرش آرمين/   ما مقصريميهمه  
   34 / نشست تخصصي محبت و عطوفت در اديان ابراهيمي  
   35 / ميالد خردمهر/  يهوديان مراكش  
   37 / مهندس فرينوش الزار/  ترين كنيساهاي قاره آسياقديمي  
  40/  پاياب نيوشا/ امي لوتر: آشنايي با مشاهير يهود جهان  
  45 / مهندس مهران ملك/  اي تهران، مالحنيناي كنيساهگذري بر تاريخچه   
     ادب و هنر *
 47   /مهندس آرش آبائي/ ي حضور نمايندگان كليمي در مجلستاريخچه  
 48 / آرش آبائي / هادر باب وظايف قلب  
  49  /آرش آبائي/  2019اقتصاددان يهودي برنده نوبل  
 50 / شرگان انورزاده/  بهانه  
  50  /سحر بروخيم/  ها را بايد دانستقدر اين آدم   
 51 /  آرش ابائي/ سه كتاب تنخ، سه فلسفه زندگي    
     طنز  *
   53 / رحمن دلرحيم/  بهتر نيست كه به تيمارستان بروي؟  
   54 / شيپورچي/  از من بپرسيد  
     تغذيه *
 56/ مژده يمينيان /  سال نو و شيريني   
     حقوقي *
 59/ اميرفراز نعيموت /  ؟فيشينگ چيست  
   اخبار *
   61 /مقدم مهندس اميد محبتي/ اخبار   

  68  /آرش آبائي/   عبري5780هاي تقويمي سال مناسبت 



    
 

 
 ه  شمار    
   و يك      پنجاه     

سخن سردبير    
  

                       اندكي تأمل و تفكر
                    

  فرانك عراقي 
  كارشناس ارشد روزنامه نگاري

    
  .ديرس راه ازي عبر 5780 ديجد سال و گذشت هم گريد كسالي

 مختلفي هامناسبت با جهان انيهودي را سالي ابتدا روز 23 حدوداً. شوديم آغاز) ادياع (ميموعد همراه بهي عبر سال
  .پردازنديم عبادت وي شاد و جشن به

 وي مذهب مراسمي اجرا با كه هستندي ريدلپذ اميا ،)بانهايسا ديع (سوكا موعد و پوريك يروزه حوت،يسل اميا هشانا،روش
 گوناگون نقاط از يهودي زانيعز و دوستاني رايپذ مختلفي ساهايكن و رديگيم قرار استقبال مورد شانيهمك نيب دري سنت
  .هستند شهر

 هر راي زمان پوريك روز در خصوصاً اميا نيا در اما بزنند سايكن بهي سر سال طول در ندرت به ديشا كه هستندي افراد
  .سپارنديم گوش شوفاري نوا به و شده مشغول شياين و عبادت به كوتاه چند

 ترتيپرجمعي بعض كه دارد وجود سايهستند،كن محل در شيهمك افراد تعداد چه ه كنيا فراخور به تهران شهر سطح در
  .رسندينم نصاب حد بهي نيد ضيفراي  اجراي براي  حتي برخ و بوده

ي ساهايكن به عبادتي برا دهنديم حيترج شانيهمك ازي اريبس كه نيا كرده مشغول مرا ذهن هاستمدت كهي امسئله
 و هست شانيزندگ محلي كينزد در هم ييسايكن كهي صورت در باشد، دور آن محل اگري حت بروند تريمركز و ترتيپرجمع

 كند انتخاب خودش را عبادتش محل است مختار هركس البته. آورندي جا به آنجا در را خود عبادت و رفته آنجا به تواننديم
 حد بهي جماعت صورت به اليتفي برا ساهايكن ازي اريبس سفانهأمت كه آن مانند دارد، زيني منفي امدهايپ انتخاب نيا گاه اما

 نماز نوبت چند روز هر ديشا بزرگتري ساهايكن كهي صورت در. هستند فعال هفته در روز كي فقطي گاه و رسندينم نصاب
 از كه هستي جوانان تياكثر حضور با تكرار نيا البته و كنند برگزار را شب و ظهر نماز چندباره و دوباره و صبح) ياليتف(

  .دارند نهيزم نيا در همي مختلفي هااستدالل كه كننديم اجتناب خودي محلي سايكن رد حضور
ي اعضا مرور به: داشت خواهديي امدهايپ چه جوان نسل طرف از مخصوصا انتخاب نيا يجهينت ديد ديبا حال

 گاه و ماند خواهند جا به دارند انس شتريب طيمح آن به كهي كهنساالن و شد خواهد وكمتر كم كوچك وي محلي ساهايكن
 شده متوقفي مذهب مكان نيا تيفعال جيتدر به و افتاد تكاپو به ديبا سايكن دنيرس نصاب حد به اي شنمازيپ كي دنيرسي برا
  .ماند نخواهدي برجا افسوس جزي زيچ و

  . ..كرد ديبا ملأت شتريبي اندك پس
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 هشمار    

   و يك            پنجاه

سرمقاله   
   سازان فردا            كودكان امروز، آينده

  يحدكتر همايون سامه
  رئيس انجمن كليميان تهران 

  
  
  

 فرداي ما خواهند بود و هر چه در آموزش و پرورش و تربيت آنان بيشتر همت كنيم يسازان جامعه آيندهكودكان امروز
و از اين روست كه يكي از اهداف مهم انجمن كليميان تهران در اولويت ي پوياتري خواهيم داشت مطمئنا در آينده جامعه

  . قرار دادن مراكز آموزشي جامعه و رسيدگي هر چه بيشتر به مهدهاي كودك و مدارس يهودي است
 در جهت  مؤثر گامي2 و 1در اين دوره نيز با در نظر گرفتن اين نكته با تجهيز و استاندارد كردن مهدهاي كودك يلدا 

موفقيت و ماندگاري . ها را دارندرفاه و آموزش و پرورش بهتر فرزندانمان برداشتيم، چرا كه كودكانمان استحقاق بهترين
  : د ارتباط مستقيمي با چند گزينه دارمدارس و مهدهاي كودك جامعه يهودي 

يغ نشده و هميشه  ما دري تا اين زمان اين حمايت از جامعهخوشبختانهحمايت دولت و نظام از مدارس كه  .1
  . شكرگزار آن هستيم و خواهيم بود

حمايت والدين از اين مراكز يعني با ثبت نام فرزندان خود و همچنين همكاري و همياري و حمايت مالي اوال باعث  .2
  .د شدتر براي فرزندانمان ايجاد خواهبخشتر و آرامشرونق گرفتن مراكز آموزشي شده و ثانيا محيطي پربارتر و جذاب

مديريت مركز و همچنين تصويب راهكارهاي مناسب در و مشاركت با يكپارچگي و انسجام انجمن اولياء و مربيان  .3
 .  همدلي و قدرت اين انجمن از اهم واجبات است، براي رسيدن به اين هدف البتهجهت ارتقاء مركز آموزشي كه

 و به انجام گرفته استپشتيباني انجمن كليميان از مدارس و مهدهاي كودك كه اين كار در طي ساليان متوالي  .4
 فرهنگي، ي انجمن است، جلسات متوالي اعضاي كميتههايترين كميتههمين دليل كميته علمي و آموزشي يكي از پرمشغله

  ، اعضاي اولياء و مربيان و مديران مدارس و همچنين  مسئولين وزارت آموزش و پرورش حضورجلسات بسيار زياد با
 براي هاي بسيار زياد اختصاص يارانههاي كميته امالك در ساخت و ساز و تعميرات ساختمان مدارس و همچنينفعاليت

 . هايي است كه در راستاي حمايت از مراكز آموزشي برداشته شده است از جمله گام،مدارس يهودي
 الزم و تأثيرگزار مه بايد در نظر داشته باشيم كه اين به تنهايي كافي نبوده و حمايت جامعه از اين مراكز بسياربا اين ه        
   در بعضي از موارد داراي البتهتوان گفت كه اكثريت مدارس ما در امر آموزش بسيار موفق هستند ميبه جرأت . است

   . هاي مداوم مرتفع خواهد شديريگ با تالش و پي هستند كه اميدوارم نيزهاييكاستي
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 هشمار    

   و يكهپنجا           

  جشن و شادماني براي تورات               
  اميد شايان مهر 

    فعال اجتماعي و عضو كميته فرهنگي انجمن كليميان
باري همراه با كوله) هاعيد سايبان(با خاتمه موعد سوكا 

جشني كه . رويماز ميصوا به استقبال جشن بزرگ تورا مي
يم به پاس قدرداني از الطاف بيكران الهي توسط خخام

در واقع ما با شادي . تعيين شده است) دانشمندان قوم يهود(
كنيم كه يك بار ديگر در اين روز از خداوند منان تشكر مي

 جلد تورا و مرور 5برداري و كسب فيض از توفيق بهره
  . مجدد آن را به ما عنايت فرمود

» سيمخت تورا«اما سؤالي كه در رابطه با جشن بزرگ 
 است كه چرا اين جشن در روز اعطاي قابل توجه است اين

تورا يعني عيد شاووعوت تعيين نشده است و با خاتمه يك 
آيا بهتر نبود در . كنيمدور سفر تورا اين شادماني را برپا مي

ي بزرگ يعني توراتنو هقدوشا از خالق هنگام گرفتن هديه
هستي تشكر كنيم و سپاس و قدرداني خود را تا پايان 

 هديه به تأخير نينداريم؟ در جواب خخاميم با استفاده از آن
  : كنندمطرح كردن مثالي حقيقت موضوع را مشخص مي

. كرددر شهري بزرگ پادشاهي مقتدر زندگي مي
پادشاهي كه تنها دختر خود را در موقعيت و سن ازدواج 

. بنابراين موضوع را با او در ميان گذاشت. نمودمشاهده مي
 را با ازدواج اعالم كرد اما در ضمن دختر پادشاه تمايل خود

اش به جاي داشتن ابراز داشت كه  مايل است شوهر آينده
  پول و ثروت و تكبر شاهانه، از نجابت و تواضع و 

مند وصلت بنابراين عالقه. هاي نيك برخوردار باشدخصلت
به ناچار پادشاه گروهي از . باشدريا ميبا شخص ساده و بي

ازم سفر كرد تا پسري مناسب و متواضع را درباريان خود را ع
درباريان حركت خود را آغاز كردند و . براي دخترش پيدا كند

در طول سفر با چوپاني ساده اما بسيار باهوش و خوش 
سيرت آشنا شدند و او را به عنوان بهترين گزينه به دربار 

  . پادشاه آوردند
 پادشاه با اندكي صحبت با آن جوان نجابت و صداقت

را در چهره او مشاهده كرد و تصميم گرفت دخترش را به 
جوان با تعجب بسيار خود را در . ازدواج آن جوان درآورد

باالخره . لحظه داماد پادشاه و صدراعظم دربار مشاهده كرد
در روز سالگرد ازدواج . مدت يك سال از آن ازدواج گذشت

ايل آن جوان ساده به نزد پادشاه آمد و ابراز داشت كه م

است جشن باشكوهي به مناسبت سالگرد ازدواج ترتيب 
داماد با . پادشاه علت اين امر را از داماد خود جويا شد. هدد

وقتي كه شما ! پادشاها: احساس شادماني به پادشاه گفت
سال گذشته من مسكين را به عنوان داماد خود انتخاب 
كرديد، بسيار متعجب و از طرفي غمگين شدم و پيش خود 
تصور كردم كه احتماال دختر شما داراي مشكالت جسمي يا 

باشد كه حاضر شده با من ازدواج كند، اما بعد از وحي مير
اين كه يك سال از زندگي مشتركمان گذشت به جز خوبي 

خواهم جشن و نيكي از دختر شما چيزي نديدم بنابراين مي
  . باشكوهي گرفته و خاطره سال گذشته را زنده كنم

اين مثال دقيقا وضعيت ما را در روز سيمخت تورا 
چرا كه در زمان اعطاي تورا در روز كند مشخص مي

كرديم شاووعوت اندكي ناراحت بوديم و پيش خود فكر مي
كه چرا اين غنيمت بزرگ تنها بايستي به ما داده شود، شايد 
قوانين خيلي سخت و غيرقابل اجرا و باوري در آن وجود 

اما با گذشت يك دور كامل از مطالعه توراتنو . داشته باشد
باور رسيديم كه چه ثروت عظيمي را خداوند هقدوشا به اين 

بنابراين در روز خاتمه پنج . منان شامل حال ما كرده است
  . كنيمسفر تورا جشن باشكوهي برگزار مي

كه روز پاياني اعياد » سيمخت تورا«در اين صورت روز 
و خداوند ) يهود(باشد به روز پيوند بين قوم ييسرائل ما مي

روز اتصال به خداوند به همين .  بودي تورا خواهدبه وسيله
رسانيم و دوباره آن را از جهت در اين روز تورا به پايان مي

نماييم و با تورا و خداوند شاد هستيم تا بگوييم ابتدا آغاز مي
  . اين عشق به خداوند است كه در قلب ما وجود دارد

  روز جشن تورا همانند جوهره و چكيده تمام سال 
توانيم شادي طول ا شادي در اين روز ميباشد يعني بمي

در واقع ما در اين . سال خود را تضمين شده قلمداد كنيم
: گوييمكنيم و ميروز مهم با خداوند راز و نياز مي

ايم تا با شادي توراتنو ما در اين روز آمده! پروردگارا«
باشد، ي ارتباطي ما با تو ميهقدوشا كه همان وسيله

  . »تر شويمكنيم و به تو نزديك و نزديكها را كم فاصله
نزديكي خود را به ما در طول اين سال ! پس بارالها

  . حفظ بفرما و شادي ما را مستدام بگردان 
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 هشمار    

   و يكهپنجا           

  بدار دوست خودت مانند را همنوعت
  ي عراق فرانك

  ينگار روزنامه ارشد كارشناس
  

 مورد نيا در ما فرهنگ دري مختلفي هاالمثلضربي حت. ميادهيشن ربازيد از گرانيد به كردن كمك و رساندني اري مورد در ماي همگ 
 و شودينم گم هرگز كردني خوب ،يريگيم پس دست همان ازي ريبگ دست هر از ر،يبگي دست رسديم دستت كهي ا  :مثل شده گفته

  .است ترمقدس رونديم باال دعاي برا كهي دستان از كنديم كمك كهي دست  :مثلي قصار جمالت
 به كه سازديم فعال مغز اعصاب در راي مشخصي هاقسمت گرانيد به كمك كه اندافتهيدر خود قاتيتحق با دانشمندان امروزه

  .كنديم كمك فردي خوش احساس وي مندصحت
 ريخ امر نيا دري دست هيريخ مراكز ليتشك صورت به چه و گمنام صورت به چه كه هستندي اديز افراد زين ما يجامعه در خوشبختانه

  .دارند
   .است آني متولي ميكل شيهمك جوانان ازي كي كه است هيريخي هاانجمن نيا ازي كي» تو و من مهربان دست«
  .است موفق اريبس ريمس نيا در و كردهي اندازراه را مركز نيا استي سال چند خودي شخص يعالقه بنابري صيختش نيليآ

  .كنميم جلب امداده انجام شانيا با كهي ادوستانهي وگوگفت به را زيعز خوانندگان نظر ادامه در
يي گشاباز كه اميا نيا در دانميم. برشما درود -

 وجود نيا با است، اديزي ليخ تانغلهمش شده، آغاز مدارس
 اريبس كه ميباش داشته هم بايي وگوگفت تا ديكرد قبول

  .دييبگو مجله خوانندگاني برا خودتان ازي كم لطفا. ممنونم
 سال 35 هستم،ي صيتشخ نيليآ من. شما از سپاس* 
 پلميد فوق التميتحص. هستم تهران يزاده و دارم
ي دارا. استي دانشگاه دجها از كودك كتابي رسازيتصو
 هودي جوانان خانه و انيدانشجو سازمان در تيفعال سابقه
 انجمن ورزش يتهيكم در حاضر حال در و هستم تهران

  .كنميم تيفعال تهران انيميكل
 به چگونه» تو و من مهربان دست  «هيريخ انجمن  -
  آمد؟ وجود

 كمك به ازين كهي كسان به كردن كمك شهيهم*  
. كرديم خوب را حالم و شديم مني خوشحال اعثب داشتند

   ايدن نيا در كس هر كه دميرس  جهينت نيا به كمكم
 خوشحال و رساندني اري هم من يفهيوظ و داردي افهيوظ

  .است ازمندانين كردن
ي پنهان صورت به وي نشان و نام بدون را كار نيا ابتدا
 لذت وي شاد باعث ازمندانيني شاد كم كم.كردم شروع
   با راي خوشحال نيا ديبا كردم احساس و شد من در بيشتر

  .شوم كيشر همه
» تو و من مهربان دست «تولد باعث احساس، نيهم

 ماه آذر. شد تربزرگ و بزرگ روز هر كه اسم كي. شد
 نياول و افتي ادامهي علن صورت به مركز تيفعال 1394
 شد غازآ لداي شب ليآج توزيع و تهيه براى گسترده تيفعال
 كهيي هافرشته تمام مهرباني هادستي متول شدم من و
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 هشمار    

   و يكهپنجا           

 اتفاقاتي همفكر وي همكار نيهم و دارندي اري دست
  .زد رقم راي خوب

  د؟يهست برخوردار همي دولتي ها كمك زا -
 به اقدام تهراني شهردار 1397 ماه اسفند از*  

ي حناچ جناب. كرد هاهيريخ باي شياندهم جلساتي برگزار
 دو در و داشتند حضور جلسات نيا در شخصا تهران ردارشه

 به را كاالي سبدها رمضان ماه و نو سال مناسبت به مرحله
 انجمن ارياخت در انيمددجو نيب پخشي برا گانيرا صورت

  .دادند قرار
 امر دري اختالل شما بودني مذهب تياقل حال به تا ايآ -
  آورده؟ وجود به شما تيفعال

ي مذهب تياقل من شونديم متوجهي وقت مردم اكثر* 
 هم از ريغي كس به طور چه كه كننديم تعجب شتريب هستم

 باعث موضوع نيهم مواقع شتريب در اما. كنميم كمك نميد
ي همكار من با شتريب و شوند ترمشتاق امر نيا در شده
 تيفعال مانع تنها نه من بودن تياقل ميبگو ديبا كل در. كنند
 كمك هم من شرفتيپ به مواقع شتريب در بلكه نشده من

  .است كرده
  كنند؟يم كمك شما به ريمس نيا دري كسان چه  -

ي مجازي فضاها در كهيي هافراخوان قيطر از*  
 همي اعده. كننديم كمك ما بهي دوستان ميكنيم منتشر
 ازين صورت در و ميشد آشنا هم با ريمس طول در كه هستند

 ترينمهم. كننديم كمك من به حضورشان با شهيهم
 مسير اين در را من هميشه كه است عزيزم خواهر شخص
  .  كندمي همراهى و تشويق
  د؟يهست روبروي مشكالت چه با  -

-يم ميتصمي وقت اما ستين هم مشكلي ب كه البته*  
 از مثبت،ي هايانرژي كن شاد راي اديزي هادلي ريگ

 چيه بروز يهاجاز زانيعزي خوشحال و ريخي دعا قيطر
  .دهدينم راي مشكل
  شود؟يم نييتع چگونه شما تيفعال يحوزه اصوال -

 ايي فرد ازين بهي بستگ انجمن، تيفعال يحوزه*  
 ثابت طور به اما. شونديمي معرف من به كه داردي جمع

ي هانهيهز انهيماه كه ميدار پوشش تحت رايي هاخانواده

-يم نيتام شانماهانهيي اغذ مواد و كاال سبد دارو، درمان،
 دارندي پزشك زاتيتجه به ازين كه ميدار همي موارد. شود
  ...و سمعك و لچريو مانند
 جشن مثل شاد مراسمي برگزار موارد، نيا تمام كنار در

 شب مانند مختلفي هامناسبت به سالمنداني هاشگاهيآسا
 بلق كه دانهيع مراسم ها،بزرگ پدر و هامادربزرگ تولد لدا،ي
 وي جسم معلول كودك 250ي برا ديجد سال هر شروع از

 شود،يم داده آنها به پوشاك و كفش و شوديم برگزاري حركت
ي هاگردش و كينكيپي برگزار. ماستي هاتيفعال جزو
 لوازم فرستادن اد،ياعت از افتهي رها كودكاني براي جمعدسته
 شروع در ريتحرال لوازمي اهدا و كرمانشاه يزلزله در ازين مورد
  .است هيريخ مركز نياي هاتيفعال گريد از زييپا فصل
  د؟يداري ابرنامه چه ندهيآي برا -

 و داده گسترش را مركز نيا كار كه هستم درصدد*  
 محروم مناطق دنبال ضمنا. بدهم انجام راي قانون ثبت

 و كنم تيفعال هم جا آن در تا هستم هم ديگر شهرهاى
  كنم فراهم شانيبرا را ازين موردي هاكمك
  د؟يدار مجله خوانندگاني براي اميپ چه -

 تورات ازي اجمله كردم آغاز را تيفعال نيا كهي روز*  
: ديگويم كه دادم قرار ميكارها يسرلوحه همواره را مقدس

 از اگر كنميم فكر و» بدار دوست خودت مانند را همنوعت«
ي ايدن باشد، اشتهد اعتقاد جمله نيا به نفر كي نفر سه هر
  .داشت ميخواهي بهتري ليخ

 تانيبرا و سپاسگزارم اريبس مهرباني هادست و شما از 
   .دارم افزون روز تيموفقي آرزو
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 هشمار    

              پنجاه و يك

  دارميم دوست كهي زادگاه
  مودب الهام
    زبان انگليسيمترجم
 نداشته مهاجرت قصد خودت اگري حت تياقل جامعه در

 اتيزندگ بري نخواهيخواه نيريسا مهاجرت اتريثتا، يباش
ي شهرها از انيهود يمهاجرت داستان. افكنديم هيسا

 ،ياجتماع، ياقتصاد مختلف ليدال به رانيا مختلف
   در. است شده تكرار بارهاي اسيس وي مذهب ،يفرهنگ
 و تهران به انيهود يگسترده مهاجرتي پ در رياخي هاسال

 اندك تيجمع انيم در امر نيا شاهد بزرگي شهرها
، ارانيكام، ذهابسرپل، همدان، اندوآبيم ،زدي يشهرها
 كهي اريد و شهر از كندن دل. ميابوده رفسنجان و كرمان
ي دار نيريش و تلخ خاطرات آن از هاسال وي دار دوست
 رهاي شويم ريناگز گرانيد چوني روز اما. است سخت

 راي داريم دوست كهي زادگاه گذشتهي بايز خاطرات. يكن
 را بارتكوله. يكن حك اتذهن در ارزش باي راثيم چون
 .يبنواز را تيزندگ ساز نو از وي بردار

 پنج شهر كي ازي، هاي دوران زنديه كي از پايتختي در
 و خاني گنجعل مجموعه هايي چونران با جاذبهتاريخي اي

 شهر ،جهان مس شهر نيپنجم و معادن شهر ،بازار
- پته، معروف و معطري هارهيز و نيعطرآگي ها دمشكيب

كلمپه، كماچ،  شهرو  هنرمندان رنگارنگ و بايزي ها
، رسديمي ساسان دوران به حضورشان قدمت كهي انيهودي
ي زندگي حيمس وي زرتشت ،مسلمان موطنانه كنار در

 شمار گسترده مهاجرتي پ در انقالب از پس اما. اندكرده
   .افت يكاهش مسلمان ريغي شهروندها

 انيهود يمانند هيصفو دوران در كرمان انيهود ي
. شدنديي هابينش و فراز دچار اصفهان و كاشاني شهرها
 گذشته سال 6 تا وي هودي نفر  800 بايتقر  انفالب از قبل
 آنجا در نفر  50-  40 حدود دري تيجمع باي هود يخانواده 10
 شهر نيا ساكن خانواده چند فقط اكنوني ول كردنديمي زندگ

 كرمان استاني شهرها ريسا در انيهودي گذشته در .باشنديم
  . بودند ساكن رفسنجان و نگار ،رجانيس بم، جمله از

   طورــب انيحيمس: كرمان نيساكن ازيي ايذكر تيونيص

  
  

 ابانيخ در انيزرتشت. كردنديمي زندگ كرمان در پراكنده
 راه چهار در انيهودي و ها يگبر محله به معرف آالشت
 كوچه به كوچه به معروف و افته يرييتغ قدس به كهي كاظم

 چند و ما هنوز. كردنديمي زندگ است انيميكل محله اي
 همه .ميهست ساكن محل همان در ماندهيباقي هود يخانواده
ك همسايه زرتشتي مهاجرت يهاي يهودي و ههمساي
  .اندخانواده مسلمان قديمي باقي مانده 4 فقط. اندكرده

ي امحله. رفتم انيميكل محله به سفرم روز نيآخر در
 الگا. است دادهي جا خود دل در راي اديز خاطرات كه

 قوهيم ، سالن عروسي، كرمان ماندهيباق يسايكن تنها ساعور
  .داد نشانم را محله و) يشرع غسل حوضچه(

 از ميبرا حوصله و صبر ويي خوشرو بايي ايذكر تيونيص
 كي ،سايكن 3 انيهود يمحله در گذشته در: ديگويم روزيد

ي سايكن. است بوده دانش گنج مدرسه و حمام، كاشري قصاب
 قصاب. است شده ساحتهي صب بن زيعز همت به موجود
 انجام را) يشرع ذبح (طايشح نفر 2 و دبويي ايشي يموس

ي روزها و شدي اندازراه 1345 سال در حمام. دادنديم
 داشته اختصاص كودكان و هاخانم به چهارشنبه و دوشنبه
ي هود يهمه دانشگنج مدرسه معلمان و رانيمد. است
 نماز مدرسه يسايكن در آموزاندانش همه بعدازظهرها. بودند
- دانش پرشوري صدا و سر گريد امروزي لو خواندنديمي گروه
  . چديپينم محله نيا در گذشتنديم باز مدرسه از كه يآموزان

 و) شنبه (شباتي روزها در كرمان يسايكني روزگار
 اما داديمي جا خود در راي اريبس تيجمع هامناسبت ريسا
 -  از جوانان مذهبي كرمان–ادوين اسحاقيي گفته به

 نمازي برا بالغ مرد 10 حضور (عسارا مشكل ليدل به اكنون
) شنبه (شباتي روزها و هاشبي بعض فقط) جماعت
  .  شوديم خواندهي گروهي نمازها
   ورـام دري مهم نقشي زرگر منوچهر حاخام گذشته در 
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 هشمار    

              پنجاه و يك

 با نيساكن همه او فوت از پس و است داشتهي مذهب
. اندشده روبرو كاشر گوشت هيته جمله ازي مختلف مشكالت

 بهي مذهب نيقوان وي عبر زبان به روزانهي دعاها وزشآم
 سن (تصوايم بت و صوايبرم سن به كهي نوجوانان و كودكان

  .است مشكالت گريد از رسنديم) فيتكل
 دري عبر كالسي برگزار عدم وجود با ساعور الگا پسران

  ي خوب به بايزي صوت با را روزانهي دعاها ميبرا كرمان
 در حضوري برا را آنان تابستان در سال هر او. خواننديم

  .است فرستاده مادرش نزد رازيش بهي عبر آموزشي هاكالس
 ارشد كارشناسي مقطع دانشجوي ،زاده قاضي فرناز
 را خود ي نامه پايان طرح كه ،تهران صنعت و علم دانشگاه

 اطراف ي محله و سال 150 از شيب قدمت با هاييآرامگاه به
 بار نينخست مكان نيا: ديگويم است داده اختصاص آن
 انيادي برا بعد و بوده مقدس كرمان ساكن انيزرتشتي برا
 شان مردگان دفن ليدل به تيهود يو تيحيمس چوني گريد

 تا بلكه گذشته در نه احترام نيا. است شده احترام قابل
 به پارك احداث هرچند داشته، ادامه زين رياخي ها سال

 مكان نيا اصالت به راي لطمات شده  انجام اكنون كه شكلي
  .است كرده وارد

هاي گذشته گويد چون در سالادوين اسحاقي مي
ا به پارك تبديل كرد شهرداري بخشي از آرامگاه كليميان ر

 توانيم درگذشتگان را در نمي،ابل استفاده شدقو آنجا غير
 فوت كرد و ما مجبور 1385پدرم در سال . كرمان دفن كنيم

پس از فوت . و را در آرامگاه شيراز به خاك بسپاريمشديم ا
  .پدر ساير متوفيان به آرامگاه بهشتيه تهران منتقل شدند

در دانشگاه به تانيا گلرخ كه مدتي است براي تحصيل 
گاهي در مدرسه با تعصبات و : گويدتهران آمده است مي
 سال گذشته تنها دخترجوان 6طي . مشكالتي روبرو بوديم

ن بودم و حضور در بين جوانان همكيش همسن و كرمان م
رستوران . آن محروم بودم ارزش است كه از سال خيلي با

كاشر و مدرسه مختص يهوديان مانند تهران و ساير 
  .  پرجمعيت نداريميشهرها
 بودنديي هايكرمان از شوهرش پدر و پدر ايذكر بن ترايم

ي فروش هپارچ و فرش پدرش. داشتند مغازه بم بازار در كه
 سال در. زديم سر كرمان به ادياع و التيتعط در كه داشته
 باز كرمان به  بم  ساكني هود ينيآخر عنوان به 1355

 مراسمي برا) ريفط نان (مصا نجايا در: ديگويم او. دگرديم

 هيته كرمان از را مصا گذشته در. شودينم هيته پسح ديع
 رازيش و تهران زا را مصا تيجمع شدن كم باي ول ميكرديم
 در انيهود يرثاك گذشته در دوستان گفته به .ميكنيم هيته

   خشكبار و فرش، پارچه كرمان بزرگ و ميقد بازار
  . داشت اختصاص آنان به مغازه 100 حدود و فروختنديم

 ريسا كنار در كرمان دري زندگ از را دوستان نظر
  :  شوميم ايجو هموطنان
 فيتعر ميبرا  هايكرماني نمهربا وي خونگرم از الگا

 با مدرسه در معلمان و رانيمد خوب رفتار به او. كنديم
 و همسرش مغازهي هاهيهمسا خوب برخورد و اشپسران

   . كنديم اشاره شيهافروشنده
گويد او مي. ي مغازه پارچه فروشي داردادوين اسحاق

اكثر مسلماناني كه از ما اما  ،شودصباتي ديده ميگاهي تع
. دانندليميان را منصف و قابل اعتماد ميكنند كخريد مي
ا  قديمي رابطه خوب و بدون تعصب بهاي مسلمانهمسايه

ام كه در محله يهوديان معلم مسلمان. خانواده ما دارند
هميشه طي روز  «:گفت آموزان ميكرد  به دانشزندگي مي
ه هم رفتند و بيهوديان باز بود و به منزل هم ميدر منازل 

ه ما داشتند روزهاي شنبه به  كه بياز اعتماد. اعتماد داشتند
  .»كرديمرفتيم و چراغشان را  روشن ميشان ميمنزل

 كه رايي بايز خاطرات تهران به بازگشت ريمس در
  :آورميم اديب كرد فيتعر ميبرا ييايذكر تيونيص

 انواع شهر زنان همهي مذهب يهامناسبت ازي كي در
 به  حلوا ك يشامل  بزرگي نيس. پختنديم برنج آرد با حلوا
   هيته خرما و روغن، گندم جوانه آرد با را سهن كوپو نام
  . كردنديم ميتقد شهر بزرگان به و كردنديم

 باران آش اي ياعل آش پختن مرسوم مراسم ازي كي
 و حبوبات انواع با آش نيا. است بوده باران بارشي برا

   عيتوز محله نيساكن همه نيب  سال هر و پخته گندم
 آن سراغي زرتشت و  مسلمان يهاهيهمسا  سال هر. شديم
    .گرفتنديم را

 نيچن در كه شميانديم خود با رسميم تهران بهي وقت
ي جا روزيدي گروه وي اجتماعي زندگيي ايپو چگونهيي شهرها
 در مختلف امكانات ارزش. است داده امروز سكون به را خود

 گفته. داننديمي خوب بهي دوستان نيچن را رگبزي شهرها
 شديم خوب چه« :اندازديم نيطن گوشم دري اسحاق نيادو
    .»بزنند ما بهي سر انتخابات دوران جزهب دوستان اگر
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 ديدار اعضاي انجمن كليميان اصفهان با شهردار اصفهان
  بيژن خاكشور

  عضو هيئت مديره انجمن كليميان اصفهان
  

ز گذشت نزديك به دو پس ا
اهللا نوروزي ي قدرتسال از معارفه

به عنوان شهردار جديد اصفهان، 
جمعي از اعضاي انجمن كليميان 

 در ديدار 98اصفهان در مرداد ماه 
ها و  طرح خواستهبا وي و به

 كليمي اصفهان يمشكالت جامعه
  .پرداختند

در اين ديدار، شهردار اصفهان 
خوشحاليم كه فضا و جو : گفت

تفاهم بين اديان، خوب و ايده آل 
است، و شما در اين جامعه احساس 

كنيد همانطور كه مسلمانان هم هيچ آسيبي از ناامني نمي
و مهرباني كه مدنظر اند و مودت و دوستي جانب شما نديده
-  به نوعي قابل حس و لمس است همانهمه اديان است،

ايم و گونه كه ما در ايران، همواره به دنبال صلح پايدار بوده
به همين خاطر اميدوارم در دوران مديريت من . خواهيم بود

نيز شما احساس خاطر جمعي و آسايش داشته باشيد نه 
 كه شرايط  قبول داريمي ماهمه. نگرانياحساس دلواپسي و 

ي افراد همهكنيم و خود به خود اقتصادي سختي را طي مي
جامعه درگير اين مسائل هستند با اين وجود، ما هم در حد 

يد براي اصفهان وسع و توان خود هر كاري از دستمان بر بيا
دنبال تعادليم هما ب. دهيمي شما انجام ميو صد البته جامعه

  . ام و نيستمقت به دنبال تبعيض نبودهوشخصه هيچهو من ب
در اين ديدار دكتر عيدي معاون شهردار اصفهان نيز با 

  :اشاره به قدمت حضور يهوديان در ايران گفت
كليميان همواره در ميراث فرهنگي ايران نقش مهمي 

اند و جدا از تاثير در شكوفايي اقتصاد و تجارت جامعه، داشته
  ث ـــــباعو علمي نيز همواره در مباحث فرهنگي و هنري 

  .اندافتخار ايران و اصفهان بوده
وي  به عنوان نمونه به مهندس سليمان ساسون اشاره 
نمود كه يك كليمي موفق و تاثيرگذار در جامعه و شهر 

فضاي تعاملي، بهترين فضايي است كه : اصفهان است؛ و افزود
خود تعامل اديان بايد در شهر، بين اديان اتفاق بيفتد كه خود به 
برد، همانطور كه در اين شهر، آبرو و اعتبار اصفهان را باال مي

اصفهان يهوديه بوده است و همواره تساهل و تسامح بين 
اديان توحيدي برقرار بوده است و ما به اين بستر زيباي ميراث 

  . باليمنازيم و ميو فرهنگي و گردشي ديني مي
ن شهردار در امور در اين جلسه خاتون آبادي معاو

در جوباره يكي از همسايگان، : ها و مساجد نيز گفتهيئت
اندازي هيأت ما براي راه سال پيش تعريف كرده بود كه 40

امام حسين به مشكل مالي برخورد كرده بوديم و يهوديان 
جوباره براي حل اين مشكل كمك شاياني به ما كردند و 

ري و كمك حضور عليرغم تفاوت در دين و رسوم با همكا
ها و مراسم، وحدت اديان توحيدي در اصفهان در اين هيأت

  . را به تصوير كشيدند
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پور به مضمون قدر اين ديدار، خاخام سليمان صدي
ت و مهرباني در اديان اشاره نموده و به عنوان و رأفگذشت 

اشاره كرد كه ) ع(مثال به گذشت و عظمت حضرت علي 
داشتند و به ز رأفت و محبت حتي در قبال قاتل خود ني

  كردند كه از شيري كه من خادمان خود سفارش مي
  . نوشم به او نيز بدهيد و تشنه و گرسنه نماندمي

گرفته رئيس انجمن كليميان اصفهان نيز يون ماهص
از اين ديدار : خطاب به شهردار اصفهان و معاونان وي گفت

ار خوشحاليم، البته ما در زمان معارفه نيز با و رويارويي بسي
شما گفت و شنودي داشتيم و معتقديم وجود اديان الهي در 
اين شهر بايد به فرصتي براي توسعه و پيشرفت و ترقي 

  .تبديل شود
پور، بيژن گرفته، سليمان صديقدر اين ديدار صيون ماه

ن خاكشور، يوسف سپارزاده و لئا دانيالي از اعضاي انجم
كليميان اصفهان حضور داشتند و از شهرداري اصفهان 

  ي اتحاد، واست كردند تا در حل مسائل مدرسهدرخ
هاي جوباره و مجتمع فرهنگي رفاهي كليميان كنيسه

اعضاي انجمن كليميان . اصفهان همكاري و مساعدت نمايد
اصفهان در پايان يك جلد قرآن مجيد و يك جلد تورات 

 به شهردار و شهرداري اصفهان تقديم نفيس به رسم يادبود
   .كردند

  مراسم پايان دوره مركز آموزش موسيقي 
  مهندس فريدون طوبي

    مسئول مركز موسيقي انجمن كليميان تهران
، در بيستمين سالگرد تاريخ 26/6/1398شنبه سه

ليميان تهران يك تأسيس مركز آموزش موسيقي انجمن ك
دوره ديگر از مراسم پايان دوره با حضور عده زيادي از 
همكيشان عزيز و رياست محترم انجمن كليميان تهران 

شيرازي يح و نغمه كدخدا و هرتصل گلدكتر همايون سامه
سرپرستان جديد كميته جوانان در محل اين مركز در 

ن چه در  نوجوانان عزيز ما آ،ساختمان سرابندي برگزار شد
طي اين دوره از استادان خود آموخته بودند با هنرمندي 

 ه بسيار مورد تشويق قرار گرفتند،فراوان به اجرا گذاشتند ك
 تهران جوايزي به آنها اهدا شد، از طرف انجمن كليميان

  آهنگ 5780به مناسبت آغاز سال جديد عبري 
 با سرپرستي نادر دانيالي و چند نفر از בשנה הבאה

شارونا «جويان خوانده و ترجمه زيباي آن توسط هنر
دينا روبنيان و . براي همكيشان عزيز بيان گرديد» شلتيل

بهاره كدخدا تهيه هدايا و مديريت اين جشن را برعهده 
هاي موسيقي اجراي رشته. داشتنند كه به خوبي برگزار شد

  : و نام هنرجويان هنرمند ما به صورت زير بود 
  » خانم آوانسيان«پيانو و ارگ . 1

شهاب اسحاقي، آنائل سله، رونيتا سخايي، پويا 
  اصفهاني، دانيال دانيالي 

  » آقاي قدوسي«دف و تنبك . 2
  مهر اسحاق گيدانيان، بنيتا فروغي

نادر با سرپرستي «اجراي آهنگ سال جديد عبري . 3
  » دانيالي

دانيال يوسف دانيالي، فراز هارونيان، شانائل دانيل 
  ئيان اويد نقرهمفرد، د
  »  صادقانايمان«گيتار . 4

اليا پوراتي، سيپورا رحيميان، آنژل اسحاقي، نيما 
  ساسانيان 

  »  دانيالينادر«گيتار . 5
 مهر، داويد مفرد، بنيامين فروغيدانيلشانائل 

  ئيان، فراز هارونيان، يوسف گيدانيان نقره
         »                           خانم وحيدي«ن ويل. 6

  الين دانيل مفرد 
از زحمات اميد كدخدا كه نصب سيستم صوتي را به 
عهده داشتند و آنژل اسحاقي كه مجري برنامه بود بسيار 

  . سپاسگزاريم
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  كايامر يها دانشگاه در سيتدر تجربه         
  مرجان يشايايي

  نگارروزنامه
  
 يكارشناس يآموخته دانش ،1361 متولد ،دياني دايش

 دانشگاه از انهيخاورم مطالعات يدكترا و يسيانگل اتيادب
 اتيادب و زبان مدرس و شينما پژوهشگر ،)NYU (وركيوين

 يفارس شعر مجموعه كي. است هاروارد دانشگاه در يفارس
 خيتار ي درباره يسيانگل زبان به يپژوهش كتاب كي و

 و يبوم شينما انيم متقابل راتيتأث و رانيا در شينما
 ،اشعار. اوست رياخ آثار از يياروپا سبك يسينو شنامهينما

 اتينشر در نيا از شيپ او يفارس يها ترجمه و مقاالت،
 . اند دهيرس چاپ به نو نگاه و بخارا
 كا،يرانيا ي دانشنامه در تيفعال بر عالوه نيا از شيپ يانيد

 از ياريبس يها چهره مترجم و پرداخته زين همزمان ي ترجمه به
 ،يآباد دولت محمود ،يفرهاد اصغر ،يارستميك عباس جمله
  .است بوده امزيليو نيبرا و ،يزياسكورس نيمارت

 به هاروارد دانشگاه در او نيشيپ و يكنون يها كالس
  :هستند ريز شرح

 متون - رانيا در شينما خيتار: انيگو داستان درامِ
 بر يا مقدمه - ييضايب تا يرودك از: يفارس يادب و يخيتار
 ،يفارس زبان - يشمس 14 و 13 قرن در يفارس اتيادب

  شرفتهيپ تا يمقدمات سطوح
- فارغ جمع در يانيد يسخنران از ياخالصه

  :ديآيم ادامه در 1398 رماهيت در يميكل النيالتحص
 كه است نكته نيا درك يدانشگاه پژوهش ديكل

 راثيم فهم و گذاشتن گرانيد خشت بر خشت يعني قيتحق
 كارش در هم قدر چه هر ،يقابل پژوهشگر چيه. گذشته

 خودش را ييبنا كه كند ادعا تواند ينم باشد، سرآمد و شرويپ
 ي هيپا بر پژوهش يطرف از. است ساخته ييتنها به و ابتدا از

 يمعنا هم قيتحق نباشد، سيتدر اگر و است استوار سيتدر
 پژوهشگر كي يبرا كه ياتفاق نيبهتر. دهد ينم يچندان
 در اش قيتحق از كه است نيا افتديب تواند يم يانسان علوم
 يدانشگاه يفضا كي ركن نيتر مهم. كند استفاده سيتدر

 و جودانش كينزد و برابر ي رابطه از است عبارت مطلوب
 در را باور نيا رديگ يم قرار سيتدر مقام در كه يكس استاد؛
 دهد يم ادي كه اندازه همان به كه باشد كرده نهينهاد خود

  . رديبگ ادي است موظف
 آموزگار، در آموختن يبرا يفرد ي فهيوظ احساس نيا
 كه يا لحظه. كند يهموارم كينزد ي  رابطه جاديا يبرا را راه

 دانشجو از كه گذاشته باز را خود آموزگار كه نديبب دانشجو
 نيسنگ تيمسئول هم دانشجو كه است لحظه آن اموزد،يب

 كه است تيمسئول نيا قبول با كند، يم حس را يآموزگار
 در كه را يدانش و پژوهش ندكهيب يم خودش ي فهيوظ
 شد،يانديب آن ي   درباره رد،يبگ فرا شود يم داده قرار ارشياخت
 دانش آن يانتقاد كرديرو و يليتحل تفكر با تر مهم همه از و
 آموزگار كي رسالت از يبخش. كند يابيارز را انتقال ي نحوه و

 گونه چه در سيتدر ياصل چالش يول خطاهاست، دادن نشان
  . صرف دادن نشان و صيتشخ در نه خطاست، دادن نشان

 در كه يگريد عامل. ستين يكينزد شرط تنها ،يبرابر
 است آموزگار يكنجكاو است، الزم مانهيصم ي رابطه جاديا

 يذهن يفضا با ييآشنا يعني. دانشجو از يفرد شناخت يبرا
. اش يزندگ يروزمرگ و اش، يزندگ ريمس دانشجو، اتيروح و
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 اول ي وهله در و است دانشجو خود خواست ياصل شرط
 بخواهد و كند يراحت احساس آموزگارش با ديبا كه اوست

 در هدف باشد ادماني. بگذارد اش يزندگ انيجر در را او كه
. ست يانسان شناخت و تيانسان آموزش اول، ي درجه

 يها دانشگاه در يروان يروح يها يماريب وعيش متأسفانه
 انجام هاروارد در پارسال كه يپژوهش طبق. باالست كايامر
 از كايامر سراسر در اقتصاد ي رشته يدانشجوها%  18 شد،

 زانيم برابر سه آمار نيا برند؛ يم رنج اضطراب و يافسردگ
 ي عارضه البته. هاست يردانشگاهيغ در يافسردگ به ابتال

 كه يآمار طبق ست؛ين كايامر مختص دانشگاه در يافسردگ
APA كرده، منتشر پارسال كايامر يشناس روان انجمن اي 

 اول سال يدانشجو سه هر از ايدن سراسر در كشور هشت در
 يروح عوارض به مبتال دانشجو كي ،يكارشناس ي دوره
 با كه ييدانشجو كننده، نگران آمار نيا با. ست ا يروان

 كند، يم يزندگ خانواده، فرهنگ و خانه از اريبس ي فاصله
 كند؟ مراجعه ديبا يك به برد، يم رنج يمال فشار از هم اغلب
 بتواند ديشا آموزگار آن باشد، داشته وجود ينسب شناخت اگر

 به اتكا با و دارد كمك به ازين فرد نيا كه هدبد صيتشخ
 به كه كند قيتشو را دانشجو ك،ينزد و برابر ي رابطه همان
  . كند مراجعه يدرمان مراكز
 ام، داشته سيتدر ي تجربه من كه يسال ده نيا در
 دارانديپا ارتباط طالب هستندكه نفر سه دو سال هر معموال

 مفتعلن و درس و سكال از فراتر قيعم ي رابطه ي تشنه و
  . نديآ يم آدم سراغ هم خودشان. مفتعلن مفتعلن

 يا تازه ي دهيپد هر كه كه سارا اسم به داشتم ييدانشجو
 را دشيعقا و كرد يم يبررس طنز به ختهيآم طنتيش با را
  .كرد ينم شركت يجد بحث در يول گفت يم پرده يب

 يمولو كالس سر ميخواست يم كه يروز نياول 
 كه شمس«: دميپرس كالس از يكتاب يفارس با من ميبخوان
 ساختن فكر در يجد يها  چهره با هيبق طوركه همان  »بود؟
 بود، موالنا داف و در«: گفت  سارا بودند، درست ي ها جمله

 ادا يابانيخ كوچه يسيانگل به را جمله نيا. »يهرك حاال اي
 انستمتو يم كار دو من. گفتم را اش ترجمه جا نيا من و كرد
 تيجد از اي ست، يجد كالس كه كنم متوجه را او اي: بكنم

. كنم استفاده بود مهم شيبرا كه يا مساله درمورد خودش
 را ام خنده يجلو كه بود نيا ديرس نظرم به كه يحل راه
 او از بعد و است، باارزش ميبرا طنزش نديبب كه رمينگ

 حيوضت يمولو و شمس ي درباره را »داف و در «كه بخواهم
 نيچن خوانده كه يغزل نيا يكجا از ديبگو من به و دهد

 اش اخالق از طور چه كه داد ادي من به سارا. داشته يبرداشت
 اش حوصله كردم يم حس جاكه هر كنم؛ استفاده كالس سر
 را مسأله كي بيمعا كند شروع كه است اآلن و رفته سر
 به اش ينيب كيبار كه كردم يم باز را يشوخ سر بشود، ادآوري

  . بكشد ليتحل و طنز به ييجو بيع و كسالت يجا
 گفت كه بود دستش يا نوشته سارا عصر روز كي
 را آن اآلن من خواهدكه يم و كرده تمام موقع  همان
 و خواندن بر هاروارد يفارس يها تمركزكالس. بخوانم
 برنامه در هم را يفارس خالق نوشتن من يول است نوشتن
 در فروغ »گريد يتولد «شعر از يبخش. ام گنجانده
  :ديگو يم كه ش معروف بند آن. هست ما يدرس  كتاب

 با يزن روز هر كه است دراز ابانيخ كي ديشا يزندگ«
 من كه يشنهاداتيپ از يكي. آخر يال »گذرد يم آن از يليزنب
 اگر ميگو يم است؛ بند نيا يسيبازنو دهم يم دانشجوها به

 آن د؟ينوشت يطورم چه ديسيوبن را شعر نيا شما بود قرار
. بود شنهاديپ نيهم به پاسخ بود آورده سارا كه يا نوشته
  : هست اش عنوان
  داد ادي من به يزندگ ي درباره پدرم كه يزيچ

  .داد ادي من به ياريبس يزهايچ نرفت از بعد پدرم
  :كردم يفكرم
  .است اجرا كي يگزند

  .هستند گريباز مردم
  داشت، تدوس يسبز قورمه قبال پدرم
  .دارد دوستمخدر وادم حاال يول

  !ندارد اشكال
  .پدرم از يمرس
  . داد ادي من به ياريبس يزهايچ تنبرگش از بعد پدرم
  ست؟يچ يزندگ
 انسان هم مادر پدرو كه است نيا دانستن يزندگ ديشا
  هستند،
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 كس عاشق مادر اي پدر گاه گه كه نيا دانستن و
  .شوند يم يگريد

  ست،ا بخشش يزندگ ديشا
  .است سخت يزندگ چون
 تمام امشب دارد ايدن يفكركن كه است نيا يزندگ ديشا

  شود، يم
  .است نشده كه يبفهم و يشو داريب صبح آنگاه
  است؛ جعبه كي يزندگ ديشا
  ،يمتيق يها سنگ از پر جعبه كي
  .دزدد يم يكس كه يا جعبه يول
  گاه گه
  ندارد، يزيچ چيه يزندگ ديشا

  .است قصر كي گرفتنِ هيهد آنگاه
  ما هكرد افتيدر ها هيهد من
  .ام كرده گم زهايچ و
 رييتغ يب زيچ چيه كه است نيا دانستن يزندگ ديشا

  .ستين
  هستند، يخوب يها درس ها نيا
  .اند دهيرس من به پدرم از ها درس نيا كه فيح يول

  د،ندار اشكال
  .پدرم از يمرس
  .ام دهيبخش را شما

  
 يزندگ ي درباره صحبت سر سارا كه بود جا آن از
. بشناسم بهتر را او داد اجازه من به و كرد باز را اش يشخص
 وركيوين دانشگاه در ارشد يكارشناس يدانشجو هم حاال
 آن خواندم، يدوست يبرا را شعر نيا من سال همان. است

 من دفتر واريد به كه رفت يكوچك اهيس تخته سراغ دوست
  : نوشت را سارا شعر از سطر نيا و است

 رييتغ يب زيچ چيه كه است نيا دانستن يزندگ ديشا«
  »ستين

 آن يرو من دوست خط دست و سارا شعر هم هنوز
 نيا به نميب يم تنگ را عرصه جاكه هر من و هست تخته
   .شوم يم خانم سارا وجود ممنون و كنم يم نگاه خط

  

   
  
اتاق :ورتي   
  گرسنه: شهيو

  بچه: وِچه
  بايز: ليمقب
   گربه: يمل
  صورت: رتيس
  قراري ب: ويور
  خانه: سرا

  خواب رخت: جومخو
  محكم: ميِقا
  جوراب: لُوهيگ
  يكي: تايا
  باشه: بو
  نام: نوم
  برف: َفرو

  باران: وارون
  كجا: ايك
  كوچه: چهيك

  جامونده: وامنده
  هنوز: يهن
  نجايا: انده
  يليخ: لهيخَ
زن: نج  
  مرد: مد

  تابستان: تُوسون
  كالغ: غال
  گنده دل: گامال دل

  كاسه: تاس
  بزرگ: يگُد
  كوچك: يكيجيو
  ها آن: اي

  
  

ما: هاما  
آفتاب: اُفتو  
واشي: اواشي  

يكس چه: كه  
روز: روج  

دار نگه: ادارين  
وقت آن: هيوقت  
برادر: بِرار  
خواهر: خار  

پدربزرگ: باخاجه  
آب: اُو  
عصر: نيپِس  
فردا: سبا  
نييپا: جِر  
رونيب: ب  

ايب: بوره  
  برو: بِشه

زنپدر: باخاسوره  
نيا: اتا  

خوبه: خبو  
  بهتر: تَريوِ
ييهوي: بادايا  
آنجا: هياُو  
ييتنها: هيدايِ  

گم: مخ  
عطسه: جهياُشن  

بام پشت: باالبون  
تخمه: شهيپ  

ريز: جِر  
رو به رو: ميمباديد  
زود: يزي ز  

مارمولك: قَلبِجه  
طرف نيا: رايا  

طرف آن: اورا  
من: من  
  فردا پس: ابس سَپ

كاشان انيميكل شيگو ازي واژگان  
   انيالو اوريل

كارشناس جغرافيا
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  الهي اديان پيروان و مسلمانان همزمان توارث
  پيمان ساكت خو

  حقوقدان و عضو كانون وكالي دادگستري مركز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الهي اديان پيروان و مسلمانان همزمان توارث به راجع تطبيقي مطالعه«عنوان  با خو،ساكت پيمان نامه كارشناسي ارشد گزارشي از پايان
  .مورد دفاع قرار گرفت1398بهرماني كه در شهريورماه  هاشمي فائزه  دكتر راهنمايي با »اسالمي فقه و المللي بين اسناد ايران، حقوق در
  

  اي كه در آن حقوقيكي از قوانين وضع شده
 ناديده »كفار« يا بنا به تعبير فقهي »هاي دينياقليت«

مكرر قانون مدني  881 يگرفته شده است، فراز آخر ماده
اگر در بين «اين بخش از ماده مقرر فرموده است . باشدمي

برند، اگرچه ري مسلم باشد، وراث كافر ارث نميمتوفاي كاف
 به ديگر سخن ».از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند

مسلمان فوت كند و در بين وراث وي فردي اگر فردي غير
مسلمان باشد تمام ميراث وي به وارث مسلمان تعلق مي 

  .گيرد
آيا اين موضوع برخالف  بر فرض صحت در عمل،

  مصالح، نظم عمومي جامعه و تحكيم بنيان خانواده نيست؟
هاي اقتصادي انگيزگي در فعاليتآيا با ايجاد بي

  گردد؟ خللي در رونق اقتصادي ايجاد نميغيرمسلمانان،
ها چنين است و در عمل، آيا به راستي رويه دادگاه

  كنند؟م صادر مين ماده حكها مستند به ايدادگاه
  ه ــــدر اختالفات بين وراث و افراد يك خانواده كه ب

 آشنا هستم، بارها واسطه حرفه وكالت از نزديك با آنها
نمايد ه يكي از طرفين اختالف، اظهار ميام كشنيده يا ديده

شوم ري قانوني حق و حقوقم، مسلمان ميبه جاي پيگي «كه
) طرف ديگر دعوا( رث ديگر وراثاالو بدين نحو تمام سهم

  !».كنمرا تصاحب مي
همانطور كه گفته شد مشكل اينجاست كه مستند به 

 مكرر قانون مدني اگر فردي از وراث يك متوفاي 881ماده 
 مايملك متوفا به وارث غيرمسلمان، مسلمان باشد، تمام

رسد، هرچند در طبقه دورتري از طبقات ديگر مسلمان مي
 از جمله مصاديق »ارث«از طرفي .  شده باشدوارثين واقع

باشد كه ما قوانين خاص ديگري نيز در احوال شخصيه مي
  :باب احوال شخصيه ايرانيان غيرمسلمان داريم، از جمله

  اصل سيزدهم قانون اساسي) الف
ماده واحده اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان «)ب

  1312مصوب » غير شيعه
  دعاوي مطروحه راجع به احوال قانون رسيدگي به «)ج
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شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و 
  يص مصلحت نظامخمجمع تش 1372 مصوب »مسيحي
 »قانون حمايت از خانواده«تبصره چهارم ماده چهار ) د

 1391مصوب 
در تمامي اين قوانين مذكور، قانونگذار محترم به 

 در اختالفاتي كه رعايت مقررات و قواعد ديني غيرمسلمانان
  .است، تاكيد نموده است مربوط به احوال شخصيه آنها

  ث ارث، از مصاديق احوال شخصيه لذا از آنجا كه مباح
الذكر و فراز آخر ماده باشد، بين قوانين موضوعه فوقمي

مكرر قانون مدني، تعارض ظاهري وجود دارد كه منتج  881
 م در اينبه سردرگمي دادگاه براي تشخيص قانون حاك

  .گونه دعاوي خواهد شد
 محل بحث اينجاست كه در صورت بروز اختالف 

است و دادگاه با استناد  كداميك از اين قوانين حاكم بر دعوا
  كند؟كدام قانون رسيدگي و حكم صادر ميبه 

در چنين مواردي كه شك و ترديد بين قوانين متعارض 
اييم، در داشته باشيم، طبق قاعده بايد به اصل رجوع نم

موضوع ما، اصل همان قانون اساسي است، چراكه منبع 
همين قانون،  94تقنين بوده و از طرفي مستند به اصل 

 ديگر، نبايد با قانون اساسي مغايرت يقوانين موضوعه
در اصل سيزدهم اين قانون مقرر شده است  .داشته باشند
 در احوال «هاي ديني شناخته شده در اين قانونكه اقليت

 ».كنند طبق آيين خود عمل ميت ديني برشخصيه و تعليما
  .لذا با مراجعه به قانون اساسي تكليف مشخص است

 نيز صراحتا 1312مضافا به اينكه ماده واحده مصوب 
رعايت قواعد و اصول ديني متوفا را در اين موارد حاكم 

  .دانسته است
از طرفي ديگر در اصول حقوقي و فقهي، دستورات 

قوانيني كه از لحاظ ( الصدور و قوانين موخر التصويبموخر 
، از آنجاكه ناشي )اندني بعد از قوانين ديگر تصويب شدهزما

از آخرين اراده شارع و قانونگذار مي باشند، همواره بر 
لذا قوانين خاص . رجحيت دارنددستورات و قوانين مقدم، ا

مكرر  881 كه بعد از ماده »د« و »ج«الذكر در بندهاي فوق
ينكه نشانگر اند با عنايت به اني تصويب شدهقانون مد

مستند . الرعايه خواهند بودباشند، الزمآخرين اراده مقنن مي
  ما براي پذيرش اين استدالل روايتي از حضرت امام 

: فرمايند كه خطاب به يكي از پيروانشان مياست) ع( صادق
 گفتيم، اگر ما دو حديث مخالف هم در دو زمان مختلف«

  ».شما به حديث آخري عمل كنيد
از سوي ديگر با مداقه در قانون مصوب مجمع 
  تشخيص مصلحت نظام، متوجه خواهيم شد كه به 

ي و مسيحي تصريح شده هاي ديني زرتشتي، كليماقليت
توان گفت كه مجمع با مصلحت انديشي و است، لذا مي

ي شناخته هاي ديندرايت، به درستي با نام بردن از  اقليت
شده در قانون اساسي، آنها را از شمول كفار قيد شده در فراز 

مكرر قانون مدني خارج نموده است كه در  881آخر ماده 
شود و يا  گفته مي»تخصيص«علم اصول به اين موارد 

و به ديگر اند ين افراد از شمول كفار خارج بوده ااينكه اساسا
اند و به همين دليل در اين سخن خروج موضوعي داشته

مصوبه به موضوع آنها پرداخته شده است، كه در علم اصول 
  .شود گفته مي»تخصص«به آن 

 مكرر قانون مدني، 881داليل فقهي تقنين ماده 
 طور روايات و اجماع فقها عنوان شده است كه در ذيل به

  .پردازيمخالصه به نقد و بررسي آن مي
ث ارث بري، وراث به طور  آيات قران كريم، در بح

مطلق و براي تمام وراث اعم از مسلمان و غيرمسلمان 
اند  استناد به اجماع در روايات گفتهفقها با .مطرح شده است

كه اين آيات قرآن مقيد شده و در مورد كفار موضوعيت 
  .ندارد

نخست آنكه، راويان رواياتي كه بر آن ادعاي اجماع 
 و نام هيچيك از آنان در شده است، مورد وثوق نيستند

كتاب علم رجال به عنوان راوي مورد ثقه ذكر نشده است، 
  . نيستند»صحيح«لذا اين روايات 
ابن ابي «كه، در مقابل اين روايات، روايتي از  دوم آن

وجود دارد كه كه در آن ) ع( به نقل از امام صادق »نجران
 در: فرمايند در پاسخ به سوالي در اين باب ميحضرت

صورت وجود همزمان وارث مسلمان و غيرمسلمان براي 
راث غيرمسلمان بر سهم ارث خود و« متوفاي غيرمسلمان،
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مضافا . باشداتفاقا راوي آن نيز مورد وثوق مي كه »باشندمي
به اينكه حتي با فرض صحت هر دو دسته روايت موافق و 

 هر »الدليالن اذا تعارضا، تساقطا«مخالف، با استناد به قاعده 
دو روايت مخالف با يكديگر، ساقط شده و قابليت استناد 

  .ندارند
سوم آنكه، در مورد اجماعي كه از داليل ديگر تقنين 
اين ماده قانون مدني عنوان شده است، بايد گفت از آنجا كه 
اين اجماع فقها با استناد به روايات بوده و حاصل استنباط و 

 »محصل«، لذا اجماع اجتهاد فقها و مجتهدين نبوده است
 است كه اين نوع اجماع نزد »مدركي«نبوده و اجماع از نوع 

  .باشده حجيت نداشته و قابل استناد نميفقهاي شيع
همچنين در روايات مختلف و اسناد فقهي، به رعايت 

در ) ع(حضرت علي. يد شده استحقوق غير مسلمانان تاك
اند  فرمودهتر در مورد نحوه حكمراني،اي به مالك اشنامه
اند، يا برادران ديني تو و يا همسان تو در دو گونهمردم «كه

آفرينش هستند، با همه آنها دوست و مهربان باش و به 
 »رسالة الحقوق«در كتاب ) ع(امام سجاد. »عدالت رفتار كن

احث مهمي در راستاي حفظ  به مب»حق الذمه«و در بخش
د براي آنان مسلمانان و رعايت آنچه كه خداونحقوق غير

هاي لذا احترام به حقوق اقليت .اندموده است پرداختهمقرر فر
و ائمه ) ص(ديني همواره از سفارشات پيامبر اكرم

و همچنين دغدغه رهبران جمهوري اسالمي ) ع(معصومين
  .بوده است

از طرفي ديگر، به نظر آنچه كه در كنار ديگر مستندات 
د، وجود عقدي به نام فقهي، قابليت استناد عقاليي نيز دار

ين كفار با حاكم  است كه در زمان صدر اسالم ب»عقد ذمه«
ر تحت امان حكومت شد و پس از آن، كفامسلمان منعقد مي
گرفتند و جان و مال آنها كه تا آن زمان اسالمي قرار مي

بنابراين . شدام نبود از آن پس محترم شمرده ميداراي احتر
 كه تمام مباحث فقهي پيرامون توان چنين استنتاج نمودمي

تفاوت ارث بري وراث مسلمان و غير مسلمان، مربوط به 
حاكم مسلمان عقد زماني است كه غير مسلمانان هنوز با 

اند و پس از انعقاد آن است كه تحت ذمه منعقد نكرده
اند و نبايد تفاوتي بين استيمان حكومت اسالمي قرار گرفته

الزم به ذكر . ث بري قائل شدحقوق مالي آنها از جمله ار
   فرد تعبير »تابعيت« امروزه به »عقد ذمه«است كه 

  .گرددمي
اعالميه «المللي نيز از قبيل ماده دوم در اسناد بين
المللي ميثاق بين« و مواد مختلفي از »جهاني حقوق بشر

 به صراحت عنوان شده است كه »حقوق مدني و سياسي
هاي ديني نبايد از حقوق تافراد مختلف بشر به علت تفاو

خود محروم شوند و به ديگر سخن تفاوت دين بين افراد 
از آنجا  .يك كشور نبايست باعث تبعيض بين آن افراد شود

كه ايران به اين ميثاق پيوسته و اين معاهده در مجلس نيز 
به تصويب رسيده است، لذا مستند به ماده هفت  قانون 

 بوده و الزم االتباع خواهند مدني مقررات آن در حكم قانون
  .بود

بنابراين با عنايت به اين اسناد بين المللي هم، فراز آخر 
ماده مورد بحث كه موجب تبعيض بين وراث به علت تفاوت 
در دين آنها مي گردد، بر خالف قوانين بوده و قابليت ترتيب 

  .اثر ندارد
هايي از  كه در اين گزارش مطرح شد، نمونهآنچه
 881ادله مخالف با حكم مقرر در بخش دوم ماده مجموعه 

باشد كه در پايان نامه نگارش يافته به مكرر قانون مدني مي
اميدواريم با تالش  .طور كامل به آنها پرداخته شده است

هاي ديني در مجلس و همراهي نمايندگان محترم اقليت
ام، هرچه زودتر شاهد ديگر نمايندگان و مسئوالن دلسوز نظ

ي الحاقي يا دستورالعمل اجرايي براي رفع ب تبصرهتصوي
اين مشكل باشيم تا دشمنان نظام و اين مملكت نيز از بيان 
اتهامات واهي تبعيض ديني در ايران، بيش از پيش دلسرد و 

   .مايوس شوند
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  ضررهاي كتمان شخصيت واقعي
  

  رحمن دلرحيم
    پژوهشگر و مدرس زبان و تعليمات دين يهود

  » شخصيت واقعي خود را نشان دهيد«
شخصيت رواني آدمي امروزه از سه ديدگاه مورد بررسي 

گيرد و در حقيقت هر انساني داراي شخصيتي سه قرار مي
د تصور ابتدا آن چه كه او درباره واقعيت خو. بعدي است

كنند سوم كند دوم آن چه كه ديگران درباره او فكر ميمي
آن چه كه در حقيقت بايد باشد و آن كمال معنوي و هدف 
نهايي است كه خداوند براي بشر تعيين كرده است كه بعد 

براي . تواند مسير زندگي را كامال تغيير دهدسوم مي
 از كتاب ايقدوسيت بخشيدن به اين مقاله گفتارم را با آيه

گويد كنم كه مي شروع مي26 آيه 19ايوب پيغمبر فصل 
با توجه به جسمم آفريدگار « يعني ומבשרי אחזה אלוה

در حديث . يعني خودشناسي خداشناسي است» بينمرا مي
من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه يعني كسي : نبوي هم آمده

 يا كه خودش را شناخت قطعا خداي خودش را شناخت و
اَعلَمكُم بِرَبه اَعلَمكُم بِنفسه يعني داناترين شما به 

به طور كلي . پروردگارش داناترين شما به نفس خود است
خواهد به ما بفهماند كه هر كس خودش را بيشتر مي

  . شناسدبشناسد، خدا را بيشتر مي
پس از : از برناردشاو فيلسوف معروف انگليسي پرسيدند

ها را ي اگر بخواهيد با يك جمله انسانتقريبا يك قرن زندگ
گوييد؟ او براي رسيدن به خوشبختي راهنمايي كنيد چه مي

و » خودتان باشيد«گويم پس از اندكي تفكر پاسخ داد مي
بعد هم به عنوان توضيح اضافه كرد خداوند در طبيعت 
بيشترين توانايي را براي خود بودن و صداقت داشتن با خود 

خود را «: گويدسقراط هم مي. گذاشته استدر اختيار بشر 
بعضي از افراد . »بشناس كه خودشناسي اساس اخالق است

كنند با تظاهر و نشان دادن شخصيتي غيرواقعي سعي مي
توجه ديگران را بيشتر جلب كنند در حالي كه اين امر نه 

هايي زند بلكه زيانتنها به انساني بودن روابط لطمه مي
توان آورد به طوري كه مي بار ميبراي خود شخص به

سرپوش گذاشتن بر شخصيت واقعي خود از بزرگترين : گفت
اشتباهاتي است كه ممكن است فرد مرتكب آن گردد خود 

به هر دليلي كه باشد بيش از آن كه موجب «نبودن 
زند و اين گول زدن گمراهي ديگران شود خود را گول مي

. شخص وارد كندخود ممكن است صدمات شديد روحي به 
خواهيد از آرامش و آسايش گويد اگر ميو شكسپير هم مي

دكتر . »خودتان باشيد«توانيد برخوردار شويد تا آن جا كه مي
آلبرت اليس معتقد است كه صداقت نداشتن با خود ريشه 

شيوه صحيح . هاي روحي و فكري استبيشتر ناهنجاري
تر ود را كاملزندگي اين است كه يك فرد نه تنها بكوشد خ

بشناسد بلكه بايد بتواند صادقانه درباره خود قضاوت كند 
آيند بين تجربه نشان داده كه ريشه بيشتر روابط ناخوش

هاي زناشويي ناموفق اثري از ها به خصوص در زندگيانسان
. شودخود گول زدن و فرار از واقعيت وجود خود ديده مي

د اين است كه سوالي كه ممكن است در اينجا مطرح شو
  توانند و يا شوند يا نميبعضي افراد چرا موفق نمي

ترين علت آن ترس خواهند كه خودشان باشند؟ بزرگنمي
  . باطني و عدم اعتماد به نفس در شخص است

اشد شخص را گرفتار پوشي، هر چند ناخودآگاهانه بپرده
تواند كند و همين ترس به تنهايي ميترس دائمي مي

كتمان شخصيت واقعي چه . زندگي او را تباه و مختل سازد
به صورت دائم و چه به صورت موقت چه شامل تمام 

هايي از آن را در برگيرد  بشود و چه فقط قسمتشخصيت
يان عملي است كه نه تنها هيچ نفعي دربر ندارد بلكه ز

. اش استحاصل از آن به مراتب بيشتر از منفعت احتمالي
براي امتحان هم كه شده به يك نفر شخصيت واقعي خود 
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را نشان بدهيد و ببينيد كه چطور در مقابل او آرامش واقعي 
  .  و كامل برخوردار خواهيد بود

خصيت واقعي خود را البته الزم است اول با خودتان ش
وقتي پذيرفتيد . ا به همه بشناسانيد آن ركشف كنيد و سپس
اي كه در هر لحظه هزاران واقعه زدهكه در دنيا ماشين

دهد خود بودن بهترين راه اعصاب خردكن رخ مي
سعي كنيد . برخورداري از آرامش فكر و راحتي اعصاب است

قعي قت را به خود بيازماييد و خود وادر وهله اول اين صدا
شانه هوشمندي بلوغ فكري و بودن در مقابل همه مردم ن

مخصوصاً اعتماد به نفس است به عالوه زندگي را به مراتب 
  . سازدتر ميتر و عميقارزشمندتر و بامفهوم

كسي كه خودش را : گويدمي» كارل راجرز«دكتر 
شناخته و از آن پس به صورت واقعي خودش است هرگز از 

ت در ترسد و با ديگران بيگانه نيسمشكالت زندگي نمي
كند و لذت زندگي خود اعتماد به نفس و اختيار احساس مي

تواند بدون ايمان رسد مگر انسان ميبرايش به حد كمال مي
زندگي كند؟ مگر نبايد كودك شيرخوار به پستان مادر ايمان 
داشته باشد؟ آيا نبايد به كسان خود به آنان كه دوستشان 

؟ در حقيقت انسان داريم و به خودمان ايمان داشته باشيممي
يار، بي اميد تا ژرفاي هستي خود در ترس و بدون ايمان بي

 آيه 2چه خوب در كتاب حبقوق پيغمبر فصل . هراس است
  :  آمده است 4

  וצדיק באמונתו יחיה
 . كندبا ايمانش زندگي مي) مؤمن(و شخص عادل 

  
  
  
  
 
 

  منبع 
 7 پرورش منطقه  و آموزش»مجله رشد معلم«

 

 هاي شيرازديفرهنگ يهو
          رحمن دلرحيم 

  
 

 
  

 

  لغات روزمره  لغات روزمره

  خربزه= خيار    منتظر= بندير 

  اجاق گلي = فورك   مارمولك= كَل پك 

  چادر= چي شو   عكس= عسك 

  ادرار= زع روو   بادمجان= بدن گو 

  يواش= عمبار   پاي برهنه= پاي وتي 

  المپ برق= كلوپ   سكسكه = اُشلوكك 

  آشغال گوشت= پلشتَه   آروق= عصرُونك 

  صورت = قُپ   ته ديگ= بكَرو 

  كفگير= عسم  كهنه بچه شيرخوار= كنسرَع 

  سقف= فَسق   فراوان= پچوو 

برجستگي گوشت = گولُنگ 
  روي سر

  شپش= تش 

   آدم شيطون=تُخچ   كاله بچه شيرخوار= كولوتَع 

  پريروز= پِرزي نَع   شلخته= چلُم 

  نردبان= سدك   چراغ برق= چراغ تيريك 

  كاغذ= قُوز   چانه = خَشَك 

  طاقچه= بالك   سوسك= خودي كك 

    خيار سبز= بلنگ 
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  ما درون ينهفته ويد                             
  

  نيآرم آتوسا
  مترجم
ي ريگميتصم تيموقع در ما ساعت هر و روز هر

 ازي ك يتيتقو ميتصم هر اتخاذ جهينت. ميريگيم قرار
. يديپل وي كين ماست، وجود در نهفتهي روين دو

 در شر و ريخ تقابل ميهست روبرو آن با كهي پرسش
 هر و ما نهان در آن تقابل بلكه ست،ين ما رامونيپ جهان
  1)لدر وياست. (استي زندگ از لحظه

 سال اتفاقات ازي اديز خاطرات سال 40 ازگذشت پس
 كهي ك يجز به ستين ادمي در فلسفه رشتهيي دانشجو اول
 ك يباره در بحث آن و مانده ذهنم دري روشن به

  »2است انسان گرگ انسان«.است نيالت المثل ضرب
ي عمل ا يتين هر از استي ااستعاره مورد نيا در گرگ

 و اخالق گرفتن نظر در بدون همنوعش به نسبت فرد كه
. دهديم انجامي وانيحي خو و خلق اساس بر و وجدان
 مطرح گريدي اگونه به را المثلضرب نيا ديفرو بعد هاقرن
 و اعمال كه ميدار شجاعت آنقدر ما ايآ«: است كرده

  »شود؟ دهيسنج ما خود حضور در رفتارمان
 زين تلمود در كه افتميدري نيد علوم ليتحص زمان در

 خودش همنوع يدرنده انسان، كه شده مطرح دهيعق نيا
 فقدان در « :كه ديگو يم ميحخام زبان از كه آنجا. است
   ».درند يم را گريكد يها انسان حكومت، و قانون

 توجه ها رسانه در ايدن اخبار به قهيدق پنج فقط ستيكاف
ي هادگاهيد اما. ميشو مطمئن گزاره نياي درست به تا ميكن

                                                 
1  - Steve Leder لس شهر بولوار ريلشايوي سايكن ارشدي ربا 

 از باتريز راژيت پر كتاب دو. متحده االتيا در 1960 لدمتو. آنجلس
 را ما رنج چگونه و More beautiful than before  گذشته

. اوست نوشته How suffering transforms us دهديم رييتغ
 رگذاريتاثي ربا 10 فهرست در را او نام بار دو كيوزوين مجله
 Homo hominis lupus - 2   .م. است داده قرار كايآمر

. است مطرحي آدم سرشت و عتيطب باره در زيني گريد
ي آدم كين نهاد به مقدس كتاب ازي اعمده بخش چنانچه
 متون در كه بودا و سقراط افالطون،ي آرا. است پرداخته
 آن ويي ويد جان وي گاند ما عصران هم تا شده ثبت كهن

 منظر نيا از. استي آدم كين سرشت به باور ديمو فرانك
. است شده نهادهي مهربان وي خوب بر انساني عيطب ذات
 و ازمندانين يآشپزخانه در داوطلبانه كار خون،ي اهدا

 صرف مثلي ا ساده عملي حت ا يها خانمانيب يگرمخانه
 گم را شراه كهي ابهيغر مسافر ييراهنماي برا قهيدق چند
  .است ادعا نيا بري شاهد است، كرده

ي هابرنامه و لميف ات،يادب ازي انتزاع يجهان در ما
 اتيواقع با جهان كهي حال در ميا شده احاطه يونيزيتلو
ي گرسنگ و فقر ،ينظاميي ارويرو جنگ، همچون يتلخ

 ادامه بشر، نوع قدمت بهي دوگانگ بيترتنيبد. روبروست
 به هيقض كاشي ا. شانيا و ما شر، و ريخ تقابل: ابدي يم

 بهي زماني حت كه معتاد فرد ك ياز اگر. بودي سادگ نيهم
 ترك به لحظه كي يحت ا يساعت ك يروز، كي يكوتاه
 سوگند به بنديپا كهي شخص ا يباشد دهيشياند ادياعت

 فقطي حت و بودنش، مرد ا يزن از فارغ ست،ين ازدواجش
 كهي كس هر ا يباشد كرده فكر عملش بودن خطا به باركي
 احساسي الحظه و باشد زده گاز را گناه بيسي نوع به

 با مواجهه در كه ديبر يمي پ ديبپرس باشد، كردهي شرمسار
 نفس ، ما از كيهر وجود يعرصه گريباز گانه يشر ا يريخ
 تين كه شر و ريخي انيبني روين دو توسط ما و است، ما

 نيب كشمكش .ميشويم دهيشكيي سو به دارند را ما بر غلبه
 مورد در شانمخالفان و داننديم گرگ را انسان كهي گروه
 هر و روز هر و ساعت هر باره چند و دوباره ما از كدام هر

 برآورد ماي زندگ كهيي هاماه و هاهفته. شوديم تكرار هفته
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 بلكه ستين سوال مورد عام طور به ما ذات پس. است آن
 ازي برش در ماي ذات عملكردي ونگچگ دارد تياهم آنچه
 شتنيخو با ماي اخالق چالش تياهم بيترتنيبد. است زمان

. ماست رامونيپ افراد و طيمح با تعامالت از تر برجسته
 به. دارد ادامه ما از كيهر اتيح دم نيواپس تا كه يچالش
ي ديپل وي كين نيبي مرز خط 3نيتسيسولژن الكساندر ريتعب
  .گذرديم ما وجود انيم از

 و بهشت با مرتبطي مذهب متون در شر و ريخ فيتوص
 دري ابدي زندگ پاداش راي كاردرست وي راست. است جهنم

 دري ابد درد و رنج تحملي بدكار عقوبت و است ملكوت
ي مكان فيتوص از فراتر جهنم و بهشت مفهوم اما. دوزخ

 از كهي زاهد مرد معروف داستان. است مرگ از پس اتيح
 مرگ، از شيپ را، جهنم و بهشت راز كه خواست خداوند

 را او درخواست خداوند. ديباش دهيشن ديشا كند آشكار شيبرا
 جهنم به ابتدا. كرد اويي راهنما مامور راي ا فرشته و اجابت
 نيبهتر ازي بزرگ زيم بايزيي جا و آراستهي اتاق در. رفتند
-رهچه باي افراد گرداگردش كه بود شده دهيچ هاي خوراك

 در كه شد متوجه زاهد مرد. بودند نشسته زرد و فينحي ها
 خم آرنجشان چوني ول دارد قرار بلندي قاشق آنها دست

 و گرسنه پس بگذارند دهانشان در را غذا توانندينم شودينم
 داريد به سپس. اندشده رهيخ رنگارنگ سفره به جانيب

 و مكان همان و بود اتاق همان كه عجب. رفتند بهشت
. بودند نشسته آن دور آرنج بدون كهيي هاآدم با. سفره همان

ي سالمت از تيحكا و بود شادمان و پرطراوت هاچهرهي ول
 بهشتي فضا بودن كسان ياز متعجب زاهد مرد. داشت آنان
 تشابه وجود با چرا كه ديپرس شيراهنما فرشته از جهنم و

 بودند دهافسر و فينح و زرد اول اتاقي هاآدم مكان، دو هر
 به فرشته. سالمتند و سرحال و شاد دوم اتاقي هاآدمي ول
 از كدام هر نجايا. كند نگاه دقت با لحظه چند گفت او

 را خوراك بلندش قاشق با بودند نشسته زيم دور كهي افراد
   و رـــيس همه جهينت در گذاشتيم مقابلش طرف دهان در

                                                 
٣-  Alexander Solzhenitsyn نوبل زهيجا برنده و سندهينو 
 .م. يشورو رياتحادجماهي هااستيس منتقد و نگار خيتار ات،يادب

  .بودند سالمت و شاد
 كه مييگويم ميكن فكر داستان نيا بهي نيبدب با اگر
 كردنديم ريس را مقابلشان فردي خودخواهي رو از انيبهشت

 كه نجاستيا سوال خوب اريبس. بكند را كار نيهم هم او تا
 شدن، ريس شرط كه انددهينرس جهينت نيا به انيجهنم چرا
 و ترزرنگ ديبا كه نهايا است؟ي گريد به دادن غذا

 در جهنم و بهشت تفاوت پس. باشند هايبهشت از ترخودخواه
 جز به كه دارد را نيايي تواناي بهشت انسان كه است نيا

 اشيكخواهين و شدينديب زين گرانيد مصلحت به خودش
 حصار دري جهنم انساني ول بشود همي گريد شامل
 از خود كهي هنگام. استي زنداني خودخواه وي نيخودب
  باشد؟ مندهبهر آن ازي گريد چرا است محرومي نعمت

ي بال در شده وصفي كيتار م،يقد قروني هاحاخام 
- يم اهيس آنقدر را شد نازل انيمصر سر كهيي بال ده از نهم
 هم خصم نكهيا دنيد به قادر انيعبران و انيمصر كه دانند
  .نبودند است انسان خودشان مانند

 لمانياتومب شهيش قرمز چراغ پشت كهي كس بهي گاه چرا
 گريدي وقتي ول ميدهيم دستانه گشادهي انعام دكنيم پاك را
 ما همهي براي همدل حس چون م؟يگردانيم بر را مانيرو
 بعد قهيدق چند و ميدار آسمان بر سري گاه است، گذراني حس
 گرانيد رنج وجود تمام بايي روشنا هنگام در. دوزخ اعماق در
 ميغلطيم فروي كيتار در چناني گاه و است ملموس مانيبرا
  .مينيبينم راي گريد زيچ منافعمان و خود جز كه

 در كه كند تصور ديباي فرد هر «ديگويم 4ديمونيما
 در جهان يهاانسان همه اعمالي ترازوي اله عدل دادگاه
 نيا حال. زانيم ك يبه شر و ريخ دارد؛ قرار تعادل تيوضع
 او عمل پس. كنديم شتريب را كفه ك يوزن كه اوست رفتار
 ديمونيماي نيبجهان ».گذاردي م ريتاث تيبشر كل هنديآ بر
 در ما نكهيا. است زيم سر بر ماي روبرو فرد اطعام اساس بر

ي عمل با كه ميريبگ قراري تيموقع در مانيزندگ طول
 تيجناي عمل مرتكب ا يميده نجات راي كس جان قهرمانانه

                                                 
 شناسستاره و بيطب ، لسوفيف ،)هارامبام (مونيم ابني موس - ۴
 .يوسط قرون در هودي
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 ماي زندگ لحظات تك تك در اما. است نادر اريبس م،يشو بار
 مقابله. ميشويم روبرو ماني وجود تيماه درباره پرسش با

  .ما وجود دري گريد بري كي يرگيچ و شر و ريخي شگيهم
يي بايز زيم پشت را مقاله نيا كه است روزگار طنز نيا

 بام اندازشچشم كهي اتاق در سم،ينويم مرمر صفحه با
 هتل دري اتاق. است سيپار مشهوري هاكافه و هاخانه

 1910 سال در هتل نيا. سيپار قلب در 5ايتت ول معروف
. اندداشته اقامت آن دري اديز سرشناس افراد و شده ساخته
 و ميگوگنهاي پگ د،يژ آندره دوگل، شارل كاسو،يپ پابلو
 معروف رمان ازي بخش هم سيجو مزيج. كريب نيژوزف
 در سيپار اشغال از پس. است نوشته هتل نيا در را سياول

 ارتشي جاسوس ضد ستاد مركز به هتل نيا 1940 سال
 و حيتفر اسكان،ي براي محل. دادي كاربر رييتغي ناز آلمان
ي برا هتلي فعل مالك راياخ. يناز افسراني هاييبازجو
 كرده نهيهز ورو يهاونيليم هتل اعتباري اياح وي بازساز
 كهي اديز بارتيجنا ماتيتصم كه استيي جا نجايا. است
 و است شده گرفته داده قرار ريتاث تحت را نفر هزاراني زندگ
 مشغول مطبوع قهوه ريش كي دنينوش از پس امروز من

  .هستم شر و ريخ دربارهي ورزفلسفه
ي تفكر نيچن داريخر من است؟ انسان گرگ انسان

 كهي داستان. است جانبه ك يو انگارانهسادهي ليخ. ستمين
ي روز. استكيآمر انيبوم ازي داستان دارم باور آن به من
 شانيبرا و بود آورده خود گرد را كودكاني الهيقب سيير

 صلح مهربان، دو آن ازي كي: گفتيم را گرگ دو داستان
 مقابلش در. است متواضع و گردوستيد بخشنده، طلب،

. است ظالم و زن الف خودپسند، جنگجو، و درندهي گريد
 ،دو نيايي ارويرو داستان. هاستآدم درون هم نزاع محل

 كردنديم سوالي درپي پ و بود آورده جانيه به را كودكان
 سيير پاسخ است؟ي گريد بر روزيپ كيكدام انيپا در كه

  » .ديدهيم غذا او به شما كه آن«: بود كوتاه
 منبع

Special TIME Edition, 2019 

                                                 
5-   Hotel Lutetia 
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  كه از دوستان عزيزي 
  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
  با اهداف مجله به نام نويسنده 

  .چاپ خواهد شد
  

 

 
  

نشريه افق بينا آماده دريافت و 
هاي شما همكيشان چاپ آگهي

  .باشدعزيز مي
در صورت تمايل با دفتر نشريه بينا 
محل انجمن كليميان تهران تماس 

  .حاصل فرماييد
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    فراز  ونشيب رفيق عشق چه غم دارد از        
  

  ليورا سعيد
  كارشناس ارشد روانشناسي

  
 هارون »گزارش يك دوران«مدتي پيش وقتي كتاب 

كردم، به ياد برخي از نوجوانان و يشايايي را مطالعه مي
اند و از افسردگي و ضعف اعتماد زهانگيجوانان افتادم كه بي
هايشان و باور به خود و توانمنديكشند به نفس رنج مي

اگر كسي به آنها بگويد بلند شو و كاري بكن، . ندارند
تحصيلت را ادامه بده، شغلي براي خودت دست و پا كن، 
هنري يا ورزشي را شروع بكن، يا ببين فالني چقدر موفق 

  »خب كه چي بشه؟«: دهندجواب مي.... است و 
 و جواناني  بين نوجوانان»كه چي؟«عبارت معروف 
شان بخواهند هر چيزي به راحتي نصيشايع است كه مي

كننده ا باشد و آنها فقط مصرفبشود، همه چيز برايشان مهي
كنند و باز هم هاي خود را از والدين مطالبه مينهباشند؛ هزي

اسم و رسم را با حساب بانكي و خانه و . شكايت دارند
  . پيگيريسنجند نه با تالش، يادگيري وماشين مي

اين كتاب را بايد همه بخوانند به خصوص افرادي كه 
هاي خود هدف ندارند، به دنبال الگو هستند، از توانمندي

گويند اما راه هايشان ميستند، اهمال كارند، از ضعفآگاه ني
دانند، اشخاصي كه اعتمادشان به خود يغلبه بر آنها را نم

كنند، شكست ميضعيف است، آناني كه احساس ناتواني يا 
افرادي كه ميل به نبودن دارند؛ آن را بايد به عنوان كتابي 

 انگيزشي مطالعه كنند تا بدانند در دشوارترين -درماني
توان ها ميترين آدمتوان راه باز كرد، با سرسختط مييشرا

توان باز ترين لحظات مينشست و گفتگو كرد و در بحراني
  .هم ادامه داد

هاي كليمي  كه در نهادها و سازمانتك تك جواناني
مشغول فعاليت هستند يا فقط نامي در آنجاها دارند ولي با 

- شه در ذهن همي»كه چي؟«انگيزگي جمله ي معروف بي
   موتور چرخد، اين كتاب را يك بار بخوانند تاشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شان، علم و  از دستشان گرم شود و هر قدميمحركه
حتي . شان بردارندو جامعه براي خود آيدهنرشان بر مي

تري  بزرگهايتافرادي كه در راًس امور هستند و مسئولي
هاي انجمن برعهده دارند، با خواندن اين كتاب به  تهدر كمي

ها و هاي خود پشت پا بزنند تا در برابر ناماليمتيدلسردي
گران نسبت به خود و هايي كه از جانب ديكم لطفي

ر، هاي مسيشنوند، دشواريبينند يا ميشان ميخدمات
تاب بياورند، اجازه ... هاي درگوشي و پشت سر و حرف

ادامه دهند و  راه را. ندهند ضعف و سستي بر آنها غالب شود
الگوي جوانان و نوجواناني باشند كه در نهادهاي زير 

  . مجموعه مشغول هستند
 افرادي مانند هارون يشايايي حس وظيفه شناسي، راه

انداختن كارها و قاطعيت فقط در خونشان نيست، اين 
ها زود دن و صبحها زود خوابيها حاصل شبتموفقي

هاي متعدد  كتابي هميشگيبرخاستن است، حاصل مطالعه
هاي گوناگون است، حاصل هوش اجتماعي است، نهدر زمي

   ياد EQهمان چيزي كه روانشناسان از آن به عنوان 

22



    
 

 
 هشمار    

  ه و يك    پنجا       

ي هوشي كافي نيست كه ا بهرهي IQكنند؛ يعني تنها مي
شخصي بهتر ياد بگيرد و پيشرفت كند، پول به دست بياورد، 

 دور و بر خود يموانع را پشت سر بگذارد و دوستان مهم
داشته باشد؛ هوش اجتماعي يا به عبارتي سواد عاطفي نيز 

ها به خصوص ت كه اين موضوع را بسياري از آدمالزم اس
كنند باال بودن هوشبهر صور ميدانند و تيوالدين نم

  .كندشان براي تضمين موفقيتش كفايت ميفرزند
با وجودي كه كتاب گزارش يك دوران، سرگذشت سي 

ي نويسنده يان در ايران را از زبان و تجربهسال زندگي يهود
اندازد به خود نگارنده و كند؛ اما نورافكني ميتوصيف مي

بيني و احساسات او، اننمايي است از زندگي، افكار، جهباز
  .بدون اين كه نويسنده شخصا از خودش نوشته باشد

ارتباط تنگاتنگ يشايايي با اقشار مختلف جامعه، چه 
اقليت و چه اكثريت، چه ايراني و چه خارجي، چه افراد 
خاص و چه اشخاص عام، نشان از هوش اجتماعي باالي او 

است، دين و دارد؛ زندگي يشايايي تلفيقي از علم، هنر، سي
  ! درجه360نساني چند بعدي يا تجربه است؛ ا

پا به بيرون از خود گذاشتن، خواستن و تجربه كردن، 
شكست خوردن، جلسه تشكيل دادن و صحبت كردن، 
چالش كردن، قانع كردن، پذيرفته نشدن، گوش دادن، 

داشتن، حركت كردن، سفر دن و لرزيدن اما باز قدم بريترس
ي را ديدن، با عقايد و نظرات گوناگون هاي زيادكردن، آدم

ردن، آشنا شدن، طرد شدن، خسته شدن، ناكامي را تجربه ك
ها و رفتارهايي است كه من از اما باز جلو رفتن، از ويژگي

 اين كتاب دريافتم كه خودش در چگونه رقم ينويسنده
 از جامعه كليميان ايران نقش به سزا و يخوردن دوران

  .پررنگي داشته است
ها رياست هيئت مديره در انجمن كليميان به سال

ارستان عنوان ارگان اصلي جامعه و كانون خيرخواه و بيم
هاي ديگر از جمله نشريه تموز دكتر سپير، مديريت در بخش

و پس از آن نشريه افق بينا، فعاليت در كتابخانه مركزي 
- ان يهودي و ديگر نهادها و سازمانانجمن، جامعه روشنفكر

ي جوانان، صفت رهبري و داشتن توان باالي مديريت را ها
از صفات شخصيتي كه كند، شايايي توصيف مييآقاي  در

ها به طور ذاتي دارا هستند و آن را پرورش برخي از انسان
مي دهند؛ اينان مايلند در متن جامعه باشند و در مديريت 
د امور نقش اساسي و پررنگي داشته باشند، در مقابل افرا

  .دهند در حاشيه باشندميديگري كه ذاتا ترجيح 
پذيري و جدي ويژگي شخصيتي همچون مسئوليت

معه چيزي است كه گرفتن تك تك امور كوچك و بزرگ جا
ي كليمي در بين ي ايران و بالطبع جامعهكمبودش در جامعه
 فشار داده شود هر اي كه اگرشود؛ نقطهجوانان احساس مي

چرا او ... كار دارم ... من وقت ندارم : ي مثلهايكدام به بهانه
متوسل ... كه چي بشه؟! ...  چهبه من... بقيه هستند ...  نه؟ 
  .شوند تا از زير بار آن فشار خالص شوندمي

ها به ذهن م از اين داليل يا در واقع بهانهاما هيچ كدا
. يا زبان يشايايي يا امثال او جاري نشده و نخواهد شد

از بيان اين نكات اين نيست كه همه جوانان بايد منظور من 
يشايايي شوند يا مانند او رياست انجمن را به عهده بگيرند 
يا فيلم بسازند يا نويسندگي و نقد انجام دهند، منظور اين 

بينيم چطور از اوقات است كه نگاهي به خود بيندازيم و ب
  م؟ با چه كساني نشست و برخاست بريخود بهره مي

 كار هايي از چقدر گوشهيم؟ چقدر مطالعه داريم؟كنمي
و توان ايم؟ چقدر از ظرفيت جامعه را گرفته و بلند كرده

اندازي كار ديگران استفاده جسمي و فكري خود براي راه
ها چقدر ايم؟ آدممان به بقيه بخشيدهايم؟ چقدر از علمكرده

يم يا از دانارند؟ خود را به جامعه بدهكار ميبرايمان ارزش د
ايم اند يا شنيدهمان گفتهدر به خود و فرزندانآن طلبكار؟ چق
  خواهي خودت يا شود كاري كرد، اگر ميدر ايران نمي

  .ات پيشرفت كنيد بايد از ايران برويدبچه
زندگي كرده هارون يشايايي ايراني است و در ايران 

تمام . هاي دينيبند به ارزشاست، يهودي است و پاي
هايي كه ما داريم او نيز ها، موانع و محدوديتيدشوار

وصياتي همچون داشت، چه بسا بيشتر و پررنگ تر؛ اما خص
به نقل از (بيني وي  واقعگرايي وپويايي، جسارت، عمل

دروني يك هاي كه همه از انگيزه) 11ار كتاب، ص ويراست
 بيروني از يهاانگيخت، نه انگيزهانسان هستند وي را برمي

  ...ه داشتن حامي، پدر پولدار، پارتي و جمل
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هايشان زياد »كه چي؟«جواناني كه هنگام بي انگيزگي 
 معطلي و يكنند خدمت كردن مايهشود و تصور ميمي
امعه خواهد بود، درس بزرگي را نشناسي ديگر افراد جقدر
توانند از اين چهره ماندگار بياموزند كه او خدمت كردن مي

ود مايه گذاشتن، بلكه براي يادگيري و را نه صرفا از خ
كسب تجربه بيشتر خودش به كار گرفته، همان طوري كه 
در جايي از كتاب به عنوان نامه خداحافظي در آخرين شماره 

  : نوشته است85بينا در مهر ماه 
كسب تجارب و آگاهي بيشتر براي پيمودن اين راه «

امعه بود كه همچنان در خدمت ملت بزرگوار ايران و ج
يهودي خواهم ماند و تا پايان عمر به ميثاق مقدس خود در 
پيوند با فرهنگ و تمدن گرانقدر ايراني و عشق و عالقه 
تواًم با فداكاري براي وطن عزيزم ايران، يهوديت پاك 
نبوي، ارزش ها و آيين و سنن آن و اهميت تاريخ ديرينه 

  )37ص  (».زندگي كليميان ايران پاي بند خواهم بود
اش از هدف بزرگ خود كه شناساندن و او در ادامه نامه

ج از ايران بوده و مستلزم به پيوند ايرانيان كليمي به خار
  :اش بوده نوشته استكارگيري تمام قواي دروني و بيروني

ها انعكاس واقعيت زندگي تالش من در اين سال«
ن بوده و همه مردم و يهوديان در ايران براي مردم جها

ي و مادي در هاي خود را به لحاظ معنوادها و قابليتاستعد
خواهم كه عشق و ام و از خداوند مياين راه به كار برده

عالقه مرا به سرزمين و ملت ايران و اعتقادم را به عنوان 
  )40ص  (».يك يهودي راستين هم چنان مستدام بدارد

اش، دورنماي اين همه عشق، دلسوزي و و در آخر نامه
در پيامي و شايد فراوان براي خدمت به مردم را زحمات 

سهم من از اين «: گويدكند كه به ما ميآرزويي خالصه مي
فرسا  و ثمربخش با ديگران و تالش طاقتزندگي پرتالش

خواهد ادش به خير يبراي خدمت به مردم فقط يك 
   )40ص  (»!بود

  
  منبع
هارون : انيگزارش يك دوران؛ سي سال زندگي يهوديان اير      

  1398. انتشارات ماهريس. يشايايي

  
 
  
  
  
  
 

  
  ...خواستم اما نشد

 الميرا سعيد

  
 اما نشد ،شبت خواستم تك ستاره اي تنها شومدر 

 پر شوم من در هوايت،خواستم با تو هم آوا شوم اما نشد

 ايدر دلت چون آرزويي،در رهت آواره

 اما نشد ،ه راهم،خواستم با تو من پيدا شومردتو من گم كبي

 بر لبت بودم ترانه،در دو دستت يك بهانه

 اما نشد ،م گريزان،خواستم در سرت سودا شوماز همه باش

 مينشستم من به پايت،تا شوم روزي دچارت

 همه شب تا سحر،خواستم از غمت شيدا شوم ،اما نشد

 از زمين تا كهكشانها ميكشيدم پر به سويت

 اما نشد ، به سويت،خواستم در برت دريا شومشدم بارانمي

 در غروبي تلخ ،

 ميشدم اي كاش غرق در جادوي مستت

 اما نشد در نگاه بيكران جادوي تو خواستم بي پروا شوم،

 كاش ميشد شهره هر سطر كتابت با نام من

 اما نشد در كتاب عشق تو،خواستم من ليال شوم،
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وزارت امور خارجه ايران و حفاظت از كليميان ايراني مقيم بالكان 
)1320 -25(و فرانسه ويشي در خالل جنگ جهاني دوم   

  رضا آذري شهرضايي
  پژوهشگر تاريخ معاصر

او مقاالت متعددي در . ي تنكابن و كارشناس ارشد علوم سياسي است رضا آذري شهرضايي، پژوهشگر تاريخ معاصر زاده
هايي نيز در اين زمينه منتشر كرده است كه مورد  تاريخ معاصر دارد كه در نشريات مختلف به چاپ رسيده و كتابزمينه

المللي ي تاريخ روابط خارجي، مركز مطالعات سياسي و بيندر فصلنامه اين مقاله پيش از اين . اقبال عمومي قرار گرفته است
   سردبير                          .ي اصلي استي مقالهو متن حاضر خالصهه  منتشر شد1396وزارت امور خارجه در زمستان 

پيش از جنگ جهاني دوم اقليتي از كليميان ايراني در 
كردند و داراي كسب و كار بودند يبالكان و فرانسه زندگي م

هاي وزارت امور خارجه در اروپا به  كه اگر نمايندگي
اري و پيگيري الزم خصوص سفارت ايران در سوئيس، هشي

آوردند صدها نفر از آنان در اروپا و در  را به عمل نمي
  . رفتند ها از بين مي هاي مرگ نازي اردوگاه

 سفارت سوئد 1320بعد از اشغال ايران در سوم شهريور 
در ايران حافظ منافع دول آلمان، مجارستان، روماني و 

ان در همچنين دولت سوئد حافظ منافع اير. بلغارستان شد
بالكان گرديد و سوئيس هم حافظ منافع ايران در فرانسه 

بنابراين حفظ اتباع ايراني در بالكان و . ويشي، يونان و آلمان
 يفرانسه از طريق سفارت سوئد در بالكان و در فرانسه

بعد از اشغال . شد ويشي، توسط سفارت سوئيس انجام مي
لكان و فرانسه ايران توسط متفقين اتباع كليمي ايران در با

مورد اذيت و آزار و جان و مال آنان در معرض خطر قرار 
اتباع ايراني نيازمند اقدامات عاجل وزارت امور خارجه . گرفت

  . ايران  براي حفظ آنان بودند
  در روماني

سفارت سوئد حافظ منافع اتباع ايراني به ويژه كليميان 
مستمري در ايراني بود و وزارت امور خارجه ايران مكاتبات 

سفارت . خصوص آگاهي از وضعيت آنان به انجام رساند
 به وزارت امور خارجه ايران اطالع 1320 اسفند 24سوئد در 

داد كه هيأت دولت روماني قانوني را تصويب كرده كه اموال 
ها بايد  ها را مصادره نمايد و كليه يهودي غيرمنقول يهودي

ن قانون شامل اي. اموال غيرمنقول خود را اعالم كنند
يهوديان خارجي هم شده مخصوصاً كليميان ايراني، بنابراين 
مأمور سفارت سوئد به وزارت امور خارجه روماني مراجعه و 

  . پردازد در خصوص كليميان ايراني به مذاكره مي
هاي  معاون وزارت امور خارجه خطاب به سفارتخانه

ر روماني  دايران در برن و آنكارا مشكالت يهوديان ايراني را
هاي الزم براي رفع مشكالت يهوديان  بينيبرشمارده و پيش

رود اين مشكالت  تصور مي«:كند ايراني را اين گونه بيان مي
در نتيجه نداشتن روابط و عدم وجود قرارداد كنسولي باشد، 
چون بنا بر اصل مسلم حقوقي اگر دولتي بر اثر حق 

تي از اموال تي كه دارد خود را محق در ضبط قسميحاكم
تواند به مالحظات نژادي يا  اتباع كليمي خود بداند نمي

مذهبي اتباع كليمي دول ديگر را كه براي امور تجارتي و يا 
او بعد . »كارهاي ديگر در آن كشور اقامت دارند شامل نمايد

از نقد اقدام دولت روماني، به اين دو سفارت مأموريت 
ي نماييد كه در اين به وسايل ممكنه بازجوي«دهد كه  مي

طرف خصوصاً مصر كه وضعيت  مورد نسبت به اتباع دول بي
ي تحقيقات شود و از نتيجه دارد چه رفتار ميخاصي را 

  .»وزارت امور خارجه را آگاه سازيد
مشاور حقوقي وزارت خارجه بعد از بررسي خود اظهار 

حق حاكميت دول نسبت به اتباع خارجه مطلق «: داشت
محدود به حدي است كه اصول و قواعد نبوده بلكه 

با توجه به اصول نامبرده هر دولتي . دارد المللي مقرر مي بين
مجاز و مختار است اتباع بيگانه مقيم قلمرو خود را از حق 
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تملك اموال غيرمنقول محروم نموده، آنها را وادار به فروش 
اراضي مزروعي و مستغالت خود بنمايد، ولي هيچ دولتي 

رد كه امالك اتباع بيگانه را ضبط نمايد و به طريق حق ندا
اولي هيچ دولتي محق نيست به مالحظات نژادي و مذهبي، 

دولت روماني «؛ اما »امالك پارة از اتباع خارجه را ضبط كند
تواند به منظور روماني ژاسيون يعني استخالص زندگاني  مي

مي دول ها، اتباع كلي اقتصادي و مالي روماني از نفوذ يهودي
خارجه را وادار به فروش امالك خود بنمايد، ولي به هيچ 
عنوان مجاز نيست مجانا و بدون پرداخت قيمت عادله 

اصل مندرجه فوق يك قاعده . امالك آنها را ضبط كند
مطلق بوده و انعقاد قرارداد اقامت يا بازرگاني ديگري و يا 
باالخره وجود يا عدم وجود شرط دولت كامله الوداد 

  .»تواند اثري در حل و قطع اين موضوع داشته باشد نمي
 وزارت امور خارجه از سفارت ايران در ياداره سوم سياس

خواهد موارد حقوقي ذكر شده را براي وزارت  استكهلم مي
امور خارجه سوئد بيان و خواهان رفع مزاحمت از اتباع 

در پاسخ، سفارت . كليمي ايراني توسط دولت روماني شود
ن در استكهلم به وزارت امور خارجه ايران طي تلگرامي ايرا

به قرار اطالع حاصل از وزارت خارجه «: شود متذكر مي
سوئد قوانين روماني راه حل را در موضوع امالك 

هاي اتباع ايران مسدود ننموده، اميدواري دارد  يهودي
سفارت ايران در برن طي . »موضوع به خوبي حل شود

 به سفارت سوئد در برن از قوانين 1322  خرداد4اي در  نامه
ضد يهودي دولت روماني ابراز نگراني كرده و از دولت سوئد 

خواهد كه يهوديان ايراني را در قبال اين قوانين حفاظت  مي
  . نمايد و سفارت ايران در برن را در اين خصوص مطلع نمايند

سفارت سوئد در روماني تا زماني كه به اندازه كافي 
ه ايراني در اختيار داشت به هر كسي كه ادعاي گذرنام

تابعيت ايراني نمود، براي حفاظت از آنان گذرنامه ايراني در 
اختيارشان گذاشت و حتي زماني كه گذرنامه ايراني به اتمام 
رسيد،گذرنامه سوئدي حافظ منافع براي كليميان ايراني 

ر به گزارش عباس فروهر وزير مختار ايران د. كرد صادر مي
ها  بلگراد، سفارت سوئد در روماني براي رفع مزاحمت آلمان

خيلي سهل و آسان به هر كسي كه ادعاي تابعيت ايراني 
 مأموريت سفارت 1325در دي ماه . داد داشت پاسپورت مي

ابد و ي سوئد در روماني براي حفاظت از اتباع ايراني پايان مي
 اتباع ايراني وزير مختار ايران در بلگراد براي بررسي اوضاع

رود و در خصوص اقدامات سفارت سوئد در  به بخارست مي
در بوكارست تمام اتباع خودمان را «: نويسيد روماني مي

پذيرفتم، دريافتم كه تماماً از مسلمان و ارمني و يهودي 
العاده از زحمات سفارت سوئد راضي بودند، حتي موقعي  فوق

ني سركار بودند و زجر ها و اولياء آلماني مĤب روما كه آلمان
ها وارد آورده بودند و بيشتر  العاده به يهودي و زحمت فوق

شان بيرون  آنها را كشته و دارايي آنها را ضبط و از منازل
اي  كرده بودند، در چنين مواقعي سفارت سوئد به اندازه

ها  ها كرده كه به ايراني زحمت كشيده و اقدامات نزد آلمان
ترين اذيت و آزاري وارد  ي كوچكهاي ايران حتي يهودي

بيشتر اين زحمات در نگاهداري جان و مال «. »نيامد
 كه مخصوصاً از سوئد Knut Anyouها را آقاي  ايراني

ها  براي رسيدگي به امور سفارت ايران و حفظ منافع ايراني
 فرستاده شده بود كشيده است و B به سمت رئيس بخش

ها  ان كردند و يهوديها به قدري از ايشان امتن ايراني
اي پرستش نمودند كه بنده وظيفه خود  مشاراليه را به اندازه

دانستم مشاراليه را به وزارت امور خارجه شاهنشاهي معرفي 
كنم تا براي قدرداني چندين ساله از ايشان يك قطعه نشان 

  .»همايون از درجه سوم به او اعطاء فرمايند
  در بلغارستان 

وئد به عنوان حافظ منافع ايران در وزارت امور خارجه س
 1322 خرداد 19بلغارستان طي يادداشتي به تاريخ پنجشنبه 
دهد كه دولت  به نمايندگي ايران در استكهلم اطالع مي

ي ي تصويب كرده كه به موجب آن كليهبلغارستان قوانين
هاي ساكن صوفيه بايد اين شهر را ترك و به  يهودي

اند بروند و  دولتي معين كردهشهرهاي مختلف كه مأمورين 
هودي اخطار شده كه ظرف سه روز صوفيه يهاي  به خانواده

را ترك كنند، در غير اين صورت به اجبار با ترن به لهستان 
  . تبعيد خواهند شد

به نظر سفارت سوئد در بلغارستان چون در شهرهاي 
مختلف بلغارستان هيچ گونه تدابيري براي اسكان اين 

نگرفته ظن قوي است كه در نظر دارند جمعيت صورت 
هاي اصلي  يهوديان را بعد از جمع آوري و توقيف در ميدان

بدين . شهر، به لهستان تبعيد كنند نه به شهرهاي بلغارستان
جهت سفارت سوئد بالفاصله با مسئولين وزارت خارجه 
بلغارستان مذاكره كرده و خواستار عدم تبعيد يهوديان ايراني 

ون مقامات وزارت خارجه بلغارستان نتوانستند شود و چ مي
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مستقيماً با «قول مساعدي در اين باره بدهند، سفارت سوئد 
ها وارد مذاكره  كميسارياي مخصوص امور مربوط به يهودي

و اقدام شده و تقاضا نموده است از مزاحمت اتباع يهودي 
كميسارياي نامبرده فقط وعده . ايران موقتاً خودداري شود

 است كه براي تسهيل امكان بازرسي احوال كرده
هاي  هاي ايراني آنها را در يك محل در شهرستان يهودي

بلغارستان سكونت و تمركز دهند و اين موضوع را 
ها به طور اطمينان بخشي به  كميسارياي امور يهودي

هاي ايراني در  سفارت سوئد وعده داده است كه يهودي
 آنها در نظر گرفته شده جمعاً ها براي جايي كه در شهرستان

و با هم اسكان يابند تا سفارت سوئد بتواند به وضعيت آنها 
نماينده وزارت امور . »رسيدگي و از حال آنها باخبر باشد

دهد كه  خارجه ايران در سوئد به وزارت خارجه اطالع مي
يهوديان ايراني خارج از بلغارستان تبعيد نشدند و اقدام 

  .يت آميز بودسفارت سوئد موفق
هاي  به رغم تدابير الزم، ظاهراً تعدادي از خانواده

هودي ايراني به روسيه تبعيد شدند، بالفاصله سفارت سوئد ي
 وابسته نظامي Brunsonدر بلغارستان آگاه شده كلنل 

سفارت براي سركشي و آگاهي از وضعيت آنان اعزام 
از من : نويسد  در گزارشي ميBrunsonشود؛ كلنل  مي

خواسته شده كه براي بازديد از يهوديان ايراني و بررسي 
با دو ] 1943[ ماه جون 27در . اوضاع آنان به روسيه بروم 

پليس مساعدت . نفر از افراد پليس روسيه به ديدار آنان رفت
و اطالعات الزم را داشته و وي با تمام يهوديان ايراني 

 13معا مالقات كرده و از نزديك از مشكالت آگاه شده ج
نفر و داراي لباس و تغذيه خوب بودند، آنان به همراه 

ي آنان اين خواسته. ه روسيه تبعيد شده بودنديهوديان بلغار ب
شان تمديد شده و راهي براي  بود گذرنامه ايراني

زندگي در بلغارستان . شان به ايران فراهم شود بازگشت
غارستان با برايشان از آن پس ديگر مقدور نبود، زيرا دولت بل

زور يهوديان ايراني را وادار كرده اموال خود را بفروشند و 
بلغارستان را ترك كنند و آنان ديگر امكاناتي براي احياء 

  .زندگي و تامين معاش خود نداشتند
وزارت خارجه سوئد بعد از ارسال گزارش وابسته نظامي 

شود وضعيت يهوديان ايراني مناسب است  خود، متذكر مي
چون امكان تأمين مايحتاج خود را در بلغارستان ندارند، ولي 

الزم است وزارت امور خارجه ايران راهي براي بازگشت آنان 

كند  به نظر آنان تركيه به سختي ويزا صادر مي. فراهم آورد
  .تواند باشد ها، مي ولي رفتن به استانبول يكي از راه

ارجه اي به وزارت خ سفارت ايران در استكهلم طي نامه
كند در خصوص فروش اجباري اموال و  سوئد اعالم مي

اخراج يهوديان ايراني از صوفيه، وزارت امور خارجه سوئد 
رسماً اعتراض وزارت خارجه ايران را به دولت بلغارستان 

ي آن دولت نسبت به غ كرده و در مورد اجحاف ظالمانهابال
ابراز الملل بوده  ايرانيان يهودي كه مغاير با حقوق بين

  .ناخرسندي كرد
در مورد بازگشت يهوديان ايراني از بلغارستان؛ دولت 
ايران اقداماتي نموده و وزارت كشور ايران به تاريخ 

كند كه   به وزارت امور خارجه ايران اعالم مي3/9/1322
عبور از خاك تركيه خالي از اشكال نيست و به عالوه «

يد به كشورهايي مقامات رسمي بلغارستان نيز از دادن رواد
محور نيستند امتناع دارند و همچنين به علل ] دول[كه جزو 

ديگر، به نظر وزارت كشور بهتر است به تقاضاكنندگان 
اعالم شود كه فعالً در محل سكونت خود بمانند تا اينكه 

سفارت سوئد در صوفيه تا . »وسايل مسافرت فراهم شود
ه ايرانيان در رساني ب  همچنان به خدمات1326اواسط سال 

و بعد از اين تاريخ سفارت ايران در بلگراد كار صوفيه پرداخته 
  . گيرد رساني را براي ايرانيان در صوفيه به عهده مي خدمات

  در يونان
كردند كه  تعداد قليلي يهودي ايراني در آتن زندگي مي

سفارت سوئيس در آتن به عنوان حافظ منافع ايران مسئول 
وزارت خارجه سوئيس در گزارشي به . يدحفاظت از آنان گرد

اشغالگران آلماني در «: نويسد  مي1322 فروردين 19تاريخ 
يونان اقدام به جمع آوري يهوديان نموده ظاهراً با قطار 

مسئولين وزارت . »اجباراً به لهستان منتقل خواهند شد
هاي ايران و  خارجه سوئيس خواستار مستثني كردن يهودي

مقامات . ط مطلوب براي آنان گرديدندفراهم آوري شراي
آلماني به سفارت سوئيس پاسخ دادند كه تبعيد يهوديان 
ايراني نه به سبب يهودي بودن آنها است بلكه به اين سبب 
است كه آنان اتباع كشوري هستند كه با آلمان قطع رابطه 

  . كرده و اعالن جنگ دادند
  در فرانسه 

ه، جهت حفظ سوئيس حافظ منافع ايران در فرانس
هاي وافري  يهوديان ايراني از گزند حوادث، تدابير و تالش
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تار ايران در برن به دكتر قديمي نوايي وزير مخ. انجام داد
ي ايران اعالم كرد وزارت خارجه سوئيس وزارت خارجه

گزارش كرده قوانين ضد يهودي و اجحافات عليه يهوديان 
ين ضد يهودي در خصوص قوان. در ويشي رو به ازدياد است

 آذر 20جمعه  [1942 دسامبر 11از تاريخ «: نويسد مي
هاي  هاي اتباع بيگانه مكلفند كه برگه  عموم يهودي] 1321

محلي ارائه داده ] مقامات[شناسنامه و خوارباري خود را نزد 
وزارت خارجه سوئيس . كه كلمه يهود در روي آنها قيد گردد

اندازه اين مقررات نگارد كه چون معلوم نيست تا چه  مي
شود  هاي اتباع ايران مقيم فرانسه مي شامل حال يهودي

در ويشي از وزارت ] منظور سوئيس است[سفارت آنها 
خارجه فرانسه در اين زمينه توضيحات خواسته و مشغول 
اقدام است بلكه بتواند آنها را از اين مقررات معاف دارد و 

د به هر جا منتهي برآين. عمالً زير سرپرستي خود قرار دهد
دكتر قديمي نوايي در . »شد، بعداً به عرض خواهد رسانيد

 به وزارت خارجه 1321 بهمن 30اي ديگر به تاريخ  نامه
: نگارد هوديان ايراني مييهاي  سوئيس در مورد ويژگي

ايرانيان يهودي كه در ايران به دنيا آمده و اجداد آنان ايراني 
شوند و به فارسي  نام برده مياست و در ايران به نام كليمي 

دانند و  كنند و ابداً زبان عبري و يديش نمي صحبت مي
كامالً جزو جامعه ايراني هستند به لحاظ جسماني همانند 

پرست هستند و همه آنان يلي وطنديگر ايرانيان هستند و خ
كه در فرانسه اقامت دارند، خواهان بازگشت به ايران هستند 

  . كنند روج آنان مخالفت مياما دولت ويشي با خ
آقاي سرداري در تكميل مطالب دكتر قديمي نوايي به 

هاي ايراني مهاجر  يهودي: نويسد وزارت خارجه سوئيس مي
نيستند بلكه قسمتي از جامعه ايراني هستند كه كامالً آداب 
و سنن ايرانيان را رعايت كرده در عين حال اصول دين 

 به همين دليل در ايران .كنند حضرت موسي را رعايت مي
گاه آنان هيچ. شوند  ناميده مي»جهود« يا »موسايي«به 

. مهاجرت نكردند و با نژاد سامي هيچ اختالطي ندارند
يهوديان ايراني به همراه ديگر برادران ايراني مسلمان خود 
در حدود سي سال پيش به قصد تجارت در اروپا سكني 

 اقوام خود در ايران و گزيدند و همواره ارتباط خود را با
  . اند زادگاه خود قطع ننموده

آنان هم در ابتداي جنگ همانند ديگران ايرانيان حفظ 
بي طرفي جنگ كردند، متأسفانه دولت ويشي اجازه 

سرداري در ادامه، باز بر . دهد بازگشت به هيچ ايراني را نمي
تا : روي ايراني بودن آنان تأكيد كرده و خواستار آن شد

توانند فرانسه را ترك كنند و از قوانين جاري  ي كه نميزمان
كنند با توجه به حضور اجباري، شرايط براي آنان  تبعيت مي

تر نشود و همچنين فرمانداري پاريس كلمه  سخت
  . را از روي اوراق آنها پاك كند» يهودي«

وزارت خارجه سوئيس در گزارشي به سفارت ايران در 
كند كه   اعالم مي1322ين  فرورد11سوئيس به تاريخ 

قانوني تصويب شد كه تمامي مؤسسات يهودي بدون 
هاي خارجي بايد  اموال يهودي. استثناء بايد آريايي ليزه شوند

زاده قاسم. شود ي فروخته هاي فرانسو همچون يهودي
 10اي به وزارت خارجه به تاريخ  مشاور حقوقي در نامه

ا بررسي كرده و  اين اقدامات دولت ويشي ر1322خرداد 
هاي اتباع ايران  موضوع كار اجباري يهودي«: نويسد مي

مقيم فرانسه بايد از دو جهت مورد بررسي واقع گردد يكي از 
لحاظ قراردادهاي منعقده بين دولتين ايران و فرانسه و 

قاسم زاده . »المللي ديگري از حيث اصول و مقررات بين
... «: نويسد د و ميدان شرايط را در دولت ويشي متفاوت مي

دولت ايران محق است اين عمل دولت فرانسه را مخالف 
] فرانسه ويشي[المللي دانسته و از دولت مشاراليها  اصول بين

در . »هاي اتباع ايران را درخواست نمايد معافيت يهودي
 وزارت خارجه سوئيس به سفارت ايران 1322 تير 9تاريخ 

مي ايراني در بازداشتگاه دهد كه چهار كلي در برن اطالع مي
سفارت ايران در برن .  محبوس هستند(Drincy)درانسي 

در دنباله اقدامات «: نويسد پي گير اتباع يهودي خود بوده مي
پيشين خود توسط وزارت امور خارجه سوئيس اقدامات خود 

هاي اتباع ايران را  را پي و تأكيد الزم نموده تا بلكه يهودي
البته برآيند . ي و آنها را آزادي بخشنداز اين مقررات مستثن

اقدامات به هر جا منتهي شد به عرض وزارت امور خارجه 
بدين طريق سفارت ايران در برن از طريق . »خواهد رساند

حافظ منافع ايران در فرانسه يعني دولت سوئيس اوضاع 
  . نمود گيري ميييهوديان ايراني را رصد و پ

  
  منابع
  ابخانه ملي ايرانسازمان اسناد و كت.1
  مركز اسناد وزارت امور خارجه ايران. 2
  سايت بي بي سي. 3
  سايت روز آنالين. 4
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   يهوديان اشكنازييريشه   
  

  )رفوآ(سيما اخالقي 
مترجم زبان انگليسي 

هاي كتاب مقدس و باورهاي ديني، براساس نوشته
يهوديان فرزندان ابراهيم، اسحق، يعقوب، سارا، راحل و لئا 

هاي متعددي با فراز و نشيباما در طول تاريخ آنها . هستند
 متعدد يهوديان به هاي كه منجر به مهاجرتاندمواجه شده

در طول اين تاريخ پر رمز . نقاط مختلف جهان گرديده است
اساس مكاني كه در آن سكني داشته و  يهوديان برو راز،

 گرفتند محيط زندگي و مردم اطراف خود ميتاثيري كه از
از جمله يهودياني كه در فرانسه . هايي تقسيم شدندبه گروه

و ) Tsarefat (»سرفات«كنوني ساكن شدند خود را 
گروهي كه در كشور اسپانياي كنوني سكني گزيدند خود را 

و باالخره گروه بزرگتري از يهوديان ) Sefarad (»سفاراد«
در مورد خاستگاه . ناميدند) Ashkenazi(خود را اَشكنازي 

يهوديان اشكنازي اختالف نظرهاي بسياري وجود دارد و 
اني براساس شواهد هاي مختلف زممحققان مختلف در برهه

  .اندهايي را ارائه كردهاند فرضيهو مداركي كه در اختيار داشته
هاي يهوديت اشكنازي  غالب در باره ريشهييك نظريه

اين است كه آنها در امپراطوري روم موجوديت پيدا كردند و 
هاي عبري، را هم كه متشكل از زبان» ييديش«زبان 

 د به عنوان زبان خود بوiآلماني، اسالويك و آرمائيك
 محل سكونت اين هاطبق اين نظريه. انتخاب كردند

  .هاي غربي رود راين بوده استيهوديان در كناره
هاي اخير محققان مطالعات بسياري را با طي سال

سي و جغرافياي شنااستفاده از دانش علم ژنتيك، زبان
تا هاي پيشين در يك راساند كه با نظريهجمعيتي انجام داده

از جمله تحقيقاتي كه اخيرا انجام شده مطالعاتي . نيست
 ژنتيك متخصص ، Eran Elhaikاست كه توسط دكتر 

   انگلستان به عمل »شفيلد« دانشگاه محققان از يكي و
  سازي كامپيوتري با استفاده از سيستم مدلوي . آمده است

  ات ـــازي را به اطالعــكي يهوديان اشكنــاي ژنتيــهداده

iغرافيايي تبديل كرده استج i.  
يان اشكنازي و مقايسه آن با  يهودDNAدر بررسي 

هاي ژنتيكي پيشينيان آنها روشن شد كه اين گروه از داده
تركيب ژنتيكي % 3يهوديان از نژاد اروپايي هستند و تنها 

) جايي كه اكنون خاورميانه نام دارد(آنان به مديترانه شرقي 
  شي از سوريه و غرب اردن باز شامل اسرائيل، لبنان، بخ

   نشان همچنين وي توسط شده انجام مطالعات. گرددمي
 به كه اروپا شرق و شمال يهوديان پيشينيان% 90 كه دهدمي

 و يونانيان نسل از شوندمي شناخته اشكنازي يهوديان عنوان
 تركيه كشور به پيش سال 2000 در كه هستند ايرانياني
 هر جاي به آنان خاستگاه بنابراين و اندكرده مهاجرت كنوني
 . خاورميانه، جايي در تركيه كنوني بوده است از ديگر بخش

 فعلي روستاي سه كه است باور اين بر دانشمند اين
  »آشاناز« ،)Eskenaz (»اسكناز« هاينام با تركيه

)Ashanaz(ايسكناز«  و«)  Iskenaz (جاده غرب در 
 اشكناز كلمه ريشه و است بوده يهوديان اين زادگاه ابريشم

 و آشور مردم كه است )Ashguza (»آشگوزا« كلمه از
iسكاياها  بابل i i به اشاره با وي. خواندندمي نام اين با را 

 تنها در ناحيه كه است مدعي تركي روستاهاي اين اسامي
   .دارد وجود هانام اين با روستاهايي چنين تركيه شرق شمال

زمين كنوني ايران هم وي بر اين باور است كه سر
 كه خاستگاه ديگر يهوديان در قرن ششم بوده و تحملي

 موجب دادند نشان يهوديان به نسبت زبانفارسي مردم
 انتخاب خود فرزندان براي ايراني هاينام آنان كه گرديد
 امر در و كنند پيروي آنان فرهنگ و رسوم و آداب از كنند،

 همچنين آنها. د باشندسرآم كشور اين در بازرگاني و تجارت
 آئين به كردندمي زندگي سياه درياي كناره در كه را مردمي
 را خود اجتماعي شبكه ترتيب اين به و درآوردند خود

 Alans نوآئين، يهوديان اين بين در .كردند ترگسترده
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 بودند هم اسالوها و يونانيان ،)ايراني نشينكوچ هايقبيله(
 كتاب آنها. گزيدند سكونت ياهس درياي جنوبي ساحل در كه

 هايكنيسه كردند، ترجمه يوناني زبان به را يهوديان مقدس
 .توسعه دادند را خود اجتماعي شبكه و ساختند متعددي
 و كردند انتخاب خود براي را اشكناز نام مردم اين
 قديم، اشكناز به اشكنازي يهوديان DNA  رد كردن دنبال
 .رسدمي تركيه شرق در ابريشم جاده در جايي

 خود براي را اشكنازي نام اين يهوديان كه زماني در
 وارد Gok-Turks نام به  ديگري گروه كردند انتخاب
 . بودند گذار تاثير يهوديان تاريخ در كه شدند عرصه
-Gok(نشين چادر قبيله اين ميالدي، ششم قرن در

Turks( نام به سيبريايي -تركي ايقبيله حكومت تحت 
 آن در چين امپراطوري. داشتند  قرار)Ashina (»آشينا«

 به و كنند ترك را خود سرزمين كه كرد مجبور را آنها زمان
 .كنند مهاجرت سياه درياي و غرب سمت

 با جنگ رموز با بودن آشنا دليل به »آشينا« قبيله
 »خزرها« حكومت و شد متحد منطقه آن در قبايل بسياري

 و داشت وجود اديان اديآز حكومت اين در. داد تشكيل را
 به توانست مالياتي سيستم برقراري لطف به آنان حكومت
  .بگيرد قدرت سرعت
 امپراطوري هاياذيت و آزار ميالد، از پس 690 دهه از

 از يهوديان گسيل در مهمي نقش) روم (بيزانتين مسيحي
 امپراطوري حكمراني تحت منطقه به سياه درياي اطراف
   باز آغوش با را آنها كه يجاي. است داشته خزرها
 از اكثرا بودند خزرها حكمراني تحت كه مردمي. پذيرفتندمي
 يهوديان ژنتيكي هايبررسي در دانشمندان .بودند اسالو نژاد

 خود آئين از كه انديافته هم را خزر مردم پاي رد  اشكنازي
iشامانيزم«- v«- درآمده يهوديت آئين به و گردانده روي 

 هسته كه »آشينا« مردم كه معناست ينبد اين. بودند
  يهوديان جمعيت جذب دادندمي تشكيل را خزرها مركزي
 ميالدي به آئين 730 جمعي از خزرها در دهه .شدند

  .يهوديت پيوستند
 رسوم از بسياري يهوديان كه بود زمان همين در درست

   كـي عنوان به اسالو زبان از حتي و آموختند هم را اسالوها

  .كردندمي استفاده  خود تجارت و  معامالت در يسر زبان
 يازدهم قرن حوالي در خزرها امپراطوري كه زماني اما

 هايبخش به يهوديان از گروهي گذاشت افول به رو
 بازرگانان كه بود زمان اين در. كردند مهاجرت اروپا مركزي
 با تماس در كردندمي صحبت ييديش زبان به كه يهودي
 به زبان آلماني غالبا قرار گرفتند كه كزيمر اروپاي مردم

 كلمات با را اسالوي كلمات تدريجهب و كردندمي صحبت
 را اسالو زبان دستور حالي كه در كردند جايگزين آلماني

 هايواژه كه رسدمي نظر به. بردندمي كار به همچنان
  .است كرده باز زبان اين به را خود راه كمكم هم عبري
 دانشمند اين توسط ييديش زبان باره در كه مه هاييبررسي
 اسالو زبان اصالتا زبان اين كه دهدمي نشان گرفته انجام
 ميالدي توسط بازرگانان يهودي كه 9 و 8و در قرون  است

 كردمي  ابريشم كه چين را به اروپا متصلدر شمال جاده
 .گرفته استمي قرار استفاده مورد

 ايراني و تركي زبان عناصر وجود »ييديش« زبان در
 ششم قرن در كه تلمود مجموعه. است مالحظه قابل بسيار

 ايرانيان زبان و مذهب از زيادي تاثير شد تكميل ميالدي
  . است گرفته
 
  منابع

1. Frontier 
2. Wikipedia 
3. The Indipendent 

                                                 
i  زبان سامي قبايل آريايي كه در شمال و -Aramaicزبان -  

- زبان بسيار به زباناين . كردندميانه قديمي زندگي مي خاورمركز
 الفباي زبان هاي عبري، سرياني و فنيقيه اي نزديك است و با

  . شودفنيقيه اي نوشته مي
  

i i  بر شده گرفته كار به تحقيق اين در كه ژنتيكي سازيمدل-   
 شرقي و شمالي مناطق از يهودي 367 هايي است كه ازداده اساس
   .اروپا به دست آمده است و آسيا غرب از يهودي غير فرد 600 و اروپا
i i i  - Scythians -دسته اي از مردمان كوچ نشين ايراني - سكاياها 

  .گردد به پيش از دوران هخامنشيان برميتبار بودند كه قدمتشان
i v - Shamanism-يك سنت تاريخي و يك سبك زندگي است  .

 تمامي مخلوقات ارتباط ت وشمنيزم راهي است كه انسان با طبيع
 .اي در سيبري دارد اشاره به نام قبيلهshamanنام . كندبرقرار مي
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  ايران آذربايجانكليميان در
  )شود  ايران اطالق ميآذربايجانكليميان آذربايجان به كليميان ساكن در (

  نسترن جاذب
    

 در شمال غربي كشور آذربايجان ايران استاني است كه
حضور يهوديان در آذربايجان به زمان آغاز . واقع شده است

چه حضور اين  اگر. گردد سكونت يهوديان در پارس باز مي
جامعه با مدارك و شواهد مستند فقط از قرن دوازدهم 

  .شود ميالدي اثبات مي
هاي خود گفته است كه بنيامين توداليي بر پايه مسافرت

هاي مياني ايران فتان تا قسمتتهاي ده در كوهبيش از صد دهك
. ردندك هاي ايران زندگي ميوجود داشتند كه در آنها آذربايجاني

ساموئل بن يحي المغربي چنين نقل كرده است كه داويد الراي 
نمايي خود در خوي، پيرواني براي حكومت مسيح) قرن دوازدهم(

  .استسلماس، تبريز و مراغه در اروميه پيدا كرده 
 سلسله خود را در 1285الكوخان در سال وبعد از آنكه ه

تبريز تاسيس نمود، پايتخت جديد، بسياري از ساكنان 
به ) 1291(سعدالدوله نيز . يهودي را به خود جلب نمود

  .عنوان يك درباري مدتي در اين شهر حضور داشته است
ن ها در آذربايجان به عنواتبريز، سلطانيه و ديگر مكان

شوند كه برخي از اتفاقات و رويدادهاي   شناخته ميهايينمكا
. مهم يهودي در قرن سيزده و چهاردهم در آنجا به وقوع پيوست

  . بوده است»هاقرائي«آذربايجان همچنين يكي از مراكز 
در زمان حكمراني صفويه نيز حضور يهوديان در چند 

  .ناحيه ذكر شده است
  

 اقوامي ترينباستاني از يكي ترديدبي ايران يهوديان
 و يافتند سكونت آنجا در و رسيده سرزمين اين به كه هستند
 سال 2700 به رسيدند ايران قاره فالت به كه يهودياني پيشينه
 در آشور امپراطوري كه بود روزگاران آن در .گرددمي باز پيش

 از يكي كه را ييسرائل مملكت خود، هايجهانگشائي چارچوب
 اشغال به بود اسرائيل باستاني سرزمين يهودي حكومت دو

 دوران، آن در .كرد تبعيد ماد سرزمين به را آن ساكنان و درآورد
 همگان كه را امروز كردستان همچنين و آذربايجان خطه ماد

  .گرفتمي بر در بودند ايراني مشترك فرهنگ داراي
 در آنان استقرار و ايران به يهوديان ورود داستان

 كتاب« در كه است آمده نيز مقدس تورات در ماد، سرزمين

 ،هوشع پادشاهي همن سال در و« :خوانيممي »*پادشاهان
 به را اسرائيل و كرد اشغال را سامره خطه آشور، پادشاه

 نهر و خابور و خلخ در را آنان و برد اسيري به آشور سرزمين
 در يهوديان ». داد سكونت ماد سرزمين شهرهاي و جوزان
 آن از و شدند پراكنده ايران مختلف شهرهاي رد تاريخ طول
 يهودي جامعه هر بود، دشوار هاارتباط و دور هامسافت كه جا

 يهوديان همه كه آن با و بود مستقل فرهنگي واحد يك
 حتي ولي بودند، مشترك مذهبي آداب و ديني باورهاي داراي
   .گرديد رايج آنان بين ايجداگانه محلي هايزبان

 بخشي و آذربايجان خطه در يهوديان ينا از بخشي
 فرهنگ دو و گرديدند ساكن ايران كردستان در ديگر

 يهوديان استقرار مركز اروميه شهر .آوردند وجود به جداگانه
  .بود ايران آذربايجان در

  شهرها و مناطق سكونت
 اروميه

 هاي دور داراي شماري از كليميان بوده اروميه از گذشته
 1200 قمري جمعيت آنان در اروميه 1289در سال . است 

نيز در سفري كه به ايران داشت  ژاك دو مورگان نفر،
 است كه به جز كليميان اروميه را پرشمار ذكر كرده و آورده

در سرشماري سال . پردازند بازرگاني به هيچ كار ديگري نمي

                                                 
  .6 آيه 17جلد دوم فصل  - *
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 نفر 2200 ميالدي جمعيت كليميان اروميه 1904–1903
در جنگ جهاني اول يهوديان اروميه در جنگ و  بود

ها گير افتادند ها و روسترك درگيري ميان آشوريان، ارامنه،
از  ي بسياريهاآنان داستان. و در آتش اين جنگ سوختند

 . به خاطر دارندهاشارتدست سربازان اين هقتل و تجاوز ب
 سال در اين شهر دارند و 260آنان كنيسه با قدمتي بالغ بر 

گورستاني مخصوص به خود در تپه يهوديان يا 
لشان  كليميان اروميه به زبان آرامي و گويش .جهودلرداغي

 همت به ميهروا در اتحاد دبستان .كردند صحبت مي ددان
 . گرديد برپا يهوديان
 بوكان
از تاريخ آغاز سكونت يهوديان در شهر بوكان،  

در كتاب  ديويد يروشالمي اما. اطالعات دقيقي موجود نيست
هاي ساكن  يهوديان ايران در قرن نوزدهم، جمعيت يهودي

 1280 ميالدي مصادف با 1901سال  بوكان را در
براساس . ذكر نموده است)  خانه60( نفر 400خورشيدي 

 تعداد 1326در سال  سازمان اسناد ملي ايران هاي گزارش
بوكان با آرامش و  مسلمانان  خانواده يهودي در ميان80

 حمام ، قصابي،كنيسه كردند اما محله، صميميت زندگي مي
ها در  فرزندان آن. ها جدا از مسلمانان بود هاي آن و مغازه

مسلمانان در يك مدرسه و كتابخانه مشغول  كنار فرزندان
اقليت مذهبي اين  ها بخشي از يهودي. به تحصيل بودند

، تجارت ها  بيشتر آنيهدادند و پيش شهر را تشكيل مي
 تاريك بازار بود و در پزشكي فروشي و طالفروشي و پارچه

  . هاي اين بازار را در اختيار داشتند اكثر مغازه
 عبري هاي اين شهر در ميان خود به زبان كليمي

نيز  تركي و فارسي ،كردي هاي كردند و به زبان بت ميصح
را تعطيل كرده و براي  شنبه يروزها. آشنايي كامل داشتند

ها عمدتاً در  آن. رفتند مي كنيسه انجام مراسم مذهبي به
هاي اطراف   يهوديان كه در حال حاضر، كوچهيهمحل

گيرد  و خيابان شهيد نجاري را دربر مي هيمن خيابان استاد
استاد هيمن در  خيابان ها در كنيسه كليمي. سكونت داشتند

  . مجاورت منزل ابوبكر قاسمي واقع است
 تبريز

تر جمعيت كوچكي از كليميان در شهر تبريز  پيش
 سلسله 1285الكوخان در سال وبعد از آنكه ه .ساكن بودند

خود را تأسيس كرد بسياري از يهوديان به اين شهر 
قويونلوها، بنابه  در دوره حوالي دوره آق . كردندمهاجرت

گزارش تاجران ونيزي، يهوديان در تبريز سكونت دائم نداشتند 
عيضات و ببه دليل ت. آمدند و تنها براي تجارت به شهر مي

تعديات فراوان جمعيت كليميان تبريز در دوران صفوي پراكنده 
ر عرصه  به حضور پررنگ ايشان د19هر چند در قرن . شدند

مهاجرت  تهران ها به  آنيهامروزه هم .است  فرش اشاره شده
در حال حاضر قبرستاني كشف شده كه سنگ . اند كرده

شود كه در  ديده مي ها قبرهايي با نشان ستاره داود در آن
 باشد دامنه سهند و روستاي عنصرود شهرستان اسكو ميمنطقه 

و اين نشانگر حضور يهودياني كه به تجارت فرش مشغول 
   .انددست بوده ها در بافندگي چيره آن. باشد اند مي بوده

 سلماس
 از معدودي دائرةالمعارف بزرگ شوروي تسرتلي در

 .اند گويد كه يهودي بوده سلماس سخن مي هاي آشوري
 نقده

 خانوار يهودي داشت كه حدوداً 60 نقده 1881در سال 
 تن 800 جمعيت آنان به 1901سال  تا. دشدن  نفر مي360

  .افزايش پيدا كرد كه بعدها همه آنان مهاجرت كردند
 مياندوآب

در زمان قديم اين شهر كليميان زيادي داشته ولي به 
 در يك هتعداد آنان كاهش يافته و هم دليل مهاجرت بسيار
 اندكي از در حال حاضر اقليت بسيار. محله جمع شدند

آنان كنيسه ندارند و مراسم . ر مياندوآب هستندد كليميان
 .دهند مذهبي را در خانه خود انجام مي

 باستاني زمان به كردستان و آذربايجان يهوديان
 نشان كه گويندمي سخن )جديد آرامي زبان( »آراميت«

 هاينسل گرچه ،است سرزمين اين در آنان ديرين پيشينه
 اندكرده فراموش تدريجبه را محلي زبان اين متاسفانه جديد

 دوم يجهان جنگ تا كه يهودياني نفر هزار هاده ميان از و
 بسيار رشما اكنون كردند،مي زندگي ايران خطه اين در

 نوزدهم، قرن دوم نيمه در وقتي .است مانده باقي اندكي
 اين از هيلل دبيت داويد ربي نام به دييهو پژوهشگر يك
 :داد گزارش چنين وديانيه شمار درباره كرد، ديدن خطه
 )مهاباد( ساوجبالغ خانوار، 100 سلماس خانوار، 200 اروميه

 و تبريز در كه نويسدمي او .خانوار 15 مياندوآب نوار،خا 25
  .بود نمانده باقي يهودي مراغه
  منبع 

  . سرنوشت و فرهنگ يهوديان آذربايجان، داليا كهن امين -1
   ويكي پديا- 2
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  ي ما مقصريمهمه
  

  آرش آرميندكتر 
كرد چند سال قبل بيماري  استاد روانپزشكي تعريف مي

كند و تاكيد موكد بر  را كه افكار خودكشي داشته بستري مي
كه ريسك باالي خودكشي دارد و نيازمند نظارت  اين

يكسره و شديد است، چند ساعت پس از ترك بيمارستان، 
 يمار خودكشي كرده ورسد كه ب حوالي شب خبر مي

كشي حلق آويز كردن و  خودكشي موفق نيز بوده، روش خود
محل خودكشي حمام بيمارستان كه فاقد دوربين و نظارت از 
راه دور بوده و متاسفانه چند لوله آب كه از سقف بيرون بوده 

هاي تختش را  مناسبي شده براي كه بيمار ملحفهمحل
واسش نبوده اقدام به ريسمان كند و دقايقي كه هيچ كس ح

   .خودكشي كند
گفت بيمارستان مقصر اصلي شناخته شد و  استاد مي

ملزم به پرداخت ديه گشت، پزشك كامال تبرئه شده چون 
تمام اقدامات الزم را توصيه كرده و درصد كمي هم ساير 

اند مقصر شناخته  حاضر در بيمارستان كه غفلت كردهافراد
   .اندشده

ه تقسيم قصور صحيح است؟ خودكشي اما آيا اين نحو
هاي روانپزشكي است و بايد به سرعت به  يكي از اورژانس

از سن آن . 1فردي كه افكار خودكشي دارد رسيدگي شود
گذرد و طي اين مدت افراد زيادي در  ها مي بيمارستان سال

اند، از خدمه گرفته تا پرستار و  بخش مربوطه شاغل بوده
دكشي با كساني كه تمايل به خوپزشك و اغلب اين افراد 

توانند  هاي محيطي را كه ميداشته سر و كار دارند و نقص
شناسند،  در مسير خودكشي مساعد كننده باشند به خوبي مي

اما احتماال هيچ كدام گزارشي مبني بر وجود محلي براي 
اند و يا اگر داده  حلق آويز كردن در حمام بيمارستان نداده

ئوليت رسيدگي به اين موارد و ي كه مسباشند افراد ديگر

                                                 
1- Kaplan and Sadock's Pocket_Handbook sixth edition 
2019 

توجه از دارند بيداري و تعميرات تاسيسات بيمارستان را نگه
از طرف ديگر شايد . اندها عبور كردهكنار اين گزارش

مسئولين اصلي بيمارستان به علت جلوگيري از خرج تراشي 
  شايد اند يا حتي از اصالح اين مشكل شدهمانع 
جه يا دي بيمارستان به علت كمبود بوهاي مالكنندهتامين

  .اندزينه كردن در اين زمينه را ندادهمشكالت مشابه اجازه ه
  .بينيد همه مقصرند همانطور كه مي

اين مثال كوچكي است از يك اتفاق ناخوشايند قابل 
اما متاسفانه . پيشگيري كه مشابهات بسياري در اجتماع دارد

شود و   بسنده ميتنها به يافتن يك متهم جهت محاكمه
 .شود نظر مياي صرفال از تالش براي يافتن علل زمينهمعمو

س در جامعه رخ فرض كنيد يك جرم بزرگ مثال اختال
يه مراجع قانوني، زماني كه هاي اولدهد، پس از بررسي 

ها به اين موضوع پرداختند تحركات مختلفي در رسانه
اي شروع به عده . دهد واكنش به اين جرم در جامعه رخ مي

تراشي اي دليلو عدهكنند  اي ديگر ميمحكوم كردن عده
كنند و  ي ديگري حتي از اين كار حمايت ميكنند، عده مي

اما . نين كاري دارد حقش استمعتقدند كسي كه توانايي چ
شود اين است كه تنها زماني  اي كه اغلب فراموش مينكته

 از بدنه جامعه ي زيادي شود كه عده اختالس امكان پذير مي
ها زمينه اي از اقدامات يا حتي منفعل بودنمجموعهبا 

توان گفت براي عبارتي ميبه . مناسبي را فراهم آورده باشند
اينكه يك نفر بتواند اختالس كند بايد هزاران نفر به طرق 
مختلف با او همكاري كنند بدون اينكه از فرايند اختالس 

ي مورد سواستفاده قرار سودي ببرند حتي اگر با ناآگاه
  .بگيرند، اينجا نيز نه يك نفر بلكه همه مقصرند

 از كودكان كار، دزدي، قتل، استفادهگري، سوءتكدي
توان آورد كه در  برداري، تجاوز و هزاران مثال ديگر ميكاله

آنها جرم، ناهنجاري و يا هر اتفاق منفي ديگري رخ دهد و در 
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ك مقصر رسيد، اما متاسفانه ما توان به بيش از ي همه آنها مي
گرديم كه بتوانيم او را  هميشه به دنبال يك مقصر مي

محاكمه و تا حد زيادي وجدان خود و ديگر افرادي را كه همه 
  .حتي به مقدار ناچيز مقصر هستيم آرام كنيم

اما چاره چيست؟ آيا بايد همه افراد به خاطر اختالس 
 هدف از نوشتن اين مقاله يك نفر محاكمه و مجازات شوند؟

جز اين است، در حقيقت بايد اعضاي يك جامعه از اين 
موضوع آگاهي داشته باشند كه همه از جمله خودشان نقش 

اند و خود را مبرا ندانسته و كوچكي در بروز آن داشته
مسئول بدانند، به دنبال نقش خود بگردند و در صورت 

توانند  شناسان مين آن را اصالح كنند، مسلما جامعهامكا
هاي مورد آگاهي و يافتن نقصنقش مفيد و موثري در اين 

نكته . نظر داشته باشند تا از بروز اين اتفاقات جلوگيري شود
پذيري در قبال ر آموزش است كه بال ديگر مسئوليتديگ

-رنگا علوم اجتماعي كممتاسفانه در جامعه م. اجتماع است
ها هستند و همواره شگاهرين عناصر آموزش مدارس و دانت

گيرند كه به زعم  ي قرار ميالشعاع دروس ديگرتحت
در حالي كه اين دهندگان اهميت بيشتري دارند آموزش
د موجب پيشگيري از ها اگر به جا و صحيح باشنآموزش

   .ها و جرايم متعدد خواهند شدوقوع ناهنجاري
  ي تخصص نشست

  »يميابراه انياد در عطوفت و محبت«
 انياد در عطوفت و محبت«ي تخصص نشست نيمدو
 امامي مل كنگرهي الملل نيبي ها نشست سلسله از» يميابراه
 علوم دانشگاه در ماه آبان 9 انيادي وگو گفت و رضا

  .شد برگزار مشهدي رضوي اسالم
ي فرهنگ سازمان ابتكار به كهي تخصص نشست نيا در

ي ضور قدس آستاني اسالمي ها پژوهش اديبني همكار و
 ازي ندگانينما شد، برگزاري رضوي اسالم علوم دانشگاه و
  .داشتند حضوري حيمس وي ميكل ،يزرتشت انياد

 دري زرتشت موبدان انجمن سيرئ» انيديخورش رياردش«
 و ذات ازيي جز محبت و مهر نكهيا انيب با نشست نيا

ي مهرورز عتيشر و قتيطر ديشا اما است،ي انسان فطرت
 انيم در محبت: گفت باشد، داشته فاوتت مختلف جوامع در

 اما دارد قرار توجه مورد اريبسيي ايآر نژاد و انيزرتشت
  .نداردي تيقوم تيمحدودي مهرورز

 جامعه سيرئ» صالح محمدرضا «االسالم حجت
 در خود مطالعات به اشاره با هم مقدس مشهدي المصطف

 نيمب نيد در: داشت اظهار» اسالم نيد در محبت «نهيزم
 چون است شده هيتوص دشمني حت همه به محبت الم،اس

  .داند يم كساني را محبت به ها انسان ازين اسالم
 در السالم هيعلي موس حضرت داستان به اشاره باي و
 به ديبرو «فرمودي موس حضرت به خداوند: افزود قرآن
 اون باي نرم به پس است كرده انيطغ او كه فرعوني سو

  .»بترسد) خدا از (اي شود متذكر ديشا د،ييبگو سخن
 كه آن: كرد عنوان هم» انيزيعز وشيدار «شيكش
 منشأ خداوند، رايز است خبر يب كامالً خدا از ندارد محبت
 شفقت و مهر ازي ته و محبت فاقد كهي انسان است؛ محبت

  .ستين برخوردار تيانسان گاهيجا از باشد خود نوع هم به
 محبتي درباره تيهود يدگاهيد انيب در» يآبائ آرش«

 در تلمود ازي مباحث و تورات ازي اتيآ ذكر با ،ينوعدوست و
 در ن،يدي علما يدغدغه چطور كه داد نشان نه،يزم نيا

 به محبت و اخالق ،ينييآ احكام انيب از شيپ و اولي درجه
  . است بوده تفاوت هرنوع و دهيعق از فارغ هاانسان

 از» 2مدار دشمن دلت در را برادرت« يوي با ذكر آيه
 نيچن هيآ نياي درباره هود يمفسران: داشت اظهار تورات

 حد در توانيم را همنوع باي دشمن منع معموال كه نديگويم
ي هيآ نيا اما آورد، شمار بهي كالم اي يجسم آزار عدم

ي حت كه دارديم اعالم» دلت در«ي كلمه افزودن با تورات
 محو ديبا زين درون دري گريد به نسبت عداوت و نهيك

  .گردد
 رهبران و ونيروحان نقش خود سخنان انيپا دري آبائ

ي هاآموزه از دوستانهنوع ليتحل و برداشت در راي نيد
  .دانست تياهم باي انيوح ميمستق ريغ ا يميمستق

  
                                                 

19 سفر الويان ف - تورات ְלָבֶבָךָאִחיָך ִּב ִתְׂשנָא ֶאת ֹלא  2
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Beth‐El Synagogue 

  مراكش انيهودي
  خردمهر الديم

كارشناس ارشد آموزش زبان انگليسي
) Morroco( مراكش كشور نام دنيشن با اكثرا
 در فراواني هانخلستان با خشك گرم وي ريكوي امنطقه
 در انيهود يحضور ديشا. ميكنيمي تداع خود ذهن
 است جالبي ول باشد ذهن از دوري كميي قايآفر يكشور
 »هارامبام« همچوني هود يبزرگ عالمان از ياريبس ديبدان

  . اندستهيزيم كشور نيا در) مونيم ابني موس(
 حدود با آفريقا غربي شمال در) مراكش يا (مغرب

 آن پايتخت. است شده واقع جمعيت نفر ميليون 28
 و فرانسه عربي، آن رسمي هاي زبان ،»رباط«

 يختار. باشد مي اسالم آن رسمي مذهب و اسپانيايي،
 در عبارتي به يا» مغــرب «در يهوديان سكونت
 به تونس و الجزاير مراكش، كشورهاي كنوني محدوده

ي خراب از قبل بهي تيروا طبق و ميالدي 500 سال
 سال در نيهمچن. گردد برمي المقدستيب اول معبد

ي ها كشور از كه انيهودي ازي اريبسي الديم 1492
 مهاجرت مراكش به دبودن شده اخراج اياسپان و پرتغال
 مهاجرت علل و نحوه خصوص در هرچند ،كردند
 دري قيدق اطالعات كشور نيا به انيهود ينينخست

  .ستين دسترس
 سنت و اعتقادات حفظ ضمن مراكشي يهوديان

 ديرپاي و قديمي فرهنگ داراي خود يهودي هاي
 ديني اعتقادات از متاثر تنها نه كه اند بوده مراكشي

 را مراكش تمدن و فرهنگ از بخشي بلكه بوده يهود
 را خود خاص لحن و آهنگ ها آن.است داده تشكيل
  .اند كرده حفظي نيد متون قرائت در هنوز

 در مسلمانان و انيهود يزيآم مسالمتي ستيهمز
   وقت حاكم پنجم محمد سلطان. استي زدنمثال كشور

  
   يهوديان انتقال از دوم، جهاني جنگ زمان در مراكش

 دنبال به. نمود جلوگيري مرگي ها گاهاردو به
 حقوق از انيهودي 1956 سال در كشور اين استقالل
 راياخ. شدند برخوردار انياد ديگر به نسبت يكساني

 و مرمت يبرا بودجه دالر هزار ها ده مراكش پادشاه زين
 كشور نيا در انيهودي يها گورستان يبازساز

  .است داده اختصاص
 انيهود يبه مربوطي اريبسي باستان آثار و هامكان

ي هاسهيكن نيباتريز ازي كي. دارد وجود كشور نيا در
 Ibn Danan)دنان ابن نام به مراكش

Synagogue) سهيكن نيا. دارد قرار فاس شهر در 
 بهي ثروتمند خانواده توسطي الديم 17 قرن در
 همت به 1999 سال در و شد ساخته نام نيهم

 .قرارگرفتي بازساز و مرمت مورد ونسكو يسازمان
 به  (Beth-El Synagogue)ال بت ي سهيكن
ي هود يجامعه اجتماع محل وي مركز يسهيكن عنوان

ي اشهيشي هاپنجره. شوديم شناخته كازابالنكا در
   رانــــگردشگ ساله هر آني هنر عناصر ريسا وي رنگ
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Ibn Danan Synagogue    
 در سهيكن نيا. كنديم جذب خود به راي اديز
 مراكش انيهود يموزه. شد مرمت كامالً 1997 سال

(El Mellah Museum) تنها كازابالنكا، حومه در 
 .است عرب جهان در تيهود يا يمرتبط موزه

 علت به دوم جهاني جنگ آغاز با1940 سال در
 كازابالنكا، به اروپايي يهوديان روزافزون مهاجرت
 خاصي اهميت از شمالي آفريقاي انيهودي جامعه

 مراكش در انيهود يتيجمع كهيرطو به شد برخوردار
ي هاموج وجود با امروزه. ديرس نفر 250000به

 دري هود ي2000 حدود مهاجرت، ازي اگسترده
 مراكش گريد مناطق در نفر 500 حدود و كازابالنكا

  .اندماندهي باق
  
  
  
 
  منابع

https://www.jewishvirtuallibrary.org/mor
occo-virtual-jewish-history-tour 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moroccan_
Jews 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Danan
_Synagogue 

https://www.iranjewish.com 
 

  
  
  
  
 

 

                                                              
  هاينامهصدور فوري انواع بيمه

سوزي، باربري، مسئوليت و مهندسي، ثالث و بدنه، آتش
  نفرادي و گروهي گذاري، حوادث امسافرت، عمر و سرمايه

  زاده روضه                                                        
09129342613  
09193618290 

  
  يح جناب آقاي دكتر همايون سامه

  رئيس محترم انجمن كليميان تهران 
  

ي فرزند دلبندتان را بدينوسيله پيوند فرخنده
از خداوند متعال تبريك گفته و سعادت آن دو عزيز را 

  . خواستاريم
  

 هيئت تحريريه نشريه افق بينا 

  
  جناب آقاي موسي حريريان 

  مسئول محترم كنيساهاي پل چوبي 
  

روزي شما سال نو شما مبارك، از زحمات شبانه
  . بسيار سپاسگزاريم

سالمتي و عاقبت به خيري جنابعالي و خانواده 
  . محترم را از پروردگار عالم خواستاريم

  
جماعت كنيساهاي پل چوبي 
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  ايآس قارهي هاسهيكن نيتريميقد
  الزار نوشيفرمهندس 

 كارشناس ارشد الكترونيك
 

  لبنان
 جهاني هاسهيكن نيتريميقد ازي كيدونيس سهيكن
 در) لبنان ده،يسع (دونيسي ميقد شهر در سهيكن نيا. است
 Harat-al-hayud محاوره زبان به كه انيهودي محله

ي الديم 833 سال در سهيكن نيا. دارد قرار است، معروف
 دونيس يسهيكني بنا كه است نيا بر اعتقاد و شده، ساخته

 داشته قراري ميقد ياسهيكن قبال كه است شده بناي مكان در
 66 سال در المقدستيب دوم معبد بيتخر از قبل به كه
 آن در حيمس حضرت كه شوديم گفته .گردديم بازي الديم

 اما ست،ين بزرگ اندازه ظرن از اگرچه. است كردهيم موعظه
. ديآيم حساب به لبنان دري اصلي هاسهيكن ازي كي

 در لبناني داخل جنگ آغاز از پسي لبنان انيهود يازي اريبس
 باعث امر نيهم و كردند ترك را دونيس ،1975 سال
 .ديگرد سهيكن نيا نامساعد طيشرا

  
  
  
  
  
  
  
 

Sidon synagogue    
  گرجستان  
 منطقه در گرجستان،ي جمهور دري ناو دري ناو سهيكن

 شده ساخته 1895 سال دري اون سهيكن. است شده واقع راچا
ي جمهور در تيفعالي دارا يسهيكن نيتريميقد و است

 .است گرجستان

   از پس گرجستان بزرگ يسهيكن نيسوم نيا
 زلزله انيجر در. استي سيكوتاو و سيتفل بزرگي هاسهيكن

 نيا بعد، سال چهار. ديد بيآس شدت به سهيكن ،1991 سال
 انيهودي مشترك عيتوز تهيكم و دولت تيحما با سهيكن
 آن در گرجستان وقت جمهورسيرئ. شدي نوساز كايآمر

 حضور مجدديي بازگشا مراسم در نازه، شوارد رداادو زمان،
 .داشت
ي سالگ 120 جشني براي مراسم 2015 سپتامبر  در

 گرجستان وقت ريوزنخست د،يگرد برگزار سهيكن نيا
 مراسم نيا در زمان، آن در زين) يليو ببشيگاري راكليا(

 .كرد شركت
 كه داشت،ي هودي هزار 250 سابقاً گرجستان كشور

 هزاران به آن قدمت و بودي باستان جامعه كي به متعلق
 سبك جمله ازي محل رسوم و آداب آنها. رسديم قبل سال

 تياكثر ،1990 و 1970 دهه در. داشتند را دعا مخصوص
 .كردند مهاجرت كشور از خارج بهي هودي تيجمع

 داشت جماعت نفر هزار 3 حدود سهيكن ،1972 سال در
  .افتي كاهش نفر 16 به تعداد نيا 2015 سال تا اما
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 synagogueOni 

 افغانستان
 هراتي ميقد شهر در مماندا محله در وآوه ييسهيكن

 نام باي زمان منطقه نيا. است شده واقع افغانستان
Mahalla-yiMusiyah شناخته »انيهودي محله« اي 

 شتريب با كه است هرات در سهيكن تنها نيا. شديم
 حال در اگرچه است، شده حفظ خودي اصل اتيخصوص
ي هاضلع در بناي ايبقا و ستين ياسهيكن گريد حاضر
 مسكن عنوان به اكنون صحن نياي جنوب وي شمال ،يشرق

 سازه نيرزميز دري اتاق. رديگيم قرار استفاده موردي خانوادگ
 ازي كي توسط مسكن عنوان به اطيحي غرب ضلع در

 شوديم استفاده هراتي خيتار آثار از حفاظت اداره كارمندان
  .استي نامناسب تيوضع در ساختمان ماندهيباق و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Yu Aw Synagogue  
  پاكستان

ي هودي جامعه كيي بنا سنگ شالوم ماگن يسهيكن
 مانيسل توسط سهيكن نيا. بود پاكستاني كراچ دري ميقد
 سال در سهيكن. شد ساخته 1893 سال در عمردركار ديويد

 ميميرح و ردكاريام مانيسل گرشون پسرش دو توسط 1912
 نام به اجتماعات سالن كي. افتي گسترش ردكاريام مانيسل
 ادي به كامردكار روبن ميابراه توسط »يشگلبا تاالر«

 جامعه 1916 سال در. شد ساخته عمردكار مانيسلي شگالبا
 سهيكن محوطه در راي عبر مدرسه كيي كراچ انيهودي

. ساختند را ميابراه ناتان تاالر 1918 سال در و كردند افتتاح
-يم خوانده آني رو بر كه داشت وجود تابلو ك يسهيكن در
ي موارد نيهمچن و »ستانپاك انيلياسرائي بن انجمن«: شد

   ».هستند مكان نيا به ورود به مجاز انيهودي فقط«: مانند
 اما انيهودي كوچك اجتماع مركز بهي زود به سهيكن

 در روبن، ميابراه آن، رهبران ازي كي شد، ليتبد پرتحرك
 در. شد منصوب شهري شورا در مشاور عنوان به 1936 سال
ي راه تا شد رانيو شالوم ماگن سهيكن ،1988 هيژوئ 17
  .شودي كراچ نزيال رانچور محله در ديخر مركزي برا
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SynagogueMagain Shalome  
  عراق

 زين Shafve'Yativ نام با بغداد، بزرگ يسهيكن
 محل كه است نيا بر اعتقادي سنت طور به. شوديم شناخته

 بابل به لياسرائ نيسرزم از كه هود،ي پادشاه توسط سهيكن
. است شده ساخته الديم از شيپ 597سال در بود، شده ديتبع

 مياورشل معبدي هاخرابه از كهي مصالح از شوديم گفته
 نيا. است شده استفاده آن ساخت در شده،ي آورجمع

 ساخته آن در سهيكن كهي اموزه عنوان به اكنون ساختمان
 .رديگيم قرار ديبازد مورد است شده

  
  
  
  
  
  
 

agogueSynYativ 'Shafve 
 هند
 نيتربزرگ ازي كي پارور مستعار نام با پاراوور يسهيكن

 شمال در واقع كراال دري هوديي هاسهيكن نيتركامل و
 عنوان به اكنون هم بنا نيا. باشديم هند) پارور (پاراوور

 راًياخ حال نيا با شود،ينم استفاده عبادتي برا و سهيكن
 خيتار موزه عنوان به اكنون و شده مرمت كراال دولت توسط

  .باشديم بازي عمومي دهايبازدي برا كراال انيهودي
 تجارتي برا الديم از قبل اول هزاره از ماالبار انيهودي
 امروز منطقه در اكثراً آنها جوامع و شدنديم كراال وارد

 نام بهي رومي تجار بندر كي زمان آن در كه( كودنگوالر
ي محل پادشاهان از آنها. بودند شده مستقر) بود سيريموز
 افتيدري اژهيو حقوق و تيحما پرومال چرامان مانند ايچر
ي برا خود مربوطهي هاشهرك در را هاسهيكن و كردنديم

  . كردند سيتأسي عموم عبادت
 استيي هاسهيكن نيتريميقد ازي كي پاراوور يسهيكن

 نيبزرگتر ازي كي نيهمچن و دارد وجود كراال در هنوز كه
 سال دري كنون يسهيكن. باشديم هند در موجودي هاسهيكن

 به كينزد اريبس و پاراوور انيهودي ابانيخ دري الديم 1615
 آنجا دري هودي جامعه كه است شده ساخته پاراوور بازار

 اتيروا در. كردنديم كار بازرگان عنوان به و بوده مستقر
 نشان و شوديم اشارهي تريميقد اريبس راثيم بهي سنت
 يسهيكن كيي هارانهيوي باال در بنا نيا كه دهديم
  . است شده بناي الديم 1165 خيتار بهي ميقد

  
  منابع

https://www.bh.org.il   
https://www.reuters.com  
http://archive.diarna.org  
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 آشنايي با مشاهير يهود جهان
  رــي نوتــام

  بزرگترين محقق زن يهودي در تاريخ رياضيات مدرن
  نيوشا پـايـاب

  
 (Amalie Emmy Noether) آمالي امي نوتر

 دستاوردهاي 20 و 19دان آلماني بود كه در قرن  رياضي
. انتزاعي و فيزيك نظري داشت مهمي در علوم جبر
زن در  ترين محقق عنوان بزرگ  بهدانشمندان بزرگي از او

نوعي تعاريف  محققي كه به. اند تاريخ رياضيات ياد كرده
هايي كه  ترين نظريه از مهم. را تدوين كرد مدرن رياضيات

حلقه، ميدان و جبر  توان به توسط نوتر تدوين شدند مي
 اي دستاورد بزرگ او در فيزيك هم نظريه. ميداني اشاره كرد
 كه ارتباط بين تقارن و قانون پايستگي را به نام خودش بود

 .دهد شرح مي
نوتر با فشارهاي  علمي هاي دوران تحصيل و فعاليت

متعدد حكومتي و اجتماعي جهت جلوگيري از كار و تحصيل 
انشگاهي اي د با اين وجود او كه از خانواده. همراه بود زنان

معرفي شده بود، درجات علمي را يكي  ي علمي به جامعه
در  پس از ديگري طي كرد و حتي به مقام استادي

شايان ذكر است پدر اميلي، مكس . هاي آلمان رسيد دانشگاه
 .دان بود رياضي نوتر هم

كه  ها در آلمان، نوتر  و با قدرت گرفتن نازي1933از سال 
به همين . رو شد  شرايط دشواري روبهاي يهودي بود با از خانواده
هم مانند بسياري دانشمندان ديگر به آمريكا مهاجرت  دليل او

 . پنسيلوانيا مشغول به كار شد كرد و در كالج برين ماور
 تولد و تحصيل
باواريا متولد   در ارالنگن1882 مارس 23امي نوتر در 

 پدرش. اي با چهار فرزند بود او اولين فرزند از خانواده. شد
 از دانشگاه هايدلبرگ مدرك 1868مكس نوتر در سال 

 با ايدا 1875بود و در سال  دكتراي رياضيات دريافت كرده

در علم  مكس دستاوردهاي مهمي. آماليا كافمن ازدواج كرد
ي  ها روي هندسه ي آن رياضيات داشت كه تمركز عمده

روي آلفرد كلبش محسوب  دنباله نوعي جبري بود و به
توان به  مي از ميان دستاوردهاي مهم مكس نوتر. ودش مي

هاي جبري  نوتر اشاره كرد كه به منحني- ي بريل نظريه
 .پردازد مي

امي از . ر داشتندـتر و سه پسخنوتر يك د ي خانواده
با وجود روند  هاي كودكي محبوب خانواده بود و سال

متوسط در تحصيالت آكادميك، هوش بااليي از خود نشان 
بيني و كمي لكنت زبان  از كودكي مبتال به نزديك او. ددا مي
ي دوران كودكي  ي نوتر درباره خانواده يكي از دوستان. بود

هاي فكري  بازي كند كه او هوش بااليي در امي تعريف مي
امي مانند بسياري از دختران زمان . داد از خود نشان مي

به آموخت؛ هرچند  داري و پيانو مي آشپزي و خانه خود،
 .داد چناني نشان نمي آن ي ها عالقه يك از آن هيچ

 .ي زبان انگليسي و فرانسه تحصيل كرد امي ابتدا در رشته
  وتر تنها دو ــهاي تحصيل ن الـارالنگن در س گاهـدانش

 ي امي نوتر در جواني پرتره
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امي در . خود داشت  دانشجوي986دانشجوي دختر در ميان 
ي دروس و حضور نسبي  چنان شرايطي تنها امكان مطالعه

عالوه او براي شركت در هر كالس  به. ها داشت كالس در
با وجود . كرد مدرس را دريافت مي ي شخصي استاد بايد اجازه

آزمون  1903 هاي تحصيلي، امي نوتر در سال تمام چالش
 .التحصيلي را با موفقيت در نورمبرگ به انجام رساند فارغ

 منجر به آشنايي امي نوتر با 1903-1904ترم زمستان 
او در . هاي آلمان شد و فيزيك آن سال رياضي تيد بزرگاسا

هاي  كالس دانشگاه گوتينگن به تحصيل پرداخت و در
بزرگاني همچون كارل شوارتزشيلد، هرمان مينكوفسكي، 

. فليكس كالين و داويد هيلبرت شركت كرد اوتو بلومنتال،
دانشگاه گوتينگن  ه از تحصيل نوتر درپس از مدتي ك

هاي تحصيل دختران در آن دانشگاه  گذشت، محدوديت
  .برداشته شد
ازپيش به  در دانشگاه گوتينگن، نوتر را بيش تحصيل

 به ارالنگن 1904در سال  او. مند كرده بود رياضيات عالقه
رياضيات  بازگشت و تمركز خود را روي مطالعه و يادگيري

ل گوردان استاد جديد امي بود كه در نوشتن تز پائو. گذاشت
 با موضوعي مرتبط به نامتغيرها در سال 1907سال  نوتر در
از اعضاي گروه محققان  گوردان. ، به او كمك كرد1907

فهرستي از  نامتغيرها بود و تز دانشجوي با استعدادش، شامل
اگرچه اولين تز نوتر با استقبال مناسب . شد  نامتغير مي300
رو شد، خودش اين مقاله و برخي  ي علمي روبه و جامعه اساتيد
 .دانست ارزش مي با آن را بي هاي علمي مرتبط نوشته

 دوران تدريس
مهم علمي نوتر در دوران تحصيل و  دستاوردهاي

دانشگاه را  هاي حضور او در تحقيق، تا حدودي محدوديت
نوتر . ي تدريس دادند مقامات حتي به او اجازه. رنگ كرد كم

 در دانشگاه ارالنگن به تدريس 1915تا  1908 از سال
خاطر فعاليت خود دريافت  پرداخت و البته هيچ حقوقي به

عنوان  به هاي تدريسي نوتر البته عموم فعاليت. كرد نمي
 .شد هاي بيماري انجام مي جايگزيني براي پدرش در زمان

به  1910استاد تحصيالت تكميلي نوتر تا سال  گوردان،
او تا . بازنشسته شد تدريس در ارالنگن پرداخت و سپس

 مدتي در كنار استاد جايگزينش ارهارد اشميت به فعاليت
اشميت هم پس از مدتي دانشگاه را به مقصد . ادامه داد

 1911درنهايت گوردان در سال  .وروتسواف ترك كرد
اصلي  صورت كامل بازنشسته شد و ارنست فيشر كرسي به

 . در ارالنگن تصاحب كردرياضيات را
تأثيرات زيادي روي نوتر  فيشر از اساتيدي بود كه

هيلبرت  تر، او را با تحقيقات ديويد گذاشت و از همه مهم
ي هيلبرت، منجر به انتشار  تحقيقات نوتر در ادامه. آشنا كرد
هاي  مقاله.  شد1916 تا 1913هاي  متعددي در سال مقاالت

ها در توابع  عاتي همچون ميدانموضو نوتر عموما متمركز بر
ي زماني  اين دوره .هاي متناهي بود گويا و نامتغيرهاي گروه

 هاي نوتر، شروعي بر درگيري او با مفاهيم جبر از فعاليت
هاي بعدي دستاوردهاي  اي كه او در سال زمينه. انتزاعي بود

 .آن رقم زد بسيار مهمي را در
اي را براي  مهنا دعوت1915دانشگاه گوتينگن در سال 

ديويد . ارسال و او را به تدريس در دانشگاه دعوت كرد نوتر
اساتيدي بودند كه دعوت از نوتر را  هيلبرت و فليكس كلين

با مخالفت اعضاي  ها البته درخواست آن. به جريان انداختند
شناسي و تاريخ  هاي دانشگاه همچون زبان ديگر دپارتمان

يكي از . كردند ن مقابله ميكه به صراحت با تدريس زنا بود
وقتي سربازان ما از نبرد «: گفته بود اساتيد در اظهار نظري

دانشگاه شوند، با  بازگردند و متوجه حضور يك استاد زن در
در مقابل هيلبرت با جديت با » كنند؟ خود چه فكري مي

كرد و به هيچ وجه جنسيت را در  ها مخالفت مي آن نظرات
 .دانست نمي تصميمات آكادميك مهم

هاي  هايي كه از سوي دپارتمان وجود تمام مخالفت با
وجود داشت، نوتر در آوريل  متفرقه در دانشگاه گوتينگن

او  كمي بعد مادر. همان سال براي تدريس راهي آنجا شد
فوت كرد و برادرش نيز براي خدمت به ارتش در جنگ جهاني 

  اي را  هـــ هفتامي مجبور شد تا چند. ترك كرد اول، خانواده را
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 .ارالنگن سپري كند خاطر مراقبت از پدر بيمارش در به
 هاي ابتدايي تدريس در دانشگاه امي نوتر در سال

گوتينگن هيچ عنوان رسمي يا حتي حقوق و دستمزد 
ي تحصيالت و اقامتش  هزينه ي او در واقع خانواده. نداشت

ما به نام عمو ها نيز كالس. كردند در گوتينگن را پرداخت مي
 عنوان دستيار ثبت شدند و نام نوتر تنها به هيلبرت برگزار مي

هاي تحصيل زنان در آلمان مانع از  محدوديت .شد مي
 شد هاي علمي نوتر نمي پيشرفت
 توسط يكي از 1918مهم نوتر در سال  ي مقاله

سلطنتي علوم  همكارانش به نام اف كالين به انجمن
حدوديت تحصيل و تحقيقات باز هم م. گوتينگن ارائه شد

شد،  ي مذكور مي از حضور خود نوتر در جلسه زنان مانع
سلطنتي علوم در نيامده  چون او هنوز به عضويت انجمن

كه  ي نوتر به قدري در تاريخ علم اهميت دارد نظريه. بود
دانان آمريكايي لئون ام لدرمن و كريستوفر تي هيل  فيزيك

خود پيرامون مفهوم تقارن، آن را يكي از  كتاب در
دانند كه  فيزيك مدرن مي ي ها در توسعه ترين نظريه بنيادي

 .گيرد ي فيثاغورس قرار مي حتي در كنار نظريه
از پايان جنگ جهاني اول، تغييرات اجتماعي  پس

. ندحقوق بيشتري پيدا كرد شديدي در آلمان رخ داد و زنان
موقعيتي  هاي بعد باعث شد نوتر به به هر حال تغييرات سال

البته با وجود تأييد شدن . ي تدريس برسد تر در حوزه رسمي
هاي رسمي استادي  او باز هم با موقعيتنوتر،  استادي
حقوق قابل توجهي هم براي  ها فاصله داشت و هنوز دانشگاه

 1923 سالدر نهايت در . كرد تدريس و تحقيق دريافت نمي
هاي  از موقعيت) Lehrbeauftragte موقعيت رسمي

 .به نوتر اهدا شد) آلمان رسمي استادي و تدريس در
 جبر انتزاعي

  باال به آن پرداختيم، تأثير عميقي  ي نوتر كه در نظريه
  با اين وجود  .بر مفاهيم مكانيك كالسيك و كوانتوم داشت

خاطر تأثيراتش دانان به  نوتر بيش از همه در ميان رياضي
  ي نوتر  نيتان جيكوبسون درباره. شهرت دارد جبر انتزاعي بر

 :و تأثيراتش بر جبر انتزاعي نوشت
هاي  ترين نوآوري جبر انتزاعي كه يكي از مهم ي توسعه

شود، به مقدار زيادي  مي قرن بيستم در رياضيات محسوب
ها و  كالس هاي چاپ شده، نوتر در مقاله. به او وابسته است

تأثيراتش بر همكاران و دانشجوها، يادگاري ماندگار در 
 .انتزاعي از خود بر جاي گذاشت ي جبر حوزه

هاي  برخي اوقات افتخار و ارزش تحقيقات و ايده نوتر
درواقع او از . كرد دانشجوها منتقل مي خود را به همكاران و

ها در  كمك به آن هايش به ديگران و حتي ي ايده ارائه
 .ي ايده و نظريه به نام خودشان، هيچ ابايي نداشت توسعه
ي جبر از سال  دان آلماني در حوزه هاي مهم رياضي فعاليت
اولين مقاله به كمك اشميدلر به  شروع شد و  1920
هاي  در حلقه هاي چپ و راست آل  و ايدهها آل ي ايده نظريه

تري با  ي پيشرفته يك سال بعد مقاله. رياضياتي پرداخت
ها منتشر شد كه اروينگ  آل روي مفاهيم ايده تمركز

ي دوم منجر  مقاله. ناميد كاپالنسكي جبرشناس آن را انقالبي
پي آن،  شد و در» هاي نوتري حلقه«به تولد مفهومي به نام 

 .گذاري شدند نام» نوترين«د رياضياتي به نام مفاهيم متعد
 از 1924در واردن دانشجويي بود كه در سال  ال فن بي

صورت مستقيم تحت تعليمات  به هلند به گوتينگن آمد و
تدريس و  در واردن مهارت نوتر در فن. نوتر قرار گرفت

انتقال مفاهيم را غير قابل قياس با هر استادي ديگر 
اي با موضوع جبر   مقاله1931ها در سال بعد او. دانست مي

مفهومي مركزي و  عنوان مدرن منتشر كرد كه هنوز به
هاي  واردن در بخش. شود مرجع در اين علم شناخته مي
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هاي نوتر استفاده كرد و در  كتاب از آموزه متعددي از
هرچند نوتر . استادش داشت اي به ويرايش هفتم نيز اشاره

 .ها نبود عتبار از آن آموزهدنبال كسب ا گاه به هيچ
هاي نوتر توسط شاگردانش تكميل و  بسياري از نظريه

 .منتشر شدند
 به 1930 و 1920هاي  گوتينگن در دهه دانشگاه

دانان بزرگ  فيزيك دانان و مركزي براي فعاليت رياضي
 پاول الكساندروف از اساتيد مشهور. جهان تبديل شده بد
 بازديدي از دانشگاه داشت و ها بود كه توپولوژي در آن سال

نوتر تالش . برد هم با نوتر پيش مي هايي كاربردي بحث
دانشگاه ايجاد كند  كرد تا موقعيتي براي تدريس پاول در مي

 .اي از بنياد راكفلر منجر شد كه البته تنها به بورسيه
الكساندروف كه از بحث و تبادل نظر با نوتر مفاهيم 

ترين  بزرگ«در يادداشتي او را  متعددي را فرا گرفته بود،
 .ناميد» دان زن تاريخ رياضي

 سفر به مسكو
 1928-1929ايالتي مسكو براي ترم  دانشگاه

با پذيرفتن دعوت  او. اي را براي نوتر ارسال كرد نامه دعوت
در كنار الكساندروف مشغول به كار شد و عالوه بر 

و جبر هايي را هم با موضوع جبر انتزاعي  كالس ات،قتحقي
پانترياجين و نيكوالي چبوتاريوف از  لو. كرد هندسي برگزار مي

كردند  نوتر همكاري مي هايي بودند كه در مسكو با توپولوژيست
 .نوشتند ي گالوا گيري نظريه و بعدها از تأثيرات او در شكل

امي نوتر هيچ فعاليت جدي در سياست نداشت، اما در 
 به فعاالن سياسي ي زيادي زمان حضور در مسكو عالقه

هاي  او از پيشرفت. نشان داد روسيه آنجا و خصوصا انقالب
 هاي علوم پايه و خصوصا حكومت شوروي در حوزه

ي   ي پروژه ها را نتيجه زده بود و آن رياضيات شگفت
تر رويكردهايي بعدا براي نو چنين. دانست بلشويك مي

آلماني به  وطنان مشكالتي به همراه داشت؛ چون برخي هم
ل اهرح به. كردند او به چشم يك ماركسيست نگاه مي

مسكو باز هم ادامه يافت و حتي منجر به  وآمد نوتر به رفت

هم شد كه در نهايت  تالش براي تدريس در دانشگاه ايالتي
 .موفقيت آميز نبود

 مهاجرت به آمريكا و مرگ
ت رسيدن هيتلر در آلمان، شرايط براي اساتيد به قدر با

روز  ها روزبه فشارها بر آن. شد يهودي همچون نوتر دشوار
هم  يافت و دانشجوهاي طرفدار حزب نازي افزايش مي

يكي از . كردند تظاهراتي عليه اساتيد غير آرايي برگزار مي
كرد تا براي خدمت  اساتيد يهودي را مجبور مي قوانين هيتلر

به آلمان در جنگ جهاني اول را  ها، ابتدا وفاداري نشگاهدر دا
آوريل  رخدادهاي مذكور باعث شدند تا در. اثبات كنند

ي  اي براي نوتر ارسال شود و او را از ادامه  نامه1933
 .در گوتينگن منع كند تدريس و فعاليت

نداشت و  امي نوتر مقاومت چنداني در برابر حكم نازي
او تدريس در دانشگاه را . احتي پذيرفتنوعي آن را به ر به

ي خود جلساتي با حضور دانشجويان  اما در خانه رها كرد،
هاي  ي ميدان موضوع نظريه كرد و به قديمي برگزار مي

يونيفرم  حتي يكي از دانشجويان با. پرداخت رياضياتي مي
نازي در كالس خانگي او شركت كرد، اما امي هيچ شكايتي 

 .شتندا به اين اتفاق
كه به خاطر فشارهاي حزب نازي بيكار شده  اساتيدي

هاي شغلي ديگر در خارج از  موقعيت دنبال بودند، به مرور به
هاي متعدد  موقعيت ها، همكاران آمريكايي آن. آلمان رفتند

و هرمان ويل از  نآلبرت اينشتي .دادند علمي را پيشنهاد مي
ي پرينستون پيشنهادهايي  ي تحقيقات پيشرفته مؤسسه
ي علمي پيشنهاد دريافت  نوتر از دو مؤسسه. كردند دريافت

آمريكا و كالج سامرويل در آكسفورد  كالج برين ماور در. كرد
درنهايت پس از  .پيشنهاد تدريس را به نوتر اعالم كردند

 در آمريكا، نوتر پيشنهاد برينمذاكرات متعدد با بنياد راكفلر 
 .ماور را پذيرفت

 نوتر در برين ماور با آنا ويلر ديداري مجدد داشت كه
آشناي ديگر او در . زماني در گوتينگن با هم دوست بودند

دانشگاه يعني ماريون ادواردز پارك بود  دانشگاه جديد، مدير
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گوناگون رياضيات را به  كه با اشتياق فراوان دانشجوهاي
در  .كرد هاي نوتر و آشنايي با او دعوت مي ركت در كالسش

، آبراهام فلكسنر و ازوالد وبلن از نوتر دعوت 1934سال 
ي پرينستون به  ي تحقيقات پيشرفته مؤسسه كردند تا در

را پذيرفت، اما با  او دعوت همكاران خود. تدريس بپردازد
 وجود حضور در دانشگاه، بعدها پرينستون را دانشگاهي

 .مردانه خوانده بود كه استقبال خوبي از او نداشت
ي قرن  امي نوتر هم مانند بسياري از دانشمندان ميانه

 بيستم آلمان، مجبور به مهاجرت شد
زندگي نوتر در آمريكا با شرايطي مناسب همراه  دوران

برد و حتي سفري به  لذت مي او از تحقيقات و تدريس. بود
سال  دان بزرگ قرن بيستم در رياضي. آلمان هم انجام داد

 به كشورش بازگشت تا با برادرش ديداري داشته 1934
وجود اخراج اكثر همكارانش از دانشگاه، او  عالوه با به. باشد

مقام علمي خارجي ديداري از  عنوان يك اجازه پيدا كرد تا به
 .كتابخانه داشته باشد

توموري را در لگن نوتر  1935پزشكان در سال 
 بيماري او بعدا پيشرفت كرد و تومورهاي. دادندتشخيص 

پس از چند جراحي موفق و . بيشتري هم در بدنش پيدا شد
ي  آوريل همان سال دچار حمله 14 استراحت جزئي، نوتر در
نوتر، تعدادي از  چند روز پس از مرگ. تب شد و از دنيا رفت

 .دوستان و همكارانش مراسمي را براي يادبود برگزار كردند
ي كري توماس در  اكستر جسد او در راهروهاي كتابخانهخ

هرمان ويل و ريشارد براوئر از  .برين ماور دفن شد
در . يافتند پرينستون به برين ماور رفتند و در مراسم حضور

هاي يادبودي از سوي بزرگان دنياي  هاي بعد يادداشت ماه
همچون آلبرت اينشتين، فن در واردن، پاول  علم

 .نوشته شد  و ديگران براي امي نوترالكساندروف
 يادبودها و يادگارها

كه گفته شد دانشمندان بزرگي در جهان نوتر  طور همان
بيستم و حتي كل تاريخ  دان زن قرن ترين رياضي را بزرگ
  مز ــتاي يويوركـــاي به ن آلبرت اينشتين در نامه. اند دانسته

 :دان بزرگ گفته بود ي اين رياضي درباره
هاي زنده، نوتر را  دان ي برترين رياضي مقايسه قامدر م

باهوش دانست كه از زمان  دان ترين رياضي توان خالق مي
ي  حوزه در. آزادي تحصيالت عالي براي زنان، زيسته است

هاي زيادي را به آن  ها سال دان ترين رياضي جبر كه بزرگ
يت هايي را كشف و كرد و توسعه داد كه اهم راه پرداختند، او

 .بزرگ امروز دارد دانان زيادي در پرورش رياضي
نوتر جوايز زيادي را در زمان حيات دريافت نكرد،  امي

از . متعدد علمي از او تجليل شد اما پس از مرگش در جوامع
يادبودي براي  عنوان ترين رخدادهايي كه به ميان مهم

توان به موارد  شود مي دان بزرگ آلماني برگزار مي رياضي
 :اشاره كرد زير

 دان در مريلند جايزه و  انجمن زنان رياضي
نام نوتر دارد كه هرساله در آن از زنان  رويدادي به

 .كند دان تجليل مي رياضي
 هاي رياضي و  دانشگاه سيجن ساختمان دپارتمان

 .فيزيك را امي نوتر نام نهاده است
 اي براي تحقيقات  بنياد تحقيقات آلمان برنامه

ي امي نوتر شناخته   دارد كه به نام برنامهي علمي پيشرفته
 .شود مي

  خياباني در ارالنگن به نام امي نوتر و پدرش مك
 .نوتر قرار دارد

 اي  پريمتر در فيزيك نظري جايزه ي مؤسسه
هاي مهم در  پيشرفت ساالنه به نام امي نوتر دارد كه به

 .شود ي فيزيك نظري از سوي زنان، اهدا مي حوزه
  ي را  ا جايزه اروپا انجمن فيزيك 2013از سال

ي فيزيك به نام امي نوتر  مخصوص زنان فعال در حوزه
 .اندازي كرد راه
 

هاي  عالوه بر تأثيراتي كه در مفاهيم نظري و پايه نوتر
دانشجوهاي متعددي را نيز تا مقاطع  جبر انتزاعي داشت،

عنوان  امروز به ها ربيت كرد كه بسياري از آندكترا ت
 از ميان. شوند هاي مشهور جهان علم شناخته مي شخصيت

توان به مكس دورينگ، ورنر وبر،  ها مي مشهورترين آن
  .ويشمن اشاره كرد گريت هرمان و ولفگانگ
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  تهراني ساهايكن يهخچيتار بري گذر
  )اول بخش() محلّه (نايحن مالي سايكن

   ملك مهران مهندس
  ي معمار كارشناس

  
 210 به حدوداً تهران در انيميكل سكونت يسابقه

 بعدي اند و دهه ك يباًيتقري عن يگردديم باز شيپ سال
 عنوان به را تهران قاجار، آغامحمدخان كهي زمان از
 انيميكل زمان آن در البته. ديبرگز خود حكومت ختتيپا
 بنامي امنطقه در بلكه كردند، ينمي زندگ تهران در
ي سكن) روزكوهيف و دماوندي شهرستانها توابع از (ارديليگ

 آرامستان وجود مدعا نيبرا ليدل نيمهمتر. داشتند
 منطقه در ،)انيميكل جامعه به متعلق (ارديليگي خيتار
 دو به بيقر گذشت از بعد هنوز كه است ددماون ارديليگ

 شمار به منطقه آني باستان آثار ازي جزئ همچنان قرن،
 آرام آرام بعد، قرن مين حدود گذشت از بعد. ديآيم
 اريبس خبندان يو سرما جمله ازي مختلف ليدالهب انيميكل
 ميتصم دماوند منطقهي هازمستاني فرساطاقت و ديشد

 ساكن تهران در و كرده كوچ همنطق آن از كه گرفتند
 منطقه آنان، سكونتي برا زمان آن در نهيگز نيبهتر. شوند

 ازي جزئ زمان آن در كه بود آن اطراف و روسيس ابانيخ
 است ذكر به الزم. رفتيم شمار به تهران ميقد ارگ بخش

-سال حدود دماوند منطقه در ساكن انيميكل گروه نياول كه
 نيا و شدند خارج آنجا از يديخورش 1248 و 1247ي ها

 ادامه زين بعد سال 15 تا باًيتقر تهران شهر بهيي جابجا
  . است داشته
 به انيميكل سكونتي ميقد منطقه شهرت علت
   سرچال ا يمحله عنوان
 ازيي جابجا از پس تهران ميقد انيميكل انتخاب ليدل
 محالت و تهران روسيس ابانيخ به دماوند ارديليگ منطقه
 شغل جاديا جهت تهران بازار منطقه بهي كينزد والًا اطراف

 تهران ميقد ارگ وجود جهت به اًيثان و مناسب وكار كسب و
 احساس و تيامن با بتوانند كه است بوده آني سنت بافت و

 زمان آن ميقد تهران از خاص منطقه ك يدر شتريبي آسودگ
 نيا به شتريب» محله«ي نامگذار ليدل اما گردند، مجتمع

 منطقه ك يدر شتريبي ميكل شانيهمك كه است بوده تعل
 محدوده از و كردهي زندگ همه ب كينزد محالت با خاص
 نيتضم از شانيزندگ تيامن تا شدندينم خارج خودي زندگ

 گفت ديبا انيميكل مشاغل مورد در. باشد برخورداري شتريب
 ازي مشاغل به داشتند كهي تخصص و عالقه فراخور به كه

 ،يفروش مرغ وي قصاب ،)يفروش پارچه(ي بزاز ،يارنج جمله
 به مربوط مشاغل وي كفاش ور،يطُ و پرندگان فروشنده
  .دنديورز اشتغال آن امثال و چرم و پوست
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  )سرچال (روسيس منطقه در انيميكل مشكالت
 از پس انيميكل مشكل نيترييابتدا كه شوديم گفته
 شغل جاديا آن تابعه محالت و روسيس ابانيخ در سكونت
 انجام و عبادات جهتي اماكن ا يمكان جاديا و مناسب
 دست مسئله دو نيا با هامدت كه بوده آناني مذهب فرائض

  .اندبوده بانيگرهب
 افراد توسط عبادت مكان مشكل قبل سال 150 حدود

ي اديز حدود تا زمان آن شيرانديخ و سرشناس و متمول
 افراد كه بود صورت نيا به هيقض شد، حل موقت صورتهب

 تيموقع نظر ازي اديز حدود تا كهي ميكل سرشناس
 گاهيجا از شان،يهمك انيم دري مال تيوضع وي اجتماع
) صوايم (ريخي كارها به زيني دست و بودند برخورداري بهتر

ي هامكان داشتن صورت در كه گرفتند ميتصم داشتند،
 ملكي تمام اي يقسمت بزرگ، منزل جمله ازي مناسب
ي ادا جهتي مذهب مكان ا يسايكن جاديا به را خودي مسكون
 خود شيهمك مردمي مذهبي هاشياين وي نيد فرائض

 را سايكن وجود مشكلي مدت تا هيقض نيا.  دهند اختصاص
ي مدت از پس كه ديپائينمي ريد اما نمود حل منطقه نيا در

 و خانواده آن از پس و رفتيم ايدن از اي يميكل ريخ شخص
 كه ستنديني راض گريد كه كردند يم اعالم او زماندگانبا

 به آنهاست هيارث قتيحق در كه پدرشاني مسكون منزل
 ذكر به الزم (رديبگ قرار عموم استفاده مورد سايكن عنوان

 جامعه انيم در ملك كردن وقف زمان آن در كه باشديم
 سايكن وجود مشكل كه بود نجايا ،)است نبوده جيرا انيميكل
 و آمديم چشم به گذشته از ترملموس و تريجد طورهب

  .شد يم قبل از ترآزاردهنده شيهمك مردمي برا
 حضور با كهي متعددي هانشست و جلساتي ط لذا
ي اعضا وي ميكل جامعه ريخ و سرشناس افراد و بزرگان
 بر نظر اتفاق شد، برگزار) حبرا (تهران وقت انيميكل انجمن

 و جاديا جهتي عاجل ميتصم قتو اسرع در كه شد آن
 در انيميكلي مذهب فرائضي ادا جهت سايكن ساخت
  . شود گرفته آن اطراف محالت و روسيس ابانيخ محدوده
  
  

  ) محله (نايمالحني سايكن ساخت
ي سايكني اصلي بان ،يزد يمشه مال فرزند نا،يحن مال
 سال به او فوت خيتار. باشد يم روسيس ابانيخ در نايمالحن
 خود بنام كه نايمالحني سايكن سيتأس خيتار وي عبر 5666

ي عبر 5660 سال در است، دهيگردي نامگذار مرحوم آن
  . است شده ثبت  ،)يديخورش 1278 با مطابق(

 ميمق االصليزد يمهاجران ازي زد يملَّمد نايحن مال
 شمال، سمت به روسيس ابانيخ سكونتش محل. بود تهران
 كه بوده) يفعلي مراد ديشه (رجنبونكس كوچه به دهينرس

 ريسپ دكتر مارستانيب (رخواهيخ كانون باي و منزل بعدها
  . ديگرد واقع واريد به واريد صورتهب) يفعل

 كالس عنوان به را خودي مسكون منزل ازي بخش او
 استفاده مورد تورات قرائت آموزش و تيهود ينيقوان ميتعل

 روزه همه كه شوديم تهگف و داده قرار خود شانيهمك عموم
 در) تيعرو و نحايم (روزانهي اليتف همراه به ميتعل جلسات
 برگزار نمازگزار شيهمك مشتاق تيجمع حضور با او منزل

  . شد يم
  ... دارد ادامه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منبع
    ونيهما ليتكم ناصر تهران، انيميكل محله
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  مجلس در انيميكل ندگانينما حضور يخچهيتار
  يآبائ آرشمهندس 

   
 مطالعات گروهي شورا ريدب ،ينظر منوچهر كوشش به
ي نيدي ها تياقل «عنوان باي كتاب مجلس، كتابخانهي پارلمان

 مركز و موزه كتابخانه، انتشارات توسط» رانيا پارلمان در
  .است دهش منتشر  )1397(ي اسالمي شورا مجلس اسناد
 دري نيدي ها تياقل حضور از كاملي گزارش كتاب نيا

 سال در شورا مجلس يدوره نياول ليتشك از رانيا مجلس
 اثر نيا در. است نموده ارائه امروز تاي ديخورش 1285

 پروفسور وي اليدان لئا آثار و مشاوره از ،يپژوهش ارزشمند
  . است شده استفاده زين كهن گوئل
ي اطالعات: اول فصل :است فصل سهي دارا كتاب نيا

 قانون ،يالملل نيب اسناد دري نيدي ها تياقل حقوق از
  .تاكنون مشروطه دوران ازي اساس قانون و انتخابات

ي ها تياقل ندگانينما عملكرد و نامه يزندگ: دوم فصل 
 دوره اواخر از دوره 24 كه سنا وي ملي شورا مجلس دري نيد

  .رديگ يم بر در را) 1357(ي پهلو نتسلط انيپا تا) 1285 (قاجار
ي ها تياقل ندگانينما عملكرد و نامه يزندگ: سوم فصل

 تا 1359 سال ازي اسالمي شورا مجلس دوره 10 دري نيد
  .1399 خرداد
 اولي دوره در انيميكل منتخبي ندهينما نياول 

 شيگشا هنگام كه بودي مانيس زاهللايعزي ملي شورا مجلس
 ندگانينما حضور به نسبتي اهعد مخالفت با مجلس

ي ندگينما انيميكل ناچار به و شد مواجهي حيمس وي ميكل
 به ارامنه و(ي بهبهان عبداهللا ديس اهللا تيآ به را اولي دوره

ي دوره از اما. كردند واگذار) ييطباطبا محمد ديس اهللا تيآ
 به ندهينما 7 انيميكل ،57 سال انقالب تا شورا مجلس دوم

  :كردند انتخاب مجلسي برا شرح نيا
 )13 تا 6 و 4 تا 2ي هادوره(ي نهورا لقمان -١
 )5 يدوره (مييح شموئل -٢
 )20 تا 18 و 14ي هادوره (هيار مراد -٣
 )16 يدوره (برالي موس -۴
 )21 يدوره(ي كشف ديجمش -۵

 )23 و 22ي هادوره(ي ح اهللا لطف -۶
 )24 يدوره (كهن وسفي -٧

 پانزدهمي هدور در انيميكل كه نيا توجه قابل نكات
 عدم ليدل به ه،يار مراد انتخاب رغميعلي مل يشورا مجلس

. بودند مجلس در ندهينما فاقد ،يوي اعتبارنامه دييتا
 در انيميكلي ندهينما 1328 سال در برالي موس نيهمچن
. بود زيني اساس قانون اصالح جهت دوم موسسان مجلس
 به يمقاطع در كهن وسف يو هيار مراد ن،يا بر عالوه
  .شدند انتخاب زين تهران شهري شورا تيعضو

ي برا انيميكل منتخبي ندهينما نياول انقالب، از پس
 كه بود فرهمندپور اسحاق ،)1358(ي اسالمي شورا مجلس

 انيم انتخابات در و نشد دييتا مجلس دري وي اعتبارنامه
ي دورهي برا گريدي ندهينما انيميكل ،1359 سال يادوره
 هادوره تمام در بيترت نيبد و نمودند انتخاب مجلس اول

  :اندبوده ريز شرح بهي ندگانينما صاحب انيميكل تاكنون
 )اول يدوره(ي ناق خسرو -١
 )3 و 2ي هادوره (كروزين منوچهر -٢
 )4 يدوره(ي وانيك كوروس -٣
 )5 يدوره(ي اسيال منوچهر -۴
 )7 و 6ي هادوره (معتمد سيمور -۵
 )10 تا 8ي هادوره (صدقمره امكيس -۶
ي ندهينما زين راددانش زيعز كه است ذكر به الزم

  .بود) 1358(ي اساس قانون خبرگان مجلس در انيميكل

 معرفي كتاب
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  هاقلب فيوظا باب در
  يآبائ آرشمهندس 

  
- يهودي لسوفيف و عارف ،1پاقودا ابن وسفي بن ايبح
 نِينشمسلمان يمنطقه در) يالديم1161ي متوفا(يي اياسپان

ي اسالمي اياسپان در) سرَقُسطَه (ساراگوسا بزرگ منطقه
ي شرع محاكمي قاض اي ان،يد كهي و از. كرديمي زندگ

ي ال هيالهدا «عنوان باي عرفان ـي اخالق يكتاب بود، هودي
 خودي عرفان وي فلسف آراء كه ماندهي برجا» القلوب فرائض

 به. م 1140 سال در كتاب نيا. است كرده انيب آن در را
 توسط. م1161- 1150ي هاسال فاصله در و فيتالي عرب
 تيهدا (2»هلواووت حووت تُورت «عنوان با تبون بن هوداي
 مورد و شد ترجمهي عبر به) هاقلب وظايفي سو به

 نيترمهم و گرفت قرار انيهوديي جامعهي گسترده استقبال
. شدي وسط قروني هودي اتيادب در كتاب نيترپرخواننده و

 يزاهدانه اتيادب بري قيعم ريتأث كتاب، نياي عبر ترجمه
 بيان نخستين كه اثر نيا. گذاشتي بعدي هانسل انيهودي

 مقدمه بر مشتمل كند مي ارائه را يهودي اخالقيات مند نظام
  :است ريزي هاعنوان با فصل 10 و

  .عزّوجلّ خداوند ديتوح اخالص: اول باب
  .آنان بر خداوند فضل و قيخال از گرفتن عبرت: دوم باب
  .خداوند اطاعت به التزام: سوم باب
  .عزّوجلّ خداوند بر توكل: چهارم باب
  .اير از تحفظ و خداوندي ابر عمل اخالص: پنجم باب
  .خداوند برابر در خشوع و تواضع: ششم باب
  .آن توابع و حدود و توبه: هفتم باب
 از را شيخو نفس مر انساني محاسبه: هشتم باب

  .خداوندي برا
  .ديآ يم دستبه آن از كهي جينتا و زهد: نهم باب
  .آن درجات و عزّوجلّ خداوند محبت: دهم باب

                                                 
 פקודה אבן יוסף בן בחיי 1
 הלבבות חובות 2

 كتابي مقدمه دري اندلس پاقودا ناب وسفي بن ايبح
 دو به را مومن فرد هر ضيفرا ا يفيوظا ها، قلب فيوظا
 علم(ي قلب ضيفرا و) ظاهر علم(ي جوارح ضيفرا گروه
 موجودي معنو خالء بر ديتاك با آنگاه. كنديم ميتقس) باطن
 تيرعا بهي ديتقل التزام از خود، زمان در هودي يجامعه در

 تعقل و دينمايم انتقاد واجب، عبادات وي شرع احكام ظواهر
ي عباد وي شرع عمل هر پس در كهي تيني درباره تفكر و

 رايز. شمارديم واجب بالغ و عاقل فرد هر بر را است نهفته
 عبادات قتيحق كه توافقند دري حاخام سنت و تورات عقل،
 از گريد عبارت به. است آن در كه استي تين به وابسته

) يظاهر احكام (جوارح ضيفرا به حيصح عمل ا،يبح دگاهيد
 وي باطن ضيفرا همان كهي قلب ضيفرا به عمل بدون
  .3است ممكن ريغ هستند،ي عقالن

 ده راي قلب فيوظاي درباره كتابش فصل ده پاقودا ابن
 به (كند گذر آنها از ديباي هود يفرد هر كه دانديمي ادروازه
  .ابد يدستي ومعن كمال به تا) بپردازد آنها تيرعا

 پس اكنون اثر، نياي خيتار و كيآكادم ارزش از فارغ 
   از كتاب نيا گريد بار آن، فيتال از سده 9 حدود گذشت از

                                                 
  11 ج ،ياسالم بزرگ المعارف رهيدا ،يالجورد فاطمه دكتر 3
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 ارزش واجد شد، آن خلق به منجر كهي گاهيجا همان
 و معنا بري ظاهر مناسك و فقهي غلبه آن و است، شده
 تالشند در كه كسان اريبس چه ما دوران در. است نيد باطن
 ظاهر آن چند هر دهند، جلوه جامعه مقبول را» ظاهر «فقط
 فيوظا خالفي تين باي حت گاه و هماهنگي باطن فاقد

 زين راي امروز مخاطب توانديم ايبحي آموزه .باشدي جوارح
 اخالقي اساس عنصر دو متوجه اش،ينيدي باورها نوع از فارغ

  .  دينما - نيد گوهر – معنا و - ما عصري گمشده نيا –
 دكتر وي آبائ آرشي ترجمه و قيتحق با كتاب نيا
 عنوان با) يعبر وي عرب زبان دو از(ي جعفر يعل نيحس

 حيتصح ؛ياندلس پاقودا ابن وسفي بن ايبح ها؛ قلب فيوظا«
 و حكمت انتشارات توسط» هوداي نياميبن بن سالم ميابراه

                            .است شده منتشر 1398  مهرماه در عرفان
2019 نوبل برنده ،يهود ياقتصاددان  

  يآبائ آرش
 استر ،ييكايآمر اقتصاددان سه
 تيجيآبه و كرمر كليما دافلو،
 2019 سال زهيجا برندهي بانرج
 علوم در سوئدي مركز بانك

 به زهيجا نيا. شدندي اقتصاد
 كار خاطر به سه نيا و شود يم اهدا نوبل آلفرد ادبودي

 نيا جهان سراسر در فقر كاهش ينهيزم در خود

ي ا زهيجا تنها اقتصاد زهيجا. كردند خود آن از را زهيجا
 1968 سال در و نشده جاديا نوبل آلفرد توسط كه است

 نيا كرديرو .است شده نييتع سوئدي مركز بانك توسط
 كوچكتري ها پرسش به فقر يمسئله ميتقس محقق سه
ي بررس مثال عنوان به است، بوده تر كنترل قابل و

 اي وي ليتحص جينتا بهبودي برا اقدامات نيموثرتر
 و شدهي طراح دقت با آنها شاتيآزما. كودكان سالمت

 اند، دهيد را ها بيآس نيشتريب فقر از كهي افراد نيب در
: گفت سوئدي سلطنت علومي آكادم .شود يم امتحان

 شيب مطالعاتشان، ازي كي ميمستق يجهينت عنوان به«
ي ها كالس برنامه ازي هند كودك ونيليم 5 از

 گريد نمونه. اند شده مندبهره مدارس دري بازآموز
ي بهداشتي ها مراقبتي برا نيسنگي ها ارانهي
ي معرف كشورها ازي اريبس در كه است رانهيشگيپ

  .»اند شده
 با همكارانش و كرمر ،1990 دهه اواسط در
 فيط شيآزماي براي دانيم شاتيآزما از استفاده

 در را ليتحص جينتا توانند يم كه مداخالت ازي عيوس
 كرديرو كه دادند نشان ببخشند، بهبود ايكن غرب
   .است قدرتمند چقدر ديجد

 Michael Robertكرمر رابرت) ليشائيم (كليما
Kremer اقتصاد و توسعه اقتصاد نهيزم در دانشمند 
 همتحد االتيا اهل هاروارد دانشگاه استاد و سالمت

ي هودي ياخانواده در 1964 سال در او. است كايآمر
 كه بودي لهستان - يشياتر يخانواده از پدرش. آمد ايدن به
ي لهستاني اخانواده از زين او مادر. كردند مهاجرت كايامر به

 در تخصص باي سيانگل اتيادب استاد كا،يامر به مهاجر
 در رمرك .بود هولوكاست اتيادب و كايامر انيهود ياتيادب

 1992 سال در وي اجتماع علوم سانسيل 1985 سال
 از و نمود افتيدر هاروارد دانشگاه از را اقتصادي دكترا
 در را شيدكترا فوق قاتيتحق1993تا1992سال

 از پسي و. داد ادامه ماساچوستي فناور مؤسسه
 بهار دري ت يآ ام از اقتصادي دكترا فوق مدرك افتيدر

 دانشگاه در) مهمان (مدعو ارياستاد عنوان به1993سال
 رفتي ت يآ ام به سپس نمود، تيفعال به شروع كاگويش
 مشغول آنجا در 1999تا1993 سال از استاد عنوان به و
 استاد هم بعد به 1999سال از كرمر. گشت سيتدر به

   .است هاروارد دانشگاه در وقت تمام
   منابع
١ - com.independentpersian.www  
٢ - encyclopedia Wikipedia   
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   ...بهانه
  

  انورزاده شرگان
      فعال اجتماعي

 بار هم تواننديم واژگان نظرم به . گردميم بهانه يواژهي معنا دنبال به شهيهم من. گردميم بهانه دنبال به شهيهم من
 ،يدوستي رابي ابهانه دنبال به من.  گردميم واژگان مثبت بار دنبال به شهيهم من و باشند داشته مثبت بار هم وي منف
 دل كردن شادي براي ابهانه دنبال به من. گردميم كردني زندگي براي ابهانه دنبال به من. گردميم داشتن دوستي برا

 انميآشنا ريغي حت و انيآشناي برا دل، ته ازي خندلب  لبخند،ي براي ابهانه دنبال به. گردميم زانميعز و دوستانم ام،خانواده
  . نمشانينب گريد ديشا كهيي هاانساني برا ،يسطح چند هر لبخند،ي براي ابهانه . گردميم

 لبخند، معتقدم كه بانك كارمند لب بر لبخند نشاندن كنم،يم ديخر او از كهي افروشندهي برا ،يفيظر ينكته ،يافهيلط
  .     كنديم رونيب را اشيخستگ

 اي لميف دنيد. دارم دوستشان كهي دوستان به زدن زنگ. كنديم خوشحالم كه چه آن خودم، بودن شادي براي ابهانه
 خودمي برا بخشآرامشي لحظات خلق خودم،ي برا بايزي اوقات ساختن زانم،يعز كردن ريغافلگ كند،يم خوشحالم كهي شينما
   .بهانه نيباتريز  است، كردني زندگي براي ابهانه خود، ا،يدن معتقدم، چون. زانميعز و

  ...دانست بايد را ها دمآ اين قدر
  ميبروخ سحر
  ...كندمي فرق چيزشان همه كه هستند هابعضى
  ...شاننگاه

  ...شانمحبت
  ...هاشاننگرانى
  ...شانداشتن دوست
  اندمتفاوت بقيه با كه انگار
  ...شودمي قرص دلت ته آيند،مي كه همين
  ...شوندمي جانت آرامش

  .برندمي را آدم دل عجيبى طور به هااين
  ...كنندمي عمل بلكه زنندنمي حرف
  ...دهندنمي شعار

  ...كنندمي حفظ را احترامت
  ...كندمي چكه وجودشان از مهربانى

 در ورندغوطه و ها؛زشتى و هابدى از هستند رها كه انگار
  ...هازيبايى و هاخوبى

  ...وجودند گرمابخشِ زمستان، سرد روزهاى در
 هاناراحتى همه شر از هم را آدم آمدنشان با و هستند رها
 از كنندمي لبريزت عوض در و كنندمي رها هانگرانى و

  ...شادى و خوشحالى

  ...راهند چراغ
  .گيردمي فرا را وجودت تمام امنيت، احساس كنارشان در
  ...باشى خودت خود كنارشان در توانىمي
 ميان در هاآن با ناچيز، چند هر را دردهايت توانىمي
  ...گذارىب

  ...بگويى هايتحماقت از نگرانى، بدون توانىمي
  .زندگى در كسانى چنين وجود است دلچسب چه و

  .دانست بايد را ها آدم اين قدر
 هر ندادنشان، دست از و ماندنشان بودنشان، براى بايد

  .كرد كارى
  ...هستند زندگى عمر يك براى هااين

  .نيستند قتمو هاىسرگرمى و زودگذر هاىخوشى دنبال
 ناديده را غرورتان داريد، هاآدم اين از زندگى در اگر

 براى حاضريد و داريد دوستشان كه بگوييد بگيريد،
  .بكنيد كارى هر بودنشان،
  ...دارند را ارزشش

50



    
 

 
 هشمار    

  ه و يكپنجا           

  يزندگ يفلسفه سه: تَنَخ كتاب سه     
  

  يآبائ آرشمهندس 
  محقق و مدرس در حوزه يهوديت

  
 عهد: مقدس كتاب (تَنَخ كتب ازي برخ تورات، از ريغ  

 قرائت و مطالعه مورد انيهودي ينيدي هامناسبت در) ميقد
ي روزه در معموال كه 1وبيا كتاب جمله از. رنديگيم قرار

 خوانده) المقدستيب معبدي رانيو روزسال (وآ نهمي سوگوار
 متن در كه مانيسل 2يهاغزل غزل كتاب گر،يد و شوديم
 آستانه در جمعه عصر هر و داردي جا) نماز كتاب (دوريس

 كتاب سوم، كتاب. گردديم قرائت) شنبه (شبات به ورود
 مورد مذكور كتاب دو از كمتر البته كه است مانيسل ي3جامعه
  .دارد قرار) ينييآ لحاظ به( مطالعه
 و فلسفهيي كايامر استاد) 1937 متولد(» فتيكر تريپ«

ي حيمسي فلسفه و اتياالهي نهيزم در معروفي اسندهينو
 در ،»4يزندگ يفلسفه سه «كتاب در او زعم به. است
 توسط كيهر و دارد وجودي زندگي فلسفه سه فقط ت،ينها
 جامعه،ي هاكتابي عن يمقدس كتابي هاكتاب ازي كي
 فردبه منحصر و لياص اثر سه كه هاغزل غزل و وبيا

 در انسان كهي مختلف تيوضع سه اساس بر هستند،ي فلسف
  . كننديم انيب راي زندگي فلسفه رد،يگيم قرار آن

 كه را آنچهي همه و هدفي ب راي زندگ جامعه، كتاب
 است دوزخ مانند نيا و دانديم هودهيب هست عالم نيا در
   انيب با وبيا كتاب. فرماستحكم آن بري ديناام كه
 تيماه رنج، و دانديم رنج راي زندگي فلسفه وبياي هارنج
ي واقع عشق انيب با هاغزل غزل ت،ينها در. است برزخ

                                                 
 ִאּיֹוב 1
 ַהִּׁשיִרים ירִׁש 2
 ֹקֶהֶלת 3

4  Peter Kreeft :Three Philosophies of Life (1990) ‐ 
Ecclesiastes (life as vanity), Job (life as suffering), 
Song of Songs (life as love) 

 و داند؛يم عشق راي زندگي فلسفه معشوق، و عاشق انيم
  .است وبيا كتاب و جامعه كتاب بهيي نها پاسخ عشق

 ساختن ا يافتني يبرا تالش به جامعه كتاب در مانيسل
 پنج «به تالش نيا ميتقس با و پردازديمي زندگ در معنا

ي كافي اندازه به آنها از كدامچيه كه دارديم اعالم» مشقت
 پنج نيا. ستنديني كافي زندگي معنا ازي مندبهرهي برا

 قدرت، و ثروت -3 لذت، -2 حكمت، - 1: از عبارتند مشقت
   و افتخار، ،ياجتماع خدمات ،يگرخواهيد فه،يوظ -4
  ).يظاهر(ي نداريد ويي پارسا -5

 را بزرگ پرسش نيا سرسختانه و صادقانه جامعه كتاب
» ست؟يچي برا جهان نيا در ماي زندگ«: كه كنديمي بررس

 هاغزل غزلي عن يمقدس كتاب گريد كتاب در آن پاسخ و
 قيطر از آن بهي ابيدست اام. است عشق آن، و شود،يم ارائه
  .بود خواهد سريم وبيا كتاب
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  ي زندگ مسائل نيتر قيعم ازي ك يبه وب،يا كتاب
ي جهان دري عدالتيب و رنج شر،ي مسئله آن، و پردازديم

 مطلق قادر و رخواهيخ عادل،يي خدا حكومت تحت كه است
 در را روش چهار موضوع، ليتحل با فتيكر تريپ. است

 به ادامه، در و كنديمي بررس مسئله نيا بهيي پاسخگو
ي تجربه از فرانكل. پردازديم» 5فرانكل كتوريو«ي هينظر

 طيشرا در انداز چشم ا يدگاهيدي ناگهان رييتغ و زيانگشگفت
ي اريبس كه د؛يگويم سخن هاينازي اجبار كاري هااردوگاه

ي زندگي معنا «پرسشِ كردن مطرح گرفتند اد يانيزندان از
 حال دري زندگ كه افتنديدر و كنند متوقف را» ست؟يچ

ي سندهينو. ستيچ آنها خودي معنا كه آنهاست از پرسش
 دست به: استي زندگي معنا نيا«: ديگويميي جا در كتاب
 نديفراي زندگ. شدن خودتان شدن،ي واقع اعتبار، آوردن
 با نه شود،يم انجام رنج با امر نيا اما است، شدن خودتان

  . »است جنگي زندگي معنا كردن؛ گناه
 را كتاب نياي هيآ نيترمهم و وبيا داستان انيپا او و

  :كنديم انيب نيچن وبيا پاسخ عنوان به
  .ָרָאְת ֵעיִני, ְוַעָּתה ;ְׁשַמְעִּתי ֹאֶזן-ְלֵׁשַמע

 دهيشن گوشيي شنوا با) خداي ا (تو از تاكنون من«
 42 باب وبيا(» نديبيم را تو مني هاچشم اكنون اما بودم،

  )5 هيآ
   را خدا اكنون اما بود، دهيشن خداوندي درباره وبيا

 مسرتي ريتصو رايز است،ي راض او بيترت نيبد. نديبيم
ي برا است بهشت در معتقداني همه انتظار در كه بخش

  .است شده اهدا وبيا به نيزمي رو لحظه كي
 برزخ زاي گام است، وبياي بعد گام ها،غزل غزل اما

 رنج بود، نيزمي روي دوزخ جامعه، كتاب يِپوچ. بهشت به

                                                 
 روانپزشك) Viktor Frankl) (1905 –1997 (فرانكل ليام كتوريو  5
. بود) يلوگوتراپ(ي معنادرمان يدآورندهيپد وي شياتر شناس عصب و

 در او اتيتجرب تيروا معنا،ي جستجو در انسان او، كتاب نيتر معروف
 كاري ها اردوگاه دري هودي كي عنوان به كه استي بار فاجعه دوران
ي معنا تياهم به او آن، خالل در و داشت حضوري ناز آلماني اجبار
 .پردازد يم طيشرا نيتر سخت در انساني براي زندگ

 هاغزل غزل در مانيسل عشق و بود، نيزمي رو برزخ وبيا
  . است نيزمي رو بهشت
 بطور اما نشده، ذكر خداوند ازي نام ها،غزل غزل در
 مردم عروس، و خداست به اشاره داماد متن، آن در نينماد

 تنخ در كتاب نيترقيعم كتاب نيا سنده،ينو نظر به. هستند
 كه راي زندگ ازيي نها هدف كه است،) يعبر مقدس كتاب(
 ونديپ و داريد: دهديم شرح م،يابييم وبيا كتاب انيپا در
 عشق داستان كي هاغزل غزل. خداوند و خودمان نيب

 بهشت مثابه به عشق ،يزندگي واقع داستان ينكته و است،
. است دوزخ قايدق خدا، از و عشق، از بودن آزاد و است،
 جامعه كتاب پرسش بهي قطعي پاسخ هاغزل غزل نيبنابرا

 توانديميي تنها به عشق. است وبياي جستجو به و
 عشق. كند پر را، شماي هودگيب و را، جامعه كتابي هودگيب
   برآورده را شماي خواسته و وبياي خواستهيي تنها به
   .كنديم

  
   منابع
 فت،يكر تريپي نوشته ،يدگزن يفلسفه سه -١
 1398 كرگدن، نشر گلو،يب قزل بتولي ترجمه

 روزنامه آزموده، محسن عشق؛ و رنج مالل، - ٢
  1398 مهر 3 ، اعتماد
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  بروي؟» تيمارستان«بهتر نيست كه به 
  رحمن دلرحيم

  
يعقوب كارگر ساختماني جوان كم حرف و سر به زيري 

معمار و بنا و ساير . بود و كاري به كار هيچكس نداشت
اما در چند هفته . كارگران از رفتار او كمال رضايت را داشتند

پيش يعني از وقتي كه يك راديو ترانزيستوري خريده بود 
گوش دادن . اخالق و رفتارش به كلي عوض شده است

مداوم به اخبار جنگ عربستان و يمن و سوريه و عراق و 
ساقط كردن پهباد آمريكايي در ..... پاكستان و طالبان و 

چنان اثري در فكر و ..... خليج فارس توسط نيروي سپاه و 
روح او به جا گذاشته است كه رفتارش غيرعادي و حركاتش 

بافد كه در هايي به هم ميآميز شده چرت و پرتجنون
ديروز صبح موقعي كه . شودقوطي هيچ عطاري پيدا نمي

داد، يك هو دچار آجر به دست استاد ابراهيم بنا مي
هيجانات روحي شد و يك دانه آجر را چنان محكم به پشت 
گردن استاد ابراهيم بنا نواخت كه بيچاره از باالي ديوار 

كارگراني . اش شكستو در نتيجه يك دندهنقش زمين شد 
كه در آن حوالي بودند به طرفداري از استاد ابراهيم با مشت 
و لگد و سنگ و پاره آجر به جان يعقوب افتادند و حسابي 

  . حالش را جا آوردند
آلود و ي خوننزديك ظهر بود كه او را با لب و لوچه

ردم صورت ورم كرده و دست و پاي خراشيده مالقات ك
  : همين كه علت را پرسيدم گفت 

 درجه عرض 17هام من در مدار آقا رحيم به جان بچه
جغرافيايي بودم و با هيچ كس هم اختالف مرزي نداشتم، 

ها خبر دادند كه اوسا ابراهيم با يك وقت خبرگزاري
من هم . تجهيزات كامل از جناح راست قصد حمله دارد

باش  و به حال آمادهالعاده اعالم كردمناچار وضع فوق
گير نشوم مواضع خود را درآمدم و براي آن كه غافل

مستحكم كردم و با پرتاب يك عدد آجر حريف را مجبور به 
نشيني ساختم اما تا آمدن بجنبم دشمن تاكتيك خود را عقب

  نفس وارد ميدان شد و با عوض كرد و با نيرويي تازه
. خود مرا زير بمباران سنگ و پاره آجر قرار داد» 52-ب«

هر چند با سطلي كه در دست داشتم دفاع ضد هوايي من 
ي حريف به قدري ناگهاني قوي بود ولي با هجوم و حمله

صورت گرفت كه ناچار پايگاه خود را ترك كردم و در حين 
نشيني سنگي به كمرم اصابت كرد و انبار مهمات آن را عقب

در حالي كه دود غليظي از دماغم .  كلي منفجر ساختبه
آمد به هر جان كندني بود خود را به پناهگاه ديوار بيرون مي

  . ي متقابل پرداختمرساندم و پس از تجديد قوا به حمله
استاد ابراهيم كه انتظار چنين واكنشي را نداشت دست 
 و پاي خود را گم كرد و براي جلوگيري از تلفات چپق خود
را بيرون كشيد و در زير پوششي از دود ميدان مبارزه را 

در اين موقع چند . ترك كرد و به پايگاه اوليه عقب نشست
نفر از كارگران ساختماني مأمور تشكيل كميسيون ترك 
مخاصمه شدند و تصميم گرفتند كه هيئتي براي نظارت بر 

بس تعيين كنند اما اجراي اين تصميم هم به علت آتش
اي ت شديد اوسا ابراهيم بنا به تعويق افتاد و در بيانيهمخالف

كه به اين مناسبت انتشار داد گفته بود كه تا يعقوب 
مستقيما با من وارد مذاكره صلح نشود حاضر به قبول هيچ 

  . پيشنهادي نخواهم بود
گفتم آقا يعقوب مطلب كامالً دستگيرم شد، فعالً چه 

  اي؟ تصميمي گرفته
هايم به خواهم براي پانسمان زخمفعالً مي: گفت

  . بيمارستان دكتر سپير بروم
   ؟!بروي ؟» تيمارستان«گفتم بهتر نيست كه به 
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  از من بپرسيد
    شيپورچي 
  
  

همه چيزدان و همه چيز ! سالم، من شيپورچي هستم
قرار بود كه امروز به سواالتي كه شما عزيزان از من . فهم

واسطه كنيم، بيوقت رو تلف نمي. پرسيده بودين پاسخ بدم
  . ريم سراغ سوال اولمي

  
 خانمي پرسيدن مدتي است با آقايي به :سوال اول 

شنايي بيشتر در رفت و آمد است، در اين مدت هر جا قصد آ
اند ولي ميل نداريم قبل از رسمي رفتيم ما را با هم ديده

  شدن كسي چيزي بفهمد، چه كنيم؟ 
عرضم به حضورتون كه اساسا در دوره آشنايي هر جا 
برويد اصل به اين است كه چند تا از همكيشان شما را 

احتمال ديده شدن بيشتر، تر، هر چه محل پرت. خواهند ديد
تونم بگم كه در اين زياد دست و پا نزنين، به جرات مي

مدت اگر به روستايي در منجيل برويد احتمال ديده شدنتون 
هاي بيشتر از اين است كه شب يكشنبه به يكي از رستوران

اي بين خانهمن خود به شخصه يك بار در قهوه. كاشر برويد
آنجا برايمان چايي آوردند من . شتمراهي جاده ساوه قرار گذا

براي صرف چاي براخا گفتم وقتي براخا تمام شد سي و پنج 
ش يالكن زياد حرص نخورين كار. نفر جواب آمن دادند

دختر و پسر : گويدالمثل قديمي ميشود كرد يك ضربنمي
مشتري هم باشند همكيشي براي ديدنشان سياره اگر در 

  . شودحاضر مي
من خواهر داماد هستم و ما اين هفته  :سوال دوم 

براي بيشتر ديده شدن و درآوردن چشم . مراسم داريم
  اش چه كنم؟ عروس و خانواده

به سوال خوبي اشاره كردن در زير به اختصار توضيح 
  : دهممي

  : مواد الزم براي خواهر داماد بودن
  )  سانتي ارتفاع85(مو شينيون  -1
 )  سانت40حداقل (كفش پاشنه بلند  -2
 ) دو قاشق غذاخوري(سايه چشم سبز براق  -3
 عشوه مردافكن به مقدار الزم  -4
 )  متر3(دم لباس  -5
 هالك كردن خود در پيست رقص  -6
دوست عزيز توجه كنيد كه برگ برنده شما رقص  - 7

  از اين فرصت استفاده كنين و تا . چاقو است
توانيد آن وسط جوالن بدهيد و هر چند ثانيه مي

 . اندازيدخرانه به مادر عروس مييك بار يك نگاه فا
  . تر استرقص با سيني طال از شام شب واجب -8

اند خواستگار نداريم  دختر خانمي نوشته:سوال بعدي 
  چه كنيم؟ 

واال ما هم نداريم، ولي چند روش كه روي نياكان ما 
كه فرجي حاصل ... كنم، انشااجواب داده است را مطرح مي

  . شود
  ا و محافل و مراسم و ه در تمام مناسبت-1

  .  نفر شركت كنين3هاي باالي گردهمايي
يك . لذا هميشه آماده باشين! كند مراسم خبر نمي-2

دست لباس رسمي، آرايش غليظ، كفش پاشنه بلند و 
به همراه داشته باشين و در تمام اماكن ....... روسري رنگ 

 به از كنيسا و تاالر گرفته تا پارك ارم و شمرون و سازمان
  . تر شانس بيشتر هر چه لباس رسمي. تن كنين

  .  در روشنايي و زير نور بايستيد-3
 شما آخرين نفري هستين كه شبات از كنيسا به -4

  .گردد، فراموش نكنيدخانه برمي

 طنز
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 از كنار مادر خود جم نخوريد تا همه بفهمند براي -5
  . ايدچي چسبيده

...  و دوزي كيك، شيريني، گل مصنوعي، ترمه-6
بخريد از آن عكس بگيريد و با هشتك دختر هنرمند در 

ها زمان پدران البته اين. (صفحات اجتماعي بارگذاري كنيد
شد، االن تعويض راديات ماشين هم ما آپشن محسوب مي
  ).  دهدبلد باشين جواب نمي

دختر خوب !!!!!!!!!!  از ديد جامعه دختر خوبي باشيد -7
رقصد، خندد، نمياز ديد جامعه ما دختري است كه زياد نمي

رود، دوست زياد ندارد، مالك ندارد، از خانه تنها بيرون نمي
توقع و آرزو ندارد، زندگي اجتماعي جدا از خانواده ندارد ...... 

هيچ پسري به هيچ عنواني و كال در اجتماع حضور ندارد، با 
سازماني، هم كنيسايي، فاميل، صحبت دوست اجتماعي، هم

كند، حق طالق و كند، زياد تحصيل نميكند، كار نمينمي
-خواهد، كال حقوقش را نميكار و سرپرستي اوالد نمي

كند كه مرد هر چند تا خواهد، مدام به هر نحوي اعالم مي
دختر خوب باالي !! ايدزبخواهد با هر شرايطي برايش مي

تر  سال از داماد كوچك10 سال وجود ندارد مگر اين كه 19
  . باشد 
  .  چشم گوي مطلق باشيد-8
 پسر اگر قبل از ازدواج هر كار دلش خواست بكند، -9

  ! بكند شما حق كتابخانه رفتن تنهايي هم نداريد
از همه تعريف كنيد و از دست .   مجيزگو باشيد-10

  . اراحت نشويدكس هم نهيچ
اند  دوست عزيزي از ما پرسيده:اما سوال چهارم 

براي تصدي يكي از نهادهاي جامعه قصد نامزد شدن در 
  انتخابات را دارند چگونه راي جمع كنند؟ 

خوب دوست عزيز اين كه كاري ندارد بسيار ساده 
  : است

در طول .  خود را حتي به دروغ به مذهبي بودن بزنيد-1
اتوري مدام به كنيسا برويد و با افراد مشهور مدت كانديد

مهم نيست كه تا ديروز هر . مذهبي عكس يادگاري بگيريد
كردين االن خريديدن و ميل ميچيزي را از هر جايي مي

كيپا هم .  خريد كنين و پرناساهاي گلد كاشرفقط از قصابي
  .از سرتان نيافتد

يد ولي از هميشه شادي باشد و جاي شادي برو...  انشاا-2
رفتن به تمام مراسم تدفين و ختم و ساير مراسم مرحومين 

در مراسم تدفين عزيزان مردم با كراوات . كوتاهي نكنين
. مشكي اولين نفر حاضر شده و عكس يادگاري بگيريد

عكس بايد طوري باشد كه انگار حواستان به عكاس نيست (
  ) كنيدو داريد گريه مي

جه مويه كنيد ضر شويد و  در مراسم فوق جوري حاض-3
كه مردم بستگان متوفي را رها كرده آب قند به دست به 

  . شما شما بيايند
ها انگ توانيد بد بگوييد و به آن از مسئولين قبلي تا مي-4

  . و برچسب بزنيد
اي در مدت كانديداتوري به هر بهانه!!!  مراسم بگيريد -5

، دورهمي، گرد ازدواجسالگرد ميالكنون، ماه(كه شده 
مراسم گرفته، همه را ...) شيريني خريد زير پيراهن جديد و 

  . از دوست و  دشمن دعوت كرده و سور بدهيد
 براي دفع چشم بد چه چيزهايي با خود به :سوال بعدي 

  همراه داشته باشيم؟ 
سيخ، ميخ، انبر ذغال، خرمهره، سنجاق سر، شيشه : پاسخ 

 كه هر كس نوشابه، يك چسب زخم به انگشت دست
پرسيد چي شده، بگوييد ناخنم شكسته و مرغ فريزي كاشر 

اين آخري رو گير ندين چرا، اسپانسر برنامه ( آماده به طبخ 
  ) بايد ديده بشه

اند ، شيپورچي عزيز من و در آخر دوست عزيزي پيغام داده
  . خيلي تو را دوست دارم

  شب بياMe Toدر جواب اين دوست نازنين بايد بگم كه 
PV .   

  
  
   امضاء شيپورچي 
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  سال نو و شيريني                     
  

  مژده يمينيان 
 كارشناس تغذيه

شيريني، ماده غذايي كه اشتهاي هر انساني را تحريك 
اكثر افراد با مصرف شيريني به احساسي مطلوب . كندمي

شمارند افرادي كه نسبت به كنند و انگشتدسترسي پيدا مي
  .  نكنندمصرف اين خوراكي خوشمزه، ابراز عالقه

تواند حداقل بخش كه ميشيريني، ماده غذايي شادي
ها براي چند لحظه، حس شادي و مسرت را به روح انسان

ها براي به ارمغان ببخشد، به طوري كه از ديرباز انسان
ها و نمودند و پدربزرگشادباش، به يكديگر شيريني اهدا مي

 دل ها، براي خوشحال نمودن و به دست آوردنمادربزرگ
  . كردندهاي باغ زندگيشان به آنها شيريني تعارف ميميوه

در زندگي روزمره براي توصيف بسياري از خصوصيات، 
زباني و شود، از جمله شيريناز لفظ شيرين استفاده مي

  كامي و همچنين برخي وقايع مطلوب زندگي با شيرين
شوند مانند خاطرات شيرين، خواب ي شيرين مزين ميواژه
  . سال شيرين... ين، ايام شيرين و شير

 عبري را با آرزوي داشتن سالي ييهوديان، سال نو
كنند شاد، با مصرف مواد غذايي شيرين نظير عسل آغاز مي

و همواره اميد دارند كه سال جديد براي آنها، سالي مملو از 
  . شادي و وقايع شيرين باشد

ي اما به راستي قند و شكر و شيريني در رژيم غذاي
  ها چه جايگاهي دارد؟ انسان

ها، به طور كلي مواد مغذي به چند گروه كربوهيدرات
  . شوندها، مواد معدني و آب تقسيم ميها، ويتامينها، چربيپروتئين

شوند و منبع ها كه توسط گياهان ساخته ميكربوهيدرات
- باشند، به دو گروه كربوهيدراتي انرژي در رژيم غذايي ميعمده

اده يا همان قندهاي ساده نظير گلوكز، فروكتوز، گاالكتوز و هاي س
هاي پيچيده يا كمپلكس نظير نشاسته، فيبر و كربوهيدرات

شوند كه نشاسته كربوهيدرات ذخيره شده در گليكوژن، تقسيم مي
گياهان و گليكوژن كربوهيدرات ذخيره شده در حيوانات است كه 

   .گويندي حيواني نيز ميبه آن نشاسته
جات، سبزيجات، عسل، شير و منابع قندهاي ساده، ميوه

همچنين قندهاي صنعتي در محصوالتي نظير انواع كيك، 

نبات، شكالت، بستني، شربت، شيريني، بيسكويت، آب
 بنابراين قندهاي ساده يا به صورت .باشندمي... نوشابه و 

طبيعي در مواد غذايي وجود دارند و يا اين كه به صورت 
گيرند و منابع  توليد و در دسترس قرار ميصنعتي

  هاي پيچيده، نان، برنج، ذرت، غالت، كربوهيدرات
  . باشندمي... زميني و سيب

 ساعت معموال 24هر انساني با شرايط طبيعي در طول 
 درصد انرژي مورد نياز خود را از گروه 55 تا 50

كند كه قسمت اعظم اين انرژي ها تأمين ميكربوهيدرات
 درصد 10هاي پيچيده تأمين شود و تنها ايد از كربوهيدراتب

شود كه براي يك فرد آن از قندهاي ساده تأمين مي
باشد و اين مقدار  گرم مي25بزرگسال سالم تقريبا معادل 

باشد كه به شامل قند و شكر و همچنين قندهايي مي
هاي غذايي موجود صورت نهفته در محصوالت و فرآورده

    .باشندمي
جايگاه قندهاي ساده در هرم غذايي، در آخرين طبقه 

باشد و در واقع قندها، كمترين فضا ها ميهرم در كنار چربي
اند و اين برخالف گروه نان را در هرم به خود اختصاص داده

هاي پيچيده هستند باشد كه شامل كربوهيدراتو غالت مي
اهاي هرم اند و بيشترين فضي هرم قرار گرفتهو در قاعده

اند و اين بدان معناست كه غذايي را به خود اختصاص داده
بدن هر انسان در طول بيست و چهار ساعت، در واقع 
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هاي پيچيده بيشترين مقدار انرژي را از طريق كربوهيدرات
  . آوردبه دست مي

ي جات در قلهاما آيا قرار گرفتن مواد قندي و شيريني
  ودن اين ماده غذايي است؟ هرم غذايي به معني كم ارزش ب

ي غذايي نقش به طور كلي در بدن انسان، هر ماده
ي غذايي در كند، به طوري كه كمبود هر مادهمهمي ايفا مي

  . بدن، عوارض خاصي را به دنبال خواهد داشت
هاي بدن از ي انرژي تمام سلولكنندهقندها، تأمين

ع تنها منبع باشند و در واقهاي مغز و اعصاب ميجمله سلول
انرژي سيستم اعصاب مركزي، گلوكز است و از آنجايي كه 
گلوكز، تنها كربوهيدراتي است كه در گردش خون عمومي 

شود و اگر مقدار بدن وجود دارد، به عنوان قند خون شناخته مي
گرم در دسي ليتر برسد، بدن  ميلي60آن در خون به كمتر از 

رنجي، خشكي، افسردگي، خلقي، زوددچار عوارضي از جمله كج
شود كه به اين حاالت هيپوگليسمي يا مي... سردرد، لرزش و 

تواند منجر گويند كه در حالت پيشرفته ميكاهش قند خون مي
  . به حالت غش، نابينايي موقت و حتي مرگ شود

ي هرم، بنابراين قرار گرفتن مواد قندي و شيريني در قله
باشد، چرا كه اين مواد نميي ارزش غذايي پايين دهندهنشان

ي زندگي نيست بدون وجود قندهاي ساده، بدن قادر به ادامه
  و دليل اين كه جايگاه مواد قندي در هرم غذايي در قله 

باشد و كمترين فضاي هرم را به خود اختصاص داده مي
است، تنها اين است كه بدن به ميزان كمتري از اين مواد نياز 

هاي غذايي را در مقايسه با ديگر گروهدارد و انرژي كمتري 
  . بايد از طريق مواد قندي به دست آورد

قندهاي ساده مخصوصاً قندهاي صنعتي كه به غذا 
شوند، تنها باعث شيرين شدن غذا و بهبود بافت افزوده مي
شوند و البته در فرآيند توليد بعضي محصوالت غذا مي

بعضي مواد شوند و براي توليد غذايي باعث تخمير مي
 اما از نظر علم تغذيه فقط انرژي .غذايي نقش اساسي دارند

ي هيچ ماده مغذي ديگري كنندهكنند و تأمينتوليد مي
هاي پيچيده معموال در گياهاني نيستند، اما كربوهيدرات

ي ، در برگيرندههاي پيچيدههستند كه عالوه بر كربوهيدرات
ها، بسياري از مواد مغذي مورد نياز بدن از جمله آب، ويتامين

از طرفي . هستند... ها و مواد معدني، آنتي اكسيدان
 به مدت زمان بيشتري براي هضم هاي پيچيدهكربوهيدرات

  ن ــــتري تأمينياز دارند و انرژي را براي مدت زمان طوالني

  . نداندازكنند و گرسنگي را به تأخير ميمي
هاي پيچيده، قندهاي ساده به برخالف كربوهيدرات
شوند و به صورت ناگهاني باعث سرعت در بدن جذب مي

شوند، در نتيجه بدن در پاسخ به اين افزايش قند خون مي
افزايش سريع قند خون، اقدام به ترشح هورمون انسولين 

بنابراين پس . شودكند كه منجر به كاهش قند خون ميمي
ف مواد غذايي شيرين به تنهايي، در يك فاصله از مصر

زماني كوتاه، به دليل ترشح هورمون انسولين با افت قند 
شويم و احساس گرسنگي و خون و سردرد مواجه مي

  كنيم و مصرف مواد غذايي شيرين و خستگي مي
تواند جايگزين مناسبي براي جات به تنهايي نميشيريني
ته مخصوصا بايد مورد توجه اين نك. هاي غذايي باشدوعده

افرادي قرار گيرد كه عادت به مصرف صبحانه ندارند و روز 
هاي خود را با مصرف شيريني، شكالت و يا برشي از كيك

كنند و با اين توضيحات، جاي تعجب براي شيرين آغاز مي
هاي افت قند خون به سرعت گرسنه شدن اين افراد و نشانه

ماند، مخصوصا اگر اين اقي نميبعد از مدت زماني كوتاه، ب
هاي آنها، وابسته افراد محصل يا دانشجو باشند و يا مشغله

مسلما اين افراد به دنبال افت . هاي ذهني باشدبه فعاليت
قند خون، براي باال بردن قند خونشان، مجددا به سراغ 

ي معيوب مصرف روند و چرخهمصرف غذاهاي شيرين مي
ود و چون اين قندها به غير از شقندهاي ساده تكرار مي

  انرژي، هيچ ماده مغذي ديگري در اختيار بدن قرار 
دهند، با مصرف اضافه بر نياز، در نهايت براي بدن مضر نمي

شوند، مخصوصا اگر در و باعث اضافه وزن و چاقي مي
  .زندگي افراد فعاليت بدني نقشي نداشته باشد

مصرف زياد قند اضافه وزن و  چاقي تنها يكي از عوارض 
اگر قندهاي ساده بيش از حد نياز مصرف . باشدو شكر مي

شوند و با افزايش شوند، در بدن تبديل به تري گليسريد مي
ميزان چربي خون به همراه اضافه وزن و چاقي، زمينه را براي 

  . سازندهاي قلبي، عروقي و ديابت مساعد ميپيدايش بيماري
اد قند و شيريني، از جمله ديگر عوارض مصرف زي

باشد و اين مسئله مخصوصا كاهش ترشح هورمون رشد مي
براي كودكان و نوجواناني كه در سنين رشد هستند، بسيار 
حائز اهميت است و همواره بايد اين نكته را مد نظر قرار داد 
كه افراد در سنين رشد و در دوران بلوغ، حداقل دو ساعت 

. جات، امتناع بورزندرينيقبل از خواب شبانه، از خوردن شي
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همچنين افرادي كه از بيماري ريفالكس يا بازگشت اسيد 
برند، بايد در نظر داشته باشند كه مواد غذايي معده رنج مي

  . شودشيرين باعث تشديد بيماري آنها مي
توان به جات، ميهاي مصرف زياد شيرينياز ديگر زيان

راي ايجاد كاهش جذب كلسيم و مساعد نمودن زمينه ب
همچنين مصرف زياد مواد غذايي . پوكي استخوان اشاره كرد

شيرين، باعث اسيدي شدن محيط دهان و پوسيدگي 
  . شوندها ميدندان

متاسفانه، بعضي افراد در زندگي روزمره، چنان به 
اند كه مصرف جات عادت كردهمصرف قند و شكر و شيريني

 شده است، به  الينفك رژيم غذاييشانءغذاهاي شيرين جز
كنند كه در صورت عدم مصرف اي اظهار ميطوري كه عده

مواد غذايي شيرين در طول روز، دچار عوارضي نظير سردرد 
الزم به توضيح است كه چون قندهاي ساده به . شوندمي

شوند مواد غذايي تامين ميطور طبيعي از طريق بسياري از 
بايد مصرف قند و جه به نياز كم بدن انسان به آنها، و با تو

شكر را به حداقل رساند و دانستن  اين مسئله حائز اهميت 
است كه قند و شكر هم مانند نمك و هروئين به عنوان سم 

اند و بر هر انساني الزم است كه جهت سفيد شناخته شده
كم كردن مصرف قندهاي ساده، در رژيم غذايي خود 

  . تغييراتي ايجاد كند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي اخير، در بين اكثر بيماران ديابتي و افرادي هدهدر 
كه دچار اضافه وزن و چاقي هستند، همچنين به منظور 
  پيشگيري از چاقي، مصرف قندهاي رژيمي متداول شده 

چون قندهاي رژيمي در وزن مساوي داراي قدرت . است
دهاي طبيعي هستند و با كنندگي چندين برابر قنشيرين

توانند به حس مطلوب شيريني د ميمصرف كم آنها، افرا
دسترسي پيدا كنند، در مقايسه با قندهاي معمولي، داراي 

از طرفي هم چون برخالف قند و . باشندكالري بسيار كم مي
شوند، به شدت در ها نميشكر منجر به تخريب دندان

هاي قندهاي رژيمي به كار ها و فرآوردهبسياري از آدامس
ي مهم را در مد نظر واره بايد اين نكتهاما هم. شوندبرده مي

   رژيمي هم به هيچ عنوان غذاييقرار داد كه مصرف 
توانند تواند فاقد ضرر باشد، بلكه اين مواد هم مينمي

هاي قلبي، عروقي، افسردگي، افزايش عوارضي نظير بيماري
را در بر داشته باشند و برخالف تصور عمومي، ... اشتها و 

لذا مصرف قندهاي رژيمي .  و چاقي شوندباعث اضافه وزن
  . حتما بايد طبق تجويز پزشك صورت گيرد

در انتها ضمن تأكيد بر كاهش مصرف قند و شكر و 
شيريني، براي تك تك خوانندگان محترم، سالي شيرين و 
براي كل زمين، دنيايي شيرين به دور از تلخي جنگ، 

  . آرزومندم... حوادث طبيعي و 
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  فيشينگ چيست؟      
  اميرفراز نعيموت 
  كارشناس ارشد حقوق

  
از جمله جرائم متداول و مرسوم در فضاي مجازي 
سرقت اطالعات شخصي كاربران نظير گذرواژه 

(password) رقمي 16 رمز عبور، كلمه كاربري، شماره 
 از طريق ابزارهاي 2cvvكارت بانكي، رمز دوم و 
  . فيشينگ معروف استالكترونيكي است كه امروز به 

آوري موارد فوق اقدام به مجرم در اين موارد با به دست
هاي مالي و بانكي قرباني و سوءاستفاده از تخليه حساب

  . نمايداطالعات شخصي كاربر مي
ها ها و پياماين حمله سايبري معموال از طريق ايميل

پذيرد و قربانيان به صورت مستقيم اطالعات صورت مي
  هاي جعلي كه سايتوب  محرمانه خود را درحساس و

  هاي قانوني و سالم وارد سايتدر ظاهر كامل شبيه وب
  . نمايندمي

هاي به نقل از پايگاه اينترنتي پليس سايبري انواع روش
  : باشدمتداول فيشينگ به شرح ذيل مي

  
  ها ها و آدرسدستكاري و تقلب در لينك

ها و ينگ ارسال لينكهاي متداول در فيشيكي از شيوه
هاي غيرواقعي و جعلي از هاي متعلق به سازمانآدرس

ها با هايي كه تنها تفاوت آنآدرس. باشدطريق ايميل مي
  . آدرس اصلي يك يا دو حرف است

  
  دور زدن فيلتر 
  كردن از عكس به جاي متن، كارفيشرها با استفاده

ه عموما هايي كهاي ضدفيشينگ را براي شناسايي متنترفيل
شوند را هاي جعلي يافت ميهاي حاوي آدرسدر ايميل
  . كنندسخت مي

  
  هاي جعلي وب سايت

  ل ـتنها با ورود و بازديد يك قرباني به سايت جعلي عم

هاي در برخي از روش. پذيردكالهبرداري صورت مي
شود تا نوار فيشينگ ارز دستورات جاوا اسكريپت استفاده مي

تر اين كار به زبان ساده. د و تغيير دهدآدرس را اصالح كن
با قرار دادن تصوير يك آدرس اينترنتي قانوني در نوار 
آدرس يا بستن نوار آدرس اصلي و باز كردن يك نوار جديد 

  . شودكه حاوي آدرس اينترنتي موجه است انجام مي
  

  فيشينگ از طريق تلفن 
  تمامي حمالت فيشينگ نياز به استفاده از يك 

اين نوع حمالت شامل . ايت جعلي و ساختگي ندارندسوب
كند از طرف بانك هستند و از شوند كه ادعا ميهايي ميپيام

ها خواهند با توجه به مشكلي كه براي حساب آنمشتري مي
به محض . به وجود آمده است با يك شماره تماس بگيرند

 تماس قرباني با اين شماره تلفن اينترنتي، دستوراتي به او
. شود تا شماره حساب و رمز خود را وارد كندداده مي

كنند فيشرهايي كه از سرويس تلفن اينترنتي استفاده مي
هاي جعلي براي آي دي كالر استفاده گاهي اوقات از داده

نمايند تا براي مشتريان اين گونه به نظر برسد كه اين مي
   .شودتماس از طرف يك سازمان مطمئن و معتبر انجام مي

هايي است  از روش)Evil Twin يا  (دوقلوهاي شر
يك فيشر يك . كه شناسايي و كشف آن بسيار سخت است

  ها اين شبكه. نمايدسيم ساختگي ايجاد ميشبكه بي
هايي مانند هاي قانوني در محلتوانند همچون شبكهمي

59 



    
 

 
 هشمار    

  ه و يكپنجا           

شاپ وجود داشته باشند و وقتي ها و كافيها، فرودگاههتل
  شود كالهبرداران سعي  جعلي مي شبكهيك نفر وارد

كنند رمزهاي عبور و ساير اطالعات مرتبط با كارت مي
  . اعتباري او را ثبت و ضبط كنند

براي جلوگيري از افزايش آمار فيشينگ و سرقت 
  نبايد به . اطالعات بايد آگاهي كاربران را افزايش داد

پر كنيد ها فرمي هايي كه از شما خواسته شده در آنايميل
نبايد اطالعات حساب كاربري خود را در اختيار . اطمينان كرد

-كاربران براي پرداخت آنالين بايد از درگاه. ها قرار دادسايت
همچنين تالش كنيد از . هاي مخصوص بانك استفاده كنند

  . اعتنا باشيدتان بيهاي داخل اسپم در حساب كاربريايميل
هاي حساس مانند ايميل يا بانك در زمان ورود به حساب

پيش از وارد كردن نام كاربري و گذرواژه دقت به آدرس 
الزم است بدانيم كه چنانچه با موارد اين . وبگاه حياتي است

  چنيني مواجه شديم راه كار پيگيري و شكايت چيست؟ 
جهت اقدام عاجل قانوني الزم است بدون فوت زمان 

وع جرم را به اطالع پليس فتا برسانيم و براي آغاز مراتب وق
فرآيند قضايي پيگيري و رسيدگي به وقوع جرم با مراجعه به 
دادسراي ويژه جرائم رايانه كه در همكاري با پليس فتا است 

الزم است جهت تسريع امر و بهبود . شودتشكيل پرونده مي
 و يا در روند رسيدگي از راه مشاوره با حقوقدانان، وكال

مشاورين حاضر در محل دادسرا اقدام به تنظيم شكوائيه 
  . نموده و با اخذ دستور دادستان پرونده را به جريان اندازيد
اي جرائمي از قبيل جعل و سرقت و كالهبرداري رايانه

شنود غيرمجاز ) اي قانون جرايم رايانه741 و 740 و 734مواد (
ك حيثيت و نشر اكاذيب هت) اي قانون جرايم رايانه730ماده (

 قانون جرايم 745 و 744ماده (اي هاي رايانهبه وسيله سامانه
همگي از جمله جرايم متداول در فضاي مجازي است ) ايرايانه

كه با اعالم شاكي خصوصي در مراجع اختصاصي جرايم 
ن اسايبري يعني دادسراي ويژه جرايم رايانه و پليس فتا به عنو

   .   طرح و پيگيري استضابط دادگستري قابل
  منابع 

  )فتا(صفحه اينترنتي پليس سايبري . 1
  اي قانون تعزيرات بخش جرايم رايانه. 2

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 درگذشت درخصوصتسليت ابراز
 طوبيان يوم منصور شادروان

 و اندوه با تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 از طوبيان، يوم منصور مرحوم رگذشتد فراوان، تاسف
 اعضاي از و جامعه خير و صديق برجسته هاي چهره
 جماعت به را اصفهان كليميان انجمن مديره هيأت

 بازماندگان به خصوص به و تهران و اصفهان كليميان
 آن روح و نشاما براي و گفته تسليت محترم و بزرگوار
 .است ارخواست را درجات علو مطلق، قادر از مرحوم
 ثمره از اكنون نيكوكار مرحومِ آن روح ترديد بي

 و رفاه براي خدمت و جانفشاني خيرخواهي، ها سال
  .بود خواهد الهي رحمت قرين جامعه، آسايش

 درگذشت خصوص در تسليت ابراز
 زاده عرب بهمن دكتر شادروان

 اندوه با تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 بهمن دكتر شادروان رگذشتد تاسف، كمال با و فراوان
 كليميان انجمن مديره هيأت سابق اعضاي از زاده، عرب
 دانشگاهي شده شناخته و برجسته هاي چهره از و تهران
 محترم بازماندگان به خصوص، به و جامعه به را  كشور
 قادر از مرحوم آن روح و نشاما براي و گفته تسليت
  .است خواستار را درجات علو مطلق،

 ابوي درگذشت خصوص در تسليت ابراز
 آشوري شاهين مهندس

 درگذشت تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 هيأت سابق اعضاي از آشوري شاهين مهندس ابوي
 محترم بازماندگان به را تهران كليميان انجمن مديره
 آن روح و نشاما براي مطلق قادر از و گفته تسليت
  .است خواستار را درجات علو مرحوم،

 صدقناب آقاي دكتر سليمان كهنج
پدر گرامي همسرتان را به شما و خانواده  درگذشت

تسليت گفته و از خداوند منان براي بازماندگان طول 
   . عمر و سالمتي آرزومنديم

 هيئت مديره انجمن كليميان تهران 
  هيئت تحريريه نشريه افق بينا
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 اخبار 
  مهندس اميد محبتي مقدم 

  مدير روابط عمومي انجمن كليميان تهران
  

 2 يلدا دبستان پيش نونهاالن پايان دوره جشن برگزاري
 . گرديد برگزار خرداد 30 تاريخ در سرابندي ساختمان در 2 يلدا دبستان پيش نونهاالن دوره پايان جشن

 تشكيل را برنامه اين مختلف هاي بخش شاد، هاي برنامه و موسيقي اههمر به كودكان توسط مختلف هاي برنامه اجراي 
 .داد مي

 چهارشنبه روزهاي و سفالگري شطرنج، هنري، متنوع هاي كالس با دوشنبه روزهاي ،2 يلداي مهد سازد مي نشان خاطر
 .باشد مي عزيز نونهاالن خدمت در مختلف هاي جشن و گردش با

  .است بوده 2 يلدا مهد تابستاني اردوي اولين ژوراسيك، پارك از بازديد
  

 هم كنار در نسل سه
 برگزاري و تهران كليميان انجمن تابستاني هاي پايگاه فعاليت با همزمان

 شاهد 1398 تيرماه 13 در يهودي سالمندان سراي تابستانى، هاى گردش
 .بود نوازي چشم و زيبا بسيار هاي صحنه

 سراي از بازديد با تابستانى هاى گردش در كننده شركت آموزان دانش بار اين
 شدند تصاويري خالق فرحبخش، و شاد لحظاتي تجربه ضمن يهودي، سالمندان

 . داد مي نشان هم كنار در را مختلف نسل سه كه
 مديره تأهي و تهران كليميان انجمن فرهنگى كميته هماهنگي با برنامه اين

  .گرديد برگزار يهودي سالمندان سراى مسئولين و
  

 تهران كليميان انجمن تحول و تغيير جلسه برگزاري
 تغيير جلسه منتخبين، صالحيت تاييد نتايج و 1397 آذرماه 4 تاريخ در تهران كليميان انجمن انتخابات برگزاري دنبال به

 مديره أتهي و قديم مديره هيأت رييسه، هيأت حضور با و انجمن محل در 1398 تيرماه 16 تهران كليميان انجمن تحول و
 . گرديد برگزار جديد

 :باشد مي ذيل قرار به فعاليت، پروانه طبق تهران كليميان انجمن بازرسين و مديره هيأت اعضاي نهايي اسامي
 ميكائيل، بهداد ميشاعليان، ايلن ثاني، موسي مقدم، محبتي اميد فر، شهامي شهاب يح، سامه همايون :مديره هيأت اعضاي

 . كدخدا نغمه و نيك دقيقي كيارش مرادي، دانيل صدق، كهن سليمان آصاف، دايهو گلشيرازيان، هرصل
 .نيساني سهيل و طوبي فريدون ياشار، فريد: بازرسين
 چند اين طول در محترم رييسه هيأت زحمات بابت را خود تشكر و سپاس نهايت تهران كليميان انجمن عمومي روابط

  .دارد مي اعالم ماه
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 تهران كليميان انجمن داخلي انتخابات نتايج
 برگزار جلسه دو در را خود داخلي انتخابات مديره هيأت اعضاي تهران، كليميان انجمن جديد مديره هيأت كار به آغاز با

 .  :نمودند كه نتايج به اين شرح است
 :اي نامه اساس هاي پست) الف

 يح سامه همايون دكتر: رييس
 فر شهامي شهاب: اول رييس نايب
 مقدم محبتي اميد مهندس: دوم سريي نايب
 ثاني موسي: دار خزانه
 ميكائيل بهداد مهندس: مهردار
 ميشاعليان ايلن: دبير

 شيرازيان گل هرصل مهندس: كارپرداز
 آصاف يهودا: اموال جمع صاحب

 ها كميته) ب
 صدق كهن سليمان دكتر: فرهنگي كميته مسئول
 ميشاعليان ايلن: آموزشي- علمي كميته مسئول
 مرادي دانيل مهندس: امالك كميته مسئول
 ميكائيل بهداد مهندس: بهشتيه و ورزش كميته مسئول
 )مشترك طور به (كدخدا نغمه مهندس و شيرازيان گل هرصل مهندس: جوانان كميته مسئول
 ثاني موسي: كشروت كميته مسئول
  نيك دقيقي كيارش: تعاون كميته مسئول
 مقدم محبتي اميد مهندس: عمومي روابط مدير
 شيرازيان گل هرصل مهندس: سالمندان سراي رابط
  فر شهامي شهاب: مهدكودك رابط
 هيأت اعضا، بين مساعي تشريك و همدلي با و مطلق قادر لطف به دارد آرزو تهران كليميان انجمن عمومي روابط

 وظايف اجراي در و بوده كليمي بزرگوار جامعه راي امين ممكن، شكل بهترين به بتواند تهران كليميان انجمن جديد مديره
  .باشد مردم آحاد براي مناسبي خادمان جامعه، افراد تك تك پيشگاه در چه و مطلق قادر پيشگاه در چه محوله،
  

 اديان نگاه از جهاني صلح با تقابل در تحريم همايش در كليمي جامعه نمايندگان شركت
 در كليميان جامعه نمايندگان اسالمي، ارتباطات و فرهنگ سازمان هايفرهنگ و اديان گفتگوي مركز رييس دعوت به
 .نمودند شركت تيرماه 31 در »اديان نگاه از جهاني صلح با تقابل در تحريم «همايش

 كشورمان عالي مقامات عليه جديد هايتحريم وضع در متحده ايالت دولت نابخردانه محكوميت راستاي در همايش اين 
   تسخيري الهآيت همچون ايبرجسته هايشخصيت حضور با و مختلف اديان رهبران و يشمنداناند همكاري و مشاركت با و
) كشور وزير (فضلي رحماني دكتر و) نگهبان شوراي عضو و كشور علمي هايحوزه مدير (اعرافي اهللاآيت ،)رهبري مشاور(

 .شد برگزار
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 دكتر حاخام جناب كليميان، جامعه طرف از
 ،)ايران كليميان ديني رهبر (ارزالله حمامي يونس
 كليمي ايرانيان نماينده (صدقمره سيامك دكتر
- سامه همايون دكتر ،)اسالمي شوراي مجلس در
 سليمان دكتر ،)تهران كليميان انجمن رييس (يح

 شهاب ،)فرهنگي كميته مسئول (صدقكهن
 اميد مهندس و) اول رييس نايب (فرشهامي
 روابط مدير و دوم رييس نايب (مقدم محبتي
 .داشتند حضور همايش اين در) عمومي

 در زار الله حمامي يونس دكتر حاخام جناب
 صلح واژه از دقيقي تعريف بيان به خود سخنراني
 مقابل در شدن تسليم با متفاوت را آن و پرداختند

 وضع كه داشتند بيان و انستندد مذاكره نه و تسليم براي فشار وسيله را تحريم ايران كليميان ديني رهبر. دانستند ظالم
 .كندنمي تاييد انساني منطق و سليم عقل هيچ را دارويي هايتحريم

 سر »هاتفاوت پذيرش با متقابل احترام «كه نكته اين بيان با نيز اسالمي شوراي مجلس در كليمي ايرانيان نماينده
 فشار تحت همچنين و يمني كودكان كشتار در ار آمريكا جمهوررييس شراكت خود سخنان در است ايران ملت همبستگي

 هيچ به دولت آن سردمداران كه نمود بيان و داد قرار انتقاد مورد را امريكا دولت طرف از ملت ايران حياتي نيازهاي دادن قرار
 .نيستند پايبند آييني و دين

 دكتر و زارالله حمامي يونس دكتر حاخام جناب با خبري مختلف هايشبكه همايش، اين حاشيه در سازدمي خاطرنشان
  .پرداختند گفتگو به يحسامه همايون
  

 كليمي بانوان انجمن توسط گياهي غذاهاي برنامه برگزاري
 مناسبت به سرابندي ساختمان ماه، مرداد 8

 غذاهاي برنامه برگزاري شاهد آو، ماه ايام فرارسيدن
 ترتيببدين. بود كليمي بانوان انجمن توسط گياهي

 متوالي، سالِ چهارمين براي كليمي، بانوان جمنان
 استقبال با كه شد برنامه اين برگزاري به موفق
 نيز جامعه هنرمند بانوان نظير بي هنرنمايي و پرشور
 .است شده روبرو

 فوايد مورد در خرمي سونيا برنامه، اين در
 حضار براي سخنراني ايراد به گياهي غذاهاي
 خوردن از كليميان پرهيز به توجه با. پرداخت
 آو، عبري ماه ابتدايي روز چند در گوشتي غذاهاي
  .بود سازنده و مفيد حضار براي برنامه اين در شده ارائه اطالعات
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 عودالجان محله در كليميان به متعلق اماكن از انجمن مديره هيأت اعضاي بازديد
 عزرا شادروان درگذشت سالروز با بود مصادف 1398 دمردا 29 با مطابق عبري، 5779 سال آو ماه 19 مورخ شنبه سه روز
 .يعقوب

 كليميان كوي در و تهران در) شمسي 1232 (عبري 5613 سال در كه بود جامعه نكونام خيرين از يعقوب عزرا مرحوم
 ).يتوحيد اديان جامع تقويم از ها تاريخ اقتباس (شتافت معبود ديدار به سالگي 40 سن در خير، مرد اين. شد متولد

 ايران حتي و كليميان جامعه تاريخيِ برجسته هاي چهره حضور شاهد خويش حيات دوران طول در يعقوب عزرا كنيساي
 .رود مي شمار به عودالجان قديمي محله كنيساهاي ترين مهم جزو نيز امروز به تا مقدس مكان اين. بود

 محله در حضور ضمن ماه مرداد 21 در كليميان انجمن بازرسين و مديره هيأت اعضاي از جمعي سازد مي نشان خاطر
 مهندس توضيحات. دادند قرار بررسي مورد را آنها وضعيت و نموده ديدار منطقه اين در كليميان به متعلق اماكن از عودالجان

 .بود توجه قابل و شنيدني عودالجان محله و اماكن از يك هر مورد در ميكائيل بهداد
   مديره هيأت اعضاي بازديد مورد كه بود اماكني جمله از كشوريه حمام و حاداش يكنيسا يعقوب، عزرا كنيساي

  .گرفت قرار
  

   جوانان كميته دورهمي برنامه برگزاري
 مختلف نسل چند اجتماعي فعالين از جمعي حضور با دورهمي، يك برنامه تهران كليميان انجمن جوانان كميته همت به

 .شد برگزار محبان اجتماعات تاالر در  هما شهريور 28 كليميان، جامعه از
 و فرشهامي شهاب ،)كميته سابق مسئولين از (طوبي فريدون مهندس معلمي، ادموند الياسي، منوچهر دكتر از تقدير
 از كليپي نمايش نيساني، رويطال توسط پيانو نوازي تك اجراي ،)جوانان هايهمايش مديران از (ميكائيل بهادر مهندس
 جمله از دانشجويان سازمان موسيقي گروه اجراي و يهود جوانان خانه و يهود دانشجويان سازمان انگيزطرهخا هايعكس
 . بود دورهمي اين مختلف هايآيتم

 همچنين و) جوانان كميته مسئولين (گلشيرازيان هرصل مهندس و كدخدا نغمه مهندس توسط اجتماعي فعالين از تقدير
 سراي مديريت (شهراد شهرام و يحسامه همايون دكتر توسط) سالمندان سراي فتخاريا پزشك (نوبل دكتر از تقدير

  .بود برنامه اين هايبخش ديگر از) يهودي سالمندان
  

 جديد تحصيلي سال آغاز مناسبت به آموزشي مراكز از بازديد
 ديگر و) آموزشي- علمي كميته مسئول (ميشاعليان ايلن مدارس، بازگشايي و جديد تحصيلي سال آغاز با همزمان
 چند از) سيمانيان شرلي و زاري الله فهيم هاراو مهر،شايان اميد ميكائل، بهادر مهندس (آموزشي-علمي كميته نمايندگان

 .كردند ديدار كليميان اختصاصي مدرسه
 اين در. تندگرف قرار بازديد مورد كه بودند مراكزي اتفاق و عمران بن موسي دانش، فخر شاد، روحي آموزشي مجتمع

 اولياي و مدارس مسئولين با صحبت و سخنراني گرفت، صورت مهرماه سوم و اول شهريور و 31 هاي تاريخ در كه بازديدها
 .شد انجام آموزاندانش

 در جداگانه طور به تحصيلي سال آغاز مناسبت به يحسامه همايون دكتر و صدق مره سيامك دكتر است ذكر شايان
  .رسانيدند هم به حضور عمران بن موسي دبيرستان و قاتفا آموزشي مجتمع
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 توحيدي اديان شهداي ياد پاسداشت باشكوه مراسم برگزاري
 اسالمي انقالب پاسداران سپاه همكاري با

 ،)بهشتيه كميته( تهران كليميان انجمن و
 4 توحيدي اديان شهداي ياد پاسداشت مراسم
 . شد برگزار تهران بهشتيه محل در مهرماه

 سپاه رتبه عالي سرداران از چند تني
 فرمانده (حسيني سردار جمله از پاسداران
 منطقه بسيج مقاومت فرمانده ،)اله ثار قرارگاه

 ديگري تعداد همراه به 15 منطقه شهردار و 15
 حضور مراسم اين در رتبه عالي مقامات از

 .داشتند
 حاخام جناب نيز كليميان جامعه طرف از
   سيامك دكتر زار،الله حمامي يونس دكتر
 در همكيشان مختلف اقشار از توجهي قابل تعداد و انجمن مديره هيأت اعضاي از جمعي يح،سامه همايون دكتر صدق،مره
 .داشتند حضور مراسم اين

  . بود مراسم اين از هايي بخش سرافراز، شهداي روح تعالي براي دعا قرائت و شهدا مزار از روبي غبار سخنراني،
 
 يهودي جديد سال هشانا روش آغاز مناسبت به اديان گفتگوي و) ع (رضا امام دبيرخانه ريكتب
 .كردند آغاز را 5780 سال جهان يهوديان سپتامبر 29 روز دم سپيده هشانا، روش رسيدن فرا با
 ايام جهان اسرسر يهوديان براي الكيپور يوم مقدس روز و هشانا روش بين دهة و يهوديست نوي سال آغاز هشانا روش 
 .شود مي محسوب روحاني تعمق و پرهيز

 خويش زندگي يگذشته اتفاقات به و كنند متوقف را عادي زندگي روند تا كنندمي پيدا فرصت ايام اين در يهوديان
 .فكركنند دارند رو پيش در سال براي كه هايي برنامه به و بيانديشند
 شوفار نواختن. داند مي توراتي تقويم هفتم ماه از نخست روز را آن و كند مي يمعرف تروآ روز  نام  با را هشاناروش تورات

 .رود مي شمار به هشانا روش مشخصه ترين مهم هم امروزه
 نشان خاطر را آدم حضرت آفرينش روز عيد اين يهودي روايات به بنا. آيد مي شمار به توبه روز ده ابتداي نو سال عيد

 روز اين در شاعر، تصويري تجسم به بنا اينكه، مثل. شود مي تعيين جديد سال در موجودي هر تقدير آن در كه كند، مي
 روز، اين در خداوند. شود مي مهر و نوشته شده گذاشته زمين تمام داور عالم پرودگار حضور در كه كتابي در او سرنوشت
 روز دو كليميان براي رو اين از. نمايد مي عيينت آنها يگذشته سال اعمال اساس بر را افراد و جامعه جديد سالِ زندگيِ
 از را سعادتمندانه و نيك سرنوشت ويژه، مراسم اجراي و كنيساها در حضور با آنان و است شده مقرر كامل تعطيل هشانا روش
 .كنند مي تقاضا خداوند

 هموطنان بخصوص جهان يانيهود همه به را يهودي نوي سال آغاز اديان گفتگوي و السالم عليه رضا امام دبيرخانه
  .گويدمي تبريك يهودي
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 هشانا روش مناسبت به جمهور رئيس نماينده تبريك پيام
 عبري نو سال آغاز پيامي در ها، اقليت و اقوام امور در جمهور رئيس نماينده يونسي، علي دكتر والمسلمين االسالم حجت

 .گفت تبريك كليميان جامعه به را
 : است شرح بدين يونسي علي والمسلمين االسالم حجت پيام متن
 به االهي بزرگ پيامبران همه و) ع (موسي حضرت بزرگ درس. است رحمت و توبه روز يهوديت، آيين در روز اين《
 رحمت سوي به بازگشت و اشتباهات از توبه و خويش رفتار بازبيني. است ها انسان و خداوند با خود رفتار اصالح بشريت
 صلح اخالق، يكتاپرستي، به را انسان كه فراميني. االهي فرامين از اطاعت و واقعي دگرگوني براي است يروز. است خداوند

 .كنند مي دعوت عدالت و
 آنان. دارند زمين ايران تاريخ در ساله هزار چند قدمتي كه هستند توحيدي اديان پيروان ترين قديمي از كليمي ايرانيان

 و شهروندي حقوق رعايت دوستي،ميهن محبت، همچون ايراني اصيل باورهاي با را )ع (موسي حضرت بخش حيات تعاليم
 .هستند و بوده جهان يهوديان ميان در ايشايسته و فرهيخته هاي انسان جهت بدين و آميختند هم در ديگري، پذيرش

 هاي آموزه به عمل با چنينهم و اجتماعي انسجام و همبستگي با توحيدي اديان پيرو ايرانيان ما همه كه بجاست بسيار
 .باشيم كوشا جهان و ايران در اميد و صلح عدالت، گسترش در آسماني، اديان اخالقي تعاليم و رحماني

 با توأم بهروزي كليمي، عزيز ايرانيان يهمه براي متعال، خداوند از سعادت و آرامش از سرشار سالي آرزوي ضمن
  》.دارم مسألت را موفقيت
 

  ياله انياد محبت نماد نياربعي مل شيهما در تهران انيميكل منانج سيرئ حضور
 اهلي علما حضور با مهرماه 11» )ع(نيحس امام بهي اسالم مذاهب وي اله انياد محبت نماد ن؛ياربع«ي مل شيهما
  .شد برگزاري رضو قدس آستاني اسالمي ها پژوهش اديبن محل دري عيش وي حيمس ،يميكل سنت،

 بهشت بهي اله انياد روانيپ فقط: گفت شيهما نيا در حضور با تهران انيميكل انجمن سيرئ حيسامه ونيهما دكتر
 انسان اگر. رفت خواهد بهشت به كند اجابت را تيانسان و باشد داشته دوست را خود همنوع كهي فرد هر بلكه روندينم
 چوني گاند نام بهيي هندو كه طورهمان ميتهس بهشت به رفتن قيال ميساز رهنموني تعال به را خود نوعان هم و ميباش
  .شد ظلم از تيبشر نجات موجب او احسان رايز است بهشت به رفتن قيال داد نجات استعمار اسارت از را هند ملت

 خداوندي اصل فرمان: افزود بود خود زمانهي موسا ،يآزادگ در) ع (نيحس امام نكهيا انيب با تهران انيميكل انجمن سيرئ
 وي آزادگ مفهومي اياحي راستا در زين) ع (نيحس امام شهادت و اميق و بود لياسرائيبني آزادي برا تالشي موس حضرت به
 »بخشيي رها ستم و ظلم نيا از را من قوم و برو« كه گفتي موس حضرت به پروردگار. داد رخ مسلمانان انيم دري آزاد
 اميق خود جامعهي آزادي برا دو هر) ع (نيحس امام وي موس حضرت و كندي زندگ آزاد ديبا و شده دهيآفر آزاد انسان رايز

 به را آن منافع و ذيلذا و فرعون كاخي موس حضرت. دانستي اخالق سيقد را بزرگواران آن تواني م لحاظ نيا از و كردند
 منافع و لذائذ از زين) ع( نيحس امام كه طورهمان د،ينهراس اقدام نيا خطرات و آزار از و كرد رها لياسرائيبن قوم خاطر
ي آزادگي ندا تا ديخر جان به را كربالي صحرا در جنگ خطر و ديپوش چشم ديزي همانند اش زمانه ستمگران با خود سازش

  . كند اعالم را
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ي برا نه اقداماتش تمام ست،يني و وجود دري خودخواه و غروري اذره رايز است خداوند نيام عبدي موس: افزود حيسامه
 امامي زندگ و تيشخص بر آنچه بيترتنيهم به و است جامعه سعادت و خداوند تيرضا جلبي برا بلكهي شخص افعمن
  .بود خدا ستهيشا عبد زين حضرت آن و بود فيتكل به عمل و تيعبود بود، حاكم عمرش تمام در) ع (نيحس

 ازي عني باشد نيحس امام هيشب اوي معنو وي تيشخص وي اخالقي هاي ژگيو كه استي كسي نيحس: داد ادامهي و
  .باشد داشته بهره تقوا و طهارت و تيانسان و انصاف اخالق، و عدالت
  

  مذاهب و انياد دانشگاهي ليتحص سال آغاز نييآ
 و انياد دانشگاهي ليتحص سال آغاز نييآ

 معظم مراجع وتيب ندگانينما حضور با قم مذاهب
 حوزه نيمدرس جامعه محترمي اعضا ازي جمع د،يتقل
ي مذهب وي نيدي ها تياقل ندگانينما قم، هيعلم

 دياسات ،ياسالمي شورا مجلس ندگانينما كشور،
ي فرهنگ وي اسيسي ها تيشخص و دانشگاه و حوزه

 دانشگاه سيرئ دعوت به. شد برگزار مهرماه 21
 انجمن سيرئ نواب، االسالم حجت ، مذاهب و انياد
 نياي ليتحص سال آغاز نييآ در تهران انيميكل

  .افت يحضور دانشگاه
 ندگانينما حضور با مذاهب و انياد دانشگاه النيالتحص فارغ از تن چند بهي دكتر نينماد نامه دانش مراسم، نيا انيپا در

  .آمد عمل به ريتقد نمونه كاركنان و انيدانشجو از و شد اهدا حيسامه ونيهما دكتر جمله از انياد
 

  با حضور اعضاي شبكه ارتباطي ) هابانعيد ساي(گراميداشت موعد سوكا 
  )پسيان(هاي غيردولتي زنان در كنيساي حكيم سازمان

، اعضاي انجمن بانوان 24/7/1398چهارشنبه 
كليمي ميزبان اعضاي شبكه ارتباطي غيردولتي زنان به 

  . نژاد بودندرياست خانم دكتر نوابي
) پسيان(اين مراسم كه در سوكاي كنيساي حكيم 

 شد با استقبال حاضرين مواجه شد و رييس برگزار
انجمن بانوان توضيحاتي در خصوص اين مراسم ارائه 

نژاد ضمن تبريك عيد در ادامه خانم دكتر نوابي. كردند
ها اظهار داشت بزرگترين افتخار بنده در مذهبي سايبان

شبكه آشنايي و صميميت نزديك به دو دهه با دوستان 
  . كليمي است
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  يعبر 5780 سالي ميتقوي هامناسبت
  يآبائ آرشمهندس 

  
 مناسبت يعبر خيتار يديخورش خيتار

 )نذرها ابطال (ميندار هتارت – هشاناروشي نهيآد 5779الول 29  1398 مهر 7 كشنبهي
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي–ي عبر 5780 سال آغاز – هشاناروش اول5780ي شريت 1 مهر 8 دوشنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي - هشاناروش دوم يشريت 2 مهر 9 شنبهسه
 ايگدل) روزه (تيتَعن يشريت 3 مهر 10 چهارشنبه

 كَپِر - ميندار هتارت -پوريك ومي ينهيآد يشريت 9 مهر 16 شنبهسه
 يمذهب ليتعط -پوريك ومي) روزه (تيتَعن يشريت 10 مهر 17 چهارشنبه

  سوكُوت موعدي نهيآد يشريت 14 مهر 21 كشنبهي
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-) هابانهيسا ديع (سوكُوت موعد اول  يشريت 15 مهر 22 دوشنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-سوكُوت موعد دوم  يشريت 16 مهر 23 شنبهسه
 هوشَعناربا -سوكُوت موعد هفتم  يشريت 21 مهر 28 كشنبهي

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-عصرِتي نيشم موعد يشريت 22 مهر 29 دوشنبه
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-تُورا محايس موعد يشريت 23 مهر 30 شنبهسه

 )يد 9 دوشنبه تا (روز 8 مدت به -)هاييروشنا جشن (حنوكا اول سلويك 25 يد 2 دوشنبه
 تطو دهم) روزه (تيتَعن طوِت 10 يد 17 شنبهسه

 )درختان جشن (النُوتيا شواط 15 بهمن 21 دوشنبه
 استر) روزه (تيتَعن اَدار 13 اسفند 19 دوشنبه

 ميپور اَدار 14 1398 اسفند 20 شنبهسه
 ذكور زادگاننخست) روزه (تيتَعن - پِسح موعدي نهيآد سانين 14 1399نيفرورد 20 چهارشنبه
 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي -) ريفط ديع (پِسح موعد اول  سانين 15 نيفرورد 21 پنجشنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي- پِسح موعد دوم  سانين 16 نيفرورد 22 جمعه
 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي - پِسح موعد هفتم  سانين 21 نيفرورد 27 چهارشنبه
 )يمذهب ليتعط (طُوو ومي - پِسح موعد هشتم  سانين 22 نيفرورد 28 پنجشنبه

 هنث بعل ريمئي ربي لواليه –ي شن پِسح اريا 14 بهشتيارد 19 جمعه
 يوحايبر معونيشي ربي لواليه - باعومر لَگ اريا 18 بهشتيارد 23 شنبهسه

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي-) هاهفته ديع (شاووعوت موعد اول  وانيس 6 خرداد 9 جمعه
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي- شاووعوت موعد دوم  نوايس 7 خرداد 10 شنبه

 تَموز هفدهم) روزه (تيتَعن تَموز 17 ريت 19 پنجشنبه
 آو نهم) روزه (تيتَعن آو 9 مرداد 9 پنجشنبه

 ميندار هتارت - هشاناروشي نهيآد 5780الول 29 وريشهر 28 جمعه
 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي–ي عبر 5781 سال آغاز – هشاناروش اول  5781يشريت 1 وريشهر 29 شنبه

 )يمذهب ليتعط (طُوو وم ي- هشاناروش دوم  يشريت 2 وريشهر 30 كشنبهي
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