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 هشمار    

  سه ول            چهـ

         

  

  

          

    

را  بينا پس از مدتي وقفه شماره جديد خودرسيدن فصلي جديد مجله افق فرا با آغاز سال نو عبري و
  ........ منتشر كرد
كيشان جامعه هستند با تالشي پيگير دست به دست هم هم از اندركاران مجله كه همگي اهل قلم ودست

  .لحاظ كمي بتواند نظر مخاطبين خود را جلب نمايد چه از ظ كيفي واند تا اين شماره چه از لحاداده
خيزهاي فراواني روبرو بوده است اما با همه اين اوصاف به  با افت و طي ساليان اخير اين مجله در

  ....... ترين ويژگي آن استمن اين مهم حيات خود ادامه داده كه از نظر
 هرچند كه جامعه و، هاي دنياي مجازيبرآوردن غول سر با پيشرفت تكنولوژي و دنياي كنوني و در

اما با اين وجود ، انگيز مجازي هستند تا دنياي واقعيسازان بيشتر جذب دنياي فريبآينده خصوصا جوانان و
روزنامه با ارتقاي مطالب خود  مجله و هاي جمعي مكتوب مانند كتاب وتوان اميدوار بود رسانهباز هم مي
  .با دنياي واقعي آشتي دهند مخاطبين خود را تامين كنند و بتوانند نظر
 اي خارج شود واين حالت گاهنامه از اندركاران اين مجله انتشار منظم آن است تا دستهدفا يكي از

تنها اميدواريم كه با  پذير نخواهد بود واما اين مسئله به يك باره امكان، اي سر وقت بدل شودبه مجله
  ..... تحقق يابد  اين امر،مسئوالن آن ليميان وحمايت انجمن ك

  
 ها وهمكاران مجله سالي خوش همراه با بهترين اتفاق ساير اعضاي هيئت تحريريه  و

  .دنكيشان عزيز آرزو مي كنتك هماخبار خوشايند را براي تك
  ...تعنيت و تشواي همگي مورد قبول درگاه حق تعالي 

  گي شما مبارك بر همهاموعد سوكا، عيد سايبان
  ......שנה טובה 

   ...سخن سردبير  
  

   فرانك عراقي
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 هشمار    

  سه ول            چهـ

  تهران انيميكل انجمن انهيسال يعموم مجمع
  

  يحهدكتر همايون سام
   

  رئيس انجمن كليميان تهران 
  
  

 هدف با و اساسنامه طبق  كليميان تهرانانجمن
 افكار ريتنو جهت به نيهمچن و گزارش هيارا

 را خود عملكرد گزارش است موظف يعموم
 به ضمنا و دينما هياراي عموم مجمع در ساالنه

ي برگزار زمان. دهد پاسخ زيني احتمالي هارسشپ
 و ساهايكن قيطر از و قبل ماه ك ياز زين مجمع
 اطالع به) انيميكل انجمن كانال( يمجازي فضا
  .رسديم شانيهمك

 ريز موارد شاملي عموم مجمع فيوظا شرح
  :باشديم

  .يسن سيير انتخاب -١
 افراد توسط مجمع سهيرئ ئتيه انتخاب -٢
 .معمج در كننده شركت
 ئتيه ساله ك يعملكرد گزارش قرائت -٣

 .انيميكل انجمن سيرئ توسط رهيمد
   توسط ساله كي يمال گزارش قرائت -۴
 .دارخزانه
 ازي ك يتوسط نيبازرس گزارش قرائت -۵

 .بازرسان
 افراد  توسطانجمن نيبازرس انتخاب -۶
 .مجمع در كننده شركت
 در كنندهشركت افراد (پاسخ و پرسش بخش -٧
   و نموده مطرح را خودي هاپرسش مجمع

 موظف رهيمد ئتيه اعضا از كي هر نكهيا الرغميعل
 تحت تهيكمي هاتيفعال طهيح دريي پاسخگو به

 استير معمول بطوري ول هستند خودي سرپرست
 ).رديگيم برعهده را امر نيا تيولومس انجمن

ي سايكن محل در 3/7/95 خيتار در زين امسال
 كهيي آنجا از و وستيپ بوقوع امر نيا آباد وسفي

 نسبت اعضا ريسا از شتريب دارم كهي سمت به بنا بنده
 مورد را امسالي عموم مجمع دارم اشراف ليمسا به

 از (را آن قوت و ضعف نقاط و داده قرار كنكاش
  .مينمايم انيب )خود ديد

 كه است تياهم حائز زين نكته نيا ذكر ابتدا در
 ازي ريچشمگ استقبال عموما ما جامعه متاسفانه
 در مثال بعنوان. كنندينمي عموم مجمع در شركت

 استير سمت با بنده كهي عموم مجمع نياول
 در حاضر افراد تعداد كردم شركت آن در انجمن
 برابر در تعداد نيا كه بود نفر 140 حدود جلسه
 رقم تهران انيميكلي نفر هزار چند بايتقر جامعه

 بطور كه است ذكر به الزم البته .استي نييپا اريبس
 مجمع نيآخر در كننده شركت افراد تعداد معمول

 زين نفر 400 حدود به بعضا و افته يشيافزا دوره هر
 ).استي اندك اريبس رقم هنوز البته كه( است دهيرس
 به توجه با و بود استثنا مورد نيا در امسال كنيل
 نفر 330 حدودي ول نبود دوره مجمع نيآخر نكهيا

ي خوشحالي بسي جا باز كه داشت كننده شركت
 نيساكن ازي ريكث تعداد حضور شاهد كه ژهيبو است
 شاهد كه است ديام و ميبود زين تهران شرق منطقه
  مجامع در زيني اجتماع نيفعال شتريب چه هر شيافزا
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 هشمار    

  سه ول            چهـ

  .ميباشي بعد
ي اسيال منوچهر دكتري آقا جناب مجمع نيا در
 سپس و شدند انتخاب مجمعي سن استير بعنوان
 قرائت به شروع رهيمد ئتيه ندهينما بعنوان بنده

 كه آنجا از. نمودم انيميكل انجمن عملكرد گزارش
 عضو 12 ساله كي يهاتيفعال شامل گزارش نيا
 انجمن تهيكم در شده انجام اقدامات و رهيمد ئتيه
 باشديم آن گروه ريز نيچندي هاتيفعال نيهمچن و
 نظر به گزارش قرائت كه استي الزام وي عيطب

 ازي برخي ول). ساعت ك يحدود( برسدي طوالن
 وي خستگ ابراز باي كوتاه مدت از پس حاضر افراد
 خالصهي تقاضا گزارش بودني طوالن از شكوه
 موجبي كم واقع در كه نمودند را مطالب نمودن
 هم دور چهي برا پس« كه شد هيبق و بندهي شگفت
  ؟»ميا شده جمع

 انتخابات به وبتن سهيير ئتيه انتخاب از پس
ي داتوريكاند اعالم راستا نيا در كه ديرس نيبازرس
 تعجب وجباتم سمت نيا بهي ابيدستي براي برخ
 تعجب. ختيبرانگ راي اجتماع نيفعال ازي اريبس
 تعداد كه گرفت قوتي زماني اجتماع نيفعال شتريب
 ترك را مجمعي ريگيرا از پس حضار ازي اديز

 نشدند انتخابات جهينت الناع منتظر تنها نه و گفته
 مجمع قسمت نيمهمتر استماعي براي حت بلكه

  !ندادند نشاني ليتما زين) پاسخ و شسپر(
 كه ديرس پاسخ و پرسش بخش به نوبت سپس

 كه بود اديز اريبس هاپرسش تعدد واالنصاف و الحق
   محسوب مجمع مثبت نقاط ازي ك يبنده نظر از
 ضعف نقطه) بنده رنظ به باز (كه آنچه اما. شوديم

 به بيقر تياكثر كه است نيا شوديم محسوب
 امالك وي مال ليمسا به مربوط هاپرسش اتفاق
 به پرداختن حتما و حتما. بود انجمن نظارت تحت

 مسائل ماي ول باشديم تياهم حائز اريبس مسئله نيا
ي چگونگ جمله از ميدار جامعه در زيني گريد مهم

 برخورد و نيمعلم سيتدر نحوه مدارس، عملكرد
 كودك،ي مهدها عملكرد آموزان، دانش با آنان

 و مصا به مربوط ليمسا جوانان،ي هاسازمان
 تهيكم ساها،يكن رهيمد ئتيه عملكرد كشروت،
 اعضا تالش كه اگرچه ...... .و ورزش تهيكم تعاون،

 دادن انجام بهتر چه هر جهت در رهيمد ئتيه
 مناسب و بجاي ريگيپ و شنهاداتيپ اما است امورات

   ترمصمم ريمس نيا در را آنها زيعز شانيهمك
 زين نهاد نيا قوت نقاط به اشاره البته صد و كنديم

  . شوديم آنها شتريب چه هري دلگرم موجب
 فوق مطالب بهي اجمالي نگاه با توانيم انتها در
  :برشمرد را ريز نكات
ي اجتماع نيفعال به مختصي عموم مجمع -١
 از تا لنديما كهي كسان و جامعه افرادي امتم و نبوده

 آن در تواننديم رنديگ قرار انيميكل انجمن عملكرد
 .ندينما شركت
 ليمسا به محدود جامعه مشكالت و ليمسا -٢

 انجمن فهيوظ نيمهمتر. شودينم امالك وي مال
 است بهتر و استي فرهنگ امور بهي دگيرس انيميكل
 زين امور نيا ريگيپ مجمع در كنندگان شركت كه

 .بشوند
 هيتسوي براي زمان و مكان«ي عموم مجمع -٣
  .»ستين حساب
 رفتن و دادني راي برا فقطي عموم مجمع -۴

 .ستين
 رادياي برا فقطي عموم مجمع باالخره و -۵
 كننده شركت افراد است الزمي گاه و ستين گرفتن
 باعث و كرده ديتاك هاتهيكم قوت نقاط بر نسبت
 هاتهيكم ريسا قيتشو و فعالي هاتهيكمي دلگرم
 .شوند
 شاهد نده،يآ مجامع در كه است ديام تينها در
 وي اجتماع نيفعال از اعم افراد شتريب چه هر شركت
   .ميباشي عاد افراد
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 هشمار    

  سه ول            چهـ

  بينا افقدر اهميت نشريه
  آرش آبائيمهندس 

   محقق و مدرس در حوزه يهوديت
  

بررسي و شناخت وضعيت يك جامعه در هر 
مقطع زماني از تاريخ، بطور عمده به مدارك و آثار 

هاي باستاني را از ظروف تمدن. آن وابسته است
  زيرخاكي يا بناهاي نيمه مخروبه آنها شناسايي 

هاي قديم را براساس مكتوبات به كنند و فرهنگمي
در دوران . دهندجاي مانده مورد تحليل قرار مي

  هايي كه در علوم انساني معاصر با پيشرفت
خصوص در تحليل گفتمان و تحليل متن حاصل هب

، پژوهشگران قادرند كه حتي از ساختار و شده است
جزئيات يك متن، به خصوصيات متنوعي همانند 

اني نويسنده، محيط اجتماعي او و ساختار فكري و رو
. شرايطي كه نوشته در آن ايجاد شده است دست يابند

حتي تعيين صحت و سقم مطالب، منابع يا هويت 
  .ادعايي نويسنده نيز قابل كشف و تحليل است

ي جامعه يهوديان ايراني نيز وضعيت درباره
براي تحليل وضعيت زندگي . گونه استهمين

وران باستان، مداركي همانند يهوديان ايران در د
هايي و بخش) عهد عتيق(برخي فصول از كتب تَنَخ 

كه در ايران دوره ساساني نگاشته (از تلمود بابلي 
براي دوران متاخر، برخي . در دسترس هستند) شده

هاي فارسيهود از جمله اشعار به جاي مانده از نوشته
تفاده قابل اس» شاهين تورا«ي آن دوران مانند منظومه

  .هستند
ترين اسناد، نشريات اما در دوران معاصر، مهم

 1300منتشر شده توسط كليميان از ابتداي قرن 
اين نشريات نه فقط از نظر . خورشيدي هستند

محتوا و موضوع مطالبشان، بلكه از نظر سياق 
ي چيدمان و اولويت بندي مطالب، نوشتار، نحوه

ها منتخب و دههاي ي انتشار، عكسنوع تيتر، فاصله
  مورد ديگر قابل تحليل هستند و از آن طريق 

توان هم به نيات و خصوصيات ناشران و مي
نويسندگان آن زمان پي برد و هم با شرايطي كه نشريه 
در آن منتشر شده است آشنا شد و در نهايت وضعيت 

  .جامعه يهودي وقت را تا حدودي تخمين زد
ك دهه،  تا حدود ي1357پس از انقالب سال 

ترين سند براي بررسي وضعيت جامعه يهودي مهم
هر چند تموز توسط . هستند» تموز«ايران، نشريات 

  شد كه ي روشنفكران كليمي منتشر ميجامعه
توان آن را به لحاظ مشي فكري يااجتماعي نمي
ي تمام نماي كليميان ايران دانست، اما به هر آيينه

زندگي توان خط سير تغيير وضعيت حال مي
اجتماعي و سياسي كليميان را در دوران بحراني پس 

به عنوان مثال ادبيات . از انقالب در آن مشاهده كرد
نشريه تموز، ادبيات خاص دوران پس از انقالب 

 ادبيات جاري كشور بوده 60است كه تا اواسط دهه 
  و نويسندگان تموز نيز آن را مورد استفاده قرار 

سطح بودن گامي و همهمدادند و اين نشانگر مي
روشنفكران كليمي با فضاي روز كشور در آن مقطع 

تورق نشريات تموز به وضوح موضع . زماني است
فكري نويسندگان آن را نسبت به حكومت جديد 

 كه دهد، ضمن آنايران و جامعه يهودي نشان مي
 تقريبا البته از موضعي(برخي اخبار داخلي جامعه را 

  .سازدمنعكس مي) انيليم وقت كدر تقابل با انجمن
  ...بينا) افق(و اما نشريه 

اين نشريه كه با هدف انتشار ماهانه در فروردين 
هاي بسياري را  متولد شد، فراز و نشيب1378
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ارگان انجمن «هرچند كه عنوان آن . گذرانده است
است، اما با تغييرات متعدد مديران » كليميان تهران

يه و سردبيري، در هر هاي تحريرمسئول و هيئت
نگارنده . است داشتهدوره ساختار و محتواي متفاوتي

گيري بينا تا چند سال بعد با آن كه از ابتداي شكل
ام، همواره با اين همراه بوده و مسئوليت داشته

ام كه مخاطبان بينا چه پرسش اساسي مواجه بوده
كساني هستند؟ آيا بينا بولتني داخلي جهت اطالع 

 مكتوبي است »يا«ي كليمي است رساني به جامعه
 مقاالت و نظرات يهوديت براي يجهت ارائه

ي اخير، ي مسلمان ايراني؟ در جملهخواننده
يا به سختي ( توان  را نمي»يا«ي پيوند متاسفانه كلمه

يعني اين . تبديل كرد»و«به حرف ربط ) توانمي
اما درست .  به سختي قابل جمع استماهيت دوگانه

مه يا نادرست، اين تركيب دوگانه از ابتدا تاكنون ادا
رساني اي از اطالعداشته و نشريه بينا مجموعه

هاي نهادهاي جامعه يهودي براي داخلي و گزارش
مخاطب كليمي بوده و در كنار آن، مقاالت و نظراتي 
پيرامون مواضع يهوديت يا وقايع تاريخي يهود 

  .جهت مخاطب عام ارائه شده است
محتواي مجله بينا : ي بسيار مهم اين استنكته
 كه باشد، امروز و فردا مورد استناد هر چه

پژوهشگران جهت بررسي وضعيت جامعه يهودي 
ايران بطور خاص و تحليل مواضع يهوديت بطور 

طور جدي ي نشريه بينا بههر شماره. عام خواهد بود
شود كه حاالت و انكار ناپذير، سندي محسوب مي
كند، هر كلمه و و شرايط اين جامعه را منعكس مي

اي در آن، در نظر يك تيتر و نقطهعكس و 
اي پر از معنا خواهد متخصص تحليل گفتمان، نشانه

ي انتشار آن، تغيير اعضاي تحريريه حتي فاصله. بود
و خالصه همه چيز آن، حكم تصوير ايرانيان يهودي 

  .را در زمان انتشار دارد
  ورد و ــورد به مـي مـكه قصد بررسدون آنــب

ي اين هاي منتشر شدهرهي شماقضاوت درباره
  نشريه را داشته باشم، به صراحت و البته با تاثر 

گويم كه برخي مطالب و برخي ساختارها و مي
هاي گذشته بينا در شان جامعه كليمي نبوده و روش

انتظارها از اين جامعه و ارگان انجمن كليميان تهران 
  .باشدبسيار فراتر از آن مي

 كه در جوامع هاييمن به فراخور مشغله
ام كه دانشگاهي دارم، بارها به دانشجوياني برخورده

ي يهوديت اظهارنظري كرده و يا مقاله و حتي درباره
ي افق نشريه«اند و منبع خود را اي نگاشتهپايان نامه

اند و بارها به ايشان ذكر كرده» ....ي بينا، شماره
ه ام كه بينا يك بولتن داخلي است و نمتذكر شده
ي استاندارد آكادميك و علمي كه بتوان يك نشريه

اما به علت كمبود . ي مطالب آن استناد كردبه همه
ي يهود، دانشجويان شديد منابع فارسي در حوزه

راحت طلبي كه تمايل مراجعه به منابع دست اول را 
كه شوند، غافل از آنندارند، به اين نشريه متوسل مي

زوما از يك فيلتر و ي مطالب اين نشريه لهمه
  .كنندداوري علمي عبور نمي

قصد من از نوشتن اين مطلب، توجه دادن 
ي انجمن كليميان و اعضاي هيئت هيئت مديره

ي سردبيري ي بينا است كه به بهانهي نشريهتحريريه
اي در ساختار جديد، به تجديد نظر اساسي و حرفه

كه ناين مجله بيش از آ. و محتواي مجله بپردازند
حياط خلوت انجمن و دفتر مشقي براي رفع تكليف 

ي ي آن مورد دقت و استفادهباشد، كلمه كلمه
  ي دين و پژوهشگران و دانشجويان در حوزه

  ي يهودي است و در آينده نيز يكي از جامعه
ي ي زندگي و انديشهي نحوهترين اسناد دربارهمهم

  .ي يهوديان ايراني محسوب خواهد شدجامعه
  

ي بينا، آبروي نشريه: كهي كالم اينو خالصه
   .كليميان ايراني است
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  نماد تازگي و نو شدن ...هشانا روش
  ) ...يادآوري نما ما را به زندگاني، اي پادشاهي كه خواستار زندگي هستي! خداوندا(...ַּבַחִּיים ָחֵפץ ֶמֶלְך ְלַחִּיים ָזְכֵרנּו

  مهراميد شايان
  فعال اجتماعي 

  
   ما يهاي خود را به سوسال نو عبري بال

فرا » روش هشانا«گشايد و دوباره روز مقدس مي
روزي كه از صداي تفيالهاي جماعت . رسدمي

ها را آيد، حصار قلبدروازه آسمان به لرزه درمي
زدايد، نهال خدادوستي شكند، غبار گناهان را ميمي

كند و هر يهودي را ها شكوفا ميرا در قلب انسان
  به بازگشت به سوي پروردگار مهربان دعوت 

 روزهاي ديگر سال كه روزي متفاوت از. كندمي
لحظاتي عرفاني را با خود به همراه دارد، لحظاتي كه 

دارد و ناخودآگاه اشك همه را به تأمل وا مي
لحظاتي . زندپشيماني در چشم همه حلقه مي
كنند ولي با فراموش نشدني كه همه سكوت مي

سكوت خود از عمق دل به سوي پدر آسماني خود 
ندي كه جوياي لطف و همانند فرز. زنندفرياد مي

باشد، خداوند، پدر مهربان خود را مرحمت پدر مي
  . كنندصدا كرده و از او طلب عفو و بخشش مي

گاه شادي و غم در زندگي توأمند، ولي هيچ
توان ارتباط و پيوستگي اين دو را مانند روز نمي

سال گذشته با تمام . آغاز سال جديد حس كرد
شود و سال پري ميهاي آن سها و ياسناراحتي

طبيعي . رسدجديد با تمام اميدها و آرزوها فرا مي
است كه انسان انديشمند فرا رسيدن سال جديد را 

شمارد و درباره ارزش زندگي، هدف و غنيمت مي

بدين . پردازدمعنا و مسائل آن به تفكر و تفحص مي
با ) عبري(سبب است كه آغاز سال جديد يهودي 

بي همراه نيست بلكه آغاز آن جشن و سرود و پايكو
در اين ده روز . شودبا ده روز تفكر و توبه دنبال مي

يابي دقيقي از زندگي سال هر شخص بايد ارزش
گذشته خويش به عمل آورد و در بهبود كيفيت 

اگر چه شخص از نتيجه اين . زندگي خويش بكوشد
يابي و وضع زندگي خود ناراضي باشد، ارزش

اشد به طور قطع به ارزشمند بودن چنانچه با ايمان ب
  .  موهبت زندگي معترف خواهد شد

بزرگترين خصوصيت اين عيد روحيه مطمئن 
انسان است كه به جستجوي راهي براي غلبه بر 

پردازد و براي اين مشكالت زندگي و بهبود آن مي
اين روز با هيبت . نمايدمنظور بر خدا توكل مي

ي را به سوي محفل آميخته با احترام، هر فرد يهود
كشاند و هر فكري را به راز و نياز يعني كنيسا مي
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اين ايام قادر به . گرداندسوي پروردگار مشغول مي
بوجود آوردن تحوالت روحاني بزرگي در هر 

اند در چنين يهودي است و چه بسا افرادي توانسته
هاي زندگي جاويداني را براي خود بنا روزهايي پايه

  . نهند
روش «ي يهود چنين عقيده دارند كه روز علما

روز بزرگ داوري و اجراي عدالت الهي » هشانا
شود اين روز به وسيله ده روز توبه دنبال مي. است

روز پايان ايام توبه است و تمام » كيپور«و روز 
از پيشگاه الهي » فرزندان مارون«مخلوقات به مانند 

  .شوندعبور كرده و داوري مي
   
   ַמַעִביִרין ، ָדָקהּוְצ ׁשּוָבהְּת ، הְתִפָּל

   . ָרהַהְּגֵז ַערֹ ֶאת
  ، تشووا و صداقا) دعا(تفيال 

  ...كنند احكام بد را باطل مي
  

مانند فرزندان هب«معناي دقيق اين اصطالح 
است، به وسيله علماي » ميشنا«كه منبع آن از » مارون

بعضي از علماي . يهود مورد بحث قرار گرفته است
دانند كه به را لغتي از ريشه آرامي مي» مارون«يهود 

انعكاس اين عقيده در سرود . معناي گوسفند است
. شود، آمده استزيبايي كه در اين ايام خوانده مي

در اين سرود ذات خداوند به شباني مهربان و عادل 
تشبيه شده كه تمام موجودات همانند گوسفنداني از 

گر از گروهي دي. كنند حضورش عبور مي
دانشمندان يهود را عقيده بر آن است كه معناي 

گذرگاه تنگ و باريكي است كه افراد يك » مارون«
  . كنندكاروان مجبورند تك تك از آن عبور مي

را سان ديدن پادشاه » مارون«اي ديگر معناي عده
كنند كه گروهي سرباز از دانسته و چنان تفسير مي

رمانده يكايك جلوي فرمانده خود عبور كرده و ف
  . دهدسربازان را مورد بررسي قرار مي

  تمام اين تفاسير يك فكر و يك عقيده را 
 اعمال و رساند و آن اين است كه ذات خداوندمي

كردار هر يك از مخلوقات خود را با دقت مورد 
اين عقيده . نظر داردبررسي قرار داده و آنان را تحت

هر فرد متدين و » روش هشانا»كه در روز 
درستكاري در اعمال و رفتار گذشته خويش تفحض 
و تفكر كند، در بسياري از نمازهاي اين روز آورده 

  . شده است
ت، جامعه به صورت يك به طور كلي در يهودي

واحد كامل داراي اهميت بسزايي است و از درجه 
مذهب يهود، مذهبي است . خاصي برخوردار است

به » روش هشانا«اجتماعي نه انفرادي، با وجود اين 
كند كه هر اجتماعي از تركيب ما خاطر نشان مي

آيد و هر فرد داراي افكار، فردها به وجود مي
هاي مخصوص به خويش اميدها، آرزوها و ترس

هيچ فردي قادر به رسيدن به آرزوها و غلبه . است
بر مشكالت خويش نيست مگر آن كه فكر كند، 
تحقيق نمايد و عمل كند و در حقيقت به خود 

  . كمك نمايد
مثالي آمده است » مسخت سنهدرين«در تلمود 

كند، اگر انساني كه اين عقيده را بيشتر توجيه مي
بسازد و با آن قالب هزاران سكه را اي قالب سكه

ها كامالً يكسان بوده و با ضرب كند، تمام اين سكه
يكديگر اختالف نخواهند داشت، ولي ذات خداوند 
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كند ها سكه را با آن ضرب ميقالبي ساخته و ميليون
ها با ديگري تشابهي ندارد و هيچ كدام از اين سكه

جود منظور اين است كه ذات مقدس خداوند با و
ها را از آدم اوليه بوجود آورده، اين كه تمام انسان

با اين وجود هر فرد با ديگري از لحاظ افكار و 
. شخصيت و انتخاب روش زندگي متفاوت است

اگر فردي در انتخاب روش زندگي و خداشناسي 
منحرف شود، در حقيقت اجتماع از موجود مفيد و 

سيله مؤثر و از بركت و نوري كه قرار بود به و
در . ماندخداوند به آن فرد اعطا گردد محروم مي

منابع مختلف مذهبي يهود چهار نام براي اين روز 
  : بزرگ ذكر شده است

. ترين نام استكه متداول» روش هشانا«: الف 
  . به معناي سال» هشانا«به معناي سر يا آغاز و » روش«

در تورات مقدس اين روز : » يوم تروعا«: ب 
ذكر » كرنا« روز نواختن شوفار » وم تروعاي«به نام 

  . شده است
  . روز داوري: » يوم هدين«: ج 
  . روز يادآوري: يوم هزيكارون «: د 

منظور از روز يادآوري چنين است كه در اين 
روز ذات خداوندي مخلوقات خويش را مورد تفقد 

  . دهدقرار مي
 و البته به كار بردن كلمه يادآوري جنبه مثال دارد

  . ها قادر به درك آن هستيمبه زباني است كه ما انسان
  براي ذات خداوند يادآوري و فراموشي 

: گويددانشمند بزرگ يهودي مي. توان قائل شدنمي
ذات : كنيمما بيان مي» روش هشانا«در نمازهاي 

مقدس و متبارك خداوند مطالب فراموش شده 

بگوييم آورد و بهتر است توسط بشر را به ياد مي
  . كندآنها را به ما يادآوري مي

ها چه كوچك و چه بشر مغرور فقط از خوبي
دهد آگاه است بزرگ كه در زندگي خويش انجام مي

سپارد اما اشتباهات و خطاهاي و آن را به خاطر مي
اما خداوند به اين . بردخود را هميشه از ياد مي

ما خطاها واقف است و با وجود گناهان و اشتباهات 
ها، با رحمت و تفقد خويش آنها را به حساب انسان
  . آوردنمي

در مورد شخص امين و درستكار كه هميشه 
اشتباهات و خطاهاي خود را به خاطر داشته و 

داند، خداوند اعمال نيك خود را كم و ناچيز مي
او اعمال نيكويش را : فرمايدبخشنده و رحيم مي

فراموش نخواهم فراموش كرده است ولي من آنها را 
كرد و در اين روز بزرگ و مهيب آنها را يادآوري 

  . خواهم كرد
شمارند كه ايام هاي پروردگار آن قدر بيرحمت

گذارد ها ميتوبه و بازگشت را در اختيار ما انسان
كه اگر از آنها حداكثر استفاده را ببريم و به تفيال و 

د را به توبه و اعمال نيك بپردازيم و اراده و ميل خو
انجام فرامين و نزديكي به خداوند ابراز نماييم، 
مطمئناً ايامي را همراه با خوبي، آرامش و آسايش در 

  . رو خواهيم داشتپيش
  

دنياي آشفتة درونم را كه تنها از .... خداوندا 
. نگاه تو پيداست، با نجواي مهربان خود، آرام كن
 تا وجود داشتن و بودنت را به زيبايي احساس

 . كنم
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  شادي و شاد بودن از ديدگاه تورات،
  ها شناس كتب مقدس يهود، دانشمندان و روان

  رحمن دلرحيم 
  

 با  اوند را با شادي عبادت كنيد و به حضور او.خد
  )2/100مزامير حضرت داوود (ترنم بيائيد 

  
هاي مشروع  كساني كه خود را از خوشي: تلمود

  . ددان كنند سزاوار سرزنش مي زندگي محروم مي
خواهد  دانشمندان يهود بر اين اعتقادند كه خداوند مي

بندگانش شاد و شادمان باشند و از اين رو دوري جستن از 
هاي جسماني و رفاه و لذت مادي را گناه عمدي  خوشي
  . اند دانسته

احساس اين واقعيت كه انسان در حضور خداوند به 
. ستبرد، خود يك منبع روشنايي و نشاط و سرور ا سر مي

در حضور ذات مقدس متبارك الهي حزن و اندوه وجود 
  . ندارد

:  آمده 27 آيه 16در كتاب اول تواريخ ايام فصل 
حضور (شخينا » .قدرت و شادماني در مكان خداوند است«

در مكاني كه شادي از حاصل انجام يك ) يا جالل الهي
پساحيم . (گردد فرما باشد آشكار مي فريضه ديني حكم

 ضمناً در سراسر تعليمات دانشمندان يهود ) الف117
درباره حفظ روش و اعتدال بخردانه توصيه شده است و 

گذراني و  كشي و چه در خوش افراط چه زهد و رياضت
  . آور منع شده است عيش و عشرت، به عنوان عملي زيان

) شناسي علم روان(دانشمندان يهود از اين حقيقت 
 بر حالت جسمي او اثر آگاه بودند كه حالت روحي انسان

دارد و شخص بايد همواره درصدد آن باشد كه براي خود 
هاي ديني يهود آمده  در آموزه. حالت رواني شادي آورد

 اندوه مانعي است در ارتباط با خداوند و در  واست كه غم

مقابل، شادي و وجد بهترين حالت براي نزديك شدن به 
ر كتاب خود د)] ع(خدا است همچنان كه حضرت داوود 

خداوند را با شادي «فرمايد  مي) 2/100مزامير فصل (
پس وجد . »عبادت نماييد و با ترنم به درگاه او وارد شويد

تر براي ارتباط با خدا خالق خود  و سرور راهي نزديك
  . باشد مي

  
گويند انجام   مي:فالسفه و دانشمندان يهود 

ب انسان بر دادن اوامر الهي با شادي نشانه كامل بودن قل
شادي قلب انسان را براي حل مشكل و . خداوند است

آموختن كتب آسماني و محبت بين مردم باز و گسترده 
هر قدر كه شادي انسان زيادتر باشد قدرت فهم . كند  مي

غذا و جشن، عمر انسان را زياد . شود انسان زيادتر مي
. كند  دادن صدقه از صميم قلب انسان را شاد مي. كند مي

شاد بودن در انجام فرايض ديني پناهگاهي در مقابل 
  . باشد ها براي انسان مي بدي

  . تر است فردي كه هميشه شاد است در كارهايش موفق
نيت و تمركز كامل در عبادت و نماز انسان را شاد 

هاي شادكننده بر انسان تأثير مثبت  سرود و آهنگ. كند مي
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كل به خدا باعث تو. شود گذاشته و باعث شادي انسان مي
نذر كردن و انجام دادن آن شادي . گردد شادي مي

شاد بودن نشانه اين است كه خداوند او را براخا . آورد مي
اگر با شادي فرامين الهي را انجام دهيم . كرده است) دعا(

ها ما را  دهد و از غم خداوند ما را زير ساية خود قرار مي
  . كند نگهداري مي

ارند شاد بودن به سالمتي كمك  عقيده دروانكاوان
. شود آدم خوش مشرب و شاد كمتر مريض مي. كند مي

ها را اعصاب  العمل اكثر بيماري رساالت پزشكي علت
دانند، شاد بودن مسكن و مفَرَح اعصاب است و  مي

  . كند ضايعات فكر را قلع و قمع مي
هاي تورات  كتاب: (حال چند مثال از كتب تنخ 

  ): ان، و نوشتجات مقدسمقدس، پيغمبر
از تمام  : 11 آيه 26فصل ) دواريم(كتاب تثنيه 

ات بخشيده است  هايي كه خدايت به تو و خانواده نعمت
  . شادي كن

ذبايح سالمتي ذبح كرده  : 7 آيه 27كتاب تثنيه فصل 
  . و در آنجا بخور و به حضور خدايت شادي كن

دا از اين جهت كه خ : 47 آيه 28كتاب تثنيه فصل 
خوشي براي فراواني همه چيز،  خالقت را به شادماني و دل

  . سپارم عبادت ننمودي تو را به دست دشمن مي
حضرت  : 20 آيه 15فصل ) شموت(كتاب خروج 

دف را به ) السالم خواهر حضرت موسي عليه(مريم پيغمبر 
ها گرفته  دست گرفت همه زنان به دنبال او دف

: م در جواب آنها گفتكنان بيرون آمدند، پس مري رقص
خداوند را بسراييد زيرا با جالل و مظفر شده است و 

  . را به دريا انداخت) فرعونيان(سوارش 
در روز اول  : 40 آيه 23فصل ) وييقرا(كتاب الويان 

ي  ، شاخه)اتُرك(ميوه درخت مركبات ) ها عيد سايبان(
و ) هدش(و شاخه درخت مورد ) لوالو(درخت خرما 

براي خودتان بگيريد در حضور ) عراوا(نار نهر بيدهاي ك
  . خدايتان هفت روز شادي كنيد

  : ذكريا پيغمبر 
ها به  شود كه تمام ملت روزي مي : 16 آيه 14فصل 

آيند، هر سال به زيارت خواهند آمد و به  اورشليم مي
اوند سلطان لشكريان سجده و عبادت نمايند و حضور خد
  . ها را جشن بگيرند  عيد سايبان

  : يشعيا پيغمبر 
هاي نجات  با شادماني از چشمه : 6 و 3 آيه 12فصل 

چون كه ) اورشليم(اي ساكن صيون . آب خواهيد كشيد
خداي مقدس ييسرائيل در ميان تو بزرگوار است شادي 

  . كن و ترنم نما
  : كتاب صفـنيا 

ترنم ) اورشليم(اي جماعت صيون  : 14 آيه 3فصل 
نما اي اسرائيل آواز شادماني بده جماعت اورشليم كه به 

  . تمامي دل شادمان شود وجد نما
خداي خالقت در ميان تو قدير است  : 17 آيه 3فصل 

و نجات خواهد، او بر تو شادي بسيار خواهند نمود و در 
 سرودها بر تو شادي محبت خود آرامي خواهد يافت و با

  . خواهد نمود
  : كتاب تواريخ ايام 

) خداوند(او را  : 10 و 9 آيه 16فصل ) ديوري هياميم(
بسراييد براي او تسبيح بخوانيد و در تمام كارهاي عجيب 

فخر كنيد در نام مقدسش دل طالبان . او تفكر نماييد
  . خداوند شادمان باشد 

  ) : تهيليم(مزامير حضرت داوود 
در تو شادي و وجد خواهم نمود، نام  : 3 آيه 9ل فص

  . تو را از متعال خواهم سرائيد
كنند  همه كساني كه به تو توكل مي : 12 آيه 5فصل 

  . شادي خواهند كرد
كند و  از اين رو دلم شادي مي : 9 آيه 16فصل 

  . آيد جاللم به وجد مي
فرائض خداوند راست است و دل را  : 9 آيه 19فصل 

  . كند شاد مي
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  . اي مؤمنين در خداوند شادي كنيد : 1 آيه 33فصل 
تمام طالبان تو در تو وجد و شادي  : 17 آيه 40فصل 

  . نمايند
ها دستك بزنيد نزد  اي تمام ملت : 2 آيه 47فصل 

  . خدا به آواز شادي، بانك برآوريد
كند دختران  كوه صيون شادي مي : 12 آيه 48فصل 

  . هاي تو ه سبب داوريآيند ب يهودا به وجد مي
اي تمامي مردم روي زمين براي  : 1 آيه 66فصل 

  . خداوند بانگ شادي بزنيد
. ها شادي و ترنم خواهند نمود اُمت : 5 آيه 67فصل 
  . هاي جهان را هدايت خواهي كرد زيرا ملت

بياييد خداوند را بسراييم و  : 2 و 1 آبه 95فصل 
، حضور او را با صخره نجات خود را آواز شادماني دهيم

  . حمد استقبال كنيم و با مزامير او را آواز شادماني دهيم
اي عادالن در خداوند شادمان  : 12 آيه 97فصل 

  . باشيد و ذكر قدوسيت او را حمد بگوييد
خداوند را با ربط بسرائيد با ربط و با  : 5  آيه 98فصل 
  . آواز نغمات
 خداوند اي تمام روي زمين، : 2 و 1 آيات 100فصل 

خداوند را با شادي عبادت . را آواز شادماني سر دهيد
  . نماييد و به حضور او با ترنم بياييد

اين است روزي كه خداوند معين  : 24 آيه 118فصل 
  . كرده است كه در آن وجد و شادي خواهيم نمود

پروردگارا من در كالم تو  : 162 آيه 119فصل 
ر پيدا نموده شادمان هستم مثل كسي كه غنيمت واف

  . باشد
اينك چه خوش و چه  : 1 آيه 133فصل 

پسند است كه برادران به يكدلي با هم  دل
  . ساكن شوند

ملت ايسرائل در آفريننده خود  : 3 و 2 آيه 149فصل 
خوش وجد ) خدا(شادي كند و پسران صيون در پادشاه 

با دف و رقص تسبيح بخوانيد او را ) خدا(نمايند نام او را 
  . ربط و عود تسبيح بخوانيدبا ب

   3فصل ) ميشلي(كتاب امثال سليمان 
   : 17آيه 

هاي شادماني است و همه  هاي تورات راه راه
  . هايش صلح و سالمتي است جاده

دهد  دل شادمان چهره را زينت مي : 13 آيه 15فصل 
  . كند اما دل غمگيم روح را منكسر مي

فصل ) فُهِلت(كتاب جامعه حضرت سليمان 
   : 12 آيه 3

پس فهميدم براي ايشان چيزي بهتر از اين نيست 
  . كه شادي كند و در زندگي خويش مشغول باشند

لذا فهميدم كه براي انسان چيزي  : 22 آيه 3فصل 
بهتر از اين نيست كه از اعمال خود شاد باشد چون 

  . نصيبش همين است
و نيز هر انساني كه خداوند دولت و  : 19 آيه 5فصل 

ال به او ببخشد او را قوت عطا فرمايد كه از آن بخورد امو
و نصيب خود را برداشته و از رنج خوشحال باشد اين 

  . هديه الهي است
آن گاه شادي را مدح كردم زيرا  : 15 آيه 8فصل 

براي انسان زير اين آسمان چيزي بهتر از اين نيست كه 
  . بخورد و بنوشد و شادي نمايد

وان در وقت جوانيت شادمان اي ج : 9 آيه 11فصل 
هاي  باش و در روز جوانيت دلت تو را خوش سازد و در راه

قلبت و بر وفق ديد چشمانت سلوك كن ليكن بدان 
خداوند تو را به محاكمه ) چنان كه گناهي از تو سر بزند(

  . خواهد آورد
  

  : تلمود 
شود مگر با قلب  مطالب تورات مقدس كسب نمي

   .ماالمال از شادي 
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  )بخش دوم(پندهاي طاليي ...... هاي طاليي  داستان

  پور  دكتر رامين الله
رئيس كميته فرهنگي انجمن كليميان

طور كه در شماره قبل ذكر كرديم در طول  همان
ها هميشه وسيله  تاريخ مذهبي قوم يهود داستان

اند  مناسبي براي ابالغ پندهاي اخالقي محسوب شده
. ايم در همان شماره بيان كردهو البته دليل آن را نيز 

در اين شماره نيز به چند داستان ديگر و پندهاي 
  : كنيم طاليي آنها اشاره مي

  :يك داستان به همراه چندين پند به نقل از گمارا 
دانيم طبق گفته بزرگان ما خداوند براي  مي

اجراي اعمال خود معموالً از فرشتگان به عنوان 
اما در مورد سه . كند  يمأمورين اجرايي استفاده م

شود و  امر مهم خداوند گويي شخصاً وارد عمل مي
اجراي آنها را به خاطر اهميت ويژه آنها به فرشتگان 

 زنده شدن مردگان - 2 زايمان -1: كند  واگذار نمي
   باران- 3

ولي برطبق خواسته خداي متعال بارش باران نيز 
به خصوص متكي  ها و به وابسته به دعاي ما انسان

تفيالي صديقيم هر دوره شده است تا ما نيز در اين امر 
  . گيرد سهيم باشيم عظيم كه توسط خود خدا انجام مي

ايشان نوه خوني همگل (در زمان ابا حيلقيا 
كش بوده است كه داستاني در مورد او  ياخوني دايره

او مردي . خشكسالي شد) در شماره قبل ذكر كرديم
ي او هميشه مورد )دعا(صديق بود كه تفيال 

گرفت ولي از نظر مالي بسيار فقير  استجابت قرار مي

چند نفر از بزرگان به منظور دعاي باران به . بود
زن وي در خانه بود و به آنها گفت . خانه او رفتند

شوهرش در فالن صحرا مشغول كارگري براي 
ديگري است، آنها به آنجا رفتند سالم كردند جوابي 

ه ايستادند تا كارش تمام شد، يك گوش. نشنيدند
باري از علف خشك را بر دوش راست و  كوله
اي را بر دوش چپ گذاشت و به سمت خانه  جامه

رفت و  روانه شد، در حالي كه پاي برهنه راه مي
به يك رودخانه . ها را به دست گرفته بود كفش

ها را پوشيد و عبور كرد بعد دوباره آنها  رسيد، كفش
وقتي هم به يك زمين خارزاري . درا از پا درآور

رسيد، لباس خود را باال زد و عبور كرد، تا به خانه 
رسيد زنش به استقبال او آمد در حالي كه به قول ما 

حخاميم . ها هفت قلم آرايش كرده بود امروزي
به همراه هم غذا . اش شدند همراه او وارد خانه

بعد از صرف غذا او به همسرش گفت به . خوردند
دانم اين دانشمندان براي چه به اينجا  رم مينظ
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بام برويم و وظيفه خود را  اند بيا با هم به پشت آمده
هر كدام در يك گوشه ايستادند و تفيال . انجام دهيم
ابرها ابتدا از سمت زن او آمدند و همه جا . خواندند

  . را گرفتند و باران شروع شد
 پائين آمدند و او به حخاميم سالم كرد و

ما خواستيم گفتند آن چه را . آمدگويي گفت خوش
چرا : ماند چند سؤال  قبالً تو انجام دادي فقط مي

وقتي در صحرا به تو سالم داديم جواب ندادي؟ 
گفت كارگر و مزدور ديگري هستم حاضر نيستم 

چه بسا . (اي غصب شود حق او حتي براي لحظه
ايشان نگران آن بوده است كه با جواب سالم به آنها 

) خويش باز بماندسر صحبت باز شود و او از كار 
ما هم البته ياد بگيريم كه چقدر بايد در مورد حق 

الناس  ديگران در اعمالمان دقيق باشيم و به قولي حق
چرا لباست را تا كردي : گفتند. اهميت نپنداريم را بي

و بر دوشت گذاشتي و نپوشيدي؟ گفت لباس 
گفتند . آورم  قرضي است و احتياطي براي باران مي

ت را در آوردي و در رودخانه هاي چرا كفش
بينم ولي در رودخانه  راه را مي: پوشيدي؟ گفت

ممكن است خرده شيشه باشد و به من صدمه بد 
پرسيدنند چرا در خارزار لباست را باال زدي؟ . بزند

گفت فقط اين يكي را دارم اگر به خار گير كند پاره 
شود ولي اگر خار پا را زخم كند به خودي خود  مي

اشاره به فقر آن . (كند ور زمان التيام پيدا ميبه مر
صديق و حفظ ابزار قرضي و اهميت دارايي ديگران 

گفتند تو ) در نظر او و پندهاي مربوط به آن براي ما
ي چرا زنت اين طور خرج كه اين قدر فقير هست

او : رسد؟ گفت كند و به خودش مي لوازم آرايش مي
تا چشم من پي دهد  اين كار را براي من انجام مي

 در اهميت وظيفه يك زن. (ن ديگر نباشدنظر به زنا
برابر شوهرش كه حفظ او از نظر به ديگر زنان و 

بينم  در اين بين مي. باشد جلوگيري از انحراف او مي
آرايش زن به نيت خاص يعني فقط براي شوهرش 

فقر . تر است حتي گاه از نان شب نيز واجب
بر آن نيز مانع توجه به اين اباحيلقيا و تأكيد داستان 

ها و  شود چه برسد به ديگر خانواده مسأله نمي
و باالخره ) افرادي كه هرگز در مضيقه مالي نيستند

كرديد ابرها اول از  چرا وقتي دعا مي: پرسيدند 
خانم من بهتر از من به فقرا : سمت زنت آمد؟ گفت 

دهد كه  رسد چون او به آنها خوراك و غذا مي مي
باشد تا من كه اگر   بيشتر در دسترس آنها ميخيلي

دهم كه بايد ابتدا خرج شود بعد  بدهم مال و پول مي
. به شكلي درآيد كه قابل استفاده براي فقرا باشد

يعني در سيستم الهي هر تالشي در راه رضاي خدا 
شود و مزد آن طبق نيت انجام  دقيق سنجيده مي

كنيم اين  يتوجه م. شود دهنده آن به او اعطا مي
خانواده خود فقير هستند و هنوز فكر احسان به 

خود نيست كه  ديگران هستند چه رسد به ديگران بي
كنند تا  پيدا مي) امتياز(اين بزرگواران زخوت 

بد نيست بدانيم . تفيالي آنها به عرش اعال برسد
احسان به ديگران از نظر علماي ما و به نقل از پيرقه 

هاي نگاهدارنده   يكي از ستون)نصايح پدران(آووت 
هاي ويژه  باشد و همچنين يكي از خصلت دنيا مي

    . ملت يهود نيز شناخته شده است
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 هشمار    

  سه ول            چهـ

  نمايشگاه كتابگزارشي از 
  بهادر ميكائيل 
  فعال اجتماعي

  
ارديبهشت ماه هر سال 

ترين رويداد فرهنگي بزرگ
  نمايشگاه «ايرانيان، با نام 

با حضور ناشرين داخلي و » المللي كتاببين
  . گرددكشورهاي خارجي برگزار مي
هاي گذشته اين رويداد امسال نيز همچون سال

تفاوت عمده . ار گرديدبزرگ فرهنگي برگز
هاي گذشته اين بود كه براي نمايشگاه امسال با سال

اولين بار در مجموعه تازه تأسيس شهر آفتاب 
شد و شايد آماده نبودن كامل اين برگزار مي

مجموعه و طوالني بودن مسير كمي از كيفيت كار 
  . كاستنمايشگاه مي

انجمن كليميان تهران براي سومين سال متوالي، 
پرقدرت و پرتوان براي حضور در نمايشگاه كتاب 

اي در پس از تشكيل جلسه. اعالم آمادگي كرد
كميته فرهنگي انجمن كليميان و تأييد به حضور در 

اي المللي كتاب، جلسهبيست و نهمين نمايشگاه بين
دار با حضور رياست انجمن كليميان تهران، خزانه

ز اعضاي اين مسئول كميته فرهنگي و برخي اانجمن، 
كميته تشكيل و مديريت و امور اجرايي غرفه انجمن 

بهادر : كليميان به عهده تيمي متشكل از آقايان 
  .ميكاييل، اميد شايان مهر و بهزاد نصيرزاده قرار گرفت

 آغاز 1394ها از اسفند سال مكاتبات و رايزني
ناپذير و هاي مداوم و سختيشد و نهايتاً با پيگيري

ا مسئولين نمايشگاه، غرفه انجمن كليميان وقفه ببي
شهر آفتاب » سالن ملل«در ابعادي قابل قبول در 

، روبروي )ترين سالن مجموعهزيباترين و مجلل(
مهمان ويژه اين (غرفه عظيم و وسيع كشور روسيه 

اي سه نفره متشكل از ابتدا جلسه. برپا شد) دوره
خانم فر و آقايان بهادر ميكائيل و شهاب شهامي

ذكريا تشكيل و از تجربيات ساليان پيش اين آزاده بن
  . عزيزان استفاده شد

امور طراحي و اجراي دكور برعهده تيمي 
يح و هفريد هزقياه، آرمان سام: متشكل از آقايان 

بهزاد نصيرزاده سپرده شد كه واقعاً دكور اين غرفه 
بسيار زيبا، در شأن جامعه كليمي و متناسب با 

  . ود بودفرهنگ يه
هاي عبري، به تصوير ها و واژهاستفاده از آيه

كشيدن سه شخصيت برجسته فرهنگي كليميان، 
  داوود ، مرتضي خان ني)آقاي لغت(سليمان حييم 

، )شاعر ملي يهود(و عبداهللا طالع ) دانموسيقي(
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 هشمار    

  سه ول            چهـ

هاي يهوديان در سراسر استفاده از تصاوير آرامگاه
 ابراهيم سعيديان بر ايران، قطعه شعر خليج فارس از

  . افزودزيبايي و تأثيرگذاري اين غرفه مي
امور تبليغات و چاپ بر عهده بهزاد نصيرزاده و 
امور روابط عمومي بر عهده آيدين برخورداري و 
تداركات و امور فني بر عهده ژوزف سوفري 
  گذاشته شد و نهايتاً بيست و نهمين نمايشگاه 

دهم ارديبهشت ماه با المللي كتاب، در روز پانزبين
، )رياست جمهوري(حضور دكتر حسن روحاني 

و محمد باقر قاليباف ) وزير ارشاد(دكتر علي جنتي 
  . رسماً آغاز به كار كرد) شهردار تهران(

اي توجيهي با پيش از آغاز كار غرفه جلسه
اندركاران غرفه در كنيساي حضور مسئولين و دست

عزيزان و همياران آباد برگزار و هر كدام از يوسف
در . هاي خود را متوجه شدندوظايف و مسئوليت

اين دوره سعي شد عالوه بر تيم سه نفره مديريت 
كه هر روز در غرفه حاضر بودند، هر روز يك نفر 
به عنوان سرپرست غرفه، يك نفر به عنوان 

اي هم به كارشناس مذهبي و گاهاً اجتماعي و عده
  . اضر باشندعنوان همكار و هميار غرفه ح

در اين دوره ارتباط بسيار خوب و مؤثري با 
به عنوان » دكتر نوعي«. مديريت سالن ملل ايجاد شد

دوست بارها در غرفه انجمن يك انسان فرهنگ
. كالم شدكليميان حاضر و با مسئولين غرفه هم

حاصل اين ارتباط مؤثر اختصاصي يك روز 
ه سخنراني و كنفرانس فرهنگي و اجتماعي غرف

انجمن كليميان در سالن كنفرانس ملل با عنوان 
  . هاي فرهنگي كليميان ايران بودفعاليت

 ارديبهشت 22نظير چهارشنبه اين اتفاق نيكو و كم
ماه در سالن كنفرانس ملل برگزار گرديد كه آقايان 

نماينده ايرانيان كليمي در (صدق دكتر سيامك مره
و ) ر كليميچهره ماندگا(، هارون يشايايي ) مجلس

رهبر ديني (زار جناب حاخام يونس حمامي الله
  . ، سخنرانان اين همايش بودند)كليميان ايران

پور در حاشيه اين همايش دكتر رامين الله
و ابراهيم سعيديان ) مسئول كميته فرهنگي انجمن(
. به ايراد سخنراني پرداختند) شاعر ملي كليميان(

هاي فرهنگي خانم ژاكلين اوهب همچنين از فعاليت
به ويژه در تدوين كتب عبري بياموزيم و آموزش 

سابقه حضور بي. اعداد عبري، تقدير و قدرداني شد
و بيش از صد نفري كليميان در اين روز، موجب 

  . تعجب و تشويق سايرين شد
 و نشريه از در اين دوره، دوازده جلد كتاب

سوي انجمن كليميان تهران، پنج جلد كتاب از سوي 
دانشگاه اديان و مذاهب قم مرتبط با آئين يهوديت، 
دو جلد كتاب در مورد تاريخ محله عودالجان به 
قلم استاد ناصر تكميل همايون و يك جلد كتاب با 

هاي سليمان از انتشارات بوتيمار به عنوان غزل غزل
  . مخاطبين ارائه شد

توان به از نكات قابل توجه و ويژه اين دوره مي
  دوستان و سابقه فرهنگنظير و بياستقبال كم

هاي مندان به كتاب از غرفه به ويژه شخصيتعالقه
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 هشمار    

  سه ول            چهـ

برجسته فرهنگي، مذهبي ، هنري و سياسي اشاره 
  : توان افراد زير را نام بردكرد، كه از آن جمله مي

س فرهنگستان رئي(دكتر غالمعلي حداد عادل 
سخنگوي وقت (، دكتر جابري انصاري )لغت

، استاد علي معلم دامغاني )وزارت امور خارجه
، دكتر خزائي )شاعر و رئيس فرهنگستان هنر(
رئيس دفتر شوراي فرهنگي و رئيس كتابخانه بيت (

، )سراشاعر و ترانه(، دكتر افشين يداللهي )رهبري
ن وزارت مسئولي(دكتر فريدوني، تقوي و عليپور 

، فراز )نويسنده(، هوشنگ مرادي كرماني )ارشاد
محقق و (، دكتر اسماعيل آذر )دانموسيقي(خنافري 

شاعر (، صابر قديمي )كارشناس صدا و سيما
سفير كشور (، آقاي اولسيس كانچوال )طنزپرداز
رايزن فرهنگي (، خانم ماريول تورست )مكزيك
و مراجع ديني و نمايندگان مجلس و ) مكزيك

  . نمايندگان اديان توحيدي
همچنين جا دارد از تمامي همكيشان عزيز و 

ها و نهادها و همراهان هميشگي و تمامي ارگان
هاي كليمي كه با حضور پر رنگ و معنادار سازمان

اندركاران غرفه خود باعث دلگرمي مسئولين و دست
شوراي روحانيت، هيأت . شدند سپاسگزاري شود

جمن كليميان تهران، دكتر مره مديره و بازرسين ان
، هيأت )نماينده ايرانيان كليمي در مجلس(صدق 

امناي بيمارستان دكتر سپير، هيأت مديره كانون 
فرهنگي ،هنري و اجتماعي، هيأت امناي ستاد خيريه 

آموزان كوروش، انجمن اولياء و مربيان و دانش
مدارس كليمي، سازمان بانوان و دوشيزگان كليمي، 

هاي مختلف انجمن جوانان و اعضاي كميتهسازمان 
هاي كليميان تهران و عزيزاني كه از شهرستان

همچنين نبايد از حضور . مختلف به تهران آمدند
اصحاب رسانه، خبرنگاران، روحانيون، محققين و 

  . كارشناسان ايراني و خارجي به سادگي گذشت
بهادر ميكائيل ، اميد شايان مهر، : مديران غرفه 

  . د نصيرزادهبهزا
  فرزاد طوبيان، شهرام : سرپرستان غرفه 

فر، آيلين تشخيصي، فرانك عراقي، شهاب فروزان
  . فر، رامين سخاييشهامي

حاخام دكتر يونس : كارشناسان مذهبي غرفه 
زار، هاراو يهودا گرامي، حاخام آرش حمامي الله

تهراني، مهندس آرش آبايي، مهندس اميد محبتي، اميد 
  . پورفرد، دكتر رامين اللههر، مهرداد ساسانيشايان م

آيدين برخورداري ، شايان ملكان، : متصديان غرفه 
سامان ساميح، شروين شيرازي، شرمينه داوودزاده، الناز 
حريريان، طناز حريريان، مهيار نظيري، دانيال يومطوبيان، 
بهاره كدخدا، اميد كدخدا، نسترن اقبالي، دالرام دلرحيم، 

يساني، الين يروشلمي، اليور ملكان، پرهام شادي ن
  . فرذكرياپور، فراز نعيموت، شادي شهامي

فريد ياشار، بهداد ميكائيل، : همكاران غرفه 
سهيل نيساني، فراز كيومهر، مجيد دونل، جهانگير 

  . حييم، رامين شلومونجات
اميدواريم كه توانسته باشيم جهت اعتالي 

كليمي قدم مثبتي را فرهنگ يهود و سربلندي جامعه 
با اميد به شكوفايي هر چه بيشتر . برداشته باشيم

 . و ادب و هنر جامعه كليمي ايرانفرهنگ

17 



    
 

 
 هشمار    

  سه ول            چهـ

  نمايشگاه استاد ساسون 

  ...  تلفيقي شجاعانه از معماري و موسيقي و نقاشي               
  
  
  

  فرانك عراقي 
  نگاريكارشناس ارشد روزنامه

  
  
  
  

  
  
  

وي در يك خانواده يهودي .  در شهر زيباي اصفهان است1324مهندس سليمان ساسون متولد 
  . رفتكار به شمار ميهنرمندان منبتپدرش نيسان ساسون از . هنرمند به دنيا آمد

التحصيل كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است و در او فارغ
  هاي ديگر اوقات خود را به خلق آثار هنري نقاشي دوران دانشجويي همواره به موازات فعاليت

  . گذراندمي
اي گيري از نمادهاي اسطوره ديني يهوديت و با بهرهبعدها با الهام گرفتن از نمادهاي فرهنگي و

ايران باستان سبك جديدي را ابداع نمود و در قالب سورآليست بيش از يك دهه آثار نقاشي زيادي را 
  . به همين سبك به تصوير كشاند

هاي اجرايي مختلفي داشته، از كار در ذوب آهن تا سمتش به عنوان هاي اخير سمتطي سال
ها و ميادين شهر، رياست شهرسازي شهر اصفهان، تدريس در دانشگاه خوراسگان احي پاركمسئول طر

ها در كنار معماري به او اما در تمام اين سال. و دانشگاه هنر اصفهان و كارشناس رسمي دادگستري
 عمان و پكن داشته – تهران –نقاشي هم پرداخته و چندين نمايشگاه انفرادي و گروهي در اصفهان 

  . ستا
 مهرماه 27 الي 2اين گزارش به بهانه برپايي نمايشگاه اخير استاد در تهران تهيه شده كه در تاريخ 

  . آثار منتخب ايشان به نمايش درآمد» آ« در گالري 1395
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نمايشگاه آثار استاد سليمان ساسون در گالري 
واقع در خيابان آبان جنوبي كوچه اردشير » آوا«

 برپا 1395ت و هفتم مهرماه ارشد از دوم تا بيس
  . شده است

آثار ارائه شده در اين نمايشگاه به ترتيب نمونه 
آثاري است مربوط به يك دوره بيش از پنجاه ساله 

اي  دقيقه18 تا كنون و همچنين فيلمي 1340از سال 
  وار و زيبا درخصوص با محتواي خالصه

ب در هاي استاد ساخته شده كه به طور مرتفعاليت
اين فيلم با نام نقش سليمان به . حال نمايش است

كنندگي كارگرداني آقاي  مرتضي آ كوچكيان و تهيه
خانم آسيه مزيناني به طور اختصاصي جهت گالري 

هاي قديمي و خانوادگي، عكس. آ ساخته شده است
خاطرات خانه پدري و مغازه پدر با روايت خود 

  .  استاستاد فيلم را پربار و ديدني كرده
نظير هستند و سبكي همة آثار در نوع خود بي

دهند اين نمايشگاه خصوصاً براي خاص را ارائه مي
دانشجويان معماري و نقاشي بسيار مفيد و قابل 

  . استناد است
  
  
  

در بروشور تبليغاتي نمايشگاه استاد چنين آمده 
  : است

  . سليمان ساسون فرزند اصفهان است
هاي هنرمندانه و باشكوهي ها و نقشفرزند فرم

هاست چشم جهانيان را به خود خيره كه قرن
ساسون عادي و معمولي نيست ، خالق . اندكرده

و جستجوگر است شجاعانه معماري و موسيقي و 
  هاي تازه آميزد و تركيبنقاشي را در هم مي

كند ايمان نظير ميسازد اما آنچه ساسون را كممي
يمان به فردا ، ايمان به است، ايمان به تداوم، ا

  . خلق
  بيش از نيم قرن است كه آرام و نجيب و 

پيمايد راهي كه ساسون پيموده هياهو راه ميبي
است اشارتي است به اين معنا كه هنر نه محتاج 

   .فرش قرمز، كه در تمناي قلب سرخ است
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  يهوديان يونان 
 دكتر ژان پـايـاب

 
يونان يك كشور كوچك در جوار درياي 
مديترانه است كه اولين تمدن اروپاييان بيش از 

ود يك  حد . سال پيش در آنجا آغاز گرديد2000
 دهند وها تشكيل ميپنجم از اين كشور را جزيره

 از اين كشور حداكثر مسافت موجود بين هر نقطه
دستاوردهاي . كند مايل تجاوز نمي85ز تا دريا از مر

يونان باستان در حكومت، علم، فلسفه و هنر به 
- اساس فرهنگ غرب در نظر گرفته ميعنوان پايه و

 سال پيش تحت 2000يونان در حدود بيش از . شود
مد و استقالل خود را تا سال سلطه غاصبان درآ

امروزه جمعيت يهودي يونان .  باز پس نگرفت1829
  .باشد تن مي4500دود در ح

  جامعه اوليه يهودي ها
 در خارج از يونان ارتباط بين يونانيان و يهويان

 قبل از ميالد 539-586ها در سال با تبعيد بابل
ادشاه ايراني  پزماني كه سيروس. مسيح آغاز گرديد

ها، به ها بعد از تبعيد بابلياجازه داد تا يهودي
ين بار وارد يونان سرزمين خود بازگردند، براي اول

 را 1»جوان« پيامبر    براي بازرگانان يوناني. شدند
نوشت كه به داد و ستد بردگان و كار بر روي برنز 

شناس يوناني تاريخ 2»هرودوت« .مشغول بودند
هاي ها مطلع بود و آنها را سوريدرباره يهودي
  ناميد و آنها در ليست افرادي قرار داده فلسطيني مي

                                                 
1 - Javan 
2 - Herodotus 

ر خدمت نيروي دريايي پادشاه ايراني بود كه د
 در سال خشايار شاهبودند، زماني كه  3خشايار شاه

  .ور شده بود قبل از ميالد به يونان حمله480
با توجه به تبعيد يونانيان ممكن است كه 

اي يونان هيهوديان در ابتدا به صورت مجزا در شهر
كردند، اما اولين جوامع يهودي در يونان زندگي مي

. گذاري گرديد سال قبل از ميالد بنيان400 حدود در
 سال قبل از ميالد، در 300جوامع يهودي در حدود 

  و سپس در دوره4كبير الكساندردوره سلطنت 
  شهرهاي.   رشد و پيشرفت زيادي كرد5هلني
 و سرزمين يونان 7درياي اژه در جوار ساحل 6هلني

ن كه يونانيا. از هجوم مهاجران يهودي مملو گرديد
به چند خداي متفاوت اعتقاد داشتند، به زندگي 

در حالي كه بيشتر . مسحوركننده خود ادامه دادند
يهوديان يكتاپرستي خود را حفظ كرده بودند، 

نانيان جذب شدند و يهوديان ثروتمند به فرهنگ يو
سازي به نام يهودي يوناني پيشرفته يك كالس تلفيق

  .ايجاد كردند
                                                 
3 - Xerxes 
4 - Alexander 
5 -Hellenistic 
6 - Hellenist 
7 - Aegean 
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، حكومت و قانون عمومي يوناني زبان تجارت
كم جوامع يهودي بود، و كم هلني در فرمانروايي

  . كردند) يهودي(شروع به فراموشي زبان عبري 
مشهورترين جنگ صورت گرفته بين يهوديان و 

 معروف است در 8هامكابييونانيان كه به انقالب 
. پيش از ميالد صورت پذيرفت 167-164سال 
هاي مذهبي يوناني چهارم سنت 9 آنتيوخوسپادشاه

را بر يهوديان تحميل كرد و سعي كرد تا معبد 
 را به معبد خداي يونان، 10اورشليميهودي در 

 يهودا انقالب يهوديان به رهبري. زئوس مبدل كند
را شكست  12سلوكي هاي ارتش11ماكابي هشمونائي

بعد از انقالب و . داد و معبد را باز پس گرفت
 يهوديه را ترك 13يهلين از يهوديان شورش، خيلي

 15اسكندريه از قبيل 14هلني كرده و به مركز بازرگاني
  . رهسپار شدند16انطاكيه و

 و 15:23 اول 17روايت مكابيان بر اساس
هاي پس از ، سال 18 فيلوندان يهوديهمچنين تاريخ
 ها شروع به ساختن جوامع درانقالب، يهودي

، 23، رودز22، ساموس21، سيكيون20، دلوس19اسپارت

                                                 
8 - Maccabean 
9 - Antiochus 
10 - Jerusalem 
11 - Judas  Maccabee   Hasmonean   
12 - Seleucid 
13 - Hellenized 
14 - Hellenistic 
15 -Alexandria 
16 - Antioch 
17 - Maccabees 
18 - Philon (c. 30 B.C.E.–c. 45 C.E.) 
19 - Sparta 
20 - Delos 
21 - Sicyon 
22 - Samos 
23 - Rhodes 

، 28، مقدونيه27، تسالي26، كرت25  گورتينيا،24كوس
 33، قبرس32، آرگوس31، قرنتس30، آتيكا29آتونيا
 يونان در قرن 34 پل مسيحيكشيشوقتي كه . كردند

اول ميالد مسيح وارد يونان شد، با جوامع پيشرفته و 
 ،37آتن ،36وروايا ،35 تسالونيكيكامل يهوديان را در

   . و شهرهاي ديگر مواجه گرديد38قرنتس
 39»رومانيوت« ا در اين جوامع بههيهودي

معروف بودند، كه يك اصطالح يوناني بود و به اين 
 كه »روم دوم«داللت داشت كه آنها در زمان سلطنت 

آنها رسومي را  .به معني يونان است زندگي كردند
 40»مينحق روماني «گسترش دادند كه ديگر به

آنها ادعيه سنتي يهودي را به يوناني . معروف است
ه كردند و آنها به يوناني ادا كردند، اگرچه ترجم

سياست . وشته شده بودادعيه با حروف عبري ن
قبل از تولد مسيح «ها دقيق بود و موجود يهودي

ها تر از اينكه يهوديها جذب آنها شدند بيشيوناني
  ).Levi, p. 203 (»ها شوندجذب يوناني

                                                 
24 - Kos 
25 - Gortynia 
26 - Crete 
27 - Thessaly 
28 - Macedonia 
29 - Aetonia 
30 - Attica 
31 - Corinth 
32 - Argos 
33 - Cyprus 
34 - Paul 
35 - Thessaloniki 
36 - Veroia 
37 - Athens 
38 - Corinth 
39 - Romaniot 
40 - Minhag Romania 
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 41بيزانس در دوره »رومانيوت « اين جوامع
 بعد از ميالد 1453-476افت، كه در حدود توسعه ي

ها هميشه زندگي براي يهودي. سيح دوام يافتم
آسان نبود، و آنها مجبور شدند تا مسيح را بپذيرند، 
اما آنها همچنين به عنوان مردم برگزيده و محافظت 

خيلي از جوامع . شده توسط قانون شناخته شدند
. د را با صنايع خاص دريافتنديهودي هويت خو
 يهودي 2000، كه شامل 42 تبسبراي مثال، جامعه
يلك تسلط داشت، در حالي كه بود، در زمينه س

 توليد كننده و صادركننده 43كرت هاييهودي
خيلي از يهوديان با . محصوالت كشاورزي بودند

برخي از جوامع . فرهنگ يوناني تلفيق شده بودند
ن عبري را با نوشتن برخي از تالش كردند تا زبا

.  يوناني به زبان عبري، حفظ كنند44 تنخهايسمتق
خيلي از جوامع كامال عبري را از ياد بردند و به 

در . طور كامل هويت يهودي خود را فراموش كردند
 45اشكنازي ، خيلي از يهوديان12 و 9طول قرون 

فراري شدند به  46صليبيونمركز اروپا كه با تعقيب 
  .د پناه بردن47تسالونيكي رشمال يونان د

 ،49قسطنطنيه، 48 تركان عثماني1453در سال 
را به تصرف  50 بيزانسكه پايتخت) استانبول فعلي(

راني در سراسر يونان كمورد، و شروع به حخود درآ
 بر قانون اسالمي استوار بود، عثمانيسياست . كرد

كه يهوديان را به عنوان قوم مجزا با مذهب متفاوت 
شان در نظر وامعو غالبا داراي استقالل داخلي در ج

                                                 
41 - Byzantine 
42 - Thebes 
43 - Crete 
44 - Tanach 
45 - Ashkenazi 
46 - Crusaders 
47 - Thessaloniki 
48 - Ottoman Turks 
49 - Constantinople 
50 - Byzantine 

به يك پناهگاه مذهبي براي يونان مبدل  .گرفت
 از تفتيش عقايد مذهبي ي كه در راه فراريهوديان

ها و تعقيبات موجود ديگر در اروپا شده اسپانيايي
ها را پذيرفت، زيرا كه آنها در عثماني يهودي. بود

ها يهودي. از خود پيشرفت نشان دادنداقتصاد 
ا در دست گرفتند و يك نقش هاي اجرايي رپست

مهم در زندگي عقالني و تجاري كل دوران سلطنت 
ها از  فرمان تبعيد يهودي1942در سال . ايفا كردند

 در مدت 51 سفارادي يهودي2000اسپانيا، بيش از 
  . شدند52تسالونيكييك سال وارد 

 سفارادياين يك نشان بود براي شروع يهوديت 
» 53مارانوها«، فاراديسخيلي از يهوديان . در يونان

 مسيحي شده بودند 14بودند، يهودياني كه در قرن 
خيلي . و با فرهنگ اروپاييان انس گرفته بودند

 هب ها غرور و حس برتر بودن آنها منجروقت
در نهايت، به . شد ميرومانيوتاختالف با يهوديان 
قسطنطنيه،  :  شاملرومانيوتهر حال، جوامع 

 و خيلي ديگر از جوامعي دز اديرنه، تسالونيكي، رو
و زبان ) رسوم (مينحقكه اين دو ويژگي كه 

سنت و رسم . شدسفارادي را قبول كردند شامل مي
د كمي از جوامع  تنها در تعدارومانيوتو رسوم 

، 16در قرن . 55 و چالكيز54يوانينا: يلباقي ماند، از قب
به زبان قابل قبول  ،57الدينو، 56 سفاراديزبان

  .ن مبدل شديهوديت يونا
هاي  عثماني، يهوديان شعلهبا حمايت از سلطنت

. ارتدوكس يوناني را افروختندمخالفت با مسيحيان 
ي جنگ ، در بحبوبه1829- 1821هاي در سال

                                                 
51 - Sephardic 
52 - Thessaloniki 
53 - Marranos 
54 - Yoannina 
55 - Chalkis 
56 - Sephardi 
57 - Ladino 
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تركان استقالل يونان، هزاران يهودي در جوار 
 ميتراس، جوامع يهودي. ها قتل عام شدندعثماني

عده .  از بين رفتند كامالتيريپوليس، كاالماتا، پاتراس
كمي از بازماندگان به مناطق شمالي تحت سلطه 

  . نقل مكان كردندعثماني
، يونان تالش كرد تا مناطق 19در اواخر قرن 

گير تداعي كننده جنوبي بالكان كه به صورت چشم
يهوديان . تاريخ و زبان يونان بود را باز پس بگيرند

ند، ود ب58 يوناني شدنو ديگر اقوام تحت سلطه
كرد تا رسوم و زبان جنبشي كه آنها را مجبور مي

 شمالي و  رومانيوت يهوديان. يوناني را بپذيرند
. جنوبي يونان، در مقياس زياد يوناني شده بودند

  سفاراديپروسه يوناني شدن بيشتر براي يهوديان
هاي بالكان در ساز بود كه تنها بعد از جنگمشكل
  .مده بودندان درآ، تحت سلطه يون1912-1913 سال

 انبوه مهاجران يوناني از 1923- 1922در سال 
هندگان در سرزمين پنا. آسياي صغير وجود داشت

فصل كردند و يك رقابت  حل ويونان شروع به 
اقتصادي اساسي بين يهوديان و پناهندگان ايجاد 

ن و كه اين امر باعث ايجاد يك جو خش. كردند
  كمپلسوختن به  منجر1931وخيم شد كه در سال 

شد كه اينگونه تصور مي.  گرديداسلونيكادر 
 Ethniki Enosisهاي مظنونان از فاشيست

Ellasاند، اگرچه مظنونان هيچوقت پيدا  بوده
 .نشدند

  تسالونيكي و آتنجوامع
ترين جوامع يهودي پيش از  از مهمجامعهدو 

.  بودند و آتنتسالونيكي جنگ جهاني دوم در يونان،
  سفارادي، كه يك جامعه تسالونيكي،1600در سال 

ترين جوامع يهودي در جهان بود، به يكي از بزرگ
، كالن شهر و مادر »ir v’em beyisral «كه به 

، 1900در سال . ل معروف بود، مبدل گرديدئاسريا
                                                 
58 - Hellenization 

بيشتر از نصف جمعيت شهر يهودي بود، كه در 
هاي بين در سال. شد يهودي مي80,000حدود 

 50داراي بيش از تسالونيكي  ،1910 تا 1900
شمار زيادي   مدرسه يهودي و20گاه يهود، پرستش

آنجا مرگز . هاي يهودي بودسسات و انجمنؤاز م
تجارت و كار . براي كل اروپا بود) تورات(يادگيري 

 مربوط به سفاراديبه صورت كلي بر روي زبان 
، ظهرهاي جمعه تمركز كرده بود و در بعدازالدينو
كشيدند، از با همه از دست از تجارت ميتقري

. ودي بودندنجايي كه بيشتر كارگران شهر يهآ
ها در مركز شهر نظم يهوديقبرستان پراكنده و بي

قبرستان در طول جنگ جهاني دوم (قرار داشت 
جمعيت ). براي ايجاد دانشگاه جديد از بين رفته بود

  يهود متغير بود و شهر داراي يك فرهنگ 
 .اسپانيايي قوي بود - يهودي

ه يهود با يك جرقه در يكي افت و ريزش جامع
. گرديد شروع 1917هاي يهودي در سال از بخش

هاي قبرستان مصادره و ضبط در برخي از قسمت
 ادامه 1930 و تا اواخر دهه شدباستاني شروع 

، عده كثيري از پناهندگان 1920در دهه . يافت
يوناني . دنديوناني از آسياي صغير وارد شهر ش

، با تحميل زبان يوناني، بنيان نهادن يكشنبه 59سازي
به جاي شنبه به عنوان روز تعطيل و دوباره 
سازماندهي زندگي سنتي مذهبي يهوديان بر طبق 
قوانين يوناني، باعث ايجاد اختالل در فرهنگ 

زندگي ملي و اقتصادي در . اسپانيايي گرديد- يهودي
لي آتن تمركز يونان به صورت صعودي در حوا

. داشت و خيلي از يهوديان به آنجا نقل مكان كردند
 تضعيف گرديد، تسالونيكي همانطور كه جامعه

در اوايل . برخي از يهوديان آن يونان را ترك گفتند
 يهودي را در خود جاي داده 90,000، شهر 20قرن 

                                                 
59 - Hellenization 
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 نفر باقي مانده 56,000، تقريبا 1939در سال . بود
 .بودند
 تا يحضور يهوديان از قرون وسطن شاهد آت
گير از بعد از آن، يك غيبت چشم.  بود1800دهه 

يهوديان در آتن به دنبال جنگ استقالل يونان 
مشاهده گرديد، كه مشخص شد آنها كشته شدند يا 

 در »جديد«اولين يهوديان . مجبور شدند تا فرار كنند
 وارد شهر شدند، زماني كه پادشاه 1834سال 

 شروع به حكومت كرد و در كنار 60اتومن باواري ها
. حضور داشت 61 مكث روچيلداو يك يهودي به نام

ها به زودي توسط ديگر باواريمكث روچيلد 
و سپس توسط   اشكنازي پذيرفته شد، يهوديان

. گروهي از يهوديان تركيه مورد حمايت قرار گرفت
 يك جامعه كوچك يهودي در 19در اواسط قرن 

بود، اگرچه يك سنت مشخص آتن باقي مانده 
  تسالونيكي وجود نداشت، مانند جامعه اي كه در

 .بود
يهوديان ساكن آتن به هيج وجه از لحاظ سياسي 

  ، مراسم و 1840در طول دهه . ايمن نبودند
هاي شرقي در آتن شامل تشريفات مذهبي از شنج

، 1847در سال .  بود»يهودا«قبيل سوزاندن سمبل 
 يونان را قانع كرد تا ديگر اين ، نخست وزيرروچيلد

پس عموم مردم تمركز و . قبيل كارها را انجام ندهد
 يهود، كه از 62جبل الطارقتوجه خود را بر روي 
 63 دان آرام ال برانگيزؤتجارت بي نقص و س

ي  خانهآشوبگران. گرفت، قرار دادندسرچشمه مي
. نداو را غارت كرده و انبار او را نيز به آتش كشيد

، شخصيتي غير عادي از اشرافان 1854سال در 

                                                 
60 - Otto I 
61 - Max Rothschild 
62 - Gibralter 
63 - Don Pacifico 

 مقدار 64سوفي بارب فرانسوي به نام -آمريكايي
قابل توجهي دارايي و ملك و امالك براي جامع 

يهوديان آتن . يهودي آتن از خود به جاي گذاشت
در موقعيتي نبودند كه آن را طلب كنند، به هر حال، 

 .هيچ قسمتي آن را دريافت نكردند
در اامني موجود در جامع، جامعه رغم اين نيعل

. گذاري شده بود به خوبي بنيان1800اواخر دهه 
 سازماندهي شد و امتياز 1885 در سال آتن قانوناً

گاه يك پرستش.  واگذار گرديد1889رسمي آن در 
 ايتس  ساخته شد و به عنوان1904يهود در سال 

در دهه .  اختصاص داده شد1906در سال  65حييم
 نفر را در خود 3000گاه بيش از ش، پرست1940

 .جاي داد
 هاي توريستي يهوديانمكان

 تن يهودي 5000 تن از 3000به سختي حدود 
ها نيآت. كنندموجود در يونان، در آتن زندگي مي

يك مدرسه پرستاري از پايه ششم، يك مركز جوان 
 رومانيوت و  هايگاه يهود، به ناميهود و دو پرستش

ت آتن همچنين ميزبان هيئ .كردند ايجاد سفارادي
باشد، بدنه مركزي جوامع يهودي در يونان مي

  .حكومتي جوامع يهودي يونان
هاي توريستي ترين مكانيكي از معروف

 باشد كه در موزه يهودي يونان مييهوديان در آتن،
موزه شامل تاريخ .  واقع شده است»39نيكيس «

مچنين تاريخ و ه ونيز تا  آناتوليايهوديت از نواحي
لبسه يهودي، موزه شامل ا. استكلي اين نواحي 

همچنين دو بخش . باشدصنايع دستي و عكس مي
 و يك 66 پاتراسگاه بازسازي شده ازشامل پرستش

 گر بخش داخلي خانه يهودي در بخششياتاق نما
 .باشدها ميشرقي يونان در زمان حكمراني ترك

                                                 
64 - Sophie Berbe 
65 - Etz Hayyim 
66 - Patras 
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اياي ، بق67 دژدر بازار خريد موجود در زير
 پنجم وجود دارد كه از روي گاه قرنپرستش
با اين . قابل تشخيص است لوال  و منوراهايحكاكي

 كه 68 افستوتوان خود را در انتهاي معبدمي
 در آكروپوليس  در سمت چپ وليكابتوس هيل

 .سمت راست قرار دارد تصور كرد
، يك بازار كوپك وجود 69موناستيراكيدر ناحيه 

هاي فروشان كفش، كتابدارد كه در آن دست
 همراه قديمي و ديگر چيزهاي عجيب غريب به

اين بازار به . فروشندموسيقي هماهنگ در متن، مي
 معروف است كه از يك خانواده 70يسورومنام 

يهودي از استانبول كه صاحب يك مغازه بنجل 
 .فروشي در همين مكان بودند گرفته شده است

گاه باستاني در توان همچنين در اينجا پرستشمي
يك قبرستان  .آتن و نيز سه قبرستان يهودي را يافت

 كه در آن مقبره 72پيره، 71نيكيادر حومه 
 . وجود دارد73هولوكاست

 1300دومين جامعه بزرگ يهودي در يونان از 
 جوامع. ل شده استي تشك تسالونيكي يهودي در

 هر دو از جوامع ثروتمند سفارادي و رومانيوت
ز يك خادم يهودي، يك خاخام، يك يهود بوده و ا

يك مدرسه، يك قصاب بر طبق شريعت يهود، 
هاي مختلف و يك خانه ، سازمانانجمن مركزي

امعه به تدريج اعضا ج. كند ميمحافظتقديمي 
ريزي ها را برنامهها و كنسرتمقاالت و نمايشگاه

 .كنندمي

                                                 
67 - Acropolis 
68 - Lycabettus Hill 
69 - Monastiraki 
70 - Yusurum 
71 - Nikea 
72 - Pireaeus 
73 - Holocaust 

  تسالونيكيگاه موجود در جوار اسكلهتفرج
ي ساحل را تا يحي است كه خميدگشامل جاي تفر

كند كه در مرز بخش يهودي قرار دريا كنار دنبال مي
ان بگاه، خياكمي دورتر از برج سفيد در تفرج. دارد

قرار دارد كه چندين خانه و واسيليسيس اولگاس 
ويال از يهودياني كه در اوايل قرن در آنجا ساكن 

ي ساددر نزديكي خيابان  .بودند قرار گرفته است
 قرار دارد كه به نام يكي از اولين ناشران روزانه لوي
 قسمت در.  نامگذاري شده است تسالونيكيدر

، 74 پاپاناستاسيوهايشمالي آن، در تقاطع خيابان
قرار  مارتيرز ، ميدان يهودي76آموپري،  75كاراكاسي

هاي سنگفرش، سرازيري و دارد، يك پارك با اليه
 .زمين بازي

 يد لي گاه، پرستش تسالونيكي در24 ايراكليو در
.  روزانه وجود دارد براي انجام خدمات77زيكرون

هايي اهگهاي آن ليست تمامي پرستشدر روي ديوار
باالي . تاسيس شدند وجود دارد 1378كه بعد از 

 سالونيكا ها مركز مطالعات تاريخي براي يهوديانپله
 .و صنايع دستي يهوديان وجود دارد

گاه كه  ، يك پرستش37-35  سينگروانبدر خيا
 1937در سال  78 موناستيرهاي اهلتوسط خانواده

-ياينجا مركز زندگي كليم. تاسيس شده وجود دارد
مكان ديگر جنگ . تها در زمان جنگ بوده اس

اي است كه در نزديكي ايستگاه راه جهاني دوم خانه
  در سال79 بارون دو هرشآهن قرار دارد كه توسط

غل از آن است و به عنوان آ ساخته شده 1880
    .شده استاستفاده مي

  
                                                 
74 - Papanastassiou 
75 - Karakassi 
76 - Priamou 
77 - Yad L’zichron 
78 - Monastir 
79 - Baron de Hirsch 
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                                       .... شوش دل نقطه عطفي در...دانيال نبي
  فرانك عراقي

  نگاريكارشناس ارشد روزنامه

نسل  .دانيال نبي در اورشليم به دنيا آمد
  .رسددانيال به داوود پيامبر مي

 /قبل از ميالد بخت النصر 655سال  در
آن  به اورشليم حمله كرد و /پادشاه بابل

به رسم آن زمان تعداد  سرزمين را فتح كرد و
مردم  آن جا را به اسارت گرفت  زيادي از

  .....ساله يكي از اسرا بود12دانيال ........
ال كه بخشي از كتوبيم به شمار در كتاب داني

ونه دانيال نبي يهوديان را  آمده است كه چگ،آيدمي
 لنصر حاكم بابل از آن جا خارج ازمان بخت در
زمانيكه كوروش پادشاه ايران يهوديان را از  ...كندمي

ميان آنان  اسارت در بابل رهانيد دانيال نبي نيز در
  .بود

داريوش اول  زمان كوروش و حضرت دانيال در
شد كه عنوان دومين فرد مملكتي محسوب ميبه 
توانست به طور مستقيم وبدون اجازه با پادشاه مي

  ....ديدار كند
خواب تعبير  ترين داستان دانيال عالوه برمهم

  :شودپادشاه به اين صورت گفته مي
 دربار داريوش اول قدرت زيادي دانيال كه در

 .گيردابد مورد حسادت درباريان قرار مييمي
از پادشاه دانند باريان كه اعتقادات دانيال را ميدر

 هيچ  روز20خواهند كه دستور دهد به مدت مي
غير از خداي آنان مورد پرستش قرار خدايي 

دن نماز روزانه يهوديان اما دانيال به خوان ...نگيرد
داريوش  ...گيرد مورد اتهام قرار مي دهد وادامه مي

با وجود اينكه تمايلي  ندارد اما به خاطر دستور 
 ه چاه شيران ب كند و ميخود دانيال را مجازات

صبح  بندد وان را ميخداوند دهان شير. اندازدمي
كند سپس د داريوش دانيال را سالم پيدا ميروز بع

ه  دهد كه اتهام زنندگان به دانيال به چااو دستور مي
  ....شوندانداخته شدند و آنها دريده مي

اي كه از كتاب دانيال ترين دست نوشتهقديمي
بخشي  كشف گرديده است بخشي به زبان عبري و

  ....به زبان آرامي است
  :آياتي از كتاب دانيال نبي

 آيات و رهاند ودهد و مياوست كه نجات مي
 سازد وزمين ظاهر مي در آسمان و در عجايب را
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اوست كه دانيال را از چنگ شيران رهايي داده 
  .است

ليكن او  نيال درقرآن نيامده است وبا اينكه نام دا
 عنوان يكي از معموال بر اساس ديدگاه اسالمي به

شوش مورد مرقد او در  شود وپيامبران محسوب مي
از احترام خاصي  گيرد وزيارت مسلمانان قرار مي

  .برخوردار است
ساحل شرقي رودخانه   آرامگاه دانيال نبي در

 گنبد داراي و روبروي تپه ارگ قرار دارد شاوور و
هاي رايج آن منطقه مخروطي است كه از نوع گنبد

  .است
سلمانان كه به زيارت دانيال همه ساله عالوه بر م

تلف  يهوديان ايران نيز از شهرهاي مخ،روندنبي مي
مورد  روند وبراي زيارت دانيال به شوش مي

  .گيرندبال گرم مسوولين آرامگاه قرار مياستق
يل اه ديگري به نام حزقدزفول آرامگ در شهر

اي معتقدند نيز هست كه عده) ذوالكفل(نبي 
اي ديگر نيز اما عده .آرامگاه پدر دانيال نبي است

نبي فرزندي به نام دانيال كه حزقيل  معتقدند
  .اما دانيال نبي نبوده استداشته 
 دارد كه هاي ديگري نيز وجودايران مقبره رد

نند مقابر انبيا باشد مامنسوب به انبيا يهود مي
مقبره قيدار  ...قزوين معروف به مسجد سه پيغمبر

حبقوق نبي در تويسركان  ...نبي در شهر قيدار
  .........و

ها با وجود اين كه مربوط به انبيا اين مقبره
توجه خاص مسلمانان  يهوديان است مورد احترام و

زو جاذبه گردشگري نيز به ج د ونباشمنطقه نيز مي
ن خود دليلي است بر زندگي اي د ونيآشمار مي
  در، از دير باز كهمسلمانان آميز يهوديان ومسالمت

ه ب اند وكنار هم زندگي كرده اين سرزمين كهن در
  ....انداعتقادات يكديگر احترام گذاشته

27 



    
 

 
 همارش    

  سه ول            چهـ

 

 اوضاع يهوديان  
  در قرون وسطي         

  )پايانيبخش (                   
 نسترن جاذب 

   هافعاليت يهوديان در گتو
هاي مورخان يهود، آزار يهوديان  گزارش مطابق

گيرد و  در اواخر قرن چهاردهم مجددا رونق مي
هاي ق بارز آن زندگي يهوديان در محلهمصدا

در نيمه دوم قرن پانزدهم   :دباش مي» گتو«موسوم به 
 ميالدي، هنگامي كه سازمان تفتيش عقايد در اسپانيا

محله مخصوص (شروع به كار كرد، زندگي در گتو 
 محصور. آغاز گرديد نيز در شهرهاي اروپا) يهوديان

هاي مخصوص، يكي از  نمودن يهوديان در محل
آزاردادن آنان بود كه براي اولين بار  هاي قديمي راه
پايتخت كنوني   قرن دهم ميالدي در شهر پراگ،در

در شهرهاي ونيز و . جمهوري چك، شروع شد
 و همچنين در كشورهاي ايتاليا سالرنو، واقع در

وجود  آلمان، اتريش، لهستان و تركيه نيز گتوهايي به
گفتند كه به  هر را ميگتو قسمتي از يك ش. آمد

حصور شده، و در اين م وسيله ديوارهاي بلندي
يهوديان مجبور . هايي وجود داشت  دروازه،ديوار

. در اين قسمت از شهر زندگي كنند بودند فقط
نتيجه  شد، و در ها از خارج بسته مي ها دروازه شب

توانست تا موقع باز شدن  هيچ فرد يهودي نمي
 در بسياري از. خارج شود ها از محوطه گتو دروازه

و بسته هاي گت شهرها، روزهاي يكشنبه هم دروازه
فر يهودي ها، يك ن اگر هنگام بسته بودن دروازه .بود

او را به سختي  شد، در خارج از گتو ديده مي
هاي مخصوص  يهوديان در محله. كردند مجازات مي

هايي كه تهيه   و لباسفروش متاع ، با)گتوها(
تأمين  اي را  مخارج زندگي فقيرانهنمودند مي
ذايي را براي فروش د غبعضي از آنها موا. كردند مي

اي ديگر  پاره. بردند اطراف خود ميي ها به در خانه
گتو  روزها بساط مختصري را در خارج از محدوده

. فروختند تردند، و اجناس را به مسيحيان ميگس مي
هاي مسيحي خود  همسايه اي ديگر در خدمت عده

تنها شغلي . دادند آنها را انجام ميبودند و كارهاي 
گذاشتند،  براي يهوديان باقي ميمسيحيان  كه
بود، چون هيچ   دادن پولوامانكداري، صرافي يا ب

ها يا موسساتي  تواند بدون وجود بانك كشوري نمي
 تجارت خود را ،دهند قرض مي كه به اشخاص پول

 رونق دهد، يهوديان از اين راه به كشور خود خدمت
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يهوديان با پيشرفت دادن تجارت، . كردند بزرگي مي
كشور خويش را  ايل رفاه و ثروتمندي مردموس

حيان به جاي قدرداني از اين مسي. ساختند فراهم مي
 بيشتري نسبت به يهوديان كينه و دشمني ها، خدمت

يهوديان را مجبور  كه خودشان با اين. دادند نشان مي
   دادن را وامي و پول ــغل صرافـودند كه شــكرده ب

رض ند و از آنها پول قكه بياي از اين اختيار كنند،
عالوه  .نمودند بگيرند احساس نفرت و عداوت مي

 كينه و عداوت را اي از مسيحيان اين بر اين، عده
براي پس ندادن قروض  اي مستمسك و بهانه

 افتاد كه بيشتر اوقات اتفاق مي. دادند خويش قرار مي

ولي هرگز دادند،  ن به مسيحيان پول قرض مييهوديا
گاهي . شدند نمي نس گرفتن آموفق به باز پ

هرهايي كه مسكن داشتند زنداني يهوديان عمال در ش
علت مهارت و هوشي كه داشتند  به. شدند مي

 هاي تاوجودشان مورد احتياج بود، و از طرفي مالي

از اين جهت به آنها اجازه . پرداختند گزافي هم مي
ترك كنند و در  شد كه شهر خود را اده نميد

  . سكونت اختيار نمايندشهرهاي ديگري
  تحوالت زندگي يهوديان اروپا 

  پس از رنسانس                                      
گيري نهضت نوزايي و بروز  شكل با   

 هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي در اروپا دگرگوني

كه به عصر رنسانس شهرت يافت، در زندگي 
ترين  مهم. آمد يهوديان اروپا نيز تحوالتي به وجود

اين تحوالت، با ظهور نهضت اصالح ديني به 
-1483  (Martin Luther) مارتين لوتررهبري

 يابد؛ زيرا گذشته از انشقاقي كه در پيوند مي  1546

هاي لوتر، كالوين،  ها و حركت نتيجه فعاليت
كليسا حاصل شد  اراسموس و امثال آنها در وحدت

 بيشتر و به دنبال آن اسباب آزادي عمل و تحرك
توان گفت حتي انديشه و  گرديد، مي يهوديان فراهم

تاريخي  هاي آرمان لوتر تا حدود زيادي به آرمان
كه در اين دوره بود كه اقبال  يهود نزديك بود؛ چنان

با . به ادبيات عبري افزون گرديد دانشمندان مسيحي
وم در قرن شانزدهم و موقعيت كليساي ر تضعيف

ترويج فرهنگ  خواهانه و نيزهاي آزادي رواج انديشه
تساهل و مدارا، موقعيت يهوديان روز به روز بهتر و 

.  آنها بيش از پيش فراهم گرديدپيشرفتامكان 
نمايي غرب سعي در بزرگ گرچه منابع تاريخي

هاي تحميل شده بر يهوديان در برخي  محدوديت
 تاريخي اروپا دارند، اما هيچ يك از  ادوار

تاثيرگذاري  و ايره نفوذ وسيعتوانند د آنها نمي
 در قرن هيجدهم، به ويژه در العاده يهوديت را فوق

فرهنگ، ادبيات و فلسفه اروپايي،  هاي هنر، عرصه
 گرينـبدون ترديد ظهور عصر روش. انكار نمايند

(Enlightenment)   در اروپا، موقعيت و شرايط
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آن در كل عالم  يهوديان را در آن قاره و متعاقب
قرن هيجدهم در اروپا، .  پيش بهبود بخشيدبيش از

هاي آن ابتدا در  است كه جرقه سرآغاز تحولي
 انگلستان آشكار گرديد و سپس آثار فرهنگي،

اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن در فرانسه، آلمان و 
نبال و به د» روشنگري«. ساير نقاط اروپا ظاهر شد
  عرصهها و اقداماتي در آن ظهور افكار، آثار، نوشته

سياست، اقتصاد و فرهنگ، در راستاي ادعاي ايجاد 
نگرش علمي و  اصالحاتي بزرگ برمبناي بينش و

تجربي به وجود آمد و كساني چون جان الك و 
انگلستان، پرچمداران اين تحول  اسحاق نيوتن در

 به هرحال، الگوي علمي. رفتند بزرگ به شمار مي

مي شئونات ارائه شده توسط اين افراد، توانست تما
سياسي اروپا را  حيات فرهنگي، اجتماعي و حتي

به طور مشخص، انقالب . تحت تاثير قرار دهد
فرهنگي آلمان آن عصر از نتايج  فرانسه و تحوالت

 اين حركت فكري و الگوي عرضه شده نظري آن به

روشنگري اروپا با شعارهاي آزادي، . روند شمار مي
،  »ليبراليسم «عاردر يك كلمه با ش تساهل، برابري و

در اختيار يهوديان قرار داد كه مشابه آن  فرصتي را
  اسرائيل به چشم در هيچ يك از ادوار تاريخ بني

يهوديان در  هاي هاي وسيع فعاليت زمينه. خورد نمي
براي آنها فراهم شد،   ناپلئونفرانسه كه به دست

موقعيت آنان را بيش از پيش استحكام بخشيد و 
گيري نهادها، موسسات و  ن شكلآ ثمره فوري

ي ي ديني، اجتماعي، اقتصادي و سياسبنيادها
از ديگر . يهوديان در فرانسه و سپس كل اروپا بود

فرهنگي عصر روشنگري، ترجمه كتاب  مظاهر
همراه با  مقدس از عبري و يوناني به زبان آلماني

   نوعي تاويل و تفسير خاص به دست
       (Moses Mendelssohn) ونــموسي مندلس
است كه خود اين شخص را بايد يكي  1729-1786

هاي يهودي روشنگري در آلمان آن عصر  از چهره
 ترجمه كتاب مقدس به وسيله. به حساب آورد

هاي جهان وطني اصحاب  مندلسون، گسترش آرمان
هاي مدني و  آزادي المعارف فرانسه و اعطائهداير

ه و تحرك ديني به يهوديان از سوي مردم فرانس
. را در آغاز قرن نوزدهم موجب شد يهوديان آلمان

زاييده  گرايي و خودآگاهي قومي كه ظهور نوعي ملي
هاي مستمر مكتب مندلسون بود، اشتياق به  تالش

اين گرايش با رفتار كريمانه   .آزادي را پديد آورد
 هاي فرانسه و هلند در مورد يهوديان بيش از دولت

بي تاثير عميق شوراي ارزيا. پيش قوت يافت
تشكيل شد، بر يهوديان  يهوديان كه به فرمان ناپلئون

 . آلمان ممكن نيست
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 ردپاي  هولوكاست 

 سوئددر                       
  الهام مؤدب
     فعال اجتماعي

ي  سوئدي  هود يخبرنگار  نيروتس هرنرت كايآن
ي شورا مجلس انتخابات از گزارش هيتهي برا

 در و داشت رانيا بهي سفر 94 اسفند دري اسالم
  .گفت سخن سوئد انيهود  يازي كوتاه اريبس فرصت

 و  هانوه  سوئد امروز انيهود يازي اريبس 
. باشنديم هولوكاست بازماندگاني هاجهينت

 عنوانه بي جهان نگجي ط هولوكاست بازماندگان
   .كردند فرار سوئد به پناهنده

 آناني فرهنگ تيهو ازي بخش هولوكاست 
 هماندباز 4 ارتودكس انيهود يسايكن در .  است

ي نفراوا  تالش گرچه. دارند حضور  هولوكاست
ي هاتيواقع ازي بخش كايآني همكار با تا كردم

 متاسفانه اما كنم تيروا آنان زبان از   را هولوكاست
 خاطرات و هارنجي ورآاد  يليدل به چكداميه

  .نشدند مصاحبه به حاضر گذشته تلخ و دردناك
  سايكن در هولوكاست ادبود يروز در سال هر

   ازماندهب نيترمسن. شونديم جمع هم دور انيهودي
ي   زندگ و بقا هردربا شيد ييزبان بهي آواز هولوكاست

ي  دعا انيهود يو بازماندگاني برا سپس. خوانديم
ي سايكني هايصندل و زيم .شوديم خواندهي خاص

 باشدي م هولوكاست ازي ادگار يكه ارتودكس انيهودي
  .شد  ارسال استكهلم بهي  كشت با 1938 سال در

     سايكن در. دارد وجود هلماستك در سايكنسه 
 سوئد به نيفلسط از كه جيلوواو انيهود يخباد

  سايكن در .دنيآي م گردهم اندكرده مهاجرت
. دهنديم تياهم هالخا به كمتر ويكانسروت  انيهودي
   نيشر يادات نام به ارتودكس انيهود  يسايكن
 95 عضو نيترمسن.  دارد عضو نفر 380. باشديم

 از جواني هاخانواده ازي اريبس  و دارد سال
 توركش به ارتودكس انيهودي .هستند آني اعضا
 آنان ركثا. خورنديم كاشري غذا و دهنديم تياهم
 خوينم اليتق زنان. كننديم صحبت شيد ييزبان به
   داده شموزآ تورا پارشاي گروه  نانآ به. دانن
  .شوديم

 و زنان رانياي ساهايكن برعكس سوئد سايكن در
  . نندينشيم هم كنار در مردان
 و تيشحر نحايم اليتف و براخاها انيهود  ي

  زبان دش ييرايز خواننديم دش ييزبان  به را تيعرب
 زاي كم تعداد. است هولوكاست بازماندگاني مادر

 نحايم اليتف و براخاها و بلدندي عبر انيهودي
  .خواننديمي عبر به را تيعرب و تيشخر

   پادشاه دعوت به انيهود يگروه نياول كهي زمان
 كشور نآ بزرگ شهر  3 به 17 رنق در سوئد

 در اما .بودند پروتستان انيحيمس كردند مهاجرت
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 لوترنت انيحيمس هولوكاست بازماندگان ورود زمان
 فقط انيهودي. بودند حاكم نگيكرلوت نيمارت طرفدار

ي زندگ سوئد جنوب در خود مختص گتو در  ديبا
 راي هوديريغ افراد ريسا با ارتباط هزاجا.  كردنديم

 ساختنديم سايكل سبك به را ساهايكن  ديبا و نداشتند
 و نداشت دوست را انيهود ينگيكر لوت نيمارت رايز
  .كرديمي معرف بد را انيهود يشيهاآموزش در

 برخوردارند برابر حقوق از انيهود يامروز گرچه
 هنوز ستين راحت انيهودي يبراي زندگ هنوزي ول
 و شناسندينم را انيهود يرايز. دارند شك آنان به

 جو بر عالوه. دارند آنان ازي كم اطالعات
 وجود نيريسا با انيهود يادغام مشكلي هوديضد
. ستندين بنديپا مذهب به انيهود يليدل نيهم به. دارد

 به و است درصد 80ي هوديريغ باي هود يازدواج
  . باشديم كاهش به رو انيهود يتيجمع سرعت
ي  ول دارد وجودي هود يمدرسه ك ياستكهلم در

 آموزاندانش همهي ادژن تبعض عدم وننقا ليدل به
ي هود يآموزاندانش درصد 35 .ستنديني هودي

يي ابتدا حد در دوريس خواندن مدرسه در. هستند
 ديبا شرفتهيپي ريادگي يبرا و شوديم  داده آموزش

  . رفت شوديم داده هاشموزآ نيا كهي گريد كشور به
ي ول شوديم داده آموزشي عبر زبان دانشگاه در
  .نداردي چندان طرفدار
  بود آلمان طرفدار كه دئسو دولت 1937 سال رد
 را آن رايز. كرد اعالمي رقانونيغ را كاشر ذبح
 نكرده رييتغ همچنان قانون نيا. دانستيم  انهيوحش

ي ول. دهدينم را كاشر ذبح اجازه  دئسو دولت و
 متيق با كاشر مرغ و گوشت. است آزاد آن واردات

 به كهي انيهود ياي. شوديم هيته كيژبل از گران
 مرغ و گوشت كننديم سفر نينشيهودي  يكشورها
 .آورنديم خود با زريفر سهيك در   زدهخ يكاشر
 سخت اريبس كاشر مرغ و گوشتي غذا هيته گرچه

 فقط كايآن رينظ ندبيپا انيهود  ياست برنهيهز و
  .خورنديم كاشري غذا

  .ندارد وجود سوئد در كاشر  رستوران
 بخواهدي فرد كهي صورت دري عروس مراسم در

 كشور از خارج از دهد مهمانان به كاشري غذا
 زنان ازي تعداد و كنديم هيته كاشر مرغ و  گوشت

ي براي برخ. پزنديم كاشري غذا سايكن آشپزخانه در
  ي سنت بگذارند گرانيد بري خوب ريثتا كه نآ

ي هاشب در. كننديم هيته  كاشري غذا و كرده عمل
  موسومي ماه كاخور هولوكاست بازماندگان شبات

 تيوضع رايز. خورنديم را جفلتي ماه كيك به
   را متيق ارزاني ماه نيا و داشتندي فيضعي مال
   همچنان كردنديم هيته شباتي هاشبي برا
 شباتي هاشبي برا را كاخور  نيا امروز انيهودي
   .   پزنديم

   هر گلمستان به موسومي سنتي تابستان اردو كي
  .شوديم برگزار ارتودكس انيهود يطتوس سال

 ساله18 تا 9ي هود ينوجوانان و كودكان همه
 كنار در رونديم اردو به بايز منطقه در هفته دوي ط

 اليتف هالخا نانآ به فوتبال و شناي باز حيتفر
 تربزرگ افراد. ودشيم داده شموزآ توركش

   موزش آآنان به باشنديم تركوچك سرپرست
يي آشنا فرصت شيهمك افراد اردو نيا در. دهنديم
   .كننديم دايپ را هم باي دوست و
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  : آشنايي با مشاهير يهود جهان

  (Michael dell) مايكل دل
  نيوشا پـايـاب

اي مايكل دل اولين شركتي  شركت رايانه
 ركورد فروش 1997بود كه توانست در سال 
  طريق اينترنت به دست يك ميليارد دالري را از

 .آورد

 دالر 1000 با 1984مايكل دل كه در سال 
ه مستقيم رايانه سرمايه شركت دل را براي عرض

تاسيس كرد، اكنون بزرگترين فروشنده مستقيم 
 .دنياست اي در هاي رايانه سيستم

مدرك دانشگاهي ندارم ولي كسب و كار، 
هاي زيادي براي يادگيري روزمره  فرصت
 .هاي جديد براي من فراهم كرده است موضوع

منحصر  ها شخصيت مايكل دل از برخي جنبه 
 .به فرد است

 شركت برتر 500ترين مديرعامل  ن   جوااو  
ترين زمان تصدي   كه درعين حال طوالنيدنياست

 .را به عنوان مديرعامل و رئيس شركت داشته است

جواني كه به دليل روحيه خالق و كارآفرين 
كرد و در سال  خود، رشته پزشكي دانشگاه را رها

 دالر سرمايه شركت دل را براي 1000 با 1984
انه مطابق دلخواه مشتري در عرضه مستقيم راي

  زمان و كمترين هزينه، تاسيس كرد وترينسريع

اكنون به عنوان بزرگترين فروشنده مستقيم 
ي از اي در دنيا به عنوان يك هاي رايانه سيستم

هاي شخصي با درآمد ساالنه  پيشروان صنعت رايانه
 و به – كارمند 39000ميليارد دالر و بيش از  35/4

 TEAM ) »معضو تي«كت شر تعبير خود

MEMBER )  رود به پيش مي. 

شود و  زخورد از مشتري روزانه دريافت ميبا 
 محصول و فرايند به كار گرفته در تغيير و توسعه

راهبرد رضايت مشتري، كسب و كار ما را  .شود مي
ايم  ما البته اشتباهات زيادي داشته. بيمه كرده است

ا دوباره تكرار اما پس از اصالح سعي كرديم آنها ر
بايد تعادل بين سرعت رشد و استقرار . نكنيم

ها برقرار باشد، چرا كه رشد سريع،  زيرساخت
 .شماري را از بين برده استهاي بي شركت
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  ي مايكل دل درباره
در سال  ( MICHAEL DELL ) مايكل دل 

پدرش .  در تگزاس آمريكا به دنيا آمد1965
آنها  . بورس بودروانپزشك و مادرش كارمند شركت

بنابراين، در دانشگاه  خواستند مايكل دكتر شود مي
تگزاس ثبت نام كرد، گرچه عالقه اول او كامپيوتر 

 .بود

روحيه كارآفريني از همان كودكي جزئي از 
 سالگي يك حراج تمبر راه 12در . وجود مايكل بود

.  دالر كسب كند1000انداخت و از اين راه توانست 
 دالر به دست 18000ا فروش روزنامه در دبيرستان ب

هاي قديمي و به   خريد رايانه1983در سال . آورد
روز كردنشان را براي فروش در محل گاراژ 

هزار دالر رايانه  180منزلشان شروع كرد و 
در . پس از آن ديگر به دانشكده بازنگشت. فروخت

ريد و پس از خ او اجزاء رايانه را مي مرحله بعد
 .فروخت ا ميمونتاژ آن ر

او شركت دل را بنيان گذاشت و با  سال بعد
انبار  و حذف ( JUST IN TIME ) تحويل به موقع

و هزينه باالسري و ارائه خدمات پس از فروش 
تحولي شگرف را در زمينه پاسخگويي به نيازهاي 

  .مشتريان در صنعت رايانه پديد آورد

  اي را رايج كرد كه مشتري  او ايده 
يق تلفن، رايانه شخصي سفارش طر ازتواند  مي

   و »سيستم توزيع مستقيم«. و بخرد بدهد
         MASS) واه مشتريـطابق دلخـعرضه انبوه كاال م«

CUSTOMIZATION )  هاي شركت دل  ويژگي از
 .است

 ميليون دالر از 6شركت او در سال تاسيس  
اين رقم در . محل فروش رايانه درآمد كسب كرد

 ميليون 546 به 1991 و درسال 69  به1987سال 
 . به دو ميليارد دالر رسيد1992دالر و در سال 

همين رشد سريع اولين ضربه مهلك را به  
ضرر  مدير مالي استعفا كرد و. شركت وارد آورد

مايكل . كرد ها دالري شركت را تهديد مي ميليون
او . خود را متعهد كرد كه مشكل را شناسايي كند

ت كه بدون تغيير در شركت به سرعت درياف
او اين كار را كرد و . كار را پيش ببرد تواند نمي

. به كار گرفت ل راپِافراد مجربي از موتوروال و اَ
شركتي بود كه ركورد  دل اولين 1997در سال 

دالري را از طريق اينترنت به  اردفروش يك ميلي
   .دست آورد
ت هاي او در تاسيس و مديري اي از انديشه گزيده

الي    از البهمصاحبهدر قالب يك ) دلشركت (
 .هاي او ارائه شده است نوشته

يا » سيستم توزيع مستقيم«در كار خود از  شما
اين سيستم مدت  در. كنيد استفاده مي» مدل مستقيم«

زمان فاصله بين تلفن مشتري و عرضه رايانه به او 
به عالوه، به دليل حذف . ساعت است 36حدود 
انبار نيز  .هزينه باالسري وجود نداردها،  واسطه

  .راجع به اين روش توضيح دهيد. حذف شده است
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ما يك انبار خاص الكترونيكي داريم كه در   -
ست و محصول و خدمات ما را حقيقت مجازي ا

فروشيم   ميما چند محصول مختلف. كند تامين مي
هايمان نيست اما روز بعد به  كه هرگز روي قفسه

مفيدترين  ترين و ما آسان. دهيم يل ميها تحو مشتري
گردش انبار ما . سيستم تداركات و توزيع را داريم

با اين روش، شركت . دو برابر رقباي اصلي ماست
 ما به سرعت در اروپاي غربي، مركزي، مكزيك و

ها رويكرد فروش  بخصوص ژاپني. ژاپن رشد كرد
پذيرفتند زيرا سيستم  مستقيم ما را پسنديدند و

 هاي ما در قيمت رايانه.  آنجا ناكارآمد بودع درتوزي
  . هاي ژاپني بود رايانهژاپن نصف قيمت 

ويژگي شركت شما كه آن را از ديگر 
  كند چيست؟ هاي مشابه متمايز مي شركت
كنم من يا شركت من مرغ تخم طال  فكر نمي  -

كنانمان بپاشيم باشيم يا گرد مشتري مداري روي كار
ذيري در قبال مشتري به پ يا آمپول مسئوليت

 كاركنان متعهد به ،كاركنانمان بزنيم مزيت رقابتي ما
داريم يك فرهنگ  آنچه ما. مراقبت از مشتري است

. دهيم شي است كه عملياتمان را انجام ميواحد و رو
در اتاق من تابلويي . به تغيير سريع هستيم ما متعهد

 ما همه چيز را تغيير: شته شدهاست كه روي آن نو
  .دهيم مي

 ساله بوديد و 19كنيد از زماني كه  فكر مي 
 تاكنون چقدر نقش و ،مديرعامل شركت

  شان عوض شده است؟ مسئوليت

من در دو سال اول كامالً در جريان جزئيات   -
آن قد و قواره  بودم كه البته براي شركتي در

با رشد شركت فكر من عمدتاً روي . غيرمعمول نبود
دي  مستعد، تنظيم اهداف راهبرافراد به كارگيري

ي كسب وكار اشركت، فهم خواست مشتري و فض
كنم اهداف را با  من سعي مي. متمركز شد

واقعاً به آنها دست  هايمان موازنه كنم تا توانايي
از بعضي جهات االن كار من به دليل وجود . يابيم

من ديگر مجبور . تر شده است كاركنان مستعد آسان
   .م و اين جالب استنيستم دخالتي كن

براي گزينش كاركنان شركت چه معيارهايي 
 داريد؟

كنيم كه تجربه  ما افراد و مديراني استخدام مي  -
گرا  اطالعات محور و واقع. وايي داشته باشندمحت

واجد . بدانند كجا و كي خطرپذير باشند. باشند
باور من آن . رويكرد اخالقي و كل نگر باشند

رود  ب و كار به اشتباه مي وقتي يك كساست كه
. كنند نگاه كنيد ما فقط به افرادي كه آنجا كار ميش

بايد واقعاً روي جذب افراد خوب تمركز كرد و از 
  . آنها ياد گرفت

با افتخارترين روز در زندگي شغلي شما كي 
  بوده است؟

اما من وقتي . هاست هر روز بهترين لحظه  -
، سنگاپور، ابراي ديدن دفاتر شركت به استرالي

 آنجا، بينم كه در روم و مي  مي…مالزي، تايلند و
 هاي خالق با موفقيت اين مدل را براي كسب انسان
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اند به خود  كار در سرزمين خود انتخاب كرده و
 .بالم مي

  ايد؟ آيا تاكنون اشتباهاتي هم داشته 
اما آنها را . ايم ما البته اشتباهات زيادي داشته  -

 كرديم و سعي كرديم همان خيلي سريع اصالح
  . اشتباهات را دوباره تكرار نكنيم

  هايي از آن اشتباهات گرفتيد؟ چه درس
كشنده و كه رشد سريع يك مسئله  اين  -

 فهميد كه داريد چون شما نمي. خطرناك است
شويد، تا وقتي كه سرتان به سنگ  دار مي مسئله

گاه رشد سريع نه تنها كمكي بخورد بنابراين، 
ما در يك . كند كند بلكه سردرگمي را بيشتر مي نمي
كنم بايد  من فكر مي. درصد رشد داشتيم 127ال س

استقرار  تعادل و موازنه بين سرعت رشد و
هاي  رشد سريع شركت. ها برقرار باشد زيرساخت

 .شماري را از بين برده است بي

كرديم و آنها را به  يازهاي بازار را توجه ميما ن
شركت ما مدافع و حامي . داديم  ميمشتريان تحويل

 مشتري است نه مدافع فناوري يا محصول خاص يا
ما فناوري را براي . برنامه راهبردي يا چيز ديگر
فناوري را عرضه . خود فناوري عرضه نكرديم

كه  كرديم كه نيازهاي مشتري را پاسخ گويد نه اين
 »مهندسي ارزش«ما روي . فقط مهيج باشد

(VALUE ENGINEERING)   تكيه داريم زيرا
ما . براي مشتري، هزينه و دوام محصول مهم است

كار قرار  ترين موضوع در كسب و مشتري را مهم

هماهنگي و تامين رضايت مشتري در همه  .ايم داده
جاي شركت ما جاري است، از مديريت گرفته تا 

. هاي مالي، خدمات، توسعه محصول و فروش بخش
در  شود و ه دريافت مياز مشتري روزان بازخورد

  گرفته  تغيير و توسعه محصول و فرايند به كار
راهبرد رضايت مشتري، كسب و كار  .ودشمي

شغل ما و هدف . درازمدت ما را بيمه كرده است
شركت ما صرف كسب درآمد و پيش رفتن نيست، 

اين . مشتري و شادمان ساختن اوست مراقبت از
ست كه بايد باور ما آن ا. فرهنگ سازماني ماست

محصوالت و خدماتمان را در بهترين راه ممكن، 
تمام . خواهد، ارائه دهيم گونه كه مشتري مي آن

  .ارتباطات شركت ما مشتري محور است
نحوه ارتباط با مشتريان و اخذ نظرات آنان  

  چگونه است؟
يان برقرار ا ارتباط مستقيمي با مشترم  -
در . هستيمتماس  ايم و هر روز با آنها در ساخته

 تلفن بزني و 25000كسب و كار ما اگر روزي 
بدهي، كسب و كار تو عوض  پاسخ مشتريان را

 صبح 4دهد مثل كسي كه  شود و بوي تازگي مي مي
كند خدمات ما   تا وزنه بلند مي300شود و  مي بيدار

براي ما مهم نيست مشتري چند بار .  ساعته است24
، ما خيلي ساده هايي بپرسد تلفن بزند يا چه سوال

خريد ما  گوييم وقتي شما محصول ما را مي مي
 25000عالوه بر  ما. مراقب و پشتيبان شما هستيم

ايي را راه انداختيم براي ه روهتماس تلفني روزانه، گ
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هاي رودررو با مشتريان و مشاوره با آنان،  مصاحبه
هاي  تماس از طريق پست الكترونيكي و مالقات

ريق حتي وقتي از ط. يديبا مشتريان كلخاص 
اي  رايانه  WAL-MARTهايي مثل فروشگاه

ز فروشيم، با قبول كليه خدمات پشتيباني پس ا مي
بازخورد . كنيم فروش، تماس با مشتري را حفظ مي

دهيم زيرا از همين  تا دو سال ادامه مي از مشتري را
يم كه او براي جايگزيني توانيم پي ببر طريق مي

   .سطحي راضي استاش در چه  رايانه
. ايد هاي دفاع از مشتري راه انداخته شما تست

   از آن چيست؟ منظور
ما نشستي تحت عنوان  7/5هر جمعه ساعت   -

نفر جمع  175حدود . ري داريمدفاع از مشت
 دقيقه مسائل كليدي مربوط به 90شوند و طي  مي

ان شتريان از جهت زمقبال م هاي ما در مسئوليت
 هاي ديگر فرايند سفارش و جنبهخگويي، نحوه پاس

در ضمن در اين نشست، يك مشتري . شود مرور مي
 محصول ما با مشكل مورد را كه هفته پيش در

ييم حرف خود وگ آوريم و به او مي مواجه بوده مي
دانيد براي آنها كه در خط  شما مي. را مطرح كند

مقدم ارتباط با مشتري هستند حساس بودن نسبت 
تري وجود دارد اما براي بخش توليد به نيازهاي مش

ن اي. تر است يا ساخت، فهم نيازهاي مشتري مشكل
  .نشست همه را در اين فرايند شريك مي كند

ردي شركت چگونه تنظيم و هاي راهب برنامه 
  شود؟ تدوين مي

عوامل كليدي « روز راجع به 2 ماه 3ما هر   -
كليدي   كسب و كار بحث و عناصر»موفقيت

 سال آينده استخراج 10 و 5شركت را در راهبردي 
  -CEROSS ) هاي فرابخشي سپس تيم. كنيم مي

FUNCTIONAL TEAMS )  دهيم تا  تشكيل مي
   .در درون شركت پي بگيرند هاي بزرگ را پروژه

  اكنون اگر جواني مثل خودتان بيايد و 
 دهيد چه بگويد مرا در تيم رهبري شركت قرار

 كنيد؟ مي

ز براي استخدام به شركتي مراجعه البته من هرگ  -
من . نكرده بودم من خود شركت تاسيس كردم

دوست دارم چيزي خلق كنم و در تدوين برنامه 
ه  سال19اگر امروز من . راهبردي دخالت داشته باشم

كردم، خودم  دم براي كار به شركتي مراجعه نميبو
   .كسب و كار ديگري را شروع مي كردم

 اه را ترك كرديد؟پس به اين دليل دانشگ

   .بله  -
آيا وقتي دانشگاه را رها كرديد به كسب 

د يا اين يك ثروت و موفقيت مطمئن بودي
  آمد؟ خطرپذيري به حساب مي

ون قبالً حجم بااليي پول به مطمئن بودم، چ  -
كنم ماندن در  مي من فكر. دست آورده بودم

دانشكده بيشترين خطر براي من بود زيرا تا من در 
   .رفت  بودم چه بسا اين فرصت از دست ميكدهدانش

توانيد به ديگران نيز توصيه  پس اين را مي
 كنيد كه دانشگاه را ترك و شركت تاسيس كنند؟
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اگر مجبور باشم به شما . سوال سختي است  -
بگويم نشنيده بگيريد البته اين يك قانون و قاعده 
نيست، يك تصميم كامالً شخصي است و شما بايد 

اگر انجام داديد تبعاتش را . ان تصميم بگيريدخودت
كار را  توانم بگويم اين پذيريد و من نمي هم مي
   .بكنيد

ايد كه چرا  آيا هرگز افسوس گذشته را خورده
  ايد؟ مدرك دانشگاهي نگرفته

ام اما  من هنوز مدركم را نگرفته.  ابداًخير  -
كسب و . ام رشد كرده ام و رفتهخيلي چيزها ياد گ

هاي زيادي براي يادگيري روزمره  ر، فرصتكا
  .براي من فراهم آورده است هاي جديد موضوع

  اندازي شركت از چه موقع به فكر راه
   افتاديد؟

توان با فروش  از وقتي كه متوجه شدم مي  -
همچنين . دست آورد ها دالر به رايانه، ماهانه ميليون

گان روشندهم شده زيرا فديدم فرصت خوبي فرا مي
دهند، يعني  ايانه خدمات خوبي ارائه نمير

هاي توزيع و فروش در صنعت رايانه ضعيف  سيستم
 درصد باالسري براي خرده فروشي 25بايد . است

نكه فروشندگان نيز رايانه را پرداخت، عالوه بر آ
فكر كردم بايد راه بهتري براي فروش . فهميدند نمي

  .رايانه وجود داشته باشد
  چه راه حلي؟

كننده  نظر مصرف ماده كردن محصول موردآ  -
خدمات پشتيباني بهتر  نهايي به طور مستقيم با ارائه

و گرفتن بازخورد مستمر از مشتريان و بكارگيري 
ما دريافتيم كه . ارائه بهتر محصول و خدمت آن در

خدمات كارا و اثربخش در اين بازار بسيار مهم 
يليارد  م2 تنها 1992بازاري كه ما در سال . است

دالر از آن تصاحب كرده بوديم و اين هنوز سهم 
هاي   ميليارد دالري رايانه70كوچكي از بازار 

 سال يك بار، 4 يا 3بازاري كه هر . شخصي بود
بنابراين بازار، خود  مشتري رايانه خود را عوض و

اين است كه كار را براساس توجه . كند را تجديد مي
 آنچه او مشتري و توليد انبوهبه خواست 

   .خواست قرار داديم مي
 توجه به مشتري و نياز او چقدر اهميت دارد؟

و مدير عامل يك شركت ترين موسس شما جوان
چه . اي در عصر ديجيتال هستيد عظيم رايانه

  احساسي داريد؟
هاي صنعتي و فناوري،  در موضوع: مايكل دل  -

اين غيرمعمول نيست كه جواني بتواند شركتي را 
البته در كشوري مثل ژاپن مديرعامل . ردپيش بب

ه و ساله در يك شركت اشتبا 25بودن يك جوان 
براي  دم وقتي شماقبلكه مسخره است اما من معت

كار را پيش  گيريد و كسب و يك شركت تصميم مي
فقط . اله باشيد س82يا  42، 22بريد مهم نيست  مي

   .بايد كسب و كار را انجام داد
  

  :منبع

:http://modiransbu.blogsky.com/1388/12/04/post-94/ 
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   كتابي معرف
  »تهران انيميكل محله«

    ييايشا يمرجان
  روزنامه نگار

   قلم به» تهران انيميكل محله «كتاب انتشار
 دفتر همت به و ونيهما ليتكم ناصر دكتر

 نيا. استي مبارك داديروي فرهنگي ها پژوهش
ي پژوه تهراني ها كتاب مجموعه از مپنج دفتر كتاب
 در اول چاپ در و هنسخ هزار شمارگان به كه است
ي خيتاري ها شهير به و است شده چاپ 1395 سال
 محل نينخست و نيتر يميقد دري زندگ ريس و

 تهران جنوب دري ا منطقه دري تهران انيميكلي سكنا
  .پردازد يم عودالجان به معروف
 رايز است،ي مبارك داديرو كتاب انتشار گفتم
 در خوشي خبر دينوي كتاب هر آنكه از گذشته
ي برا ديشا كتاب نيا است،يي دانا دوستداران عرصه
 جادياي ها شهير گذشته سال نيچند در بار نينخست
 تيوضع به نگاه با را انيميكل محله نام بهي ا محله
  .است كردهي واكاو محل نياي كنون

  است؟ بودهيي جا چگونه محله
ي خيتاري ها شهيري بررس با ابتدا از كتاب
ي فراز از بعد و پردازد يم عودالجان محله پاگرفتن
 محله درباره مفصل ونيهما ليتكم دكتر (كوتاه

ي پژوه تهران  مجموعه دري گريد دفتر در عودالجان
 هرچند كه رود يمي ا منطقه سراغ به.) است پرداخته

 بوده انيهود يازي تيجمعي رايپذ هم نادر زمان در
 قاجار حكومت كهيي ها سال نينخست از  اما است،
 محل جيتدر به داد قرار خود تختيپا را تهران
   رو رانيا مختلف مناطق از كه شدي انيهودي يسكنا

  
  
  
  
  
 در آنچه به باتوجه هرچند آوردند، محلهي سو به

 و مهاجرت نيا قيدقي ها سال است، آمده كتاب
  .زد حدس توان ينم راي جيتدري نيگز يسكن
ي حت و منابعي برخ قول از سندهينوي ها قول نقل از

ي تهران انيهود يتيوضع توانند يم هنوز كهي شاهدان
ي پهلو سلطنتي ابتداي ها سال در را محله ساكن
 تا انيهود يكه است مشخص كنند، فيتوص دوم
 عبارت به شاه، محمدرضا سلطنت اولي ها سال

 آني رانيا مفهوم در هيمدرن هنوز كهي زمان در گريد
 و فقر در بود، نگشوده ما كشور به را خود راه

 و بهداشت عدم و كردند يم ستيز رانگريوي فالكت
 خود كه من. است كرده يم غوغا انشانيدرمي ماريب

 توانم يم دارم تهران انيهود ياز دار شهيري تبار
ي ميقد ساكنان ازي صورت كمتر بر كه بدهمي گواه
 اگرچه. شد ينم دايپ سالك مهري جا كه بود محله
ي دانيم سرچال، به ار آني اريبس كه انيميكل محله
 زباله و فضوالت ختنير محل كه محله نيا وسط در
 بوده پرادباري ا محله شناسند، يم زين بود كثافات و

 نيبزرگتر كالمي داــابت در سندهينو اما است،
   نام بهيي اروپا انيهودي يسكناي ها محل با آن تفاوت
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 . است داده شرحي روشن به را گتو
يي اروپا انيهود يمدنآ گرد عامل نيتر مهم
» اجبار «افراد، نيا اسكان خاصي محالت درگتوها،

 مقررات تيرعا با مگريي اروپا انيهودي. است بوده
 به تردد حق عبورومروري ها ساعت مانندي خاص

 زين را گتوها مساحت و اند نداشته را گتو از رونيب
 با كه است آن تيواقع اما داد، وسعت شده ينم

 در محلهي تهران انيهود يرانهيفق اريبسي زندگ وجود
 چيه كشور، دري امروزي زندگيي شكوفا از شيپ

 در سكونت به وادار را آنهاي ا نانوشته ا ينوشته قانون
 ترددي براي تيمحدود نيهمچن و كرده ينم مكان آن
  .است نداشته وجود محله از خارج ا يداخل به آنها

 همحليي ايجغراف تيوضع قيدقي بررس به كتاب
 ابانيخ نيب در  كه است پرداخته تهران در انيميكل
 بوده محصور پامنار وي مولو و زمان آن روسيس

ي زيچ هماني نيگز مكان نيا تر يكليي نما از. است
ي ها محل اغلب در كه كند يم متبادر ذهن به را

ي ها قرني حت و ها سال در رانيا در انيهودي يسكنا
 آن و كرد مشاهده نراآ توان يم هم امروز تا و گذشته
 زيآم مسالمتي ستيهمز وي زندگي دگيتن درهم

ي كشور بوده، گريكد يباي رانيا انيهود يو مسلمانان
ي ها نشانهي برخ وي خيتار شواهد براساس كه

 از بعد قوم نيا ستگاهيز نيتر يميقدي ا اسطوره
  .است شده يم شناخته مقدس نيسرزم
  
  مشاغل و تيجمع

 مشاغل و تيجمع به دوم فصل در سندهينو
 از كهي آمار واقع در. است پرداخته انيميكل محله
ي ابتداي ها سال در تهران محله انيهود يتيجمع

 مانندي ررسميغ منابع قول از شتريب محله جاديا

ي ها ادداشت يا يخاطرات كتب ا ينتصر امنون
 شده، آوردهي شهر جعفري ها نوشته مانندي شخص

ي ها سال از بعد خصوص به كه است مشخص اما
ي زندگ تيوضع بهبود با و دومي پهلو سلطنت اول
 مكان نقل محله از جيتدر به انيهود يدركل، مردم
 از شتريب محله ساكن انيهود يمشاغل. اند كرده

يي استثناها البته كه است بوده زمان آن پست مشاغل
 دهيد آنها نيب در همي داروساز و طبابت چون

   مارستانيب ازي ذكر هم باز و. است شده يم
 مهم مراكز از كه ، 1321 سيتاس ر،يسپ دكتر

  .است آمده يم حساب به روز آني رسان خدمات
  

  تهران انيميكل و قاجاري حكومت نظام سوم، فصل
 انيهود يتيوضع به داردي نگاه سوم فصل

 با گاه كه سلسله نيا سلطنتي ط و قاجار از شيپ
 بوده همراه هميي فشارها و فرودها و فراز
 زمان در هرچند انيهود يكه رسد يم نظر به.است
 پرداخت به مجبور و كردهي زندگ فقر در قاجار
 و دربار با آنها روابط مجموع در اما بودند، هيجز

 انيهود يخيتار كتاب در. است بوده تعادل در دولت
 نيا ارجاعات ازي اريبس كهي لو بيحب قلم به رانيا

 نام گردد، يبازم آن هب كتاب گريدي ها فصل و فصل
ي هود يمادران كهي شاه حرم كودكاني برخ

  .است شده آورده اند داشته
  

 انقالب مهم واقعه به سوم فصل ازي بخش
 ازجمله ان،يهود يشركت نحوه و اثر و تيمشروط
 حاداشي سايكن در واعظ نيالد جمال ديسي سخنران

 نياي محتوا از. دارد اشاره است ريدا هم هنوز كه
 انقالب با درمجموع انيميكل كه ديآ يبرم نيچن فصل

  .اند بوده همراه مشروطه
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 محله دري اجتماعي ستيهمز چهارم، فصل
  تهران انيميكل

 و مسلمانان نيبي اجتماع روابط بري نگاه
 است پرداخته آنان زيآم مسالمتي زندگ و  انيهودي
. است كرده ذكري ستيهمز نيا درباره راي موارد و

 عاشوراي عزادار اميا در انيهود ينكهيا ازجمله
 حرمت كردند يمي سع و اند دهيپوش يمي مشك

. دارند نگه خود ستيز محله در را اسالم مراسم
ي ها كتاب بر عالوه بخش نيا در شاهد آوردني برا
 دكتر كتاب گريدي ها فصل و فصل نيا دري خيتار
 كرده مصاحبهيي ايشا يهارون با ونيهما ليتكم
 انجمن سيرئ و محله ساكني رروزگا كه است

 زند يم قلم مطبوعات در امروز و است بوده انيميكل
 محله مردم باب دري و كه هميي ها قصه از و
 هر به. است آوردهيي ها نمونه سدينو يم انيميكل

 تا است داشته تالش بخش نيا در سندهينو حال
 و انيهود ينيب زيآم مسالمت روابط ازي كل طرح

ي برخ واسطه به گاه كه دهد ائهار را مسلمانان
ي برخ بخش نيا در. است دهييگرا يمي رگيت به دادهايرو
 شده يم همي زيخونر به منجر گاه كهي تلخ عيوقا

    .است شده آورده تهران هينظم گزارش با همراه
  تهران انيميكل فرهنگ و انتيد پنجم، فصل
ي ساهايكن و انتيد تيوضع ازي كوتاهي بررس

 مانند ساهايكن نيا ازي برخ. است ادهد ارائه محله
 نيريخ كمك با حاداش و عقوبيعزراي سايكن

ي بازساز گيفرهن راثيم سازمان وي هود يجامعه
 ديبازد آن ازي اديز دكنندگانيبازد و است شده

ي ها خانه مكتب بهي ا صفحه چند فصل نيا در. كنند يم
 سيتدر آنجاها دري سنت انيمال كه ميقدي هودي
 همت به بار نياول كه انسيآل مدارس زين و اند كرده يم

 پرورش و آموزش با را انيهود يفرانسه انسيآل موسسه
    .است افته ياختصاص كردند آشنا نينو

  تيمشروط از پس محله تيموقع پنجم، فصل
 تر مفصل ها فصل ريسا از نسبت به فصل نيا
 انقالب از بعد محله انيهود يتيموقع به و است

 از سندهينو كهي شواهد از. است ختهپردا مشروطه
 نظر به نطوريا است، آورده گوناگون منابع قول

 مشروطه انقالب با مجموع در انيهود يكه رسد يم
ي دادهايرو محل نكهيا خصوص به اند، بوده همراه
ي سكنا محل باي كنون بهارستان دانيم در انقالب

 با توانستند انيهود يو است بوده كينزد آنان
 بود، آورده خود با مشروطه انقالب كهي تحوالت
 و شد فعال انسيآل مدارس. كنند دايپي بهتري زندگ
 جيترو وي هود يپسران و دختران ليتحص ساز نهيزم

 در بهداشت و تر سالمي زندگ اصول و فرانسه زبان
 اريبس عيوقا جمله از.  آورد فراهم را آنان انيم

 شدهي خاص توجه آن به فصل نيا در كهي مهم
 ندهينما ،)ليحزق يليشوئ (مييح ويمس اعدام است،
 پنجم دوره در انيميكل فكر خوش و خواه يترق

 در داشتن دست اتهام با كه استي ملي شورا مجلس
  .گرفت انجام 1310 سال در خان رضا هيعليي كودتا

 تيموقع به همي ا صفحه چند آن، از بعد
   .است شده پرداختهي پهلو عصر در انيهودي

 تالشي انيپا سخن نام بهي بخش در سندهينو
ي تهران انيهودي يفرهنگ وي اجتماع تيموقع كرده
ي محتوا از استفاده با را رياخ قرن 2 از شيب در

  .كندي بندجمع نيشيپي ها فصل
 با ونيهما ليتكم دكتر كهي خذĤم و منابع انيپا در
   دهكر ليتكم را خود كتاب آنها از استفاده
ي بعد مطالعاتي براي خوبي راهنما تواند يم است،
      .باشد
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 الي ويزل
  راوي هولوكاست، سفير صلح

  آرش آبائي  مهندس 
  محقق و مدرس در حوزه يهوديت

  
ويزل با نام اصلي اليعزر ويزل در سال  الي
يهودي و در فضاي  اي خانواده  در روماني در1928

 بر عالوه آنها خانواده. متولد شد يهوديت حسيدي
 جنگ  با آغاز.شد مي نيز ديگر دختر سه شامل او

 مجارستان قلمرو به ويزل زادگاه دوم شهرك جهاني
 تحت كشورهاي يهوديان 1944 سال در و درآمد
 اردوگاه در متحدانش و نازي آلمان اشغال

 شدند كه ويزل شانزده متمركز بيركناو دستجمعي
آن اردوگاه  در. اش جزو آنها بودندساله و خانواده

 از را خود جان ويزل خواهران از يكي و مرگ، مادر
 اردوگاه به پدرش همراه به او  سپس.دادند دست

 كشي و حل نسل براي اردوگاه بزرگترين آشويتس،
 در. شد فرستاده لهستان، خاك در يهود مسئله نهايي
 با ها سرخ، نازي شدن ارتش با نزديك 1945 سال
از  را بودند استفاده قابل هنوز كه اسيراني عجله

 منتقل آلمان خاك در ديگر اردوگاه به آشويتس
 آلمان در بوخنوالد اردوگاه به پدرش و ويزل. كردند
 جاآن در نيز را پدرش شدند و ويزل فرستاده شرقي

  .داد دست از
 در ويزل اردوگاه، از آزادي و جنگ با پايان

 به و كرد نويسي نام سوربون فرانسه در دانشگاه
با  1963 سال در او. پرداخت نگاري روزنامه شغل

 تدريس به بوستون دانشگاه در آمريكا مهاجرت به
 تا 1978 سال وي از. شد مشغول انساني علوم

 به را واشنگتن هولوكاست در انجمن رهبري 1986
  .عهده داشت

 سال در هولوكاست ٔدرباره آثارش بخاطر ويزل
 سال آمريكا، در كنگره طالي مدال جايزه 1985
 آمريكا جمهوري رياست آزادي مدال ميالدي 1992

 براي خود هايفعاليت به دليل 1986 سال در و
 صلح نژادپرستي، جايزه خشونت و با مقابله و صلح
  .كرد دريافت را نوبل

 ٔجايزه دريافت اش هنگامويزل در سخنراني
  : نوبل چنين گفت

 ما آزادي است، زندان در مخالفي كه زماني تا«
 است، گرسنه كودكي كه زماني تا. نيست واقعي
 اين. شد خواهد شرم و اندوه و غم از پر ما زندگي
 تنها كه بدانند دارند نياز چيز هر از بيش ها قرباني
 كه زماني. ايم نكرده فراموش را آنها ما و نيستند
 حرف آنها جاي به ما است شده خفه آنها صداي

 بستگي ما آزادي به آنها آزادي كهحالي در زنيم، مي
  .».دارد بستگي آنها آزادي به ما آزادي كيفيت دارد،
 كه نسل كشي يهوديان بود بازماندگان از يكي او

 يدر حوزه فاجعه را خود شخصي تجربيات 
. كرد منعكس كتاب شصت از بيش در هولوكاست

 خاطرات كه از مشهورترين آثار اوست »شب«كتاب 
  بازگو  ها اردوگاه هولناك دوران را از او مستقيم

  .كندمي
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ين تاكيد را بر تقبيح اين شاهد هولوكاست بيشتر
  :تفاوتي در برابر ظلم و شر داردبي

  ».است شر مظهر تفاوتي، بي من نظر به«
. است تفاوتي بي نيست، نفرت متضاد عشق«
متضاد . است تفاوتي بي نيست، زشتي زيبايي متضاد
 متضاد و است؛ تفاوتي بي نيست، ارتداد ايمان

 و مرگ بين تفاوتي بي بلكه نيست، مرگ زندگي
  .»است زندگي
 در سالگي 87 سن در 2016 سال  در ويزل، الي

  .درگذشت نيوريورك
***  

 »شب«كتاب 
ي سر در نوشته(» كار باعث نجات انسان است«

  )اردوگاه آشويتس
 به زبان 1955، در اصل در سال »شب«كتاب 
 And the“ )»و دنيا ساكت ماند« عنوان ييديش با

World Has Remained Silent”) اپ به چ
ي  هاي نويسنده ها و تشويق اگر تالش. رسيد

ي فرانسوي، فرانسوا مورياك نبود، شايد اين  پرآوازه
با  مورياك،. شد كتاب هرگز نوشته و منتشر نمي

متقاعد ويزل را وگوهاي طوالني  ها و گفت بحث
هاي   خاطرات و يادهاي خود را از اردوگاه كهكرد

كتاب كه در  اين .كار اجباري دوران نازي بنويسد
 منتشر (Night)» شب«هاي بعدي با عنوان ترجمه
   به او تبعيد و كودكي يدوره خاطرات شد،

 فرانسوا از اي مقدمه و با بود نازي هاياردوگاه
 اين از بعد. رساند جهاني شهرت به را او مورياك،

 زبان به را ديگري متعدد كتابهاي ويزل الي رمان،
 سه و رساند چاپ به و عبري انگليسي فرانسه، هاي

  .كرد منتشر را تحقيقي اثر چندين و نمايشنامه
 نگاشته مؤثر و آلود حزن لحني با شب كتاب

 با كه است رويدادهايي ميان در  نويسنده،. است شده
 از او. كشد مي تصوير به را ها آن ژرف، احساسي

 اين ويرانگر تأثير و نگرد مي گذشته به حال زمان
 آن هرگز«: كند مي نقاشي خود، ي آينده بر را زمان
. كنم نمي فراموش را اردوگاه شب اولين را، شب
و  طوالني شب يك صورت به مرا زندگاني كه شبي
 بطالن خط آن بر هميشه براي و آورد در ناپذير پايان
   .»كشيد

ي اردوگاه ويزل در بخشي از كتاب درباره
  :نويسدآشويتس چنين مي

ي بزرگ، روز بخشايش وزهروز ر: يوم كيپور«
  .گناهان

اي بايد روزه گرفت؟ مسئله به طور تلخ و گزنده
روزه گرفتن يعني مرگي . مورد بحث قرار گرفت

  اينجا تمام سال داريم روزه . تر و زودترحتمي
ي عده. اينجا هر روز، يوم كيپور است. گيريممي

درست . گفتند كه حتما بايد روزه گرفتديگري مي
بايد به اين . دليل كه گرفتن روزه خطر داردبه اين 

وسيله به خداوند نشان دهيم كه حتي در اين جهنم 
  ».هم قادريم اوامر او را اجرا كنيم

 زبان از استوار مسرت نينا را »شب« كتاب
  و با ويراستاري  برگردانده فارسي به فرانسه
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 ي جامعه بنياد« سوي از دخت دقيقيانشيرين
 رسيده چاپ  به1387در سال  يكاآمر در »دانشوران

  .است
فرانسوا مورياك در بخشي از مقدمه كتاب 

  :نوشته است
چه بر سر يهوديان شهرك سيگه در آن«

كور «: آمد از اين قرار بود] زادگاه ويزل[ترانسيلواني 
در مقابل باليي كه فرصت فرار از آن را » بودن

ا به قيدي غير قابل تصوري خود راما با بي. داشتند
  در برابر هشدارها و » كر شدن«. آن سپردند

هاي شاهد عيني كه خود به طور معجزه التماس
  ي آسايي از مرگ نجات پيدا كرده بود و صحنه

. كردعامي را كه ناظر آن بود برايشان تعريف ميقتل
و جدي نگرفتن اين شاهد و ديوانه » باور نكردن«

اند  هم دادهها دست به دستي اينهمه. پنداشتن او
اند كه به نظر من با هيچ و شاهكاري به وجود آورده

 .»اثر ديگري قابل مقايسه نيست
  :نويسدمترجم كتاب در مقدمه چنين مي

مندان به تاريخ و ي بشر دوستان و عالقهبه همه«
كنم كه اين كتاب و سرگذشت قوم يهود توصيه مي

ها ي فجايع نازيهايي را كه دربارهي كتابهمه
  :منتشر شده، بخوانند و باورشان شود كه

ي هنگامي كه يهوديان كشورهاي تحت سلطه
هاي طوالني، خانه و زندگي خود ها در صفآلمان

رفتند، دوستان و را رها كرده و به كام مرگ مي
ها كشيك ها از پشت پنجرههاي ديروز آنهمسايه

ا را هكشيدند تا خانه و اموال آندادند و نقشه ميمي
  .»صاحب شوند

 واقعيت اين بر انكارناپذيري سند ،»شب« كتاب
 به جهاني، دوم جنگ دوران فجايع كه است

 اند، داده رخ آن هاي جبهه در كه خونيني رويدادهاي
 و »جبهه پشت« كه هايي جنايت. شود نمي منحصر

 اند، گرفته صورت اجباري كار هاي اردوگاه در
: اند نداشته »بههج جلوي« شوم حوادث از كمي دست

 انسان ها ميليون شدن كشته به فجايع اين كه ويژه به
 داشتن شان جرم تنها كه اند انجاميده دفاع بي و گناه بي

: است  بوده خاص نژادي يا مسلك دين، عقيده،
 اين ي جمله از ها كولي ها و كمونيست يهوديان،
    .هستند قربانيان

  :منابع
ينا استوار مسرت، كتاب شب، الي ويزل، ترجمه ن -1

بنياد جامعه : ، ناشر1387لوس آنجلس، تابستان : چاپ اول
 دانشوران

 www.dw-world.de -فرسايي  فهيمه -2
 ويكي پديا -3

4-  Encyclopædia Britannica 
5- http://fa.rfi.fr 
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   و يميكل بانوان انجمن
  ازدواج از قبل مشاوره نهاد جاديا
  انيپورات دهيفر
  تهراني ميكل بانوان انجمن سيير

  
 از بعد و ساله 50ي قدمت با هود يبانوان سازمان

ي ميكل بانوان انجمن نام با 1371 سال در وقفهي مدت
 ربطيذي هاارگان تيحما با اساسنامه دري راتييتغ و
  .نمود آغاز را خود تيعالف مجدد ثبت و

 مجدد شروع در سازمان نيمسوول توجه عمده
 منظور به شيكهم زنان جذب به معطوف ,تيفعال
 جاديا قيطر از آناني هايتوانمند سطح ارتقا

 مختلف ليمسا بايي ارويروي برا الزمي هامهارت
 به اعتماد وي باور خود تيتقو وي خانوادگي زندگ
  .است بوده گرانيد با بتمث ارتباط جاديا و نفس

 با مدت نيا طول در است توانسته سازمان
 كار و هاكالس ليتشك ,يسخنران جلساتي برگزار
 نيمتخصص ازي ريگبهره و مختلفي هاگروه

 در اعضاي هايآگاه شيافزا به نسبت مربوطه
   نقشي اجتماع وي روان ,يجسم ليمسا
 بهبود و  سالمت نهيزم در باشند داشتهي اكنندهنييتع

 فيوظا وي مادر نقش به توجه باي جسمان تيوضع
 دچار هنگام زود را زنان كهي دارخانه نيسنگ

 توانسته سازمان كنديمي جسم مختلف مشكالت
 سالن جاديا با انجمن وقت نيمسوول كمك به

  زنان مجرب انيمرب ازي ريگبهره و مجهزي ورزش
 و قيتشوي سالمت مهم ركن عنوان به  ورزش به را

  ....دينما بيترغ
 هاكودك مهد دادن قرار پوشش تحت با سازمان

ي گروه وي فرد جلسات ليتشك با است توانسته
 نيهمچن  كودكان ليمسا  نيمتخصص توسط مشاوره

 دري موثري هاگام كارآزموده پرسنل ازي ريگبهره
 به نسبت مادراني آگاه وي سازفرهنگ نهيزم

  .بردارد  ودكانكي  رفتار اختالالت و مشكالت
 ما جامعه دريي زناشو اختالفات متاسفانه راياخ

 و باشديم گسترش حال دري اكننده نگران شكل به
 آني روان وي جسم مخرب  اثرات ديترد بدون
 توجه با و گردديم كودكان ريدامنگ نيزوج بر عالوه

 انتخاب در شهير اختالفات نيا شتريب نكهيا به
ي آمادگ بدون نيطرف و ردداي منطق ريغ و عجوالنه

 ...دينمايم خانواده ليتشك به اقدام متقابل شناخت و
 و متعادل و سالم خانواده ك يليتشك كهيحال در
 و آموزش، يآگاه به ازين زيچ هر از شيب داريپا

 لذا داردي اجتماع وي روان ،يجسمي هايآمادگ
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 طرح قالب در را خود مشخص شنهاديپ ما  سازمان
ي هامهارت آموزش و مشاوره نمودني اجبار
 هيارا مشتركي زندگ شروع از قبليي زناشوي زندگ

   .دينمايم
، جامعه مختلفي نهادهاي همكار با طرح نيا

ي نيدي علما و انيميكل انجمن محترم نيمسوول
 مطمئنا رديگيم صورت آنها با نظر تبادل و جامعه
 ريپذامكان جامعهي اعضا تك تك كمك بدون
  .بود دنخواه

 و نيمتخصص كمك با توانديم مركز نيا ليتشك
 به  نسبت يهود يجامعه ليمسا به آشنا نيمشاور
 آستانه در جواني هازوج مشكالت فصل و حل

  ي جا بهيي جدا آستانه در همسران و ازدواج
   به نسبت كارشناسانه ريغ وي سنتي هاتهيكم
 دينما نقشي فايا نيزوج روابط بهبود وي ابيشهير
 تك تك توجه با جز ستين ريپذامكان مهم امر نيا

   ........جامعه افراد
 با هاسال نيا همه در بانوان سازمان باالخره و
 بهي هدف داشته كهي فراواني زهايخ و افت وجود
 در همواره و نداشته هاخانواده آالم كاهش جز

 گامي خانوادگ وي اجتماع روابط بهبود جهت
 .است برداشته
  
  
  
  
  

  هاي انجمن بانوان كليمي عاليتف
   گذشتهي هاماهي طي ميكل بانوان انجمن

 اسقبال با كه است كرده برگزار راي متنوعي هابرنامه
 به توانيم جمله از است بوده همراه جامعه بانوان
  :كرد اشاره آنها نيدتريجد ازي تعداد
 بهي شميابر سالن در بانوان شاديي گردهما -ا
 ئتيه اعضا حضور با نهار صرف ويي رايپذ همراه

  .رهيمد
 ندهينما حضور با رهيمد ئتيه انتخابات - 2

 جامعه  بانوان از نفر 90 حضور و كشور وزارت
  .انتخابات در شركتي برا

 ازيي رايپذ و انتخابات از بعديي گردهما - 3
 انتخابات در حضورشان از ريتقد و سازماني اعضا

  .انجمن
ي همكار باي تگوش ريغي غذاها واليفست - 4
  .كنندگان شركت به زيجواي اعطا و سازماني اعضا
  جمعي بانوان در يكي از  گردش دسته- 5
  .هاي كرجباغ

جمعي بانوان به مناسبت  صرف نهار دسته- 6
  . و ديدار با سالمندانموعد سوكا در سراي سالمندان

 رهيمد ئتيهي هفتگ جلسات است ذكر به الزم
     .گردديم برگزار منظم رطو به زين

  

                 

    
ریک و  شان   ی  ما ر ر   و  ن سال  ی  ن  و ن با ما ا ی اا یک ض    ند 
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   زدگي فرهنگيجنسيت
  تينا ربيع زاده

جامعه ما به علت  مشكالت اساسي زنان در  برخي از
برخي نيز به علت  اند وفرهنگ مردساالرانه شكل گرفته

اي در تفكرات ديني ما هاي نادرستي است كه ريشهسنت
 هاي سنتي رايج دربه عنوان رسوم و ارزش ندارند اما
جامعه  سرنوشت تمامي افراد رب و اندمطرح شده جامعه ما

كنم كه عدم توجه  شايد الزم نباشد تكرار .گذارندمي اثر
جامعه  ها و حقوق زنان جامعه فقط به نيمي ازبه ارزش

مردان جامعه نيز  بر بلكه فشارهايي را رساندآسيب نمي
جامعه  زماني كه زنان به عنوان نيمي از .كندتحميل مي

 و هاي خردمقياس در يارات رااخت ها ونيمي از مسئوليت
 چه در كانون خانواده و چه در و كالن به عهده گيرند
به دست آورند،  اختيارات خود را سطح جامعه وظايف و

مسائل  تري را به ويژه درمردان نيز زندگي كم دغدغه
زماني كه  زنان جامعه تا .كننداقتصادي تجربه مي

تصادي، اجتماعي ابعاد مختلف اق در را هاي خودمسئوليت
حضوري  ايفاي آن تالش نكنند، در فرهنگي نپذيرند و و

  .بود دسترس نخواهد شايسته برايشان در كامل و
موانع جدي در حضور كامل و برابر زنان  يكي از

زدگي فرهنگي هاي زندگي جنسيتجامعه در تمامي زمينه
است و اين بدان معنا است كه جامعه در درون خود و به 

اي نابرابري و تفاوت زنان و مردان را در شهصورت ري
برخورداري از حقوق انساني پذيرفته است و وظيفه زنان را 
اطاعت و تحمل مشكالت دانسته و به صرف مرد بودن به 

شك عوامل بي. دهدگروهي اجازه سوءاستفاده مي
متعددي در طول هزاران سال در ايجاد اين پديده 

ه نمودهاي آن اند كشتهنقش دا) زدگي فرهنگيجنسيت(
هاي تاريخي و الگوهاي زباني ، افسانههاراحتي در اسطوره

  ها و حضور كم رنگ زنان در اسطوره. توان ديدمي
ها و نقش مخرب قائل شدن براي آنان در اكثر افسانه

پذيرش . اي از ديرپا بودن ستم به زنان استموارد، نشانه

 و ابعاد اين مسأله اين نابرابري از سوي زنان به شدت
هايي كه بعد جنسيتي دارد و كاربرد شوخي. افزوده است

زنان را مطرح » شيءوارگي«و» سوژه بودن«، »ضعف«
كند در بين زنان نيز رايج است، همه ما بارها شاهد مي

هاي زنانه هاي ضد زن توسط زنان و در جمعنقل فكاهه
 جاي مقابله ايم كه برخي از زنان بهايم و مكرر ديدهبوده

در . پردازندهاي ضد زن خود به باز توليد آن ميبا كليشه
 صورتي كه انتظار اين است كه زنان نه تنها مروج 

 هاي ضد زن نباشند بلكه با آن مقابله كنند گوئيبذله
تا فرهنگ جامعه به تدريج از گفتارها و پندارهاي ضد زن 

ا به عنوان حتي در توجهي كه زنان جامعه م. فاصله بگيرد
 هاي مشهودي كنند نيز تفاوتمادر به فرزندان خود مي

 خورد در نگرش به فرزندان مذكر و مؤنث به چشم مي
و برخي از زنان جامعه دختران را براي پذيرش نقش 
 فرودست و ارائه خدمت و تحمل زورگويي تربيت 

كنند، در حالي كه رفتارهاي جستجوگرانه و كنجكاوانه مي
در بين دختران » حرف مردم«فاهيمي چون از بيم م

 شود اما اين رفتارها در بين پسران سركوب مي
ترين حركت حتي كوچك. گرددحتي تشويق نيز مي

 مستقل و تمايل به انتخاب سرنوشت براساس 
هاي فرد از سوي دختران جامعه كمتر مورد خواسته

گيرد هنوز هم در جمع خانواده وظيفه استقبال قرار مي
داري و وظيفه پسران كمك به ختران كمك به خانهد

ما زنان جامعه كليمي براي تغيير . كسب درآمد است
شرايط خود در ابتدا بايد تغيير را از خود آغاز كنيم و باور 

توانيم با همكاري و همراهي با هم تمامي كنيم كه ما مي
مان را تغيير دهيم هاي نادرست و غيراخالقي جامعهسنت
هاي زندگي ضور فعال و پر رنگ در تمامي زمينهو با ح

اجتماعي روزگار بهتري را براي خود و زنان نسل بعدي 
   .رقم بزنيم
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  ........امروز و هر روز 
  شرگان انورزاده 

  فعال اجتماعي 
  

امروز، از آن روزهاست، كه دلم پر از حرف است، پر از 
  . واژه، پر از كلمه، پر از جمالت گفته و ناگفته

بهانه بنويسم و خواهم بيامروز از آن روزهاست كه مي
  . خواهددلم گوشي شنوا، مخاطبي شنوا و قلبي شنوا مي

خواهم حرف دلم را بزنم، وز از آن روزهاست كه ميامر
خواهم مي. هايي از ته ته قلب هايي از ته ته دل، حرفحرف
  . پيرايه بروم سر اصل مطلبپرده و بيبي

  . دانيمخواهم ، بگويم دوست داشتن زيباست، همه ميمي
  . دانيمخواهم بگويم حرمت نگه داشتن خوبست، همه ميمي
  . دانيمبگويم اتحاد، از نفاق زيباتر است، همه ميخواهم مي
خواهم بگويم، و روي اين نكته تأكيد بسيار دارم، مي

  . دانيمكه دل شكستن، گناه است و همه اين را به خوبي مي
اما آيا واقعاً رعايت كردن اين اصول، خيلي سخت 

  است؟ 
آيا اين خيلي سخت است كه هر شخصي يا هر مقامي 

دهد، نكات مثبتش را هم  برايمان انجام ميهر كاري كه
حداقل ببينيم؟ و هميشه لبانمان به گاليه باز نباشد؟ اين 

  خيلي سخت است؟ 
ي خالي ليوان، اين سخت است كه به جاي ديدن نيمه

  ي پري هم هست؟ دقت كنيم نيمه
هر شخصي، با توجه به نقشي كه در زندگي دارد، نكات 

  . مثبتي هم دارد
عاً اين خيلي سخت است كه نكات مثبت او را هم آيا واق

  ببينيم؟ 
و اين » متشكرم«: اين خيلي سخت است كه بگوييم

  كلمه را از صميم قلب بگوييم؟ 
آيا اين خيلي سخت است؟ آيا اين واقعاً خيلي خيلي 

شود وقتي آشنايي را سخت است كه دلي را نشكنيم؟ نمي
چرا » «ر شدي؟واي چقدر پي«: ديديم، بالفاصله نگوييم

 »چقدر الغر شدي ؟ «»موهايت اين قدر زود سفيد شده؟
و هزاران سؤال خصوصي ديگر كه » چقدر چاق شدي؟«

اي هم هيچ ارتباطي به شخص ما ندارد و هيچ راه چاره
بوديم براي آن شخص نداريم، كه حتي اگر درمانگر هم مي

   .كردند تا دردي را چاره باشيم، بايد به ما مراجعه مي

به جاي پرداختن به سؤاالتي كه ارتباطي به ما ندارد، 
ي شود با ديدن شخصي كه آشناي ماست، نكتهآيا نمي

بينيم، به زبان آوريم كه آيا اش ميمثبتي را كه در چهره
  اين، خيلي سخت است؟ خيلي؟ 

اي، چشمانت شود بگوييم، امروز چقدر زيبا شدهنمي
  . درخشدمي

و اين را واقعاً ! قابل تحسيني: به دوستانمان بگوييم
  . بگوييم

  .از ته دل بگوييم. منظور من ، چاپلوسي نيست
دانيم، هر آن چه از دل برآيد، الجرم بر دل ما كه مي

  . نشيند
شود براي برآورده شدن آرزوهاي دوستان و نمي

 را اطرافيان و آشنايانمان، در قلبمان دعا بخوانيم و اين آرزو
جلوي خود شخص، بلند بلند بر زبان نياوريم كه ديگران هم 

  شود؟ نشنوند؟ آيا نمي
شود اين قدر سؤال در اطراف مسائل واقعاً نمي

خصوصي زندگي ديگران، ذهنمان را درگير نكند و بيشتر، 
ي خوشحال كردن ديگران مد نظرمان باشد؟ حتي نشانه

  ان؟ لبخندي بر لب ديگران؟ به جاي حرص دادنش
شود كمي به قدرشناسي هم فكر كنيم؟ دوستان، نمي

ها كه دوستشان داريم و دوستمان اطرافيان، خانواده، آن
ها كه سالمي گذري با هم داريم، هر شخصي در دارند، آن

اي هر مسندي، هر انساني، هر آشنا و غيرآشنايي، مجموعه
  . ت استها، بايدها و نبايدها و افكار متفاوها و بدياز خوبي
  شود به چيزي مثبت، بيشتر از منفي فكر كنيم؟ نمي
مان، شود اگر از دوستمان، همكارمان، همسايهنمي

آشنايانمان، يا هر انساني، رنجيديم ، با خودش، خود خودش 
  در ميان بگذاريم؟ و انتقاد خود را اصولي مطرح كنيم؟ 

قلب ها را از صميم شود فكر كنيم، كه اگر انسانآيا نمي
  دوست بداريم، دوستمان خواهند داشت؟ 

اول از همه، براي خودم، كه . هاي دلم بودها حرفاين
كه . كه خودم بشنوم، كه خودم عمل كنم. خودم رعايت كنم

  . از خودم شروع كنم
  . هاي دلم را شنيديدسپاسگزارم كه حرف
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  ي فراموش شدهنيمه
  ليورا سعيد

  كارشناس ارشد روانشناسي
  نترس، «وقتي از تاريكي مي ترسد، به او نگوييد 

  ».تو مردي
كند، به او نگوييد وقتي زمين خورده و گريه مي

  ».كندمرد كه گريه نمي«
ي بينيد با عروسك خواهر يا دختربچهوقتي مي

  .ديگري بازي مي كند، نگران نشويد
آيد و دوست دارد در كنار ه آشپزخانه ميوقتي ب

برو، اين كار تو «شما كاري انجام دهد، به او نگوييد 
  ».نيست

به عنوان شوخي و سر به سر گذاشتن، به او نگوييد 
  ».تو دختري«

هاي او را محدود به توپ و ماشين و اسباب بازي
  .تفنگ نكنيد
  .هاي خاص نكنيدهاي او را محدود به رنگلباس

 و »قوي و شجاع«او، پسرها را ملقب به پيش 
 . نكنيد»ضعيف و ترسو«دخترها را متهم به 

******  
روي سخنم با پدران و مادراني است كه فرزند 

  .پسر دارند، به خصوص كودك زير سن بلوغ
ها دو بعدي است، بعد مردانه و بعد روان انسان
. شان به كار گرفته استعت در خلقتزنانه، كه طبي

 ؛رت ديگر، ما از نظر رواني دو جنسي هستيمبه عبا
البته به . يعني ما در روان، هم مرد هستيم، هم زن

دليل طبيعت هورموني، در مردان صفاتي مانند 
رهبري، مديريت و رقابت بيشتر از صفات زنانه 

اما به . كندهمچون همراهي و انعطاف بروز پيدا مي
 از همان غالبا اشتباه خانواده و جامعه خاطر تربيت

ابتدا، صفات به اصطالح مردانه در پسرها تقويت 
شده و صفات به اصطالح زنانه در آنها سركوب 

ي وجودي متوقف ن جنبهشده، به تدريج رشد اي
بعدها در بزرگسالي شاهد مرداني قوي، . شودمي

 كه در روابط خود با شجاع و محكم هستيم
  .اي رو به رو خواهند شدمشكالت عمده

عه و فرهنگي كه جنس پسر ارزش بوده در جام
اي برخورد شده كه  با او به گونهو از زمان جنيني

، تفكر، خود را با جنس برتر بودن، قدرت بدني
كنيم شناسد و وقتي فرض ميگري ميمنطق و سلطه

ي ستهجنسيت يا استعدادهاي يك پسر، او را شاي
كند، در واقع رهبري، موفقيت و قدرت در آينده مي

و را از كاري مثل ياد گرفتن روش زندگي در كنار ا
وي را در حدي متفاوت و  ايم وگران معاف كردهدي
تر از حد استاندارد براي پاسخ گويي نسبت به نپايي

  .ايمگران نگه داشتهكارها و رفتارش با دي
متاسفانه تصورات كليشه اي ما از پسرها به 

 يني بشندرت آينده ي نويدبخشي را برايشان پي
هايي او را نسبت به شهدر عوض، چنين كلي. كندمي

اش ناآگاه كرده و باعث شده آنها را نيازهاي عاطفي
ما خواسته يا . در خود يا ديگري ناديده  بگيرد

 ناخواسته مانع از آگاهي احساسي در پسرها 
اين وضع با درجات متفاوت در تمام . شويممي

  .مراحل زندگي يك پسر وجود دارد
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ار مردانه سرها نه تنها براي داشتن ظاهر و رفتپ
در عمل و براي كنند، بلكه فشار زيادي را تحمل مي
كنند بايد ظاهر و رفتار زنانه رسيدن به آن حس مي

نداشته باشند، حتي شايد ضد زنان رفتار كنند و به 
از روي عمد به ديگران و به اين ترتيب آگاهانه و 

اين . كنندحمله ميي خودشان هاي زنانهويژگي
فت، همدلي، ها شامل مهرباني و عطوويژگي

تقريبا . پذيري عاطفي استدلسوزي و هر نوع آسيب
ي ضعف شان را چون نشانهي پسرها آزردگيهمه
 صورت امكان دنبال كنند و درپندارند، پنهان ميمي

هاي بازدارنده هستند تا توجه را از ايجاد محدوديت
در اين . ران معطوف كنندخودشان به سوي ديگ

حقيقتا در امان نيست و جنگ رواني، هيچ پسري 
. ين ميدان وجود نداردي واقعي نيز در اهيچ برنده

شود بخواهند خود هايشان سبب مياغلب تجربه
تر و قابل شان را مخفي كنند و خود رسميواقعي
از نظر آنان قدرت و . كنندتري را ارائه قبول

  . يژگي هاي اصلي يك مرد استداري از وخويشتن
با دخترها و  ي تعامل والدينتحقيقاتي كه در زمينه

پسرها انجام شده حاكي از آن است كه وقتي 
 ي احساسات سوالي مطرح دخترخردسالي درباره

دهد تري به او ميكند، مادرش توضيحات طوالنيمي
ي و احتمال بيشتري دارد كه او با دخترش درباره

ه در بروز احساسات صحبت كند يا داليل نهفت
بله عزيزم، «. مشاهدات دخترش را تاييد يا تقويت كند

رسد، شايد زخمي شده يا او خيلي غمگين به نظر مي
  تو چه فكر ... اش گم شده استاسباب بازي

كند اين است  پيامي كه دختربچه دريافت مي»كني؟مي
كه خوب است نسبت به احساسات ديگران توجه 

دهيم؛ در نتيجه، نگراني ذاتي و حس همدردي نشان 
  )1393اخباري آزاد، ( .شوددختر تقويت مي

وقتي محققان، آگاهي، درك يا اظهارات احساسي 
مردان و زنان يا پسرها و دخترها را با هم مقايسه 

كنند، جنس مذكر تقريبا هميشه جايگاه دوم را به مي
 يك اگر به پسرها و دخترها. دهدخود اختصاص مي

هاي متفاوت چهره داده شود، سري عكس از حالت
پسرها معموال در تشخيص احساس در تصويرها 

  . هاي صحيح كمتري خواهند دادپاسخ
 كنند كه ترجيح بسياري از مردان اعتراف مي

ن در كنار افراد عاطفي يا دهند از قرار گرفتمي
هاي احساسي پرهيز كنند؛ اما اين به آن معنا موقعيت

راي بيان يا درك ت كه مردها از وجود عاطفه بنيس
در واقع به طور متوسط، . انداحساسات بي بهره

اي ه پسر نسبت به نوزادان دختر واكنشنوزادان
براي مثال، . دهنداحساسي بيشتري از خود نشان مي

تحقيقات نشان داده كه نوزادان پسر هنگام 
گريه دختر درماندگي يا ناراحتي، بيشتر از نوزادان 

 با وجود اين مطلب )1393اخباري آزاد، . (كنندمي
غير از مورد  -گويا، الگوي جامع اين است كه 

ظهار ي آن اتوان به طور قطعي دربارهخشم كه نمي
وند، شتر مي هر چه پسرها بزرگ-نظر كرد 

  .كننداحساساتشان را كمتر بيان مي
درست است كه فرهنگ مورد پسند جامعه در 

رهايمان تبديل به عنصري مخرب شده زندگي پس
تر كل سواد عاطفي پسرها از خيلي قبلمش است، اما

يمانه تري با خانه دارند يعني وقني هنوز ارتباط صم
اكثر والدين، خويشاوندان، مربيان و . شودشروع مي
كنند، ادي كه با پسرها كار يا زندگي ميديگر افر

د چگونه در شوند تا به آنها بياموزندست به كار مي
اين دنيا كار كنند، چگونه پول دربياورند، چگونه 
پيشرفت كنند و چگونه چيزهايي كه عرف جامعه از 

يك مسئله در ولي . خواهد را اجرا كننديك مرد مي
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شود و آن، ها ناديده گرفته ميفرايند آموزش پسربچه
توجه نمودن به رشد هيجاني يا پرورش سواد 

امعه، آنها را نسبت اده و جخانو. عاطفي در آنهاست
 اغلب حس كرده،ي وجودشان بيبه بخش زنانه

كنند كه انگار احساس طوري تربيت شده و رفتار مي
توسط زنان، متهم به بي بعدها در بزرگسالي . ندارند

گردند؛ در حالي كه تمام پسرها به طور احساسي مي
 هايرفيت پذيرش ميزان زيادي از تجربهبالقوه با ظ

ها چه بسا ي زنشوند و به اندازهاحساسي متولد مي
  .بيشتر، با احساس هستند

لوژيكي را قبول داريم كه اين تفاوت بيو
 تاري دخترها، به طور متوسط، هاي گفتوانايي
 گيرد؛ به از توانايي گفتاري پسرها شكل ميترسريع

 تر به حرف بيان ديگر، دخترها زودتر و فصيح
يرتر به اين توانايي دست پيدا ها دافتند و پسرمي
دانيم كه پسرها از نظر جسمي همچنين مي. كنندمي

كنند و تر حركت ميتر از دخترها هستند، سريعفعال
اما مشكل داشتن در . مدام در جنب و جوش هستند

ابراز احساسات به شكل گفتاري، به عالوه باورهاي 
فرهنگي مخالف بيان احساسات از طريق حرف 

 انرژي عاطفي پسرها تبديل به شودموجب مين، زد
وقتي پسرها هيجان زده و . هاي فيزيكي شودكنش

زنند  هستند اغلب با صداي بلند حرف ميخوشحال
دهند؛ فرياد  حركات بدني خاصي از خود نشان ميو

دهند و دوند، يكديگر را هل ميپرند، ميزنند، ميمي
. كنند فرار ميندناندازند و از يك جا مابه كناري مي

، يك فرار آوري دارنداما وقتي احساسات زجر
فعاليت بدني . اي ندارددرست و حسابي هم فايده

د اما تواند بعضي از فشارهاي عصبي را آرام كنمي
به همين دليل، . كندمنبع اصلي آن را برطرف نمي

فعاليت بدني چه در رفتن باشد چه در سوراخ كردن 

اين كار انرژي مربوط به احساسات . ديوار، كافي نيست
به بيان . را تخليه مي كند اما در احساسات تاثيري ندارد

ي زير اجاق كند اما شعلهديگر، اين كار، دود را كم مي
  .كندفشار احساسات را خاموش نمي

 اگر پسرها نتوانند توانايي بازگويي 
هايشان را در خود پرورش دهند، در نتيجه خواسته

توانند نمي. شوند دچار مشكل مياطفياز لحاظ ع
ي اين موضوع صحبت كنند، چون چگونگي درباره

ان در عوض احساساتش. دانندانجام اين كار را نمي
ريزند و صرفا باعث را از طريق اعمالشان بيرون مي

  . شوندتر شدن اوضاع ميوخيم
ود بسياري از داري در وجغرور و خويشتن
كديگر را تقويت ند و يخورپسران به هم گره مي

خواهند قوي و شجاع به نظر آنها مي. مي كنند
به اين صورت، درد دل كردن، گريه كردن يا . برسند

ي احساسات را رفتاري زنانه و نشانهگفتگو از 
ي و پرهيز از اين رفتارها را نشانهپندارند ضعف مي

  .دانندمرد بودن، قدرت و شجاعت مي
د را به ف خومردي كه احساسات و عواط

شناسد، از داشتن زندگي سالم محروم درستي نمي
چنين . ماند ماند و از رسيدن به كمال باز ميخواهد

شويي به قطع با مشكل رو به فردي در زندگي زنا
شود، چون ياد نگرفته است احساسات و رو مي

عواطف خود را پرورش  دهد، به جا از آنها بهره 
افراط و تفريط به . نمايدگرفته و يا آنها را مديريت 

بعد روان زنانه و  معناي ناديده گرفتن اهميت دو
ي شديدي تواند به شخصيت فرد لطمهمردانه، مي

  . زده و سير تكامل وي را به تاخير اندازد
هاي بيولوژيكي و طبيعت هورموني زور تفاوت

ساز بين زن و مرد آن قدر زياد نيست كه سبب
هاي جين، شكايتاي ميان زومشكالت رابطه
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هميشگي آنها از يكديگر در مورد عدم تفاهم و درك 
  .نشدن احساسات يكي از سوي ديگري شده است

هاي دو جنس نشان داده به تفاوتتوجهي كه 
شود، نگرشمان را نسبت به واقعيت تحريف مي

اي را هاي علمياگر بخواهيم تمام تالش. كرده است
انجام شده در يك هاي جنسيتي ي تفاوتكه درباره

جمله خالصه كنيم، بايد ادعا كنيم كه مردها و زنان 
بيشتر از آن كه با هم تفاوت داشته باشند، به هم 

  )1393اخباري آزاد، . (انديهشب
هاي زيستي به اين صورت، بيشتر از نقش تفاوت

در بروز مشكالت، سهم تربيت عرفي را در نظر 
ران بر روي ها توسط پدران و مادبگيريم كه نسل
شود و پسران نيز در آينده پدراني پسران اعمال مي

خواهند شد كه از روي ناآگاهي، آن چه را كه ياد 
  .كننداند به پسران خود منتقل ميگرفته

ترين مرحله نياز دارند از پسرها در اولين و مهم
هر . ي سنت ديده شوندمتفاوت از دريچه يدريچه

شده نسبت به پسرها را يك از ما بايد نگرش تحريف 
رها كنيم؛ زيرا اين نگرش حتي شناخت پسران از 

  .گيردخودشان را جدا از زندگي احساسي در نظر مي
 مرد شدن پدر و مادر عزيز، كودك خود را براي

ي خود اجازه دهيد با تربيت نكنيد؛ به پسربچه
پذير و احساسي وجودش ارتباط هاي  آسيببخش

به تماميت زندگي كند تا در برقرار كرده، خود را 
آينده در ارتباطات خود بتواند به راحتي به تبادل 

  .عواطف پرداخته، به همدلي دست پيدا كند
اجازه دهيد طبيعت، كار خود را انجام دهد و با 
تربيت او به شكل اجتماعي كردن و القاي نقش مردانه، 

  .رشد و تكامل شخصيت وي را تك بعدي نكنيد
هاي ادراني كه واكنش داده مها نشانپژوهش

ي كودكان پيش دبستاني خود شان را برااحساسي

غم، ترس يا خشم  دهند و نسبت به ابرازشرح مي
دهند، العمل منفي نشان نميعميق كودكشان عكس

تري نسبت كودكاني خواهند داشت كه درك عميق
  )1393اخباري آزاد، . (به احساسات دارند

 عنوان كه ما بهاقتدار، حاكميت و قدرت 
سيم، سالمت رواني ما را شناهاي مردانه ميويژگي

ش و كنند و صفاتي همچون همراهي، پذيرتامين مي
 زن يا -گردند؛ ما انعطاف باعث نرمي روان ما مي

 به تمام اين كيفيات در وجود خود نياز داريم - مرد 
تا به عنوان يك انسان به تماميت و كمال خود 

 نسان كامل، انساني ست كه از هريك ا .دست يابيم
  .دو وجه زنانگي و مردانگي روحش بهره ببرد

وقتي به كودكان خود ياد بدهيم كه بپذيرند در 
شان هم زن هستند و هم مرد، آنوقت اگر يتشخص

يدا شود با كسي هم دردي در جايگاه يك مرد نياز پ
توانند و در جايگاه زن وقتي ناگهان در كنند، مي
شان را حل كنند مردان مشكلواهند مثل بحراني بخ

  .كامال توانا هستند
به پسران ياد بدهيد كه شهامت عاطفي هم نوعي 

ابع شهامت است كه به همراه حس همدردي از من
اگر به . شودحقيقي قدرت در زندگي حساب مي

شان افتخار رها بياموزيم كه به زندگي احساسيپس
دايره ر بتوانيم كنند و براي آن ارزش قائل شوند، اگ

  تري را به آنها بياموزيم ولغات احساسي وسيع
 شان كنيم، آنها به استفاده از اين واژگان تشويق

 ان را به روي ديگران خواهند ي قلبشنيز روزنه
   .گشود
  

  :منبع
كليدهاي پرورش ). 1393( كيندلن، دن؛ تامپسون، مايكل

انتشارات  : تهران.ترجمه مينا اخباري آزاد. »عاطفه در پسرها«
  .صابرين
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         مراقب شير 
 زندگيتان باشيد    

  دوريتا معلمي
 كارشناس ارشد روانشناسي

       
دانيم كه شير، اين ماده غذايي مفيد و مغذي،  مي

. براي مدت كوتاهي قابل نگهداري و مصرف است
هاي  توان از شير به صورت در اين مدت كوتاه مي

كائو، شير كا. متفاوتي استفاده كرد و از آن لذت برد
هاي متفاوت، كيك، فرني، خامه،  شير نسكافه، شيك

هاي  همه محصوالت و فرآورده....... ماست، پنير و 
. توان از آنها بهره برد لذيذ و مناسبي هستند كه مي

كه به سالمت شير  هاي كدبانو زماني اما خانم
جوشانند و در صورت  مشكوك شوند ابتدا آن را مي
اما اگر شير . رسانند  ميسالم بودن آن را به مصرف

فاسد شد چه؟ شير فاسد قابليت تبديل به هيچ ماده 
غذايي ديگري را ندارد و به هيچ عنوان قابل مصرف 

جز اي نيست به در اين شرايط ديگر چاره. نيست
  .دور ريختن شير فاسد

  
ويژه روابط بين زوجين نيز از ها به روابط انسان

  :ر استمنظر نويسنده به تعبيري شبيه شي
  
  

  
  .رابطه برخي مانند شير سالم است) الف

شدت و تعدد موضوعات مورد اختالف در اين 
دسته از زوجين كم بوده و طرفين قادر به حل كردن 

 ضمن اين كه اين دسته از همسران به  باشند آن مي
حفظ احساسات مابين خود نيز بسيار اهميت 

 حاصل اين نوع رابطه پر رنگ شدن عشق. دهند مي
و محبت بين اعضا خانواده، رشد هر يك از آنان و 
پرورش فرزنداني شاد و موفق و با اعتماد به نفس 

  .باشد مي
  
رابطه برخي ديگر مانند شير در حال ) ب

  . ترشيدن، رو به افول است
شدت و تعدد موضوعات مورد اختالف در اين 

اما . دسته از زوجين خيلي بيشتر از دسته اول است
 انگيزه براي با هم بودن نيز وجود دارد در عين حال

  ).در ادامه توضيحات بيشتري ارايه خواهد شد(
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و رابطه برخي مانند شير ترشيده و فاسد ) ج
  .است

. در اين دسته از زوجين روابط بسيار تيره است
. حل مسئله، گفتگو، گذشت و محبت وجود ندارد

 كنند و مانع رشد زوجين خوشحال نيستند، رشد نمي
شوند و فرزندان حاصله اغلب دچار  يكديگر نيز مي

افسردگي، اضطراب، پرخاشگري، افت تحصيلي و 
مشاجرات با شدت زياد، نشان دادن . شوند مي.... 

تنفر و انزجار، نبود رابطه جنسي مناسب و دوري 
  . فيزيكي و عاطفي بشدت رايج است

  رابطه زوجين دسته اول مانند همان شير سالم 
و مغذي بوده و از آنجا كه خود از پس امور و 

آيند آنها را به دست خودشان  مسايلشان بر مي
  .سپاريم مي

اشان به مانند  دسته سوم هم كه متاسفانه رابطه
اعم ( اي جز جدايي ماند كه نتيجه شير فاسد شده مي
  .ندارد) از رسمي و عاطفي

و اما دسته دوم، از آنجا كه انگيزه با هم بودن 
ين اين دسته از زوجين هنوز وجود دارد و همچنين ب

سطح و شدت مسايل هنوز به حد شديد و بحراني 
شان  هاي مثبتي نيز در رابطه نرسيده و ضمنا جنبه

توانند سطح ارتباط خود را ارتقا  وجود دارد، مي
اين مشكالت ممكن است در ارتباط با يك . بدهند

  :يا چند مورد از موارد زير باشد
وه  مسايل عاطفي، نح، جنسيمسايل

  ايل ــهاي پدري، مس گيري، ارتباط با خانواده ميمتص

  ...... روش ارتباطي و ، تربيت فرزندان،مالي
در اين وضعيت بهترين راه ممكن كمك گرفتن 

اي در زمينه روابط   از يك مشاور يا روانشناس حرفه
بعنوان مثال مشاور . باشد مي) زوج درمانگر (زوجين
 كمك مي كند تا بتوانند روابط خود را با به زوج

خانواده پدري مديريت نمايند و يا روش حل 
گيري مناسب را به آنان آموزش  مسايل و تصميم

  دهد و يا اگر روش ارتباطي ناكارآمد دارند  مي
مانند قهر كردن، پرخاشگري، غر زدن، بهانه گيري، (

يل آن را به روش ارتباطي كارآمد و سالم تبد.....) 
  .دهد ها آموزش الزم را مي كنند و يا در ساير زمينه

. هاي فراواني دارد زندگي زناشويي فراز و نشيب
اگر شخصي ادعا كرد كه هرگز با همسرش مشكلي 

گويد و يا بدتر از آن،  ندارد يا دارد به شما دروغ مي
بروز مسئله و اختالف در زندگي . به خودش

لكه الزمه يك زناشويي نه تنها اشكالي ندارد ب
چه مهم آن. زندگي پويا و زنده و در حال رشد است

است اين است كه روش صحيح برخورد با مسايل 
  .را بلد باشيم

زوج گرامي، دوست عزيزي كه همانطور كه در 
نگهداري شير دقت مي كنيد و زماني كه به آلوده 

جوشانيد، آيا  شويد آنرا مي بودن آن مشكوك مي
 آنقدر ارزش ندارد كه در تان زندگي زناشويي

صورت آلوده شدن به دادش برسيد و از فاسد 
  شدنش جلوگيري كنيد؟

     .تان باشيد مراقب شير زندگي  پس       
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  از سرخوشي تا سرافكندگي
  ها بررسي آثار سوء مصرف الكل در الكلي   

  دان الپ. دكتر ميشل پ: نويسنده 
 مژده يمينيان : مترجم 

  كارشناس تغذيه
  

هاي مختلف،  خدا انسان را آفريد و وجود او را با حس
احساس ترس، احساس غم، احساس كينه و . درآميخت 

س انتقام، حس تنفر، احساس درد، حس تنهايي، ح
دوستي، حس عشق، حس محبت، حس امنيت ، حس 

  ... شادي و 
ها، ذاتاً به سمت شادي گرايش دارند و  ي انسان همه

هر انساني، ابزار شاد بودن . گيرند از غم و اندوه، فاصله مي
كند و براي پروراندن جسم و  خود را در راهي جستجو مي

داري از ذهني هاي زندگي و برخور روح و مبارزه با چالش
  . گزيند آرام، سرپناهي برمي

روي در فضايي سبز  ي كتب مورد عالقه، پياده مطالعه
و آرام، گپ زدن با  دوستان، تماشاي فيلم، دل سپردن به 

هايي  از جمله فعاليت... نواي موسيقي، رقصيدن و 
باشند كه در زندگي تمام ما، جهت شاد زيستن، به  مي

اما متأسفانه، .  برخوردار هستنداي نوعي از جايگاه ويژه
ها براي فرار از مشكالت زندگي و  گروهي از انسان

اي  فراموشي غم و اندوه و براي رسيدن به لحظه
سپارند كه مصرف  سرخوشي، خود را به دست موادي مي

هاي شديد جسمي و  آنها در دراز مدت، منجر به آسيب
الكلي يكي از اين مواد مخرب، مشروبات . شود روحي مي

باشند كه متأسفانه افراد زيادي را به سمت خود سوق  مي
  . دهند مي

ي اثرات بيولوژيكي  اي از مقاله در ادامه، ترجمه
پ، ي خانم دكتر ميشل پ، دان ال نوشتهمصرف الكل 

روانشناس باليني را تقديم 
كنم  خوانندگان محترم مي

كه به بررسي اثرات مخرب 
  .مصرف الكل پرداخته است

ل خالص، مايعي الك
 96شفاف با درجه خلوص 

اي و قندي و يا  باشد كه با تخمير مواد نشاسته  مي97تا 
  . شود هاي مصنوعي تهيه مي با روش

ي سيستم اعصاب مركزي  الكل، تضعيف كننده
كننده  داروهاي تضعيف (1ها اشد و شبيه باربيتوراتب مي

 3 و داروهاي بيهوشي2ها ، مسكن) سيستم عصبي مركزي
  . كند كننده عمل مي حس و بي

حاوي .... مشروبات الكلي نظير شراب ، آب جو و 
اتيل الكل يا اتانول يا در واقع همان الكل با درجات 

آور و  باشند كه استعمال آنها در ابتدا نشاط مختلف مي
باشد اما جزو مواد اعتيادآور محسوب  بخش مي آرام
رف، براي شوند، به طوري كه با افزايش مقدار مص مي

 وابستگي جسمي و رواني در يرسيدن به اثر مطلوب، نوع
آورند و هنگام قطع مصرف، عوارض  افراد، به وجود مي

  . دهند هاي شديد مغزي نشان مي خود را به صورت آسيب

                                                 
1 - Barbi tu rates 

  2- Sedatives 
3 - Anesthetics 
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صورت باشد، بدين ترين اثر الكل بر روي مغز مي عمده
هاي مغزي، اختالل در  كه منجر به كند شدن فعاليت

ل شخصي و قدرت قضاوت در فردي كه الككنترل 
 تأثير الكل براي ايجاد اين  و ميزاندشو نوشيده ، مي

اختالالت، بستگي به اين دارد كه شخص چگونه، چه 
ي  مقدار و با چه سرعتي الكل مصرف كرده باشد و نتيجه

 به صورت مبهم ، گيجي، كندي زمان آن، صحبت كردن 
ر بينايي، ضعيف واكنش، كاهش حس شنوايي، اختالل د

  .  باشد ها و ضعف در حافظه مي شدن ماهيچه
باشد، به طوري كه هر گرم  الكل داراي كالري مي

 كيلو كالري انرژي دارد، اما با ديگر مواد غذايي 7الكل، 
فرق دارد، چون فاقد مواد مغذي است و اصطالحاً به آن 

اين اصطالح در مورد مواد . (شود   گفته مي4كالري تهي
شود كه فقط كالري دارند ، اما هيچ  يي به كار برده ميغذا

اي ندارند و يا ارزش غذايي آنها خيلي كم  ارزش تغذيه
  .)باشد مي

هضم و جذب الكل مانند ديگر مواد غذايي نيست، 
باشد و به آساني و  ي غشاها مي الكل قادر به عبور از همه

شود و مستقيم وارد سيستم گردش  به سرعت جذب مي
از الكل مصرفي، مستقيماً از % 20در حدود . شود ميخون 

ي  آن از طريق ديواره%  80ي معده و  طريق ديواره
الكل با حجمي از آب . شود ي كوچك جذب خون مي روده

شود تا بتواند در سيستم گردش خون  بدن رقيق مي
هاي حياتي از جمله مغز كه  حركت كند، بنابراين ارگان
 خون فراواني نياز دارد، در محتوي آب زياد است و به

  . باشند پذيرتر مي مقابل اثر الكل ، آسيب
در زمينه تأثير الكل در بدن، بين مردان و زنان تفاوت 

در بدن مردان نسبت . بيولوژيكي قابل توجهي وجود دارد
اي بيشتري وجود دارد، اما در بدن  به زنان، بافت ماهيچه

ي قابل توجه  كتهن. زنان، بافت چربي بيشتري وجود دارد

                                                 
4  - Empty Calory 

اي نسبت به بافت چربي،  اين است كه در بافت ماهيچه
آب بيشتري وجود دارد، بنابراين به طور ميانگين در بدن 

با . آب بيشتري وجود دارد% 10مردان نسبت به زنان ، 
توان گفت كه  استناد به اين دليل و البته داليل ديگر، مي

وي مشروب اگر زن و مردي با وزن مساوي، مقدار مسا
الكلي مصرف كنند، بدن زن تحت آسيب بيشتري قرار 

  . گيرد مي
 
 

  : اثرات اوليه الكل 
م گردش خون دقايقي بعد از اين كه الكل وارد سيست

ها،  شود، به تدريج در مغز، كبد، قلب، پانكراس، ريه مي
كند و هر چقدر غلظت الكل  ها نفوذ مي ها و ماهيچه كليه

به طور كلي الكل . تر خواهد بود بيشتر باشد، جذب سريع
تري خواهد  خالص نسبت به الكل رقيق شده، جذب سريع

 همچنين دماي نوشيدني الكلي بر روي سرعت. داشت
جذب آن تأثيرگذار است، به طوري كه مشروب الكلي گرم 

  . شود يبيشتري نسبت به نوع سرد آن جذب مبا سرعت 
 به فاكتورهايي 5ميزان افزايش سطح الكل خون
توان به مقدار الكل  ارتباط دارد، از جمله اين عوامل مي

مصرفي، سايز بدن، نسبت چربي در بدن و مقدار غذاي 
ي مصرف  طور نحوه همين. ه كردموجود در معده اشار

. تواند در افزايش سطح الكل خون مؤثر باشد الكل هم مي
ي خالي مصرف شود،  به عنوان مثال اگر الكل با معده

گيرد و به دنبال آن سطح  تر صورت مي جذب الكل سريع
رود و مصرف الكل همراه با  تر باال مي الكل خون سريع

شود، وجود  آن ميآب و آب ميوه، منجر به كاهش جذب 
هايي نظير كوال  دي اكسيد كردن در شامپاني و نوشيدني

شود كه الكل با سرعت بيشتري از  و آب سودا، باعث مي
ي روده كوچك حركت كند و جذب دستگاه  معده و ديواره

 . گردش خون شود

                                                 
5  - BAL : Blood Alcohol Level 
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   اثرات الكل روي اعضاي بدن 

  : كبد 
كبد كه در سمت راست و باالي شكم قرار گرفته، 

باشد و وظايف متعددي  اي بدن مي ترين عضو غده بزرگ
را در بدن برعهده دارد، به طوري كه بسياري از 
فرآيندهاي شيميايي و متابوليكي بدن در كبد انجام 

توان به توليد صفرا كه به  از جمله اعمال كبد، مي. شود مي
ها كه  كند، توليد آنتي بادي هضم غذاهاي چرب كمك مي

از سموم، سازي بدن  كنند، پاك مبارزه ميها  با بيماري
باشد و   ميتوليد هپارين كه يك ماده ضد انعقاد خون

  . ذخيره و آزادسازي قند اشاره كرد
در صورت مصرف زياد الكل، در كار كبد اختالل 

 يا كاهش 6ي آن، هايپوگاليسميا شود و نتيجه ايجاد مي
 كه )يا افزايش اسيد اوريك (7قند خون، هايپراوركميا

شود، كبد چرب كه ممكن  منجر به ارتريت يا نقرس مي
 يا 8است منجر به هپاتيت يا سيروز شود و هايپرليپميا 

باشد كه منجر به  هاي خون، مي همان افزايش چربي
 . شود هاي قلبي مي بيماري
  

  : سيستم اعصاب مركزي 
 سيستم اعصاب مركزي شامل مغز، طناب نخاعي و 

 هاي  مصرف الكل ، قسمت. باشد اعصاب منشعب از آن مي
ي آن  دهد كه نتيجه مختلف مغز را تحت تأثير قرار مي

هاي حسي و حركتي و به دنبال آن،  اختالل در فعاليت
 قدرت يادگيري و كاهش ، اختالل در قضاوت ، حافظه
  . باشد حس بويايي و چشايي مي

آخرين اثر الكل در سيستم اعصاب مركزي ، بر روي 
  . باشد خودكار، نظير تنفس و عملكرد قلب مياعمال حياتي 

                                                 
6 - Hypoglycemia  
7 - Hyperuricemia   
8 - Hyperlipemia   

ي اعضاي بدن، تحت تأثير الكل قرار  مغز، بيشتر از همه
  . باشد گيرد و اين، دليلي براي تغيير رفتار افراد الكلي مي مي

سه اثر مهم بر روي مغز عبارتند از كاهش حافظه، 
گيجي و هوشياري بيش از حد، بدين معني كه شخصي 

بيند يا صدا را بلندتر  تر مي  نور را روشنكه الكل نوشيده،
شنود و يا اين كه بدون دليل واضح ، به  از حد معمول مي

شود ، كه البته اين حاالت، با  شدت غمگين يا عصباني مي
 . آيند توقف مصرف الكل، تحت كنترل درمي

 
  : دستگاه گردش خون 

الكل با افزايش فشار خون، منجر به پارگي شبكه 
. شود ها و سرخ شدن پوست مي مويرگي، قرمز شدن چشم

تواند، منجر به پارگي عروق خوني در  الكل همچنين مي
ي آن، خونريزي و حتي مرگ  مري و معده بشود كه نتيجه

  . باشد مي
 ، كه يكي 9مي جمله ديگر اثرات الكل در خون، آناز

باشد، كاهش مغز استخوان كه منجر  خوني مي ماز انواع ك
ها و  هاي قرمز و سفيد و ضعف استخوان به كاهش گلبول

 ها  همچنين كاهش مقاومت بدن در مقابل عفونت
 . باشد شود، مي مي

 
  : دستگاه گوارش 

  بزرگ و پانكراس، هر ي ي كوچك ، روده معده، روده
 الكل . گيرند ي خود تحت تأثير الكل قرار مي كدام به نوبه

تواند منجر به  دهد و در نتيجه مي اسيد معده را افزايش مي
  .  يا زخم معده و روده بشود10گاستريت 

باشد كه وجودش  پانكراس، توليدكننده انسولين مي
نوشيدن مشروبات . براي تنظيم قند خون ضروري است

شود و به  الكلي ، منجر به افزايش سريع قند خون مي
كراس با ترشح انسولين ، منجر به كاهش دنبال آن، پان

                                                 
9 - Anemia 

10  - Gastritis   
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از % 70-90. شود قند خون يا همان هايپوگاليسميا مي
برند كه  افراد الكلي از كاهش قند خون مزمن رنج مي

هاي آن عبارتند از سرگيجه، سردرد، كاهش قدرت  نشانه
تمركز، افسردگي، اضطراب، لرزش، تعريق سرد، تپش 

از طرفي به دليل . معدهخوردگي  قلب، عدم تعادل و به هم
عملكرد بيش از حد پانكراس در افراد الكلي، ممكن است 
كه توليد انسولين در بدن اين افراد، متوقف بشود و در 

افراد الكلي كه . نتيجه شخص الكلي به ديابت مبتال شود
شان سابقه ديابت وجود دارد، بيشتر در معرض  در خانواده

  . پذيرتر هستند گيرند و آسيب خطر ديابت قرار مي
  

  : ها  ماهيچه
ها از جمله قلب را  الكل جريان خون به ماهيچه

يكي . شود دهد و باعث ضعف و زوال قلب مي كاهش مي
 11ديوميوپاتيرها، كا  مصرف زياد الكل در الكلياز نتايج

باشد، از ديگر عوارض آن  مي) بيماري ماهيچه قلب(
ان قلب اشاره نظمي ضرب  يا همان بي12توان به آريتميا مي

دردهاي . كرد كه بايد به صورت اورژانسي درمان شود 
 . باشد اي از عالئم مشترك افراد الكلي مي ماهيچه
  

  : سيستم غدد درون ريز 
كند و  هاي بدن را كنترل مي اين سيستم، هورمون

 آل يا صنوبري، غده هيپوفيز، غده تيروئيد،  شامل غده پينه
  . باشد يغدد فوق كليوي و غدد جنسي م

گذارد و منجر به كاهش توليد  الكل روي غدد اثر مي
شود و در نتيجه، بدن براي ابتالء به انواع  ها مي هورمون
مصرف زياد الكل عملكرد غدد . شود ها مستعد مي آلرژي

كند و  جنسي را چه در زنان و چه در مردان تضعيف مي
  . شود منجر به كاهش قدرت باروري در مردان مي

                                                 
11 - Cardiomyopathy  
12 - Arrhythmia     

ي قابل توجه اين است  نه مصرف الكل، نكتهدر زمي
نوشند، نسبت به پذيرش  كه تحمل افرادي كه الكل مي
يابي به  شود و براي دست الكل، به مرور زمان بيشتر مي

كنند و پس از  اثر مطلوب، به الكل بيشتري نياز پيدا مي
مدتي، يك نوع وابستگي جسمي و رواني نسبت به الكل 

د، به طوري كه قطع مصرف الكل، شو در آنان پديدار مي
  . هاي ترك آن را برايشان به دنبال خواهد داشت نشانه

  : باشد هاي ترك الكل شامل موارد زير مي نشانه
سردرد، خستگي، تشنگي و عصبانيت كه ممكن  .1

. است با حالت تهوع و گرفتگي عضالت شكم همراه باشد
ي نوشند ول اين عالئم بيشتر توسط افرادي كه الكل مي

شود، زيرا افراد الكلي، ياد  الكلي نيستند گزارش مي
  . اند كه اين عالئم را ناديده بگيرند گرفته
اختالل خواب، معموالً افرادي كه الكل را ترك  .2
توانند خواب  شوند و نمي اند، زودتر از خواب بيدار مي كرده

 . عميق داشته باشند
 . قراري اشتهايي و بي كج خلقي، زودرنجي، بي .3
گاهي كه معموالً اين  هاي صبح گي يا تكانرعش .4
ها، پس از چند روز پرهيز از استعمال مشروبات  لرزش

 . شود الكلي آشكار مي
 . ضعف جسمي و تند شدن ضربان قلب .5
 . كند ذهني .6
 . اختالل در تفكر .7

تمام اين عالئم ناشي از اثرات طوالني مدت الكل بر 
 اين باشد و پيدايش هاي قلب و مغز مي روي ماهيچه

عالئم در افراد، با درجات مختلف وابستگي جسمي به 
تر، ترك الكل، خود  در مراحل پيشرفته. كند الكل فرق مي

دهد كه معموالً بعد از  را با حمله ناگهاني تشنج نشان مي
دهد و   ساعت پس از آخرين مصرف، رخ مي48 تا 12

ممكن است با فقدان هوشياري و كنترل بدني همراه باشد 
، ترك الكل منجر به توهم   مراحل خيلي پيشرفتهو در

گويي، توهم در شنيدن، ديدن و لمس  دائمي و هذيان
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احتمال مرگ و % 10-20در اين مرحله . شود كردن مي
زدايي از بدن اين افراد به شدت بيمار  مير وجود دارد و سم

 . بايد تحت نظارت پزشكي انجام گيرد
  

  : اثرات الكل در زنان 
ليل كه در بدن زنان، نسبت به مردان چربي به اين د

طور به دليل  بيشتر و آب كمتري وجود دارد و همين
هاي گوارشي آنها وجود دارد، با  تفاوتي كه در آنزيم

. رود تر باال مي مصرف الكل، سطح الكل خونشان سريع
بنابراين در مقايسه با مردان، زنان با مصرف الكل كمتر، 

ت ناشي از مصرف الكل از قبيل توانند دچار اختالال مي
  . ها بشوند هاي مغزي، سيروز كبدي و انواع سرطان آسيب

ا، سيكل ماهيانه ه تحقيقات نشان داده كه در خانم
 متابوليسم الكل، تأثيرگذار باشد، به طوري  درتواند هم مي

كه در زمان قبل از قاعدگي، باالترين ميزان افزايش سطح 
ترين ميزان سطح الكل در  يينالكل خود وجود دارد و پا

كه اين ميزان به تغييرات . باشد روز اول قاعدگي مي
همچنين ثابت شده است كه . شود هورموني مربوط مي

سندرم قبل از قاعدگي با تمام عوارض جسمي و احساسي 
ها،  ثباتي قند خون، در بعضي از خانم مربوط به آن و بي

 . اشدتواند محركي براي مصرف زياد الكل ب مي
  

  :  و اثرات الكل در جنين 13سندرم جنين الكلي
زناني كه در طي دوران بارداري، الكل مصرف 

كنند، خطر ابتال به نقايص جسمي و ذهني را در  مي
تواند به  اين اثرات در جنين، مي. برند جنينشان باال مي

ها و  صورت كاهش رشد، نقص در ساختمان اندام
، )كام شكري( شكاف كام ها، اختالالت قلبي، استخوان

عقب افتادگي هوشي، قدرت تطبيق ضعيف، مشكالت 
رفتاري و ناتواني در يادگيري نشان داده شود و اگر 
مصرف الكل، با سيگار كشيدن توأم باشد، خطر نقايص 
                                                 

13 - Fetal Alcohol Syndrome  

مصرف الكل در بارداري، همچنين . شود جنيني بيشتر مي
ك بنابراين بهتر است كه ي. خطر سقط جنين را دربردارد

خانم در طي دوران بارداري از موادي مثل الكل، سيگار، 
ممكن است خانمي از بارداري . پرهيز نمايد... كافئين و 

خود مطلع نباشد و در اثر مصرف الكل به جنينش آسيب 
هايي كه قصد بارداري دارند، بايد  برسد، بنابراين خانم

  . مراقب جزء جزء مواد مصرفي خود باشند
  

  : اه تغذيه نگرشي از ديدگ
ياري بدنشان را به شدت در معرض فقر بسها،  الكلي

افراد  الكلي و . دهند از مواد مغذي ضروري ، قرار مي
اند، بايد به رژيم غذاييشان،  افرادي كه الكل را ترك كرده

يك رژيم غذايي با پروتئين باال، نه . توجه خاصي بكنند
راهم تنها بسياري از مواد مغذي را براي بهبودي، ف

  . شود كند، بلكه مانع از تغييرات سريع قند خون مي مي
هاي شديد، بهتر است كه پروتئين مورد نياز  الكلي

مرغ، شير يا سبزيجات دريافت  خود را بيشتر از طريق تخم
بكنند و كمتر گوشت قرمز و پنير استفاده بكنند، و زماني 

كنند، بهتر است كه ميوه هم  كه گوشت قرمز مصرف مي
  . ها كمك كند ي چربي رف كنند كه به تجزيهمص

هاي ويتاميني، مفيد  براي افراد الكلي، مصرف مكمل
،  B، ويتامين  Aتوان به مصرف ويتامين  باشد كه مي مي

  . اشاره كرد  E، ويتامين  Cويتامين 
مصرف مكمل پروتئين، ممكن است در كاهش حس 

 فرد الكلي احساسي براياشتياق به مصرف الكل و بقاء تعادل 
 طور يك رژيم خواهد بهبود يابد، مؤثر واقع شود و همين كه مي

كند و  مبارزه مي خونهاي پيچيده، با افت قندبا كربوهيدرات
دارد و از اين طريق به بهبود فرد   را ثابت نگه ميقند خون

  . كند الكلي كمك مي
ي مثبت در  الكلي از نيازهاي غذايي خود، گامآگاهي فرد
  . باشد  و ترك الكل ميجهت بهبودي
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  نكات كليدي 
  قوانين چك و اسناد تجاري          

  امير فراز نعيموت 
  كارشناس ارشد حقوق

  
در قانون تجارت مقررات مربوط به چك و برات و فقه 

هاي حقوقي اين مباحث در كتاب. طلب بيان گرديده است
برات و . گيرندمورد بحث قرار مي» اسناد تجاري«به عنوان 

هستند كه حتي اگر ميان اشخاص سفته از جمله اسنادي 
  . غير تاجر هم رد و بدل شوند تابع قانون تجارت هستند

اين اسناد هم معرف وجه طلب بوده و هم قابل 
تعريف خاص اسناد تجاري . باشندظهرنويسي و انتقال مي

  . باشدمنحصر به برات، چك و سفته مي
اين سه سند هر سه وسيله پرداخت هستند، هر سه 

هر سه معرف وجه نقد و ارزش . ب اعتبار هستندوسيله كس
هر . آن به پول جاري است، هر سه معرف طلب دارنده است

  ... سه در زمان كوتاهي قابل پرداخت هستند و 
كند آن چه اين اسناد را از ساير اسناد تجاري مجزا مي

ويژگي . تعهدات ناشي از آنها است» ويژگي تجريدي«
تواند در مقابل دارنده فعلي به يتجريدي يعني متعهد سند نم

  . روابط شخصي خود با دارنده اول استناد كند
اين اسناد به عنوان وسيله پرداخت نقشي نظير پول 
دارند با اين تفاوت كه تحويل اين اسناد موجب اسقاط تعهد 

  . شوند تا زماني كه نقد شوندبدهكار نمي
ت درخواست قرار تامين خواسته بدون پرداخت خسار

  . احتمالي از مزاياي چك و سفته و برات هستند
همه امضاءكنندگان اسناد تجاري در مقابل دارنده به 

  . ميزان كل مبلغ مسئوليت تضامني دارند
  : تعريف چك 

هاي قديم فارسي به معناي قباله، چك در كتاب: لغوي 
  . به كار رفته است... حجت، منشور، عهدنامه و 

 براي پرداخت و به همين اي است جهانيچك وسيله
  ان ـشود كه در جهان شكل و ماهيتي يكسدليل كوشش مي

  . داشته باشد
اي است كه به چك نوشته«:  قانون تجارت310ماده 

موجب آن صادركننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد، 
  » .نمايدكالً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي

 رد به عهده بانك صادطبق قانون صدور چك، چك باي
  . شده باشد

  : فوايد اقتصادي چك 
دهد در هر زمان از به صادركننده امكان مي .1

موجودي خود شخصاً برداشت و يا آن را به ثالث منتقل 
  . كند

 . سازدپرداخت پول در معامالت را ميسر مي .2
 . سازدپرداخت بدون پول در معامالت را ميسر مي .3
 . كندميچك پرداخت تهاتري را آسان  .4

  ... و 
  

  : مندرجات الزامي در برگه چك 
  قيد كلمه چك روي ورقه .1
 دستور پرداخت  .2
 نام پرداخت كننده  .3
 قيد مكان صدور  .4
 تاريخ صدور  .5
 قيد نام دارنده  .6
 امضاء چك  .7
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  : شرايط صادركننده چك 
از آن جا كه يك عمل حقوقي است تنها شخصي كه 

  يت ـاهل. ك استـچته باشد قادر به صدور ــاهليت قانوني داش
  . تجاري الزامي نيست و صدور چك به وكالت نيز صحيح است

  : شرايط مربوط به محال عليه 
طبق قانون صدور چك، فقط اسنادي چك محسوب 

  . ها صادر شده باشدشوند كه برعهده يكي از بانكمي
  : شرايط مربوط به دارنده 

 قانون تجارت سه فرض براي دارنده چك 212در ماده 
  : بيني شده استپيش

  در وجه حامل  .1
 در وجه شخص معين  .2
  حواله كرد شخص معين  .3

  : مفهوم محل چك 
 قانون تجارت محل چك را وجوهي 310طبق ماده 

. دهد كه صادركننده نزد بانك محال عليه داردتشكيل مي
تواند محل را تشكيل  ميامروزه عالوه بر وجه نقد اعتبار هم

منظور اعتبار قابل استفاده است كه بانك تعهد كرده . دهد
محل چك حتماً بايد . در اختيار صاحب حساب قرار دهد

صحت و سالمت چك بستگي به . قابليت انتقال داشته باشد
  . وجود محل ندارد

چك اگر فاقد محل قابل وصول به دارنده باشد، 
  . شودبالمحل تلقي مي

  : ور چك بالمحل صد
 قانون صدور چك جرم 7صدور چك بالمحل در ماده 

  . شناخته شده و مجازات در پيش دارد
- با اين حال در موارد زير وجه كيفري از چك سلب مي

  . شود و ديگر وقوع جرم منتفي است
در صورتي كه چك داراي وعده باشد و اين امر  .1

  . ثابت گردد
يا تضمين هرگاه چك بابت تضمين انجام تعهد  .2

 . انجام معامله صادر شده باشد

 . چنانچه چك سفيد امضاء باشد .3
 . چنانچه چك بدون تاريخ صادر شده باشد .4
هرگاه وصول چك منوط به تحقق شرط خاصي  .5
 . باشد

هر گاه ثابت شود در مورد مبادالت ربوي صادر  .6
  . شده است

اغلب مردم بر اين باورند كه چك حقوقي ارزش و 
دارد در حالي كه اين گونه نيست و تنها ضمانت اجرايي ن

  . شودوجه كيفري و حق اعالم جرم ساقط مي
اقدام مطالبه وجه در چك حقوقي با تقديم دادخواست 

)  شوراي حل اختالف–دادگاه حقوقي (به مراجع ذي صالح 
تنها شخصي . گيردبا ابطال تمبر هزينه دادرسي صورت مي

در شده و وكيل قانوني كه گواهي عدم پرداخت به نام او صا
جرم صدور چك بالمحل از . تواند پيگيري كيفري كنداو مي

  . جرائم قابل گذشت و فاقد وجهه عمومي جرم است
هاي مطالبه وجه چك مطالبه از از ديگر روش

  . طريق اجرائيات ثبت است
چنانچه مطالبه وجه از طريق درخواست صدور اجرائيه 

همزمان وجه از طريق حقوقي از اداره ثبت باشد حق مطالبه 
  . شوداز دارنده سلب مي

در اين روش صدور برگ تاييد مطابقت امضاي 
اين روش با . صادركننده با نمونه امضاي در بانك الزاميست

- تكميل پرونده و پر كردن فرم تقاضانامه خاص صورت مي
  . گيرد

  : مزاياي اجراي چك از طريق اجراي ثبت 
  سرعت باال .1
 ام تشريفات خاص عدم نياز انج .2
 مقيد نبودن حق اقدام به زمان خاص  .3

  : معايب پيگيري در اجراي ثبت 
  . پذير استفقط بر صادركننده امكان .1
 . فاقد جنبه كيفري است .2
 . هاي مالي نحوه اجراي محكوميت2عدم اعمال ماده  .3
  . عدم امكان اقدام در صورت مغايرت امضاء .4
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  گزارش كميته جوانان 
  ادموند معلمي 

  انجمن كليميان كميته جوانانرئيس
 

كميته جوانان انجمن كليميان با تعيين اهداف مشخص 
 در اين دوره سعي در بهبود و افزايش فعاليت جوانان و

هاي مادي و معنوي جامعه را   استفاده از كليه پتانسيلنوجوانان
 . داشته است

ها و سط سازمانهاي انجام شده تواز جمله فعاليت
توان به مواردي نهادهاي جوان تحت پوشش كميته جوانان مي

  هاي هاي شاد، برگزاري گردشاز جمله برگزاري جشن
جمعي و سفرهاي يك روزه، تداوم انتشار نشريات، دسته

برگزاري مسابقات مفرح، برگزاري كارگاه آموزشي درسي 
هاي مذهبي، ي، برپايي نمايشگاه فرش، انجام سخنران) كنكور(

  . روانشناسي، اجتماعي و غيره اشاره كرد
در كنار اين موارد حضور اعضاء كميته جوانان و هيئت 

هايي از قبيل برگزاري مديره و اعضاي فعال جامعه در برنامه
هاي دولتي، جشن سالگرد پيروزي انقالب با حضور شخصيت

 حضور چشمگير در راهپيمايي روز قدس، همكاري با سازمان
بانوان در راستاي طرح مشاوره پيش از ازدواج جوانان در جهت 

هاي اجتماعي، همكاري در برگزاري دهمين كاهش آسيب
دوره انتخابات مجلس شوراي اسالمي و برگزاري مناظره ميان 
كانديداهاي محترم مجلس، بازديد از بيمارستان خيريه دكتر 

مديره از هيئتسپير در سالروز وفات اين خير گرانقدر و تجليل 
محترم و پرسنل خدوم اين بيمارستان، تشكيل كالس تئاتر 
توسط استاد يهودي جناب آقاي نظيري، تالش براي بهبود و 
افزايش فعاليت مركز موسيقي به سرپرستي مهندس طوبي در 
جهت استفاده هر چه بيشتر از اساتيد مجرب و اجراهاي متعدد 

 به برگزاري دو شب گروه موسيقي سنتي كه در نهايت منجر
كنسرت در تاالر محبان توسط اعضاي گروه موسيقي ترنم در 

نظير همكيشان  شهريور گرديد كه با استقبال كم10 و 8تاريخ 
  . هاي اين نهاد بوده استعزيز مواجه شد، از جمله ديگر فعاليت

تر در پايان اميدواريم كه شاهد حضور هر چه گسترده
هاي ويژه جوانان و مشاركت  در سازماننوجوانان و جوانان

 . هاي اجتماعي باشيمبيشتر آنان در عرصه فعاليت

 
آميز و افتخارآفرين گروه در پي چندين اجراي موفقيت

موسيقي سنتي انجمن كليميان تهران در حضور مسئولين 
هاي ديني در مراسم گوناگون و دولتي و نمايندگان ساير اقليت

ار مورد تشويق مادي و معنوي قرار هاي ملي كه بسيجشن
گرفتند، كميته جوانان تصميم گرفت جهت همكيشاني كه به 

ها، موفق به شركت در اين دليل محدود بودن ظرفيت سالن
 دو 1395 شهريور ماه 10 و 8ها نشده بودند، در تاريخ كنسرت

اجرا ) تاالر محبان(برنامه در محل اجتماعات كليميان تهران 
نظير و شكوهمند گروه خوشبختانه با اجراي بينمايد، كه 

و تشويق همكيشان عزيز دو شب به ياد ) ترنم(موسيقي سنتي 
 . ماندني در اين سالن به جا گذاشت

  
  : اعضاء اين گروه سنتي عبارتند از 

  پدرام ياشارئل نوازنده تار  -
 سهيل رفوآ نوازنده سنتور -
 سپهر سليماني خواننده  -
 اي ازهاي كوبهسپهر عزيزي نوازنده س -
 نويد سرافراز نوازنده ويولن  -
 مهيار نظري نوازنده تار  -
 شرمينه داودزاده همخوان -
 پرهام ياشارئل نوازنده آكاردئون  -
 اي صدق نوازنده سازهاي كوبهپويا كهن -

 قطعه دلنشين ساز و آواز و 16اين عزيزان در هر دو شب 
 تكنوازي و دو نوازي را به رهبري آقاي مهدي رستمي

 .سرپرست اركستر اجرا نمودند 
  

اندركاراني كه در با سپاس فراوان از كليه دست
 .برگزاري اين برنامه زحمات زيادي كشيدند 

 كنسرت بزرگ گروه موسيقي سنتي 
  ) ترنم(انجمن كليميان تهران          
  فريدون طوبي مهندس 

  مدير مركز موسيقي انجمن كليميان
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  گزارش كميته ورزش انجمن كليميان تهران
  فريد ياشار

  رئيس كميته ورزش انجمن كليميان

  
هاي گذشته جايگاه ورزش در جامعه شك در طي سالبي

رنگ بود خوشبختانه در دوره اخير كليميان تهران بسيار كم
هاي اعضاي انجمن كليميان تهران، با نظر مثبت و حمايت

 با مسئوليت آقاي فريد ياشار، حيات هيأت مديره كميته ورزش
  . دوباره يافت و پرتوان و پويا فعاليت خود را آغاز نمود

  
هاي گذشته هاي انجام شده در طي ماهاز جمله فعاليت

  : توان به موارد زير اشاره كردمي
  تجهيز لوازم ورزشي مدارس .1
 استخدام دبيران ورزشي براي مدارس  .2
 نوعي شيروديفوتبال آقايان در زمين چمن مص .3
تشكيل مدرسه فوتبال نونهاالن و نوجوانان در چمن  .4

 اي و مجربمصنوعي كبكانيان زير نظر مربي حرفه
تشكيل مدرسه فوتبال نونهاالن و نوجوانان در چمن  .5

 شماره دو مجموعه شيرودي
 هاي پيالتس بانوانبرگزاري كالس .6
فوتبال و (هاي ورزشي تابستاني برگزاري پايگاه .7
 بن عمرانموعه آموزشي موسيجر مد) واليبال

آموزان مجموعه برگزاري كالس فوتبال براي دانش .8
 آموزشي روحي شاد

ايجاد شرايط مناسب براي استقاده از مجموعه  .9
 ) سونا و استخر ( ورزشي آب تهران 

هاي واليبال ويژه آقايان در مجموعه برگزاري كالس .10
 گالب 

 فوتبال آقايان در مجموعه ورزشي آبفا  .11
هاي نونهاالن و برگزاري مسابقه فوتبال مابين تيم .12

بن عمران به نوجوانان منتخب مدارس روحي شاد و  موسي
آموز، دهه فجر انقالب اسالمي، موعد پسح مناسبت روز دانش

  آو در زمين چمن مصنوعي كبكانيان و شيرودي 15و 
برگزاري مسابقه فوتبال مابين نواجوانان كليمي و  .13

 وعه آرارات به مناسبت دهه فجر زرتشتي در مجم
 تجهيز مجموعه گيبور در حد امكان  .14
 همكاري مستمر و پويا مدرسه فوتبال ذوب آهن تهران  .15

گيبور مسابقه فوتبال مابين نوجوانان و نونهاالن برگزاري . 16
                  قامتان ايران در مجموعه فدك تهرانتيم ملي كوتاهو 

   

 قامتان ايران در مجموعه فدك تهرانمسابقه فوتبال مابين نوجوانان و نونهاالن گيبور و تيم ملي كوتاه
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  انجمن كليميان تهران گزارش كميته امالك
  دانيال مرادي مهندس 

   رئيس كميته امالك انجمن كليميان
  

هاي كميته امالك انجمن كليميان تهران گزيده فعاليت
  : دارد خود را به شرح زير اعالم مي

  :خان زيعزي سايكن
  .يراتيتعم وي ساختماني كارها انيپا و ليتكم و ادامه -1

 باال طبقه اطاق در فاضالبي كشلوله ديتجد: اقاتف مدرسه
 سقفي بندقيعا وي گچكار و) داريسرا حمام تا آشپزخانه از( 

  .اتفاق مدرسه
 20 از پس اتفاق مجتمعي جنوب وي شمال اطيح آسفالت -2

 و ديگرد انجام 6 منطقهي شهرداري همكار با امر نيا كه سال
يي باباي آقا جناب 6 منطقه محترم شهردار  از است الزم
  .ميينماي قدردان

ي هانيدورب نصب و هيته:  عمران بني موس مدرسه
   ....و اطيح محوطه وي ورود راهرو جهت بسته مدار

 و بالكني بندقيعا وي سازكف :يسرابند ساختمان
  ي چدني هالوله ضيتعو – آنهاي كارسنگ و وارهايد

 فك فاضالب اصالح -يانبار اطاق كردن سنگ – فاضالب
  .اول طبقه بالكن
  آشپزخانه سقف بيتخر :ياجتماع ،يهنر ،يفرهنگ مركز
 سقف بيتخر وي بهداشت سيسرو كف ريتعم و داريسرا

  .فاضالبي هالوله ضيتعو و نييپا آشپزخانه
ي برقرار وي كشميس ضيتعو :بانواني بدنساز سالن
  .بانواني بدنساز سالنيي روشنا

 وي ميقدي هاپله برداشتن :انيزرگري سايكن و مدرسه
ي اهال و آموزاندانش تردد در سهولت جهت ديجد پله ساخت
  .سايكن محترم
 اصالح -2 سيستم نوري تاالر ضيتعو -1 :محبان تاالر
   همه شارژ -3ي بهداشتي هاسيسرو فاضالب ريمس

  .ينشانآتشي هاكپسول
  .راهرو و سالني نقاش وي كارگچ :گرگان كودك مهد

 ترميم -2 رينورگي هاشهيش ضيتعو -1 :كنت چهارراه
  . و نماي ساختمانمشاعاتي زيآمرنگ -3 سقف
ي شهرداره ب فراوان مراجعات وي ريگيپ -1 :يكشور حمام

 حمام در راتيتعم انجام مجور اخذي برا متعددي هاتماس و
 جنب كوچه به مشرفي شرق ضلع واريد بيتخر -2. يكشور
 علت به ادهيپ برانعاي رو بر زشير ازي ريجلوگ جهت حمام
 وي روانيش از ديبازد -3 آن مجددي اجرا و بودني ميقد

 وي بندقيعا جهت ايشعي يآقا اتفاق به فوق حمام بامپشت
  .هايروانيشي ركليتعم و بام پشت بيش اصالح

 بيتخر :دولت دروازهي سايكن و شادي روح مدرسه
 با كالس 3 به نييپاي سايكن ليتبد و نييپا طبقهي هاپنجره
 ديتجد – هاچهارچوب و هاستون نصب –ي گچ پانل
 و شرب آب نكهيا به توجه با – تلفني كشميسي رهايمس
 را نظافت و شستشو جهت الزم فشاري بهداشتي هاسيسرو

 لذا. گردد نصبي نيزم پمپ دستگاه ك يديگرد مقرر نداشتند
 - مدرسه اطيح در آبي كشلوله ضيتعو و آب پمپ نصب
 داخليي دستشوي باال طبقه دري بهداشت سيسرو ساخت

 دانش از داريسراي بهداشت سيسروي جداساز جهت اطيح
 انجام – كالس باب نيچند و مدرسهي كلي نقاش – آموزان
 كالس كمبود به توجه با – هاسيسرو در ديجدي كشلوله

 به آن ليتبد و شگاهيآزما هيتخل فرزندانمان آموزش جهت
 – هاكالسي ورودي درها ميترم و ريتعم – درس كالس
 به ازي ريجلوگ جهت آب پمپ حفاظ وي آهن در ساختن
 واريد مرمت وي ساختمان اتيعمل انجام -آن رفتن سرقت
 –ي زيربتن با مدرسه اطيحي ريگلكه – مدرسه دفتر جنب
  .قوهيم جلوي كارسنگ
 از كورش تاالر گرفتن ليتحو از پس :كورشيي رايپذ تاالر
   به مذكور تاالر كه شد آن بر ميتصمي لقب برداربهره
   رارـــق محترم شانيهمك ارياخت در وي بازساز ممكن نحو نيبهتر
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   :باشديم ليذ بشرح خصوص نيا در شده انجام اقدامات لذا. رديگ
ي آورجمع – آشپزخانه – تاالر – سردخانه اطاقي پاكساز

   و بودن فرسوده علته ب تاالر كفي هاكيسرامي كل
 باال طبقهي هاآشپزخانهي سازكف –يي رايپذ تاالري ازسكف
 زريراي كشلوله كامل ضيتعو – آنهاي بندقيعا و نييپا و

 و آبي كشلوله انجام – آشپزخانه داخل تا تاالري انتها
 كامل بيتخر -يبهداشتي هاسيسرو و آشپزخانه فاضالب

 – سردخانه اطاق كف برداشتن –ي بهداشتي هاسيسرو
 كرده زشير چاهي سازمنيا – سردخانه اطاقي ارخاكبرد

   انجام و آن حفر و ديجد چاه محل انتخاب و آشپزخانه
 حيتسط وي بندقيعا وي كارمانيس -ديجد فاضالبي كشلوله

 كف در آب انتقال كانال جاديا – آشپزخانه كف كامل
ي هاكف و وارهايدي كار كيسرام كامل ديتجد – آشپزخانه

 و بام پشت تا هواكش ريمس جاديا -ياشتبهدي هاسيسرو
 كامل ديتجد -يبهداشتي هاسيسرو در هواكش نصب
   - كف در ديجد نقشي اجرا و تاالر كفي كاركيسرام
 زيقرن – آشپزخانه كفي رگونيق و سردخانه اطاقي بندقيعا
   ها،هواكشي جاي گچكار -تاالر دور تا دوري كار
 سردخانه اطاق و انهآشپزخي هاسقف وي بهداشتي هاسيسرو

 بيتخري هاشهيش ضيتعو -اطيح و تاالري هاپرده تعويض –
 ميترم و ضيتعو – آشپزخانه و بوفهي كاريكاش ميترم – شده
 و هاالمپ كامل ضيتعو و برقي كشميس ستميس كامل

ي هاالمپي جاه ب مصرف كم ديجدي هاالمپي نيگزيجا
 ليوسا و ورن رقص و هاافكن نور كاملي بررس -پرمصرف
 نصب و بوفهي هانتيكاب مجموعه كامل ضيتعو –ي نورپرداز
 نصب و بانوان رختكن محل رييتع – ديجدي هانتيكاب دكور

  ....و  ديجد رختكن
  والفجري ورزش مجتمع نيزم

  نيزم ازي بردار نقشه
 قطعه ك ي41843 شماره قراردادي ط 6/4/1384 مورخه در
 مبلغ زيوار باي شهر نيزم سازمان طرف از نيزم

 با. ديگرد واگذار تهران انيميكل انجمن به الير 89,800,000
 به بود يشهر ساتيتاس مذكور نيزمي كاربر نكهيا به توجه
ي ورزش –ي فرهنگ به آني كاربر انجمن وقت كارگروه همت

 ونيسيكم در 21/1/1385 مورخه در مسئله نيا كه شد ليتبد
  .ديردگ واقع موافقت مورد و مطرح 5 ماده
 و انجمن نيمابيف قرارداد 3 ماده طبق است ذكر به الزم
 از ماه 6 مدت ظرف كه شوديم متعهدي متقاض(ي شهر نيزم
 مدت در و شروع راي ساختمان اتيعمل قرارداد عقد خيتار

ي شهردار از را كارانيپا برگه و اتمام به پروانه در مندرج
 به توجه با و دينما ارائهي شهر نيزم سازمان به و افتيدر
 نيزم سازمان از داردي طوالن زمان به ازيني كاربر رييتغ نكهيا

 از را نيمابيف قرارداد  3 ماده مهلت ديگرد درخواستي شهر
 مسئله نيا كه دينما منظوري كاربر رييتغ و مشكل رفع زمان
 نامه طبق آن مثبته پاسخ و درخواست سازمان از كتبا

. ديگرد واصل انجمن به 6/10/1384 مورخ 92280206
 جواز و هيته وقت نيمهندس توسط مذكور پروژهي هانقشه
. ديگرد افتيدر 6 منطقهي شهردار از ساختمان هياول

 توجه با شد انجام متر 9 عمق تا شده واگذار نيزمي گودبردار
 خاك، كيمكان كارشناسان هينظر و خاك بودن نامناسب به

 نداشت را شدهي راحط سازهي باربر توان مذكور خاك مقاومت
 مناسب بستر به تا ديگرد مجددي خاكبردار متر 13 عمق تا و

 نقشه رييتغي شهردار از مجددا و برسدي بارگذار جهت
 مورخه در ساختمان) هيثانو (ديجد پروانه و ديگرد درخواست

 صدور خيتار از ماه 48 آن اتمام مهلت و صادر 25/6/1392
 از. ديرس خواهد اتمام هب 25/6/1396 تا زمان نيا كه بود

 شماره به اظهارنامه طبقي شهر نيزم سازمان گريد طرف
 نييآ قانون 156 ماده طبق و 22/12/1389 مورخه 33200
 ك ينكهيا به توجه با كه نمود اعالم انجمن به رسماي دادرس
 مترمربع 5/3264 مساحت بهي كيتفك 3 شماره به نيزم قطعه
 ماده به مستند و دهيگرد واگذار انجمن به منعقده قرارداد طبق

 قرارداد عقد خيتار از ماه 6 مدت ظرف ديگرد مقرر قرارداد 3
   . برساند اتمام به و شروع راي ساختمان اتيعمل
ي مبن انجمن ليوك به مراجعه و اديز اريبسي هاتالش از پس
ي آقا جناب (شانيا ن،يزمي ريگپس باز جهت راهكار ارائه بر

 منعقدي مجدد قرارداد كهي زمان تا فرمودند اعالم) ي برزآباد
 نيا دري ساختمان ويي اجرا اتيعمل هرگونه انجام از نگردد

  .شودي ريجلوگ مجموعه
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 سازمان محترم استيري واحد دكتري آقا به مراجعه از پس
 معاون پژمان دكتري آقا با مختلفي زنيرا وي شهرساز و راه

 مكرر تالش ماه 6 از پسي شهرساز و مسكن وزارت محترم
 از پس و سال 1 هياول مدت به ديجد قرارداد طبق مذكور نيزم

 كه ديگرد دارمهلت گريد سال 3 مدت به مجدد درخواست
 استاني شهرساز و راه وزارتي ندگينما ئتيه به ديجد قرارداد

ي ادار مقدمات تا ارسال 17/12/1394 مورخه 1258 شماره به
  .برسد امضا به وي ط آن
 انجام 1392سال در مذكور نيزمي گودبردار نكهيا به توجه با

 انجام گودي سازمقاوم جهتي اتيعمل چگونهيه و بود گرفته
 و رانش باعثي هوازدگ وي جو طيشرا علت به بود رفتهينپذ
 نيا كه ديگرد گود داخل به مجاوري هانيزمي هاخاك زشير

 حسنتا نحو بهي مهندسي راهكارها و داتيتمه ارائه با مسئله
 در نيزم حيتسط و كرده زشيري هاخاكي آور جمع حال در

ي صورت در حاضر حال در است ذكر به الزم. است انجام حال
 را مربع متر 2860 مساحت به الذكر فوقي طيمحي وارهايد كه

 ارديليم ك يبر بالغي انهيهزي ستيبا ميكني سازمقاوم ميبخواه
 اتيعمل خوشبختانه. ميكن نهيهز تومان ونيليم پنجاه و كصد يو

 گزارش و شروع انجمن اعتبارات به توجه با مذكور نيزميي اجرا
 .ديرس خواهد عموم اطالع به آن شرفتيپ

  )خانه موتور – اطيح ( كورش ساختمان
 ريتعم – كورش ساختمان اطيح آسفالت ياجرا وي رسازيز
 و اصالح – شده خشك درخت دنيبر – باليوال توري هاهيپا

ي مانيس دودكش نصب -يميقدي سايكني روانيش ريتعم
ي بهداشت سيسرو ريمسي گرفتگ رفع – اطيح در موتورخانه

 و موتورخانه فرسوده و كهنه كيد ضيتعو – اطيح داخل
 جلو محوطهي كارگچ – ديجد مشعل و ديجد پمپ نصب

 موتورخانه برق تابلو ريتعم وي برق ساتيتاس انجام – آشپزخانه
 ازي بخش و كورشي سايكني اشتبهد سيسرو بيتخر –

 .فاضالبي هالوله ضيتعو – الزمي بندقيعا ويي روشو
 مورد در الزم اقدامات – صبا باغ يسايكن ساختمان

  ي نوساز و بيتخر پروانه اخذ
 دري نوساز و بيتخر پروانه اخذي برا نامثبت .١

  كيالكترون خدمات دفترچه

 انجام و ساختمان در ربطيذ كارشناس حضور .٢
 منطقهي شهردار به پرونده ارسال وي رسباز

  الزمي هايريگيپ انجام و منطقهي شهردار در حضور
 ي فرهنگ راثيم سازمان به كار ارجاع .٣
 دري فرهنگ راثيم سازمان كارشناس حضور .۴

 يشهردار به مربوط گزارش ارائه و ديبازد و سايكن ساختمان
 شمال امالك و اسناد ثبت سازمان به پرونده ارجاع .۵
 شرق
 در شمالشرق امالك و اسناد ثبت سازمان دستور .۶
 و كارشناس توسط ساختمان اربعه حدود نييتع لزوم مورد
 يدادگستر وزارتي رسم بردار نقشه
 وزارتي رسم بردار نقشه و كارشناس از دعوت .٧

 حدود نييتع و سايكن UTM نقشه هيتهي براي دادگستر
 كيمتر ستميس اساس بر مساحت نييتع و ملك اربعه
 وزارتي رسم بردارنقشه و كارشناس هينظر ائهار .٨

 شرق شمال امالك و اسناد ثبت سازمان بهي دادگستر
 در شرق شمال امالك و اسناد ثبت سازمان دستور .٩
 به سايكن مجاور امالك تيمالك اسنادي فتوكپ اخذ لزوم مورد

ي طالقان 20/63 پست – تهراني امنطقه برق شركت ژهيو
 سايكن ساختمان جنوب در واقع

 جنوب در واقعي امنطقه برق شركت به مراجعه .١٠
 سايكن ملك

 مراجعه لزوم مورد دري امنطقه برق شركت دستور .١١
 آباد سعادت در واقع تهراني امنطقه برقي سهام شركت به
 نياو زنداني رو به رو – فرازي كو –

 و تهران برقي امنطقهي سهام شركت به مراجعه .١٢
  تقاضا ارائه

 مورد در تهراني امنطقه برقي مسها شركت دستور .١٣
 و اسناد ثبت سازماني سو از مزبور شركت ازي كتبي تقاضا لزوم

 تهران انيميكل انجمن ا يشرق شمال امالك
 برقي سهام شركت به انجمني كتبي تقاضا ارائه .١۴
 شركت ساختمان تيمالك اسنادي فتوكپ ارائه مورد دري امنطقه
 يطالقان 20/63 پست –ي امنطقه برق

 ساختماني جنوب ملك تيمالك اسنادي فتوكپ اخذ .١۵
 به آن ارائه و تهراني امنطقه برقي سهام شركت از سايكن

 شرق شمال امالك و اسناد ثبت سازمان

66



    
 

 
 هشمار    

  سه ول   چهـ        

 لزوم نهيزم در امالك و اسناد ثبت سازمان دستور .١۶
ي شرق وي جنوب گانيهمساي هاپالك شماره وي نشان اعالم

 سايكن ساختماني غرب و
 گانيهمساي هاپالك شماره وي نشان اعالم .١٧

 امالك و اسناد ثبت سازمان به سايكن ساختمان
 

  سوله نصبي برا شده انجام اقدامات -
 ضلع در سوله واحداث جادياي برا الزم اقدامات انجام. 1
ي بازساز وي نوساز و بيتخر هنگام تا سايكن ساختماني جنوب
  سايكن كامل
 جهتي كني پ و تآسفال بيتخر ها،ستون محلي كني پ. 2
  هاستون صفحه نصب و ونيفوندانسي اجرا

 BASEي اجرا وي آرماتوربند. 3 PLETE ها   
  )هاستون صفحه(

 كف دري آهني هاستون نصب و ونيفوندانسي زيربتن. 4
  اطيح

 آرماتور نصب و نيرزميزي ميقدي هاتوالت كف بيتخر. 5
  يآهني هاستون نصب وي زيربتن و

- ستون و اتصاالت كاملي زيآمرنگ و ضدزنگي اجرا. 6
  سوله سقفي هانيپرل و ها

  سوله سقفي روي روانيش نصب و سقفي بندقيعا. 7
  موقت سالن كف و اطيح كف حيتسط. 8
 نصب و آبي كشلوله انجامي برا الزمي هاكانال حفر. 9
  فاضالبي هالوله

  فاضالب و آبي كشلوله. 10
 موقت سالني طيمح يوارهايد جهت بلوك ياجرا و هيته. 11

 خانه و آشپزخانه و كالس باب دو احداث جهتي داخلي بندغهيت و
  بانوان سازمان و صبا باغ جوانان
ي هاتوالت محوطهي فوقاني هاچهيدر كردن مسدود. 12

  هاتوالت سقفي سازمنيا وي ميقد
  پنجره و درب ساخت. 13
  موقت سالني بندبيش وي ز ساكف. 14
 و هاغهيتي روي دكاريسف و خاك و  گچي اجرا. 15

  يطيمحي وارهايد
  

 ئتيهي اعضا هيكل اهتمام وي سع متعال خداوندي ار يبه
ي اهال ميتقد و هديرسي برداربهره به فوق موقت سالن رهيمد

  .ه استديگرد صبا باغي سايكن محترم
  

  :خرداد 15 به موسوم مدرسه
   بر الوهع شد موفق سرانجام ساله نيچند تالش با انجمن نيا

 جامعه تملك به را خرداد 15 به موسوم مدرسه تيملك كه آن
 حكم ز،ينيي قضاي بعدي ريگيپ مرحله در درآورد؛ي ميكل
يي بها نبودند حاضري حت متصرفانش كه را مدرسه نيا هيتخل

 و گانيرا به قتيحق در و بپردازند تصرف نيا بابت عادالنه
 كشوريي قضا محترم تمقاما از داشتند، ارياخت در آنراي مجان

  .آورد بدست
ي هاتالش از دانديم خود فهيوظ انيميكل انجمن نجايا در
 با كه هييقضا قوهي هامساعدت از و شده نييتعي وكال رِيگيپ
 و شاد را شانيهمك كيكاي يهادل خود، صادره عادالنهي را

   .دارد ابراز را خود سپاس و تشكر مراتب ساختند، خشنود
  
 گرانقدر، شانيهمكي مكف و شتريب اطالع تجه ادامه در

  :گردديم اعالم سروران خدمت امر مراحل
 و آموزش اداره با الزم مكاتبات بعد، به 1390 سال از -1

 15 به موسوم مدرسه هيتخل لزوم مورد در منطقه پرورش
 كه گردديم اعالم مدرسه نيا به جامعه مبرم ازين و خرداد

  .شودينم داده آن بهي اثر بيترت متاسفانه
 خود،ي وكال از استفاده با ريناگز انيميكل انجمن -2

 .كنديم ميتقد هييقضا قوه به را الزمي هادادخواست
 دادگاه 29 شعبه 1392 وريشهر 17 مورخ دادنامه اساس بر -3

 تيمالك كه صدقي فرهنگ انجمن موسسه تهران،ي عموم
 شده اعالم منحل داشت، ارياخت در را خرداد 15 به موسوم مدرسه

 .گردديم انتخاب هيتصف ريمد سمت به تهران انيميكل انجمن و
 مدرسه هيتخل حكم ،1394 ماه خرداد 10 مورخ دادنامه اساس بر -4

  .گردديم صادر تهران انيميكل انجمن به آن ليتحو و مذكور
 اعتراض صادره دادنامه به منطقه پرورش و آموزش اداره -5
 .شوديم داده ارجاع نظر ديدتج شعبه به پرونده و
 مورخ دادنامه اساس بر تهران استان نظر ديتجد دادگاه -6

 و آموزش اداره تيمحكوم حكم ،1395 ماه نيفرورد 24
 را اجور پرداخت و نظر مورد مكان هيتخل منطقه، پرورش
   .كنديم صادر
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  هيبهشت تهيكم گزارش
  لييكايم بهداد
  هيبهشت آرامستاني  امنا اتيه عضو

  
ي آقا تيمسوول  بهدوم دورهر د هيبهشتي امنا اتيه

 همانند رايي بنا ريز امور،  95 سال در تراشندگان اسيال
  .است داده ادامه  مدون برنامه طبق  گذشتهي هاسال

 تأيه عضو كه زيني ثاني موسي آقا دوره نيا در
  .شد اضافه تأيه نيا جمع به است انيميكل انجمن رهيمد

 در ريزي هاتيفعال 1395 رماهيتي ال 1394 رماهيت از
  :است گرفته صورت  هيبهشت آرامستان

 انيميكل جامعه ريمشاه و ميحخام قبوري بازساز -
، مينع زاهللايعز هاراو :مرحومان ادبود يالمان نصب و رانيا
 دانش مهندس، ريسپ اهللاترروحدك، اورشرگا مييح وسفي

  .انيبنا زيعز استاد، راد
ي كارگل وي باسازيز نهيزم در هاتيفعال ادامه-
  .هيبهشتي هاابانيخ و مناطق
 نصب و استقرار جمله از، هيبهشت موزه زيتجه ادامه -
 آمبوالنس و انيميكل انجمني ميقدي مصاپز دستگاه

  .زر زيعز مرحوميي اهدا
ي اصلي هاابانيخ وي عمومي هانمكاي نورپرداز -

  .شب دري رسانخدمت سهولت جهت آرامستان
  .انتظار سالن و دفتر، تابلوها، هاالماني زيآمرنگ-
 و متروكهي قبرها جهت سنگ نصب وي بازساز -
  .شده بيتخر

 مختلف مناطقي كارمانيس وي كشابانيخ -
  .10-8-7-6 مناطق ژهيو به آرامستان

 جهتي پاشسم زين و آرامستان درختاني كارهرس-
  .هرزي هاعلف شيرو ازي ريجلوگ

ي بهساز وي بازساز وي كارگر ژهيو توالت ساخت -
 مردانه و زنانهي عمومي هاتوالت وي داريسرا توالت

  .آرامستان

 از شده انجام خدمات هيكل كه است ذكر به الزم -
 انيمتوفي هانهيهز پرداخت و نيريخي افتيدري هاكمك
 تهيكم گذشته سال پنج در خوشبختانه و گرفته صورت
 انيميكل انجمني رداخزانه بهي مالي وابستگ هيبهشت
  .است نداشته تهران
 پرداخت دري گرام شانيهمك ميدواريام انيپا در

 تا نديننما قصور  خود انيمتوف بابت مربوطهي هانهيهز
 بهي رسانخدمت به احسن نحو به هيبهشتي امنا اتيه

  .دهد ادامه شانيهمك

  
   :هيبهشتي امنا اتيهي اعضا

 فرزاد، لييكايم بهداد، يثاني موس، تراشندگان اهويال
 . ييسخا نيرام، انيطوب
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  اخبار
 اميد محبتي مقدم مهندس

  روابط عمومي انجمن كليميانمدير 
 

 »توحيدي اديان شهداي يادواره«
 همكاري با و اسالمي انقالب پاسداران سپاه همت به
 بنياد تهران، شهرداري اسالمي، فرهنگ و ارشاد وزارت
 مذهبي هاي اقليت هاي انجمن و اسالمي انقالب شهيد

 لشكري و كشوري رتبه عالي انسر از جمعي شركت با و
 مركز در توحيدي اديان شهداي يادواره شكوه با مراسم
 هفتم تاريخ در بهمن سراي فرهنگ آويني شهيد همايش
 .گرديد برگزار 1394 ماه بهمن

 پاسداران، سپاه فرماندهان از جمعي كه مراسم اين در
 رئيس ويژه محترم دستيار ايران، اسالمي جمهوري ارتش
 مذهبي، و ديني هاياقليت و اقوام امور در جمهور

 مجلس در ديني هاياقليت اسبق و فعلي نمايندگان
 مذهبي هاياقليت هايانجمن روساي و اسالمي شوراي

 مسئوالن داشتند، حضور بسياري ويژه مهمانان همراه به
 فقيه ولي نماينده گواهي االسالم حجت همچون مختلفي

 خانواده اعضاي از يبرخ همچنين و تهران سپاه در
 . پرداختند سخنراني ايراد به مذهبي هاياقليت شهداي

 به نيز كليميان جامعه مختلف اقشار از زيادي تعداد
 كليميان، انجمن مديره هيات اعضاي از جمعي همراه
 دكتر جانباز و اسالمي شوراي مجلس در كليميان نماينده

  . داشتند شركت مراسم اين در قهرماني جهانبخش
 نماينده (الياسي منوچهر دكتر كليمي، جامعه طرف از
 ايراد به) اسالمي شوراي مجلس در كليميان اسبق

 دفاع هايجبهه در حضور از خود خاطرات ذكر و سخنراني
 رزمندگان به كليميان جامعه رسانيكمك نحوه و مقدس
  . پرداخت ايران عزيزمان ميهن

***  
 كليمي، دشهي خانواده از همايش اين در ضمناً
 فريبرز شهيد. آمد عمل به قدرداني موريم فريبرز شادروان
 عمليات در 1361 سال در و سالگي 23 سن در موريم
  . آمد نائل شهادت واالي درجه به مقدماتي والفجر
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 توحيدي اديان پيروان خوان كتاب نشست 
 با و كشور عمومي هاي كتابخانه نهاد همت به

 هاي فعاليت و ها تشكل مجامع، كل اداره همكاري
 ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگي معاونت فرهنگي
 اديان پيروان يويژه خوان كتاب نشست نخستين اسالمي،
 انقالب هتل در 1394 ماه اسفند دهم تاريخ به توحيدي
 .گرديد برگزار تهران
 اديان بيشتر توجه برانگيختن مراسم اين از هدف 

 قبال در مسئول و ارگذ تاثير قشري عنوان به توحيدي،
 مفيد هاي كتاب معرفي امكان همچنين و جامعه فرهنگ

 .بود عزيز ايران دوست كتاب مردم به ايشان سوي از
 مديره هيات اعضاي از تعدادي نيز كليميان جامعه از 

 دكتر ،)انجمن رياست (يحسامه همايون دكتر جمله از
 هالل رامين دكتر ،)اول رئيس نايب (صدق كهن سليمان

 مهندس ،)فرهنگي كميته مسئول و دوم رئيس نايب (پور
 آصف بيژن ،)عمومي روابط مدير (مقدم محبتي اميد

 و فرهيختگان از برخي همراه به ،)اموال جمع صاحب(
 . داشتند حضور كليمي جامعه نويسندگان

 لئا خانم كليميان، جامعه طرف از مراسم اين در 
 جناب از و پرداخت زن دانشنامه كتاب معرفي به دانيالي
 به قدرداني و تقدير زار الله حمامي يونس دكتر حاخام
  .آمد عمل

  
  جمهور رياست ويژه محترم دستيار ديدار 

  موريم فريبرز شهيد خانواده با                        
 هاي اقليت و اقوام امور در جمهور رييس ويژه دستيار

 يونسي علي دكتر االسالم حجه جناب مذهبي، و ديني
 خانواده با زارع دكتر جناب خود، محترم معاون بهمراه
 8 مورخ چهارشنبه روز موريم) الياهو(فريبرز شهيد

 .كردند گفتگو و ديدار ،1395 ماه ارديبهشت
 و عالقه گواه بهترين ديدار، اين در يونسي دكتر

 را ملي هاي ارزش و ايران به توحيدي اديان پيروان عشق
 . دانست وحيديت اديان شهداي

 در مقدماتي والفجر علميات در موريم فريبرز شهيد
 جنگ باطل عليه حق هاي جبهه در سالگي 23 سن

 در هميشه براي را خود نام و رسيد شهادت به تحميلي
  .ساخت هميشگي و جاودان زمين ايران پرافتخار تاريخ

 
  كليمي جامعه نمايندگان شركت 

 مهدويت دكترين ملليال بين همايش در           
 با مهدويت دكترين المللي بين همايش دوازدهمين

 اديان منظر از آخرالزمان هاي پيشگويي «موضوع
 پژوهشكده (روشن آينده موسسه ميزباني با »ابراهيمي
 در 1395 ارديبهشت 30 پنجشنبه روز در) مهدويت
 .  گرديد آغاز قم) ع (كاظم موسي امام عالي مدرسه
 مراجع از (شيرازي مكارم اهللا آيت ،همايش اين در
 نيروي فرمانده (فدوي علي پاسدار دريادار سردار ،)تقليد

 ديگر از چند تني ،)اسالمي انقالب پاسداران سپاه دريايي
 از تعدادي همچنين و لشكري و كشوري مقامات

  . داشتند حضور خارجي مهمانان و انديشمندان
 
 دكتر اخامح جناب ايران، كليميان جامعه طرف از
 و) ايران كليميان ديني مرجع (زار الله حمامي يونس

 مدير و  مديره هيات عضو (مقدم محبتي اميد مهندس
 همايش اين در) تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 . داشتند حضور
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 عنوان به زار الله حمامي يونس دكتر حاخام جناب
 در حاضر مذهبي هاياقليت جامعه از سخنران اولين

 ديدگاه از ماشيح ماهيت بيان به خويش گفتار در مايش،ه
 يهود مقدس كتب در كه عالئمي به و پرداخته يهود
   .كردند اشاره شده ارائه نهايي نجات از قبل دوره درباره
 

  جديد بازرسين انتخاب
   تهران كليميان انجمن                         

 عمومي مجمع ،95 ماه خرداد 7 مورخ جمعه روز
 وزارت محترم نماينده حضور با تهران كليميان انجمن
 از جمعي و بازرسين انجمن، مديره هيات افراد كشور،

 آباد يوسف كنيساي در جامعه مختلف اقشار و معتمدين
 .گرديد برگزار تهران

 و تشكر ضمن تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 عمجم در عزيز همكيشان تقدير قابل حضور از سپاس
 استحضار به وسيله بدين تهران، كليميان انجمن عمومي

 مجمع اين در كه بازرسين انتخابات  نتيجه در رساند مي
 مهندس صدق، مره سيامك دكتر آقايان گرفت، صورت
 بازرسين عنوان به طوبي فريدون مهندس و ماخاني اميد
   .شدند برگزيده انجمن جديد

  
  كليمي جامعه افراد از تعدادي حضور

  قم در) ره  (امام بيت در                                  
   افراد از تعدادي 1395 ماه خرداد ششم پنجشنبه روز

 تني. كردند بازديد قم در) ره (امام بيت از كليمي جامعه
 حضور مراسم اين در نيز فرهنگي كميته نمايندگان از چند

 شايان ميدا آقاي مراسم اين در است ذكر شايان. داشتند
 سخنراني ايراد به كليميان جامعه از نمايندگي به مهر

  .پرداخت
  

  شامخ مقام به احترام اداي و گل تاج نثار 
  كليميان نمايندگان توسط راحل امام               

 نمايندگان 1395 ماه خرداد 10 مورخ دوشنبه روز
 با توحيدي، اديان ديگر نمايندگان با همراه كليميان جامعه
 ضمن گل، تاج نثار و راحل امام مطهر مرقد در حضور
- الهي هايآرمان با  امام پرفتوح روح به احترام اداي

 .نمودند ميثاق تجديد اسالمي انقالب كبير معمار انساني
 يونس دكتر حاخام جناب كليميان، جامعه طرف از
 دكتر ،)ايران كليميان ديني مرجع (زار الله حمامي
 ،)تهران كليميان انجمن رياست (حي سامه همايون
 انجمن عمومي روابط مدير (مقدم محبتي اميد مهندس
 از تعدادي و آصف) يهودا (بيژن ،)تهران كليميان

 .داشتند حضور عزيز همكيشان

  
 كليميان، جامعه از نمايندگي به يحسامه همايون دكتر

  . پرداخت سخنراني ايراد به مراسم اين در
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  سياسي اسالم گفتمان ليالمل بين همايش 
   معاصر جهان و) س (خميني امام                    

 ارتحال سالگرد هفتمين و بيست ايام با همزمان
  اسالمي، جمهوري مقدس نظام گذار بنيان ملكوتي
 امام سياسيِ اسالمِ گفتمان المللي بين همايش «نخستين
 احل،ر امام يادگار حضور با »معاصر جهان و) س (خميني
 اهللا آيت حضرت پيام و خميني حسن سيد اهللا آيت

 ويژه دستيار ،)تشيع جهان مراجع از (آملي جوادي العظمي
 مذهبي، و ديني هاي اقليت و اقوام امور در جمهور رييس
 معاون همچنين و يونسي علي دكتر االسالم حجه جناب

 12 چهارشنبه روز در زارع دكتر آقاي جناب محترمشان،
 كتابخانه المللي بين هاي همايش سالن در 1395 خرداد
 .گرديد برگزار ملي

 جناب همايش، اين در نيز كليميان جامعه طرف از
 كليميان ديني مرجع (زار الله حمامي يونس دكتر حاخام
 كليمي ايرانيان نماينده (صدق مره سيامك دكتر ،)ايران
 يح سامه همايون دكتر ،)اسالمي شوراي مجلس در
 رييس (معلمي ادموند ،)تهران كليميان جمنان رياست(

 روابط مدير (مقدم محبتي اميد مهندس ،)جوانان كميته
 طوبي فريدون مهندس ،)تهران كليميان انجمن عمومي

 و الياسي منوچهر دكتر ،)تهران كليميان انجمن بازرس(
 اعضاي و جوانان فرهنگي، هاي كميته اعضاي از جمعي
 بانوان سازمان و يهود اندانشجوي سازمان مديره هيات
  .داشتند حضور
 

 جامعه از نمايندگي به صدق مره سيامك دكتر
 حضرت ديدگاه و بينش به خويش سخنراني در كليميان،

 كليميان جمله از مذهبي هاي اقليت به نسبت امام
 همه قبال در را راحل امام خاص توجه و عنايت و پرداخت
 خدمات به نيز اي ارهاش ادامه، در وي. شد يادآور ايرانيان
 اسالمي انقالب زمان در سپير دكتر بيمارستان توجه جالب

  .نمود خصوص همين در امام حضرت واكنش و
  

 راميداشتگ شكوه با مراسم در كليميان شركت
 امام حضرت ارتحال سالگرد هفتمين و بيست

 ) ره(
 هموطنان ديگر دوشادوش كليميان جامعه نمايندگان 
 و بيست شكوه با و عظيم مراسم در افرازسر ايرانِ غيور

 حرم در كه) س (خميني امام بزرگداشت سالگرد هفتمين
 شركت شد، برگزار اسالمي انقالب كبير گذار بنيان مطهر
 .نمودند
 دبير انصاري، علي محمد دعوت به كه مراسم اين در
 برگزار) ره (خميني امام حضرت بزرگداشت مركزي ستاد
 يونس دكتر حاخام جناب (ايران يانكليم ديني مرجع شد،

 از جمعي تهراني، آرش حاخام جناب ،)زار الله حمامي
 همايون دكتر (تهران كليميان انجمن مديره هيات اعضاي
 و) آصف بيژن مقدم، محبتي اميد مهندس يح، سامه

 همراه به) ماخاني اميد مهندس (كليميان انجمن بازرس
 جامعه فعالين و انجمن هاي كميته اعضاي از چند تني

 .داشتند حضور
 اين در امام يادگار و اسالمي انقالب معظم رهبر
  .پرداختند سخنراني ايراد به مراسم
 
 ) ره (خميني امام حضرت بزرگداشت مراسم

  كليميان جامعه طرف از نيايش و دعا و             
 سالگرد بزرگداشت مراسم ساله، هر روال طبق 

 17 دوشنبه شامگاه ،)ره (نيخمي امام حضرت ارتحال
 كنيساي در كليميان جامعه سوي از 1395 ماه خرداد
 موحدي، رضا محمد آقاي جناب حضور با و آباد يوسف
 حضرت بزرگداشت ستاد ديني هاياقليت كميته مسئول

 برگزار شان گرامي همكاران همراهي و) س (خميني امام
 . شد

 شده جهموا همكيشان استقبال با كه مراسم اين در
 جناب موحدي، رضا محمد آقاي جناب از غير به بود،

 كليميان ديني مرجع (زار الله حمامي يونس دكتر حاخام
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 كليميان انجمن رياست (يحسامه همايون دكتر و) ايران
 .پرداختند سخنراني ايراد به) تهران

 و امام حضرت روح شادي براي نيايش و دعا برگزاري
 مقدس نظام مسئولين ديگر و رهبري معظم مقام سالمتي
  .بود مراسم اين هاي بخش ديگر از اسالمي جمهوري

  
  »يهود موسيقي «برنامه برگزاري
  ايران يهود دانشجويان سازمان توسط             

 اجتماعات تاالر ،1395 تيرماه 24 مورخ شنبه پنج روز
. بود هنردوستان از كثيري تعدادي ميزبان كليميان، محبان

 كامال اجراي كه بود ايبرنامه عنوان »يهود سيقيمو«
 و ممتد هاي تشويق به را حاضرين آن، نقص بي و هنري
 .كرد مجاب باره چندين
 پيگيري و كليميان انجمن حمايت با كه برنامه اين در
 گروه گرديد، برگزار كليميان انجمن جوانان كميته هاي

 از عداديت ايران، يهود دانشجويان سازمان كر و موسيقي
 همكاري. نمودند اجرا را عبري هاي موسيقي و ها آهنگ
 . افزود برنامه غناي به نيز، هموطن عزيز هنرمندان ديگر

  
 اسالمي، شوراي مجلس در كليمي ايرانيان نماينده

 ديگر برخي و تهران كليميان انجمن مديره هيات اعضاي
 كه برنامه اين در جامعه، فعالين و شاخص هاي چهره از

 داشت، عهده بر را اش ميزباني يهود دانشجويان سازمان
 .داشتند حضور

 مقوله به اشاره ضمن خود سخنراني در يشايايي پرويز
 هنرمندان كليه از يهود، نوين و كهن فرهنگ در موسيقي
 به كليمي جامعه ماندگار چهره. كرد قدررداني و تشكر
 ريرهب كه دل روشن هنرمند خنافري، فراز  از خاص طور

   .آورد عمل به تقدير داشت عهده بر را برنامه هنري
  
   قدس جهاني روز راهپيمايي در كليميان حضور

 امروز گذشته، ساليان همچون ايران كليميان جامعه
 جهاني روز پيمايي راه در انديشان آزاده ديگر دوشادوش

 . نمود شركت قدس

 تهران كليميان انجمن مديره هيات اعضاي از جمعي
 دكتر صدق، كهن سليمان دكتر ساميح، همايون كترد(

 اميد مهندس آصف، بيژن معلمي، ادموند پور، الله رامين
 و هنري -فرهنگي كانون مديره هيات ،)مقدم محبتي

 اجتماعي، فعالين بانوان، سازمان كليميان، اجتماعي
 پيماييراه اين در كليمي جامعه اقشار ديگر و جوانان
  .داشتند حضور
 دكتر ساميح، همايون دكتر پيمايي،راه اين شيهحا در
 سعيديان ابراهيم و خالدار روبرت مهندس صدق،كهن سليمان
 هايرسانه با كليمي جامعه طرف از كه بودند هاييچهره
 با زنده طور به  سيما سوم شبكه ضمنا. كردند گفتگو خبري
   .انجام د اد ايمصاحبه كليميان انجمن رياست

 
       كليميان انجمن مديره هيات ياعضا تقدير

 يهودي سالمندان سراي رياست از                 
   تهران كليميان انجمن مديره هيات اعضاي از تعدادي

 مهندس و ياشار فريد يح،ساميه همايون دكتر جمله از
 سالمندان سراي از بازديد ضمن مقدم، محبتي اميد

 از سرا، مسئولين با نشستي برگزاري ضمن يهودي،
   مهرورزانه و روزي شبانه زحمت سال چندين
 با) يهود سالمندان سراي رياست (سرافراز منوچهر آقاي

 .نمودند تشكر و قدرداني تقدير، لوح اهداي
 اعضاي شد، برگزار مرداد چهارم روز كه ديدار اين در
 جمله از سرا مسئولين با كليميان انجمن مديره هيات

 به ساساني، مهران و ميكائيل راسكند سرافراز، منوچهر
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 سالمندان سراي به مربوط مسائل درباره گفتگو و بحث
 كليميان انجمن مديره هيات اعضاي سپس. پرداختند
 در نزديك از و مالقات سرا در ساكن سالمندان با تهران،
 .گرفتند قرار آنها به رسيدگي وضعيت جريان

 ريتمدي با يهودي سالمندان سراي است ذكر شايان
 خود كشزحمت پرسنل ناپذير خستگي تالش و كارآمد
 براي كشور، بهزيستي سازمان بنديرتبه در توانست اخيرا
  .شود يك رتبه كسب به موفق ديگر بار

  
 كليميان انجمن مديره هيات مشترك جلسه
  اصفهان كليميان انجمن مديره هيات وتهران 
 مديره هيات ،1395 ماه مرداد 14 مورخ شنبه پنج روز
 ميزبان انجمن، ساختمان در تهران كليميان انجمن
 بود اصفهان كليميان انجمن مديره هيات محترم اعضاي

 .نمود برگزار عزيزان اين حضور با را خود جلسه و
 درازا به ساعت شش حدود كه سازنده نشست اين در
 كليميان جامعه مشترك مسائل مورد در طرف دو انجاميد،
 بيان ضمن و پرداخته گفتگو و بحث هب اصفهان و تهران
   از بهينه استفاده درباره خود، نظرات نقطه صريح
 به كه يافتند دست مطلوبي نتايج به موجود، هايظرفيت

 تامين را كليميان جامعه مدت بلند مصلحت خداوند، اميد
 .كرد خواهد

 يح،سامه همايون دكتر از غير به است ذكر شايان
 موسي ياشار، فريد پور،الله رامين ردكت تراشندگان، الياس
 مهندس معلمي، ادموند مرادي، دانيال مهندس ثاني،

 اعضاي (مقدممحبتي اميد مهندس و آشوري شاهين
 بهداد و ماخاني اميد ،)تهران كليميان انجمن مديره هيات

   صيون ،)تهران كليميان انجمن بازرسين (ميكائيل
 شهرام ساسون، مهندس طوبيان،يوم منصور گرفته،ماه

 انجمن مديره هيات اعضاي (زاده سپار يوسف و بنياميان
 كليميان انجمن بازرس (خاكشور بيژن ،)اصفهان كليميان
 ؛)اصفهان كليميان جامعه فعال (باالزاده نويد و) اصفهان

 مجلس در كليمي ايرانيان نماينده (صدقمره سيامك دكتر
 جامعه گارماند چهره (يشعيا پرويز و) اسالمي شوراي
   .داشتند حضور مشترك جلسه اين در نيز) يهود

  

  از جمعي بازديد
  اديان دانشگاه ايراني غير دانشجويان

    آباد يوسف كنيساي از مذاهب و
 از تعدادي 1395 ماه شهريور دوم شنبهسه روز

 با همزمان مذاهب، و اديان دانشگاه غيرايراني دانشجويان
 تهران آباديوسف كنيساي زا) صبح (شحريت تفيالي پايان
 عبادي مراسم كليات با آشنايي ضمن و كردند ديدار

 همچون مختلف، هايزمينه در خود هايپرسش يهوديان،
 اجراي چگونگي و ايران در يهوديان اجتماعي وضعيت
 .نمودند مطرح مذهبي فرامين
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 محبتي اميد مهندس و تهراني آرش حاخام جناب
 انجمن عمومي روابط ديرم و مديره هيأت عضو (مقدم

 آنها، همراهان و دانشجويان با گفتگو با) تهران كليميان
. دادند قرار ايشان اختيار در را مقتضي و الزم اطالعات
 از چند تني همراه به) جامعه فعالين از (فر شهامي شهاب

 حضور بازديد اين در نيز كنيسا در حاضر نمازگزارانِ
   .داشتند
  

    فوتبال مسابقه برگزاري از چشمگير استقبال
                    شاد روحي مدارس آموزان دانش منتخب بين

  عمران بن موسي و                    
 مدارس آموزاندانش منتخب مابين فوتبال مسابقه 
 مورخ سني، رده دو در عمرانبنموسي و شادروحي

 مصنوعي چمن زمين در ماه شهريور سوم چهارشنبه
 نورافكن روشنايي پوشش با شيرودي شهيد همجموع
 .گرديد برگزار

 انجمن ورزش كميته همت به كه مسابقه اين
 و گسترده استقبال با بود شده انجام تهران كليميان
 تعداد بر عالوه. شد همراه گرامي همكيشان چشمگير
 هيات اعضاي از برخي ورزش، به عالقمندان از زيادي
 همايون دكتر جمله، از نيز تهران كليميان انجمن مديره
 الياس و پورالله رامين دكتر ياشار، فريد ساميح،

   شيرودي، شهيد ورزشگاه در حضور با تراشندگان
   .بودند ورزشي رويداد اين گرمناظره
  

  فوتبال مسابقه برگزاري
   )گيبور(كليميان  نوجوانان بين 
 ايران قامتانكوتاه ملي تيم و

 روز در فدك، زشيور يمجموعه چمن زمين 
 مسابقه برگزاري شاهد ،1395 ماه شهريور 25 پنجشنبه
  ملي تيم و كليميان گيبور نوجوانان بين فوتبال
 .بود ايران قامتانكوتاه

 انجمن ورزش كميته همت به كه مسابقه اين در
 مسوولين ساير و منطقه شهردار شد، انجام تهران كليميان

 محمد مسابقه، اين داور. داشتند حضور نيز شهرداري
   شمار به فوتبال كسوتانپيش از كه بود ضيايي حسين

   .رودمي
  

   همسر پدر درگذشت مناسبت به تسليت
 يونسي علي دكتر المسلمين و االسالم حجت   

  صداي بي گذر در زمان، گذر در گاه از هر و *
 كاروان جرس فاني دنياي هايثانيه

 خاص، سكوني رد كه دهدمي خبر مسافري رحيل از
 *سرايد مي را پايان بي آغازي

 كليه طرف از تهران كليميان انجمن عمومي روابط
 عباس شيخ درگذشت ضايعه ايران، كليميان جامعه افراد

 يونسي، علي دكتر االسالم حجت همسر پدر جاللوند؛
 و اقوام امور در جمهور رئيس محترم ويژه دستيار
 خانواده و واربزرگ آن خدمت را مذهبي هاي اقليت

   .نمايدمي عرض تسليت محترمشان
  
         فرهنگي كميته نمايندگان مشترك جلسه

   مسوولين با تهران كليميان انجمن 
   عمران بن موسي حضرت مدرسه دو 

 با همزمان و 1395 ماه مهر اول مورخ چهارشنبه روز  
 فرهنگي كميته نمايندگان تحصيلي، جديد سال آغاز

 حضرت مدرسه دو در حضور با تهران نكليميا انجمن
 با ،)دبيرستان و دبستان مقاطع (عمران بن موسي

 . نمودند برگزار را مشتركي جلسه مدارس، مسوولين
 انجمن مديره هيات عضو (پور الله رامين دكتر
 مهر شايان اميد ،)فرهنگي كميته رياست و تهران كليميان

 قدمم محبتي اميد مهندس و) فرهنگي كميته عضو(
 در) فرهنگي كميته عضو و انجمن مديره هيات عضو(

 ابتدايي مدرسه مدير (كامراني آقاي با مشتركي جلسه
 در) معاونت (فضائلي آقاي و) عمران بن موسي حضرت
 مسائل و جديد تحصيلي سال در مدرسه شرايط با رابطه

 سطح بيشتر چه هر ارتقاي و افزايش همچون مختلفي
 .كردند گفتگو و ارديد پرورشي، و آموزشي
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 هشمار    

  سه ول            چهـ

) فرهنگي كميته عضو (ميكائيل بهادر تاريخ، همان در
 با ايجداگانه جلسه طي در مقدم محبتي اميد مهندس و

 موسي دبيرستان مدرسه معاونت (خالدار روبرت مهندس
 تحصيلي سال در هاكالس آموزشي برنامه از ،)عمران بن

 فرهنگي، كميته نمايندگان سپس. شدند مطلع جديد
 و داشته آموزشي مجتمع در حاضر دبيران با نيز ديداري
  .شدند جويا موجود شرايط مورد در را آنها نظرات
  
 حضرت آموزشي مجتمع در تحصيلي سال آغاز

   عمران بن موسي
 در كليمي ايرانيان نماينده (صدقمره سيامك دكتر
 فعالين از (الويان النا دكتر و) اسالمي شوراي مجلس
 در حضور با ،1395 ماه مهر از روز نخستين در) جامعه
 به عمران، بنموسي حضرت دبيرستان آموزشي مجتمع
   .پرداختند سخنراني ايراد

 همزمان آموزشي، مجتمع آموزاندانش اين، بر عالوه
 از ، گلشاخه اهداي با جديد، تحصيلي سال آغاز با

   .نمودند قدرداني خود دبيران
  

   حضور رئيس كالنتري منطقه
   در كنيسه ابريشمي در شب كيپور 

 در شرايطي 1395شنبه بيست مهر ماه شامگاه سه
كه روزه كيپور با عاشوراي حسيني همزمان شده بود، 

  به همراه انقالب148د رئيس كالنتري سرهنگ اميري را
سرهنگ قاسمي معاون كالنتري و ديگر همكاران در 

اسم نيايش با كنيسه ابريشمي تهران حضور يافتند و در مر
  . يهوديان نمازگزار ديدار كردند

در اين ديدار مهندس روبرت خالدار و مسئوالن 
 منطقه از برقراري امنيت توسط  يهوديكنيسه و ساكنان

الزم به ذكر است . مسئوالن كالنتري سپاسگزاري كردند
تمان كنيساهاي امسال دو حسينيه در دو طرف ساخ

زاري مراسم تاسوعا و زاده به برگابريشمي و عبداهللا

زمان يهوديان در عاشوراي حسيني مشغول بودند و هم
  . كنيسه با آرامش كامل به انجام مراسم مذهبي پرداختند

  
هاي نيروي انتظامي و به جامعه كليميان از تالش

خصوص مأموران كالنتري منطقه در جهت برقراري اين 
     . آرامش كمال تشكر را دارد

  
  اي هيئت مديره جلسه مشترك اعض

انجمن كليميان تهران با مسئولين اداره بنياد 
    شهيد و امور ايثارگران

 تني چند 1395روز چهارشنبه بيست و هشت مهرماه 
از اعضاي هيئت مديره در محل انجمن ميزبان مهماناني 

  .از بنياد شهيد و امور ايثارگران بودند
  در اين نشست مسئولين اداره بنياد شهيد 

هاي گذشته هاي انجمن كليميان را در اجراي برنامهريهمكا
 صميمانه و برجسته توصيف كرده و پيام حاج آقا نصيري

اي هيئت مديره ابالغ را به اعض) مدير كل محترم بنياد(
  . كردند

 در خصوص مقدمات اجراي مراسم دهه فجر در ادامه
  در سطح ملي و تقدير از شهداي اديان توحيدي ضمن 

هايي از نقطه نظرات انجمن كليميان نيز مطلع يهبيان توص
  . شدند

يح، دكتر از اعضاي هيئت مديره دكتر همايون سامه
صدق، الياس تراشندگان، بيژن آصف، ادموند سليمان كهن

معلمي و مهندس اميد محبتي مقدم به همراه حاج آقا مرادي 
 آقا ، حاج)  شهيد و امور ايثارگران بنياد ادارهمعاونت فرهنگي(

مدير امور (و حاج آقا مشيري ) مشاور مديركل بنياد(كالته 
در اين )  و امور ايثارگران استان تهران بنياد شهيد ادارهويژه

  . جلسه حضور داشتند
  

در پايان اين جلسه دو طرف درخصوص برگزاري 
    . جلسات مشترك آتي و تبادل نظر موافقت نمودند
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