
 
 

 تقديم به روان پاک دکتر هوشنگ ابرامى
 انسان روشن ضمير  و نيک سرشتى که 

 به ناگهان به عرش الهى فراخوانده شد و 
 .حرفهايش ناتمام ماند

 

 !!چگونه  از هيتلر  درس عشق بياموزيم؟
 

 
ان حكايت آرده اند آه يك مقام عالى رتبه نازى دچار ماليخوليا و هذيان شد و او را به تيمارست

پس از چند روز پزشك معالج وى متوجه شد آه گرچه تمام هذيان ها و چرت و . منتقل نمودند
پرت هاى جنون آميز اين افسر نازى بر روى افكار ضد يهودى دور ميزند، اما در عين حال 
تمام آتابهايى آه با خود به تيمارستان آورده همه يا به قلم نويسندگان يهودى است و يا در 

بالخره روان پزشك مربوطه طاقت نياورد و يك روز . مات يهوديان به بشريت استمورد خد
افسر نازى سرش را از روى آتابى آه . دليل اين تضاد شگفت انگيز را از بيمارش جويا شد

آقاى دآتر، شما انگار »: مشغول مطالعه آن بود بلند آرد و با نگاه فقيه اندر سفيه به او گفت
 «! بنده ديوانه هستميادتان رفته است آه

اما قبل از آنکه شما عزيزان فکر کنيد که شايد بنده هم ديوانه هستم که سخن از دو چيز 
 بگذاريد يادتان بياورم که وقتى ,متضاد يعنىفراگيرى درس عشق از هيتلر و نازى ها مىکنم

توانيم پس چرا ما ن« !از بىادبان»: گفت« ادب از که آموختى؟»: از لقمان حکيم پرسيدند
 اينطور ,رموز عشق و معرفت را از نفرت طلبان و بىمعرفتان بياموزيم؟ راستش را بخواهيد

به نظر مىرسد که جامعه بشرى و بخصوص ما يهوديان هنوز که هنوز است چنانکه بايد و 



 ,شايد درسهايى را که بايد از فجايع عظيم آلمان نازى کسب مىکرديم به درستى فرانگرفته ايم
يکى از دالئلى که اين ديوصفتان بار ديگر باوقاحت هرچه تمامتر در گوشه و کنار دنيا وشايد 

 . قد علم کرده اند همين باشد
 برخى از شما دوستداران نشريه شوفار نيز ممکن است با من مدعى شويد که ,از سوى ديگر

رمورد مىباشد، بجاى قلم زدن د« الفباى عشق»چرا در اين سرى مقاالت که تحت عنوان 
 و نابسامانى هاى درونى انسان , تاريکى ها, بيشتر از نفرت ورزىها,عشق و مهر و محبت

. سخن مىگوييم؟ اجازه بدهيد پاسخ شما را از زبان  روانشناس معروف دکتر کارل يونگ بدهم
اما اکثر ما « . ابتدا  بايد تاريکى را شناخت,براى رسيدن به نور»: او همواره تأکيد مىکرد که

دمها از پرداختن به کار مشکل خودنگرى و خودشکنى و شناسايى تاريکى هاى درون بشدت آ
 و اگر خيلى همت کنيم معموال فقط مىکوشيم تا با کمک يکى دو سمينار چندساعته و ,بيزاريم

پرداخت چندصد دالر شهريه يا با خواندن مشتى کتاب و مقاالت سطحى و عوام پسند به رموز 
اما اين کار درست مانند اين است که کاخ زيبا .  به نور معرفت دست يابيممهرورزى و عشق و

آيا بهتر نيست که قبل از .  و مجللى را بروى منجالبى پر از کثافات و مار و افعى بنا کنيم
 الاقل کمى اين النه را جارو و پارو کنيم و زباله هاى ,دعوت الهه عشق به النه محقر قلبمان

 و عرفاى ممالک ديگر اغلب به , کباليست هاى يهود,يم؟ صوفيان ايرانمتعفن را دور بريز
 و اينان بجاى سرکيسه کردن مردم با وعده ,را مىدادند« رفته گران قلب انسانها » خود لقب 

قلب و مراقبه و تزکيه  دل از خطاها و سياهىها  را به « جاروکشى»و وعيد هاى موهوم، فن 
 : آدمها مى آموختند

 جز دل اسپيد همچون برف نيست  فى سواد و حرف نيست دفتر صو
: خداوند خطاب به قوم يهود چنين مىگويد) ١٨ بند,فصل اول( در آتاب يشعيا ,بر همين روال

اگر خطاهايتان همانند مخملى سرخ فام باشند، مانند . هم اآنون بياييد با يكديگر صحبت آنيم»
 «  .برف سفيد خواهند شد
نورى ميان »ظر مىرسد که اگر ما يهوديان بخواهيم چنانکه قرار است بنابراين چنين به ن

باشيم و پيام وحدت و عشق و انسانيت را با رفتار و کردار و گفتار خودمان به گوش « اقوام
 ابتدا بايد در کمال شفقت و صداقت به تاريکى ها و خطاهايمان آگاهى پيدا ,بشريت برسانيم

ين نيايش روز کيپور يهوديان بطور دسته جمعى و در مأل بىجهت نيست که در مهمتر. کنيم
عام  به ليست بزرگى از گناهان، حتى گناهانى که بسيارى از آنها را شخصا مرتکب نشده اند،  

تو يقين مىدان که صد عالم  :اذعان ميدارند و از خداوند طلب آمرزش و بخشش مىکنند
 از تف يک توبه برخيزد ز راه  گناه

 اما ما يهودى ها چگونه مىتوانيم از موجود ديومنشى مانند ,همه اينها درست: دحتما مىپرسي
 بايد ابتدا کشف کنيم که هيتلر و ,هيتلر درس عشق بياموزيم؟ براى درست انجام دادن اين کار

 و بعد مصممانه ,دار و دسته او از چه مواد فکرى مسموم و نفرت زايى تغذيه مىکردند
همانگونه که امروز علم طب . ن را از اين مواد کامال پاک بداريمبکوشيم جان و دل خودما

پيشگيرى امراض به ما توصيه مىکند که اکثر سرطان ها در اثر تغذيه جسمانى نادرست و 



 علم روانشناسى عرفانى نيز به ما توصيه ,تماس با مواد شيميايى خطرناک بوجود مىآيند
 فکرى نادرست و تماس با عقايد خرافى و مىکند که سرطان نفرت و تعصب در اثر تغذيه

 :  باورهاى خطرناک بوجود مىآيد
 !     پاك گردان از تعصب جان من              گو مباش اين قصه در ديوان من

 يک يهودى زيرک و باهوش بايد اين توانايى ,همانگونه که در داستان فکاهى زير ترسيم شده
 : ضديهودان نيز بهترين بهره را ببردرا داشته باشد که حتى از نفرت و تعصب

 از ,حکايت شده است که يكى از يهوديان پس از چند ماه اقامت در اردوگاه مرگ نازىها
همسر عزيزم، از »: همسر آلمانى و غير يهودى اش نامه اى دريافت داشت به اين مضمون

ند، آسى نيست آه هنگامى آه ترا به جرم يهودى بودن از من جدا آرده و به اردوگاه برده ا
اگر " قطعه زمين آشاورزى ما را شخم بزند تا من بتوانم بذر محصوالت را در آن بكارم، لطفا

زندانى يهودى، با علم به اين « راه چاره اى به فكرت مىرسد به من راهنمايى آن آه چه بكنم؟
:  نوشتآه نازىهاى متصدى اردوگاه تمام نامه ها را به دقت مىخوانند، در پاسخ همسرش

بهيچوجه، زمين زراعتى ما را شخم : عزيزم، از تو خواهش دارم بهيچوجه، تكرار مىآنم »
من قبل از اينكه به اين اردوگاه آورده شوم، آليه دارايى خانواده و همچنين مقدار !! نزنى

. زيادى از جواهرات و اسلحه هاى گرانبها را در قسمت هاى مختلف اين زمين پنهان آرده ام
« ! فكر شخم زدن اين زمين و آاشتن تخم را از سرت بيرون آن تا من به تو خبر بدهمفعال

هنوز چند روزى از ارسال اين نامه نگذشته بود آه مرد يهودى از همسر آلمانى خود نامه 
شوهر خوب و مهربانم، چندين سرباز و افسر نازى ديروز به اينجا »: ديگرى دريافت آرد

ى جواهرات و مهمات تمام خاك مزرعه ما را با وسايل مخصوص هجوم آوردند و در جستجو
زندانى يهودى در « به من بگو حاال چه بكنم؟. به آلى زير و رو آردند اما چيزى پيدا نكردند

عزيزم، حاال آه الحمداهللا مشكل شخم زدن حل شد، »: جواب همسرش فقط با خط درشت نوشت
 «!!هر چه زودتر تخم ها را بكار

اييد باهم نگاهى به چند نمونه از اعتقادات و باورهاى مورد عالقه هيتلر و دارو دسته و حاال بي
او بياندازيم و از خودمان بپرسيم آيا حقيقتا خود ما کامال از اين طرزفکر مسموم کننده و نفرت 

 زا مبرا هستيم؟
: ى بود مانند کليه نژادپرستان تاريخ بشرى،  هيتلر شديدا دچار قشرگرايى و ظاهربين۞

افسانه هاى باستانى قوم ژرمن را بطور قشرى و تحت اللفظى تعبير مىکرد، و در مورد 
انسانها از روى مذهب و نژاد و ريخت وقيافه ظاهرى و نوع تمايالت جنسى آنها داورى 

 و هموسکسوال ها را پليد و , سياهپوستان,بر اساس اين معيارها بود که يهوديان. مىکرد
اما من و شما چطور؟ آيا ما داستانهاى . ودى و اهانت و بردگى مىشمردنجس و مستحق ناب

تورات را تحت اللفظى و قشرى تعبير نمىکنيم؟ آيا ما يهوديان به آن درجه از رشد درونى و 
معرفت و عشق رسيده ايم که درمورد همه انسانها فقط از روى ميزان انسانيت و خرد و 

کنيم و نه از روى معيارهاى ظاهرى؟ آيا من و شما از خالقيت و پختگى شخصيت آنها قضاوت 
و مسيحى ها و ساير غيريهوديان کامال مبرا « گوييم ها»پيشداورى هاى منفى و سمى درمورد 



هستيم؟ طرزفکر و رفتار ما نسبت به سياهپوستان چگونه است؟ آيا اگر فرزند ما بخواهد با 
داراى کاراکتر فوق العاده واال و انسانى يک سياهپوست يهودى بسيار تحصيلکرده و موفق و 

  چه واکنشى نشان خواهيم داد؟ ,ازدواج کند
 به اين صورت که قوم ,بود« فرافکنى»يا « تعکيس» هيتلر شديدا دچار خودشيفتگى و ۞

آريايى را قوم برگزيده يا قوم برتر قلمداد مىنمود و همه خوبى و پاکى و زيبايى و نبوغ را به 
من و شما .  همه پليدى و زشتى و عيوب اخالقى را به يهوديان نسبت مىداد  و ,قوم آريا

چطور؟ آيا ما به آن درجه از بلوغ فکرى و عاطفى رسيده ايم که خوب و بد هردو را دروجود 
خودمان، در قوم و فرهنگ مان، و در ساير اقوام و انسانها يکسان ببينيم و بپذيريم؟ آيا به 

 بدون بررسى به او ,ما و يهوديت ما و اسراييل ما انتقادى کردمحض آنکه کسى از تورات 
نمىبنديم و او را لفظا سنگباران نمىکنيم؟ اگر ما يهوديان « ضد يهود»بالفاصله لقب 

خودشيفته نيستيم، چرا هريک از ما و هر دسته و گروهى در ميان ما چنين مىپندارد که 
ول است، و چرا نسبت به فرقه هاى ديگر که تصويرى که از يهوديت دارد تنها نسخه مورد قب

با ما اختالف نظر دارند اينچنين بىحرمتى و خصومت مىورزيم؟ چرا هر عارف يهودى که از 
ميان ما برخاسته و ما را از فناتيسم مذهبى برحذر داشته و به مهربانى و احترام و تواضع 

 را مورد حمله و آزار و اذيت نسبت به همه يهوديان وغيريهوديان دعوت نموده، اينچنين او
براى نمونه، سرگذشت اسف انگيز کباليست هايى مانند حييم لوتصاتو، بعل شم (قرار داده ايم؟ 

 به قلم The Jewish Mystical Traditionطو،  راو کوک و بسيارى ديگر را در کتاب  
 .)  مطالعه نماييدBen Zion Bokserاستاد  
و « آريايى» به اين معنا که دو قوم ,ى و قدرت طلبى مبتال بود هيتلر شديدا به دوگانه بين۞

همگى خوب مىدانيم که اين . را کامال متضاد و هميشه دشمن همديگر مىدانست« سامى»
اما من و شما . جنون فکرى خانمانسوز، هيتلر و نازى ها را به سوى چه جناياتى سوق داد

 آيا , کامال متضاد و هميشه دشمن مىانگاريمرا دو قوم« ايسرائل»و « گوييم»چطور؟ وقتى ما 
مىتوانيم ادعا کنيم که از اين نوع دوگانه بينى هاى جنون آور و نفرت زا پاک و مبرا هستيم؟ 

را غيريهوديان در طى قرون با  « ايسرائل»و « گوييم»ممکن است بگوييد که اين دشمنى ميان 
اما . بت به يهوديان موجب گشته اندتعصبات آنتى سميتيک و اعمال و رفتار شنيع شان نس

اميدوارم تاب تحمل اين واقعيت تلخ را که روانشاد دکتر ابرامى و ساير پژوهشگران برجسته 
 و بتوانيد بپذيريد که سهم ما يهوديان نيز در اين دشمنى ,يهودى برمال کرده اند داشته باشيد

 . ديرينه و فاجعه آفرين کم نبوده و نيست
 در فصل شانزدهم ,)نسخه انگليسى(« يهوديت اسير و يهوديت اصيل» کتاب دکتر ابرامى در

از روزى که »:  چنين مىنويسد« ضد يهودان درمقابل ضد گوييم ها»اين کتاب تحت عنوان 
 فاجعه پليد آنتىسميتيزم قوت ,بنى اسراييل ديوارى نامرئى ميان يهودىها و گوييم ها  کشيدند

 زيرا ,خن بخصوص براى بنيادگرايان يهود بسيار مشکل باشدممکن است قبول اين س... گرفت
دکتر ابرامى سپس به .  «... که با آنچه در پنج کتاب اول تورات آمده است مغايرت دارد

بررسى نظرات انسانى و احکام زيباى تورات در قبال چگونگى رفتار درست نسبت به 



رسد که تغيير اساسى در اين راه و و غيريهوديان مىپردازد و به اين نتيجه مى« بيگانگان»
 .بوجود آمد« عزرا» سال پيش در زمان ٢۵··روش انسانى حدود 

 عزرا از يکسو بشدت تحت تأثير قشريگرايان يهودى و زرتشتى و افکار بيگانه ستيز و نفاق 
انگيز آنان قرار گرفته بود و از سوى ديگر دست نشانده سياست هاى امپراطورى رو به زوال 

چه کسى تورات را » در کتاب معروف Friedmanپروفسور فريدمن . شى در ايران بودهخامن
نشان داده است که توراتى که به دست ما ) ?Who Wrote the Bible(« نوشته است؟

به . رسيده است گرچه قبل از عزرا نگاشته شده اما توسط عزرا تدوين و تنظيم شده است
انکارى که ميان آيين يهود و آيين زرتشتى و قوانين احتمال قوى اکثر شباهت هاى غيرقابل 

بىجهت نيست که پيروان .  از برکت وجود عزراى کاتب است,اين دو مذهب مشاهده ميکنيم
اين دو آيين بسيار بيشتر از پيروان ساير اديان اختالط ناپذير بوده و از ازدواج با غيريهودى 

جهت نيست که اين دو قوم باستانى هردو همچنين بى. و يا غيرزرتشتى بشدت پرهيز مىکنند
امروز در زمره کم جمعيت ترين اقوام مىباشند و متأسفانه در معرض خطر محو و تحليل 

با وجود آنکه برخى از علماى يهود عزراى کاتب را بخاطر خدماتى که به . نهايى هستند
 حقيقتا نمونه هايى از  اما بايد بدانيم که,لقب داده اند« موساى دوم»پايدارى يهوديت نموده 

اعمال و اقدامات عزرا از قبيل جداکردن زنان و مردان يهودى از همسران و فرزندان 
 هر انسان رئوفى را ,آمده)  فصل دهم,کتاب عزرا(غيريهودى آنها که شرح آن در تورات 

 هرچند که عزرا به گمان خود کامال برطبق دستور تورات درمورد منع. (بشدت متأثر مىسازد
زده بود، اما چنانکه دکتر « پاکسازى»دست به اين « اقوام بت پرست»ازدواج يهوديان با 

ابرامى به روشنى نشان داده است، عموميت دادن اين قانون به کليه غيريهوديان نفاق و 
 .).دشمنى ميان يهود و غيريهود را تشديد کرده است

و مذهب شان قضاوت مىکنيم، مىتوانيم آيا وقتى ما اينچنين درمورد اقوام ديگر از روى دين 
توقع داشته باشيم که آنها با ما چنين نکنند؟ اگر اين نوع سختگيرىها در مورد عدم اختالط با 
اقوام ديگر براى حفظ موجوديت و بقاى قوم و آيين يهود و زرتشت بوده، پس چرا تمام 

) ا، مسيحى ها، و مسلمانانمانند بودايى ه(اقوامى که با آغوش باز بيگانگان را مىپذيرند 
روز بروز تعدادشان بيشتر مىشود، ولى قوم موسى و زرتشت روز به روز کوچکتر شده و 
دارند کامال تحليل مىروند؟ اگر اين سختگيرى ها صرفا براى بقاى فرهنگ يهود بوده است، 

با با ازدواج فرزندش ) اروپايى(پس چگونه است آه در طول تاريخ ما، يهودى اشكنازى 
بشدت مخالفت مىورزيده است، يهودى مشهدى يا عراقى از ) و بالعکس(يهودى سفارادى 

ازدواج با يهودى اصفهانى و تهرانى پرهيز مىکرده، و امروز در اسراييل يهوديان ارتدوکس 
از فرقه هاى گوناگون دشمن سرسخت همديگرند و از ازدواج باهم شديدا روگردانند، و در 

   ابا دارد؟ Valley«  ولى»نى اهل بورلى هيلز از ازدواج با يهودى ساآن آمريکا يهودى ايرا
 آيا اين نوع طرز فکر و اين نوع رفتار و کردار عشق مىآفريند يا نفرت؟

 ابتدا با , بياييد قبل از ادامه سخن در اين مقوله,چون بحثمان دارد زياده از حد جدى مىشود
« لطيفه هاى يهود»در آتاب :  مبحث گوش کنيمهم به لطيفه بامزه اى دررابطه با اين 



Jewish Humor)   به اهتمام رباى ژوزف تلوشكين ) ١٣٨-١٣٧صRabbi 
Telushkin داستانهاى جالبى نقل شده آه درعين بامزه و خنده دار بودن، گوياى حقايق تلخ 

 :  داردحكايت زير از اين مجموعه آامال با سوژه مورد بحث ما مناسبت.  و شيرينى هستند
دخترخانمى يهودى از ايالتى آه درآن به تحصيل مشغول است به مادرش زنگ مى زند و به او 

. مادر بسيار خوشحال مى شود و به او تبريك مى گويد. مژده مى دهد آه نامزد آرده است
نامزد من « ژان»متشكرم مادرجان، ولى بايد بدانيد آه »: دختر ادامه مى دهد و مى گويد

دختر سكوت را ... سكوت مرگبارى مستولى مى شود و مادر هيچ نمى گويد« ...يهودى نيست 
درضمن، ژان االن از آار بيكار است و هيچ پول و پله اى هم ندارد و ما جايى »: مى شكند

اشكالى نداره دخترم، مى »: مادر با لحنى دلسوزانه ولى ناشاد مى گويد« ...براى زندگى نداريم
اطاق خواب من و پدرت دراختيارتان ... توانيد تا وضعتان روبراه شود درمنزل ما اقامت آنيد

اما اگر اطاقتان را به ما بدهيد، شما و پدر »: دختر پس از ابراز سپاس مى پرسد« .خواهد بود
پدرت روى مبل اطاق نشيمن ... مساله اى نيست»: مادر پاسخ مى دهد آه« آجا مى خوابيد؟

من به محض اينكه صحبتمان تمام شود ... وابيد، و درمورد من هم هيچ نگران نباشخواهد خ
 «!وگوشى تلفن را زمين بگذارم، خودم را از پنجره پرت مى آنم پايين

اميدوارم آه اين لطيفه لبخندى به لبها و گشايشى به دلهاى شما عزيزان ببخشايد تا شايد به 
ه ناچار بايد باشما درميان گذاشته شود از من خيلى خاطر مطالب حساسى آه در اين نوشتار ب

قصد من در اينجا نه تقبيح و نه تشويق  ازدواج با غيرهمدين مىباشد، بلکه هدف . نرنجيد
صرفا روشن نمودن اين نکته حياتى است که طرزفکر ناخوشايندى که  ما يهوديان درمورد 

 .ه هاى بزرگى را موجب گشته استاختالط با غيريهوديان از خود ارائه داده ايم چه لطم
برگرديم به ادامه سخن در مورد اينکه نقش عزراى کاتب در شروع و توسعه قشرگرايى و 

ميان ما يهوديان چه بوده ) « گوييم و ايسرائل کردن»: يا به عبارت عاميانه(دوگانه بينى 
ايت شده که در آن بخش هايى از تورات که قبل از زمان عزرا نگاشته شده اند رو. است

مادرمادربزرگ « روت»حضرت ابراهيم و يوسف و موسى زنهاى غيريهودى اختيار کردند، 
نيز از نسل او « ماشيح»حضرت داوود و سليمان يک زن غيريهودى بود و قرار است که 

اما عزرا رفتار ... برخيزد،  و نمونه هاى بارز ديگر از اين نوع اختالط ها با غيريهوديان
 خود را بر اساس يکى از فرمان هاى تورات بنا کرد که اختالط و معاشرت و بيگانه ستيز

ناپاک و بت پرست را شديدا حرام دانسته، و نابودى کامل « هفت قوم»ازدواج يهوديان با 
سفر تثنيه، فصل (اعم از مرد و زن و بچه را واجب اعالم مىکند « هفت قوم»تمامى افراد اين 

 ).٢·، و ٧،  ۶هاى 
الب اينجاست که برطبق يافته هاى باستانشناسان و پژوهشگران، به هنگام ورود بنى نکته ج

نامبرده شده در تورات « هفت قوم»اسراييل به ارض موعود، هيچ نشانه اى از وجود اين 
هفت طلسم »مانند « هفت قوم ناپاک»و مهمتر آنکه از ديدگاه کباال،  اين ! يافت نگشته است

« هفت خوان رستم»در عرفان مسيحى، و « هفت گناه کبيره»بومى، در افسانه هاى « جادو
اصلى درون ما انسانها مىباشند که بايد در راه سير « هفت ناپاکى»درعرفان ايران، همانا 

 .  کامال از وجود ما محو گردند« ارض موعود»و رسيدن به « هفت شهر عشق»



را درک « هفت قوم ناپاک»فانى اما متأسفانه عزرا با ديد قشرى خود معناى درونى و عر
نکرد، و به خيال خودش با جداساختن مردان و زنان يهودى از همسران و فرزندان 

دکتر ابرامى در اينباره . غيريهوديشان، ملت يهود را به پاکسازى بيرونى واداشته بود
 و ,دبذرهاى آنتى سميتيزم کاشته ش»:  مىنويسد که در اثر اين اقدامات بيگانه ستيز عزرا

 با يهوديان ,غيريهوديان که هيچ اطالعى از آموزش هاى انسانى موسى نداشتند
 پس از خرابى بيت هميقداش دوم، تفاوت ,بطورکلى.... سرناسازگارى و دشمنى برداشتند

در .  ...  يا غيريهوديان روزبروز عمق بيشترى گرفت« گوييم ها»گذاشتن ميان يهوديان  و 
. ...   نيافريده است« گوييم»هوديان خداوند را شکر گفتند که آنان را  ي,پاره اى از نيايش ها

 در عمل ,همنوعت را مانند خودت دوست بدار: فرمان طاليى تورات که به يهوديان مىآموزد
از يهودىها نفرت به دل « گوييم ها»را دوست نداشته اند و « گوييم ها»يهوديان . تحقق نيافت
 اما چه بنگريم و يا ,از نگريستن به ريشه هاى آنتىسميتيزم ابا داريمما همواره . ... گرفته اند
اگر قوم برگزيده  خودش را از ساير اقوام جدا .  وجود اين ريشه انکارناپذير است,ننگريم
آيا ما هنوز هم مىبايد در . ...  امکان داشت از مظالم آنتىسميتيزم جلوگيرى شود,نمىکرد

بياييد به خود ... مان در آن به سر مىبردند ادامه زندگى بدهيم؟همان آتمسفرى که آبا و اجداد
... يهودى و غيريهودى... زن و مرد... يادآورى کنيم که خداوند انسان را به شکل خود آفريد

وقتى يهوديان و غيريهوديان حقوق مقدس انسانى همديگر را ... صرف نظر از نژاد و مذهب
تا هنگامىکه ديوار جدايى ميان دو . ت به خداوند است اين بىحرمتى بزرگى نسب,نفى مىکنند

 آن که اين سوى ديوار است نميتواند ديگرى را که در آنسو مىباشد دوست ,انسان وجود دارد
 . «.بدارد

اين سخنان روانشاد دکتر ابرامى نشان مىدهد که اين مرد فرزانه از راه روشن نگرى و 
يامبران و کباليست ها و عرفاى راستين يهود پژوهش به همان نتيجه اى رسيده بود که پ

متأسفانه جواب ما به آنها تاکنون . درطى قرون متمادى کوشيده اند به ما يهوديان ابالغ کنند
انگار ما يهوديان نه اين توانايى را داريم که از . آزار و اذيت و ترور شخصيت بوده است
 و نه از ,ر تلخ تاريخ مان نه از تجربيات بسيا,عرفاى خودمان درس عشق بگيريم

اما چون همه ما بشدت از هيتلر و پليديها و و ... پژوهشگران دلسوزى مانند دکتر ابرامى
 , شايد بتوانيم درس عشق را از او بياموزيم,فجايعىکه براى قوم ما موجب شد انزجار داريم

هيتلر که در باال به اين صورت که تصميم بگيريم درست مخالف آرمان ها و عقايد نفرت آفرين 
شايد به اين وسيله بتوانيم الماس به غايت زيبا و گرانبهاى يهوديت را . تشريح شد عمل کنيم

از منجالب کثافات و تعصبات نفرت زا بيرون بکشيم و به بقاى قوم و ملت و آيين يهود کمک 
ازدواج با آنچه قوم و آيين ما را به سوى نابودى سوق مىدهد، مهرورزى و اختالط و . کنيم

 : غيرهمدين نيست، بلکه وجود اين سه عامل مخرب است
 و عرفانى، « يهوديت اصيل»ناآگاهى کامل اکثريت قوم ما از وجود الماس ناب ) ١
که يهوديتى است قشرى، مستبد، جدايىطلب و « يهوديت اسير»پيروى کورکورانه از ) ٢

 خودشيفته



اکثر اخطارها و نکوهش هاى . («صول دينا»بجاى « فروع دين»تأکيد بيش از حد روى ) ٣
براى مثال، در آتاب يرمياى . بنى اسراييل در کتب انبيا پيرامون اين مسئله سوم دور مىزند

هر رفيقى به »: پروردگار از آج رويهاى قوم يهود چنين شكايت ميكند) ٩  و ٨فصل (نبى 
ايشان را به دروغگويى زبان ه. دوست خود نارو ميزند، و هيچكدام حقيقت را نمى گويند

هر يك با همسايه خود به ...... عادت داده اند و خودشان را با خطاآارىهايشان تباه مى سازند
آيا ميشود آه من آنها . ظاهر محترمانه سخن ميگويد، اما در باطن براى او نقشه پليد مىآشد

ط به فكر حرص و از آوچكترين تا بزرگترين آنها فق... را براى اين رفتار تنبيه نكنم؟ 
اينها بر . از پيامبر گرفته تا آاهن، هر آدام با دروغ و نادرستى عمل ميكنند. سودجويى هستند

! اينها ميگويند شالوم!  جراهات قوم من مرهم بى ارزشى مى نهند، گوئى چيز مهمى نيست
 پيام و يشعياى نبى پيامبر عارف منش يهود،« !در حاليكه هيچ شالومى وجود ندارد! شالوم

قربانى هاى فراوانتان به چه آار من »:  خداوند را چنين به گوش قوم  و اولياى آن ميرساند
. مى آيد؟ اعياد مذهبى و اجتماعات شما آه همراه با بيعدالتى وظلم است ديگر قابل تحمل نيست
د اگر نيايش هاى فراوان هم بخوانيد، چون دستهايتان به خون آغشته است دعاهايتان را مور

همانگونه که مشاهده مىکنيم، تأکيد انبيا ).  آتاب يشعيا، فصل اول(« .توجه قرار نخواهم داد
 ).همواره بر روى اصول انسانى دين يهود است و نه بر روى فروع دين

تاکنون در هر دوره اى از تاريخ که بقاى يهوديت در اثر پنهان گشتن نور تابناک عرفان يهود 
فات و تعصبات يهوديت قشرى به خطر افتاده است، به يارى خداوند و در پوسته هاى کدر  خرا

به همت عده اى افراد از جان گذشته اين نور دوباره تجلى نموده و مسير نابودى و فنا را 
امروز نيز شايد اگر درميان قوم ما حتى ده تن از اين نوع افراد پاکباخته . عوض کرده است

ر معجزه آسايى اين مسير دردناک و خطرناک فعلى را تغيير يافت شوند، خداوند بار ديگر بطو
 . دهد

 تمامى تجربيات تلخ و دردناک زندگانى به منزله فرو رفتن در ,از ديدگاه روانشناسى عرفانى
ما با همه ناخالصىهايش « مس وجود»در اثر اين آتش است که . کوره آتش کيمياگرى است

 :     مىشودبه يارى کيمياى عشق مبدل به طالى ناب 
 تا کيمياى عشق بيابى و زر شوى دست از مس وجود بشوى     

ببينيد که »: در تورات نيز خداوند بارها به بنى اسراييل همين پيام کيمياگرانه را يادآور مىشود
 من شما را در کوره مصيبت محک , هرچند نه مانند نقره,من شما را خالص ساخته ام

همانگونه که نقره »: و در کتاب حزقيال نبىمىگويد) ١· بند , ۴٨ فصل ,کتاب يشعيا(« .مىزنم
و مس و آهن و سرب را درميان کوره مىگدازند، و آتش بر آنها مىدمند تا ذوب شوند، من 

درميان اين ).  ٢·، بند ٢٢فصل (« .نيز شما را در آتش خشم خودم مىگدازم تا ذوب شويد
خالص شدن و طال شدن بىاندازه طاقت کوره آتش کيمياگرى الهى رفتن و ذوب شدن و 

به اين خاطر است که يکى از شعراى صوفىمنش سروده است . فرساست و کار هرکسى نيست
 !از طالگشتن پشيمان گشته ايم          مرحمت فرموده ما را مس کنيد:  که
 

 :اما از سوى ديگر موالنا به ما نويد مىدهد که



 اى  آتش مگريز   اى برادر،    تو   ز شعله ه
 ز براى   امتحان   را    چه شود   اگر   درآيى؟
 بخدا   ترا   نسوزد،   رخ تو   چو  زر  فروزد
 آه   خليل زاده اى    تو،     ز قديم     آشنايى

همه اين آتش ها و اين امتحان ها بخاطر خالصتر شدن ما و امکان تجلى يافتن نور عشق و 
ن به اين منظور نيست که خداى ناکرده بگوييم آن  شش اي. معرفت در وجود ما انسانهاست

ميليون يهودى و ميليونها غيريهودى ديگر که در کوره هاى آدم سوزى هيتلر قربانى شدند 
حتى شايد بتوان ! بهيچوجه اينطور نيست. ناخالصىها و خطاهايشان بيشتر از من و شما بود
د اينها فقط بخاطر بيدار کردن ما يهوديان و گفت که نشاماى اين عده پاکتر از بقيه بوده و شاي

ساير اقوام و آگاه کردن ما انسانها به عواقب دهشتناک جدايىطلبى و نفرت و تعصب  قربانى 
اگر ما بيدار نشويم و قلبمان را از هرچه بوى ناخوش تعصب و نفرت مىدهد پاک . شدند

 . نکنيم، به اين قربانيان از دست رفته خيانت کرده ايم
ورى هاى فراوانى درمورد علل پديدارى و دوام حيرت انگيز پديده آنتىسميتيزم و تبعيضات تئ

يکى از آخرين تئورى ها از آن تئودور هرتصل بود که . و جنايات ضديهود ارائه داده شده اند
.  مىپنداشت با ايجاد يک کشور مستقل و قدرتمند يهود مسئله آنتىسميتيزم از بين خواهد رفت

 . يم که هيچيک از اين تئورىها درست از آب درنيامدنداما ديد
آلبرت انيشتن، يكروز وقتى خيلى دلش از بىمعرفتىها وبىمهرىهاى بنى آدم گرفته بود، 

فرزندان از تجربيات پدر و مادر بهره اى نمى برند، و ملت ها از تاريخ درس »: چنين نوشت
 Theاز آتاب (« .. و بارها تكرار مىشوندبه اين خاطر است آه تجربيات تلخ بارها. نمىگيرند

Private Einstein آيا اين امکان هست که تجربيات تلخ ما يهوديان ).  ١۴۵   صفحه
درميان اقوام ديگر به اين علت تکرار مىشوند که هنوز درس اصلىمان را، يعنى درس عشق 

 ما درمورد رفتار انسانى و وحدت را، چنانکه بايد وشايد ياد نگرفته ايم؟ هرچند که پرونده قوم
به مراتب بهتر از پرونده بسيارى از اقوام ديگر است، اما هرچه باشد چون در دانشگاه هستى 

در اين . ما يهوديها درکالسهاى مشکلترى ثبت نام کرده ايم، از ما انتظار بيشترى مىرود
عاصر بانو شکوه به قول شاعره يهودى م. کالسها، دلهاى ما بايد مثل برف پاک و سپيد شوند

 : درويش
 واسه هر دردى دوا يا آه شفاست   دلمون رو پاك آنيم جاى خداست    
 اگه  بى مهر  شديم،  يه عادته   اصل اصل  همه مون  محبته 
 !شيشه  ديوه   بخدا!   بشكنش  عادت ذهن  شرور  و  پر صدا 

. بشريت سايه افکنده استامروز بار ديگر سايه غول آساى ديو منحوس آنتى سميتيزم بر سر 
آيا زمان آن نرسيده که تئورى عارفان و پيامبران يهود را امتحان کنيم؟ اگر تئورى آنها درست 
باشد و همه تجربيات هستى براى تبديل کردن مس وجود به طالى ناب و  آموختن راه و رسم 

« طال شدن»عشق و وحدت است، چنين بنظر مىرسد که ما يهوديان قرار است که در اين 
اگر ما ديوار جدايى و . پيشقراول باشيم تا بتوانيم به ساير همنوعان مان در اين راه کمک کنيم



نفرت و تعصب را از ميان برنداريم، از برادران غيريهوديمان چه توقعى ميتوانيم داشته باشيم 
 جز اينکه اين ديوار را با سبعيت و خشونت روى سرمان خراب کنند؟ 

 اگر شما عزيزان تئورى بهترى داريد، مهرکنيد و بدون فحاشى و سنگ پرانى با  اميدوارم که
مطالب عنوان شده دراين مقاله چکيده سالها تحقيق و پژوهش . اين کمترين درميان بگذاريد

بوده و با دلى سرشار از عشق به يهوديت و بشريت نگاشته شده، اما هرانسانى هرقدر هم 
اگر از مطالب .  شد ممکن است دربسيارى موارد اشتباه بيانديشدفهم و دانش و عشق داشته با

اين نوشتار ناخشنود هستيد، براحتى مىتوانيد آنرا پاره پاره کرده و بدور بياندازيد، ويا اينکه 
از تبادل نظر و شنيدن عقايد شما حقيقتا . نامه اى محترمانه درپاسخ به مطالب آن بنويسيد

و خالقيت خارق العاده قوم ما از همين تبادل نظرهاى آزادمنشانه دوام و نبوغ . خرسند مىشوم
ناشى گشته، و هيچيک از نوابغ يهودى را نمىتوان يافت که انسانى خشکه مذهب و قشرى و 

من و شما نيز با . مستبد بوده و از رويارويى با افکار و عقايد گوناگون رويگردان بوده باشد
 صرفا ميزان آزادمنشى و نبوغ و انسانيت خودمان را نحوه رفتار و گفتار و نوشتار خود

و بايد افتخار کرد که نشريه شوفار تنها ارگان يهودى ايرانى است که امکان . آشکار مىسازيم
 . اين تبادل نظرهاى آزادنه را به همه ما بخشيده است

و ميليونها بياييد به احترام آن شش ميليون يهودى . بزودى روز يادبود هولوکاست فرا مىرسد
غير يهودى آه در آتش هولناآى آه ديوانه اى به نام هيتلر به پا آرد سوختند و به فنا رفتند، 

به «  راو آوك»اين نوشتار طوالنى را با نقل قول عاشقانه اى از عارف واالمقام يهودى، 
 :پايان ببريم

ستند آسانى آه فقط و نيز ه... هستند آسانى آه فقط ترانه زندگى خود را زمزمه مىآنند، »
همچنين هستند آسانى آه روحشان به ماوراى محدوده ... نغمه قوم خود را زمزمه مىآنند

و اما هستند آسانى آه از ... قومى گسترش يافته است و ترانه نسل انسان را زمزمه مىآنند
د يافته اين هم فراتر رفته اند و با آل هستى در وحدت بوده و با همه موجودات و آائنات پيون

در مورد چنين نغمه اى است آه گفته شده آه هر ... اينان نغمه هستى را زمزمه مىآنند. اند
از نسخه انگليسى آتاب (« .آسى حتى اگر پاره اى از آ ن را بخواند، حيات جاويد خواهد يافت

Orot Hakodesh ۴۵٨  صفحه.( 
 

  آه ره خانه ندانيممستيم بدان سان       امروز مها، خويش  ز بيگانه  ندانيم
 وز شاه بجز حالت مستانه ندانيم  در باغ بجز عكس رخ دوست نبينيم     

 
    . نغمه عشق و انسانيت برلب تان، و حيات جاويد نصيب تان باد

         
 ٢··۴ايرواين، آاليفرنيا، مارچ 
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