
 هذيان گويى يا حقيقت جويى؟
 

 دآتر ميترا مقبوله
 

روايت شده است آه وقتى همسر مالنصرالدين در بستر مرگ آخرين دقايق زندگى را طى مىآرد، با حالى 
نزار و خسته به مال و فرزندانش سفارش آرد آه يادشان نرود آه همسايه دست راستى پنجاه دينار و همسايه 

ببينيد مادرتون چه زن »: مال با خشنودى به فرزندانش گفت. نها بدهكار هستنددست چپى هفتاد دينار به آ
لحظه اى بعد، همسر « !تا دم مرگ هم حواسش آنقدر جمع هست آه حق خانواده اش پايمال نشه! نازنينيه

ست مال با همان لحن محتضرانه به مال و بقيه يادآورى آرد آه همسايه روبرويى صد دينار از آنها طلبكار ا
طفلك ! خدا مرگم بده»: مال بالفاصله رو به فرزندانش آرد و گفت. آه بايد هرچه زودتر به او بپردازند

بر همين روال، هرگاه بحث سوژه هاى حساسى مانند « !داره هذيون ميگه! مادرتون وضعش خيلى خرابه
مىگوييم طرف دارد هذيان روابط ما يهوديان با غيريهوديان پيش مىآيد، هر جا آه سخن به نفع ما نباشد 

 ! مىگويد
بار ديگر غول وحشتناک آنتى سميتيزم در بسيارى از نقاط جهان قد علم کرده و خدا مىداند که زمانه آبستن 

آيا از من و شما در رويارويى با اين هيوالى مهيب . چه حوادث جانگدازى براى ما يهوديان و بشريت باشد
را غيريهوديان در « ايسرائل»و « گوييم»وييد که  دشمنى ميان هيچ کارى ساخته نيست؟ ممکن است بگ

اما اميدوارم . طى قرون با  تعصبات مذهبى و اعمال و رفتار شنيع شان نسبت به يهوديان موجب گشته اند
چنانکه  چندتن از پژوهشگران : مرا متهم به هذيان گويى نکنيد و تاب تحمل اين واقعيت تلخ را داشته باشيد

يهودى برمال کرده اند، متآسفانه سهم ما يهوديان در اين دشمنى ديرينه و فاجعه آفرين کم نبوده و برجسته 
 . نيست

 در فصل شانزدهم اين ،)نسخه انگليسى(« يهوديت اسير و يهوديت اصيل»روانشاد دکتر ابرامى در کتاب 
ز روزى که بنى اسراييل ا»:  چنين نگاشته است« ضد يهودان درمقابل ضد گوييم ها»کتاب تحت عنوان 

ممکن است قبول ...  فاجعه پليد آنتىسميتيزم قوت گرفت،ديوارى نامرئى ميان يهودىها و گوييم ها  کشيدند
 زيرا که با آنچه در پنج کتاب اول تورات ،اين سخن بخصوص براى بنيادگرايان يهود بسيار مشکل باشد

بررسى نظرات انسانى و احکام زيباى تورات در قبال دکتر ابرامى سپس به .  «... آمده است مغايرت دارد
و غيريهوديان مىپردازد و به اين نتيجه مىرسد که تغيير « بيگانگان»چگونگى رفتار درست نسبت به 

بوجود آمد،  و در واقع شروع « عزرا» سال پيش در زمان ٢۵··اساسى در اين راه و روش انسانى حدود 
ميان ما يهوديان را ) « گوييم و ايسرائل کردن»: يا به عبارت عاميانه (و توسعه قشرگرايى و دوگانه بينى

 .بايد در  طرز فکر و طرز رفتار عزراى کاتب جستجو کنيم
 عزرا از يکسو بشدت تحت تأثير تعصبات يهودى و افکار بيگانه ستيز و نفاق انگيز قشرگرايان زرتشتى 

.  هاى امپراطورى رو به زوال هخامنشى در ايران بودقرار گرفته بود و از سوى ديگر دست نشانده سياست
 Who Wrote(« چه کسى تورات را نوشته است؟» در کتاب معروف Friedmanپروفسور فريدمن 

the Bible? (نشان داده است که توراتى که به دست ما رسيده است توسط عزرا تدوين و تنظيم شده است .
نکارى که ميان آيين يهود و آيين زرتشتى و قوانين اين دو مذهب به احتمال قوى اکثر شباهت هاى غيرقابل ا

بىجهت نيست که پيروان اين دو آيين بسيار بيشتر از .  از برکت وجود عزراى کاتب است،مشاهده ميکنيم
. پيروان ساير اديان اختالط ناپذير بوده و از ازدواج با غيريهودى و يا غيرزرتشتى بشدت پرهيز مىکنند

هت نيست که اين دو قوم باستانى هردو امروز در زمره کم جمعيت ترين اقوام مىباشند و همچنين بىج
با وجود آنکه برخى از علماى يهود عزراى کاتب را . متأسفانه در معرض خطر محو و تحليل نهايى هستند

متأسفانه نمونه  اما بايد بدانيم که ،لقب داده اند« موساى دوم»بخاطر خدماتى که به پايدارى يهوديت نموده 



هايى از اعمال غيرانسانى عزرا از قبيل جداکردن زنان و مردان يهودى از همسران و فرزندان غيريهودى 
 . حقيقا آدم را متأثر مىسازد،آمده)  فصل دهم،کتاب عزرا(آنها که شرح آن در تورات 

بذرهاى آنتى سميتيزم کاشته   »:  روانشاد دکتر ابرامى  مىنويسد که در اثر اين اقدامات بيگانه ستيز عزرا
 با يهوديان سرناسازگارى و ، و غيريهوديان که هيچ اطالعى از آموزش هاى انسانى موسى نداشتند،شد

« گوييم ها» پس از خرابى بيت هميقداش دوم، تفاوت گذاشتن ميان يهوديان و ،بطورکلى.... دشمنى برداشتند
ر به آنجا کشيد که ربايان يهود اعالم داشتند که حتى کا. يا غيريهوديان روزبروز عمق بيشترى گرفت

 يهوديان خداوند را شکر ، و در پاره اى از نيايش ها،سزاوار مرگ و نابودى هستند« گوييم ها»بهترين 
همنوعت را : فرمان طاليى تورات که به يهوديان مىآموزد. ...   نيافريده است« گوييم»گفتند که آنان را 
از « گوييم ها»را دوست نداشته اند و « گوييم ها»يهوديان .  در عمل تحقق نيافت،وست بدارمانند خودت د

 اما چه ،ما همواره از نگريستن به ريشه هاى آنتىسميتيزم ابا ابا داريم. ... يهودىها نفرت به دل گرفته اند
 را از ساير اقوام جدا اگر قوم برگزيده  خودش.  وجود اين ريشه انکارناپذير است،بنگريم و يا ننگريم

آيا ما هنوز هم مىبايد در همان آتمسفرى . ...  امکان داشت از مظالم آنتىسميتيزم جلوگيرى شود،نمىکرد
بياييد به خود يادآورى کنيم که خداوند انسان ... که آبا و اجدادمان در آن به سر مىبردند ادامه زندگى بدهيم؟

وقتى يهوديان ... صرف نظر از نژاد و مذهب... هودى و غيريهودىي... زن و مرد... را به شکل خود آفريد
تا .  اين بىحرمتى بزرگى نسبت به خداوند است،و غيريهوديان حقوق مقدس انسانى همديگر را نفى مىکنند

 آن که اين سوى ديوار است نميتواند ديگرى را که در ،هنگامىکه ديوار جدايى ميان دو انسان وجود دارد
اين سخنان روانشاد دکتر ابرامى نشان مىدهد که اين مرد فرزانه از راه . «. دوست بداردآنسو مىباشد

روشن نگرى و پژوهش به همان نتيجه اى رسيده بود که پيامبران و کباليست ها و عرفاى راستين يهود 
 فحاشى و سنگ 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 عرفاى . پراکنى و آزار و اذيت و ترور شخصيت بوده است
 و نه از پژوهشگران دلسوزى مانند دکتر ، نه از تجربيات بسيار تلخ تاريخ مان،خودمان درس عشق بگيريم

 ... ابرامى
روى دين و مذهب شان قضاوت مىکنيم، مىتوانيم توقع داشته آيا وقتى ما اينچنين درمورد اقوام ديگر از 

 باشيم که آنها با ما چنين نکنند؟ 
: آلبرت انيشتن، يكروز وقتى خيلى دلش از بىمعرفتىها وبىمهرىهاى بنى آدم گرفته بود، چنين نوشت

به اين خاطر . فرزندان از تجربيات پدر و مادر بهره اى نمى برند، و ملت ها از تاريخ درس نمىگيرند»
آيا اين ).  ١۴۵   صفحه Private Einstein( «..است آه تجربيات تلخ بارها و بارها تكرار مىشوند

امکان هست که تجربيات تلخ ما يهوديان درميان اقوام ديگر به اين علت تکرار مىشوند که هنوز درس 
ايم؟ هرچند که پرونده قوم ما اصلىمان را، يعنى درس عشق و وحدت را، چنانکه بايد وشايد ياد نگرفته 

درمورد رفتار انسانى به مراتب بهتر از پرونده بسيارى از اقوام ديگر است، اما هرچه باشد چون در 
. دانشگاه هستى ما يهوديها درکالسهاى باالتر ومشکلترى ثبت نام کرده ايم، از ما انتظار بيشترى مىرود

عصبات دينى و اين نفاق و دشمنى و کشت و کشتار ميان اقوام و بياييد بپرسيم  سهم من و شما در ادامه اين ت
ملل چيست؟ آيا هنوز هم ترجيح ميدهيم با آن شيطان صفتانى که از اين کشمکش ها و تفرقه اندازى ها بهره 
بردارى مىکنند و از آب گل آلود ماهى مىگيرند همصدا و همدست باشيم؟ آيا توانايى آن را داريم که بيدار 

 بکوشيم به نداى عارفان انساندوستى که در طول تاريخ ما را به محبت و بشردوستى و وحدت شويم و
خالصه کرده اند، گوش « همنوعت را مانند خودت دوست بدار«: دعوت نموده  و مذهب را در يک جمله

 فرا دهيم؟
: به پايان ببريم«  كراو آو»بجاست که  اين نوشتار را با نقل قول عاشقانه اى از عارف واالمقام يهودى، 

و نيز هستند آسانى آه فقط نغمه قوم خود را ... هستند آسانى آه فقط ترانه زندگى خود را زمزمه مىآنند،»
همچنين هستند آسانى آه روحشان به ماوراى محدوده قومى گسترش يافته است و ترانه ... زمزمه مىآنند



ه از اين هم فراتر رفته اند و با آل هستى در وحدت و اما هستند آسانى آ... نسل انسان را زمزمه مىآنند
در مورد چنين نغمه ... اينان نغمه هستى را زمزمه مىآنند. بوده و با همه موجودات و آائنات پيوند يافته اند

از آتاب (« .اى است آه گفته شده آه هر آسى حتى اگر پاره اى از آ ن را بخواند، حيات جاويد خواهد يافت
Orot Hakodesh ۴۵٨  صفحه.( 

 با او سر سوزنى  دلم  دوخته نيست  از آتش  عشق  هر که  افروخته  نيست 
 آتش به دلى زنيم کو سوخته نيست  گر سوخته دل نه اى، ز ما دور که  ما 

   . نغمه عشق و انسانيت برلب تان، و حيات جاويد نصيب تان باد
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نوشته دآتر ميترا مقبوله را مىتوانيد از شرآت آتاب   « نورى در شب هاى تاريك درون: چلچراغ»۩آتاب 
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