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 هشمار    

  پنجاه           

سخن سردبير    
  

  دفتر نيا آمد پنجاه به              
  استي باق همچنان تيحكا                   

  فرانك عراقي 
  كارشناس ارشد روزنامه نگاري

 
  

  .ديرس پنجاهم يشماره به نايب افق هينشر سرانجام
ي فرهنگ كاري برا دلشان كهي انجوان. سال ستيب از شتريبي زمان. است شدهي طي دراز راه قله نيا به دنيرسي برا

ي دوستان. زننديم قلم شوق و  شور با آنها ازي اعده همچنان اما انددهيرسي انساليم به اكنون بودند، راه نيا آغازگر و ديتپيم
 اريبس چه و ستين راحت چندان كار نياي كنون تيموقع در كه داننديم خود هستند، مجله و روزنامه ه،ينشر كار در كه
 عمل موفق حد چه تا نايب افق يهينشر كه است نيا سوال حال. ستادنديا باز راه ادامه از مختلفي هاعلت به كهي اتينشر
ي سع همواره نايب انيحام و همراهان. كرد خواهد مشخص كه است زمان نيا من نظر به است؟ داشتهي بازتاب چه و كرده
 داشته گفتني براي حرف شوديم چاپ كهي درشت و زير اتينشر انيم در و بوده پربارتر شيپ يشماره از شماره هر اندداشته
  .باشد
 لحاظ به رانيا انيميكل يجامعه كه چرا ستين هينشر مطالب تيمحدود موجب است تياقل ما يجامعه كه  تيواقع نيا
   .دارد گفتني براي اديزي هاحرف دارد ما بودني رانيا و بودني هودي در شهير كهي فرهنگي غنا

 زين شانيكهم ريغ ازي عالقمند و ختهيفره مخاطبان ،يخارج وي داخل شيكهم مخاطبان بر عالوه هينشر خوشبختانه
  .استي خشنود باعث نيا و هستند هينشر چاپ ريگيپ كه دارد

ي گروه كاري زودهب ديجد يرهيمد ئتيهي اعضا و شد برگزار 97 سال در تهران انيميكل انجمن ديجدي دوره انتخابات
 به توجه با. دهد ادامه خود اتيح به شتريب توان با هينشر د،يجدي اعضا تيحما با ميدواريام. كرد خواهند آغاز را خود

 و داده ادامه راي فرهنگ كار نيا ميهست درصدد ما يهمه اما رسديم نظر به دشواري كم راه نيا دادن ادامه موجود، مشكالت
  .ميباش داشتهي جمعي هارسانه در كوچك ندچ هري سهم ميبتوان

ي ميكل ختگانيفره نبودند كم و داشته عالقه بوم و مرز نياي فرهنگي اعتال و فرهنگ به باز ريد از رانياي ميكل جامعه
  .گذاشتند ادگاري به خود از جاودان و كين نام كه معلمي مرتض و مييح مانيسل مانند

 و مطالب انتخاب در و بود خواهدي شتريب تيمسوولي دارا مراتب به هينشر ماره،ش پنجاه از بعد نيقي و قطع طور به
  .دينما جلب همواره را زيعز مخاطبان شما مساعد نظر بتواند تا دارد اجياحتي باالتر نظر دقت به آن انعكاس
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 هشمار    

  و نهل            چه

سرمقاله   
  انجمني جديد و تالشي دوباره 

  يحدكتر همايون سامه
  رئيس انجمن كليميان تهران 

  
  

ي فعاليت انجمن كليميان تهران صادر شد و احتماالً اعضاي هيئت مديره جديد تا زماني كه اين چندي پيش پروانه
ي كليمي  به ذكر است، تشكر و قدرداني از جامعهآن چه الزم. اندنشريه به دست همكيشان عزيز برسد شروع به كار نموده

  . تهران است كه با ابراز اطمينان به همكارانم و شركت فعال در انتخابات از خدمتگزاران خود پشتيباني شاياني نمودند
 توان گفت كهبا توجه به شناختي كه از اعضاي محترم هيئت مديره و بازرسين اين دوره از انجمن دارم به جرأت مي

هاي انجمن تأثير كارايي اين افراد بسيار خوب و همگي داراي سابقه فعاليت اجتماعي هستند كه در باال بردن سطح فعاليت
  . سزايي خواهد داشتبه

هاي داخلي اجتناب كنند اعضاي هيئت مديره داراي هدفي مشترك بوده و بر اين باورند كه از تنش، خصوصاً از درگيري
  .  جهت حل اين تشنجات از وقت و انرژي خود جهت حل مشكالت جامعه بهره ببرندو به جاي صرف انرژي

اميدوارم كه توانايي و پيشرفت اين دوره از انجمن نسبت به انجمن گذشته بهتر باشد و همچنين هماهنگي انجمن با 
  . شدپذير بادين بيش از پيش امكاننماينده جامعه كليميان در مجلس شوراي اسالمي و اعضاي بت

  هاي مملكتي از جمله نيروي انتظامي و ارتباط بسيار خوب انجمن كليميان تهران با دولت خدمتگزار و ساير ارگان
  با اميد به اين كه در چهار سال آينده همكاري با دكتر سيامك . قوه قضاييه مطمئناً طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت

  ا اين انجمن ادامه پيدا كند و نيز با تشكر از بزرگان جامعه از جمله جناب حاخام صدق به عنوان نماينده مجلس بمره
صدق و آقاي هارون يشايايي كه بنده را براي شركت ، آقاي دكتر مره»رهبر ديني كليميان ايران«زار دكتر يونس حمامي الله

 وظايف خود در خدمت به جامعه بزرگوار يهوديان مديره در انجامدر اين انتخابات ترغيب نمودند، اميدوارم كه اعضاي هيئت
  . ايران موفق باشند

  
   طبق پروانه فعاليت و بازرسين جديد انجمن كليميان تهراناسامي هيئت مديره

  : آقايان 
مقدم، موسي ثاني، ايلن ميشاعليان، بهداد ميكائيل، هرصل فر، مهندس اميد محبتييح، شهاب شهاميدكتر همايون سامه

  .  و نغمه كدخدانيكصدق، مهندس دانيل مرادي، كيارش دقيقيدكتر سليمان كهنازيان، يهودا آصاف، گلشير
  

  : بازرسين 
  .فريد ياشار، فريدون طوبي و سهيل نيساني
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 هشمار    

  پنجاه           

 

  هاشاووعوت، عيد گل
  

  رحمن دلرحيم 
  پژوهشگر و مدرس زبان و تعليمات دين يهود

  
  

ناگهان  عبري 2448دم روز ششم ماه سيوان سال سپيده
رعد و برق مهيبي فضا را به لرزه درآورد و صداي شوفار 

  شد در ميان كه هر لحظه بلندتر و رساتر مي) شيپور(
همه افراد . خته بوددا انهاي عظيم كوه طنين باشكوهيصخره
گاه ديگربار سكوت و آرامش  آن.لرزيدنداسرائيل برخود ميبني

  . شدبر همه جا مستولي گرديد ديگر صدايي شنيده نمي
پرندگان از ترنم باز ايستادند و حتي فرشتگان آسمان از 

همه كس و همه . دعا و نيايش ملكوتي خود باز ايستادند
  . بردميچيز در سكوت مطلق به سر 

 ناگهان سخنان آسماني با قدرت شگرف از كران تا ...
  : كران جهان به گوش رسيد

صر ت كه تو را از سرزمين ماوند خالقمن هستم خد .1
  و از خانه بردگي بيرون آوردم

  را معبودان ديگر غير از من نباشدتو  .2
قسم بيهوده (نام خداوند خالق خود را به باطل مبر  .3

 ) مخور
 را ياد كن و آن را مقدس بدار ) هشنب(روز شبات  .4
 پدر و مادر خود را احترام نما  .5
 كن قتل ن .6
 زنا نكن  .7
 دزدي نكن  .8
 شهادت دروغ نده  .9

 به زن و فرزند و دارائي همنوعت حسد مبر  .10
 

اند معني و مفهوم را تدوين كردهتلمود  كه يدانشمندان
عيد شاووعوت را وسعت بخشيده آن را روز يادبود اعطاي 

اند، به اين ترتيب عيد كوه سينا قرار دادهتورات در 

 همچنان. ل استياسرائبني گر تولد مذهب شاووعوت نمايان
  . باشدميل ياسرائبني ملت مجدد كه عيد پسح مظهر تولد 

در . از اين نظر عيد شاووعوت شايان اهميت بسيار است
   قرائت  تورات از سفر خروج20 و 19اين روز مقدس فصول 

امل ده فرمان و رويدادهايي است كه پيش شود كه شمي
به هنگام . درآمد نجات و رهايي يهوديان از بردگي مصر بود

تفاوت تواند بيهودي نميخواندن اين رويدادها هيچ فرد ي
بني و الحق اين رويدادي است كه هر فردي از بماند 
تواند چنين پندارد كه در آن شركت داشته و  ميلياسرائ

بدين منوال . از جانب جبروت شنيده استاوامر الهي را 
گيرد و ما در گذشته دوباره به پا خاسته و در نظر ما جان مي

نمايد كه ما گفته تلمود را به چنين مي. كنيمآن زندگي مي
به هنگام اعطاي تورات : گويدكنيم كه ميجان احساس مي

حتي ارواح ل ياسرائبني  بر فراز كوه سينا همه ارواح افراد
شاووعوت . آنها كه هنوز به دنيا نيامده بودند گردهم آمدند

دو روز بيشتر به طول ترين اعياد يهود است كه يكي از كوتاه
ولي از لحاظ پيام اخالقي و جهاني بسيار انجامد نمي

  . پراهميت است
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 هشمار    

  پنجاه           

  : شود شاووعوت با اسامي زير خوانده مي
 16 در سفر تثنيه فصل :)هاعيد هفته(عيد شاووعوت  .1

 در ابتداي نهادن داس .هفت هفته براي خود بشمار«: آمده
در محصول خود  شمردن هفت هفته را شروع كن و عيد 

  .  »ها را به درگاه خداي خالقت نگهدارهفته
 اين نام رابطه اين عيد با ):عيد درو( هقاصير گح .2

كند كه هاي كشاورزي را براي ما روشن ميفعاليت
به خانه » بيكوريم«ندم به نام ها و گآوردن نوبر ميوه

مقدس در اورشليم به عنوان سپاس و تشكر از الطاف و 
كه در سفر خروج  شد، چنانبركات خداوند برگزار مي

و اين عيد درو، نوبرانه محصوالتت را «:  آمده23فصل 
اي، اولين نوبرانه زمينت را به خانه كه در كشتزار كاشته

 » اوند خالقت تقديم كن.خد
 عيد :)جاتعيد اهدا نوبر ميوه(يوم هبيكوريم  .3

جات را زماني شاووعوت آغاز فصل اهدا اولين نوبر ميوه
در ميشنا . داشتكه معبد مقدس آباد بود اعالم مي

وقتي : آمده است) مجموعه قوانين تورات شفاهي(
صاحب يك باغ ميوه يا تاكستان، اولين انجير يا اولين 

هاي انار را قبل از ديگر ميوهخوشه انگور و يا نخستين 
كرد، بالفاصله با همانند خود جوانه زده بود مشاهده مي

اي از الياف گياهي به دور اين  ميوه نوبر پيچيدن رشته
اين ميوه نوبر «گفت كرد و ميگذاري ميآن را عالمت

هاي نوبر خود را  زائرين با مراسم خاصي ميوه.»است
در روز تقديم «اد آمده  در سفر اعد.كردندتقديم مي

نوبرانه موقعي كه شما هديه آردي تازه به حضور خداوند 
داريد در زمان شاووعوت شما اجتماع مقدس تقديم مي

 .  »باشد
 در روز ششم :)زمان اعطا تورات(زِمن متَن تُوراتنو  .4

 خداوند تورات مقدس را 2448ماه عبري سيوان سال 
 دو ضوع نشان گراين مو. يناي اعطا فرمودبر كوه س
اول يك حقيقت تاريخي كه در يك : باشدواقعه مي

زمان معين به وقوع پيوست دوم پيام مذهبي، جاوداني و 
 . جهاني

 در تلمود عيد شاووعوت :)اجتماع باشكوه(عصرِت  .5
» اختتام عيد«اكثراً به نام عصرت به معني اجتماع يا 

 »شميني عصرِت«ناميده شده است همانطوري كه 
ت نيز در كند شاووعوخاتمه عيد سوكوت را اعالم مي

عالوه . آيدد پسح به شمار ميحقيقت دنباله و خاتمه عي
در «: بر اين در ميشناي روش هشانا فصل اول آمده 

 . »شودهاي درختي تعيين ميعصرت سرنوشت ميوه
يكي از رسوم ديرينه ايسرائل اين است كه در عيد 

اين . كنندل و سبزي تزئين ميشاووعوت كنيساها را با گُ
ها و گل: گر مفهوم دوگانه عيد استرسم زيبا نمايان

ي زيبايي است كه خداوند به جهان هاي نوبر نشانهميوه
ارزاني داشته است و همچنين تقدس عيد را هم 

كنند زيرا آنها نشانه آسايش و زيبايي هستند يادآوري مي
  . بخشدكه تورات به زندگي ما مي

را در كنيساها » روت« روز دوم شاووعوت كتاب در
  : كنند و اين امر علل مختلفي داردقرائت مي

باشد و مي) ع(شاووعوت روز رحلت حضرت داوود . 1
  . كتاب روت درباره دودمان او شرح داده است

شرحي كه درباره رسوم كشاورزي در كتاب روت داده . 2
  . اردشده با عيد شاووعوت يا عيد درو مناسبت د

وفاداري روت به دين يهود و آئين الهي شباهت . 3 
با شاووعوت كه در اين عيد كليه يهوديان نيز . دارد

تورات را با دستورات آن پذيرفته و وفاداري خود را 
  . دارندنسبت به آن اعالم مي

بشر در صورتي به يك آزادي واقعي و زندگي 
قت و شرافتمندانه نائل خواهد شد و در شرايطي ليا

   شايستگي آن آزادي را خواهد داشت كه با كليه
ها و دستورات الهي كه در تورات مقدس نيز فرمان

يكي از . تاكيد گرديده است با ديده احترام بنگرد
ها به كالم الهي، آن گونه است كه زيباترين نگرش

نياكان ما در مقابل كوه سينا اعالم داشتند و ما نيز تكرار 
   يعني اوامر خدا را اجرا » نيشمعه وِسنَع«: كنيممي
   .شويمكنيم و بعد به مفهوم آن واقف ميمي
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   چرايي ماندگاري و بقاي يهود
  مهندس مردخاي امين شموئليان

  
  ها پيش منقرض بسياري از اقوام باستاني مدت

 را كه »مدت طوالني«رسد كه اين نظر ميهاند و بشده
خور رديهوديت توانسته نام و  فرهنگ  خود را حفظ كند 

  .  استتوجه و تحقيق بسيار
تواند اين مدت چه عواملي باعث شده تا اين قوم ب

  طوالني را دوام بياورد؟
كه در جاهاي ، »لطف و عنايت خداوند«پس از 

، مختلفي از تورات و ساير كتب مقدس به آن اشاره شده
  .  را مي توان نام بردديگريعوامل مختلف 

  عدم ازدواج با اقوام ديگر -1
ترين خط قرمز يهوديان ازدواج نكردن با هنوز نيز مهم
- يشتنخو«و نيز اصول .  يهوديت استساير اقوام و حفظ

 با »تحريم تنوع طلبي« و »حريم خانواده«، »جنسي داري
   شان رعايتزنان و مرداندرصد نسبتا بااليي در بين 

گي از حل شدن  اين ويژشايد در طول تاريخ. شودمي
  . تر جلوگيري كرده باشدكامل جامعه يهود در جوامع بزرگ

   مجاهدان راه توحيد -2
ر بزرگاني كه همچون حضرت ابراهيم راه چه بسيا

 پيمودند و در اين راه »توحيد«جدي آموزش و تعليم اصل 
.  حتي تا سرحد مرگ نيز رفتند و از جان مايه گذاشتند

   كه در مقابل )الياهو هناوي(مانند حضرت الياس نبي 
  ود يا دانيال نبي كه ها ايستادگي نمپرستان سالبت
حننَيا، ه چاه شيران افكنده شده يا پرستي بخاطر يگانههب

 خاطر عدم تعظيم به بت داخلهعزَريا كه ب ميشاعل و
ربي  يا  و زنده بيرون آمدندهاي آتش انداخته شدندشعله

يا . ها شهيد شدپرستي توسط روميقيوا كه در راه يگانهع
هاي روميان  به بتحنا و هفت پسرانش كه حاضر نشدند

 بسياري  در اين راه شهيد شدند وو همگيتعظيم كنند 
شان سرمشق جانبازاني كه داستان زندگيشهيدان و ديگر 

  .ساير پيروان دين يهود شد
  

   تأكيد بر آموزش و پرورش -3
در مذهب يهود آموزش علوم ديني و يا حتي علمي 

  رود و از ديرباز جزو بزرگترين احكام به شمار مي
ندانشان به جهت هاي يهودي در فرستادن فرزخانواده

همچنين در . كردندتحصيل جديت بسياري اعمال مي
شناسي جامعه مدرن امروزي براساس تحقيقات جمعيت

حصيالت  ت يهوديان2016 در سال Pewجهاني پژوهش
عالي بيشتر نسبت به هر گروه مذهبي ديگري در سرتاسر 

در حالي كه به طور متوسط هر فرد در . (جهان دارند
كند اين عدد براي يهوديان تحصيل مي سال 7,7جهان 
رسد اين سرمايه فرهنگي نقش به نظر مي) باشد مي13,4

  . سزايي در بقاي جامعه در طول تاريخ ايفا كرده باشدبه
  احكام و هالخاها -۴

شايد هالخاها و احكام مختلف يهودي باعث تداوم 
طور كلي دين يهود، يك دين ه ب.اين قوم شده است

يعني در اين دين ايمان عملي . كام استمبتني بر اح
مقدم بر ايمان نظري است و دستورات و قوانين زندگي 

هاي بسياري برخوردار كاريدر اين دين از جزييات و ريزه
ي اجراي تورات شفاهي تعصب و  يهوديان در نحوه. است

   كردن »زندگي«تا مخصوصا با . جديت بسيار دارند
صورت عملي هفرزندان خود برا به  اساس اين احكام آنبر

عني توراي شفاهي در واقع م. و عيني منتقل كنند
يعني اينان ) استLifestyle  زندگي سبكموزش به آ(
 به كالس درس براي فرزندانشان  را تبديل»زندگي«

در واقع بايد اشاره كرد كه  تعصب يهود به . كنندمي
يا  Lifestyle يهود نيست بلكه بيشتر به رعايت »نژاد«
 كه بايد از طريق پدر و باشد مي اين دين»سبك زندگي«

 به فرزندان خود از كودكي »حين زندگي«مادر در 
شايد اين روش آموزش دليل بقاي اين . داده شودآموزش 

نيكي و عمل صالح : خداوند همچنين فرموده .دين باشد
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تورات، كتاب . (شما را تا هزار نسل پاداش خواهم داد
  )6يه  آ20خروج فصل 

   يهوديان )Slogan(شعار -5
كه ) (ع(شايد جواب در دل اين جمله حضرت يعقوب

بشنو اي : نهفته باشد) به نماد يهود تبديل شده
   .سرائل خداي خالق ما خداي يگانه استاي

بشنو «كه كلمه  اول اين: به اين جمله دقت كنيد
بشنويد « را مفرد بكار برده بجاي آنكه بگويد »ليسرائا

كه در پايان آن نيز واژه يگانه  ، و دوم اين»اناسرائيلي
 را انگار كه كل بني اسرائيل. استفاده كرده است) אחד(

شايد اين جمله معروف . يك تن حساب كرده باشد
. تنها يك وصيت و نصيحتي معمولي نباشد حضرت يعقوب

شايد در اين جمله انرژي و يا قدرتي ماوراي نهفته است 
كه يعقوب توانست فرزندان خود را در يك قوم واحد 

  .  كند و آنها همچنان يك قوم باقي بمانند»بسته بندي«
خواهم داخل پرانتز يك  مياما قبل از ادامه بحث

  :داستان را بيان كنم
استخر آبي را در تعدادي موش آزمايشگاهي  محققين

 .رندآوانداختند و زمان گرفتند تا ببينند چند ساعت دوام مي
 17رند ونستند دوام بياا توها موش كهاحداكثر زماني ر

كه حداكثر   با توجه به ايناها رسري دوم موش .دقيقه بود
 . استخر انداختندهمان در بمانندنند زنده اتو  دقيقه مي17
كه  بعد از اين .ن دادندا دقيقه نجاتش17ما اين بار قبل از ا

 . استخر انداختنددر ا رآنها نفس تازه كردند دوباره ازماني ر
  !  دقيقه9 و ساعت 26  حدس بزنيد چقدر دوام آوردند؟

از بررسي به اين نتيجه رسيدند كه علت زنده  پس
تي اميدوار بودند تا دس آنهاها اين بوده كه  موشماندن
   …رندآو نستند اين همه دواما و توبدهد نجات ا رآنها

اين آزمايش تائيدكننده مطالبي است كه دكتر 
) معنادرماني(گذار مكتب لوگوتراپي ويكتور فرانكل پايه

انسان در جستجوي «ها قبل در كتاب خود با عنوان سال
  .و نقش اميد در بقا ذكر كرده است» معنا

م تا دليل ديگري را نيز داستان علمي فوق را گفت
  :كه شايد دليل اصلي باشد. براي بقاي يهوديان مطرح كنم

  

  )منجي( باور به ماشيح -6
) دنبال آنهالمقدس بو آبادي معبد بيت(باور به ظهور منجي 

هاي در بسياري از نمازرود و از اصول دين يهود بشمار مي
به روزانه واجب و دعاهاي مستحب يهوديان ردپاي باور 

اين باور كه باالخره روزي فرا . خوردچشم ميمنجي به 
سراسر دنيا را فرا كه  خواهد رسيد كه صلح و عدالت

و وعده پيروزي نيكوكاران و صالحين بر گيرد مي
  .يابدگنهكاران در روزي كه ماشيح ظهور كند تحقق مي

  ماشيح نقد يا نسيه ؟
  ارد اين ايراد را و» كمتر مذهبيون«اي از اما عده

و به آن اعتقاد نسيه است » مفهوم ماشيح«كنند كه مي
 ولي به نظر بنده، ماشيح نقد است و نه نسيه، راسخي ندارند

 را باور داشته ها زحمت كشيده شده تا آنسال  ووجود دارد
   همين باور نيز خود ميوه يا اند تاها صبر كردهباشند و سال

  ).يش را نيز داده استهاميوه (.هاي ثانويه ديگر بدهدميوه
دار  عهده اينك نسيه نيست و هم»مفهوم ماشيح«

هاي سالم روحي و رواني و اميد برقراري بسياري از بستر
، دهي به جامعه است و كار بسياري از دولت مردان

شناسان را راحت كرده، يعني شناسان و روانجامعه
  . راحت كرده است»نقداً«

اي كه به  جامعهمنيتبه نظر بنده اداره آرامش و ا
  .تر است بسيار سخت باور نداشته باشند،يا منجيماشيح 

  همانگونه كه باور به معاد يا باور به حق خدا نيز 
اميد و اعتقاد به عدالتي ماورايي «كند، و ها را آرام ميدل

ها و   در بسياري از موارد ضريب اضطراب»در كائنات
باور . دهدمي كاهش ها را ، در جامعهها و ناكامياسترس

  .كندعمل ميگونه به منجي عالم نيز به همين
  و اميد به ظهور او،»ماشيح«صورت كمرنگ شدن  در

مستقيم از صورت مستقيم و غيرهاصوال بسياري از اميدها ب
تدريج، بنابراين هه بالبته نه به يك باره ك. بين خواهند رفت
  .اي احساس خطر نكنندممكن است عده

توانند حس دانند و نمي حتي نمي از يهوديانبسياري
هايي را كه دارند،  امنيت و و آرامشكنند كه چقدر از اميدها
  . از دست خواهند داد»باور«بدون باور داشتن به اين 

  منابع 
  تورات مقدس .1
 كتاب دانيال .2
 هاي يهودي، آلن ترومنباورهاي و آيين .3

  .زار اللهبا تشكر از جناب حاخام دكتر يونس حمامي*** 
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  پزي سنتي ديروز  تا ماشيني امروزمصا از
  دبؤالهام م

  مترجم زبان  انگليسي
  
بارها  كه  پرسشيشود؟  اين مصا چيست و چگونه پخته مي 

تا با  مرا بر آن داشت ،اندمطرح كردهساير هموطنان 
اپذيري نآنان با لذت وصف. همكاري دوستان به آن بپردازم
نقش بسته بود به تصوير  شانآنچه كه  از كودكي در ذهن

اي كه چندان از آن با يادآوري خاطرات گذشته. كشيدند
 سنتي در ايسازي مصشود حال و هواي آمادهيادي نمي

نشين دوران كودكي هاي يهوديهاي قديمي محلهكوچه
زد و  شان موج ميشادي در چشمان. زنده كردند خود  را

ياري از فرزندان يد بس شا.شان نقش بسته بودخنده بر چهره
اند هرگز جديد كه با  فضاي مجازي بزرگ شدههاي نسل
  . اندتجربه نكرده  راآن

اسراييل از مصر چون فرصت كافي  خروج بنيدر زمان
. خوردندا ور نيامده مييبراي پخت نان نبود نان فطير 

 روز در عيد پسح  8از مصر  به يادبود خروج يهوديان جهان
) داستان رهايي يهوديان از مصر(هگادا در . خورندمصا مي
  .خوردنداي است كه پدران ما ميه نان فقيرانمصا: آمده است

براي پخت مصا بايد : زارونس حمامي اللهيحاخام دكتر 
  . ارد بسياري را رعايت كردمو

مواد (عاري  بودن گندم از حامص : ها عبارتند ازاولويت
، الك كردن با گندم عدم تماس آب ،)غير مجاز در عيد پسح

شك و خنك، تميز بودن كليه ، نگهداري گندم در جاي خآرد
كنند و تهيه ي كه به خمير اضافه مي آبها، خنك بودندستگاه

از مرحله تهيه   حداكثر مدت مجاز دقيقه18 از شب قبل، آن
 درجه 32 تا 30 درجه حرارت  حداكتر پخت كامل وخمير تا

 خمير نشود، كنترل خشك شدن تخمير يا ث تا باعسانتيگراد
 نيفتد، و  اليه مصا روي هم2هاي خروجي كه نهايي مصا

 ي كهداشتن مصا از مواد حامص تا هنگامهسرانجام دور نگ
  . شوداستفاده

  پزي سنتي مصا
خريداري شده را چند  گندم نشين يهودييدر همه شهرها

ه باران نبود آن را به  كدر روز آفتابي. كردند پاك ميبار
چندين خانواده . بردندشستند ميسيابي كه به دقت ميآ

. ريختنده تميز ميكردند و در كيس گندم را آسياب ميينوبت
  هاي بزرگي كه تنور داشت مصا  در خانهي نوبتسپس
كردند و در تنور به دقت تميز مي  تنور رادر ابتدا. پختندمي

در برخي شهرها كه تخصص  . تندريخهيزم يا گون مي
ير در تنور را نداشتند از  خمت نهايي مصا و گذاشتنپخ

در طول سال برايشان  آشنا كه همكاري زنان شاطر مسلمان
مصاها را در اتاق مخصوصي  .كردندپختند استفاده مينان مي

  . دادنداصطالح موعدي كرده بودند قرار ميكه تميز و به 
  اصفهان
هان پزان اصف از كودكي با مصا،افاهللا منشهرحمت

  پزي سنتي او در شرح مراحل مصا. ي كرده استهمكار
الزم  با هم مخلوط  خميرگير آب و آرد را به مقدار: گويدمي
ا آب  با تجربه باشد ت از نظر جسمي قوي و بايداو. كندمي

 يك بار بايد آرد چون فقط.  به خمير اضافه كندالزم را
جدد اگر خمير شل شود امكان اضافه كردن م. اضافه كرد
 خمير به اگر آب كم كم اضافه شود. د نداردآرد وجو

گير خمير را گوله و چانه چانه. شودمياصطالح نخود كلوچي 
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. كندزن چانه را كمي بزرگ ميسپس وردنه. كندتهيه مي
زن كمي بزرگ كرده با تيرك  اي كه وردنهتيرك زن چانه
ر مرحله د. كندكار آن را نازك مينازك. كندپهن يا باز مي

اين  . گذاردايي شاطر چانه كامال نازك شده را در تنور مينه
  .  بسيار مشكل است و او بايد بسيار با تجربه باشدمرحله

. كردند چون حامص بودخمير را با آرد گندم نازك نمي
آيد براي  يا آرد ذرت يا نخودچي كه ور نمياز آرد پكن

كردند تا  ميذرت را پاك . شدكاري استفاده مينازك
   ، بودند كه شستهيآن را به  آسياب. حامص در آن نباشد

 سانت 60  قطر به مصاها گرد و. كردند بردند و آرد مييم
من . فروختندكردند و كيلويي ميبود با ترازو آن را وزن مي

  . ديآ ريال را يادم مي15 كيلويي يمصا
 اي استساج مجمع يا سيني كنگره:  با ساجپخت مصا

كردند و گرفتند و پشت آن را سفيد ميكه داخلش را گل مي
  گذاشتند و مصا كرد ميكه با چوب كار ميروي اجاقي 

  .گذاشتند بعدها آن را روي اجاق يا گاز مي.پختند مي
پزي  عالوه بر مصا1333در سال: طوبيانمنصور يوم
 جبرييل در محله طوبيان ودو مصاپزي يوم ،ابراهيم كامل

  .پختندگويند مصا مياره كليميان كه امروزه جوباره ميجويب
 جمعيت  معيت يهوديان اصفهان و افزايشبا كاهش ج

مصاپز .  پزان اصفهان را به تهران دعوت كردند مصاتهران،
محله (جان كامل در دروازه دولت و يوم طوبيان در عودال

پزي تقريبا تا مصا. پختندمصا مي) قديم كليميان  تهران
  .  در اصفهان  ادامه داشت1383  سال

  شيراز
 پدر يپز مصا1332 در سال :ميشمرتي) موسي(ايرج 

الدوله پشت باغ ايلخاني اش در طاق مقيسام در خانهرگزب
) يحزقل(  پدرم  اسقل1357در سال  .  تنور داشت3بود كه 

اجان در سرو تك و  پزي آقدو مصا. مصاپزي را ادامه داد
 در محله كليميان در   كهنيميكنيسا در حاخام ميشمرتي

  .كردند شيرازيان را تهيه مييخيابان نمازي نيز  مصا

 تنور در مجتمع وحدت 3 انجمن شيراز 1357در سال 
خان كه قبال كودكستان بود ساخت و مصاپزي در ارگ كريم

 با خريد  1372در سال . شد منتقل ميشمرتي به آنجا
  . ماشيني تبديل شدپزي سنتي بههاي جديد مصادستگاه

مصا در  خريد و توزيع  ،موريس حاخام زاده، ناظر پخت
برقي در   تن گندم تهيه و در آسياب5/6امسال : شيراز

مرودشت با حضور ناظر در كنار آسيابان آرد كرديم و در 
  تا .  نفر مصا پختيم25 تا 18 با همكاري مجتمع وحدت

 پيش سال 2ي ي شده ولانها روزرسحال چندبار دستگاههب
زد، ي ، شيرازي ما مصا.ديد خريداري شدي جهادستگاه

 تهيه كرديم و كمي هم به تهران  كرمان راورفسنجان 
  .    ارسال كرديم

  زدي
گندم شمورايي به معني گندم : هرصل همداني كهن

مواظبت شده از چيدن تا گذاشتن چانه آماده پخت در تنور  
د چيدناز خوشه مي زاردمگندم را در فصل پاييز در گن. است
د بار پاك و در منزل چن .كوبيدند تا از خوشه جدا شودو مي

تا يك ماه قبل از عيد پسح در . كردندجو و پوست را جدا مي
كردند و مراقب بودند زيرزمين خشك و خنك نگهداري مي

حل پاكسازي در آسياب پس از رعايت كليه مرا. كرم نگيرد
بردند و را به مكان پخت مصا ميآن . كردندبادي آرد مي

  .مواظب كليه مراحل ار ابتدا تا پخت بود) فرد نگهبان(شومر 
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. هاي يزد هيزمي و ايستاده بودتنور : گوهريانرابرت
پس  گذاشت و منبع ميآب را يك  روز در»  نبههارون ش«

فيد كردن لگن از س
مسي آب را در آن 

ريخت كليه مي
ير زدن خممراحل تا 

  6-5 . بود اوعهدهبر
. ار بودندكنفر نازك

مصاپزها يوسف 
عزر موسي يحاج ال
 داداشي و كهن

فرزندان آقا شنبه 
مصا در . بودند

الياهو در كنيسا 
وچه مشروطه  تا سال يوسف در ككوچه بقعه و كنيسا مال

  .شد تهيه مي1385
 2 ي)دعا(  مخصوص براخايمصا:  بلك يا اگوتمصا

. تر استتر و كوچك نرم،رتشب اول عيد پسح كه ضخيم
 براي هر دو شب  ز با وجود تعداد كم يهوديان يزدامروز ني

د پسح اين مصا را در حمام قديم كه اكنون مصاپزي شده عي
   .ميكنو داراي تنور سنتي است تهيه مي

از سر كوچه مقدم بوي خوش مصا  : 1398 فروردين28
واده همداني باغ صبا مردان خانكنيسا  در  .به مشام مي رسد

  خانواده  9كهن دور هم جمع شده اند تا مصا بلك را براي 
  .كنندنوجوانان نيز آنان  را همراهي ميجوانان و .  بپزنديزدي

  دره گز 
گز  در درهيپرويز مينايي از كودكي با خميرگير

شهد در  با مهاجرت به م1342در سال . مصاپزي را آغاز كرد
 از مهاجرت به تهران در پس. پزي مشهد همكاري كردمصا

 عزيز يها مشهدييپزي محله و كنيسا در مصا1343سال 
در سراي سالمندان همكاري   9313  تا 9013خان و از سال 
  . خود را ادامه داد

خانواده گندم مورد  هاي هر ماه قبل از پسح خانم6از 
 را به  گندم.  خريدندبار فروشي مي از مغازه خوارونيازشان را

   كيلومتري 20 آسياب در بيابان.بردند سنگي ميآسياب
 آب رودخانه در از.  دختر و رودخانه بود40 گز كنار كوهدره

 نفر بلند 10 كيلويي را 400نگ س.  كردندآسياب استفاده مي
براي بار اول گندمِ كسي را كه مورد . شستندكردند و ميمي
م پدربزرگمعموال گندم  . ريختندييدشان بود در آسياب ميتا

 ها براي پخت خانواده.تندخري سليمان خدادي را ميحاخام
پدرم . شدند جمع ميزل او در كوچه قبرستانيمصا در من
گز  طي  دره خانواده ساكن15ايي رايگان براي نوراهللا مين

  .  كردم كمك ميپخت  و من به او روز مصا مي20
  مشهد
نيم قبل از   و يك ماه1318سال :  يراميان ديلماناف

    وپسح يك كيلو از انواع مختلف گندم از بنكداران
-  شان خريداري و به بزرگ مذهبي ماليوسففروعمده

كرد و  نوع را انتخاب مي2او . شدديلماني نشان داده مي
در خيابان ادگا محله يهوديان . خريدندهمه آن دو نوع را مي

ه تنور در منزل كسي كنزديك حرم امام رضا چند خانواده 
زمين . نور زميني بودت. پختندشدند و مصا ميداشت جمع مي
د و تنور درست نتگرفكردند و ديوار را گل ميرا سوراخ مي

 چند بار نييدر كودكي براي پاك كردن تنور زم. كردندمي
  .  فرستادندمن را داخل زمين

  در1335 هوديان مشهدي مهاجر به تهران در سالي 
هاي عزيزخان تهران مصاپزي را  مشهديي كنيساحياط

لماني گندم را تهيه و يوسف ديبا تاييد مال. شروع كردند
   بعدها  سنتي گرد و روش مصا با. كردندخريداري مي

  . شدصورت مربع تهيه ميهب
  نهاوند

مراسم پاك كردن و بردن مصا به آسياب و : فريده عزرا
آنها  . دوآسياب كردن گندم براي زنان نهاوند مانند جشن ب

م را با كشيدن  بار گند7شدند و  روز دور هم جمع مي7طي
در نهاوند در  1350در سال . كردندكل و هلهله پاك مي

 يم مصاكه تنورزميني داشت پدر و برادرانيك خانه خالي 
  . پختندترد و نازك مي

 همه مصاها گرد بود 1320در سال :  جمشيد فرهنگيان
دو شب عيد پسح  ي مخصوص براخايولي سه مصا
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 دومي دو ،جستگياولي يك بر. مستطيل شكل بودند
آن را نشانه بركت . برجستگي و سومي سه برجستگي داشت

م شب دوم آن را بين  مراسپس از پايان. دانستندو روزي مي
  . كردندهمه تقسيم مي

  كرمانشاه 
 ،كردند بار پاك مي7گندمي را كه : عشرت فرهمند پور 

  در سه راه سيلو كه با اسب كار  ميران به آسياب آبي مال
 محل پخت مصا انبار تابوت 1327در سال . بردندكرد ميمي

ها را كنار تابوت. خانه كوچه كليميان در خيابان شيخ هادي بود
  يز و براي پخت مصا آماده تم گذاشتند و آنجا رامي
در حياط كنيسا يعقوب نونو نصب و مصا  بعدا تنور. كردند مي
.  مصاپز يداهللا و فرض اهللا بودند.تنور ايستاده بود. پختندمي

 وهاي كرند شهركه از بسياري از يهوديان ساكن كرمانشاه 
  . پختند كرده بودند در منزلشان  مصا  ميسرپل ذهاب مهاجرت

به   دستي قديميبعضي گندم را با آسياب: ريفخسرو ش
 در 4134پخت مصا تا سال . كردند دستار آسياب مينام

تهران مصا به كرمانشاه  پس از آن از . كرمانشاه ادامه داشت
ه سرپل ذهاب و گهواره هم ،در قصر شيرين .شدارسال مي

 مال حشمت. پختنددر منزل خودشان با ساج مصا  مي
) حالل بودن( بود بر كشروت شيرين در قصرهموريم ك

  .  مصاي آن شهرها نظارت داشت
  كرند

گندم را در پاييز خريداري و پس بهترين : خليل محبتي 
هاي فلزي تا ماه نيسان  بار پاك كردن در بشكه7از 

 كرند سردسير بود نگهداري آن  چون. كردندنگهداري مي
  . پرداختند روي ساج  مصا ميشانهمه در منزل. راحت بود
  سنندج

م مرغوب برداشت  هوديان سنندج گندي: نژادمنوچهر يعقوب
ه تار و فردي گندم را در غربيل ك. ريدندخفصل بهار  را مي

كرد و آن را ريخت، بوجاري ميپودش روده گوسفند بود مي
چرخاند تا پوشال و ريگ جدا صورت دوراني مورب ميهب

 2يا كردند و روزانه گندم يك  را پاك ميسپس آن. شود
  اه ــــپخت مصا از اول م. بردندخانواده را به آسياب آبي مي

  .  بودتنورهاي بزرگ داخل زمين. شدوع مينيسان شر
  همدان 

اميل گندم هاي فمادرم و خانم 1325 در سال: فريدون
  از محله كليميان به . كردندپاك شده را بار شتر مي

. بردندآباد مياي در خيابان عباس در كوچهباديآسياب
عهده آسياب و پختن مصا در خانه عمه همه برپاكسازي 

  .  بود مادرم و زنان 
 گندمي كه سه بار پاك 1347در سال : هودا آصفي

  در . بردند گاري به آسياب در چاپارخانه  ميشده را با
كه در تراشان  متري در محله قاشق1000هاي بزرگ خانه

مان  مسلزنان. شدها تنور داشت مصا تهيه مييكي از اتاق
مادرم . پختندكردند و مصا ميآشنا تنور را تميز و جارو مي

د مصاها را  نظارت داشت و من سببر كليه مراحل پخت
عد مصا را از  به ب1359از سال . بردمچندين بار به خانه مي

  . فرستمتهران براي يهوديان همدان مي
  مالير

 ده خانواده در مالير 5013در سال : فريدون محلي
م داوود يكردند و فقط يك تنور در منزل عموزندگي مي
كردند  و شاورزان گندم را براي ما تهيه ميپاييزك. جزايي بود

كرديم و با درشكه به آسياب آبي  آن را تميز مي  بار3ما 
يت  پدر هر خانواده مسئول.برديمنزديك پارك مالير مي

پدرم  ورز دادن . ه داشتعهدخمير كردن آرد براي مصا را بر
 خانم مسن .كردرا به من كه كوچك بودم محول مي

  .گذاشتچانه آماده پخت را در تنور ميان مسلم
  كاشان 

بهترين نوع گندم را از آسياب فين 1335در سال : مراد مرادي
براي مراقبت در . ندكردتهيه و در همان آسياب آبي آرد ميكاشان 

مصا در حياط مدرسه اتحاد در محله يهوديان . خوابيدندآسياب مي
   .شدنظر انجمن كليميان كاشان تهيه ميزير 

  تهران 
 ابراهام شالم در كوچه 1328از  سال : ن يشاياييهارو

  . پختمشير خلوت با دستگاه مصاپزي كوچكي مصا مي
  عقوب بود و ي زرا عياــن مركز مصاپزي در كنيســبزرگتري
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 دكتر سپير روبروي بيمارستان داوود سبزي فروش پزي مصا
  0050-4000و ديگري در غرب محله بود كه جمعا مصا 

با مهاجرت يهوديان .  كردند ميسكنه عودالجان  را تامين
 ، در كنيساهاي باغ صبايابان گرگانمحله عودالجان به خ از

   .تندخپدروازه دولت و پل چوپي مصا مي
 گندم را از اداره سيلو 1340در سال : درخشاننوراهللا 

 تخم ي تومان و مصا3 ساده كيلويي يمصا. كردندتهيه مي
 روز قبل از عيد 45پخت مصا .  تومان  بود4 مرغي كيلويي

  . ادامه داشت) روز پيش از عيد(پسح شروع و تا آدينه موعد 
 در سراي اف ابراهيم منشه1346در سال : هنك

 براي  اصفهانسالمندان تهران از  جوانان خميرگير و شاطر
 برال هدر آن زمان دكتر عزيز. پخت مصا تنوري دعوت كرد

اران از اعضاي هيئت وان هاتف و نهدس سازمان بانيرئ
هاي  رايگان در بين كل خانوادهيمديره آن در توزيع مصا

.  مهمي داشتندپذير تهران نقشآسيب كم در آمد و
ش وخوشبختانه پس از  انقالب تا كنون نيز ستاد خيريه كور

  .كند رايگان اين اقشار را فراهم مييمصا
پزي بود ول مصا مسئجان شادي كهاو با آقا: خليل محبتي

هاي قديمي خيلي  كار با دستگاه:گويدمي. همكاري داشته است
چند بار سخت بود و 

هنگام تهيه خمير دستم  
 گير كرد و در دستگاه

شانس آوردم كه 
  به موقع همكاران

  دستگاه را خاموش
  .كردند

 از :موشه ثاني
 كارش را 1376لسا

در كنار مرحوم 
آقاجان شادي آغاز و 

 سالمندان را برعهده ي سراپزي مسئوليت مصا1394ال از س
 نفر از مراحل 80هاي اخير حدود گويد در سالاو مي. دارد

. اندهابتدايي خريد تا پخت و تاسيسات و توزيع همكاري كرد
 تن گندم را از اصفهان 10 ، امساليبراي تهيه مصا

 آرد و به تهران خريداري و در آسياب چكشي همان جا
  . رديمارسال ك

 موشه ها بابهمن رعنان نيز در تجهيز و ساخت دستگاه
پزي  ساختمان مصا1394 در سال:  استثاني همكاري كرده

افت و انجمن  سالمندان بازسازي و گسترش ييسرا
ي براي  كاراي. هاي جديد را خريداري كردكليميان دستگاه

 برخي. ها تغييراتي داديمبيشتر و رعايت كشروت در دستگاه
 ، مانند دستگاه جهت الك آردها را طراحي و ساختيمستگاهد

مل آرد از اتاق  ريل تمام اتوماتيك براي ح،مخزن تمام استيل
 داخلي مكش و  طراحي سيستم،گيريآرد به قسمت خمير

  .شستشوي ميكسرها با استفاده از دستگاه مكش مركزي

ني است كه از انااو از اولين نسل جو: فرشهاب شهامي
جان شادي همكاري كرده  با مرحوم آقا در مصاپزي3751سال 
پزي  به مصاي به بعد جوانان1376 سال از: گويدوي مي. است

  .پزي شدند و ابتكار در مصاپيوستند كه باعت خالقيت
 نامرغوب بودن به دليل.  مشكل روبرو شديم2ل با امسا

هاي قبل، سرعت توليد كاهش يافت و نسبت به سالآرد 
به دليل گرم . ي براي الك كردن صرف شدفرصت بيشتر
 ماه و افزايش دما بيش از هفته آخر فروردين شدن هوا در

ز را ناظران كشروت اجازه پخت در چند رو، حد مجاز شرعي
   .شدها مصا تهيه مي شبندادند و

***  
پزي  به مصا ديگري نگاهخوريم كه مصا ميشايد بار ديگر

- روانشناختي و جامعه جنبه ،هبي جنبه مذ عالوه برداشته باشيم و

 و همكاري مسلمانان و  ،اجتماعي  سير  تحوالت  تاريخي،شناسي
   .مان قابل تامل باشدبراييهوديان 
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  ...شعرخواني هنـر است 
  مصاحبه با نوجوان هنرمند كليمي، آنائل هارونيان 

  يعراق فرانك 
  كارشناس ارشد روزنامه نگاري

  
 چشم به يليخ جامعه جوانان و نوجوانان نيب در مشاعره به عالقه و يشاعر و شعر از سخن ديشا روزها نيا

  .بخوانند غلط بدون متن يرو از را عرش كي توانندينم ما جوانان يحت يگاه متاسفانه .دياين
 قربت موجب طاعتش كه جل و عز را يخدا منت :كه خواننديم حفظ از هنوز را يسعد گلستان كه يسالمندان

  .شد خواهند خاطره گريد يصباح چند تا ...نعمت ديمز اندرش شكر به و است
  .ستين ياجبار گريد ليتحص دوران در شعر كردن حفظ يحت

  ...دانمينم كرد؟ خواهند زمزمه را يشعر چه خود فرزندان يبرا فردا ما انفرزند يراست
   اريبس دانديم شعر انيب فن و كنديم مشاعره ييبايز به ورزد،يم عشق شعر به كه ينوجوان با ييآشنا اما

  ...نيتحس قابل و است يخشنود يهيما
 يهامقام نهيزم نيا در و كنديم تيفعال شتهر نيا در شوديم يسال چند كه است ينوجوان انيهارون آنائل

  .كنميم جلب امداده انجام او با كه دوستانه ييوگوگفت به را شما نظر ادامه در .است كرده كسب يعال
  

 و يزمان چه از كه دييبفرما ،يمعرف از بعد لطفا*  
  د؟يكرد دايپ عالقه مشاعره و شعر به چرا

 در نفره پنج وادهخان كي در .هستم انيهارون آنائل 
 اهل مادرم و پدر .آمدم ايدن به تهران در1381 سال ماه يد

 ،يتجرب دهم سال در و دارم سال 16 .هستند اصفهان
 ششم كالس از .هستم ليتحص مشغول اتفاق مدرسه
 در يگاه .شدم عالقمند يشعرخوان و مشاعره به دبستان

 با نم و ميكرديم مشاعره معلممان با اتيادب زنگ يانتها
 .كردم دنبال را رشته نيا يشخص يعالقه و خانواده قيتشو
 را من و كردند ايمه را نهيزم زين مدرسه مسئوالن يطرف از
 هم يخوبي جهينت كه كردند يمعرف يامنطقه مسابقات به

  .داشت
  دارد؟ عالقه شعر به يكس هم خانواده در *
 ،اريبس بزرگم مادر خصوصا اميمادر يخانواده بله 

 از يول رفته خدا رحمت به او متاسفانه .بود عالقمند شعر هب
 آن يجا يجا در كه مانده ادگاري به يخاطرات دفتر او

 مدرك و كرديم قيمراتشو او شده، نوشته يمختلف يشعرها
 به توجه با و خودش زمان در كه داشت يعيطب پلميد

 و داشت يفيلط طبع .بود افتخار باعث اريبس اشتيجنس
 شعر به زين مادرم .خوانديم حفظ از را ياديز يشعرها
 كه ييهاكالس يتمام در و است من مشوق و دارد عالقه
  .كشديم را من يهمراه زحمت او كنميم شركت
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 هشمار   

 پنجاه           

 

 شركت نهيزم نيا در يخاص يهاكالس در ايآ  *
  د؟يكنيم

 يامنطقه مسابقات در بار نياول كه يموقع از .بله 
 ينهيزم در برنامه فوق يهاكالس دنبال به كردم شركت
 نزد را انيب فن و يشعرخوان يها كالس .بودم يشعرخوان
 يهاكالس هم شيپ ماه 5 -4 از و گذراندم مهرداد استاد
 و هستند معاصر شاعر كه كردم شروع را آذر رضايعل استاد
  .دارند متفاوت يشعر زبان با ييبايز اريبس يهادكلمه
  د؟ياسروده يشعر حال به تا هم خودتان ايآ *
 ،كردم شركت كه ييهاكالس خوشبختانه بله 

 تيب چند حد در اما ام،سروده هم شعر و بوده موثر اريبس
  .است بوده

  د؟يده ادامه را هنر نيا كه ديهست ليما *
 ،را هنر نيا كه كنميم را اميسع تمام حتما بله 
 در هم خانواده و هست اميشخص يعالقه چون دهم، ادامه
  .اندبوده بانميپشت يامرحله هر

 د؟يهست عالقمند دانشگاه در يارشته چه به *
 تانعالقه به توجه با ،يتجرب يرشته يجا به نبود بهتر
  د؟يكرديم انتخاب را اتيادب

 عالقمند يروانشناس و يداروساز يهارشته به 
 ادامه دانشگاه در هارشته نيا در بتوانم كه دوارميام و هستم
 دوست را اتيادب و شعر كه قدر همان من .همبد ليتحص
 خواهميم و عالقمندم زين يتجرب يرشته يهادرس به دارم
  .بدهم ادامه هم شعر به آن كنار در

  د؟ياشده ييهامقام چه كسب به موفق حال به تا *
 شركت مدارس نيب يامنطقه مسابقات در ابتدا 
 يستانا مسابقات در سپس .كردم كسب يعال مقام و كردم
 مسابقات در هم اواخر نيا .آوردم دست به را اول مقام

  .شدم اول نفر و كردم شركت يانيآشت پژوهشگاه
  د؟يپسنديم را شاعران كدام اشعار شتريب  *
 خصوصا معاصر شاعران يشعرها شتريب به من 
 جناب البته هستم، عالقمند آذر رضايعل استاد يهادكلمه
  .دارد را خود گاهيجا هم شيبايز يشعرها و حافظ

 هم با خصوصا مجله، خوانندگان با يصحبت چه *
  د؟يدار خودتان يهاسال و سن

  شانيهمك بر عالوه را نايب مجله كه دانميم 
   به من اميپ .كننديم مطالعه هم شانيهمك ريغ ز،يعز

 در .هاستانسان يبرابر به توجه مجله، خوانندگان يهمه
 و معنا تيمل و نژاد و بمذه اختالف گريد معاصر دوره

 ريغ و يشهر برابرند، هم با هاانسان يهمه .ندارد يمفهوم
 يبرا را شعرم نياول من يوقت .ندارند يفرق هم با ،يشهر

 متوجه را هاانسان يبرابر به من نگاه نيا او خواندم استادم
 و كنديم ترقشنگ را يزندگ هاانسان يبرابر به اعتقاد .شد
 كه ينوجوانان و خودم يهاسال و سن هم هب من اميپ اما
 در همواره كه است نيا هستند جامعه نيا سازانندهيآ

 و مردم حرف دنبال د،يكن دنبال را تانقيعال يزندگ
   بلكه د،ينباش كن پر دهان يهارشته و آنها اعتقادات

 چون ،كنديم خوشحال را شما كه ديكن دنبال را يارشته
 .ديهست هم ترخوشبخت ديباش الخوشح يوقت كنميم فكر

  
 سپاسگزارم ديگذاشت من ارياخت در كه يوقت از *

   .دارم تيموفق يآرزو تانيبرا و
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 هشمار    

  پنجاه          

  يميابراه انياد در ينيد تيترب يالملل نيب كنفرانس
 قدس آستان ياسالم يها پژوهش اديبن در 1397 اسفند 12 يميابراه انياد در ينيد تيترب يالملل نيب كنفرانس نينخست

  .شد برگزار مشهد  يرضو
 و يفلسف امكان ،يمبان اهداف، ،يشناس مفهوم شامل ينيد تيترب فلسفه خصوص در كنفرانس نيا عمده يمحورها

 ،ينيد تيترب و نهادها ،ينيد تيترب خيتار معاصر، جهان يها چالش و ينيد تيترب ،ينيد تيترب يالگوها و ها هينظر ره،يغ
  .بود ينيد تيترب و يمجاز يفضا رسانه، و ينيد تيترب يها تجربه ،ينيد تيترب يها سازمان و مراكز ،يمذهب اماكن

                             

 ذكر ضمن و پرداخت يسخنران به كنفرانس نيا در »هودي نييآ در ينيد تيترب به ينگاه«ي مقاله يارائه با يآبائ آرش
 را انقالب از پس و قبل ينيد آموزش تيوضع از ياخچهيتار آموزش، و تيترب ارزش يدرباره تلمود و تورات از ييهابخش
 موضوعات از ينيد تيترب :گفت شود، يم جامعه در ييها يرانيو موجب ينيد آموزش ضعف نكهيا انيب با يو. نمود حيتشر
 مشاهده زين ياله اءيانب  داستان در توان يم را مهم نيا و است شده توجه آن به زين تورات احكام در كه است يمهم اريبس
 متفاوت نييآ با آنان رايز هستند؛ اجهمو يگانگ دو نوع كي با يرانيا يميكل آموزان دانش متأسفانه: كرد نشان خاطر يو .كرد
 و باشد كشور يها ارزش با منطبق ها آموزش شود تالش ديبا رو نيا از كنند؛ يم يزندگ ياسالم نييآ و فرهنگ با يكشور در

  .شود گرفته فرا زين يميكل ميتعال و ها آموزه
 و شمندانياند حضور با و كنفرانس يياجرا ريدب مجد يسرور يمهد دكتر توسط يانيپا هيانيب قرائت با كنفرانس نيا 

  .داد انيپا خود كار به مختلف انياد از تيترب و ميتعل حوزه برجسته محققان
 و ميتعل عرصه فعاالن و نظران صاحب از يندگينما به كنفرانس، نيا در كنندگان شركت ما است؛ آمده هيانيب نيا در

 به اتكا با سميسكوالر و الحاد امروز، جهان در كه ميدار يم اعالم شيخو يها تجربه و ها دگاهيد تبادل از پس و تيترب
 به سكوالر تيترب و ميتعل قالب در را خود ياخالق ضد و يانسان ضد يها ارزش ،يا رسانه و ياقتصاد ،ياسيس يها پشتوانه
 و يمبان بر هجمه نيا ابلمق در بشر پاك سرشت بر هيتك با ما دارد ضرورت رو نيا از. كند يم ليتحم ها ملت و جوامع
 با و ميينما ديتاك» يدوست صلح و يانسان كرامت استقالل، ،يآزاد عدالت، ت،يمعنو ،ييخداجو «همچون مشترك يها ارزش

  .ميورز اهتمام ينيد تيترب گسترش به ، ياله بزرگ امبرانيپ به يسأت
 ژهيو به تيبشر مشترك و مهم مسائل حل يبرا يديتوح انياد روانيپ ما: است شده حيتصر هيانيب نيا ادامه در

 در» يمجاز يفضا سالمت «و» پاك نسل حفظ «نيهمچن و» خانواده بحران «،»كاذب تيمعنو جيترو «،»ييزدا تيمعنو«
   .ديكوش ميخواه ينيد تيترب فعاالن انيم ارتباطات قيتعم و توسعه
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 هشمار    

  پنجاه           

  انياد گذرگاه و ريتي س ابانيخ
  دبؤم الهام
   زبان انگليسيمترجم

  
 خود جان كه استي انيرانيا اميق ادآور يريتي س ابانيخ

 انياد از يهموطنان باي كشور ،رانياي هاآرماني برا را
. كردند فدا مختلف اقوام وي اسالم مختلف فرق وي اله
ي فرهنگي گونگونا نياي جار سال  نوروز در ريتي س ابانيخ
 جوار در. گذاشت شينما به را انياد و اقوامي ستيهمز و

 انواعي رانلياتومب وي جهانگرد كانون همت بهي مل موزه
 در اجرا بهي محلي هالباس با مختلف اقوام رقصي هانييآ

 در .شد داده حيتوض آنهاي ملي هاشهير و فرهنگ و آمد
  .  شد خواهد اشاره  هانييآ نيا به بعد شماره
 انياد گذرگاه بخش در تهراني شهردار همت به

 ميمري سايكل و انيآدر آتشكده ،مييح ساله 106 يسهيكن
  .بودند گردشگران گسترده استقبال شاهد آن موزه و مقدس
 در گردشگران حضور شاهد كهي كوتاه اريبس مدت در

  :كردند مطرح را شانترانظي برخ بودم، مييح يسهيكن
 پس از: بودي افغاني ك يكه ساله19 جوان دختر دو

 و ترس با ميداشت شبي شكارچ لميف از كهي انهيزم
 راي مخوف و مرموزي جا و ميشد سهيكن وارد اضطراب

   .ميرويم نجايا ازي  متفاوت نظر با اما . ميداشت انتظار
 ارشد كارشناس ،يگردشگري راهنما ،يكرم بايز

    .است هانهب خانهبت و كعبهيي تو  مقصود: يگردشگر
 كه مسلمان ك يعنوانهب: ي جوشكار پلميد فوق ،يعل

  بايدكه دارم اعتقاد كردم ديبازد سايكل و آتشكده ،سهيكن از
   . بگذارم احترام گرانيد ديعقا به

: يشناسجامعه ارشد كارشناس ،يگودرز جواد محمد
 كنار در انياد زيآممسالمتي ستيهمز گرنشان  انياد گذرگاه

  همه. دارد تعلق اقوام و انياد همه به رانيا و است هم
  .دارند اعتقادي منج ظهور به انياد

  ي  شناسزبان  دگاهيد از: يشناسزبان كارشناس ،يهمت

   فكر. باشم داشتهي اطالعي عبر زبان از بودم ليما
  .شوم وارد نجايا به توانمينم هرگز كردميم

ي هانمكاي معمار به: يشناس زبان كارشناس م،يمر
 دميد ونيزيتلو در را ساهايكلي معمار و دارم عالقهي مذهب

   . نميبيم را سهيكني معمار بار نياولي براي ول
 وي گردشگر انيراهنما از تن چند گفته به 
 به حوصله ويي خوشرو با صدق آلبرت دكنندگان،يبازد

  . داديم پاسخ هاپرسش
 به سهيكن درب كهي روز مين دوي ط در: صدق آلبرت

. كردند ديبازد آن از نفر 500 از شيب بود باز گردشگراني رو
 .است شده برگزاري مختلفي تورها گذشته سال 12ي ط

ي خارج وي داخل گردشگر 10000 از شيب سهيكن از تاكنون
 ديبازد لهستان و فرانسه ،آلمان جمله از مختلفي كشورها از

 مسجد احمد ،ملل سازمان در رانيا ندهينما خوشرو. اندكرده
 شهرداري سعادت مهندس ،تهران شهري شورا عضوي جامع

   از هرـش انجمني شوراي فرهنگ سيرئ پژوهدانش ،12منطقه
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 هشمار    

  پنجاه           

 گانددكننيبازد تياكثر. بودند سهيكن رياخ دكنندگانيبازد
  شامل آناني هاپرسش. هستندي دانشگاه التيتحصي دارا
 وي خيرتا تحوالت ريس ،رانيا در انيهود يحضور خچهيتار

   .استي مذهبي هاپرسش و ساختمان يبنا ،ياجتماع

 كومياي  فرهنگ ثرايم پژوهشكده تالش با 1397 آبان در
 كوميا سيرئ» مرس «حضور باي جهاني هاموزه سازمان شيهما

ي  هاموزه سيئريي ابطباط طيمح و) يجهاني هاموزه سازمان(
 ،ييطباطبا طيمح ،ييايشا يهارون. شد برگزار سهيكن نيا در رانيا

  . بودند شيهما نيا سخنرانان از صدق آلبرت

  
 راثيم سازماني اعضا  حضور با زين 97 زمستان در
 ليتكم ناصر دكتر از ريتقد مراسم ييايشا يهارون وي فرهنگ
 ورايل و تهران انيهود يمحله كتاب نگارش پاس به ونيهما

 . شد برگزار سهيكن نيا در خدماتش  پاس  به  صدق

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ي كليميان تهراندرگذشت سه خادم جامعه
متأسفانه باخبر شديم سه تن از خادمان 

به ) 1398(ي كليمي تهران در سال جاري جامعه
  . ديار باقي شتافتند

مرحوم دكتر هوشنگ ملمد، عضو سابق انجمن 
د ايران و كليميان تهران و جامعه روشنفكران يهو

  . عضو هيئت تحريريه نشريه تموز
زاده، خادم كنيساي عزرا مرحوم يوسف هندي

يعقوب در محله عودالجان، رئيس هيئت امنا و مدير 
  . بهشتيه تهران

مرحوم اسحاق نوبهار، رئيس سابق بهشتيه 
  . تهران

 از خداوند براي اين عزيزان از دست رفته 
بر و تحمل آمرزش طلبيده و براي بازماندگان ص

  .آرزومنديم
انجمن كليميان تهران  

  :از راست به چپ
  12پژوه رييس شوراي انجمن شهر، مهندس سعادتي شهردار منطقه آلبرت صدق، ناشناس، دانش
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 هشمار    

  پنجاه           

  گرفت طال انيئنقره      
  يرزمي هنرها  در شيهمك  موفقيبانو ان،يئنقره تيليه بايي وگو گفت     

  يعراق فرانك
  

 ماست يجامعه نيافتخارآفر بانوان ازي كي انيئنقره تيليه
ي هاورزش – اشعالقه موردي ورزش يرشته در بارها توانسته كه
 دست باالي هامقام به هرشت نيا در و كند كسب تيموفق -يرزم
  .كند دايپ

  .استيي آشنا نام ما يدرجامعه انيئنقره نام
. استي اجتماع نيفعال ازي كي انيئنقره ميابراه فرزند او
 در. بود انيميكل انجمن رهيمد ئتيه عضوي زمان انيئنقره ميابراه

 در را صفا و صلح تا ديكوشيم و كرديم تيفعال اختالف حل ئتيه
 نام اما رفته خدا رحمت به او كه چند هر. كند برقرار هاانوادهخ انيم
  .رفت نخواهد ادهاي از هرگز كوين

 طال انيئنقره «كه ورزش عصر روزنامه توجه جالب تريت
 گريد دوستان دارد جا. كرد قيتشو وگو گفت نيا به را من» گرفت

  .باشند ميسه تيموفق نيا دري نيافتخارآفر نيا از اطالع با زين

 خودتان ازي كم لطفا ك،يتبر عرض و سالم با *
  .دييبگو مانيبرا

 متولد هستم، انيئنقره تيليه من شما، بر درود -
 دو و امكرده ازدواج كه است سال ستيب. تهران در 1356
  .دارم ساله 16 و 18 دختر فرزند

  د؟يكرد شروع را ورزشي زمان چه از *
 بودمي ورزشي هارشته به عالقمندي نوجوان دوران از -

 و دو و پونگ نگيپي هارشته در رستانيدب منتخب ميت در و
ي هنرها به اميذات يعالقه شهيهم. كردميم تيفعالي دانيم

 وي جسماني آمادگ كه است سال ده از شيب. بودي رزم
م و در اين راه همسرم بابك كهن نيز كنيم نيتمر كيروبيا

   . هميشه مشوق من بوده است
 خان نيحسي رنش نظر ريز را رانيا نيوكشيك نيهمچن

 كمربند افتيدر به موفق و امدهيد آموزشي خوش وكانچو
 وي رزم كيروبيا رشته در نيهمچن. امشده كي دان اهيس
  .امشدهي مشك بازوبند و 7 دان اخذ به موفق كامبت رويا

  د؟ياكرده كسبيي هامقام چه االن تا *
 مسابقات در اول، مقامي ميتي انداز مچ مسابقات در -
  ي جسماني آمادگي هارقابت در و نخست مقام وكاتا مارشال

  
  
  
  
  
  
  
   دارم افتخار نيهمچن. امكرده كسبيي هاتيموفقي ستگاهيا

 جهت در ميهست صدد در و هستم سبك سهيير ئتيه عضو
ي هابرنامه كشور در رشته نيا گسترش و بسط و تيحما
  .ميدرآور جراا مرحله به و نيتدو راي جامع

  د؟يداري گريد ورزشكار تانخانواده در ايآ *
   در و هستند ورزشكار زين برادرم و  خواهرم بله -
  .كننديم تيفعالي رزمي هارشته

  د؟يدار جامعه بانوان خصوصبه و جامعه افرادي براي اميپ چه *
 شده افرادي تحرككم باعثي نيماشي زندگ متاسفانه -

ي اديزي جسم وي روحي هايماريب ،يتحرككم نيهم كه
  .است آورده وجودبه

   و هاستيماريب انواع با مبارزه راه نيبهتر ورزش
ي اصل ستون كه جامعه زيعز بانواني سالمت خصوصبه

 زيعز بانوان به من. است تياهم مورد اريبس هستند خانواده
 خود يروزمرهي زندگ در را ورزش حتما كه كنميم هيتوص

 ريتاث بانوان روح و جسمي سالمت كه چرا. دباشن داشته
  .دارد فرزندان و همسر خانواده،ي رو بري ميمستق

 اخبار نيا كهنيا از و كنميم تشكر شما از زين انيپا در
  .سپاسگزارم ديكنيم منعكس هينشر در را

 و دارم شتريبي هاتيموفقي آرزو شماي برا هم من *
  .سگزارمسپا ديگذاشت ارمياخت در كهي وقت از
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   سالگي و پنجاهمين شماره50
  

  يمعلم تايدور
  كارشناس ارشد روانشناسي

  
 به دنيرس كه بودي زمان دور چندان نهيي هاسال در

 با كه چرا. شديم محسوب بزرگيي آرزوي سالگ 50 سن
 داروها اقسام و انواع وجود عدم و هايماريب ازي اريبس وجود
 و داروها فكش از پسي ول. بود كوتاه اريبس عمر طول

ي سالگ 50 ،يپزشك علم شرفتيپ و واجور جوري هاواكسن
ي ماريب و درد وي ريپ شروع زماني ول نبود مردن سن گريد

 با زيني اگونه هجو و طنز اشعار كهنيا كما شد،يم محسوب
  !!! كرد دايپ رواج مردم انيم در محتوا نيهم

ي كس دميشنيمي وقتي كودك زمان در كه ديآيم ادمي
 آمديم ريپ چقدر نظرم به شده فوتي سالگ 50 سن در
ي تصور نيچن كه امنبوده من فقط كه دميفهم بعدها البته(

-جواني عني سن نيا در مردن كنميم فكر حاال و) داشتم
 نيچن كه ستمين من فقط هم باز كه البته صد و (يمرگ

  )!!!دارمي تصور
 هنوز كه نيا رغميعل است،ي بيعج سني سالگ 50

 ،يمال نظر از. ميارفته را راه ازي مين از شيبي ول ميوانج
 را خود آرد. ميا دهيرس ثبات بهي خانوادگ وي ليتحص ،يشغل
 كه است قرار نيهمچن و مياختهيآو زين را الكمان و ختهيب
  :ميباش دهيرس دهاينبا و دهايبا ازي سر ك يبه

 قبلي عن يميباش شده خردمند ديبا گريدي سالگ 50 در
  .ميكن تعقل ،يحرف هر و ميتصم هر از

  .ميبگذار فرق نادرست و درست نيب ديباي سالگ 50 در
 تياهم حد از شيب هيبق حرف به به دينباي سالگ 50 در

    ي                                                                                    هاقضاوت به توجهيب ميباش بلد ديبا و ميبده
  .ميده ادامه خودمان مناسب راه به گرانيد

 برقرار تعادل روابطمان در ميبتوان ديباي سالگ 50 در
  .ميكن

 و آرام را خودمان ميباش بلد ديباي سالگ 50 در
  .ميكن خوشحال
  .ميباش رفتهيپذ را خودمان خود ديباي سالگ 50 در
 »بگذرد زين نيا« يجمله درك به ديباي سالگ 50 در

  و مياشب دهيرس
ي زندگ ميريبگ اد يو ميريبپذ را مرگ ديباي سالگ 50 در

  .ميكني زندگ چگونه را
 عبوري انساليم بحران از گفت توانيم كه است وقتآن
 به و مياگذشتهي ريپ و مرگ باتالق و ركود از م،ياكرده

 بود معتقد 1كسونيار كهچنان. ميادهيرسيي مانا وي ندگيزا
 قيطر از توانيم كه استي امرحلهي انساليم يمرحله كه

                                                 
 رشد يحوزه دري دينوفرو روانشناس ، )1902 – 1994 (كسونيار كيار -  1

. بود كرده ميتقس مرحله 8 به مرگ زمان تا تولد بدو از را انساني زندگ كه انسان،
 .است مراحل نيا هفتم يدورهي انساليم يدوره
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 به خالقانه كار ا يو گرانيد به كمك ،يبعد نسل به كمك
 ركود دچار كهي افراد عوض در. ديرسي رواني ندگيزا

 باشند، داشته مشاركتي اجتماع رفاه در توانندينم هستند
 حيترجي فداكار و چالش به را خود تيامن و شيآسا رايز
  : دهديم نشان گونهنيا را خود ركود نيا و دهنديم
 جمله از (جوانان به ندادن تياهم وي عالقگيب صورتبه

 تواننديم كه چه آن بر تمركز صورتبه ،)خودشان فرزندان
 صورتبه بدهند، تواننديم كه آنچهي جابه رنديبگ گرانيد از
 ا يو استعدادها پرورش و كار در بودن خالق بهي عالقگيب

 جلد رشد،ي شناسروان (ايدن كردن بهتر جهت در تالش عدم
  ).دوم

  ي انساليم ثقل مركز راي سالگ 50 زين 2نسونييلو
ي ابيارز به زمان نيا در افراد كه بود معتقد و دانستيم

 كننديم احساس و پردازنديم خودي دستاوردها و هاتيموفق
 هاآرمان به دنيرس وي شخص رشد و شرفتيپي برا كه

ي برخ و شونديم دينومي برخ. دارند ارياخت دري كم فرصت
 تا كننديم تالش تركننده خشنودي ريمس افتن يدنبالهب
 امور واردي برخ. گذارندي جابه خود ازي راثيم بيترتنيبد
 وجودبه دنبالبهي برخ و شونديم داوطلبانه خدمات و هيريخ

  .باشنديم ارزشمندي دستاوردها آوردن
ي روان - يعاطف مسائل از گريد يك يزيني خال يانهيآش

 در كهي نيزوج. استي انساليم دوران به مربوطي ارتباط و
 امدهين قيفا خود انيم مسائل بري زندگ مشترك ريمسي ط
 به اگر خصوصهب و دارند گريكد يبا مختلي عاطف روابط و

 با همزمان باشند، نپرداخته خودي هايتوانمند و قيعال
 است ممكن و شده بحران دچار خانواده از فرزندان خروج

  .افكند هيسا شانيزندگ بري پوچ و اسي
 دري زندگي ابيارز وي ريفناپذ دربارهي نگران مجموع در

 از قبل تا كهي افراد البته و است جيراي امري انساليم
 ،يليتحص ،يمال (مربوطهي ازهاين ريسا دوره نيا به دنيرس
 را) يارتباط وي فرد وي عاطف -يروان ،يخانوادگ ،يشغل

                                                 
 بزرگساالني اجتماع -يروان رشد مراحل ينهيزم در كه نسونيلو ليدان - 2

 .داردي ارزشمند قاتيتحق

 بحران باي انساليم يمرحله در است ممكن اندنكرده برآورده
 بري كنترل كه رسنديم باور نيا به كه چرا. شوند مواجه
 شانيشخصيي كارا جهينت در و اندنداشته خودي زندگ

  .شوديم فيتضع) يزندگ ليمسا بر غلبهي برا الزميي توانا(
ي سالگ 50ي كنوني ايدن در كه استي حال در نيا و

 و مردان. باشد مجدد شروع ك يو عطف نقطه توانديم
 صرف را خودي انرژ و نهيهز و وقت زمان نيا تا كهي زنان

 از با حاال بودند، كرده فرزندان پرورش و شغل و ليتحص
ي فرصتي مال ثبات به دنيرس و فرزندان آمدن در گل و آب
 از چه وي جسمان نظر از چه خود، بهي دگيرسي برا ابندييم

ي اسوژه هر ا يوي شخص قيعال و استعدادها پرورش نظر
  .اندنداشته را فرصتش هرگز و داشتند دوست كه

ي دوران شروع بلكه ستيني جوان انيپا فقطي  سالگ 50
 راي روان -يعاطفي دستاوردها نيشتريب توانديم كه است
 يدوره نيا به ورود با آنكه شرط به باشد داشته همراه به
 رو در رو آن ليمسا با چگونه كه مياموزيبي زندگ ديدج
  .ميكن تجربه راي شتريب آرامش و لذت تا ميشو

 
 

  
نشريه افق بينا آماده دريافت و 

هاي شما همكيشان چاپ آگهي
  .باشدعزيز مي

در صورت تمايل با دفتر نشريه بينا 
نجمن كليميان تهران تماس محل ا

  .حاصل فرماييد
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  ميانسالي؛ دوران بالندگي و كمال      
 ليورا سعيد 

    يكارشناس ارشد روانشناس
اي كه اكنون در دست داريد پنجاهمين شماره از هنشري

وقتي سردبير محترم اين موضوع را . ي افق بيناستهنشري
به هيئت تحريريه اعالم كرد و خواست در خور اين مناسبت 

سم،  سالگي انسان بنوي50مطلب بنويسيم به نظرم رسيد از
كنند اي از زندگي كه از آن به دوران ميانسالي ياد ميمرحله

شود كه از ديدگاه و با خصوصيات رواني خاصي مشخص مي
روانشناسان رشدي، ارزش و اهميت داشته، نگاه و توجه 

  .طلبداي به خود ميژهوي
هر شخصي تمايل دارد در هر سني كه قرار گرفته از 

) جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي (رشدي خصوصيات 
ن مختلف اطالعاتي به دست آورد تا اگر به آن سن يسن

نرسيده بتواند بهتر با آن كنار بيايد و به سالمت از آن گذر 
كند يا اگر اين سن را پشت سر گذاشته، از آن اطالعات 
متوجه شود كه به خوبي و درستي طي كرده يا نتوانسته به 

  .گذر كند و دچار خسران و ضرر شده استسالمت از آن 
  ي زندگي خود انه سالگي، انسان به مي55 تا 35از 

از . شودرسد و شخصيت انسان دستخوش تغييراتي ميمي
نظر اريك اريكسون، روانشناسي كه رشد انسان را از منظر 

 اجتماعي مورد بررسي قرار داد، انسان هشت مرحله –رواني 
كند كه هر مرحله دگي سپري ميرا از تولد تا سالخور

 گذر خصوصياتي دارد و اگر انسان از هر مرحله به درستي
اي درجا  اگر در مرحلهرسد وليي بعدي ميكند به مرحله

  .كنديبزند، قطب مخالف آن مرحله را تجربه م
يابي در تهوي«ي  پنجم، مرحلهيبه عنوان مثال مرحله

 11حله نوجوان از است؛ در اين مر» برابر سردرگمي نقش
يابي، كيستي و چيستي خود تسالگي درگير استقالل، هوي

  يابي دست و پنجه نرم تاست و با بحراني به نام هوي
هاي شخصي خود كه حاصل اگر بتواند با كاوش. كندمي

ي پيشين است به هويت ز از چهار مرحلهآميتگذر موفقي
 شدن به لقي ششم كه متعدا كند به مرحلهسالمي دست پي

ي دوستي و صميميت با ديگران است پا گروه و اجتماع و تجربه
گذارد و اگر نتواند هويت خود را شكل بدهد سردرگم شده، در مي

چنين شخصي با وجودي كه . زندبحران هويت دست و پا مي
دوره ي نوجواني را سپري كرده و به بزرگسالي رسيده، همچنان 

به تشكيل پيوندهاي نزديك و آزمايي بوده، قادر در پي نقش
باشد، بنابراين به متعهدانه همراه با تعلق خاطر به ديگران نمي
گيري از روابط قطب مخالف اين مرحله كه انزوا و گوشه

  .روداجتماعي و در پي آن افسردگي است فرو مي
برايم جالب است كه از ديدگاه رواني اجتماعي 

گي و فعاليت يعني اريكسون، پيش نياز رسيدن به سن زايند
همان ميانسالي، گذر از صميميت است؛ يعني شخص بايد 

از نظر اجتماعي در يك پله پيش از آن، توانسته باشد 
عشق به ديگران را تجربه اي شكل بدهد، ارتباطات صميمانه

كرده باشد و عشق از ديگران دريافت كرده باشد، اما اگر 
 جامعه براي خود نتوانسته باشد هويت درستي در خانواده و

ون به دام شكل بدهد و صميميت و عشق را تجربه كند، اكن
  .تواند فعاليت و زايندگي داشته باشدركود افتاده است و نمي

با نگاه به اين سن كه انسان نه آنقدر پير است كه 
نقدر دست از فعاليت بكشد و به دنبال پيشرفت نباشد، نه آ

بل را داشته باشد و به هاي قجوان است كه توان و شور سال
هر جايي سرك كشيده، به هر چيزي با كنجكاوي ناخنكي 

اه يونگ نظرم را جلب كرد كه خاطرنشان كرده بزند، ديدگ
عني يي اول زندگي بر دنياي بيروني ما بايد در نيمه

تحصيل، شغل و خانواده تمركز كنيم، در مقابل، نيمه دوم 
آن زمان شود كه تا زندگي بايد صرف دنياي ذهني و دروني 

ر اين دوران، به نظر وي، د. توجهي قرار گرفته استمورد بي
  .گرايي تغيير يابدگرايي به درونشخصيت بايد از برون

 رخي بهــايد چرا در اين سنين، بتا به حال فكر كرده
  عناي خود را براي آنها از دست پوچي رسيده و زندگي م

را رسيده دگي و پختگي فدهد اما براي بعضي، دوران بالنمي
ي تحقق خود و كمك به شكوفايي نسل بعد از خود و آماده

هستند؟ چون در اين زمان است كه به پشت سرمان نگاه 
به كجا : كنديكرده، سواالتي ذهن ما را به خود مشغول م

خواستم دم چه كردم؟ آيا به اهدافي كه ميرسيدم؟ براي خو
ام؟ الگوي مثبتي مفيد بودهام ام؟ آيا به حال جامعهرسيده
  ام؟جوانان هستم؟ آيا از زندگيم راضيبراي 

هايي مل بر گذشته و سالأنگري، تخودشناسي، درون
از آن باالها، از آن بلند كه پيش روست، فرد ميانسال را 
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 و صدا كردن و ديده ها، ميل به سرطلبيها، جاهپروازي
ا خود و آورد و ميل به يكپارچگي بشدن پايين مي

بنابراين، در ميانسالي اگر  .كندفايي را در او زنده ميخودشكو
يند تحقق آپيشين به درستي طي شده باشند، فرمراحل 

  وفا شدن را به طور طبيعي آغاز بخشيدن به خود يا شك
يند پيدا كردن خود واقعي و يكپارچه آاگر در فر. كنيممي

كردن درون و بيرون موفق بوده باشيم، در موقعيت دستيابي 
گيريم، موقعيتي ح جديدي از سالمتي رواني قرار ميبه سط

  . ناميد» تفرد«كه يونگ آن را 
به زبان ساده، تفرد يعني فرد شدن؛ تحقق بخشيدن به 

ي يونگ هو پرورش دادن خويشتن كه به عقيداستعدادها 
براي رسيدن به اين مرحله، ما بايد به روياهاي . فطري است

هاي خود را دنبال كنيم و از زيخود گوش دهيم، خيال پردا
مان را پيدا نر يا خدمت به ديگران، خود واقعيطريق علم، ه

چرا كه شخصي كه با . كنيم و بشويم آن چه كه بايد بشويم
توانند ارتباط ران نمي و اهدافش آشنا نباشد ديگخود واقعي

درست و روشني با او داشته باشند چه برسد به اين كه 
  .بخواهند او را الگوي خود قرار دهند و از او راهنمايي بطلبند

ام پدر يا مادر يا در شغل و در همسري كردن، در مق
مان اگر استاديم، اگر پزشكيم، وكيليم يا تاجر، آن چه پيشه

هاي  داريم زندگي كنيم و به نسل باوررا به آن معتقديم و
به اين صورت، درون و بيرون را يكي . بعدي منتقل كنيم

  هاي شخصيت خود توازن برقرار و بين همه جنبهكرده 
به نظر اريكسون لزومي ندارد كه كسي حتما پدر يا . كنيممي

 طور مادر باشد تا زايندگي نشان دهد و داشتن فرزند نيز به
  .كند ارضا نميخودكار اين ميل را

او معتقد بود كه تمام نهادها، خواه تجاري يا دولتي، 
 را براي ابراز هاييي، فرصتخدمات اجتماعي يا تحصيل

اليتي بنابراين در هر سازمان يا فع. كنندزايندگي فراهم مي
توانيم راهي پيدا كنيم تا براي كه مشاركت داشته باشيم، مي

ي، معلم يا راهنماي بهبود جامعه در سطح گسترده، مرب
در صورتي كه افراد ميانسال نتوانند يا . جوانان باشيم

نخواهند راه خروجي براي زايندگي پيدا كنند، ممكن است 
. شوند»  و فقر ميان فردييركود، بي حاصل«غرق در 

توصيف اين مشكالت هيجاني در ميانسالي شبيه توصيف 
  .يونگ از بحران ميانسالي است

 –ي هفتم رشد رواني ي مرحلههها دربارپژوهش
    گويند؟اجتماعي چه مي

كه در زايندگي اند افراد ميانسالي تحقيقات نشان داده
سه با افرادي كه در زايندگي ي باال گرفتند، در مقاينمره
معتقد ي پايين گرفتند، به رفاه و ارزش زندگي انسان نمره

دي تر بوده، احساس خشنوبودند و از زندگي خود راضي
 در زايندگي باال همچنين افرادي كه. كردندبيشتري مي

  وعدوستي و شناسي، نگرايي، وظيفهبودند، در برون
ي كه در زايندگي پايين بودند، نمرهپذيري از افرادي تجربه

ابط اجتماعي اينها به احتمال بيشتري رو. باالتر گرفتند
ي خود احساس كردند، به جامعهرضايت بخش برقرار مي

تر بودند؛ در  داشتند و از لحاظ هيجاني باثباتدلبستگي
ضمن، اين افراد زندگي زناشويي موفق، موفقيت بيشتر در 

  . كار و روابط دوستي بيشتري داشتند
 50رود كه پس از طور كه از يك مجله انتظار ميهمان

 سالگي 50به تر عمل كند، از انساني كه ايشماره، حرفه
رود كه در ابعاد گوناگون جسمي، رواني، يرسيده نيز انتظار م

اجتماعي، معنوي خود به كمال نزديك شده باشد، هويت 
هداف و عالئق خود اي داشته باشد، از آرزوها، ا گرفتهشكل

بردارد، باخبر باشد، رسالت خود را يافته باشد و در راستاي آن گام 
 به گروه  و خود را متعلقاي برقرار كندبتواند پيوندهاي صميمانه

ن فرد به اصطالح سرد و گرم ك چنيي. اش بداندو جامعه
اي، قابل اعتماد و اتكا است براي كمك و راهنمايي به چشيده
هاي خواهند فعاليت جديد، نوجوانان و جواناني كه مينسل

  .تحصيلي، شغلي، اجتماعي و ارتباطي خود را شكل دهند
 بزرگسالي  كهي كليمي نيز كم ندارد افراد زاياييجامعه

هاي هويتي خود به اند از پس بحرانموفقي دارند و توانسته
آميزي در  كه تجارب موفقيتافرادي. سالمت گذر كنند

اند ريزي، مديريتي و اجرايي داشتههاي جمعي، برنامهفعاليت
 جوانان فعال در و هميشه آماده و در دسترس هستند تا

ي ي درست و تجربها را با دادن الگوهنهادها و سازمان
زوج ها و والديني . داشتباهات كمتر هدايت و پشتيباني كنن

ط سالم و فرزندپروري اند روابن دادهشان نشاكه با مهارت
رفتن و توانند با كمك گاند و جوانان ميموفقي داشته

 در خانواده با همسر و يترمشورت از آنان روابط صحيح
    .فرزندان خود برقرار كنند

  بعمنا
انتشارات . ترجمه دكتر مهشيد فروغان. فيليپ رايس. ف: رشد انسان

 1388. ارجمند
ترجمه . شولتز و سيدني الن شولتز. دوان پي: هاي شخصيتنظريه

  1396.انتشارات ويرايش. يحيي سيد محمدي
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   يروانشناس و هود ينيد منظر از، ازدواج               
  )اول بخش(                                                                           

  يبرخوردار نيديآمهندس 
  فعال اجتماعي

  
ي زندگ ريمس در رگذاريتاث و مهم مراحل ازي كي
 شناخت به دنيرس جهينت در. باشديم ازدواج فرد هر
 راي اخانواده و فرد هر توانديم ازدواج ازي حيصح
  .رساندي ار يترمعقول و بهتري اندهيآ ساختني برا

 با مرتبط موضوع چندي بررس به مطلب نيا در
 كهي روانشناس و هود ينيد سازنده دگاهيد دو از ازدواج
ي تهران ونيص حاخام با نجانبياي گو و گفت حاصل

ي معلم تايرود خانم و هود ينيدي مذهب كارشناس
   باشديم ازدواج طهيح دري روانشناس كارشناس

 .ميپردازيم
  ازدواج سن

 راي جوان و خانواده هر ذهن كهي موضوع نياول ديشا
  .باشد ازدواج سن كنديم مشغول رابطه نيا در

   مدرسه از شدن فارغ و گيسال 18 به دنيرس ايآ
  است؟ زدواجا تيموقع به دنيرس بري انشانه
  است؟ي عدد بازه ك يازدواج سن ايآ

 آماده زين او ميشو آگاه كه مينيبب ديبا چه خود جوان در
  است؟ ازدواج

 هود ينيد و سنت منظر از موضوع نياي بررس به ابتدا
 زبان از ازدواج امر بري امقدمه آن از قبل اما ميپردازيم

  :يتهران ونيص حاخام
 هيح«ي پاراشا در) اتتور (انيهود يمقدس كتاب در
  .است شده صحبت وقاير و اسحاق ازدواج مورد در» سارا

ي برا تا خواهديم بود خود خدمتكار كه عزريال از ميابراه
ي خواستگار خودي خانواده از راي همسر اسحاق فرزندش،

 را دعا و اليتف نيا عزريالي برا ميابراه هنگام نيا در و كند
 تو به و كند موفق را تو ريمس نيا در خداوند« كه كنديم

 قالب در تورات. »يشو ابيكام ريمس نيا در كه كند كمك

 تيموقع دري فرد هر كه دهديم آموزش ما به داستان نيا
 كمك او از و باشد خدا به نگاهش ديبا رديگيم قرار ازدواج
  .بخواهد
   شهر به كهي زمان عزريال د؛يفرمايم تورات ادامه در

 كنديم درخواست او از و خوانديم دعا خدا هدرگا به رسديم
 خانواده قيال و ستهيشا كه راي كس خودت مني برا« كه

  .» بكن دايپ باشد ميابراه
 خدا به نگاهش انسان  كه دهديم آموزش ما به تورات

 هست من قسمت كهي كس آن كه بخواهد خداوند از و باشد
ي هاخصلتي دارا و خانواده با مان،يا با درستكار،ي انسان
  .باشد خوب

 -  آووت رقهيپ (شنايم در تيهود يدگاهيد از ازدواج سن
 ازدواج زمان شروعي سالگ 18 كه است آن بر) پنجم فصل
 كه است شده انيب گونه نيا ميقدوشي گمارا در و است

 عواطف، و باشد پاك چشمش و ذهن آنكهي برا شخص
 از نشود؛ گناه ريدرگ مخالف جنس به لشيم و احساسات

 ازدواج ونديپ التيتما نيا اوج وي سالگ 18 سن شروع
  .رديگ صورت
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 حرفه ابتدا كه است نيا حيصح روش ديگويم هارامبام
 و خانه سپس كنند؛يم كسب خودي برا راي شغل اي و

  .كننديم ازدواج آخر در و كننديم هيته راي سرپناه
 هنگام به كه) نيزوج انيم تعهدنامه (كتوبا در نيهمچن

 هيته تيرعا به متعهد زوج شود،يم امضا هاآن توسط ازدواج
 ديبا كه هستندي زندگ حتاجيما هيته و غذا، هيته لباس،
 و همسر نأش در و احترام تيرعا با هاآني تمامي اجرا

  .باشد او خانواده
ي بندجمع را مبحث نيا هود يديد از توانيم نگونهيا
   اما باشديم سال هجده ازدواج سن شروع كه كرد
 ،يريپذتيمسئول و استقالل: مانند دارد؛ وجود هميي هاشرط
 مشترك،ي زندگ از حيصح درك وي عقل رشد به دنيرس
 لحاظ از چه وي مال لحاظ از چه مناسبيي فضا جاديا تيقابل

  .خود خانوادهي براي عاطف
 خانم انيب بهي روانشناس منظر از ازدواج سن به ادامه در
  .ميپردازيمي معلم

 زمان در ازدواج: دگاهيد نيا از كوتاهي امقدمه ابتدا
 جوانان نسل و است كرده تفاوت اريبس گذشته باي كنون
 مثال طور به. ستندين كسان يشانيمادرها و پدر باي كنون
 فرد ازدواج از پس و نداشتي معن تيفرد ازدواج دري زمان
 را همان بود ادگرفته يخود مادر و پدر از كه راي خاصي الگو
 هم با افرادي زندگ سبك و كرديم اجرا خودي زندگ در
 به معاشرت و ليتحص كار، ازي امشابه روند و بود كساني

 به هاانسان حاضر حال در اما. دادنديم اختصاص خود
 كهي صورت به اندشده متفاوت هم با كامالي فرد صورت

 و هادگاهيد گريكدي با فرزند دو خانواده ك يدر مينيبيم

ي الگو جهينت در. ندارندي كسان يقيسال
. ستين پاسخگو گريد حال زماني برا گذشته
 و ستين سهيمقا قابل گريد افرادي زندگ سبك

 گريد جوامع در و ستين ما جامعه در تنها نيا
 با و آگاهانه توانيم و ميهست آن شاهد زين

  .برد جلو را آن حيصحي كار و ساز
 پسر ا يدختر ازدواج سن به دنيرسي برا

. باشند دهيرس مختلفي هاجنبه از بلوغ به ديبا
 توانندينم كهي افراد است؛ موارد نيا ازي كي يعقل بلوغ
ي برا و كنند معلوم راي هدف و برنامه خودي زندگي برا

ي دارا نكهيا كما كننديم نگاه هيبق به خودي هايريگميتصم
 ازدواجي براي عقل بلوغ به هنوز باشند هميي باال سن
  .انددهينرس

 بلوغ به دنيرس ازدواج سن به دنيرس طيشرا گريد از
 ديبا فرد كه معناست نيا بهي اجتماع بلوغ. استي اجتماع
 كند؛ رفتار گرانيد باي اجتماع تيموقع هر در چگونه بداند

 تعهد وي ريپذتيمسئول ،يهمكار مشتركي زندگ بداند ديبا
 بلوغ ازدواج، سن به دنيرس طيشرا از گريدي كي. خواهديم

  . استي اقتصاد
ي برا چه و دختراني برا چهي فرد هر در ازدواج سن
 و انياطراف ازدواج سن به نگاه و است متفاوت پسران
 مواردي مبنا بر را اريمع ديبا و استي اشتباه اريمع دوستان

  .داد قرار شده انيب
 حاخام سخنان ازي بخش ت،يموضوع به توجه با آخر در

 انيب شيهايسخنران ازي ك يدر را زاراللهيحمام ونس يردكت
  .كنميم

 طراوت و اقياشت ديآيم بازار به نوبري اوهيم كهي زمان
 اريبس بگذردي مدت آني نوبر زمان از كهي زمان با آن وجود
 در حضورش ازي مدت است درست وهيم آن .كنديم فرق
 را قبلي شاداب و طراوتي ول است نوبر باز اما گذرديم بازار
 سن به كهي زمان. است نوبري اوهيم مانند هم ازدواج. ندارد
 و است اريبس اقياشت و شور طراوت، آن ميرسيم ازدواج
 و طراوت نوبر وهيم آن مثل كند گذر آن زمان از هرچه
  .اولش روز مانند نه آما دارد اقياشت
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  معاشرت روند
 از بهتري هآگا باعث آن انيب قطعا كهي بعد موضوع اما

  .است معاشرت روند باشد،يم اردواج ريمس
يي آشنا زمان مدت پسر، و دختريي آشنا حيصح نحوه 

  باشد؟ ديبا چگونه دوران نيا در معاشرت نحوه و
 توسط هود يسنت منظر از موضوع نياي بررس به ابتدا
  .ميپردازيمي تهران حاخام

 مشورت با ازدواج هدف بايي آشنا نيا است آن حيصح
 با رابطه دري نيد متون در. باشد خانواده باي صحبت هم و

 افتن يوي رفتار وي اخالق بهتر شناخت بر معاشرت، روند
  .است شده ديتاك اريبس نفر دو انيم خوب اتيخصوص
 چاه كنار در عزريال كهي زمان سارا هيحي پاراشا ادامه در

 اسحاقي برا كه است بوده وقاير نام بهي دختر منتظر آب
   به او مشاهده با داشت، را او ازي خواستگار صدق
 به وقاير كمك بلكه كندينم توجه آني ظاهري هاييبايز

 بري انهيزم را عمل نيا و رديگيم نظر در را ارانش يو خود
  .دانديم وقاير بودن خوب

 سنجش و شناختي برا ديبا ازدواج از قبل معاشرت
 شناخت در اصل چهار اما باشد هم ازي كامل نه و قبول قابل

 دوم گذشت، اول. دارد تياهم مشتركي زندگ در متقابل
  .عشق چهارم و احترام سوم صبر،

ي برخ شود حس ديشا معاشرت هنگام به است درست
 كس چيه گرفت نظر در ديبا را نيا اما باشدي تصنع رفتارها
ي برا ديبا و باشديميي هاضعفي دارا و ستين كامل

 رفاه جادياي برا و كرد كمك گريكد يهب آن رفع و پوشاندن
  .است تالش وي سع به ازين مشتركي زندگ در آرامش و

 بهي روانشناس منظر از موضوع نياي بررس به ادامه در
  .ميپردازيمي معلم خانم انيب

 بهي ربط و استي علم اصولي دارا معاشرت روند
  .ندارد هافرهنگ تفاوت

ي زمان بازهي ط در پسر و دختر انيم معاشرت روند
 انيب جهت تنها بازه نيا و رديگ انجام ديبا ماه 6 حداقل
ي برا استي ابازه بلكه ستيني گذرانخوش وي فرد قيسال

 ندهيآ در مشتركي زندگ ليتشك جهت كهي سواالت انيب

 نيا با رابطه در را مقابل طرف نظر ديبا و است مهم اريبس
  .ميبدان هاسرفصل

 ماه 6 حداقلي زمان بازه در است باور نيا بري روانشناس
 بري نقاب نيطرف از ك يهر اگر معاشرت، سال 1 حداكثر و

 مشهود ناخواه ا يخواه باشند گذاشته خود اعمال و رفتار
 به« كه پرسش نيا جواب در مثال طور به. شد خواهد
 با همواره »؟يدهيم انجامي كار چه تو تيعصبان هنگام
 خواهم حل را مشكلم وگ و گفت با« چوني مثبت جواب
 رو ».كرد خواهم مشكل رفع بري سعي صبور با« ا يو ».كرد
  .ميشويم رو به

 5 از پس باشد؛ داده پاسخ رفتارش خالف اگر فرد نيا
 تواندينم گريد تيعصبان هنگام به رفتار حفظ ماه 6ي ال

  .باشد داشته خود جواب با مطابقي رفتار
 معاشرت روند به اريبس توانديم ازدواج از شيپ همشاور

 چه كه كنديي راهنما را هاآن و كند كمك پسر و دختر
ي سواالت چه و رنديبگ نظر در ازدواجي برا ديبا راي موضوعات

 بهتر و حيصح شناختي برا خود مقابل طرف ازي ستيبا را
  .بپرسند

 اوقات ازدواج از بعدي دار دوست«: همچوني سواالت
  »؟يبگذرون چگونه  رافراغتت
ي صورت چه به فرزندت تيترب نحوهي كرد كرف«
  »باشه؟
 »؟ينداري مشكل خانمت بودن شاغل با ازدواج بعد«
 با رابطه در ازدواج از پسي فكركرد موضوع نيا به«
  »م؟يريبگ ميتصم چگونهي مال مسائل
 آن به ازدواج از قبل تا ديشا كه استي مسائل نيا و
   معاشرت وندر نيا بنابر. است مهم اريبس اما نشود فكر
 ياعضا از ك يچيه كداًمؤ كه است مهم اريبسي ادوره

 حفظي برا افراد نيتركينزد بهي حت آن درباره دينبا خانواده
 ازي ريجلوگ و خود پسر ا يو دختر تيامن وي خصوص ميحر

 نيا تنها. كنندي فيتعر ا يو حيتوضي كس به گرانيد نظرات
 كه دارند اشرتمع روند بر نظارت كه هستند مادر و پدر

 اريبسي ادهيعق و نيد هر از فارغ ازدواج از شيپ مشاوره
  )ادامه دارد(  .كند كمك ريمس نيا به توانديم
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  قايآفر قارهي ساهايكن نيتري ميقد
  الزار نوشيفرمهندس 

  كارشناس ارشد الكترونيك
  

 مصر كشور در قاهره شهر دري الديم 9 قرن در سايكن نيا. باشديم جهاني ساهايكن نيتريميقد از عزرا بني سايكن
 سال حدود دري اصل ساختمان. است دهيگرد استفاده مصر يهودي جامعه يبرا عبادت محل عنوان به زمان آن از و شده بنا

 معابد تمامي برا امر نيا (گرفت قرار بيتخر مورد بامراهللا الحاكم دستور به ،يفاطم خالفتي فروپاش از پسي الديم 1012
 در آن از پس و گرفت قراري بازساز مورد 1040 تا 1025ي هاسال نيب مذكوري سايكن ).بود اجرا قابل انيحيمس و انيهودي

ي مكان و موزه عنوان به زين عزرا بني سايكن مصر،ي ساهايكن اكثر همانند امروزه. ديگردي بازساز كامل طور به 1890 دهه
  .رديگي م قرار استفاده مورد گردشگران جاذبهي برا

     
  
  
  
  
  
  

Ben Ezra Synagogue (El-Geniza Synagogue)  
ترين  كشور تونس بنا شده است و از كهنره دجربا واقع درنشين هارا سقيرا در جزيكنيسا ال قريبا در روستاي يهودي

 تكل جمعي). گردد سال گذشته باز مي1900اعتقاد بر آن است كه سال ساخت اين بنا به (باشد ساهاي اين كشور مييكن
   ي به معن»بايال قر«نام .  شونديهودي اين منطقه در روز شبات براي عبادت به كنيسا آمده و گرد هم جمع مي

  .باشدان تونس مييهوديسا در سنت يژه كنيت ويدهنده موقع است و نشاني در زبان عرب»بيعج«ا ي »زيانگشگفت«
در اواخر قرن نوزدهم زماني كه اين منطقه تحت حكومت استعمار فرانسه بود، اين كنيسا توسط يك كميته مستقل اداره 

هاي متعلق به كنيسا صرف امور خيريه براي ساكنان سالخورده يهودي غازهها و مندرآمد ناشي از زيارت و اجاره زمي. شدمي
  .هاي محلي كنيسا و محققان تورات شده است محوطهاين منطقه و همچنين صرف نگهداري

El Ghriba Synagogue  

26



    
 

 
 هشمار    

  پنجاه           

  .  ميالدي ساخته شد1060كنيساي اسالت ابن شيف در زليتن در كشور ليبي به تاريخ 
اين . گسترش يافت و به مكاني براي زيارت و مطالعه زوهر تبديل گرديددر زمان حكومت عثماني، ساختمان اين بنا 

در سال .  به دستور پادشاه عثماني بازسازي گرديد1870 توسط مسلمانان ناراضي سوزانده شد و در سال 1868كنيسا در سال 
سا را حريق در بر گرفت و  در زماني كه طرابلس تحت حكومت ايتاليا قرار داشت نيز به صورت تصادفي بناي اين كني1912

  .در سالهاي بعد دوباره بازسازي گرديد
 تحت فرمان معمر قذافي تخريب گرديد و يك مجتمع آپارتماني 1980هاي متاسفانه بناي كنيساي مذكور در حدود سال

  .جايگزين آن گرديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Slat AbnShaif Synagogue  
- ميالدي توسط فرانسوي1354اين بنا در سال . ه در كشور مصر واقع شده استكنيساي الياهو هناوي در شهر اسكندري

  . گرديدي توسط معمار ايتاليايي بازساز1850 بمباران و در سال 1798ها ساخته شده و متاسفانه در سال 
زار را دارد،  نمازگ700اين مكان گنجايش . باشدهاي نفيسي مي ستون و معماري داخلي زيبا و فرش13اين كنيسا داراي 

  .باشد عضو سالخورده مي10كه البته در حال حاضر جمعيت يهوديان اسكندريه شامل 
 يبرا.  وزارت ميراث فرهنگي و باستاني مصر هزينه بااليي را جهت مرمت و بازسازي اين بنا صرف نمود2017در سال 

هوديت يراث جامعه ي از مياه عنوان نشانه باهو هناويي اليسايكنند، كني مي كه در سراسر جهان زندگيان مصريهودي
  .شوديمحسوب م

  
  
 

EliyahuHanavi synagogue  
  

***  
  
  
  
   

27



    
 

 
 هشمار    

  پنجاه           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

EliyahuHanavi synagogue  
  

اين كنيسا در اواسط قرن هفدهم . باشدقا مييساها در شمال آفرين كنيترن و مهميتريمي از قديكنيساي ابن دانان يك
 بوده است و در اواخر ي ثروتمند و برجسته مراكشيهوديك خانواده يراكش ساخته شده و متعلق به  در منطقه فيز ميالديم

  . گرديدي خود بازسازيقرن نوزدهم به شكل فعل
جوامع يهودي در منطقه فيز . اي رو به فرسودگي است و نياز فوري به حفاظت داردندهسالهاست كه اين بنا به طور فزاي

  .دند كه اين بنا را به عنوان بخش اساسي از ميراث فرهنگي و تاريخي يهوديت در مراكش حفظ كنندو كازابالنكا تالش كر
 مانند دولت مراكش و فرزندان خانواده ي و دولتي خصوصيها از سازمان مالييها اين بنا با كمكيت، نوسازيدر نها

  .ر گرديد ميالدي برگزا1999 يه آن در ماه ميابن دان انجام شد و مراسم افتتاح
  .ز پابرجاستي در فيخي تاريك بناين منطقه، به عنوان يان در ايهوديل فقدان يكنيساي مذكور به دل

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع
https://www.bh.org.il   

https://www.reuters.com  
http://archive.diarna.org  

https://www.wmf.org 

Ibn Danan Synagogue  
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  اوضاع يهوديان در اراك
 نسترن جاذب: تنظيم

  
 كليميان در اراك 

اطالعات دقيقي از اولين حضور كليميان در شهر اراك 
تعدادي يهودي در «: برخي اعتقاد دارند. در دسترس نيست

در . ق. ه1231آباد در سال اوايل تأسيس قلعه سلطان
پس از كردند تا اين كه روستايي به نام دستجرده زندگي مي

آباد توسط يوسف خان گرجي آنها را اتمام بناي قلعه سلطان
به داخل قلعه آوردند و علت انتقال آنها هم اين بود كه 
» اكثريت قريب به اتفاق آنان تاجر، دكتر و داروساز بودند

هاي مذهبي در شهرهاي روابط عمومي فرمانداري سربند، اقليت(
 عمل آمده با برخي مصاحبه به. )1370اراك و شازند، سال 

كليميان، حاكي از آن است كه تعدادي از يهوديان، در گذشته 
  . انداز گلپايگان، كاشان و همدان به اراك مهاجرت كرده

برخي معتقدند كه يهوديان در دوره سلطنت ناصرالدين 
معمرين از پدران خود، «: اندشاه به اراك مهاجرت نموده

طنت پنجاه ساله ناصري كه در دوران سل. چنين به ياد دارند
مملكت به آرامشي نسبي رسيد و تاخت و تاز اقوام ديگر به 

آباد ها امن گرديد، سلطانمرزهاي ايران كاهش يافت و جاده
نيز به بركت اين آرامش از رونق اقتصادي خوبي برخوردار 

ميرزا حسن (بود و حكام محلي، به خصوص برادر اميركبير 
نمايندگان او با رعايا و مردم خوش ، مستوفي ممالك و )خان

 خانوار 85اين امر باعث شده بود كه . كردندرفتاري مي
آباد و ساير نقاط به سلطان» سنجان«، »سه ده«يهودي از 

در » گذر سپهداري«اينان در شمال شرقي . مهاجرت كنند
هاي احداث نموده و در محل» خيابان محسني«ضلع شرقي 

  .»آن سكونت داشتند
ساكن ) خيابان محسني(يان اراك، در محله قلعه كليم

اند و براي آنكه از گزند و تعرض، در امان باشند خود را بوده
از مالكين و » حاج آقا محسن عراقي«تحت حمايت 

دهند و چندي بعد در همين مجتهدين بزرگ آن روز قرار مي
نمايند و از آنجا كه اكثر آنها به كسب اي بنا ميمحله كنيسه

كار و تجارت مشغول بودند كاروانسرايي از موقوفات حاج و 
آقا محسن اجاره نموده و در آنجا به تجارت و خريد و 

گردند به طوري كه اين كاروانسرا به نام فروش مشغول مي
  .گرددايشان معروف مي

  اولين خبر در مورد كليميان اراك مربوط به حدود 
 مربوط است گردد و آن شمسي مي1273 و 1272هاي سال

. دهدبه نزاعي كه بين مسلمانان و كليميان در بازار رخ مي
كارنامه يا دو بخش ديگر «مرحوم ابراهيم دهگان در كتاب 

   .را بازگو نموده استمشروح آن » از تاريخ اراك
 سال پس از تأسيس شهر 80 كه حدود - از اين واقعه 

ها التوان نتيجه گرفت كه س مي–اراك اتفاق افتاده است 
پيش از اين، اقليت كليمي در اين شهر سكونت داشته و 

هاي مهاجر به اين شهر هستند كه از جزو اولين گروه
مناطق يهودنشين اطراف مانند سنجان و همچنين شهرهاي 

 . اندخمين، گلپايگان و كاشان به اين شهر مهاجرت نموده
  جمعيت كليميان اراك 

از اولين كليميان گونه كه ذكر شد آمار دقيقي همان
اراك در دست نيست ولي با توجه به وجود يهوديان در 

اراك و اخبار مربوط به درگير مسلمانان » سنجان«روستاي 
  )  قمري1312( شمسي 1273و كليميان در حدود سال 

هاي توان نتيجه گرفت كه يهوديان، از اولين اقليتمي
 سالِ اولِ اند و تقريباً در پنجاهساكن در شهر اراك بوده

  . اندتأسيس شهر، به اين شهر مهاجرت كرده
 شمسي از كليميان اراك جهت انتخاب 1328در سال 

آيد گيري به عمل مينماينده در مجلس شوراي ملي، رأي
نامه (گردد  برگ تعرفه توزيع مي476گيري كه در رأي

كه با احتساب تقريبي ) 29/12/1328، 1275عراق، شماره 
توان گفت كه اند، ميايط رأي دادن نداشتهجمعيتي كه شر

  . اندبيش از هزار نفر كليمي در اين شهر سكونت داشته
هاي رضا وكيلي طباطبايي تبريزي كه در حدود سال

  : نويسد در شهر اراك حضور داشته است، مي1334

29



    
 

 
 هشمار    

  پنجاه           

اسرائيل در شهر كليه زيادتر از از ملت يهود و بني«
كارشان داللي و . شوديشصت نفر و معدودي خانوار نم

» .مال ابراهيم خان عالم آن گروه است. طبابت قديمي است
 كه البته )400،)اراك(وكيلي طباطبايي تبريزي، رضا، تاريخ عراق (

 كه در ادامه 1345گيري و آمار سال اين آمار با توجه به رأي
  . رسدآيد، صحيح به نظر نميمي

گيرد نجام مي ا1335در اولين سرشماري كه در سال «
در استان . گردد نفر برآورد مي65232كل كليميان ايران 

 نفر 35942مركزي به مركزيت تهران در اين سرشماري 
  . انديهودي ساكن بوده

گيرد  انجام مي1345در دومين سرشماري كه در سال 
» .اند نفر از كليميان ساكن بوده273در شهرستان اراك 

تان مركزي، آمارنامه استان مركزي، سازمان برنامه و بودجه اس(
   )17، 1350سال 

، جمعيت كليميان استان 1355طي سرشماري سال «
.  نفر برآورده گرديده است44554مركزي به مركزيت تهران 

 نفر 116832براساس همين سرشماري جمعيت شهر اراك 
 درصد آن را 4/0 خانوار بوده است كه 24493و مشتمل بر 

مركز آمار ايران، (» .داده است تشكيل ميپيروان اديان ديگر
   )،ژ163، شماره 1355سرشماري عمومي نفوس و مسكن، 

 جمعيت كليميان ايران 1365در سرشماري سال 
 نفر 43 نفر برآورد شده است كه در شهرستان اراك 26354

 نفر 2 نفر، سربند 1 نفر، ساوه 21، خمين ) زن23 مرد و 20(
در سرشماري سال . اندوده نفر مرد ساكن ب2و محالت 

 نفر اعالم 13 كل جمعيت كليميان استان مركزي 1375
 8 مرد و 5گردد كه همگي در شهر اراك ساكن و شامل مي

اين امر نشان دهنده مهاجرت اكثر يهوديان از . اندزن بوده
  . اين استان ميباشد
  شغل كليميان 

ند اپرداختهاز جمله مشاغلي كه كليميان اراك بدان مي
البته اينان غالباً به روش تجربي و سنتي . طبابت بوده است

  . اندپرداختهبه مداواي بيماران مي
بسياري از مردم جهت مداواي امراض خود به پزشكان 

اند و بعضي از پزشكان آنها از نمودهيهودي مراجعه مي
 ،، از جمله خانواده دكتر الهيانداحترام خاصي برخوردار بوده

 يهودي، حكيم موسي طبيبيان و لهي، ميرزا شكرادكتر يحي
هاي يهودي ساكن در سنجان اراك كه عبارت برخي خانواده

  : بودند از

خانواده اسحاق، فرزند ربيع كه مادرش كم و بيش 
خانواده يونس كه . كردهاي ساده را درمان ميبيماري

هايي چون سرماخوردگي، اطالعات طبي داشته و بيماري
  . كرد امثال آن را مداوا ميسياه زخم و

 پزشكان دانشگاه ديده به تدريج در اين 1340از دهه «
هاي دكتر مراديان، توان به ناماند كه ميشهر خدمت كرده

دكتر وحدت، دكتر فاميلي، دكتر صفوتي، دكتر نصرتي، دكتر 
انجمن كليميان ايران،  (»داودي و دكتر سليماني اشاره كرد

كه برخي مقبوليت عام يافتند به  )1379دستنويس، سال 
، 1377طوري كه در مجلس ترحيم دكتر مراديان در سال 

بسياري از مردم، پزشكان اراك و حتي روحانيون شهر 
 كه در مسجد حاج - شركت داشته و در بزرگداشت او 

 وعاظ، سخنرانان و شعرا به - تقيخان اراك برگزار گرديد 
  . ايراد سخن پرداختند

» هاي مذهبي در شهرهاي اراك و شازنداقليت«جزوه 
  : نويسدنيز در مورد مشاغل كليميان مي

از ديگر مشاغلي كه يهوديان اراك بدان اشتغال «
باشد كه تا قبل و خرازي مي) بزازي(داشتند پارچه فروشي 

   افراد ذيل در بازار اراك به اين شغل 1370از سال 
 لهاقائيان، نصرت دانيال مراديان، دانيال آ. اندپرداختهمي

 ماخاني، افالطون ماخاني، باباجان مراديان، لهرباني، نجات ا
روابط عمومي فرمانداري (» .موسي نيساني، احسان رباني

 لهشكر ا. )1377سربند، اقليت مذهبي در شهرهاي اراك و شازند، 
مراديان، موسي شيرازي و حبيب گبايي نيز از ديگر 

  . اندشتغال داشتهكليمياني هستند كه به بزازي ا
» ...شغل يهوديان بيشتر تجارت و فروش پارچه بود«

  . )97، 14 و 13كندي، مهدي، راه دانش (
  فرهنگ و آموزش 

اي خاص كليميان ثبت نشده و در اسناد موجود، مدرسه
به اين ترتيب، احتماالً كودكان كليمي، خط عبري را بيشتر 

وجود شهر تعليم توسط والدين و مابقي علوم را در مدارس م
 1330در دهه «طبق گزارش انجمن كليميان . اندديدهمي

هاي آموزشگاه شبانه و همچنين در ايام تابستان كالس
روزانه جهت تدريس دروس شرعيه و زبان عبري داير بود 

» . ادامه داشته است1347ها تا حدود سال كه اين كالس
   )1379انجمن كليميان ايران، دستنويس، سال (

مچنين به جز يك كنيسا كه محل اداي فرايض ه
. اندمذهبيِ آنان بوده، مكان فرهنگي ديگري در شهر نداشته
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در عرصه هنر نيز به جز داير كردن عكاسخانه از كليميان 
اثري مشاهده نگرديده به طوري كه حتي سنگ قبرهاي 

شده است تراشان مسلمان، ساخته ميايشان نيز توسط سنگ
در . تراش بر برخي قبور حك شده استسنگو نام و نشان 

  خانه نشريه يادداشت جوان مورد داير كردن عكاس
هاي  عكاس خانه1334 -  39هاي بين در سال«: نويسدمي

هاي اراك افزوده شد از خانهديگري به مجموعة عكاس
عكاسي وينتور و عكاسي ميترا، كه گردانندگان اين : جمله

در آن زمان عكاسي ميترا در . ..دو عكاسي يهوديان بودند
اداره كل فرهنگ و (» .خيابان شهرباني قديم واقع شده بود

ارشاد اسالمي استان مركزي، بولتن يادداشت جوان، تاريخ عكاسي 
  ) 1،4اراك از گذشته تا امروز، شماره 

  رابطه مسلمانان و يهوديان 
رابطه مسلمانان و اهالي اراك با اقليت كليمي را بايد با 

رابطه . توجه به اقشار موجود در شهر، جداگانه بررسي كرد
مردم با اين اقليت برخاسته از نگرش عوام نسبت به يهود 

ولي عالمان و خواص، . اندبوده و از آزار آنها ابايي نداشته
اند كردهرخورد ميعمدتاً با مواسات و رأفت اسالمي با آنها ب

به طوري كه از همان ابتدا همانگونه كه ذكر شد، يهوديان 
 حاجي آقا محسن الهخود را تحت حمايت و دركنف آيت 

عراقي قرار داده و با حمايت وي در بازار اراك به اشتغال و 
 حاج آقا الهدر شرح احوال آيت . اندامرار معاش مشغول بوده

يات مرحوم آقاي حاجي آقا در زمان ح«: خوانيممحسن مي
زندگي ] اراك[محسن تعداد زيادي كليمي و ارمني در عراق 

  اند و معظم له هميشه نهايت سعي را مبذول كردهمي
اند از هرگونه ظلم و ستم و زورگويي نسبت به داشتهمي

ها جلوگيري شود و اگر براي بعضي از افراد كليمي يا اقليت
آمد براي رفع گرفتاري ميمسيحي ناراحتي در اراك پيش 

- توانستهشدند و در همه اوقات ميبه مرحوم آقا متوسل مي
وجود معظم . اند خدمت ايشان آمده و تظلم و شكايت نمايند

ها را فراهم و آقا را له موجبات آسايش خاطر اين اقليت
خاكباز، علي اكبر، خاندان (» .دانستندپشتيباني براي خود مي

 از سوي ديگر محل سكونت كليميان .)93محسني اراكي، 
 آقا الهاراك، در كوي سكونت عالم بزرگوار حضرت آيت 

در واقع با . نورالدين اراكي در محله قلعه قرار داشته است
سكونت در كوچه آقا نورالدين به نوعي ضمن برخورداري از 

محبت و . ماندندهاي ايشان، از گزند عوام مصون ميحمايت
ورالدين باعث گرديده بود كه عالوه بر اخالق حسنه آقا ن

ها و به محبوبيت وسيعي كه در بين عامه مردم داشت اقليت
. خصوص كليميان به وي عالقمند گشته و محب وي گردند

را  هاي كه زندگي خودآقا نورالدين در قسمتي از منظوم
  : دهد آورده استشرح مي

  در تمام مدت رياست خود با همه مردم مواسات «
  كردم و همه مردم را از كوچك و بزرگ حمايت مي
گيرم كه آنچه گفتم از روي اي را شاهد ميخد. نمودممي

  . »خودخواهي و نظاير آن نبوده است
كتاب نورالباقي درباره ارتباط آقا نورالدين با كليميان 

  : نويسدمي
  ها را آزار مردم، يهودي) ره(قبل از آقا نورالدين «

زا از مسلمين سر برخوردهاي زيانبار و اسفدادند و گاهي مي
اما . زدزد كه به قداست اسالم در انظار ديگران لطمه ميمي

ها با اقامت آقا نورالدين در اراك، آن هم در محلة يهودي
ها به آن وجود مقدس بود، كه نشانگر پناهندگي يهودي

كرد كه به آنها توهين يا آزار و اذيت ديگر كسي جرئت نمي
از اين رو هنگام ارتحال جگرسوزش يهوديان، تورات . يدنما

به دست، سيلي به صورت نواختند و قطرات اشك در رثايش 
ساختند و مسيحيان در كنار چون ابر بهاري جاري مي

مسلمانان، صليب به دست، با اهل اسالم ابراز همدردي و 
لدين نعيمي، داود، نورالباقي في كرامات آقا نور ا(» كردندتأثر مي
   )48عراقي،

ها از ديگر موارد قابل ذكر، احداث حمامي براي اقليت
از تجار شهر اراك و » حاج محمد ابراهيم خوانساري«توسط 

 العظمي الهو آيت ) ره( العظمي حائري الهپدر همسر آيت 
  . است) ره(اراكي 

  : آمده است) ره( العظمي اراكي الهدر كتاب شرح احوال آيت 
سازي به صنعت و حرفه قاشق چوبي ايشان در آغاز«

. . . اشتغال داشته و سپس به تجارت فرش مشغول شده بود 
آب انبار و حمام مردانه و زنانه ساخته و براي اين كه اهل 

به حمام مسلمين نيايند و ضمناً در زحمت ) هايهودي(كتاب 
هم نباشند حمامي هم جداگانه براي آنها ساخته بود كه اين 

صحيح و روشنفكري اوست و تاريخ اتمام بناي گواه بينش 
استادي، رضا،  (».باشد مي1290ها به سال آب انبار و حمام

  ) 24، )ره( العظمي اراكي الهشرح احوال حضرت آيت 
  : تفصيل اين موضوع در جاي ديگري بدين شرح آمده است

از تأسيسات و امكانات شهري ) يهوديان(اين گروه «
برخوردار بودند اما حمامي به ...  و نظير گورستان، مدرسه

31 



    
 

 
 هشمار    

  پنجاه           

ها به مرحوم حاج آقا بزرگان اقليت. آنها اختصاص نداشت
محمد ابراهيم خوانساري و مراجع و علماي شهر متوسل 

هاي صاحب كتاب، در شدند و چنين عنوان داشتند كه اقليت
بالد مسلمين تحت حمايت آنان و حكومت اسالم قرار دارند 

حفظ جان، مال و ناموس و حمايت از و حاكم شرع متعهد 
حاج محمد ابراهيم خوانساري براي حل مشكل . آنهاست
ها پيشقدم شد تا حمامي بسازد كه همه مردم و اقليت
ها با رعايت مسائل شرعي به راحتي از آن استفاده اقليت

كنند و اين بنا يادگاري از نحوه رفتار مسلمانان ايراني با 
 پس دستور داد در زمين مقابل قلعه .هاي مذهبي باشداقليت

» .خود حمام چهار فصل را به نام چهار دين رسمي بسازند
  ) 98، 14 و 13كندي، مهدي، راه دانش (

  كنيساي كليميان اراك 
تر  متر پايين100اين كنيسه در خيابان محسني، حدود 

از چهار سوق، نبش كوچه مدرسه سپهداري، روبروي كوچه 
. ر داشته و ساختمان آن قديمي بوده استآقا نورالدين قرا

رسد در سال بناي آن دقيقاً مشخص نيست ولي به نظر مي
در جزوه . همان اوان حضور ايشان در شهر ساخته شده است

  : آمده است» هاي ديني در شهرهاي اراك و شازنداقليت«
 متر مربع داراي دو طبقه بوده 260مساحت بنا حدود «

هاي  مراسم مذهبي خود را در شباست كه كليميان قبالً
شنبه و صبح شنبه به سرپرستي باباجان مرادي در اين 

اين بنا در بمباران جنگ تحميلي . اندنمودهمكان برگزار مي
هاي مالي و قلت بيند كه به داليلي از جمله هزينهآسيب مي

كليميان كه تعدادشان به حد نصاب جهت برگزاري نماز 
روابط عمومي فرمانداري (» .گرددت نميرسد، مرمجماعت نمي
  ) 1370هاي مذهبي در شهرهاي اراك و شازند، شازند، اقليت

بنا به اطالعات ارائه شده از سوي انجمن كليميان، 
 مرجع ديني كليميان 1346سرپرستي نمازها را تا قبل از سال 

 نجاتي و بعد از آن باباجان مراديان به الهاراك حاخام رحمت 
  . اندكردهاند و در اين كنيسه اقامه نماز ميشتهعهده دا

نشيني خيابان محسني كامالً اين كنيسه، به دليل عقب
هايي ساخته تخريب شده و اكنون در قسمت باقيمانده مغازه

اي يهوديان در محل بازار سنجان نيز كنيسه. شده است
  . اند كه اكنون تخليه و تبديل به مسجد شده استداشته

  ن كليميان اراك گورستا
  هار ديوار در ـــتان كليميان زميني محصور به چـگورس

خيابان فتح شياكوه ضلع شمالي زمين فوتبال و ضلع غربي 
) بوستان(خانه معلم اراك بوده كه اكنون جهت احداث پارك 

  . از سوي شهرداري تخريب گرديده است
بنا به اظهارات انجمن كليميان، زمين قبرستان موقوفه 

ده و سند آن از طرف حاج آقا محسن وقف قبرستان بو
اخيرًا ديوارهاي اين گورستان خراب . كليميان گرديده بود

 سال -1379تا ابتداي سال (شده اما نما و قبرهاي آن 
كماكان مشهود و سالم بود ولي طبق ) تخريب گورستان

توافقي كه بين نماينده كليميان در مجلس شوراي اسالمي 
 صورت 1378ي اسالمي شهر اراك در پائيز و اعضاي شورا

گرفت، زمين اين قبرستان به منظور احداث پارك به 
از آنجا كه متون و نقوش اين . شهرداري واگذار شده است

قبور، اطالعات مفيدي جهت شناخت تاريخچه اين اقليت در 
  : پردازيمگذارد به بررسي آن ميشهر اراك در اختيار مي

 )ستاره داوود ( پر6 داراي ستاره  سنگ قبرهاي آنراكث
تعداد زيادي نيز قبر . و به خط عبري نگاشته شده است بوده

باشد كه آثار و عالئمي الذكر از يهوديان ميدر محل فوق
ترين قبرِ با توجه به مشاهدات به عمل آمده، قديمي. ندارند

 هاشمزاده متوفي به سال الهداراي تاريخ، متعلق به ميرزا نور
 ميباشد كه خط سنگ قبر عبري و در حواشي سنگ 1303

  . اندبه خط فارسي تاريخ و نام متوفي را نوشته
اند و ها اصل و نَسب در گلپايگان داشتهبعضي از كليمي

اكثر سنگ قبرها . انداز آن شهر به اراك مهاجرت كرده
داراي نقش ستاره داود در قسمت سر و همچنين چند سطر 

قبرهاي ديگر  ا توجه به محتواي سنگب. به خط عبري است
توان دريافت كه اين اقليت از كاشان نيز اين گورستان، مي

   .به اراك مهاجرت كرده بودند
شنبه به معموالً بيشتر روزهاي سه] اراك[يهوديان 
همچنين يهوديان سنجان نزديك پل . روندزيارت قبور مي

اكنون اند كه سنجان روبروي چهار طاق قبرستاني داشته
گزارش كتبي يكي از كارشناسان سازمان ميراث (» .متروك است

    . )فرهنگي استان مركزي
   منبع 

 - كه در فصلنامه تحقيقات فرهنگي  كليميان اراكاي ازگزيده
پائيز و زمستان  - 8 شماره -راه دانش (هنري استان مركزي 

  .به چاپ رسيده است) 1377
  : اراكانيمي كليخي تارنهيشيپ

http://markaziportal.ir/ 
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تهراني ساهايكن خچهيتار بري گذر  
)يانيپا بخش( شادي روحي آموزش مجتمع و دولت دروازهي سايكن  

   ملك مهران مهندس
ي معمار كارشناس  

 

 لياور حاخام جناب مرحوم شد، ذكر شتريپ كه همانگونه
 1330 دهه اواسط از رانيا انيميكل ديفق مرجع ،يديداو

 در و نموده آمد و رفت دولت دروازهي سايكن بهي ديخورش
 انيميكلي براي مذهبي هايسخنران به مشخصي هازمان

 ميمفاه و تورات آموزش به نيهمچن و نموده مبادرت
 همتي ميكل جامعه نونهاالن و فرزندان به آني معنو

 سيتأس لزوم كه بودندي افراد نينخست جزو شانيا. گماردند
ي مرس صورتهب جامعهي آموزش امور جهت را مدرسه كي
 گوش به دولت دروازهي سايكن در خود حضور لياوا در

 انجمني اعضا و جامعه بزرگان زين و سايكن نيمسئول
  . رساندند تهران وقت انيميكل

 انيميكل سكونت خچهيتار دري اجمال و كوتاهي بررس با
 هر در قاعدتاً كه افتيدر توان يم تهران مختلف مناطق در

 در شانيهمكي تيجمع فوسن كه تهران ازي ا منطقه و نقطه
 احداث به ازين مسلماً است، بوده شتريب گريد مناطق از آنجا

 از شيب منطقه آني سايكن مجاورت دري آموزش مكان كي

 در اتحاد مدارس مثال باب من. (است شده احساس شيپ
 بهارستان، دانيم محدوده در واقع اتحادي سايكن مجاورت
 در واقع وشكوري سايكن مجاورت در كوروش مدارس

ي سايكن مجاورت در دانش راه مدرسه ،يهاد خيش ابانيخ
 بنيموس مدارس آباد، وسف يابانيخ در واقع دانش راه

 ابانيخ در واقعي شميابري سايكن مجاورت در عمران
 اتفاقي سايكن مجاورت در اتفاق مدرسه وي شمال نيفلسط
 ). ياسالم انقالب ابانيخ در واقع

  
   دشاي روح مدرسه ساخت

 انيميكل تيجمع كهي ديخورش 1330 دهه دوم مهين از
ي سعد و انقالبي هاابانيخ محدوده (دولت دروازه منطقه
 رو شيپ از شيب رانيشم دروازه منطقه نيهمچن و) يجنوب
 انيميكلي آموزدانش تيجمع آن تبع به و گذاشتي فزون به
 مكان ك يوجود قاعدتاً نمود، دايپي ريگچشم شيافزا زين

  نونهاالن و رزندانـــفي برداربهره جهتي آموزش تاندارداس
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  . ديگرد احساس قبل از شتريبي ميكل جامعه
 دهه اواسط (متعددي هانشست و جلسات طول در
 نامهبي ميكل نيزم فاز نيآخر كه شد آن بر ميتصم) 1330
 محلق مذكور ملك به وي داريخري تهران نظر حق حاج
 جزو و داشت مساحت ترمربعم 450 حدود و بود دهيگرد

 ساختمان ك يساخت به بود، نظر مورد نيزمي شرق قسمت
 ابتدا در مذكور ساختمان البته شود، داده اختصاصي آموزش
 در و) دبستاني آموزش مقطع فقط (و طبقه ك يدر فقط

 بخش و دهيگرد احداث الذكرفوق نيزمي شمال قسمت
 افت ياختصاص مدرسه اطيح وي باز نيزم به زين آني جنوب

 موردي ديخورش 1337 مهرماه در شادي روح مدرسه و
  . گرفت قراري برداربهره

 دهه اواخر از شادي روح مدرسه كه است ذكر قابل
 در فقطي ديخورش 1340 دههيي ابتداي هاسال تا 1330
يي ابتدا ششم تا دبستان اولي عنيي يابتداي هاكالس دوره
 نظام در بعدها كهي راتييتغ با اما كرد يم تيفعال ميقد

 ساله سه دوره شدن افزوده و داد رخ كشوري آموزش
ي هاكالس به ازين احساس ،يآموزش نظام بهيي راهنما

 طبقه جيتدرهب بعدها و ديگرد احساس مدرسه دري شتريب
 و دهيگرد افزوده مدرسه ساختمان به كالس 6 با زين دوم
 به نسبت تبمراهبي آموزدانش تيجمع لحاظ به آن تيظرف
  . شد شتريب قبل

ي آموزش مجتمع گذشته دهه 4 طول در انقالب از پس
ي هاشرفتيپي جهش صورتهب مورد نيچند در شاد،ي روح
 دوم مهين از كه خصوصهب است، نموده تجربه راي موثر
 تيريمد ،يعلو و نلويباد ،يوبيا انيآقا كه بعد به 1370 دهه

 هاهيپايي توانا حد در هاآموزش اند،داشته برعهده را مدرسه
ي شتريبي بها) ورزش(ي بدن تيترب به و شدهي بندجدول
 به الزم. ديآيم در اجرا به شده كالسه صورتهب و شده داده
 تاي متوال طورهب سال 4 شادي روح مدرسه كه است ذكر
 پرورش و آموزش ادارهي سو از 1393-94ي ليتحص سال

 شده دهيبرگز نمونهي موزشآ واحد عنوانهب تهران 12 منطقه
   .است

  حاضر حال در شادي روحي آموزش مجتمع مكاناتا
 تهيكمي هماهنگ با 1394- 95ي ليتحص سال از
 پرورش و آموزش اداره و تهران انيميكل انجمني فرهنگ
 در. است شده روز به مدرسهي وتريكامپ ستميس ، 12 منطقه
 هبودب شاديروح مجتمعي آموزش امكانات رياخي هاسال

 اتاق شگاه،يآزما كتابخانه، زيتجه جمله از است، افتهي
 شتريب استفاده و آموزش جهتي بصري سمع و وتريكامپ

 واقعي سايكن سالني اساسي بازساز و ريتعم و آموزاندانش
 .مدرسه همكف طبقه در

  
   مؤثر و زحمتكش افراد و نيمؤسس ازي ادي

ي مذهب ديفق مرجعي ديداو لياور حاخام جناب شادروان
 نظر حق حاج دولت دروازهي سايكني بان ران،يا انيميكل

 برادران شناسا،ي آقا ،يكدري آقا ش،يدرو دكتر ،يتهران
ي آقا آشرشالوم،ي آقا مصابند،ي آقا ،يبنوني آقا ادگار،ي

 عبداله و عسگرزاده انيآقا ،يچيقالي آقا ان،يشموئل شالوم
ي آقا ان،يديسعي آقا اهو،يالي آقا بنفشه،ي آقا پور، قيصد
  . داورپناه عبداهللا رزايم حاجي آقا رآخور،يمي موس

***  
 هيته در كهي زانيعز فرد فرد از كه است الزم خاتمه در

 و تشكر كمال اندبوده بنده گريار يمقاله نيا نگارش و
 وي درشان وسف ي،ييايشا يهارون. ميبنما راي قدردان

 ،)دولت ازهدروي سايكن نيمسئول (داورپناه لئون مهندس
 دروس سيتدر سال 16 سابقه با صوفري شمس (زميعز مادر
 آرزو (همسرم ،)شاديروح مدرسه دري فارس اتيادب و خيتار

 سوم هيپاي عبر درس سيتدر سال 11 سابقه باي اصفهان
 سابق تيريمد (نلويباد درضايحم ،)شاديروح مدرسه دبستان
 ،)مدرسه معاونت(ي ميرح عادل ،)شاديروحي آموزش مجتمع

ي روح مدرسه انيمرب و اياول انجمن مسئول (انيشاعليم لنيا
   ).شاد
   منبع
 دكتر : فيتأل، نيزم مشرق در مختلف انياد رتحوالتيس

  المهيديي ايك نيعبدالحس
 

34



    
 

 
 هشمار   

  پنجاه           

 آشنايي با مشاهير يهود جهان

 ريتا لوي مونتالچيني
  نيوشا پـايـاب

  
  
 1909آوريل سال  22  درريتا لوي مونتالچيني  

ي متمول يهودي  شهر تورين و در يك خانواده در ميالدي،
ي خاصي به  جواني عالقه در دوران. ايتاليايي متولد شد

.  كندنويسندگي داشت و دوست داشت اين حرفه را دنبال 
هاي مادرش و همچنين مشاهده مرگ يكي از  اما با توصيه

بيماري سرطان فوت كرده بود،  نزديكانش كه به خاطر
وي   .ي پزشكي به تحصيل بپردازد تصميم گرفت در رشته

ي دبيرستان، وارد دانشكده پزشكي  بعد از پايان دوره
زمان تحصيل با استاد عصب شناس،  در. دانشگاه تورين شد

گرايش ريتا   جوزپه لوي آشنا شد كه سهم بسزايي دردكتر
  .مونتالچيني به رشته عصب شناسي داشت

 موفق شد مدرك دكتراي پزشكي .م1936سال وي در 
عنوان دستيار، همراه با  به خود را دريافت كند و بعد از آن

 هاي عصبي جوزپه لوي به تحقيق در خصوص سيستم
 رهبر وقت ايتاليا طي  بنيتو موسيليني.م1938سال . پرداخت
كشور را از تحصيل و كار بازداشت و   يهوديان اين،قانوني

خانواده يهودي  به همين خاطر، ريتا مونتالچيني كه از يك
در آن دوران و تا پايان جنگ . بود با مشكل مواجه شد

دوم، ريتا مونتالچيني به تحقيق در آزمايشگاه خانگي  جهاني
ان جنگ جهاني دوم، ريتا مجددا پاي بعد از. پرداخت خود مي

تحقيقاتي   دوره1946به محيط دانشگاهي بازگشت و سال 
 سال را يكرا در دانشگاه واشينگتن آمريكا پذيرفت و حدود 

   .تحقيق پرداخت در آنجا به
بمباران متفقين در جريان جنگ جهاني دوم او را مجبور 

ر كند و به حومه شهر بگريزد و د كرد كه تورين را ترك
او پس از  .آنجا آزمايشگاه كوچكي براي خود درست كرد

فلورانس گريخت و به زندگي  به ايتاليا تهاجم آلمان به

 مخفي روي آورد و پس از جنگ به شهر سنت لوئيس در
بود آمريكا رفت تا در دانشگاه واشينگتن كار كند و در آنجا 

 »عامل رشد عصبي«درباره را راهگشايش  هاي كه كشف
پژوهشي را در رم   يك واحد1975او در سال . انجام داد

 پايتخت ايتاليا بنيان نهاد و در همان سال به عنوان نخستين
او . زن به عضويت كامل آكادمي علوم واتيكان درآمد

هاي  هايش در پژوهش مشاركت هاي متعددي را براي جايزه
 .ي و پزشكي دريافت كردعلم

 بعد از پايان اين دوره، ريتا تصميم گرفت در آمريكا
وي . هاي اين كشور به تحقيق بپردازد بماند و در دانشگاه

خود، يعني عامل رشد عصبي را در همين  ترين دستاورد مهم
اين . كرد دوران به همراه همكارش استنلي كوهن كشف

پروتئيني است كه عامل يكي از عوامل رشد با ساختاري 
هاي عصبي در موجودات زنده  رشد سلول عامل اصلي در

سؤاالت بسياري كه  آيد و اين كشف باعث شد حساب مي به
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هاي عصبي  گيري و رشد سلول در خصوص چگونگي شكل
ريتا مونتالچيني به خاطر اين . پاسخ داده شود وجود داشت،

سال ي نوبل پزشكي  جايزه كشف به همراه استنلي كوهن
  . را كسب كرد1986

سالگرد تولدش در يادداشتي در آخرين او دو روز پس از 
نوشت مهم است كه انسان در زندگي تسليم  بوكش فيس

 .انفعال نيفتد نشود و به دام پذيرش ميانمايگي و
پس از جنگ او دعوت دانشگاه واشنگتن را براي يك 

سه دهه در اين دانشگاه باقي  ترم تحقيق پذيرفت و براي
 .داد ماند و به مطالعه بر روي عوامل رشد عصب ادامه

 به خاطر مطالعات و فعاليت و دفاع 2001وي در سال 
مونتالچيني .  شد»نماينده زندگي«از حقوق مدني ملقب به

 96در سن   و2005موسسه تحقيقات مغز اروپا را در سال 
هايش   بارها در مصاحبهاو بارها و. سالگي پايه گذاري كرد

ترين نكته  مهم اي ندارم، من از مرگ واهمه«: گفته است
گذاري و اين يعني  مي پيامي است كه از خودت به جا

 !»جاودانگي
هاي طناب نخاعي و  هاي او به درمان آسيب پژوهش

هايي  و بيماري آلزايمر عروقي،- هاي قلبي درك بهتر بيماري
 .ياري رساند اوتيسم و زوال عقل مانند

 گنجايش ذهني امروز من بيشتر از :گويد مونتالچيني مي
 سالگي داشتم زيرا 20 است كه در سن  گنجايش ذهني

   .اكنون مملو از تجربيات است

 ترين برنده جايزه نوبل تاريخ  مسن،ريتا لوي مونتالچيني
سومين سالگرد تولدش را جشن گرفته است   صد وكه است

توانسته از راز زندگي  دانند كه اي او را عاملي مي و عده
  . پرده بردارد،جاودان

 نوبل ر اين برندهاين احتمال وجود دارد كه راز طول عم
غيرعادي باشد كه هر روز به شكل قطره چشمي  داروي

رشد اعصاب بوده و توسط   دارويي كه عامل كند، دريافت مي
  در البراتوار دانشگاه1951خود مونتالچيني در ژوئن 

 .واشنگتن كشف شده است

ها در   ثبات و بقاي نورون وري براي رشد،پروتئين ضر
 چندان شناخته شده 1986سال  سيستم اعصاب جنبي تا

كشف  نبود اما پس از اينكه مونتالچيني و همكارش براي
آن موفق به دريافت جايزه نوبل پزشكي شدند به تدريج 

 توسعه كشف خود تا آخرين لحظات مونتالچيني. مطرح شد
  اروپا كه خود آن را در شهر رمرا در موسسه تحقيقات مغز

در حقيقت . رده استك گذاري كرده است، دنبال ميايهپ
روي تحقيقاتي داشت كه در  تحقيقات او تاثير بسزايي بر

  هاي مختلف از قبيل سرطان، حال شناسايي بيماري
 .پاركينسون و آلزايمر بودند

شده شده بود و در  چهره او كامال در ايتاليا شناخته
به عنوان روشنفكري مورد احترام و  وزيري  نخستدوران

چهره و   ستايش تصويري مخالف با تصوير زناني كه از
 .كنند، ارائه كرد شان براي موفقيت استفاده مي جنسيت

برنده مشترك جايزه نوبل پزشكي و  ريتا مونتالچيني
پايان عمر به تحقيقات خود در   تا،العمر ايتاليايي سناتور مادام
تاريخ  هاي عصبي ادامه داد و سرانجام در يستمخصوص س

 سالگي ديده از 103 ميالدي در سن 2012 دسامبر سال 30
  .جهان فروبست

  
  منابع

1. www.Zoomit.ir 
2. .hamshahrionline.ir 
3. https://fa.wikiquote.org 
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  ، پوگروم
  )پايانيبخش (رفته اد يازي اتيجنا بري ا مه غمنا     

  نيآرم آتوسا
    مترجم

  يكيبلشو انقالب و اولي جهان جنگ
 دامنه 1905 سال در انيناراض شورش سركوب با
 و آزاري مدتي برا آن از پس و شد محدود زين هاپوگروم

 تحمل. است نشده ثبت انيهود يهيعل  افته يسازمان تياذ
 شوق دهه نيچندي برا تيمالكي نف و آزار و خشونت

 و كايآمر به مهاجرت و هيروس تركي برا را انيهودي
 انقالبي صدا شدن رسا باي ول داد شيافزا نيفلسط
 دري اجتماع وي قومي برابر يدهنده دينو كه ،يكيبلشو
 ازي اريبس و فرونشست مهاجرت موج ،بود ها عرصهي تمام
 حزب جذب هود يجامعه رانروشنفك و شمندانياند

 تيوضعي تزار حكومتي انيپاي هاسال در. شدند ستيكمون
 قدرت شيافزا به رو ديتهد با مقابلهي برا. شد بدتري تيامن

 نسبتي تر  رانهيسختگ اقدامات دومي كالين تزار ها،كيبلشو
 و نخبگان شد اشاره چنانچه. كرد وضع هود يجامعه به
 حكومتي بركنار با كه كردند يم تصوري هود يشمندانياند
 برطرف شان جامعه بر يليتحمي هاتيمحدود ،يتزار
 به ستيكمون حزب در تيعضو از پس رو نيا از شود يم

ي باالي ها رده به سميكموني نظر مباحث بر تسلط سبب
 از توان يم افراد نيا نيترسرشناس از. افتندييم راه حزب
. برد نام نيلن راست دست و حزب دوم نفري تروتسك لئون
 هود ييجامعه تزار، ديد از كه است درك قابل نيبنابرا
 و قلع درصدد و بودند اقتدارش با ميمستق تقابل در هيروس
ي الديم 1917 از شيپي هاسال در. باشد برآمده آن قمع

 آنها و شدند ديتبع هيروس از انيهود يتيجمع اعظم بخش
  . تندرف نيب از جنگ وي قحط اثر بر ماندند كه

 ضد نيقوان 1917 سال دري كيبلشو انقالبي روزيپ با
 خاص مناطق در انيهودي يسكنا دستورالعمل وي ملغ هودي

 استيس وجود نيا با. شدي منتف زين 1پال عنوان تحت
 بار و ديينپاي ريد ستيكمون حزب موعود تسامح و تساهل

 انقالب از سرخورده و محرومي ها توده خشم آتش گريد
 نياوكرا در تهاجمات نيخونبارتر. شد انيهودي ريدامنگ
 ثبت خود مشاهدات در نيچاپ ديويد چنانچه و شد انجام
 و ها يناز دنيرس قدرت به تا هاخشونت نيا شدت كرده

 ديسف هيروس ارتش تسلط. است بوده سابقه يب هولوكاست
 وي تزار ارتش سران از متشكل و انقالب مخالفان از كه

ي ك ينياوكرا و هيروس غرب منطقه بر بودي لهستان اشراف
 مناطق نيا در انيهود يتياذ و آزار افتن يشدت ليدال از

 1919 سال در نياوكراي داخلي هاجنگ زمان در. بود
. گرفتند قرار تهاجم مورد انيهود يتيجمع اعظم قسمت

ي اريبس از و دنديرس قتل به كودكان و مردان ازي اريبس
 ه،يروسي داخل جنگ گرفتن انيپا تا. شد حرمت هتك زنان

 و سرخ ارتشيي ارويرو صحنه كهي مناطق در انيهودي
 آزار مورد متخاصم طرف دو هري سو از بود ديسف ارتش
 1921 سال دري داخل جنگ گرفتن انيپا تا. گرفتند قرار
 در انيهود يحرمت هتك و اموال چپاول شكنجه، قتل،

 مواردي اريبس در اگرچه. داشت ادامه كشور نيا خاك سراسر
 مصداق راي اعمال نيچن انجام سرخ و ديسف ارتش سران
 چند (مجازات را آني اجرا عوامل و اعالمي جنگ تيجنا
 هاخشونت شدت و دامنه از متاسفانهي ول كردند،) اعدام مورد
  .نشد كاسته

ي اتيجنا نيچن وقوع در كيدئولوژيا راتيتاث نقش چه اگر
 باختن رنگ در ديبا را آن هعمد علتي ول است ريناپذ انكار
 جنگ، تحمل گريدي سو از. دانستي مركز حكومت اقتدار
 وي گردوستيد حس ،يطوالن مدتي برا خشونت و فقر

                                                 
‐1   pale of settlement  : اي بود كه  ن نامي براي منطقهقلمروي اسكا

اقامت . اجازه اقامت دائم يهوديان در آن توسط امپراطوري روسيه داده شده بود
 .دائم يهوديان خارج از اين محدوده به طور كلي ممنوع شده بود
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 و بود كرده فيضع مردمي ها توده انيم در راي انسان عواطف
 بودند، چپاول و ظلم و آزار طعمه خود نسل نيچند كه نانيا

  .كردند يمي تالف دفاع يب انيدهو يسر بر را فروخفتهي ها عقده
 ا يشكسته يها شهيش شب وقوع تا شده اد يعيوقا

 به را انيهود يآزار عمده 1938 نوامبر در ناخت ستاليكر
  .دهند يم اختصاص خود

 1936 سال به 2كيتيپرژ پوگروم ذكر قابل گريد مورد 
 شورش منابعي برخ گزارش طبق. باشد يم لهستان در
 طرف از. شدندي زخم نفر 20 و تهكشي هود يدو كيتيپرژ

. است مانده بجاي زخمي اديز تعداد و كشته ك يهم مقابل
 لهستان سيپلي ريگيپ كرده زيمتما را واقعه نيا كهي انكته
 دو هر نگاران خيتار. است آني لهستان نيعامل مجازات در
 در كهي ا نكته. دانند يم طرف دو هر متوجه را ريتقص سو

 روزنامه بجز نكرد اذعان آن بهي مطلع ممقا چيه خود زمان
 آتش ورشدن شعله كه نيفلسط چاپ» داور«ي هودي

  .داد نسبت انيهود يبه را خشونت
 و جنگ مثل خاص طيشرا دهييزا پوگروم آنكه وجود با
ي خيتار وي جمع حافظه در آن خاطره بود،ي قحط و انقالب

 كه نچنا. است برجسته و نهينهاد اريبس اروپا شرق انيهودي
 شدن برآشفته سبب آن تكرار خصوص دري اعهيشا هرگونه

 موج. است شده يم ستميب قرن اواخر تا آنان وحشت جاديا و
 1989ي هاسال در پترزبورگسن و مسكو انيهود يمهاجرت

  .است دست نيا ازي عاتيشا از برآمده 1990 و
  شكستهي ها شهيش شب

 شب به كهي جهان جنگ دو نيماب پوگروم نيخونبارتر
 در شوديم شناخته» ناخت ستاليكر «ا يشكستهي ها شهيش

 كهي ناز آلمان سراسر در 1938 نوامبر 10 و 9ي هاشب
 صورت شد يم همي امروز لند سودتن و شياتر شامل
 ها، مغازه ها، خانه به آ اس انينظام شبه شب نيا در. گرفت

 حمله بود انيهود يبه متعلق كهيي هاساختمان و ها سهيكن
 آتش به را هاساختمان و شكستند را ها شهيش كردند،

 شده داده مداخله عدم دستوري انتظام نيمامور به. دنديكش
 تيسرا از فقط كه داشتند دستور هم هانشان آتش و بود

 ها گزارش. كنندي ريجلوگ مجاوري هاساختمان به آتش
ي ول بود شب دو نيا دري هود ي91 شدن كشته ازي حاك

                                                 
2  Przytyk 

 شتريب اريبس را انيقربان تعداد مستقل پژوهان خيتار بعدها
 276 و شدند بيتخر پتك با ها مغازه و ها خانه. كردند اعالم

 ريغ كامل طور به مناطق نيا در كسب محل 7000 و سايكن
 مقامات چشم شيپي تيجنا نيچن وقوع. شدند استفاده قابل
ي جال به را مناطق نيا انيهود يازي اديز عدهي انتظام
. كرد بيترغ آلمان در خوديي دارا گذاشتن يجاهب و وطن
 تعداد شكستهي هاشهيش شب از پس ماه 10 مدت ظرف
 و متحده االتيا ،يياروپاي كشورها گريد به نفر هزار 115
 نفر هزار 14 كهنيا توجه جالب و كردند مهاجرت نيفلسط
 به الزم. شدند روانهي شانگها مقصد به و شرقي سو به هم
 با هايآلمان غالبي خيتار شواهدي مبنا بر كه است ذكر

ي ول بودند مخالف انيهود ياموال بيتخر و خشونت اعمال
. نداشتند راي نظام شبهي روهاين مقابل در مقاومت جرات

ي حس را هوديضد افكار كهي حكومتي پروپاگاندا رغميعل
 آمار اساس بر دانست،يم آلمان ملتي تمام به متعلق وي مل

 درصد 63 مذكور واقعه از پسي كوتاه مدت ،1938 سال
 و كردندي ناخشنود ابراز عمل نيا ازي ناز حزبي اعضا
  .بودند موافقي اعمال نيچن انجام با افراد درصد 5 تنها

  دومي جهان جنگ
 و دومي جهان جنگ طول در كهي اتيجنا شدت متاسفانه

 انيهود يبر اروپا غرب و شرق ازي عيوسيي ايجغراف محدوه در
 خيتار در مجزاي فصل كه است ميعظي حدبه شد اعمال
 تاكنون. هولوكاست است، داده اختصاص خود به را پوگروم
» نايب «مجله در هولوكاست دربارهي جامع و گوناگون مقاالت
  .افزود آن به توان ينمي ا تازه سخن نجايا و شده منتشر

  دومي جهان جنگ از پسي هاسال
 رفتار نيبارترخشونت 1945 سال در يپوليتر پوگروم

 7 تا 5 از. ديآ يم شماربه قايآفر شمال در زانهيستي هودي
 ارتش حفاظت تحت منطقه شهر نيچند در سال نيا نوامبر

 واكنش. دنديرس قتل به نفر 140 از شيبي بيل در انگلستان
. بود كند و منفعالنه هاشورش نيا كنترل در سيانگل ارتش

 جهت سيانگل حاكماني عمد رياخت نيمورخي برخ اعتقاد به
 توان طلبان استقالل كه بود مردم عامه در تصور نياي القا

 دومي جهان جنگ گرفتن انيپا با. ندارند را تيامني برقرار
 بر ايتاليا دولت بهي پوليتر اراتياختي واگذار بري مبني عاتيشا
 بر ها يياروپاي استعمار تسلط ادامه تصور. افتاد هازبان سر
 وطن احساسات استقالل،ي ايرو رفتن باد بر و كشور نيا
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 يزندگدرختيسايكنمقابلدر انيقربان ادبودي

 ريدامنگ كوري خشم آتش و آورد جوشبه راي اهال پرستانه
 محكمي ابهانه حادثه نيا بروز. شد مناطق نيا هود يجامعه

 1951 تا 1949ي هاسال نيب تا داد هود يآژانس دستبه
 به مهاجرت به را عراق و مصر ،يبيل انيهود ياعظم بخش
  .كند بيترغ ليياسرا سيتاس تازه ركشو

 1946ي جوال 4 صبح از لهستان در 3لچيك پوگروم
ي خيتار منابع. ديرس انيپا به روز همان شامگاه در و آغاز
 مجروح نفر 40و نفر 42 تا 38 نيب را شدگان كشته تعداد
 به را كنندگان حمله از نفر 9ي انتظام دادگاه. اند كرده اعالم
ي برخ .كرد محكوم اعدام

 بر هيتك با خيتار نظران صاحب
 كه معتقدند مدارك و شواهد
ي سو از حمالت نياي طراح
 اعتباريب هدف  با و سرخ ارتش

ي روهاين كردن بدنام و
 بوده لهستان ستيضدكمون

                 .است
   انيقربان ادبود يدر لچيك شهر در شده نصب پالك  

  1990  سال -والسا لخ دستبه
  لبح پوگروم

 به ملل سازماني راي پ در 1947 دسامبر در هيسور در 
 صدها و كشته نفر 75 واقعه نيا. شد انجام ليياسرا استقالل

 ، را منطقه انيهود يمهاجرت موج و گذاشت يجابهي زخم
  .داشت دنبالبه داشتند، آن در ساله چندهزاري ا شهير كه
   كايرام تزبورگيپ دري زندگ درختي سايكن به حمله    

                                                 
3 Kiehce 

 به حمله نيخونبارتر 2018 اكتبر 27 شنبه روز در
 و كشته ازده يحمله نيا. رود يم شماربه كايآمر هود يجامعه

 حمله نيا متهم بائر رابرت دادگاه. گذاشت يجا بري زخم 7
 االتيا در زانهيستيهود ياقدامات سابقه. است انيجر در

 ها امگاهآر حرمت هتك اي يمورد ارعاب و ديتهد به متحده
 خالصه انيهود ياموال بهيي جز خسارات ساختن وارد و
  .شود يم

  انيهود يريغ پوگروم
 و داردي عمومي كاربرد پوگروم لفظ شد گفته چنانچه

 انيهود يريغ بر كهيي هاپوگروم نيترمعروف به ادامه در
  :ميكن يم اشاره شده اعمال

 اهسالي پ در يعثمان هيترك آدانا تيوال در1909 سال
 قتل بهي ارمن 30000 ارامنه و ها يعثمان نيب منازعه

 سازمان كشتار ك يتحت زين آن از پس سال 6. دنديرس
 قتل بهي عثمان حكومت دستبهي ارمن ونيليم مين و 1 افتهي

  .است موسوم ارامنه هولوكاست به خيتار در كه دنديرس
 رفته كار به هم ريز موارد در نيهمچن پوگروم واژه

 سال در وويساراي هاصرب هيعل مرگبار ونتخش: است
 سال به جانيآذربا در مسلمان هزار 12 عام قتل ،1914
 التياي تولسا در اهپوستيسيي كايآمر 300 قتل ،1918

 در كيكاتول كروات 240 ،1921 در كايآمري اوكالهما
 در هيترك استانبول ساكني ونان ي30 ،1941 سال دري بوسن

 هدف با كايسربرن دري بوسن انمسلماني كش نسل و 1955
 و كشته 8372 با 1995ي جوال 13 تا 11 ازي قومي پاكساز
   .نفر هزار هاده شكنجه و حرمت هتك
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  صلح يرهيجز جربه؛
  نوشته دانيل لي برگرفته از سايت كانورسيشن

  

ي شرق ساحل در 1جربه رهيجز بهي هودي هزاران امسال
» باعومر لگ«ي مذهب ديع ساالنه مراسم در تا رفتند تونس
 ازي كي كهيي جا دري هودي تعداد نيا حضور. كنند شركت

 نشان ند،كيمي زندگ جهان در انيهودي اجتماع نيتريميقد
 و تنش هاسال از پس منطقه، نيا به تيامن بازگشت دهنده
 را سميتور صنعت نظر از پررونقي تابستان و استي نگران
  .دهدي م دينو

 نيا: داشت زيني گريد تياهم امسال مراسم نيهمچن
 انيهودي يمذهب مراسم كه بود 1987 سال از بار نياولي برا
 در امسال مراسم. بود شده مصادف مسلمانان رمضان ماه با

 و شد برگزار خرداد 2 و 1 پنجشنبه و چهارشنبهي روزها
                                                 

-١ Djerba 

 

 كنندهشركت تيجمع توجه قابل شيافزا ازي تيامن مقامات
ي هودي هزار پنج برگزاركنندگان، اعالم براساس و دادند خبر
  .آمدند جربه رهيجز به تونس از خارج از

 كه 2002 از شيپي هاسال آمار با آمار، نيا هنوز اما
 در. دارد فاصله بود، ندادهي رو جربه در مرگباري احمله
ي براي هودي هزار هشت حدود ،2002 از شيپي هاسال

 حمله اما. آمدنديم جربه به شانيمذهب مراسم در شركت
 بر القاعدهي سو از آن تيمسئول كه 2002 سالي انتحار
 نيا اغلب كه گذاشتي برجا كشته 21 شد، گرفته عهده
 حمالت سپس و حمله نيا. بودند آلمان شهروندان ان،يانقرب
 جامعه به رايي هاشوك مراكش، و ريالجزا دري گريد
 2011 سال حوادث نيهمچن. كرد وارد قايآفر شمالي هودي

 شد آن از پسي اسيس تحوالت و تونس انقالب به منجر كه
 هايناامن بر تونس، خاك دري ستيترور حمله چند سپس، و
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 كنديم تالش تونس دولت حال، نيا با. افزود شورك نيا در
 نياي هودي تياقلي برا ژهيو به تيامن مجددي برقرار با

  .كند جلب خود به را انيجهان اعتماد كشور،
 خود كه تونسي گردشگر ريوز ،يطرابلسي رون امسال

 به است، مراسم نيا نيشيپ برگزاركنندگان از وي هودي
 در است، جربه سهيكني متول پسر كه او. رفت جربه سهيكن
 زمان ازي هودي يتونس نياول عنوان به گذشته نوامبر ماه

 تونس در وزارت مقام به تاكنون بهيبورق بيحبي زمامدار
 وزارت، مقامي براي فرد نيچن نينماد انتخاب. ديرس
 در مسلماني عربي كشورها انيم در را تونسي شگاميپ
. دهديم شانن مردم كيدموكرات حقوق تيرعا نهيزم

 عنوان به ان،يجهان به تونس دادن نشان در نيهمچن
  .است مؤثر گردشگران و هاتياقلي برا امني كشور

 در زين تونس، ريوزنخست شاهد وسفي او، بر عالوه
. افتي حضور جربه انيهودي جمع در نشده اعالمي سفر

 وي فرهنگي هاچهره ازي برخ و هاپلماتيد حضور نيهمچن
 و فرانسه ا،يتانيبر چونيي كشورها ازي مذهب نرهبرا زين

  .بود افزوده امسال مراسم تياهم بر هلند
   ليتشكي فرانسو انيهودي را جربه زائران شتريب

 دري زمان خود مادرشان، و پدران اي آنان اغلب كه دهند،يم
  .كردنديمي زندگ قايآفر شمالي كشورها گريد اي تونس
 انيهوديي تيهو ناصرع ازي كي جربه، سهيكن ارتيز
 نيا سراسر در آنان از نفر 1500 فقط اكنون كه است تونس
. كننديمي زندگ جربه در آنان تياكثر و اندماندهي باق كشور

 ،1956 در تونس استقالل از شيپ كه استي حال در نيا
  .ديرسيم نفر هزار 100 به كشور نيا انيهودي تعداد

 به افطاري برا زين جربه مسلماني مذهب مقامات امسال
 را خود روزه انيهودي با همراه تا آمدند رهيجز نيا سهيكن

 مراسم در كه ستندين مسلمان رهبران فقط اما. نديبگشا
  .كننديم شركت جربه در انيهوديي مذهب

 دربارهي كتاب سندگانينو ازي كي جراسه، كينيدوم
 به سال ش،يپ سال ستيب از كه ديگويم تونس،ي هاسهيكن
 ابند،ييم حضور مراسم نيا در كهي مسلمانان تعداد لسا
 ديگويم استي هودي زين خود كه مورخ نيا. ابدييم شيافزا

 بودند، مراسم نيا تماشاگر فقط سال، انيسال مسلمانان كه
 نيا به نسبت تيمالك احساسي نوع كه استي مدت اما

 تعداد نيا حضوري هازهيانگ. است شده جاديا آنان در مراسم
ي براي برخ. است متفاوت زين مراسم نيا در مسلمانان از
 با زين گريدي برخ ند،يآيم سهيكن نيا به خودي مذهب مانيا

ي عمل به دست خود، تسامح وي مداراگر زانيم دادن نشان
 كهي نيسرزم در هم آن زنند؛يمي اجتماع وي اسيس

 تونس انيهودي. دارند كهني ونديپ انيهودي و مسلمانان
ي ديس به معروف خلف بن محرز كه كنندينم وشفرام

 قرن در تونس مسلماني معنو رهبران ازي كي محرز،
  .كرد تيحما آنان از چگونهي الديم ازدهمي
  آن ارتيز تياهم و جربه سهيكن نهيشيپ

 ادي واقع در ند،يآيم جربه سهيكن ارتيز به كهي انيهودي
 شده، رذك نامش تلمود در كه را تيهودي بزرگان ازي كي

 بزرگي عرفا از ،يوحايبر معونيشي رب: دارنديمي گرام
 روز نيسوم وي س در سال هر كه» باعومر لگ «ديع. هودي
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   برگزار) تيهودي ميتقو (اريا ماه هجدهم با برابر عومر
 مؤلف ،يوحايبر معونيشي رب درگذشت سالروز شود،يم

 شمار به تورات بري عرفاني ريتفس كه است» زوهر «كتاب
 اما. كرديمي زندگ شيپ سال هزار دو حدود او. روديم

ي رب ادي ت،يهودي بزرگ عارف نيا بزرگداشت با همزمان
 سده در) ميتنائ (هودي عتيشر ممتاز مدرسان ازي كي ر،يمئ

 ريمئي رب. شوديم داشتهي گرام جربه در زيني الديم دوم
  .است زوهر مفسران از بود قايآفر شمال اهل كه

 از شيپ 586 سال در كه جربه سهيكن در نيهمچن
 توراتي هانسخه نيتريميقد ازي كي شده، ساخته الديم

 كهي زمان نوزدهم، قرن از سهيكن نيا. شوديمي نگهدار
 ونيسيكم كي نظر ريز تاكنون شد، فرانسه مستعمره تونس
  .شوديم تيريمد مستقلي ادار

 هسيكن نيترمعروف كه جربهي اصل سهيكن از ريغ به
 در زين گريد سهيكن 10 است، تختيپا سهيكن از پس تونس

   در باعومر لگ جشن شتريپ. دارد وجود جربه رهيجز
ي هاسال در اما شد،يم برگزار هم رهيجز گريدي هاسهيكن
 سهيكن همان به محدود مراسم نياي تيامن ليدال به رياخ

  .است واقع رهيجز وسط در الحارهي روستا در كه شده جربه

 كردن روشن با زائران باعومر، لگ جشن مراسم رد
  .پردازنديم شياين بهي عبر زبان به دعا خواندن و شمع

يي آرزوها ،ييهامرغتخمي رو كه است رسم نيهمچن
  .شوديم داده قرار سهيكن دري اچاله در و نوشته

 كه شده موجب جربه انيهودي مهاجرت عدم و حضور
 حفظ را رهيجز نياي ميقد رسوم و آداب ،يبوم مردمان نيا

 خالصه جربه به فقطي هودي فرهنگ و رسوم نيا اما. كنند
 هستند،ي سفاراد آنان تياكثر كه تونس انيهودي. شودينم

 انيهودي گريد از را آنان كه دارندي اژهيو رسوم و آداب
  . كنديم زيمتما
  تونس در تيهودي نهيشيپ

 دو از شيب به تونس در تيهودي نييآ حضور نهيشيپ
ي موج ورود با تونس كهي زمان گردد،يم باز شيپ سال هزار
 دنيگرو با بربرها ازي مهم بخش و شد رو روبه مهاجران از
 ليتشك قايآفر شمال در را بربري هودي جامعه ت،يهودي به

 نكهيا تا بود گسترش به رو كم كم جامعه نيا. دادند
. شد شگستر نيا راه سر بري مانعي شرق رومي امپراتور

 تا كشور نيا در تيهودي تونس، به مسلمانان ورود از پس
 ازيي هادورهي حت و بود برخورداري نسبي آزاد ازي حدود
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ي ميابراه نيد دو اسالم رايز گذاشت، سر پشت رايي شكوفا
  .بود شناخته تيرسم به را خود از شيپ

   در تونس انيهودي كه معتقدند مورخان ازي برخ
 يكي قا،يآفر شمال در انيفاطم و انياغلب حكومتي هادوره
 انيهودي كهي طور به داشته، را خودي هادوره نيبهتر از

 چون يامور و بودند شدهي اسالم خالفت دستگاه وارد
 كه روانيق شهر. گرفتند عهده بر را اتيمال اخذ وي دارخزانه

 جامعه نيترمهم بود، نهم قرن در انياغلب سلسله تختيپا
 تياقل نيا. بود دادهي جا خود در را قايآفر الشم انيهودي

 وي فرهنگي دستاوردها انتقال در زيني مهم نقشي مذهب
. داشت تونس به جهان نقاط گريد ازي روشنفكر وي آموزش

 ازي كي ،يلياسرائ مانيسل بن اسحاق نمونه، عنوان به
 عنوان به و بودي هودي زمان، آن بزرگ لسوفانيف و پزشكان
 و انياغلب فهيخل نيآخر سوم، ادةاهللايز مخصوص پزشك
   تيفعال انيفاطم فهيخل نياول ،يالمهد عبيدالّله سپس

  .كرديم
 اياسپان نيهمچن و قايآفر شمال در تيهودي حال نيا با

. است دهيد خود به راي بينش و پرفراز خيتار اروپا جنوب در
 قرن در قايآفر شمال از انيهودي اخراج دوره كي از پس

 با پانزدهم، قرن در اياسپان از انيهودي اخراج و مچهارده
 ازي اريبس ،1535 در هايياياسپاني سو از تونس تصرف
ي كشورها گريد بهي بردگي برا اي شدندي زندان آنان
  .شدند فرستادهي حيمس

 سال در هايياياسپان بري عثماني امپراطوري روزيپ با
 و گرفت قراري عثمان امپراطور طرهيس تحت تونس ،1574

 ايتاليا مثل گريدي جاها به كهي انيهودي ازي برخ جيتدر به
 به بودند، رفته دارد، تونس باي اندك فاصله ا،يدر راه از كه
  .بازگشتند كشور نيا

 تونس به هايفرانسو ورود با ،يالديم نوزدهم قرن در
 كي يايبقا 1883 سال در و افتي بهبود انيهودي تيوضع
ي ساحل شهر دري الديم چهارم اي ومس قرن به متعلق سهيكن

 و هايناز بعد، قرن كي اما. شد كشف األنف حمام
 دوم،ي جهان جنگ انيجر در و آمدند تونس به متحدانشان

  .افتاد خطر به زين كشور نيا انيهوديي زندگ

 تونس انيهودي گسترده مهاجرت موج ،1950 دهه از
 انيهودي تعداد قرن، مين از كمتر كهي طور به. شد آغاز

   انيهودي تعداد و داد كاهش صدم كي به را تونس
  .شد جربه كوچك رهيجز انيهودي از كمتر نينشتختيپا

 به آنان ازي برخ د،يتبع وي دور هادهه از پس اكنون اما
 لگ جشن در شركت بهانه به فرزندانشان با همراه اييي تنها

 گشتباز با آنان واقع در. گردنديم باز وطنشان به باعومر
 جنوب در كوچك رهيجز نيا از را صلح اميپ جربه، به خود
   .فرستنديم نيزم كره نقاط گريد به ترانهيمد
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   ...به پنجاه رسيد اين شماره                
  رحمن دلرحيم 

    هارون يشعياگم تو تبريك ميه ب
  ي بينا تو اي باني نشريهه ب    

   اين شماره هبه پنجاه رسيد
   هميشه او بيداره ت شكرخدا    

  ات ره اميد است ره نشريه
  اميدي نديده استكسي از تو نو    

  ن همه گويند تو هستي خوب خوبا
  زآثارت شويم دلشاد و خندان     

  سعادتمند و دلسوز زماني 
  فروزان شمع سوزان جهاني     

  ي ما تو اي پيشكسوت جامعه
  نگهدارت باشد اين خالق ما     

***  
   جان وكيل ما تو هستي سيامك

  ي اترس و صديق و فاضل هستخد    
  اگر باشد كسي از جان خسته 

  اگر خواهد گشايد درب بسته     
   شب تار دنبال نوره اگر در

  و چون گم گشته اي در راه دوره     
  اگر بيماره و خواهد طبابت 

  يا چون عارف به دنبال عبادت     
  آيد نزد تو اي دكتر ما مي

  خدا حفظت كند اي سرور ما     
***  

   مسئول هستي ،همايونتو كه آقا 
  به هر مشكل به تنها قادر هستي     
   پاك اشك يتيمان  وكني پنهان

  دل محروم كني تو شاد و خندان     
  دعا دارم برايت مرد فاضل 

  مراد تو به خوبي گردد حاصل     
   از من، سالمي و سپاسي  راتو

  شناسي به رسم احترام و حق    
***  

   جان كهنپزشكي اي تو كه دندان
  همه دوستت داريم از دل و از جان     

  نظيرت آفرين به تقويم بي
  صيرت دقيق و جامع و پر از ب    

  تو هستي دكتري بس بي تكبر 
  ***  خدا حفظت كند مرد گران در    

   منوچهر الياسيتو اي دكتر 
  دي و چند سپاسي و دروسالم     

  چه در جبهه چه در خانه پيران 
  چه بيمارستان دكتر سپيران     

  كني خدمت به خلق با جان و با دل 
  ***  خدا نگهدارت ، اي شخص فاضل    
  ، سردبيري عراقيتو اي خانم 

  عزيز و پاك و خوش قلب و صبوري     
   گراني ميان جامعه درِّ

  ها كني تو زندگاني بسي سال  
  ات پر از مطالب بود نشريه

  چه از اخبار، چه از علومِ جالب     
  رسيده عمر بينايت به بيست سال 

  ***  همه هستند زكار تو خوشحال     
  تشكر زمسئولين و سردبيرها 

  ها  رفيعويون  هماوسيامك     
       آبايي و اين مهندس فرهادز 

  تر از لطف الهي شوند خوشبخت    
  محقق و مدرسي، آرش جان 

  ***  ز آثارت شويم دلشاد و خندان     
   بسي تو محجوب هستي جاذبتو اي 

  چه خوب در تايپ بينا ماهر هستي     
  » رحيمي«يم خانم جاذب همه گوي

  ***  قلب، بسي صميمي عزيز و خوش    
   مردخايكالمي گويم از مهندس 

  ***  الهي با تقويمش نيفتد زپاي
    به پايان من بگويم چند كالمي 

   سالمي ،به همكاران خوب بينا    
  رفيق و همدم و همراه و پركار 

  شفيق و ياور و آگاه و هميار     
  نه شاعر بودم و نه شاعر هستم 

  فقط خواستم كه گويم چاكر هستم    
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  اوريب تو را بهار
  ديسع رايالم

  
 تو اصال د،يآ يم تو با بهار شود، يم شروع تو با بهار
  .يبهار خودت
 به موعدش از زودتر بهار بخواهم، من ،يبخواه تو

 ميكن شيصدا تا كند يم پا آن و پا نيا شهيهم. ديآ يم داريد
  .بزند سر ما به فاتيتشر و تجمل چيهي ب او و

 گريد. اوريب خانه به دلت با را آن. كن شروع تو را بهار
 مهر از قلبم نگو ست،ين رفتنمي پا ست،يته دستانم نگو
  .ستيخال

 چه خود با بهار مگر كن، فكر خوب قهيدق چند فقط
  شود؟ يم بهاري ك بگو تو شود؟ يم بهار چه با بهار آورد؟ يم

 از مينكن پر عشق، از مينكن پر را بهار سبد تو و من اگر
 ندوزم را بهار دامن من اگر شود؟ يم آرام دل و بايز چه با مهر،

 نيا كنديي دلربا چه با ،يمهربان با را آن نكنم نيمز و ريخ با
 وي همدل بايي اراين تو را بهار صورت اگر همتا؟ي ب فصل

  ا؟يدن ي دانه ك ينوبر نيا شود يم بايفر چطور د،يام
 دلت از. شو كار به دست. برو دنبالش به. اوريب تو را بهار
. بتكان را دل فرش اول. كني تكان خانه را آن. كن شروع
 شيروي ايدلخور چيهي پاي جا گريد كه قدر آن محكم،
. بروب خوب را دلي  گوشه گوشه. اوريب را جارو و آب. نماند
 نهيك غبار ،يزدود كه راي مهر يب گرد دلي  طاقچهي رو به
 فرشي نگارها و نقش حاال ،يرفت دلي پستو از كه هم را

ي ك يو شدني كي ،يهمراه حس. كنند يميي خودنما دل
 ندادل فرش رنگ و آب خوشي ها بته و گل همان ماندن

  .بودند باخته رنگي خبريب و غفلت غبار ريز كه
 تا. كن باز را در. نشو غافل دلتي  خانه واريد و در از

 اهو؟يهي رو به شور،ي رو به بسته بماند؟ بسته در نياي ك
ي ها يباز آن با م،يگو يم را ات يكودكي ها سالي اهويه

  گذاشته جا در پشت حال به تا را همه. اش ينشدن فراموش
 طاق چهار را دل در آورد؟ را بهار شود يم بسته در با. يبود

 و داشتن آمدنش،ي آرزو حال به تا چه هري رو به. كن باز
 گريد باش مواظب فقط. يداشت را دنشيكش آغوش در
  .ستين ها آني برايي جا  كه نشوند وارد ها سرتح

 آرامش رنگ شانيرو  ،يديرس كه دلتي وارهايد به
 به چشمت وقت هر تا بزن رنگ ك يفقط را ها آن. بپاش
 رنگ چنان را دل واريد. نرود ادت يازي كرنگي افتاد، ها آن
 پس نيز و نماند شيرو به غمي  هيسا ازي اثر گريد كه كن
  .نبندد نقش شيروي ريتصوي شاد جز

 داخل به ها پنجره از بهار. نشود فراموش دلي  پنجره
ي نيب خوشي كم با شود يم را دلي  پنجره. كشد يم سرك

 زيتم چنان را دلي  شهيش. انداخت برق لطافت قطره چند و
 كه شود شفاف قدر آن. نشود رد آن از صفا و نور جز كه كن
 همه آني ال از هم زمستاني  زده خي يها شب دري بتوان
  .يبشمار را ها ستاره اه،يس ابر

ي ديكش دست دلي  خانهي رو و سر به خوب كه حاال
 خوب و ستيبا عقبي كم ،يداديي صفا گوشه هر به و

 جز. دلت شد نوار نو. ينيب يم را بهاري ها نشانه. كن نگاهش
 با يديد آمد؟ دلت سراغ به يگريد زيچ طراوت وي تازگ
 راه دل به را آن خودت. شد روانه انهخ به بهار همتي كم
 به جز. است بلد را راهش بهار. يگريد كس نهي داد

 هاست مدت او. گذارد ينم پايي جا اراده با و اير يبي ها خانه
ي  خانه در پشت هاست سال كردن دل دل با تو و زند يم در
 خسته انتظار از بهار. يا كرده شيرها فيبالتكل دل
 كه روز هر و وسيما وي بود شده تهخس توي ول. شود ينم
 دور ، يجنباند ينم دست اگر  .شد يم رتريپ دلت گذشت يم

ي براي رمق وي نداشت را امروزت حال و حس كهي روز نبود
  .بود نمانده بهار استقبال به رفتن

 حال بهي حال از است رييتغ است، كردن حركت بهار
ي مشت و روزيد افكار در نماندن. است نماندن و رفتن. گريد
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 مان رفتني پا كرده، پر را مان يايدن شيناي بو كه  باوركهنه
 از ميا زده زلي وقت تا. بسته را گرفتن دست و شكسته را

 امروز ديشا كه ابانيخ در مانده درخت تك تنها به پنجره پشت
ي جا روز هر زمستان چ،يه شود ينم كه بهار بزند،ي ا جوانه

  .شتريب ماندنش به اصرار و دشو يم قبل از تر محكم شيپا
ي قرارداديي ها اسم. است اسم كي فقط زمستان و بهار

 بهار روز هر. مياكرده انتخاب هافصلي برا تو و من كه
 روز هر و نيق يبا را دهايتردي جا ميكن عوض اگر شود يم

ي سرسپردگ از دست اگر جان،يب و سرد است، زمستان
  .شدن نما انگشت از ميبترس و ميبرندار

ي  وقت. بدان مقصر را خودت ست؟ين خوب دلت حال
 ،ياتفاق افتادن اي يكس آمدن بهي ا زده گره را بهار دنيرس
. خودت جزي دار توقع همه از شود؟ بهتر حالتي خواه يم

 اريد به برگشتن و غربت ازيي رها و ار يداريد است درست
 سريم نشد و ممكن نبود اگر اما ست،ين بهار آمدن از كم

 به ميبسپار را روزگارمان و روزها توست،ي آرزو آنچه
 را ما غصه ؟يدلتنگ دست به ميبده را عمري  هيهد ؟يكيتار
ي روزها انتظار در ندارد؟ مرگ از كم كهي ديناام مرز تا ببرد
 در عمري  قافله كهنيا از غافل ميشمار يم روزهارا ،يبهار
  .تر كينزد عمر زييپا به ما  و است گذر

 را حالت ديايب است قراري كس چه ؟يهست چه منتظر
. ستين ساختهي كار خودت جزي كس دست از كند؟ رو و ريز

 لباس دست ك يدنيخر وي ا سفره دنيچ بهار، از تو سهم
 دنيرس سهمت،. ستيني ليتعط روز چند گذراندن و نو

 سهم. ستين هم ديجد سال ميتقوي  صفحه نياول به دوباره
 دري بذر كاشتن بهار. هاست نيا از رشتيبي زيچ بهار از تو
. باشد »يروزمرگ و تكرار « جزي زيچ اش وهيم كه است دل
 وا چشم كه صبح روز هر. كن فراهم خودت را آفتابش و آب

. كن مراقبت آن از و بزني زندگ گلدان بهي سر ،يكن يم 
 اورديب ادت يبه و كند سرمستت شيها گل عطر كه چنان آن
ي نيب يم كه است وقت آن. ستديا ينمي ا لحظهي حت ايدن كه
 تو را بهار. كند يم دگرگون را احوالت بهانه يب چطور بهار

   ...اوريب
 

  زندگي
  سحر بروخيم

  
گاه به  گاه آرام گاه طوفانى زندگى مانند درياست

  .روشنى روز و گاه به تاريكى شب
  .رسيخوري و گاهى به مقصد ميگاه با امواج به صخره مي

خورى بتونى قايقت رو ه كه وقتى به صخره ميمهم اين
 محكم و استوار بايستي و با دوباره به سمت مقصدت برونى،

  .ها مقابله كنىسختى
حواست باشه، مهم فقط به مقصد رسيدن نيست، بايد از 

  .مسيرت لذت ببرى
هاي قشنگى پيش رو دارى كه قابل مسير زندگي ايستگاه تو

  . كنى كه ازشون لذت ببرىبازگشت نيستن و تو بايد سعى
  . كني  اگه با ديد خوب بهش نگاه زندگي خيلى زيباست

  .كنيدنبال راز و رمز زندگي بگردي، هيچوقت رهاش نمي  اگه
دى و باالخره هم به مقصد تا آخر مسيرت رو ادامه مي

  .نهاييت ميرسى
كنى ها هم كه فكر مين باش زندگى اون قدرئمطم

  .سخت نيست
  .خوادورى ميفقط يه كم صب

  .ياد بگير صبور باشى
  ...حتماً موفق ميشى

 
  اصالحيه 

ي نامه شجره8ي افق بينا صفحه  نشريه49ي در شماره
  : گرددهاراو اورشرگا به شرح زير اصالح مي

مال قياس، مال عبداهللا، مال دانيل، مال شموئل، هاراو 
شه اورشرگا، مال ممال )مال آقا بابا(شه، مال اسحق، مال م ،

  )مال يوسف يزدي(اور، حاخام يوسف حييم اورشرگا 
 . ي هاراو اورشرگا بوده استمال آقا بابا نتيجه
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بهار                       
    

  انورزاده شرگان
      فعال اجتماعي

  
    

 نو و بهار آمدن از شاداب دوباره ذهنم و آمد بهار هم باز
. شد ريدرگ ذهنم بار دگر و آمد بهار هم باز. گشت شدن
 بودن چگونه. ديجد سال دري زندگي چگونگ از ريدرگ

 چگونه و افكارم بودن چگونه رفتارم، بودن چگونه اهدافم،
 كند يم ريدرگ شدت به را ذهنم افكار نيا تمام. روابطم بودن

 در و گذشت كهي سال انيپا در ذهني ريدرگ نيا معموال و
   دوشم بري بار قتاًيحق و افتد يم اتفاق ديجد سال آغاز
 به خواهمينم گريد و شوميم خسته كهيي جا تا. گذارديم

 و گذشت كهي سال به شود ينم... شودينم اما. كنم فكر آن
 اما. شميندين رفتارم به شودينم. شميندين داشتم كهي افكار
 جوانه قلب در كهي ديام. است دوبارهي ديامي آغاز هر
 مداوم، است، دوبارهي شادي ديام هر. استوار محكم،. زنديم

 نگاشتم، را دلمي هاحرف كه حاال. شادترم حاال .پرتكرار
 دوست شتريب امسال. است هدفمندتر. است ترمنظم افكارم
. امداشتهيم دوست شهيهم كه راي كسان تمام داشت، خواهم
 دوستشان هرگز كهي كسان به كرد نخواهم فكر امسال
 خودم امسال. بود خواهم دواريام لحظه هر امسال. امنداشته

  . كنميم محاكمه كمتر و بخشميم شتريب را
 كمتر و داشت همخوا دوست شتريب هم را خودم امسال

 زانميعز و دوستانم سال هر از شيب امسال. داد خواهم آزار
 نگه و كرد خواهم حك قلبم در دارم، دوستشان كه را

 از شيب و داشت خواهم نگه شهيهمي برا. داشت خواهم
 را محبت و عشق كه بود خواهميي خدا سپاسگزار شهيهم
 ديآفر را محبت و عشق كهيي خدا. نهاد عهيود به قلبمان در
 كه دارد، نگه شاد را قلبمان كه كند، گرم را قلبمان كه

 مكان ا،يدن كه بنوازد، مانيبرا راي باتريز آهنگي زندگ
 هست، محبت و عشق تا... باشدي زندگي براي باتريز

  ...كرد ميخواهي زندگ
 

  مراسم پايان دوره مركز آموزش موسيقي
  فريدون طوبيمهندس 

   مسئول مركز موسيقي انجمن كليميان تهران
  
 نوزدهمين سالگرد مركز 14/12/97شنبه سه

آموزش موسيقي انجمن كليميان تهران به همراه جشن 
پايان دوره در ساختمان سرابندي و با حضور دكتر 

يح رياست انجمن كليميان تهران و همايون سامه
اي از  و عدهادموند معلمي سرپرست كميته جوانان

  .همكيشان برگزار شد
 هنرجو كه در اين مركز مشغول 60از ميان 

 نفر از نوجوانان و 12يادگيري هنر موسيقي هستند 
هاي خود را از  آموخته،جوانان برجسته اين دوره

 هاي پيانو، تنبك، گيتار، ويلن با استادان در رشته
 نوازي و همنوازي به صورت زير به اجرا گذاشتندتك

كه بسيار مورد توجه واقع شد و جوايزي به آنان اهداء 
  . گرديد
  استاد خانم آرسينه آوانسيان:  رشته پيانو –الف 

 13«و »  بر59«نوازي دو قطعه پويا اصفهاني تك.1
  » چرني

  نيااستاد روزبه طهماسبي:  رشته تنبك –ب 
 ضربي و 7نوازي اورا مسجدي به نام قطعه تك. 1

   به نام قطعه مرغ سحر آرمان هارونيان
  همنوازي اورا و بارا مسجدي با قطعه رشيدخان . 2

  استاد خانم نگين وحيدي:  ويلن –ج 
» رومئو و ژوليت«نوازي رامتين رفوآ با قطعات تك. 1

  » هاي سبزآستين«و 
  نوازي بارا مسجدي با قطعه تركيبيتك. 2
  استاد ايمان صادقان :  گيتار –د 
و » رقص كانتري« رفوآ با قطعات نوازي رادينتك. 1
  » توتومارام با«
  نوازي آنژل اسحاقي با قطعه گل گلدون تك. 2
  نوازي پيانو توسط النور ليويان تك. 3

  استاد نادر دانيالي :  گيتار-هـ 
رقص «نوازي توسط فراز هارونيان به نام قطعه تك. 1

  » كانتري
نيال توسط شانائل دا» مستم مستم«همنوازي قطعه . 2

 ئيان و يوسف گيدانيان مفرد، داويد نقره
در پايان از دنيا روبنيان،  شروين شيرازي، اميد 
كدخدا و مسعود مينايي كه براي برگزاري هر چه بهتر 

  . مراسم زحمت كشيدند، سپاسگزارم
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  رنظريپ  از نگاههوديفارس
  

  يآبائ آرشمهندس 
  محقق و مدرس در حوزه يهوديت

 زبان به آنچه گفت توانيم هوديفارس فيتعر در«
 خوانده هوديفارس شود نوشتهي عبر حروف با وي فارس

 نوي فارسي ادب و كيكالس متون نوشتارها نيا. شوديم
 متون. رنديگيم بر در راي محلي هالهجه زين و
 اسالم و رانيا ت،يهودي ياصلي شهير سه از هوديارسف

 بر سه نيا تناسب و كاربردي ول. رنديگيم سرچشمه
ي هاجنبهي ادب متون در. است متفاوت متن نوع اساس

 متون در وي هودي يهاجنبهي مذهب متون در ،يرانيا
 نيا .است شتريبي اسالمي هانشاني عرفان اي يفلسف

 ،يرمذهبيغ وي مذهب موضوعات زين متن نظر از نوشتارها
 اموري دربارهيي هانوشته وي خيتار اي يعرفان وي علم

 راثيم هود،يفارس (»شونديم شامل را روزمرهي زندگان
  ).كتاب 21ص ران،يا انيهودي يفرهنگ

ي شناس رانيا استاد) كرمانشاه.ش. ه1323 (رنظريپ ديناه 
 دانشي و. است آنجلس لس ا،يفرنيكال دانشگاه خيتار و

 اتيادب در تخصص باي رانشناسياي ادكتر يآموخته

 ،يا الي وسي دانشگاه از رانيا انيهودي خيتار و هوديفارس
 اتيادب سيتدر 2000 سال از كه است) يالديم 2004(

 نام به هوديفارس اتيادب سيتدري برنامه در را هوديفارس
 ،2007 سال از وي ا الي وسي دانشگاه دري لو بيحب دكتر
 عهده بر دانشگاه نيهم در را رانيا انيهودي خيتار سيتدر

 هوديفارس نسخ و اسنادي خانه ادگذاريبن رنظريپ. است داشته
 وي علمي سازمان دارد؛ برعهده را آن استير و است

 و حفظ ،يآورجمعي برا 2000 سال در كهي رانتفاعيغ
 در وي فارس خط بهي عبر خط از هوديفارس اسناد برگرداندن

 نيا انتشار وي سيانگل زبان به آنهاي ترجمه لزوم صورت
   در اوي قيتحق مقاالت. است شده ليتشك اسناد

 وي فارسي هانوشته و عرضه متعددي المللنيبي هاكنفرانس
 در انيهوديي دانشنامه كا،يرانياي دانشنامه دري وي سيانگل

 وي رانشناسيا چوني اتينشر زين وي اسالمي هانيسرزم
 در رنظريپي هاكتاب ازي برخ. است شده منتشر نامهرانيا

 از اندعبارت شونديم منتشري زود به كه هوديفارسي رشته
 كتاب وي عمران هوديفارس شاعر اثر فتحنامه برگردان

 ،1 سال ،2 دوره نامه،رانيا (لطف بنيي بابا اثر» ميانوس«
  ).2016/1395 تابستان ،2 شماره

 سيپرد (رنظريپ ديناه كوشش به» هوديفارس «كتاب
 آني خالي جا كه است ارزشمندي منبع) 1397 دانش،
 دري قيتحقي مقاالت تنها نيا از شيپ و شديم حس همواره

 كتاب نيا. بودند پرداخته حوزه نيا بهي تخصص اتينشر
  . استي سيانگلي مقاله 3 وي فارسي مقاله 8 يرندهيدربرگ

 انيهودي يفرهنگ راثيم «عنوان با نخست مقاله
 انيهود ياتيادب تحوالت خيتار رنظر،يپ ديناه قلم به» رانيا
 ذكر با هوديفارسي هاسبك و هايژگيو به و حيتشر را رانيا

  .پردازديم مرتبط آثار متن از ييهانمونه
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 اثر» يهودييفارس بري امقدمه «عنوان با دوم مقاله
   و پرداختهي هودييفارسي هاپژوهش خيتار به ن،ينديگ تامار
ي هودييفارس و ميقدي هودييفارس بخش سه به را آن

  .دينمايم ميتقس نو و كيكالس
 وي فكري نهيزم «مقاله، نيسوم دري روشلم يديداو
ي غن ديناه و نموده؛ي بررس را» رانيا هودي يشعراي اعتقاد

 سفر: ضيفرا كتاب«ي معرف به چهارمي مقاله در
  .دپردازيم» تصووتيهم

 انيهود يشيگو) يتورات ريغ: ييتُورا لُو(» ييلُترا«
 را آن مقاله نيپنجم دري ميابراه وبيا كه است اصفهان

  .است داده قرار كنكاش مورد
ي ترجمه و نيمارتي هنر «عنوان با مقاله نيششم

 از مشتركي كار» يهودييفارس اتيادب سبك به او ليانج
 قم مذاهب و انياد دانشگاه از انيادي ادكتر انيدانشجو

  .است) يگانيگلپا محسن وي مقر احمد ،يوضيع دريح(
 كتاب در رانيا خيتار «هفتمي مقاله در رنظريپ ديناه 
ي اجبار مهاجرت تيحكا كه را» لطف بنيي باباي انوس

 ليتحل است هيصفو عهد در رانيا به گرجستان از انيهودي
 كتاب،ي فارسي مقاله نيآخر در او خود نيهمچن و نموده

 شعر متنوعي هاقالب در را» هوديفارس اتيادب ازيي هانمونه«
  .دينمايم ارائهي عرفان وي فلسف ،يمذهب نثر زين و

 در انيهودي «عنوان باي سيانگل بخشي مقاله نينخست
. است شاكد شائول اثر» مغولي حمله از شيپ خراسان
 انيارسپ قانون نيا" «عنوان با ماكوخ ايمار را دوم مقاله
 در انيساسان دوران در ضمانت نيقوان ازي ديتقل -"است
 دري بحث استناد به آن در كه نموده نيتدو» يبابل تلمود
 در نحمان راو آن در كه) ب137 بترا، باوا رساله (تلمود

 ديگويميي گرو ك يضمانتي دربارهي قانون به اعتراض
 ك ينيا – דפרסאי דינא האי נחמן רב לה מתקיף«
ي فقه احكام در انيساسان نيقوان ورود ،»استي پارس نونقا

 نيآخر دري كرمل تياُور. گردديم ليتحلي مال امور در تلمود
ي هانسخه در هوديفارس ريتصاو «،يسيانگل بخشي مقاله
  .است داده قرار ليتحل مورد را» يخط

 هوديفارس اتيادب باي عمران ازي شعر ان،يپا در و
  ):كتاب 32ص(

  1آووت بِحقِ خداوندا
  2عراووت عرشي كرس بِحقِ
  ما شافع 3زِخوت از نينخست

  ايدن و نيد چراغ اهللا ميكل
 

                                                 
 )عقوب يو اسحق م،يابراه (پدران -  1
 هفتم فلك ا يخداوند گاهيجا وي كرس  - 2
 يزديا فره معادل -يالهي ستگيشا ا يقدرت  - 3
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  تورات احكام 613 هوديفارس شعر و شاووعوت ديع
  يآبائ آرشمهندس 

 در قرائت،ي روان جهت احكام نيا. است تورات احكام 613 مجموعه قرائت شاووعوت، ديعي نيدي هانييآ ازي كي
 بن شلومو يرب«ي سروده كه اندشده درج» اَزهاروت «نام با وي عبر اشعار شكل به) دوريس (ديع نياي ژهيو نماز كتب

 نيا» احمد ريپ بن شموئلي رب هاراو «نام بهي هودي يرانيا شاعران ازي كي. است) يالديم 11 قرن(» روليگب هوداي
 1290(ي عبر 5671 سال در» يكاشان آشر باروخي نهورا «و درآورد) يعبر خط با(ي فارس نظم به نايع راي عبر اشعار
 ريسا احتماال و (كاشاني هاسهيكن در دهه نيچندي فارس اشعار نيا. ديسانر چاپ به انيميكلي مطبعه در آن) يديخورش
 برگرداندي فارس خط به را هوديفارس اشعار مجموعه نيا) يآبائ (انيميكل نرگس 1382 سال در. بودي جار هازبان بر) شهرها

  :ديآيم ادامه در» ازهاروت «دوم بخش در اشعار نيا ازي انمونه. نمود عيتوز ها سهيكني برخ در شاووعوت شب در و
    

                            

 زيت مكن نظر كسان مال بر زيبگر شوم ديپل حرص از
 پاها و زدستي نكني دزد زناهاي پ مرو زنهار

 آب چون زيمر خود سر از خون مشتاب توي كشتن كشتن بر
 عوران مثال تهش بهي كافت كوراني برا از مكن بر چاه
 شخص شودينمي كس گونه نيز نقضي شهادت تو مده كس بر
 طانيش چو مشو كسان بحث در مرنجان ميت يهر خاطر مر

 

بند از من رهاندمتمصركزخداوندمنمكه گفتا
 شيپي اورين دگر معبود شينديم فلك، نُه صانعِ جز

 يخراشي هم مرا روح زو يتراش بت به مرو تو هرگز
 معبود جسم ز منه خانه در مقصود و خاص بهي برسي خواه
 غماز بتان مبر خانه در ساز مكن را دكانچهي ابنا
 پرستان بت نهال تو منشان مستان دهيفا مالت و الت از

 حكمتي رو ز شنو پند نيا حشمت و جاه بهي برسي خواه
 ونديپ و دروغ آنمكنباورسوگندنامبهمخورش ناحق
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  كتابي معرف

  تسيآشو خالكوب
  يعراق فرانك

  
  تسيآشو خالكوب

  سيمور هدر  :سندهينو
  انيشا فرشته: ترجمه
  1397 اول چاپ

  چترنگ انتشارات
  .است شده نوشتهي واقع داستان براساس رمان نيا

             
ي اصل نام با ساكولوف،ي الل دوم،ي جهان جنگ زمان در
ي زندان هزاران ازي كي ،ياسلواك يزاده زنبرگ،يآ گيلودو

 ساعد بر شمارهي خالكوب يفهيوظ كه است تسيآشو اردوگاه
ي زندان هزاران ازي كي تايگ. شوديم سپرده او به واردانتازه

 اتفاق نگاه كي در عشق. استي خالكوب صف در ستادهيا
  .دهديم هولناكي ماجرا نيا به گريدي رنگ و افتدي م

 جنگ اما است،ي ولناكه واژه خودشيي تنها به جنگ
 بايتقر و گرفت بر در را ايدن كهي اتفاق همهآن با دومي جهان
  .بود آورتروحشت و ترهولناك داشت، ادامه سال شش

 موجود آني ايبقا هنوز كهي جسدسوزي هاكوره وجود
 اقسام و انواع وي اجبار كاري هااردوگاه گاز،ي هااتاق است،

 جسم و روح و ذهن در بدا تا كهي روح وي جسمي آزارها
   ديشا مانده،ي باق معركه آن از بازماندگان و شدگان رها
   و برتر نژاد علت به همآن باشد، باور و تصور رقابليغ

 و بود ماريب ذهن كي ازي ناش كه تيمعلول اي و ترپست
  .برد نيب از را انسان هاونيليم

ي نزما از است،» يالل «ينامهيزندگ واقع در كتاب نيا
  ي معرف هايناز به را خود داوطلبانه فراخوان، كي به بنا كه
 اتفاقات. شوديم آغاز داستان شوديم اردوگاه وارد و كنديم

   همراه خود با را خواننده گذرد،يم آنجا در كهي نابهنجار
 همه نيا از را انسان كهي ريگنفس و آوررعب لحظات كند،يم

  .سازديم متعحب ايدني خبريب وي تفاوتيب و هايناز  تيسبع
 مانده شيبرا كهي جان مهين با زانيخ و افتاني اللي وقت

 از رسديم كهي روس سرباز هر به رود،يم رونيب اردوگاه از
 را خود سر فقطي ناباور با آنها د،يگويم اردوگاه حال و وضع
 نيهمچ اسم حال به تا كننديم اظهار و دهنديم تكان
  ...انددهينشن رايي جا

 ميتصم رسديم خودي زندگي انتها بهي الل كهي زمان
  ي سوال سندهينو از. رديگيم خاطراتش كردن بازگو به
  :است گذار ريتأث و جالب كه پرسديم

  ؟يدانيم چه هايهودي از
 شيپ عيوقا مورد در او ندارد دوست كه دهديم تذكر و
 و افكار هدخوايم او از. باشد داشته ذهن دري تعصب وي داور

  .نكندي اللي زندگ داستان وارد را اشيشخص احساسات
  : بود داده قرار شيزندگ سرلوحه را شعار نيا شهيهمي الل
  »...هيخوب روز امروزي عني ،يبش داريب خواب از صبح اگر«
  :گفتيم پسرش تنها به شهيهم زين تايگ و
 قهيدق پنجي دونينم كهي كني زندگيي جا در هاسالي وقت«

   »...ادينم حساب به مشكل زيچ چيه گهيد نه، ايي ريميم گهيد
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گزارش يك دوران                       
  سي سال زندگي يهوديان ايراني                                       

  هارون يشايايي: نويسنده                                         
  1398ماهريس، : ناشر                                           

  آرش آبائيمهندس 
   

 تا امروز 1357ون يشايايي قبل و بيشتر بعد از انقالب هار
در متن وقايع اجتماعي جامعه كليميان ايران حضور موثر داشته 

اي طوالني از اين دوران مسئول بوده؛ و اكنون پس از و در بازه
گذشت چهار دهه از انقالب، قلم او به ثبت اكثر وقايع مهم 

  . ه استاجتماعي كليميان در اين دوران پرداخت
ي كتاب در چهار فصل نخست به كليات سازمان جامعه

ورود به «پردازد و از فصل پنجم با عنوان يهودي ايران مي
طور مشروح شرح وقايع را از ابتداي انقالب به» دوراني جديد

نمايد و سير تحوالت را تا مند آغاز ميو تا حدودي زمان
  . دهديان ميپا) 1392(حدود رياست جمهوري دكتر روحاني 

  

هاي اين كتاب، مستند بودن يكي از مهمترين ويژگي
آن است كه بسياري از وقايع نه به صورت نقل قول، بلكه با 

 7است، مانند پيوست شماره ي اصل سند منعكس شدهارائه
كه بيانات نماينده كليميان در مجلس خبرگان قانون اساسي 

جلسه بررسي   كه به9را ذكر كرده، و يا پيوست شماره 
نخستين نماينده منتخب (پور صالحيت اسحاق فرهمند

  .  اختصاص يافته است) كليميان در مجلس شوراي اسالمي
  :عناوين برخي فصول كتاب به اين شرح است

 - ته نگاهي به گذش- )آرش آبائي(يادداشت ويراستار 
 –هاي سازماندهي  بحران- يهوديان ايران در آيينه زمان

 يهوديان ايران در - شارات يهوديان ايرانمطبوعات و انت
حبرـا بت  ( انجمن كليميان تهران- هاي جديد زندگي عرصه
 –هاي جهاني يهود  سازمان-  »بت دين «سازمان –)سفر

 ورود به دوراني – روحانيت شيعه و تاريخ ايران–صندوق ملي
 – چگونگي حضور جامعه يهودي ايران در جريان انقالب- جديد

 مالقات با - بخش فلسطين يندگان سازمان آزاديمالقات با نما
 –اهللا منتظري  اعتراض به سخنراني آيت- اهللا خميني در قم آيت

هوديان لهستاني و  حضور ي- هاي ديني كميته مشترك اقليت
 ظهور – نگاه ايراني به فاجعه هولوكاست- عراقي در تهران

ن در  شركت نماينده كليميان ايرا- ها در ايران امروز نئوفاشيست
 ميزگرد اليحه قصاص و - مجلس خبرگان قانون اساسي

 انتخابات اولين دوره مجلس –هاي حاخام اوريل داويدي ديدگاه
 جامعه يهودي ايران و هشت سال جنگ ايران –شوراي اسالمي

 ارتباط با - هاي يهوديان ايران به جبهه جنگ  كمك- و عراق
جمهور  سحضور سيد محمد خاتمي رئي - يهوديان خارج از كشور

 مدارس و فرهنگ يهود در جريان - آباد ايران در كنيساي يوسف
 كانون -  ديني و فرهنگي يهوديان در ايران بنيادهاي- انقالب
 بازسازي –هاي بيمارستان دكتر سپير  گزارش فعاليت–خيرخواه

 ارتباط مسئولين جامعه يهودي –نهادهاي زنان و جوانان يهودي
   .ردميايران با نهادهاي حكومتي و م

 معرفي كتاب 

هارون يشايايي به نمايندگي از جامعه يهودي ايران در حال سخنراني از تريبون
نماز جمعه تهران، او تنها يهودي است كه بعد از انقالب اسالمي در نماز جمعه 

 .ش1361 تيرماه 25روز قدس . مسلمانان سخنراني كرده است
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  پنجاه           

  هاي ايران خودمونصد رحمت به بيمارستان
  رحمن دلرحيم

 
خداوند تبارك و تعالي دو سوراخ دماغ درست و حسابي 

ترها يك نفس ها با اجازه بزرگبه من نداده كه بعضي وقت
؟ !پرسيد مگه دماغت چه مرگشه؟البد مي. راحت بكشم

اقوام و . هاي دماغ مخلص اتصالي دارندهيچي جانم سوراخ
وستان پيشنهاد كردند در خارج از كشور دماغم را عمل د

باالخره بعد از كلي پيشنهاد و نظرات مختلف تصميم . كنم
گرفتم نزد يكي از دوستانم كه در خارج از كشور زندگي 

هاي دوستم مرا به يكي از بيمارستان. كرد بروم و رفتممي
نزديك منزلش برد و يكراست نزد دكتر متخصص گوش و 

چون اكثر دكترهاي اين بيمارستان ( بيني معرفي كرد حلق و
جناب دكتر، اول با دلسوزي تمام سر تا پاي ) ايراني بودند

بنده را ورانداز كرد و سپس با دست چپ كله مخلص را 
گرفت يك چرخ از اين طرف داد، يك چرخ از آن طرف به 

آن وقت يك چراغ خواب . طوري كه گردنم قرچي صدا كرد
اش و با يك انبردست دماغم را به اندازه ه كلهخوشگل زد ب

نيم وجب باز كرد و شروع كرد به ديد زدن، حاال ديد نزن و 
باور كنيد به طوري داخل دماغ من را با . كي ديد بزن

كرد كه من فكر كردم البد يك منظره زيبا اشتياق تماشا مي
توي دماغم است افسوس خوردم كه چرا تا به حال به اين 

ها خودم داخل دماغم را يفتاده بودم كه گاهي وقتفكر ن
نيم ساعت بعد دكتر از حال خلسه . تماشا كنم و لذت ببرم

ندازين و تان را ببايد برويد عكس كله: فتبيرون آمد و گ
بعدازظهر سالنه سالنه رفتم بخش . فردا صبح بيارين

باشي بنده را برد ژي بعد عكاسوتزريقات يعني همان راديول
  . ام را گرفتتخت چوبي خواباند و عكس كلهروي 

به جون !! فردا شبش رفتم عكسو گرفتم چه عكسي 
اختيار به خودم به قدري عالي و خوش منظره بود كه آدم بي

نظير عكس جالب و بي! افتادياد سواحل درياي مديترانه مي
هاش بدون بود كه داخل كله بنده را با تمام آت و آشغال

  . داد ميرودرواسي نشان

پس فردا عكس را برداشتم و بردم خدمت آقاي دكتر، 
هم  بايد بخوابي، من: جناب دكتر عكس را كه ديد گفت

نه پسر جان بلند شو منظورم اينه كه : گفت. فوري خوابيدم
بيايي و بستري بشي و دماغتو عمل شنبه آينده بايد سه

كاري ندارم كه اين يك هفته انتظار به من خوش . نيك
ذشت و كاري ندارم كه به چه علت صبح و ظهر و شب گ

  باالخره روز !! ديدمخواب قصاب و چاقو و كارد و طناب مي
ستان حاضر بودم با شنبه آن هفته صبح زود دم بيمارسه

چند نفر ديگري هم با . ك پا وارد سالن شدمترس و لرز و نو
ه هاي آويزان كنار ديوار كز كرده و ايستادگردن كج و سبيل

خالصه من وايسا اونا وايسا من وايسا اونا وايسا نه . بودند
نشان به آن نشاني كه ما را . هارفتم و نه اونمن از رو مي

 صبح بردند براي خواباندن و هولم دادند پيش 10ساعت 
كرد و رفتم جلو سالم كردم خانم خانمي كه پرونده درست مي

 نوبتت شد صدات زغنبوت برو بتمرگ اونجا هر وقت: فرمودند
اي براي من تشكيل پس از مدتي معطلي پرونده! كنممي

دادند كه الهي براي هيچكس حتي براي هيچ كافري هم 
   .درست نكنند حاال چرا؟ آخر داستان خواهيد فهميد

از آنجا هولم دادند به طرف اتاق رختكن و فرمودند 
ريش دار و بيلخت شو، پنج شش نامرد قد و نيم قد ريش

م مشغول لخت شدن بودند تا آمدم بگويم بابا عيبه، بده ه
شروع كردند به در ! شهآدم كه جلوي نامحرم لخت نمي

هاي من و بنده هم كه ديدم نزديك است آوردن لباس
ورم و به زبان آغلط كردم درمي:  جر بخورد گفتم هايملباس

اي را تنم كردند و قوارهلباس سفيد بي. خوش لخت شدم
ام را مثل خيار چنبر ريختند توي يك هاي اطو خوردهلباس

كيسه و چپاندند زير يك نيمكت يك نمره هم دادند دستم و 
گفتند برو بخواب، اينجا تازه اول ماجراست رفتم روي تخت 

قيافه . گذاشتم خوابيدم و تازه داشتم خجالت را كنار مي
تكبر كردم كه ديدم يك خانم با ناز و ها را وارسي ميمريض

 
 طنز
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آمد و به من گفت حاضرشين، گفتم مادموازل من حاضرم، 
خوام مي! هايش را در هم كرد و گفت اَه چقدر خرفتياخم

ام گفتم خانم جون من تازه از راه رسيده. آمپولت بزنم
خواستم باز ياد و ميمهمان شما هستم خدا را خوش نمي

هم جمالت ديگري پشت سر هم قطار كنم كه ديدم خانم 
 مدتي كشتي كچ كار كرده بود با يك حركت مچ كه گويا

دستم را گرفت و محكم پيچاند، به طوري كه بنده خودبخود 
و به طور اتوماتيك دمرو شدم هنوز از شدت درد نگفته بودم 

آخ اول مربوط به درد دست (آخ كه صداي آخ دومي درآمد 
اي بود كه به جاي و آخ دوم مربوط به فرو رفتن ميخ طويله

چند دقيقه بعد هم ). ن به سر آمپول وصل شده بودسوز
شباهت به مادر فوالدزره قيافه ديگري كه بيخانم خوش

نبود دوان دوان جلو آمد مچ دستم را گرفت و بدون آن كه 
 نشيمنگاه يك كلمه حرف بزنه چنان دستم را كشيد كه با

قي صدا كردم و بعد كشان كشان محكم به زمين خوردم و پ
اتاق عمل، يك پرستار سبيل كلفت با يك تيغ بردنم به 

خودتراش جلو آمد كله بنده را كج كرد و با تيغ كندي كه 
دست كم سه چهار سال سابقه خدمت داشت خرت خرت 

درد حاصله از اين كار . شروع به اصالح پشت گوشم كرد
) عوض جيغم(چنان شديد بود كه اشكم به آسمان رفت 

  ي بودم چرا پشت گوشم را گفتم بابا من ديروز سلمون
؟ يك نفر از ته سالن با لهجه تركي بسيار !تراشين ؟مي

در طول . و بنده ناچار ساكت شدم» خفه شو«مليحي گفت 
مدت عمل هم چند بار ديگر خواستم اظهار فضلي كرده و 

خفه «خودم را معرفي كنم ولي همان صداي مليح با كلمه 
اي نگذشته چند دقيقه. كردبنده را دعوت به سكوت مي» شو

اي سفيدپوش دورم جمع شدند و شروع كردند به بود كه عده
رژه رفتن، پنج شش تا آمپول يكي پس از ديگري به سر و 

ام فرو كردند و من كم كم حس كردم كه در حدود سه كله
ام گفتم آقاي دكتر كله. چهار كيلو به وزن سرم اضافه شده
ه آدم هر چه سرسنگين خيلي سنگين شده گفتند عيبي ندار

در اينجا پشت گوشم را شكافتند و فعاليت . باشه بهتره
دو ساعت و نيم تمام چند تا دكتر با انبر دست و . شروع شد

  زدند و آشغال پيچ گوشتي توي كله بنده قدم مي

ضمنا نكته و لطيفه بود كه از هر طرف نثارم . آوردنددرمي
فهاني غليظ گفت خانم يكي از دكترها با لهجه اص. كردندمي

قذه هويچ فرنگي سبز شُدس و  نيگاه كنين تو كله اين چن
آن وقت يكي از دكترها دنباله . همه هري زدند زير خنده

نه بابا هويچ فرنگيه و ضمنا با : گفت. بحث را ادامه داد
كشيدند هاي نازنين را دونه دونه ميانبردست توت فرنگي

  . روبهريختند توي سطل خاكبيرون و مي
موقعي كه عمل تمام شد و گويا ضمنا براي آوردن 
چرخ دستي فرصتي پيدا شد گفتم آقاي دكتر من دماغم 

كه يك ! ناراحته پليپ دارم شماها گوشم را عمل كردين
راست : مرتبه پچ و پچي درگرفت و يكي از دكترها گفت

تو مگر يعقوب يعقوبي : گفتند. به جون آقام: گفتم. بگو
  . نه من هارون رحيمي هستم: مگفت. نيستي

خالصه پس از تحقيق معلوم شد خانمي كه پرونده 
كرده اين دسته گل را به آب داده و محتويات درست مي

  . پرونده من و يك نَنه مرده ديگري را قاطي پاطي كرده
بين دكترها پچ پچ مدتي ادامه يافت و باالخره يكي از دكترها 

گفتم چطور ضرر نكردم؟ . ياي ناقال تو كه ضرر نكرد: گفت
: گفتم. هيچي ديگه گوشت را مفت و مجاني عمل كردي: گفت

باالخره ممكن بود : خنديد و گفت. آخه من كه گوشم ناراحت نبود
  !!. يك روزي ناراحت بشه حاال ما پيشگيري كرديم

دستي را آوردند و بنده را خواباندند روي آن و بردند چرخ
ن طرف تشك را گرفت و پهلوي تخت خودم يك نفر اي

يك نفر آن طرف تشك را گرفت يك دو سه گفتند و بنده 
  . را با يك حركت پرت كردند روي تخت خودم

ظهر و شب يك ليوان شير . خالصه ده روزي بستري بودم
دادند و فهميدم شير است به من ميكه فقط از سفيد بودنش مي

ها هم تا بحص. خوابيدمشب تا صبح از درد گوش نمي. رفتندمي
رسيد و درجه را يار از راه ميرفت خوابم ببرد، خانم پزشكمي

به هر . كردكرد توي دهنم و چرتم را پاره ميمثل ميخ فرو مي
اري از متي خوانندگان با همان دماغِ اطوحال امروز به سال

گذاره دماغم مثل سابق سربه سرم مي. بيمارستان مرخص شدم
. شما سنگين شده، زياده عرضي نيستو گوش چپم هم با اجازه 

  . هاي ايران خودمونيادتون نره، صد رحمت به بيمارستان
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  ثيندرال
    شيپورچي

  
اي كوچك ها پيش در محلهيكي بود، يكي نبود، سال

با نامادري و دو ) ثيندرال(دختري زيبا و مهرباني به نام 
 رفته ١ها پيش عوالممادر او سال. كرددخترش زندگي مي

بود و پدرش بعد از ازدواج با نامادري، عمرش را به شما داده 
  . بود

 مانند خدمتكار با روزگار سياهي دخترك در خانه پدري
او بسيار زيباتر و حسن خداتر از دو خواهر . كردزندگي مي

ها به او ديگرش يعني قدرت و عصمت بود، براي همين آن
ندر ثيندرال هميشه اميد داشت كه بلي. كردندحسودي مي

  . يك روزي خوشبخت خواهد شد
يد يك روز كه او داشت صفحات دنياي مجازي را به ام

: زد چشمش به يك آگهي خورديافتن همسر ورق مي
 DJها همراه با پذيرايي و جشن شاد در تاالر سيستاني«

 سال، قابل توجه بليت در روز 50 تا 15مخصوص جوانان 
ثيندرال خيلي » .گرددافزايش قيمت عرضه مي% 25جشن با 
خواهرهاي . خواست به اين جشن باشكوه بروددلش مي

ثيندرال هم نيز قصد رفتن به اين جشن را ناتني گنديده 
دخترك از مادرش خواست تا همراه خواهرها به . داشتند

جشن برود، اما مادرش به او گفت به شرطي كه همه كارها 
را تمام كند سپس ظروف را موعدي و هگعاال كند، حلق 

تواند با درست كند و لباس مناسبي براي خود مهيا كند مي
ثيندرال تا شب مشغول فراهم كردن . ودخواهرها به جشن بر

براي همين . وسايل شب موعد و هيكا كردن گوشت بود
فرصت نكرد يك لباس مناسب دست و پا كند و مشغول 
تماشا كردن عصمت و قدرت بود كه با تمام قوا مشغول 
آماده كردن خود براي رفتن به شب و ماراتن همسريابي 

                                                 
 منظور جهان باقي است - ١

نه بلند فراموش نشود، مادر به دخترها گفت كفش پاش. بودند
كاغذ و خودكار هم به همراه داشته باشين براي شماره 

شود من خودم هم همراه شما دادن، اصالً اينجوري نمي
كردند كه جشن مربوط به اما دخترها اعتراض مي! آيممي

خُبه حاال وِلم كُن، : جوانان است، مادر در جواب آنها گفت
فهمه من چند  كسي نميخدا تومان پول ژل و بوتاكس دادم

سالم است، مادر شوشنا يادتان نيست، دو سال از آوراهام 
. تر است آمده بود جشن تاالر داريوش كوچيك٢آوينو

ثيندرال ناراحت از اين كه نتوانسته است به جشن برود روي 
هايش جاري شد، با خودش زمين دراز كشيد و نم نم اشك
موقع صداي گرمي در همين . گفت من ديگر شانسي ندارم

 هنوز يك چيز ٣ناراحت نباش اچِنَك: گفتشنيد كه مي
ثيندرال خيلي . براي تو باقي مانده و آن اميد به زندگي است

خوشحال شد سرش را باال كرد و پرسيد شما كي هستيد؟ 
 مهربان هستم عزيزم ٤صاحب صدا پاسخ داد، من ملعاخ
اش ستيسپس با چوب د. عجله كن وقت زيادي باقي نيست

مانده از شب گذشته زد و  باقي  ٥هاياي به گُنديضربه
  .    تبديل به كالسكه شدهاگُندي

خوب حاال نياز به يك لباس زيبا داري كه خيلي هم باز 
  . آورندنباشد، حرف برايت درمي

سپس عصايش را تكان داد و با خواندن اين ورد خيارها 
. طور ... ري، شق٦شقري. تبديل به يك لباس شب سبز شد

خواهي،  سانتي و لنز آبي مي16خوب حاال يك كفش 

                                                 
 حضرت ابراهيم - ٢
 دور از جان - ٣
 فرشته - ۴
  وعي كوفتهن - ۵
 دروغين - ۶

 طنز
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گردانم تا معلوم ابروهايت را هم به فابريك كارخانه برمي
هاي شود دختري، خوب اين هم از سايه چشم بنفش و ناخن

كنم، خوب است به هايت را هم پروتز ميهفت رنگ، لب
ن به االن آماده رفت. قول آيندگان براي خودت پلنگي شدي

جويي در مصرف آب و احترام به فقط صرفه. جشن هستي
ثيندرال پرسيد؟ چطور مگر . حقوق حيوانات را فراموش نكن

خير : در پيدا كردن شوهر تأثير دارد؟ ملعاخ مهربان پاسخ داد
اين پند آموزنده اين شماره بود، در پيدا كردن همسر 

داد و سپس چوبش را تكان ! مسواك تأثير دارد كه تو نزدي
. تصوير يك تيغ موكت بري روي پيراهن دخترك افتاد

پرسيد اين عكس ديگر براي چيست؟ پاسخ داد چشم شور 
ر بيشتر از اين وقتم را نگير بايد بروم خوب ديگ. زياد است

. چهار جاي ديگر چند تا دختر و پسر را به هم برسانم
انشااهللا اگر وصلتي صورت گرفت حق داللي ما فراموش 

  . نشود، اين را گفت و غيب شد
ها به ها شد همه چشم وارد تاالر سيستانيوقتي ثيندرال

كردند ولي او  او پچ پچ مي بهسمت او خيره شد و همه راجع
كردند او براي همه فكر مي. صاف وسط سالن ايستاده بود

  نمايش لباس فاخرش آن وسط ايستاده است، ولي 
دانستند طفلي دنبال جاي نشستن است، چون در تاالر نمي

در همين . وقت جا براي نشستن وجود نداردها هيچسيستاني
ترك گير و دار ناگهان زن مسني با چراغ قوه نزديك دخ

شد، نور را به صورت دخترك انداخت و با حالتي كنجكاوانه 
من : از او پرسيد، بگو ببينم تو دختر كي هستي؟ پاسخ داد

آهان من مادرت را : زن پير گفت. فرزند يهزقل و حنا هستم
خوب بگو ببينم . كردشوري ميشناسم، در محله رختمي

چند سالت است؟ خانه شما كجاست؟ تحصيالت داري؟ 
دهد؟ قدت چند سانت است؟ پدرت چه مقدار جهيزيه مي
كني؟ بافتني، دوختني؟ هنري چند مدل غذا درست مي

هاي زن جاخورده بود چيزي داري؟ ثيندرال كه از حرف
 39اش سن: پرسيد؟ پسر شما چه كاره است؟ زن جواب داد

كند، قد اي است، در مغازه پدرش فروشندگي ميو خورده
. است) بيمو(هاي سر پنج و تا نيمهيك متر و شصت و 

ماشين و خانه هم خدا بزرگ است راستي سيكل هم دارد، 

آيا همين كافي نيست؟ دختر معصوم همين . مومن هم است
داد محو كه داشت اينترداكشن مادر آقا داماد را گوش مي

  تماشاي پسري زيبا و رعنا افتاد كه داشت به او نزديك 
ثيندرال . واست كرد كه با او برقصدبعد از دختر درخ. شدمي

  اين وسط كه حرف .... واويال : رو به او كرد و گفت
آورند برايمان، پسر جوان پاسخ داد، نترس اينجا تاريك درمي

  . بيندو شلوغ است كسي ما را نمي
سپس در پيست رقص در حالي كه در فشار جمعيت 

 و خورد و زير دست و پاي باالهايشان ترك مياستخوان
شدند با حفظ فاصله ايمني مشغول رقص و پران له ميپايين

به طوري كه متوجه گذر زمان . هاي زيبا شدندصحبت
  . نشدند و شب به نيمه رسيد

ثيندرال . در همين حين ناگهان همه جا تاريك شد
كنم كه به نيمه شب رسيديم و اي واي من فكر مي: گفت

رد جوان گفت م. معجزه ملعاخ مهربان باطل شده است
معجزه كدام است؟ ملعاخ ديگر كيست؟ وقت تاالر تمام 

سپس .  كرده استها را خاموششده، آقاي رحيمي چراغ
 را با » شام شام حاال شام شام شامآهنگ«گروه موسيقي 

 اجرا كرد و همه به سمت سالن صرف شام مانند التماس
پس از توقف يك ساعته در صف . ور شدندها حملهشورشي

م چند م و صرف غذا به صورت سرپايي و ايستاده، آن هشا
 از بقاياي حمله مهماناني كه دانه برنج و چند قطره خورش

ريختند، ثيندرال با عجله شان شله زرد و قيمه ميروي ماهي
يك دفعه يادش آمد به . قصد بازگشت به خانه را كرد

پسرك شماره نداده است، براي همين تصميم گرفت كه 
به . ش را جا بگذارد كه ديد گران خريده حيف استهايكفش

هايش را جا گذاشت به اين اميد همين سبب يكي از جوراب
مرد جوان وقتي . كه پسرك آن را بردارد و دنبالش بگردد

هاي سوراخ دخترك را ديد به اين فكر افتاد كه در جوراب
ها را پيدا كند ولي هرگز شهر بگردد و صاحب اين جوراب

فاق نيفتاد، چون كه اطرافيان پسرك آن قدر پشت سر اين ات
اش ثيندرال بدگويي كردند كه پسرك قيد دختر مورد عالقه

  . را زد و رفت آمريكا با يك دختر مكزيكي زندگي كرد
  . كس به حقش نرسيدقصه ما به سر رسيد، هيچ
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  )بررسي خواص لبنيات(شاووعوت و لبنيات        
 

  مژده يمينيان : ترجمه و تأليف 
  كارشناس تغذيه

  
 كه به دليل نزول فرامين مقدس تورات 1عيد شاووعوت

ترين باشد، يكي از بزرگدر كوه سينا به حضرت موسي مي
اعياد مذهبي يهوديان است و يهوديان در اين زمان كه در 

ي ترين سرمايهباشد، بزرگ مي2 عبري سيوانواقع ششم ماه
  .اندزندگي خود يعني فرامين تورات مقدس را دريافت نموده

از جمله . برگزاري اين عيد مراسم و قوانين خاصي دارد
يكي از رسومي كه شايسته است يهوديان در اين روز انجام 

يكي . باشنددهند، مصرف حداقل يك وعده غذايي لبني مي
مصرف غذاي لبني در عيد شاووعوت اين است كه از داليل 

تورات به شير تشبيه شده است، چون شير غذاي كاملي 
ها اند، زندگي انساناست و نوزادان تنها با مصرف شير زنده

. هم مانند وابستگي نوزاد به شير، به تورات وابسته است
ي همچنين در كتاب شير هشيريم يا سرود سرودها نوشته

: ، در مورد آموزش تورات گفته شده استحضرت سليمان
  ) 4:11. (تورات مانند شير و عسل بر زبان تو جاري است

 در اين روز غذاهاي سنتي نظير 3يهوديان اشكنازي
يك نوع نان شيرين و پهن مثل كلوچه كه درون آن  (4بلينتز

هاي ي سيب زميني، مربا يا ميوهبا نوعي پنير شيرين، پوره
ي ترش يا سس سيب عموال با خامهشود متازه پر مي
يك نوع غذاي آلماني، پنيري  (5، كرپالخ)شودمصرف مي
، )جوشاننداي از خمير پيچيده و در آب كم ميكه در اليه

                                                 
1  - Shavout 
2 - Sivan    
هاي مختلف دنيا، از لحاظ فرهنگي به دو يهوديان به دليل زندگي در مكان -  3

  . شوندگروه اشكنازي و سفارادي تقسيم مي
4  - Cheede blintzes 
5 -Cheese kreplach    

ي روسي و سمبوسه) يك نوع پيراشكي روسي (6راويولي
- ي تشكيلترين مادهغذاي پرطرفداري است كه اصلي(٧

  . كنند، مصرف مي) باشديزميني و پنير مي آن، سيبدهنده
 8ايفوريه در اين روز، غذايي به نام آتيهوديان اهل س

  . كنند، مصرف مي)نوعي پنكيك همراه با پنير(
خميري كه با  (9يهوديان عراقي، غذايي به نام كاهي

كنند و يهوديان ، مصرف مي)كره و شكر پر شده است
 10تونسي و مراكشي، كيكي هفت اليه كه سيت سيلوس

  . كنندشود، مصرف مياميده مين
  . كننديهوديان يمني در اين روز، غذاهاي لبني مصرف نمي

يهوديان ايران معموال در اين روز، غذاهايي نظير ماهي، 
، انواع كوكو، كشك بادمجان، شيربرنج و )بدون گوشت(دلمه 

  . كنندساير غذاهاي بدون گوشت را در كنار لبنيات مصرف مي

                                                 
6 -Cheese ravioli    
7 - Cheese Sambusak 
8 -Atayef    
9 -Kahee    

10 - Siet Cielos    
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  اي شد تا ر روز شاووعوت، بهانهمصرف لبنيات د
  . وسيله به اثرات سودمند مصرف لبنيات بپردازمبدين

ي كلسيم براي حفظ نقش مهم شير در تهيه
باشد، اما شير بسياري ها ميها و دندانسالمتي استخوان

از مواد مغذي ديگر را كه براي سالمتي مفيد هستند هم 
نبع مهمي از به غير از كلسيم، شير م. كندتأمين مي

 و شامل 12B، ويتامين 2Bفسفر، پتاسيم، ويتامين 
همچنين شير، منبع عظيمي . ها استيبسياري از ريزمغذ

از پروتئين با كيفيت باال شامل اسيدهاي آمينه ضروري 
  . است

مصرف شير در دوران كودكي و بلوغ، در ساختن 
هاي قوي نقش اساسي دارد و در افراد بالغ هم استخوان

رساند و در حفظ ش تراكم استخوان را به حداقل ميكاه
كننده اسيدهاي لبنيات تأمين. ها نقش داردسالمتي استخوان

ها براي آمينه ضروري به عنوان واحدهاي سازنده پروتئين
باشند و همچنين تحليل عضالني را كه ها ميرشد ماهيچه

ت لبنيا. دهنددهد، كاهش ميبا افزايش سن در افراد رخ مي
ها و تنظيم به دليل داشتن پتاسيم، در حفظ عملكرد ماهيچه

 . فشار خون نقش دارند
در لبنيات، منجر به كاهش  Bهاي گروه ويتامين

شوند و انرژي افراد را در سطح باال نگه احساس خستگي مي
همچنين كلسيم و فسفر زياد موجود در شير، منجر . دارندمي

  ترين مغز از فعال. شودمتابوليسم انرژي ميحفظ به 
باشد كه براي عملكرد درست، نياز به هاي بدن مياندام

ها و مواد معدني دارد كه لبنيات، بسياري بسياري از ويتامين
  . دهنداز اين مواد مغذي را در اختيار مغز قرار مي

باشد كه براي شير همچنين منبعي از فسفوليپيد مي
 موجود در شير از 3Bن ويتامي. باشدعملكرد مغز سودمند مي

 موجود در Aكند و ويتامين ساختمان پوست محافظت مي
  . كندآن، از قدرت بينايي و سيستم ايمني محافظت مي

ي مقادير قابل كنندهاگر چه شير و لبنيات، تأمين
باشند، بيشتر مردم توجهي از كلسيم و ديگر مواد مغذي مي

 ير و لبنيات رافقط نيمي از مقدار توصيه شده از گروه ش
ها ممكن است به اندازه كنند و بالغين و بچهمصرف مي

كافي كلسيم و ديگر مواد مغذي را براي حفظ سالمتيشان 
قطعاً ديگر مواد غذايي هم داراي كلسيم . دريافت نكنند

هاي غذايي كمتر باشند ولي كلسيم موجود در ديگر گروهمي
  . باشد و ممكن است در بدن به خوبي جذب نشوندمي

از محققين اعتقاد دارند كه چون شير و لبنيات بعضي 
باشند، هاي اشباع ميمنبع عظيمي از كلسترول و چربي

هاي قلبي عروقي، ديابت نوع مصرف زياد آنها خطر بيماري
دو، آلزايمر، سرطان سينه، تخمدان و پروستات را افزايش 

  . در اين زمينه تحقيقات زيادي انجام شده است. دهدمي
پيوميولوژي كه در بيست و يك كشور در مطالعات ا

مورد بيش از صد و سي و پنج هزار انسان در طول نه سال 
انجام شده، نشان داده است كه افرادي كه بيش از دو وعده 

اند در مقايسه با در روز، شير، پنير يا ماست مصرف كرده
اند، كمتر با افرادي كه كمتر از اين مقدار مصرف كرده

اند و اين بي عروقي و مرگ مواجه شدههاي قلبيماري
اند هم مطلب شامل افرادي كه لبنيات پرچربي مصرف كرده

  . شودمي
محققين اعتقاد دارند كه بايد مردم را در كشورهايي با 

چون . درآمد كم و يا متوسط به مصرف لبنيات تشويق كرد
مصرف لبنيات در اين كشورها خيلي كمتر از مصرف لبنيات 

  . باشدي شمالي و اروپا ميدر آمريكا
  

  رابطه مصرف لبنيات با انواع سرطان 
تواند هايي است كه ميبيماري سرطان از جمله بيماري

در اين زمينه بين مصرف . تحت تأثير رژيم غذايي باشد
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لبنيات و بيماري سرطان، تحقيقات زيادي صورت گرفته 
  . شوداست كه به مواردي از آن اشاره مي

  
   11كتال سرطان كلور

ترين قسمت مجراي پايين(سرطان كولون يا ركتوم 
. ترين انواع سرطان در دنيا است، يكي از شايع)گوارشي

توان سرطان اند كه مصرف لبنيات ميتحقيقات نشان داده
بعضي از تركيبات شير از جمله . كلوركتال را كاهش دهد

 هاي موجود در ، اسيد الكتيك و باكتريDكلسيم، ويتامين 
توانند بر ضد سرطان كولون عمل لبنياتي نظير ماست مي

  . كنند
  

  سرطان پروستات 
سرطان پروستات در اروپا و آمريكاي شمالي، يكي از 

تحقيقات زيادي . ترين انواع سرطان در مردان استشايع
اند كه مصرف زياد لبنيات به دليل وجود كلسيم و نشان داده

م، خطر بروز سرطان هاي كلسيهمچنين مصرف زياد مكمل
  .دهدپروستات را افزايش مي

  
  سرطان سينه 

اند كه خطر مرگ ناشي از سرطان تحقيقات نشان داده
يكي از . يابدسينه، با مصرف لبنيات پرچربي افزايش مي

عوامل افزايش خطر سينه، هورمون استروژن است و از آن 
 به جايي كه مقدار بسيار زيادي از شيرها از گاوهاي باردار

آيند، احتمال وجود ميزان بااليي از هورمون دست مي
استروژن در اين شيرها و محصوالت لبني حاصل از آنها 
زياد است و چون هورمون استروژن معموالً در چربي باقي 

ماند، لبنيات پرچربي بيشتر از لبنيات كم چربي حاوي مي
  . اين هورمون هستند

هاي نيات در گروهاز گروه شير و لبميزان مورد نياز 
كند ولي به سني مختلف و افراد با شرايط مختلف تغيير مي

طور كلي براي افراد بزرگسال سالم، روزانه دو تا سه واحد از 
                                                 

11  - Colorectal  

شود، كه هر واحد برابر است با يك اين گروه توصيه مي
معادل ( گرم پنير 60 تا 45ليوان شير يا يك ليوان ماست يا 

يا يك چهارم ليوان كشك يا ) يك و نيم قوطي كبريت پنير
 ليوان دوغ يا يك و نيم ليوان بستني كه در مورد بستني 2

  بايد توجه شود كه مصرف زياد آن به دليل كالري باال 
  . تواند باعث اضافه وزن و چاقي بشودمي
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  امور حقوقي ايرانيان خارج از كشور
 دكتر سيد هادي منتظري -  اميرفراز نعيموت
 كارشناس ارشد حقوق

  
همواره يكي از مواردي كه ذهن هموطنان عزيزمان در 

ست كه اخارج از ميهن را به خود مشغول كرده امور حقوقي
اين كه با توجه . شودبه هر نحوي به قانون ايران مرتبط مي

ايران كدام موضوعات حقوقي ايشان طبق قانون به قانون 
محل اقامت و كدام اوامر حقوقي نسبت به قانون ايران 
قابليت اجرايي دارد و ضمانت اجراي اين موارد براساس 

  . كدام قانون است
فرض موجود  داريم با اين ذهنيت و پيش آنلذا قصد

توضيحاتي چند براي روشن شدن ابهامات در اين خصوص ارائه 
  . دهيم

. ابتدا بايد دو موضوع مهم را از يكديگر تميز دهيمدر 
 امور حقوقي مربوط به احوال شخصيه ايرانيان ساكن اول

شود به تولد، فوت، خارج از كشور، كه اين امور مرتبط مي
ازدواج، انتخاب اسم و مشخصات سجلي، ارث، وصيت، 

 دار از اهليت اعمطالق، حضانت، فرزندخواندگي و اهليت
شدن و اجراي حق و سپس امور مربوط به مواردي به غير از 

حقوق مالكيت، حقوق شهروندي، : احوال شخصيه افراد مانند
  .... بيمه، ماليات، استخدام و 

  : دارد قانون مدني اشعار مي6ماده 
قوانين مربوط به احوال شخصيه، از قبيل نكاح و «

اع ايران طالق و اهليت اشخاص و ارث، در مورد كليه اتب
  . ولواينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود

هاي حكم و مفاد اين ماده در هر حال براي دادگاه
به اين معني كه در داخل كشور اين . ايران محترم است

توانند تحت حمايت قانون ايران قرار گيرند ولي اشخاص مي
 كند كهدر خارج از كشور در صورتي دادگاه آن را رعايت مي

 بداند، مانند قانون هقانون ملي را حاكم بر احوال شخصي
 تابع قانون اقامتگاه هيايران در نظام حقوقي كه احوال شخص

 نكاح و طالق و ،)مانند انگليس و آمريكا ( در آنجااست
عالوه بر اين . اهليت ايرانيان نيز تابع قانون محلي است

 است كه اجراي قانون ايران در محاكم خارجي منوط بر اين
  . با نظم عمومي داخلي تعارض نداشته باشد

اما در دسته قوانين خارج از احوال شخصيه قانون ايران 
به هيچ عنوان چه در داخل و چه در خارج كشور بر ايرانيان 

مانند قوانيني از قبيل . كند و مجري نيستخارج صدق نمي
  . مالياتي، ثبتي، راهنمايي رانندگي و اقامتي مهاجرتي

كي از مهمترين مسائل پيرامون احوال شخصيه ايرانيان ي
حال بايد بررسي كنيم . ازدواج است خارج از كشور مسأله عقد

 شود ثبت ميعقد نكاحي كه بين دو ايراني در خارج از كشور
  . چه زماني طبق قوانين ايران داراي منشاء و اثر قانوني است

اشيم كه براي درك هرچه بيشتر اين موضوع بايد آگاه ب
يك بخش . شامل دو بخش است) ازدواج(شرايط نكاح 

مربوط به شرايط شكلي نكاح و بخش ديگر مربوط است به 
 درخصوص شرايط صوري نكاح در ابتدا. شرايط ماهوي نكاح

در قانون ايران نص صريحي در اين مورد اختصاصاً وجود 
 تابع يد از حيث طرز تشريفات ظاهريندارد كه عقد ازدواج با

 قانون 969كدام قانون باشد، اما حكم كلي مندرج در ماده 
  . مدني تكليف اين امر را اين چنين روشن نموده است

اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود «
  » .باشندمي

سائل مربوط به طرز بنابراين ايرانيان مقيم خارج نسبت به م
نامه كاح و وصيتكاح از قبيل تنظيم قباله نجريان و صورت ن

باشند و چنانچه شرايط تنظيم مكلف به رعايت قانون ايران نمي
اين اسناد طبق قوانين محل تنظيم سند رعايت گردد آن نكاح و 
سند نكاحيه در صورتي كه خالف قوانين و نظم عمومي و 

  . اخالق حسنه نباشد در ايران معتبر و داراي اثر قانوني است
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توانند در صورتي كه خارج ميهمچنين ايرانيان مقيم 
 قانون 969هر دو طرف عقد ايراني باشند با رعايت ماده 

هاي ايران گريمدني و براساس قانون محلي نزد كنسول
مامورين . د و عقد ازدواج خود را واقع و ثبت كنندحاضر شون

 قانون 1001كنسولي ايران نيز وظيفه دارند براساس ماده 
مدني نسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خود وظايفي را 
كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل 

 ثبت براي اطالع از وظايف سازمان(. باشد انجام دهداحوال مي
  )  رجوع شود14/6/1355 قانون ثبت احوال مصوب  بهاحوال كشور،

اما شرايط ماهوي نكاح از قبيل شرايط مربوط به سن و 
موانع نكاح اعم از موانع ناشي از قرابت يا ساير موانع بايد 

بنابراين در چشم قانون و محاكم . منطبق بر قانون ايران باشد
يث آثار شخصي و مالي نكاح ايراني، ايرانيان مقيم خارج از ح

 1106مشمول قانون ايران هستند، مانند اين كه بر طبق ماده 
  . باشدقانون مدني شوهر موظف به پرداخت نفقه همسر خود مي

بنابراين هرگاه بين زن و شوهر ايراني مقيم خارج راجع 
به مسائل شخصي و مالي اختالف پيدا شود و در محل 

ا در مورد احوال شخصيه اجرا اقامت قانون دولت متبوع ر
كنند يا در ايران طرح دعوي صورت گيرد مطابق قانون 

  . شودمدني ايران بين زن و شوهر حكم صادر مي
همچنين درخصوص مسائل مربوط به ارث و وصيت 

در مورد مقرره . شود قانون مدني رفتار مي6مطابق ماده 
ل فوق بايد به اين نكته اشاره شود كه اگر ماترك ما

غيرمنقول بوده و در ايران باشد هم نحوه تقسيم ارث طبق 
ل مسائل مربوط به خود ماهم باشد و قانون ايران مي

ا مسائل ثبتي، حال اگر غيرمنقول مانند ماليات بر ارث ي
  در خارج باشد باز فروض ارثي و ) ملك(تركه غيرمنقول 

رثي االرث وراث از منظر قانون ايران منطبق بر قوانين اسهم
هاي باشد اما موارد مربوط به خود ملك مانند بحثايران مي

ال ري، ثبتي و غيره قانون محل وقوع ممالياتي، شهردا
تواند به طور مثال در همچنين اين موارد مي. باشدجاري مي

  . مورد وجه نقد و يا اقسام ديگري از اموال جاري باشد
 اين در اينجا ذكر يك مسأله قابل اهميت است و آن

كه منطبق بر اصل سيزده قانون اساسي جمهوري اسالمي 

هاي ايران، ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت
باشند كه در حدود قانون ديني شناخته شده رسمي كشور مي

در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و 
  . كنندتعليمات برطبق آئين خود عمل مي

مستند به قوانين ياده شده در اين نوشته، در بنابراين و 
موضوعات مربوط به احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه از 
جمله ايرانيان كليمي خارج از كشور در داخل كشور طبق 
قوانين شرعي خودشان رسيدگي خواهد شد، همچنين اگر 
كشور محل اقامت قوانين كشور متبوع را حاكم بداند، وفق 

 احوال شخصيه دگي به امور مربوطد رسيمقررات ايران باي
هاي ديني رسمي كشور را برطبق موازين شرعي و اقليت

بنابراين از منظر قانون ايران . شريعت خودشان رسيدگي كند
امور مربوط به ازدواج، ارث، وصيت و امور منبعث از عقد نكاح 
مانند مهريه و غيره چه در مورد همكيشان عزيز خارج از كشور 

م در خاك مقدس ايران قوانين شريعت حضرت موسي چه مقي
  . جاري خواهد بود) ع... (اكليم

در پايان براي روشن شدن قانون حاكم بر حيطه 
  . شوداجرايي قوانين ايران به چند نكته اشاره مي

  اگر زوجين تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي
  )  ق م963ماده (. آنها تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود

  روابط بين پدر و مادر و اوالد تابع قانون دولت متبوع پدر
. مگر اين كه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد. است

 ) * ق م964ماده (
  تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا

 )  ق م966ماده . باشدغيرمنقول تابع قانون محل وقوع آن مي
 عقود تابع قانون محل وقوع عقد است، تعهدات ناشي از 

مگر اين كه طرفين عقد خارجي بوده و آن را تابع قانون 
  )  ق م1968ماده . (ديگري قرار داده باشند
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 اخبار 
  مهندس اميد محبتي مقدم 

  مدير روابط عمومي انجمن كليميان تهران
  
  

   ايران سربلندي براي اديان معنوي همبستگي همايش برگزاري
 ماه دي 24 ايران سربلندي براي اديان معنوي همبستگي همايش اسالمي، انقالب پيروزي سالگرد چهلمين مناسبت به
 .شد برگزار 1397
 علمي و فرهنگي ديني، هايشخصيت شد، برگزار اسالمي ارتباطات و فرهنگ سازمان دعوت به كه همايش اين در
 گفتگوي مركز و اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت اسالمي، ارتباطات و فرهنگ سازمان مسئوالن و توحيدي اديان پيروان
 . داشتند حضور اديان
 صدقمره سيامك دكتر ،)ايران كليميان ديني رهبر (زارلهال حمامي يونس دكتر حاخام جناب كليميان، جامعه طرف از

 اميد مهندس ،)تهران كليميان انجمن رييس (يحسامه همايون دكتر ،)اسالمي شوراي مجلس در كليمي ايرانيان نماينده(
 فرهاد و) فرهنگي كميته عضو (مهرشايان اميد ،)كليميان انجمن عمومي روابط مدير و مديره هيات عضو (مقدم محبتي
 . داشتند شركت همايش اين در افراميان
 حمامي يونس دكتر و صدقمره سيامك دكتر سپس. نمود قرائت را تورات از بخشي مهرشايان اميد برنامه، ابتداي در

 . پرداختند سخنراني ايراد به زارالله
 كه طوري به نمود اشاره يهود يهاآموزه در قدرشناسي اصل اهميت به خود سخنراني در ايران كليميان ديني رهبر
 به زدن ضربه از را الهكليم موسي حضرت پيروانش، و فرعون تنبيه و مصر سرزمين در معجزات وقوع هنگام در حتي خداوند

 . داردمي برحذر مصر خاك و آب
 آميزمسالمت زندگي به تاريخي، نمونه چند ذكر با خود سخنان در اسالمي شوراي مجلس در كليمي ايرانيان نماينده

 در يهوديان صميمي پشتيبان را شيعه مذهبي مراجع و نمود اشاره ايران مختلف هايشهرستان در هموطنان ديگر با يهوديان
 .دانست هاچالش و  مسائل بروز هنگام
 

 1 كودك يلداي مهد در ايالنوت جشن برگزاري
  
  
  
 در جشني مراسم ايالنوت جشن مناسبت به
مهد  محل در ماه دي 30 در صميمي و گرم محيطي
 .شد برگزار 1 شماره يلدا كودك
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 فجر دهه ايام در كليميان جامعه ويژه هاي برنامه
 با) كليميان جامعه فجر دهه ستاد مسئول (صدقكهن سليمان دكتر فجر، دهه آستانه در و ماه بهمن هفتم يكشنبه روز
 كليميان جامعه ويژه هايبرنامه شد، برگزار تهران اسالمي تتبليغا سازمان محل در كه مطبوعاتي خبري نشست در حضور
) يهودا (بيژن و تهراني آرش حاخام سازدمي نشان خاطر. نمود اعالم اسالمي انقالب پيروزي سالگرد مناسبت به را تهران
 اين در نيز) كليميان انجمن مديره هيات عضو (آصف

 .داشتند حضور نشست
   :بودند از تندعبار ها برنامه اين از بخشي

 توسط مقدس دفاع موزه از ديدار روزه يك تور* 
 )ماه بهمن 10 چهارشنبه ( بانوان سازمان
 شعر، شب شاد، موسيقي ويژه، هاي برنامه اجراي* 
 كليميان اجتماعي هنري فرهنگي كانون توسط دكلمه،

 )ماه بهمن 13 شنبه(
 با انقالب پيروزي مراسم بزرگداشت و گردهمايي*
 محترم مسئوالن و ايران كليميان ديني هبرر حضور
 )ماه بهمن 15 دوشنبه (آباد يوسف كنيساي محل در عمومي نيايش و دعا دكلمه، ي اجرا سخنراني، ايراد و كليمي  جامعه

 طالع عبداله شب« موضوع با تهران كليميان انجمن مركزي كتابخانه محل در سخنراني برگزاري و گردهمايي* 
 )ماه بهمن 20 شنبه (يشايايي ارونه توسط »همداني
 )ماه بهمن 22 دوشنبه(  سپير دكتر بيمارستان در سرپايي بيماران كليه رايگان ويزيت* 
 

 ايران عبرت موزه از كليمي بانوان انجمن بازديد
  
  
  
 رسيدن فرا مناسبت به
 انقالب پيروزي سالگرد چهلمين
 اعضاي فجر، دهه ايام و اسالمي
 همراه به يكليم بانوان انجمن
 روز بانوان، ديگر از جمعي

 موزه از  ماه بهمن دهم چهارشنبه
 . كردند بازديد ايران عبرت
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   خميني امام حضرت مطهر مرقد در كليمي جامعه نمايندگان حضور
 حضرت ورود سالگرد رسيدن فرا مناسبت به
 كليمي، جامعه نمايندگان فجر، دهه ايام و امام

 امام مطهر مرقد در رحضو با بهمن 12 جمعه
 اسالمي انقالب بنيانگذار هاي آرمان با خميني،
 . نمودند ميثاق تجديد
 ديگر حضور با كه برنامه اين پايان در

   نمايندگان
 به جنتي الهآيت  شد، برگزار مذهبي هاياقليت
 . پرداخت سخنراني ايراد

- كهن سليمان دكتر يح،سامه همايون دكتر
 آشوري، شاهين سمهند و آصف بيژن صدق،

 اين در ميشائليان ايلن و طوبي فريدون مهندس
  . داشتند حضور ديدار

 
 اسالمي انقالب پيروزي بزرگداشت مراسم برگزاري

 جامعه طرف از اسالمي انقالب پيروزي بزرگداشت مراسم برگزاري محل ماه بهمن 15 تهران آباد يوسف كنيساي
 .بود تهران كليميان
 زار،الله حمامي يونس دكتر حاخام جناب بود، همراه خبري مختلف هايشبكه خبرنگاران حضور با كه مراسم اين در
 قرائت به سعيديان ابراهيم ضمنا. پرداختند سخنراني ايراد به آصف بيژن و صدقكهن سليمان دكتر يح،سامه همايون دكتر
 اختصاص خود به را مراسم اين از ديگري بخش نيز عمومي نيايش و دعا. پرداختند دكلمه بيان به گيدانيان يوخاود و شعر
 .داد

  
 اسالمي انقالب پيروزي مناسبت به توحيدي اديان نمايندگان گردهمايي

 چهلمين مناسبت به و اسالمي فرهنگ و ارشاد وزارت فرهنگي هايفعاليت و هاتشكل مجامع، كل مدير دعوت به
 16 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزير ميزباني به توحيدي اديان ايندگاننم گردهمايي ايران، اسالمي انقالب پيروزي سالگرد
 مراسم اين در توحيدي اديان نمايندگان و فرهيختگان روحانيون، از  جمعي.شد برگزار تهران انقالب هتل در ماه بهمن
 . ختپردا سخنراني ايراد به صدقمره سيامك دكتر كليميان، جامعه طرف از برنامه اين  در.داشتند شركت
 

 2 شماره كودك يلدا مهد در فجر دهه ويژه مراسم اجراي
 .شد برگزار 2 شماره كودك يلداي مهد در ايويژه مراسم ايران، اسالمي انقالب فجر دهه مناسبت به
 پايتخت، ايران، اسالمي جمهوري مقدس پرچم خصوص در آموزشي هايبرنامه و تفريحي هايبرنامه شامل مراسم اين
 .بود كشور ايران مورد در ديگري اطالعات و يجمهور رييس
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   شاد روحي آموزشي مجتمع در فجر دهه ويژه مراسم اجراي
 حضور با شادروحي آموزشي مجتمع در ايويژه مراسم ايران، اسالمي انقالب فجر دهه مناسبت به ماه، بهمن 17

 . شد برگزار مدرسه نآموزادانش اولياي و مربيان و اوليا انجمن اعضاي پرسنل، مسئوالن،
 استنداپ پانتوميم، سرود، شعر، دكلمه، اجراي متنوع، مسابقات ديواري، روزنامه تهيه نقاشي، شامل كه مراسم اين در
 .داشت حضور نيز فرهنگي كميته نماينده ميكائيل، بهادر بود، اول ترم ممتاز آموزاندانش به جوايز اهداي و موسيقي كمدي،
  

 تهران كليميان انجمن مركزي كتابخانه در مدانيه طالع شب برگزاري
 با »همداني طالع شب «برنامه ماه، بهمن 20
 در اجتماعي و ادبي شاخص هايچهره حضور

 . شد برگزار تهران كليميان انجمن مركزي كتابخانه
 حميد يشايايي، هارون صدق،مره سيامك دكتر
 كفران الويان، النا دكتر سعيديان، ابراهيم اقبالي،
 كه بودند همكيشاني جمله از آصف بيژن و عراقي

 اين در. پرداختند سخنراني ايراد به برنامه اين در
 عزيز همكيشان شايسته استقبال با كه برنامه
 .بود توجه قابل تهران مقيم هايهمداني ادبي انجمن اعضاي حضور شد، مواجه
  

 بهمن 22 پيمايي راه در كليميان جامعه نمايندگان حضور
  
  

 بهمن، 22 پيمايي راه در ايران سرافراز ملت حضور با همزمان
 جمله از تهران، كليميان انجمن مديره هيات اعضاي از جمعي
 آصف بيژن و آشوري شاهين مهندس صدق، كهن سليمان دكتر
 .يافتند حضور مراسم اين در نيز

  
  
  

 تهران كليميان انجمن مديره هيات جلسه در  زارع سعيد دكتر حضور
 و اقوام امور در جمهور رئيس مشاور دستيار زارع، سعيد دكتر

 مديره هيات ماه بهمن 28 مذهبي در جلسه و ديني هاي اقليت
 .يافت تهران حضور كليميان انجمن

 سال چند اين طول در شده متحمل زحمات از قدرداني و تشكر
 و يونسي حجت االسالم علي جمهور دكتر روحاني، رييس طرف از
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 اين در نظر تبادل و گفتگو محورهاي ترينمهم ايران، كليميان جامعه به مربوط مسائل بررسي همچنين و زارع يدسع دكتر
 شده مطرح مسائل جد به پيگيري از كليميان، انجمن مديره هيات اعضاي نظرات نقطه دريافت از پس زارع دكتر. بود جلسه
 .داد خبر

 بابت صدقكهن سليمان دكتر زحمات از تهران، كليميان انجمن مديره اتهي طرف از جلسه، اين حاشيه در است گفتني
 .آمد عمل به قدرداني و تشكر توحيدي اديان چهارگانه تقويم ترينجامع انتشار و تهيه

  
 كاريدرخت روز مناسبت به كوروش كنيساي در زارع سعيد دكتر توسط نهال غرس

 و ريكادرخت روز مناسبت به ماه، اسفنده پانزدهم
 سعيد دكتر زيست، محيط حفظ بر بيشتر چه هر تاكيد
 كاج نهال عدد يك كوروش مجتمع در حضور با زارع،

 امور در جمهور رئيس مشاور دستيار. نمود غرس را
ستاد  هايفعاليت از مذهبي و ديني هاياقليت و اقوام
 خيرخواهانه هايكمك توزيع روند و كوروش خيريه

 .كرد بازديد نيز
 تعدادي همراه به تهران كليميان انجمن رييس

 .داشتند حضور مراسم اين در انجمن، هايكميته اعضاي و اجتماعي فعاالن از ديگري
 

 شاد روحي آموزشي مجتمع كنيساي مجدد افتتاح جشن
 ،اسفند 18 مجتمع، آن كنيساي مجدد افتتاح مناسبت به و شاد روحي آموزشي مجتمع مربيان و اوليا انجمن همت به
 . شد برگزار كوروش تاالر در جشني مراسم

 اميد مهندس و پورالله رامين دكتر يح،سامه همايون دكتر جمله از تهران كليميان انجمن مديره هيات اعضاي از جمعي
 .داشتند حضور برنامه اين در ورزش و فرهنگي هايكميته اعضاي از تعدادي همراه به مقدم محبتي
 مهندس از آنكه ضمن آمد عمل به تقدير كنيسا محراب مرمت در وي زحمات پاس به عنانر بهمن از مراسم اين در
 .شد قدرداني كوشش و تالش سال پنج دليل به سيمانيان شرلين
 

 نوروز و پوريم مناسبت به 2 كودك يلداي مهد جشن
كودك  مهد نوروز، و پوريم جشن مناسبت به
 رتاال در اسفند 16 در را جشني مراسم 2 يلداي

 . نمود برگزار محبان اجتماعات
 رييس (پوراتيان فريده يح،سامه همايون دكتر
 انجمن اعضاي از جمعي و) كليمي بانوان انجمن
 والدين توجه قابل استقبال با كه برنامه اين در بانوان
 . داشتند حضور بود، همراه
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 برنامه اين مختلف هايآيتم موسيقي همراه هب انگليسي سرودهاي و ژيمناستيك پوريم، نمايش عبري، سرودهاي اجراي
 . دادمي تشكيل را

 مصاپزي سايت از آموزان دانش بازديد
 آيدين مديريت با و تهران كليميان انجمن فرهنگي و كشروت هايهمكاري كميته با ماه، فروردين 23 جمعه روز

 انجمن مصاپزي سايت از دانش، مدرسه راه هجمع روز ديني تعليمات كالس ششم تا دوم مقاطع آموزاندانش برخورداري،
 . كردند بازديد يهودي سالمندان سراي در واقع كليميان

 ،)كشروت كميته عضو (فرشهامي شهاب ،)سالمندان سراي مسئول (شهراد شهرام ،)كشروت كميته مسئول (ثاني موسي
 ديگر از افراميان فرهاد و ساساني مهران ،)كشروت كميته عضو (شيرازيگل هرصل ،)فرهنگي كميته عضو (ميكائيل بهادر
 .بودند بازديد اين در حاضر افراد

 
 مصاپزي سايت از شادروحي آموزشي مجتمع آموزان دانش يددباز

 شركت و مصا پخت مراحل با آشنايي جهت ماه، فروردين 22 پنجشنبه شادروحي آموزشي مجتمع آموزاندانش از برخي
 كليميان انجمن مصاپزي سايت از مدرسه مربيان و اوليا انجمن رييس و عبري دبيران از برخي همراهي با مقدس، امر اين در

 . كردند بازديد يهودي سالمندان سراي در واقع
 

 پسح موعد بازديد و ديد مراسم برگزاري
 مراسم ،)يهاخراسان تاالر مدير (رحماني مهندس تقدير قابل تعامل با و تهران كليميان انجمن فرهنگي كميته همت به

 .گرديد برگزار 1398 ماه ارديبهشت 3در  پسح موعد بازديد و ديد
   همايون دكتر شد برگزار خراسانيها تاالر در گرامي همكيشان مختلف اقشار توجه قابل حضور با كه مراسم اين در
 . پرداخت سخنراني ايراد به يحسامه

 جهت در را بسياري زحمات گذشته، ساليان طول در كه تايشبي رحمت شادروان از برنامه، اين در است ذكر قابل
 .گرديد ياد نيكي به شد،مي متقبل مراسم اين برگزاري
 

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ديني هاياقليت امور مسئول از تقدير مراسم
 مسئول تقوي، سعيد از تقدير مراسم ماه، ارديبهشت 11

 در اسالمي، شادار و فرهنگ وزارت ديني هاياقليت امور
 .شد برگزار تهران كليميان انجمن محل

اين  زحمات سال 22 حدود پاس به كه مراسم اين در
 كليمي جامعه امور قبال در ديني هاياقليت امور مسئول
 هاسال خصوص در مختلف افراد بود، شده ديده تدارك ايران
 ديني، هاياقليت امور مسئول با صميمي و دوستانه تعامل
 تالش هاسال بابت وي از و شدند متذكر را گوناگوني نكات

 مرور به نيز تقوي سعيد. نمودند قدرداني و تشكر مستمر،
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. گفت سخن تهران كليميان جامعه با متقابل ارتباط بودن مانا از و پرداخت خويش سازماني پست در خود فعاليت دهه چندين
 .داد تشكيل را برنامه اين بخش آخرين بركت، و سالمتي دعاي قرائت

 انجمن بازرسين و منتخب فعلي، مديره هيات اعضاي يح،سامه همايون دكتر زار،الله حمامي يونس دكتر حاخام جناب
 .داشتند حضور برنامه اين در اجتماعي فعالين و جامعه سرشناس چهره از توجهي قابل تعداد همراه به تهران، كليميان
 

 ايمان حديث منظوم تئاتر نمايش
 تاالر در ماه  ارديبهشت 25 شيراز، يهود جوانان خانه و يهود دانشجويان سازمان مشترك اثر ايمان، حديث منظوم اترتئ

  .است سعيديان ابراهيم استاد و شاهين موالنا ديوان از برگرفته تئاتر اين. درآمد نمايش به تهران محبان اجتماعات
 

 شاد روحي آموزشي مجتمع با آشنايي برنامه برگزاري
 ارديبهشت 23 شادروحي آموزشي مجتمع

 كالس آموزاندانش محترمِ اولياي ميزبان ماه،
 كه بود آينده تحصيلي سال ابتداييِ اول مقطع

 مجتمع اين از بيشتر چه هر شناخت هدف با
 انجمن توسط كه مفرحي برنامه در آموزشي،

 شركت بود، شده برگزار مجتمع مربيان و اوليا
 .جستند

 اين در كه بودند افرادي جمله از مجتمع ابتدايي اول مقطع فارسي و عبري دبيران و مربيان و اوليا انجمن ييسر مدير،
 و اوليا انجمن اعضاي ساير موثر حضور. دادند قرار اوليا اختيار در را نياز مورد اطالعات و پرداخته سخنراني ايراد به جلسه
 .داشت عالقمندان به نياز مورد اطالعات ارائه رد اي برجسته و موثر نقش نيز مجتمع مربيان
 

  دوران كي گزارش كتاب ازيي رونما
 قلم به دوران كي گزارش كتاب ازيي رونما مراسم ماه، بهشتيارد 18 چهارشنبه

  .شد برگزار دوستانفرهنگ و عالقمندان حضور با اينعيرفي سايكن دريي ايشاي هارون
ي عل. بود برنامه آغازگر) كتاب راستاريو(ي آبائ آرش مهندس مراسم نيا در
 فروشانكتاب و ناشران هياتحاد سيرئ (آموزگار محمود ،)بخارا هينشر ريمد(ي دهباش
 حيسامه ونيهما دكتر و صدقمره امكيس دكتر ،)ناشركتاب (يبدركوه ديمج ،)تهران

  .بودند جلسه سخنرانان گريد از
ي سي دوره در رانيا انيهوديي گزند از مستندي تيروا دوران، كي گزارش كتاب

. است دهيگرد درج سند اصل ارائه با عيوقا ازي اريبس و است انقالب از بعد يساله
 آن به مربوط نكات و كتاب نگارشي چگونگ شرح به برنامه نيا دريي ايشا يهارون
  .پرداخت
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  يميكل جوان توسط هيپا هندسه كتاب انتشار                            
 جوانان ازي كي قلم به هيپا هندسه جامع كتاب انتشار شاهد كتاب، شگاهينما در امسال

  .ميبودي ميكل شيهمك

 ريركبيامي صنعت دانشگاه ينخبه النيالتحص فارغ از وي اضير ارشد كارشناس ساز،نهيآبگ نگار
 و نوشتهي اضير كنكور نيداوطلبي براي شعاع طاهر محمدي همراه به را كتاب نيا كه است

  .است رسانده چاپ به را آن 1398 سال در اهيس تخته انتشارات
 و است مشغولي اضير سيتدر به اكنوني ميكل يجامعه استعداد با جوانان از سازنهيآبگ نگار

  . است اري سيتدر ريركبيام دانشگاه در
  

  شيهمك پزشك دو توسط پلدختر زدگان ليس به كمك                 
 ازي اريبسي ناگهان ليس امسال، وروزن متاسفانه

 و را خود جاني اعده. كرد مشكل دچار را مانهموطنان
  .دادند دست از را خود كاشانه و خانه زيني اريبس

 استان پلدختر در شانيهمك از تن دو كه ميشد خبر با
   .رفتند زانيعز نياي اري به لرستان

 ازي نظرحق ماين دكتر وي نظرحق بهروز دكتر
 چند تخصصشان به توجه با كه بودندي زيعز شانيكهم
 زده ليس هموطنان خدمت در پلدختر منطقه دري روز

  .بودند
 هالل تيجمع بهي رازيش وي تهران شانيهمك ،يميكل بانوان انجمن طرف از زيني نقدي هاكمك است ذكر به الزم

 .شد زيوار احمر
  قد امام راحلي كليميان در مراسم نثار تاج گل در مرشركت جامعه

  
  
  

ِ  جامعه1398 خرداد 8چهارشنبه 
كليميان با حضور در مرقد مطهر امام 

هاي معمار راحل و نثار تاج گل با آرمان
  . كبير انقالب تجديد ميثاق نمودند
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  حضور كليميان در راهپيمايي روز جهاني قدس
ي ، جامعه1398جمعه دهم خرداد 

شته در كليميان ايران همچون ساليان گذ
  . راهپيمايي روز جهاني قدس شركت نمودند

نماينده ايرانيان كليمي در مجلس، 
رئيس انجمن كليميان تهران، اعضاي 

ها و پرسنل انجمن كليميان و فعالين كميته
. اجتماعي در اين راهپيمايي حضور داشتند

يح به نمايندگي از دكتر همايون سامه
  .  خبري گفتگو كردهاي مختلفي كليميان با رسانهجامعه
   

  آباددر كنيساي يوسف) ره(امين سالگرد ارتحال امام خميني برگزاري مراسم سي
به اين مناسبت مراسم دعا و  نيايش مطابق روال 
هر ساله با حضور جمعي از كليميان و مسئولين ستاد 

 خرداد 13در روز دوشنبه ) ره(بزرگداشت ارتحال امام 
  . د تهران برگزار شدآبا در كنيساي يوسف1398

رئيس (در اين مراسم سردار محمدرضا موحدي 
االسالم ، حجت)كميته اديان الهي ستاد بزرگداشت امام

اعضاي (عليزاده، مهندس رضايي و مهندس هروي 
ي از طرف جامعه. شركت داشتند) كميته اديان الهي

  كليميان، جناب حاخام دكتر يونس 
، ابراهيم سعيديان، مهندس اميد )رئيس انجمن كليميان(يح ، دكتر همايون سامه)ميان ايرانرهبر ديني كلي(زار اللهحمامي
  . يوخوت گيدانيان نيز با هنرمندي دكلمه اجرا كرد. مقدم و بيژن آصف سخنراني كردندمحبتي
  

  گذار فقيد جمهوري اسالميي كليميان در مراسم بزرگداشت بنيانشركت نمايندگان جامعه
 نمايندگان جامعه كليميان 1398 خردادماه 14نبه شروز سه

مطابق روال هرساله در مراسم باشكوه بزرگداشت امام خميني در 
  .حرم مطهر ايشان شركت نمودند

يح، برخي زار، دكتر همايون سامهحاخام دكتر يونس حمامي الله
از اعضاي هيئت مديره و بازرسين فعلي انجمن كليميان به همراه 

  . فعالين اجتماعي در اين مراسم پرشكوه حضور داشتندتعدادي از 
رهبر معظم انقالب اسالمي در اين اجتماع باشكوه مردمي به 

  .  ايراد سخنراني پرداختند
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 هشمار    

  پنجاه           

  اصفهان ازي اخبار
 و مهم خبر نيآخر و گذرديم فصل دو حداقل كنون تا نايب شيپ شماره از
ي رفاهي فرهنگ مركز ويي رايپذ تاالر افتتاح ميداشت اصفهان از كهي بخشمسرت

 بوده هاجشن زبانيم و تجمعات ازي اريبس محل امروز تا كه بود اصفهان انيميكل
 از و زيعز شانيهمكي برا 97 زمستان در صفتي ماه ديحمي اجرا جمله از. است
 و جشن مراسم و آني دهايبازد و ديد و پسح سدر مراسم زبانيم 98 سال آغاز

 نيچند تاكنون كه استي شادمان باعث نيهمچن. خرداد ماه در عومر 33ي وايشي
  .است گرفته صورت تاالر نيا در زين ازدواج مراسم
 به كه افتاد اتفاق زيني اصفهاني ميكل مفاخر و هنرمندان از ليتجل نيب نيا در

 جمع در انيئنقرهي موس فسوروپر از ريتقد مراسم 97 ماه اسفند در بيترت
 عنوان به 97-96ي ليتحص سال نمونه انيدانشجو و نپژوهشگرا ،شكسوتانيپ

   .شد برگزار اصفهان دانشگاهي شناسنيزم رشته در سال برتر پژوهشگر
ي هنرها موزه هنر آورد شيپ در ساسون مانيسل آثار بري مروري برگزار با بود همراه زين 98 سال بهشتيارد چهارم

  .شد روبرو شانيهمك ريغ و شانيهمك استقبال با و شد گذاشته شينما به هنر زنده رود نام با كه اصفهان معاصر
 ،خانه نقشي گالر و اصفهان سوره سالنيي بازگشا مراسم در كوبروزهيف هنرمندي روشالم يروبن از ماه نيهم پنجم در

  .شد ليتجلي اصفهان هنر شكسوتيپ دياسات گريد كنار در
ي هادوشنبهي هابرنامه نيب نيا در زين جوانان كانون

 شعر دري رند ،يپرور فرزند چوني موضوعات با را ماه هر اول
ي همكار با (صفا و صلح مفهوم ،شكست بدون ازدواج ،حافظ
 ازيي رونما با رانيا انيهود يخيتار بري مرور و  )تورا تلمود
 در و داده ادامه ،ييايشا يهارون از دوران ك يگزارش كتاب

 و جشن چون مفرح و شادي هابرنامهي برگزار از نيب نيا
   .است نبوده غافل زين گلگشت

 به اصفهان ازي گريدي سنت و بايز يسايكن و شد برگزار سانين مالي سايكنيي بازگشا مراسم زين بهشتيارد 24 
 .شد افزون شدهي بازساز آثار فهرست
  

  شد كشف بالروس در هولوكاستي قربان 1200 از شيب اجساد
 جزوي زمان كهي مرزي شهر (بالروس در برِست شهر مركز دري ساختمان اتيعمل كهي مهنگا ،يالديم 2019 هيژانو در
 اشغال از پس كه مكان نيا كه آنجا از. شد كشف جسد 1214ي حاوي دستجمع گور ك يبود، انجام حال در) بود لهستان
 طوربه بود، شده ليتبد نايهود يحبسي برا گتو ك يبه 1942 و 1941ي هاسال در ،يناز آلماني روهاين توسط بالروس

ي جستجو به كه سربازان ازي تعدادي گفته به. بودند گتو نيا ساكن انيهود يبه متعلق اجسادي همگ كه گفت توانيم قطع
. هاستيناز توسط آنها اعدام نشان كه  شد،يم دهيد گلوله اثر اجساد،ي برخي جمجمه پشت در پرداختند، مكان نيا اجساد
  . رساندند قتل به را آن ساكنان از نفر 5000 شهر، نيا اشغال و حمله روز نينخست در تلريه يروهاين ،يخيتار شواهد طبق
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 بالروس انيهود يانجمن درخواست رغميعل
 ماندهيباق ازي ا.ان.يد شاتيآزما انجامي برا

 مقامات شان،يا قيدقيي شناسا جهت اجساد
 از شاتيآزما نيا بودن برزمان علت به بالروس
 اشغال از پس گتو نيا. نمودندي خوددار آن انجام
ي شورو ريجماه اتحاد جزو زمان آن كه (شهر
 دادهي جا خود در راي هود ي28000 حدود) بود
 حدود ،1942 سال در گتو انهدام از پس كه بود

 اجساد نياي ايبقا. ستين دست دري اطالع آنهاي مابق سرنوشت از و شدند ديتبع گريد مناطق به آن ساكنان از نفر 17000
 به مجددا شهر نيا شمال در انيهود يگورستان دري جار سال ماه بهشتيارد 31 برست، شهر انيهود يحضور باي مراسمي ط

  . *شد سپرده خاك
 

                                                 
*   - https://www.dw.com/en/remains-of-1200-holocaust-victims-laid-to-rest-in-belarus/a-48838881 

 

  صدقجناب آقاي دكتر سيامك مره
سردفتر ازدواج شيراز را تسليت عرض كرده و براي شما و خانواده » صدقرحيم مره«درگذشت عموي بزرگوارتان 

  . محترم طلب خير و بقاي عمر از خداوند متعال خواستاريم
 نجمن كليميان تهران ا

 هيئت تحريريه نشريه افق بينا 

  )مصري(سركار خانم اليزا مسعودي پناه 
 را تسليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي شما و خانواده صبر و )فرهاد مصري (درگذشت همسر محترمتان

  .بردباري آرزومنديم
 انجمن كليميان تهران  

  هيئت تحريريه نشريه افق بينا

 
از دوستان عزيزي كه تبحري در نويسندگي دارند و تمايل دارند با مجله همكاري 

  .كنند، خواهشمنديم مطالب خود را به ايميل مجله ارسال نمايند
  .خواني با اهداف مجله به نام نويسنده چاپ خواهد شدبديهي است در صورت هم
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