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 ما انسان

ی
، طیف وسییع از خاطرات خوب و بد داریم. این  هایمانها در زندگ

توانند یادآور اشتباهابر باشند که بتوان از تکرار خاطرات اگرچه گاه دردآور اما یم
ی کرد. ییک از این موارد، ازدواج های فامییل و صدمات آن در نه تنها  آنها جلوگتر

سیاری از  امروزه، ازدواج فامییل در بهای آینده است. یک نسل که حتر نسل
جوامع مدرن، اشتباه و گاه در برخی از   به خصوص، در ها و جوامع، فرهنگ

ها از درمیان بسیاری از فرهنگ این رسم اما در گذشتهباشد. کشورها ممنوع یم
تا جابی که برخی معتقد بودند که   شد جمله میان ایرانیان یهودی به غلط انجام یم

اند و از بدو تولد کودکان، آنها را ها بستهعقد دختر عمو و پرس عمو را در آسمان
قافل از اینکه اگر هم حقیقت داشت به آن معنا بود   دانستند متعلق به یکدیگر یم 

ی هم بسته  که عقد در آسمان بسته شده است و دیگر نیازی نیست که بر روی زمیر
ی دیگر افراد فامیل هم انجام یم شد و با قراری که دو  این قرارداد  . شود  ها بیر

ی هم یم ی گذاشتند، دو کودک را  خانواده بیر ی پاییر نامزد   برای ازدواج، در سنیر
 کردند. یم

ی در آن شدت داشت،  که یهود   و شهرهابی  این رسم نادرست در جوامع ی ستتر
 ،دیان به دلیل تعصب حاکم بیشتر رواج داشت. به خصوص در دورابی که یهو 

 . یم شدند   مذهبتغیتر  به تهدید مجبور و  تبعیض
در خفا عاقالنه   پذیرفتند،به ظاهر دین جدید را یمکه برای بقا، از کسابی  برخی 

ان و پرسان خود را  کرده و برای آنکه مجبور نشوند   حفظدین خود را    به عقد دختر
شمار . آورند یمدر  خود نزدیک اقوام ه عقد ب آورند، آنها را در کودگدر  غتر یهودی 



و  مثل مشهد  در شهرهابی و  ها در شهرهای ایران، متفاوت بود این نوع ازدواج
ی   ،کاشان ی  . خورد ه چشم یم، بسیار بیشتر بشدت داشتکه در آن یهودستتر

موثر بود. من   ها هم در این نوع ازدواج طمع مالو  گاه البته مسائل اقتصادی
، چه به اصطالح آگاه و چه  شخصا با چند مورد در طبقات متفاوت جامعه

ها و یا تشویق و دلیل این انتخاب ،پوش  م که بدون پردهه بودبرخورد کرد د ا سو ب  
کتدارابی  ترغیب فرزاندانشان را حفظ ها در خانواده  های خانواده و یا سهام ش 

، شخیص شناختم در میان آنهابی که من یم  همهبدتر از . کردند خودشان بیان یم
تا ثروت پرسش به  رد کبا دختر خواهر خودش   به ازدواجپرسش را تشویق  بود که

ش برسد. به  ،ی غریبهجای دختر یک خانواده  دختر
 عدم آگایه افراد از عواقب ازدواج . عادت شد به تدری    ج   این رسم 

ی
های خانوادگ

 زد.  دامن یمانه، واپسگرایخود به انجام این رسم 
ی مردمازدواجخوشبختانه،  فت علم و آگایه یافیر ،  به تدری    ج های فامییل با پیرس 

ی  منسوخ از احتمال باالی اختالالت   افراد، شد. ییک از دالیل توقف آن، آگایه یافیر
  ژنتییک در فرزندابی بود که حاصل ازدواج پدر و مادری همخون

ی
های ژنتییک با ویژگ

ین آنها، فقدان تنوع ژنتییک و عدم توانابی سازگاری با  بودند.  یکسان
از مهمتر

ک از سوی پدر و مادر محیط و در نتیجه، افزایش  ، انتقال ژن معلول مشتر
 این افراد بود.  فرزندان در میانج های العال بیماری

  ،در بیشتر موارد منجر به مشکالت اجتمایع ،ازدواج در میان اقوام ،گذشته از آن
یحتر روخ روابی و   درگتر

ی
ی  های خانوادگ ای پر جمعیت را خانوادهد. شیم نتر

فرزندی معلول داشت. او را در شهری دیگر و دور از دید جامعه، در شناختم که یم
بهزیستر تنها گذاشته بودند مبادا، وجود او بر آینده و ازدواج دیگر فرزندانش   مرکز 

 تاثتر بگذارد.  
ایط اجتمایع و دوران گالوت، پوش  از البته قضاوت در مورد پیشینیان، با چشم  ش 

  ،ها ی این وصلتشک، عدم آگایه از نتیجهب   دانش آن روزگار،کاریست نادرست. 
ی اقدامابر  ها، اگرچه ریسک باالبی به عالوه، اینگونه ازدواج زد. دامن یم به چنیر

 . شدند باعث ایجاد مشکل در نسل آینده نیم همیشهداشتند اما 
 فرماید: حافظ یم

 جان در و درجست  م یکه ب  شکوه تاج سلطابی  
 ارزد دل کش است اما به ترک ش نیم  کالیه



 
فت علم و آگایه، جوانان به عواقب اینگونه ازدواج برده و از این ب  بیشتر ها با پیرس 

های  امید آن است که این آگایه، در زمینه  کنند. ها، شانه خایل یمنوع وصلت
نه به خاطر معیارهای   یشانهاحاصل شود و انتخاب میان جوانان دیگر هم 

ک باشد.  ی افکار مشتر نادرست ظاهری و یا مایل، بلکه به دلیل مهر و عالقه و داشیر
 خود را بر پایه

ی
یک زندگ ی معیارهای سعادتمندترین افراد، کسابی هستند که ش 

 سالم و شادی   و عشق و عالقه درست
ی

انتخاب کنند. این افراد نه تنها خود زندگ
، پرورش داده که هم خود خوشبخت خواهند  فرزندابی سالم خواهند داشت، که 

 بود و هم جامعه از وجودشان سود خواهد برد. 
 

ح ا  هست باقر   برون    کنیل نیش 
 رون ب د یآ نیم گر یبسته شد د

 این گفته آید ب  
 زبانباقر

 در دل آنکس که دارد نور جان
 

 نورهللا »نورمن« گبای 
 ، لس آنجلس ۲۰۲۳مارس 

 ۲۰۲۳ مارس بازنوییس: 

 
 

  


